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Πεξίιεςε 

Θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ είναι ραγδαία και αναπόφευκτα ζχει επθρεάςει 

μεταξφ άλλων και τον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ. Δεδομζνου ότι θ μάκθςθ δεν είναι 

πάντοτε εφικτό να πραγματοποιείται μζςω δια ηϊςθσ ςυναντιςεων, ζχει 

δθμιουργθκεί θ ανάγκθ για εναλλακτικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ, όπου κα 

αξιοποιείται θ μεικτι ι θ εξ αποςτάςεωσ μάκθςθ. Οι εκπαιδευτικζσ πλατφόρμεσ 

ςχεδιάςτθκαν και ςχεδιάηονται για να δϊςουν τθ λφςθ ςε αυτό το πρόβλθμα. Στον 

τομζα τθσ Ρλθροφορικισ και ειδικότερα του προγραμματιςμοφ μάλιςτα, αρκετζσ 

είναι οι ζρευνεσ που ςτθρίηονται ςτθ διδαςκαλία μζςω εκπαιδευτικϊν 

πλατφορμϊν, ενορχθςτρϊνοντασ τισ εκάςτοτε δραςτθριότθτεσ με ςυγκεκριμζνα 

διδακτικά μοντζλα, όπωσ είναι αυτό τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ (Cognitive 

apprenticeship). 

Τα αποτελζςματα από αυτζσ τισ ζρευνεσ είναι ενκαρρυντικά, χρειάηεται 

ωςτόςο περαιτζρω ζρευνα τόςο για τθν αποτελεςματικότθτα του μοντζλου τθσ 

Γνωςτικισ μακθτείασ ςτα πλαίςια διδαςκαλίασ μζςω μιασ εκπαιδευτικισ 

πλατφόρμασ, όςο και για ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευομζνων που 

μζχρι ςτιγμισ δεν ζχουν ερευνθκεί. 

 Με βάςθ τα παραπάνω, ςτόχοσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ 

εργαςίασ αποτελεί ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι μιασ τζτοιασ πλατφόρμασ (XML 

eLab), ενορχθςτρωμζνθσ ςφμφωνα με τισ αρχζσ και ςτρατθγικζσ του μοντζλου τθσ 

Γνωςτικισ μακθτείασ, ςε περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, για τθ διδαςκαλία τθσ 

γλϊςςασ XML. Θ ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα ζχει κυρίωσ υποςτθρικτικό ρόλο για 

τουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του τμιματοσ Ψθφιακϊν Συςτθμάτων που 

παρακολουκοφν το μάκθμα «XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ», ςε ςυνδυαςμό με τισ δια 

ηϊςθσ ςυναντιςεισ του εργαςτθριακοφ μζρουσ του μακιματοσ. 

Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ακολουκικθκε ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ 

τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 - ΔΙΑΓΩΓΗ 

1.1. Οξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο 

Θ επιςτιμθ τθσ Ρλθροφορικισ και θ διδαςκαλία τθσ ςε κάκε βακμίδα τθσ 

εκπαίδευςθσ ζχει αποδειχκεί ιδιαίτερα απαιτθτικι και πολλζσ φορζσ 

αναποτελεςματικι, όπωσ αποδεικνφεται από τθ βιβλιογραφία. Ειδικότερα, ο τομζασ 

του προγραμματιςμοφ, θ εκμάκθςθ του οποίου αποτελεί μια από τισ βαςικότερεσ 

δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα, αποτελεί μεγάλθ πρόκλθςθ από τθ μεριά των 

εκπαιδευτϊν ωσ προσ τθν εφρεςθ του πλζον κατάλλθλου τρόπου διδαςκαλίασ του. 

Θ Maheshwari (1997b) όπωσ αναφζρουν οι Ismail et al (2010), υποςτθρίηει ότι θ 

μελζτθ του προγραμματιςμοφ απαιτεί ανεπτυγμζνεσ ικανότθτεσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων και αναλυτικισ ςκζψθσ εκ μζρουσ των εκπαιδευόμενων. Ζτςι λοιπόν, 

ςε αντίκεςθ με τουσ παραδοςιακοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ του προγραμματιςμοφ, 

όπου αρχικά πραγματοποιοφνται διαλζξεισ και ςτθ ςυνζχεια εργαςτθριακά 

μακιματα για τθν επίλυςθ ςχετικϊν με τθ κεωρία αςκιςεων, οι Dalton και 

Goodrum (1991), όπωσ αναφζρουν οι Ismail et al (2010), προτείνουν να διδάςκονται 

από κοινοφ και οι κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ επίλυςθσ προβλθμάτων, ενϊ ςφμφωνα 

με τθ Maheswari (1997a),  όπωσ αναφζρουν οι Ismail et al (2010), τα μακιματα κα 

πρζπει να ςυνοδεφονται ςυςτθματικά από ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ που κα 

πραγματοποιοφν οι εκπαιδευόμενοι, λαμβάνοντασ ςυνεχϊσ ανατροφοδότθςθ για 

τθν πρόοδο τουσ. Επιπλζον, αποδεικνφεται κακοριςτικι θ επίλυςθ πολλϊν 

ςυναφϊν με το γνωςτικό αντικείμενο αςκιςεων, θ αξιοποίθςθ τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ ωσ μεκόδου υποςτιριξθσ μεταξφ των φοιτθτϊν, κακϊσ και θ ανάγκθ 

αξιοποίθςθσ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων κατά τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ (Ismail et 

al, 2010). 

 Οι Robins A. et al (2003) παρουςιάηουν μια επιςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ 

ςχετικά με τθ ψυχολογικι/εκπαιδευτικι μελζτθ του προγραμματιςμοφ. Κφριο 

ςθμείο εςτίαςθσ τθσ ζρευνασ τουσ είναι θ διδαςκαλία προγραμματιςμοφ ςε 

αρχάριουσ (novices), κακϊσ και τθν ανάδειξθ των δυςκολιϊν που προκφπτουν. Το 

ηθτοφμενο ςτθ διδαςκαλία προγραμματιςμοφ από πλευράσ των εκπαιδευτϊν είναι 

να διαμορφϊςουν αποτελεςματικοφσ αρχάριουσ (effective novices), που είναι 

πρόκυμοι να εξερευνιςουν νζεσ γνϊςεισ και προκλιςεισ. Κάποιοι βαςικοί 

παράγοντεσ που διακρίνουν τουσ αποτελεςματικοφσ (effective) από τουσ 

αναποτελεςματικοφσ (ineffective) αρχάριουσ είναι τα κίνθτρα, και θ εμπιςτοςφνθ ι 

οι ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ. Επιπλζον, ζνα βαςικό ςτοιχείο που διαφοροποιεί 

τισ δφο αυτζσ κατθγορίεσ αρχάριων είναι οι ςτρατθγικζσ που αξιοποιοφν ςε τζτοιεσ 

περιπτϊςεισ. Μάλιςτα, ςφμφωνα με τον Davies (1993), όπωσ αναφζρεται από τουσ 

Robins A. et al (2003), «τα ςτρατθγικά ςτοιχεία των προγραμματιςτικϊν ικανοτιτων 
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είναι, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ πιο ςθμαντικά από τα ςτοιχεία που απαρτίηουν τθ 

γνϊςθ».  Οι Robins A. et al (2003) υποςτθρίηουν ότι προκειμζνου οι φοιτθτζσ να 

κελιςουν να γίνουν αποτελεςματικοί προγραμματιςτζσ χρειάηεται να τουσ 

κινθτοποιιςουμε και να τουσ εμπλζξουμε ςτθ διαδικαςία. Οι Bergin και Reilly 

(2005) απζδειξαν ότι τα εςωτερικά κίνθτρα (intrinsic motivation) και το επίπεδο 

άνεςθσ (comfort level) των εκπαιδευομζνων ςυμβάλουν ςτθν βελτίωςθ τθσ 

απόδοςθσ τουσ ςε μακιματα προγραμματιςμοφ, κατζδειξαν ωςτόςο τθν ανάγκθ για 

περαιτζρω ζρευνα, ϊςτε να προκφψουν πιο αςφαλι ςυμπεράςματα.  

Ραρακάτω ακολουκεί θ ανάλυςθ των μεταβλθτϊν, βάςθ των οποίων 

προζκυψαν τα ερευνθτικά ερωτιματα: 

Δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων 

Στθ γνωςτικι μακθτεία ο όροσ ‘μακθτεία’ χρθςιμοποιείται κυρίωσ για να 

δϊςει ζμφαςθ ςτισ διδακτικζσ διαδικαςίεσ που χρθςιμοποιοφν οι ειδικοί, 

προκειμζνου να διαχειριςτοφν περίπλοκα ηθτιματα. Εν αντικζςει με τθν 

παραδοςιακι μακθτεία, ςτθ γνωςτικι μακθτεία το βαςικό ηθτοφμενο είναι θ γνϊςθ 

που κα αποκτθκεί, να αξιοποιθκεί για τθν επίλυςθ πραγματικϊν προβλθμάτων 

(Collins, 1991). Βαςικι διαφοροποίθςθ επίςθσ, αποτελεί το ότι οι δραςτθριότθτεσ 

και τα προβλιματα που επιλζγονται ςτθ Γνωςτικι Μακθτεία ζχουν ωσ ςτόχο να 

επεξθγιςουν τθν ιςχφ ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν και μεκόδων, κακϊσ και να 

ςυμβάλουν ςτθν εξάςκθςθ των εκπαιδευομζνων ςτο να εφαρμόςουν αυτζσ τισ 

μεκόδουσ ςε διαφορετικά περιβάλλοντα, αυξάνοντασ ςταδιακά τθν πολυπλοκότθτα 

των δραςτθριοτιτων, ϊςτε να αφομοιωκοφν πρωτίςτωσ οι επιμζρουσ δεξιότθτεσ 

και μοντζλα (Collins, 1991).   

Θ επίλυςθ προβλθμάτων και απόκτθςθ δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων 

είναι από τα βαςικά ηθτοφμενα ςτθ κεωρία τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ. Οι 

ςτρατθγικζσ που αξιοποιοφνται είναι κατάλλθλεσ για τθ διδαςκαλία ςφνκετων ι 

ανεπαρκϊσ δομθμζνων ηθτθμάτων, όπου θ λιψθ αποφάςεων και θ επίλυςθ 

προβλθμάτων εκ μζρουσ των εκπαιδευομζνων είναι βαςικισ ςθμαςίασ. Ππωσ 

ςυμβαίνει ςε διάφορα γνωςτικά πεδία, όπωσ τα Μακθματικά και θ Φυςικι, 

αναλόγωσ και ςτον τομζα τθσ Ρλθροφορικισ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθ εκμάκθςθ 

προγραμματιςμοφ, βαςικό ηθτοφμενο και ςτόχοσ του εκάςτοτε μακιματοσ αποτελεί 

θ ανάπτυξθ τζτοιων δεξιοτιτων. Ραρόλα αυτά, οι ζρευνεσ και οι εκπαιδευτικζσ 

παρεμβάςεισ που ζχουν πραγματοποιθκεί με ςκοπό τθν καλφτερθ κατανόθςθ του 

γνωςτικοφ αντικειμζνου του προγραμματιςμοφ (ζρευνεσ που αξιοποιοφν το 

μοντζλο ι κάποιεσ φάςεισ τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ) δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε 

ψυχολογικοφσ παράγοντεσ (κίνθτρα, άνεςθ, ικανοποίθςθ κλπ) που κακορίηουν τθν 

απόδοςθ ενόσ εκπαιδευομζνου, κακϊσ και ςτισ επιδόςεισ του ςτα τεςτ αξιολόγθςθσ 

ι ακόμα και ςτθ μείωςθ των ποςοςτϊν εγκατάλειψθσ ςχετικϊν με τον 

προγραμματιςμό μακθμάτων (dropout rates). Συνεπϊσ, κρίνεται ςθμαντικό να 
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ερευνθκεί το κατά πόςο θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

επθρεάηει τουσ παράγοντεσ που οφείλονται ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επίλυςθσ 

προβλθμάτων των εκπαιδευομζνων ςε μακιματα Ρλθροφορικισ. 

Ο Schoenfeld (2013) ςτο βιβλίο του “Mathematical Problem Solving” 

παρζχει ζνα κεωρθτικό πλαίςιο για τθν ανάλυςθ τθσ επιτυχίασ ι αποτυχίασ ςε 

προςπάκειεσ επίλυςθσ προβλθμάτων. Ο ίδιοσ μάλιςτα ορίηει τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων ωσ «θ προςπάκεια να επιτφχει κανείσ κάποιο αποτζλεςμα, όταν δεν 

υπάρχει γνωςτι μζκοδοσ για τθν επίτευξθ του». Αναφζρει τζςςερισ κατθγορίεσ 

δραςτθριοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων, που είναι απαραίτθτεσ και επαρκείσ για 

να αναλφςουν τθν επιτυχία ι μθ ενόσ ατόμου ςτθν προςπάκεια του να φτάςει ςτθν 

επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ: 

1. Θ γνϊςθ του ατόμου για το αντικείμενο 

2. Θ αξιοποίθςθ από πλευράσ του ατόμου ςτρατθγικϊν επίλυςθσ προβλθμάτων, 

γνωςτζσ ωσ ευρετικζσ ςτρατθγικζσ 

3. Οι μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ του ατόμου (αυτορφκμιςθ, παρατιρθςθ, 

αναςτοχαςμόσ) 

4. Οι πεποικιςεισ του ατόμου (για τον ίδιο, το εκάςτοτε γνωςτικό αντικείμενο 

και για τθν επίλυςθ προβλθμάτων) 

Πςον αφορά τον πρϊτο παράγοντα, δθλαδι τθ γνϊςθ, γίνεται εφκολα 

αντιλθπτό ότι προκειμζνου κάποιοσ να μπει ςτθ διαδικαςία επίλυςθσ ενόσ 

ανεπαρκϊσ δομθμζνου προβλιματοσ κα πρζπει πρϊτα να κατζχει επαρκϊσ τθ 

κεωρία, ςυμπεριλαμβανομζνων των αρχϊν, κανόνων, εννοιϊν, περιοριςμϊν κλπ. 

του υπό μελζτθ αντικειμζνου.  

Πςον αφορά το δεφτερο παράγοντα, δθλαδι τθν αξιοποίθςθ ευρετικϊν 

ςτρατθγικϊν, αναφερόμαςτε ςε αποτελεςματικζσ τεχνικζσ που μπορεί να διδάξει ο 

ειδικόσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ και να αποτυπωκοφν ςτο μυαλό του 

εκπαιδευόμενου ςαν νοθτικά μοντζλα, ϊςτε ο εκπαιδευόμενοσ αξιοποιϊντασ τεσ να 

φτάνει πιο γριγορα και εφκολα ςτθν επίλυςθ του κζματοσ. Με πιο απλά λόγια, 

είναι τεχνικζσ που εφαρμόηονται γενικά, για τθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ ενόσ 

ηθτιματοσ (Ghefaili, 2003). 

Πςον αφορά τον τρίτο παράγοντα, δθλαδι τθν παρατιρθςθ και τθν 

αυτορρφκμιςθ του ατόμου, αυτζσ αποτελοφν μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ του 

ατόμου, απαραίτθτεσ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ μάκθςθσ. Ο Schoenfeld 

(2013) αναφζρει ωσ παράδειγμα ζρευνεσ που είχαν διεξαχκεί μεταξφ 1970-1980 

ςχετικά με τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςτα Μακθματικά, όπου αποδείχκθκε ότι ςε 

περίπλοκα προβλιματα οι ικανοί λφτεσ προβλθμάτων (effective problem solvers) 

παρακολουκοφςαν το κατά πόςο καλά προχωροφςαν ςτθ λφςθ του προβλιματοσ 

και αναλόγωσ είτε ςυνζχιηαν με τθν ίδια μζκοδο, είτε άλλαηαν αν ζκριναν ότι ιταν 
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αναποτελεςματικι. Αντικζτωσ, οι μθ ικανοί λφτεσ (unsuccessful problem solvers) 

ςυνικιηαν να αλλάηουν το ‘μονοπάτι τθσ λφςθσ’ γριγορα, και να επιμζνουν ςε αυτό, 

ακόμα και αν δεν είχε αποτζλεςμα. 

Τζλοσ, όςον αφορά τον τζταρτο παράγοντα, δθλαδι τισ πεποικιςεισ του 

ατόμου, ο Schoenfeld (2013) αναφζρει χαρακτθριςτικά ότι μακθτζσ οι οποίοι είχαν 

προθγοφμενεσ εμπειρίεσ που αφοροφςαν τθν επίλυςθ μακθματικϊν προβλθμάτων 

ςε λίγα λεπτά, ζτειναν να παρατοφν τισ προςπάκειεσ τουσ να επιλφςουν 

προβλιματα που ενδεχομζνωσ να χρειάηονταν περιςςότερο χρόνο και επιμονι.  

Τα παραπάνω τζςςερα κριτιρια χαρακτθρίηονται ωσ ‘’απαραίτθτα και 

επαρκι’’, ϊςτε να κακορίςουν τθν επιτυχία ι μθ των μακθτευόμενων ςτθν επίλυςθ 

προβλθμάτων (Schoenfeld, 2013).  

Θ ζρευνα που κα πραγματοποιθκεί αφορά το γνωςτικό αντικείμενο τθσ 

γλϊςςασ XML. Ραρά το γεγονόσ ότι θ λογικι πίςω από τισ δραςτθριότθτεσ και τισ 

εργαςίεσ ςτθν XML ςτθρίηεται ςτθν επίλυςθ ηθτθμάτων που δεν ζχουν απαραίτθτα 

μία ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ, δεν χρθςιμοποιοφνται ςυγκεκριμζνεσ ευρετικζσ 

ςτρατθγικζσ για τθν επίλυςθ αυτϊν των προβλθμάτων. Επομζνωσ, για τισ ανάγκεσ 

τθσ ζρευνασ κα παραλειφκεί θ εξζταςθ των ευρετικϊν ςτρατθγικϊν ωσ παράγοντασ 

που ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων.  

Ραρεχόμενθ υποςτιριξθ ςε online περιβάλλοντα: 

Ζνα βαςικό χαρακτθριςτικό που πρζπει να επιδιϊκεται ςτθ μάκθςθ μζςω 

online περιβαλλόντων είναι  θ αυτονομία των εκπαιδευομζνων, που ςθμαίνει ότι 

πρζπει να ζχουν τθν ελευκερία να επιλζξουν τι κα μάκουν, με ποιο τρόπο κα το 

μάκουν, κακϊσ και να αναςτοχαςτοφν ςε αυτά που ζμακαν και να αξιολογιςουν οι 

ίδιοι τθν πρόοδο τουσ. Γι’ αυτό το λόγο, ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον μάκθςθσ 

χρειάηεται να παρζχει τθν κατάλλθλθ υποςτιριξθ, ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι να 

μποροφν να κζςουν τουσ δικοφσ τουσ ςτόχουσ για τθ μάκθςθ, να ζχουν ζγκαιρθ 

ανατροφοδότθςθ, όπου τθ χρειαςτοφν, κακϊσ και να ζχουν τθ δυνατότθτα να 

αλλθλεπιδράςουν με τουσ υπόλοιπουσ εκπαιδευομζνουσ, ςτα πλαίςια δθμιουργίασ 

κοινοτιτων μάκθςθσ (learning communities). Θ αυτονομία ςτθ μάκθςθ δεν 

ςθμαίνει ότι ο μακθτευόμενοσ είναι πλιρωσ ανεξάρτθτοσ και υπεφκυνοσ για τθ 

μάκθςθ του, αλλά ότι αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο κατά τθ μακθςιακι 

διαδικαςία. 

 Θ παραπάνω άποψθ προκφπτει από τθ κεωρία του κονςτρουκτιβιςμοφ, 

ςφμφωνα με τθν οποία ο εκπαιδευόμενοσ δομεί τθ γνϊςθ του, ενϊ ο ρόλοσ του 

εκπαιδευτι είναι κακοδθγθτικόσ και ςυμβουλευτικόσ. Ζτςι λοιπόν, ςε ζνα online 

περιβάλλον μάκθςθσ θ ζννοια τθσ υποςτιριξθσ κα πρζπει να κατζχει κεντρικό ρόλο. 

Οι McLoughlin και Marshall (2000) ορίηουν τθν υποςτιριξθ ωσ «μια μορφι βοικειασ 

που παρζχεται ςε ζναν μακθτι από ζναν ικανότερο δάςκαλο ι ςυμμακθτι, και 
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βοθκά τουσ μακθτζσ να εκτελζςουν μια δραςτθριότθτα που κανονικά δεν κα ιταν 

ικανοί να επιτφχουν, εάν εργάηονταν ανεξάρτθτοι». Ωςτόςο, θ υποςτιριξθ κα 

πρζπει να προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ του εκπαιδευόμενου και ςτουσ ςτόχουσ που 

επικυμεί να επιτφχει, ενϊ κα πρζπει να ‘απομακρφνεται’ όταν πλζον δεν τθ 

χρειάηεται.  

Οι McLoughlin και Marshall (2000) υποςτθρίηουν επίςθσ ότι για να είναι 

αποτελεςματικι θ εξ’ αποςτάςεωσ μάκθςθ οι εμπλεκόμενοι ςε αυτι κα πρζπει να 

αποκτιςουν δεξιότθτεσ ‘άρκρωςθσ’ (articulation), αυτορρφκμιςθσ (self-regulation), 

αυτοαξιολόγθςθσ (self-assessment), αναςτοχαςμοφ (reflection) και 

αυτοπαρατιρθςθσ(self-monitoring). Καταλιγοντασ, αυτοφ του είδουσ θ υποςτιριξθ 

κα πρζπει να ενκαρρφνει τθν αναςτοχαςτικι ςκζψθ (reflective thinking), να παρζχει 

το πλαίςιο για αλλθλεπίδραςθ και ανταλλαγι απόψεων μεταξφ των εκπαιδευτϊν-

εκπαιδευομζνων, κακϊσ και ανατροφοδότθςθ, τόςο από τουσ εκπαιδευτζσ, όςο και 

από τουσ άλλουσ εκπαιδευόμενουσ (McLoughlin και Oliver, 1998).  

Θ ςθμαςία τθσ υποςτιριξθσ και τθσ ανατροφοδότθςθσ για τουσ 

εκπαιδευόμενουσ τονίηεται και ςτο άρκρο “Best Practices in Online Teaching 

Strategies”(The Hanover Research Council-Academy Administration Practice, 2009). 

Συγκεκριμζνα, επιςθμαίνεται μεταξφ άλλων ότι πρζπει να παρζχονται ευκαιρίεσ 

ςτουσ εκπαιδευόμενουσ για ςυνεργαςία ςε δραςτθριότθτεσ που τουσ ανατίκενται 

και να δίνεται ανατροφοδότθςθ που να ζχει νόθμα για αυτοφσ, φςτερα από κάκε 

εργαςία, ςυνοδευόμενθ με ςχόλια.  

Ζνα ακόμα βαςικό χαρακτθριςτικό ςε κάκε περιβάλλον που επιδιϊκει τθν 

υποςτιριξθ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ είναι θ επικοινωνία μεταξφ των 

εκπαιδευομζνων και με τον εκπαιδευτι. Ο διάλογοσ με τουσ υπόλοιπουσ 

εκπαιδευόμενουσ είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ από πολλοφσ κεωρθτικοφσ. Ππωσ 

υποςτιριξε ο Vygotsky (1986), όπωσ αναφζρουν οι Betham και Sharpe (2013) «θ 

μάκθςθ είναι μια κοινωνικά μεςολαβοφμενθ δραςτθριότθτα κατά πρϊτον, με τισ 

ζννοιεσ και τισ ικανότθτεσ να εςωτερικεφονται μόνο αφοφ ζχουν κατακτθκεί μζςα 

ςε ζνα ςυνεργατικό πλαίςιο». Οι κονςτρουκτιβιςτζσ που αςπάηονται τισ απόψεισ 

του Piaget (2001), όπωσ αναφζρουν οι Betham και Sharpe (2013), κακϊσ και ο 

Papert (1993), όπωσ αναφζρoυν ξανά οι Betham και Sharpe (2013), ςτθ μάκθςθ με 

τθ ςυμβολι των υπολογιςτϊν, δεν κεωροφν το διάλογο ωσ πρωτεφοντα ςτθ 

μάκθςθ, ωςτόςο ςυμφωνοφν ςτο ότι υποςτθρίηει τον αναςτοχαςμό. Συνεπϊσ, ζνα 

online περιβάλλον που προςανατολίηεται ςτθν επικοινωνία και ςυνεργαςία των 

εκπαιδευομζνων που ςυμμετζχουν ςε αυτό κα πρζπει να διακζτει τα απαραίτθτα 

μζςα επικοινωνίασ. Αυτά μπορεί να είναι οι ιδιωτικζσ ςυνομιλίεσ (chats), θ περιοχι 

ςυηθτιςεων (forums), κακϊσ και θ δυνατότθτα επικοινωνίασ μζςω θλεκτρονικϊν 

μθνυμάτων (email). 

 



21 

 

1.2. θνπόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι να ςχεδιαςτεί, να εφαρμοςτεί και να 

αξιολογθκεί μια εναλλακτικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ οριςμζνων ενοτιτων τθσ XML, 

ςε περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ (Blended learning), όπου κα αξιοποιθκεί το 

μοντζλο τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ (Cognitive Apprenticeship). Συγκεκριμζνα, κα 

παραμετροποιθκεί το εργαλείο Wordpress (Διάκοσ, 2016), ϊςτε να εξυπθρετεί τισ 

ανάγκεσ μιασ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ. Θ χριςθ του εργαλείου, ςε ςυνδυαςμό με 

τισ διαλζξεισ και τισ δραςτθριότθτεσ που κα πραγματοποιθκοφν ςτο εργαςτιριο, κα 

αποτελζςει μια ολοκλθρωμζνθ διδακτικι παρζμβαςθ, βαςιςμζνθ ςτισ φάςεισ τθσ 

Γνωςτικισ μακθτείασ, για τουσ φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο μάκθμα 

«Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ - XML». Ειδικότερα, επιδιϊκεται οι προπτυχιακοί φοιτθτζσ 

του τμιματοσ Ψθφιακϊν Συςτθμάτων που παρακολουκοφν το ςυγκεκριμζνο 

μάκθμα, χρθςιμοποιϊντασ τθ ροι τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ ωσ διδακτικό πλαίςιο 

να: 

 Αναπτφξουν δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

διδακτικισ παρζμβαςθσ. 

 Κατανοιςουν τισ ζννοιεσ XML well-formed documents και XML valid 

documents, κακϊσ και να είναι ςε κζςθ να δθμιουργοφν αντίςτοιχα 

ζγγραφα, ςφμφωνα με τα όςα υπαγορεφει θ κεωρία. 

 Συνεργαςτοφν για τθν επίλυςθ αυκεντικϊν δραςτθριοτιτων. 

 Να αποτιμθκεί μζςα από τισ απόψεισ τουσ ςε ποιο βακμό το εργαλείο 

Wordpress, παραμετροποιθμζνο ςφμφωνα με τισ αρχζσ και ςτρατθγικζσ τθσ 

Γνωςτικισ μακθτείασ, ςυμβάλλει ςτθν επαρκζςτερθ κατανόθςθ του υπό 

μελζτθ γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

 Ππωσ προαναφζρκθκε, θ διεξαγωγι του μακιματοσ κα πραγματοποιθκεί 

ςε ςυνκικεσ μεικτισ μάκθςθσ, με ςκοπό τθν κάλυψθ οριςμζνων ενοτιτων τθσ φλθσ, 

αλλά και τθν παροχι υποςτιριξθσ ςτουσ φοιτθτζσ με κάκε μζςο. Τα κετικά 

αποτελζςματα τθσ μεικτισ μάκθςθσ, ςε ςυνδυαςμό με βαςικά χαρακτθριςτικά του 

μοντζλου τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ αποδεικνφονται με βάςθ τα αποτελζςματα 

ανάλογων ερευνϊν (Boyle et al, 2003). Πταν μάλιςτα, οι εκπαιδευόμενοι 

εμπλζκονται ςε ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να επιτφχουν καλφτερα 

μακθςιακά αποτελζςματα, ςε ςφγκριςθ με του εκπαιδευόμενουσ που μακαίνουν 

ατομικά (Kuo et al, 2012).  

Τα ερευνθτικά ερωτιματα που προκφπτουν είναι τα εξισ: 

1. Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ και των επιμζρουσ 

φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, Articulation, 

Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed documents’, 
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‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

επίλυςθσ προβλθμάτων; 

Για να απαντθκεί το παραπάνω ερϊτθμα κα χρειαςτεί να ερευνιςουμε 

οριςμζνουσ επιμζρουσ παράγοντεσ, όπου ςφμφωνα με τον Schoenfeld (1985) 

κακορίηουν τθν επιτυχία ι μθ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων: 

 Το γνωςτικό επίπεδο των εκπαιδευομζνων 

 Το επίπεδο αναςτοχαςτικισ ςκζψθσ 

 Τισ πεποικιςεισ που ζχει ο εκπαιδευόμενοσ για τον εαυτό του ςε ςχζςθ με 

τθν επίδοςθ του ςτο μάκθμα  

 Τθν αυτοαποτελεςματικότθτα του 

2. Το περιβάλλον και οι δραςτθριότθτεσ του εργαλείου Wordpress, όπωσ 

τροποποιικθκαν ςφμφωνα με τισ ςτρατθγικζσ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ 

μακθτείασ (modeling, coaching, scaffolding, articulation, reflection, 

exploration), παρείχαν υποςτιριξθ ςτουσ εκπαιδευομζνουσ για τθν 

πλθρζςτερθ κατανόθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου;  

 

1.3. Γνκή ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο 

Θ δομι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ζχει ωσ εξισ: 

Στο πρϊτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ προβλθματικι από τθν οποία 

προζκυψε θ ανάγκθ για τθν παροφςα ζρευνα. Επιπλζον, περιγράφονται οι 

μεταβλθτζσ που κα εξεταςτοφν, τα ερευνθτικά ερωτιματα που προζκυψαν, κακϊσ 

και ο ςκοπόσ και επιμζρουσ ςτόχοι τθσ ζρευνασ. Το πρϊτο κεφάλαιο ολοκλθρϊνεται 

με τθν καινοτομία τθσ διπλωματικισ αυτισ εργαςίασ. 

Στο δεφτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 

ςχετικά με το μοντζλο που επιλζχκθκε για να εξυπθρετιςει τουσ ςκοποφσ τθσ 

διδακτικισ παρζμβαςθσ, τθ Γνωςτικι μακθτεία, παρουςιάηονται οι αρχζσ και 

κεωρίεσ που ςυνζβαλαν ςτθ δθμιουργία του, αναλφονται τα δομικά ςτοιχεία που το 

απαρτίηουν, όπωσ επίςθσ περιγράφεται θ ςυμβολι τθσ τεχνολογίασ ςτθν εφαρμογι 

του. Επιπλζον, γίνεται αναφορά ςτθ Μεικτι μάκθςθ, κάποιουσ οριςμοφσ που ζχουν 

δοκεί κατά καιροφσ, τα μοντζλα Μεικτισ μάκθςθσ που αξιοποιοφνται, κακϊσ και 

πλεονεκτιματα-μειονεκτιματα που τθ χαρακτθρίηουν. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ μεκοδολογία τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, αναλφεται ο ςκοπόσ και οι επιμζρουσ ςτόχοι τθσ 

ζρευνασ τα ερευνθτικά ερωτιματα, κακϊσ και οι εννοιολογικοί και λειτουργικοί 

οριςμοί. Επιπλζον, περιγράφεται αναλυτικά ο ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ τθσ 

ζρευνασ, το δείγμα τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ και τα εργαλεία μζτρθςθσ που 

αξιοποιικθκαν. Τζλοσ, περιγράφονται αναλυτικά οι φάςεισ και οι δραςτθριότθτεσ, 

όπωσ αυτζσ πραγματοποιικθκαν κατά τθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. 

Στο τζταρτο κεφάλαιο γίνεται θ ανάλυςθ των δεδομζνων και θ 

επιβεβαίωςθ ι διάψευςθ των ερευνθτικϊν υποκζςεων, που προκφπτουν από τα 

ερευνθτικά ερωτιματα που παρουςιάςτθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο. 

Στο πζμπτο κεφάλαιο γίνεται επιςκόπθςθ των αποτελεςμάτων και 

καταγράφονται τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν. Επιπλζον, καταγράφονται οι 

μελλοντικζσ βελτιϊςεισ και οι περιοριςμοί τθσ ζρευνασ, όπωσ επίςθσ και προτάςεισ  

για περαιτζρω ζρευνα. 

Τζλοσ, με τθν καταγραφι των βιβλιογραφικϊν πθγϊν που αξιοποιικθκαν, 

ακολουκοφν δφο παραρτιματα, το παράρτθμα Α, ςτο οποίο παρουςιάηονται τα 

ερωτθματολόγια και θ εργαςία αξιολόγθςθσ, τα οποία αξιοποιικθκαν ωσ εργαλεία 

μζτρθςθσ τθσ ζρευνασ, κακϊσ και το παράρτθμα Β, ςτο οποίο παρουςιάηονται 

εικόνεσ από τθν πλατφόρμα “XML eLab”. 

 

1.4. πλεηζθνξά ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο 

Είναι γεγονόσ ότι πολλζσ ζρευνεσ ςτο πρόςφατο παρελκόν είχαν ωσ ςτόχο 

το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ενόσ online περιβάλλοντοσ μάκθςθσ για τθ 

διδαςκαλία κάποιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ, με τθν αξιοποίθςθ μάλιςτα του 

διδακτικοφ μοντζλου τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν κατά 

κφριο λόγο ότι οι εκπαιδευόμενοι που ςυμμετείχαν ςτισ ςχετικζσ ζρευνεσ 

κατζκτθςαν τουσ επιδιωκόμενουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ, όπωσ επίςθσ απζκτθςαν 

κετικζσ αντιλιψεισ απζναντι ςτο εκάςτοτε γνωςτικό αντικείμενο. Φάνθκε επιπλζον, 

ότι θ Γνωςτικι Μακθτεία αποτελεί μια αξιόπιςτθ και αποτελεςματικι διδακτικι 

παρζμβαςθ, ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοιςουν εισ βάκοσ ζναν 

ομολογουμζνωσ απαιτθτικό τομζα, όπωσ είναι αυτόσ του προγραμματιςμοφ. 
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Κοντά ςτθ φιλοςοφία του προγραμματιςμοφ βρίςκεται και θ γλϊςςα 

“XML”, που αποτελεί ωςτόςο μια γλϊςςα ςιμανςθσ (Extensible Markup Language). 

Θ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ ζδειξε ότι ζωσ τϊρα δεν ζχει υλοποιθκεί κάποια 

διδακτικι παρζμβαςθ για τθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ ‘XML’ που να ςτθρίηεται ςτο 

μοντζλο τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ και τισ φάςεισ που το απαρτίηουν.  

Επομζνωσ, θ καινοτομία τθσ παροφςασ εργαςίασ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι 

ςχεδιάςτθκε μια online εκπαιδευτικι πλατφόρμα, θ “XML eLab”, 

παραμετροποιϊντασ το εργαλείο “Wordpress” (Διάκοσ, 2016) ςφμφωνα με τισ αρχζσ 

και τισ ςτρατθγικζσ του διδακτικοφ μοντζλου τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ, για τθν 

εκμάκθςθ μζρουσ τθσ φλθσ τθσ γλϊςςασ ‘XML’. Επιπλζον, θ διδακτικι παρζμβαςθ 

πραγματοποιείται ςε περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, που ςθμαίνει ότι οι 

εκπαιδευόμενοι ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται τόςο 

εντόσ των εργαςτθρίων, όςο και εξ’ αποςτάςεωσ, μζςω τθσ πλατφόρμασ “XML 

eLab”. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

2.1. Σν κνληέιν ηεο Γλσζηηθήο καζεηείαο 

(Cognitive apprenticeship) 

2.1.1. Ο όξνο Γλσζηηθή καζεηεία 

Ο όροσ ‘Γνωςτικι Μακθτεία’ αναφζρκθκε πρϊτθ φορά από τουσ Collins, Brown και 

Newman, και αποτζλεςε μια παραλλαγι τθσ παραδοςιακισ μακθτείασ, μια νζα 

μζκοδο για τθν αποτελεςματικότερθ διδαςκαλία των μακθτϊν ςτα ςχολεία. Ππωσ 

ςυγκεκριμζνα επεςιμαναν «είναι ζνα πρότυπο διδαςκαλίασ που ανατρζχει ςτθ 

Μακθτεία, αλλά ενςωματϊνει ςτοιχεία τθσ εκπαίδευςθσ. Αποκαλοφμε αυτό το 

μοντζλο ‘Γνωςτικι Μακθτεία’» (Collins et al, 1989).  

Θ Σολομωνίδου (2006, ςελ. 36) περιγράφει εν ςυντομία το ςκοπό και τουσ ρόλουσ 

που ανατίκενται μζςα ςτο πλαίςιο τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ: 

«Θ ζννοια αυτι υπονοεί ότι οι μακθτζσ/-τριεσ ενκαρρφνονται ϊςτε να 

δραςτθριοποιθκοφν ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ και να αλλθλεπιδράςουν 

εμπειρικά με αυκεντικά εργαλεία, μζςα και διαδικαςίεσ, να αλλθλεπιδράςουν 

λεκτικά και κοινωνικά με τα άτομα που δραςτθριοποιοφνται ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

πραγματικι κατάςταςθ. Το αποτζλεςμα είναι θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων, τεχνικϊν και 

νοθτικϊν. Θ προςζγγιςθ αυτι ςθμαίνει  ότι οι εκπαιδευτικοί προςφζρουν 

ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ γνωςτικζσ μακθτείεσ, κακϊσ εργάηονται με αυτοφσ/-εσ 

και μοντελοποιοφν καίριεσ όψεισ τθσ μάκθςθσ, μζχρι οι μακθτζσ/-τριεσ να γίνουν 

ικανοί/-εσ να εργάηονται μόνοι/-εσ τουσ δίχωσ βοικεια. Ο/θ εκπαιδευτικόσ είναι 

υπεφκυνοσ/-θ για να βοθκιςει το μακθτι ι τθ μακιτρια να περάςει από τθν απλι 

ανάγνωςθ τθσ πλθροφορίασ ςτθ διαδικαςτικι γνϊςθ.» 

Σκοπόσ επομζνωσ τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ είναι να αντιμετωπίςει το 

πρόβλθμα τθσ εςωτερικευμζνθσ και άδθλθσ γνϊςθσ και να κάνει τισ νοθτικζσ 

διαδικαςίεσ που οδθγοφν ςτθ μάκθςθ εμφανείσ, τόςο ςτουσ μακθτζσ όςο και ςτο 

δάςκαλο (Ghefaili, 2003). Ζνα βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ προςζγγιςθσ αυτισ είναι 

ότι περιλαμβάνει ζνα γνωςτικό ςυςτατικό που επικεντρϊνεται ςτθ διδαςκαλία των 

γνωςτικϊν και μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων που ςχετίηονται με ζνα ςυγκεκριμζνο 

γνωςτικό τομζα. Σφμφωνα με τον Ghefaili (2003), «Τα γνωςτικά και μεταγνωςτικά 

ςτοιχεία τθσ μάκθςθσ διαχειρίηονται τισ διαδικαςίεσ και ςτρατθγικζσ που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ και χρθςιμοποιοφνται ςε 
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καταςτάςεισ που απαιτοφν από τουσ μακθτζσ να επεκτείνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςε 

καινοτόμεσ ι περίπλοκεσ καταςτάςεισ εκτόσ τθσ τάξθσ». 

Το μοντζλο τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ, όπωσ κακορίςτθκε από τουσ Collins 

et al. (1989, 1991) αποτελείται από ζξι διδακτικζσ μεκόδουσ: τθ μοντελοποίθςθ, τθν 

κακοδιγθςθ, τθν υποςτιριξθ, τθν αιτιολόγθςθ, τον αναςτοχαςμό και τθν 

εξερεφνθςθ. Οι ζξι αυτζσ μζκοδοι χωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ. Θ πρϊτθ 

κατθγορία (μοντελοποίθςθ, κακοδιγθςθ, υποςτιριξθ) αποτελεί τον ‘πυρινα’ τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ και ςτόχοσ είναι θ απόκτθςθ ςυγκεκριμζνων γνωςτικϊν 

ικανοτιτων από τουσ μακθτζσ, μζςω παρατιρθςθσ και υποςτθριηόμενθσ πρακτικισ. 

Θ δεφτερθ κατθγορία (αιτιολόγθςθ, αναςτοχαςμόσ) δθμιουργικθκε με ςκοπό να 

επικεντρϊνει τισ παρατθριςεισ των μακθτϊν ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων από τουσ 

ειδικοφσ, κακϊσ και να αποκτιςουν τον ζλεγχο των δικϊν τουσ ςτρατθγικϊν για τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων, αλλά και τθν απόκτθςθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων. Θ τρίτθ 

κατθγορία (εξερεφνθςθ) ζχει ωσ ςτόχο να ενιςχφςει τθν αυτονομία των μακθτϊν και 

τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων αποκλειςτικά από τουσ ίδιουσ. 

Ρίνακασ 1: Μζκοδοι Γνωςτικισ Μακθτείασ (Ακριτίδου, 2014) 

 

1ο Στάδιο Μοντελοποίθςθ 

Κακοδιγθςθ 

Υποςτιριξθ 

2ο Στάδιο Αιτιολόγθςθ 

Αναςτοχαςμόσ 

3ο Στάδιο Εξερεφνθςθ 

 

Ρροτοφ αναλυκοφν τα χαρακτθριςτικά και οι τεχνικζσ που διζπουν τθ 

Γνωςτικι μακθτεία, κα ςτακοφμε ςτισ κεωρίεσ και τισ αρχζσ που επθρζαςαν και 

ςυνζβαλαν ςτθ δθμιουργία αυτοφ του διδακτικοφ μοντζλου. 

 

2.1.2. Πξνέιεπζε ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο 

Το βαςικό κεωρθτικό υπόβακρο, από το οποίο αναπτφχκθκαν ςτθ ςυνζχεια 

και άλλα ρεφματα που ςτθρίηονταν ςτθν ίδια φιλοςοφία, αποτζλεςε ο Κοινωνικόσ 

Εποικοδομθτιςμόσ (Social Constructivism) με κφριο εκφραςτι του τον Lev Vygotsky. 

Μεταξφ άλλων, θ κεωρία του κοινωνικοφ εποικοδομθτιςμοφ τονίηει τθ ςθμαςία των 
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κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν ςτοιχείων, που ςυμβάλλουν ςτθν επικοινωνία των 

ατόμων που βρίςκονται εντόσ ενόσ κοινωνικοπολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ, κυρίωσ 

με τθ χριςθ μιασ κοινισ γλϊςςασ (Vygotsky, 1934/1988) όπωσ αναφζρεται από τθ 

Σολομωνίδου (2006).  

Σφμφωνα πάντα με τον Vygotsky τα παιδιά δομοφν τθ γνϊςθ τουσ μζςω τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ τουσ με τον κοινωνικό και πολιτιςμικό τουσ περίγυρο. Θ μάκθςθ 

επιτυγχάνεται μζςω τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκπαιδευομζνων και τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι να 

διευκολφνει και να ςυντονίςει τισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ, παρά να τισ κατευκφνει. 

Συνεπϊσ, θ κεωρία του κοινωνικοφ εποικοδομθτιςμοφ τονίηει, πζρα από τον ενεργό 

ρόλο του εκπαιδευόμενου ςτθ δόμθςθ τθσ γνϊςθσ του, τθ ςθμαςία τθσ κοινωνικισ 

αλλθλεπίδραςθσ (Σολομωνίδου, 2006). 

Εμπλαιςιωμζνθ Μάκθςθ (Situated learning) 

Επθρεαςμζνοι εμφανϊσ από το ρεφμα του κοινωνικοφ εποικοδομθτιςμοφ, 

οι Lave και Wenger (1991) αναπτφςςουν τθ κεωρία τουσ για τθν Εμπλαιςιωμζνθ 

μάκθςθ. Ωσ Εμπλαιςιωμζνθ χαρακτθρίηεται θ ενεργι μάκθςθ που 

πραγματοποιείται μζςω τθσ ςυμμετοχισ κάποιου ςε μία αυκεντικι δραςτθριότθτα 

ι περιβάλλον (Lave and Wenger, 1991). Με άλλα λόγια, προκειμζνου θ απόκτθςθ 

γνϊςεων και δεξιοτιτων να αποκτά νόθμα για τον εκπαιδευόμενο κα πρζπει να 

βρίςκει πρακτικι ανταπόκριςθ ςτθν πραγματικι ηωι. Τα περιςςότερα εκπαιδευτικά 

ςυςτιματα μζχρι πρόςφατα, όπωσ τα ςχολεία και τα πανεπιςτιμια ζχουν επικρικεί 

για τθ ςτρατθγικι που ακολουκοφν, να διαχωρίηουν δθλαδι τθ μάκθςθ από τθν 

πρακτικι, που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εκπαίδευςθ που δεν προετοιμάηει 

κατάλλθλα τουσ εκπαιδευόμενουσ για τθ μελλοντικι εργαςιακι τουσ απόδοςθ 

(Enkenberg, 2001), όπωσ αναφζρεται από τουσ Dennen και Burner (2008). Το 

επίκεντρο δθλαδι τθσ κριτικισ που αςκείται είναι ότι τα ςυςτιματα αυτά 

αποτυγχάνουν να εμπλζξουν τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε αυκεντικζσ πρακτικζσ, ϊςτε 

να ςυνειδθτοποιιςουν τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ ,ςτισ οποίεσ κα εφαρμόηονται οι 

γνϊςεισ τουσ. Σε αντίκεςθ λοιπόν με τισ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ που 

πραγματοποιοφνται ςτο ςχολικό και ακαδθμαϊκό πλαίςιο και περιορίηονται ςτθν 

απόκτθςθ γενικϊν και μθ προςδιοριςμζνων γνϊςεων, θ Lave προτείνει θ μάκθςθ να 

ενςωματϊνεται ςτισ δραςτθριότθτεσ, το πλαίςιο και τον πολιτιςμό. Σφμφωνα 

μάλιςτα με τουσ Lave και  Wenger (1991) θ διαδικαςία αυτι χαρακτθρίηεται ωσ 

‘Νόμιμθ περιφερειακι ςυμμετοχι’ (Legitimate Peripheral Participation).  

Νόμιμθ περιφερειακι ςυμμετοχι (legitimate peripheral participation) 

Στθ Γνωςτικι μακθτεία, κάποιοσ που ζρχεται για πρϊτθ φορά ςε επαφι με 

το γνωςτικό αντικείμενο και αρχικά αρκείται ςτο να παρατθρεί τισ ενζργειεσ των 

ειδικϊν, χαρακτθρίηεται ωσ “νόμιμοσ περιφερειακόσ ςυμμετζχων” (Collins, 1989). Ο 
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χαρακτθριςμόσ αυτόσ επικυρϊνει τθν παρατιρθςθ ωσ μία μακθςιακι διαδικαςία 

(Collins, 1989). Ππωσ είναι φυςικό εξάλλου, ζνασ ‘αρχάριοσ’ ςτθ διαδικαςία 

ςυμμετζχων δεν κα μποροφςε να ζχει κυρίαρχο ρόλο ςε μια δραςτθριότθτα. 

Ωςτόςο, παρατθρϊντασ αρχικά τθν όλθ διαδικαςία από τθν περιφζρεια, μπορεί να 

αποκτιςει τθν ανάλογθ εμπειρία και να εμπλακεί όλο και περιςςότερο ςτθ 

διαδικαςία, λαμβάνοντασ βζβαια ςυνεχι ανατροφοδότθςθ από τουσ πιο 

πεπειραμζνουσ.  

Θ παραπάνω διαδικαςία περιγράφει το πϊσ ζνασ αρχάριοσ γίνεται 

ςταδιακά πιο ενεργό μζλοσ μιασ κοινότθτασ πρακτικισ (community of practice). Το 

μοντζλο τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ ι ακόμα και επιμζρουσ ςτρατθγικζσ του μοντζλου 

ζχουν εφαρμοςτεί και εφαρμόηονται από διάφορουσ οργανιςμοφσ ςτθν τυπικι 

εκπαίδευςθ, προκειμζνου να επιτφχουν τα επικυμθτά μακθςιακά αποτελζςματα. 

Ρολλζσ φορζσ όμωσ, οι γνωςτικζσ μακθτείεσ προκφπτουν μζςα ςε κοινότθτεσ 

πρακτικισ, δθλαδι ομάδεσ ατόμων που μοιράηονται κοινά κζματα και εμπλζκονται 

ςε κοινζσ πρακτικζσ. Ζνα παράδειγμα κοινότθτασ πρακτικισ είναι οι δάςκαλοι ςε 

μια δεδομζνθ ςχολικι μονάδα. Ο Collins (1989) διακρίνει τρία βαςικά ςτοιχεία που 

ςυςχετίηουν τα άτομα που ςυμμετζχουν ςε μια κοινότθτα πρακτικισ. Αυτά είναι: 

1. Η αμοιβαία εμπλοκι: ζνασ κοινόσ ςτόχοσ ι ενδιαφζρον 

2. Σο κοινό εγχείρθμα: ςυγκεκριμζνεσ προςδοκίεσ που ζχουν τεκεί και 

είναι κοινζσ για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 

3. Σο κοινό ρεπερτόριο: χαρακτθριςτικό λεξιλόγιο και ορολογία που 

χρθςιμοποιοφν οι εμπλεκόμενοι και διαφοροποιεί τθν κοινότθτα 

πρακτικισ τουσ από άλλεσ 

Κακοδθγοφμενθ ςυμμετοχι (guided participation) 

Θ κακοδθγοφμενθ ςυμμετοχι είναι το κοινωνικό ςτοιχείο τθσ Γνωςτικισ 

μακθτείασ (Collins, 1989). Για να κρικεί επιτυχισ ωςτόςο, κα πρζπει να λαμβάνει 

χϊρα εντόσ τθσ Ηϊνθσ Επικείμενθσ Ανάπτυξθσ (Zone of Proximal Development) του 

εκπαιδευομζνου. Θ Ηϊνθ Επικείμενθσ Ανάπτυξθσ (Vygotsky, 1978) ορίηεται ωσ «μία 

δυναμικι περιοχι που βρίςκεται λίγο πιο πζρα από το παρόν επίπεδο ικανοτιτων 

του εκπαιδευομζνου». Θ απόςταςθ ανάμεςα ςτθν πραγματικι απόδοςθ και τθν εν 

δυνάμει απόδοςθ αξιολογείται μζςω κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτον 

εκπαιδευόμενο και ςε κάποιον πιο πεπειραμζνο (είτε αυτόσ είναι γονιόσ, είτε 

δάςκαλοσ, είτε ακόμα και πιο ζμπειροσ ςυμμακθτισ). 
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Γράφθμα 1: Ζϊνθ Επικείμενθσ Ανάπτυξθσ 

Ρλεονεκτιματα τθσ Εμπλαιςιωμζνθσ μάκθςθσ 

 Οι μακθτζσ μακαίνουν τισ ςυνκικεσ, υπό τισ οποίεσ μποροφν να 

εφαρμόςουν τθ γνϊςθ: Μακαίνοντασ για παράδειγμα αρικμθτικι μζςω 

αυκεντικϊν δραςτθριοτιτων (π.χ. οικονομικζσ ςυναλλαγζσ ςε κατάςτθμα 

ροφχων), κα είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν τθν πρακτικι αξία των 

αρικμθτικϊν πράξεων και τθν μετζπειτα εφαρμογι τουσ ςε πραγματικζσ 

καταςτάςεισ ηωισ. 

 Οι καταςτάςεισ προάγουν τθν εφευρετικότθτα: όταν οι μακθτζσ αξιοποιοφν 

τισ γνϊςεισ τουσ για να διαχειριςτοφν πραγματικά προβλιματα και 

καταςτάςεισ, αναγκάηονται να γίνουν εφευρετικοί και να εφαρμόςουν 

ανάλογα τισ γνϊςεισ αυτζσ (Lampert, 1986), όπωσ αναφζρει ο Collins (1989). 

 Οι μακθτζσ βλζπουν τισ εφαρμογζσ τθσ γνϊςθσ τουσ: όταν θ μάκθςθ είναι 

εμπλαιςιωμζνθ, οι πρακτικζσ εφαρμογζσ τθσ γίνονται πιο ξεκάκαρεσ ςτουσ 

μακθτζσ, μποροφν δθλαδι να αντιλθφκοφν τθν αξιοποίθςθ τθσ ςε διάφορεσ 

ςυνκικεσ. 

 Το πλαίςιο δομεί γνϊςθ κατάλλθλθ με τθ χριςθ τθσ: όταν δθλαδι θ γνϊςθ 

μακαίνεται ςτα πλαίςια χριςθσ τθσ είναι πικανότερο να αποκθκευτεί ςε μια 

μορφι που είναι αξιοποιιςιμθ ςε καινοτόμα πλαίςια. 

Από τα παραπάνω κακίςταται ςαφζσ ότι θ μάκθςθ που ‘χτίηεται’ ςε ζνα 

αυκεντικό πλαίςιο και περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ που εμπλζκουν τουσ 

εκπαιδευόμενουσ ςε καταςτάςεισ πραγματικισ ηωισ, κα πρζπει να επιδιϊκεται ςε 

κάκε εκπαιδευτικό οργανιςμό και κάκε βακμίδα εκπαίδευςθσ. Μάλιςτα, θ χριςθ 

τθσ τεχνολογίασ και των υπολογιςτϊν πιο ςυγκεκριμζνα, μασ επιτρζπει πλζον να 

δθμιουργιςουμε περιβάλλοντα, μζςω των οποίων κα αναπαριςτϊνται καταςτάςεισ 

τθσ πραγματικισ ηωισ, που ενδεχομζνωσ να μθν ιμαςτε ικανοί να 

ςυνειδθτοποιιςουμε εντόσ του ςχολικοφ πλαιςίου.  

Η παραδοςιακι Μακθτεία 

Λκανόσ να μάκει χωρίσ τθ βοικεια 

άλλων 

Δεν είναι ικανόσ να μάκει ακόμα και 

με τθ βοικεια ενόσ ειδικοφ 

ZEA 

Λκανόσ να μάκει με τθ βοικεια ενόσ ειδικοφ 
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Στθν παραδοςιακι Μακθτεία ο ειδικόσ υποδεικνφει ςτον εκπαιδευόμενο 

πϊσ να εκτελζςει μία δραςτθριότθτα, παρατθρεί τον εκπαιδευόμενο κακϊσ 

εξαςκείται ςτθν υλοποίθςθ τμθμάτων τθσ δραςτθριότθτασ και ςταδιακά του δίνει 

όλο και μεγαλφτερθ αυτονομία, μζχρι τθ ςτιγμι που ο εκπαιδευόμενοσ κα φτάςει 

ςτο ςθμείο να κατζχει άριςτα τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κα τον καταςτιςουν 

ικανό να ολοκλθρϊςει μόνοσ του τθ δραςτθριότθτα. Αυτι είναι και θ βαςικι ιδζα 

τθσ Μακθτείασ, θ υπόδειξθ ςτον εκπαιδευόμενο του πϊσ να εκτελζςει ζνα 

ςυγκεκριμζνο ζργο και θ παροχι βοικειασ μζχρι να είναι ικανόσ να ολοκλθρϊςει 

αυτό το ζργο μόνοσ του.  

Θ παραδοςιακι Μακθτεία περιλαμβάνει τζςςερα ςθμαντικά ςτοιχεία που 

λαμβάνουν χϊρα κατά τθν εφαρμογι τθσ:  

 Μοντελοποίθςθ (modeling): ο εκπαιδευόμενοσ παρατθρεί τον ειδικό να 

εκτελεί ζνα ςυγκεκριμζνο ζργο. Ο ειδικόσ κάνει τθ διαδικαςία ορατι ςτον 

εκπαιδευόμενο και εξθγεί κάκε βιμα που ακολουκεί για τθν υλοποίθςθ τθσ.  

 Υποςτιριξθ (scaffolding)-Εξαςκζνθςθ (fading): ο ειδικόσ παρζχει 

υποςτιριξθ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθν προςπάκεια τουσ να εκτελζςουν 

κάποια δραςτθριότθτα, είτε ολοκλθρϊνοντασ ο ίδιοσ όλθ τθ δραςτθριότθτα 

γι’ αυτοφσ, είτε παρζχοντασ τουσ οριςμζνεσ ιδζεσ (hints) για το πϊσ να 

ενεργιςουν, ςε ςθμεία που δείχνουν να δυςκολεφονται. Πςο οι 

εκπαιδευόμενοι γίνονται πιο ικανοί ςτθν εκτζλεςθ του ζργου, τόςο θ παροχι 

υποςτιριξθσ εξαςκενεί. 

 Κακοδιγθςθ (coaching): θ κακοδιγθςθ πραγματοποιείται κακ’ όλθ τθ 

διαδικαςία τθσ Μακθτείασ. Ο ειδικόσ κακοδθγεί τον εκπαιδευόμενο με το να 

επιλζγει δραςτθριότθτεσ, να παρζχει ιδζεσ και υποςτιριξθ, να αξιολογεί τισ 

ενζργειεσ τουσ και να εντοπίηει τισ όποιεσ αδυναμίεσ τουσ, να τουσ 

ενκαρρφνει, να τουσ παρζχει ανατροφοδότθςθ και οφτω κακεξισ. Στθν 

ουςία, θ κακοδιγθςθ είναι θ επίβλεψθ όλθσ τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ του 

εκπαιδευομζνου. 

Από τθν παραδοςιακι ςτθ Γνωςτικι Μακθτεία: 

Υπάρχουν τρεισ βαςικζσ διαφορζσ που χαρακτθρίηουν τθν παραδοςιακι 

από τθ Γνωςτικι μακθτεία: 

1. Στθν παραδοςιακι μακθτεία θ διαδικαςία οπτικοποίθςθσ μιασ 

δραςτθριότθτασ που χρειάηεται να διδαχκεί από τον ειδικό ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ είναι ςυνικωσ εφκολα παρατθριςιμθ και δεν απαιτείται 

ιδιαίτερθ προετοιμαςία. Αντικζτωσ, ςτθ Γνωςτικι μακθτεία θ προςπάκεια 

που γίνεται, ϊςτε οι ςκζψεισ και οι ςτρατθγικζσ του ειδικοφ να γίνουν 

‘εμφανείσ’ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ χρειάηεται ιδιαίτερθ προετοιμαςία και 

προςοχι, ϊςτε να γίνουν όςο το δυνατόν πιο κατανοθτζσ και ςαφείσ, είτε 
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αυτό αφορά τθν ανάγνωςθ, είτε τθ γραφι, είτε τθν επίλυςθ προβλθμάτων. 

Αυτι είναι και θ πιο βαςικι διαφορά μεταξφ παραδοςιακισ και Γνωςτικισ 

μακθτείασ, κακϊσ ςτθ δεφτερθ οι ςκζψεισ του εκπαιδευτι πρζπει να γίνουν 

εμφανείσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, αλλά και οι ςκζψεισ των εκπαιδευομζνων 

πρζπει να γίνουν εμφανείσ ςτον εκπαιδευτι.  

2. Στθν παραδοςιακι μακθτεία, οι αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ προκφπτουν 

αβίαςτα, κακϊσ θ μάκθςθ είναι απόλυτα εμπλαιςιωμζνθ ςτο χϊρο 

εργαςίασ, όπου διδάςκεται. Αν για παράδειγμα ςκοπόσ του ειδικοφ είναι να 

δείξει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ πϊσ να καταςκευάηουν ζνα προϊόν, αρκεί 

απλά να ξεκινιςει τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του. Οι εκπαιδευόμενοι κα 

αναγνωρίςουν τθν αξία του ολοκλθρωμζνου προϊόντοσ και κα 

παρακινθκοφν να εργαςτοφν μεκοδικά και να μάκουν όλα τα επιμζρουσ 

ςτάδια για τθν παραγωγι του, ϊςτε να αποκτιςουν ςταδιακά τισ δεξιότθτεσ 

που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του. Ωςτόςο, οι δάςκαλοι ςτο ςχολικό 

περιβάλλον καλοφνται να διδάξουν με βάςθ ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν, που 

ςτθρίηεται κατά κφριο λόγο ςτθν ανάγνωςθ, τθ γραφι, τθ φυςικι, τα 

μακθματικά, τθν ιςτορία κλπ. Οι γνϊςεισ δθλαδι, που καλοφνται να 

αποκτιςουν οι μακθτζσ είναι αποκομμζνεσ από τθν πραγματικι ηωι και 

ςυνικωσ δεν ςυςχετίηονται με πρακτικζσ εφαρμογζσ ςτθν κακθμερινότθτα 

τουσ. Αποτελεί επομζνωσ πρόκλθςθ για τθ Γνωςτικι μακθτεία, οι 

αφθρθμζνεσ ζννοιεσ που πρζπει να διδαχκοφν με βάςθ το πρόγραμμα 

ςπουδϊν, να ςυςχετιςτοφν με αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ, ϊςτε να 

αποκτιςουν νόθμα για τουσ μακθτζσ. 

3. Στθν παραδοςιακι μακθτεία οι δεξιότθτεσ που διδάςκονται είναι πολφ 

ςυγκεκριμζνεσ και εξυπθρετοφν ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ. Με άλλα λόγια οι 

εκπαιδευόμενοι δεν αντιμετωπίηουν καταςτάςεισ, ςτισ οποίεσ χρειάηεται να 

προςαρμόςουν ι να ‘μεταφζρουν’ τισ δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει για 

τθν επίτευξθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ζργου. Αντίκετα, οι δραςτθριότθτεσ που 

διδάςκονται ςτο ςχολείο απαιτοφν από τουσ μακθτζσ να ‘μεταφζρουν’ ό, τι 

μακαίνουν και ςε άλλεσ περιςτάςεισ. Επομζνωσ, ηθτοφμενο τθσ Γνωςτικισ 

Μακθτείασ είναι να παρουςιαςτεί ςτουσ μακθτζσ μια ποικιλία 

δραςτθριοτιτων και να παροτρυνκοφν οι μακθτζσ να αναςτοχαςτοφν ωσ 

προσ αυτζσ και να εξθγιςουν ποια είναι τα κοινά ςτοιχεία μεταξφ αυτϊν των 

δραςτθριοτιτων. Σκοπόσ δθλαδι των δαςκάλων είναι να βοθκιςουν τουσ 

μακθτζσ να διευρφνουν τθν εφαρμογι των ικανοτιτων που αποκτοφν ςε 

πολλοφσ τομείσ και διαφορετικά πλαίςια.  

Ππωσ προαναφζρκθκε, θ Γνωςτικι μακθτεία αποτελεί τθν εξζλιξθ τθσ 

παραδοςιακισ μακθτείασ ωσ προσ τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ (Brown et al, 1989). 

Τα χαρακτθριςτικά που τισ διαφοροποιοφν (Collins et al., 1989) ςυνοψίηονται ςτον 

πίνακα 2. 
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Ρίνακασ 2: Διαφορζσ  παραδοςιακισ-Γνωςτικισ μακθτείασ (Collins et al, 1989) 

Ραραδοςιακι μακθτεία Γνωςτικι μακθτεία 

Απλζσ δραςτθριότθτεσ Σφνκετεσ δραςτθριότθτεσ/βαςιςμζνεσ ςτο 

πρόβλθμα 

Φυςικζσ δεξιότθτεσ και διαδικαςίεσ Γνωςτικζσ και μεταγνωςτικζσ διαδικαςίεσ 

Μάκθςθ ‘ζνασ προσ ζναν’ ςτο χϊρο 

εργαςίασ 

Μάκθςθ με πολλοφσ μακθτζσ ςτθν τάξθ ι 

ςτο εργαςτιριο 

Οι δραςτθριότθτεσ εκτελοφνται μζςω 

παρατιρθςθσ 

Οι δραςτθριότθτεσ και οι διαδικαςίεσ 

εκτελοφνται μζςω αιτιολόγθςθσ 

Μάκθςθ μζςω πραγματοποίθςθσ φυςικϊν 

δραςτθριοτιτων 

Μάκθςθ μζςω εξωτερίκευςθσ των νοθτικϊν 

διαδικαςιϊν ςτο να εντοπίηουν προβλιματα 

Μάκθςθ μζςω μοντελοποίθςθσ, 

κακοδιγθςθσ, υποςτιριξθσ/εξαςκζνθςθσ 

τθσ εκτζλεςθσ 

Μάκθςθ μζςω μοντελοποίθςθσ, 

κακοδιγθςθσ, υποςτιριξθσ, αιτιολόγθςθσ, 

αναςτοχαςμοφ και εξερεφνθςθσ των ιδεϊν 

Θ εργαςία κακορίηεται από τισ 

δραςτθριότθτεσ 

Θ μάκθςθ κακορίηεται από τα 

αποτελζςματα 

 

2.1.3. Γνκηθά ζηνηρεία ηεο Γλσζηηθήο καζεηείαο 

Οι Collins, Brown και Newman (1989), Collins, Brown και Holum (1991) και 

Collins (1991), όπωσ αναφζρει ςτθ διπλωματικι διατριβι του ο Νικολουδάκθσ 

(2007), μασ παρζχουν το πλαίςιο εργαςίασ για ζνα ιδανικό μακθςιακό περιβάλλον, 

όπου, ακολουκϊντασ τισ αρχζσ τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ, διακρίνεται από 18 

χαρακτθριςτικά. Τα χαρακτθριςτικά αυτά χωρίηονται ςε 4 κφριεσ κατθγορίεσ-δομικά 

ςτοιχεία: 

 Το περιεχόμενο τθσ μάκθςθσ (content) 

 Οι μζκοδοι διδαςκαλίασ (methods) 

 Θ ακολουκία του μακιματοσ (sequencing) 

 Το κοινωνικό πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ (sociology of teaching) 

 

Ρεριεχόμενο 

Οι ζρευνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςχετικά με το πϊσ αποκτάται θ 

γνϊςθ δείχνουν να διαφοροποιοφνται, όςον αφορά τα είδθ γνϊςθσ που 
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απαιτοφνται για να γίνει κάποιοσ ειδιμων ςε ζνα γνωςτικό αντικείμενο. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, οι ερευνθτζσ ζχουν αρχίςει να διακρίνουν τισ ζννοιεσ, τα γεγονότα 

και τισ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τθν εξειδίκευςθ και τουσ διάφορουσ τφπουσ 

ςτρατθγικισ γνϊςθσ. Ο όροσ ςτρατθγικι γνϊςθ αναφζρεται ςτθν ‘άδθλθ’ γνϊςθ 

που κατζχει ο ειδικόσ και που τον κακιςτά ικανό να αξιοποιιςει ζννοιεσ, γεγονότα 

και διαδικαςίεσ, ανάλογα με τθν περίςταςθ, ϊςτε να επιλφει προβλιματα και να 

επιτυγχάνει ςτόχουσ. Μάλιςτα, αυτοφ του είδουσ θ γνϊςθ που αξιοποιεί ο ειδικόσ 

για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, περιλαμβάνει ευρετικζσ τεχνικζσ και ςτρατθγικζσ 

που διευκολφνουν τον ειδικό ςτθν ολοκλιρωςθ του ζργου του. Ζνα επιπλζον είδοσ 

ςτρατθγικισ γνϊςθσ αφορά τισ μακθςιακζσ ςτρατθγικζσ που αξιοποιεί ο ειδικόσ, 

προκειμζνου να αποκτιςει νζεσ γνϊςεισ, είτε ςτον τομζα του, είτε ςε άλλο τομζα. 

1. Γνϊςθ του περιεχομζνου: περιλαμβάνει τισ ζννοιεσ, γεγονότα και 

διαδικαςίεσ που αφοροφν ζνα ςυγκεκριμζνο γνωςτικό πεδίο. Συνικωσ, 

αυτζσ περιλαμβάνονται ςτα ςχολικά εγχειρίδια και ςυγγράμματα, είτε 

παρζχονται μζςω διαλζξεων. Ραρά το γεγονόσ ότι αυτοφ του είδουσ θ γνϊςθ 

είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι και κεμελιϊδθσ για τθν κατανόθςθ του γνωςτικοφ 

πεδίου, μπορεί να κεωρθκεί ανεπαρκισ, κακϊσ δεν προετοιμάηει τον 

εκπαιδευόμενο για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθν επίτευξθ 

υλοποιιςιμων ςτόχων. Το υλικό που διδάςκεται είναι αποκομμζνο από το 

αυκεντικό πλαίςιο τθσ μάκθςθσ και δεν ςχετίηεται με ρεαλιςτικζσ 

προβλθματικζσ καταςτάςεισ, με αποτζλεςμα ακόμα και οι πιο ικανοί 

εκπαιδευόμενοι να μθν μποροφν να ςυςχετίςουν τθ κεωρία με τθν πράξθ. 

2. Ευρετικζσ ςτρατθγικζσ: ζτςι χαρακτθρίηονται οι γενικευμζνεσ 

αποτελεςματικζσ τεχνικζσ και προςεγγίςεισ, που αξιοποιεί κάποιοσ για τθν 

επίτευξθ ενόσ ςτόχου/επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ. Δεν είναι πάντα 

αποτελεςματικζσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ωςτόςο αποδεικνφονται ιδιαίτερα 

χριςιμεσ. Οι περιςςότερεσ ευρετικζσ ςτρατθγικζσ αποκτϊνται άδθλα από 

τουσ ειδικοφσ μζςω πρακτικισ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων, ωςτόςο γίνονται 

αξιοςθμείωτεσ προςπάκειεσ, ϊςτε οι τεχνικζσ αυτζσ να γίνουν φανερζσ 

ςτουσ εκπαιδευόμενουσ (Schoenfeld, 1985), όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 

“The 21st Century Learning Initiative” (n.d.). 

3. Στρατθγικζσ ελζγχου: όπωσ φανερϊνει και το όνομα τουσ, οι ςτρατθγικζσ 

ελζγχου ελζγχουν τθ διαδικαςία του να εκτελεί κάποιοσ μια εργαςία. Ρολλζσ 

φορζσ οι ςτρατθγικζσ αυτζσ χαρακτθρίηονται ωσ “μεταγνωςτικζσ” (Palincsar 

και Brown, 1984; Schoenfeld, 1985), όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο “The 21st 

Century Learning Initiative” (n.d.). Πςο οι εκπαιδευόμενοι γίνονται πιο ικανοί 

ςτο να αξιοποιοφν ευρετικζσ ςτρατθγικζσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, 

είναι ςε κζςθ να επιλζγουν ενςυνείδθτα ποιεσ ςτρατθγικζσ κα αξιοποιιςουν 

για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ, κακϊσ και πότε πρζπει να αλλάξουν 

ςτρατθγικι. Οι ςτρατθγικζσ ελζγχου περιλαμβάνουν ςτοιχεία παρατιρθςθσ, 
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διαγνωςτικά και διορκωτικά, που ςθμαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι, κατά τθ 

διάρκεια τθσ επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ παρατθροφν τθν πρόοδο τουσ, 

εντοπίηουν τυχόν λάκθ και αδυναμίεσ τουσ, όπωσ επίςθσ αλλάηουν τακτικι 

όταν θ μζκοδοσ που ακολουκοφν δεν αποδεικνφεται κατάλλθλθ για τθν 

επίτευξθ του ςτόχου που ζχουν κζςει. 

4. Μακθςιακζσ ςτρατθγικζσ: είναι οι ςτρατθγικζσ για τθν εκμάκθςθ 

οποιουδιποτε από τουσ άλλουσ τφπουσ περιεχομζνου που 

προαναφζρκθκαν. Θ γνϊςθ του πϊσ να μακαίνει κανείσ ποικίλλει, από 

γενικζσ ςτρατθγικζσ για τθν εξερεφνθςθ ενόσ νζου πεδίου, ςε πιο 

ςυγκεκριμζνεσ ςτρατθγικζσ που αφοροφν τθν επζκταςθ τθσ γνϊςθσ για τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων ι τθν εκτζλεςθ περίπλοκων εργαςιϊν. 

Μζκοδοι Διδαςκαλίασ 

 Μοντελοποίθςθ: ο ειδικόσ/εκπαιδευτικόσ εκτελεί μια δραςτθριότθτα, ϊςτε 

οι εκπαιδευόμενοι, παρατθρϊντασ τισ ενζργειεσ του να δομιςουν ζνα 

εννοιολογικό μοντζλο  των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται, προκειμζνου να 

ολοκλθρωκεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα (Ghefaili, 2003). Με άλλα 

λόγια, ο ειδικόσ παρουςιάηει όλα τα ςτάδια για τθν ολοκλιρωςθ μιασ 

δραςτθριότθτασ και εξθγεί ςε κάκε βιμα γιατί και πϊσ κάνει ό, τι κάνει. Θ 

μοντελοποίθςθ επιτρζπει ςτον εκπαιδευτι να κάνει εμφανι τθν άδθλθ 

γνϊςθ και τισ διαδικαςίεσ.  

 Κακοδιγθςθ: ο ειδικόσ/εκπαιδευτικόσ κακοδθγεί τουσ εκπαιδευόμενουσ 

όπου χρειάηεται, ςτρζφει τθν προςοχι του ςε κάκε άτομο ξεχωριςτά, ϊςτε 

να εντοπίςει τισ δυςκολίεσ του κακενόσ, ςυμβουλεφει τουσ 

εκπαιδευόμενουσ ςε κομβικά ςθμεία, κζτει ερωτιματα που κινθτοποιοφν τθ 

ςκζψθ και παρζχει μια διαφορετικι προςζγγιςθ ςε διάφορεσ προβλθματικζσ 

καταςτάςεισ. Σε αυτό το ςθμείο οι εκπαιδευόμενοι εμπλζκονται ςε 

δραςτθριότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, που απαιτοφν από αυτοφσ να 

εφαρμόςουν άμεςα τισ ικανότθτεσ και τισ γνϊςεισ που ζχουν αποκτιςει ζωσ 

τϊρα (Ghefaili, 2003).  

 Υποςτιριξθ (εξαςκζνθςθ): ο ειδικόσ/εκπαιδευτικόσ βοθκά τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να ολοκλθρϊςουν πιο ςφνκετεσ δραςτθριότθτεσ. Σε 

περίπτωςθ που κρικεί απαραίτθτο, ο ειδικόσ βοθκά ςτθν ολοκλιρωςθ ι 

ολοκλθρϊνει  ο ίδιοσ οριςμζνα μζρθ τθσ δραςτθριότθτασ, για τα οποία οι 

εκπαιδευόμενοι δεν ζχουν κατακτιςει ακόμα τισ απαραίτθτεσ 

γνϊςεισ/ικανότθτεσ. Πςο οι εκπαιδευόμενοι γίνονται πιο ικανοί ςτθν 

επίλυςθ τζτοιων δραςτθριοτιτων, τόςο θ υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ 

αρχίηει να εξαςκενεί. Θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ παρατιρθςθσ, υποςτιριξθσ 

και αυξανόμενθσ ανεξάρτθτθσ πρακτικισ ςυμβάλλει ςτο να αποκτιςουν οι 

εκπαιδευόμενοι μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ (όπωσ αυτοπαρατιρθςθ και 

αυτοδιόρκωςθ). Επομζνωσ, τα ςτάδια τθσ μοντελοποίθςθσ και κακοδιγθςθσ 
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προςφζρουν ςτον εκπαιδευόμενο τα απαραίτθτα γνωςτικά εφόδια, ενϊ θ 

υποςτιριξθ και εξαςκζνθςθ ςυμβάλλει ςτθ ςταδιακι ανάπτυξθ τθσ 

αυτονομίασ τουσ (Ghefaili, 2003). 

 Αιτιολόγθςθ: οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να εξθγιςουν και να ςκεφτοφν 

αυτό που κάνουν, με ςκοπό να γίνουν οι γνϊςεισ τουσ εμφανείσ. Αυτό ζχει 

ωσ αποτζλεςμα να μποροφν να δουν και άλλεσ εφαρμογζσ όπου μποροφν να 

αξιοποιθκοφν οι γνϊςεισ τουσ, κακϊσ και να εξετάςουν τθν κατανόθςθ τθσ 

γνϊςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ο ρόλοσ του εκπαιδευτι είναι να 

ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευόμενουσ να εξθγιςουν τισ γνϊςεισ τουσ, τθ λογικι 

που ακολοφκθςαν και τισ ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποίθςαν για τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων (Ghefaili, 2003).  

 Αναςτοχαςμόσ: οι εκπαιδευόμενοι αναςτοχάηονται ωσ προσ το ζργο που 

ζχουν ιδθ εκτελζςει και το αναλφουν. Μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ, 

μποροφν να αυξιςουν τθ γνϊςθ που ζχουν για τισ γνϊςεισ τουσ, να 

αναπτφξουν με άλλα λόγια μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ, κακϊσ και να 

ςυγκρίνουν τισ γνϊςεισ τουσ με τισ γνϊςεισ που ζχουν αποκτιςει οι άλλοι. Ο 

ρόλοσ του εκπαιδευτι ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι να προκαλζςει τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να ςυγκρίνουν τισ διαδικαςίεσ επίλυςθσ προβλθμάτων 

που χρθςιμοποίθςαν με αυτζσ του ειδικοφ ι και των άλλων 

εκπαιδευόμενων. Μζςω αυτϊν των ςυγκρίςεων οι εκπαιδευόμενοι μποροφν 

να διαγνϊςουν τισ δυςκολίεσ τουσ και να βελτιϊςουν τα αδφναμα ςθμεία 

ςτισ επιδόςεισ τουσ (Ghefaili, 2003). 

 Εξερεφνθςθ: οι εκπαιδευόμενοι δοκιμάηουν διαφορετικζσ υποκζςεισ, 

μεκόδουσ και ςτρατθγικζσ, ερευνϊντασ το ζργο που τουσ ζχει ανατεκεί και 

το περιβάλλον εργαςίασ. Μζςω τθσ εξερεφνθςθσ οι εκπαιδευόμενοι 

μποροφν να κζςουν εφικτοφσ ςτόχουσ, να δοκιμάςουν εναλλακτικζσ 

υποκζςεισ και να φτάςουν ςε ανεξάρτθτεσ ανακαλφψεισ. Ο ρόλοσ του 

εκπαιδευτι ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι να ενκαρρφνει τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να γίνουν ανεξάρτθτοι ωσ προσ τθ μάκθςθ τουσ και να 

κζςουν ςτόχουσ που ανταποκρίνονται ςτα ενδιαφζροντα τουσ. Ζνα ακόμα 

ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ εξερεφνθςθσ είναι ότι βοθκά τουσ εκπαιδευόμενουσ 

να αποκτιςουν αυτοπεποίκθςθ ωσ προσ τθν ικανότθτα τουσ να μάκουν 

μόνοι τουσ (Ghefaili, 2003). 

Ακολουκία 

Ρροκειμζνου να ταξινομθκοφν οι δραςτθριότθτεσ που ζχουν να εκτελζςουν 

οι εκπαιδευόμενοι ςε, είναι ςθμαντικό να τουσ ανακζτουμε εργαςίεσ που 

δομοφν τθ μάκθςθ τουσ, αλλά παράλλθλα εξακολουκοφν να ζχουν νόθμα για 

αυτοφσ. Ραρακάτω, παρουςιάηονται οι τρεισ αρχζσ για τθν ακολουκία των 

δραςτθριοτιτων: 
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1. Γενικό πριν το ειδικό: Το να επιδιϊκεται από τουσ εκπαιδευόμενουσ να 

δομιςουν ζνα εννοιολογικό μοντζλο για τθ διαδικαςία ι τθν 

επιδιωκόμενθ ικανότθτα που πρζπει να αποκτιςουν, επιτυγχάνει δφο 

πράγματα: πρϊτον, ακόμα και αν ο εκπαιδευόμενοσ είναι ικανόσ να 

επιτφχει μόνο ζνα κομμάτι τθσ ςυνολικισ εργαςίασ, το να ζχει ζνα 

ξεκάκαρο εννοιολογικό μοντζλο του τελικοφ ςκοποφ του, τον βοθκά να 

κατανοιςει το ςκοπό τθσ δραςτθριότθτασ που εκτελεί. Δεφτερον, θ 

παρουςία ενόσ ξεκάκαρου εννοιολογικοφ μοντζλου του επιδιωκόμενου 

ςτόχου λειτουργεί ςαν οδθγόσ για τθν επίδοςθ του εκπαιδευομζνου και 

ςυνεπάγεται ότι βελτιϊνει τισ δεξιότθτεσ παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου 

του και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων αυτοδιόρκωςθσ.  

2. Αυξανόμενθ πολυπλοκότθτα: αναφζρεται ςτθ δόμθςθ μιασ ακολουκίασ 

εργαςιϊν με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να απαιτϊνται από τον εκπαιδευόμενο 

όλο και περιςςότερεσ δεξιότθτεσ και ζννοιεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου 

του (VanLehn και Brown, 1980; Burton, et al, 1984; White, 1984), όπωσ 

αναφζρεται ςτο άρκρο “The 21st Century Learning Initiative”(n.d.). 

Υπάρχουν δφο μζκοδοι για τθν επίτευξθ τθσ αυξανόμενθσ 

πολυπλοκότθτασ: θ πρϊτθ είναι να ταξινομθκοφν οι εργαςίεσ, ϊςτε θ 

πολυπλοκότθτα να είναι ελεγχόμενθ. Θ δεφτερθ είναι θ χριςθ τθσ 

“ςκαλωςιάσ” (scaffolding), που βοθκά τουσ εκπαιδευόμενουσ να τα 

καταφζρουν ςτο ξεκίνθμα με τθν περίπλοκθ ςειρά από δραςτθριότθτεσ 

που απαιτοφνται, ϊςτε να ολοκλθρωκεί μια ενδιαφζρουςα εργαςία, με 

τθν υποςτιριξθ όμωσ του εκπαιδευτι ι άλλου εκπαιδευόμενου. 

3. Αυξανόμενθ ποικιλία: αναφζρεται ςτθ δόμθςθ μιασ ακολουκίασ 

εργαςιϊν, ςτισ οποίεσ απαιτείται όλο και ευρφτερθ ποικιλία ςτρατθγικϊν 

ι δεξιοτιτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό, κακϊσ ο 

εκπαιδευόμενοσ αποκτά νζεσ δεξιότθτεσ, να του παρουςιάηονται 

εργαςίεσ που απαιτοφν ποικιλία δεξιοτιτων και ςτρατθγικϊν, ζτςι ϊςτε 

να μακαίνει να διακρίνει τισ ςυνκικεσ, υπό τισ οποίεσ αυτζσ 

εφαρμόηονται (ι δεν εφαρμόηονται). 

Κοινωνικό πλαίςιο 

Το κοινωνικό πλαίςιο του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ αποτελεί το 

τελευταίο δομικό ςτοιχείο τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ. Θ μάκθςθ ςυντελείται με τθν 

παρουςία πολλϊν ατόμων, ειδικϊν και μθ, όπου όλοι εμπλζκονται από κοινοφ, με 

ςκοπό να τθν κατακτιςουν. Τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του κοινωνικοφ πλαιςίου 

είναι τα εξισ: 

1. Εμπλαιςιωμζνθ μάκθςθ: θ Εμπλαιςιωμζνθ μάκθςθ αποτελεί μία από τισ 

βαςικζσ αρχζσ τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ, κακϊσ θ μάκθςθ κα πρζπει να ζχει 

άμεςθ ςυςχζτιςθ και εφαρμογι ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ τθσ ηωισ. Οι 
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εκπαιδευόμενοι κα πρζπει να κατανοοφν απόλυτα γιατί αποκτοφν 

ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, ποφ αυτζσ ζχουν πρακτικι εφαρμογι, όπωσ επίςθσ 

να μποροφν να γενικεφςουν τισ γνϊςεισ που αποκτοφν ςε διαφορετικζσ 

καταςτάςεισ και προβλιματα. 

2. Κοινότθτεσ πρακτικισ: αναφζρεται ςτθ δθμιουργία ενόσ μακθςιακοφ 

περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο οι ςυμμετζχοντεσ επικοινωνοφν και εμπλζκονται 

ςτισ δεξιότθτεσ που αφοροφν τθν εξειδίκευςθ, με τθν εξειδίκευςθ να 

ορίηεται ωσ τθν πρακτικι ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθν εκτζλεςθ 

δραςτθριοτιτων, ςε ζνα γνωςτικό τομζα. 

3. Εςωτερικι κινθτοποίθςθ: οι Lepper και Greene (1979) και ο Malone (1981), 

όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο “The 21st Century Learning Initiative” (n.d.), 

αναφζρονται ςτθ ςθμαςία τθσ δθμιουργίασ μακθςιακϊν περιβαλλόντων, 

ςτα οποία οι εκπαιδευόμενοι εκτελοφν δραςτθριότθτεσ όχι λόγω εξωτερικϊν 

κινιτρων, όπωσ θ καλι βακμολογία, αλλά λόγω εςωτερικισ υποκίνθςθσ, 

όπωσ για παράδειγμα να βρίςκουν μια τζτοια δραςτθριότθτα 

ενδιαφζρουςα. 

4. Αξιοποίθςθ ςυνεργαςίασ: αναφζρεται ςτθν από κοινοφ εργαςία των 

εκπαιδευομζνων, ϊςτε να επιλφουν προβλιματα. Θ ςυνεργαςία για τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων αποτελεί ιςχυρό κίνθτρο και ιςχυρό μθχανιςμό για 

τθν επζκταςθ των μακθςιακϊν πόρων. Μάλιςτα, θ ςυνεργαςία μπορεί να 

ςυνδυαςτεί με τθν αξιοποίθςθ του ςυναγωνιςμοφ. Ζνα παράδειγμα είναι θ 

εργαςία ςε ομάδεσ, όπου θ κάκε ομάδα ςυναγωνίηεται τισ άλλεσ ωσ προσ το 

τελικό αποτζλεςμα μιασ δραςτθριότθτασ. 

 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οι πίνακεσ που περιγράφουν ςυνοπτικά τισ 

τζςςερισ (4) διαςτάςεισ τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ (Νικολουδάκθσ, 2007): 

Ρεριεχόμενο 

Ρίνακασ 3: Ρεριεχόμενο 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ Τφποι γνϊςεων που απαιτοφνται για να 

γίνει κάποιοσ ειδικόσ ςε ζνα χϊρο 

Γνϊςθ πεδίου Γνϊςθ του αντικειμζνου, ειδικζσ ζννοιεσ, 

γεγονότα, διαδικαςίεσ 

Ευρετικζσ ςτρατθγικζσ Γενικζσ εφαρμόςιμεσ τεχνικζσ που βοθκοφν 

ςτθν ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων 

Στρατθγικζσ ελζγχου Γενικζσ προςεγγίςεισ που βοθκοφν να 

κατευκφνει κάποιοσ τθ διαδικαςία επίλυςθσ 
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προβλιματοσ που ακολουκεί 

Μακθςιακζσ ςτρατθγικζσ Θ γνϊςθ του πϊσ να μακαίνουμε νζεσ 

ζννοιεσ, γεγονότα, διαδικαςίεσ 

 

Μζκοδοι 

Ρίνακασ 4: Μζκοδοι 

ΜΕΘΟΔΟΙ Τρόποι που προωκοφν τθν καλλιζργεια τθσ 

διαδικαςίασ εξειδίκευςθσ κάποιου 

Επίδειξθ(modeling) Ο ειδικόσ πραγματοποιεί μια εργαςία, ϊςτε 

οι εκπ/νοι να μποροφν να τον 

παρατθριςουν 

Κακοδιγθςθ(coaching) Ο ειδικόσ παρατθρεί και διευκολφνει τουσ 

εκπ/νουσ, ενϊ πραγματοποιοφν μια 

δραςτθριότθτα 

Υποςτιριξθ(scaffolding) Ο ειδικόσ παρζχει υποςτιριξθ ςτουσ 

εκπ/νουσ, ϊςτε να μπορζςουν να 

ολοκλθρϊςουν μια δραςτθριότθτα 

Αιτιολόγθςθ(articulation) Ο ειδικόσ ενκαρρφνει τουσ εκπ/νουσ, ϊςτε 

να εκφράςουν λεκτικά αυτό που ςκζφτονται 

Αναςτοχαςμόσ(reflection) Ο ειδικόσ επιτρζπει ςτουσ εκπ/νουσ να 

ςυγκρίνουν τθν επίδοςθ τουσ με αυτι των 

υπόλοιπων ςυνεκπαιδευόμενων τουσ 

Εξερεφνθςθ(exploration) Ο ειδικόσ καλεί τουσ εκπ/νουσ να κζςουν και 

να επιλφςουν τα δικά τουσ πλζον 

προβλιματα 

 

Σειρά 

Ρίνακασ 5: Σειρά 

ΣΕΙΑ Τρόποι διάταξθσ ςε ςειρά των μακθςιακϊν 

δραςτθριοτιτων 

Αυξανόμενθ δυςκολία Οι δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ ςταδιακά 

αυξάνουν ςε δυςκολία 
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Αυξανόμενθ ποικιλία Εξάςκθςθ ςε μια ποικιλία καταςτάςεων, 

δίδοντασ ζμφαςθ ςε μια ευρεία εφαρμογι 

αυτϊν των περιπτϊςεων 

Γενικό πριν το ειδικό Γίνεται μια εννοιολογικι παρουςίαςθ τθσ 

ςυνολικότερθσ προβλθματικισ του 

μακιματοσ, πριν γίνει ανάλυςθ των 

επιμζρουσ ςτοιχείων που ςυνκζτουν το 

μάκθμα 

 

Κοινωνικό πλαίςιο 

Ρίνακασ 6: Κοινωνικό πλαίςιο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ Κοινωνικά χαρακτθριςτικά των 

μακθςιακϊν περιβαλλόντων 

Εγκατεςτθμζνθ μάκθςθ Οι μακθτζσ μακαίνουν ςτο πλαίςιο του να 

εργάηονται πάνω ςε «πραγματικζσ 

δραςτθριότθτεσ» 

Επαφι με ειδικοφσ/αυκεντίεσ Επικοινωνία με διάφορουσ τρόπουσ για να 

πραγματοποιιςουν οι μακθτζσ 

δραςτθριότθτεσ με νόθμα 

Εςωτερικι κινθτοποίθςθ Οι μακθτζσ κζτουν προςωπικοφσ ςτόχουσ 

για να φτάςουν ςε δεξιότθτεσ και λφςεισ ςτα 

προβλιματα τουσ 

Αξιοποίθςθ ςυνεργαςίασ Οι μακθτζσ εργάηονται μαηί για να 

ολοκλθρϊςουν τουσ ςτόχουσ τουσ 

Αξιοποίθςθ ςυναγωνιςμοφ Ο εποικοδομθτικόσ και ωφζλιμοσ 

ανταγωνιςμόσ με μια δόςθ ςυνεργαςίασ 

 

2.1.4. Γλσζηηθή καζεηεία θαη ηερλνινγία 

Ππωσ μπορεί να γίνει εφκολα αντιλθπτό, θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ παρζχει 

πλζον πολλζσ δυνατότθτεσ εφαρμογισ τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ ςε online 

περιβάλλοντα. Θ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ είναι προςιτι με πολλοφσ τρόπουσ και θ 

μάκθςθ εξ αποςτάςεωσ μπορεί να πραγματοποιθκεί με μεγάλθ επιτυχία.  
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Ραρακάτω παρουςιάηονται οι ζξι (6) μζκοδοι διδαςκαλίασ τθσ Γνωςτικισ 

μακθτείασ, όπωσ κα μποροφςαν να εφαρμοςτοφν ςτα πλαίςια τθσ θλεκτρονικισ 

μάκθςθσ1: 

Modeling: Θ μοντελοποίθςθ αναφζρεται ςτθν προςπάκεια του εκπαιδευτι/ειδικοφ 

να παρουςιάςει και να αναλφςει μια ζννοια ι μια δραςτθριότθτα, με ςκοπό οι 

εκπαιδευόμενοι να αποκτιςουν μια βακιά κατανόθςθ του πϊσ αυτά 

επιτυγχάνονται. Τα επεξθγθματικά μακιματα (tutorials) μποροφν να 

εξυπθρετιςουν αυτό το ςκοπό ςε ζνα ςχεδιαςμό ενόσ online μακιματοσ. Οι 

εκπαιδευόμενοι μποροφν να παρακολουκοφν επεξθγθματικά μακιματα, προτοφ 

εκτελζςουν μια ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. Τα επεξθγθματικά μακιματα 

μποροφν να ζχουν είτε τθ μορφι βίντεο, ςτο οποίο ο ειδικόσ του κζματοσ 

περιγράφει τθν ζννοια ι τθ διαδικαςία, είτε οπτικζσ απεικονίςεισ, που κακοδθγοφν 

βιμα-βιμα τουσ εκπαιδευόμενουσ ωσ προσ αυτό που αναμζνεται να επιτφχουν, 

ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτουσ ςτόχουσ του μακιματοσ. 

Coaching: Σε ζνα μάκθμα που πραγματοποιείται με τθ μορφι e-learning, 

προτείνεται θ ενςωμάτωςθ ςτοιχείων που ςχετίηονται με τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, όπωσ chats και πίνακεσ ςυηθτιςεων (discussion boards), ςτα οποία οι 

εκπαιδευόμενοι μποροφν να λάβουν ανατροφοδότθςθ όχι μόνο από τον 

εκπαιδευτι/ειδικό, αλλά και από τουσ άλλουσ εκπαιδευόμενουσ. Θ ίδια μζκοδοσ 

μπορεί να εφαρμοςτεί για κάκε είδοσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ που διεξάγεται 

ςφγχρονα. 

Scaffolding: Θ υποςτιριξθ ςε ζνα μάκθμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ μπορεί να 

κεωρθκεί οποιοδιποτε είδοσ αλλθλεπίδραςθσ, μζςω online ομαδικϊν project και 

ομαδικϊν δραςτθριοτιτων. Ο εκπαιδευτισ εξυπθρετεί ωσ ςυντονιςτισ κατά τθ 

διάρκεια τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Θ παιχνιδοποίθςθ, πιο γνωςτι ωσ 

“gamification”, είναι άλλθ μια δυνατι εφαρμογι που ενιςχφει τθν υποςτιριξθ, 

κακϊσ οι μακθςιακοί ςτόχοι μποροφν να επιτευχκοφν μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ 

των εκπαιδευόμενων με το περιεχόμενο, με ζνα πιο διαςκεδαςτικό τρόπο.  

Articulation: Θ διατφπωςθ προκφπτει όταν ο εκπαιδευτισ ενκαρρφνει τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να εξθγιςουν αυτό που γνωρίηουν ςχετικά με το περιεχόμενο ι 

τισ ζννοιεσ, κακϊσ και τι ζκαναν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ επίλυςθσ ενόσ 

προβλιματοσ. Τα πιο ςυχνά είδθ διατφπωςθσ ςχετίηονται με τθν ερευνθτικι 

μάκθςθ (inquiry learning), τθν κριτικι ςκζψθ και τθν εξωτερίκευςθ τθσ ςκζψθσ 

(think aloud). Στθν εξ’ αποςτάςεωσ διδαςκαλία που διεξάγεται ςφγχρονα, θ 

διατφπωςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί με παρόμοιο τρόπο. Στθν αςφγχρονθ 

                                                           

1 https://elearningindustry.com/situated-cognition-theory-and-cognitive-apprenticeship-

model 
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μάκθςθ ωςτόςο, παρότι θ διατφπωςθ είναι δφςκολο να εφαρμοςτεί ςτα πλαίςια 

του ‘think aloud’, ηθτοφμενο είναι οι εκπαιδευόμενοι να δικαιολογιςουν τισ 

απαντιςεισ που επζλεξαν κατά τθ διάρκεια δραςτθριοτιτων προςανατολιςμζνων 

ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων, και να εξθγιςουν το λόγο που επζλεξαν τθν εκάςτοτε 

απάντθςθ ι προςζγγιςθ. Από τθν άλλθ πλευρά, ζνασ εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ που 

βαςίηεται ςτθν ανακαλυπτικι μάκθςθ (discovery learning) ςθμαίνει ότι οι 

δραςτθριότθτεσ κα πρζπει να παρζχουν ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ευκαιρίεσ να 

απαντιςουν ςε μια ςειρά ερωτιςεων που χρειάηεται να απαντθκοφν, με ςκοπό 

αυτοί να μποροφν να ςχθματίςουν ζνα ξεκάκαρο εννοιολογικό μοντζλο για τθν υπό 

μελζτθ κατάςταςθ. Μια τζτοια προςζγγιςθ μπορεί να εφαρμοςτεί ςε μια εξ 

αποςτάςεωσ διδαςκαλία που εφαρμόηεται είτε ςφγχρονα είτε αςφγχρονα. 

Reflection: Ο αναςτοχαςμόσ κακιςτά τουσ εκπαιδευόμενουσ ικανοφσ να ςυγκρίνουν 

τισ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων τουσ με αυτζσ ενόσ ειδικοφ ι άλλου 

εκπαιδευόμενου. Ζνασ τρόποσ να γίνει αυτό είναι ο εκπαιδευτισ να αναλφςει το 

πϊσ ζνασ εκπαιδευόμενοσ επζλυςε ζνα πρόβλθμα και ςτθ ςυνζχεια να επιςθμάνει 

τι ζκανε διαφορετικά ι παρόμοια. Σε μια εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία αυτό μπορεί 

να ςυμβεί μζςω tutorials, ςτα οποία οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να ζχουν 

πρόςβαςθ όςεσ φορζσ κζλουν, με ςκοπό να ςυγκρίνουν τθν επίδοςθ τουσ με αυτι 

που προτείνεται από τον ειδικό. 

Exploration: θ εξερεφνθςθ λαμβάνει χϊρα όταν οι εκπαιδευόμενοι ενκαρρφνονται 

να επιλφςουν προβλιματα μόνοι τουσ, κακϊσ και να τουσ διδάξουν νζεσ 

ςτρατθγικζσ, που κα μπορζςουν να χρθςιμοποιιςουν για να εξερευνιςουν το 

πρόβλθμα. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ 

διδαςκαλία λειτουργεί με αυτι τθ λογικι. Οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίηουν 

προκλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, όπου είναι δυνατό να αξιοποιθκεί ζνασ ‘πράκτορασ’ 

(educational agent), που εξυπθρετεί ςαν βοθκόσ. Ο ‘πράκτορασ’ παρζχει ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ βοικειεσ για το πϊσ να προχωριςουν, όταν ςυναντοφν κάποια 

δυςκολία. 

Στον πίνακα που ακολουκεί (Ρίνακασ 7), παρουςιάηονται εν ςυντομία 

πικανζσ εφαρμογζσ των μεκόδων τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ με τθν αξιοποίθςθ τθσ 

τεχνολογίασ, όπωσ προτάκθκε από τον Ghefaili (2003): 

Ρίνακασ 7: Ρροτεινόμενθ εφαρμογι τεχνολογικϊν εργαλείων ςτισ 6 μεκόδουσ τθσ Γνωςτικισ 

μακθτείασ (Ghefaili, 2003) 

Στρατθγικζσ τθσ 

Γνωςτικισ 

Μακθτείασ 

Ραραδείγματα εφαρμογϊν με τθν αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ 

Μοντελοποίθςθ  Ο ειδικόσ επικοινωνεί με τον εκπαιδευόμενο μζςω 
ψθφιοποιθμζνων βίντεο 
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 Ο ειδικόσ επεξθγεί ςχζςεισ αιτίασ-αποτελζςματοσ-
παρουςιάηει τουσ ςτόχουσ πριν από τισ ενζργειεσ 

 Online παραδείγματα από τον ειδικό, όπου παρουςιάηουν 
τθ λφςθ μιασ περίπτωςθσ 

 Online δείγματα επίλυςθσ προβλθμάτων 
 Διαδικτυακζσ κάμερεσ 

Κακοδιγθςθ  Οι εκπαιδευόμενοι εργάηονται ςε online δραςτθριότθτεσ 
αυξανόμενθσ δυςκολίασ 

 Ραροχι ζγκαιρθσ και ςτοχευμζνθσ ανατροφοδότθςθσ ςε 
λανκαςμζνεσ ενζργειεσ των εκπαιδευομζνων 

 Ο ειδικόσ παρζχει βοικεια μζςω email και άλλων τζτοιων 
μζςων 

 Διαδικτυακζσ ςυνεδρίεσ με τον ειδικό και τουσ άλλουσ 
εκπαιδευόμενουσ 

 Online παρουςίαςθ ςτρατθγικϊν για επίλυςθ προβλθμάτων 
 Διαδικτυακζσ κάμερεσ 

Υποςτιριξθ  Σφςτθμα βοικειασ που ξεκινάει από τον εκπ/νο με 
ςυγκεκριμζνθ εντολι 

 Το ςφςτθμα βοικειασ παρζχει το κουμπί ¨δείξε μου¨ ωσ 
τελευταία πθγι πλθροφόρθςθσ 

 Γενικευμζνοι διάλογοι ανατροφοδότθςθσ όταν 
επαναλαμβάνονται λάκθ ίδιου τφπου 

 Διακζςιμεσ πθγζσ για πιο λεπτομερι πλθροφόρθςθ 
 Online τεςτ 
 Online οδθγίεσ 

Διατφπωςθ  Το ςφςτθμα κζτει εννοιολογικζσ ερωτιςεισ, ϊςτε οι εκπ/νοι 
να απαντιςουν ςε αυτζσ είτε ςτουσ εαυτοφσ τουσ είτε ςε 
άλλουσ 

 Online ερωτιςεισ και απαντιςεισ 
 Online ςυηιτθςθ μζςω email, chat rooms, forums 
 Υπερμεςικζσ αναπαραςτάςεισ επίλυςθσ προβλθμάτων 

Αναςτοχαςμόσ  Κουμπί «play movie» που παρουςιάηει μζςω ςφντομθσ 
ταινίασ τον ειδικό να εκφράηει τθ γνϊμθ του για μια 
ερϊτθςθ αναςτοχαςμοφ που τζκθκε ςτον εκπ/νο 

 Ρολλαπλζσ γνϊμεσ για ζνα ηιτθμα/πρόβλθμα 
 Σφγκριςθ τθσ λφςθσ ενόσ εκπ/νου με αυτι του ειδικοφ ι των 

άλλων εκπ/νων 
 Δθμιουργία e-portfolios 
 Online ςυηιτθςθ μζςω email/chat rooms/forums 

Εξερεφνθςθ  Ρλικτρο εξερεφνθςθσ ϊςτε οι εκπ/νοι να μποροφν 
εξερευνιςουν περαιτζρω ζνα ηιτθμα και να κζςουν δικοφσ 
τουσ ςτόχουσ 

 Online ςτρατθγικζσ εξερεφνθςθσ 
 Ρολλαπλζσ επιλογζσ αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο 
 Σχετικά links για περιςςότερεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ 

 

 

2.2. Μεηθηή κάζεζε (Blended learning) 



43 

 

2.2.1. Οξηζκόο ηεο κεηθηήο κάζεζεο 

Ο όροσ “Μεικτι μάκθςθ” δεν κεωρείται πρόςφατοσ, κακϊσ πολλζσ φορζσ 

ςτο παρελκόν ζχει χρθςιμοποιθκεί για να περιγράψει αρκετά εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Οι πρϊτεσ ςυςτθματικζσ προςπάκειεσ, ϊςτε να κακοριςτεί θ 

παραπάνω ζννοια ζγιναν τθ χρονικι περίοδο 2002-2003. Συγκεκριμζνα, οριςμζνοι 

χαρακτθριςμοί για τθ “Μεικτι μάκθςθ” ιταν οι εξισ: 

 Ο ςυνδυαςμόσ λειτουργιϊν διάφορων τεχνολογιϊν που βαςίηονται ςτο 

διαδίκτυο (όπωσ τα βίντεο, ο ιχοσ κλπ), με ςκοπό να επιτευχκεί ζνασ 

εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ. 

 Ο ςυνδυαςμόσ πολλαπλϊν παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων 

(κονςτρουκτιβιςμόσ, μπιχεβιοριςμόσ, γνωςτικιςμόσ) για να παραχκεί ζνα 

ςθμαντικό μακθςιακό αποτζλεςμα με ι χωρίσ τθν αξιοποίθςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ. 

 Ο ςυνδυαςμόσ κάκε είδουσ εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ (βιντεοταινίεσ, CD-

ROM, κλπ) με τθν εκπαίδευςθ πρόςωπο με πρόςωπο, που κακοδθγείται από 

τον εκπαιδευτι. 

 Ο ςυνδυαςμόσ εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ με πραγματικζσ δραςτθριότθτεσ-

εργαςίεσ, με ςκοπό να δθμιουργιςουν ζνα αρμονικό αποτζλεςμα ςτθ 

μάκθςθ και τθν εργαςία. 

Ο πρϊτοσ επαρκισ οριςμόσ, που περιελάμβανε πολλά από τα βαςικά 

ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν τθ “Μεικτι μάκθςθ” δόκθκε από τον Graham (2006), 

όπωσ αναφζρει ο Banditvilai ςτο άρκρο του “Enhancing Students’ Language Skills 

through Blended Learning”. Συγκεκριμζνα, ορίηει τα ‘ςυςτιματα μεικτισ μάκθςθσ’ 

ωσ «μακθςιακά ςυςτιματα που ςυνδυάηουν τθ διδαςκαλία πρόςωπο με πρόςωπο 

με τθ διδαςκαλία που πραγματοποιείται με τθ χριςθ υπολογιςτϊν». 

Οι Garrison και Vaughan (2008), ςτθριηόμενοι ςτον οριςμό του Graham για 

τθ “Μεικτι μάκθςθ”, δίνουν ζμφαςθ ςτα forums, που βαςίηονται ςτο κείμενο και 

προάγουν τθν επικοινωνία μεταξφ των ςυμμετεχόντων, με ςκοπό να εξυπθρετιςουν 

ομαδικζσ ςυηθτιςεισ ςτα πλαίςια μιασ τάξθσ. 

Ο Friesen (2012), όπωσ ξανά αναφζρει ο Banditvilai, ςυμπεριζλαβε ςτον 

όρο ‘Μεικτι μάκθςθ’ «το ςυνδυαςμό του διαδικτφου και των ψθφιακϊν μζςων με 

αναγνωριςμζνεσ μορφζσ τάξεων, που απαιτοφν τθ φυςικι ςυμπαρουςία του 

δαςκάλου και των μακθτϊν». 

Αξίηει να αναφερκεί και ο οριςμόσ που δόκθκε από τουσ Staker και Horn 

(2012), ςφμφωνα με τον οποίο θ “Μεικτι Μάκθςθ” είναι «ζνα πρόγραμμα τυπικισ 

εκπαίδευςθσ, ςτο οποίο ζνασ μακθτισ μακαίνει τουλάχιςτον εν μζρει μζςω τθσ εξ’ 

αποςτάςεωσ παράδοςθσ του περιεχομζνου και τθσ διδαςκαλίασ, με κάποιο ςτοιχείο 
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του ελζγχου του χρόνου, του ρυκμοφ και του μονοπατιοφ μάκθςθσ του μακθτι και 

τουλάχιςτον εν μζρει ςε μια επιβλεπόμενθ υλικι τοποκεςία εκτόσ ςπιτιοφ».  

2.2.2. Μνληέια κεηθηήο κάζεζεο 

Είναι γεγονόσ ότι δεν υπάρχει ζνα προκακοριςμζνο πρότυπο, ςφμφωνα με 

τισ αρχζσ και τουσ κανόνεσ του οποίου οργανϊνεται θ διδαςκαλία ςε περιβάλλον 

Μεικτισ μάκθςθσ. Ωςτόςο, βαςικι επιδίωξθ τζτοιων προςπακειϊν αποτελεί θ 

εξατομικευμζνθ μάκθςθ, που κα προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ 

του κάκε εκπαιδευομζνου. Ζτςι λοιπόν, μεταξφ των μοντζλων που ζχουν δοκιμαςτεί 

κατά καιροφσ, υπάρχουν ζξι επικρατζςτερα, τα οποία είναι τα εξισ2: 

1. “Face-to-Face Driver Model”: Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο βρίςκεται πιο κοντά 

από τα υπόλοιπα, όςον αφορά τα πρότυπα ενόσ τυπικοφ ςχολείου. Θ εξ’ 

αποςτάςεωσ διδαςκαλία πραγματοποιείται μόνο από ςυγκεκριμζνουσ 

μακθτζσ κατά περίπτωςθ ςε κάκε τάξθ. Πςοι μακθτζσ δθλαδι ςυναντοφν 

δυςκολίεσ ςτα μακιματα και δεν μποροφν να ςυμβαδίςουν με τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ, αξιοποιοφν τθν τεχνολογία εντόσ τθσ τάξθσ, 

ακολουκϊντασ το δικό τουσ ρυκμό. Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο ζχει 

αποδειχκεί ιδιαίτερα χριςιμο ςε ςχολεία που επιδιϊκουν να διδάξουν τθν 

αγγλικι γλϊςςα ςε άτομα που προζρχονται από διαφορετικζσ εκνικότθτεσ.  

2. “Rotation Model”: Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ Μεικτισ μάκθςθσ ακολουκεί μια 

κυκλικι διαδικαςία ςε ζνα προκακοριςμζνο πρόγραμμα διδαςκαλίασ. Για 

τθν ακρίβεια, οριςμζνοι από τουσ μακθτζσ εργάηονται ςε δραςτθριότθτεσ εξ’ 

αποςτάςεωσ τθν ίδια ϊρα που οι υπόλοιποι απαςχολοφνται ςε 

δραςτθριότθτεσ δια ηϊςθσ με τον δάςκαλο. Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο 

εφαρμόηεται κυρίωσ ςε δθμοτικά ςχολεία, ενϊ ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι οι 

εμπλεκόμενοι τείνουν να εξελίςςονται ςε ιδιαίτερα δραςτιριουσ 

εκπαιδευόμενουσ, που αναηθτοφν γνϊςεισ ςτισ οποίεσ δεν ζχουν ακόμα 

ειςαχκεί ςτθν τάξθ.  

3. “Flex Model”: Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο εφαρμόηεται ςε εκπαιδευόμενουσ 

που δεν επικυμοφν να εμπλζκονται ςτθν παραδοςιακι μορφι διδαςκαλίασ. 

Με αυτι τθν προςζγγιςθ, το εκπαιδευτικό υλικό παρζχεται ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ κυρίωσ μζςω του διαδικτφου. Ο δάςκαλοσ μπορεί να 

παρευρίςκεται ςτθν αίκουςα και να παρζχει τθν απαραίτθτθ υποςτιριξθ, 

ωςτόςο θ μάκθςθ επιτυγχάνεται κυρίωσ αυτοκακοδθγοφμενα, με τουσ 

μακθτζσ να ειςάγονται και να εξαςκοφνται ςτισ νζεσ ζννοιεσ μζςω ενόσ 

ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ. Θ παραπάνω προςζγγιςθ εφαρμόηεται ςτθν 

                                                           

2 http://www.dreambox.com/blog/6-models-blended-learning 
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‘AdvancePath Academy’, με τα αποτελζςματα από τισ ςχετικζσ ζρευνεσ να 

δείχνουν ότι τα ποςοςτά εγκατάλειψθσ του ςχολείου μειϊκθκαν αιςκθτά. 

4. “Online Lab Model”: Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο εφαρμόηεται ςε ςχολεία, τα 

οποία διακζτουν περιοριςμζνουσ πόρουσ και δεν είναι μποροφν να 

εξυπθρετιςουν εξ’ ολοκλιρου τισ ανάγκεσ των μακθτϊν ςτθν παραδοςιακι 

μορφι διδαςκαλίασ. Σε αυτό το ςενάριο, οι εκπαιδευόμενοι μακαίνουν το 

γνωςτικό αντικείμενο εξ’ ολοκλιρου μζςω διαδικτφου και ςτθ ςυνζχεια 

καλοφνται να παρευρεκοφν ςε ζνα εργαςτιριο που ζχει επιλεγεί από το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα, ϊςτε να ολοκλθρϊςουν τισ εργαςίεσ τουσ. Στο 

εργαςτιριο παρευρίςκονται ενιλικοι που δεν είναι ωςτόςο εξειδικευμζνοι 

εκπαιδευτζσ, με ςκοπό να ςυντονίςουν τισ διαδικαςίεσ. Με αυτό τον τρόπο, 

το εκάςτοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να παρζχει τισ απαραίτθτεσ 

γνϊςεισ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, παρά τθν περιοριςμζνθ παρουςία 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, ενϊ ακόμα ο κάκε εκπαιδευόμενοσ 

παρακολουκεί τθ κεματικι περιοχι του ενδιαφζροντοσ του, χωρίσ να 

επθρεάηει το μακθςιακό περιβάλλον των άλλων εκπαιδευομζνων. 

5. “Self-Blend Model”: Αξιοποιείται κυρίωσ ςε βακμίδεσ ανϊτερθσ 

εκπαίδευςθσ. Ο εκπαιδευόμενοσ εμπλζκεται ςτο παραδοςιακό περιβάλλον 

διδαςκαλίασ, ωςτόςο ζχει τθ δυνατότθτα να εμπλουτίςει τισ γνϊςεισ του 

μζςω των εξ’ αποςτάςεωσ μακθμάτων που παρζχονται. Θ ςυγκεκριμζνθ 

μζκοδοσ κρίνεται επιτυχθμζνθ μόνο εφόςον ο εκπαιδευόμενοσ ζχει υψθλι 

αυτό-παρακίνθςθ και ενδιαφζρεται να μάκει περιςςότερα για μια κεματικι 

περιοχι, θ οποία δεν καλφπτεται επαρκϊσ με τθν παραδοςιακι μορφι 

διδαςκαλίασ. 

6. “Online Driver Model”: Σε αυτό το μοντζλο οι εκπαιδευόμενοι εργάηονται 

εκτόσ ςχολικοφ χϊρου και το υλικό προσ μελζτθ διατίκεται κυρίωσ μζςω 

κάποιασ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ. Οι δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ είναι 

προαιρετικζσ, ενϊ οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε 

ςυηθτιςεισ μζςω ‘chats’ για τθν επίλυςθ τυχόν αποριϊν. Αυτι θ προςζγγιςθ 

Μεικτισ μάκθςθσ κρίνεται ιδανικόσ για εκπαιδευόμενουσ, οι οποίοι 

χρειάηονται ευελιξία και ανεξαρτθςία ςτο κακθμερινό τουσ πρόγραμμα. 

2.2.3. Πιενλεθηήκαηα ηεο κεηθηήο κάζεζεο 

Τα ενκαρρυντικά αποτελζςματα που ζχει θ εφαρμογι τθσ Μεικτισ 

μάκθςθσ αποδεικνφονται μζςω των διάφορων ερευνϊν που γίνονται κατά καιροφσ 

(Boyle, 2003). Ο ςυνδυαςμόσ των δια ηϊςθσ ςυναντιςεων και τθσ εξ’ αποςτάςεωσ 

διδαςκαλίασ μπορεί να προβεί κακοριςτικι για μια πλιρθ και αποτελεςματικι 

διδαςκαλία που κα εμπλζξει ενεργά τουσ εκπαιδευομζνουσ, οδθγϊντασ τουσ όχι 

μόνο ςε υψθλζσ επιδόςεισ ςτο εκάςτοτε μάκθμα, αλλά παρακινϊντασ τουσ να 

γίνουν ενεργοί  ςυμμετζχοντεσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και να επιδιϊκουν να 
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ανακαλφπτουν οι ίδιοι τθ νζα γνϊςθ. Ραρακάτω παρουςιάηονται οριςμζνα από τα 

βαςικά πλεονεκτιματα τθσ Μεικτισ μάκθςθσ34: 

 Θ μάκθςθ ςυντελείται οπουδιποτε, οποιαδιποτε ςτιγμι. Τα γεωγραφικά 

και χρονικά όρια παφουν να αποτελοφν εμπόδιο ςτθ μάκθςθ, κακϊσ οι 

εμπλεκόμενοι ςε μια τζτοια διαδικαςία μάκθςθσ μποροφν να μακαίνουν ςτο 

δικό τουσ χϊρο και ςυνκικεσ, όπωσ επίςθσ να επιλζγουν οι ίδιοι τθ χρονικι 

ςτιγμι που μποροφν να αςχολθκοφν με το υπό μελζτθ αντικείμενο. 

 Αυξάνεται θ εμπλοκι των εκπαιδευομζνων. Εφόςον τα μακιματα 

πραγματοποιοφνται μζςω κάποιασ πλατφόρμασ, οι εκπαιδευόμενοι ζχουν τθ 

δυνατότθτα να εμπλακοφν ςε μια ςειρά δραςτθριοτιτων, να λάβουν 

ανατροφοδότθςθ από τον εκπαιδευτι, κακϊσ και να αλλθλεπιδράςουν, 

απερίςπαςτοι από εξωτερικζσ ςυνκικεσ που μπορεί να παρεμποδίςουν τθ 

διαδικαςία.  

 Οι online πλατφόρμεσ παρζχουν πλθκϊρα εργαλείων. Άλλεσ πιο 

ανεπτυγμζνεσ, άλλεσ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ, ςε κάκε περίπτωςθ οι 

εκπαιδευτικζσ πλατφόρμεσ ζχουν ςχεδιαςτεί για να παρζχουν πρόςβαςθ ςε 

εργαλεία για επικοινωνία, αλλθλεπίδραςθ, παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και 

φυςικά βακμολόγθςθ και ανατροφοδότθςθ. 

 Θ Μεικτι μάκθςθ ςυμβάλλει ςτθν εφαρμογι τθσ ‘Αντεςτραμμζνθσ 

διδαςκαλίασ’. Ο όροσ χρθςιμοποιείται για το είδοσ μάκθςθσ, όπου 

παρζχεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ όλο το διακζςιμο υλικό προσ μάκθςθ 

(ςθμειϊςεισ, βίντεο, πθγζσ), ϊςτε να το μελετιςουν με το δικό τουσ ρυκμό 

ςτο δικό τουσ χϊρο και ακολοφκωσ ο διακζςιμοσ χρόνοσ ςτθν τάξθ 

αξιοποιείται για πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ που ςυμβάλλουν ςτθν εμπζδωςθ 

του γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

 Συμβάλλει ςτθ μείωςθ των εξόδων. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, θ εφαρμογι τθσ 

Μεικτισ μάκθςθσ μπορεί να αποδειχκεί πιο οικονομικι για τουσ 

εκπαιδευόμενουσ, από τθν άποψθ ότι αποφεφγουν τα ζξοδα μετακίνθςθσ ι 

τα ζξοδα ςυγγραμμάτων, τα οποία διατίκενται πλζον θλεκτρονικά. 

2.2.4. Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεηθηήο κάζεζεο 

Ππωσ είναι φυςικό, το μοντζλο τθσ Μεικτισ μάκθςθσ δεν κρίνεται ωσ το 

μοναδικό κατάλλθλο για μια αποτελεςματικι διδαςκαλία, κακϊσ επίςθσ θ 

εφαρμογι του δεν είναι πάντοτε απλι και εφκολα υλοποιιςιμθ. Ππωσ 

                                                           

3 https://blog.moodlearning.com/top-5-benefits-of-a-blended-learning-platform/ 

4 http://www.teachthought.com/learning/blended-flipped-learning/the-definition-of-

blended-learning/ 
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προαναφζρκθκε, πζρα από τισ δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ το μοντζλο αυτό ςτθρίηεται 

ςε μεγάλο βακμό ςε τεχνολογικά εργαλεία. Ρροκειμζνου λοιπόν τα εργαλεία αυτά 

να είναι αποτελεςματικά κα πρζπει να είναι εφχρθςτα, αξιόπιςτα και ςυμβατά με 

νζεσ ενθμερϊςεισ. Επιπλζον, το γεγονόσ ότι θ μάκθςθ εξ’ αποςτάςεωσ δεν 

ελζγχεται και δεν ορίηεται από τον εκπαιδευτι, παρά μόνο ςε οριςμζνεσ 

περιςτάςεισ, εμπεριζχει τον κίνδυνο οριςμζνοι εκπαιδευόμενοι να παραβλζψουν 

βαςικά ςθμεία τθσ φλθσ, όπωσ διαλζξεισ μζςω βίντεο ι χριςιμεσ πθγζσ, που 

ςθμαίνει ότι δεν κα ζχουν λάβει επαρκείσ γνϊςεισ για το γνωςτικό αντικείμενο. Ζνα 

ακόμα ςτοιχείο άξιο αναφοράσ είναι ότι δεν είναι πάντοτε εφκολθ θ ενςωμάτωςθ 

τεχνολογικϊν μζςων ςε ζνα εκπαιδευτικό ίδρυμα5, κυρίωσ λόγω του κόςτουσ 

αγοράσ και εγκατάςταςθσ τουσ.  

Οι παραπάνω λόγοι είναι μόνο μερικοί από τουσ οποίουσ θ εφαρμογι τθσ 

Μεικτισ μάκθςθσ δεν είναι πάντοτε δυνατόν να εφαρμοςτεί. Ωςτόςο, παρά τουσ 

περιοριςμοφσ, εξακολουκεί να αποτελεί μία ιδιαίτερα αποτελεςματικι 

εκπαιδευτικι μζκοδο τθ ςφγχρονθ εποχι, ςυμβάλλοντασ ςε πολλά μακθςιακά 

επιτεφγματα. 

 

 

2.2.5. Έξεπλεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί 

Σφμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία πολλζσ ζρευνεσ ζχουν 

πραγματοποιθκεί ςτο πρόςφατο παρελκόν, όπου ερευνάται θ αποτελεςματικότθτα 

ι μθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ ςε μακιματα Ρλθροφορικισ, αλλά και 

προγραμματιςμοφ. Ραρακάτω, παρουςιάηονται οριςμζνεσ αντιπροςωπευτικζσ 

εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ, ςτισ οποίεσ αξιοποιικθκε το μοντζλο τθσ Γνωςτικισ 

μακθτείασ ςε περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ.  

Ο Chee (1995) δθμιοφργθςε ζνα online διαδραςτικό μακθςιακό 

περιβάλλον, ϊςτε να διδαχκοφν ςε αρχάριουσ προγραμματιςτζσ οι βαςικζσ ζννοιεσ 

τθσ γλϊςςασ Smalltalk, βαςιςμζνοι πάντα ςτισ φάςεισ τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ. Ζνα 

βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ ιταν θ εναςχόλθςθ με 

αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ (authentic tasks), ϊςτε να υπάρχει ςυςχζτιςθ των όςων 

διδάςκονται με αυκεντικζσ καταςτάςεισ προγραμματιςμοφ.  Τα αποτελζςματα 

ζδειξαν ότι οι μακθτευόμενοι πζτυχαν καλά αποτελζςματα, ςφμφωνα με τα τεςτ 

αξιολόγθςθσ, κακϊσ επίςθσ βρικαν το περιβάλλον τθσ πλατφόρμασ φιλικό προσ το 

χριςτθ (user friendly) και αρκετά υποςτθρικτικό για τθ μάκθςθ τθσ γλϊςςασ. 

                                                           

5 http://time.com/3104013/digital-classrooms-race-to-the-top-blended-learning/ 
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Ωςτόςο, θ μάκθςθ ςυντελζςτθκε ατομικά, χωρίσ τθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των εκπαιδευομζνων.  

Μία άλλθ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο Ρανεπιςτιμιο του Ελςίνκι 

(Vihavainenet al, 2011), όπου ςχεδιάςτθκε και εφαρμόςτθκε μια παραλλαγι του 

μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ, θ Ακραία μακθτεία (Extreme apprenticeship), 

για τθ διδαςκαλία αρχάριων προγραμματιςτϊν. Θ μζκοδοσ αυτι ζχοντασ ωσ βαςικζσ 

αρχζσ τθ μάκθςθ μζςω πρακτικισ (learning by doing), τθ ςυνεχι ανατροφοδότθςθ 

(continuous feedback), τθν ατομικι εξάςκθςθ χωρίσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ και τθ 

ςταδιακι εξζλιξθ του μακθτευόμενου ςε αυκεντία διαφοροποιείται κυρίωσ ςτθ 

φάςθ τθσ υποςτιριξθσ (scaffolding), όπου αυτι παρζχεται ςε μεγάλο βακμό με τουσ 

εξισ τρόπουσ:  

 Αποφυγι εκτενοφσ περιεχομζνου: διδάςκονται μόνο τα απαραίτθτα που κα 

χρειαςτεί να γνωρίηουν οι μακθτζσ  για τισ ακόλουκεσ αςκιςεισ 

 χετικά παραδείγματα: τα κζματα που καλφπτονται ζχουν άμεςθ ςχζςθ με 

τισ αςκιςεισ 

 Πρώιμθ εναςχόλθςθ με αςκιςεισ: Οι μακθτζσ, μετά τθν πρϊτθ διάλεξθ, 

λφνουν πολλζσ ςφντομεσ αςκιςεισ, με ςκοπό να αποκτιςουν μεγαλφτερα 

εςωτερικά κίνθτρα. 

 Διακζςιμθ βοικεια: θ παροχι βοικειασ είναι διακζςιμθ ανά πάςα ςτιγμι 

ςτα εργαςτθριακά μακιματα. 

 Βραχυπρόκεςμοι ςτόχοι: οι αςκιςεισ “χτίηονται” ςταδιακά, κζτοντασ 

παράλλθλα ενδιάμεςουσ ςτόχουσ, δίνοντασ ζτςι ςτουσ μακθτζσ τθν αίςκθςθ 

ότι ζχουν πρόοδο κακ’ όλθ τθ διάρκεια. 

 Τποχρεωτικζσ αςκιςεισ: οι αςκιςεισ αποτελοφν το βαςικό ‘όργανο’ τθσ 

μάκθςθσ, επομζνωσ κατά κφριο λόγο είναι υποχρεωτικζσ από τουσ μακθτζσ. 

 Εξάςκθςθ ρουτίνασ: πολλζσ αςκιςεισ ζχουν επαναλαμβανόμενα ηθτοφμενα, 

ϊςτε να γίνουν απόλυτα κατανοθτζσ. 

 αφείσ οδθγίεσ: οι δραςτθριότθτεσ παρζχουν ξεκάκαρα εναρκτιρια ςθμεία 

και δομζσ για το πϊσ κα ξεκινιςει θ επίλυςθ τθσ άςκθςθσ. 

 Παρότρυνςθ για αναηιτθςθ περαιτζρω πλθροφοριών: κατά τθ διάρκεια 

επίλυςθσ δραςτθριοτιτων οι μακθτζσ παροτρφνονται να βρουν επιπλζον 

υλικό που δεν καλφπτεται από τισ διαλζξεισ. 

Τα αποτελζςματα τθσ παρζμβαςθσ ζδειξαν ότι υπιρξε ςθμαντικι μείωςθ 

ςτα ποςοςτά αποχϊρθςθσ από το μάκθμα (dropout rates). Σφμφωνα μάλιςτα με τισ 

απόψεισ των φοιτθτϊν, θ επίλυςθ αρκετϊν αςκιςεων ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυνεχι 

ανατροφοδότθςθ από πλευράσ των εκπαιδευτικϊν, είχε κετικι επίδραςθ ςτθν 

υποκίνθςθ (motivation) και το επίπεδο άνεςθσ (comfort level) τουσ. Το μοντζλο 

αυτό εφαρμόςτθκε (ελαφρϊσ τροποποιθμζνο) και ςε μετζπειτα ζρευνα (Solitro et 

al, 2016) για ςτο διδακτικό αντικείμενο των Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν, ςε 
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περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ (blended learning), επιτυγχάνοντασ ανάλογα 

αποτελζςματα. 

Επιτυχθμζνθ αποδείχτθκε και θ εφαρμογι του μοντζλου CABLE (Cognitive 

Apprenticeship-Based Learning Environment), όπου αποτελεί ζνα ςυνδυαςμό 

διδακτικϊν ςτρατθγικϊν που περιλαμβάνει τθν άμεςθ υποςτιριξθ (directive 

support), τθ Γνωςτικι μακθτεία, τθ ςυνεργατικι μάκθςθ (collaborative learning), 

κακϊσ επίςθσ επιδιϊκει τθν αξιοποίθςθ μεταγνωςτικϊν ςτρατθγικϊν, ενϊ αξιοποιεί 

και τεχνολογικά μζςα για τθν αξιοποίθςθ τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ online (tele-

apprenticeship) και τθσ online ςυηιτθςθσ (McKelvey and Curran, 2012; Chan Mow et 

al, 2012).  

Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι θ εφαρμογι του μοντζλου ςτον τομζα τθσ 

Ρλθροφορικισ, αλλά και ςε άλλουσ τομείσ, όπωσ των Μακθματικϊν (Νικολουδάκθσ, 

2007) κρίνεται επιτυχθμζνθ και ιδιαίτερα αποτελεςματικι για τουσ 

εκπαιδευόμενουσ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

3.1. ηόρνο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι να ςχεδιαςτεί, να εφαρμοςτεί και να 

αξιολογθκεί μια εναλλακτικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ οριςμζνων ενοτιτων τθσ XML, 

ςε περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ (Blended learning), όπου κα αξιοποιθκεί το 

μοντζλο τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ (Cognitive Apprenticeship). Συγκεκριμζνα, κα 

παραμετροποιθκεί το εργαλείο Wordpress, ϊςτε να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ μιασ 

εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ. Θ χριςθ του εργαλείου, ςε ςυνδυαςμό με τισ διαλζξεισ 

και τισ δραςτθριότθτεσ που κα πραγματοποιθκοφν ςτο εργαςτιριο, κα αποτελζςει 

μια ολοκλθρωμζνθ διδακτικι παρζμβαςθ, βαςιςμζνθ ςτισ φάςεισ τθσ Γνωςτικισ 

μακθτείασ, για τουσ φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο μάκθμα «Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ 

- XML». Ειδικότερα, επιδιϊκεται οι προπτυχιακοί φοιτθτζσ του τμιματοσ Ψθφιακϊν 

Συςτθμάτων που παρακολουκοφν το ςυγκεκριμζνο μάκθμα, χρθςιμοποιϊντασ τθ 

ροι τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ ωσ διδακτικό πλαίςιο να: 

 Αναπτφξουν δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

διδακτικισ παρζμβαςθσ. 

 Κατανοιςουν τισ ζννοιεσ XML well-formed documents και XML valid 

documents, κακϊσ και να είναι ςε κζςθ να δθμιουργοφν αντίςτοιχα 

ζγγραφα, ςφμφωνα με τα όςα υπαγορεφει θ κεωρία. 

 Συνεργαςτοφν για τθν επίλυςθ αυκεντικϊν δραςτθριοτιτων. 

 Να αποτιμθκεί μζςα από τισ απόψεισ τουσ ςε ποιο βακμό το εργαλείο 

Wordpress, παραμετροποιθμζνο ςφμφωνα με τισ αρχζσ και ςτρατθγικζσ τθσ 

Γνωςτικισ μακθτείασ, ςυμβάλλει ςτθν επαρκζςτερθ κατανόθςθ του υπό 

μελζτθ γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

3.2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Τα ερευνθτικά ερωτιματα που προκφπτουν είναι τα εξισ: 

Ερευνθτικό ερϊτθμα 1 (Q1): Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

και των επιμζρουσ φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, 

Articulation, Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed 

documents’, ‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, επθρεάηει τουσ παράγοντεσ που κακορίηουν τθν 

απόκτθςθ δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων; 

Ριο ςυγκεκριμζνα, τα υποερωτιματα που προκφπτουν είναι τα εξισ: 
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1. Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ και των επιμζρουσ 

φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, Articulation, 

Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed documents’, 

‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ του γνωςτικοφ 

αντικειμζνου; 

2. Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ και των επιμζρουσ 

φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, Articulation, 

Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed documents’, 

‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

αναςτοχαςμοφ; 

3. Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ και των επιμζρουσ 

φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, Articulation, 

Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed documents’, 

‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ των πεποικιςεων 

των εκπαιδευομζνων για τουσ εαυτοφσ τουσ; 

4. Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ και των επιμζρουσ 

φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, Articulation, 

Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed documents’, 

‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

αυτοαποτελεςματικότθτασ; 

Ερευνθτικό ερϊτθμα 2 (Q2): Το περιβάλλον και οι δραςτθριότθτεσ του εικονικοφ 

εργαςτθρίου “XML eLab”, όπωσ τροποποιικθκαν ςφμφωνα με τισ ςτρατθγικζσ του 

μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ (modeling, coaching, scaffolding, articulation, 

reflection, exploration), παρείχαν υποςτιριξθ ςτουσ εκπαιδευομζνουσ ςτα πλαίςια 

τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ;  

3.3. Δλλνηνινγηθνί θαη ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί ησλ 

εξεπλεηηθώλ κεηαβιεηώλ 

3.3.1. Δλλνηνινγηθνί νξηζκνί 

Αναςτοχαςμόσ (Reflection): Ο αναςτοχαςμόσ αποτελεί μια μεταγνωςτικι 

διαδικαςία, κατά τθν οποία το άτομο ανατρζχει ςτο ζργο που ζχει ιδθ εκτελζςει και 

αξιολογεί τθν επίδοςθ του, εκτιμϊντασ τα δυνατά και αδφναμα ςθμεία του. Ο 

αναςτοχαςμόσ αποτελεί μία από τισ ζξι ςτρατθγικζσ τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ, κατά 

τθν οποία οι εκπαιδευόμενοι αναςτοχάηονται ωσ προσ το ζργο που ζχουν ιδθ 
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εκτελζςει και το αναλφουν. Μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ, μποροφν να αυξιςουν τθ 

γνϊςθ που ζχουν για τισ γνϊςεισ τουσ, να αναπτφξουν με άλλα λόγια μεταγνωςτικζσ 

δεξιότθτεσ, κακϊσ και να ςυγκρίνουν τισ γνϊςεισ τουσ με τισ γνϊςεισ που ζχουν 

αποκτιςει οι άλλοι. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτι ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι να 

προκαλζςει τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυγκρίνουν τισ διαδικαςίεσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων που χρθςιμοποίθςαν με αυτζσ του ειδικοφ ι και των άλλων 

εκπαιδευόμενων. Μζςω αυτϊν των ςυγκρίςεων οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να 

διαγνϊςουν τισ δυςκολίεσ τουσ και να βελτιϊςουν τα αδφναμα ςθμεία ςτισ 

επιδόςεισ τουσ (Ghefaili, 2003). 

Αυτοαποτελεςματικότθτα (Self-efficacy): Θ αυτοαποτελεςματικότθτα ορίηεται από 

τον Bandura (1986)6 ωσ «οι εκτιμιςεισ που ζχει το άτομο αναφορικά με τθν 

ικανότθτα του να οργανϊςει και να εκτελζςει ζνα ςχζδιο δράςθσ για τθν επίτευξθ 

προκακοριςμζνων επιπζδων επίδοςθσ».  

Σφμφωνα πάντα με το μοντζλο τθσ αυτοαποτελεςματικότθτασ του Bandura, 

θ ςυγκεκριμζνθ ζννοια αποτελείται από δφο βαςικά επιμζρουσ ςτοιχεία. Αυτά είναι 

α) θ ‘προςδοκία ικανότθτασ’, δθλαδι θ προςδοκία του ατόμου ότι μπορεί να 

εκδθλϊςει επιτυχϊσ τθν απαιτοφμενθ ςυμπεριφορά για τθν επίτευξθ των 

επικυμθτϊν αποτελεςμάτων και β) θ ‘προςδοκία αποτελζςματοσ’ που ςθμαίνει τθν 

εκτίμθςθ του ατόμου ότι μια δεδομζνθ ςυμπεριφορά κα επιφζρει ςυγκεκριμζνα 

αποτελζςματα.  

Κατανόθςθ: ο όροσ ‘κατανόθςθ’ αναφζρεται ςε μία ψυχολογικι διαδικαςία του 

ατόμου που ςχετίηεται με ζνα φυςικό ι αφθρθμζνο αντικείμενο, το οποίο το άτομο 

είναι ικανό να ςκεφτεί και να χρθςιμοποιιςει ζννοιεσ, ϊςτε να περιγράφει και να 

«χειρίηεται» επαρκϊσ αυτό το αντικείμενο7. 

Υποςτιριξθ: θ ζννοια τθσ ‘υποςτιριξθσ’ ςε online περιβάλλοντα αφορά κάκε μζςο, 

πθγι ι μορφι επικοινωνίασ που μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν επαρκι κατάκτθςθ του 

γνωςτικοφ αντικειμζνου από πλευράσ των εκπαιδευομζνων. Θ υποςτιριξθ ςε online 

περιβάλλοντα κα πρζπει να επιτρζπει ςτον εκπαιδευόμενο να επικοινωνεί και να 

αλλθλεπιδρά με τον εκπαιδευτι και τουσ άλλουσ εκπαιδευόμενουσ μζςω εργαλείων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, όπωσ chats, forums, αλλά και emails, με ςκοπό τθν 

ανταλλαγι απόψεων και τθ διευκρίνιςθ ηθτθμάτων που δεν ζχει κατανοιςει. 

Επιπλζον, βαςικό ςτοιχείο τθσ υποςτιριξθσ αποτελεί θ ανατροφοδότθςθ, ϊςτε οι 

                                                           

6 Ραραςκευά, Φ. (2014). Σθμειϊςεισ από το μάκθμα «Κεωρίεσ Μάκθςθσ και Διδακτικά 

Μοντζλα» 

7 https://en.wikipedia.org/wiki/Understanding 
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εκπαιδευόμενοι να ενθμερϊνονται για τθν πρόοδο τουσ και να γνωρίηουν αν και τι 

χρειάηεται να βελτιϊςουν κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ τουσ. 

Ωςτόςο, θ παροχι υποςτιριξθσ κα πρζπει να γίνεται με ιδιαίτερθ προςοχι 

και επιμζλεια, ϊςτε να επιτρζπει ςτον εκπαιδευόμενο να διατθρεί τθν αυτονομία 

του και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ. 

3.3.2. Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Αναςτοχαςμόσ: Ο αναςτοχαςμόσ αποτελεί μια από τισ μεταβλθτζσ που εξετάηονται 

ςτθν παροφςα ζρευνα, με ςκοπό να αποδειχκεί εάν το μοντζλο τθσ Γνωςτικισ 

μακθτείασ ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δεξιότθτασ ςτουσ 

εμπλεκόμενουσ. 

Θ ςυγκεκριμζνθ μεταβλθτι εξετάηεται μζςα από τισ 16 ερωτιςεισ τθσ ρουμπρίκασ 

“Rubric 1_Problem solving factors”, με επιμζρουσ δείκτεσ τθν ‘Αβίαςτθ ςκζψθ’, τθν 

‘Κατανόθςθ’, τον ‘Αναςτοχαςμό’ και τον ‘Κριτικό αναςτοχαςμό’. 

Αυτοαποτελεςματικότθτα (Self-Efficacy): Θ αυτοαποτελεςματικότθτα είναι ζνασ 

από τουσ παράγοντεσ που κεωρεί ο Schoenfeld (1985), όπωσ αναφζρεται ςτον 

Schoenfeld (2013) ωσ βαςικό κριτιριο, το οποίο ςυμβάλλει ςτθν επιτυχία των 

εκπαιδευόμενων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. Με τον όρο 

αυτοαποτελεςματικότθτα αναφερόμαςτε ςτισ πεποικιςεισ που ζχουν οι φοιτθτζσ 

ότι με τθν απαραίτθτθ προςπάκεια και τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία μποροφν να 

πετφχουν υψθλζσ επιδόςεισ ςτο μάκθμα και να κατακτιςουν εισ βάκοσ το γνωςτικό 

αντικείμενο.  

Θ αυτοαποτελεςματικότθτα ςτθν παροφςα ζρευνα μετριζται από τισ 

απαντιςεισ που δίνονται ςτισ 12 ερωτιςεισ (17-28) τθσ ενότθτασ «Οι πεποικιςεισ 

για τον εαυτό μου και τθν απόδοςθ μου ςτο μάκθμα» από τθ ρουμπρίκα “Rubric 

1_Problem solving factors” 

Κατανόθςθ: Θ κατανόθςθ αφορά τθν πλιρθ κατάκτθςθ του γνωςτικοφ 

αντικειμζνου από πλευράσ των εκπαιδευόμενων. Αυτό αποδεικνφεται τόςο από τισ 

επιδόςεισ των φοιτθτϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ που καλοφνται να πραγματοποιιςουν, 

όςο και από τθν περιγραφι τθσ διαδικαςίασ, όπου κα φανεί αν όντωσ ζχουν ςαφι 

επίγνωςθ των ενεργειϊν που πραγματοποιοφν. 

 Θ κατανόθςθ ςτθν παροφςα ζρευνα μετριζται από τισ βακμολογίεσ που 

ςυγκεντρϊνουν οι εκπαιδευόμενοι ςτθν εργαςία αξιολόγθςθσ των φάςεων τθσ 

Γνωςτικισ μακθτείασ «Εξερεφνθςθ-Αιτιολόγθςθ». Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο πρϊτο 

μζροσ τθσ εργαςίασ το ‘άριςτα’ βακμολογείται με 5 βακμοφσ, από τουσ οποίουσ οι 

3,5 αφοροφν τθ ςωςτι δθμιουργία του ηθτοφμενου XML εγγράφου και 1,5 τθν 
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περιγραφι τθσ διαδικαςίασ που ακολουκικθκε. Ομοίωσ, ςτο δεφτερο ηθτοφμενο 

τθσ εργαςίασ, από τουσ 6 βακμοφσ που βακμολογείται το ‘άριςτα’ οι 5 αφοροφν τθ 

ςωςτι δθμιουργία του XML εγγράφου και ο ζνασ (1) τθν περιγραφι τθσ 

διαδικαςίασ. 

Υποςτιριξθ: Θ υποςτιριξθ αφορά το περιβάλλον τθσ πλατφόρμασ “XML eLab” και 

τισ ενζργειεσ που μποροφν να πραγματοποιιςουν οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ ςε 

αυτι. Θ πλατφόρμα ςχεδιάςτθκε, ϊςτε να λειτουργιςει υποςτθρικτικά με τισ 

δραςτθριότθτεσ που κα πραγματοποιθκοφν ςτα εργαςτιρια, με ςκοπό να 

εμπλουτίςει ακόμα περιςςότερο τισ γνϊςεισ των φοιτθτϊν, παρζχοντασ τουσ 

βαςικά ςθμεία τθσ κεωρίασ και αντιπροςωπευτικά παραδείγματα. Επιπλζον, θ 

υποςτιριξθ αφορά τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ με τουσ 

εκπαιδευόμενουσ και τον εκπαιδευτι, κακϊσ και τθν παροχι ανατροφοδότθςθσ ςε 

οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφν ςτο περιβάλλον τθσ πλατφόρμασ.  

 Στθν παροφςα ζρευνα θ υποςτιριξθ μετριζται από τισ απαντιςεισ ςτισ 

δεκαοχτϊ (18) ερωτιςεισ τθσ ρουμπρίκασ “Rubric 2_XML eLab supportive role” 

3.4. ρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο 

Στα πλαίςια τθσ διπλωματικισ μασ εργαςίασ ςχεδιάςτθκε μια πειραματικι 

διαδικαςία κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017, θ οποία εφαρμόςτθκε ςτουσ 

προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ και ςυγκεκριμζνα του 

τμιματοσ Ψθφιακϊν Συςτθμάτων, ςτο μάκθμα «XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ». 

Βαςικι μασ επιδίωξθ ιταν θ δθμιουργία ενόσ διαδικτυακοφ περιβάλλοντοσ 

μάκθςθσ για το μάκθμα τθσ «XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ», όπου κα παρείχε ςτουσ 

φοιτθτζσ που κα εμπλζκονταν ςε αυτό τθν κατάλλθλθ βοικεια και υποςτιριξθ, 

ϊςτε να κατανοιςουν το γνωςτικό αντικείμενο εισ βάκοσ, ςε ςυνδυαςμό πάντα με 

τισ δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ. Θ πειραματικι διαδικαςία πραγματοποιικθκε κατά τθ 

διάρκεια του εργαςτθριακοφ μζρουσ του μακιματοσ (εκελοντικι ςυμμετοχι των 

φοιτθτϊν), το οποίο λειτουργοφςε παράλλθλα με τισ διαλζξεισ (υποχρεωτικι 

ςυμμετοχι των φοιτθτϊν). Σκοπόσ του εργαςτθρίου ιταν θ πραγματοποίθςθ 

δραςτθριοτιτων, που κα ενίςχυαν τισ γνϊςεισ των φοιτθτϊν για το γνωςτικό 

αντικείμενο τθσ XML, χωρίσ ωςτόςο να προςμετροφν ςτθν τελικι αξιολόγθςθ του 

μακιματοσ. Θ δικι μασ παρζμβαςθ αφοροφςε δφο (2) ενότθτεσ του μακιματοσ, τθν 

ενότθτα “XML well-formed documents” και “XML valid documents”.  

Το “XML e-lab”, θ εκπαιδευτικι πλατφόρμα δθλαδι που αξιοποιικθκε από 

τουσ φοιτθτζσ για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ, δθμιουργικθκε με το λογιςμικό 

καταςκευισ ιςτοςελίδων Wordpress (Διάκοσ, 2016). Φςτερα από εκτενι μελζτθ και 

ςφγκριςθ των χαρακτθριςτικϊν του εργαλείου Wordpress με άλλα παρόμοια 
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εργαλεία, ο κοσ Διάκοσ επζλεξε το ςυγκεκριμζνο εργαλείο, κακϊσ φάνθκε να 

εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ του μακιματοσ, όπωσ αυτό κα διαμορφωνόταν με τθν 

αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ. Το εργαςτιριο “XML eLab” 

είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα http://cdiakos.xyz/xml/. Το ‘θλεκτρονικό’ αυτό 

εργαςτιριο περιλαμβάνει, πζρα από τισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ και εκφωνιςεισ 

εργαςιϊν, 

 τθν αρχικι ςελίδα (Home), με τθν οποία ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτο 

περιβάλλον τθσ πλατφόρμασ, διευκρινίηοντασ το ςκοπό δθμιουργίασ τθσ, 

τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ του εργαςτθρίου, μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ 

του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ του οποίου 

δομικθκε, κακϊσ και ζνα ειςαγωγικό βίντεο για τθ γλϊςςα xml. 

 τθ ςελίδα “XML eLab 2016”, όπου βρίςκονται οι δφο προσ μελζτθ ενότθτεσ, 

με μια ςφντομθ περιγραφι του τι κα παρουςιαςτεί ςτθν κακεμία. 

Ρροκειμζνου οι φοιτθτζσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν κάκε ενότθτα κα πρζπει 

να κάνουν “Enroll” ςτο μάκθμα. Ρζρα από τα βαςικά ςθμεία τθσ κεωρίασ, 

κακϊσ και οριςμζνα παραδείγματα που παρουςιάηονται, θ κάκε ενότθτα 

περιείχε και τθν αντίςτοιχθ άςκθςθ πολλαπλισ επιλογισ (Quiz) με ερωτιςεισ 

ανακεφαλαίωςθσ και εμπζδωςθσ. Θ 2θ ενότθτα, παρότι  ορατι, παρζμεινε 

‘κλειδωμζνθ’ για τουσ φοιτθτζσ μζχρι τθ μζρα που κα διεξαγόταν το 

αντίςτοιχο μάκθμα. 

 τθ ςελίδα “Community” που εξυπθρετοφςε τισ ανάγκεσ των φοιτθτϊν για 

επικοινωνία και ανταλλαγι απόψεων μεταξφ τουσ, αλλά και με το 

διαχειριςτι-εκπαιδευτι. Σε αυτι ςυμπεριλαμβανόταν το Forum για τθ 

δθμιουργία και ςχολιαςμό κεματικϊν ςυηθτιςεων και οι ανακοινϊςεισ 

(Announcements) για τθν επιςιμανςθ βαςικϊν κεμάτων και ειδοποιιςεων 

ςτουσ φοιτθτζσ. 

 το μενοφ “Your eLearning menu” που εμφανίηεται ςε κάκε ςελίδα τθσ 

πλατφόρμασ και διακζτει τθν επιλογι “useful links” για πρόςκετθ 

πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν XML ςε πιο εξειδικευμζνεσ με το κζμα ςελίδεσ, 

κακϊσ και τον “XML validator”, ζνα χριςιμο εργαλείο για τον ζλεγχο από 

πλευράσ φοιτθτϊν των XML εγγράφων που δθμιουργοφν.  

 Επιπλζον, θ πλατφόρμα διακζτει και τισ ρουμπρίκεσ για τθ ςυλλογι 

δεδομζνων τθσ ζρευνασ (Rubric 1-Problem solving factors, Rubric 2-XML elab 

supportive role). 

Οι εκπαιδευόμενοι κλικθκαν να υλοποιιςουν οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ, 

οι οποίεσ είναι: 

1. Συμπλιρωςθ ερωτθματολογίου πολλαπλισ επιλογισ (Κουίη) φςτερα από τθ 

διδαςκαλία τθσ κάκε ενότθτασ. Θ υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

δραςτθριότθτασ πραγματοποιικθκε εντόσ του εργαςτθρίου, λίγα λεπτά πριν 

http://cdiakos.xyz/xml/


56 

 

τθ λιξθ του μακιματοσ. Ακολοφκωσ, οι εκπαιδευόμενοι μποροφςαν να 

επαναλάβουν τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου όςεσ φορζσ ικελαν και 

ςτο χρόνο που ικελαν εκτόσ του μακιματοσ. 

2. Συμμετοχι ςτο Forum τθσ πλατφόρμασ (προαιρετικά) 

3. Εργαςία αξιολόγθςθσ, φςτερα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ κάκε ενότθτασ. Θ 

εργαςία αποτελοφςε ζνα ςχετικά ανοιχτό και ανεπαρκϊσ δομθμζνο 

πρόβλθμα, το οποίο οι εκπαιδευόμενοι καλοφνταν να απαντιςουν είτε 

ατομικά, είτε ομαδικά. Τα ηθτοφμενα των δφο αυτϊν εργαςιϊν ςχετίηονταν 

μεταξφ τουσ και ςτθν ουςία το 2ο αποτελοφςε ςυνζχεια του 1ου. 

4. Μελζτθ ενόσ πρότυπου-λυμζνου παραδείγματοσ τθσ παραπάνω εργαςίασ. 

Σκοπόσ τθσ δραςτθριότθτασ ιταν θ ςφγκριςθ του παραδοτζου των 

εκπαιδευομζνων με αυτό που αναρτικθκε εκ των υςτζρων ςτθν πλατφόρμα, 

ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι να εντοπίςουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ μεταξφ των 

δφο. 

5. ουμπρίκα αυτοαξιολόγθςθσ, ςτθν οποία οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να 

επιλζξουν με Ναι/Πχι ποιεσ καλζσ πρακτικζσ ακολοφκθςαν, ςφμφωνα με το 

πρότυπο-λυμζνο παράδειγμα που τουσ παρουςιάςτθκε. 

Οι παραπάνω δραςτθριότθτεσ ςχεδιάςτθκαν με ςκοπό να εξυπθρετιςουν 

τισ ςτρατθγικζσ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ (Modeling, Coaching, 

Scaffolding, Exploration, Articulation, Reflection). 

Για τθν εκτζλεςθ των δραςτθριοτιτων τζκθκε ζνα χρονοδιάγραμμα τριϊν 

(3) εβδομάδων, κακϊσ τα εργαςτιρια πραγματοποιοφνταν μία φορά τθν εβδομάδα. 

Επιπλζον, δόκθκε περικϊριο μίασ επιπλζον εβδομάδασ ςτουσ φοιτθτζσ που 

ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία, ϊςτε να ςυμπλθρϊςουν τισ δφο ρουμπρίκεσ για τθ 

ςυλλογι των ερευνθτικϊν δεδομζνων. 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ πραγματοποιικθκε με βάςθ τθ μελζτθ 

περίπτωςθσ. Θ μελζτθ περίπτωςθσ ςτοχεφει ςτθν ςυςτθματικι παρατιρθςθ ενόσ 

περιςτατικοφ κατά τθ διάρκεια τθσ εξζλιξθσ του (Adelman et al, 1980 όπωσ 

αναφζρεται από τουσ Cohen et al, 2008). Το εν λόγω περιςτατικό μπορεί να αφορά 

ζνα παιδί, μια τάξθ, ζνα ςχολείο κ.ο.κ. Με άλλα λόγια, μελετάται ζνα τμιμα ενόσ 

ευρφτερου ςυςτιματοσ (Cohen et al, 2008). Το άτομα ι τα άτομα που μελετϊνται 

αποτελοφν μοναδικά παραδείγματα και θ ζρευνα υφίςταται ςε πραγματικζσ 

καταςτάςεισ, γεγονόσ που βοθκά τον αναγνϊςτθ να κατανοιςει πλιρωσ το 

φαινόμενο ι τθν ζννοια υπό μελζτθ.  

Οι μελζτεσ περίπτωςθσ ανικουν ςτθν κατθγορία των ποιοτικϊν ερευνϊν, 

ζτςι τα δεδομζνα που αναλφονται είναι ωσ επί των πλείςτων ποιοτικά, χωρίσ αυτό 

να ςθμαίνει ότι δεν γίνονται ποςοτικζσ αναλφςεισ. Βαςικό πλεονζκτθμα μιασ 

τζτοιασ ζρευνασ είναι ότι μπορεί να προςδιορίςει τθν αιτία που οδθγεί ςε 
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ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα, να παρατθριςει τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν 

πραγματικά περιβάλλοντα.  

Θ ζρευνα που διεξιχκθ ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ 

εντάςςεται ςτθν υποκατθγορία τθσ διερευνθτικισ μελζτθσ περίπτωςθσ, όπου 

ςφμφωνα με τον Yin (1984), όπωσ αναφζρεται από τουσ Cohen et al (2008), 

λειτουργεί πιλοτικά για περαιτζρω μελζτεσ ι ερευνθτικά ερωτιματα. 

Στο γράφθμα που ακολουκεί παρουςιάηεται ςχθματικά ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ: 

  

Θεωρθτικό πλαίςιο 

Γνωςτικι Μακθτεία 

XML 

Υλοποίθςθ πλατφόρμασ ‘XML 

eLab’ 

Wordpress 

Υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων και 

ρουμπρικϊν 

Δραςτθριότθτεσ 

ουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ 

Ανάλυςθ ερευνθτικισ 

διαδικαςίασ 

SPSS 

Ανάλυςθ ερωτθματολογίων 

Συμπεράςματα 

EXCEL 

Γράφθμα 2: Σχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ 
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3.5. Γείγκα εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

Στα δφο τμιματα που ςυμμετείχαν ςτο εργαςτθριακό μζροσ του 

μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ”, δθλωμζνοι ςτο παρουςιολόγιο εξιντα-ζξι 

(66) φοιτθτζσ. Στθν πλατφόρμα “XML eLab” εγγράφθκαν πενιντα-εννιά (59) 

φοιτθτζσ, ωςτόςο ο αρικμόσ των ατόμων που ςυμμετείχε ςε όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ τελικισ εργαςίασ ιταν τριαντα-

εννιά (39). Από αυτοφσ, οι οχτϊ (8) ιταν γυναίκεσ και οι τριαντα-ζνα (31) άντρεσ.  

3.6. Δξγαιεία κέηξεζεο ηεο έξεπλαο 

3.6.1. Μζκοδοι ςυλλογισ ερευνθτικϊν δεδομζνων 

Για τθ ςυλλογι των απαραίτθτων ερευνθτικϊν δεδομζνων αξιοποιικθκαν 

τα εξισ ερευνθτικά εργαλεία: 

1. Εργαςία αξιολόγθςθσ των γνώςεων τουσ: Θ εργαςία αυτι αποτελοφνταν από 

δφο μζρθ, το κακζνα από τα οποία ανακοινϊκθκε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ με 

τθν ολοκλιρωςθ του εργαςτθριακοφ μακιματοσ τθσ κάκε ενότθτασ, δθλαδι 

τθν ενότθτα “XML well-formed documents” και “XML valid documents”. Τόςο 

το πρϊτο, όςο και το δεφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ βακμολογικθκε με δφο (2) 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια. Το πρϊτο κριτιριο ιταν θ ςωςτι δθμιουργία του 

XML εγγράφου, όπωσ ηθτικθκε ςτθν εκφϊνθςθ τθσ εργαςίασ και το δεφτερο 

κριτιριο ιταν θ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ, ϊςτε να φανεί κατά πόςο οι 

εκπαιδευόμενοι κατανοοφςαν τουσ κανόνεσ δθμιουργίασ ενόσ XML 

εγγράφου. Το πρϊτο μζροσ τθσ εργαςίασ, που αφοροφςε τθ δθμιουργία ενόσ 

XML well-formed εγγράφου είχε ωσ άριςτα τουσ 5 βακμοφσ (3,5 βακμοφσ θ 

ςωςτι δθμιουργία εγγράφου και 1,5 βακμοφσ θ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ), 

ενϊ το δεφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ, που αφοροφςε τθν τροποποίθςθ του 

ιδθ υπάρχοντοσ εγγράφου ςε ζγκυρο (xml valid document) είχε ωσ άριςτα 

τουσ 6 βακμοφσ (5 βακμοφσ θ ςωςτι δθμιουργία του εγγράφου και 1 βακμό 

θ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ). Να επιςθμανκεί ότι θ δραςτθριότθτα 

μποροφςε να πραγματοποιθκεί ομαδικά από τουσ εκπαιδευόμενουσ (2 

άτομα). 

Πςον αφορά τθν εργαςία αξιολόγθςθσ, ακολουκικθκαν οι μζκοδοι 

ςχεδίαςθσ που προτείνονται από τουσ Cohen et al (2008). Αυτζσ είναι: 

 Να οριςτοφν οι ςκοποί του τεςτ, εν προκειμζνω τθσ εργαςίασ. Σκοπόσ τθσ 

εργαςίασ ιταν να αξιολογθκοφν οι εκπαιδευόμενοι ωσ προσ το επίπεδο 

γνϊςεων τουσ ςτισ ενότθτεσ “XML well-formed documents”, ”XML valid 
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documents”, κακϊσ και κατά πόςο μποροφν να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ 

τουσ κανόνεσ και τισ αρχζσ δθμιουργίασ ενόσ ςωςτά ςχθματιςμζνου και 

ζγκυρου XML εγγράφου. 

 Να οριςτοφν οι επιμζρουσ ενότθτεσ του τεςτ (εργαςίασ). Στθν παρζμβαςθ 

που πραγματοποιικθκε, θ εργαςία αποτελοφνταν από δφο μζρθ, το κακζνα 

από τα οποία ανακοινϊκθκε ςτουσ φοιτθτζσ με τθν ολοκλιρωςθ του 

ςχετικοφ εργαςτθρίου.  

 Να επιλεγεί το περιεχόμενο του τεςτ (εργαςίασ). Κακζνα από τα δφο μζρθ 

τθσ εργαςίασ ιταν χωριςμζνο ςε υποερωτιματα, τα ηθτοφμενα των οποίων 

ιταν άμεςα ςχετιηόμενα με τισ αςκιςεισ που πραγματοποιοφςαν οι φοιτθτζσ 

κατά τθ διάρκεια των εργαςτθρίων. 

 Να οριςτεί θ διάταξθ του τεςτ (εργαςίασ). Στθν εργαςία που ανακοινϊκθκε 

ςτουσ φοιτθτζσ δόκθκε ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςαφινεια των οδθγιϊν και 

των ηθτουμζνων, ςτο χωριςμό υποερωτθμάτων, κακϊσ και ςτθν 

κλιμακοφμενθ δυςκολία αυτϊν. 

 Να αποφαςιςτεί θ κατάλλθλθ χρονικι ςτιγμι για το τεςτ (εργαςία). Κρίκθκε 

ςωςτό το κακζνα από τα δφο μζρθ τθσ εργαςίασ να δοκεί αμζςωσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ του ςχετικοφ εργαςτθρίου, ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι να 

εφαρμόςουν ςτθν πράξθ τα όςα διδάχκθκαν. Επιπλζον, τουσ δόκθκε 

προκεςμία μίασ εβδομάδασ, κακϊσ λιφκθκε υπόψθ και ο φόρτοσ εργαςίασ 

τουσ ςτα υπόλοιπα μακιματα. 

 Να ςχεδιαςτεί θ βακμολόγθςθ του τεςτ (εργαςίασ). Λδιαίτερθ προςοχι 

δόκθκε και ςτον καταμεριςμό τθσ βακμολογίασ, με το μεγαλφτερο ποςοςτό 

να καταλαμβάνει θ ςωςτι δθμιουργία του ηθτοφμενου XML εγγράφου και 

ζνα μικρότερο ποςοςτό θ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ.  

2. Ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ «Rubric 1_Problem Solving Factors»: Θ ςυγκεκριμζνθ 

ρουμπρίκα περιλαμβάνει 2 βαςικζσ ενότθτεσ, τθν ενότθτα ‘Ανάπτυξθ 

αναςτοχαςμοφ’ και τθν ενότθτα ‘Οι πεποικιςεισ για τον εαυτό μου και τθν 

απόδοςθ μου ςτο μάκθμα’. Θ πρϊτθ ενότθτα περιελάμβανε 16 ερωτιςεισ 

από το ερωτθματολόγιο ‘Questionnaire for Reflective Thinking’(QRT) (Kember 

et al, 2000) ςτθν 5-βακμθ κλίμακα Likert από 1 (Διαφωνϊ απόλυτα) μζχρι 5 

(Συμφωνϊ απόλυτα). Χρθςιμοποιείται ςε ζρευνεσ για να μετρθκεί θ 

αναςτοχαςτικι κριτικι ςκζψθ. Επιμζρουσ δείκτεσ του ερωτθματολογίου είναι 

θ αβίαςτθ ςκζψθ (habitual action), θ κατανόθςθ (understanding), ο 

αναςτοχαςμόσ (reflection) και ο κριτικόσ αναςτοχαςμόσ (critical reflection). Θ 

δεφτερθ ενότθτα περιελάμβανε 12 ερωτιςεισ από το ερωτθματολόγιο 

‘Motivated Strategies for Learning Questionnaire’(MSLQ) (Pintrich R. et al, 

1990) ςτθν 5-βακμθ κλίμακα Likert από 1 (Διαφωνϊ απόλυτα) μζχρι 5 

(Συμφωνϊ απόλυτα). Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ ζρευνασ επιλζξαμε τουσ 

επιμζρουσ δείκτεσ ‘Αυτοαποτελεςματικότθτα για τθ μάκθςθ και τθν 

απόδοςθ’(Self-efficacy for Learning and Performance) που περιλαμβάνει 8 
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ερωτιματα, και ‘Ζλεγχοσ των μακθςιακϊν πεποικιςεων’(Control of Learning 

Beliefs) που περιλαμβάνει 4 ερωτιματα. 

3. Ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ «Rubric 2_XML elab Supportive Role»: Θ 

ςυγκεκριμζνθ ρουμπρίκα είναι αυτοςχζδια και περιλαμβάνει ερωτιςεισ που 

αφοροφν τθν παροχι υποςτιριξθσ ςτουσ φοιτθτζσ μζςω τθσ πλατφόρμασ 

‘xml e-lab’, κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Οι ερωτιςεισ 

είναι ςυνολικά 18 και βαςίηονται ςτθν 5-βακμθ κλίμακα Likert από 1 

(Διαφωνϊ απόλυτα) μζχρι 5 (Συμφωνϊ απόλυτα). Οι επιμζρουσ δείκτεσ του 

ερωτθματολογίου επιλζχκθκαν με κριτιριο τθν υποςτιριξθ που παρζχουν 

ςτουσ εκπαιδευόμενουσ κατά τθ μακθςιακι διαδικαςία και είναι το ‘Κουίη’, 

το ‘Forum’, θ ‘Ομαδικι δραςτθριότθτα’ και θ ‘Δραςτθριότθτα 

Αναςτοχαςμοφ’. Οι ερωτιςεισ που αφοροφν τθν ‘Ομαδικι δραςτθριότθτα’ 

είναι προαιρετικζσ και αφοροφν μόνο τουσ φοιτθτζσ που εργάςτθκαν 

ομαδικά για τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ. 

Πςον αφορά τισ ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ που αξιοποιικθκαν, φρόντιςα να 

λάβω υπόψθ τισ καλζσ πρακτικζσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται από τουσ Cohen et al 

(2008). Τα βαςικά ςθμεία ςτα οποία δόκθκε ζμφαςθ ιταν τα εξισ: 

 Δεοντολογικά ηθτιματα, όπωσ θ εκοφςια ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων 

ςτθ διαδικαςία απάντθςθσ των ερωτθματολογίων, κακϊσ και θ μθ αναφορά 

ςε προςωπικά και ευαίςκθτα ηθτιματα. 

 Αποφυγι ςφαλμάτων, όπωσ κακοδθγθτικζσ ερωτιςεισ, δυςνόθτεσ 

ερωτιςεισ με εξειδικευμζνο λεξιλόγιο, περίπλοκεσ ερωτιςεισ ι ερωτιςεισ 

που χρθςιμοποιοφν άρνθςθ. 

 Ελκυςτικι και ενδιαφζρουςα εμφάνιςθ των ερωτθματολογίων, χωρίσ να 

είναι περίπλοκα και αςαφι. 

 Ειςαγωγικι επεξθγθματικι παράγραφοσ τόςο ςτθν αρχι του κάκε 

ερωτθματολογίου, όςο και ςτθν αρχι κάκε υποενότθτασ 

 Κατάλλθλθ κατάτμθςθ του κάκε ερωτθματολογίου ςε υποκεφάλαια με 

ςχετικοφσ τίτλουσ, που το κακιςτά πιο ελκυςτικό, κακϊσ επίςθσ δθμιουργεί 

τθν ψευδαίςκθςθ ότι είναι ςφντομο. 

 Διαβεβαίωςθ εμπιςτευτικότθτασ, ανωνυμίασ και μθ ανιχνευςιμότθτασ των 

ςυμμετεχόντων. 

Επιπλζον, αξίηει να αναφερκεί ότι για τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων 

αξιοποιικθκε θ κλίμακα Likert, κακϊσ αποτελεί ιδιαίτερα διαδεδομζνθ κλίμακα ςτισ 

παιδαγωγικζσ ζρευνεσ. Θ κλίμακα αυτι αποτελείται από μια ςειρά προτάςεων, ςτισ 

οποίεσ οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να αντιδράςουν. Θ κάκε ερϊτθςθ τουσ δίνει τθν 

επιλογι να εκφράςουν το βακμό ςυμφωνίασ ι διαφωνίασ τουσ ςτο κζμα του 

τίκεται (Cohen, et al, 2008). Να ςθμειωκεί επίςθσ, ότι ςε μια κλίμακα ιεράρχθςθσ 



61 

 

κα πρζπει οι κατθγορίεσ να είναι ςαφϊσ διακριτζσ και να εξαντλοφν όλεσ τισ 

ενδεχόμενεσ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων.  

3.6.2. Επιλογι ςτατιςτικϊν κριτθρίων 

Στθν παροφςα ζρευνα αξιοποιικθκαν τρία εργαλεία ςυλλογισ δεδομζνων, 

προκειμζνου να απαντθκοφν τα ερευνθτικά ερωτιματα που προζκυψαν: Θ εργαςία 

αξιολόγθςθσ, θ ρουμπρίκα “Rubric 1-Problem solving factors” και θ ρουμπρίκα 

“Rubric 2-XML elab supportive role”. Τα δεδομζνα που προζκυψαν τόςο από τισ 

βακμολογίεσ ςτθν εργαςία αξιολόγθςθσ, όςο και από τισ απαντιςεισ των φοιτθτϊν 

ςτισ δφο ρουμπρίκεσ αναλφκθκαν με τθ χριςθ ςτατιςτικϊν κριτθρίων. 

Τα ςτατιςτικά κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν είναι: 

 Για τισ ρουμπρίκεσ ο ςυντελεςτισ αξιοπιςτίασ Cronbach’s alpha και οι 

ςυχνότθτεσ των απαντιςεων των ςυμμετεχόντων. 

 Για τισ βακμολογίεσ τθσ εργαςίασ θ τυπικι απόκλιςθ και ο μζςοσ όροσ. 

3.6.2.1. πληειεζηήο αμηνπηζηίαο Cronbach’ s alpha 

Ο δείκτθσ αξιοπιςτίασ Cronbach’s a είναι από τουσ πιο διαδεδομζνουσ 

δείκτεσ αξιοπιςτίασ για τθν ανάλυςθ ερωτθματολογίων. Χρθςιμοποιείται όταν 

κζλουμε να εξετάςουμε το βακμό τθσ εςωτερικισ αξιοπιςτίασ μεταξφ κάποιων 

δεικτϊν. 

Ο βακμόσ του Cronbach, όπωσ ιςχφει γενικά για τισ τιμζσ των ςυντελεςτϊν 

αξιοπιςτίασ κυμαίνεται από 0 ζωσ 1. Αν θ τιμι του Cronbach a είναι κοντά ςτο 1, 

τόςο μεγαλφτερθ είναι θ εςωτερικι αξιοπιςτία που ζχουν τα υποκείμενα μιασ 

κλίμακασ μζτρθςθσ. Ενδεικτικζσ τιμζσ αξιοπιςτίασ είναι οι εξισ: 

 Αν θ  τιμι είναι μικρότερθ του 0,6 θ κλίμακα κεωρείται αναξιόπιςτθ 

 Θ τιμι 0,6 είναι θ ελάχιςτθ αποδεκτι, χωρίσ ωςτόςο να είναι αποδεκτι για 

κλίμακεσ με πολλά items 

 Θ τιμι 0,7 είναι επαρκισ, αλλά όχι ιδιαίτερα αξιόπιςτθ 

 Θ τιμι 0,8 είναι αρκετά αξιόπιςτθ 

 Θ τιμι 0,9 και παραπάνω χαρακτθρίηονται από πολφ υψθλι αξιοπιςτία, αν 

και δεν παρατθρείται ςυχνά κάτι τζτοιο 

3.6.2.2. Μέζνο όξνο 

Ο μζςοσ όροσ ορίηεται ωσ θ πρόςκεςθ των μελϊν ενόσ αρικμθτικοφ 

ςυνόλου και ζπειτα θ διαίρεςθ του αποτελζςματοσ τθσ πρόςκεςθσ με τον αρικμό 

του πλικουσ των μελϊν που υπάρχει μζςα ςε αυτό το αρικμθτικό ςφνολο.  
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Στθν παροφςα ζρευνα ο μζςοσ όροσ κα αξιοποιθκεί, ϊςτε να προκφψουν 

ςυμπεράςματα για τισ επιδόςεισ των φοιτθτϊν ςτθν εργαςία, κακϊσ και να 

αποτιμθκεί ο βακμόσ ςυμφωνίασ τουσ ςτισ προτάςεισ που περιζχονται ςτισ δφο 

ρουμπρίκεσ. 

3.6.2.3. Σππηθή απόθιηζε 

Θ τυπικι απόκλιςθ ζχει ωσ ςτόχο να δείξει ποια είναι θ μζςθ απόςταςθ 

που απζχει ο κάκε αρικμόσ από το μζςο όρο του αρικμθτικοφ ςυνόλου που ανικει. 

Πςο πιο πολλά τα δεδομζνα που υπάρχουν, τόςο πιο αξιόπιςτα κα είναι τα 

αποτελζςματα που κα προκφψουν.  

Στθν παροφςα ζρευνα θ τυπικι απόκλιςθ κα χρθςιμοποιθκεί για τισ 

βακμολογίεσ των φοιτθτϊν ςτθν εργαςία αξιολόγθςθσ, με ςκοπό να φανεί αν 

υπιρχαν μεγάλεσ αποκλίςεισ από τθ μζςθ βακμολογία τουσ. 

3.7. Πεξηγξαθή εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

3.7.1. Πεξηγξαθή εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

Θ ζρευνα διεξιχκθ ςτα πλαίςια του μακιματοσ ‘XML-Σθμαςιολογικόσ 

Λςτόσ’ του β’ εξαμινου, ςτο προπτυχιακό πρόγραμμα «Ψθφιακά Συςτιματα και 

Υπθρεςίεσ» του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, πραγματοποιικθκε 

μια διδακτικι παρζμβαςθ ςτο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ, διάρκειασ τριϊν 

εβδομάδων, που αφοροφςε δφο ενότθτεσ του μακιματοσ ‘XML-Σθμαςιολογικόσ 

Λςτόσ’, τθν ενότθτα ‘XML well-formed documents’ και ‘XML valid documents’. Θ 

διδακτικι παρζμβαςθ πραγματοποιικθκε με τθ δθμιουργία μιασ θλεκτρονικισ 

εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ, τθν “XML eLab”, από τον μεταπτυχιακό φοιτθτι Χριςτο 

Διάκο (2016) http://cdiakos.xyz/xml/.  Θ ζρευνα ολοκλθρϊκθκε ςε τζςςερισ (4) 

εβδομάδεσ, κακϊσ δόκθκε ζνα χρονικό περικϊριο μίασ εβδομάδασ, ϊςτε να 

απαντθκοφν οι δφο ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ (Problem-solving rubric, xml e-lab 

supportive role rubric), που χρθςιμοποιικθκαν ωσ μζςα ςυλλογισ δεδομζνων. 

Θ βαςικι τροποποίθςθ που πραγματοποιικθκε ιταν θ δθμιουργία και 

αξιοποίθςθ μιασ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ (XML e-lab), ενορχθςτρωμζνθσ 

ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ. Το μάκθμα 

πραγματοποιικθκε τόςο εντόσ του εργαςτθριακοφ χϊρου, όςο και εξ αποςτάςεωσ 

(μεικτι μάκθςθ). Θ διδαςκαλία και οι δραςτθριότθτεσ ςτισ δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ 

πραγματοποιικθκαν από τθν υπεφκυνθ του εργαςτθρίου, ενϊ θ διαχείριςθ και 

επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ για τισ εξ αποςτάςεωσ δραςτθριότθτεσ 

πραγματοποιικθκε από εμάσ. Συνεπϊσ, ο ρόλοσ τθσ πλατφόρμασ ιταν κυρίωσ 

υποςτθρικτικόσ, παρζχοντασ το περιβάλλον και τισ δραςτθριότθτεσ που κα 

http://cdiakos.xyz/xml/
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βοθκοφςαν τουσ φοιτθτζσ να κατανοιςουν ςε μεγαλφτερο βακμό τισ δφο 

προαναφερκείςεσ ενότθτεσ του μακιματοσ. Θ διαδικαςία τθσ πειραματικισ 

ζρευνασ είχε ωσ εξισ: 

Στο δεφτερο εργαςτθριακό μάκθμα των δφο τμθμάτων οι φοιτθτζσ κα 

πραγματοποιοφςαν ςφντομεσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τθν ενότθτα xml well-

formed documents. Ρριν τθν ζναρξθ του μακιματοσ κλικθκα να παρουςιάςω τθν 

πλατφόρμα που δθμιουργιςαμε, περιγράφοντασ το ςκοπό τθσ, το διδακτικό 

μοντζλο ςτο οποίο βαςίηεται (Γνωςτικι μακθτεία), τισ δυνατότθτεσ που παρζχει 

ςτουσ φοιτθτζσ, κακϊσ και τθ διαδικαςία δραςτθριοτιτων, όπωσ αυτι κα 

πραγματοποιοφνταν για τισ ακόλουκεσ τρεισ εβδομάδεσ. Ακολοφκωσ, ηθτικθκε από 

τουσ φοιτθτζσ να εγγραφοφν ςτθν πλατφόρμα, ειςάγοντασ το email και τον κωδικό 

πρόςβαςθσ τουσ και να δθμιουργιςουν το δικό τουσ προφίλ. Λίγο πριν το τζλοσ του 

μακιματοσ, περίπου 15 λεπτά, οι φοιτθτζσ καλοφνταν να απαντιςουν ςε ζνα κουίη 

που αφοροφςε τθ κεωρία που διδάχκθκαν οι εκπαιδευόμενοι εντόσ του 

εργαςτθρίου (Δραςτθριότθτα 1). Το κουίη δεν προςμζτρθςε ςτθν τελικι βακμολογία 

του κάκε φοιτθτι ςτο μάκθμα, ιταν ωςτόςο ζνασ τρόποσ για να εντοπίςει τυχόν 

αδυναμίεσ και παρανοιςεισ που είχε για το μάκθμα. Οι φοιτθτζσ μποροφςαν να 

επαναλάβουν το κουίη και εκτόσ μακιματοσ, όςεσ φορζσ επικυμοφςαν, ϊςτε να 

αποκτιςουν μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με το γνωςτικό αντικείμενο.  

Ρίνακασ 8: Μοντελοποίθςθ 

Φάςθ Γ.Μ. Δραςτθριότθτα Ρεριγραφι Στόχοσ Κριτιρια 
αξιολόγθςθσ 

όλοσ 
εκπαιδευτι 

Μοντελοποίθςθ Μελζτθ κεωρίασ 
και παραδειγμάτων 

Οι εγγεγραμμζνοι ςτθν 
πλατφόρμα φοιτθτζσ μποροφν 
να μελετιςουν τθ κεωρία που 
τουσ παρουςιάηεται ςτθν κάκε 
ενότθτα (κείμενο και βίντεο), 
κακϊσ και ςωςτά-λανκαςμζνα 
παραδείγματα δθμιουργίασ 
XML εγγράφων. 

Θ κατανόθςθ τθσ 
κεωρίασ και των 
κανόνων για τθ 
δθμιουργία xml 
well-formed και 
xml valid 
documents. 

Εγγραφι ςτθν 
πλατφόρμα 
‘xml e-lab’ 

 

Ραρουςιάηει 

 

Ρίνακασ 9: Κακοδιγθςθ 

Φάςθ Γ.Μ. Δραςτθριότθτα Ρεριγραφι Στόχοσ Κριτιρια 
αξιολόγθςθσ 

όλοσ εκπαιδευτι 

Κακοδιγθςθ Συμπλιρωςθ 
ερωτθματολογί
ων πολλαπλισ 
επιλογισ (quiz) 

 

Αφοφ μελετιςουν τθ κεωρία και 
τα παραδείγματα που βρίςκονται 
ςε κάκε ενότθτα οι εκπ/νοι 
ςυμπλθρϊνουν αρχικά εντόσ του 
εργαςτθρίου το κουίη με 
ερωτιςεισ που αφοροφν τθ 
κεωρία, κακϊσ και ςωςτά-λάκοσ 
παραδείγματα. Ακολοφκωσ, 
μποροφν να επαναλάβουν τθ 
ςυμπλιρωςθ του κουίη όςεσ 
φορζσ επικυμοφν. 

Ρροετοιμαςία 
για τισ 
μετζπειτα 
πρακτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 
δθμιουργίασ 
xml εγγράφων 
 
Εμπζδωςθ τθσ 
κεωρίασ και 
των κανόνων 
τθσ xml 

Ολοκλιρωςθ 
του κουίη από 
τουσ εκπ/νουσ 
εντόσ του 
εργαςτθρίου 

 

 Συντονίηει 

 Κακοδθγεί 

 Επεξθγεί 
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Θ πλατφόρμα παρείχε επίςθσ και τθν επιλογι του forum (Δραςτθριότθτα 2), 

ϊςτε να δθμιουργοφνται κεματικζσ ςυηθτιςεισ που τυχόν προζκυπταν, δίνοντασ τθ 

δυνατότθτα για αλλθλεπίδραςθ και ανταλλαγι απόψεων μεταξφ τουσ, αλλά και με 

τθν κακθγιτρια, ςε περίπτωςθ που κανζνασ φοιτθτισ δεν μποροφςε να απαντιςει 

ςε κάποιο ηιτθμα ι απορία. Επιπλζον, υπιρχαν και οι ‘Ανακοινϊςεισ’, όπου κάκε 

φορά ανακοινϊνονταν βαςικά ηθτιματα/διευκρινιςεισ ςτουσ φοιτθτζσ.  

Ρίνακασ 10: Υποςτιριξθ 

Φάςθ Γ.Μ. Δραςτθριότθτα Ρεριγραφι Στόχοσ Κριτιρια 
αξιολόγθςθσ 

όλοσ εκπαιδευτι 

Υποςτιριξθ Forum Οι εκπ/νοι μποροφν ανά πάςα 
ςτιγμι να κζςουν ζνα κζμα 
προσ ςυηιτθςθ ςτο forum τθσ 
πλατφόρμασ ι να απαντιςουν 
ςε ζνα κζμα που ζχει ιδθ τεκεί 
από άλλο εκπ/νο.  
 

Ρροαγωγι 
επικοινωνίασ και 
επίλυςθσ αποριϊν 
μεταξφ των 
εκπ/νων. 
 
Δόμθςθ τθσ γνϊςθσ 
από τουσ ίδιουσ. 

Συμμετοχι ςτισ 
ςυηθτιςεισ του 
forum 
 
Ζγκαιρθ 
απάντθςθ ςε 
απορίεσ 
ςυμφοιτθτϊν 

 Ενκαρρφνει-
Εμψυχϊνει 

 Επιλφει 
απορίεσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφθμα 3: 1
θ
 εβδομάδα 

Με τθν ολοκλιρωςθ του εργαςτθριακοφ μακιματοσ για τα XML well-

formed documents, ανακοινϊκθκε από τθν κακθγιτρια μία ςειρά αςκιςεων, με 

προκεςμία υποβολισ τουσ μία (1) εβδομάδα. Επιπλζον, ςτα πλαίςια των φάςεων 

τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ και ςυγκεκριμζνα τθσ φάςθσ “Εξερεφνθςθ” ηθτικθκε από 

τουσ φοιτθτζσ να δουλζψουν ςε ομάδεσ των δφο ατόμων (προαιρετικά), ϊςτε να 

εργαςτοφν ςε μία πιο ςφνκετθ δραςτθριότθτα-πρόβλθμα, που δεν ζχει ωςτόςο 

προκακοριςμζνθ απάντθςθ-λφςθ (Δραςτθριότθτα 3). Στθ ςυνζχεια, ςφμφωνα με τθ 

φάςθ “Αιτιολόγθςθ” του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ, οι φοιτθτζσ ζπρεπε να 

ςυμπεριλάβουν και ζνα ςφντομο κείμενο, όπου κα περιγράφουν τθ διαδικαςία και 

Παποςζίαζη 
πλαηθόπμαρ “XML 

eLab” ζηοςρ θοιηηηέρ 
ηος επγαζηηπίος 

 

Εγγπαθή θοιηηηών 
ζηην πλαηθόπμα 

 

Επγαζηηπιακέρ 
αζκήζειρ 

 

Αξιοποίηζη forum 
(αποπίερ-διεςκπινήζειρ) 

(Δπαζη. 2) 

 

Επανάλητη κοςίζ 
εκηόρ επγαζηηπίος 

(πποαιπεηικά) 

 

Σςμπλήπυζη κοςίζ 1
ηρ

 
ενόηηηαρ (Δπαζη. 1) 

 

1θ εβδομάδα 

Ανακοίνυζη 1
ος

 μέποςρ 
επγαζίαρ αξιολόγηζηρ 

(Δπαζη. 3) 

 

Ανακοίνυζη ζειπάρ 
αζκήζευν 

 

Πεπιγπαθή διαδικαζίαρ 
(Δπαζη. 3 ζςνέσεια) 
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τα βιματα που ακολοφκθςαν για τθ δθμιουργία του παραπάνω εγγράφου 

(Δραςτθριότθτα 3). Σκοπόσ του ςυγκεκριμζνου ηθτοφμενου ιταν να διαπιςτωκεί το 

κατά πόςο οι φοιτθτζσ ζχουν κατανοιςει τθ λογικι και τουσ κανόνεσ δθμιουργίασ 

ενόσ XML well formed εγγράφου. 

Ρίνακασ 11: Εξερεφνθςθ-Αιτιολόγθςθ 

Φάςθ Γ.Μ. Δραςτθριότθτα Ρεριγραφι Στόχοσ Κριτιρια 
αξιολόγθςθσ 

όλοσ εκπαιδευτι 

Εξερεφνθςθ Εργαςία 
αξιολόγθςθσ 

 

Αφοφ πραγματοποιιςουν 
οριςμζνεσ πρακτικζσ αςκιςεισ 
εντόσ του εργαςτθρίου και με τθ 
βοικεια τθσ κακθγιτριασ οι 
εκπ/νοι καλοφνται να 
εργαςτοφν ομαδικά ι ατομικά 
για τθ δθμιουργία ενόσ xml 
εγγράφου που κα είναι valid και 
well-formed. Θ λφςθ δεν είναι 
ςυγκεκριμζνθ, αλλά επιδζχεται 
πολλζσ απαντιςεισ, πρζπει 
ωςτόςο να πλθροί 
ςυγκεκριμζνα κριτιρια. 
 

Να φανεί κατά 
πόςο μποροφν να 
εφαρμόςουν 
ςτθν πράξθ όςα 
διδάχκθκαν. 
 
Να φανεί κατά 
πόςο κατανόθςαν 
το γνωςτικό 
αντικείμενο 

Εγκυρότθτα 
και ςωςτόσ 
ςχθματιςμόσ 
του xml 
εγγράφου. 
 
Κάλυψθ όλων 
των 
ηθτουμζνων 
τθσ εργαςίασ 

 Συντονίηει 

 Διευκρινίηει 
τυχόν 
απορίεσ 

Αιτιολόγθςθ Θ αιτιολόγθςθ αποτελεί 
ηθτοφμενο και κριτιριο τθσ 
εργαςίασ αξιολόγθςθσ. Εκτόσ 
από τα ςτοιχεία που πρζπει να 
διακζτει το xml ζγγραφο οι 
εκπ/νοι καλοφνται να 
περιγράψουν τα βιματα που 
ακολοφκθςαν για να φτάςουν 
ςτθν τελικι δθμιουργία του 
εγγράφου, να περιγράψουν 
δθλαδι τθ διαδικαςία.  

Να φανεί κατά 
πόςο κατανοοφν 
τθ λογικι πίςω 
από τισ ενζργειεσ 
που 
πραγματοποιοφν 
 

Θ πλθρότθτα 
και ςαφινεια 
των 
απαντιςεων 
 

 Συντονίηει 

 Διευκρινίηει 
τυχόν 
απορίεσ 

 

Το επόμενο εργαςτθριακό μάκθμα αφοροφςε τθν ενότθτα XML valid 

documents. Θ διαδικαςία που ακολουκικθκε βαςιηόταν ςτθν ίδια λογικι, δθλαδι 

μετά τθ μοντελοποίθςθ από πλευράσ τθσ κακθγιτριασ των βαςικϊν διαδικαςιϊν 

και μεκόδων για τθ δθμιουργία ζγκυρων xml εγγράφων, ακολοφκθςαν 

δραςτθριότθτεσ από τουσ φοιτθτζσ εντόσ του εργαςτθρίου. Ακολοφκωσ ηθτικθκε 

από αυτοφσ να ςυμπλθρϊςουν τισ ερωτιςεισ του αντίςτοιχου κουίη για τθ 

ςυγκεκριμζνθ ενότθτα, παρατθρϊντασ με τθν ολοκλιρωςθ του τισ ςωςτζσ 

απαντιςεισ και το τελικό τουσ ςκορ.  

Με τθν ολοκλιρωςθ και του δεφτερου εργαςτθρίου δόκθκε ςτουσ φοιτθτζσ 

μια νζα ςειρά αςκιςεων, με προκεςμία υποβολισ μία (1) εβδομάδα. Στα πλαίςια 

πάλι τθσ φάςθσ “Εξερεφνθςθ” του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ, ηθτικθκε 

από τουσ φοιτθτζσ να απαντιςουν ςε μία δραςτθριότθτα που αφοροφςε τθν 

ενότθτα XML valid documents και αποτελοφςε ςυνζχεια του πρϊτου ηθτοφμενου. 

Φυςικά, όπωσ και ςτο πρϊτο ηθτοφμενο ζτςι και ςε αυτό οι φοιτθτζσ καλοφνταν να 



66 

 

ςυμπεριλάβουν ζνα ςφντομο κείμενο, όπου κα περιγράφουν τθ διαδικαςία και τα 

βιματα για τθ δθμιουργία του εγγράφου τουσ, ϊςτε να είναι ζγκυρο. Αξίηει να 

αναφερκεί ότι ςτθ φάςθ τθσ “Εξερεφνθςθσ” ανακοινϊκθκε ςτουσ φοιτθτζσ ότι ςτθν 

πλατφόρμα “XML eLab” και πιο ςυγκεκριμζνα ςτο ‘Your eLearning menu’, υπιρχε θ 

επιλογι ‘Useful links’, όπου μποροφςαν να ανατρζξουν ανά πάςα ςτιγμι και να 

περιθγθκοφν ςε διάφορουσ ςυνδζςμουσ, ϊςτε να βρουν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ 

για τθ γλϊςςα  “XML”, κακϊσ και διάφορα παραδείγματα. 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφθμα 4: 2θ Εβδομάδα 

Με τθν ολοκλιρωςθ και του δεφτερου ηθτοφμενου, ςυγκεκριμζνα δφο 

θμζρεσ μετά τθν υποβολι του, ακολοφκθςε θ φάςθ του “Αναςτοχαςμοφ” 

(Reflection). Συγκεκριμζνα, αναρτικθκε ςτθν πλατφόρμα “XML eLab” ζνα XML 

ζγγραφο, το οποίο οι εκπαιδευόμενοι καλοφνταν να μελετιςουν (Δραςτθριότθτα 4). 

Ακολοφκθςε μια ρουμπρίκα αυτοαξιολόγθςθσ (Δραςτθριότθτα 5) που ςχετιηόταν 

άμεςα με τθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα (Δραςτθριότθτα 4).  

 

Ρίνακασ 12: Αναςτοχαςμόσ 

Φάςθ Γ.Μ. Δραςτθριότθτα Ρεριγραφι Στόχοσ Κριτιρια 
αξιολόγθςθσ 

όλοσ 
εκπαιδευτι 

Αναςτοχαςμόσ Ρρότυπο 
παράδειγμα 

 

Οι εκπ/νοι μελετοφν ζνα 
ολοκλθρωμζνο xml ζγγραφο 
που τουσ δίνεται από τον 
ειδικό, ϊςτε να παρατθριςουν 
τισ καλζσ πρακτικζσ και 
ςτρατθγικζσ που ακολοφκθςε ο 
ειδικόσ για να φτάςει ςτθ λφςθ 
του προβλιματοσ’. 
 

Οι εκπ/νοι να 
εξετάςουν τισ 
ςτρατθγικζσ και 
ενζργειεσ του 
ειδικοφ και να τισ 
ςυγκρίνουν με τισ 
δικζσ τουσ. 

- Ραρουςιάηει 

ουμπρίκα 
αυτοαξιολόγθςθσ 
 

Οι εκπ/νοι ζχοντασ μελετιςει 
το παράδειγμα του ειδικοφ 
καλοφνται να απαντιςουν ςε 
μια ςειρά ερωτιςεων που 
αφοροφν καλζσ πρακτικζσ που 

Να αναςτοχαςτοφν 
για το xml ζγγραφο 
που δθμιοφργθςαν 
και το βακμό 
επιτυχίασ τθσ 

Αυτοαξιολόγθςθ 
 
Απάντθςθ των 
ςυμμετεχόντων 
ςτα ερωτιματα 

Συντονίηει 

Επγαζηηπιακέρ 
αζκήζειρ 

 

Αξιοποίηζη forum 
(αποπίερ-διεςκπινήζειρ) 

(Δπαζη. 2) 

 

Επανάλητη κοςίζ εκηόρ 
επγαζηηπίος 
(πποαιπεηικά) 

 

Σςμπλήπυζη κοςίζ 2
ηρ

 
ενόηηηαρ (Δπαζη. 1) 

 

2θ εβδομάδα 

Ανακοίνυζη 2
ος

 μέποςρ 
επγαζίαρ αξιολόγηζηρ 

(Δπαζη. 3) 

 

Ανακοίνυζη 
ζειπάρ 

αζκήζευν 

Πεπιγπαθή 
διαδικαζίαρ (Δπαζη. 

3 ζςνέσεια) 

 



67 

 

περιζχει ι δεν περιζχει το 
ζγγραφο τουσ, ςε ςχζςθ πάντα 
με το πρότυπο παράδειγμα του 
ειδικοφ.  

εργαςίασ τουσ 
 

τθσ ρουμπρίκασ 

 

 

 

 

 

Γράφθμα 5: 3
θ
 εβδομάδα 

Θ ζρευνα ολοκλθρϊκθκε μία εβδομάδα αργότερα, όςο ιταν και θ 

προκεςμία των φοιτθτϊν να απαντιςουν ςτισ δφο ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ 

(Problem-solving rubric, xml e-lab supportive role rubric), που χρθςιμοποιικθκαν ωσ 

εργαλεία ςυλλογισ δεδομζνων, ςε ςυνδυαςμό με τθν ομαδικι εργαςία, τθσ οποίασ 

αξιοποιικθκαν οι βακμοί των ςυμμετεχόντων. 

 

 

 

 

Γράφθμα 6: 4
θ
 εβδομάδα 

3.7.2. Λεηηνπξγίεο ηεο πιαηθόξκαο “XML eLab” 

 Εγγραφι του φοιτθτι ςτθν πλατφόρμα 

 Δθμιουργία ατομικοφ προφίλ ςτο XML eLab 

 Ειςαγωγι ςτο online μάκθμα με τθν παρουςίαςθ ενόσ ςφντομου βίντεο για 

τθν XML 

 Συμμετοχι ςε ςυηθτιςεισ μζςω forum 

 Ανακοινϊςεισ βαςικϊν ηθτθμάτων ςτουσ φοιτθτζσ (Announcements) 

 Δυνατότθτα επιλογισ ‘useful links’, ϊςτε να επιλζξουν και να περιθγθκοφν 

και ςε άλλουσ ςυνδζςμουσ που αφοροφν τθ διδαςκαλία τθσ xml 

 Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του ‘XML validator’, που διακζτει θ πλατφόρμα 

 Δυνατότθτα εγγραφισ (Enroll) ςτο μάκθμα ‘XML eLab 2016’, όπου 

περιλαμβάνονται οι δφο ενότθτεσ (Ενότθτα 1: XML intro and well-formed 

documents, Ενότθτα 2: XML Validity), με τα βαςικά ςθμεία τθσ κεωρίασ και 

αντίςτοιχα επεξθγθματικά βίντεο. 

Μελέηη ππόηςπος 
XML εγγπάθος 

(Δπαζη. 4) 

 

Σςμπλήπυζη 
ποςμππίκαρ 

αςηοαξιολόγηζηρ 
(Δπαζη. 5) 

3θ εβδομάδα 

Σςμπλήπυζη 
ποςμππίκαρ «Rubric 
1_problem solving 

factors» 

 

Σςμπλήπυζη 
ποςμππίκαρ «Rubric 
XML eLab supportive 

role» 

 

4θ εβδομάδα 
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 Δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ ενόσ κουίη με τισ αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ για κάκε 

ενότθτα 

 Δυνατότθτα μελζτθσ ενόσ λυμζνου-πρότυπου παραδείγματοσ μετά τθν 

υποβολι τθσ ομαδικισ εργαςίασ και ακολοφκωσ ςυμπλιρωςθ τθσ 

αντίςτοιχθσ ουμπρίκασ Αυτοαξιολόγθςθσ 

3.7.3. Πεξηγξαθή θάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

Για τθ δθμιουργία των δραςτθριοτιτων τθσ πλατφόρμασ ‘XML eLab’ 

αξιοποιικθκε το διδακτικό μοντζλο και οι φάςεισ τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ 

(Ρίνακασ 8).  

Το μοντζλο αποτελείται από ζξι (6) φάςεισ: 

Ρίνακασ 13: Αντιςτοιχία Φάςεων-Μεκόδων αξιολόγθςθσ 

Φάςεισ Γνωςτικισ Μακθτείασ 
(Cognitive Apprenticeship) 

Αξιολόγθςθ εκπαιδευόμενων 

Φάςθ 1θ: Modeling (Μοντελοποίθςθ) - 

Φάςθ 2θ: Coaching (Κακοδιγθςθ) Δραςτθριότθτα 1: Συμπλιρωςθ 
ερωτθματολογίου πολλαπλισ επιλογισ 

Φάςθ 3θ: Scaffolding (Σκαλωςιά) Δραςτθριότθτα 2: Forum 

Φάςθ 4θ: Exploration (Εξερεφνθςθ) Δραςτθριότθτα 3: Ομαδικι εργαςία 
αξιολόγθςθσ Φάςθ 5θ: Articulation (Αιτιολόγθςθ) 

Φάςθ 6θ: Reflection (Αναςτοχαςμόσ) Δραςτθριότθτα 4: Μελζτθ πρότυπου 
παραδείγματοσ 
Δραςτθριότθτα 5: ουμπρίκα 
αυτοαξιολόγθςθσ 

 

Οι φάςεισ τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ με τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ 

αναλφονται πιο κάτω: 

Φάςθ 1θ: Modeling (Μοντελοποίθςθ) 

Στθν πρϊτθ φάςθ ο ειδικόσ ειςάγει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτο γνωςτικό 

αντικείμενο και μοντελοποιεί τισ ενζργειεσ και ςτρατθγικζσ που πρζπει να 

ακολουκιςει ο εκπαιδευόμενοσ, προκειμζνου να επιτφχει το επικυμθτό 

αποτζλεςμα. Στθν προκειμζνθ, οι εκπαιδευόμενοι, με τθν είςοδο τουσ ςτθν 

πλατφόρμα ‘XML eLab’ κάνουν εγγραφι (Enroll) ςτο ‘XML class 2016’, όπου 

περιλαμβάνονται οι δφο ενότθτεσ τθσ XML, θ ενότθτα ‘XML Intro and Well Formed’ 

και ‘XML Validity’. Επιλζγοντασ τθν κάκε ενότθτα μποροφν να μελετιςουν τουσ 

κανόνεσ και αρχζσ δθμιουργίασ ενόσ XML εγγράφου, να παρακολουκιςουν κάποια 

διευκρινιςτικά βίντεο, κακϊσ και να μελετιςουν αρκετά παραδείγματα ςωςτϊν και 

λανκαςμζνων XML εγγράφων. Το ρόλο του εκπαιδευτι-ειδικοφ αναλαμβάνει το 
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περιεχόμενο που παρουςιάηεται ςτθν πλατφόρμα και οι εκπαιδευόμενοι αρκοφνται 

ςτθν απλι παρακολοφκθςθ ςε πρϊτθ φάςθ. 

Φάςθ 2θ: Coaching (Κακοδιγθςθ) 

Σε αυτι τθ φάςθ, πραγματοποιοφνται οριςμζνεσ απλζσ δραςτθριότθτεσ 

εντόσ του εργαςτθρίου με τθ βοικεια τθσ κακθγιτριασ. Επιπλζον, οι 

εκπαιδευόμενοι ενθμερϊνονται για τισ επιλογζσ που ζχουν ςτο περιβάλλον τθσ 

πλατφόρμασ, όπωσ για παράδειγμα τθ χριςθ ενόσ ενςωματωμζνου XML validator, 

ϊςτε να ελζγχουν τθν εγκυρότθτα και ορκότθτα των XML εγγράφων που 

δθμιουργοφν ςτισ δραςτθριότθτεσ που τουσ ηθτοφνται. Λίγο πριν τθν ολοκλιρωςθ 

του εργαςτθριακοφ μακιματοσ θ κακθγιτρια τουσ ενθμερϊνει ότι κα πρζπει να 

απαντιςουν ςτθ δραςτθριότθτα 1 (κουίη), ενϊ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυηθτοφν 

τυχόν απορίεσ και γίνονται οι απαραίτθτεσ διευκρινιςεισ. Ριο αναλυτικά: 

Δραςτθριότθτα 1θ: Συμπλιρωςθ ερωτθματολογίου πολλαπλισ επιλογισ 

Οι εκπαιδευόμενοι απαντοφν ςε ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, αφοφ 

πρϊτα ζχουν μελετιςει τθ κεωρία και τα παραδείγματα τθσ κάκε ενότθτασ. Σε κάκε 

μία από τισ ενότθτεσ (XML Intro & Well formed και XML Validity) αντιςτοιχεί και θ 

ανάλογθ δραςτθριότθτα ερωτιςεων πολλαπλισ επιλογισ. Θ δραςτθριότθτα (Εικόνα 

1) κα βοθκιςει τουσ εκπαιδευόμενουσ να εμπεδϊςουν ςε μεγαλφτερο βακμό τα 

βαςικά ςθμεία τθσ κεωρίασ, κακϊσ και να διευκρινίςουν ζννοιεσ και παραδείγματα 

που πικανόν ςυγχζουν ακόμα.  

Στόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να προετοιμάςει τουσ εκπαιδευόμενουσ 

για τισ μετζπειτα πρακτικζσ αςκιςεισ που κα πραγματοποιιςουν εντόσ και εκτόσ 

του εργαςτθρίου. Αξίηει να αναφερκεί ότι μετά τθν πρϊτθ ςυμπλιρωςθ του κουίη 

που πραγματοποιείται λίγο πριν τθν ολοκλιρωςθ του εργαςτθριακοφ μακιματοσ, 

οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να το απαντιςουν ξανά μόνοι τουσ και όςεσ φορζσ 

επικυμοφν, μζχρι να νιϊςουν ότι κατζχουν το υπό μελζτθ γνωςτικό αντικείμενο. Με 

τθν ολοκλιρωςθ του κουίη, το ςφςτθμα παρζχει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τισ ςωςτζσ 

απαντιςεισ, ϊςτε να γνωρίηουν πϊσ τα πιγαν ςτθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. 
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Εικόνα 1: Δραςτθριότθτα 1 

Φάςθ 3θ: Scaffolding (Υποςτιριξθ) 

Θ φάςθ τθσ υποςτιριξθσ πραγματοποιείται κυρίωσ ςτισ δια ηϊςθσ 

ςυναντιςεισ που γίνονται εντόσ του εργαςτθρίου. Ωςτόςο, θ υποςτιριξθ των 

εκπαιδευόμενων εξακολουκεί να υφίςταται και μζςω τθσ πλατφόρμασ ανά πάςα 

ςτιγμι αυτι χρειαςτεί με τθν αξιοποίθςθ του forum που διακζτει θ πλατφόρμα, 

κακϊσ και τισ ‘Ανακοινϊςεισ’ (Announcements) κεμάτων που αφοροφν τουσ 

εκπαιδευόμενουσ, όπωσ θ ζγκαιρθ πραγματοποίθςθ ςυγκεκριμζνων 

δραςτθριοτιτων. Ριο αναλυτικά: 

Δραςτθριότθτα 2θ: Συμμετοχι ςτο Forum 

Σαν δραςτθριότθτα μπορεί να χαρακτθριςτεί και θ παρότρυνςθ ςτουσ 

εγγεγραμμζνουσ ςτθν πλατφόρμα φοιτθτζσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο forum. 

Εφόςον οι εγγεγραμμζνοι ςτθν πλατφόρμα “XML eLab” είναι φοιτθτζσ που 

παρακολουκοφν το ίδιο μάκθμα (XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ) και ςυμμετζχουν ςτα 

εργαςτθριακά μακιματα είναι πικανόν να ζχουν απορίεσ και ερωτιματα που 

κζλουν να μοιραςτοφν με τουσ ςυμφοιτθτζσ τουσ ι τον ειδικό (κακθγιτρια). 

Επιπλζον, θ φπαρξθ forum (Εικόνα 2) αποτελεί μια ςθμαντικι παροχι υποςτιριξθσ 

για τον κάκε εγγεγραμμζνο φοιτθτι, ενϊ επιτρζπει τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ και 

αλλθλεπίδραςθσ με τουσ άλλουσ εκπαιδευόμενουσ, ςτα πλαίςια των κοινοτιτων 

πρακτικισ (communities of practice).  

Στόχοσ λοιπόν τθσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευομζνων ςτισ ςυηθτιςεισ ςτο 

forum δεν είναι άλλοσ από το να επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ για ερωτιματα που 
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τουσ απαςχολοφν και με αυτό τον τρόπο να τουσ παρζχεται βοικεια και 

υποςτιριξθ, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του μακιματοσ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα δεν είναι υποχρεωτικι, κακϊσ ενδεχομζνωσ να μθν 

προκφπτουν απορίεσ για το μάκθμα ι οι φοιτθτζσ να μθν επικυμοφν να 

επικοινωνοφν με αυτό τον τρόπο με τουσ ςυμφοιτθτζσ τουσ. 

 
Εικόνα 2: Δραςτθριότθτα 2 

Φάςθ 4θ: Exploration (Εξερεφνθςθ)- Φάςθ 5θ: Articulation (Αιτιολόγθςθ) 

Για τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ κρίκθκε προτιμότερο να 

προθγθκεί θ φάςθ τθσ ‘Εξερεφνθςθσ’ και να ςυνδυαςτεί με τθ φάςθ τθσ 

‘Αιτιολόγθςθσ’. Συγκεκριμζνα, ηθτικθκε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να 

πραγματοποιιςουν μια αυκεντικι δραςτθριότθτα ι αλλιϊσ ζνα ανεπαρκϊσ 

δομθμζνο πρόβλθμα (Δραςτθριότθτα 3), του οποίου θ λφςθ δεν είναι 

προκακοριςμζνθ, αλλά επιδζχεται πολλζσ απαντιςεισ. Σφμφωνα με το μοντζλο τθσ 

Γνωςτικισ Μακθτείασ κα πρζπει να παρζχονται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ επιπλζον 

πόροι και πθγζσ, ϊςτε να ζχουν ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςθ για το γνωςτικό 

αντικείμενο, προτοφ προβοφν ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ που τουσ 

ηθτείται. Στθν πλατφόρμα διατίκεται θ επιλογι ‘Useful links’, όπου περιλαμβάνονται 

χριςιμοι ςφνδεςμοι με παραδείγματα και κεωρία για τθν XML και τθ δθμιουργία 

ςωςτά ςχθματιςμζνων και ζγκυρων XML εγγράφων. Πςον αφορά τθ φάςθ 

‘Αιτιολόγθςθ’ οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να διατυπϊςουν και να δικαιολογιςουν 
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τισ ενζργειεσ και ςτρατθγικζσ που ακολοφκθςαν για να φτάςουν ςτθν ολοκλιρωςθ 

τθσ εργαςίασ. Ριο αναλυτικά: 

Δραςτθριότθτα 3θ: Ομαδικι εργαςία αξιολόγθςθσ 

Θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα αποτελείται από δφο μζρθ (Εικόνα 3 και 4), 

το κακζνα από τα οποία ανακοινϊκθκε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ με τθν ολοκλιρωςθ 

του ςχετικοφ εργαςτθρίου. Ππωσ ςυνζβθ και με τθ δραςτθριότθτα 1 (κουίη), ομοίωσ 

και το κάκε μζροσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ ςχετίηεται άμεςα με το 

περιεχόμενο τθσ κάκε μίασ από τισ δφο ενότθτεσ. Ζχοντασ πραγματοποιιςει 

οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τθ δθμιουργία XML εγγράφων, οι 

εκπαιδευόμενοι καλοφνται να εργαςτοφν είτε ομαδικά, ςε ομάδεσ των δφο (2) 

ατόμων, είτε ατομικά, για τθ δθμιουργία ενόσ XML εγγράφου που αφορά τθ 

δθμιουργία μιασ βάςθσ δεδομζνων για ταινίεσ τθσ αρεςκείασ τουσ. Στο πρϊτο μζροσ 

τθσ εργαςίασ καλοφνται να δθμιουργιςουν ζνα  ςωςτά διατυπωμζνο (well-formed) 

XML ζγγραφο, με δφο ταινίεσ τθσ επιλογισ τουσ, ενϊ ςτο δεφτερο μζροσ τθσ 

εργαςίασ καλοφνται να δθμιουργιςουν ζνα ζγκυρο (valid) ζγγραφο, που κα 

υπακοφει ςτουσ κανόνεσ που ηθτοφνται από το DTD (Document Type Definition). Θ 

εργαςία αποτελεί μζροσ τθσ φάςθσ “Εξερεφνθςθ” του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ 

Μακθτείασ, ενϊ θ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ ςε κακζνα από τα δφο μζρθ τθσ 

εργαςίασ ςχετίηεται με τθ φάςθ “Αιτιολόγθςθ”. 

Στόχοσ τθσ εργαςίασ είναι να εμπλακοφν ςε μια όςο το δυνατόν αυκεντικι 

δραςτθριότθτα, που κα ζχει νόθμα για αυτοφσ, ϊςτε να κατανοιςουν πρακτικά τθ 

ςθμαςία τθσ γλϊςςασ XML. Τα κριτιρια βακμολόγθςθσ τθσ εργαςίασ είναι θ ςωςτι 

δθμιουργία του ηθτοφμενου XML εγγράφου και θ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

δθμιουργίασ του, ϊςτε να φανεί κατά πόςο οι εκπαιδευόμενοι κατανόθςαν τα 

βιματα και τισ διαδικαςίεσ του εγγράφου που δθμιοφργθςαν. Επιπλζον, θ επιλογι 

να εργαςτοφν ομαδικά ζγκειται ςτα πλαίςια τθσ “Υποςτιριξθσ” (scaffolding) των 

εκπαιδευομζνων μεταξφ τουσ, κακϊσ και ςτθν προαγωγι τθσ ςυνεργαςίασ, όπωσ 

προτείνει το μοντζλο τθσ Γνωςτικισ Μακθτείασ.  
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Εικόνα 3: Δραςτθριότθτα 3(Μζροσ 1ο) 

 
Εικόνα 4: Δραςτθριότθτα 3(Μζροσ 2ο) 
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Φάςθ 6θ: Reflection (Αναςτοχαςμόσ) 

Στθν τελευταία φάςθ του μοντζλου οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να 

πραγματοποιιςουν τισ Δραςτθριότθτεσ 4 και 5, που κα ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ 

των δεξιοτιτων αναςτοχαςμοφ τουσ. Ριο αναλυτικά: 

Δραςτθριότθτα 4θ: Μελζτθ πρότυπου παραδείγματοσ 

Ζχοντασ ολοκλθρϊςει και τα δφο μζρθ τθσ (ομαδικισ) εργαςίασ 

αξιολόγθςθσ ανακοινϊνεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ότι ςτθ ςελίδα τθσ 

πλατφόρμασ ‘XML eLab 2016’ είναι πλζον διακζςιμθ θ φάςθ “Αναςτοχαςμόσ”, θ 

οποία αποτελείται από δφο δραςτθριότθτεσ. Θ πρϊτθ από αυτζσ αφορά τθ μελζτθ 

ενόσ πρότυπου παραδείγματοσ (Εικόνα 5) που δίνεται από τον ειδικό. Στο πρότυπο 

αυτό παράδειγμα παρουςιάηεται μία πικανι απάντθςθ ςτθν εργαςία αξιολόγθςθσ 

που είχαν ηθτθκεί να πραγματοποιιςουν προθγουμζνωσ.  

Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ είναι οι εκπαιδευόμενοι να 

ςυγκρίνουν τισ απαντιςεισ τουσ με αυτζσ του ειδικοφ και να επιςθμάνουν διαφορζσ 

και ομοιότθτεσ με τθ δικι τουσ εργαςία.  

 
Εικόνα 5: Δραςτθριότθτα 4 
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Δραςτθριότθτα 5θ: ουμπρίκα Αυτοαξιολόγθςθσ 

Θ τελευταία δραςτθριότθτα τθσ πλατφόρμασ “XML eLab” αποτελεί 

ςυνζχεια τθσ δραςτθριότθτασ 4 (Ρρότυπο παράδειγμα). Συγκεκριμζνα, ζχοντασ ιδθ 

μελετιςει το λυμζνο παράδειγμα που βρίςκεται ςτθ φάςθ του αναςτοχαςμοφ οι 

εκπαιδευόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν μια ρουμπρίκα αυτοαξιολόγθςθσ 

(Εικόνα 6), ςτθν οποία διατυπϊνονται προτάςεισ που αφοροφν τθν ομαδικι 

εργαςία αξιολόγθςθσ (Δραςτθριότθτα 3). Οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να 

απαντιςουν με ‘Ναι’ ι ‘Πχι’, ανάλογα με το αν αυτό που περιγράφει θ κάκε 

πρόταςθ ζχει εφαρμοςτεί και ςτθν εργαςία που παρζδωςαν ι όχι.  

Στόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να βοθκιςει τουσ εκπαιδευόμενουσ να 

αναςτοχαςτοφν για τθν επίδοςθ τουσ ςτθν εργαςία αξιολόγθςθσ και να 

κατανοιςουν τα κριτιρια με τα οποία κα βακμολογθκεί θ εργαςία τουσ. Με άλλα 

λόγια οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να ςκεφτοφν ποιεσ καλζσ πρακτικζσ 

αξιοποίθςαν ι παρζλειψαν να αξιοποιιςουν για τθν ολοκλιρωςθ του XML 

εγγράφου τουσ. 

 
Εικόνα 6: Δραςτθριότθτα 5
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Στο γράφθμα που ακολουκεί (Γράφθμα 7) παρουςιάηονται οι φάςεισ τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ ςε ςυνάρτθςθ με το ρόλο του εκπαιδευτι και 

του εκπαιδευόμενου. 

 Φάςεισ Γνωςτικισ 

Μακθτείασ 
όλοσ εκπαιδευτι όλοσ εκπαιδευόμενου 

Modeling 
Ο εκπαιδευτισ μοντελοποιεί τισ ςτρατθγικζσ και 

παρουςιάηει τουσ κανόνεσ δθμιουργίασ ςωςτά 

διατυπωμζνων και ζγκυρων xml εγγράφων 

Ο εκπαιδευόμενοσ παρακολουκεί τισ 

διαδικαςίεσ και ςτρατθγικζσ που παρουςιάηει 

ο εκπαιδευτισ, ζχει κυρίωσ πακθτικό ρόλο 

Coaching 
Ο εκπαιδευτισ κακοδθγεί τουσ εκπαιδευόμενουσ 

κατά τθν πραγματοποίθςθ απλϊν 

δραςτθριοτιτων 

Ο εκπαιδευόμενοσ πραγματοποιεί ςχετικά 

απλζσ δραςτθριότθτεσ με τθ βοικεια του 

εκπαιδευτι 

Scaffolding 
Ο εκπαιδευτισ παρζχει υποςτιριξθ, κακϊσ οι 

εκπ/νοι πραγματοποιοφν πιο ςφνκετεσ 

δραςτθριότθτεσ-απαντά ςε ερωτιςεισ μζςω του 

forum τθσ πλατφόρμασ 

Ο εκπαιδευόμενοσ πραγματοποιεί πιο ςφνκετεσ 

δραςτθριότθτεσ, με τθν υποςτιριξθ του 

εκπαιδευτι και των άλλων εκπαιδευόμενων. 

Αποκτά πιο ενεργό ρόλο. 

Exploration 
Ο εκπαιδευτισ παρζχει ςτουσ εκπ/νουσ τουσ 

απαραίτθτουσ πόρουσ για τθν επίλυςθ ανεπαρκϊσ 

δομθμζνων προβλθμάτων, ζχει εμψυχωτικό ρόλο 

Ο εκπαιδευόμενοσ αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, 

κακϊσ πραγματοποιεί αυκεντικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Αποκτά αυτονομία ςτθ 

μάκθςθ. 

Articulation 

Ο εκπαιδευτισ παροτρφνει τουσ εκπαιδευόμενουσ 

να αιτιολογιςουν τισ διαδικαςίεσ που 

ακολοφκθςαν προκειμζνου να φτάςουν ςτθ λφςθ 

του προβλιματοσ, ζχει κυρίωσ εμψυχωτικό ρόλο 

Ο εκπαιδευόμενοσ αιτιολογεί τισ ςτρατθγικζσ 

και διαδικαςίεσ μάκθςθσ που ακολοφκθςε κατά 

τθν ολοκλιρωςθ αυκεντικϊν δραςτθριοτιτων. 

Αναπτφςςει μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ. 

Reflection Ο εκπαιδευτισ παροτρφνει τουσ εκπαιδευόμενουσ 

να αναςτοχαςτοφν ωσ προσ το τελικό παραδοτζο 

τουσ, ζχει κυρίωσ εμψυχωτικό ρόλο 

Ο εκπαιδευόμενοσ αναςτοχάηεται ωσ προσ τισ 

διαδικαςίεσ και ςτρατθγικζσ που ακολοφκθςε 

για τθν ολοκλιρωςθ τθσ αυκεντικισ 

δραςτθριότθτασ. 

Γράφθμα 7: όλοσ εκπαιδευτι-εκπαιδευόμενου 
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Στο παρακάτω γράφθμα φαίνονται οι φάςεισ τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ ςε ςυνάρτθςθ με τθ μακθςιακι διαδικαςία (Γράφθμα 8).  

  Στρατθγικζσ Γνωςτικισ Μακθτείασ Μακθςιακι Διαδικαςία 

Οι εκπαιδευόμενοι μελετοφν τθ κεωρία και τα παραδείγματα που 

βρίςκονται ςτισ ςχετικζσ ενότθτεσ τθσ πλατφόρμασ ‘XML eLab’ 

Οι εκπαιδευόμενοι απαντοφν το κουίη που βρίςκεται ςτθν κάκε 

ενότθτα, ϊςτε να εξοικειωκοφν με τουσ κανόνεσ τθσ XML 

Οι εκπαιδευόμενοι δθμιουργοφν XML ζγγραφα και τα ελζγχουν ωσ 

προσ τθν ορκότθτα και τθν εγκυρότθτα τουσ. Τουσ παρζχεται 

υποςτιριξθ μζςω του forum τθσ πλατφόρμασ, κακϊσ και μζςω τθσ 

εργαςίασ τουσ ςε ομάδεσ 

Οι εκπαιδευόμενοι περιγράφουν τα βιματα και τισ διαδικαςίεσ που 

ακολοφκθςαν, ϊςτε να δθμιουργιςουν το xml ζγγραφο για δφο 

ταινίεσ τθσ επιλογισ τουσ (εργαςία αξιολόγθςθσ) 

Οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να εργαςτοφν ομαδικά (2 άτομα) ι 

ατομικά για τθ δθμιουργία ενόσ xml εγγράφου που κα 

περιλαμβάνει ςτοιχεία για δφο ταινίεσ τθσ επιλογισ τουσ, με βάςθ 

κάποια προκακοριςμζνα κριτιρια. Η εργαςία αποτελείται από 2 

μζρθ, κακζνα από τα οποία ανακοινϊνεται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

ςχετικισ ενότθτασ 

Η μακθςιακι διαδικαςία ολοκλθρϊνεται με τισ δφο 

δραςτθριότθτεσ αναςτοχαςμοφ, τθ μελζτθ ενόσ πρότυπου 

παραδείγματοσ που τουσ δίνεται με τθν παράδοςθ και των 2 μερϊν 

τθσ εργαςίασ, και τθν απάντθςθ μιασ ρουμπρίκασ αυτοαξιολόγθςθσ 

Modeling 

Coaching 

Scaffolding 

Exploration 

Articulation 

Reflection 

Φάςεισ Γ.Μ. 

Φάςθ 1 

Φάςθ 2 

Φάςθ 3 

Φάςθ 6 

Φάςθ 5 

Φάςθ 4 

Γράφθμα 8: Μακθςιακι διαδικαςία 



78 

 

Στα γραφιματα που ακολουκοφν παρουςιάηονται αναλυτικά όλεσ οι φάςεισ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ (Γραφιματα 9,10,11). 
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Φάςθ 1 

Μοντελοποίθςθ Μζκοδοσ 

Μακθςιακά 

αποτελζςματα 

Οι εκπ/νοι αφοφ εγγραφοφν ςτο ςφςτθμα και κάνουν 

Enroll ςτο μάκθμα ‘XML class 2016’, μποροφν να 

ανατρζξουν ςτισ δφο ενότθτεσ του μακιματοσ και να 

μελετιςουν κάποια βαςικά ςθμεία και κανόνεσ τθσ 

XML, ϊςτε να ειςαχκοφν ςτθ λογικι και τον τρόπο 

ςκζψθσ του ειδικοφ για τθ δθμιουργία ςωςτά 

ςχθματιςμζνων και ζγκυρων XML αρχείων. 

Διαδικαςία XML eLab 

Δραςτθριότθτεσ όλοι Εργαλεία 

Μελζτθ κανόνων και 

παραδειγμάτων των 

ενοτιτων ‘XML Intro 

& Well formed ’ και 

‘XML Validity’ 

Ατομικά Η/Υ, 

Διαδίκτυο 

όλοσ 

εκπαιδευτι 

Ο εκπαιδευτισ εξθγεί ςτουσ εκπ/νουσ το ςκοπό τθσ 

πλατφόρμασ, τι απαιτείται από αυτοφσ να κάνουν, 

κακϊσ και τι επιλογζσ τουσ παρζχει θ πλατφόρμα. 

Ακολοφκωσ αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, κακϊσ 

μοντελοποιεί τισ διαδικαςίεσ και ςτρατθγικζσ που 

ακολουκεί, προκειμζνου να δθμιουργεί ςωςτά και 

ζγκυρα xml ζγγραφα. 

όλοσ 

εκπαιδευόμενου 

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουκοφν τισ ενζργειεσ του 

εκπαιδευτι-ειδικοφ και δρουν όπωσ αυτόσ τουσ 

ςυμβουλεφει. 

Φάςθ 2 

Κακοδιγθςθ Μζκοδοσ 

Μακθςιακά 

αποτελζςματα 

Οι εκπαιδευόμενοι ςυμπλθρϊνουν αρχικά εντόσ του 

εργαςτθρίου το κουίη με ερωτιςεισ που αφοροφν τθ 

κεωρία, κακϊσ και ςωςτά-λάκοσ παραδείγματα. 

Ακολοφκωσ, μποροφν να επαναλάβουν τθ ςυμπλιρωςθ 

του κουίη όςεσ φορζσ επικυμοφν. Αναμζνεται να 

εξοικειωκοφν ακόμα περιςςότερο ςτουσ κανόνεσ και 

καλζσ πρακτικζσ τθσ XML. 

Διαδικαςία XML eLab 

Δραςτθριότθτεσ όλοι Εργαλεία 

Συμπλιρωςθ κουίη 

αρχικά εντόσ του 

εργαςτθρίου και 

προβολι ςωςτϊν 

απαντιςεων. 

Επανάλθψθ του κουίη 

όςεσ φορζσ επικυμοφν  

Ατομικά Η/Υ, 

Διαδίκτυο 

όλοσ εκπαιδευτι 

Ο εκπαιδευτισ εξθγεί ςτουσ εκπ/νουσ τι αναμζνεται από 

αυτοφσ να επιτφχουν με τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα 

και ακολοφκωσ τουσ ηθτά να ξεκινιςουν το κουίη. Ο ρόλοσ 

του είναι να ςυντονίηει τισ διαδικαςίεσ, κακϊσ και να 

επιλφει απορίεσ όπου χρειάηεται.  

όλοσ 

εκπαιδευόμενου 

Οι εκπαιδευόμενοι απαντοφν ςτισ ερωτιςεισ του κουίη και 

αποκτοφν εξοικείωςθ με το γνωςτικό αντικείμενο. 

Γράφθμα 9: Φάςεισ 1 & 2 
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Φάςθ 3 

Υποςτιριξθ Μζκοδοσ 

Μακθςιακά 

αποτελζςματα 

Οι εκπαιδευόμενοι, αξιοποιϊντασ το forum τθσ 

πλατφόρμασ, αναμζνεται να δομιςουν μόνοι τουσ τθ 

γνϊςθ και να απαντιςουν οι ίδιοι ςτα ερωτιματα που 

τουσ απαςχολοφν, ενϊ παρεμβαίνει και ο εκπαιδευτισ 

όπου κρίνεται απαραίτθτο. Με αυτό τον τρόπο 

προάγεται θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία μεταξφ 

τουσ. 

Διαδικαςία XML eLab 

Δραςτθριότθτεσ όλοι Εργαλεία 

Αξιοποίθςθ του forum 

με τθ δθμιουργία και 

ςυμμετοχι ςε 

κεματικζσ ςυηθτιςεισ 

που αφοροφν το 

μάκθμα  

Ομαδικά Η/Υ, 

Διαδίκτυο 

όλοσ 

εκπαιδευτι 

Ο εκπαιδευτισ ενκαρρφνει τουσ ςυμμετζχοντεσ να 

εμπλακοφν ςε ςυηθτιςεισ που αφοροφν το μάκθμα και 

να κζςουν ερωτιματα, εφόςον υπάρχουν. Επιπλζον, 

παρεμβαίνει ςτισ ςυηθτιςεισ και κάνει τισ απαραίτθτεσ 

διευκρινιςεισ εάν κρικεί απαραίτθτο. Πςον αφορά τα 

εργαςτθριακά μακιματα, παρζχει βοικεια ςτουσ 

εκπ/νουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ που ςυναντοφν δυςκολία. 

όλοσ 

εκπαιδευόμενου 

Οι εκπαιδευόμενοι ςυμμετζχουν ςτισ ςυηθτιςεισ του 

forum, είτε κζτοντασ απορίεσ είτε απαντϊντασ ςε 

ερωτιματα ςυμφοιτθτϊν τουσ. 

Φάςθ 4 

Εξερεφνθςθ Μζκοδοσ 

Μακθςιακά 

αποτελζςματα 

Οι εκπαιδευόμενοι αναμζνεται να γίνουν πιο 

αυτόνομοι ςτθ μάκθςθ τουσ, κακϊσ ςυμμετζχουν ςε 

αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ που δεν επιδζχονται μόνο 

μία απάντθςθ, επιτρζποντασ τουσ να αξιοποιιςουν τισ 

γνϊςεισ τουσ ςε κζματα που ςχετίηονται με 

πραγματικά ηθτιματα. 

Διαδικαςία XML eLab 

Δραςτθριότθτεσ όλοι Εργαλεία 

Δθμιουργία ενόσ XML 

εγγράφου που κα 

πλθροί τα κριτιρια 

ενόσ well formed και 

valid εγγράφου. 

Ατομικά/

Ομαδικά 

Η/Υ, 

Διαδίκτυο, 

Notepad++ 

όλοσ 

εκπαιδευτι 

Ο εκπαιδευτισ εξθγεί τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να 

ακολουκιςουν οι εκπ/νοι για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ. Επιπλζον, ςυντονίηει το χωριςμό των 

ατόμων ςε ομάδεσ και επιλφει τυχόν απορίεσ. 

όλοσ 

εκπαιδευόμενου 

Οι εκπαιδευόμενοι αξιοποιοφν όλεσ τισ διακζςιμεσ 

πθγζσ που παρζχονται ςτθν πλατφόρμα και είτε ςε 

ςυνεργαςία με άλλο άτομο, είτε ατομικά επιλζγουν 2 

ταινίεσ και δθμιουργοφν το XML ζγγραφο. 

Γράφθμα 10: Φάςεισ 3 & 4 
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Φάςθ 5 

Αιτιολόγθςθ Μζκοδοσ 

Μακθςιακά 

αποτελζςματα 

Οι εκπ/νοι κα πρζπει να αιτιολογιςουν τισ διαδικαςίεσ 

και τα βιματα που ακολοφκθςαν, προκειμζνου να 

ολοκλθρϊςουν το XML ζγγραφο. Με αυτό το 

ηθτοφμενο κα καταςτεί ςαφζσ κατά πόςο κατανοοφν τθ 

λογικι και τθ μεκοδολογία τθσ δθμιουργίασ XML 

εγγράφων. 

Διαδικαςία XML eLab 

Δραςτθριότθτεσ όλοι Εργαλεία 

Γραπτι περιγραφι 

τθσ διαδικαςίασ και 

των βθμάτων που 

ακολοφκθςαν για τθ 

δθμιουργία του XML 

εγγράφου 

Ατομικά/

Ομαδικά 

Η/Υ, 

Διαδίκτυο, 

Notepad++ 

όλοσ 

εκπαιδευτι 

Ο εκπαιδευτισ και ςε αυτό το ςθμείο αρκείται ςτο να 

παρζχει ςυμβουλζσ και οδθγίεσ για τθ ςωςτι εκπόνθςθ 

τθσ δραςτθριότθτασ 

όλοσ 

εκπαιδευόμενου 

Οι εκπαιδευόμενοι αιτιολογοφν τισ ενζργειεσ και τα 

βιματα που ακολοφκθςαν. 

Φάςθ 6 

Αναςτοχαςμόσ 
Μζκοδοσ 

Μακθςιακά 

αποτελζςματα 

Οι εκπ/νοι μελετοφν το πρότυπο XML ζγγραφο που 

αποτελεί ενδεικτικι απάντθςθ ςτθν εργαςία που τουσ 

δόκθκε ςτθν προθγοφμενθ φάςθ και ακολοφκωσ 

απαντοφν ςε μια ρουμπρίκα αυτοαξιολόγθςθσ, με 

ερωτιςεισ που αφοροφν το XML ζγγραφο που 

παρζδωςαν. Με τισ παραπάνω δραςτθριότθτεσ 

αναμζνεται να αποκτιςουν δεξιότθτεσ αναςτοχαςμοφ 

και να διακρίνουν τα κριτιρια με τα οποία κα 

αξιολογθκεί θ εργαςία τουσ 

Διαδικαςία XML eLab 

Δραςτθριότθτεσ όλοι Εργαλεία 

Μελζτθ πρότυπου 

παραδείγματοσ 

Ατομικά Η/Υ, 

Διαδίκτυο 

όλοσ 

εκπαιδευτι 

Ο εκπαιδευτισ εξθγεί ςτουσ εκπαιδευόμενουσ το ςκοπό 

των δραςτθριοτιτων αναςτοχαςμοφ και ακολοφκωσ 

ορίηει το χρονοδιάγραμμα για τθν ολοκλιρωςθ των 

δραςτθριοτιτων. Ο ρόλοσ του είναι ςυντονιςτικόσ και 

ςυμβουλευτικόσ. 

όλοσ 

εκπαιδευόμενου 

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουκοφν το πρότυπο 

παράδειγμα και ςυγκρίνουν τισ ενζργειεσ τουσ με αυτζσ 

του ειδικοφ. Ακολοφκωσ, αξιολογοφν το XML ζγγραφο 

που δθμιοφργθςαν. 

Γράφθμα 11: Φάςεισ 5 & 6 
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Στον πίνακα που ακολουκεί (Ρίνακασ 14) παρουςιάηεται ςυγκεντρωτικά θ ανάλυςθ των δραςτθριοτιτων τθσ πλατφόρμασ ‘XML eLab’ 

Ρίνακασ 14: Ανάλυςθ δραςτθριοτιτων ‘XML eLab’ 

Φάςεισ Γ.Μ. Δραςτθριότθτεσ Ρεριγραφι Στόχοσ Κριτιρια Αξιολόγθςθσ όλοσ εκπαιδευτι 

Μοντελοποίθςθ Μελζτθ κεωρίασ και 
παραδειγμάτων 

Οι εγγεγραμμζνοι ςτθν πλατφόρμα φοιτθτζσ 
μποροφν να μελετιςουν τθ κεωρία που τουσ 
παρουςιάηεται ςτθν κάκε ενότθτα (κείμενο και 
βίντεο), κακϊσ και ςωςτά-λανκαςμζνα 
παραδείγματα δθμιουργίασ XML εγγράφων. 

Θ κατανόθςθ τθσ κεωρίασ 
και των κανόνων για τθ 
δθμιουργία xml well-
formed και xml valid 
documents. 

Εγγραφι ςτθν πλατφόρμα ‘xml 
e-lab’ 

Ραρουςιάηει 

Κακοδιγθςθ Συμπλιρωςθ 
ερωτθματολογίων 
πολλαπλισ 
επιλογισ(quiz) 

Αφοφ μελετιςουν τθ κεωρία και τα 
παραδείγματα που βρίςκονται ςε κάκε ενότθτα 
οι εκπ/νοι ςυμπλθρϊνουν αρχικά εντόσ του 
εργαςτθρίου το κουίη με ερωτιςεισ που 
αφοροφν τθ κεωρία, κακϊσ και ςωςτά-λάκοσ 
παραδείγματα. Ακολοφκωσ, μποροφν να 
επαναλάβουν τθ ςυμπλιρωςθ του κουίη όςεσ 
φορζσ επικυμοφν. 

Ρροετοιμαςία για τισ 
μετζπειτα πρακτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 
δθμιουργίασ xml 
εγγράφων 
Εμπζδωςθ τθσ κεωρίασ 
και των κανόνων τθσ xml 

Ολοκλιρωςθ του κουίη από 
τουσ εκπ/νουσ εντόσ του 
εργαςτθρίου 

 Συντονίηει 

 Κακοδθγεί 

 Επεξθγεί 

Υποςτιριξθ Forum Οι εκπ/νοι μποροφν ανά πάςα ςτιγμι να κζςουν 
ζνα κζμα προσ ςυηιτθςθ ςτο forum τθσ 
πλατφόρμασ ι να απαντιςουν ςε ζνα κζμα που 
ζχει ιδθ τεκεί από άλλο εκπ/νο.  

Ρροαγωγι επικοινωνίασ 
και επίλυςθσ αποριϊν 
μεταξφ των εκπ/νων. 
Δόμθςθ τθσ γνϊςθσ από 
τουσ ίδιουσ. 

Συμμετοχι ςτισ ςυηθτιςεισ του 
forum 
Ζγκαιρθ απάντθςθ ςε απορίεσ 
ςυμφοιτθτϊν 

 Ενκαρρφνει-
Εμψυχϊνει 

 Επιλφει απορίεσ 

Εξερεφνθςθ Εργαςία αξιολόγθςθσ Αφοφ πραγματοποιιςουν οριςμζνεσ πρακτικζσ 
αςκιςεισ εντόσ του εργαςτθρίου και με τθ 
βοικεια τθσ κακθγιτριασ οι εκπ/νοι καλοφνται 
να εργαςτοφν ομαδικά ι ατομικά για τθ 
δθμιουργία ενόσ xml εγγράφου που κα είναι 
valid και well-formed. Θ λφςθ δεν είναι 
ςυγκεκριμζνθ, αλλά επιδζχεται πολλζσ 
απαντιςεισ, πρζπει ωςτόςο να πλθροί 
ςυγκεκριμζνα κριτιρια. 

Να φανεί κατά πόςο 
μποροφν να εφαρμόςουν 
ςτθν πράξθ όςα 
διδάχκθκαν. 
Να φανεί κατά πόςο 
κατανόθςαν το γνωςτικό 
αντικείμενο 

Εγκυρότθτα και ςωςτόσ 
ςχθματιςμόσ του xml 
εγγράφου. 
Κάλυψθ όλων των ηθτουμζνων 
τθσ εργαςίασ 

 Συντονίηει 

 Διευκρινίηει 
τυχόν απορίεσ 

Αιτιολόγθςθ Θ αιτιολόγθςθ αποτελεί ηθτοφμενο και κριτιριο 
τθσ εργαςίασ αξιολόγθςθσ. Εκτόσ από τα 
ςτοιχεία που πρζπει να διακζτει το xml ζγγραφο 

Να φανεί κατά πόςο 
κατανοοφν τθ λογικι πίςω 
από τισ ενζργειεσ που 

Θ πλθρότθτα και ςαφινεια των 
απαντιςεων 

 Συντονίηει 

 Διευκρινίηει 
τυχόν απορίεσ 
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οι εκπ/νοι καλοφνται να περιγράψουν τα 
βιματα που ακολοφκθςαν για να φτάςουν ςτθν 
τελικι δθμιουργία του εγγράφου, να 
περιγράψουν δθλαδι τθ διαδικαςία.  

πραγματοποιοφν 

Αναςτοχαςμόσ Ρρότυπο παράδειγμα Οι εκπ/νοι μελετοφν ζνα ολοκλθρωμζνο xml 
ζγγραφο που τουσ δίνεται από τον ειδικό, ϊςτε 
να παρατθριςουν τισ καλζσ πρακτικζσ και 
ςτρατθγικζσ που ακολοφκθςε ο ειδικόσ για να 
φτάςει ςτθ ‘λφςθ του προβλιματοσ’. 

Οι εκπ/νοι να εξετάςουν 
τισ ςτρατθγικζσ και 
ενζργειεσ του ειδικοφ και 
να τισ ςυγκρίνουν με τισ 
δικζσ τουσ 

- Ραρουςιάηει 

ουμπρίκα 
αυτοαξιολόγθςθσ 

Οι εκπ/νοι ζχοντασ μελετιςει το παράδειγμα 
του ειδικοφ καλοφνται να απαντιςουν ςε μια 
ςειρά ερωτιςεων που αφοροφν καλζσ πρακτικζσ 
που περιζχει ι δεν περιζχει το ζγγραφο τουσ, ςε 
ςχζςθ πάντα με το πρότυπο παράδειγμα του 
ειδικοφ.  

Να αναςτοχαςτοφν για το 
xml ζγγραφο που 
δθμιοφργθςαν και το 
βακμό επιτυχίασ τθσ 
εργαςίασ τουσ 

Αυτοαξιολόγθςθ 
Απάντθςθ των ςυμμετεχόντων 
ςτα ερωτιματα τθσ 
ρουμπρίκασ 

Συντονίηει 
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3.7.4. Αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ που πραγματοποιικθκε 

ςτα πλαίςια του μακιματοσ «XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ», αξιοποιικθκαν 

διαφορετικζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ, τόςο από τθν πλευρά του εκπαιδευτι, όςο και 

από τθν πλευρά του εκπαιδευομζνου. 

Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ (Formative assessment): 

Χρθςιμοποιείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ με ςτόχο να παρζχει 

πλθροφορίεσ ςτον εκπαιδευτι για τθν πορεία και τθν πρόοδο των εκπαιδευομζνων. 

Αν οι δραςτθριότθτεσ είναι κατάλλθλα δομθμζνεσ να εξυπθρετοφν αυτό το ςκοπό, 

τότε ο εκπαιδευτισ είναι ςε κζςθ να παρατθριςει τυχόν παρανοιςεισ ι αδυναμίεσ 

των εκπαιδευομζνων και να προςαρμόςει ανάλογα τθ διδαςκαλία του. 

Στθ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ 

πραγματοποιικθκε με τισ εξισ δραςτθριότθτεσ: 

 Δραςτθριότθτα 1: Στθ φάςθ “Κακοδιγθςθ” του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ 

Μακθτείασ οι εκπαιδευόμενοι κλικθκαν να απαντιςουν ςε ζνα κουίη που 

περιελάμβανε ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ. Με τθν ολοκλιρωςθ του 

κάκε κουίη (ζνα για τθν ενότθτα ‘XML Intro & well formed’ και ζνα για τθν 

ενότθτα ‘XML validity’) το ςφςτθμα τθσ πλατφόρμασ “XML eLab” παρουςίαηε 

τισ βακμολογίεσ των ςυμμετεχόντων, ϊςτε να μπορεί να μελετιςει ςτθ 

ςυνζχεια ο εκπαιδευτισ και να αξιολογιςει το βακμό επιτυχίασ των 

εκπαιδευομζνων του. 

 Δραςτθριότθτα 2: Στθ φάςθ “Υποςτιριξθ”, αλλά και γενικότερα κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ εμπλοκισ τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ πλατφόρμασ οι 

εκπαιδευόμενοι είχαν τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν ςε ςυηθτιςεισ που 

αφοροφν απορίεσ και επιςθμάνςεισ για το μάκθμα, μζςω του forum τθσ 

πλατφόρμασ. Ο εκπαιδευτισ μποροφςε να ζχει πρόςβαςθ ανά πάςα ςτιγμι 

ςτισ ςυηθτιςεισ του forum (χωρίσ να ςυμμετζχει απαραίτθτα) και να κρίνει 

τθν ποιότθτα των απαντιςεων των ςυμμετεχόντων. 

Τελικι αξιολόγθςθ (summative assessment): 

Χρθςιμοποιείται για να αξιολογιςει τθ ςυνολικι επίδοςθ των 

εκπαιδευομζνων, κακϊσ και τθ ςυνολικι επιτυχία ι μθ τθσ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ.  

Στθ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ θ τελικι αξιολόγθςθ 

πραγματοποιικθκε ωσ εξισ: 
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 Δραςτθριότθτα 3: Στθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, που περιλαμβάνεται 

ςτθ φάςθ “Εξερεφνθςθ” οι εκπαιδευόμενοι καλοφνταν να δθμιουργιςουν 

ζνα XML ζγγραφο που κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ ενόσ ςωςτά 

διατυπωμζνου και ζγκυρου XML εγγράφου. Θ δραςτθριότθτα αποτελοφνταν 

από δφο μζρθ και κάκε μζροσ ανακοινϊκθκε ςτουσ φοιτθτζσ μετά τθν 

διδαςκαλία (παραδείγματα και αςκιςεισ εμπζδωςθσ ςτο εργαςτιριο) τθσ 

κάκε ενότθτασ. Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ ο εκπαιδευτισ μπορεί να 

διαπιςτϊςει κατά πόςο οι εκπαιδευόμενοι ζχουν εμπεδϊςει τουσ κανόνεσ 

και αρχζσ τθσ XML και είναι ςε κζςθ να τισ εφαρμόςουν. Θ εργαςία αυτι 

αξιοποιικθκε και ωσ ζνα από τα εργαλεία ςυλλογισ δεδομζνων τθσ ζρευνασ. 

 Τθ ςυνζπεια τουσ ωσ προσ τισ θμερομθνίεσ υποβολισ των εργαςιϊν τουσ. 

Αυτοαξιολόγθςθ (Self-assessment): 

Χρθςιμοποιείται με ςκοπό οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι να αξιολογιςουν τον 

εαυτό τουσ, τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κεωροφν ότι κατζκτθςαν, κακϊσ και να 

αναςτοχαςτοφν ωσ προσ τθ μάκθςθ τουσ. 

Στθ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ θ αυτοαξιολόγθςθ 

πραγματοποιικθκε ωσ εξισ: 

 Δραςτθριότθτα 1: Το κουίη (φάςθ: Κακοδιγθςθ) πζρα από τθ βακμολογία 

που παρείχε ςτον εκπαιδευτι για τον κάκε ςυμμετζχοντα, παρείχε και ςτον 

κάκε εκπαιδευόμενο το βακμό που ςθμείωςε, κακϊσ και τισ ςωςτζσ 

απαντιςεισ ςτο κάκε ερϊτθμα. Με αυτό τον τρόπο, ο εκπαιδευόμενοσ 

μποροφςε να εντοπίςει τα λάκθ του και να ανατρζξει ςτθ ςχετικι κεωρία 

που βριςκόταν ςτθν πλατφόρμα, όπωσ επίςθσ μποροφςε να επαναλάβει τθ 

διαδικαςία απάντθςθσ του κουίη όςεσ φορζσ επικυμοφςε. 

 Δραςτθριότθτα 4: Οι εκπαιδευόμενοι, ςτθ φάςθ του “Αναςτοχαςμοφ” 

καλοφνταν να μελετιςουν ζνα λυμζνο παράδειγμα XML εγγράφου που τουσ 

εμφανίςτθκε ςτθν πλατφόρμα μετά τθν παράδοςθ και των 2 μερϊν τθσ 

εργαςίασ αξιολόγθςθσ. Σκοπόσ είναι να ςυγκρίνουν το XML ζγγραφο τουσ με 

αυτό του εκπαιδευτι και να εντοπίςουν ομοιότθτεσ-διαφορζσ ςτα βιματα 

και τουσ κανόνεσ που αξιοποίθςαν. 

 Δραςτθριότθτα 5: Αποτελεί ςυνζχεια τθσ δραςτθριότθτασ 4. Ρρόκειται για 

μια ρουμπρίκα αυτοαξιολόγθςθσ, ςτθν οποία οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται 

να απαντιςουν με Ναι/Όχι ποιεσ από τισ ενζργειεσ-καλζσ πρακτικζσ 

ακολοφκθςαν για τθ δθμιουργία του δικοφ τουσ XML εγγράφου. Με αυτό 

τον τρόπο μποροφν να εκτιμιςουν και τον τελικό τουσ βακμό ςτθν εργαςία, 

κακϊσ και τα κριτιρια με τα οποία κα αξιολογθκοφν. 

 Ζνασ επιπλζον τρόποσ αυτοαξιολόγθςθσ αποτελεί ο ‘XML validator’ που 

παρζχει θ πλατφόρμα και μποροφςαν να αξιοποιιςουν οι εκπαιδευόμενοι, 
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ϊςτε να ελζγξουν τθν ορκότθτα και εγκυρότθτα των XML εγγράφων που 

δθμιουργοφςαν.  

Στον πίνακα 10 παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι τφποι αξιολόγθςθσ που 

χρθςιμοποιικθκαν ςτθ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ: 

Ρίνακασ 15: Αξιολόγθςθ των εκπαιδευομζνων 

Αξιολόγηση 
Διαμορφωτικι Τελικι Αυτοαξιολόγθςθ 
Δρ. 1(Κουίη) 
Δρ. 2 (Forum) 

Δρ. 3 (εργαςία 
αξιολόγθςθσ) 
Συνζπεια ςτισ θμερομθνίεσ 
παράδοςθσ των εργαςιϊν  

Δρ. 1 (Κουίη) 
Δρ. 4 (λυμζνο παράδειγμα) 
Δρ. 5 (ουμπρίκα 
αυτοαξιολόγθςθσ) 
XML Validator 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 – ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

4.1. Δηζαγσγή 

Στο κεφάλαιο 4 παρουςιάηονται και αναλφονται τα δεδομζνα που 

προζκυψαν από τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία των δεδομζνων τθσ πειραματικισ 

διαδικαςίασ. Τα δεδομζνα ςυλλζχκθκαν με τθν αξιοποίθςθ των εργαλείων “Rubric 

1-Problem solving factors”, “Rubric 2-XML eLab supportive role”, κακϊσ και με τισ 

βακμολογίεσ των φοιτθτϊν από τθν εργαςία αξιολόγθςθσ που τουσ ανατζκθκε, 

φςτερα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ κάκε ενότθτασ (XML well-formed documents, XML 

valid documents). Θ πειραματικι διαδικαςία, με τθν εφαρμογι του εικονικοφ 

εργαςτθρίου “XML eLab”  είχε διάρκεια περίπου τζςςερισ (4) εβδομάδεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των ερωτθματολογίων που κλικθκαν να απαντιςουν οι 

φοιτθτζσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ. Θ ανάπτυξθ  του “XML 

eLab” πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ 

του φοιτθτι Χριςτου Διάκου, με τίτλο «Σχεδίαςθ και εφαρμογι εκπαιδευτικισ 

πλατφόρμασ (XML eLab) για τθ διδαςκαλία XML με το μοντζλο τθσ Γνωςτικισ 

Μακθτείασ». Στθ ςυνζχεια του κεφαλαίου κα μετρθκεί θ αξιοπιςτία των 

ερευνθτικϊν εργαλείων, κακϊσ επίςθσ κα γίνει προςπάκεια απάντθςθσ των 

ερευνθτικϊν ερωτθμάτων μζςα από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων. Θ ςτατιςτικι 

επεξεργαςία των ερωτθματολογίων πραγματοποιικθκε μζςω του SPSS, ενϊ θ 

ςτατιςτικι επεξεργαςία των βακμολογιϊν από τθν εργαςία αξιολόγθςθσ μζςω του 

EXCEL.  

4.2. Αλάιπζε αμηνπηζηίαο 

4.2.1. Αλάιπζε αμηνπηζηίαο “Rubric 1-Problem solving factors” 

Για τθν ανάλυςθ εςωτερικισ αξιοπιςτίασ των δφο ερωτθματολογίων, που 

χρθςιμοποιικθκαν ωσ εργαλεία μζτρθςθσ, επιλζχκθκε ο ςυντελεςτισ Alpha του 

Cronbach. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά τον υπολογιςμό τθσ αξιοπιςτίασ του 

ερωτθματολογίου “Rubric 1-Problem solving factors” ο δείκτθσ αξιοπιςτίασ 

Cronbach’s alpha πιρε τθν τιμι 0,868. Θ τιμι αυτι, όπωσ προαναφζρκθκε και ςτο 

προθγοφμενο κεφάλαιο εξαςφαλίηει ότι θ κλίμακα είναι αξιόπιςτθ.  

Πίλαθαο 16: Γείθηεο αμηνπηζηίαο “Rubric 1-Problem solving factors” 
Cronbach’s Alpha N of Items 

,868 28 
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Στθ ςυνζχεια, πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ τθσ αξιοπιςτίασ για κάκε ενότθτα 

του ερωτθματολογίου. Θ πρϊτθ ενότθτα εξετάηει τθ μεταβλθτι «Αναςτοχαςμόσ» 

και οι επιμζρουσ δείκτεσ τθσ μεταβλθτισ είναι θ αβίαςτθ ςκζψθ (habitual action), θ 

κατανόθςθ (understanding), ο αναςτοχαςμόσ (reflection) και ο κριτικόσ 

αναςτοχαςμόσ (critical reflection) (Kember et al, 2000). Θ τιμι για τθν αβίαςτθ 

ςκζψθ ιταν 0,702, που ςθμαίνει ότι είναι αποδεκτι, για τθν κατανόθςθ 0,484, που 

ςθμαίνει ότι δεν είναι αξιόπιςτθ, άρα εξαιρείται από τθν ανάλυςθ, για τον 

αναςτοχαςμό 0,659, που ςθμαίνει ότι είναι αποδεκτι και για τον κριτικό 

αναςτοχαςμό 0,750, που ςθμαίνει ότι είναι αποδεκτι.  

Στθ ςυνζχεια εξετάςτθκε θ δεφτερθ ενότθτα, που αποτελείται από 12 

ερωτιματα και εξετάηει τισ μεταβλθτζσ «Ζλεγχοσ των μακθςιακϊν πεποικιςεων» 

και «Αυτοαποτελεςματικότθτα». Θ τιμι για τθ μεταβλθτι «Ζλεγχοσ των 

μακθςιακϊν πεποικιςεων» ιταν 0,744, που ςθμαίνει ότι είναι αποδεκτι, και για τθ 

μεταβλθτι «Αυτοαποτελεςματικότθτα» 0,896, που ςθμαίνει ότι πάλι είναι 

αποδεκτι. 

4.2.2. Αλάιπζε αμηνπηζηίαο “Rubric 2-XML eLab supportive role”  

 Πςον αφορά τθν εςωτερικι αξιοπιςτία του ερωτθματολογίου “Rubric 2-

XML eLab supportive role”, θ τιμι που προζκυψε ιταν 0,888, εξαςφαλίηοντασ ότι θ 

κλίμακα είναι αξιόπιςτθ.  

Πίλαθαο 17:Γείθηεο αμηνπηζηίαο “Rubric 2-XML eLab supportive role” 
Cronbach’s Alpha N of Items 

,888 18 

 

Ακολοφκθςε ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ για τουσ επιμζρουσ δείκτεσ του 

ερωτθματολογίου. Συγκεκριμζνα, για τουσ δείκτεσ Quiz, Forum, TeamWork, 

Reflection οι τιμζσ ιταν 0,887, 0,741, 0,963 και 0,952 αντίςτοιχα, γεγονόσ που 

ςθμαίνει ότι και οι τζςςερισ (4) δείκτεσ είναι αποδεκτοί. 

4.3. Αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ 

Ρροκειμζνου να απαντθκοφν τα ερευνθτικά ερωτιματα αξιοποιικθκαν τα 

εξισ εργαλεία ςυλλογισ δεδομζνων: το “Rubric 1-Problem solving factors”, το 

“Rubric 2-XML eLab supportive role”, κακϊσ και θ εργαςία αξιολόγθςθσ (φάςθ 

‘Εξερεφνθςθ’ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ).  

Φςτερα από τθν αξιοποίθςθ των ςτατιςτικϊν μζτρων του μζςου όρου και 

τθσ τυπικισ απόκλιςθσ προζκυψαν τα παρακάτω ςτοιχεία, οργανωμζνα ανά 

ερευνθτικό ερϊτθμα:  
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Ερευνθτικό ερϊτθμα 1 (Q1): Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

και των επιμζρουσ φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, 

Articulation, Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed 

documents’, ‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, επθρεάηει τουσ παράγοντεσ που κακορίηουν τθν 

απόκτθςθ δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων; 

Ριο ςυγκεκριμζνα, προκειμζνου να κακοριςτοφν οι παράγοντεσ που είναι κρίςιμοι 

για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων, προζκυψαν τα εξισ 

υποερωτιματα με τισ αντίςτοιχεσ ςτατιςτικζσ υποκζςεισ: 

Ερευνθτικό υποερϊτθμα 1: Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

και των επιμζρουσ φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, 

Articulation, Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed 

documents’, ‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ του γνωςτικοφ 

αντικειμζνου; 

Με βάςθ το παραπάνω ερϊτθμα διαμορφϊκθκαν οι ακόλουκεσ 

ςτατιςτικζσ υποκζςεισ: 

Μθδενικι Υπόκεςθ H0-1-1: 

Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ και των επιμζρουσ φάςεων 

του(Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, Articulation, Reflection) για τθ 

διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed documents’, ‘XML valid documents’ του 

μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, δεν 

ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

Εναλλακτικι Υπόκεςθ H1-1-1: 

Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ και των επιμζρουσ φάςεων 

του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, Articulation, Reflection) για τθ 

διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed documents’, ‘XML valid documents’ του 

μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, 

ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

Ρροκειμζνου να διαπιςτωκεί θ επίδραςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ 

μακθτείασ ςτθν επαρκι κατανόθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου αξιοποιικθκε θ 

εργαςία αξιολόγθςθσ (φάςθ Εξερεφνθςθ) και λιφκθκαν υπόψιν οι βακμολογίεσ των 

φοιτθτϊν. Ππωσ ζχει προαναφερκεί ςε προθγοφμενο κεφάλαιο θ εργαςία 

αποτελοφνταν από δφο ηθτοφμενα, κακζνα από τα οποία ανακοινϊνονταν ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςχετικισ ενότθτασ του μακιματοσ. Το 

ηθτοφμενο 1 είχε ωσ άριςτα το 5, με κριτιρια τθ ςωςτι δθμιουργία του XML 

εγγράφου (3,5 βακμοί το μζγιςτο) και τθν περιγραφι τθσ διαδικαςίασ που 
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ακολουκικθκε (1,5 βακμοί το μζγιςτο). Το ηθτοφμενο 2 είχε ωσ άριςτα το 6, με 

κριτιρια πάλι τθ ςωςτι δθμιουργία του XML εγγράφου (5 βακμοί το άριςτα) και τθν 

περιγραφι τθσ διαδικαςίασ (1 βακμόσ το μζγιςτο). Ραρακάτω παρουςιάηονται ο 

μζςοσ όροσ και θ τυπικι απόκλιςθ των βακμολογιϊν των φοιτθτϊν που εργάςτθκαν 

ατομικά και ομαδικά, για κάκε ζνα από τα 2 ηθτοφμενα: 

Ρίνακασ 18: Μζςοσ όροσ και τυπικι απόκλιςθ βακμολογιϊν 

 Ζθτοφμενο 1 Ζθτοφμενο 2 

Μζςοσ 
όροσ 

4,496 4,957 

Τυπικι 
απόκλιςθ 

0,644 1,123 

 

Από τθν ανάλυςθ φαίνεται ότι οι φοιτθτζσ ςθμείωςαν κατά μζςο όρο 

υψθλι επίδοςθ ςτο 1ο ηθτοφμενο (4,496 βακμοφσ), με ςχετικά μικρι τυπικι 

απόκλιςθ (0,64). Κάτι ανάλογο ςυνζβθ και ςτο 2ο ηθτοφμενο, με τουσ φοιτθτζσ να 

ςθμειϊνουν κατά μζςο όρο υψθλι επίδοςθ (4,957 βακμοφσ), με μεγαλφτερθ 

ωςτόςο τυπικι απόκλιςθ (1,12). Ενδιαφζρον παρουςιάηει και ο μζςοσ όροσ των 

φοιτθτϊν ςτο κακζνα από τα κριτιρια τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ. Ζτςι λοιπόν, για 

το 1ο ηθτοφμενο ο μζςοσ όροσ για το κριτιριο ‘Σωςτι δθμιουργία του XML 

εγγράφου’ ιταν ιδιαίτερα υψθλόσ (3,39) με πολφ μικρι τυπικι απόκλιςθ (0,29), ενϊ 

για το κριτιριο ‘Ρεριγραφι τθσ Διαδικαςίασ’ ο μζςοσ όροσ ιταν πάλι υψθλόσ (1,09) 

με μεγαλφτερθ ωςτόςο τυπικι απόκλιςθ (0,56). Πςον αφορά το 2ο ηθτοφμενο, ο 

μζςοσ όροσ για το κριτιριο ‘Σωςτι δθμιουργία του XML εγγράφου’ ιταν 

ικανοποιθτικόσ (4,18) με μεγάλθ ωςτόςο τυπικι απόκλιςθ (0,93), ενϊ ο μζςοσ όροσ 

για το κριτιριο ‘Ρεριγραφι τθσ Διαδικαςίασ’ ιταν υψθλόσ, με αρκετά μικρότερθ 

τυπικι απόκλιςθ (0,35). 

Από τα παραπάνω ςυμπεραίνουμε ότι απορρίπτεται θ μθδενικι υπόκεςθ 

H0-1-1 και επιβεβαιϊνεται θ εναλλακτικι υπόκεςθ H1-1-1. 

Ερευνθτικό υποερϊτθμα 2: Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

και των επιμζρουσ φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, 

Articulation, Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed 

documents’, ‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

αναςτοχαςμοφ; 

Με βάςθ το παραπάνω ερϊτθμα διαμορφϊκθκαν οι ακόλουκεσ 

ςτατιςτικζσ υποκζςεισ: 

Μθδενικι Υπόκεςθ H0-1-2: 

Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ και των επιμζρουσ φάςεων 

του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, Articulation, Reflection) για τθ 
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διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed documents’, ‘XML valid documents’ του 

μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, δεν 

ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων αναςτοχαςμοφ. 

Εναλλακτικι Υπόκεςθ H1-1-2: 

Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ και των επιμζρουσ φάςεων 

του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, Articulation, Reflection) για τθ 

διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed documents’, ‘XML valid documents’ του 

μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, 

ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων αναςτοχαςμοφ. 

Ρροκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν οι εμπλεκόμενοι ςτθ διδαςκαλία τθσ XML 

με τθν εφαρμογι του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ ανζπτυξαν δεξιότθτεσ 

αναςτοχαςμοφ κα παρουςιαςτοφν οι απαντιςεισ που δόκθκαν ςε κακζνα από τα 

ερωτιματα που αφοροφν τθ μεταβλθτι ‘Αναςτοχαςμόσ’. Ραρακάτω λοιπόν, 

παρουςιάηονται οι μζςοι όροι των απαντιςεων που ζδωςαν οι φοιτθτζσ ςτα 12 

ερωτιματα που αφοροφν τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων αναςτοχαςμοφ: 

Αβίαςτθ ςκζψθ (Habitual Action): 

Ο δείκτθσ «αβίαςτθ ςκζψθ» μετριζται από τισ απαντιςεισ που ζδωςαν οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτισ ακόλουκεσ τζςςερισ (4) προτάςεισ: 

Πίλαθαο 19:Όηαλ εθηειώ θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο κπνξώ λα ηηο θάλσ ρσξίο λα 

ζθέθηνκαη ηη θάλσ. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 2 5,1 5,1 5,1 

Λίγο 7 17,9 17,9 23,1 

Οςδέηεπο 12 30,8 30,8 53,8 

Πολύ 18 46,2 46,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Ππωσ φαίνεται ςτον παραπάνω πίνακα, από τουσ 39 φοιτθτζσ οι 

περιςςότεροι (18) απάντθςαν ότι ςυμφωνοφν πολφ με τθ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ, 

ενϊ ζνα ςθμαντικό ποςοςτό (12 άτομα) διλωςε ότι είναι ουδζτερο. Κανείσ από 

τουσ φοιτθτζσ δεν απάντθςε με Ράρα Ρολφ, ενϊ ζνασ μικρόσ αρικμόσ (9 άτομα) 

ζδειξαν μικρι ι και κακόλου ςυμφωνία με τθ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ. 

Πίλαθαο 20: ’ απηό ην κάζεκα θάλνπκε πξάγκαηα ηόζεο πνιιέο θνξέο πνπ 

άξρηζα λα ηα θάλσ ρσξίο λα ζθέθηνκαη. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid Καθόλος 1 2,6 2,6 2,6 

Λίγο 1 2,6 2,6 5,1 

Οςδέηεπο 12 30,8 30,8 35,9 

Πάπα 

Πολύ 

1 2,6 2,6 38,5 

Πολύ 24 61,5 61,5 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ από τουσ φοιτθτζσ που απάντθςαν (24) ςυμφωνεί 

με αυτι τθν πρόταςθ, ενϊ υπάρχουν και 12 φοιτθτζσ που δθλϊνουν ουδζτεροι ωσ 

προσ αυτι. Οι υπόλοιπεσ απαντιςεισ μοιράςτθκαν μεταξφ Κακόλου, Λίγο και Ράρα 

Ρολφ. 

Πίλαθαο 21: Δθόζνλ ζπκάκαη ην πιηθό πνπ κνηξάδεηαη ζηηο παξαδόζεηο γηα ηελ 

εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο, δελ ρξεηάδεηαη λα ζθέθηνκαη πνιύ. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 2 5,1 5,1 5,1 

Οςδέηεπο 16 41,0 41,0 46,2 

Πάπα 

Πολύ 

1 2,6 2,6 48,7 

Πολύ 20 51,3 51,3 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Οι περιςςότεροι φοιτθτζσ (20) απάντθςαν ότι ςυμφωνοφν ςε μεγάλο 

βακμό με τθ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ, ενϊ υπιρχαν και αρκετοί (16 φοιτθτζσ), που 

διλωςαν ουδζτεροι.  

Πίλαθαο 22: Αλ αθνινπζήζσ ηηο νδεγίεο ηνπ θαζεγεηή δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζθέθηνκαη πάξα πνιύ ζε απηό ην κάζεκα. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 1 2,6 2,6 2,6 

Λίγο 1 2,6 2,6 5,1 

Οςδέηεπο 10 25,6 25,6 30,8 

Πάπα 

Πολύ 

1 2,6 2,6 33,3 

Πολύ 26 66,7 66,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Οι περιςςότεροι φοιτθτζσ (26) διλωςαν ότι ςυμφωνοφν ςε μεγάλο βακμό 

με τθν παραπάνω πρόταςθ, ενϊ υπιρξε πάλι ζνα αξιοςθμείωτο νοφμερο (10 

φοιτθτζσ) που δεν διλωςε ξεκάκαρθ άποψθ. 

Εξετάηοντασ τισ τζςςερισ παραπάνω προτάςεισ που αφοροφν το δείκτθ 

‘Αβίαςτθ ςκζψθ’ παρατθροφμε ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό των φοιτθτϊν διλωςε 

ςυμφωνία ςε μεγάλο βακμό, ενϊ αξιοςθμείωτο ιταν και το ποςοςτό που διλωςε 

ουδετερότθτα.  

Αναςτοχαςμόσ (Reflection): 

Ο δείκτθσ «αναςτοχαςμόσ» μετριζται από τισ απαντιςεισ που ζδωςαν οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτισ ακόλουκεσ τζςςερισ (4) προτάςεισ: 

Πίλαθαο 23: Μεξηθέο θνξέο ακθηζβεηώ ηνλ ηξόπν πνπ νη άιινη θάλνπλ θάηη θαη 

πξνζπαζώ λα βξσ έλαλ θαιύηεξν ηξόπν. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 10 25,6 25,6 25,6 

Οςδέηεπο 18 46,2 46,2 71,8 

Πάπα 

Πολύ 

3 7,7 7,7 79,5 

Πολύ 8 20,5 20,5 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Στθν παραπάνω πρόταςθ οι περιςςότεροι φοιτθτζσ (18) δεν πιραν κάποια 

κζςθ, απαντϊντασ ουδζτερα. Θ δεφτερθ πιο ςυχνι απάντθςθ ιταν το Λίγο, ενϊ οι 

υπόλοιπεσ 11 απαντιςεισ μοιράςτθκαν μεταξφ Ρολφ και Ράρα Ρολφ. Κανείσ από 

τουσ φοιτθτζσ δεν απάντθςε Κακόλου. 

Πίλαθαο 24: Μνπ αξέζεη λα μαλαζθέθηνκαη ηη έρσ θάλεη θαη λα βξίζθσ 

ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο λα ην θάλσ. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 4 10,3 10,3 10,3 

Οςδέηεπο 17 43,6 43,6 53,8 

Πάπα 

Πολύ 

3 7,7 7,7 61,5 

Πολύ 15 38,5 38,5 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Οι πιο ςυχνζσ απαντιςεισ ςτθν παραπάνω πρόταςθ ιταν το Ουδζτερο (17) 

και το Ρολφ (15), με τισ υπόλοιπεσ απαντιςεισ να μοιράηονται μεταξφ Λίγο (4 
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φοιτθτζσ) και Ράρα Ρολφ (3 φοιτθτζσ). Κανείσ από τουσ φοιτθτζσ δεν απάντθςε 

Κακόλου. 

Πίλαθαο 25: πρλά αλαζηνράδνκαη ηηο πξάμεηο κνπ γηα λα δηαπηζηώζσ αλ ζα 

κπνξνύζα λα έρσ βειηηώζεη απηό πνπ έθαλα. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οςδέηεπο 4 10,3 10,3 10,3 

Πάπα Πολύ 6 15,4 15,4 25,6 

Πολύ 29 74,4 74,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Στθ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ το μεγαλφτερο ποςοςτό των φοιτθτϊν διλωςε 

ςυμφωνία, κακϊσ 29 φοιτθτζσ απάντθςαν Ρολφ και 6 Ράρα Ρολφ. Μόλισ 4 φοιτθτζσ 

ςτάκθκαν ουδζτεροι, ενϊ κανείσ δεν απάντθςε Κακόλου. 

Πίλαθαο 26: πρλά επαλαμηνινγώ ηελ εκπεηξία κνπ, ώζηε λα κάζσ από απηή θαη 

λα βειηησζώ γηα ηε κειινληηθή κνπ απόδνζε. 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

Λίγο 4 10,3 10,3 10,3 

Οςδέηεπο 10 25,6 25,6 35,9 

Πάπα 

Πολύ 

5 12,8 12,8 48,7 

Πολύ 20 51,3 51,3 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Στθ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ οι περιςςότεροι φοιτθτζσ ιταν πάλι ςφμφωνοι, 

με τουσ 20 να ςθμειϊνουν Ρολφ και 5 Ράρα Ρολφ. Ουδζτεροι ιταν 10 φοιτθτζσ, ενϊ 

Λίγο απάντθςαν μόλισ 4. Κανείσ από τουσ φοιτθτζσ δεν απάντθςε Κακόλου. 

Εξετάηοντασ τισ τζςςερισ παραπάνω προτάςεισ που αφοροφν το δείκτθ 

‘Αναςτοχαςμόσ’ παρατθροφμε ότι οι περιςςότεροι φοιτθτζσ διλωςαν ςφμφωνοι με 

τισ παραπάνω προτάςεισ, ωςτόςο αξιοςθμείωτο είναι και το ποςοςτό των 

ουδζτερων απαντιςεων. 

Κριτικόσ Αναςτοχαςμόσ (Critical Reflection): 

Ο δείκτθσ «Κριτικόσ αναςτοχαςμόσ» μετριζται από τισ απαντιςεισ που ζδωςαν οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτισ ακόλουκεσ τζςςερισ (4) προτάςεισ: 

Πίλαθαο 27: Ωο απνηέιεζκα απηνύ ηνπ καζήκαηνο έρσ αιιάμεη ηνλ ηξόπν 

ζεώξεζεο ηνπ εαπηνύ κνπ. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid Καθόλος 8 20,5 20,5 20,5 

Λίγο 9 23,1 23,1 43,6 

Οςδέηεπο 16 41,0 41,0 84,6 

Πάπα 

Πολύ 

1 2,6 2,6 87,2 

Πολύ 5 12,8 12,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Στθν παραπάνω πρόταςθ οι περιςςότεροι φοιτθτζσ (16) ιταν ουδζτεροι, 

ενϊ πολλοί δθλϊνουν μερικι ι και πλιρθ αςυμφωνία (9 φοιτθτζσ απάντθςαν Λίγο 

και 8 Κακόλου). Μόλισ 6 φοιτθτζσ ςυμφϊνθςαν, από τουσ οποίουσ οι 5 απάντθςαν 

Ρολφ και μόλισ ζνασ (1) Ράρα Ρολφ. 

Πίλαθαο 28: Απηό ην κάζεκα έρεη θινλίζεη θάπνηεο από ηηο πην ζηαζεξέο 

αληηιήςεηο κνπ. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 11 28,2 28,2 28,2 

Λίγο 14 35,9 35,9 64,1 

Οςδέηεπο 13 33,3 33,3 97,4 

Πολύ 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Στθν παραπάνω πρόταςθ οι περιςςότεροι φοιτθτζσ δεν δείχνουν να είναι 

ςφμφωνοι, κακϊσ 14 απάντθςαν Λίγο και 11 Κακόλου. Αρκετοί ιταν και οι φοιτθτζσ 

που ιταν ουδζτεροι (13), ενϊ μόλισ ζνασ (1) απάντθςε Ρολφ. Κανείσ από τουσ 

φοιτθτζσ δεν απάντθςε Ράρα Ρολφ. 

Πίλαθαο 29: Ωο απνηέιεζκα απηνύ ηνπ καζήκαηνο έρσ αιιάμεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν ζπλήζσο ελεξγώ. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 4 10,3 10,3 10,3 

Λίγο 5 12,8 12,8 23,1 

Οςδέηεπο 21 53,8 53,8 76,9 

Πάπα Πολύ 1 2,6 2,6 79,5 

Πολύ 8 20,5 20,5 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Στθν παραπάνω πρόταςθ οι περιςςότεροι φοιτθτζσ (21) διλωςαν 

ουδετερότθτα, ενϊ οι υπόλοιπεσ απόψεισ μοιράςτθκαν. Συγκεκριμζνα, από τουσ 9 

φοιτθτζσ που διαφϊνθςαν 5 φοιτθτζσ απάντθςαν Λίγο και 4 Κακόλου, ενϊ από τουσ 

9 φοιτθτζσ που ςυμφϊνθςαν οι 8 απάντθςαν Ρολφ και ζνασ (1) Ράρα Ρολφ. 
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Πίλαθαο 30: Ωο απνηέιεζκα απηνύ ηνπ καζήκαηνο έρσ αιιάμεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν ζπλήζσο ελεξγώ. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 4 10,3 10,3 10,3 

Λίγο 5 12,8 12,8 23,1 

Οςδέηεπο 21 53,8 53,8 76,9 

Πάπα Πολύ 1 2,6 2,6 79,5 

Πολύ 8 20,5 20,5 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Στθν παραπάνω πρόταςθ πάλι οι περιςςότεροι φοιτθτζσ διλωςαν 

ουδζτεροι (21), ενϊ όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ οι απόψεισ μοιράςτθκαν. 

Συγκεκριμζνα, από τουσ 9 φοιτθτζσ που διαφϊνθςαν οι 5 απάντθςαν Λίγο και οι 4 

Κακόλου, ενϊ από τουσ 9 φοιτθτζσ που ςυμφϊνθςαν οι 8 απάντθςαν Ρολφ και ζνασ 

(1) Ράρα Ρολφ. 

Εξετάηοντασ τισ τζςςερισ παραπάνω προτάςεισ που αφοροφν το δείκτθ 

‘Κριτικόσ Αναςτοχαςμόσ’ παρατθροφμε ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό δεν πιρε κζςθ, 

ενϊ πολλοί από τουσ φοιτθτζσ δεν ζδειξαν να ςυμφωνοφν με τισ παραπάνω 

προτάςεισ. 

Συνοπτικά, από τισ απαντιςεισ που ςθμειϊκθκαν ςτισ 12 αυτζσ προτάςεισ 

παρατθροφμε ότι οι δείκτεσ ‘Αβίαςτθ ςκζψθ’ και ‘Αναςτοχαςμόσ’ ςυγκζντρωςαν 

κετικά ποςοςτά, ενϊ από το δείκτθ ‘Κριτικόσ Αναςτοχαςμόσ’ δεν προκφπτουν 

αςφαλι ςυμπεράςματα. 

Από τα παραπάνω ςυμπεραίνουμε ότι απορρίπτεται θ εναλλακτικι 

υπόκεςθ H1-1-2 και επιβεβαιϊνεται θ μθδενικι υπόκεςθ H0-1-2. 

Ερευνθτικό υποερϊτθμα 3: Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

και των επιμζρουσ φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, 

Articulation, Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed 

documents’, ‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ των πεποικιςεων των 

εκπαιδευομζνων για τουσ εαυτοφσ τουσ; 

Με βάςθ το παραπάνω ερϊτθμα διαμορφϊκθκαν οι ακόλουκεσ 

ςτατιςτικζσ υποκζςεισ: 

Μθδενικι υπόκεςθ H0-1-3: Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

και των επιμζρουσ φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, 

Articulation, Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed 

documents’, ‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 
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περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, δεν ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ των πεποικιςεων των 

εκπαιδευομζνων για τουσ εαυτοφσ τουσ. 

Εναλλακτικι υπόκεςθ H1-1-3: Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

και των επιμζρουσ φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, 

Articulation, Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed 

documents’, ‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ των πεποικιςεων των 

εκπαιδευομζνων για τουσ εαυτοφσ τουσ. 

Ρροκειμζνου να επαλθκευκεί θ μία από τισ δφο υποκζςεισ κα εξεταςτοφν 

οι απόψεισ των φοιτθτϊν ςτισ τζςςερισ (4) προτάςεισ που αφοροφν τισ πεποικιςεισ 

που ζχουν για τον εαυτό τουσ και τθν απόδοςθ τουσ ςτο μάκθμα: 

Πίλαθαο 31: Αλ κειεηήζσ θαηάιιεια, ζα είκαη ζε ζέζε λα κάζσ ηελ ύιε απηνύ 

ηνπ καζήκαηνο. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάπα 

Πολύ 

15 38,5 38,5 38,5 

Πολύ 24 61,5 61,5 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Είναι ςαφζσ ότι οι απόψεισ των φοιτθτϊν είναι ςφμφωνεσ με τθν 

παραπάνω πρόταςθ, κακϊσ οι 24 απάντθςαν Ρολφ και οι 15 Ράρα Ρολφ, γεγονόσ 

που ςθμαίνει ότι κανείσ τουσ δεν διαφϊνθςε ι διλωςε ουδετερότθτα. 

Πίλαθαο 32:  Δίλαη δηθό κνπ ζθάικα εάλ δελ αθνκνηώζσ ηελ ύιε απηνύ ηνπ 

καζήκαηνο. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οςδέηεπο 7 17,9 17,9 17,9 

Πάπα 

Πολύ 

8 20,5 20,5 38,5 

Πολύ 24 61,5 61,5 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Ππωσ φαίνεται και ςτθ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ, οι περιςςότεροι φοιτθτζσ 

(24) ςυμφωνοφν πολφ, ενϊ 8 είναι απόλυτα ςφμφωνοι. Μόλισ 7 φοιτθτζσ δεν πιραν 

κζςθ, δθλϊνοντασ ότι δεν είναι ςίγουροι αν ιςχφει θ ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ. 

Πίλαθαο 33: Δάλ κειεηήζσ αξθεηά ζθιεξά, ζα θαηαλνήζσ ηελ ύιε απηνύ ηνπ 

καζήκαηνο. 

 Frequency Percent Valid Cumulative 
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Percent Percent 

Valid Λίγο 1 2,6 2,6 2,6 

Οςδέηεπο 1 2,6 2,6 5,1 

Πάπα 

Πολύ 

11 28,2 28,2 33,3 

Πολύ 26 66,7 66,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Στθν παραπάνω πρόταςθ ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ φοιτθτϊν (26) απάντθςε 

ότι ςυμφωνεί ςε μεγάλο βακμό, όπωσ επίςθσ 11 φοιτθτζσ είναι απόλυτα ςφμφωνοι. 

Ζνασ φοιτθτισ ςτάκθκε ουδζτεροσ, ενϊ μόλισ ζνασ απάντθςε Λίγο. 

Πίλαθαο 34: Δάλ δελ θαηαλνήζσ ηελ ύιε απηνύ ηνπ καζήκαηνο ζα είλαη γηαηί δελ 

πξνζπάζεζα αξθεηά ζθιεξά. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 1 2,6 2,6 2,6 

Οςδέηεπο 6 15,4 15,4 17,9 

Πάπα Πολύ 11 28,2 28,2 46,2 

Πολύ 21 53,8 53,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Στθν παραπάνω πρόταςθ 21 φοιτθτζσ απάντθςαν ότι ςυμφωνοφν ςε 

μεγάλο βακμό και 11 είναι απόλυτα ςφμφωνοι. Ζξι φοιτθτζσ δεν πιραν κζςθ, ενϊ 

μόλισ ζνασ απάντθςε Λίγο. 

Βλζπουμε ότι οι φοιτθτζσ κατά κφριο λόγο ςυμφϊνθςαν ςε μεγάλο βακμό 

με τισ παραπάνω διατυπϊςεισ που ςχετίηονται με τισ πεποικιςεισ τουσ για τον 

εαυτό τουσ και τθν απόδοςθ τουσ ςτο μάκθμα. Μποροφμε επομζνωσ να 

ςυμπεράνουμε ότι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ που 

πραγματοποιικθκε ςφμφωνα με τισ αρχζσ και τισ ςτρατθγικζσ τθσ Γνωςτικισ 

μακθτείασ οι εμπλεκόμενοι κεωροφν ότι θ απόδοςθ τουσ ςτο μάκθμα εξαρτάται εξ’ 

ολοκλιρου από τθν προςπάκεια που καταβάλλουν οι ίδιοι, προκειμζνου να 

κατακτιςουν το γνωςτικό αντικείμενο. Από τα παραπάνω λοιπόν ςυμπεραίνουμε 

ότι απορρίπτεται θ μθδενικι υπόκεςθ H0-1-3 και επιβεβαιϊνεται θ εναλλακτικι 

υπόκεςθ H1-1-3. 

Ερευνθτικό υποερϊτθμα 4: Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

και των επιμζρουσ φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, 

Articulation, Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed 

documents’, ‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

αυτοαποτελεςματικότθτασ; 
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Με βάςθ το παραπάνω ερϊτθμα διαμορφϊκθκαν οι ακόλουκεσ 

ςτατιςτικζσ υποκζςεισ: 

Μθδενικι υπόκεςθ H0-1-4: Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

και των επιμζρουσ φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, 

Articulation, Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed 

documents’, ‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, δεν ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

αυτοαποτελεςματικότθτασ. 

Εναλλακτικι υπόκεςθ H1-1-4: Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

και των επιμζρουσ φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, 

Articulation, Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed 

documents’, ‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

αυτοαποτελεςματικότθτασ. 

Ρροκειμζνου να επαλθκευκεί θ μία από τισ δφο υποκζςεισ κα εξεταςτοφν 

οι απόψεισ των φοιτθτϊν ςτισ οκτϊ (8) ερωτιςεισ που αφοροφν τθν 

αυτοαποτελεςματικότθτα: 

Πίλαθαο 35: Πηζηεύσ όηη ζα πάξσ πνιύ θαιό βαζκό ζε απηό ην κάζεκα 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οςδέηεπο 6 15,4 15,4 15,4 

Πάπα 

Πολύ 

10 25,6 25,6 41,0 

Πολύ 23 59,0 59,0 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Οι απαντιςεισ των περιςςότερων φοιτθτϊν δείχνουν ςυμφωνία με τθν 

παραπάνω πρόταςθ, κακϊσ οι 23 απάντθςαν Ρολφ και 10 Ράρα Ρολφ. Οι υπόλοιποι 

10 διλωςαν ότι δεν είναι ςίγουροι, κακϊσ απάντθςαν Ουδζτερο. 

Πίλαθαο 36: Δίκαη ζίγνπξνο όηη κπνξώ λα θαηαλνήζσ θαη ηα πην δύζθνια 

ζεκεία ηεο ύιεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηό ην κάζεκα. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 2 5,1 5,1 5,1 

Οςδέηεπο 8 20,5 20,5 25,6 

Πάπα Πολύ 4 10,3 10,3 35,9 

Πολύ 25 64,1 64,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Από τισ απαντιςεισ των φοιτθτϊν κακίςταται ςαφζσ ότι οι περιςςότεροι 

(25) ςυμφωνοφν ςε μεγάλο βακμό με τθν παραπάνω πρόταςθ, ενϊ 4 είναι απόλυτα 

ςφμφωνοι. Οκτϊ (8) φοιτθτζσ διλωςαν ουδζτεροι και μόλισ 2 απάντθςαν Λίγο. 

Πίλαθαο 37: Δίκαη ζίγνπξνο όηη κπνξώ λα θαηαλνήζσ ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ 

δηδάζθνληαη ζε απηό ην κάζεκα. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάπα Πολύ 15 38,5 38,5 38,5 

Πολύ 24 61,5 61,5 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Οι απόψεισ των φοιτθτϊν ςτθ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ δείχνουν απόλυτθ 

ςυμφωνία, κακϊσ οι 24 απάντθςαν Ρολφ και οι υπόλοιποι 15 Ράρα Ρολφ. 

Πίλαθαο 38: Δίκαη ζίγνπξνο όηη κπνξώ λα θαηαλνήζσ αθόκα θαη ην πην 

πεξίπινθν δήηεκα πνπ παξνπζηάδεηαη από ηελ θαζεγήηξηα ζε απηό ην κάζεκα. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 1 2,6 2,6 2,6 

Οςδέηεπο 12 30,8 30,8 33,3 

Πάπα Πολύ 4 10,3 10,3 43,6 

Πολύ 22 56,4 56,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Οι περιςςότεροι φοιτθτζσ (22) διλωςαν ότι ςυμφωνοφν ςε μεγάλο βακμό 

με τθν παραπάνω πρόταςθ, ενϊ 4 διλωςαν απόλυτα ςφμφωνοι. Οι υπόλοιποι 12 

δεν πιραν κζςθ, ενϊ ζνασ απάντθςε Λίγο. 

Πίλαθαο 39: Δίκαη ζίγνπξνο όηη κπνξώ λα θάλσ άξηζηε δνπιεηά ζηηο εξγαζίεο 

θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηνύ ηνπ καζήκαηνο. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οςδέηεπο 11 28,2 28,2 28,2 

Πάπα Πολύ 7 17,9 17,9 46,2 

Πολύ 21 53,8 53,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Από τισ απαντιςεισ των φοιτθτϊν γίνεται πάλι ςαφζσ ότι οι περιςςότεροι 

(21) ςυμφωνοφν ςε μεγάλο βακμό με τθν παραπάνω πρόταςθ, ενϊ 7 δθλϊνουν 

απόλυτθ ςυμφωνία. Οι υπόλοιποι 11 δθλϊνουν ουδζτεροι. 

Πίλαθαο 40: Αλακέλσ όηη ζα ηα πάσ θαιά ζε απηό ην εξγαζηήξην. 

 Frequency Percent Valid Cumulative 
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Percent Percent 

Valid Οςδέηεπο 2 5,1 5,1 5,1 

Πάπα Πολύ 9 23,1 23,1 28,2 

Πολύ 28 71,8 71,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Από τισ απαντιςεισ των φοιτθτϊν παρατθροφμε ότι ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ 

(28) διλωςαν ότι ςυμφωνοφν ςε μεγάλο βακμό, ενϊ 9 φοιτθτζσ διλωςαν απόλυτθ 

ςυμφωνία. Οι υπόλοιποι δφο (2) δεν εξζφραςαν άποψθ. 

Πίλαθαο 41: Δίκαη ζίγνπξνο όηη κπνξώ λα θαηαθηήζσ ηηο δεμηόηεηεο πνπ 

δηδάζθνληαη ζε απηό ην εξγαζηήξην. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οςδέηεπο 2 5,1 5,1 5,1 

Πάπα 

Πολύ 

7 17,9 17,9 23,1 

Πολύ 30 76,9 76,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Οι απόψεισ των φοιτθτϊν για τθ ςυγκεκριμζνθ διλωςθ ιταν ςχεδόν εξ’ 

ολοκλιρου ςφμφωνεσ, κακϊσ οι 30 διλωςαν ότι ςυμφωνοφν Ρολφ και οι 7 Ράρα 

Ρολφ. Οι υπόλοιποι δφο (2) δεν πιραν κζςθ, δθλϊνοντασ ουδζτεροι. 

Πίλαθαο 42: Λακβάλνληαο ππόςε ηε δπζθνιία απηνύ ηνπ καζήκαηνο, ηελ 

θαζεγήηξηα, θαη ηηο ηθαλόηεηεο κνπ, πηζηεύσ όηη ζα ηα πάσ θαιά ζε απηό ην 

εξγαζηήξην. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οςδέηεπο 2 5,1 5,1 5,1 

Πάπα 

Πολύ 

9 23,1 23,1 28,2 

Πολύ 28 71,8 71,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Οι απόψεισ των φοιτθτϊν για τθ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ ιταν πάλι ςχεδόν 

εξ’ ολοκλιρου ςφμφωνεσ, κακϊσ οι 28 διλωςαν ότι ςυμφωνοφν Ρολφ και οι 9 Ράρα 

Ρολφ. Οι υπόλοιποι 2 δεν πιραν κζςθ, δθλϊνοντασ ουδζτεροι. 

Από τα παραπάνω μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι με τθν ολοκλιρωςθ του 

εργαςτθρίου “XML eLab” και το μοντζλο τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ για τθ διδαςκαλία 

τθσ XML το μεγαλφτερο ποςοςτό των φοιτθτϊν φαίνεται ότι απζκτθςε υψθλι 

αυτοαποτελεςματικότθτα. Επομζνωσ, μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι 
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απορρίπτεται θ μθδενικι υπόκεςθ H0-1-4 και επιβεβαιϊνεται θ εναλλακτικι 

πρόταςθ H1-1-4. 

Ερευνθτικό ερϊτθμα 2 (Q2): Το περιβάλλον και οι δραςτθριότθτεσ του εικονικοφ 

εργαςτθρίου “XML eLab”, όπωσ τροποποιικθκαν ςφμφωνα με τισ ςτρατθγικζσ του 

μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ (modeling, coaching, scaffolding, articulation, 

reflection, exploration), παρείχαν υποςτιριξθ ςτουσ εκπαιδευομζνουσ ςτα πλαίςια 

τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ;  

Με βάςθ το παραπάνω ερϊτθμα διαμορφϊκθκαν οι ακόλουκεσ ςτατιςτικζσ 

υποκζςεισ: 

Μθδενικι υπόκεςθ H0-2: Το περιβάλλον και οι δραςτθριότθτεσ του εικονικοφ 

εργαςτθρίου “XML eLab”, όπωσ τροποποιικθκαν ςφμφωνα με τισ ςτρατθγικζσ του 

μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ (Modeling, Coaching, Scaffolding, Articulation, 

Reflection, Exploration), δεν παρείχαν υποςτιριξθ ςτουσ εκπαιδευομζνουσ ςτα 

πλαίςια τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. 

Εναλλακτικι υπόκεςθ H1-2: Το περιβάλλον και οι δραςτθριότθτεσ του εικονικοφ 

εργαςτθρίου “XML eLab”, όπωσ τροποποιικθκαν ςφμφωνα με τισ ςτρατθγικζσ του 

μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ (Modeling, Coaching, Scaffolding, Articulation, 

Reflection, Exploration), παρείχαν υποςτιριξθ ςτουσ εκπαιδευομζνουσ ςτα πλαίςια 

τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. 

Ρροκειμζνου να αποδειχκεί εάν το εικονικό εργαςτιριο “XML eLab” 

παρείχε επαρκι υποςτιριξθ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ κα εξεταςτοφν οι απόψεισ των 

εκπαιδευομζνων ςχετικά με τισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ πλατφόρμασ, που είχαν 

ωσ ςκοπό τθν παροχι βοικειασ κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ: 

Δραςτθριότθτα Ρολλαπλϊν ερωτιςεων (Κουίη): 

Ραρακάτω ακολουκοφν οι απαντιςεισ που ζδωςαν οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ ζξι (6) 

ερωτιςεισ που αφοροφν το δείκτθ «Κουίη»: 

Πίλαθαο 43: Οη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο (θνπίδ) πνπ απάληεζα κε 

ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε ελόηεηαο κε βνήζεζαλ λα θαηαλνήζσ αθόκα 

πεξηζζόηεξν ην γλσζηηθό αληηθείκελν. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάπα Πολύ 1 2,6 2,6 2,6 

Λίγο 3 7,7 7,7 10,3 

Οςδέηεπο 14 35,9 35,9 46,2 

Πάπα Πολύ 2 5,1 5,1 51,3 

Πολύ 19 48,7 48,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  



 

103 

 

Στθν παραπάνω πρόταςθ παρατθροφμε ότι θ πλειοψθφία των φοιτθτϊν 

απάντθςε Ρολφ, δείχνοντασ τθ ςυμφωνία τουσ με τθ ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ, ενϊ 

2 φοιτθτζσ διλωςαν απόλυτθ ςυμφωνία. Αρκετοί ιταν και οι φοιτθτζσ (14) που δεν 

είχαν ξεκάκαρθ άποψθ, κακϊσ απάντθςαν Ουδζτερο, ενϊ οι υπόλοιποι ζδειξαν να 

μθν ςυμφωνοφν με τθ ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ. 

Πίλαθαο 44: Δπαλέιαβα ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο (θνπίδ) θαη εθηόο 

ηνπ εξγαζηεξίνπ, ώζηε λα απνθηήζσ κεγαιύηεξε νηθεηόηεηα κε ηνπο θαλόλεο 

θαη ηηο κεζόδνπο δεκηνπξγίαο XML well formed θαη XML valid εγγξάθσλ. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 12 30,8 30,8 30,8 

Λίγο 14 35,9 35,9 66,7 

Οςδέηεπο 7 17,9 17,9 84,6 

Πολύ 5 12,8 12,8 97,4 

Πάπα Πολύ 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Στθ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ οι περιςςότεροι φοιτθτζσ διλωςαν ότι δεν 

επανζλαβαν το κουίη εκτόσ του εργαςτθρίου, ςυγκεκριμζνα 14 φοιτθτζσ απάντθςαν 

Λίγο και 12 Κακόλου. Ζξι φοιτθτζσ διλωςαν ότι επανζλαβαν το κουίη πολλζσ φορζσ, 

ενϊ 7 διλωςαν ουδζτερο, γεγονόσ που ενδεχομζνωσ ςθμαίνει ότι είτε δεν 

επανζλαβαν ξανά το κουίη, είτε δεν τουσ βοικθςε ςτθν κατανόθςθ του γνωςτικοφ 

αντικειμζνου. 

Πίλαθαο 45: Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηα θνπίδ κε βνήζεζαλ λα 

νινθιεξώζσ κε κεγαιύηεξε επθνιία ηηο κεηέπεηηα εξγαζίεο. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 1 2,6 2,6 2,6 

Λίγο 4 10,3 10,3 12,8 

Οςδέηεπο 12 30,8 30,8 43,6 

Πάπα Πολύ 4 10,3 10,3 53,8 

Πολύ 18 46,2 46,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Στθν παραπάνω πρόταςθ το μεγαλφτερο μζροσ των φοιτθτϊν διλωςε 

μεγάλθ ι και πλιρθ ςυμφωνία, κεωρϊντασ ότι το κουίη τουσ βοικθςε ςτο να 

ολοκλθρϊςουν με μεγαλφτερθ ευκολία τισ μετζπειτα εργαςίεσ. Συγκεκριμζνα, 18 

φοιτθτζσ απάντθςαν Ρολφ και 4 φοιτθτζσ Ράρα Ρολφ. Ζνασ αξιοςθμείωτοσ αρικμόσ 

(12 φοιτθτζσ) δεν είχε ξεκάκαρθ άποψθ, ενϊ 5 άτομα δεν κεϊρθςαν ότι το κουίη 

τουσ βοικθςε να ολοκλθρϊςουν ευκολότερα μετζπειτα εργαςίεσ. 

Πίλαθαο 46: Μέζσ ησλ εξσηήζεσλ πνπ θιήζεθα λα απαληήζσ, αλαζεώξεζα 

γηα θάπνηα πξάγκαηα, πνπ κέρξη πξόηηλνο είρα εζθαικέλε αληίιεςε. 
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 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 6 15,4 15,4 15,4 

Οςδέηεπο 12 30,8 30,8 46,2 

Πάπα Πολύ 5 12,8 12,8 59,0 

Πολύ 16 41,0 41,0 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Στθ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ οι περιςςότεροι φοιτθτζσ ιταν ςφμφωνοι, 

κακϊσ 16  ψιφιςαν Ρολφ και 5 Ράρα Ρολφ. Ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ (12 φοιτθτζσ) 

δεν απζκτθςε ξεκάκαρθ άποψθ, ενϊ 6 άτομα διλωςαν μικρι ςυμφωνία με τθν 

παραπάνω πρόταςθ. 

Πίλαθαο 47: Κάζε θνξά πνπ έθαλα θάπνην ιάζνο ζε θάπνηα εξώηεζε ηνπ θνπίδ 

αλέηξερα ζηε ζρεηηθή ζεσξία ηνπ καζήκαηνο γηα λα εκπεδώζσ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 2 5,1 5,1 5,1 

Λίγο 11 28,2 28,2 33,3 

Οςδέηεπο 10 25,6 25,6 59,0 

Πάπα Πολύ 3 7,7 7,7 66,7 

Πολύ 13 33,3 33,3 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Οι περιςςότεροι φοιτθτζσ διλωςαν μεγάλθ (13) ι πλιρθ (3) ςυμφωνία με 

τθν παραπάνω πρόταςθ. Δζκα φοιτθτζσ διλωςαν ουδζτεροι, ενϊ οι υπόλοιποι 12 

φοιτθτζσ ανζτρεξαν λίγο ι και κακόλου ςτθ ςχετικι κεωρία όταν ζκαναν κάποιο 

λάκοσ ςτο κουίη. 

Πίλαθαο 48: Ήηαλ εύζηνρνο ν ζπλδπαζκόο ηεο θάζε ελόηεηαο κε ηελ αθόινπζε 

δξαζηεξηόηεηα εκπέδσζεο (θνπίδ), θαζώο κπνξνύζα λα ζπλδέζσ άκεζα ηε 

ζεσξία κε πξαθηηθά παξαδείγκαηα. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 3 7,7 7,7 7,7 

Οςδέηεπο 6 15,4 15,4 23,1 

Πάπα Πολύ 10 25,6 25,6 48,7 

Πολύ 20 51,3 51,3 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Οι περιςςότεροι φοιτθτζσ κεϊρθςαν ότι ο ςυνδυαςμόσ τθσ κάκε ενότθτασ 

με το αντίςτοιχο κουίη ιταν ιδιαίτερα εφςτοχοσ, κακϊσ 20 από αυτοφσ απάντθςαν 

Ρολφ και 10 Ράρα Ρολφ. Ζξι φοιτθτζσ δεν είχαν ςαφι άποψθ, ενϊ μόλισ 3 διλωςαν 

μικρι ςυμφωνία. 
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Forum: 

Ραρακάτω ακολουκοφν οι απαντιςεισ που ζδωςαν οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ τζςςερισ 

(4) ερωτιςεισ που αφοροφν το δείκτθ «Κουίη»: 

Πίλαθαο 49: Αμηνπνίεζα ην forum ηεο πιαηθόξκαο γηα λα ζέζσ ηπρόλ απνξίεο 

ζρεηηθά κε ην κάζεκα. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 31 79,5 79,5 79,5 

Λίγο 1 2,6 2,6 82,1 

Οςδέηεπο 2 5,1 5,1 87,2 

Πάπα Πολύ 1 2,6 2,6 89,7 

Πολύ 4 10,3 10,3 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Στθ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ το μεγαλφτερο μζροσ των φοιτθτϊν (31) 

απάντθςε ότι δεν αξιοποίθςε κακόλου το φόρουμ, προκειμζνου να κζςει απορίεσ 

για το μάκθμα. Από τουσ υπόλοιπουσ φοιτθτζσ ζνασ απάντθςε Λίγο, 2 ιταν 

ουδζτεροι, 4 απάντθςαν Ρολφ και ζνασ Ράρα Ρολφ.  

Πίλαθαο 50: Μέζσ ηνπ forum είρα ηελ επθαηξία λα δηεπθξηλίζσ ζέκαηα γηα ην 

κάζεκα πνπ κέρξη πξόηηλνο δελ είρα θαηαλνήζεη. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 29 74,4 74,4 74,4 

Λίγο 3 7,7 7,7 82,1 

Οςδέηεπο 1 2,6 2,6 84,6 

Πάπα Πολύ 1 2,6 2,6 87,2 

Πολύ 5 12,8 12,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Θ πλειοψθφία των φοιτθτϊν (29) διαφωνεί πλιρωσ με τθν παραπάνω 

πρόταςθ, ενϊ 3 απάντθςαν Λίγο. Από τουσ υπόλοιπουσ φοιτθτζσ οι 5 απάντθςαν 

Ρολφ, ενϊ από ζνασ απάντθςαν Ράρα Ρολφ και Ουδζτερο. 

Πίλαθαο 51: Η αληαπόθξηζε ηνπ θαζεγεηή/ζπκθνηηεηώλ κνπ ζε εξσηήζεηο πνπ 

ηέζεθαλ ήηαλ άκεζε. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 2 5,1 5,1 5,1 

Λίγο 3 7,7 7,7 12,8 

Οςδέηεπο 28 71,8 71,8 84,6 

Πάπα Πολύ 1 2,6 2,6 87,2 
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Πολύ 5 12,8 12,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Στθν παραπάνω πρόταςθ ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ φοιτθτϊν (28) δεν πιρε 

κζςθ, ενδεχομζνωσ επειδι δεν τζκθκαν ερωτιςεισ ςτο φόρουμ. Από τουσ 

υπόλοιπουσ φοιτθτζσ 2 απάντθςαν Κακόλου, 3 Λίγο, ζνασ Ράρα Ρολφ και 5 Ρολφ. 

Πίλαθαο 52: Η ύπαξμε ηνπ forum ζηελ πιαηθόξκα  κνπ θάλεθε ρξήζηκε γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 6 15,4 15,4 15,4 

Οςδέηεπο 17 43,6 43,6 59,0 

Πάπα Πολύ 4 10,3 10,3 69,2 

Πολύ 12 30,8 30,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Στθν παραπάνω πρόταςθ οι περιςςότεροι φοιτθτζσ (17) δεν εξζφραςαν 

κάποια άποψθ, απαντϊντασ Ουδζτερο. Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό (12 φοιτθτζσ) 

κεϊρθςε τθν φπαρξθ του φόρουμ ςθμαντικι για τισ ανάγκεσ του μακιματοσ, 4 

άτομα πολφ ςθμαντικι, ενϊ 6 άτομα δεν κεωροφν τθν φπαρξθ φόρουμ ςθμαντικι 

για τισ ανάγκεσ του μακιματοσ. 

Ομαδικι εργαςία: 

Ραρακάτω ακολουκοφν οι απαντιςεισ που ζδωςαν οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ δφο (2) 

ερωτιςεισ που αφοροφν το δείκτθ «ομαδικι εργαςία»: 

Πίλαθαο 53: Η ζπλεξγαζία κνπ κε ην/ηε ζπκθνηηεηή/-ηξηα κνπ κε βνήζεζε λα 

νινθιεξώζσ κε κεγαιύηεξε επθνιία ηε δξαζηεξηόηεηα. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  17 43,6 43,6 43,6 

Καθόλος 2 5,1 5,1 48,7 

Λίγο 2 5,1 5,1 53,8 

Οςδέηεπο 8 20,5 20,5 74,4 

Πάπα Πολύ 3 7,7 7,7 82,1 

Πολύ 7 17,9 17,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Από τουσ 22 φοιτθτζσ που πραγματοποίθςαν τθν εργαςία τουσ ομαδικά οι 

περιςςότεροι (8) δεν απζκτθςαν ςαφι άποψθ για το αν θ ςυνεργαςία με το/τθ 

ςυμφοιτθτι/-τρια τουσ τουσ βοικθςε να ολοκλθρϊςουν πιο εφκολα τθν εργαςία. 

Ζνασ ςθμαντικόσ (7 φοιτθτζσ) κεϊρθςαν ότι θ ομαδικι εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ 
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ςυνζβαλε ςτθν ευκολότερθ ολοκλιρωςθ τθσ. Οι υπόλοιποι φοιτθτζσ κεϊρθςαν είτε 

ότι θ ςυνεργαςία με ςυμφοιτθτι/-τρια τουσ τουσ βοικθςε λίγο (2 φοιτθτζσ), είτε 

κακόλου (2 φοιτθτζσ). 

Πίλαθαο 54: Η ζπλεξγαζία κνπ κε ην/ηε ζπκθνηηεηή/-ηξηα κνπ ήηαλ ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε, γηαηί κε βνήζεζε λα θαηαλνήζσ θαιύηεξα ηνπο θαλόλεο θαη ηηο 

κεζόδνπο δεκηνπξγίαο xml well-formed/valid εγγξάθσλ. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  17 43,6 43,6 43,6 

Καθόλος 2 5,1 5,1 48,7 

Λίγο 2 5,1 5,1 53,8 

Οςδέηεπο 10 25,6 25,6 79,5 

Πάπα Πολύ 2 5,1 5,1 84,6 

Πολύ 6 15,4 15,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Στθ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ θ πιο ςυχνι απάντθςθ ιταν πάλι το Ουδζτερο 

(10 φοιτθτζσ), γεγονόσ που ςθμαίνει ότι θ ςυνεργαςία δεν φάνθκε να βοθκά 

περιςςότερο τουσ εκπαιδευόμενουσ να κατανοιςουν καλφτερα τουσ κανόνεσ και 

μεκόδουσ δθμιουργίασ τθσ XML. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ κεϊρθςε τθ ςυνεργαςία με 

ςυμφοιτθτζσ τουσ ςθμαντικι, κακϊσ 6 φοιτθτζσ απάντθςαν Ρολφ και 2 Ράρα Ρολφ. 

Οι υπόλοιποι φοιτθτζσ κεϊρθςαν τθ ςυνεργαςία ςτθν εργαςία είτε λίγο είτε 

κακόλου χριςιμθ. 

Δραςτθριότθτεσ Αναςτοχαςμοφ: 

Ραρακάτω ακολουκοφν οι απαντιςεισ που ζδωςαν οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ οχτϊ (8) 

ερωτιςεισ που αφοροφν το δείκτθ «Δραςτθριότθτεσ αναςτοχαςμοφ»: 

Πίλαθαο 55: Η ξνπκπξίθα απηναμηνιόγεζεο κε βνήζεζε λα δηαπηζηώζσ ηα 

ζσζηά θαη ηα ιαλζαζκέλα ζηνηρεία πνπ πεξηείρε ην ηειηθό νκαδηθό παξαδνηέν 

καο. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 1 2,6 2,6 2,6 

Λίγο 2 5,1 5,1 7,7 

Οςδέηεπο 5 12,8 12,8 20,5 

Πάπα Πολύ 8 20,5 20,5 41,0 

Πολύ 23 59,0 59,0 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Στθν παραπάνω πρόταςθ οι περιςςότεροι φοιτθτζσ ζδειξαν να ςυμφωνοφν 

είτε πολφ (23) είτε πάρα πολφ (8). Από τουσ υπόλοιπουσ φοιτθτζσ οι 5 δεν είχαν 
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ξεκάκαρθ άποψθ για το αν θ ρουμπρίκα αυτοαξιολόγθςθσ τουσ βοικθςε ςτο να 

διαπιςτϊςουν τα ςωςτά και λάκθ του παραδοτζου τουσ, ενϊ 3 απάντθςαν είτε ότι 

τουσ βοικθςε λίγο (2) είτε κακόλου (1). 

Πίλαθαο 56: Η ξνπκπξίθα απηναμηνιόγεζεο κε βνήζεζε λα εληνπίζσ ηπρόλ 

παξαιείςεηο πνπ είρε ην ηειηθό παξαδνηέν καο. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 1 2,6 2,6 2,6 

Λίγο 2 5,1 5,1 7,7 

Οςδέηεπο 5 12,8 12,8 20,5 

Πάπα Πολύ 9 23,1 23,1 43,6 

Πολύ 22 56,4 56,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Οι περιςςότεροι φοιτθτζσ (22) ςυμφωνοφν ςε μεγάλο βακμό με τθν 

παραπάνω πρόταςθ, ενϊ 9 φοιτθτζσ ςυμφωνοφν απόλυτα. Ρζντε φοιτθτζσ δεν 

ζχουν ξεκάκαρθ άποψθ, 2 δθλϊνουν μικρι ςυμφωνία και ζνασ κακόλου. 

Πίλαθαο 57: Η ξνπκπξίθα απηναμηνιόγεζεο κε βνήζεζε λα εθηηκήζσ ηελ 

επίδνζε κνπ ζηε δξαζηεξηόηεηα. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 1 2,6 2,6 2,6 

Λίγο 1 2,6 2,6 5,1 

Οςδέηεπο 8 20,5 20,5 25,6 

Πάπα Πολύ 7 17,9 17,9 43,6 

Πολύ 22 56,4 56,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Οι περιςςότεροι φοιτθτζσ κεωροφν ότι θ ρουμπρίκα αυτοαξιολόγθςθσ τουσ 

βοικθςε ιδιαίτερα να εκτιμιςουν τθν επίδοςθ τουσ ςτθ δραςτθριότθτα, κακϊσ 22 

απάντθςαν Ρολφ και 7 Ράρα Ρολφ. Οκτϊ φοιτθτζσ δεν εξζφραςαν κάποια άποψθ, 

ενϊ 2 φοιτθτζσ απάντθςαν ότι θ ρουμπρίκα τουσ βοικθςε ςε μικρό βακμό ι 

κακόλου. 

Πτλαθαο 58: Σν πξόηππν/ιπκέλν παξάδεηγκα πνπ αλαξηήζεθε ζην xml e-lab κε 

βνήζεζε λα αλαζηνραζηώ ζρεηηθά κε ην πόζν θαιά ηα πήγα ζηελ νκαδηθή 

δξαζηεξηόηεηα. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 1 2,6 2,6 2,6 

Οςδέηεπο 5 12,8 12,8 15,4 

Πάπα Πολύ 6 15,4 15,4 30,8 
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Πολύ 27 69,2 69,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Οι περιςςότεροι φοιτθτζσ κεϊρθςαν ότι το λυμζνο παράδειγμα τουσ 

βοικθςε να εκτιμιςουν τθν επίδοςθ τουσ ςτθ δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ, κακϊσ 

27 απάντθςαν Ρολφ και 6 Ράρα Ρολφ. Από τουσ υπόλοιπουσ φοιτθτζσ οι 5 δεν 

εξζφραςαν άποψθ, ενϊ ζνασ απάντθςε ότι το λυμζνο παράδειγμα δεν βοικθςε 

κακόλου. 

Πίλαθαο 59: Σν πξόηππν/ιπκέλν παξάδεηγκα πνπ αλαξηήζεθε ζην xml e-lab κε 

βνήζεζε λα δηαπηζηώζσ θαηά πόζν ην xml έγγξαθν πνπ δεκηνπξγήζακε ήηαλ 

ζσζηά δνκεκέλν. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 1 2,6 2,6 2,6 

Οςδέηεπο 6 15,4 15,4 17,9 

Πάπα Πολύ 6 15,4 15,4 33,3 

Πολύ 26 66,7 66,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Οι περιςςότεροι φοιτθτζσ ςυμφωνοφν ςε μεγάλο βακμό με τθν παραπάνω 

πρόταςθ, κακϊσ 26 απάντθςαν Ρολφ και 6 Ράρα Ρολφ. Ζξι φοιτθτζσ δεν εξζφραςαν 

άποψθ, ενϊ ζνασ φοιτθτισ διαφωνεί πλιρωσ. 

Πίλαθαο 60: Σν πξόηππν/ιπκέλν παξάδεηγκα πνπ αλαξηήζεθε ζην xml-elab κε 

βνήζεζε λα δηαπηζηώζσ θαηά πόζν ην xml έγγξαθν πνπ δεκηνπξγήζακε 

πιεξνύζε ηηο πξνδηαγξαθέο ελόο well formed θαη valid εγγξάθνπ. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 1 2,6 2,6 2,6 

Οςδέηεπο 5 12,8 12,8 15,4 

Πάπα Πολύ 8 20,5 20,5 35,9 

Πολύ 25 64,1 64,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Οι περιςςότεροι φοιτθτζσ είναι ςφμφωνοι ςε μεγάλο βακμό με τθν 

παραπάνω πρόταςθ, κακϊσ 25 απάντθςαν Ρολφ και 8 Ράρα Ρολφ. Ρζντε φοιτθτζσ 

δεν εξζφραςαν άποψθ, ενϊ ζνασ απάντθςε ότι δεν ςυμφωνεί κακόλου με τθν 

παραπάνω διατφπωςθ. 

Από τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι οι ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ 

αποδείχκθκαν χριςιμεσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ, κακϊσ ςυνζβαλαν ςτθν 

περαιτζρω κατανόθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου. Το φόρουμ τθσ πλατφόρμασ αν 

και δεν αξιοποιικθκε ιδιαίτερα, κεωρικθκε από τουσ εκπαιδευόμενουσ απαραίτθτο 
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και ςθμαντικό εργαλείο για τθν επικοινωνία μεταξφ τουσ και με τον εκπαιδευτικό. 

Συμπεραίνουμε ότι το περιβάλλον και οι δραςτθριότθτεσ του “XML eLab” 

αποδείχκθκαν χριςιμεσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ. Επομζνωσ, απορρίπτεται θ 

μθδενικι υπόκεςθ H0-2 και επιβεβαιϊνεται θ εναλλακτικι υπόκεςθ H1-2. 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ 

5.1. Δπηζθόπεζε απνηειεζκάησλ 

Το μοντζλο τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ ζχει αποτελζςει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

το διδακτικό πλαίςιο, με βάςθ το οποίο δομείται θ ροι δραςτθριοτιτων για μια 

ολοκλθρωμζνθ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. Ειδικότερα, όςον αφορά το γνωςτικό 

αντικείμενο του προγραμματιςμοφ, ςχεδιάςτθκαν εκπαιδευτικζσ πλατφόρμεσ, 

βαςιςμζνεσ ςτο ςυγκεκριμζνο διδακτικό μοντζλο, με ςκοπό να εξυπθρετιςουν τόςο 

τθν εξ’ αποςτάςεωσ (Vihavainen et al, 2011), όςο και τθ μεικτι μάκθςθ (Solitro et al, 

2016). Τα αποτελζςματα που προζκυψαν από αυτζσ τισ ζρευνεσ αποδεικνφουν 

οριςμζνα κοινά ςτοιχεία: το μοντζλο τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ κρίκθκε 

αποτελεςματικό, με βάςθ τισ επιδόςεισ που ςθμείωςαν οι εκπαιδευόμενοι, ενϊ 

φάνθκε ότι κατανόθςαν εισ βάκοσ το εκάςτοτε γνωςτικό αντικείμενο (Chee, 1995; 

Vihavainen et al, 2011). 

Στισ ζρευνεσ που προαναφζρκθκαν ο ςχεδιαςμόσ τθσ κάκε εκπαιδευτικισ 

πλατφόρμασ είχε οριςμζνα κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ: 

 Ραροχι αρκετϊν επεξθγθματικϊν παραδειγμάτων 

 Επίλυςθ ςφντομων αςκιςεων με ςκοπό τθν εξάςκθςθ ςε πρϊιμο 

ςτάδιο. 
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 Ραροχι ανατροφοδότθςθσ από τον εκπαιδευτι και τουσ άλλουσ 

εκπαιδευόμενουσ 

 Συνεχι υποςτιριξθ 

Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε, λαμβάνοντασ υπόψθ 

όλα τα παραπάνω ςτοιχεία. Ακολουκεί θ περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ, 

κακϊσ και τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ ζρευνασ αποτζλεςε θ δθμιουργία μιασ 

εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ (XML eLab) για τθ διδαςκαλία ςυγκεκριμζνων ενοτιτων 

του μακιματοσ «XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ», ςε ςυνδυαςμό με τισ δια ηϊςθσ 

ςυναντιςεισ των φοιτθτϊν ςτα εργαςτθριακά μακιματα. Θ πλατφόρμα 

ςχεδιάςτθκε ςφμφωνα με τισ αρχζσ και ςτρατθγικζσ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ 

μακθτείασ, ϊςτε να παρζχει ςτουσ εκπαιδευομζνουσ τθν κατάλλθλθ υποςτιριξθ 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. Ειδικότερα, οι ςτόχοι τθσ 

ζρευνασ ιταν: 

1. Οι εκπαιδευόμενοι να αναπτφξουν δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, μζςω 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ. 

2. Οι εκπαιδευόμενοι να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ XML well formed documents 

και XML valid documents, κακϊσ και να είναι ςε κζςθ να δθμιουργοφν 

αντίςτοιχα ζγγραφα, ςφμφωνα με τα όςα υπαγορεφει θ κεωρία. 

3. Οι εκπαιδευόμενοι να ςυνεργαςτοφν για τθν επίλυςθ αυκεντικϊν 

δραςτθριοτιτων. 

4. Να αποτιμθκεί μζςα από τισ απόψεισ τουσ ςε ποιο βακμό το εργαλείο 

Wordpress, παραμετροποιθμζνο ςφμφωνα με τισ αρχζσ και ςτρατθγικζσ τθσ 

Γνωςτικισ μακθτείασ, ςυμβάλλει ςτθν επαρκζςτερθ κατανόθςθ του υπό 

μελζτθ γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

Επιπλζον, μζςα από τθ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ και τθν υλοποίθςθ του 

εικονικοφ εργαςτθρίου “XML eLab” δθμιουργικθκαν κάποια ερευνθτικά 

ερωτιματα, τα οποία απαντικθκαν μζςα από τθν ανάλυςθ των εργαλείων 

ςυλλογισ δεδομζνων που χρθςιμοποιικθκαν. 

Τα ερευνθτικά ερωτιματα είναι: 

Ερευνθτικό ερϊτθμα 1 (Q1): Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

και των επιμζρουσ φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, 

Articulation, Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed 

documents’, ‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, επθρεάηει τουσ παράγοντεσ που κακορίηουν τθν 

απόκτθςθ δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων; 
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Ριο ςυγκεκριμζνα, προκειμζνου να κακοριςτοφν οι παράγοντεσ που είναι κρίςιμοι 

για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων, προζκυψαν τα εξισ 

υποερωτιματα: 

Ερευνθτικό υποερϊτθμα 1: Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

και των επιμζρουσ φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, 

Articulation, Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed 

documents’, ‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ του γνωςτικοφ 

αντικειμζνου; 

Ερευνθτικό υποερϊτθμα 2: Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

και των επιμζρουσ φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, 

Articulation, Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed 

documents’, ‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

αναςτοχαςμοφ; 

Ερευνθτικό υποερϊτθμα 3: Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

και των επιμζρουσ φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, 

Articulation, Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed 

documents’, ‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ των πεποικιςεων των 

εκπαιδευομζνων για τουσ εαυτοφσ τουσ; 

Ερευνθτικό υποερϊτθμα 4: Θ αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

και των επιμζρουσ φάςεων του (Modeling, Coaching, Scaffolding, Exploration, 

Articulation, Reflection) για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων ‘XML well-formed 

documents’, ‘XML valid documents’ του μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ” ςε 

περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ, ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

αυτοαποτελεςματικότθτασ; 

Ερευνθτικό ερϊτθμα 2 (Q2): Το περιβάλλον και οι δραςτθριότθτεσ του εικονικοφ 

εργαςτθρίου “XML eLab”, όπωσ τροποποιικθκαν ςφμφωνα με τισ ςτρατθγικζσ του 

μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ (Modeling, Coaching, Scaffolding, Articulation, 

Reflection, Exploration), παρείχαν υποςτιριξθ ςτουσ εκπαιδευομζνουσ ςτα πλαίςια 

τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ; 

Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ που πραγματοποιικθκε προζκυψαν τα εξισ 

αποτελζςματα: 

 Οι εκπαιδευόμενοι κατανόθςαν τισ ζννοιεσ XML well formed documents και 

XML valid documents. Αυτό αποδεικνφεται από τισ υψθλζσ επιδόςεισ που 

ςθμείωςαν ςτθν εργαςία αξιολόγθςθσ, τόςο ςτο 1ο όςο και ςτο 2ο 
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ηθτοφμενο, επιβεβαιϊνοντασ τθν εναλλακτικι υπόκεςθ H1-1-1 ςτο πρϊτο 

ερευνθτικό υποερϊτθμα. 

 Οριςμζνοι εκπαιδευόμενοι ςυνάντθςαν δυςκολία ςτο να περιγράψουν τθ 

διαδικαςία που ακολοφκθςαν, προκειμζνου να δθμιουργιςουν το XML 

ζγγραφο τουσ. Οριςμζνοι μάλιςτα δεν απάντθςαν κακόλου ςτο 

ςυγκεκριμζνο ηθτοφμενο, γεγονόσ που τουσ ςτζρθςε ζναν καλφτερο βακμό.  

 Πςον αφορά τθν ανάπτυξθ αναςτοχαςτικισ ςκζψθσ, από τισ απαντιςεισ των 

φοιτθτϊν δεν προκφπτουν αςφαλι ςυμπεράςματα, κακϊσ οι δείκτεσ 

«αβίαςτθ ςκζψθ» και «αναςτοχαςμόσ» παρουςιάηονται κατά μζςο όρο 

υψθλοί, ενϊ ο δείκτθσ «κριτικόσ αναςτοχαςμόσ» δεν είναι ιδιαίτερα υψθλόσ. 

Δεδομζνου ότι ο δείκτθσ «Κατανόθςθ» εξαιρζκθκε από τθν ανάλυςθ λόγω 

χαμθλισ αξιοπιςτίασ, κρίνεται πιο αςφαλζσ να υποκζςουμε ότι οι 

εκπαιδευόμενοι δεν ανζπτυξαν δεξιότθτεσ αναςτοχαςμοφ ςε μεγάλο βακμό. 

 Τα αποτελζςματα που προζκυψαν από το ερευνθτικό ερϊτθμα 3 

επιβεβαιϊνουν τθν εναλλακτικι υπόκεςθ H1-1-3. Στισ τζςςερισ προτάςεισ 

που αποδεικνφουν κατά πόςο ζνα άτομο ζχει αυξθμζνεσ πεποικιςεισ για τον 

εαυτό του ςε ςχζςθ με τισ επιδόςεισ του ςτο μάκθμα, θ πλειοψθφία των 

φοιτθτϊν φάνθκε ότι διακζτει ιδιαίτερα κετικζσ πεποικιςεισ, κακϊσ 

απάντθςαν κατά κφριο λόγο με Ρολφ και Ράρα Ρολφ. Το γεγονόσ αυτό 

ενδεχομζνωσ οφείλεται ςτο μοντζλο τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ, κακϊσ θ 

ςυνεχισ υποςτιριξθ και θ ανατροφοδότθςθ που ζλαβαν οι εκπαιδευόμενοι 

ςυνζβαλε ςτο να αποκτιςουν κετικζσ αντιλιψεισ για τθν απόδοςθ τουσ ςτο 

μάκθμα. 

 Ανάλογα υψθλζσ ιταν οι απαντιςεισ των φοιτθτϊν και ςτο ερευνθτικό 

υποερϊτθμα 4. Στισ οκτϊ ερωτιςεισ που αφοροφν τθν 

αυτοαποτελεςματικότθτα θ πλειοψθφία των εκπαιδευομζνων φάνθκε να 

διακζτει υψθλι αυτοαποτελεςματικότθτα. Το γεγονόσ αυτό ενδεχομζνωσ 

οφείλεται ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ με το μοντζλο τθσ 

Γνωςτικισ μακθτείασ, επιβεβαιϊνοντασ παράλλθλα τθν εναλλακτικι 

υπόκεςθ H1-1-4. 

 Το δεφτερο ερευνθτικό ερϊτθμα (Q2) εξετάςτθκε με βάςθ οριςμζνεσ 

δυνατότθτεσ, αλλά και βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που κλικθκαν να 

υλοποιιςουν οι εκπαιδευόμενοι ςτο εργαςτιριο “XML eLab”. Αυτά ιταν το 

κουίη που ςυνόδευε τθ κεωρία τθσ κάκε ενότθτασ, το φόρουμ τθσ 

πλατφόρμασ για τθ διεξαγωγι ςυηθτιςεων και τθν επίλυςθ αποριϊν, τθν 

ομαδικι εργαςία και τισ δφο δραςτθριότθτεσ αναςτοχαςμοφ. Πςον αφορά 

το κουίη, θ πλειοψθφία των φοιτθτϊν υποςτιριξε ότι τουσ βοικθςε ςτο να 

κατανοιςουν ακόμα καλφτερα το γνωςτικό αντικείμενο και να ξεκακαρίςουν 

τυχόν εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ που είχαν μζχρι πρότινοσ, ενϊ αρκετοί 

ανζτρεχαν ςτθ ςχετικι κεωρία για να μελετιςουν εκ νζου τα ςθμεία που δεν 

είχαν κατανοιςει επαρκϊσ. Ωςτόςο, οι περιςςότεροι εκπαιδευόμενοι 

επζλεξαν να μθν επαναλάβουν το κουίη περιςςότερεσ από μία φορζσ. Πςον 
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αφορά το φόρουμ, δεν διεξιχκθ κάποια ςυηιτθςθ μεταξφ των 

εκπαιδευομζνων, οφτε τζκθκε κάποια απορία, ωςτόςο θ φπαρξθ του 

φόρουμ κεωρικθκε ιδιαίτερα χριςιμθ για τισ ανάγκεσ του μακιματοσ. Πςον 

αφορά τισ ερωτιςεισ για τθν ομαδικι δραςτθριότθτα,  απάντθςαν μόνο οι 

εκπαιδευόμενοι που εκπόνθςαν τθν εργαςία τουσ ομαδικά. Από τισ 

απαντιςεισ τουσ δεν προκφπτει ξεκάκαρο αποτζλεςμα, κακϊσ οριςμζνοι 

κεωροφν ότι θ ςυνεργαςία με το/τθ ςυμφοιτθτι/-τρια τουσ ςυνζβαλε ςτθν 

καλφτερθ κατανόθςθ και ευκολότερθ ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ, ενϊ άλλοι 

υποςτθρίηουν ότι δεν διαπίςτωςαν κάποια διαφορά. Τζλοσ, όςον αφορά τισ 

δραςτθριότθτεσ αναςτοχαςμοφ, θ πλειοψθφία των εκπαιδευομζνων τισ 

κεϊρθςε ιδιαίτερα χριςιμεσ και αποτελεςματικζσ, κακϊσ με αυτό τον τρόπο 

μπόρεςαν να εντοπίςουν τυχόν λάκθ και παραλείψεισ που είχε θ εργαςία 

τουσ, όπωσ επίςθσ να εκτιμιςουν τθν επιτυχία ι μθ ςτθν τελικι βακμολογία 

τουσ. 

5.2. πκπεξάζκαηα 

Φςτερα από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων και τθν επιςκόπθςθ των 

αποτελεςμάτων που προζκυψαν, κα καταγραφοφν οριςμζνα βαςικά 

ςυμπεράςματα που αφοροφν τθ διδακτικι παρζμβαςθ που πραγματοποιικθκε με 

τθν αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ και του εικονικοφ 

εργαςτθρίου “XML eLab”.  

Θ εφαρμογι του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ για τθ διδαςκαλία τθσ 

XML ςε περιβάλλον μεικτισ μάκθςθσ μπορεί να αποδειχκεί ιδιαίτερα 

αποτελεςματικι για τθν κατανόθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου από τουσ 

εκπαιδευομζνουσ. Θ διάρκρωςθ των φάςεων (μοντελοποίθςθ, κακοδιγθςθ, 

υποςτιριξθ, αιτιολόγθςθ, αναςτοχαςμόσ και εξερεφνθςθ) επιτρζπει ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ να αντιλθφκοφν τισ ςτρατθγικζσ και διαδικαςίεσ που ακολουκεί ο 

εκπαιδευτικόσ προκειμζνου να επιλφςει ζνα ηιτθμα, προάγει τθ ςυνεργαςία και τθν 

αλλθλοβοικεια μεταξφ τουσ, ςυμβάλλει ςτθν αυτονομία τουσ, όπωσ επίςθσ 

αναπτφςςει μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ, όπωσ αυτζσ τθσ αιτιολόγθςθσ και του 

αναςτοχαςμοφ. Ωςτόςο, αξίηει να αναφερκεί ότι αρκετοί εκπαιδευόμενοι 

ςθμείωςαν χαμθλι βακμολογία ςτθν περιγραφι τθσ διαδικαςίασ (Αιτιολόγθςθ), 

που αποτελοφςε κριτιριο τθσ εργαςίασ αξιολόγθςθσ. Αυτό ίςωσ οφείλεται ςτο 

γεγονόσ ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν ζχουν εμπλακεί ςε ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ ςτο 

παρελκόν, επομζνωσ χρειάηονται τθν κατάλλθλθ κακοδιγθςθ, προκειμζνου να 

αναπτφξουν τθ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα. 

Μία βαςικι δεξιότθτα που αναπτφςςεται είναι και θ επίλυςθ 

προβλθμάτων. Ππωσ φάνθκε από τα αποτελζςματα, το μοντζλο τθσ Γνωςτικισ 

μακθτείασ μπορεί να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ οριςμζνων βαςικϊν παραγόντων 
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που κακορίηουν τθν επιτυχία ι μθ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων (Schoenfeld, 2013), 

όπωσ θ ουςιαςτικι γνϊςθ του αντικειμζνου, οι πεποικιςεισ που ζχει το άτομο για 

τον εαυτό του και τθν επίδοςθ του ςτο μάκθμα και θ αυτοαποτελεςματικότθτα.  

Θ ςυμβολι του εικονικοφ εργαςτθρίου “XML eLab” ςτθν όλθ μακθςιακι 

διαδικαςία αποδείχκθκε αποτελεςματικι, κακϊσ μζςα από το περιβάλλον και τισ 

δραςτθριότθτεσ που κλικθκαν να πραγματοποιιςουν οι εκπαιδευόμενοι, 

κατανόθςαν ςε μεγάλο βακμό το γνωςτικό αντικείμενο (ερευνθτικό ερϊτθμα 2).  

Ζνα άλλο ηιτθμα που αξίηει να αναφερκεί είναι θ μθ αξιοποίθςθ του 

φόρουμ. Αυτό μπορεί να οφείλεται ςε διάφορουσ λόγουσ, όπωσ το ότι οι 

εκπαιδευόμενοι δεν είχαν ςτθν πραγματικότθτα απορίεσ να διατυπϊςουν ι δεν 

ζνιωκαν άνετα με τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. Άςχετα από το παραπάνω γεγονόσ, 

ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ υποςτιριξε ότι θ φπαρξθ του φόρουμ κρίνεται ςθμαντικι 

ςτθν πλατφόρμα, ενδεχομζνωσ για κάποια άλλθ ενότθτα του μακιματοσ.  

Ολοκλθρϊνοντασ, αξίηει να αναφερκεί ότι δεν υπιρξε ουςιαςτικι διαφορά 

μεταξφ των βακμολογιϊν των φοιτθτϊν που εκπόνθςαν ατομικά τθν εργαςία και 

των φοιτθτϊν που ςυνεργάςτθκαν για τθν ολοκλιρωςι τθσ. Ενδεχομζνωσ οι 

εκπαιδευόμενοι να μθν βρικαν το ηθτοφμενο απαιτθτικό, γεγονόσ που απαιτεί τθν 

επανεξζταςθ τθσ εργαςίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ με πιο απαιτθτικά ηθτοφμενα. 

5.3. Μειινληηθέο βειηηώζεηο 

Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ με τθν εφαρμογι τθσ 

πλατφόρμασ “XML eLab” αξίηει να επιςθμανκοφν οριςμζνεσ τροποποιιςεισ που κα 

μποροφςαν να πραγματοποιθκοφν για τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ πλατφόρμασ, 

αλλά και του ςυνολικοφ προγράμματοσ. 

Αρχικά, όςον αφορά τισ δραςτθριότθτεσ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ 

μακθτείασ, προτείνεται θ βελτίωςθ ι τροποποίθςθ οριςμζνων φάςεων τθσ, όπωσ θ 

“Κακοδιγθςθ” και θ “Αιτιολόγθςθ”. Συγκεκριμζνα, ςτθ φάςθ “Κακοδιγθςθ” 

προτείνεται θ πιο ενεργι ςυμμετοχι του εκπαιδευτικοφ, είτε μζςω του forum, είτε 

μζςω των “Ανακοινϊςεων”, όπου κα παρζχει επαρκι πλθροφόρθςθ ςτουσ 

εκπαιδευομζνουσ για τισ δυνατότθτεσ τθσ πλατφόρμασ, κακϊσ και για τθν 

κατάλλθλθ ακολουκία των δραςτθριοτιτων. Με αυτό τον τρόπο εκτιμάται ότι οι 

ςυμμετζχοντεσ κα αποκτιςουν μια πιο ξεκάκαρθ άποψθ για το μοντζλο τθσ 

Γνωςτικισ μακθτείασ και τα οφζλθ που μποροφν να αποκομίςουν από τθν εμπλοκι 

τουσ ςε αυτό. Πςον αφορά τθ φάςθ “Αιτιολόγθςθ”, προτείνεται να εφαρμοςτεί είτε 

εντόσ των εργαςτθριακϊν μακθμάτων (δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ), ϊςτε όλοι οι 

εκπαιδευόμενοι να παρακολουκοφν τθ διαδικαςία και τισ ςτρατθγικζσ που 

ακολοφκθςαν οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι για να φτάςουν ςτθν ολοκλιρωςθ των 

εργαςιϊν τουσ, είτε μζςω του forum τθσ πλατφόρμασ, όπου οι ςυμμετζχοντεσ κα 
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μποροφν να μελετιςουν και να ςχολιάςουν τισ εργαςίεσ τθσ κάκε ομάδασ και να 

γνωρίςουν εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ για τθν ολοκλιρωςθ μιασ εργαςίασ.  

Άλλθ μια προτεινόμενθ τροποποίθςθ που ενδεχομζνωσ ςυμβάλλει ςτθ 

βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ είναι θ εκπόνθςθ περιςςότερων μικρϊν 

δραςτθριοτιτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτθ δθμιουργία 

περιςςότερων XML εγγράφων από τισ πρϊτεσ φάςεισ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ 

μακθτείασ, ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτιςουν μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με το 

κζμα. Επιπλζον, αυτόσ είναι ζνασ τρόποσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ, ϊςτε εν 

τζλει να φανεί αν θ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι παρζμβαςθ ςυνζβαλε όντωσ ςτθν 

καλφτερθ κατανόθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

Πςον αφορά τθ ςυνεργαςία και τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των 

εκπαιδευομζνων κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ, προτείνεται θ 

πραγματοποίθςθ υποχρεωτικϊν δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με το forum τθσ 

πλατφόρμασ. Το πρόγραμμα, όπωσ εφαρμόςτθκε ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα δεν 

υποχρζωνε τουσ ςυμμετζχοντεσ να εμπλακοφν ςε ςυηθτιςεισ ςτο forum, με 

αποτζλεςμα οι ςυμμετζχοντεσ να μθν επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και να 

ανταλλάςςουν απόψεισ και γνϊςεισ ςχετικά με το γνωςτικό αντικείμενο. Εφόςον 

λοιπόν, μία από τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ είναι θ ςυνεργαςία και 

θ επικοινωνία μεταξφ των εκπαιδευομζνων για τθν προαγωγι τθσ γνϊςθσ, κα ιταν 

προτιμότερο να δοκεί μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτο forum τθσ πλατφόρμασ. 

Τζλοσ, μια ςθμαντικι τροποποίθςθ που αφορά τθν ερευνθτικι διαδικαςία 

ςυνολικά είναι θ ςωςτι αξιοποίθςθ των ερευνθτικϊν εργαλείων. Συγκεκριμζνα, τα 

ερωτθματολόγια που κλικθκαν να απαντιςουν οι φοιτθτζσ για τθ ςυλλογι 

δεδομζνων ςχετικά με το πρϊτο ερευνθτικό ερϊτθμα δόκθκαν με τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ. Κα ιταν ενδεχομζνωσ πιο ουςιαςτικό για τισ ανάγκεσ 

τθσ ζρευνασ να δοκεί το ερωτθματολόγιο “Rubric 1-Problem solving factors” και 

πριν τθν εφαρμογι του προγράμματοσ, ϊςτε να φανεί αν υπάρχει ςτατιςτικϊσ 

ςθμαντικι διαφορά πριν και μετά τθν αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ 

μακθτείασ ςτθν ανάπτυξθ των παραγόντων που εξαςφαλίηουν τθν επιτυχία ςτθν 

επίλυςθ προβλθμάτων. 

5.4. Γπζθνιίεο θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Κατά τθ διεξαγωγι τθσ παροφςασ ζρευνασ παρουςιάςτθκαν οριςμζνοι 

περιοριςμοί και δυςκολίεσ. 

Αρχικά, ζνα από τα βαςικά ηθτιματα αποτζλεςε το γεγονόσ ότι τα 

εργαςτθριακά μακιματα ιταν προαιρετικά. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα ζνα μεγάλο 

ποςοςτό φοιτθτϊν να απζχει από τισ δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ, γεγονόσ που δεν 

ευνόθςε τθν αποτελεςματικότερθ διεξαγωγι τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. 
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Επιπλζον, εφόςον θ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ 

διπλωματικισ μασ διατριβισ, άρα θ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν ιταν εκελοντικι, 

πολλοί από τουσ αρχικοφσ ςυμμετζχοντεσ απείχαν από οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ, 

με αποτζλεςμα να εξαιρεκοφν από το τελικό δείγμα. 

Πςον αφορά το εργαλείο “Wordpress”, δεν παρείχε κάποιο χϊρο 

αποκικευςθσ, όπου κα μποροφν οι φοιτθτζσ να υποβάλλουν τισ εργαςίεσ τουσ. Για 

αυτό το λόγο, προτιμικθκε να γίνεται θ υποβολι των εργαςιϊν τουσ ςτον ‘Εφδοξο’, 

με αποτζλεςμα να μθν είναι απόλυτα αυτόνομο το εργαλείο “Wordpress”, ωσ 

ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ. 

Τζλοσ, όςον αφορά τθν εφαρμογι του μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ 

ζχουν να γίνουν οι εξισ παρατθριςεισ: 

 Κάποιεσ από τισ ςτρατθγικζσ τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ, όπωσ θ “Εξερεφνθςθ” 

δεν εφαρμόςτθκαν αποτελεςματικά, κακϊσ ο περιοριςμζνοσ αρικμόσ 

ενοτιτων που διδάχκθκαν για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ δεν ιταν δυνατόν να 

δϊςουν τθ δυνατότθτα για μια πιο ελεφκερθ εργαςία που δζχεται 

πολλαπλζσ απαντιςεισ από πλευράσ των εκπαιδευομζνων (ill structured 

problem). 

 Οι φοιτθτζσ δεν ζχουν ςυνθκίςει να διατυπϊνουν τισ απορίεσ τουσ ςε 

ομάδεσ ςυηθτιςεων τφπου forum, επομζνωσ ςτθ φάςθ τθσ “Υποςτιριξθσ” 

δεν υπιρξε επικοινωνία και αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ, όςον αφορά 

απορίεσ και διευκρινιςεισ ςχετικά με το γνωςτικό αντικείμενο. 

 Θ ομαδικι δραςτθριότθτα δεν ιταν εφικτό να γίνει από όλουσ τουσ 

φοιτθτζσ, ζτςι πολλοί επζλεξαν να τθν ολοκλθρϊςουν μόνοι τουσ. Συνεπϊσ, 

θ ςυνεργαςία παρά το γεγονόσ ότι ιταν από τα βαςικά ηθτοφμενα τθσ 

ζρευνασ, δεν επιτεφχκθκε ςε μεγάλο βακμό. 

5.5. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Βαςικό ηθτοφμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ ιταν να ςχεδιαςτεί και να 

εφαρμοςτεί μια εκπαιδευτικι πλατφόρμα, ενορχθςτρωμζνθ με τισ ςτρατθγικζσ του 

μοντζλου τθσ Γνωςτικισ μακθτείασ, με ςκοπό τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία των 

ενοτιτων “XML well formed documents” και ”XML valid documents” τθσ γλϊςςασ 

XML. Θ όλθ εκπαιδευτικι διαδικαςία πραγματοποιικθκε ςε περιβάλλον μεικτισ 

μάκθςθσ. Τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν ζρευνα αποδεικνφουν ότι οι 

εμπλεκόμενοι ςτθ διαδικαςία ανζπτυξαν εν μζρει δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ 

προβλθμάτων, όπωσ επίςθσ ότι θ πλατφόρμα “XML eLab” παρζχει επαρκι 

υποςτιριξθ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ. 
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Θ ζρευνα ωςτόςο πραγματοποιικθκε ςτουσ φοιτθτζσ του τμιματοσ 

Ψθφιακϊν Συςτθμάτων του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ, με το δείγμα προσ μελζτθ να 

κρίνεται αρκετά περιοριςμζνο (39 άτομα). Ρροκειμζνου, λοιπόν να γενικευτοφν τα 

αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν ζρευνα, κακϊσ και να γενικευτεί θ 

εγκυρότθτα τθσ, προτείνεται θ εφαρμογι τθσ ζρευνασ ςε μεγαλφτερο αρικμό 

ατόμων. 

Ζνα άλλο ηιτθμα που τίκεται είναι το ότι θ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι 

παρζμβαςθ αφοροφςε ζνα πολφ περιοριςμζνο μζροσ τθσ ςυνολικισ φλθσ του 

μακιματοσ “XML-Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ”. Κα ιταν ςκόπιμο επομζνωσ να 

πραγματοποιθκεί ολόκλθρο το μάκθμα τθσ XML με το μοντζλο τθσ Γνωςτικισ 

μακθτείασ και τθν υποςτιριξθ τθσ πλατφόρμασ “XML eLab”, ϊςτε να ςχεδιαςτοφν 

πιο αποτελεςματικζσ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και να αποδειχκεί εάν τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μποροφν να γενικευτοφν για το γνωςτικό αντικείμενο 

ςυνολικά. 

Πςον αφορά το περιβάλλον διεξαγωγισ τθσ διδαςκαλίασ, όπωσ 

προαναφζρκθκε πραγματοποιικθκε ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ Μεικτισ 

μάκθςθσ. Κα είχε ενδιαφζρον να ερευνθκεί εάν θ πλατφόρμα “XML eLab” κα 

μποροφςε με τισ απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ να ςτακεί εξ’ ολοκλιρου ικανι να 

υποςτθρίξει τθ διδαςκαλία του μακιματοσ εξ’ αποςτάςεωσ, χωρίσ τθν ανάγκθ 

πραγματοποίθςθσ δια ηϊςθσ ςυναντιςεων. 

Τζλοσ, αξίηει να ερευνθκεί θ αποτελεςματικότθτα που κα είχε θ 

πλατφόρμα “XML eLab”, ενορχθςτρωμζνθ με τισ ςτρατθγικζσ του μοντζλου τθσ 

Γνωςτικισ μακθτείασ ςτθ διδαςκαλία άλλων γλωςςϊν εκτόσ τθσ XML (HTML, CSS 

κλπ.) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α 

Εργαλεία ςυλλογισ δεδομζνων 

 
Εικόνα 7: Ειςαγωγικι ενθμζρωςθ για τθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων 

ουμπρίκα “Rubric 1-Problem solving factors” 

 

Εικόνα 8: ουμπρίκα αξιολόγθςθσ 1 «Problem solving factors» 
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Εικόνα 9: ουμπρίκα αξιολόγθςθσ 1 «Problem solving factors» 

 

Εικόνα 10: ουμπρίκα αξιολόγθςθσ 1 «Problem solving factors» 
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Εικόνα 11: ουμπρίκα αξιολόγθςθσ 1 «Problem solving factors» 

 

Εικόνα 12: ουμπρίκα αξιολόγθςθσ 1 «Problem solving factors» 
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Εικόνα 13: ουμπρίκα αξιολόγθςθσ 1 «Problem solving factors» 

 

Εικόνα 14: ουμπρίκα αξιολόγθςθσ 1 «Problem solving factors» 
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ουμπρίκα “Rubric 2-XML eLab supportive role” 

 

Εικόνα 15: ουμπρίκα αξιολόγθςθσ «XML e-Lab Supportive Role» 

 

Εικόνα 16: ουμπρίκα αξιολόγθςθσ «XML e-Lab Supportive Role» 
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Εικόνα 17: ουμπρίκα αξιολόγθςθσ «XML e-Lab Supportive Role» 

 

Εικόνα 18: ουμπρίκα αξιολόγθςθσ «XML e-Lab Supportive Role» 
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Εικόνα 19: ουμπρίκα αξιολόγθςθσ «XML e-Lab Supportive Role» 

 

Εικόνα 20: ουμπρίκα αξιολόγθςθσ «XML e-Lab Supportive Role» 
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Εικόνα 21: ουμπρίκα αξιολόγθςθσ «XML e-Lab Supportive Role» 

Εργαςία αξιολόγθςθσ 

 

Εικόνα 22: 1
ο
 μζροσ τθσ εργαςίασ ςτθ φάςθ «Εξερεφνθςθ» 
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Εικόνα 23: 2
ο
 μζροσ τθσ εργαςίασ ςτθ φάςθ «Εξερεφνθςθ» 

 

Εικόνα 24: 2
ο
 μζροσ τθσ εργαςίασ ςτθ φάςθ «Εξερεφνθςθ» 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Β 
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Εικόνεσ από τθν πλατφόρμα XML eLab 

 

Εικόνα 25: Αρχικι ςελίδα πλατφόρμασ ‘XML e-lab’ 

 

Εικόνα 26: Αρχικι ςελίδα πλατφόρμασ ‘XML e-lab’ 
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Εικόνα 27: Είςοδοσ εγγεγραμμζνου ςτο ςφςτθμα 

 

Εικόνα 28: Sidebar τθσ πλατφόρμασ 
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Εικόνα 29: Σελίδα με τθ κεωρία και τισ δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ 

 

Εικόνα 30: Ρεριγραφι περιεχομζνου ενοτιτων 
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Εικόνα 31: Ρεριεχόμενα των 2 ενοτιτων τθσ XML 

 

Εικόνα 32: Βίντεο για τθ κεωρία τθσ Ενότθτασ 1 
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Εικόνα 33: Ραραδείγματα από τθ κεωρία τθσ Ενότθτασ 1 

 

Εικόνα 34: Ραραδείγματα από τθ κεωρία τθσ Ενότθτασ 1 
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Εικόνα 35: Οκόνθ ζναρξθσ του κουίη τθσ Ενότθτασ 1 

 

Εικόνα 36: Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ (κουίη) από τθν Ενότθτα 1 
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Εικόνα 37: Βίντεο για τθ κεωρία τθσ Ενότθτασ 2 

 

Εικόνα 38: Ραραδείγματα από τθ κεωρία τθσ Ενότθτασ 2 
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Εικόνα 39: Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ (κουίη) από τθν Ενότθτα 2 

 

Εικόνα 40: Σελίδα με Λυμζνο/Ρρότυπο παράδειγμα 
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Εικόνα 41: ουμπρίκα Αυτοαξιολόγθςθσ 

 

Εικόνα 42: ουμπρίκα Αυτοαξιολόγθςθσ 
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Εικόνα 43: Σελίδα με χριςιμουσ ςυνδζςμουσ 

 

Εικόνα 44: Σελίδα με το Forum τθσ πλατφόρμασ 



 

143 

 

 

Εικόνα 45: Οκόνθ με τουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ 

 

Εικόνα 46: Ενςωματωμζνοσ ‘XML validator’ 


