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ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

 
 

1.1 Θεωρθτικι Θεμελίωςθσ Προβλθματικισ - Κριτιρια Επιλογισ Θζματοσ  

Θ μελζτθ του τρόπου με τον οποίο οι άνκρωποι χρθςιμοποιοφν τισ τεχνολογίεσ του 

υπολογιςτι προκειμζνου να οικοδομθκοφν πιο εφχρθςτα ςυςτιματα δεν είναι νζο 

γεγονόσ.  

Θ αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου-υπολογιςτι (HCI) δραςτθριοποιείται από τισ αρχζσ του 1980, 

και μελετάται κατά κφριο λόγο από ψυχολόγουσ ςτθ Βόρειο Αμερικι και τθν Ευρϊπθ και 

βαςίηεται ςε μια προςζγγιςθ δοκείςα από τθν γνωςτικι επιςτιμθ.  

Ρολλοί ερευνθτζσ χϊρο των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων ςυνειδθτοποιοφν τϊρα τισ 

αλλθλεπιδράςεισ τθσ γνωςτικισ επιςτιμθσ ςτθν κατανόθςθ τθσ ανκρϊπινθσ γνωςτικισ 
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λειτουργίασ, ςτθ ςχζςθ τθσ χριςθσ του υπολογιςτι από τον άνκρωπο. Αυτό οφείλεται ςτθ 

δυςκολία αποτφπωςθσ των παραμζτρων οι οποίεσ επθρεάηονται από τθν αλλθλεπίδραςθ 

του κοινωνικοφ ςτοιχείου με το γνωςτικό ςτοιχείο. 

 Οι γνωςτικζσ διεργαςίεσ ζχουν μελετθκεί ςε πλικοσ πεδίων όπωσ τισ νευροεπιςτιμεσ και  

ψυχολογία κακϊσ επίςθσ και ςε τομείσ τθσ κυβερνθτικισ επιςτιμθσ και τθσ τεχνθτισ 

νοθμοςφνθσ. Θ μελζτθ των νοθτικϊν διεργαςιϊν ι γνωςτικι ψυχολογία μελετάται από το 

1960. Εξετάηει κζματα όπωσ αντίλθψθ, μνιμθ, προςοχι, αναγνϊριςθ προτφπων, επίλυςθ 

προβλθμάτων, γλϊςςα, γνωςτικι ανάπτυξθ και πολλά άλλα.  

Ζνα μοντζλο επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν βαςίηεται ςτθν υπόκεςθ ότι θ γνϊςθ μπορεί να 

εκπροςωπθκεί ωσ μια ςειρά υποκετικϊν ςταδίων κατά τθν οποία οι εργαςίεσ εκτελοφνται 

ςε ειςερχόμενεσ πλθροφορίεσ ι ερεκίςματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχιμα 1.1 : Επεξεργαςία πλθροφοριϊν από τον Άνκρωπο. 

 

Με τθν ικανότθτα του υπολογιςτι να αποδζχεται δεδομζνα, το χειριςμό ςυμβόλων και  

αποκικευςθ αντικειμζνων ςτθ μνιμθ για ανάκλθςθ, οι γνωςτικοί επιςτιμονεσ ιταν ιςυχοι 

ότι οι διαδικαςίεσ που φοιτοφςαν ιταν πραγματικζσ και ικανζσ να μοντελοποιθκοφν.  

1.1.2 Η κατάςταςθ ςιμερα και θ ςθμαςία του υπολογιςτι ωσ γνωςτικοφ και 
κοινωνικοφ εργαλείου ςτα πλαίςια τθσ Εκπαίδευςθσ 
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Με τθν βοικεια του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι  δθμιουργικθκαν και οι δικτυακζσ 

κοινότθτεσ (on-line communities) οι οποίεσ εξελίςςονται τα τελευταία χρόνια ςε ζνα 

κοινωνικό φαινόμενο που παρζχει νζουσ τρόπουσ επικοινωνίασ, κοινωνικισ 

δραςτθριότθτασ και ςυμμετοχισ ςε ποικίλουσ τομείσ τθσ Κοινωνίασ τθσ Γνϊςθσ (άμψων Δ, 

2004).  

Δυνατότθτεσ 

• αλλθλεπίδραςθ-επικοινωνία  

• μάκθςθ από απόςταςθ, ςυνεργατικι μάκθςθ 

• πολλαπλζσ & διαςυνδεδεμζνεσ αναπαραςτάςεισ(ιχοσ, εικόνα, κείμενα, πίνακεσ, 

γραφικζσ παραςτάςεισ) 

• ανατροφοδότθςθ (ιχοσ, κείμενο, γραφικι ανατροφοδότθςθ, αρικμθτικι αν. 

πολλαπλι ανατροφοδότθςθ, επιβράβευςθ, διόρκωςθ, αυτοδιόρκωςθ) 

• υπερμζςα-πολυμζςα 

• υπολογιςτικά αντικείμενα, προςομοιϊςεισ 

• εικονικι πραγματικότθτα 

• εφαρμογζσ λογιςμικοφ γενικοφ ςκοποφ 

• ειδικά ςχεδιαςμζνα αλλθλεπιδραςτικά περιβάλλοντα μάκθςθσ 

• μικρόκοςμοι 

• παιχνίδια  

 

Υπάρχουν επίςθσ τα θλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και οι εικονικοί κόςμοι όπου 

ενιςχφουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

Θ παρουςία των ιςτολογίων (blogs) ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ προςφζρει ευκαιρίεσ για τθ 

διαμόρφωςθ μιασ νζασ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ που ςυνδυάηει παραδοςιακζσ δια 

ηϊςθσ μορφζσ διδαςκαλίασ με μακθςιακζσ εμπειρίεσ που υποςτθρίηονται με τθ χριςθ του 

διαδικτφου. Είναι γεγονόσ ότι θ παρουςία  και άλλων Web 2.0 εφαρμογϊν όπωσ τα Wikis 

και τα iPods, τα οποία αναλφονται και ςτθν ςυνζχεια, χαρακτθρίηουν  τθν ανάγκθ για 

εναλλακτικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ. Οι υπολογιςτζσ ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ είναι 

πραγματικότθτα και για τθ χϊρασ μασ. Ερωτιματα που τίκενται για ζνα παιδαγωγό είναι το 

ποιά είναι θ παιδαγωγικι αξία τουσ, με ποιο τρόπο οι υπολογιςτζσ αλλάηουν τον τρόπο και 

το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ, ποιο είναι το αποτζλεςμα τθσ παιδαγωγικισ διαδικαςίασ 
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ςτισ διαφορετικζσ κοινωνικζσ τάξεισ, ςτο κάκε φφλλο και το αν θ τεχνολογία είναι υπόκεςθ 

μόνο των τεχνολογιϊν και των ειδικϊν τθσ πλθροφορικισ.  

Θ ελλθνικι πραγματικότθτα παρά τθν υπάρχουςα υςτζρθςθ, λόγω τθσ αργοπορίασ 

ειςαγωγισ των Νζων Τεχνολογιϊν ςτθν Εκπαίδευςθ και τθν ιδιομορφία τθσ κατάςταςθσ 

από τθν ζλλειψθ δυνατοτιτων επαρκοφσ εξοπλιςμοφ των ςχολείων με μθχανικό υλικό και 

αντίςτοιχο εκπαιδευτικό λογιςμικό υλικό, βρίςκεται ςε μια αρκετά πλεονεκτικι κζςθ.  

Οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα θ κοινι γνϊμθ, βλζπουν το ηιτθμα 

τθσ ειςαγωγισ και αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν ωσ πρόβλθμα εκςυγχρονιςμοφ τθσ 

εκπαίδευςθσ με τθν ζννοια ότι ο υπολογιςτισ είναι ζνα εργαλείο δουλειάσ και 

επικοινωνίασ, ζνα βοικθμα, του οποίου θ χριςθ - με τθ μία ι τθν άλλθ μορφι - κα 

γενικευκεί ςτθ ηωι μασ, γι' αυτό, αφενόσ μεν οι μακθτζσ πρζπει να αποκτιςουν οριςμζνεσ 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ τεχνολογικοφ αλφαβθτιςμοφ, αφετζρου δε, το ςχολείο χρειάηεται 

να εκςυγχρονίςει το διδακτικό του περιεχόμενο και τα μζςα διδαςκαλίασ με τθ χριςθ 

ελκυςτικϊν οπτικοακουςτικϊν μζςων, αλλά και με τθν οργάνωςθ των δραςτθριοτιτων 

του. 

Από τθν επαφι που μπορεί να ζχει κανείσ με πολλοφσ κακθγθτζσ μζςθσ εκπαίδευςθσ 

και με εκατοντάδεσ δαςκάλουσ ζχει διαπιςτωκεί ότι, ςτθν πλειοψθφία τουσ, οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί δεν γνωρίηουν πϊσ ο υπολογιςτισ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ 

γνωςτικό εργαλείο ςε όλα τα ςχολικά μακιματα και να ευνοιςει τθν επιδίωξθ 

προωκθμζνων μακθςιακϊν ςτόχων, τθν εφαρμογι ςθμαντικϊν παιδαγωγικϊν αρχϊν και 

τθν υιοκζτθςθ καινοτόμων μεκόδων διδαςκαλίασ. Σθμειωτζον βζβαια ότι οι εμπειρίεσ τουσ 

για τθ ςυμβολι του υπολογιςτι ςτθν οργάνωςθ των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων 

αναφζρονται κυρίωσ ςτθν επεξεργαςία οριςμζνων δεδομζνων, όπωσ είναι οι βακμολογίεσ 

των μακθτϊν, θ μιςκοδοςία των εκπαιδευτικϊν, θ δθμιουργία και αλλαγι ωρολογίων 

προγραμμάτων, το χτίςιμο πθγϊν πλθροφόρθςθσ με πρόςβαςθ και ςτο Internet κ.ά. 

Επειδι όμωσ θ επιςτθμονικι γνϊςθ, ζτςι όπωσ γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ 

ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, δεν είναι επιςτθμολογικά και κοινωνικά 

ουδζτερθ ι αλάνκαςτθ, κα κζλαμε να κζςουμε ςτο τραπζηι αυτισ εδϊ τθσ ςυηιτθςθσ 

οριςμζνεσ από τισ βαςικζσ μασ απόψεισ ςχετικά με τθ νζα αυτι "πραγματικότθτα", κυρίωσ 

δε τθν εκπαιδευτικι, θ οποία και μασ αφορά αμεςότερα. Κεντρικι κζςθ αυτισ τθσ 

εργαςίασ είναι θ άποψθ ότι θ δθμιουργικι αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των νζων 
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τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ και ςυγκεκριμζνα τεχνολογικά ιδρφματα, είναι δυνατόν να 

προκαλζςει τθν απαρχι μιασ περιόδου  αναγζννθςθσ ςτθν πανεπιςτθμιακι 

πραγματικότθτα και να ςυμβάλει ςτθ μείωςθ  παραδοςιακϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 

εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ μασ, κάτω από οριςμζνεσ προχποκζςεισ. Και όλα αυτά με τθ 

χριςθ, αξιοποίθςθ και ενςωμάτωςθ των γνωςτικϊν εργαλείων ςε ςυνδυαςμό με τθ 

κεωρία τθσ Ενεργοφσ Μάκθςθσ.  

Ο εκςυγχρονιςμόσ που μπορεί να οραματίηονται κάποιοι ςτθν εκπαίδευςθ με τθν 

αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν δεν αφορά απλϊσ ςτθ χριςθ ενόσ τεχνολογικά προθγμζ-

νου εργαλείου και ενόσ ακόμθ ςυμβατικοφ μζςου διδαςκαλίασ, όπωσ τα περιγράψαμε 

παραπάνω, αλλά προχποκζτει και προςδοκά ουςιαςτικότερεσ αλλαγζσ ςτθ φφςθ τθσ 

παραδοςιακισ διδαςκαλίασ και ςτθ ςχολικι κουλτοφρα τθσ μάκθςθσ, οι οποίεσ είναι 

δυνατόν να επιφζρουν κετικά και επικυμθτά από εκπαιδευτικι άποψθ αποτελζςματα, 

όςον αφορά τθ γνωςτικι ανάπτυξθ και το μοντζλο του μακθτευόμενου και αυριανοφ 

πολίτθ, που επιδιϊκουμε, το ψυχοκοινωνικό κλίμα τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, το ρόλο 

του εκπαιδευτικοφ και του ςχολείου, γενικότερα κ.ά.. 

Ενϊ όμωσ από τθ μια πλευρά οι ακραίοι ςκεπτικιςτζσ, από φόβο για τισ ενδεχόμενεσ 

αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ εξάπλωςθσ τθσ χριςθσ των νζων τεχνολογιϊν ςτθ ηωι μασ 

αποςτρζφονται τθν ευρεία ειςαγωγι τουσ ςτθν εκπαίδευςθ και υποτιμοφν τθ ςθμαςία τθσ 

άρνθςθσ ςτθν εξζλιξθ, από τθν άλλθ πλευρά οι άκριτοι υποςτθρικτζσ τθσ παραςφρονται 

από μία ντετερμινιςτικι αντίλθψθ τθσ δφναμθσ που ζχει θ τεχνολογία να κατευκφνει τισ 

επιςτθμονικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ, χωρίσ να λαμβάνουν υπόψθ ότι θ δφναμθ αυτι δεν 

είναι ςε τόςο μεγάλο βακμό τυφλι. 

Κζλοντασ να παραλλθλίςουμε τα παραπάνω, με τα κριτιρια τα οποία αφοροφν εμάσ 

άμεςα και είναι ο λόγοσ για τον οποίο επιλζξαμε αυτό το κζμα προσ ζρευνα, κα λζγαμε 

πωσ ςκοπόσ μασ είναι θ διερεφνθςθ τθσ επίδραςθσ των γνωςτικϊν εργαλείων. Μια 

επίδραςθ, από το κεωρθτικό πρίςμα τθσ Θεωρίασ Δραςτθριότθτασ και τθσ εφαρμογισ τθσ 

ςτθν τεχνολογικά υποςτθριηόμενθ εκπαίδευςθ. Και όλα αυτά ςε ζναν εργαςτθριακό χϊρο 

τθσ τριτοβάκμιασ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ.  

 

 

1.2 Παρουςίαςθ Προβλθματικισ 
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Αρκετοί μακθτζσ φαίνεται να παρουςιάηουν δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ διαφόρων 

εκπαιδευτικϊν κεμάτων τα οποία εντείνονται λόγω των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν 

αίκουςα τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ .  

Για τον λόγο αυτό θ χριςθ νζων εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων, με τθν βοικεια των 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και του διαδικτφου φυςικά, κρίνεται αναγκαία ϊςτε να 

μπορζςει να βοθκιςει και παράλλθλα να εκςυγχρονίςει τθν εκπαιδευτικι διδαςκαλία 

κάνοντασ το μάκθμα πιο ευχάριςτο και διαςκεδαςτικό για τον εκπαιδευόμενο.  

Ρρογράμματα γενικοφ ςκοποφ ωσ γνωςτικά εργαλεία: τφποι 

 

βάςεισ δεδομζνων - λογιςτικά φφλλα - ςθμαςιολογικά δίκτυα - ζμπειρα ςυςτιματα 

- λογιςμικό πολυμζςων/υπερμζςων - περιβάλλοντα ςυνεργατικισ καταςκευισ 

γνϊςθσ - γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ - μικρόκοςμοι.  

 

Επίςθσ, άλλα κζματα προσ διερεφνθςθ τα οποία μασ αφοροφν άμεςα, είναι αυτά τθσ 

κατανόθςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ φλθσ από τουσ φοιτθτζσ. 

Ραρατθρείται, ςε εργαςτθριακοφσ χϊρουσ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ θ δυςφορία από τουσ 

φοιτθτζσ να αφομοιϊςουν αρχικά το κεωρθτικό μζροσ τθσ διδακτζασ φλθσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, με έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην 

(Δεκνζηεύζεθε: 9/5/2009) θαη ζπκκεηείραλ 350 θνηηεηέο ησλ Τ.Ε.Ι πξνεξρόκελνη από ΤΕΕ, 

έδεημε ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ζύλζεησλ καζεκαηηθώλ πξάμεσλ, εμηζώζεσλ θαη 

απνζηήζηζεο ηεο ύιεο. Ζτςι, όπωσ κακίςταται ςαφζσ, αυτό επιδρά ςτθν κατανόθςθ και 

ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτο πειραματικό μζροσ μιασ διδακτικισ παρζμβαςθσ. 

Αναγκαίο άρα από τα παραπάνω κρίνεται να γίνει ζνα ςχζδιο μακιματοσ το οποίο να 

ςτθρίηεται ςε ζνα μοντζλο μάκθςθσ (Κεωρία Δραςτθριότθτασ) το οποίο μαηί με τα 

απαραίτθτα εργαλεία (Γνωςτικό εργαλείο ςτθν περίπτωςθ μασ) να διαμορφϊςουν ζτςι τθν 

διδακτικι παρζμβαςθ, ϊςτε θ μάκθςθ να γίνει πιο ενδιαφζρουςα και να υπάρχουν 

ςθμαντικά οφζλθ από αυτιν.    

Το παραπάνω κα πραγματοποιθκεί με τθν ζρευνα που λαμβάνει χϊρα, κατά τθν οποία κα 

διερευνθκοφν τα πεδία ςτα οποία κα υπάρξουν οφζλθ από τθν ενςωμάτωςθ του  Ctat  ςτο 

ςυγκεκριμζνο επίπεδο τθσ εκπαίδευςθσ με τθ Κεωρία Δραςτθριότθτασ. 

Για πολλζσ ςχολζσ εξακολουκοφν να υπάρχουν ερωτιματα ςχετικά με το τι είναι θ Ενεργόσ 

Μάκθςθ και πόςο διαφζρει από τθν παραδοςιακι τεχνολογικι εκπαίδευςθ ςυγκεκριμζνα, 
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μιασ και αναφερόμαςτε ςε τζτοιεσ ςχολζσ, δεδομζνου, ότι αυτά τα περιβάλλοντα είναι ιδθ 

«ενεργά» ,ζχοντασ εργαςίεσ και εργαςτιρια με πειράματα και μετριςεισ.  

Βοθκϊντασ τθ ςφγχυςθ, οι ςχολζσ δεν κατανοοφν πολλζσ φορζσ πωσ οι κοινζσ μορφζσ τθσ 

Ενεργοφσ Μάκθςθσ διαφζρουν ανάμεςα και δυςτυχϊσ οι περιςςότερεσ δεν ζχουν τθν τάςθ 

να αναηθτοφν ςτθν εκπαιδευτικι βιβλιογραφία τισ απαντιςεισ.  

Αυτι θ μελζτθ εξετάηει κάκε ζνα από αυτά τα ηθτιματα και κακορίηει τθν ζννοια τθσ 

Ενεργοφσ Μάκθςθσ μζςω τθσ Κεωρίασ Δραςτθριότθτασ. Μζχρι και τθ δεκαετία του 80, οι 

περιςςότεροι ερευνθτζσ, που ενδιαφζρονταν για τισ διαδικαςίεσ  μάκθςθσ που 

υποςτθρίηονται από υπολογιςτι, βαςίηονταν ςτο μοντζλο του εκπαιδευόμενου που 

μακαίνει μόνοσ του, μιασ και οι δυνατότθτεσ για εξατομίκευςθ των μακθςιακϊν 

διαδικαςιϊν υποτίκεται ότι ιταν το ςθμαντικό χαρακτθριςτικό των υπολογιςτϊν. 

 Πμωσ θ ζλλειψθ τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ ςτα μακθςιακά περιβάλλοντα που 

βαςίηονται ςε υπολογιςτι ανθςφχθςε αρκετοφσ εκπαιδευτζσ ςτθ δεκαετία του 80  (Baker, 

1985; Cuban, 1986; Isenberg, 1992). 

Είναι βζβαια γνωςτό πωσ οι υπολογιςτζσ δεν είναι μαγικά εργαλεία και ότι από μόνοι τουσ 

δεν μποροφν να αλλάξουν τθ μακθςιακι διαδικαςία (Montague, 1990). Ερευνθτικά 

δεδομζνα όμωσ των Elliot (1994), Salomon (1990) και De Corte (1994) τονίηουν τον 

ουςιαςτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίςει θ εκπαιδευτικι τεχνολογία ςτθ δθμιουργία 

υποςτθρικτικοφ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ, υπό το πρίςμα τθσ Γνωςτικισ Επιςτιμθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 τόχοσ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ 
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Απαραίτθτο κρίνεται να μελετθκεί κατά πόςο βοθκά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και πιο 

ςυγκεκριμζνα ςτθν αφομοίωςθ και εξοικείωςθ εννοιϊν ςυναφϊν με τθν Θλεκτρολογία, ςε 

χϊρο εργαςτθριακό, ζνα βοθκθτικό  γνωςτικό εργαλείο μάκθςθσ όπωσ το Ctat.  

Ο χϊροσ αφορά τθν Τεχνολογικι εκπαίδευςθ και το εργαςτιριο είναι αυτό των Υψθλϊν 

Τάςεων δοκιμϊν.  

 

τόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ενςωμάτωςθ και εφαρμογι τθσ Θεωρίασ 

Δραςτθριότθτασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο των Τψθλϊν Σάςεων τθσ τεχνολογικισ 

εκπαίδευςθσ μζςω του γνωςτικοφ εργαλείου μάκθςθσ CTAT, προκειμζνου να 

αναδειχκοφν δείκτεσ ςθμαντικοί ςτθ μάκθςθ όπωσ θ εμπλοκι, εμφάνιςθ κινιτρων και 

ςυνεργατικότθτα. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ κα είμαςτε ςε κζςθ να εντοπίςουμε αν χριςθ των νζων 

τεχνολογιϊν και ςυγκεκριμζνα του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ςτθν εκπαίδευςθ, με αυτόν 

τον τρόπο ςαν μζκοδο παρζμβαςθσ, είναι ςε κζςθ να  «βοθκιςει» ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία και ποια τα αποτελζςματα και τα  ςυμπεράςματα που προκφπτουν από αυτιν  

τθν εφαρμογι.  

Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ και χάρθ τθσ μελζτθσ, δθμιουργιςαμε διάφορεσ 

δραςτθριότθτεσ και καλζςαμε τουσ μακθτζσ να ςυνεργαςτοφν ϊςτε να καταφζρουν να τισ 

ολοκλθρϊςουν με επιτυχία.  

Επίςθσ δείκτεσ ςθμαντικοί τθσ μάκθςθσ, όπωσ θ εμπλοκι, θ ανάμειξθ, θ εμφάνιςθ 

κινιτρων, αυτοεκτίμθςθ και ςυνεργατικότθτα, κα ερευνθκοφν το κατά πόςο βοθκοφν 

ςτθν διαδικαςία τθσ μάκθςθσ μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ πάντα παρζμβαςθσ κακϊσ και το 

κατά πόςο βοθκοφν ςτθν τεχνολογικά υποςτθριηόμενθ εκπαίδευςθ.   

Θ ελλθνικι εκπαίδευςθ κα πρζπει να ανταποκρικεί ςτθν τεχνολογία και αυτι θ 

ανταπόκριςθ δεν ςυνίςταται απλϊσ ςτο να διδάξει προγραμματιςμό ςτα νεαρά άτομα και 

να αναπτφξει δεξιότθτεσ ςτο πλθκτρολόγιο και ςτα θλεκτρονικά κυκλϊματα (κάτι που, 

όπωσ φαίνεται, υιοκετεί και αποκλειςτικά επιδιϊκει ωσ ςιμερα το υπουργείο Ραιδείασ), 

αλλά πρζπει να περιζχει προςπάκειεσ κακοδιγθςθσ τθσ τεχνολογίασ με εγγυθτζσ τισ 

δθμοκρατικζσ αξίεσ και τθν απελευκζρωςθ του ανκρϊπου.  
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Δεν κα πρζπει να επιτρζψουμε ςτθν τεχνολογία να αλλάξει μθχανικά τθν εκπαίδευςθ. 

Οποιαδιποτε αλλαγι ι μεταμόρφωςθ τθσ εκπαίδευςθσ που κα προκλθκεί κα πρζπει να 

ελζγχεται από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ και όχι από τισ μθχανζσ. 

 

1.4 Καινοτομία τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ 

Θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία επικεντρϊνεται ςτθν ζρευνα των γνωςτικϊν εργαλείων 

δθμιουργίασ δαςκάλων και ςυγκεκριμζνα ςτο γνωςτικό εργαλείο CTAT (Cognitive Tutor 

Authoring tools). Τα πράγματα, όχι  μόνον εδϊ αλλά  διεκνϊσ κυρίωσ, είναι ςε ερευνθτικό 

επίπεδο και από τθ ςτιγμι που φτιάχνεται κάπου κάτι, πρζπει οπωςδιποτε να αξιολογείται 

πριν μπει ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Χρθςιμοποιϊντασ τον υπολογιςτι ςαν εργαλείο, ζχει ζρκει επανάςταςθ ςτα εκπαιδευτικά 

δρϊμενα. Ο μακθτισ πλζον, παφει  να είναι ζνασ πακθτικόσ δζκτθσ αυτϊν που 

διαδραματίηονται ςτθν τάξθ, αλλά γίνεται ενεργόσ ςυμμζτοχοσ. Είναι ζνα ενεργό ςτοιχείο 

τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Δρα, κάτι κάνει, παίηει αν κζλει, δθμιουργεί, οικοδομεί, 

φτιάχνει. 

Φαίνεται λοιπόν κακαρά θ αναγκαιότθτα μιασ ζρευνασ για τθ μελζτθ του τρόπου με τον 

οποίο τα γνωςτικά εργαλεία ςε ςυνδυαςμό με τθν εφαρμογι τθσ Ενεργοφσ Μάκθςθσ ςτθν 

εκπαίδευςθ, επθρεάηουν τα οφζλθ από τθν διδακτικι παρζμβαςθ ςτον ςυγκεκριμζνο 

εργαςτθριακό χϊρο. 

Ππωσ αναφζραμε θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα αφορά ςε φοιτθτζσ οι οποίοι είναι μελλοντικοί 

θλεκτρολόγοι μθχανικοί τ.ε και όπωσ κατανοοφμε αςχολοφμαςτε με τθν τεχνολογικι 

εκπαίδευςθ.  

Θ καινοτομία ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι για πρϊτθ φορά γίνεται μια προςπάκεια ζρευνασ ςε 

τζτοιο επίπεδο με αυτό το δείγμα και το ςυγκεκριμζνο γνωςτικό εργαλείο. 

1.5 Ερευνθτικά Ερωτιματα  

Ρολλοί είναι οι δείκτεσ οι οποίοι οι οποίοι επθρεάηουν τθ μάκθςθ : Γνωςτικοί , Κοινωνικοί 

και Συναιςκθματικοί. Λαμβάνοντασ υπόψιν αυτοφσ τουσ δείκτεσ, αλλά και τουσ 

περιοριςμοφσ ςτθν ζρευνα που κα πραγματοποιιςουμε, διατυπϊνονται ερωτιματα τα 

οποία φαίνονται παρακάτω: 
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Ε) : Με βάςθ τθν προβλθματικι που αναπτφχκθκε παραπάνω διατυπϊνεται το ερϊτθμα  

αν θ διδαςκαλία των τεχνολογικϊν εργαςτθριακϊν μακθμάτων, που αφοροφν ςε κεματικζσ 

ενότθτεσ προγράμματοσ ςπουδϊν του Τ.Ε.Λ Ρειραιά, με τθ χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου 

CTAT, βαςιςμζνθ ςτθ Θεωρία Δραςτθριότθτασ, κακιςτά αποτελεςματικότερθ τθ μάκθςθ 

και βοθκά τουσ μακθτζσ να βελτιϊςουν τθν επίδοςι τουσ, 

 

Ε1.1)  μζςω τθσ ενεργοφσ εμπλοκισ (engagement) τουσ. 

Ε1.2)  μζςω τθσ ανάμειξθσ τουσ (involvement) ςτισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ.  

Ε2.1)  μζςω τθσ ανάπτυξθσ κινιτρων (motivation), δείκτθσ ο οποίοσ δίνει ςτόχουσ ςτουσ 

φοιτθτζσ. 

Ε2.2)  μζςω τθσ αυτοεκτίμθςθσ (Self-esteem).  

Ε3.0)  μζςω τθσ ςυνεργατικότθτασ (collaboration). 

1.6  Γενικι Επιςκόπθςθ τθσ Μεκοδολογίασ 

Αναφορικά με τθ μεκοδολογία κα γίνει χριςθ ςυγκεκριμζνου ερωτθματολογίου και το 

δείγμα, το οποίο κα είναι φοιτθτζσ του Α.Τ.Ε.Λ Ρειραιά, κα απαντοφν ςε αυτό. Από τα 

αποτελζςματα τα οποία κα ςυλλεχκοφν, κα γίνει κατάλλθλθ ςτατιςτικι ανάλυςθ και πάντα 

ςε ςχζςθ με τισ αρχικζσ μασ υποκζςεισ κα αξιολογθκοφν. 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία επικεντρϊνεται ςτθν μελζτθ των γνωςτικϊν εργαλείων 

μάκθςθσ ( Cognitive Authoring Tools)  και ςυγκεκριμζνα του γνωςτικοφ εργαλείου CTAT  το 

οποίο αποτελεί ζνα περιβάλλον θλεκτρονικισ μάκθςθσ.  

Ζχει βαςιςτεί ςε ζνα ςυνδυαςμό ερευνθτικϊν ςτρατθγικϊν με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ του 

βακμοφ βεβαιότθτασ για τα πραγματικά ςτατιςτικά χαρακτθριςτικά και φφςθ τθσ 

ςυνάφειασ των μελετϊμενων μεταβλθτϊν αλλά και τθ δυνατότθτα γενίκευςθσ των 

ευρθμάτων ςε ευρφτερα ομοειδι ςφνολα (Ραραςκευόπουλοσ, 1993).  

 

Συνοπτικά, ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ βαςίςτθκε ςτα ζξι παρακάτω τμιματα : 

A. Προςζγγιςθ  των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων 

B.  χεδιαςμόσ και πραγματοποίθςθ διδακτικισ παρζμβαςθσ τεχνολογικά 

υποςτθριηόμενθσ, βαςιηόμενθσ ςτθ Θεωρία Δραςτθριότθτασ με τθν 

ενςωμάτωςθ του γνωςτικοφ εργαλείου CTAT. Λιψθ δεδομζνων από το 

γνωςτικό εργαλείο.  Πραγματοποίθςθ των  εκπαιδευτικϊν  δραςτθριοτιτων.   
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C. τατιςτικι ανάλυςθ μζςω του SPSS ςε δεδομζνα τα οποία ςυλλζχκθκαν από 

το CTAT 

D. Διάρκρωςθ ερωτθματολογίου βαςιηόμενου ςτο AUSSE, το οποίο και δόκθκε 

ςτουσ φοιτθτζσ.  

E. Λιψθ δεδομζνων από το ερωτθματολόγιο 

F.  τατιςτικι ανάλυςθ μζςω του SPSS ςε δεδομζνα τα οποία ςυλλζχκθκαν από 

το ερωτθματολόγιο. 

Για να πάρουν όλα πραγματικι διάςταςθ, απαραίτθτεσ ιταν οι εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ αποτελοφν τθ διδακτικι μασ παρζμβαςθ, βαςιηόμενεσ ςτο 

αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν του εργαςτθρίου Τεχνολογίασ Υψθλϊν τάςεων του Α.Τ.Ε.Λ 

Ρειραιά με τθν χριςθ των ΤΡΕ, με γνϊμονα πάντα τθν Κεωρία Δραςτθριότθτασ. 

 

1.7 Οργάνωςθ τθσ Διπλωματικισ εργαςίασ 

Τα ςενάρια διευκολφνουν το άτομο να κατανοιςει οριςμζνα γεγονότα και το κακιςτοφν 

ικανό να αποκτιςει μορφζσ ςυμπεριφοράσ που είναι κατάλλθλεσ για να αποδϊςουν νόθμα 

και ςθμαςία ςτθν αλλθλουχία των ενεργειϊν του. Γενικά, μπορεί να λεχκεί ότι τα ςχιματα 

και τα ςενάρια διευκολφνουν τθν κωδικοποίθςθ των πλθροφοριϊν, διότι επεξεργάηονται 

τισ νζεσ πλθροφορίεσ που προςλαμβάνει το άτομο και τισ ενςωματϊνουν νοθματικά ςε ζνα 

ι ςε περιςςότερα υπάρχοντα γνωςτικά ςχιματα. Το άτομο κατά τθν ανάςυρςθ μιασ 

πλθροφορίασ, που ουςιαςτικά είναι μια διαδικαςία αναδόμθςθσ και όχι απλι αντιγραφι 

και αναπαραγωγι τθσ πλθροφορίασ, ενεργοποιεί τα υπάρχοντα γνωςτικά ςχιματά του, 

δθλαδι ςυμπλθρϊνει ελλειμματικοφσ δεςμοφσ μεταξφ των πλθροφοριϊν και οργανϊνει τισ 

πλθροφορίεσ με τον τρόπο που αποκτοφν νόθμα. 

Θ ιδζα δθμιουργίασ αυτοφ του ςεναρίου είναι ότι κζλουμε οι φοιτθτζσ να αποκτιςουν 

εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ πάνω ςτο αντικείμενο των Υψθλϊν Τάςεων κακϊσ και να 

αντιλθφκοφν φαινόμενα ςτα οποία μιλοφμε για παραγωγι πλάςματοσ, φαινόμενα τα 

οποία είναι άκρωσ επικίνδυνα για τον άνκρωπο αν δεν λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα 

προςταςίασ. Θ ιδζα τθσ χριςθσ του CTAT ωσ  μακθςιακοφ εργαλείου παρουςιάηει 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα μιασ και ο διδάςκων μπορεί να εμπλουτίςει τθν διδαςκαλία 

του με διαφορά εποπτικά και άλλα διαδραςτικά  μζςα ενϊ παράλλθλα αποκτά ζναν άλλο 

ρόλο όχι τόςο του δαςκάλου αλλά του κακοδθγθτι που κα είναι ζτοιμοσ να παράςχει τθ 

βοικεια του όπου αυτό του ηθτθκεί. Αντί λοιπόν τθσ διδαςκαλίασ με παραδοςιακά μζςα, 
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ςε εντελϊσ κεωρθτικό επίπεδο, ο δυναμικόσ χειριςμόσ των νζων τεχνολογιϊν δθμιουργεί 

τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ϊςτε ο εκπαιδευόμενοσ να επεμβαίνει και να ζχει ενεργό 

ςυμμετοχι ςτθν μακθςιακι του δραςτθριότθτα, αυτό άλλωςτε το οποίο επιβάλλει και θ 

τεχνολογικι εκπαίδευςθ ςε τζτοιουσ χϊρουσ .  

Θ αντικατάςταςθ του παραδοςιακοφ ςεναρίου με το τεχνολογικά υποςτθριηόμενο επιφζρει 

πλικοσ πλεονεκτθμάτων.  

Θ μεκοδολογία τϊρα θ οποία χρθςιμοποιείται βαςίηεται ςτθν ζρευνα τθν πειραματικι. Το 

δείγμα μασ κα αποτελζςουν φοιτθτζσ του τρίτου ζτουσ του Α.Τ.Ε.Λ Θλεκτρολογίασ Ρειραιά 

και αφορά ςυγκεκριμζνα το εργαςτιριο Υψθλϊν Τάςεων. 

 Το CTAT είναι ζνα εργαλείο το οποίο επικεντρϊνεται ςτθ δθμιουργία γνωςτικϊν δαςκάλων 

εφκολα και γριγορα.  

Σκοπόσ είναι να μελετιςουμε ςε βάκοσ το ςυγκεκριμζνο εργαλείο ωσ προσ το κεωρθτικό 

του υπόβακρο, μζςω τθσ ζρευνασ που κα πραγματοποιθκεί να αναλφςουμε τα 

αποτελζςματα κακϊσ επίςθσ και να αναπτφξουμε ςενάρια ϊςτε να δοφμε κατά πόςο είναι 

εφκολθ θ δθμιουργία τζτοιων εκπαιδευτικϊν εργαλείων. Φςτερα από όλθ αυτιν τθν ζρευνα 

ίςωσ είμαςτε ςε κζςθ να δϊςουμε απαντιςεισ ςε ερωτιματα που διατυπϊνονται από 

πολλοφσ όπωσ για παράδειγμα: «Κατά πόςο τα τεχνολογικά εργαλεία μποροφν να 

αξιοποιθκοφν ςε όποιο επίπεδο (γνωςτικό, δεξιοτιτων, ςυναιςκθματικό, ςτάςεων); »  
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2 
 
 
 
 

ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΚΘ ΕΡΛΣΚΟΡΘΣΘ 

 
 

2.1 Ειςαγωγι ςτθν τεχνολογικά υποςτθριηόμενθ εκπαίδευςθ 

Ζνασ ςθμαντικόσ λόγοσ, για τον οποίο οι νζεσ τεχνολογίεσ αναμζνεται να πιζςουν προσ τθν 

επιδίωξθ εςωτερικϊν μεταρρυκμίςεων ι μικρϊν παιδαγωγικϊν επαναςτάςεων ςτισ ςχολικζσ 

βακμίδεσ, ζχει ςχζςθ με τθν ίδια τθ φφςθ του υπολογιςτι ωσ τεχνολογικοφ, επιςτθμονικοφ και 

γνωςτικοφ εργαλείου.  

Ζχει ιδθ γίνει φανερό ότι, γενικά, τα "ζξυπνα" εργαλεία όχι μόνον απαιτοφν εξυπνότερουσ 

και ικανότερουσ χειριςτζσ, από ό,τι τα ςυμβατικά, αλλά και μποροφν ςε μεγαλφτερο βακμό να 

ςυμβάλουν ςτθν καλλιζργεια και τθν επίςπευςθ τθσ ανάπτυξθσ ικανοτιτων, που ζμεναν 
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ανεκμετάλλευτεσ με τθ χριςθ άλλων μζςων και εργαλείων, ιδιαίτερα όταν οι δυνατότθτεσ τουσ 

αξιοποιοφνται κατάλλθλα για εκπαιδευτικοφσ και αναπτυξιακοφσ ςκοποφσ. 

Ροιεσ είναι όμωσ οι ιδιαιτερότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά του υπολογιςτι, που τον κάνουν να 

διαφζρει ςε ςχζςθ με άλλα μζςα διδαςκαλίασ και εργαλεία μάκθςθσ και να ευνοεί ιδιαίτερα τθν 

ανάπτυξθ περιςςότερο προωκθμζνων και επικυμθτϊν από παιδαγωγικι άποψθ δεξιοτιτων, 

όπωσ αυτζσ που αναφζρκθκαν παραπάνω; Γιατί το νζο υπολογιςτικό και διαδικτυακό 

περιβάλλον, το ςυνδεδεμζνο με τα λεγόμενα πολυμζςα και υπερμζςα, μπορεί να ςυμβάλει ςε μια 

ςφγχρονθ παιδαγωγικι αναγζννθςθ ι τουλάχιςτον, ςτθν εξάπλωςθ των μικρϊν μεταρ-

ρυκμιςτικϊν εςτιϊν; 

Θ αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ και θλεκτρονικισ μάκθςθσ ςτθ 

ςυμβατικι ανϊτατθ εκπαίδευςθ αποτελεί μια ςθμαντικι δυνατότθτα για τα Ρανεπιςτιμια 

να επιτφχουν το επίπεδο ευελιξίασ που είναι απαραίτθτο για τθν παροχι 

αποτελεςματικότερθσ εκπαίδευςθσ προςαρμοςμζνθσ ςτισ ατομικζσ ανάγκεσ των φοιτθτϊν 

τουσ.  

Θ διαμεςολάβθςθ τθσ τεχνολογίασ και θ αξιοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ ςτθν     

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ είναι ολοζνα και μεγαλφτερθ. Συνεργαςίεσ πανεπιςτθμίων (π.χ. 

MIT, Stanford, University of Michigan, Indiana University) αλλά και μεμονωμζνεσ 

προςπάκειεσ (Λεβεντίδθσ κ.α. 2005) αποφζρουν ανοικτά ςυςτιματα διαχείριςθσ 

μακθμάτων, ανάπτυξθ και διάκεςθ εκπαιδευτικϊν πόρων και ςειρά καινοτομικϊν λφςεων 

με τθ βοικεια των ΤΡΕ. 

Το ενδιαφζρον για παροχι μεικτισ εκπαίδευςθσ ζχει αυξθκεί τα τελευταία πζντε χρόνια 

και ςτο Ελλθνικό Εκπαιδευτικό ςφςτθμα κυρίωσ για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) Υπάρχει μία τάςθ για πιο φοιτθτοκεντρικά και εξατομικευμζνα μοντζλα εκπαίδευςθσ 

που κεωροφνται αποτελεςματικότερα  

β) Τα Ρανεπιςτιμια επεκτείνουν τισ τεχνολογικζσ τουσ υποδομζσ και αναπτφςςουν 

ςυςτιματα διαχείριςθσ μακθμάτων (e-class, compus) και υπθρεςίεσ για online εκπαίδευςθ  

γ) Οι ςθμερινοί ςπουδαςτζσ νιϊκουν πιο άνετα και επικυμοφν περιςςότερο τθν online 

επικοινωνία,  

δ) Θ ςυνεχισ αφξθςθ των γνϊςεων και οι απαιτιςεισ για εξοικονόμθςθ χρόνου κάνουν 

ςυνεχι τθν αναηιτθςθ και τθν προτίμθςθ ςε ευζλικτεσ μορφζσ εκπαίδευςθσ, εργαςίασ και 

μελζτθσ. 
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Οι δικτυακζσ τεχνολογίεσ και ςυγκεκριμζνα  το Διαδίκτυο μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν  

ϊςτε να υποςτθρίξουν τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ κοινωνικζσ 

και εποικοδομιςτικζσ κεωριςεισ για τθν καταςκευι τθσ γνϊςθσ (Harasim, 1989; Jonassen, 

Carr, & Yueh, 1998; Maureen, 2000; Hofstetter, 1998; James, 2000).   

Στον χϊρο τθσ ςφγχρονθσ διδαςκαλίασ πολλζσ φορζσ υπάρχει μια ςφγχυςθ όρων. Κα 

πρζπει να ςυμφωνιςουμε ςε μερικζσ βαςικζσ ζννοιεσ ζτςι ϊςτε να μιλάμε για το ίδιο 

πράγμα.(Χαραμισ 2006, ‘Ρεριγραφι δράςθσ του e-learning’) 

Σχιμα 2.1 : Δικτυακζσ τεχνολογίεσ. 

 

Text – Based Traning, είναι θ κλαςςικι εκπαίδευςθ μζςω βιβλίων και εγχειριδίων. 
 
CBT ι Computer Based Training, είναι ο προάγγελοσ του e-learning. Ρρόκειται για 
εκπαίδευςθ που βαςίηεται ςτθν τεχνολογία των Θ/Υ και αναπτφχκθκε πριν τθν εμφάνιςθ 
του διαδικτφου. Ζχει απλοϊκι μορφι (ςε ςφγκριςθ με τα ςθμερινά ςυςτιματα). 
Ρεριεχόμενο και επικοινωνία. Κατά κφριο λόγο αφορά αυτόεκπαίδευςθ (self – Paces 
εκπαίδευςθ). 
 
Online – Training ι  Web – Based Training (WEΒ) ι Internet Training, είναι θ εκπαίδευςθ 
που ςαν πλατφόρμα χρθςιμοποιεί τα δίκτυα (Internet, Intranet, Extranet etc). Αποτελεί 
μζροσ του e- learning και εξαπλϊνεται ταχζωσ. 
 
Ε – Learning ι Ηλεκτρονικι Μάκθςθ και Εκπαίδευςθ, είναι ζνασ εξαιρετικά ευρφσ όροσ 
που καλφπτει τα παραπάνω κακϊσ και οτιδιποτε αφορά τθν χριςθ των ςφγχρονων 
τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ  (ΤΒΤ), ανεξάρτθτα αν υλοποιείται  online, offline ι με 
ςυνδυαςμό τουσ. Το τεχνολογικό υπόβακρο είναι εξαιρετικά ευρφ (δίκτυα, video, PCs, 
Interactive TV, Satellite, Broadcasts etc.). 
 
E – Traning ι Ηλεκτρονικι Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ ι Technology Based Training (TBT), 
είναι μζροσ του e-learning που αφορά επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ ςε αντιπαράκεςθ με 
το e-learning που αφορά μακθςιακι εκπαίδευςθ ςε ΑΕΛ, Σχολεία κτλ.  
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Distance – Learning περιλαμβάνει όλα τα είδθ εκπαίδευςθσ όταν o εκπαιδευόμενοσ απζχει 
από τον εκπαιδευτι (χϊροσ, χρόνοσ ι και τα δφο). Ρεριλαμβάνει το e-learning αλλά και 
άλλεσ μορφζσ (π.χ. μζςω κλαςςικισ αλλθλογραφίασ). 
 
Instructor Led Training (ILT) ι  C-learning (Classroom), είναι θ εκπαίδευςθ όπου 
εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτζσ βρίςκονται ςτον ίδιο χϊρο και χρόνο κατά τθν 
εκπαίδευςθ. 
 

2.2 Κονςτρουκτιβιςμόσ (Constructivism)  

Ο Κονςτρουκτιβιςμόσ (Εποικοδομιςμόσ)  υποςτθρίηει ότι αντανακλϊντασ ςτισ εμπειρίεσ μασ 

κατανοοφμε τον κόςμο που μασ περιβάλλει. Οι εμπειρίεσ μασ δζχονται επεξεργαςία από τα 

προςωπικά “νοθτικά μοντζλα”, με αποτζλεςμα θ μάκθςθ να είναι θ προςαρμογι 

(accommodation) αυτϊν των μοντζλων ςτισ νζεσ εμπειρίεσ. Θ μάκθςθ κα πρζπει να ζχει 

αφετθρία ςε κζματα που οι μακθτζσ επιχειροφν να κατανοιςουν. Τα επιμζρουσ κζματα κα 

πρζπει να εντάςςονται ςτο γενικότερο πλαίςιό τουσ και ζμφαςθ κα πρζπει να δίνεται ςε 

πρωταρχικζσ ζννοιεσ. Θ κατάλλθλθ διδαςκαλία λαμβάνει υπόψθ τα νοθτικά μοντζλα που 

χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ για να κατανοιςουν τον κόςμο. Ο μακθτισ κα πρζπει να δομεί 

το δικό του νόθμα και όχι να αποςτθκίηει τισ “ςωςτζσ” απαντιςεισ που ζχουν δϊςει άλλοι. 

Επιπλζον, θ εκπαίδευςθ διακρίνεται από διεπιςτθμονικότθτα, γι αυτό και θ αξιολόγθςθ κα 

πρζπει να είναι μζροσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ  (διαμορφωτικι αξιολόγθςθ, formative 

assessment) και όχι μόνο ςυνολικι αποτίμθςθ αυτισ (summative assessment). 

Σφμφωνα με τον Εποικοδομθτιςμό, θ διδακτζα φλθ κα πρζπει να προςαρμόηεται ςτθν 

προθγοφμενθ γνϊςθ των μακθτϊν και οι εκπαιδευτικοί να  προςαρμόηουν τισ ςτρατθγικζσ 

διδαςκαλίασ τουσ ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν και να ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ να 

αναλφςουν, να ερμθνεφςουν και να προβλζψουν τθν πλθροφορία. Οι κακθγθτζσ επίςθσ 

πρζπει να χρθςιμοποιοφν ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ και να προωκοφν εκτενι διάλογο 

ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ πάνω ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. Ο κονςτρουκτιβιςμόσ προτείνει 

τθν απαλοιφι των βακμϊν και των προκακοριςμζνων τεςτ. Αντίκετα, θ αξιολόγθςθ γίνεται 

μζροσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, ϊςτε οι μακθτζσ παίηουν ζναν μεγαλφτερο ρόλο ςτο να 

κρίνουν τθν πρόοδό τουσ. 

Οι εποικοδομιςτζσ ι κοςτρουκτιβιςτζσ βλζπουν τθν μάκθςθ ωσ ενεργό διαδικαςία ςτθν 

οποία οι μακθτζσ/τριεσ καταςκευάηουν ενεργά τθ γνϊςθ δεδομζνου ότι προςπακοφν να 

κατανοιςουν τον κόςμο που τουσ περιβάλλει.  
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Το όνομα του ϊςου ψυχολόγου και φιλόςοφου Vygotsky ςτθ δεκαετία του 1930 

ςυνδζεται με τθ κεωρία του κοινωνικοφ κονςτρουκτιβιςμοφ. Δίνει ζμφαςθ ςτθν επίδραςθ 

που αςκοφν τα πολιτιςμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα ςτθ μάκθςθ και υποςτθρίηει τθν 

ανακαλυπτικι μάκθςθ. Αυτι θ προςζγγιςθ τοποκετεί το διδάςκοντα ςε ζνα ενεργό ρόλο 

ενϊ ςυγχρόνωσ οι μακθτζσ αναπτφςςουν τισ νοθτικζσ τουσ ικανότθτεσ φυςικά, μζςα από 

ποικίλα μονοπάτια τθσ ανακάλυψθσ. 

Τρία κζματα ενοποιοφν τθν, μάλλον πολφπλοκθ, κεωρία του Vygotsky. Το πρϊτο είναι θ 

ςπουδαιότθτα τθσ πολιτιςμικισ παράδοςθσ, το δεφτερο είναι ο κεντρικόσ ρόλοσ τθσ 

γλϊςςασ και το τρίτο είναι αυτό που ο Vygotsky ονομάηει «ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ». 

Τρεισ βαςικζσ υποκζςεισ του Vygotsky: 

1.     Σο κοινωνικό περιβάλλον. 

Θ κοινότθτα κζτει ζνα κεντρικό ρόλο. 

Οι άνκρωποι του ςτενοφ περιβάλλοντοσ του μακθτι επθρεάηουν ςθμαντικά τον τρόπο που 

αυτόσ βλζπει τον κόςμο. 

2.     Εργαλεία για γνωςτικι ανάπτυξθ. 

Το είδοσ και θ ποιότθτα αυτϊν των εργαλείων κακορίηεται από τον τφπο και το ρυκμό τθσ 

ανάπτυξθσ. 

Τα εργαλεία δυνατόν να περιλαμβάνουν: ςπουδαίουσ ενιλικεσ για το μακθτι, γλϊςςα, 

πολιτιςμικι παράδοςθ 

3.     Η ηϊνθ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ (zone of proximental development) 

Σφμφωνα με τθ κεωρία του Vygotsky οι δεξιότθτεσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων μποροφν 

να τοποκετθκοφν ςε τρεισ κατθγορίεσ ωσ εξισ: α) αυτζσ που εκτελοφνται ανεξάρτθτα από 

το μακθτι β) αυτζσ που δεν μποροφν να εκτελεςτοφν οφτε με βοικεια γ) αυτζσ που 

ανικουν μεταξφ των δφο, δθλαδι τα ζργα που μποροφν να εκτελεςκοφν με βοικεια. 

 

Αρχζσ του Vygotsky για τθ μάκθςθ 

Θ μάκθςθ και θ ανάπτυξθ είναι μια κοινωνικι και ςυνεργατικι δραςτθριότθτα που δεν μπορεί 

να διδαχκεί. Εξαρτάται από το μακθτι να οικοδομιςει τθ δικι του κατανόθςθ ςτο μυαλό του. 

Σε αυτι τθ διαδικαςία ο δάςκαλοσ ενεργεί ωσ διευκολυντισ τθσ μάκθςθσ.Θ ηϊνθ τθσ 

επικείμενθσ ανάπτυξθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για το ςχεδιαςμό των κατάλλθλων 
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καταςτάςεων κατά τθ διάρκεια των οποίων προςφζρεται ςτο μακθτι θ απαραίτθτθ υποςτιριξθ 

για τθ μζγιςτθ μάκθςθ.Πταν προςφερκοφν οι κατάλλθλεσ καταςτάςεισ, πρζπει να λθφκεί 

υπόψθ ότι θ μάκθςθ κα πρζπει να επιτευχκεί ςε πλαίςια που ζχουν νόθμα, κατά προτίμθςθ ςε 

εκείνο το πλαίςιο ςτο οποίο θ μάκθςθ μπορεί να εφαρμοςτεί.Εμπειρίεσ εξωςχολικζσ πρζπει να 

ςυςχετιςτοφν με τισ ςχολικζσ εμπειρίεσ. Εικόνεσ, προςωπικζσ ιςτορίεσ, ςτιγμιότυπα ειδιςεων, 

που ενςωματϊνονται ςτισ δραςτθριότθτεσ, παρζχουν ςτουσ μακθτζσ τθν αίςκθςθ τθσ φπαρξισ 

τουσ μεταξφ τθσ κοινότθτασ και τθσ μάκθςθσ.  

Ρρζπει να μελετοφνται πρϊτα οι κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ διαδικαςίεσ του 

περιβάλλοντοσ ενόσ παιδιοφ, προκειμζνου να κατανοθκοφν οι γνωςτικζσ του λειτουργίεσ. 

Δθλαδι θ γνωςτικι ανάπτυξθ ενόσ παιδιοφ δεν μπορεί να περιγραφεί χωρίσ αναφορά ςτο 

κοινωνικό περιβάλλον του, αφοφ θ ικανότθτα ςκζψθσ και μάκθςθσ αναπτφςςεται ςε 

μεγάλο βακμό υπό τθν επίδραςθ των κοινωνικϊν ςυνκθκϊν.  

Θ γνϊςθ του παιδιοφ, οι ςκζψεισ, οι ςτάςεισ, οι αξίεσ και οι πεποικιςεισ του προκφπτουν 

μζςα από τισ διαδράςεισ με τουσ άλλουσ, όχι με πακθτικι αποδοχι, αλλά με ενεργθτικι 

εςωτερίκευςθ. Κατά τον Vygotsky και τθν «κοινωνικο-πολιτιςτικι κεωρία» του δεν αρκεί να 

μελετιςει κανείσ μόνο το κοινωνικό περιβάλλον (όπωσ ζκαναν οι ςυμπεριφοριςτζσ) ι μόνο 

το παιδί (όπωσ ζκανε ο Piaget), για να κατανοιςει τθν πολυπλοκότθτα τθσ γνωςτικισ 

ανάπτυξθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχιμα 2.2 : γνωςτικι ανάπτυξθ ςε ςφμβολα. 

 

Οι απόψεισ του Vygotsky ςτθρίηονται ςε δφο βαςικζσ ιδζεσ:  

α. Τθν  γνωςτικι ανάπτυξθ μποροφμε να τθν κατανοιςουμε μόνο μζςα ςτα ιςτορικά και 

πολιτιςτικά πλαίςια ςτα οποία ηει το παιδί.  
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β. Θ ανάπτυξθ εξαρτάται από τα ςυμβολικά ςυςτιματα μζςα ςτα οποία μεγαλϊνει το 

παιδί. Τα ςυμβολικά ςυςτιματα αναφζρονται ςε ςφμβολα τα οποία δθμιουργεί μια 

κουλτοφρα και τα οποία βοθκοφν το άτομο να ςκζφτεται, να επικοινωνεί και να επιλφει 

προβλιματα, π.χ. γλϊςςα, ςφςτθμα γραφισ, ςφςτθμα αρίκμθςθσ κ.α.  

 

2.3 Η κεωρίασ Δραςτθριότθτασ και τα επίπεδα τθσ 

Θ κεωρία δραςτθριοτιτων ξεκινά με τθν ιδζα τθσ δραςτθριότθτασ. Μία δραςτθριότθτα 

αντιμετωπίηεται ςαν ζνα ςφςτθμα ανκρϊπου που «πράττει» όπου το υποκείμενο δουλεφει 

ςε ζνα αντικείμενο με ςκοπό να αποκομίςει τθν επικυμθτι ζξοδο. Για να το κάνει αυτό, το 

υποκείμενο επιςτρατεφει εργαλεία τα οποία μπορεί να είναι εξωτερικά (π.χ. ζνα τςεκοφρι, 

ζναν υπολογιςτι) ι εςωτερικά (π.χ. ζνα ςχζδιο). Σαν μία επίδειξθ, μία δραςτθριότθτα 

μπορεί να είναι μία λειτουργία μίασ αυτόματθσ κλιςθ ενόσ κζντρου. Ππωσ κα δοφμε ςτθ 

ςυνζχεια πολλά υποκείμενα μπορεί να είναι αναμεμειγμζνα ςτθ δραςτθριότθτα και κάκε 

ζνα μπορεί να ζχει ζνα ι περιςςότερα κίνθτρα (π.χ. βελτιωμζνθ διαχείριςθ προμθκειϊν). 

Ζνα απλό παράδειγμα μίασ δραςτθριότθτασ μζςω ενόσ κζντρου κλιςεων μπορεί να είναι 

ζνασ διαχειριςτισ του τθλεφϊνου (υποκείμενο) που αλλάηει τα αρχεία χρεϊςεων του 

πελάτθ (αντικείμενο) ζτςι ϊςτε τα δεδομζνα χρεϊςεων (ζξοδοσ) να είναι ςωςτά 

χρθςιμοποιϊντασ ζνα γραφικό περιβάλλον με μία βάςθ δεδομζνων (εργαλείο).(Wikipedia) 

Ο περιοριςμόσ τθσ μοντελοποίθςθσ των μεκόδων για τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ 

ςχεδιαςμοφ, μπορεί να οφείλεται ςτθν παράλειψθ του «πλαιςίου». Ωςτόςο, θ ζννοια του 

πλαιςίου πρζπει να αναλυκεί. Ο Kuutti, επιςθμαίνει τθν ςθμαςία τθσ επικζντρωςθσ ςε 

δραςτθριότθτεσ εργαςιϊν ωσ πλαίςιο των ςυςτθμάτων τθσ Ρλθροφορίασ, λζγοντασ πωσ: 

Ροτζ δεν αναπτφςςουμε μόνο ςυςτιματα πλθροφοριϊν, αλλά το ςφνολο τθσ εργαςίασ τθσ 

δραςτθριότθτασ που κα χρθςιμοποιθκεί. Αλλά πϊσ κα εννοοφμε τισ δραςτθριότθτεσ 

εργαςίασ; 

Ο Leontiev  ανζπτυξε τθν εςωτερικι διάρκρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ βαςιηόμενοσ ςτθν 

αρχι τθσ ανάλυςθ από μονάδεσ, πράγμα που ςθμαίνει ότι όλεσ οι κφριεσ ιδιότθτεσ είναι 

ςυνυφαςμζνεσ με το ςφνολο. Οι μονάδεσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι ενζργειεσ και 

λειτουργίεσ οι οποίεσ οργανϊνονται ςε μια ιεραρχικι δομι. Οι δραςτθριότθτεσ 

διακρίνονται με βάςθ το κίνθτρο τουσ, οι δράςεισ με βάςθ το ςτόχο τουσ και οι λειτουργίεσ 



Cognitive tools & e-learning 

Σειίδα 25 από 188 

 

ςτθ βάςθ των ςυνκθκϊν κάτω από τισ οποίεσ οι δράςεισ μεταφζρονται. Θ ζννοια αυτϊν 

των «μονάδων» δθμιουργεί τθν δυνατότθτα για προςδιοριςμό :  

 

α) ο ςκοπόσ μιασ δραςτθριότθτασ με το να κακορίηουμε το κίνθτρο 
 
β) ο ςτόχοσ μιασ δραςτθριότθτασ με το να κακορίηουμε το ςτόχο για τον οποίο το κζμα 
αςχολείται και   
 
γ) τα μζςα με τα οποία μια δραςτθριότθτα διενεργείται κακορίηοντασ τισ ςυνκικεσ υπό 
τισ οποίεσ θ δράςθ λαμβάνει χϊρα. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχιμα 2.3.1 Λεραρχία τθσ Κεωρίασ Δραςτθριοτιτων 
 
 
Θ Τεχνολογία ςτθν πράξθ, αλλάηει τισ ςυνκικεσ τθσ εργαςίασ με το να αυξάνει το επίπεδο 

τθσ αυτοματοποίθςθσ. Από ψυχολογικισ οπτικισ, θ αυτοματοποίθςθ είναι θ μθχανοποίθςθ 

των ανκρωπίνων λειτουργιϊν. Πμωσ, αν και οι λειτουργίεσ γίνονται μζςω μιασ μθχανισ, 

εξακολουκεί να ςυνειδθτοποιεί τθ δράςθ και τουσ ςτόχουσ του κζματοσ.  

Οι Δράςεισ και λειτουργίεσ ,δεν περιζχουν οποιαδιποτε ιδιαιτερότθτα ςε ςχζςθ με τθ 

δραςτθριότθτα. Κατά ςυνζπεια, θ άποψθ των εφαρμογϊν τθσ πλθροφορικισ ωσ 

αντικαταςτάτεσ λειτουργιϊν, δεν είναι επαρκισ για τθν ανάλυςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ. 

Τα εργαλεία δεν είναι απλϊσ προςτικζμενα ςτθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα, αλλά οφτε και 

τθν μεταςχθματίηουν. Ανάλυςθ κάκε είδουσ ςυμπεριφοράσ εργαςίασ  πρζπει ςυνεπϊσ να 

περιλαμβάνει και τα τρία επίπεδα ανάλυςθσ: δραςτθριότθτα, δράςθ και λειτουργία, τθν 

ελάχιςτθ μονάδα ανάλυςθσ θ οποία αποτελεί τθ δραςτθριότθτα. 
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Μία δραςτθριότθτα μοντελοποιείται ςε μία ιεραρχία τεςςάρων επιπζδων. Ο Kuutti 

επεξεργάςτθκε τθ κεωρία δραςτθριοτιτων ςαν ζνα ςφςτθμα τεςςάρων επιπζδων. 

Τα επίπεδα τθσ δραςτθριότθτασ επίςθσ χαρακτθρίηονται από το ςκοπό τουσ : « οι 

δραςτθριότθτεσ προςανατολίηονται ςτα κίνθτρα, που είναι αντικείμενα τα οποία 

δθμιουργοφν οι ίδιεσ. Κάκε κίνθτρο είναι ζνα αντικείμενο, υλικό ι πνευματικό που 

ικανοποιεί μία ανάγκθ. Οι δράςεισ είναι διαδικαςίεσ λειτουργικά κατϊτερεσ από τισ 

δραςτθριότθτεσ• αυτζσ ζχουν ςτόχο ςυγκεκριμζνουσ ςυνειδθτοφσ ςτόχουσ… οι δράςεισ 

ςυνειδθτοποιοφνται μζςω λειτουργιϊν που κακορίηονται από τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ 

τθσ δραςτθριότθτασ. » 

Ο Engestrøm ανζπτυξε ζνα διευρυμζνο μοντζλο μίασ δραςτθριότθτασ, το οποίο προςκζτει 

και ζναν άλλο παράγοντα, τθ κοινωνία («αυτοφσ που μοιράηονται το ίδιο αντικείμενο»). 

Ζπειτα πρόςκεςε κανόνεσ που αφοροφν τθ μεςολάβθςθ μεταξφ του υποκειμζνου και τθσ 

κοινωνίασ, και τθ διαίρεςθ τθσ εργαςίασ ανάμεςα ςε αντικείμενο και κοινωνία. 

Ο Engestrom (1993) μελζτθςε όλα αυτά τα ςτοιχεία και προςπάκθςε να τα οργανϊςει ςε 

ζνα ςφςτθμα (δραςτθριότθτασ) το οποίο περιλαμβάνει το ‘υποκείμενο’ δθλαδι το 

άτομο/ομάδα που αναπτφςςουν μια δράςθ, το ‘αντικείμενο’ προσ το οποίο κατευκφνεται 

αυτι θ δράςθ, τα ‘μζςα/εργαλεία που χρθςιμοποιοφν ςτα πλαίςια μιασ ‘κοινότθτασ’, με 

‘καταμεριςμό ςτθν εργαςία’ και ‘κανόνεσ’ (βλ. Σχεδιάγραμμα 2.3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Σχιμα 2.3.2: Σφςτθμα δραςτθριότθτασ (Engestrom, 1993)  

 

Το υποκείμενο παραπζμπει ςτο άτομο ι τθν ομάδα των οποίων θ δράςθ/ενζργεια 

επιλζχτθκε ωσ το βαςικό ςθμείο τθσ ανάλυςθσ. Το αντικείμενο αφορά ςτισ ‘πρϊτεσ φλεσ’ ι 

το ‘διάςτθμα του προβλιματοσ’ προσ τισ οποίεσ κατευκφνεται θ δραςτθριότθτα και θ οποία 

τροποποιείται ι μεταβάλλεται ςε αποτελζςματα - με τθ βοικεια των φυςικϊν ι 

ςυμβολικϊν, εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν εργαλείων (μεςολαβθτικά όργανα και ςφμβολα). Θ 
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κοινότθτα ςυμβιβάηει πολλαπλά άτομα και/ι υποομάδεσ οι οποίεσ μοιράηονται τον ίδιο 

γενικό αντικείμενο.  

Ο καταμεριςμόσ τθσ εργαςίασ αφορά τόςο τθν οριηόντια κατανομι των κακθκόντων 

ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ κοινότθτασ όςο και τθν κάκετθ κατανομι τθσ εξουςίασ και κζςθσ. 

Τζλοσ οι κανόνεσ αφοροφν τουσ κατθγορθματικοφσ και εξυπακουόμενουσ διακανονιςμοφσ, 

νόρμεσ και ςυμβιβαςμοφσ οι οποίοι εξαναγκάηουν δράςεισ και αλλθλεπιδράςεισ μζςα ςτο 

ςφςτθμα δραςτθριότθτασ (Engestrom, 1993, ςελ. 67).  

 

Σχιμα 2.3.3 Διάγραμμα Δραςτθριότθτασ προςαρμοςμζνο 

 

Θ κεωρία τθσ δραςτθριότθτασ (activity theory) επιλζγει ωσ μονάδα ανάλυςθσ τθ 

δραςτθριότθτα(activity) που αποτελεί ζνα πλαίςιο για τθ μελζτθ των ανκρϊπινων πράξεων 

(actions) ωσ αναπτυξιακϊν διαδικαςιϊν ενταγμζνων ςε ζνα κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο 

(context). Θ κεωρία αυτι, ζχοντασ τισ ρίηεσ τθσ ςτθ κεωρία του Vygotsky και των 

ςυνεχιςτϊν τθσ, όπωσ αναφζραμε και παραπάνω  κινείται πάνω ςε δφο βαςικζσ ιδζεσ: 

 

http://www.educ.utas.edu.au/users/ilwebb/research/activity_theory.htm


Cognitive tools & e-learning 

Σειίδα 28 από 188 

 

1. Το ανκρϊπινο πνεφμα μπορεί να αναδυκεί, υπάρξει και να κατανοθκεί μόνο μζςα 
ςτο πλαίςιο τθσ αλλθλεπίδραςθσ του ανκρϊπου με τον υπόλοιπο κόςμο. 
 

2. Θ αλλθλεπίδραςθ αυτι, που ςυνίςταται από τθ δραςτθριότθτα, είναι κοινωνικά 
και πολιτιςμικά προςδιοριςμζνθ. 
 

Θ ανκρϊπινθ δράςθ διαμεςολαβείται από πολιτιςμικά ςφμβολα (cultural signs), τα οποία 

καταλαμβάνουν κυρίαρχθ κζςθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και τα ςυςτατικά μζρθ κάκε  

δραςτθριότθτασ οργανϊνονται ςε ςυςτιματα δραςτθριότθτασ (activity systems), 

διαμορφϊνοντασ ζνα ςφνκετο μοντζλο μάκθςθσ. 

Οι δραςτθριότθτεσ πραγματοποιοφνται ωσ ατομικζσ ι ςυνεργατικζσ δράςεισ και ςειρζσ ι 

δίκτυα δράςεων που ςχετίηονται μεταξφ τουσ με βάςθ ζνα αντικείμενο και κοινά κίνθτρα. 

Συμμετοχι ςε μια δραςτθριότθτα ςθμαίνει πραγματοποίθςθ ςυνειδθτϊν πράξεων οι 

οποίεσ ζχουν ζναν άμεςο και οριςμζνο ςτόχο. 

Τα υποκείμενα τθσ ομάδοσ είναι όλοι οι φοιτθτζσ και ωσ κοινότθτα μπορεί να κεωρθκεί 

οποιαδιποτε ομάδα μάκθςθσ ςαν ζνα κοινωνικό ςφνολο.  

 

2.4 Γνωςτικά εργαλεία και θ Θεωρία Δραςτθριότθτασ 

Σι είναι το Ctat 

 Το CTAT είναι μια ακολουκία γνωςτικϊν  εργαλείων που διευκολφνουν τθν 
ενεργθτικι εμπλοκι του μακθτι ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ ςε online μακιματα.   

 Μποροφμε να καταγράφουμε τον τρόπο ςκζψθσ των μακθτϊν επιτυγχάνοντασ να 
γίνονται οι ίδιοι δάςκαλοι του εαυτοφ τουσ. 

 Μποροφμε να το χρθςιμοποιιςουμε και ςαν εργαλείο ενίςχυςθσ τθσ διδαςκαλίασ 
ςτα πλαίςια ςυνεργατικισ μάκθςθσ.  

Θ χριςθ του Ctat ωσ γνωςτικό εργαλείο αντικατοπτρίηει ζνα ευρφ φάςμα 

διδακτικϊν προςεγγίςεων όπωσ:  

 Ανάπτυξθ ιδεϊν και εννοιϊν  

 Οικοδόμθςθ γνϊςεων  

 Οργάνωςθ τθσ ςκζψθσ  

 ςυνεργατικότθτα (cooperation)  

 εμπιςτοςφνθ-κίνθτρα (motivation confidence)  

 εμπλοκι (involvement) 

 ςχολικι ικανότθτα (school competence) 
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Θ ερευνθτικι πορεία που ακολουκικθκε βαςίςτθκε ςε ζνα ςφνολο δεδομζνων από το 

ερωτθματολόγιο το οποίο δόκθκε ςτουσ φοιτθτζσ, αλλά και από το γνωςτικό εργαλείο. 

Οι φοιτθτζσ μζςω των απαντιςεων που ζδωςαν ςε αυτά, ουςιαςτικά απαντοφν και 

αξιολογοφν οι ίδιοι τθ ςθμαςία του γνωςτικοφ εργαλείου που ενςωματϊκθκε ςτο μάκθμα, 

κακϊσ και τισ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ που το ςυνοδεφουν. 

Οι παραπάνω προςεγγίςεισ, οι οποίεσ εμπεριζχονται ουςιαςτικά ςτουσ δείκτεσ τουσ 

οποίουσ ερευνοφμε, αποτελοφν τισ κφριεσ ιδιότθτεσ των δραςτθριοτιτων.   

 

Οι εν δυνάμει τϊρα ιδιότθτεσ ενόσ νζου γνωςτικοφ εργαλείου αποτυπϊνονται παρακάτω. 

 

Τα γνωςτικά εργαλεία πρζπει να : 

 

 ενεργοποιοφν ςφνκετεσ γνωςτικζσ  μακθςιακζσ ςτρατθγικζσ και τθν κριτικι ςκζψθ 

 να ελζγχονται από το μακθτι και όχι από το δάςκαλο ι τθν τεχνολογία (πχ 

καταςκευι βάςεων δεδομζνων από μακθτζσ) 

 να μθ μειϊνουν τθν επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ 

 να μθν είναι εργαλεία μιασ πλθκτρολόγθςθσ  

 βοθκοφν ςτον αναςτοχαςμό του μακθτι 

 βοθκοφν ςτθν οργάνωςθ τθσ γνϊςθσ του 

 βοθκοφν ςτθ διεκπεραίωςθ προκλθτικϊν δραςτθριοτιτων (όχι κατευκυνόμενων 

από το δάςκαλο ι το τυπικό αναλυτικό πρόγραμμα) 

 βοθκοφν ςτθν καταςκευι τθσ προςωπικισ επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ από το 

μακθτι 

 βοθκοφν ςτθ διερεφνθςθ μιασ κατάςταςθσ που ζχει νόθμα για το μακθτι  

 βοθκοφν να αναπτφςςει τθν κριτικι του ςκζψθ 

 βοθκοφν να δουλεφει ςκλθρά 

 βοθκοφν να αναςτοχάηεται  

 βοθκοφν να ςυηθτά 

 βοθκοφν να ςυνεργάηεται 
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CTAT -  Κίνθτρα και ςτόχοι (motivation & goal) 

 

 Κίνθτρο για το CTAT είναι θ δθμιουργία δαςκάλων εφκολα και γριγορα. 

Στόχοσ του είναι να διευρυνκεί θ ομάδα των ατόμων που χρθςιμοποιοφν το Ctat ςαν 

εργαλείο ςυγγραφισ δαςκάλων 

 

Είδθ δαςκάλων που υποςτθρίηονται από το CTAT 

 

• Δαςκάλουσ  οι οποίοι δίνουν ζμφαςθ ςτα παραδείγματα (Example-Tracing Tutors 

ι Pseudo Tutors) . Μποροφν να δθμιουργθκοφν πολφ εφκολα χωρίσ 

προγραμματιςμό αλλά απαιτοφν τθν δθμιουργία ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ. 

Αξιολογοφν τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν, μζςω ςφγκριςθσ τθσ με παραδείγματα 

αλλά και ςωςτζσ και μθ ςυμπεριφορζσ επίλυςθσ προβλθμάτων. 

 Γνωςτικοί  δάςκαλοι (Cognitive Tutors) Απαιτοφν  προγραμματιςμό AI (Artificial 

Intelligence Programming) για να χτίςουν ζνα γνωςτικό πρότυπο επίλυςθσ 

προβλιματοσ. (κακοδθγθμζνθ παροχι πλθροφοριϊν και ςυνταγϊν, ΑΛ) 

Παραδείγματα χριςθσ CTAT 
 
Chinese: tone study 
Wang, Perfetti, Liu, et al. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα2.4.1 
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Εικόνα 2.4.2 
 

Chinese: tone study 
Wang, Perfetti, Liu, et al. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.4.3 
Stoichiometry study 
McLaren et al. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Division Tutor (Stefan King) 
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Εικόνα 2.4.4 
 
Εγκατάςταςθ Ctat 
 

 Μπορεί εφκολα κάποιοσ να εγκαταςτιςει το λογιςμικό CTAT δωρεάν από τθν  

Σχεδίαςθ Example -  Τracing Tutor για τθν εκμάκθςθ του Ms Word με τθν βοικεια του Flash           
και του Ctat for Flash 
 
Α. Δθμιουργία διεπαφισ ςτο   

 
 Ενεργοποιοφμε  το Macromedia Flash (1)  

 Ειςάγουμε τα Ctat components ςτο Components panel  του Flash (2) 

 Αρχίηουμε να διαμορφϊνουμε τθν διεπαφι (3) 
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Εικόνα 2.4.5 
 
Ρϊσ δθμιουργείται ο καταγραφζασ ςυμπεριφοράσ (Behavior Recorder)? 
 

 Είμαςτε ςυνδεδεμζνοι ςτο διαδίκτυο και ανοίγουμε  ταυτόχρονα τα προγράμματα 
Ctat for Flash και το αρχείο που ζχουμε δθμιουργιςει ςτο Flash και ζχουμε 
αποκθκεφςει με κατάλθξθ mx.swf. 
(1)  

 Βεβαιωνόμαςτε ότι επικοινωνοφν μεταξφ τουσ αν θ κουκίδα είναι πράςινθ. Αν είναι 
κόκκινθ τότε κα πρζπει να ελζγξουμε και να επαναλάβουμε τθν  διαδικαςία.(2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Εικόνα 2.4.6 
 

 Από το Ctat for Flash επιλζγουμε το μενοφ Graph Create Start State και δίνουμε 

όνομα ςτθν γραφικι παράςταςθ ςυμπεριφοράσ.(3)  

 Ζχοντασ ανοιχτά τα δφο λογιςμικά αρχίηουμε να δίνουμε τισ απαντιςεισ μασ ςτον 

Example Tracing Tutor δθμιουργϊντασ ζτςι το δενδροδίαγραμμα με τα 

καταγραφζντα βιματα.(4)  
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Εικόνα 2.4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.4.8 
 

 Μποροφμε να προβλζψουμε τισ ςωςτζσ και λάκοσ κινιςεισ των μακθτϊν 
παρζχοντασ εναλλακτικζσ λφςεισ, να προςκζςουμε ςχόλια ςτουσ ςυνδζςμουσ και να 
ειςάγουμε hints με κετικά feedback κάνοντασ δεξί κλικ ςτα πράςινα κουτάκια. (5)  

 Για να ολοκλθρϊςουμε τθν διαδικαςία πατάμε το κουμπί Done. (6) 

 
Επιςκόπθςθ λειτουργίασ 
 

 Για να ςϊςουμε τισ αλλαγζσ που ζχουμε κάνει επιλζγουμε File και Save Graph, ϊςτε 
να αποκθκεφςουμε το Διάγραμμα Συμπεριφοράσ. Μζνει τϊρα να δοκιμάςουμε τθ 
διδαςκαλία μασ. Αυτό το πετυχαίνουμε πθγαίνοντασ ςτο Author Mode του CTAT και 
επιλζγοντασ Test Tutor. 

 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.4.9 
 

 Επιλζγοντασ διάφορεσ απαντιςεισ ςτθ διδαςκαλία βλζπουμε πωσ λειτουργεί με τα 
μθνφματα λάκουσ και τισ ανατροφοδοτιςεισ. Επίςθσ μποροφμε να ηθτιςουμε 
υποδείξεισ για βοικεια από το πράςινο τρίγωνο με τθν ζνδειξθ Hind, που βρίςκεται 
πάντα ςτο πάνω δεξιό μζροσ τθσ διδαςκαλίασ.  
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2.5  Διεκνισ Ζρευνα  

Ραραδείγματα χριςθσ του CTAT ωσ εκπαιδευτικοφ εργαλείου 

Ζρευνα θ οποία πραγματοποιικθκε ςτο πανεπιςτιμιο του Ρίτςμπουργκ είχε κζμα τθν 

ενίςχυςθ  μακθτϊν ςτθν εκμάκθςθ μακθματικϊν με τθν βοικεια του κοινωνικοφ 

διαλόγου «Supporting Students Working Together on Math with Social Dialogue» (Rohit 

Kumar, Maheshjoshi). Σκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ ιταν θ δθμιουργία ενόσ 

περιβάλλοντοσ όπου χρθςιμοποιεί πράκτορεσ διαλόγου (κοινωνικοφσ φορείσ) για να 

πετφχει τθν παρουςία μιασ ςυνεργατικισ ςυμπεριφοράσ  μεταξφ των ςπουδαςτϊν. Θ 

αξιολόγθςθ τθσ επιρροισ των πρακτόρων κοινωνικοφ διαλόγου όςον αφορά τθν  

ςυνεργατικι ςυμπεριφορά των ςπουδαςτϊν  ζγινε μζςα από τθ ςφγκριςθ περιβάλλοντων 

που χρθςιμοποιοφν με αυτϊν που δεν χρθςιμοποιοφν πράκτορεσ  κοινωνικοφ διαλόγου. Τα 

αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ ςυμπεριφορά και θ ςτάςθ  των ςπουδαςτϊν απζναντι ςτουσ 

φορείσ κοινωνικοφ διαλόγου ιταν αρνθτικι. 

Βαςίςτθκε  ςτθν κεωρία του Piaget ςφμφωνα με τθν οποία οι μακθτζσ μζςα από τθν 

ςυνεργατικι μάκθςθ μποροφν να επωφελθκοφν κακϊσ τουσ δίνεται θ δυνατότθτα με 

κφριο εργαλείο το διάλογο να προςεγγίςουν διαφορετικζσ τεχνικζσ επίλυςθσ ενόσ 

προβλιματοσ και να δϊςουν απαντιςεισ ςε ερωτιματα που τουσ γεννιοφνται. Με τον 

τρόπο αυτό μποροφν να καλφψουν κενά που ενδεχομζνωσ ζχουν και να γίνουν πιο 

αποδοτικοί και ςυνεργάςιμοι. Επίςθσ μζςα από τθ μελζτθ τθσ κεωρίασ του Vygotsky 

γνωρίηουμε ότι αν δεν υπιρχε ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν κα ιταν δφςκολο να 

αναπτφξουν τισ ικανότθτεσ τουσ και να ενιςχφςουν τισ αδυναμίεσ τουσ . 

Πςον αφορά το πείραμα, πραγματοποιικθκε ςε ςχολικό περιβάλλον και διιρκθςε 4 

θμζρεσ. Ζγινε ςτα εργαςτιρια υπολογιςτϊν, όπου 36 μακθτζσ εργάηονταν ςε ηευγάρια ςε 

ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον μάκθςθσ διατθρϊντασ κρυφι τθν ταυτότθτα τουσ. Θ διεπαφι 

του ςυνεργατικοφ περιβάλλοντοσ επίλυςθσ προβλθμάτων αποτελοφνταν από δφο μζρθ. 

Στο αριςτερό μζροσ υπιρχε μια διεπαφι ςυνομιλίασ (ctat) θ οποία επζτρεπε ςτουσ 

μακθτζσ να αλλθλεπιδροφν τόςο μεταξφ τουσ όςο και με τουσ πράκτορεσ ςυνεργαςίασ, οι 

οποίοι καλοφνταν ςε διαφορετικά ςτάδια τθσ επιλυτικισ διαδικαςίασ ακολουκϊντασ μια 

κατευκυνόμενθ διαδικαςία διαλόγου προςπακϊντασ ζτςι να αποςπάςουν τουσ μακθτζσ 

από τισ προτιμιςεισ τουσ . Στο δεξί μζροσ υπιρχε μια διεπαφι θ οποία είχε ςχεδιαςτεί 
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χρθςιμοποιϊντασ το   CTAT και βοθκοφςε ςτθν λφςθ του προβλιματοσ παρουςιάηοντασ το 

ςχεδιάγραμμα του προβλιματοσ  κακϊσ επίςθσ και βοθκθτικζσ ςυμβουλζσ. Πλθ θ 

επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν γινόταν μζςω γραπτοφ λόγου. Για να γίνει πιο εφκολθ θ 

αξιολόγθςθ του πειράματοσ ςτο τζλοσ κάκε θμζρασ ηθτοφνταν από τουσ μακθτζσ να 

ςυμπλθρϊςουν ζνα ερωτθματολόγιο αλλά και ζνα ςφντομο τζςτ για να δουν κατά πόςο θ 

βοικεια των κοινωνικϊν φορζων ιταν ςθμαντικι.  

το τζλοσ τθσ ζρευνασ παρατθρικθκε ότι οι μακθτζσ αντζδραςαν αρνθτικά ςτο 

περιβάλλον κατευκυνόμενθσ μάκθςθσ μιασ και δεν αποτελοφςε μια ευχάριςτθ 

διαδικαςία γι’ αυτοφσ  δείχνοντασ ζτςι τθν προτίμθςθ τουσ ςτο πειραματικό περιβάλλον 

που δθμιουργικθκε με τθ χριςθ του CTAT.   

Άλλθ μια ζρευνα του ίδιου Ρανεπιςτθμίου είχε κζμα τθν δθμιουργία Γνωςτικοφ Δαςκάλου 

εκμάκθςθσ Άλγεβρασ « Αlgebra Cognitive Tutor».Βαςίηεται ςτθν ACT-R (Adaptive Control of 

Thought-Rational)(Koendinger, K.R, Anderson, J.R(1998). Ρρόκειται για μια γνωςτικι 

αρχιτεκτονικι που βαςικά «κλειδιά» τθσ είναι: Η μάκθςθ μζςω τθσ πράξθσ (learning by 

doing). Κανόνεσ και ςτρατθγικζσ που αναπαριςτοφν τον τρόπο που το μυαλό οργάνωςε τθ 

ςκζψθ και ζφταςε ςτθ γνϊςθ. Θ ζρευνα διιρκθςε μία ολόκλθρθ ςχολικι χρονιά και ζχει 

εφαρμοςτεί και ςε άλλα ςχολεία τα τελευταία τρία χρόνια. Με το τζλοσ τθσ ζρευνασ 

παρατθρικθκε 50-100% βελτίωςθ  ςτθν επίλυςθ προβλιματοσ & τθ χριςθ 

αντιπροςϊπευςθσ και 15-25% βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των μακθτϊν  ςτα τυποποιθμζνα 

τεςτ. 

Μια τρίτθ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο Ρανεπιςτιμιο Κολοφμπια τθσ Βρετανίασ αφορά 

ζναν δάςκαλο εκμάκθςθσ τοιχειομετρίασ «Stoichiometry Tutor».(Bruce M.Mc.Laren, Ken 

Koendiger, David Yaron). 

Σκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ ιταν  να ερευνιςει τισ ακόλουκεσ υποκζςεισ 

o Ο ςυνδυαςμόσ εξατομικευμζνθσ γλϊςςασ και παραδειγμάτων, που χρθςιμοποιείται 
από κοινοφ με ζνα υποςτθριγμζνο περιβάλλον επίλυςθσ προβλιματοσ μπορεί να 
βελτιϊςει τθν εκμάκθςθ ςε ζνα ςφςτθμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ. 

o Θ χριςθ τθσ εξατομικευμζνθσ γλϊςςασ ςε ζνα υποςτθριγμζνο περιβάλλον επίλυςθσ 
προβλιματοσ μπορεί να βελτιϊςει τθν εκμάκθςθ ςε ζνα ςφςτθμα θλεκτρονικισ 
μάκθςθσ. 

o Θ χριςθ παραδειγμάτων ςε ζνα υποςτθριγμζνο περιβάλλον επίλυςθσ προβλιματοσ 
μπορεί να βελτιϊςει τθν εκμάκθςθ ςε ζνα ςφςτθμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ. 

Πλεσ αυτζσ οι υποκζςεισ μελετικθκαν με τθ βοικεια ενόσ δαςκάλου ςτοιχειομετρίασ που 
αναπτφχκθκε με τθ βοικεια του CTAT. 
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Πςον αφορά το κεωρθτικό επίπεδο βαςίςτθκε  ςτισ αρχζσ που αναπτφχκθκαν από τουσ  

Clark και  Mayer (2002)  ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ άτυπθ ομιλία ι το κείμενο είναι πιο 

ενκαρρυντικι για τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τθν τυπικι και αυςτθρι 

ςυμπεριφορά των δαςκάλων. Οι οδθγίεσ και θ βοικεια που προςφζρεται ςτουσ μακθτζσ 

πρζπει να ζχει μια φιλικι προςζγγιςθ προσ τον μακθτι για να ζχουμε καλφτερα 

αποτελζςματα. Ππωσ υποςτιριξαν οι  Clark και  Mayer  είναι καλφτερα για ζνα νζο μακθτι 

να του παρουςιάηεισ ενδεικτικζσ λφςεισ βιμα προσ βιμα παρά να τον αφινεισ μόνο του να 

λφςει μια ςειρά από παραδείγματα γεγονόσ που ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν αρχι τθ 

μάκθςθσ μζςω τθσ πράξθσ (learning by doing) που υποςτθρίηει θ κεωρία  ACT-R. Θ μια 

ανεξάρτθτθ μεταβλθτι του πειράματοσ ιταν θ εξατομίκευςθ τθσ γλϊςςασ όπου ςε ζνα 

επίπεδο είχε τθν μορφι άτυπων οδθγιϊν και βοικειασ  ενϊ ςε άλλο είχε τθν μορφι 

τυπικϊν οδθγιϊν, βοικειασ και αποτελεςμάτων. Θ άλλθ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι ιταν τα 

παραδείγματα που από τθν μια μεριά υποςτιριηαν μόνο τθν επιλυτικι διαδικαςία και από 

τθν άλλθ θ βοικεια που προςζφεραν για τθν λφςθ του προβλιματοσ  ενιςχφονταν από 

ςυγκεκριμζνα  παραδείγματα. Στθν μελζτθ πιραν μζροσ 240 μακθτζσ από τουσ οποίουσ οι 

69 κατάφεραν να ολοκλθρϊςουν το πείραμα. Αρχικά πραγματοποιικθκε προβολι ενόσ 

βίντεο για να γίνει θ πρϊτθ επαφι με το κζμα αλλά και για γνωρίςουν οι μακθτζσ πωσ 

λειτουργεί το περιβάλλον που κα εργαςτοφν. Στθ ςυνζχεια πιραν μζροσ ςε μια ςειρά από 

τεςτ με ςτοιχειομετρικά προβλιματα.  Πλα τα βιματα τθσ διαδικαςίασ επίλυςθσ  των 

προβλθμάτων που πραγματοποιικθκαν  από τουσ μακθτζσ ςτθ διεπαφι ςτοιχειομετρίασ 

καταγράφθκαν και χαρακτθρίςτθκαν ωσ   ςωςτά ι λάκοσ. 

Τα αποτελζςματά ιταν κάπωσ απογοθτευτικά. Καμία από τρεισ υποκζςεισ μασ, ςχετικά με 

τθν εξατομίκευςθ τθσ γλϊςςασ και των παραδειγμάτων, δεν υποςτθρίχκθκε. Αυτό μπορεί 

να οφείλετε ςτο γεγονόσ ότι τα κζματα απαιτοφςαν κάποια εμπειρία με τθ ςτοιχειομετρία 

ι ςτο ότι τα παραδείγματα ιταν πιο αποτελεςματικά όταν τα ερμινευε μόνοσ του ο 

μακθτισ. 

Ζνασ άλλοσ τομζασ τθσ διδαςκαλίασ πολιτιςτικϊν κεμάτων είναι αυτόσ όπου 

πραγματοποιικθκαν ζρευνεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ. Θ μελζτθ με τίτλο « Ο πολιτιςμόσ ςτθν 

αίκουςα διδαςκαλίασ: Ρροκλιςεισ για τθν αξιολόγθςθ ςε λάκοσ κακοριςμζνεσ περιοχζσ 

«Culture in the Classroom: Challenges for Assessment in Ill-Defined Domains»¨από τουσ  

Amy Ogan, Vincent Aleven  και Christopher Jones (2006)  αναφζρεται ςτισ δυνατότθτεσ να 

απεικονιςτεί και να αποκτθκεί θ επίγνωςθ ςτισ εγγενείσ προοπτικζσ, τισ απόψεισ και τισ 
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αξίεσ. Ζνα  παράδειγμα πολιτιςμικισ εκμάκθςθσ λοιπόν αναπτφχκθκε με τθ χριςθ του 

CTAT και αποτζλεςε αντικείμενο ζρευνασ για το Ρανεπιςτιμιο του  Pittsburgh. Κεωρθτικά 

βαςίηεται κυρίωσ ςτθ κεωρία του Κονςτρουκτιβιςμοφ (Constructivism) υποςτθρίηοντασ ότι 

θ  εκμάκθςθ είναι μια προςωπικι ερμθνεία του κόςμου και επομζνωσ θ αντικειμενικι 

μζτρθςθ είναι ςχεδόν αδφνατον να αξιολογθκεί όπωσ αδφνατον είναι να αξιολογθκοφν και 

οι γνϊςεισ που προςλαμβάνονται μζςα από τα πολιτιςτικά βίντεο. Κάκε μακθτισ 

δθμιουργεί τον δικό του κϊδικα αξιϊν και ςυμπεριφοράσ όπωσ ο ίδιοσ κρίνει. 

Θ μελζτθ που πραγματοποιικθκε εξζταηε τθν εξισ υπόκεςθ: Μποροφμε να αυξιςουμε τθν 

πολιτιςτικι εκμάκθςθ ςε ζνα online περιβάλλον χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ εςτίαςθσ  τθσ 

προςοχι των μακθτϊν.  

 

Ζλαβαν μζροσ 32 μακθτζσ όπου εντάχκθκαν τυχαία ςε κάκε μία από τισ δφο πειραματικζσ 

ομάδεσ. Και οι δφο ομάδεσ παρακολουκοφςαν βίντεο που είχαν ςχζςθ με τον γαλλικό 

πολιτιςμό (μετανάςτευςθ, απαςχόλθςθ, εκπαίδευςθ) με τθν διαφορά όμωσ ότι θ μια 

ομάδα είχε τθν δυνατότθτα να κατανοεί καλφτερα το κζμα μιασ και χρθςιμοποιικθκαν 

τεχνικζσ εςτίαςθσ τθσ προςοχισ των μακθτϊν. 

 Οι τεχνικζσ που ακολουκικθκαν ιταν θ διακοπι τθσ κανονικισ ροισ του βίντεο ϊςτε να 

τραβιξει τθν προςοχι των μακθτϊν και θ παράκεςθ τριϊν ερωτιςεων που βοθκοφν ςτθν 

καλφτερθ κατανόθςθ. Για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων  οι μακθτζσ ζγραψαν μία 

ςειρά από τεςτ για να εξερευνιςουν τισ γνϊςεισ τουσ πάνω ςτο κζμα. Πλεσ οι απαντιςεισ 

των μακθτϊν αποκθκεφονταν ςε μια βάςθ δεδομζνων.  

Θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων ζδειξε ότι οι 9 από τουσ 10 καλφτερουσ μακθτζσ 

προζρχονταν από τθν ομάδα όπου χρθςιμοποιικθκαν τεχνικζσ εςτίαςθσ τθσ προςοχισ των 

μακθτϊν. Ζτςι είμαςτε ςε κζςθ να επιβεβαιϊςουμε τθν αρχικι μασ υπόκεςθ ότι μποροφμε 

να ενιςχφςουμε τθν πολιτιςτικι εκπαίδευςθ ςε online περιβάλλοντα χρθςιμοποιϊντασ 

ςφγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία όπωσ το CTAT. 

Πταν θ μάκθςθ αντιμετωπίηεται ωσ αποτζλεςμα ουςιαςτικϊν δραςτθριοτιτων , 

μεκοδολογικζσ επιπτϊςεισ για μάκθςθ και διδαςκαλία, μποροφν να προκφψουν από τθ 

κεωρία δραςτθριότθτασ.  

Θ Κεωρία Δραςτθριότθτασ είναι μια κοινωνικό-πολιτιςτικι και κοινωνικό-ιςτορικι πτυχι, 

μζςω τθσ οποίασ μποροφμε να αναλφςουμε τισ περιςςότερεσ από τισ ανκρϊπινεσ 
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δραςτθριότθτεσ, εξετάηοντασ τθν αλλθλεπίδραςθ των δραςτθριοτιτων ςτα πλαίςια του 

ςχετικοφ περιβαλλοντικοφ πλαιςίου. 

 Σε αυτιν τθν κεωρία, θ δραςτθριότθτα εξετάηεται ςε διαφορετικά επίπεδα δράςθσ, όπωσ 

λειτουργία, δράςθ και δραςτθριότθτα ,όπου ζνα άτομο ι μια ομάδα ατόμων εμπλζκεται με 

φυςικά ι πνευματικά προϊόντα (δθλαδι, αντικείμενα) για τθν επίτευξθ του επιδιωκόμενου 

αποτελζςματοσ, χρθςιμοποιϊντασ εργαλεία ι μζςα και μζςω του πλαιςίου που διζπεται 

από κανόνεσ, κοινότθτεσ και διαίρεςθ των εργαςιϊν. 

Ο παραπάνω μθχανιςμόσ δραςτθριοτιτων υπονοεί ότι μποροφμε να διευκολφνουμε τισ 

μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ και ωσ εκ τοφτου τθ μάκθςθ με τθν παροχι εκπαιδευομζνων 

με τα κατάλλθλα αντικείμενα, εργαλεία και πλαίςια. Δεν αποτελεί ζκπλθξθ ότι πολλζσ 

εκπαιδευτικζσ ζρευνεσ καταβάλλουν προςπάκειεσ για παροχι μάκθςθσ ςε περιβάλλοντα 

εικονικά και παιχνίδια.  

2.6  Μεταφορά από τθν παραδοςιακι εκπαίδευςθ και ςυμβολι τθσ 

Ενεργοφσ Μάκθςθσ ςτθν Επαγγελματικι Σεχνολογικι Εκπαίδευςθ 

Ραρακάτω, παρουςιάηονται τα κεντρικά ςτοιχεία μεταφοράσ και το πϊσ κα διευκολυνκεί θ 

ςυνεργαςία μεταξφ ςχολείου και εργαςίασ. Αυτι θ ςυηιτθςθ περί τθσ ςυςχζτιςθσ και 

αντιςτοίχιςθσ ζχει εντακεί τα τελευταία είκοςι χρόνια (Detterman &Sternberg, 1993 

Anderson, Reder, & Simon, 1997 Greeno, 1997 De Corte, 1999 Hatano & Greeno, 1999 

Beach, 1999, 2003). Ζχει κυρίωσ επικεντρωκεί ςτθν αναμζτρθςθ μεταξφ των γνωςτικϊν και 

κοινοτιτων πρακτικισ. Θ ςυγκεκριμζνθ ερευνθτικι ομάδα για τθ Κεωρία Δραςτθριοτιτων 

και τθν Ανάπτυξθ εργαςίασ, ςτο Ελςίνκι ζχει εςτιάςει ςε μια προοπτικι θ οποία προςπακεί 

να προχωριςει πζρα από τθν αντίκεςθ μεταξφ των γνωςτικϊν εννοιϊν και κοινοτιτων 

πρακτικισ με το να δίνει ζμφαςθ από ζνα άτομο ςε ζνα ςφνολο. Θ μεταφορά αυτι δίνει 

ζνα πλαίςιο με το οποίο μποροφμε να εξθγιςουμε πϊσ οι νζεσ γνϊςεισ, δραςτθριότθτεσ, 

και πρακτικζσ δθμιουργικθκαν με ςυνεργαςία. 

Το παραπάνω ςυνεπάγεται ότι θ βαςικι μονάδα ανάλυςθσ τθσ μάκθςθσ είναι ζνα 

ςυλλογικό, προςανατολιςμζνο με ιδιότθτεσ αντικειμζνου ςφςτθμα δραςτθριοτιτων όπωσ 

ζνα ςχολείο ι ζνασ χϊροσ εργαςίασ (Engeström, 1987). Κατά τθν προετοιμαςία για τθν 

αντιμετϊπιςθ μιασ διαρκϊσ μεταβαλλόμενθσ κοινωνίασ, οι ςυμμετζχοντεσ διαφόρων 

οργανιςμϊν, όπωσ ζνασ μακθτισ, ζνασ δάςκαλοσ ι ζνασ πρακτικόσ, πρζπει να ξεπερνοφν 
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τα ςφνορα των διαφόρων ςυςτθμάτων δραςτθριότθτασ, να αναηθτοφν και να φζρνουν 

πλθροφορίεσ, γνϊςεισ και πρακτικζσ από το ζνα ςφςτθμα δραςτθριοτιτων ςτο άλλο. Μζςα 

ςε αυτόν τον τρόπο λειτουργίασ των δραςτθριοτιτων, το βαςικό μοντζλο ζχει διευρυνκεί 

ϊςτε να περιλαμβάνει τουλάχιςτον δφο αλλθλεπιδρϊντα μεταξφ τουσ ςυςτιματα 

δραςτθριοτιτων.  

Με βάςθ τθν προθγοφμενθ εννοιολογικι προςζγγιςθ, Engeström (2001), ορίηονται τρία 

χαρακτθριςτικά τθσ μεταβίβαςθσ:  

 

(α) Θ μάκθςθ είναι μια διαδικαςία ςτθν οποία διάφορα ςυςτιματα δραςτθριοτιτων, όπωσ 

ζνα ςχολείο, ζνασ φοιτθτισ και ζνασ χϊροσ εργαςίασ, εφαρμόηουν ζνα κοινό αναπτυξιακό 

ςχζδιο με ςυνειςφορζσ από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.  

(β) Μία ι περιςςότερεσ κεωρθτικζσ ζννοιεσ που δθμιουργικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ διευκολφνουν τθν κατανόθςθ και αναςφςταςθ του αντικειμζνου 

εργαςίασ με ςυγκεκριμζνο τρόπο  

(γ) Θ διαδικαςία μάκθςθσ οδθγεί ςτθν εφαρμογι νζων εννοιϊν ωσ εργαλεία ι μοντζλα 

νζων δραςτθριοτιτων ι λφςεων. Το μοντζλο τθσ επεκτατικισ μάκθςθσ  

(Engeström, 1987) ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν επίτευξθ αυτϊν των απαιτθτικϊν ςτόχων.  

Σε αυτι τθ φάςθ μποροφμε να κζςουμε το ερϊτθμα : τι πραγματικά μεταφζρεται ςτθν 

περίπτωςθ τθσ αναπτυξιακισ μεταφοράσ . 

Δεν είναι μόνο θ μεταφορά των ατομικϊν γνϊςεων από ζργο ςε ζργο ι από το ςχολείο 

ςτθν εργαςία.  

Αντ 'αυτοφ, ο ςτόχοσ είναι να δϊςουμε εργαλεία ςτουσ φοιτθτζσ και τουσ επαγγελματίεσ να 

αντιμετωπίςουν αποτελεςματικά τισ νζεσ καταςτάςεισ. 

 Αυτό το μοντζλο αντιμετϊπιςθσ τθσ νζασ κατάςταςθσ, με τθ διαδικαςία τθσ επεκτατικισ 

μάκθςθσ είναι ςυηιτθςθ μεταξφ δφο ςυςτθμάτων δραςτθριοτιτων, μεταφζρεται από τθ 

μια κατάςταςθ εργαςίασ ςτθν άλλθ. Αυτι είναι θ πεμπτουςία τθσ αναπτυξιακισ 

μεταφοράσ. 

 Επειδι τα ςυςτιματα δραςτθριοτιτων είναι, από τθ φφςθ τουσ, ποικίλα και πολφ-

ακουόμενα, με αντιφάςεισ  και ςυγκροφςεισ μεταξφ των διαφόρων τφπων των 

δραςτθριοτιτων και των ςυςτθμάτων δραςτθριοτιτων, μπορεί να είναι θ κινθτιρια 

δφναμθ για  επεκτατικοφσ κφκλουσ μάκθςθσ ςτα ςυςτιματα δραςτθριοτιτων.  
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 Θ επζκταςθ ςυμβαίνει ουςιαςτικά, με τθν καταςκευι ενόσ πιο ολοκλθρωμζνου  

αντικειμζνου, κακϊσ και κίνθτρα για τθ δραςτθριότθτα, και κοινωνικά, με τθν πρόςλθψθ  

ζνασ αυξανόμενου αρικμοφ ςυμμετεχόντων ςτθν προςπάκεια μεταςχθματιςμοφ 

(κοινωνικι ανάπτυξθ) (Engeström, 2001). 

Με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ μεταφοράσ, το ςχολείο είναι ςε ςθμαντικι  

κζςθ να προςφζρει τθν εμπειρογνωμοςφνθ και υποςτιριξθ των προςπακειϊν των χϊρων  

εργαςίασ να αλλάξουν, με τθ διοργάνωςθ αναπτυξιακϊν ζργων ςτα όρια μεταξφ του 

ςχολείου και τθσ εργαςίασ και ςυμμετζχοντασ ενεργϊσ ςτο αναπτυξιακό ζργο.  

 Αυτό ςθμαίνει ότι το ςχολείο γίνεται ζνασ φορζασ για τθν αλλαγι που λειτουργεί ςτο 

πλαίςιο εταιρικϊν ςχζςεων ςε χϊρουσ εργαςίασ. 

 Ρροετοιμάηει κα λζγαμε τουσ εκπαιδευτικοφσ και εκπαιδευόμενουσ του, όχι να κάνουν 

απλϊσ τισ δουλειζσ ρουτίνασ τουσ, αλλά και να εργαςτοφν ωσ δεςμόσ μεταξφ του ςχολείου 

και τθσ οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ, φζρνοντασ νζα πνευματικά και πρακτικά εργαλεία κακϊσ 

και τεκμθριωμζνεσ γνϊςεισ ςτθ διαδικαςία αλλαγισ. (Tuomi -Grohn & Engeström, 2003a). 

Συμμετζχοντεσ ςε διαδικαςίεσ αλλαγισ ςτθν πραγματικι ηωι , ενϊ είναι ακόμθ ςτο 

ςχολείο. Αρχάριοι και ξζνοι μπορεί να είναι πολφτιμοι, επειδι βλζπουν πράγματα από μια 

νζα οπτικι γωνία, ζχουν χρόνο για να αναλογιςτοφν και να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ, και 

δεν ζχουν ακόμθ τθ ρουτίνα του χϊρου εργαςίασ.  

Ζργα που βαςίηονται ςτθν αναπτυξιακι μεταφορά, διαφοροποιοφνται από άλλα μοντζλα 

εργαςίασ ςε οριςμζνεσ αξιοςθμείωτεσ πτυχζσ: 

 (α) ο μακθτισ δεν είναι μόνο ζνα άτομο, αλλά ολόκλθρθ ομάδα φοιτθτϊν, εκπαιδευτικϊν 

και επαγγελματιϊν, δθλαδι, δεν υπάρχει ζνασ φοιτθτισ και ζνασ εποπτεφον, αλλά πολλοί 

εκπαιδευόμενοι.  

(β) Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι αυτόσ του αντιπροςϊπου, παρά αυτοφ που προςδίδει 

μόνο γνϊςεισ.  

(γ) ο ςτόχοσ είναι να δθμιουργθκοφν νζεσ γνϊςεισ και νζεσ πρακτικζσ, όπου  

"παραδοςιακά" προγράμματα ςτθρίηονται ςτθν εφαρμογι των υφιςτάμενων γνϊςεων και  

(δ) ο απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ διεφρυνςθ των γνϊςεων και πρακτικϊν, να επεκτακοφν και 

ςε άλλεσ μονάδεσ ι οργανιςμοφσ.  

Ρρόκειται για απαιτθτικοφσ ςτόχουσ για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά τα 

αποτελζςματα (βλζπε Tuomi-Grohn, 2001,Lukkarinen, 2005, Konkola et al.) δθλϊνουν ότι 

δεν είναι αδφνατο να επιτευχκοφν. 
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ΦΑΣΘ 1 ΦΑΣΘ 2 ΦΑΣΘ 3 

Οι φοιτθτζσ δουλεφουν μόνοι 

τουσ(Παραδοςιακισ μάκθςθσ) 

Επεκτεινόμενθ δραςτθριότθτα      χολείο και κακθμερινι 

εργαςία. 

Διάρκεια 2 Μινεσ Διάρκεια 2 Μινεσ Διάρκεια 3,5 Μινεσ 

Θζματα : -Ζναρξθ ζργου με 

ανάγνωςθ διαφορετικϊν ειδϊν 

υλικοφ, ςχετιηόμενο ςτθν 

ανάπτυξθ κινθτιρων και 

αςκιςεισ για τα παιδιά.-

Σχθματιςμόσ ομάδων . - 

Ερϊτθςθ για τα ενδιαφζροντα 

των παιδιϊν. - Ζλεγχοσ των 

ικανοτιτων των παιδιϊν ςτισ 

μθχανζσ. 

Θζματα : *Ζρευνα για τθ ςχζςθ 

μεταξφ μθχανϊν και ευχζρειασ 

ςτο λόγο. *Αναηιτθςθ για 

πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και 

διευκζτθςθ εκπαίδευςθσ για το 

προςωπικό. *Αφξθςθ φυςικϊν 

αςκιςεων και αλλαγι του 

προγράμματοσ . * Συλλογι 

πλθροφοριϊν. * Συνεργατικότθτα 

και επζκταςθ γνϊςεων ςτουσ 

γειτονικοφσ οργανιςμοφσ. 

Θζματα : *Αναηιτθςθ 

πλθροφοριϊν από 

διαφορετικζσ πθγζσ. * 

Ραραγωγι διαφορετικϊν 

παρουςιάςεων μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ μάρκασ 

μθχανϊν. * Επίςκεψθ ςτα 

κρυφά μζρθ του Εκνικοφ 

Κεάτρου. * Επζκταςθ του 

παιδο-κεντρικοφ τρόπου 

εργαςίασ ςτο ςχολείο εργαςιϊν 

 

Ρίνακασ 2.5 Ρίνακασ φάςεων με τισ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ  

 

 

2.7 Η ζρευνα ςτο πεδίο αυτό (Τπάρχουςα κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα) 

Ζρευνεσ ςχετικζσ ζχουν πραγματοποιθκεί για τθν ενίςχυςθ κινιτρων, τθ ςχολικι ικανότθτα 

και ςτθν αυτο-αντίλθψθ ςχετικά με το μάκθμα τθσ Φυςικισ ςε περιβάλλον όπωσ το 

CTAT,κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ. (Evi Makri-Botsari and Sarantos Psycharis) 

‘Enhancing Motivation, School Competence and Self-perception of Physics in the 

Environment of the Cognitive Tutor CTAT during Physics Instruction’. 

Σφμφωνα με αυτό το άρκρο, ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ παραγόντων ωκοφν-παροτρφνουν ςε 

αλλαγζσ τισ μακθςιακζσ διαδικαςίεσ γενικά και ειδικά το μάκθμα τθσ Φυςικισ. Αυτοί οι 

παράγοντεσ περιζχουν αποτελζςματα από τθ διδαςκαλία τθσ Φυςικισ ,το εργαλείο ICT και 

ςχζςθ ςχετικά με το γνωςτικό περιεχόμενο του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Αυτοί τϊρα οι 

παράγοντεσ παρζχουν το ερζκιςμα ςτουσ επιςτιμονεσ τουσ ςχετικοφσ με τθν  ζρευνα ςτθν 
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εκπαίδευςθ να εςτιάςουν ςε ςφλλθψθ εννοιϊν κακϊσ και ςε γνωςτικζσ δεξιότθτεσ 

απαραίτθτεσ για τθν κατανόθςθ και εφαρμογι περιεχομζνου ςυναφοφσ με τθ Φυςικι, 

μεκόδουσ διαδραςτικισ εμπλοκισ ,διδαςκαλία τθσ Φυςικισ ςε διαφορετικά πλαίςια και τθ 

χριςθ του εργαλείου ICT ςτθν μακθςιακι διαδικαςία.  

Οι ευφυείσ δάςκαλοι ςαν ςφςτθμα και οι Γνωςτικοί δάςκαλοι είναι υψθλά 

αλλθλεπιδραςτικά περιβάλλοντα βαςιηόμενα ςε αρχζσ τθσ γνωςτικισ ψυχολογίασ ςχετικζσ 

με τθν τεχνικι τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων και μάκθςθσ και ζχουν αποδειχτεί πωσ 

βελτιϊνουν τθ διδαςκαλία ςτθν τάξθ.  

Σε αυτό το άρκρο επίςθσ γίνεται ζρευνα για τθ χριςθ του γνωςτικοφ δαςκάλου (CTAT) 

ϊςτε να ςτραφοφμε ςε αποτελζςματα ςχετικά με : τθν επίδραςθ του CTAT ςτθ διδαςκαλία 

όπωσ : ακαδθμαϊκι εγγενι κίνθτρα, γενικι ςχολικι δεξιότθτα, δεξιότθτα ςτο μάκθμα τθσ 

Φυςικισ και αυτό-εκτίμθςθ. 

Θ ςυλλογι των δεδομζνων πραγματοποιικθκε με ςεβαςμό ςτισ παραπάνω ςθμειοφμενεσ 

μεταβλθτζσ ,και τα αποτελζςματα παρζχουν δείκτεσ που θ μακθςιακι διαδικαςία μζςω 

του CTAT επιδρά ςε ακαδθμαϊκά κίνθτρα ,ικανότθτα ςτθ Φυςικι και γενικότερα μακθςιακι 

διαδικαςία. 

Ο John R Andersοn το 1982 ολοκλθρϊνει τθν ACT κεωρία που αφορά τθν εκμάκθςθ και τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων. Θ κεωρία υποςτθρίηει ότι μια γνωςτικι ικανότθτα αποτελείται από 

πολυάρικμουσ κανόνεσ κακζνασ από τουσ οποίουσ  αφορά τουσ ςτόχουσ, τισ ενζργειεσ και 

τισ ςυνζπειεσ. Αυτοί οι κανόνεσ τυποποιοφνται ωσ κανόνεσ παραγωγισ που αποκθκεφουν 

γνϊςθ προςανατολιςμζνθ ςτον ςτόχο (goal-oriented knowledge). Σε αντιδιαςτολι με τθ 

δθλωτικι γνϊςθ (declarative knowledge), θ διαδικαςτικι γνϊςθ (procedural knowledge) 

αποκθκεφεται ςτουσ κανόνεσ παραγωγισ. Τθν ίδια χρονιά οι ερευνθτζσ του  Carnegie 

Mellon άρχιςαν να δουλεφουν πάνω ςε LISP και δάςκαλουσ γεωμετρίασ. Οι Anderson, 

Corbett, Koedinger, and Pelletier (1995, p 171) ζγραψαν: «Αυτοί οι δφο δάςκαλοι 

ενςωματϊνουν διάφορεσ βαςικζσ ιδζεσ για το πϊσ πρζπει να πραγματοποιθκεί μια οδθγία 

βαςιςμζνθ ςτον υπολογιςτι». 

Τθν επόμενθ χρονιά (1986) ο Kenneth Koedinger αρχίηει ζνα πρόγραμμα δαςκάλων 

γεωμετρίασ ANGLE (ζνα νζο μακθςιακό περιβάλλον γεωμετρίασ) για να εξετάςει τισ νζεσ 

υποκζςεισ για τθν εκμάκθςθ τθσ . Ο νζοσ δάςκαλοσ κα εξεταςτεί αργότερα ςτθν τάξθ. 

Ππωσ ο GPT ,o ANGLE είναι ζνα περιβάλλον επίλυςθσ προβλιματοσ όπου οι ςπουδαςτζσ 

καταςκευάηουν τισ γραφικζσ αντιπροςωπεφςεισ των Ευκλείδειων  αποδείξεων(euclidean 



Cognitive tools & e-learning 

Σειίδα 44 από 188 

 

proof). Αντίκετα από τον GPT, ο ANGLE είναι βαςιςμζνοσ  ςε ζνα γνωςτικό πρότυπο που 

διαμορφϊνει ζναν ειδικό για τθν  αντιπροςϊπευςθ τθσ γνϊςθσ των ςτόχων. Ο ANGLE 

χρθςιμοποιείται ςτο γυμνάςιο Langley από το 1991 και είναι γεγονόσ ότι ςε πολλά 

γυμνάςια ςτο Pittsburgh ζχουν υιοκετιςει ζνα νζο πρόγραμμα ςπουδϊν που δεν δίνει 

ζμφαςθ ςτθν απόδειξθ ενόσ γεγονότοσ που κάνει τθν μακροπρόκεςμθ χριςθ του 

δαςκάλου ςτθν τάξθ μθ πραγματοποιιςιμθ. 

Μια αξιολόγθςθ ενόσ πρϊτου δαςκάλου άλγεβρασ εκτελείται κατά τθ διάρκεια του 

ςχολικοφ ζτουσ του 1987-8 ςτο γυμνάςιο Peabody. Ενϊ δεν υπάρχει καμία ςθμαντικι 

διαφορά μεταξφ των πειραματικϊν και κατθγοριϊν ελζγχου, οι ερευνθτζσ ςωςτά 

υποκζτουν ότι θ διαφορά μεταξφ τθσ διεπαφισ δαςκάλων και τθσ διεπαφισ τθσ τάξθσ 

(class interface)  (χαρτί και μολφβι) απζτρεψε τθν επαρκι μεταφορά. Οι ερευνθτζσ 

δθμιουργοφν ζναν δάςκαλο άλγεβρασ και τον εξετάηουν ςτο εργαςτιριο, αλλά δεν 

εξετάηεται ποτζ ςε μια τάξθ. 

Στθριγμζνθ ςτθν ιςτορία τθσ καινοτομίασ ενδιάμεςων με τον χριςτθ (user interface 

innovation), θ εκμάκθςθ Carnegie (Carnegie Learning) απελευκερϊνει τθ γζφυρα ςτθν 

άλγεβρα, ζνα προϊόν επζμβαςθσ για τουσ μζςουσ ςχολικοφσ ςπουδαςτζσ που χαρακτθρίηει 

κυρίωσ τουσ περιοριςμοφσ δυνατότθτασ χρθςιμοποίθςθσ και τουσ νζουσ μθχανιςμοφσ 

αλλθλεπίδραςθσ. 

Θ εκμάκθςθ Carnegie  το 2006 αρχίηει ζνα πρόγραμμα για να δθμιουργθκοφν τα εργαλεία 

για τουσ δαςκάλουσ ϊςτε να χτίςουν τα νζα προγράμματα ςπουδϊν. 
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3 
 
 
 
 
 

 

ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ 

 

 

 

3.1 τόχοσ τθσ ερευνθτικισ προςζγγιςθσ 

τόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ενςωμάτωςθ και εφαρμογι τθσ Θεωρίασ 

Δραςτθριότθτασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο των Τψθλϊν Σάςεων τθσ τεχνολογικισ 

εκπαίδευςθσ μζςω του γνωςτικοφ εργαλείου μάκθςθσ CTAT, προκειμζνου να 

αναδειχκοφν δείκτεσ ςθμαντικοί ςτθ μάκθςθ όπωσ θ εμπλοκι, εμφάνιςθ κινιτρων και 

ςυνεργατικότθτα. 
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Απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ μελζτθσ αυτισ είναι να εντοπίςουμε αν θ χριςθ των νζων 

τεχνολογιϊν και ςυγκεκριμζνα του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ςτθν εκπαίδευςθ ,με αυτόν 

τον τρόπο, ςαν μζκοδο παρζμβαςθσ, είναι ςε κζςθ να  «βοθκιςουν» τθν ανάπτυξθ πτυχϊν 

όπωσ ςυνεργατικότθτα, εμπλοκι ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, ανάπτυξθ κινιτρων, ςτο 

ςυγκεκριμζνο χϊρο, και τελικά  ποια τα αποτελζςματα και τα  ςυμπεράςματα που 

προκφπτουν από αυτιν  τθν ερευνθτικι προςζγγιςθ .  

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ 

ΟΡΙΜΟ 

Μαζεζηαθή 

Εκπινθή 

(Engagement) 

Η καζεζηαθή Εκπινθή ζπρλά ζαλ όξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

απεηθνλίζεη ησλ εθπαηδεπόκελσλ ηελ ζέιεζε γηα ζπκκεηνρή 

ζε πιήζνο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Κάπνηεο από απηέο είλαη ε πξνζνρή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

δηάιεμεο, ε ελαζρόιεζε θαη πξαγκαηνπνίεζε παξαδνηώλ από 

εξγαζίεο, θαζώο θαη ε ‘ππαθνή’ ζηηο νδεγίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. Επίζεο, ζαλ όξνο ζπλαληάηαη γηα ηελ 

πεξηγξαθή ζεκαληηθήο ελαζρόιεζεο ησλεθπαηδεπόκελσλ ζην 

καζεζηαθό πεξηβάιινλ κέζα θαη έμσ από ηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο, πεξηιακβάλνληαο δηαρείξηζε ζεκάησλ γηα ηελ 

ηάμε, θαζώο θαη θαιιηέξγεηα ζεηηθνύ θιίκαηνο γηα ην 

κάζεκα. Κάπνηεο ιίγεο θνξέο πάιη ζπλαληάηαη ν όξνο θαη ζε 

ελαζρόιεζε θαη αλάκεημε κε ζέκαηα ηεο παλεπηζηεκηαθήο 

θνηλόηεηαο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο 

ζπλαληώληαη ζηνλ πίλαθα 

3.3.10 πεξηθιείνπλ ηηο πηπρέο 

ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

αλαιπζεί ν ζπγθεθξηκέλνο 

δείθηεο.   

Ελαζρόιεζε 

(Involvement) 

Τν ‘πνζό’ ηεο θπζηθήο θαζώο θαη δηαλνεηηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο ελέξγεηαο πνπ ν εθπαηδεπόκελνο αθηεξώλεη ζηελ 

αθαδεκατθή εκπεηξία θαη εθπαίδεπζε κε όηη θαη αλ απηό 

πεξηιακβάλεη.  

Πην θαηαλνεηά ζα ιέγακε όηη ν όξνο πεξηγξάθεη ηελ 

θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία, νη εθπαηδεπόκελνη κέζσ ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα είλαη 

ελεξγά κέιε κέζσ ησλ απαηηήζεσλ νη νπνίεο δηαηππώλνληαη 

από ηνπο δηδάζθνληεο θαη από ην καζεζηαθό πεξηβάιινλ. 

 

Οη δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο 

ζπλαληώληαη ζηνλ πίλαθα 

3.3.10 πεξηθιείνπλ ηηο πηπρέο 

ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

αλαιπζεί ν ζπγθεθξηκέλνο 

δείθηεο.   

Αλάπηπμε 

θηλήηξσλ 

(Motivation) 

Ο όξνο ‘αλάπηπμε θηλήηξσλ’ είλαη ε δξαζηεξηόηεηα κηαο 

ζπκπεξηθνξάο ε νπνία πεξηγξάθεηαη από αίηηα κε 

πξνζαλαηνιηζκό ζην ηειηθό ζθνπό(ζηόρν). Δηαρσξίδνληαη ζε 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Σύκθσλα κε πνίθηιιεο ζεσξίεο ,ηα 

θίλεηξα κπνξεί λα δξνκνινγνύληαη ώζηε λα δεκηνπξγείηαη ν 

κηθξόηεξνο θπζηθόο πόλνο θαη ε κέγηζηε απόιαπζε. Κάπνηα 

παξαδείγκαηα είλαη ε θαγεηό, ε μεθνύξαζε, ν πόζνο γηα 

θάπνην αληηθείκελν ή θάπνηα ηδαληθά ή αθόκε θαη γηα 

εγσηζηηθέο ηάζεηο. Ελλνηνινγηθά πάλησο πξέπεη λα 

δηαρσξίδεηαη από ηελ βνύιεζε ή ηελ αηζηνδνμία, δελ είλαη 

ζπλαίζζεκα. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο 

ζπλαληώληαη ζηνλ πίλαθα 

3.3.10 πεξηθιείνπλ ηηο πηπρέο 

ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

αλαιπζεί ν ζπγθεθξηκέλνο 

δείθηεο.   

Απηνεθηίκεζε 

(Self-Esteem) 

Η απηνεθηίκεζε είλαη έλαο όξνο θπξίσο ρξεζηκνπνηνύκελνο 

ζηελ ςπρνινγία γηα λα αληηθαηνπηξίζεη ηελ αμηνιόγεζε 

θάπνηνπ γηα ην ίδην ηνπ ην άηνκν. Πεξηιακβάλεη 

δηαπηζηεπηήξηα θαη ζπλαηζζήκαηα όπσο ζξηάκβεπζε, 

απόγλσζε, ηηκή θαη ληξνπή. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο(γηα παξάδεηγκα ‘Πηζηεύσ πσο είκαη 

θαιόο ζπγγξαθέαο θαη είκαη πεξήθαλνο γηα απηό) ή λα αθνξά 

επξύηεξεο έλλνηεο κε γεληθόηεξε έθηαζε. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο 

ζπλαληώληαη ζηνλ πίλαθα 

3.3.10 πεξηθιείνπλ ηηο πηπρέο 

ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

αλαιπζεί ν ζπγθεθξηκέλνο 

δείθηεο.   

Σπλεξγαηηθόηεηα 

(Collaboration) 

Ο όξνο ζπλεξγαηηθόηεηα είλαη κηα πνιπσληκηθή εμίζσζε ζα 

ιέγακε θαηά ηελ νπνία δπν ή πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ή 

νξγαληζκνί, εξγάδνληαη από θνηλνύ γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

ην δηακνηξαζκό ζηόρσλ.( γηα παξάδεηγκα κηα δηαλνεηηθή 

αγσληώδεο πξνζπάζεηα, ε νπνία είλαη δεκηνπξγηθή ζηε θύζε 

ηεο κέζσ δηακνηξαζκνύ γλώζεσο θαη κάζεζεο. Οη 

πεξηζζόηεξεο κνξθέο απαηηνύλ θάπνηνλ λα εγείηαη, κε ηελ 

έλλνηα ηεο θνηλσληθήο εγεζίαο κέζσ απνθεληξσκέλεο νκάδαο 

ζπλεξγαζίαο. Οκάδεο νη νπνίεο εξγάδνληαη από θνηλνύ κε απηό 

ηνλ ηξόπν, έρνπλ κεγαιύηεξεο απνδόζεηο, αλαγλώξηζε θαη 

επηβξάβεπζε.  

Οη δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο 

ζπλαληώληαη ζηνλ πίλαθα 

3.3.10 πεξηθιείνπλ ηηο πηπρέο 

ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

αλαιπζεί ν ζπγθεθξηκέλνο 

δείθηεο.   
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3.2 Ερευνθτικά ερωτιματα 

Ρολλοί είναι οι δείκτεσ οι οποίοι οι οποίοι επθρεάηουν τθ μάκθςθ : Γνωςτικοί , Κοινωνικοί 

και Συναιςκθματικοί. Λαμβάνοντασ υπόψιν αυτοφσ τουσ δείκτεσ, αλλά και τουσ 

περιοριςμοφσ ςτθν ζρευνα που κα πραγματοποιιςουμε, διατυπϊνονται ερωτιματα τα 

οποία φαίνονται παρακάτω: 

 

 

Ε) : Με βάςθ τθν προβλθματικι που αναπτφχκθκε παραπάνω διατυπϊνεται το ερϊτθμα  

αν θ διδαςκαλία των τεχνολογικϊν εργαςτθριακϊν μακθμάτων, που αφοροφν ςε κεματικζσ 

ενότθτεσ προγράμματοσ ςπουδϊν του Τ.Ε.Λ Ρειραιά, με τθ χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου 

CTAT, βαςιςμζνθ ςτθ Θεωρία Δραςτθριότθτασ, κακιςτά αποτελεςματικότερθ τθ μάκθςθ 

και βοθκά τουσ μακθτζσ να βελτιϊςουν τθν επίδοςι τουσ, 

 

Ε1.1)  μζςω τθσ ενεργοφσ εμπλοκισ (engagement) τουσ. 

 

Ε1.2)  μζςω τθσ ανάμειξθσ τουσ (involvement) ςτισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ.  

 

Ε2.1)  μζςω τθσ ανάπτυξθσ κινιτρων (motivation), δείκτθσ ο οποίοσ δίνει ςτόχουσ ςτουσ 

φοιτθτζσ. 

 

Ε2.2)  μζςω τθσ αυτοεκτίμθςθσ (Self-esteem).  

 

Ε3.0)  μζςω τθσ ςυνεργατικότθτασ (collaboration). 

 

 

3.3 Θεωρθτικι Θεμελίωςθ τθσ Διαδικαςίασ  

 

Σχετικό άρκρο αναφορικά με τθ κεμελίωςθ και ςχεδιαςμό κονςτρουκτιβιςτικϊν 

Μακθςιακϊν Ρεριβαλλόντων ςτα πλαίςια τθσ Κεωρίασ Δραςτθριότθτασ, είναι  το  ‘Activity 
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Theory as a framework for Designing Constructivism Learning Environments’ των David H 

Jonassen και Lucia Rohrer – Murphy (1999) , μελετά τα παρακάτω. 

Μζςω βθμάτων και προτεινόμενων ενεργειϊν οι οποίεσ αποτυπϊνονται ςτουσ παρακάτω 

πίνακεσ, παραλλθλίηονται και γίνεται αντιςτοίχιςθ με αυτά τα οποία υλοποιικθκαν όςο 

αυτό κατζςτθ δυνατό ςτθν διδακτικι μασ παρζμβαςθ. 

 O Engestrom (1987) δίνει ζμφαςθ ςτθν αποςαφινιςθ των κινιτρων και ςτόχων του 

ςυςτιματοσ δραςτθριοτιτων. Ροια είναι τα κίνθτρα και οι ςτόχοι των ςυμμετεχόντων. 

Ροιεσ οι προςδοκίεσ τουσ και ποια τα προςδόκιμα. 

Ο ςκοπόσ αυτοφ του βιματοσ είναι διττόσ : 1) θ κατανόθςθ τθσ κεματικισ ςτθν οποία οι 

δραςτθριότθτεσ λαμβάνουν χϊρα και 2) θ προςζγγιςθ ςαφισ κατανόθςθσ των κινιτρων . 

Για τθν δθμιουργία κονςτρουκτιβιςτικϊν εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων αυτό το βιμα κα 

βοθκιςει ςτθν παροχι κρίςιμων πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ αντικζςεισ τισ οποίεσ 

μποροφμε να ζχουμε ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον.  

 

Βιμα 1ο 

 

 
Αποςαφινιςθ του ςκοποφ του ςυςτιματοσ Δραςτθριοτιτων 
 

Α/Α Βιματα Προτεινόμενεσ Ενζργειεσ 
Άρκρου 

Ενςωμάτωςθ ςτο ςενάριο μασ 

1.1 Κατανόθςθ ςυναφϊν 

εννοιολογικϊν 

πλαιςίων μζςα ςτα 

οποία οι 

δραςτθριότθτεσ 

λαμβάνουν χϊρα. 

Δθμιουργείται μια λίςτα 

προβλθμάτων. Ροιοί είναι οι 

εμπλεκόμενοι ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων ; 

Ρότε και ποφ ςυνικωσ αυτά τα 

προβλιματα ςυμβαίνουν ; 

Εξετάηονται οι ςυνδζςεισ οι οποίεσ 

αφοροφν τισ δραςτθριότθτεσ.   

 Δυςκολία ςτθν κατανόθςθ και αποςαφινιςθ εννοιϊν και 

κεωριϊν ςχετικϊν με τθν Τψθλι Σάςθ, κακϊσ και ςε 

περεταίρω επαφι ςε πειραματικό επίπεδο.  

 Οι εμπλεκόμενοι ςτισ δραςτθριότθτεσ είναι οι κακθγθτζσ 

και οι φοιτθτζσ. 

 

1.2 Αποςαφινιςθ των 

κινιτρων των 

εμπλεκομζνων 

ατόμων και 

επεξιγθςθ των 

αντιφάςεων ςτο 

ςφςτθμα. 

Δθμιουργείται λίςτα από κίνθτρα, 

προςδοκίεσ και ςτόχουσ 

υποκινοφμενουσ από άτομα τα 

οποία ςυμμετζχουν. 

Ροιά από αυτά ςυμβάλλουν ςτθ 

δυναμικι των καταςτάςεων ςε 

περίπτωςθ αναςκόπθςθσ ;  

 

 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων, ςτάςεων και πτυχϊν όπωσ 

εμπλοκι, ςυνεργατικότθτα και εμφάνιςθ κινιτρων. 

Επίςθσ εφαρμογι,  ςτθ διδαςκαλία μακθμάτων Τψθλϊν 

Σάςεων, τθσ Θεωρίασ Δραςτθριοτιτων μζςω γνωςτικοφ 

εργαλείου (CTAT).   
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Βιμα 2ο 

 

Αυτό το βιμα εμπλζκει τον κακοριςμό ςε βάκοσ των ςυςτατικϊν των δραςτθριοτιτων, 

ονομαςτικά, παρζχοντασ μασ το υποκείμενο, αντικείμενο, κοινότθτα, κανόνεσ και κατανομι 

τθσ προςπάκειασ. 

Ανάλυςθ του ςυςτιματοσ Δραςτθριοτιτων 
 

Α/Α Βιματα Προτεινόμενεσ 

Ενζργειεσ Άρκρου 

Ενςωμάτωςθ ςτο ςενάριο μασ 

2.1 Ρροςδιοριςμόσ των 

Υποκειμζνων. 

 

Δθμιουργείται μια λίςτα με 

τουσ ςυμμετζχοντεσ κακϊσ 

και με τουσ ρόλουσ τουσ. 

Ροια είναι τα 

προςδοκϊμενα 

αποτελζςματα τθσ 

δραςτθριότθτασ ; 

Ροιοσ είναι ο 

καταμεριςμόσ εργαςιϊν 

μζςα ςτο ςφςτθμα;  

 Οι εμπλεκόμενοι ςτισ δραςτθριότθτεσ είναι οι 

κακθγθτζσ και οι φοιτθτζσ. Ο ρόλοσ των 

πρϊτων είναι να κάνουν αρχικά τθν παράδοςθ 

του κεωρθτικοφ μζρουσ ςτο οποίο ςτθρίηεται 

το πείραμα το οποίο κα επακολουκιςει και εν 

ςυνεχεία να κάνουν το πειραματικό μζροσ . Οι 

φοιτθτζσ παρακολουκοφν και ςυμμετζχουν 

διατυπϊνοντασ ερωτιματα και ςχόλια. 

 Τα προςδοκϊμενα είναι ςαφϊσ θ κατανόθςθ 

των όςων αναφζρονται, αλλά και θ ανάπτυξθ 

δυναμικϊν οι οποίεσ κα εξαςφαλίςουν τθν 

ςφνδεςθ και παραλλθλιςμό με άλλα τμιματα 

τθσ κεωρίασ.  

2.2 Ρροςδιοριςμόσ τθσ 

εμπλεκόμενθσ κοινότθτασ. 

Ρόςο ϊριμθ είναι θ ομάδα 

ςυμμετεχόντων ; 

Ροιεσ γνωςτζσ ανταμοιβζσ 

περιμζνουν τουσ φοιτθτζσ 

όταν και αν εκπλθρϊςουν 

τον ςτόχο τουσ ;  

 Το εξάμθνο ςτο οποίο διδάςκεται το 

ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο είναι το 5ο εξάμθνο 

ςπουδϊν και κεωρείται πωσ υπάρχουν οι 

γενικζσ γνϊςεισ περί Υψθλϊν Τάςεων. 

 Δεν υπάρχει κάποια ςθμαντικι ανταμοιβι, 

απλά όταν κάποιοι φοιτθτζσ φαίνεται να 

ςυμμετζχουν ενεργά υποςτθρίηονται με τθ 

δυνατότθτα μεγαλφτερθσ ςυμμετοχισ και 

εμπλοκισ ςτο μάκθμα. 
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2.3 Ρροςδιοριςμόσ των 

αντικειμζνων. 

Ροια είναι τα 

προςδοκϊμενα από τισ 

δραςτθριότθτεσ ; 

Ροια θ φφςθ του 

παραγόμενου 

αντικειμζνου ; 

(παρουςίαςθ, αναφορά , 

κεωρία ; ) 

Ροια τα κριτιρια τα οποία 

κα αξιολογιςουν τθν 

ποιότθτα του 

παραγόμενου ; 

 

 

 Εμφάνιςθ δεξιοτιτων, ςτάςεων και πτυχϊν 

όπωσ εμπλοκι, ςυνεργατικότθτα και 

εμφάνιςθ κινιτρων. 

 Το αντικείμενο ανικει ςτα εννοιολογικά μιασ 

και είναι μια μζκοδοσ διδακτικισ 

παρζμβαςθσ. 

  Τα κριτιρια είναι οι απαιτιςεισ οι οποίεσ 

διατυπϊνονται από τθν ενςωμάτωςθ τθσ 

Κεωρίασ Δραςτθριοτιτων 

 
 
Βιμα 3ο 

 

Ζνα ακόμα απαραίτθτο κλειδί είναι θ διαδικαςία ανάλυςθσ τθσ δομισ των 

δραςτθριοτιτων. 

Οι δραςτθριότθτεσ αποτελοφνται από ξεχωριςτζσ και ςυνεργατικζσ δράςεισ και αλυςίδεσ 

λειτουργιϊν. Οι ιεραρχία όλων των άνωκεν περιγράφει τθ δομι των δραςτθριοτιτων. 

 
Ανάλυςθ τθσ δομισ του ςυςτιματοσ 
 

Α/Α Βιματα Προτεινόμενεσ 

Ενζργειεσ Άρκρου 

Ενςωμάτωςθ ςτο ςενάριο μασ 

3.1, 

3.2 

Ρροςδιοριςμόσ των 

δραςτθριοτιτων.  

Ρϊσ γίνεται ςτθν πράξθ 

θ δραςτθριότθτα ; 

Αναγνϊριςθ των 

δραςτθριοτιτων ςτισ 

οποίεσ τα υποκείμενα 

ςυμμετζχουν. 

Ροιοι κανόνεσ, νόρμεσ 

και διαδικαςίεσ ςτισ 

ενζργειεσ και 

λειτουργίεσ ζχουν 

τεκμθριωκεί ;  

 Φάςθ     1: Επίδειξθ Video 

 

Φοιτθτζσ και κακθγθτισ, με τον τελευταίο 

επιβλζποντα,  παρακολουκοφν αρχεία βίντεο ςχετικά 

με τθν επικινδυνότθτα τθσ Υψθλισ Τάςθσ και τον 

χειριςμό ςχετικϊν δικτφων. Βλζπουν επίςθσ 

ςτιγμιότυπα και τμιματα αςφνδετα μεταξφ τουσ από 

το πείραμα το οποίο κα επακολουκιςει. 
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 Φάςθ     2: φνδεςθ Εννοιϊν με Θεωρία 

 

Ραρακολοφκθςθ με βίντεο-προβολζα εννοιϊν 

ςχετικϊν με τθν άςκθςθ θ οποία κα ακολουκιςει και 

καταγραφι αυτϊν ςε φφλλο χαρτί από τουσ φοιτθτζσ. 

Συηιτθςθ για μικρό χρονικό διάςτθμα μεταξφ τουσ για 

τθ ςθμαςία των και ςτθ ςυνζχεια παρζμβαςθ του 

κακθγθτι, ο οποίοσ κζτει ερωτιματα προσ ςχολιαςμό 

και απάντθςθ. 

  

 Φάςθ 3: Επαφι με το γνωςτικό εργαλείο CTAT και 

απάντθςθ ςε ερωτιςεισ κατανόθςθσ του κεωρθτικοφ 

μζρουσ.  

Ακολουκεί παρατιρθςθ του εργαςτθριακοφ 

εξοπλιςμοφ 

 

 Φάςθ    4: Πραγματοποίθςθ του εργαςτθριακοφ 

μζρουσ του μακιματοσ.  

 

Οι φοιτθτζσ ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 

πραγματοποίθςθσ εργαςτθριακϊν μετριςεων και 

ανακοινϊνουν ςτουσ ςυναδζλφουσ τουσ τισ 

μετροφμενεσ τιμζσ των μεγεκϊν. Κφριο ρόλο ζχει ο 

κακθγθτισ εφαρμογϊν, λόγω τθσ μεγάλθσ 

επικινδυνότθτασ των πειραμάτων. 

 

 Φάςθ    5: Διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων 

 

Οι φοιτθτζσ διατυπϊνουν απορίεσ και   ηθτοφν 

διευκρινίςεισ. Ο κακθγθτισ τουσ κζτει ερωτιματα, 

απαντοφν και εξάγονται ςυμπεράςματα. 

 

 
 
Βιμα 4ο 

 

Τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ δραςτθριοτιτων δεν δρουν μεταξφ τουσ άμεςα. 
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Αντί αυτοφ οι αλλθλεπιδράςεισ τουσ κακορίηονται από ςφμβολα και εργαλεία τα οποία 

παρζχουν τθν άμεςθ και ζμμεςθ επικοινωνία με τα αντικείμενα.   

 
 
Ανάλυςθ των ςυνδζςμων 
 

Α/Α Βιματα Προτεινόμενεσ 

Ενζργειεσ Άρκρου 

Ενςωμάτωςθ ςτο ςενάριο μασ 

4.1 Επενζργεια των 

Εργαλείων.  

Ροια εργαλεία 

χρθςιμοποιοφνται για 

τθν κάκε 

δραςτθριότθτα ; 

Ρόςο προςβάςιμα 

είναι αυτά ςτουσ 

φοιτθτζσ; 

Ροια είναι τα φυςικά 

και γνωςτικά εργαλεία  

τα οποία απαιτοφνται 

για τθν επίτευξθ 

δραςτθριοτιτων; 

Ροια είναι τα μοντζλα, 

κεωρίεσ ι μζκοδοι οι 

οποίεσ κακοδθγοφν τισ 

δραςτθριότθτεσ;   

 

 Φάςθ     1 :  Ηλεκτρονικόσ Τπολογιςτισ με βίντεο-

προβολζα και λογιςμικό για τθν απεικόνιςθ των 

αρχείων βίντεο.(αλλθλεπίδραςθ: group based) 

  Φάςθ     2 :  Λίςτα με 8 ζννοιεσ ςυνδεόμενεσ με το 

διδακτικό περιεχόμενο. (αλλθλεπίδραςθ: group 

based) 

 Φάςθ     3 :  Ηλεκτρονικόσ Τπολογιςτισ με το 

γνωςτικό εργαλείο CTAT για κάκε μικρι ομάδα. 

 Φάςθ     4 :  Εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ του 

εργαςτθρίου Τψθλϊν Σάςεων του Α.Σ.Ε.Ι Πειραιά.  

 Φάςθ     5 :  υμπλθρϊνεται φφλλο με τισ διαφωνίεσ 

και γίνεται ςχολιαςμόσ τθσ λίςτασ με τισ 

προθγοφμενεσ ζννοιεσ. 

 Τα επιπλζον εργαλεία τα οποία χρθςιμοποιικθκαν ςε 

όλθ τθν ζρευνα είναι : γνωςτικό εργαλείο, 

ερωτθματολόγιο, λογιςμικό ςτατιςτικισ ανάλυςθσ, 

λογιςτικό φφλλο.  

4.2 Επενζργεια των 

Κανόνων. 

Ροιοι άτυποι ι τυπικοί 

κανόνεσ, νόμοι ι 

υποκζςεισ κακοδθγοφν 

τισ δραςτθριότθτεσ ςτισ 

οποίεσ οι φοιτθτζσ 

εμπλζκονται; 

Ρόςο κατανοθτοί είναι 

αυτοί; 

 

 

 Κεωρία Δραςτθριοτιτων 

 

 Γνωςτικζσ Κεωρίεσ  

 

 Constructivism & Vygotsky 

4.3 Επενζργεια των όλων. Ροιοσ παραδοςιακά 

ζχει κζςει αυτοφσ τουσ 

ρόλουσ και πϊσ αυτοί 

επιδροφν ςτισ ομάδεσ 

εργαςίασ; 

 

Οι ρόλοι αποςαφθνίηονται και χαρακτθρίηονται από 

τισ αρχζσ για μάκθςθ με ςυνεργατικζσ δράςεισ και 

δραςτθριότθτεσ. Οι δραςτθριότθτεσ διακρίνονται 
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βάςει κινιτρων και οι λειτουργίεσ βάςει των 

ςυνκθκϊν. 

 

 
 
 
 
Βιμα 5ο 

 

Θ κζςθ πωσ θ κεωρία Δραςτθριοτιτων χαρακτθρίηεται περιςςότερο από αμεςότθτα κακϊσ 

και πωσ είναι ςχετιηόμενθ με το ςχεδιαςμό κονςτρουκτιβιςτικϊν εκπαιδευτικϊν 

περιβαλλόντων είναι κοινϊσ αποδεκτι. 

Οι παραδοςιακζσ μζκοδοι ανάλυςθσ των εργαςιϊν εςτιάηουν μόνο ςτον τεχνολογικό 

πυρινα τθσ επίδοςθσ, αγνοϊντασ τθν πραγματικι ηωι.  

Ανάλυςθ του περιεχομζνου 
 

Α/Α Βιματα Προτεινόμενεσ 

Ενζργειεσ Άρκρου 

Ενςωμάτωςθ ςτο ςενάριο μασ 

5.1 Εςωτερικοί περιοριςμοί 

ι υποκινοφμενοι από 

υποκείμενα. 

Ροια τα πιςτεφω, 

υποκζςεισ, μοντζλα και 

μζκοδοι οι οποίεσ 

ςυνικωσ υιοκετοφνται 

από τισ ομάδεσ 

εργαςίασ; 

Ροια βρικαν χριςιμα 

για τθν εκπλιρωςθ των 

ςτόχων τουσ ; 

Ρόςο πρόκυμοι είναι 

να τα 

επαναχρθςιμοποιιςουν 

;   

 

 Τα μοντζλα ζχουν να κάνουν με τθ μεκοδολογία τθν 
οποία κα πρζπει να εφαρμοςτεί ϊςτε να είναι ςε 
κζςθ οι φοιτθτζσ να λφςουν ζνα πρόβλθμα το οποίο 
κα τεκεί, κακϊσ και να κατανοιςουν περαιτζρω 
ζννοιεσ. 
Ζτςι όπωσ αναμζνεται, θ εντφπωςθ που αποκόμιςαν 

ιταν κετικι, μιασ και ζγινε κατανοθτό πωσ είναι θ πιο 

εφκολθ οδόσ είναι θ μοντελοποιθμζνθ διαδικαςία 

πάντα και μόνο για τθν επίλυςθ κάποιων 

προβλθμάτων και αςκιςεων ςχετικϊν με τθν Υψθλι 

Τάςθ.  

5.2 Εξωτερικοί περιοριςμοί 

ι υποκινοφμενοι από 

τθν κοινότθτα. 

Ρόςθ ελευκερία ζχουν 

οι φοιτθτζσ ςτο να 

ειςζλκουν ςε μια 

ομάδα εργαςίασ ; 

Ρωσ διαμοιράηονται οι 

εργαςίεσ τισ οποίεσ 

 

 

 Θ ελευκερία είναι κα λζγαμε αυτονόθτθ, μιασ και 
όλοι οι φοιτθτζσ ανικουν ςε ομάδεσ εργαςίασ. 

 Οι εργαςίεσ μζςα ςτθν τάξθ μοιράηονται ςε κάκε 
ομάδα και ζπειτα οι φοιτθτζσ αποφαςίηουν πωσ τον 
επιμεριςμό των εργαςιϊν. 
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ζχουν να κάνουν οι 

φοιτθτζσ; 

 

 
 
 
 
 
 
Βιμα 6ο 

 

Το τελευταίο βιμα απαιτεί τθν αναδρομι για το πϊσ τα ςτοιχεία και ςυςτατικά 

αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ.Αυτι θ διαδικαςία παρζχει μια τελικι πραγματικι χροιά 

κακϊσ και ζλεγχο του ςυςτιματοσ. 

Ανάλυςθ των δυναμικϊν του ςυςτιματοσ Δραςτθριοτιτων. 
 
 

Α/Α Βιματα Προτεινόμενεσ 

Ενζργειεσ Άρκρου 

Ενςωμάτωςθ ςτο ςενάριο μασ 

6.1 Ροιεσ είναι οι ςχζςεισ 

μεταξφ των ςτοιχείων 

του ςυςτιματοσ; 

Ροιεσ οι δυναμικζσ οι 

οποίεσ υπάρχουν μεταξφ 

των μερϊν από τα οποία 

αποτελείται το ςφςτθμα; 

   

 

Οι ςχζςεισ μεταξφ των κακθγθτϊν και των 

φοιτθτϊν είναι ςε καλό επίπεδο κα λζγαμε κακϊσ 

χαρακτθρίηονται από ςεβαςμό ςτο ζργο των 

κακθγθτϊν, αλλά και από τθν άλλθ μεριά 

κατανόθςθ των προβλθμάτων των οποίων 

αντιμετωπίηουν τθ ςθμερινι εποχι οι νζοι ςτθν 

αγορά εργαςίασ.  

6.2 Ρόςο τυπικά 

κακιερωμζνεσ είναι 

αυτζσ οι ςχζςεισ; 

Ρόςο τυπικά 

διαμορφϊνονται οι ςχζςεισ 

μεταξφ των μελϊν; 

Ρόςο διαρκοφν και κατά 

πόςο είναι μόνιμεσ οι 

αλλαγζσ; 

 

 

6.3 Ρϊσ αυτζσ οι ςχζςεισ 

ζχουν αλλάξει με το 

πζραςμα του χρόνου; 

Ροιοι παράγοντεσ 

κακοδιγθςαν το 

ςχθματιςμό των ομάδων 

εργαςίασ μζςα ςτθν 

κοινότθτα κατά το 

παρελκόν; 
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3.3.1  χεδιαςμόσ ζρευνασ 

Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηθεληξώλεηαη ζηελ κειέηε ησλ γλσζηηθώλ εξγαιείσλ 

κάζεζεο ( Cognitive Authoring Tools)  θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ γλσζηηθνύ εξγαιείνπ CTAT  

ην νπνίν απνηειεί έλα πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο.  

 

Σπλνπηηθά, ν ζρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο βαζίζηεθε ζηα έμη παξαθάησ ηκήκαηα : 

 

i. Πξνζέγγηζε  ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ 

ii. ρεδηαζκόο θαη πξαγκαηνπνίεζε δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδόκελεο, βαζηδόκελεο ζηε Θεσξία Δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ γλσζηηθνύ εξγαιείνπ CTAT. Λήςε δεδνκέλσλ από ην 

γλσζηηθό εξγαιείν.  Πξαγκαηνπνίεζε ησλ  εθπαηδεπηηθώλ  δξαζηεξηνηήησλ. 

 
BHMA 1 

 

 

 

Εικόνα 3.3.1 Macromedia Flash IDE  
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ΒΘΜΑ 2  

 

 

 

Εικόνα 3.3.2 Φόρμα ςχεδίαςθσ του εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ  
 

 

 

 

 

 

ΒΘΜΑ 3  
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Εικόνα 3.3.3 Χρθςιμοποίθςθ ελεγκτθρίων ςτοιχείων  (components)  με τθ χριςθ 
πλικτρων διαταγϊν (command buttons ) ςε εφαρμογι τφπου Standard  

 

 

ΒΘΜΑ 4  

 

 

Εικόνα 3.3.4 Προγραμματιςμόσ ελεγκτθρίων ςτοιχείων  
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ΒΘΜΑ 5   

 

 

Εικόνα 3.3.5 Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ  

 
ΒΘΜΑ  6  

 

 

Εικόνα 3.3.6 Περιβάλλον  Εργαςίασ  Cognitive Tutor Authoring Tools (CTAT)  
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ΒΘΜΑ  7  

 

3.3.7Ενεργοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ τθσ διεπαφισ  Flash με το γνωςτικό εργαλείο 
Εικόνα  

 

 

iii. ηαηηζηηθή αλάιπζε κέζσ ηνπ SPSS ζε δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ από 

ην CTAT 

iv. Δηάξζξσζε εξσηεκαηνινγίνπ βαζηδόκελνπ ζην AUSSE, ην νπνίν θαη δόζεθε 

ζηνπο θνηηεηέο. 

v. Λήςε δεδνκέλσλ από ην εξσηεκαηνιόγην 

vi. ηαηηζηηθή αλάιπζε κέζσ ηνπ SPSS ζε δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ από 

ην εξσηεκαηνιόγην. 
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Διάγραμμα 3.3.8  Σχεδιαςμόσ Ζρευνασ 
Ανάλυςθ των παραπάνω  τμθμάτων  ςχεδίαςθσ τθσ ζρευνασ  
 

1)  Ρροςζγγιςθ  των ερευνθτικϊν υποκζςεων(3.2) 
2)  Σχεδιαςμόσ και πραγματοποίθςθ διδακτικισ παρζμβαςθσ τεχνολογικά 

υποςτθριηόμενθσ, βαςιηόμενθσ ςτθ Κεωρία Δραςτθριοτιτων με τθν 
ενςωμάτωςθ του γνωςτικοφ εργαλείου CTAT. Λιψθ δεδομζνων από το γνωςτικό 
εργαλείο. Ρραγματοποίθςθ των  εκπαιδευτικϊν  δραςτθριοτιτων   

Ππωσ παρατθροφμε ςτο παρακάτω διάγραμμα οι γενικζσ ςε επίπεδο εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ που ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν είναι οι εξισ : 

1. Τπερπιδθςθ μονωτιρων : Ρροςδιοριςμόσ των Επιφανειακϊν εκκενϊςεων και τθσ 
διθλεκτρικισ αντοχισ  μονωτιρων ςτιριξθσ των γραμμϊν διανομισ . 
 

2.   Γζφυρα Schering  :  Μζτρθςθ του  ςυντελεςτισ απωλειϊν (tanδ) διθλεκτρικϊν 
μονωτικϊν υλικϊν 
 

3. Αλυςοειδισ μονωτιρασ : Ρροςδιοριςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τάςθσ κατά μικοσ του 
αλυςοειδοφσ μονωτιρα.  

ΣΕΙ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ 

ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΕΧΝ

 

 << ΤΝΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ>>

ΤΠΕΡΠΗΔΗΗ ΜΟΝΧΣΗΡΧΝ
---------------------------------------------------------

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕ ΕΚΚΕΝΧΕΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΑΝΣΟΥΗ ΣΟΤ

 << ΤΝΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ>>

ΓΕΦΤΡΑ SCHERING

---------------------------------------------------------

ΟΝΟΜΑ: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΑΠΧΛΕΙΧΝ (tanδ)ΔΙΗΛΕΚΣΡΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ

 << ΤΝΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ>>

ΑΛΤΟΕΙΔΗ ΜΟΝΧΣΗΡΑ ΜΕ ΔΙΚΟΤ
---------------------------------------------------------

ΟΝΟΜΑ: ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗ 

ΣΑΗ

 
Διάγραμμα 3.3.9  Γενικι οι δραςτθριοτιτων 
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Διάγραμμα 3.3.10 Αναλυτικι οι δραςτθριοτιτων 
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3.3.2  Επιμζρουσ Δραςτθριότθτεσ 

 
Ρραγματοποιείται από θλεκτρονικό υπολογιςτι αναπαραγωγι αρχείου Video μζςω 

projector ςυνδεδεμζνου. Το βίντεο αφορά ςε κινδφνουσ ςχετικοφσ με τθν Υψθλι Τάςθ 

κακϊσ και ςτθν επικινδυνότθτα που υπάρχει όταν κάνουμε χειριςμοφσ ςε δίκτυα Υψθλισ 

Τάςεωσ. 

 

 
 

Εικόνα 3.3.11   Απόςπαςμα από το Video «Διαδικαςία αςφαλείσ απομονϊςεωσ δικτφου 
Τψθλισ  Σάςθσ»  

 
 

Εικόνα 3.3.12 Απόςπαςμα από το Video Χειριςμοφσ ςε δίκτυα Τψθλισ Σάςεωσ : 
«Διαδικαςία αντιμετϊπιςθσ τθσ εξωτερικισ υπζρταςθσ» 
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2θ Φάςθ : φνδεςθ Εννοιϊν με τθ κεωρία 

 
Ραρακολοφκθςθ πάλι ςτο projector εννοιϊν ςχετικϊν με τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςτθριακι 

άςκθςθ και καταγραφι αυτϊν ςε φφλλο χαρτί από τουσ φοιτθτζσ. Συηιτθςθ για μικρό 

χρονικό διάςτθμα μεταξφ τουσ για τθ ςθμαςία των εννοιϊν και ςτθ ςυνζχεια παρζμβαςθ 

του εκπαιδευτι ο οποίοσ κζτει ερωτιματα προσ ςχολιαςμό και απάντθςθ. 

 
Εικόνα 3.3.13 Παρουςίαςθ με τθν χριςθ του projector εννοιϊν ςχετικϊν με τθ γεννιτρια 

κρουςτικισ τάςθσ  
 

 

 
 

Εικόνα 3.3.14 Παρουςίαςθ με τθν χριςθ του projector εννοιϊν ςχετικϊν με τθ γεννιτρια 
κρουςτικισ τάςθσ  
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3θ Φάςθ : Επαφι με το γνωςτικό εργαλείο CTAT και απάντθςθ ςε ερωτιςεισ 

κατανόθςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ. Ακολουκεί παρατιρθςθ του εργαςτθριακοφ 
εξοπλιςμοφ 

 
Οι φοιτθτζσ παρατθροφν τον εξοπλιςμό του εργαςτθρίου με προςοχι και ζπειτα ανά 
ομάδα κάκονται ςτουσ υπολογιςτζσ και ζρχονται ςε επαφι με το γνωςτικό εργαλείο. 
Κάνουν εξάςκθςθ ςε αυτό και βλζπουν κάποιεσ ερωτιςεισ ζτοιμεσ με τισ απαντιςεισ τουσ. 
 

 
 

 Εικόνα 3.3.15 Ερωτιςεισ κατανόθςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ μζςω Flash Player και γνωςτικοφ εργαλείου 
ctat για εφκολθ χριςθ των φοιτθτϊν από το εργαςτιριο – από το ςπίτι τουσ ωσ ερωτιςεισ προετοιμαςίασ  

 
 

Εικόνα 3.3.16 Παρατιρθςθ του εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ για τθν εφρεςθ τάςεων υπερπιδθςθσ  
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Εικόνα 3.3.17 Προςομοιωτισ κρουςτικισ τάςθσ  

 

4θ Φάςθ : Πραγματοποίθςθ του εργαςτθριακοφ μζρουσ του μακιματοσ. 

 

Οι φοιτθτζσ ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία πραγματοποίθςθσ εργαςτθριακϊν μετριςεων και 

ανακοινϊνουν ςτουσ ςυναδζλφουσ τουσ τισ μετροφμενεσ τιμζσ των μεγεκϊν 

 
 

 
 

 
Εικόνα 3.3.18 Φωτογραφίεσ εξοπλιςμοφ. (α) Η ςυςκευι ανίχνευςθσ και μζτρθςθσ Μερικϊν εκκενϊςεων (β) 

Ο πυκνωτισ και το τετράπολο ηεφξθσ ςυνδεδεμζνα με τθν πθγι και τθν πειραματικι κυψζλθ.  
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5θ Φάςθ : Διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων 

Οι φοιτθτζσ ςε αυτό το βιμα εκφράηουν τισ απορίεσ τουσ και ηθτοφν διευκρινίςεισ που 

ενδεχομζνωσ υπάρχουν. Ο διδάςκοντασ τουσ κζτει ερωτιματα ςχετικά με τθ διεξαγωγι τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ άςκθςθσ και εκείνοι απαντοφν και βγάηουν ςυμπεράςματα. 

  

Εικόνα 3.3.19  Ερωτιςεισ ςχεδιαςμζνεσ ςτο Ctat 
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Εργαλείο ςυλλογισ δεδομζνων– Περιβάλλον Μζτρθςθσ (1/3) 
 Εικόνα 3.3.20 Διάγραμμα με τισ απαντιςεισ των φοιτθτϊν για κάκε ερϊτθςθ που τίκεται 
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3.4 Επιλογι ςτατιςτικϊν κριτθρίων για τισ αναλφςεισ 

 Στατιςτικά κριτιρια  

Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ για τα Κριτιρια Αποτίμθςθσ των εκπαιδευτικϊν Δραςτθριοτιτων κα 

πραγματοποιθκεί : 

I. Με τθ διαδικαςία τθσ παραμετρικισ ανάλυςθσ - κριτιριο (pearson r). 

II. Με τθ διαδικαςία τθσ παραμετρικισ ανάλυςθσ - κριτιριο (t-test)  

III. Με το κριτιριο Realiability Analysis.   

IV. Με Μεταςχθματιςμό των αρχικϊν Μεταβλθτϊν και Δεδομζνων αρχικά και τθ 

διαδικαςία Description Statistics για τθ πενταβάκμια ουμπρίκα . 

Κριτιρια ελζγχου υποκζςεων 

Τα κριτιρια ζλεγχου των  υποκζςεων είναι: 

I. Το επίπεδο ςθμαντικότθτασ α=0,05 

II.  Ρικανότθτα εγγφθςθσ  P= 95% 

III. Το δείγμα κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 50% των φοιτθτϊν  

Στατιςτικι ανάλυςθ 

Συνολικά διαχωρίςαμε τθν ςτατιςτικι μασ ανάλυςθ ςε περιγραφικι και ςε επαγωγικι. Στθν 

περιγραφικι ανάλυςθ χρθςιμοποιιςαμε κυρίωσ πίνακεσ και διαγράμματα προκειμζνου να 

δείξουμε και να περιγράψουμε τα ςτοιχεία που είχαμε ςυγκεντρϊςει αλλά και τισ ςχζςεισ 

αυτϊν.  

Στθν επαγωγικι ανάλυςθ πραγματοποιιςαμε αρχικά μια ανάλυςθ ςυςχζτιςθσ για να 

εντοπίςουμε τισ ςχζςεισ των μεταβλθτϊν που είχαμε ςυγκεντρϊςει.  

Εγκυρότθτα  

Ωσ εγκυρότθτα ορίηεται ο βακμόσ επιτυχίασ ενόσ τεςτ όςον αφορά τθν αξιολόγθςθ των 

χαρακτθριςτικϊν για τθν μζτρθςθ των οποίων καταςκευάςτθκε. Ο Cronbach (1984) 

κεϊρθςε τθν εγκυρότθτα το βαςικό κριτιριο επιλογισ ενόσ τεςτ.  

Αλλιϊσ πιο απλά κα λζγαμε ο βακμόσ ςτον οποίο οι δοκιμαςίεσ μετροφν τα προσ 

μζτρθςθ. 

../../../../../../../Panos7sub/Desktop/THESIS/DIPLWMATIKH_old.doc#_Toc213426593
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Θ εγκυρότθτα αποτελεί ζνα από τα βαςικά ςθμεία ελζγχου μιασ ψυχομετρικισ κλίμακασ, 

ϊςτε να γίνει αποδεκτι και να εφαρμοςτεί ςε μια ζρευνα.  

 

Θ ςχζςθ αυτϊν των όρων αποδίδεται με τον τφπο : 

Σ = R + I (τφποσ 7) 

όπου 

Τ = θ πραγματικι τιμι του ατόμου. 

Λ = τα μθ ςχετικά με το ςκοπό του τεςτ χαρακτθριςτικά του 

ατόμου. 

R = τα ςχετικά με το ςκοπό του τεςτ χαρακτθριςτικά του 

ατόμου. 

Τα μθ ςχετικά με το ςκοπό του τεςτ χαρακτθριςτικά του ατόμου που είναι ςτακερά 

χαρακτθριςτικά, τα οποία μετρϊνται με τθν κάκε φορά χοριγθςθ του τεςτ. Θ επίδραςθ 

αυτϊν των χαρακτθριςτικϊν ζχει οριςτεί ωσ ςυςτθματικι μζτρθςθ του ςφάλματοσ 

(systematic measurement error), διότι πρόκειται για ςφάλμα του οποίου θ παρουςία είναι 

αναπόφευκτθ και αποτελεί μζροσ τθσ πραγματικισ τιμισ του τεςτ. Το άλλο ςφάλμα 

μζτρθςθσ είναι το τυχαίο ςφάλμα μζτρθςθσ (random measurement error) 

και αποτελεί μζροσ τθσ ςυνολικισ τιμισ του τεςτ. Ζτςι, μια τιμι του τεςτ εκφράηεται με τον 

ακόλουκο τρόπο : 

Χ = R + I + Ε (τφποσ 8), 

όπου 

R = τα ςχετικά με το ςκοπό του τεςτ χαρακτθριςτικά του 

ατόμου. 

Λ = το ςυςτθματικό ςφάλμα μζτρθςθσ. 

Ε = το τυχαίο ςφάλμα μζτρθςθσ. 

Από αυτό τον τφπο ςυμπεραίνουμε πωσ ζχουμε πλθροφορίεσ περιςςότερο για τισ ςτακερζσ 

διαφορζσ μεταξφ των ατόμων για τα ςχετικά με το ςκοπό του τεςτ χαρακτθριςτικά του 

παρά για τισ ςτακερζσ διαφορζσ μεταξφ των ατόμων για τα μθ ςχετικά με το ςκοπό του 

τεςτ χαρακτθριςτικά του. 
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Στθν παροφςα ζρευνα ,το ερωτθματολόγιο που καταςκευάςτθκε κακϊσ και τα μοντζλα τθσ 

ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ ζχουν παρκεί από τθ βιβλιογραφία όπου χρθςιμοποιοφνται 

αρκετά χρόνια με αδιαμφιςβιτθτθ ιςχφ.  

Οι διάφορεσ μορφζσ εγκυρότθτασ μιασ ζρευνασ παρουςιάηονται παρακάτω (Ηαμπετάκθσ, 

2007):  

·Θ εγκυρότθτα ςχετικά με το περιεχόμενο:  

Ρεριλαμβάνει τθ φαινομενικι εγκυρότθτα και τθν εγκυρότθτα περιεχομζνου. Θ 

φαινομενικι εγκυρότθτα είναι το κατά πόςο μία κλίμακα μζτρθςθσ όντωσ μετράει τθν 

ζννοια για τθν οποία ζχει οριςτεί .Στθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ θ φαινομενικι εγκυρότθτα 

διαςφαλίςτθκε πρϊτον μζςω τθσ βιβλιογραφικισ ζρευνασ που πραγματοποιικθκε ϊςτε να 

δθμιουργεί μία ξεκάκαρθ βάςθ από τθν οποία κα ξεκινιςει θ διαδικαςία και δεφτερον από 

τθν προςεκτικι καταςκευι του ερωτθματολογίου. Θ εγκυρότθτα περιεχομζνου ι κατά 

τεκμιριο εγκυρότθτα αναφζρεται ςτο κατά πόςο οι ερωτιςεισ του μζςου καλφπτουν το 

εφροσ του περιεχομζνου τθσ εννοιολογικισ καταςκευισ που υποςτθρίηουν. Δθλαδι αν μία 

μζτρθςθ είναι επαρκισ για να καλφψει ςφαιρικά τθν ζννοια που μετρά.  

Στθν ζρευνα μασ μετρικθκαν ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ, θ εκδιλωςθ κινιτρων : θ ικανότθτα 

εμφάνιςθσ κινιτρων μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ.  

Θ ικανότθτα εμπλοκισ των φοιτθτϊν ςτθν διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Θ ικανότθτα 

εμφάνιςθσ πτυχϊν όπωσ ςυνεργατικότθτα και ζννοια τθσ ομάδασ και του ςυνόλου.  

 Θ εγκυρότθτα τθσ εννοιολογικισ καταςκευισ:  

Αναφζρεται ςτο πόςο καλά κάποιοσ αποτφπωςε τθ κεωρία του ςε μία κλίμακα και 

περιλαμβάνει τθ ςυγκλίνουςα εγκυρότθτα και τθν εγκυρότθτα διαχωριςμοφ. Θ 

ςυγκλίνουςα εγκυρότθτα αναφζρεται ςτο βακμό που ζνα εργαλείο ςυμφωνεί με άλλεσ 

μετριςεισ του ίδιου ι άλλων χαρακτθριςτικϊν με τα οποία ςυγκλίνει από κεωρθτικι 

άποψθ. Θ εγκυρότθτα διαχωριςμοφ αναφζρεται ςτο αν οι μετριςεισ μασ ςχετίηονται ι όχι 

με μετριςεισ άλλων χαρακτθριςτικϊν. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ ςυγκλίνουςα 

εγκυρότθτα διαςφαλίςτθκε μζςω τθσ βιβλιογραφικισ ζρευνασ από τθν οποία προζκυψαν 

οι προσ εξζταςθ υποκζςεισ.  

 Θ εγκυρότθτα κριτθρίου:  

Αφορά ςτο κατά πόςο τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ είναι ςφμφωνα με τθ κεωρία και με 

τθ βιβλιογραφία που ζχει διερευνθκεί ςτθν οποία διατυπϊνονται αποτελζςματα άλλων 

ερευνϊν.  
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Θ εγκυρότθτα κριτθρίου περιλαμβάνει τθ ςυντρζχουςα εγκυρότθτα και τθν προβλεπτικι 

εγκυρότθτα. Θ ςυντρζχουςα εγκυρότθτα αναφζρεται ςτο βακμό που οι τιμζσ μιασ κλίμακασ 

διαφοροποιοφνται προσ τθν αναμενόμενθ κατεφκυνςθ μεταξφ ομάδων ατόμων οι οποίεσ 

αντικειμενικά διαφζρουν ωσ προσ τθν αξιολογοφμενθ εννοιολογικι καταςκευι. H 

προβλεπτικι εγκυρότθτα αναφζρεται ςτο βακμό που θ κλίμακα είναι ςε κζςθ με βάςθ 

ςθμερινζσ αξιολογιςεισ να προβλζψει μελλοντικζσ παραμζτρουσ. 

Οι δφο αυτζσ μορφζσ εγκυρότθτασ διαςφαλίςτθκαν ςτθν παροφςα μελζτθ από τθν 

βιβλιογραφία θ πρϊτθ και θ δεφτερθ από τα ςτοιχεία που ζχουν οι κλίμακεσ μζτρθςθσ ωσ 

προσ τθν προβλεπτικι τουσ ικανότθτα και τα οποία ζχουν δθμοςιοποιθκεί ςτα ςχετικά 

άρκρα.  

Αξιοπιςτία  

Με τον όρο αξιοπιςτία εννοοφμε τον βακμό κατά τον οποίο τα αποτελζςματα που 

αποκομίηονται από μια ζρευνα παραμζνουν τα ίδια αν θ ζρευνα γίνει για δεφτερθ φορά. 

Δθλαδι μια μζτρθςθ κεωρείται αξιόπιςτθ αν ζχει μικρι ι και ακόμθ μθδενικι 

μεταβλθτότθτα αν επαναλαμβάνεται κάτω από παρόμοιεσ ςυνκικεσ.  

Ριο κατανοθτά κα λζγαμε ο βακμόσ ςυνζπειασ των μετριςεων μιασ δοκιμαςίασ.  

Εναλλακτικά, θ αξιοπιςτία είναι ο ςυςχετιςμόσ μιασ μεταβλθτισ, ενόσ παράγοντα, ι ενόσ 

μοντζλου με κάτι υποκετικό που μετρά αλθκινά αυτό που επικυμείται να μετρθκεί 

(Cronbach 1951) . Δεδομζνου ότι, το αλθκινό μοντζλο δεν είναι διακζςιμο, θ αξιοπιςτία 

υπολογίηεται από τον υψθλό ςυςχετιςμό μεταξφ των μεταβλθτϊν μζςω διάφορων δεικτϊν 

αξιοπιςτίασ. Ο Cronbach alpha είναι ο πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενοσ από τουσ δείκτεσ 

αξιοπιςτίασ και είναι γενικά αποδεκτό ότι θ τιμι του πρζπει να είναι μεγαλφτερθ του 0,7. Ο 

δείκτθσ Cronbach alpha μπορεί να ερμθνευκεί ςαν το εκατοςτιαίο ποςοςτό που εξθγεί ο 

χρθςιμοποιοφμενοσ παράγοντασ ζναν υποκετικό που περιλαμβάνει όλεσ τισ πικανζσ 

μεταβλθτζσ Ο δείκτθσ α του Cronbach μπορεί να γραφεί ςαν μία ςυνάρτθςθ του αρικμοφ 

των ερωτιςεων ( ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ Ν) και τθσ μζςθσ αυτοςυςχζτιςθσ ανάμεςα 

ςτισ ερωτιςεισ(r).  

Ο γενικόσ τφποσ είναι :  
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Ππωσ φαίνεται από τον τφπο εάν αυξθκοφν οι ερωτιςεισ που εξετάηουν το ςυγκεκριμζνο 

χαρακτθριςτικό, κα αυξθκεί και ο δείκτθσ του Crοnbach. Αντίςτοιχα εάν θ εςωτερικι 

αυτοςυςχζτιςθ είναι μικρι τότε κα μειωκεί και θ τιμι του δείκτθ. Αυτό το γεγονόσ 

εξθγείται και διαιςκθτικά αφοφ εάν θ εςωτερικι αυτοςυςχζτιςθ είναι υψθλι τότε λογικά 

όλα τα χαρακτθριςτικά κα μετροφν το ίδιο αντικείμενο. Αυτό εννοείται όταν λζμε ότι 

ζχουμε υψθλι αξιοπιςτία δθλαδι όταν όλεσ οι ερωτιςεισ μετροφν πραγματικά το 

χαρακτθριςτικό το οποίο ζχουν προοριςτεί να μετροφν.  

 

τθν παροφςα μελζτθ ζχουμε δθμιουργιςει ζνα πολυμεταβλθτό ερωτθματολόγιο 

δθλαδι εξετάηουμε περιςςότερεσ από μια μεταβλθτζσ ,ςε αυτιν τθν περίπτωςθ 

ξεχωρίηουμε τισ ερωτιςεισ που μετροφν το κάκε χαρακτθριςτικό και βρίςκουμε 

περιςςότερουσ από ζναν αντίςτοιχα δείκτεσ α του Cronbach ζναν για κάκε μεταβλθτι.  

Η διεργαςία αυτι κα γίνει με τθ βοικεια του προγράμματοσ SPSS και τα αποτελζςματα 

κα δοκοφν ςτο επόμενο κεφάλαιο.  

Επαγωγικι Στατιςτικι – Συςχζτιςθ 

Οι επαγωγικζσ ςτατιςτικζσ διαδικαςίεσ που ζχουμε εξετάςει βαςίηονται ςτον προςεκτικό 

ςχεδιαςμό πειραμάτων, όπου ο ερευνθτισ ελζγχει μία μεταβλθτι και παρατθρεί κάποια 

άλλθ για να ανακαλφψει αν υπάρχει κάποια επίδραςθ τθσ ελεγχόμενθσ μεταβλθτισ ςτθν 

παρατθροφμενθ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, όταν αναφερόμαςτε ςτον όρο Επαγωγικι τατιςτικι, εννοοφμε το 

ςφνολο των μεκόδων που επιτρζπουν τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για το ςφνολο του 

πλθκυςμοφ, με βάςθ τα δεδομζνα από μικρά αντιπροςωπευτικά δείγματα αυτοφ του 

πλθκυςμοφ. 

Ωςτόςο, αυτζσ οι διαδικαςίεσ ςυχνά δεν επαρκοφν, κακϊσ ο ερευνθτισ μπορεί να μθν είναι 

ςε κζςθ να ςχεδιάςει πειράματα που δεν επθρεάηονται από εξωτερικοφσ 

παράγοντεσ, ι μπορεί να επικυμεί να διερευνιςει και να περιγράψει με ακρίβεια τθ ςχζςθ 

που ςυνδζει δφο μεταβλθτζσ, και όχι απλά να εξετάςει αν τισ ςυνδζει κάποια ςχζςθ. Θ 

ςυςχζτιςθ (correlation) είναι μία ςτατιςτικι τεχνικι που εξυπθρετεί τον ερευνθτι ςε αυτζσ 

τισ περιπτϊςεισ, κακϊσ του επιτρζπει να παρατθρεί δφο μεταβλθτζσ ςτο "φυςικό τουσ 

περιβάλλον" (μθ-ελεγχόμενο περιβάλλον), και να προςδιορίηει και να μετριςει επακριβϊσ 
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τθ ςχζςθ που τισ ςυνδζει. Σε αυτιν τθν ειςαγωγικι ενότθτα κα επικεντρϊςουμε το 

ενδιαφζρον μασ μόνο ςτθν αναηιτθςθ γραμμικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςε μεταβλθτζσ, και  

επομζνωσ ςτον υπολογιςμό γραμμικϊν ςυντελεςτϊν ςυςχζτιςθσ. 

Σφγκριςθ Μζςων Τιμϊν Ανεξάρτθτων Ρλθκυςμϊν (t-test) 

 Αρκετά ςυχνά μασ ενδιαφζρει να ελζγξουμε αν δφο ομοειδείσ ποςοτικζσ 

μεταβλθτζσ, που προζρχονται από ανεξάρτθτουσ μεταξφ τουσ πλθκυςμοφσ, διαφζρουν 

κατά μζςθ τιμι. Αν δθλαδι, οι μζςεσ τιμζσ τουσ είναι ίςεσ ι διαφζρουν ςθμαντικά. Για 

παράδειγμα, κζλουμε για μια ζρευνα να ελζγξουμε αν οι αξιολογιςεισ των εργαηομζνων 

ςτον τομζα τθσ ζρευνασ αγοράσ διαφζρουν κατά μζςο όρο από εκείνεσ των εργαηομζνων 

ςτον τομζα τθσ διαφιμιςθσ. Ππωσ είναι φυςικό για κάκε τζτοιου είδουσ ζλεγχο, όπου είναι 

πρακτικά αδφνατο να υπολογίςουμε τισ μζςεσ τιμζσ των πλθκυςμϊν, χρθςιμοποιοφμε 

δείγματα που παίρνουμε από τουσ δφο πλθκυςμοφσ. Τα δείγματα αυτά δεν είναι 

αναγκαςτικά ίδιου μεγζκουσ. Από αυτά τα δείγματα υπολογίηουμε τισ δειγματικζσ μζςεσ 

τιμζσ και τισ δειγματικζσ διαςπορζσ και ςτθ ςυνζχεια, εκτελοφμε ζνα ςτατιςτικό ζλεγχο, το 

γνωςτό και πολφ δθμοφιλζσ t-test.  

 Εκφράηοντασ τισ παραπάνω αρχζσ με ςτατιςτικι ορολογία, υποκζτουμε ότι ζχουμε 

δφο ανεξάρτθτουσ πλθκυςμοφσ με μζςεσ τιμζσ μ
1
 και μ

2
 και διαςπορζσ 2

1  και 2

2ζ . Θ 

υπόκεςθ που ζχουμε να ελζγξουμε είναι: 

Η0: Οι μζςεσ τιμζσ των δφο πλθκυςμϊν δε διαφζρουν ςθμαντικά (μ1 - μ2 = 0). 

με εναλλακτικι τθν 

Ηα: Οι μζςεσ τιμζσ των δφο πλθκυςμϊν διαφζρουν ςθμαντικά (μ1 - μ2  0). 

Για το ςκοπό αυτό, χρθςιμοποιοφμε δφο δείγματα από τουσ δφο πλθκυςμοφσ με μεγζκθ n
1
 

και n
2
. Από τα δείγματα αυτά υπολογίηουμε τισ δειγματικζσ μζςεσ τιμζσ 1x  και 2x  και τισ 

δειγματικζσ διαςπορζσ 2

1s  και 2

2s . Σε αυτά τα ςτατιςτικά μζτρα βαςίηεται ο ςτατιςτικόσ 

ζλεγχοσ που είναι γνωςτόσ με το όνομα Student's t-test.  

Θ διαδικαςία που ακολουκείται αποτελείται από τα παρακάτω βιματα: 

Βιμα 1. Διατφπωςθ τθσ μθδενικισ και εναλλακτικισ υπόκεςθσ. 

Η
0
: μ

1 
- μ

2 
= 0 

Η
α
: μ

1 
- μ

2 
 0 

Βιμα 2. Σφγκριςθ διαςπορϊν των δφο δειγμάτων. Εδϊ ελζγχουμε τθν υπόκεςθ  
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Η
0
: 2

2

2

1 ζ =  

Η
α
: 2

2

2

1 ζ  

Ο ζλεγχοσ γίνεται με το ςτατιςτικό μζτρο F, που είναι ο λόγοσ τθσ μεγαλφτερθσ δειγματικισ  

διαςποράσ προσ τθ μικρότερθ. Αν θ ςτάκμθ ςθμαντικότθτασ για το F (significance ι two 

tail probability) είναι μικρι (<0.05 ςυνικωσ), τότε θ υπόκεςθ Θ
0
 απορρίπτεται, δθλαδι 

κεωροφμε ότι οι δφο διαςπορζσ παρουςιάηουν ςθμαντικι διαφορά.  

3.5 Δείγμα μελζτθσ 

Συμμετζχοντεσ - Δθμογραφικό Ρροφίλ Ερευνάσ 

Στατιςτικό δείγμα :63 φοιτθτζσ. 

Άνδρεσ ιταν  55 (87,3%) με θλικία 19 – 24 είναι 35, 25 – 60 είναι 19  και 45– 60 είναι 1. 

Γυναίκεσ ιταν 8 (12,7%).με θλικία 19 – 24 είναι 6 , 25 – 60 είναι 2  και 45– 60 είναι 0 

 

 
 

                    
 
 
 
 
 

Ρίνακασ 3.5.1 Ροςοςτό ομάδασ θλικίασ δείγματοσ 

 

  Ηλικία 

Total   19-24 25-60 45-60 

Φφλο Άνδρασ 35 19 1 55 

Γυναίκα 6 2 0 8 

Total 41 21 1 63 
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Ρίνακασ 3.5.2 Ροςοςτιαίο 

διάγραμμα κατανομισ φφλου 

 
Το δείγμα τθσ ζρευνασ αποτελείται από 63 άτομα θλικίασ 20-60 ετϊν, 55 φοιτθτζσ και 8 

φοιτιτριεσ του 5ου εξαμινου ςπουδϊν ςτο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Μδρυμα Ρειραιϊσ 

,τθσ ςχολισ Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν ,του Εργαςτθρίου Υψθλϊν Τάςεων.     

Ρεριοριςμοί 

Οι περιοριςμοί που ζχουμε κζςει για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ζρευνασ είναι οι παρακάτω:  

1. Συμμετοχι ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία ζχουν μόνο οι φοιτθτζσ/τριεσ  του ΑΤΕΛ 

Ρειραιά του τμιματοσ Θλεκτρολογίασ του εργαςτθριοφ Τεχνολογίασ Υψθλϊν 

Τάςεων.  

2. Αναφορικά με τον ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ, κάνουμε τθν παραδοχι ότι οι 

ςυςχετίςεισ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ όταν ςε απόλυτθ τιμι είναι ίςεσ και 

μεγαλφτερεσ από r=±0,40 με p-value=sig.(2-tailed)<0.05. 

3. Ο ςυντελεςτισ αξιοπιςτίασ  του Ερωτθματολογίου βάςθ του Raine ζχει υπολογιςτεί 

για αυτιν τθν υποκλίμακα για ςυντελεςτι αξιοπιςτίασ ίςο με α=0,71 

4. Θ ουμπρίκα Αυτό-Ραρακολοφκθςθσ ζχει ςχεδιαςτεί με πενταβάκμια Likert  

( Κακόλου –Λίγο – Οφτε λίγο - Οφτε πολφ – Ραρά πολφ ) 

Ππωσ ζχουμε αναφζρει και πιο πάνω το γνωςτικό εργαλείο  Cognitive Tutor Authoring Tool, 

χρθςιμοποιείται και μελετάται για τρεισ βαςικζσ πτυχζσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ : 

α)    τθν αξιολόγθςθ τθσ προόδου κάκε φοιτθτι  ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία  
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β) τθν αξιολόγθςθ κατανόθςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ κάκε εκπαιδευτικισ 

δραςτθριότθτασ  

γ) τθν  ικανότθτα του κάκε φοιτθτι για κατανόθςθ τθσ επόμενθσ παράδοςθσ τθσ διάλεξθσ 

με τθ βοικεια του γνωςτικοφ εργαλείου. 

Στθ πρϊτθ φάςθ όπου χρθςιμοποιείται το CTAT, μετά τθ δραςτθριότθτα ‘Σφνδεςθ 

Εννοιϊν’, οι φοιτθτζσ με ςκοπό τθν αφομοίωςθ του κεωρθτικοφ μζρουσ και τθν ςυνζχιςθ 

ςτο πειραματικό, χρθςιμοποιοφν το γνωςτικό εργαλείο με ερωτιςεισ και αςκιςεισ ςε αυτό 

ςυνδεδεμζνεσ και με τθν αφομοίωςθ κεμάτων για τον εργαςτθριακό εξοπλιςμό που 

πρόκειται να ζρκουν ςε επαφι. Χωρίηονται ζτςι ςε ομάδεσ 4-5 ατόμων, κάκονται ςουσ 

υπολογιςτζσ και για 20ϋμζςω του CTAT και των δραςτθριοτιτων ςε flash απαντοφν. 

Οι φοιτθτζσ ςτθν εξζταςθ όπωσ ειςζρχονται ςτο εργαςτιριο κάκονται ο κακζνασ 

μόνοσ του ςε κάκε υπολογιςτι για δυο φάςεισ και φορτϊνουν τθ ςυγκεκριμζνθ 

δραςτθριότθτα και απαντοφν ςε διάςτθμα 15ϋςτισ τυχαίεσ ερωτιςεισ. Αντίςτοιχα οι 

εκπαιδευτικοί αποκθκεφουν για τον κάκε φοιτθτι το γράφθμα από το καταγραφζα 

προςωπικότθτασ.( behavior recorder ). 

 Στθν τρίτθ φάςθ χριςθσ του γνωςτικοφ εργαλείου ςτθν εκπαιδευτικι μασ 

παρζμβαςθ γενικά, χρθςιμοποιεί ςτο ςπίτι ο κάκε φοιτθτισ/τρια  μόνοσ  του, ςτο τζλοσ 

κάκε διάλεξθσ το γνωςτικό εργαλείο. Ο διδάςκων μοιράηει ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ   ζνα 

φυλλάδιο με το κεωρθτικό κομμάτι τθσ φλθσ για τθν επόμενθ δραςτθριότθτα και ζνα cd 

που μζςα ζχει δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ πρζπει να κάνουν και ερωτιςεισ που πρζπει να 

απαντιςουν. 

Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να ζρκουν προετοιμαςμζνοι ςτο επόμενο 

μάκθμα. Τα άνωκεν αν και άπτονται κατά κάποιο τρόπο τθσ διαδικαςίασ τθσ διδακτικισ 

παρζμβαςθσ, είναι ουςιϊδθ για τθν ζρευνα μασ να ακολουκθκοφν με τθ διαδοχι που 

αναφζρονται. 

3.6 Τλικό 

3.6.1 ενάριο Παραδοςιακισ Διδαςκαλίασ  

Ροι δραςτθριοτιτων  

Δραςτθριότθτα 1  
 



Cognitive tools & e-learning 

Σειίδα 78 από 188 

 

Εξζταςθ ςτο κεωρθτικό μζροσ του προθγοφμενου μακιματοσ   
Ρραγματοποιείται εξζταςθ του προθγοφμενου κεωρθτικοφ μακιματοσ ςτο χαρτί με 
ερωτιςεισ οι οποίεσ ςτθρίηονται κυρίωσ ςτθν αποςτικιςθ. 
Δραςτθριότθτα 2 
 Παράδοςθ κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ νζασ εργαςτθριακισ άςκθςθσ 
Ρραγματοποιείται παράδοςθ από το διδάςκοντα του κεωρθτικοφ μζρουσ, οι φοιτθτζσ 
ακοφν, δε ςυμμετζχουν και ςθμειϊνουν αυτά που αποτυπϊνονται ςτο μαυροπίνακα.  
 
Δραςτθριότθτα 3 
Πραγματοποίθςθ του εργαςτθριακοφ μζρουσ του μακιματοσ. 
Οι φοιτθτζσ κακιςμζνοι όπωσ ιταν ςτισ κζςεισ τουσ παρακολουκοφν τον διδάςκοντα να 
πραγματοποιεί το πειραματικό μζροσ και ςτο τζλοσ να τουσ ανακοινϊνει τισ μετροφμενεσ 
τιμζσ των μεγεκϊν. 
 
Δραςτθριότθτα 4 
 Ανάκεςθ εργαςιϊν για το ςπίτι. 

Ο διδάςκοντασ ανακζτει εργαςία ςτουσ φοιτθτζσ για τθ επόμενθ φορά που κα ζρκουν ςτο 
μάκθμα. 

 

3.6.2 Σεχνολογικά Τποςτθριηόμενθ Διδαςκαλία 

Ππωσ παρατθροφμε ςτο διάγραμμα 3.10, οι γενικζσ ςε επίπεδο εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ που ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν είναι οι εξισ : 

I. Τπερπιδθςθ μονωτιρων : Ρροςδιοριςμόσ των Επιφανειακϊν εκκενϊςεων και τθσ 

διθλεκτρικισ αντοχισ  μονωτιρων ςτιριξθσ των γραμμϊν διανομισ . 

II.   Γζφυρα Schering  :  Μζτρθςθ του  ςυντελεςτισ απωλειϊν (tanδ) διθλεκτρικϊν μονωτικϊν 

υλικϊν 

III. Αλυςοειδισ μονωτιρασ : Ρροςδιοριςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τάςθσ κατά μικοσ του 

αλυςοειδοφσ μονωτιρα.  

Τϊρα, πθγαίνοντασ ςε μεγαλφτερθ ανάλυςθ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ, κα πρζπει να 

δοφμε το διάγραμμα 3.11. 

Οι δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ςυναντϊνται ςε αυτό το διάγραμμα είναι οι παρακάτω : 

1. Επίδειξθ Video 

Ρραγματοποιείται από θλεκτρονικό υπολογιςτι αναπαραγωγι αρχείου Video μζςω 

projector ςυνδεδεμζνου. Το βίντεο αφορά ςε κινδφνουσ ςχετικοφσ με τθν Υψθλι Τάςθ 



Cognitive tools & e-learning 

Σειίδα 79 από 188 

 

κακϊσ και ςτθν επικινδυνότθτα που υπάρχει όταν κάνουμε χειριςμοφσ ςε δίκτυα 

Υψθλισ Τάςεωσ. 

 

2. φνδεςθ Εννοιϊν με τθ κεωρία 

Ραρακολοφκθςθ πάλι ςτο projector εννοιϊν ςχετικϊν με τθ ςυγκεκριμζνθ 

εργαςτθριακι άςκθςθ και καταγραφι αυτϊν ςε φφλλο χαρτί από τουσ φοιτθτζσ.  

Συηιτθςθ για μικρό χρονικό διάςτθμα μεταξφ τουσ για τθ ςθμαςία των εννοιϊν και ςτθ 

ςυνζχεια παρζμβαςθ του εκπαιδευτι ο οποίοσ κζτει ερωτιματα προσ ςχολιαςμό και 

απάντθςθ. 

3. Επαφι με το γνωςτικό εργαλείο CTAT και απάντθςθ ςε ερωτιςεισ κατανόθςθσ 

του κεωρθτικοφ μζρουσ. Ακολουκεί παρατιρθςθ του εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ 

Οι φοιτθτζσ παρατθροφν τον εξοπλιςμό του εργαςτθρίου με προςοχι και ζπειτα ανά 

ομάδα κάκονται ςτουσ υπολογιςτζσ και ζρχονται ςε επαφι με το γνωςτικό εργαλείο.  

Κάνουν εξάςκθςθ ςε αυτό και βλζπουν κάποιεσ ερωτιςεισ ζτοιμεσ με τισ απαντιςεισ 

τουσ. 

1. Στο  εργαςτιριο υψθλϊν τάςεων του Α.Τ.Ε.Λ Ρειραιά  ιρκε ζνασ πορςελάνινοσ μονωτιρασ 

με Von=16KV με ςκοπό να  προςδιοριςτεί θ καταλλθλότθτα του τθσ μόνωςθσ κατά τθν 

επιβολι AC τάςεωσ. Με πια διάταξθ του εργαςτθρίου κα τθν προςδιορίςετε και τθ κα 

μετριςετε :  

2. Κατά τθν διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ του παραπάνω μονωτιρα λάβαμε τα ζξεισ 

αποτελζςματα. 

Ζχοντασ ιςορρόπθςθ  θ γζφυρα   Schering  λαμβάνουμε τισ τιμζσ τθσ γζφυρασ και ζχουμε  

Cn=100pf, R4=1000/π ,  R3= (9Ω Χ 100 , 6Ω Χ 10 , 6Ω Χ 1 , 0,5Ω Χ Ο,1 ),           C4 =( 4nf X 100 , 

60nf Χ 10 , 1nf Χ 1 , 1nf Χ 0,1,) . 

   Ρροςδιορίςτε τον ςυντζλεςθ απωλειϊν του μονωτιρα και χαρακτθριςτείτε «ωσ 

αποδεκτό ι μθ αποδεκτό» ; 

3. Υπολογίςτε τϊρα τθν χωρθτικότθτα του  μονωτιρα ; 

 

4. Πραγματοποίθςθ του εργαςτθριακοφ μζρουσ του μακιματοσ. 

Οι φοιτθτζσ ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία πραγματοποίθςθσ εργαςτθριακϊν μετριςεων 

και ανακοινϊνουν ςτουσ ςυναδζλφουσ τουσ τισ μετροφμενεσ τιμζσ των μεγεκϊν. 
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Σχιμα 3.6 Στιγμιότυπο από βίντεο και εικόνεσ.   

 

5.Διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων 

Οι φοιτθτζσ ςε αυτό το βιμα εκφράηουν τισ απορίεσ τουσ και ηθτοφν διευκρινίςεισ που 

ενδεχομζνωσ υπάρχουν. Ο διδάςκοντασ τουσ κζτει ερωτιματα ςχετικά με τθ διεξαγωγι τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ άςκθςθσ και εκείνοι απαντοφν και βγάηουν ςυμπεράςματα. 

3.7 Ερευνθτικά Εργαλεία/περιβάλλοντα 

CTAT 

Το CTAT υποςτθρίηει τθ δθμιουργία δφο τφπων δαςκάλων: τουσ δαςκάλουσ  που 

επιςθμαίνουν ςτα παραδείγματα (example-tracing tutors), που μποροφν να 

δθμιουργθκοφν χωρίσ προγραμματιςμό αλλά απαιτοφν τθν δθμιουργία ςυγκεκριμζνου  

προβλιματοσ , και τουσ γνωςτικοφσ  δαςκάλουσ (cognitive tutors), που απαιτοφν τον 

προγραμματιςμό AI (Artificial Intelligence Programming) για να χτίςουν ζνα γνωςτικό 

πρότυπο τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ μακθτϊν αλλά να υποςτθρίξουν τθν παράδοςθ 

ιδιαίτερων μακθμάτων πζρα από μια ςειρά προβλθμάτων. 

 

Οι γνωςτικοί δάςκαλοι είναι οι πιο γεροί από τουσ δφο τφπουσ δαςκάλων. Είναι βαςιςμζνοι 

ςτθ γνωςτικι κεωρία ψυχολογίασ, ιδιαίτερα ςτθ κεωρία ACT-R. Θ ανάπτυξθ ενόσ 

γνωςτικοφ δαςκάλου περιλαμβάνει τθ δθμιουργία ενόσ γνωςτικοφ προτφπου για τθν 
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επίλυςθ προβλθμάτων από τουσ  μακθτζσ με το γράψιμο των κανόνων παραγωγισ που 

χαρακτθρίηουν τθν ποικιλία των ςτρατθγικϊν και παρερμθνειϊν των μακθτϊν.  

Ο γνωςτικόσ  δάςκαλοσ εφαρμόηει ζναν αλγόρικμο αποκαλοφμενο " model tracing " για να 

ελζγξει ζναν μακθτι που ςυμμετζχει ςε ζνα πρόβλθμα: ςυγκρίνει τισ ενζργειεσ των 

μακθτϊν ςε ςχζςθ με  εκείνουσ που είναι κατάλλθλοι ςφμφωνα με το πρότυπο. Θ 

ανάπτυξθ ενόσ γνωςτικοφ προτφπου για ζναν γνωςτικό δάςκαλο είναι ζνασ χρονοβόροσ 

ςτόχοσ που απαιτεί τον προγραμματιςμό AI. Το κετικό είναι ότι το πρότυπο λειτουργεί 

πζρα από μια ςειρά  προβλθμάτων, και ζχει τθν ευελιξία, δεδομζνου ότι επιτρζπει ςτο 

δάςκαλο να αναγνωρίςει τισ πολλαπλζσ ςτρατθγικζσ λφςθσ των μακθτϊν και να εξετάςει 

τισ λεπτζσ εξαρτιςεισ μεταξφ των βθμάτων λφςθσ. 

 

Εκτενείσ λεπτομζρειεσ ςε ςχζςθ με το Ctat , ςτθν παράγραφο 2.4. 

3.7.1 Στατιςτικι Ανάλυςθ αποτελεςμάτων του Ctat  

Ερωτιςεισ ωςτό Λάκοσ  

f % f % 

ΕΩΤΘΣΘ 1 58 92,1 5 7,9 

ΕΩΤΘΣΘ  2 Α-d 56 88,9 7 11,1 

ΕΩΤΘΣΘ  2 Β-c 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  2 Γ-a 44 69,8 19 30,2 

ΕΩΤΘΣΘ  2 Δ-b 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  2 Ε-e 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  3 Α-δ 43 68,3 20 31,7 

ΕΩΤΘΣΘ  3 Β-α 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  3 Γ-β 31 49,5 32 50,8 

ΕΩΤΘΣΘ  3 Δ-δ 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  4 53 84,1 10 15,9 

ΕΩΤΘΣΘ  5 61 96,8 2 3,2 

ΕΩΤΘΣΘ  6 48 76,2 15 23,8 

ΕΩΤΘΣΘ  7 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  8 54 85,7 9 14,3 

ΕΩΤΘΣΘ  9 63 100 0 0 
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ΕΩΤΘΣΘ  10 62 98,4 1 1,6 

ΕΩΤΘΣΘ  11 51 81 12 19 

ΕΩΤΘΣΘ  12 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  13 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  14 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  15 61 96,8 2 3,2 

ΕΩΤΘΣΘ  16 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  17 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  18 62 98,4 1 1,6 

ΕΩΤΘΣΘ  19 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  20 58 92,1 5 7,9 

ΕΩΤΘΣΘ  21 60 95,2 3 4,8 

 

Ρίνακασ 3.7.1  Επιδόςεισ των φοιτθτϊν ςτο Ctat 

 

Ππωσ φαίνεται από τον προθγοφμενο πίνακα τα ποςοςτά των λακϊν ςυγκριτικά με τισ 

ςωςτζσ απαντιςεισ είναι κατά πολφ λιγότερα και πολφ αμελθτζα. 

Ριο ςυγκεκριμζνα ςε 13 από τισ 21 ερωτιςεισ, ποςοςτό δθλαδι 64% όλοι οι φοιτθτζσ 

απάντθςαν ςωςτά με μθδενικά λάκθ. 

Τα λάκθ περιορίηονται ςτο ελάχιςτο δθλαδι ,πράγμα που αναδεικνφει τθ ςθμαςία και αξία 

του Ctat. 

3.7.2 Στατιςτικό πρόγραμμα  SPSS 

 
Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων πραγματοποιικθκε με τθ χριςθ του ςτατιςτικοφ 

προγράμματοσ SPSS 17.0  

Το SPSS (Superior Performance Software System) είναι το πιο διαδεδομζνο πρόγραμμα για 

τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων. 
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Σχιμα 3.7.2 οι επεξεργαςίασ του SPSS 

Με το SPSS μποροφμε να διεξάγουμε τουσ γνωςτοφσ ςτατιςτικοφσ ελζγχουσ.  

Θ ανάλυςθ δεδομζνων βοθκάει τουσ λιπτεσ αποφάςεων να πάρουν τουσ ςωςτζσ 

αποφάςεισ για το μζλλον του οργανιςμοφ τουσ. Αλλά θ ανάλυςθ δεδομζνων δεν είναι το 

μοναδικό ςτάδιο τουσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ. Για να οδθγθκείτε ςε ακριβι και αξιόπιςτα 

αποτελζςματα πρζπει να προθγθκεί ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ τουσ ζρευνασ, θ ςυλλογι των 

δεδομζνων, θ προετοιμαςία τουσ για τθν ανάλυςθ και τελικά θ εξαγωγι και θ διανομι των 

τελικϊν ςυμπεραςμάτων. Αρκετοί αναλυτζσ χρθςιμοποιοφν πλθκϊρα προγραμμάτων από 

διαφορετικζσ εταιρείεσ για να καλφψουν τουσ αναλυτικζσ τουσ ανάγκεσ. 

 Το πρόβλθμα ςε αυτζσ τουσ περιπτϊςεισ είναι ότι θ διαδικαςία διαρκεί πολφ περιςςότερο 

από όςο κα ζπρεπε, με τουσ αναλυτζσ τελικά να ςπαταλοφν άςκοπα χρόνο προςπακϊντασ 

να επιλφςουν προβλιματα αςυμβατότθτασ μεταξφ των προγραμμάτων.  

Θ αναλυτικι λφςθ τουσ SPSS τουσ απαλλάςςει από τζτοια προβλιματα παρζχοντασ τουσ 

μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ που καλφπτει όλα τα ςτάδια τουσ αναλυτικισ διαδικαςίασ: 

ςχεδιαςμό τουσ ζρευνασ, ςυλλογι δεδομζνων, πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα, διαχείριςθ και 

προετοιμαςία των δεδομζνων, ανάλυςθ, παραγωγι εκκζςεων αποτελεςμάτων και διανομι 

τουσ.  

3.8 Ερωτθματολόγια  

Κατάρτιςθ ερωτθματολογίου  

Για να καταςτεί δυνατι θ μζτρθςθ μιασ ζννοιασ κα πρζπει να προςδιοριςτοφν 

ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ι παρατθριςιμεσ μορφζσ ςυμπεριφοράσ, οι οποίεσ κα 

αντιπροςωπεφουν τθ ςυγκεκριμζνθ ζννοια. Μερικζσ φορζσ μια ζννοια μπορεί να 

προςδιοριςτεί και να μετρθκεί με τθ χριςθ μιασ μόνο μεταβλθτισ ,ςυνικωσ όμωσ αυτό 

επιτυγχάνεται με τθ χριςθ πολλϊν μεταβλθτϊν. Ζνα ςθμαντικό κζμα είναι ο εντοπιςμόσ 

των προςδιοριςτικϊν μεταβλθτϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν μζτρθςθ των υπό 

διερεφνθςθ εννοιϊν. Για τον εντοπιςμό των προςδιοριςτικϊν μεταβλθτϊν ο ερευνθτισ ζχει 
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δφο επιλογζσ, είτε να αναπτφξει δικζσ του μεταβλθτζσ, είτε να επιλζξει ζτοιμεσ, 

δοκιμαςμζνεσ από τθν βιβλιογραφία. Συνικωσ προτιμϊνται οι ζτοιμεσ γιατί είναι 

ςχεδιαςμζνεσ από ειδικοφσ και ςυνοδεφονται από δείκτεσ αξιοπιςτίασ και εγκυρότθτασ. 

Στθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε ζλεγχοσ για τθν κατανόθςθ των ερωτιςεων, τθσ εγκυρότθτασ 

περιεχομζνου, τθσ εγκυρότθτασ εννοιολογικισ καταςκευισ και τθσ ςχετιηόμενθσ με 

κριτιριο εγκυρότθτασ. Κατόπιν οι ερωτιςεισ ελζγχκθκαν για τθν εγκυρότθτα τουσ με τθν 

μζκοδο τθσ δομθμζνθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου (Weber, 1990). Με τθν εγκυρότθτα 

περιεχομζνου ελζγχεται το αν και ποιοι παράγοντεσ μετράνε αυτό που υποτίκεται πωσ 

μετράνε. Ζτςι, το ερωτθματολόγιο ελζγχκθκε, δόκθκαν οι οριςμοί για κάκε παράγοντα και 

ηθτικθκε να τοποκετιςουν τισ ερωτιςεισ που είχαν καταςκευάςει ςτον αντίςτοιχο 

παράγοντα. Επίςθσ  ηθτικθκε να ςχολιαςτεί το κατά πόςο ο κάκε παράγοντασ, ζτςι όπωσ 

ορίςτθκε και ζτςι όπωσ αντιπροςωπευόταν από ερωτιςεισ, μποροφςε να κεωρθκεί ωσ 

διάςταςθ τθσ κεωρίασ δραςτθριοτιτων. 

Το ερωτθματολόγιο περιείχε : 

α) Δυο ερωτιςεισ για γενικά και δθμογραφικά ςτοιχεία των φοιτθτϊν, 

β) Τριάντα οκτϊ  ερωτιςεισ-μεταβλθτζσ με αναμενόμενθ απάντθςθ ςτθν τακτικι 

πενταβάκμια  κλίμακα Likert. Στθν κλίμακα που χρθςιμοποιικθκε ο βακμόσ 5 αντιςτοιχεί 

ςτο υψθλότερο βακμό (παρά πολφ) ωσ το βακμό 1 που αντιςτοιχεί ςτο χαμθλότερο βακμό  

(κακόλου). Το  ςθμείο 3 είναι το ουδζτερο ςθμείο τθσ κλίμακασ (οφτε λίγο/οφτε πολφ). 

 

1. Οι ερωτιςεισ  ζχουν ςκοπό να αξιολογθκεί θ  επαφι κάκε φοιτθτι  με το ίδρυμα, κατά 

τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, 

2. Οι ερωτιςεισ  ζχουν ςκοπό τθν αξιολόγθςθ των Διανοθτικϊν Δραςτθριοτιτων που 

πραγματοποιθκικαν  κατά τθν  διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, 

3. Θ ερωτιςεισ  ζχουν ςκοπό τον προγραμματιςμό του χρόνο που ξοδεφουν ςε μια 

εβδομάδα κάνοντασ αςχολίεσ για τθν προετοιμαςία τουσ για τθν επομζνθ ιμερα και 

ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ εκτόσ τθσ διδακτικισ φλθσ. 

Το πρϊτο βιμα που κάναμε μετά από τθν μετάφραςθ του αρχικοφ 

ερωτθματολόγιου ιταν ο ζλεγχοσ τθσ γλωςςικισ επικφρωςθσ (linguistic validation process). 

Τα ερωτθματολόγια που εξάγουν τθ γνϊμθ ατόμων / φοιτθτϊν  για διάφορα κζματα, 

χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα ωσ μζςο ςυλλογισ των δεδομζνων.  
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Θ χρθςιμοποίθςθ ερωτθματολογίων ανεπτυγμζνων ςε μια γλϊςςα, ςε ζνα διεκνζσ 

περιβάλλον απαιτεί τθ μετάφραςθ από τθ μια, ςε μια ι περιςςότερεσ άλλεσ γλϊςςεσ. Να 

αναφζρουμε πωσ θ μετάφραςθ ςαν διαδικαςία είναι ιδιαίτερα υποκειμενικι διαδικαςία. 
   

Αναφορικά τϊρα με τθν απόδειξθ αξιοπιςτίασ τθσ εννοιολογικισ καταςκευισ ενόσ 

εργαλείου, δείξαμε ότι αυτό ςυςχετίηεται κετικά με άλλεσ μεταβλθτζσ με τισ οποίεσ πρζπει 

κεωρθτικά να ςυςχετίηεται.
 

Ο υπολογιςμόσ των ενδοςυςχετίςεων μεταξφ των κλιμάκων 

ενόσ εργαλείου παρζχει αρχικζσ πλθροφορίεσ για τθν εγκυρότθτα εννοιολογικισ 

καταςκευισ του. Θ αξιολόγθςθ τθσ εγκυρότθτασ εννοιολογικισ καταςκευισ (construct 

validity) του γενικοφ και του ειδικοφ ερωτθματολογίου ζγινε με τον υπολογιςμό των 

ενδοςυςχετίςεων ανάμεςα ςτισ κλίμακεσ των δφο ερωτθματολογίων. Τα αποτελζςματα 

από τισ κλίμακεσ του γενικοφ ερωτθματολογίου ςυςχετίςτθκαν με το ςυνολικό του 

αποτζλεςμα. Το ίδιο ζγινε για το ειδικό ερωτθματολόγιο. Το αναμενόμενο από αυτι τθ 

διαδικαςία αποτζλεςμα, για τθν απόδειξθ τθσ αξιοπιςτίασ των ερωτθματολογίων, ιταν ότι 

τα επιμζρουσ αποτελζςματα των υποκλιμάκων κα ςυςχετίηονταν κετικά με τα ςυνολικά 

τουσ αποτελζςματα με τθ χριςθ του ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ Pearson.  

Το πρϊτο βιμα που κάναμε μετά από τθν μετάφραςθ του αρχικοφ 

ερωτθματολόγιου ιταν ο ζλεγχοσ τθσ γλωςςικισ επικφρωςθσ (linguistic validation process). 

Τα ερωτθματολόγια που εξάγουν τθ γνϊμθ ατόμων / φοιτθτϊν  για διάφορα κζματα, 

χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα ωσ μζςο ςυλλογισ των δεδομζνων.  

Θ χρθςιμοποίθςθ ερωτθματολογίων ανεπτυγμζνων ςε μια γλϊςςα, ςε ζνα διεκνζσ 

περιβάλλον απαιτεί τθ μετάφραςθ από τθ μια, ςε μια ι περιςςότερεσ άλλεσ γλϊςςεσ. Να 

αναφζρουμε πωσ θ μετάφραςθ ςαν διαδικαςία είναι ιδιαίτερα υποκειμενικι διαδικαςία. 
   

Αναφορικά τϊρα με τθν απόδειξθ αξιοπιςτίασ τθσ εννοιολογικισ καταςκευισ ενόσ 

εργαλείου, δείξαμε ότι αυτό ςυςχετίηεται κετικά με άλλεσ μεταβλθτζσ με τισ οποίεσ πρζπει 

κεωρθτικά να ςυςχετίηεται.
 

Ο υπολογιςμόσ των ενδοςυςχετίςεων μεταξφ των κλιμάκων 

ενόσ εργαλείου παρζχει αρχικζσ πλθροφορίεσ για τθν εγκυρότθτα εννοιολογικισ 

καταςκευισ του. Θ αξιολόγθςθ τθσ εγκυρότθτασ εννοιολογικισ καταςκευισ (construct 

validity) του γενικοφ και του ειδικοφ ερωτθματολογίου ζγινε με τον υπολογιςμό των 

ενδοςυςχετίςεων ανάμεςα ςτισ κλίμακεσ των δφο ερωτθματολογίων. Τα αποτελζςματα 

από τισ κλίμακεσ του γενικοφ ερωτθματολογίου ςυςχετίςτθκαν με το ςυνολικό του 

αποτζλεςμα. Το ίδιο ζγινε για το ειδικό ερωτθματολόγιο. Το αναμενόμενο από αυτι τθ 

διαδικαςία αποτζλεςμα, για τθν απόδειξθ τθσ αξιοπιςτίασ των ερωτθματολογίων, ιταν ότι 
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τα επιμζρουσ αποτελζςματα των υποκλιμάκων κα ςυςχετίηονταν κετικά με τα ςυνολικά 

τουσ αποτελζςματα με τθ χριςθ του ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ Pearson.  

 

Στθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε είναι μζςω κατάλλθλα 

διαμορφωμζνου ερωτθματολογίου από το εξεταηόμενο δείγμα.  

Για τθν κατάρτιςι του βαςιςτικαμε ςε ερωτθματολόγια τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ τα 

οποία και παρουςιάηουν εξαιρετικι αξιοπιςτία και εγκυρότθτα.  

Αυςτραλιανό τμιμα ερευνϊν τθσ εμπλοκισ των φοιτθτϊν.(AUSSE)  

Το Αυςτραλιανό τμιμα ερευνϊν εμπλοκισ των φοιτθτϊν, (AUSSE) 

αναπτφςςεται και διευκφνεται από το αυςτραλιανό Συμβοφλιο για 

τθν εκπαιδευτικι ζρευνα (ACER) και ςχεδιάςτθκε για να παρακινιςει 

τισ ςτοιχειοκετθμζνεσ ςυνομιλίεσ ςχετικζσ με τθν εμπλοκι φοιτθτϊν ςε  πανεπιςτθμιακζσ 

ςπουδζσ. Με τθν παροχι πλθροφοριϊν οι οποίεσ είναι γενικευμζνεσ και ευαίςκθτεσ ςτθ 

κεςμικι ποικιλομορφία, το AUSSE διαδραματίηει ζναν ςθμαντικό ρόλο βοθκϊντασ 

ιδρφματα να παρακολουκοφν και να βελτιϊνουν τθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ που 

παρζχουν. 

Το AUSSE ζχει ειςαγάγει νζεσ και προθγμζνεσ μεκοδολογίεσ ερευνϊν ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ. Ρεριλαμβάνει τθ διοίκθςθ του εξελιγμζνου ερωτθματολογίου τθσ εμπλοκισ 

των φοιτθτϊν (SEQ) ςε ζνα αντιπροςωπευτικό δείγμα νζων και παλαιοτζρων φοιτθτϊν ςε 

ςυνεργαηόμενα ιδρφματα. Ο ACER ζχει αναπτφξει  διαδικαςίεσ διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ 

των διαδικαςιϊν ερευνϊν και ωσ εκ τοφτου θ ακεραιότθτα των ερευνϊν φαίνεται. 

Σφγχρονεσ αναλυτικζσ μεκοδολογίεσ χρθςιμοποιοφνται για να διαχειριςτοφν,  αναλφςουν 

και εκκζςουν τα ςτοιχεία AUSSE. 

Το AUSSE ζχει διαμορφωτικζσ ςυνδζςεισ με το αμερικανικό εκνικό ερευνθτικό κζντρο τθσ 

εμπλοκισ των φοιτθτϊν (NSSE), μια ςυλλογι που αναπτφχκθκε ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 

'90 και τθν τελευταία δεκαετία ζχει οργανϊςει πάνω από 1.200 αμερικανικά και καναδικά 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ιδρφματα. Τα αποτελζςματα  του AUSSE μποροφν να 

αξιολογθκοφν με αποτελζςματα του NSSE, το οποίο παρζχει μια ιςχυρι προοπτικι για τα 

διεκνϊσ εςτιαςμζνα ιδρφματα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
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Αξία του AUSSE 

Θ εμπλοκι των φοιτθτϊν ορίηεται ωσ θ ςυμμετοχι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ και 

καταςτάςεισ που ςυνδζονται με υψθλισ ποιότθτασ μάκθςθ. Μια βαςικι υπόκεςθ είναι ότι 

θ μάκθςθ επθρεάηεται από το πϊσ ζνα άτομο ςυμμετζχει ςε εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Ενϊ οι φοιτθτζσ φαίνεται να είναι αρμόδιοι για τθν οικοδόμθςθ τθσ 

γνϊςθσ τουσ, θ εκμάκθςθ μπορεί να εξαρτθκεί από τα ιδρφματα και το προςωπικό ,πτυχζσ 

οι οποίεσ υποκινοφν τθν ςυμμετοχι των φοιτθτϊν.Θ κατανόθςθ και θ αποδοτικι 

διαχείριςθ τθσ εμπλοκισ των φοιτθτϊν ςτθν εκπαίδευςθ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο 

ςτθν ενίςχυςθ των διαδικαςιϊν εκμάκθςθσ. Τα ςτοιχεία από το AUSSE είναι πολφτιμα 

δεδομζνου ότι:  

 παρζχουν ςε πραγματικό χρόνο πλθροφορίεσ για τισ διαδικαςίεσ εκμάκθςθσ 

 προςφζρουν τισ πιο αξιόπιςτεσ διαδικαςίεσ μζτρθςθσ των εκπαιδευτικϊν 

αποτελεςμάτων . 

 παρζχουν άριςτα διαγνωςτικά μζτρα για βελτίωςθ των δραςτθριοτιτων.  

 Βοθκοφν ςτον προςδιοριςμό του πϊσ προςελκφεισ  κρατάσ ςε εγριγορςθ τουσ 

φοιτθτζσ 

 μποροφν να αξιολογθκοφν εν όψθ διεκνϊν και εγχϊριων ιδρυμάτων τα οποία είναι  

ςθμεία αναφοράσ 

 δίνει ζμφαςθ ςτθν αξία τθσ πανεπιςτθμιακισ εμπειρίασ 

 βοθκά ςτθ διαχείριςθ των πόρων και παρακολουκεί προγράμματα και υπθρεςίεσ 

 

Το μζςο τθσ ζρευνασ του AUSSE είναι το ερωτθματολόγιο τθσ εμπλοκισ των φοιτθτϊν 

(SEQ).Το (SEQ) βαςίηεται ςτθν αναφορά φοιτθτϊν ,το ίδρυμα το οποίο χρθςιμοποιικθκε 

ςτο κζντρο ερευνϊν ςτισ Θ.Ρ.Α για τθν εμπλοκι των φοιτθτϊν. Θ αναφορά του 

πανεπιςτθμίου για τουσ φοιτθτζσ ζγινε γνωςτι ςε πάνω από 1200 ιδρφματα τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ  ςτισ Θ.Ρ.Α και τον Καναδά. Συνδζςεισ μεταξφ των 2 ιδρυμάτων παρζχουν μια 
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βάςθ για διεκνι αξιολόγθςθ. Το (SEQ) ςχεδιάςτθκε για τθν αξιολόγθςθ προ-πτυχιακϊν 

φοιτθτϊν ςε κάτω από 15 λεπτά μζςω του διαδικτφου . 

Θ ίδια φόρμα χρθςιμοποιικθκε ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ .Το όργανο περιζχει αντικείμενα τα 

οποία αποτυπϊνουν ζνα εφροσ ςθμαντικϊν εκπαιδευτικϊν γεγονότων.Μια επιλογι αυτϊν 

των αντικειμζνων ομαδοποιείται για να μετρθκεί ςε ζξι κλίμακεσ ,αναφερόμενεσ ςτο 

(NSSE) ωσ αξιολογιςεισ τθσ εκπαιδευτικισ αποδοτικότθτασ .Αυτζσ  οι 6 ςθμαντικζσ αλλά 

ςυγχρόνωσ μθ ερευνθμζνεσ  περιοχζσ είναι : Ενεργόσ Μάκθςθ, Ακαδθμαϊκόσ ςυναγωνιςμόσ 

,Αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ φοιτθτϊν και ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ, εμπλουτιςμόσ 

ακαδθμαϊκϊν εμπειριϊν, υποςτθρικτικά περιβάλλοντα μάκθςθσ και μάκθςθ ςυνδεόμενθ 

με εργαςία. 

6 κλίμακεσ εμπλοκισ 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ακαδθμαϊκι πρόκλθςθ και ςυναγωνιςμόσ 

Θ πρόκλθςθ που δθμιουργείται από τισ προςδοκίεσ και τθν 

αποτίμθςθ των φοιτθτϊν για μάκθςθ. 

Ενεργόσ Μάκθςθ Ρροςπάκειεσ των φοιτθτϊν για τθν ενεργό οικοδόμθςθ τθσ 

γνϊςθσ 

Αλλθλεπίδραςθ των φοιτθτϊν με το ακαδθμαϊκό 

προςωπικό  

Επίπεδο και φφςθ τθσ ςχζςθσ των φοιτθτϊν με το 

ακαδθμαϊκό προςωπικό 

Επαφι με εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ Συμμετοχι ςε ευρείεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ 

Ρεριβάλλον υποςτθρικτικισ μάκθςθσ  Αιςκιματα αναγνϊριςθσ ςτο περιβάλλον τθσ ακαδθμαϊκισ 

κοινότθτασ. 

Ολοκλθρωμζνθ μάκθςθ μζςω εργαςίασ Ολοκλιρωςθ εμπειριϊν από τον εργαςιακό χϊρο μζςα ςτθ 

μελζτθ 

Επιπροςκζτωσ των κλιμάκων τθσ εμπλοκισ ,το  (SEQ) μετρά ζξι ςθμαντικά αποτελζςματα : 

Συμμετοχι ςε υψθλϊν διεργαςιϊν ςκζψεισ και αναλφςεισ, ανάπτυξθ γενικϊν δεξιοτιτων , 

μζςοσ βακμόσ επίδοςθσ,  προκζςεισ των αποτυχόντων φοιτθτϊν ςτο να μθν ςυνεχίςουν το 

επόμενο ζτοσ και μζςθ ικανοποίθςθ των φοιτθτϊν απο τθν εκπαιδευτικι τουσ εμπειρία. 

6 εκπαιδευτικά αποτελζςματα 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Υψθλισ διεργαςίασ διαδικαςίεσ ςκζψθσ Συμμετοχι ςε υψθλϊν διεργαςιϊν ςκζψεισ 
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Γενικισ Μάκθςθσ Ανάπτυξθ γενικϊν δεξιοτιτων 

Γενικισ Ανάπτυξθσ Ανάπτυξθ ςχθμάτων ατομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ 

Μζςοσ βακμόσ επίδοςθσ Μζςοσ βακμόσ επίδοςθσ εϊσ τϊρα 

Ρρόκεςθ αποχϊρθςθσ – εγκετάλειψθσ ςπουδϊν Ρροκζςεισ μθ πτυχιοφχων φοιτθτϊν για μθ ςυνζχιςθ των 

ςπουδϊν τουσ. 

Γενικι ικανοποίθςθ Λκανοποίθςθ ςχετικά με τθν εκπαιδευτικι εμπειρία τουσ. 

 

3.9 Περιγραφι Διαδικαςίασ Ζρευνασ 

Για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ ερευνθτικισ αυτισ εργαςίασ, δθμιουργιςαμε διαφορζσ 

δραςτθριότθτεσ και καλζςαμε τουσ μακθτζσ να ςυνεργαςτοφν ϊςτε τισ ολοκλθρϊςουν με 

επιτυχία όπωσ και ζγινε. Σκοπόσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ (1.3), όπωσ προαναφζραμε, 

είναι θ αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ των Γνωςτικϊν Εργαλείων ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ ςτθν τριτοβάκμια Τεχνολογικι Εκπαίδευςθ. Θ παροφςα ζρευνα 

ζλαβε χϊρα κατά το χρονικό διάςτθμα Μαρτίου-Μαΐου 2009. Για το ςκοπό αυτό, 64 

φοιτθτζσ από το εργαςτιριο Υψθλϊν Τάςεων του τμιματοσ Θλεκτρολογίασ του Α.Τ.Ε.Λ 

Ρειραιά, ςυμμετείχαν, μετά από δομθμζνθ  μελζτθ προςδιοριςμοφ του δείγματοσ, ϊςτε να 

είναι όςο το δυνατό πιο αντιπροςωπευτικό αυτό, αντικατοπτρίηοντασ τον πλθκυςμό όλθσ 

τθσ τριτοβάκμιασ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ.  

Στθν παροφςα ερευνθτικι εργαςία αςχολθκικαμε πρϊτα με τον προςδιοριςμό των 

ερευνθτικϊν υποκζςεων (1.5)  κρίνοντασ αντικειμενικά τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ αυτισ, 

ζπειτα ξεκινιςαμε τον ςχεδιαςμό τθσ ζρευνασ όπωσ αναλφεται ςτθν αντίςτοιχθ 

παράγραφο και ςχεδιάςαμε τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, βαςιηόμενοι ςτθ κεωρία 

δραςτθριοτιτων. Ρραγματοποιικθκε αναηιτθςθ ςε επιςτθμονικά περιοδικά – ςυνεδρία 

ϊςτε να εντοπίςουμε το καταλλθλότερο ερωτθματολόγιο το οποίο κα ανταποκρίνεται ςτθ 

διερεφνθςθ των ερευνθτικϊν μασ υποκζςεων. Επαλθκεφτθκε ςτθ ςυνζχεια θ αξιοπιςτία – 

εγκυρότθτα του ερωτθματολογίου μασ μζςω προκαταρκτικισ ζρευνασ δυο ςταδίων. 

(αρχικά επαλικευςθ τθσ εγκυρότθτασ με ςφνταξθ 62 ερωτιςεων, 39 εκ των οποίων 

βαςίςτθκαν ςτθν μετάφραςθ των ερωτθματολογίων AUSSE - Australasian Survey of Student 

Engagement, και αντιπροςϊπευαν τουσ παράγοντεσ: Συνεργατικότθτα (14), Εμπλοκι (9), 

Κινθτοποίθςθ (9), Αυτοεκτίμθςθ(7). Ρροςτζκθκαν επίςθσ 23  επιπλζον ερωτιςεισ οι οποίεσ 
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αντιπροςϊπευαν τουσ εξισ παράγοντεσ: Ρροςωπικά δεδομζνα (3),  Συνεργατικότθτα(5), 

Εμπλοκι(5), Κινθτοποίθςθ(5), Αυτοεκτίμθςθ(5). 

 Τελικά, ςυντάχκθκαν 83 ερωτιςεισ που αντιπροςϊπευαν 4 παράγοντεσ και τα 

προςωπικά δεδομζνα των ςυμμετεχόντων. 

Θ ποιοτικι ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε δυο ομάδεσ εςτίαςθσ των φοιτθτϊν μετά από 

τυχαία επιλογι, όπου ζλαβαν μζροσ ςυνολικά 25 άτομα. Κακ' όλθ τθ διάρκεια των 

ςυηθτιςεων χρθςιμοποιικθκε το ίδιο απλό ερωτθματολόγιο ςε δυο διαφορετικζσ φάςεισ 

με τθν διαφορά μιασ εβδομάδασ  . 

Το πρϊτο βιμα που κάναμε μετά από τθν μετάφραςθ του αρχικοφ 

ερωτθματολόγιου ιταν ο ζλεγχοσ τθσ γλωςςικισ επικφρωςθσ (linguistic validation process). 

Τα ερωτθματολόγια που εξάγουν τθ γνϊμθ ατόμων / φοιτθτϊν  για διάφορα κζματα, 

χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα ωσ μζςο ςυλλογισ των δεδομζνων.  

Θ χρθςιμοποίθςθ ερωτθματολογίων ανεπτυγμζνων ςε μια γλϊςςα, ςε ζνα διεκνζσ 

περιβάλλον απαιτεί τθ μετάφραςθ από τθ μια, ςε μια ι περιςςότερεσ άλλεσ γλϊςςεσ. Να 

αναφζρουμε πωσ θ μετάφραςθ ςαν διαδικαςία είναι ιδιαίτερα υποκειμενικι διαδικαςία. 
   

Αναφορικά τϊρα με τθν απόδειξθ αξιοπιςτίασ τθσ εννοιολογικισ καταςκευισ ενόσ 

εργαλείου, δείξαμε ότι αυτό ςυςχετίηεται κετικά με άλλεσ μεταβλθτζσ με τισ οποίεσ πρζπει 

κεωρθτικά να ςυςχετίηεται.
 

Ο υπολογιςμόσ των ενδοςυςχετίςεων μεταξφ των κλιμάκων 

ενόσ εργαλείου παρζχει αρχικζσ πλθροφορίεσ για τθν εγκυρότθτα εννοιολογικισ 

καταςκευισ του. Θ αξιολόγθςθ τθσ εγκυρότθτασ εννοιολογικισ καταςκευισ (construct 

validity) του γενικοφ και του ειδικοφ ερωτθματολογίου ζγινε με τον υπολογιςμό των 

ενδοςυςχετίςεων ανάμεςα ςτισ κλίμακεσ των δφο ερωτθματολογίων. Τα αποτελζςματα 

από τισ κλίμακεσ του γενικοφ ερωτθματολογίου ςυςχετίςτθκαν με το ςυνολικό του 

αποτζλεςμα. Το ίδιο ζγινε για το ειδικό ερωτθματολόγιο. Το αναμενόμενο από αυτι τθ 

διαδικαςία αποτζλεςμα, για τθν απόδειξθ τθσ αξιοπιςτίασ των ερωτθματολογίων, ιταν ότι 

τα επιμζρουσ αποτελζςματα των υποκλιμάκων κα ςυςχετίηονταν κετικά με τα ςυνολικά 

τουσ αποτελζςματα με τθ χριςθ του ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ Pearson.  

Θ αξιολόγθςθ τθσ εγκυρότθτασ του ςυνδυαςμοφ των δφο ερωτθματολογίων ςτον ελλθνικό 

πλθκυςμό για τθν ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτθ Ελλθνικι κοινωνία ζγινε με τθ μζκοδο του 

υπολογιςμοφ των ςυςχετίςεων του γενικοφ με το ειδικό ερωτθματολόγιο.  

Τα αποτελζςματα από το γενικό ερωτθματολόγιο ςυςχετίςτθκαν με τα αποτελζςματα των 

φοιτθτϊν που ςυμμετζχον ςε αυτι τθν ερευνά ςτο ειδικό ερωτθματολόγιο. Οι ερωτιςεισ 
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του ερωτθματολογίου παρουςιάςτθκαν ςε 63 φοιτθτζσ/τριεσ   θλικίασ 19-60 ετϊν  ςε δυο 

φάςεισ με το ερωτθματολόγιο χωριςμζνο ςε δυο μζρθ. Ο λόγοσ είναι θ αποφυγι του 

φαινομζνου τθσ επανάλθψθσ απαντιςεων. Μετά από όλα αυτά τα γενικά βιματα, τα 

οποία αναλφονται ςτθν κάκε ςχετικι παράγραφο, ςειρά ζχει θ Στατιςτικι Ανάλυςθ και 

ακολουκεί θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 

 Μετά τθ διαδικαςία ςυλλογισ δεδομζνων ξεκίνθςε θ διαδικαςία επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων που ςυλλζξαμε από το Ερωτθματολόγιο και από το γνωςτικό εργαλείο όπωσ 

αναλυτικά αναφζρεται ςτθν παράγραφο  «Ρεριγραφι τθσ μεκοδολογίασ του Γνωςτικοφ 

Εργαλείου» 

 

Μεκοδολογία ςυλλογισ δεδομζνων 

 

Ππωσ αναφζρουμε ςτθν Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ αναλυτικά, μετά τον ςχεδιαςμό των 

δραςτθριοτιτων ακολουκεί θ υλοποίθςθ τουσ και ςτθ ςυνζχεια θ ςυλλογι των δεδομζνων. 

Ρραγματοποιικθκε από δυο μζςα :  

Α) Μζςω χριςθσ του γνωςτικοφ εργαλείου και  

Β) Μζςω ςυμπλιρωςθσ του ψυχομετρικοφ ερωτθματολογίου. 

 

Σχετικά με το γνωςτικό εργαλείο, όπου ελζγχκθκαν : 1) θ επίδοςθ του κάκε φοιτθτι ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, 2) Θ αξιολόγθςθ του κεωρθτικοφ μζρουσ και 3) θ ικανότθτα 

του κάκε φοιτθτι κατανόθςθσ τθσ νζασ διάλεξθσ, θ ςυλλογι ζγινε μζςω του ςυςτιματοσ 

καταγραφισ ςυμπεριφοράσ, όπου ιταν εμφανισ θ απάντθςθ θ οποία δόκθκε ςε κάκε 

ερϊτθςθ. 

Σχετικά τϊρα με το ερωτθματολόγιο, μετά το πζρασ όλων των δραςτθριοτιτων τθσ 

διάλεξθσ κλικθκαν οι φοιτθτζσ να ςυμπλθρϊςουν ςε χρονικό διάςτθμα 15ϋ το 

ερωτθματολόγιο. 

Τα ερωτθματολόγια παραλιφκθκαν ανϊνυμε ςυμπλθρωμζνα από τρίτο μθ ςχετικό με τθ 

διαδικαςία πρόςωπο. Μια εβδομάδα μετά τυχαία ςε πολφ μικρό αρικμό φοιτθτϊν κζςαμε 

κάποιεσ ερωτιςεισ προσ απάντθςθ, κυρίωσ αποςαφινιςθσ αυτϊν ςτα οποία ερωτικθκαν, 

κα μποροφςαμε να ποφμε ςε ςτυλ προςωπικισ ςυνζντευξθσ. 
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ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΑΛ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
 

4.1 Ειςαγωγι -  τατιςτικι μεκοδολογικι προςζγγιςθ  

 

 

Θ προςζγγιςθ αυτι οφείλει να εξάγει όςο το δυνατόν πιο ορκά αποτελζςματα ςτατιςτικά 

ϊςτε ζπειτα να είναι και πιο ςωςτι θ αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων θ οποία πραγματικά 

να ζχει αξιολογιςει τόςο τα ποςοτικά όςο και τα ποιοτικά ςτοιχεία που επθρεάηονται 

άμεςα από τθν αξιοποίθςθ και ενςωμάτωςθ των Γνωςτικϊν Εργαλείων ςτθν Εκπαιδευτικι 

Διαδικαςία τθσ τριτοβάκμιασ Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ. 
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 Κατά τθν ερευνθτικι διαδικαςία, το κφριο πρόβλθμα που εμφανίςτθκε ςχετιηόταν με τθ 

διακεςιμότθτα και τθν αξιοπιςτία των απαραίτθτων πλθροφοριϊν: τόςο ωσ προσ τα 

ποςοτικά δεδομζνα, όςο και ωσ προσ τισ ποιοτικζσ πλθροφορίεσ. Θ ζλλειψθ μιασ 

ενθμερωμζνθσ και ενιαίασ (για όλεσ τισ μεταβλθτζσ ) βάςθσ δεδομζνων για τισ 

παραμζτρουσ που δίνουν τα χαρακτθριςτικά των πτυχϊν τθσ κεωρίασ δραςτθριοτιτων 

κατά τθν ερευνθτικι διαδικαςία, ςτθν ςυλλογι ςτοιχείων από πολλζσ και διαφορετικζσ 

πθγζσ, οι οποίεσ ςυχνά δεν είναι ςυμβατζσ. Ραράλλθλα, τα διακζςιμα δεδομζνα αυτϊν των 

πθγϊν ιταν ιδιαίτερα περιοριςμζνα και εντελϊσ ανεπαρκι κυρίωσ ωσ προσ τισ ποιοτικζσ 

τουσ πλθροφορίεσ και ζτςι ιταν επιβεβλθμζνο και κρίκθκε αναγκαίο, να πραγματοποιθκεί 

επιτόπια δειγματολθπτικι ζρευνα, ςτο ςφνολο των πεδίων ζρευνασ, ϊςτε να καλυφκοφν οι 

παραπάνω ανεπάρκειεσ (περιοριςμζνα δεδομζνα, ανομοιογενείσ πλθροφορίεσ).  

Για τθν εκτίμθςθ τθσ ιςχφοσ, τθσ προςαρμοςτικότθτασ κακϊσ και τθσ προβλεπτικότθτασ του 

υποκετικοφ ερευνθτικοφ μοντζλου, επιλζχκθκαν τεχνικζσ περιγραφικισ ςτατιςτικισ, 

(παράκεςθ απλουςτευτικϊν και περιλθπτικϊν περιγραφϊν κα λζγαμε, των 

αποτελεςμάτων των ςτατιςτικϊν μετριςεων πάνω ςτον πλθκυςμό μασ ) παραμετρικισ 

ανάλυςθσ αλλά κυρίωσ και τεχνικζσ πολυμεταβλθτισ ανάλυςθσ όπωσ θ διερευνθτικι και 

επιβεβαιωτικι παραγοντικι ανάλυςθ.  

Για τισ ανάγκεσ τθσ ανάλυςθσ, κακϊσ και τθσ περιγραφικισ ςτατιςτικισ, των ςυςχετίςεων 

και τον ζλεγχο αξιοπιςτίασ (βακμόσ ςυνζπειασ των μετριςεων μιασ δοκιμαςίασ), 

χρθςιμοποιικθκε το ςτατιςτικό πακζτο SPSS. Οι διαδικαςίεσ ανάλυςθσ που προςφζρονται, 

μασ επιτρζπουν να εξετάςουμε τθν προτεινόμενθ υποκετικι δομι ενόσ μοντζλου ςυνολικά 

για το ςφνολο των ςχζςεων μεταξφ των εξαρτϊμενων και των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν 

ταυτόχρονα, χρθςιμοποιϊντασ τθν Επαγωγικι Στατιςτικι – Συςχζτιςθ και Σφγκριςθ Μζςων 

Τιμϊν Ανεξάρτθτων Ρλθκυςμϊν. 

Τα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν από τισ πρωτογενείσ πθγζσ (κατά τθν Εκπαιδευτικι 

διαδικαςία και από τθν ςυμπλιρωςθ του ψυχομετρικοφ ερωτθματολογίου ) παρείχαν 

ουςιαςτικά, μόνο τθν πλθροφορία που αφοροφςε το αντικείμενο των εκπαιδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων τθσ, κακϊσ και ςτοιχεία που βοθκοφν ςτθν ενςωμάτωςθ του γνωςτικοφ 

εργαλείου. Θ αξιοποίθςθ αυτισ τθσ πλθροφορίασ οδθγοφςε αποκλειςτικά και μόνο ςτθν 

«καταςκευι» μιασ αρχικισ  φυςιογνωμίασ τθσ κάκε πτυχισ τθσ κεωρίασ, χωρίσ τθν 
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οποιαδιποτε επιπλζον πλθροφορία. Θ επιτόπια ζρευνα που οργανϊκθκε απζβλεπε ςτο να 

καλφψει όχι μόνο τζτοιεσ ελλείψεισ (ςτατιςτικϊν δεδομζνων), αλλά και να αποςπάςει τισ 

απόψεισ του ίδιου του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, όςον αφορά τθ δυναμικι τουσ, τθ κζςθ 

τουσ ςτον κλάδο που ανικουν, αλλά και το πϊσ αντιμετωπίηουν τθν απαιτοφμενθ, 

υποδομι, αποδοχι και ποιοτικά δεδομζνα. 

Δεδομζνθσ τθσ ανομοιογζνειασ, ζνα βαςικό τμιμα τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ, 

αναλϊκθκε ςτθν οργάνωςθ και τθν καταςκευι των απαιτοφμενων βάςεων δεδομζνων με 

ομοιογενι τρόπο. Συνεπϊσ, θ όλθ προςπάκεια ουςιαςτικά επαφίεται ςτθν ευαιςκθςία, το 

ενδιαφζρον και τισ αντικειμενικζσ δυνατότθτεσ των ιδίων των φοιτθτϊν και τθσ διοίκθςθσ 

του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ. 

Με τθν αυξανόμενθ διεκνι ςυνεργαςία και χριςθ ερωτθματολογίων ςε ψυχομετρικζσ 

ζρευνεσ υπάρχει θ ανάγκθ επζκταςθσ. Τα περιςςότερα εργαλεία ζχουν αναπτυχκεί ςτα 

αγγλικά. Εντοφτοισ, για να μπορεί ζνα εργαλείο να χρθςιμοποιθκεί ςε διεκνείσ μελζτεσ, 

είναι απαραίτθτο να περιλαμβάνει τισ ίδιεσ ζννοιεσ ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ προκειμζνου να 

γίνει ικανό να ςυγκεντρϊνει τα ςτοιχεία και να ςυγκρίνει τα αποτελζςματα ςτισ διάφορεσ 

χϊρεσ. Θ ςωςτι διεκνισ ερμθνεία και ανάλυςθ των αποτελεςμάτων είναι μόνο δυνατζσ 

εάν τα ςτοιχεία είναι από "ζνα εργαλείο". Για να γίνει εφικτό να ςυγκεντρωκοφν ι /και να 

ςυγκρικοφν τα αποτελζςματα που λαμβάνονται ςε διάφορεσ χϊρεσ, το αρχικό όργανο 

πρζπει να υποβλθκεί ςε μια διαδικαςία που εξαςφαλίηει:  

• Πτι οι αποκτθκείςεσ γλωςςικζσ αποδόςεισ (εκδόςεισ γλϊςςασ ςτόχου) είναι εννοιολογικά 

ιςοδφναμεσ με το αρχικό εργαλείο και θ μία με τθν άλλθ,  

• Πτι είναι πολιτιςτικά ςχετικζσ και αποδεκτζσ ςτον πλθκυςμό ςτόχο ςτθν εκάςτοτε χϊρα 

ςτόχο   

• Πτι είναι ψυχομετρικά ςυγκρίςιμεσ  

Θ διαδικαςία που ςτοχεφει ςτθν παραγωγι των κατάλλθλων μεταφραςμζνων εκδόςεων 

των ερευνθτικϊν  ερωτθματολόγιων για αυτό το λόγο ζγινε Ζλεγχοσ και επίκριςθ τθσ 

ορολογίασ και τθσ ζκφραςθσ από φιλόλογο Αγγλικισ Γλϊςςασ (από μεταπτυχιακό φοιτθτι 

αγγλικισ φιλολογίασ).  
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Υπάρχουν τρία είδθ εγκυρότθτασ: θ εγκυρότθτα περιεχομζνου, θ εγκυρότθτα εννοιολογικισ 

καταςκευισ και θ ςχετιηόμενθ με κριτιριο εγκυρότθτα που προςεγγίςαμε. Πςο βζβαια 

αυτό ιταν εφικτό, λόγω του ότι δεν υπιρχαν δθμοςιευμζνεσ όλεσ οι παράμετροι ερευνάσ 

κακϊσ βρίςκονται όλα ιδθ ςε εξζλιξθ. Στθν καλφτερθ περίπτωςθ θ εγκυρότθτα ενόσ 

εργαλείου αξιολογείται με βάςθ τθ ςφγκριςθ του με ζνα άλλο, ιδθ αξιόπιςτο εργαλείο ,το 

οποίο μετρά τθν ίδια ζννοια. Το παραπάνω είναι δφςκολο ςτθν περίπτωςθ τθσ μελζτθσ για 

τθν  Αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ των Γνωςτικϊν Εργαλείων ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ ςτθν τριτοβάκμια Τεχνολογικι Εκπαίδευςθ, κακϊσ ίδια ι 

παρεμφερισ εργαςία ςτο ςυγκεκριμζνο κομμάτι δεν είναι διακζςιμθ και υφιςτάμενθ . 

    Για πολλοφσ θ παραγοντικι ανάλυςθ αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για τθν κατοχφρωςθ 

τθσ εγκυρότθτασ ενόσ εργαλείου. Σε πολλζσ όμωσ περιπτϊςεισ με μικρά δείγματα, θ 

παραγοντικι ανάλυςθ δεν είναι εφικτι και οι αποφάςεισ για τθν οργάνωςθ των ςτοιχείων 

ςε τμιματα και κλίμακεσ λαμβάνονται με πιο αυκαίρετουσ τρόπουσ.  

  Το αναμενόμενο αποτζλεςμα από αυτι τθ διαδικαςία για τθν απόδειξθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του ςυνδυαςμοφ των ερωτθματολογίων, ιταν ότι υψθλότερα ςκορ ςτο γενικό 

ερωτθματολόγιο κα ςυςχετίηονται με υψθλότερα ςκορ ςτο ειδικό ερωτθματολόγιο. Με 

βάςθ τα αναμενόμενα αποτελζςματα ζγιναν οι παρακάτω υποκζςεισ : 

1) Τψθλότερα αποτελζςματα ςτθν κλίμακα τθσ ανάλυςθσ τθσ πτυχισ τθσ 

ςυνεργατικότθτασ  κα ςυςχετίηονταν με υψθλότερθ επίδοςθ ςτο ςυνολικό αποτζλεςμα 

του γενικοφ ερωτθματολογίου.  Ο ςυνειρμόσ είναι ότι ειδικά για κάκε ζνα φοιτθτι δρουν 

ωσ αιτιολογικοί παράγοντεσ, οι οποίοι κακορίηουν τθν απάντθςθ του . Το ίδιο ςυμπζραςμα 

ζχει εξαχκεί και ςε άλλεσ εργαςίεσ με τθ χριςθ του ςυγκεκριμζνου ερωτθματολόγιου.  

 2) Τψθλότερα αποτελζςματα ςτισ κλίμακεσ τθσ εμπλοκισ των φοιτθτϊν μζςα από τθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία  και τθν ςυμμόρφωςθ με τθσ αρχζσ τθσ κεωρίασ δραςτθριοτιτων,  

κα ςυςχετίηονταν με υψθλότερο ςυνολικό αποτζλεςμα ςτο γενικό ερωτθματολόγιο, με 

βάςθ τθ λογικι ςκζψθ ότι θ εφαρμογι των γνωςτικϊν εργαλείων,  ςυνδζεται με καλφτερο 

ζλεγχο των πτυχϊν τθσ κεωρίασ μάκθςθσ από τθ χριςθ του, και κατά ςυνζπεια με 

καλφτερθ  αξιοποίθςθ τον παραμετρικϊν ςτοιχείων που ανακφπτουν από το 

ερωτθματολόγιο ΑUSSE. 
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 3) Τψθλότερα αποτελζςματα ςτισ κλίμακεσ των εμποδίων για τθν ενςωμάτωςθ των 

γνωςτικϊν εργαλείων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςυςχετίηονται άμεςα με τθν 

κινθτοποίθςθ των φοιτθτϊν επαλθκεφοντασ τθν κεωρία δραςτθριοτιτων του Engeström 

«The Human Activity System » και ζτςι κα ςυςχετίηονταν με υψθλότερα αποτελζςματα 

ςτθν κλίμακα με βάςθ τθ λογικι ςκζψθ ότι θ ενςωμάτωςθ των γνωςτικϊν εργαλείων ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι ςθμαντικό βιμα και καινοτομία για τθν τεχνολογικι 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ .  

Ο υπολογιςμόσ όλων αυτϊν των ςυςχετίςεων ζγινε πάλι με τθ χριςθ του ςυντελεςτι 

ςυςχζτιςθσ Pearson r όπωσ ορίηεται και από τισ ερευνθτικζσ υποκζςεισ-ερωτιματα που 

ζχουμε ςκοπό να ερευνιςουμε.  

Θ παραπάνω διαδικαςία οδιγθςε ςτθν αφαίρεςθ 22 ερωτιςεων .Οι ερωτιςεισ που 

αφαιρζκθκαν είχαν χαμθλά ποςοςτά ςυμφωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων. Επίςθσ ςαν 

ςχόλιο ςε αυτι τθν ενζργεια είναι ότι οι παράγοντεσ που τελικά αφαιρζκθκαν είχαν μερικι 

αλλθλοεπικάλυψθ με αυτοφσ που ζμειναν. Τελικά, το ερωτθματολόγιο περιελάμβανε 

ςυνολικά 40 ερωτιςεισ για τουσ 4 παράγοντεσ. Και παράλλθλα ζγινε και επικφρωςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του ερωτθματολόγιου μζςω του υπολογιςμοφ  ςυντελεςτϊν α Cronbach για 

τουσ παράγοντεσ που μελετάμε ςτθν ερευνθτικι αυτι εργαςία . 

Ο υπολογιςμόσ αυτόσ γίνεται με μια ςτατιςτικι δοκιμαςία ςτθν οποία αξιολογείται το κατά 

πόςο τα ςτοιχεία μιασ κλίμακασ ςυςχετίηονται κετικά μεταξφ τουσ (όταν για παράδειγμα 

μετροφν το ίδιο πράγμα). Οι κλίμακεσ με αξιοπιςτία μεγαλφτερθ ι ίςθ του 0,70 

ςυςτινονται για ςφγκριςθ ομάδων αςκενϊν ενϊ αξιοπιςτία μεγαλφτερθ του  0,90 

ςυςτινεται για ανάλυςθ μεμονωμζνων αποτελεςμάτων. Θ μζτρθςθ τθσ αξιοπιςτίασ ωσ 

προσ το κριτιριο τθσ ςτακερότθτασ των αποτελεςμάτων ( internal consistency reliability) 

ςτθν ζρευνα ζγινε με τον υπολογιςμό των ςυντελεςτϊν α Cronbach (Cronbach, 1951) τόςο 

για τα αποτελζςματα των επιμζρουσ τμθμάτων των ερωτθματολογίων (γενικοφ και ειδικοφ) 

όςο και για τα τελικά αποτελζςματα. 

Στο δεφτερο ςτάδιο ζγινε  ζλεγχοσ δομικισ εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ του 

ερωτθματολόγιου, επαναλαμβάνεται θ παραπάνω διαδικαςία ςε 64  φοιτθτζσ /τριεσ που 

είχαν τθν διάκεςθ να βοθκιςουν για να ελεγχτεί θ εγκυρότθτα. Οι ςυμμετζχοντεσ 
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πλθροφορικθκαν ότι τα ερωτθματολόγια ιταν ανϊνυμα και εμπιςτευτικά. Οι απαντιςεισ 

δίνονταν ςε 5 βάκμια κλίμακα από κακόλου (1) – παρά πολφ (5).   

Θ εξαγωγι των παραγόντων ζγινε με τθν ανάλυςθ μζγιςτθσ πικανότθτασ (Maximum 

likelihood). Θ περιςτροφι των αξόνων των παραγόντων ζγινε με τθν ορκογϊνια 

περιςτροφι (varimax rotation). Το κριτιριο για το αρικμό των παραγόντων που κα 

ερμινευαν το ςφνολο των μεταβλθτϊν ιταν οι ιδιοτιμζσ να είναι μεγαλφτερεσ τθσ 

μονάδασ. Ρριν από τθν κάκε παραγοντικι ανάλυςθ εξετάςτθκε αν ο πίνακασ ςυςχετίςεων 

των μεταβλθτϊν ιταν κατάλλθλοσ για να πραγματοποιθκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςτατιςτικι 

τεχνικι. Δφο δοκιμαςίεσ χρθςιμοποιικθκαν: το τεςτ ςφαιρικότθτασ του Bertlett και ο 

δείκτθσ καταλλθλότθτασ του δείγματοσ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). 

Στατιςτικά ςθμαντικζσ τιμζσ του Bertlett τεςτ τθσ ςφαιρικότθτασ είναι επικυμθτζσ και τιμζσ 

μεγαλφτερεσ του 0.60 για το δείκτθ ΚΜΟ κεωροφνται ικανοποιθτικζσ. Ερωτιςεισ με 

φόρτιςθ μεγαλφτερθ από 0.30 κεωρικθκε ότι φορτίηουν ςε ζναν ςυγκεκριμζνο παράγοντα.  

Τζλοσ θ εξζταςθ τθσ πολυςυγγραμμικότθτασ (multicollinearity) των μεταβλθτϊν ςτθρίχκθκε 

ςτθν εξζταςθ τθσ κοινισ παραγοντικισ διακφμανςθσ (communalities). 

 Τιμζσ που δεν πλθςιάηουν τθν μονάδα (1.00) δεν κεωροφνται απειλι για φπαρξθ 

πολυςυγγραμμικότθτασ. Οι μζςοι όροι, οι τυπικζσ αποκλίςεισ και οι δείκτεσ εςωτερικισ 

ςυνοχισ Cronbach  a για κάκε παράγοντα είναι αποδεκτοί .Ζπειτα από τον υπολογιςμό το  

παραμζτρων τθσ εγκυρότθτασ – αξιοπιςτίασ του  ερωτθματολόγιου ζγινε θ διερεφνθςθ των 

ερευνθτικϊν υποκζςεων και των επιμζρουσ παραγόντων που ανακφπτουν από τθν 

ςτατιςτικι διαδικαςία δθλαδι θ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα βάςθ του ςτατιςτικοφ 

κριτιριου t test για δφο ανεξάρτθτα δείγματα, θ  ςφγκριςθ ανάμεςα ςτθν 

ςυνεργατικότθτα και τθν εμπλοκι των φοιτθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςε ςχζςθ 

πάντοτε με το γνωςτικό εργαλείο μζςω του ςτατιςτικοφ κριτιριου t test, θ ςφγκριςθ 

ανάμεςα ςτθν ςυνεργατικότθτα και τθν κινθτροποίθςθ τον φοιτθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία ςε ςχζςθ πάντοτε με το γνωςτικό εργαλείο μζςω του ςτατιςτικοφ κριτιριου t 

test, θ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτθν ςυνεργατικότθτα και τθν αυτοεκτίμθςθ των φοιτθτϊν ςε 

ςχζςθ πάντοτε με το γνωςτικό εργαλείο μζςω του ςτατιςτικοφ κριτιριου t test, θ ςφγκριςθ 

ανάμεςα ςτθν ςυνεργατικότθτα και τθν κινθτροποίθςθ των φοιτθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι 



Cognitive tools & e-learning 

Σειίδα 98 από 188 

 

διαδικαςία ςε ςχζςθ πάντοτε με το γνωςτικό εργαλείου μζςω του ςτατιςτικοφ κριτιριου t 

test, ακόμα  κα γίνει  ςφγκριςθ ανάμεςα ςτισ διάφορεσ θλικιακζσ ομάδεσ.  

Σθμαντικό μζροσ τθσ Ζρευνασ είναι και ο υπολογιςμόσ των μεγεκϊν Κεντρικισ τάςθσ, όπωσ 

ο μζςοσ όροσ, θ διάμεςοσ, θ επικρατοφςα τιμι και θ τυπικι απόκλιςθ (ςτοιχείο 

μεταβλθτότθτασ). Ραράμετροι οι οποίεσ υπολογίςκθκαν για τισ ποςοτικζσ μεταβλθτζσ των 

δθμογραφικϊν ςτοιχείων των δειγμάτων, για τα αποτελζςματα των επιμζρουσ τμθμάτων 

των ερωτθματολογίων και για τα τελικά αποτελζςματα. Επίςθσ υπολογίςκθκαν τα ποςοςτά 

για τισ κατθγορικζσ μεταβλθτζσ των δθμογραφικϊν ςτοιχείων των δειγμάτων. 

Αναφορικά με τισ αναλφςεισ, αυτζσ κα πραγματοποιθκοφν με βάςθ ότι το  p κα παρζχει 

ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα p<0,05. 

Τζλοσ εκτόσ του ψυχομετρικοφ ερωτθματολογίου του Αusse, χρθςιμοποιιςαμε και τα 

δεδομζνα που λάβαμε από τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου. 

Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων ϊςτε να γίνει θ ςτατιςτικι ανάλυςθ όλων των άνωκεν, 

ζγινε διδακτικι παρζμβαςθ επί ζξι διδακτικζσ ϊρεσ ςε τρεισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ 

(Υπερπιδθςθ μονωτϊν , Γζφυρα Schering , Αλυςοειδείσ μονωτιρασ )  με τθν διαδικαςία  

όπωσ περιγράφεται διεξοδικά ςτο ςχεδιαςμό τθσ ζρευνασ και τθν ανάλυςθ των 

δραςτθριοτιτων. 

 

4.2 Ερευνθτικά Ερωτιματα  

Ε) : Με βάςθ τθν προβλθματικι που αναπτφχκθκε παραπάνω διατυπϊνεται το ερϊτθμα  

αν θ διδαςκαλία των τεχνολογικϊν εργαςτθριακϊν μακθμάτων με τθ χριςθ των γνωςτικϊν 

εργαλείων, βαςιςμζνθ ςτθ Θεωρία Δραςτθριότθτασ, κακιςτά αποτελεςματικότερθ τθ 

μάκθςθ και βοθκά τουσ μακθτζσ να βελτιϊςουν τθν επίδοςι τουσ, 

 

Ε1.1)  μζςω τθσ ενεργοφσ εμπλοκισ (engagement) τουσ. 

Ε1.2)  μζςω τθσ ανάμειξθσ τουσ (involvement) ςτισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ.  
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Ε2.1)  μζςω τθσ ανάπτυξθσ κινιτρων (motivation), δείκτθσ ο οποίοσ δίνει ςτόχουσ ςτουσ 

φοιτθτζσ. 

Ε2.2)  μζςω τθσ αυτοεκτίμθςθσ (Self-esteem).  

Ε3.0)  μζςω τθσ ςυνεργατικότθτασ (collaboration). 

 

4.3 Περιγραφικι Ανάλυςθ Αποτελεςμάτων 

Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ, όπωσ προαναφζρκθκε, ζγινε με τθ 
χριςθ του ςτατιςτικοφ προγράμματοσ SPSS 17.0  
 
Το SPSS είναι το πιο διαδεδομζνο πρόγραμμα για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων.  

 
 
Υπολογιςμόσ προςβαςιμότθτασ ερωτθματολογίου (feasibility) 
 
Θ προςβαςιμότθτα (feasibility) του ερωτθματολογίου αξιολογικθκε με τον υπολογιςμό των 
απωλειϊν (missing values) ςτα διάφορα ςτοιχεία του, δθλαδι με τον υπολογιςμό των 
απαντιςεων που δεν δόκθκαν ςτα ςτοιχεία αυτά. 
 
Κατά τθν καταχϊρθςθ των απαντιςεων των φοιτθτϊν παρατθριςαμε ότι κάποιεσ από τισ 
ερωτιςεισ δεν είχαν απαντθκεί από το ςφνολο των φοιτθτϊν, γι’ αυτό το λόγο 
απορρίφκθκανκαι δεν ελιφκθςαν υπόψθ. Με αυτό τον τρόπο εξαςφαλίςτθκε πωσ θ 
προςβαςιμότθτα ιταν πάρα πολφ υψθλι άρα και αποδεκτι. 
 

Υπολογιςμόσ αξιοπιςτίασ του ερωτθματολογίων  (μζτρθςθ τθσ εςωτερικισ ςυνάφειασ) 
 
Θ αξιοπιςτία τθσ κάκε υποκλίμακασ (motivation, engagement and involvement, 
collaboration, self-esteem)  ελζγχκθκε με τθ μζτρθςθ τθσ εςωτερικισ ςυνάφειασ με το 
ςυντελεςτι cronbach’s alpha και τα αποτελζςματα κρίνονται ικανοποιθτικά. 
Συγκεκριμζνα ελζγχκθκε πρϊτα ι εςωτερικι ςυνάφεια τθσ υποκλίμακασ που αποτελείται 
από τισ προτάςεισ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρίκασ 4.1 

 

Υποκλίμακασ  Cronbach Αlpha (α) 

Ανάμιξη 0,820 

Αυτοεκτίμηςη 0,772 

Εμπλοκή 0,825 

Κινητοποίηςη 0,846 

Συνεργατικότητα 0,759 
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Ο ςυντελεςτισ αξιοπιςτίασ Cronbach alpha για τουσ παράγοντεσ του ερωτθματολογίου ςτθν 

παροφςα μελζτθ είχε ωσ εξισ: ‘Συνεργατικότθτα’ (0,759),’ Εμπλοκι’ (0,825), ‘Κινθτροποίθςθ’ 
(0,846), ‘Αυτοεκτίμθςθ’(0,772 ) ‘Ανάμιξθ’ (0,820). Ο ςυντελεςτισ αξιοπιςτίασ Cronbach για το 
«ςυνολικό αποτζλεςμα» είναι (0,827).  
 
Οι ςυντελεςτζσ κυμαίνονταν ςε ικανοποιθτικά επίπεδα τεκμθριϊνοντασ τθν αξιοπιςτία του 
ερωτθματολογίου ωσ προσ το κριτιριο ςτακερότθτασ των αποτελεςμάτων. 
 

Υπολογιςμόσ ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ pearson r ερωτθματολογίου (correlation) 
 

Στον παρακάτω πίνακα (πίνακασ 4.2) φαίνονται οι ςυςχετίςεισ μεταξφ τθσ ςυνολικισ 
βακμολογίασ και των υποκλιμάκων του Γενικοφ ερωτθματολογίου AUSSE.  
 

Pearson r 

  
Εμπλοκι/ 

Ανάμιξθ 

Κινθτροποίθςθ Αυτοεκτίμθςθ Συνεργατικότθτα 

Εμπλοκι 

/ Ανάμιξθ 

Συντελεςτισ 
ςυςχζτιςθσ 
Pearson  

 

1 ,954** ,935** ,907** 

Επίπεδο 
ςθμαντικότθτασ  

 

 
,000 ,000 ,000 

Κινθτροποίθςθ 
Συντελεςτισ 
ςυςχζτιςθσ 
Pearson  

 

,954** 1 ,942** ,872** 

 Επίπεδο 
ςθμαντικότθτασ  

 

,000 
 

,000 ,000 

Αυτοεκτίμθςθ 
Συντελεςτισ 
ςυςχζτιςθσ 
Pearson  

 

,935** ,942** 1 ,818** 

Επίπεδο 
ςθμαντικότθτασ  

 

,000 ,000 
 

,000 

Συνεργατικότθτα 
Συντελεςτισ 
ςυςχζτιςθσ 
Pearson  

 

,907** ,872** ,818** 1 

Επίπεδο 
ςθμαντικότθτασ  

 

,000 ,000 ,000 
 

 
Ρίνακασ 4.2   Συςχετίςεισ μεταξφ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ και των υποκλιμάκων του  

ερωτθματολογίου Ausse. 

Τα αποτελζςματα από τον υπολογιςμό των ςυςχετίςεων αυτϊν δείχνουν ότι οι 

υποκλίμακεσ του γενικοφ ερωτθματολογίου ςχετίηονται κετικά με το ςυνολικό του 

αποτζλεςμα. Τα ευριματα αυτά είναι ςτατιςτικϊσ ςθμαντικά με τθ χριςθ του ςυντελεςτι 
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ςυςχζτιςθσ Pearson και επίπεδο ςθμαντικότθτασ p<0,01. Με τον τρόπο αυτό ενιςχφεται θ 

εγκυρότθτα του γενικοφ ερωτθματολογίου AUSSE για τθ μζτρθςθ τθσ ενςωμάτωςθσ των 

γνωςτικϊν εργαλείων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςε ςυνδυαςμό με τα ΤΡΕ. 

 

Στον παραπάνω επίςθσ πίνακα 4.2 φαίνονται τα αποτελζςματα τθσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ τθσ 

ςυνολικισ βακμολογίασ του  ερωτθματολογίου και των υποκλιμάκων του. Και ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ οι υποκλίμακεσ του  ερωτθματολογίου ςχετίηονται κετικά με το ςυνολικό των 

αποτελεςμάτων και τα ευριματα αυτά είναι ςτατιςτικϊσ ςθμαντικά με τθ χριςθ του 

ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ Pearson r και επίπεδο ςθμαντικότθτασ p<0,01. Κατά ςυνζπεια 

υπάρχουν ενδείξεισ ότι το  ερωτθματολόγιο Ausse είναι ζγκυρο για τθ μζτρθςθ του βακμοφ 

Αξιοποίθςθσ και εκμετάλλευςθσ των Γνωςτικϊν Εργαλείων ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ ςτθν τριτοβάκμια Σεχνολογικι Εκπαίδευςθ, κακϊσ και τθν 

ανάδειξθ  του  γνωςτικοφ εργαλείου μάκθςθσ ωσ ςθμαντικό μζςο παρζμβαςθσ ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Ανάλυςθ των ερευνθτικϊν παραγόντων από τθν ενςωμάτωςθ τθσ κεωρίασ 
Δραςτθριοτιτων  
 

4.3.1 Συνεργατικότθτα  (collaboration)  

 Eπαναλαμβανόμενθ διαδικαςία ςυνεργαςίασ δυο ι περιςςότερων ανκρϊπων μαηί,  ςε 

διαδρομι κοινϊν ςτόχων.  

Επίςθσ εμφανισ γίνεται θ ςυνεργατικότθτα, όταν ζχουμε αντιπαράκεςθ ςτόχων, 

εκκζτοντασ τθν ζννοια τθσ εκατζρωκεν. Σθμαντικό όφελοσ από τθν ςυνεργατικότθτα δυο 

μαηί ι ξεχωριςτϊν ςυμμετεχόντων είναι θ κατοχι γνϊςθσ και εμπειρία, κοντά με το να 

αλλθλεπιδροφν για ζναν κοινό ςτόχο, ϊςτε να επζλκει εκπαιδευτικι επιτυχία.  

 

Ραρακάτω ακολουκεί διάγραμμα το οποίο απεικονίηει ςε μορφι ράβδων, τισ απαντιςεισ 

που δόκθκαν ςτο ερωτθματολόγιο, ςε ερωτιςεισ οι οποίεσ αναφζρονται ςτθν 

ςυνεργατικότθτα. 
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Ρίνακασ 4.3   Συχνοτικό διάγραμμα Συνεργατικότθτασ κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία  

 

Ραρατθροφμε τθν καμπφλθ θ οποία ζχει τα μζγιςτα ςε τιμζσ περί του 4,6 , με μζςο όρο 4,5  

ενδεικτικό των απαντιςεων οι οποίεσ κυμάνκθκαν ςε ςθμεία πολφ υψθλά, ‘πολφ’ ωσ ‘πάρα 

πολφ’ . 
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Ρίνακασ 4.4   Διάγραμμα πλαιςίου τθσ Συνεργατικότθτασ κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με 

αποκλίνουςεσ τιμζσ  

Σχετικά με το άνωκεν διάγραμμα, οι τιμζσ οι οποίεσ δεν βρίςκονται ςτα όρια του ‘κουτιοφ’ 

είναι οι αποκλίνουςεσ και οι τιμζσ με αςτεράκι είναι αυτζσ όπου είχαν πολφ μικρι επίδοςθ 

ςτισ απαντιςεισ. 

 

  Κινιτρα (academic motivation) : Θ εμφάνιςθ κινιτρων ςε ακαδθμαϊκό χϊρο μποροφμε να 

ποφμε πωσ είναι θ επικυμία του εκπαιδευόμενου, (όπωσ αντικατοπτρίηεται αυτι ςε 

προςζγγιςθ, επιμονι και βακμό ενδιαφζροντοσ) αναφορικά με εκπαιδευτικά δρϊμενα,  

όταν θ ικανότθτά του κρίνεται ενάντια μιασ προκακοριςμζνθσ επίδοςθσ. Είναι επίςθσ θ 

ανάγκθ του να είναι κάποιοσ επιτυχθμζνοσ ι αποτελεςματικόσ όταν ζχει να κάνει με το 

περιβάλλον κάποιου. 

 

Ραρακάτω ακολουκεί διάγραμμα το οποίο απεικονίηει ςε μορφι ράβδων, τισ απαντιςεισ 

που δόκθκαν ςτο ερωτθματολόγιο, ςε ερωτιςεισ οι οποίεσ αναφζρονται ςτθν 

ςυνεργατικότθτα. 

 



Cognitive tools & e-learning 

Σειίδα 104 από 188 

 

Ρίνακασ 4.5   Συχνοτικό διάγραμμα των Κινιτρων κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με 

αποκλίνουςεσ τιμζσ  

 

Ραρατθροφμε τθν καμπφλθ θ οποία ζχει τα μζγιςτα ςε τιμζσ περί του 4,85 με μζςο όρο 

4,69, ενδεικτικό των απαντιςεων οι οποίεσ κυμάνκθκαν ςε ςθμεία πολφ υψθλά, ‘πολφ’ ωσ 

‘πάρα πολφ’ . 

 

 

Ρίνακασ 4.6   Διάγραμμα πλαιςίου των Κινιτρων κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με 

αποκλίνουςεσ τιμζσ  

 

 

4.3.2 Αυτοεκτίμθςθ (self-esteem)  

 

 Θ αίςκθςθ τθσ προςωπικισ αξίωςθσ θ οποία είναι κεμελιϊδθσ για τθν ταυτότθτα του 

κακενόσ. Για παράδειγμα οι οικογενειακζσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ παιδικισ θλικίασ 

πιςτεφεται πωσ παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ.  

Οι γονείσ μπορεί να υποβοθκοφν τθν ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ με το να εκφράηουν 

αγάπθ και ςτοργι προσ το παιδί, όπωσ ακόμθ και να το βοθκοφν να κζτει ρεαλιςτικοφσ 
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ςτόχουσ, αντί να το παροτρφνουν να αναηθτεί υψθλά πρότυπα. Χαμθλά επίπεδα 

αυτοεκτίμθςθσ ποκοφν τθν ζγκριςθ και ςτοργι κακϊσ και επιδεικνφουν ζντονο 

ανταγωνιςμό.   

 

 

 

 

 

Ρίνακασ 4.7   Συχνοτικό διάγραμμα τθσ Αυτοεκτίμθςθσ κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με 

αποκλίνουςεσ τιμζσ  
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Ραρατθροφμε τθν καμπφλθ θ οποία ζχει τα μζγιςτα ςε τιμζσ περί του 4,67 , με μζςο όρο 

4,61 ενδεικτικό των απαντιςεων οι οποίεσ κυμάνκθκαν ςε ςθμεία πολφ υψθλά, ‘πολφ’ ωσ 

‘πάρα πολφ’ . 

Ρίνακασ 4.8   Διάγραμμα πλαιςίου τθσ Αυτοεκτίμθςθσ κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με 

αποκλίνουςεσ τιμζσ  

 

4.3.3 Εμπλοκι (engagement)  

 
 Με τον όρο τθσ ςχολικισ εμπλοκισ αναφερόμαςτε ςτθν δυναμικι τθν οποία ζχουν οι 
εκπαιδευόμενοι ςτο να αναγνωρίηουν, αξιολογοφν και ςυμμετζχουν ςε ακαδθμαϊκά και μθ  
τα ςχολικά δρϊμενα. 
 Ο βακμόσ ςτον οποίο εμπλζκονται κα λζγαμε, εκπαιδευόμενοι ςτα ςχετικά με τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία. Τα ςτοιχεία τα οποία απαρτίηουν τθν ζννοια είναι θ 
παρακολοφκθςθ μζςα ςτθν τάξθ, θ προετοιμαςία για το επόμενο μάκθμα , θ ςυμμετοχι 
ςτισ εργαςίεσ και γενικότερα κάκε ανάμειξθ ςε ζξτρα δραςτθριότθτεσ.   
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Ρίνακασ 4.9   Συχνοτικό διάγραμμα τθσ Εμπλοκισ κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με 

αποκλίνουςεσ τιμζσ  

 
 
 

 Ραρατθροφμε τθν καμπφλθ θ οποία ζχει τα μζγιςτα ςε τιμζσ περί του 4,78 , με μζςο 

όρο 4,59 ενδεικτικό των απαντιςεων οι οποίεσ κυμάνκθκαν ςε ςθμεία πολφ υψθλά, ‘πολφ’ 

ωσ ‘πάρα πολφ’ . 
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Ρίνακασ 4.10   Διάγραμμα πλαιςίου τθσ Εμπλοκισ κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με 

αποκλίνουςεσ τιμζσ  

 

Ραρακάτω ζχουμε τον πίνακα με τα μεγζκθ κεντρικισ Τάςθσ και μεταβλθτότθτασ για τουσ 

τζςςερεισ παράγοντεσ που αναλφουμε 

 

 

Ραργοντεσ ερευνασ 
 Μεςοσ οροσ   Τυ. αποκλίςθ  Σκεδαςθ   Κυρτοςθ 

Statisti

c 

Σφαλμα  Statistic Statistic Σφαλμα Statistic Σφαλμα 

Εμπλοκι  4,5005

3 

,035535 ,282049 -1,869 ,302 4,150 ,595 

Κινιτρα  4,5883

6 

,027991 ,222172 -2,017 ,302 4,427 ,595 

Αυτοεκτίμθςθ  4,6102

9 

,024571 ,195028 -1,595 ,302 2,397 ,595 

υνεργατικότθτα 4,68968 ,033105 ,262764 -2,148 ,302 4,662 ,595 

 

Ρίνακασ 4.11  Στατιςτικά ςτοιχειά για τουσ τζςςερεισ  παράγοντεσ 
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Ραραγοντεσ μελετθσ 

Pearson r 

 
Εμπλοκι Κινιτρα Αυτοεκτίμθςθ υνεργατικότθτα 

Εμπλοκι 
Συντελεςτισ ςυςχζτιςθσ 
Pearson  

 

1 ,954
**

 ,935
**

 ,907
**

 

Επίπεδο ςθμαντικότθτασ  

 

 
,000 ,000 ,000 

Κινιτρα 
Συντελεςτισ ςυςχζτιςθσ 
Pearson  

 

,954** 1 ,942** ,872** 

Επίπεδο ςθμαντικότθτασ  

 
,000 

 
,000 ,000 

Αυτοεκτίμθςθ 
Συντελεςτισ ςυςχζτιςθσ 
Pearson  

 

,935** ,942** 1 ,818** 

Επίπεδο ςθμαντικότθτασ  

 
,000 ,000 

 
,000 

υνεργατικότθτα 
Συντελεςτισ ςυςχζτιςθσ 
Pearson  

 

,907** ,872** ,818** 1 

Επίπεδο ςθμαντικότθτασ  

 
,000 ,000 ,000 

 

**. Συςχζτιςθ είναι ςθμαντικι ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 0,01 (2-tailed). 

 
Ρίνακασ 4.12  Συςχζτιςθ  των παραγόντων 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατθροφμε ότι όλοι οι παράγοντεσ-πτυχζσ που ερευνοφμε 

ζχουν μεγάλεσ ςυςχετίςεισ μεταξφ τουσ.  

 

Ποςοςτά, Μζςοι όροι και Συπικζσ αποκλίςεισ των δειγμάτων. 
 

Στον πίνακα 4.13 καταγράφονται τα ποςοςτά από τισ απαντιςεισ των φοιτθτϊν ςτο 
ερωτθματολόγιο με τουσ μζςουσ όρουσ και τισ τυπικζσ αποκλίςεισ ςχετικά με τθ 
ςυνεργατικότθτα. 

 

 

 

 

Ρίνακασ 4.13 Απαντιςεισ για τθν πτυχι τθσ ςυνεργατικότθτασ (collaboration) 
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Ερωτιςεισ  Μζςοσ  όροσ  Συπικθ 
αποκλίςθ 

 Σφάλμα   

Ρραγματοποίθςθ παρουςίαςθσ ςτθν 

τάξθ ι ςτο διαδίκτυο 

4,6349 0,07937 0,62994 

Ρροετοιμάςτθκαν αρκετά πρόχειρα 

παραδοτζα πριν τθν τελικι ζκδοςθ 

4,8413 0,06074 0,48214 

Συνεργαςτικατε με τουσ ςυμφοιτθτζσ 

ςασ κατά τθ διάρκεια εργαςιϊν μζςα 

ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

4,8095 0,04987 0,39583 

Συνεργαςτικατε με τουσ ςυμφοιτθτζσ 

ςασ ζξω από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

για τθν προετοιμαςία εργαςιϊν 

4,0952 0,06285 0,49885 

Χρθςιμοποιικθκε κάποιο διδακτικό 

ςφςτθμα από το διαδίκτυο για τθν 

ανταλλαγι απόψεων ι για τθν 

περάτωςθ εργαςίασ 

4,3810 0,07977 0,63318 

Συηθτιςατε για τα μελλοντικά ςασ 

ςχζδια αναφορικά με τθν επαγγελματικι 

ςασ ςταδιοδρομία με το ακαδθμαϊκό 

προςωπικό ι τρίτουσ ςυμβοφλουσ 

4,4921 0,09566 0,75931 

Ραραλάβατε άμεςθ γραπτι ι προφορικι 

ανατροφοδότθςθ από τουσ διδάςκοντεσ 

ςχετικά με τθν ακαδθμαϊκι ςασ επίδοςθ 

4,7937 0,05139 0,40793 

Δουλζψατε ςκλθρά, περιςςότερο από 

όςο πιςτεφατε , ϊςτε να ςυναντιςετε 

τον διδάςκοντα τισ προςδοκίεσ και τα 

πρότυπα 

4,2540 0,08457 0,67126 

Δουλζψατε ςκλθρά, περιςςότερο από 

όςο πιςτεφατε , ϊςτε να ςυναντιςετε 

τον διδάςκοντα τισ προςδοκίεσ και τα 

πρότυπα 

4,2540 0,08755 0,69487 

Δουλζψατε με το ακαδθμαϊκό 

προςωπικό πάνω ςε δραςτθριότθτεσ 

,διαφορετικζσ από τισ εργαςίεσ για το 

ςπίτι 

4,3968 0,06989 0,55474 

Ρραγματοποίθςθ κρίςεων για τθν αξία 

τθσ πλθροφορίασ, διαφωνίεσ ι μζκοδοι, 

όπωσ τον τρόπο με τον οποίο άλλοι 

ςυλλζγουν και ερμθνεφουν δεδομζνα. 

4,4921 0,07110 0,56434 
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Συμμετοχι ςε ομάδα μελζτθσ ι 

μακθςιακι κοινότθτα . 

4,2381 0,09789 0,77697 

Φοίτθςθ ςτο εξωτερικό ι ςυμμετοχι ςε 

πρόγραμμα ανταλλαγισ φοιτθτϊν. 

4,7143 0,06167 0,48952 

Απόκτθςθ ευρφτερθσ γενικισ παιδείασ 

ςτο αντικείμενο τθσ θλεκτρολογίασ. 

4,4603 0,08104 0,64321 

Ενεργόσ ςυμμετοχι ςε μικρζσ ομάδεσ 

προβλθματιςμοφ και ςυηθτιςεωσ 

κεμάτων. 

4,6508 0,06054 0,48055 

Ερωτιςεισ 

 Κακόλου Λίγο Οφτε λίγο 

οφτε πολφ 

Ρολφ Ράρα Ρολφ 

f % f % f % f % f % 

Ρραγματοποίθςθ παρουςίαςθσ ςτθν 

τάξθ ι ςτο διαδίκτυο 

- - - - 5 7,9 13 20,6 45 71,4 

Ρροετοιμάςτθκαν αρκετά πρόχειρα 

παραδοτζα πριν τθν τελικι ζκδοςθ 

- - - - 3 4,8 4 6,3 56 88,9 

Συνεργαςτικατε με τουσ 

ςυμφοιτθτζσ ςασ κατά τθ διάρκεια 

εργαςιϊν μζςα ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ 

- - - - - - 12 19 51 81 

 

Συνεργαςτικατε με τουσ 

ςυμφοιτθτζσ ςασ ζξω από τθν 

αίκουςα διδαςκαλίασ για τθν 

προετοιμαςία εργαςιϊν 

- - 1 1,6 2 3,2 50 79,4 10 15,9 

Χρθςιμοποιικθκε κάποιο διδακτικό 

ςφςτθμα από το διαδίκτυο για τθν 

ανταλλαγι απόψεων ι για τθν 

περάτωςθ εργαςίασ 

- - 1 1,6 2 3,2 32 50,8 28 44,4 

Συηθτιςατε για τα μελλοντικά ςασ 

ςχζδια αναφορικά με τθν 

επαγγελματικι ςασ ςταδιοδρομία με 

το ακαδθμαϊκό προςωπικό ι τρίτουσ 

ςυμβοφλουσ 

1 1,6 1 1,6 1 1,6 23 36,5 37 58,7 

Ραραλάβατε άμεςθ γραπτι ι 

προφορικι ανατροφοδότθςθ από 

τουσ διδάςκοντεσ ςχετικά με τθν 

ακαδθμαϊκι ςασ επίδοςθ 

- - - - - - 13 20,6 50 79,4 

Δουλζψατε ςκλθρά, περιςςότερο 

από όςο πιςτεφατε , ϊςτε να 

ςυναντιςετε τον διδάςκοντα τισ 

- - - - 8 12,7 31 49,2 24 38,1 
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προςδοκίεσ και τα πρότυπα 

Δουλζψατε ςκλθρά, περιςςότερο 

από όςο πιςτεφατε , ϊςτε να 

ςυναντιςετε τον διδάςκοντα τισ 

προςδοκίεσ και τα πρότυπα 

- - - - 9 14,3 29 46 25 39,7 

Δουλζψατε με το ακαδθμαϊκό 

προςωπικό πάνω ςε δραςτθριότθτεσ 

,διαφορετικζσ από τισ εργαςίεσ για 

το ςπίτι 

- - - - 2 3,2 34 54 27 42,9 

Ρραγματοποίθςθ κρίςεων για τθν 

αξία τθσ πλθροφορίασ, διαφωνίεσ ι 

μζκοδοι, όπωσ τον τρόπο με τον 

οποίο άλλοι ςυλλζγουν και 

ερμθνεφουν δεδομζνα. 

- - - - 2 3,2 28 44,4 33 52,4 

Συμμετοχι ςε ομάδα μελζτθσ ι 

μακθςιακι κοινότθτα . 

- - 1 1,6 10 15,9 25 39,7 27 42,9 

Φοίτθςθ ςτο εξωτερικό ι ςυμμετοχι 

ςε πρόγραμμα ανταλλαγισ 

φοιτθτϊν. 

- - - - 1 1,6 16 25,4 46 73 

Απόκτθςθ ευρφτερθσ γενικισ 

παιδείασ ςτο αντικείμενο τθσ 

θλεκτρολογίασ. 

- - 1 1,6 2 3,2 27 42,9 33 52,4 

Ενεργόσ ςυμμετοχι ςε μικρζσ 

ομάδεσ προβλθματιςμοφ και 

ςυηθτιςεωσ κεμάτων. 

- - - - - - 22 34,9 41 65,1 

Ρίνακασ 4.14. Συχνοτικόσ πίνακασ απαντιςεων για τθν ςυνεργατικότθτα. 

 

Μετά από ανάλυςθ των δεδομζνων δεν καταδείχτθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτα 
αποτελζςματα τθσ ςυνεργατικότθτασ. Το ςφάλμα μζτρθςθσ είναι ελάχιςτο και αποδεκτό με 
βάςθ τα ςτατιςτικά κριτιρια που ζχουμε κζςει. Στο πιο κάτω διάγραμμα αποτυπϊνονται πιο 
παραςτατικά οι μζςοι όροι απαντιςεων για όλουσ τουσ φοιτθτζσ.   
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 Ρίνακασ 4.15. Μζςοι όροι απαντιςεων ανά ερϊτθςθ για τθν ςυνεργατικότθτα 

 

Στον παρακάτω πίνακα 4.16 καταγράφονται τα ποςοςτά από τισ απαντιςεισ των φοιτθτϊν ςτο 
ερωτθματολόγιο με τουσ μζςουσ όρουσ και τισ τυπικζσ αποκλίςεισ ςχετικά με τθ αυτοεκτίμθςθ. 

 

Ερωτιςεισ Μζςοσ  όροσ  Συπικι απόκλιςθ 

 Σφάλμα   

Ερωτιςεισ οι οποίεσ τζκθκαν κακϊσ και θ 

ςυνειςφορά μζςα ςτθν τάξθ ι μζςω του 

διαδικτφου 

4,9841 0,01587 0,12599 
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Ρραγματοποίθςθ παρουςίαςθσ ςτθν τάξθ ι ςτο 

διαδίκτυο 

4,63492 0,079365 0,6029941 

Συνεργαςτικατε με τουσ ςυμφοιτθτζσ ςασ κατά 

τθ διάρκεια εργαςιϊν μζςα ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ 

4,8095 0,04987 0,39583 

Συνεργαςτικατε με τουσ ςυμφοιτθτζσ ςασ ζξω 

από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ για τθν 

προετοιμαςία εργαςιϊν 

4,0952 0,06285 ,49885 

Συνειςφζρατε μαηί ιδζεσ και ζννοιεσ από 

διαφορετικζσ κεματικζσ κατά τθ διάρκεια 

περάτωςθσ μιασ εργαςίασ ι ακόμθ και κατά τθ 

διάρκεια ςυηθτιςεων μζςα ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ 

4,7937 0,06848 00,54355 

Ραραλάβατε άμεςθ γραπτι ι προφορικι 

ανατροφοδότθςθ από τουσ διδάςκοντεσ ςχετικά 

με τθν ακαδθμαϊκι ςασ επίδοςθ      

4,7937 0,05139 0,40793 

Δουλζψατε με το ακαδθμαϊκό προςωπικό πάνω 

ςε δραςτθριότθτεσ ,διαφορετικζσ από τισ 

εργαςίεσ για το ςπίτι 

4,3968 0,06989 0,55474 

Απομνθμόνευςθ γεγονότων , ιδεϊν ι μεκόδων 

από τισ κεματικζσ και αναγνϊςματα, ζτςι ϊςτε να 

μπορείτε να τισ επαναλάβετε ςτθν ίδια περίπου 

μορφι. 

4,7302 0,05637 0,44744 

Ανάλυςθ των βαςικϊν ςτοιχείων μιασ ιδζασ 

,εμπειριϊν ι κεωρίασ ,ςαν να γίνεται εξζταςθ 

ςυγκεκριμζνθσ περίπτωςθσ ι κατάςταςθσ ςε 

βάκοσ, αναλογιηόμενοι τα ςτοιχεία. 

4,5873 0,07024 0,55750 

 Σφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν , πλθροφοριϊν ι 

εμπειριϊν ςε νζεσ πιο περίπλοκεσ ερμθνείεσ και 

ςχζςεισ. 

4,6349 0,06114 0,48532 

 Εφαρμογι κεωριϊν ι εννοιϊν ςε πρακτικά 

προβλιματα ι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

4,7937 0,07559 0,59997 

Σε μια τυπικι εβδομάδα, οι αςκιςεισ, εργαςίεσ 

εργαςτθριακισ φφςεωσ, προβλθματικζσ και 

δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ φζρατε εισ πζρασ ιταν 

αρκετζσ 

4,8730 0,04796 0,38066 

 Σφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν, πλθροφοριϊν ι 

εμπειριϊν ςε νζεσ πιο περίπλοκεσ ερμθνείεσ και 

ςχζςεισ. 

4,9206 0,03433 0,27248 

Συμμετοχι ςε ομάδα μελζτθσ ι μακθςιακι 

κοινότθτα . 

4,2381 0,09789 0,77697 

Φοίτθςθ ςτο εξωτερικό ι ςυμμετοχι ςε 

πρόγραμμα ανταλλαγισ φοιτθτϊν. 

4,7143 0,06167 0,48952 
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Ρόςεσ ϊρεσ τισ οποίεσ ξοδεφετε ςε μια εβδομάδα 

κάνοντασ τθν προετοιμαςία για τθν τάξθ  

4,5714 0,07745 0,61472 

Ρόςεσ ϊρεσ τισ οποίεσ ξοδεφετε ςε μια εβδομάδα 

κάνοντασ τθν ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ εκτόσ 

τθσ διδακτικισ φλθσ 

3,9683 0,08457 0,67126 

 Απόκτθςθ ευρφτερθσ γενικισ παιδείασ ςτο 

αντικείμενο τθσ θλεκτρολογίασ.           

4,4603 0,08104 0,64321 

 Απόκτθςθ γνϊςθσ και προςόντων τα οποία 

ςχετίηονται με τθν εργαςία.   

4,4127 0,08043 0,63842 

 Καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ 4,3333 0,08764 0,69561 

 Ανάλυςθ ποςοτικϊν προβλθμάτων. 4,3968 0,08628 0,68485 

 Αποδοτικότερθ εργαςία με τουσ άλλουσ. 4.9841 0,01587 0,12599 

 Αποδοτικότερθ εργαςία ςε ατομικό επίπεδο και 

καλφτερθ κατανόθςθ του εαυτοφ μασ.  

4,9683 0,02227 0,17673 

 Επίλυςθ ςφνκετων, πολφπλοκων πραγματικϊν 

προβλθμάτων. 

4,4127 0,07024 0,55750 

 Συνειςφορά ςτθν κοινότθτα θλεκτρολόγων 

μθχανικϊν. 

4,7460 0,05528 0,43878 

Ηθτάτε το λόγο ςτθν αίκουςα                                                                                                         4,5556 0,08089 0,64202 

     Ενεργόσ ςυμμετοχι ςε μικρζσ ομάδεσ 

προβλθματιςμοφ και ςυηθτιςεωσ κεμάτων. 

4,6508 0,06054 0,48055 

Ζχετε καλι επίδοςθ ςτα διαγωνίςματα. 4,4286 0,07407 0,58790 

 Οι φοιτθτζσ εργάηονται μαηί ςτα πλαίςια κάποιασ 

ομάδασ  

4,8095 0,06343 0,50344 

Ρίνακασ 4.16 Απαντιςεισ για τθν πτυχι τθσ αυτοεκτίμθςθσ (self-esteem) 

 

Ερωτιςεισ 

Κακόλου Λίγο Οφτε λίγο 

οφτε πολφ 

Ρολφ Ράρα Ρολφ 

f % f % f % f % f % 

Ερωτιςεισ οι οποίεσ τζκθκαν κακϊσ και 

θ ςυνειςφορά μζςα ςτθν τάξθ ι μζςω 

του διαδικτφου 

- - - - - - 1 1,6 62 98,4 

Ρραγματοποίθςθ παρουςίαςθσ ςτθν 

τάξθ ι ςτο διαδίκτυο 

- - - - 5 7,9 13 20,6 45 71,4 

Συνεργαςτικατε με τουσ ςυμφοιτθτζσ 

ςασ κατά τθ διάρκεια εργαςιϊν μζςα 

ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

- - - - - - 12 19 31 81 

Συνεργαςτικατε με τουσ ςυμφοιτθτζσ 

ςασ ζξω από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

- - 1 1,6 2 3,2 50 79,4 10 15,9 
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για τθν προετοιμαςία εργαςιϊν 

Συνειςφζρατε μαηί ιδζεσ και ζννοιεσ από 

διαφορετικζσ κεματικζσ κατά τθ 

διάρκεια περάτωςθσ μιασ εργαςίασ ι 

ακόμθ και κατά τθ διάρκεια ςυηθτιςεων 

μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

- - - - 4 6,3 5 7,9 54 85,7 

Ραραλάβατε άμεςθ γραπτι ι προφορικι 

ανατροφοδότθςθ από τουσ διδάςκοντεσ 

ςχετικά με τθν ακαδθμαϊκι ςασ επίδοςθ      

- - - - - - 13 20,6 50 79,4 

Δουλζψατε με το ακαδθμαϊκό 

προςωπικό πάνω ςε δραςτθριότθτεσ, 

διαφορετικζσ από τισ εργαςίεσ για το 

ςπίτι 

- - - - 2 3,2 34 54 27 42,9 

Απομνθμόνευςθ γεγονότων , ιδεϊν ι 

μεκόδων από τισ κεματικζσ και 

αναγνϊςματα, ζτςι ϊςτε να μπορείτε να 

τισ επαναλάβετε ςτθν ίδια περίπου 

μορφι. 

- - - - - - 17 27 46 73 

Ανάλυςθ των βαςικϊν ςτοιχείων μιασ 

ιδζασ ,εμπειριϊν ι κεωρίασ ,ςαν να 

γίνεται εξζταςθ ςυγκεκριμζνθσ 

περίπτωςθσ ι κατάςταςθσ ςε βάκοσ, 

αναλογιηόμενοι τα ςτοιχεία. 

- - - - 2 3,2 22 34,9 39 61,9 

 Σφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν , 

πλθροφοριϊν ι εμπειριϊν ςε νζεσ πιο 

περίπλοκεσ ερμθνείεσ και ςχζςεισ. 

- - - - - - 23 36,5 40 63,5 

 Εφαρμογι κεωριϊν ι εννοιϊν ςε 

πρακτικά προβλιματα ι ςε νζεσ 

καταςτάςεισ. 

1 1,6 - - - - 9 14,3 53 84,1 

Σε μια τυπικι εβδομάδα, οι αςκιςεισ, 

εργαςίεσ εργαςτθριακισ φφςεωσ, 

προβλθματικζσ και δραςτθριότθτεσ οι 

οποίεσ φζρατε εισ πζρασ ιταν αρκετζσ 

- - - - 1 1,6 6 9,5 56 88,9 

 Σφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν, 

πλθροφοριϊν ι εμπειριϊν ςε νζεσ πιο 

περίπλοκεσ ερμθνείεσ και ςχζςεισ. 

- - - - - - 5 7,9 58 92,1 

Συμμετοχι ςε ομάδα μελζτθσ ι 

μακθςιακι κοινότθτα . 

- - 1 1,6 10 15,9 25 39,7 27 42,9 

Φοίτθςθ ςτο εξωτερικό ι ςυμμετοχι ςε - - - - 1 1,6 16 25,4 46 73 
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πρόγραμμα ανταλλαγισ φοιτθτϊν. 

Ρόςεσ ϊρεσ τισ οποίεσ ξοδεφετε ςε μια 

εβδομάδα κάνοντασ τθν προετοιμαςία 

για τθν τάξθ  

- - 1 1,6 1 1,6 22 34,9 39 61,9 

Ρόςεσ ϊρεσ τισ οποίεσ ξοδεφετε ςε μια 

εβδομάδα κάνοντασ τθν ςυμμετοχι ςε 

δραςτθριότθτεσ εκτόσ τθσ διδακτικισ 

φλθσ 

- - 1 1,6 12 19 38 60,3 12 19 

 Απόκτθςθ ευρφτερθσ γενικισ παιδείασ 

ςτο αντικείμενο τθσ θλεκτρολογίασ.           

- - 1 1,6 2 3,2 27 42,9 33 52,4 

 Απόκτθςθ γνϊςθσ και προςόντων τα 

οποία ςχετίηονται με τθν εργαςία.   

- - - - 5 7,9 27 42,9 31 49,2 

 Καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ - - 1 1,6 5 7,9 29 46 28 44,4 

 Ανάλυςθ ποςοτικϊν προβλθμάτων. - - 1 1,6 4 6,3 27 42,9 31 49,2 

 Αποδοτικότερθ εργαςία με τουσ άλλουσ. - - - - - - 1 1,6 62 98,4 

 Αποδοτικότερθ εργαςία ςε ατομικό 

επίπεδο και καλφτερθ κατανόθςθ του 

εαυτοφ μασ.  

- - - - - - 2 3.2 61 96,8 

 Επίλυςθ ςφνκετων, πολφπλοκων 

πραγματικϊν προβλθμάτων. 

- - - - 3 3,2 33 52,4 28 44,4 

 Συνειςφορά ςτθν κοινότθτα 

θλεκτρολόγων μθχανικϊν. 

- - - - - - 16 25,4 47 74,6 

Ηθτάτε το λόγο ςτθν αίκουςα                                                                                                         - - - - 5 7,9 18 28.6 40 63,5 

     Ενεργόσ ςυμμετοχι ςε μικρζσ ομάδεσ 

προβλθματιςμοφ και ςυηθτιςεωσ 

κεμάτων. 

- - - - - - 22 34,9 41 65,1 

Ζχετε καλι επίδοςθ ςτα διαγωνίςματα. - - - - 3 4,8 30 47.6 30 47.6 

 Οι φοιτθτζσ εργάηονται μαηί ςτα πλαίςια 

κάποιασ ομάδασ  

- - 1 1,6 - - 9 14,3 53 84,1 

           

Ρίνακασ 4.17. Συχνοτικόσ πίνακασ απαντιςεων για τθν αυτοεκτίμθςθ 
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 Ρίνακασ 4.18. Μζςοι όροι απαντιςεων ανά ερϊτθςθ για τθν αυτοεκτίμθςθ. 

Στον παρακάτω πίνακα 4.19 καταγράφονται τα ποςοςτά από τισ απαντιςεισ των φοιτθτϊν ςτο 
ερωτθματολόγιο με τουσ μζςουσ όρουσ και τισ τυπικζσ αποκλίςεισ ςχετικά με τθν εμπλοκι τουσ 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Ερωτιςεισ 
Μζςοσ  όροσ  Συπικθ αποκλίςθ 

 Σφάλμα   

Ερωτιςεισ οι οποίεσ τζκθκαν κακϊσ και θ ςυνειςφορά 4,9841 0,01587 0,12599 
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μζςα ςτθν τάξθ ι μζςω του διαδικτφου 

Ρραγματοποίθςθ παρουςίαςθσ ςτθν τάξθ ι ςτο 

διαδίκτυο 

4,63492 0,079365 0,629941 

Ρροετοιμάςτθκαν αρκετά πρόχειρα παραδοτζα πριν τθν 

τελικι ζκδοςθ 

4,8413 0,06074 0,48214 

Χρθςιμοποιικθκαν πθγζσ από τθ βιβλιοκικθ 4,4444 0,08399 0,66667 

Συηθτιςατε ιδζεσ από τα αναγνϊςματα ςασ ι τθν τάξθ 

με τρίτουσ εκτόσ αίκουςασ διδαςκαλίασ( π.χ. 

ςυμφοιτθτζσ, μζλθ οικογενείασ, ςυνεργάτεσ ςτον 

εργαςιακό χϊρο) 

4,3651 0,07937 0,62994 

Συνεργαςτικατε με τουσ ςυμφοιτθτζσ ςασ κατά τθ 

διάρκεια εργαςιϊν μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

4,8095 0,04987 0,39583 

Συνεργαςτικατε με τουσ ςυμφοιτθτζσ ςασ ζξω από τθν 

αίκουςα διδαςκαλίασ για τθν προετοιμαςία εργαςιϊν 

4,0952 0,06285 0,49885 

Συνειςφζρατε μαηί ιδζεσ και ζννοιεσ από διαφορετικζσ 

κεματικζσ κατά τθ διάρκεια περάτωςθσ μιασ εργαςίασ ι 

ακόμθ και κατά τθ διάρκεια ςυηθτιςεων μζςα ςτθν 

αίκουςα διδαςκαλίασ 

4,794 0,0685 0,5435 

Χρθςιμοποιικθκε κάποιο διδακτικό ςφςτθμα από το 

διαδίκτυο για τθν ανταλλαγι απόψεων ι για τθν 

περάτωςθ εργαςίασ  

4,3810 0,07977 0,63318 

Συηθτιςατε για τα μελλοντικά ςασ ςχζδια αναφορικά με 

τθν επαγγελματικι ςασ ςταδιοδρομία με το ακαδθμαϊκό 

προςωπικό ι τρίτουσ ςυμβοφλουσ 

4,4921 0,09566 0,75931 

Ραραλάβατε άμεςθ γραπτι ι προφορικι 

ανατροφοδότθςθ από τουσ διδάςκοντεσ ςχετικά με τθν 

ακαδθμαϊκι ςασ επίδοςθ      

4,7937 0,05139 0,40793 

Δουλζψατε ςκλθρά, περιςςότερο από όςο πιςτεφατε , 

ϊςτε να ςυναντιςετε τον διδάςκοντα τισ προςδοκίεσ 

και τα πρότυπα 

4,2540 0,08755 0,69487 

Δουλζψατε με το ακαδθμαϊκό προςωπικό πάνω ςε 

δραςτθριότθτεσ ,διαφορετικζσ από τισ εργαςίεσ για το 

ςπίτι 

4,3968 0,06989 0,55474 

Ανάλυςθ των βαςικϊν ςτοιχείων μιασ ιδζασ ,εμπειριϊν 

ι κεωρίασ ,ςαν να γίνεται εξζταςθ ςυγκεκριμζνθσ 

περίπτωςθσ ι κατάςταςθσ ςε βάκοσ, αναλογιηόμενοι τα 

ςτοιχεία. 

4,5873 0,07024 0,55750 

 Σφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν , πλθροφοριϊν ι 

εμπειριϊν ςε νζεσ πιο περίπλοκεσ ερμθνείεσ και 

ςχζςεισ. 

4,6349 0,06114 0,48532 

Ρραγματοποίθςθ κρίςεων για τθν αξία τθσ 

πλθροφορίασ, διαφωνίεσ ι μζκοδοι, όπωσ τον τρόπο με 

τον οποίο άλλοι ςυλλζγουν και ερμθνεφουν δεδομζνα. 

4,4921 0,07110 0,56434 
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 Εφαρμογι κεωριϊν ι εννοιϊν ςε πρακτικά 

προβλιματα ι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

4,7937 0,07559 0,59997 

Σε μια τυπικι εβδομάδα, οι αςκιςεισ, εργαςίεσ 

εργαςτθριακισ φφςεωσ, προβλθματικζσ και 

δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ φζρατε εισ πζρασ ιταν 

αρκετζσ 

4,8730 0,04796 0,38066 

 Σφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν, πλθροφοριϊν ι 

εμπειριϊν ςε νζεσ πιο περίπλοκεσ ερμθνείεσ και 

ςχζςεισ. 

4,9206 0,03433 0,27248 

Συμμετοχι ςε ομάδα μελζτθσ ι μακθςιακι κοινότθτα . 4,2381 0,09789 0,77697 

Φοίτθςθ ςτο εξωτερικό ι ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα 

ανταλλαγισ φοιτθτϊν. 

4,7143 0,06167 0,48952 

Ρόςεσ ϊρεσ τισ οποίεσ ξοδεφετε ςε μια εβδομάδα 

κάνοντασ τθν προετοιμαςία για τθν τάξθ  

4,5714 0,07745 0,61472 

Ρόςεσ ϊρεσ τισ οποίεσ ξοδεφετε ςε μια εβδομάδα 

κάνοντασ τθν ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ εκτόσ τθσ 

διδακτικισ φλθσ 

3,9683 0,08457 0,67126 

 Απόκτθςθ ευρφτερθσ γενικισ παιδείασ ςτο αντικείμενο 

τθσ θλεκτρολογίασ.           

4,4603 0,08104 0,64321 

 Απόκτθςθ γνϊςθσ και προςόντων τα οποία ςχετίηονται 

με τθν εργαςία.   

4,4127 0,08043 0,63842 

Ηθτάτε το λόγο ςτθν αίκουςα                                                                                                         4,9206 0,04112 0,32635 

     Ενεργόσ ςυμμετοχι ςε μικρζσ ομάδεσ 

προβλθματιςμοφ και ςυηθτιςεωσ κεμάτων. 

4,6508 0,06054 0,48055 

Ζχετε καλι επίδοςθ ςτα διαγωνίςματα. 4,4286 0,07407 0,58790 

Βρίςκετε τρόπουσ να πλαιςιϊνεται ςτθν επαγγελματικι 

ςασ δραςτθριότθτα , υλικό και γνϊςεισ από τθν τάξθ. 

4,8254 0,04821 0,38268 

 Ενκαρρυνκικατε ϊςτε να αξιοποιιςετε τισ προςωπικζσ 

ςασ εμπειρίεσ με ςκοπό τθν αφομοίωςθ του 

περιεχομζνου. 

4,8730 0,04229 0,33563 

Ρίνακασ 4.19 Απαντιςεισ για τθν πτυχι τθσ εμπλοκισ (engagement) 

Ερωτιςεισ 

Κακόλου Λίγο Οφτε λίγο 

οφτε πολφ 

Ρολφ Ράρα Ρολφ 

f % f % f % f % f `% 

Ρραγματοποίθςθ παρουςίαςθσ ςτθν 

τάξθ ι ςτο διαδίκτυο 

- - - - 5 7,9 13 20,6 45 71,4 

Ρροετοιμάςτθκαν αρκετά πρόχειρα 

παραδοτζα πριν τθν τελικι ζκδοςθ 

- - - - 3 4,8 4 6,3 56 88,9 

Συνεργαςτικατε με τουσ 

ςυμφοιτθτζσ ςασ κατά τθ διάρκεια 

- - - - - - 12 19 51 81 
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εργαςιϊν μζςα ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ 

 

Συνεργαςτικατε με τουσ 

ςυμφοιτθτζσ ςασ ζξω από τθν 

αίκουςα διδαςκαλίασ για τθν 

προετοιμαςία εργαςιϊν 

- - 1 1,6 2 3,2 50 79,4 10 15,9 

Χρθςιμοποιικθκε κάποιο διδακτικό 

ςφςτθμα από το διαδίκτυο για τθν 

ανταλλαγι απόψεων ι για τθν 

περάτωςθ εργαςίασ 

- - 1 1,6 2 3,2 32 50,8 28 44,4 

Συηθτιςατε για τα μελλοντικά ςασ 

ςχζδια αναφορικά με τθν 

επαγγελματικι ςασ ςταδιοδρομία με 

το ακαδθμαϊκό προςωπικό ι τρίτουσ 

ςυμβοφλουσ 

1 1,6 1 1,6 1 1,6 23 36,5 37 58,7 

Ραραλάβατε άμεςθ γραπτι ι 

προφορικι ανατροφοδότθςθ από 

τουσ διδάςκοντεσ ςχετικά με τθν 

ακαδθμαϊκι ςασ επίδοςθ 

- - - - - - 13 20,6 50 79,4 

Δουλζψατε ςκλθρά, περιςςότερο 

από όςο πιςτεφατε , ϊςτε να 

ςυναντιςετε τον διδάςκοντα τισ 

προςδοκίεσ και τα πρότυπα 

- - - - 8 12,7 31 49,2 24 38,1 

Δουλζψατε ςκλθρά, περιςςότερο 

από όςο πιςτεφατε , ϊςτε να 

ςυναντιςετε τον διδάςκοντα τισ 

προςδοκίεσ και τα πρότυπα 

- - - - 9 14,3 29 46 25 39,7 

Δουλζψατε με το ακαδθμαϊκό 

προςωπικό πάνω ςε δραςτθριότθτεσ 

,διαφορετικζσ από τισ εργαςίεσ για 

το ςπίτι 

- - - - 2 3,2 34 54 27 42,9 

Ρραγματοποίθςθ κρίςεων για τθν 

αξία τθσ πλθροφορίασ, διαφωνίεσ ι 

μζκοδοι, όπωσ τον τρόπο με τον 

οποίο άλλοι ςυλλζγουν και 

ερμθνεφουν δεδομζνα. 

- - - - 2 3,2 28 44,4 33 52,4 

Συμμετοχι ςε ομάδα μελζτθσ ι 

μακθςιακι κοινότθτα . 

- - 1 1,6 10 15,9 25 39,7 27 42,9 

Φοίτθςθ ςτο εξωτερικό ι ςυμμετοχι - - - - 1 1,6 16 25,4 46 73 
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ςε πρόγραμμα ανταλλαγισ 

φοιτθτϊν. 

Απόκτθςθ ευρφτερθσ γενικισ 

παιδείασ ςτο αντικείμενο τθσ 

θλεκτρολογίασ. 

- - 1 1,6 2 3,2 27 42,9 33 52,4 

Ενεργόσ ςυμμετοχι ςε μικρζσ 

ομάδεσ προβλθματιςμοφ και 

ςυηθτιςεωσ κεμάτων. 

- - - - - - 22 34,9 41 65,1 

           

Ρίνακασ 4.20. Συχνοτικόσ πίνακασ απαντιςεων για τθν εμπλοκι των φοιτθτϊν ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Ρίνακασ 4.21. Μζςοι όροι απαντιςεων ανά ερϊτθςθ για τθν εμπλοκι των φοιτθτϊν ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία. 
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Στον παρακάτω πίνακα 4.23 καταγράφονται τα ποςοςτά από τισ απαντιςεισ των φοιτθτϊν ςτο 
ερωτθματολόγιο με τουσ μζςουσ όρουσ και τισ τυπικζσ αποκλίςεισ ςχετικά με τθν εμφάνιςθ 
κινιτρων και τθν ενεργοποίθςθ των φοιτθτϊν. 

Ερωτιςεισ 

Μζςοσ  όροσ Συπικι απόκλιςθ 

  

 Σφάλμα  

Ερωτιςεισ οι οποίεσ τζκθκαν κακϊσ και θ ςυνειςφορά μζςα 

ςτθν τάξθ ι μζςω του διαδικτφου 

4,9841 ,01587 ,12599 

Ρραγματοποίθςθ παρουςίαςθσ ςτθν τάξθ ι ςτο διαδίκτυο 4,63492 ,079365 ,629941 

Ρροετοιμάςτθκαν αρκετά πρόχειρα παραδοτζα πριν τθν 

τελικι ζκδοςθ 

4,8413 ,06074 ,48214 

Συνειςφζρατε μαηί ιδζεσ και ζννοιεσ από διαφορετικζσ 

κεματικζσ κατά τθ διάρκεια περάτωςθσ μιασ εργαςίασ ι 

ακόμθ και κατά τθ διάρκεια ςυηθτιςεων μζςα ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ 

4,7937 ,06848 ,54355 

Χρθςιμοποιικθκε κάποιο διδακτικό ςφςτθμα από το 

διαδίκτυο για τθν ανταλλαγι απόψεων ι για τθν περάτωςθ 

εργαςίασ  

4,3810 ,07977 ,63318 

Συηθτιςατε για τα μελλοντικά ςασ ςχζδια αναφορικά με τθν 

επαγγελματικι ςασ ςταδιοδρομία με το ακαδθμαϊκό 

προςωπικό ι τρίτουσ ςυμβοφλουσ 

4,4921 ,09566 ,75931 

Ραραλάβατε άμεςθ γραπτι ι προφορικι ανατροφοδότθςθ 

από τουσ διδάςκοντεσ ςχετικά με τθν ακαδθμαϊκι ςασ 

επίδοςθ      

4,7937 ,05139 ,40793 

Δουλζψατε με το ακαδθμαϊκό προςωπικό πάνω ςε 

δραςτθριότθτεσ ,διαφορετικζσ από τισ εργαςίεσ για το ςπίτι 

4,3968 ,06989 ,55474 

Απομνθμόνευςθ γεγονότων , ιδεϊν ι μεκόδων από τισ 

κεματικζσ και αναγνϊςματα, ζτςι ϊςτε να μπορείτε να τισ 

επαναλάβετε ςτθν ίδια περίπου μορφι. 

4,7302 ,05637 ,44744 

 Σφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν , πλθροφοριϊν ι εμπειριϊν 

ςε νζεσ πιο περίπλοκεσ ερμθνείεσ και ςχζςεισ. 

4,6349 ,06114 ,48532 

 Εφαρμογι κεωριϊν ι εννοιϊν ςε πρακτικά προβλιματα ι 

ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

4,7937 ,07559 ,59997 

Σε μια τυπικι εβδομάδα, οι αςκιςεισ, εργαςίεσ 

εργαςτθριακισ φφςεωσ, προβλθματικζσ και δραςτθριότθτεσ 

οι οποίεσ φζρατε εισ πζρασ ιταν αρκετζσ 

4,8730 ,04796 ,38066 

 Σφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν, πλθροφοριϊν ι εμπειριϊν ςε 

νζεσ πιο περίπλοκεσ ερμθνείεσ και ςχζςεισ. 

4,9206 ,03433 ,27248 

Συμμετοχι ςε ομάδα μελζτθσ ι μακθςιακι κοινότθτα . 4,2381 ,09789 ,77697 

Φοίτθςθ ςτο εξωτερικό ι ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα 

ανταλλαγισ φοιτθτϊν. 

4,7143 ,06167 ,48952 
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Ρόςεσ ϊρεσ τισ οποίεσ ξοδεφετε ςε μια εβδομάδα κάνοντασ 

τθν προετοιμαςία για τθν τάξθ  

4,5714 ,07745 ,61472 

 Απόκτθςθ ευρφτερθσ γενικισ παιδείασ ςτο αντικείμενο τθσ 

θλεκτρολογίασ.           

4,4603 ,08104 ,64321 

Ηθτάτε το λόγο ςτθν αίκουςα                                                                                                         4,9206 ,04112 ,32635 

Ενεργόσ ςυμμετοχι ςε μικρζσ ομάδεσ προβλθματιςμοφ και 

ςυηθτιςεωσ κεμάτων. 

4,6508 ,06054 ,48055 

 Ενκαρρυνκικατε ϊςτε να αξιοποιιςετε τισ προςωπικζσ ςασ 

εμπειρίεσ με ςκοπό τθν αφομοίωςθ του περιεχομζνου. 

4,9683 ,02227 ,17673 

Ρίνακασ 4.22 Απαντιςεισ για τθν πτυχι τθσ εμφάνιςθσ κινιτρων (engagement) 

 
 

 

Ερωτιςεισ 

Κακόλου Λίγο Οφτε λίγο 

οφτε πολφ 

Ρολφ Ράρα Ρολφ 

f % f % f % f % f % 

Ερωτιςεισ οι οποίεσ τζκθκαν κακϊσ και 

θ ςυνειςφορά μζςα ςτθν τάξθ ι μζςω 

του διαδικτφου 

- - - - - - 1 1,6 62 98,4 

Ρραγματοποίθςθ παρουςίαςθσ ςτθν 

τάξθ ι ςτο διαδίκτυο 

- - - - 5 7,9 13 20,6 45 71,4 

Ρροετοιμάςτθκαν αρκετά πρόχειρα 

παραδοτζα πριν τθν τελικι ζκδοςθ 

- - - - 3 4,8 4 6,3 56 88,9 

Συνειςφζρατε μαηί ιδζεσ και ζννοιεσ από 

διαφορετικζσ κεματικζσ κατά τθ 

διάρκεια περάτωςθσ μιασ εργαςίασ ι 

ακόμθ και κατά τθ διάρκεια ςυηθτιςεων 

μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

- - - - 4 6,3 5 7,9 54 85,7 

Χρθςιμοποιικθκε κάποιο διδακτικό 

ςφςτθμα από το διαδίκτυο για τθν 

ανταλλαγι απόψεων ι για τθν 

περάτωςθ εργαςίασ  

- - 1 1,6 2 3,2 32 50,8 28 44,4 

Συηθτιςατε για τα μελλοντικά ςασ 

ςχζδια αναφορικά με τθν επαγγελματικι 

ςασ ςταδιοδρομία με το ακαδθμαϊκό 

προςωπικό ι τρίτουσ ςυμβοφλουσ 

1 1,6 1 1,6 1 1,6 23 36,5 37 58,7 

Ραραλάβατε άμεςθ γραπτι ι προφορικι 

ανατροφοδότθςθ από τουσ διδάςκοντεσ 

- - - - - - 13 20,6 50 79,4 
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ςχετικά με τθν ακαδθμαϊκι ςασ επίδοςθ      

Δουλζψατε με το ακαδθμαϊκό 

προςωπικό πάνω ςε δραςτθριότθτεσ 

,διαφορετικζσ από τισ εργαςίεσ για το 

ςπίτι 

- - - - 2 3,2 34 54 27 42,9 

Απομνθμόνευςθ γεγονότων , ιδεϊν ι 

μεκόδων από τισ κεματικζσ και 

αναγνϊςματα, ζτςι ϊςτε να μπορείτε να 

τισ επαναλάβετε ςτθν ίδια περίπου 

μορφι. 

- - - - - - 17 27 46 73 

 Σφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν , 

πλθροφοριϊν ι εμπειριϊν ςε νζεσ πιο 

περίπλοκεσ ερμθνείεσ και ςχζςεισ. 

- - - - - - 23 36,5 4- 63,5 

 Εφαρμογι κεωριϊν ι εννοιϊν ςε 

πρακτικά προβλιματα ι ςε νζεσ 

καταςτάςεισ. 

1 1,6 - - - - 9 14,3 53 84,1 

Σε μια τυπικι εβδομάδα, οι αςκιςεισ, 

εργαςίεσ εργαςτθριακισ φφςεωσ, 

προβλθματικζσ και δραςτθριότθτεσ οι 

οποίεσ φζρατε εισ πζρασ ιταν αρκετζσ 

- - - - 1 1,6 6 9,5 56 88,9 

 Σφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν, 

πλθροφοριϊν ι εμπειριϊν ςε νζεσ πιο 

περίπλοκεσ ερμθνείεσ και ςχζςεισ. 

- - - - - - 5 7,9 58 92,1 

Συμμετοχι ςε ομάδα μελζτθσ ι 

μακθςιακι κοινότθτα . 

- - 1 1,6 10 15,9 25 39,7 27 42,9 

Φοίτθςθ ςτο εξωτερικό ι ςυμμετοχι ςε 

πρόγραμμα ανταλλαγισ φοιτθτϊν. 

- - - - 1 1,6 16 25,4 46 73 

Ρόςεσ ϊρεσ τισ οποίεσ ξοδεφετε ςε μια 

εβδομάδα κάνοντασ τθν προετοιμαςία 

για τθν τάξθ  

- - 1 1,6 1 1,6 22 34,9 39 61,9 

 Απόκτθςθ ευρφτερθσ γενικισ παιδείασ 

ςτο αντικείμενο τθσ θλεκτρολογίασ.           

- - 1 1,6 2 3,2 27 42,9 33 52,4 

Ηθτάτε το λόγο ςτθν αίκουςα                                                                                                         - - - - 1 1,6 3 4,8 59 93,7 

Ενεργόσ ςυμμετοχι ςε μικρζσ ομάδεσ 

προβλθματιςμοφ και ςυηθτιςεωσ 

κεμάτων. 

- - - - - - 22 34,9 41 45,1 

 Ενκαρρυνκικατε ϊςτε να αξιοποιιςετε 

τισ προςωπικζσ ςασ εμπειρίεσ με ςκοπό 

- - - - - - 2 3,2 61 96,8 
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τθν αφομοίωςθ του περιεχομζνου. 

           

 

Ρίνακασ 4.23. Συχνοτικόσ πίνακασ απαντιςεων για τθν εμφάνιςθ κινιτρων των φοιτθτϊν 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 

 

 

Ρίνακασ 4.24. Μζςοι όροι απαντιςεων ανά ερϊτθςθ για τθν εμφάνιςθ κινιτρων των 
φοιτθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 

Συνεχίηοντασ ςτουσ επόμενουσ πίνακεσ ζχουμε ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα τα οποία 

προκφπτουν από τον υπολογιςμό και τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ των υπειςερχόμενων 

ςφαλμάτων, μεγεκϊν κεντρικισ τάςθσ και μεγεκϊν μεταβλθτότθτασ. 

 



Cognitive tools & e-learning 

Σειίδα 127 από 188 

 

 

 

 

Ραράγοντεσ μελζτθσ 
Στατιςτικά 

Αποτελζςματα 

Τυπικό 

ςφάλμα 

μζτρθςθσ 

Εμπλοκι Μζςοσ ορόσ  4,58836 ,027991 

95%  διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ  Κατϊτερο όριο    4,53241  

Ανϊτατο όριο    4,64431  

5% μζςοσ των τιμϊν 4,61490  

Μζςθ τιμι δείγματοσ  4,63333  

Διάμεςοσ ,049  

Τυπικι απόκλιςθ  ,222172  

Χαμθλότερθ τιμι  3,833  

Ανϊτερθ τιμι  4,867  

διαφορά μεταξφ τθσ υψθλότερθσ και τθσ χαμθλότερθσ τιμισ 1,033  

Ενδοτεταρτθμοριακό εφροσ ,200  

Σκζδαςθ  -2,017 ,302 

Κφρτωςθ  4,427 ,595 

Κίνθτρα Μζςοσ ορόσ  4,68968 ,033105 

95%  διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ  Κατϊτερο όριο    4,62351  

Ανϊτατο όριο    4,75586  

5% μζςοσ των τιμϊν 4,72222  

Μζςοσ   4,75000  

Διάμεςοσ ,069  

Τυπικι απόκλιςθ  ,262764  

Χαμθλότερθ τιμι  3,750  

Ανϊτερθ τιμι  5,000  

διαφορά μεταξφ τθσ υψθλότερθσ και τθσ χαμθλότερθσ τιμισ 1,250  

Ενδοτεταρτθμοριακό εφροσ ,200  
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Σκζδαςθ  -2,148 ,302 

Κφρτωςθ  4,662 ,595 

Αυτοεκτίμθςθ Μζςοσ ορόσ  4,61029 ,024571 

95%  διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ  Κατϊτερο όριο    4,56117  

Ανϊτατο όριο    4,65941  

5% μζςοσ των τιμϊν 4,62750  

Μζςοσ  4,65517  

Διάμεςοσ ,038  

Τυπικι απόκλιςθ  ,195028  

Χαμθλότερθ τιμι  4,000  

Ανϊτερθ τιμι  4,862  

διαφορά μεταξφ τθσ υψθλότερθσ και τθσ χαμθλότερθσ τιμισ ,862  

Ενδοτεταρτθμοριακό εφροσ ,172  

Σκζδαςθ  -1,595 ,302 

Κφρτωςθ  2,397 ,595 

υνεργατικότθτα Μζςοσ ορόσ  4,50053 ,035535 

95%  διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ  Κατϊτερο όριο    4,42950  

Ανϊτατο όριο    4,57156  

5% μζςοσ των τιμϊν 4,53322  

Μζςοσ  4,53333  

Διάμεςοσ ,080  

Τυπικι απόκλιςθ  ,282049  

Χαμθλότερθ τιμι  3,467  

Ανϊτερθ τιμι  4,800  

διαφορά μεταξφ τθσ υψθλότερθσ και τθσ χαμθλότερθσ τιμισ 1,333  

Ενδοτεταρτθμοριακό εφροσ ,267  

Σκζδαςθ  -1,869 ,302 

Κφρτωςθ  4,150 ,595 

 

 

Ρίνακασ 4.25. Συγκεντρωτικά αποτελζςματα ςτατιςτικισ ανάλυςθσ και υπολογιςμοφ 
μεγεκϊν κεντρικισ τάςθσ και μεταβλθτότθτασ. 
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4.3.4. τατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων από το γνωςτικό εργαλείο. 

Μετά τθν αλλθλεπίδραςθ με το γνωςτικό εργαλείο Cognitive Tutor Authoring Tools ςε δυο 

ςθμεία τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ςτθν κατανόθςθ του κεωρθτικοφ μζρουσ με τθν 

επαλικευςθ του και ςτθν πραγματοποίθςθ του πειραματικοφ μζρουσ με τθν επαλικευςθ 

των ςτόχων, (περεταίρω λεπτομζρειεσ ςτθ ροι δραςτθριοτιτων ) λάβαμε κάποια 

αποτελζςματα από τισ ερωτιςεισ –αςκιςεισ που τζκθκαν προσ τουσ φοιτθτζσ. Οι 

παρακάτω επιδόςεισ ςτισ δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ αλλθλεπίδραςαν, διαφαίνονται 

ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. Αποτυπϊνεται ςε αυτοφσ θ ςυχνότθτα με τθν οποία απάντθςαν 

ςωςτά ι λανκαςμζνα. 

Ερωτιςεισ ωςτό Λάκοσ  

f % f % 

ΕΩΤΘΣΘ 1 58 92,1 5 7,9 

ΕΩΤΘΣΘ  2 Α-d 56 88,9 7 11,1 

ΕΩΤΘΣΘ  2 Β-c 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  2 Γ-a 44 69,8 19 30,2 

ΕΩΤΘΣΘ  2 Δ-b 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  2 Ε-e 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  3 Α-δ 43 68,3 20 31,7 

ΕΩΤΘΣΘ  3 Β-α 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  3 Γ-β 31 49,5 32 50,8 

ΕΩΤΘΣΘ  3 Δ-δ 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  4 53 84,1 10 15,9 

ΕΩΤΘΣΘ  5 61 96,8 2 3,2 

ΕΩΤΘΣΘ  6 48 76,2 15 23,8 
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ΕΩΤΘΣΘ  7 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  8 54 85,7 9 14,3 

ΕΩΤΘΣΘ  9 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  10 62 98,4 1 1,6 

ΕΩΤΘΣΘ  11 51 81 12 19 

ΕΩΤΘΣΘ  12 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  13 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  14 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  15 61 96,8 2 3,2 

ΕΩΤΘΣΘ  16 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  17 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  18 62 98,4 1 1,6 

ΕΩΤΘΣΘ  19 63 100 0 0 

ΕΩΤΘΣΘ  20 58 92,1 5 7,9 

ΕΩΤΘΣΘ  21 60 95,2 3 4,8 

 

Ρίνακασ 4.26  Ανάλυςθ απαντιςεων τθσ δραςτθριότθτασ ϋ Εξζταςθ του πειραματικοφ 

μζρουσ ϋ 

Αναλφοντασ τισ παραπάνω απαντιςεισ των φοιτθτϊν ςε ςχζςθ με τα ςτοιχειά τα οποία 

μπορεί να μασ δϊςει το ίδιο το γνωςτικό εργαλείο, από τθ χριςθ και ενςωμάτωςθ των 



Cognitive tools & e-learning 

Σειίδα 131 από 188 

 

επιμζρουσ εργαλείων, όπωσ το Behavior Recorder  και το Intelligent GUI Builder . Θ χριςθ 

αυτϊν των πρόςκετων ςτοιχείων του γνωςτικοφ εργαλείου, δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ και εν προκειμζνω αυτοφσ που κζλουν να κάνουν τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ, 

να παρατθριςουν κινιςεισ των φοιτθτϊν οι οποίεσ ζχουν μεγάλο ενδιαφζρον. Φαίνονται 

με λεπτομζρειεσ, θ κάκε κίνθςθ του φοιτθτι κατά τθ διάρκεια αλλθλεπίδραςθσ με το 

γνωςτικό εργαλείο. Με αυτό τον τρόπο πτυχζσ όπωσ θ προςπάκεια του διαγωνιηόμενου για 

να δϊςει τθ ςωςτι απάντθςθ είναι δυνατζσ. Σε αντίκεςθ με τον παραδοςιακό τρόπο 

διδαςκαλίασ όπου δεν υπιρχε αυτι θ δυνατότθτα και θ απάντθςθ που αποτυπωνόταν ςτο 

χαρτί ιταν ζνα ‘ λευκό χαρτί ‘ το οποίο δεν ζλεγε κάτι ςε αυτόν που αξιολογοφςε το γραπτό 

του. Τϊρα όμωσ με τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ τεχνολογικά 

υποςτθριηόμενθσ εκπαίδευςθσ κα βοθκιςει πολφ αυτι θ δυνατότθτα, φοιτθτζσ ειδικά οι 

οποίοι είναι νεοειςαχκζντεσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και δοκιμάηουν  τον εαυτό τουσ 

ςε ζνα διαφορετικό περιβάλλον από αυτό του Λυκείου και των φροντιςτθρίων, δομϊντασ 

και τθν προςωπικότθτά τουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ αξιολόγθςθ πρζπει να ενκαρρφνει τουσ 

αδφναμουσ μακθτζσ να αποκτιςουν αυτό-εκτίμθςθ και να τουσ κάνει να νιϊκουν καλφτερα 

και πιο άνετα ςτο περιβάλλον αυτό, να ενεργοποιοφνται ςυμμετζχοντασ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. Ζτςι κακίςταται προφανζσ και κα αιτιολογθκεί περεταίρω αυτι θ πεποίκθςθ, 

πωσ με τθ βοικεια των ΤΡΕ γίνεται δυνατι θ αποτίμθςθ ςτοιχείων τθσ μάκθςθσ που μζχρι 

τϊρα ιταν αδφνατθ. Συγκεκριμζνα θ επικοινωνία μζςω υπολογιςτι και μια ςειρά από 

εργαλεία (όλα διακζςιμα ςτο ίντερνετ) μπορεί να αναδείξει ςτοιχεία τθσ προδιάκεςθσ των 

μακθτϊν απζναντι ςε ικανότθτεσ που ωσ τϊρα δεν είχαν εμφανιςτεί. 
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Ρίνακασ 4.27  Απόςπαςμα, από τισ απαντιςεισ και χειριςμοφσ φοιτθτϊν, μζςω του 

behavior recorder. 
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Ζτςι, από τθν ανάλυςθ των γραφθμάτων που δθμιουργικθκαν από το Behavior Recorder, 

με τισ απαντιςεισ και τθν αλλθλεπίδραςθ των φοιτθτϊν με το γνωςτικό εργαλείο, 

ακολουκεί θ παρακάτω ανάλυςθ για το ςφνολο των ςωςτϊν απαντιςεων :  

 

Για τθν ερϊτθςθ 1 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 58 από τουσ 63 με ποςοςτό 

92,1% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  72,5%. 

Για τθν ερϊτθςθ 2 Α-d με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 56 από τουσ 63 με 

ποςοςτό 88,9% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  64,4%. 

Για τθν ερϊτθςθ 2 B-c με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 63 από τουσ 63 με 

ποςοςτό 100% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  100%. 

Για τθν ερϊτθςθ 2 Γ-a με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 63 από τουσ 63 με 

ποςοςτό 100% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  88,3%. 

Για τθν ερϊτθςθ 2 Γ-a με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 44 από τουσ 63 με 

ποςοςτό 69,8% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  44,1%. 

Για τθν ερϊτθςθ 2 Ε-e με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 63 από τουσ 63 με 

ποςοςτό 100% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  96,2%. 

Για τθν ερϊτθςθ 3 Α-δ με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 43 από τουσ 63 με 

ποςοςτό 68,3% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  54,4%. 

Για τθν ερϊτθςθ 3 Β-α με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 63 από τουσ 63 με 

ποςοςτό 100% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  75,2%. 

Για τθν ερϊτθςθ 3 Γ-β με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 31 από τουσ 63 με 

ποςοςτό 49,5% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  31,7%. 
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Για τθν ερϊτθςθ 3 Δ-δ με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 63 από τουσ 63 με 

ποςοςτό 100% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  90,6%. 

Για τθν ερϊτθςθ 4 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 53 από τουσ 63 με ποςοςτό 

84,1% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  77,9%. 

Για τθν ερϊτθςθ 5 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 61 από τουσ 63 με ποςοςτό 

96,8% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  96,8%. 

Για τθν ερϊτθςθ 6 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 48 από τουσ 63 με ποςοςτό 

76,2% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  67,6%. 

Για τθν ερϊτθςθ 7 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 63 από τουσ 63 με ποςοςτό 

100% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  98,8%. 

Για τθν ερϊτθςθ 8 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 54 από τουσ 63 με ποςοςτό 

85,7% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  76,2%. 

Για τθν ερϊτθςθ 9 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 63 από τουσ 63 με ποςοςτό  

100% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  100%. 

Για τθν ερϊτθςθ 10 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 62 από τουσ 63 με 

ποςοςτό 98,4% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  96,8%. 

Για τθν ερϊτθςθ 11 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 51 από τουσ 63 με 

ποςοςτό 81,0% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  58,2%. 

Για τθν ερϊτθςθ 12 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 63 από τουσ 63 με 

ποςοςτό 100% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  79,0%. 

Για τθν ερϊτθςθ 13 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 63 από τουσ 63 με 

ποςοςτό 100% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  76,4%. 

Για τθν ερϊτθςθ 14 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 63 από τουσ 63 με 

ποςοςτό 100% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  86,2%. 
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Για τθν ερϊτθςθ 15 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 61 από τουσ 63 με 

ποςοςτό 96,8% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  91,1%. 

Για τθν ερϊτθςθ 16 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 63 από τουσ 63 με 

ποςοςτό  100% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  100%. 

Για τθν ερϊτθςθ 17 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 63 από τουσ 63 με 

ποςοςτό  100% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  86,5%. 

Για τθν ερϊτθςθ 18 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 62 από τουσ 63 με 

ποςοςτό 98,4% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  100%. 

Για τθν ερϊτθςθ 19 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 63 από τουσ 63 με 

ποςοςτό  100% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  97,3%. 

Για τθν ερϊτθςθ 20 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 58 από τουσ 63 με 

ποςοςτό  92,1% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  90,0%. 

Για τθν ερϊτθςθ 21 με τθν χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου ιταν 60 από τουσ 63 με 

ποςοςτό  95,2% και χωρίσ τθν χριςθ ων ΤΡΕ  92,1%. 

 
Ανάλυςθ τθσ λειτουργίασ του Behavior Recorder 
 
 
Μετά τθν ςτατιςτικι Ανάλυςθ  των αποτελεςμάτων του Ctat για τθν επίδοςθ των  φοιτθτϊν  

ακολουκεί ζλεγχοσ αξιολόγθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ των φοιτθτϊν, κατά τθ διαδικαςία 

αλλθλεπίδραςθσ τουσ με το γνωςτικό εργαλείο. 

 Από τισ είκοςι ζνα ερωτιςεισ που τζκθκαν, για κάκε μια από αυτζσ, πραγματοποιικθκε 

ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ και τθσ πορείασ μζχρι να φτάςουν ςτθν κάκε 

απάντθςθ οι φοιτθτζσ. Ζτςι, για μια από τισ δραςτθριότθτεσ και για δεκαπζντε ερωτιςεισ 

15 , περίπου τριάντα φοιτθτζσ 30 είχαν τουλάχιςτον μια λάκοσ απάντθςθ, ςε ςφνολο εκατό 

ςαράντα τρεισ 143  λάκοσ απαντιςεισ από τισ χίλιεσ τρακόςεσ είκοςι τρεισ 1323 απαντιςεισ 
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που ζδωςαν όλοι θ φοιτθτζσ. Αναλυτικά, όπωσ προκφπτει παρακάτω, οι λανκαςμζνεσ 

απαντιςεισ  των φοιτθτϊν ζχουν ωσ εξισ : 

 

 Αφξων Αρικμόσ φοιτθτι  Ερϊτθςθ   Καταγραφι Behavior Recorder  
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Ρίνακασ 4.28. Συγκεντρωτικά αποτελζςματα λανκαςμζνων απαντιςεων από τθν ανάλυςθ 

των δεδομζνων του Behavior recorder. 
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ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

 

5.1 Επιςκόπθςθ Αποτελεςμάτων - Εξαγωγι υμπεραςμάτων 

 
 
 
Σθμαντικι κζςθ ςε αυτό το τμιμα τθσ εργαςίασ κατζχει και θ προςπάκεια να ςυςχετιςτοφν 

τα ευριματα που προζκυψαν από τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα τόςο με υπάρχουςεσ κεωρίεσ 

και κεωρθτικά πρότυπα, όςο και με αποτελζςματα από προθγοφμενεσ παρεμφερείσ 

ζρευνζσ πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα.  
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Μζςα από τθν ερευνθτικι αυτι διαδικαςία οι μακθτζσ, λειτοφργθςαν ωσ αξιολογθτζσ, 

ϊςτε  να διαπιςτωκεί το κατά πόςο γίνονται πράξθ οι ςτόχοι, να μελετθκεί θ ςυμβολι ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν αφομοίωςθ και εξοικείωςθ εννοιϊν 

ςυναφείσ με τθν Θλεκτρολογία, ςε χϊρο εργαςτθριακό, ζνα βοθκθτικό  γνωςτικό εργαλείο 

μάκθςθσ όπωσ το Ctat (Cognitive Authoring Tools). 

 

Συμφϊνα με τα παρακάτω αποτελζςματα  παρατθροφμε  ότι θ χριςθ των γνωςτικϊν 

εργαλείων ςτθν εκπαίδευςθ επιδρά κακοριςτικά ςτθν διαμόρφωςθ κλίματοσ 

ςυνεργατικότθτασ μεταξφ των φοιτθτϊν κακϊσ και μεταξφ φοιτθτϊν και παιδαγωγοφ, 

διαμορφϊνοντασ με αυτό το τρόπο ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ γζνεςθσ νζων κίνθτρων, με 

ςκοπό τθν καλλιζργεια  και τθν ανάπτυξθ ελεφκερθσ βοφλθςθσ, κακϊσ και τθν 

διαμόρφωςθ  αυτόνομθσ προςωπικότθτασ.  

Τα ςθμαντικά οφζλθ από όλα τα παραπάνω, μζςω τθσ προςιλωςθσ ανάμεςα ςε φοιτθτι 

και παιδαγωγό αμφίδρομα, κα είναι θ  διαμόρφωςθ βάςεων για τθ δθμιουργία νζων 

παραγωγικϊν και επιτυχθμζνων επιςτθμόνων, δυναμικι θ οποία κα επιφζρει ςθμαντικζσ 

αλλαγζσ ςτον τομζα τθσ δραςτθριοποίθςθσ και ενςωμάτωςθσ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία και κατ’ επζκταςθ ςτθν κοινωνία.  

Με ποςοςτό απαντιςεων «παρά πολφ» 98,4%,μζςο ορό (M.O=4,98 & S.D=0,13 με 

S.E=0,0159) ςφνολο ερωτιςεων 7%, διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ 95% του πραγματικοφ μζςου 

πλθκυςμοφ, κατϊτατο όριο 4,95 και ανϊτατο 5, θ χριςθ γνωςτικοφ  εργαλείου μάκθςθσ 

αυξάνει τισ προςδοκίεσ των φοιτθτϊν και παράλλθλα των παιδαγωγϊν και αυτό 

αποδεικνφεται με τθν φανερι ςυνειςφορά μζςα ςτθν τάξθ κακϊσ και ςε όλθ τθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

Ζτςι ζχουμε ενκάρρυνςθ ςε  προςωπικό επίπεδο με νζεσ διδακτικζσ εμπειρίεσ κακϊσ και 

πιο εφκολθ τθν αφομοίωςθ του περιεχομζνου. Τα ποςοςτά  απαντιςεων «παρά πολφ» 

96,7 % (M.O=4,96 & S.D=0,18 με S.E=0,0222) ςε ςφνολο ερωτιςεων 7%, με  διάςτθμα 

εμπιςτοςφνθσ 95% του πραγματικό μζςου πλθκυςμοφ ,κατϊτατο όριο 4,92 και ανϊτατο 5,  

«ηιτθςθ του λόγου» ςτθν αίκουςα με (M.O=4,92 & S.D=0,326 με S.E=0,0411) με διάςτθμα 

εμπιςτοςφνθσ 95% του πραγματικό μζςο του πλθκυςμοφ με κάτω όριο 4,32 και το άνω 

όριο 5 και με απαντιςεισ ςε ποςοςτό 93,5% «παρά πολφ», ποςοςτό το οποίο υποδθλϊνει 

ότι οι φοιτθτζσ ζδειξαν μεγαλφτερο ενδιαφζρον και από απλοί ακροατζσ μετατρζπονται ςε 
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ενεργοί φοιτθτζσ εμπλεκόμενοι ςτθν διαδικαςία, αναπτφςςοντασ με αυτό τον τρόπο, τθν 

κριτικι τουσ ςκζψθ ςε μεγάλο βακμό. Ραράλλθλα, βελτιϊνεται και θ ςυνειςφορά των 

παιδαγωγϊν, ειςάγοντασ ςτθν εκπαίδευςθ καινοτόμεσ πρακτικζσ και όχι ςτείρα 

αποςτικιςθ του μακιματοσ.  

Απόςπαςμα Ζρευνασ θ οποία πραγματοποιικθκε ςε δευτεροετείσ φοιτθτζσ του 

Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ αναφζρει ότι : 

    «Μόνο το 5% των Ελλινων φοιτθτϊν μπορεί να διαβάηει πανεπιςτθμιακά βιβλία και 

άρκρα με γόνιμο τρόπο, ζτςι ϊςτε τθ γνϊςθ που παίρνει να τθν κατανοεί και να μπορεί να 

τθν εφαρμόςει ςτθν πράξθ….. Οι μακθτζσ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ το μόνο που μακαίνουν είναι να αποςτθκίηουν γνϊςεισ. Δεν ζχουν ςφςτθμα 

ςτο διάβαςμα, δεν αποκτοφν κριτικι ςκζψθ, δεν γνωρίηουν πϊσ να ξεφφγουν από τα ςτενά 

πλαίςια του ςχολικοφ βιβλίου, αξιοποιϊντασ και άλλεσ πθγζσ γνϊςθσ. Μόνο ςτόχο ζχουν 

τθν καλι επίδοςθ, που ουςιαςτικά καλφπτει το πρόβλθμα. Είναι ενδεικτικό ότι ςτο πλαίςιο 

τθσ ζρευνασ, που παρουςιάηει ςιμερα θ «Κ», ζγινε ζνα τεςτ αγγλικϊν ςτουσ δευτεροετείσ 

φοιτθτζσ. Οι οκτϊ ςτουσ δζκα κατζχουν πτυχίο Proficiency, θ απόκτθςθ του οποίου 

υποδθλϊνει πολφ καλι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ. Όμωσ, το 93% πιρε 4 με άριςτα το 10! , Οι νζοι 

ζρχονται ςτο πανεπιςτιμιο «κουβαλϊντασ» αφενόσ τθν κοφραςθ από τισ εξαντλθτικζσ 

ειςαγωγικζσ εξετάςεισ, και αφετζρου τθν κουλτοφρα τθσ πακθτικισ μάκθςθσ, που 

απζκτθςαν κατά τα προθγοφμενα 12 χρόνια εκπαίδευςθσ. Το πανεπιςτιμιο κα τουσ 

φορτϊςει με πρωτόγνωρεσ απαιτιςεισ, όπωσ είναι το διάβαςμα ςε ςφντομο χρονικό 

διάςτθμα επιςτθμονικϊν βιβλίων και θ εκπόνθςθ εργαςιϊν επιςτθμονικά διαρκρωμζνων 

και με κριτικό πνεφμα. Αυτά απαιτοφν τθν οργάνωςθ του χρόνου τουσ και τθν φπαρξθ 

δεξιοτιτων μάκθςθσ, τισ οποίεσ ποτζ δεν διδάχτθκαν, όπωσ οι ςυνομιλικοί τουσ ςτισ 

περιςςότερεσ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ», αναφζρει ςτθν «Κακθμερινι » θ κακθγιτρια του 

Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ κ. Ζωι Γεωργαντά. …  Με τον τρόπο αυτό θ μάκθςθ είναι 

βραχυχρόνια και δεν γίνεται ουςιαςτικό κτιμα. Το αποτζλεςμα είναι ότι μπορεί ζνασ 

φοιτθτισ να πάρει μεγάλο βακμό, αλλά ςτθν ουςία δεν ζχει αποκτιςει γνϊςθ, γιατί όςα 

διάβαςε τα ζμακε παπαγαλία και αν ερωτθκεί, ακόμα και 10 θμζρεσ αργότερα, επάνω ςτα 

ίδια κζματα, δεν κυμάται τίποτα. Πολφ περιςςότερο αν είναι να χρθςιμοποιιςει τισ 

κεωρίεσ που ζμακε ςτθν πράξθ για να λφςει κακθμερινά τεχνικά ι γενικά 

κοινωνικοοικονομικά προβλιματα», ςυμπλθρϊνει θ επίκουρθ κακθγιτρια του Οικονομικοφ 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν κ. Ελζνθ Κανδθλιοφ.  Η πιλοτικι ζρευνα πραγματοποιικθκε από 
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ομάδα ερευνθτϊν του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του Πανεπιςτθμίου 

Μακεδονίασ με ερωτθματολόγιο ςε τυχαίο ςτρωματοποιθμζνο δείγμα 312 δευτεροετϊν 

φοιτθτϊν του τρίτου εξαμινου. Υπεφκυνεσ τθσ ζρευνασ ιταν θ κακθγιτρια του 

Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ κ. Ζωι Γεωργαντά, θ επίκουρθ κακθγιτρια του Οικονομικοφ 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν κ. Ελζνθ Κανδθλϊρου και θ κ. Αλεξάνδρα Λειβαδά.» 

Ραραπάνω λεπτομερζσ για τα αποτελζςματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ερευνάσ ςτο άρκρο τθσ 

εφθμερίδασ κακθμερινισ ςτισ 20-7-08. 

 

  Ππωσ κακίςταται ςαφζσ είναι πολφ ςθμαντικι θ ενεργοποίθςθ τον φοιτθτϊν. Για να γίνει 

με μεγάλθ επιτυχία κα πρζπει θ ζρευνα να εςτιάςει και ερευνιςει τισ παραπάνω 

παραμζτρουσ ςε βάκοσ χρόνου και όχι ςε μικρό χρονικό διάςτθμα.  

 

Στα πλαίςια τθσ υγιοφσ ςχζςθσ μεταξφ φοιτθτϊν και εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ,όπωσ 

αυτι αποτυπϊνεται από τα ευριματα τθσ ζρευνασ, φαίνεται ξεκάκαρα είναι ςε καλι βάςθ 

και αυτό προχποκζτει αμφίδρομεσ προςπάκειεσ με ςτόχο τθν ανζλιξθ και των δυο 

πλευρϊν. 

 

Άλλωςτε ‘χρζοσ’ του κάκε εκπαιδευτικοφ προσ τουσ εκπαιδευόμενουσ είναι θ εκτόσ των 

άλλων παρότρυνςθ μζςω τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ για ςφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν, 

πλθροφοριϊν ι εμπειριϊν. Ππωσ φαίνεται και από τισ ερωτιςεισ που τζκθκαν, 

επαλθκεφεται πλιρωσ το άνωκεν με απάντθςθ ςτθν ‘φνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν και 

πλθροφοριϊν ςε νζεσ πιο περίπλοκεσ ερμθνείεσ και ςχζςεισ’ ςε ποςοςτό απαντιςεων 

«παρά πολφ» 92,1% μζςο ορό απαντιςεωσ (M.O=4,92 & S.D=0,27 με S.E=0,0343) με  

διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ 95% του πραγματικό μζςο του πλθκυςμοφ με κάτω όριο 4,85 και 

το άνω όριο 4,98 . 

Αυτό φυςικά διαφαίνεται και από τισ επιδόςεισ των φοιτθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. 

Μια τζτοια δυναμικι ωκεί τον εκπαιδευόμενο να αναηθτά νόθμα πζρα από τθν ςτείρα 

απομνθμόνευςθ, εντοπίηοντασ τα κλειδιά για κάκε εφαρμογι του. 

 

    Δεν κα μποροφςαμε να παραλείψουμε πωσ εκτόσ από τισ παραπάνω προςδοκίεσ που 

δθμιουργεί θ ςχζςθ μεταξφ παιδαγωγοφ και φοιτθτι  υπάρχουν και επιμζρουσ παράμετροι 
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που χαρακτθρίηονται και απαραίτθτα ςυςτατικά για να επιτευχκοφν όλα τα παραπάνω, 

όπωσ τθν εφαρμογι κεωριϊν ι εννοιϊν ςε πρακτικά προβλιματα ι νζεσ καταςτάςεισ 

(M.O=4,79 & S.D=0,60 με S.E=0,0756). Δθλαδι οι φοιτθτζσ με αυτό το τρόπο μποροφν να 

παραλλθλίςουν πολφ πιο αποτελεςματικά το κεωρθτικό μζροσ ςε κάκε εργαςτθριακι 

άςκθςθ, γιατί εκτόσ από το  παραδοςιακό τρόπο εκπαίδευςθσ του μαυροπίνακα, υπάρχει 

και θ χριςθ του γνωςτικοφ εργαλείου κακϊσ και άλλων δυναμικϊν οι οποίεσ μασ ωκοφν 

προσ τθν τεχνολογικά υποςτθριηόμενθ εκπαίδευςθ. Φυςικά και ςε ςυνδυαςμό με μια 

ςφγχρονθ κεωρία δραςτθριοτιτων που εκτενεςτζρα παρουςιάηεται ςτο κεωρθτικό μζροσ. 

Από τθν εφαρμογι τθσ κεωρίασ δραςτθριοτιτων και των ςεναρίων που ςυνοδεφουν αυτι, 

βλζπουμε από τθν ζρευνα πωσ τα ποςοςτά εναςχόλθςθσ είναι πολφ υψθλά. Το διαδίκτυο 

με ποςοςτό 96%, τθ ςυμμετοχι ςε ομάδα μελζτθσ ι μακθςιακι κοινότθτα ςε ποςοςτά 

42% , τθν  φοίτθςθ ςτο εξωτερικό ι ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα ανταλλαγισ φοιτθτϊν ςε 

ποςοςτό 73%. Τθ δθμιουργία ενεργοφσ ςυμμετοχισ ,ςε μικρζσ ομάδεσ προβλθματιςμοφ 

και ςυηθτιςεωσ διαφόρων πρακτικϊν  κεμάτων πάνω ςτισ εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ, 

ςε ποςοςτό 65%. Αν κάποιοσ αποριςει για το μικρό ποςοςτό ςυμμετοχισ ςε ομάδα 

μελζτθσ ι μακθςιακι κοινότθτα *42%+ ,μια πολφ λογικι εξιγθςθ είναι ότι οι φοιτθτζσ δεν 

ζχουν πρότερθ ίδια εμπειρία ,μιασ και θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα για τα ελλθνικά 

δρϊμενα δεν είναι κακθμερινότθτα. Και ενδεχομζνωσ λόγω αυτοφ, να μθν είναι ςε κζςθ να 

πουν αν κα βοθκοφςε ι όχι. Μόνο ςχετικά με τθν μακθςιακι κοινότθτα είχαν κετικι ςτάςθ 

από τθ ςκοπιά του φόρουμ, πράγμα το οποίο δε λειτουργεί ςωςτά, ςτεροφμενο 

οργάνωςθσ. Ωςτόςο ςτθν ερϊτθςθ για το ποιόσ είναι ο καλφτεροσ τρόποσ για τουσ 

φοιτθτζσ, απάντθςαν το διαδίκτυο με ςωςτι χριςθ  και τισ κατάλλθλεσ πιγεσ. Σχετικά με 

τθ πρόκεςθ ανταλλαγισ φοιτθτϊν με αλλά πανεπιςτιμια (ERASMUS/SOCRATES), βλζπουμε 

καλό ποςοςτό κάνοντασ τθν ςτάςθ αυτι πολφ κετικι, αποδεικνφοντασ ότι οι φοιτθτζσ 

ζχουν τθ διάκεςθ να δουν και άλλα εκπαιδευτικά ςυςτιματα και μεκόδουσ με τισ οποίεσ 

πραγματοποιείται θ εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

 

Επίςθσ, καλό είναι να εξετάςουμε τθ ςυνεργατικότθτα ςτθ βάςθ των κινιτρων. Δθλαδι τι 

προςδοκίεσ και κίνθτρα γεννά θ δυναμικι τθσ ςυνεργαςίασ με ςκοπό τθν επίτευξθ 

ςτόχων. Ραρατθροφμε ζτςι ότι θ  χριςθ των γνωςτικϊν εργαλείων ςε ομαδικό επίπεδο, 

ζδωςε πολλζσ κετικζσ εντυπϊςεισ, γεγονόσ το οποίο τεκμθριϊνεται και μζςω τθσ 

ςτατιςτικισ ανάλυςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα ζχουμε πολλζσ απαντιςεισ οι οποίεσ οδθγοφν ςε 
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γενικό ςυμπζραςμα. Το γεγονόσ πωσ ζχουν προετοιμαςτεί αρκετά πρόχειρα παραδοτζα 

πριν τθν τελικι ζκδοςθ (M.O=4,84 & S.D=0,48 με S.E=0,0607) με «πολφ» 6,3% και «παρά 

πολφ» 88,9% με ςτατιςτικό διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ  από 4,47 ζωσ 4,79, ςε ςυνδυαςμό με 

τισ απαντιςεισ που ζδωςαν ςτα παρακάτω ερωτιματα : 

 1) κατά πόςο ςυνεργαςτικαν με τουσ ςυμφοιτθτζσ τουσ κατά τθ διάρκεια 

εργαςιϊν μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ (M.O=4,81 & S.D=0,395 με S.E=0,0499 ) 

με «πολφ» 19%, «παρά πολφ» 81%,ςτατιςτικό διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ  από 4,71 

ζωσ 4,91  

 2) κατά πόςο ςυνεργαςτικαν με τουσ ςυμφοιτθτζσ τουσ ζξω από τθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ για τθν προετοιμαςία εργαςιϊν (M.O=4,1 & S.D=0,5 με S.E=0,0628)  ) 

και απάντθςαν κετικά το 95,2% με «πολφ» 79,4% και με 15,9% «παρά πολφ» με 

ςτατιςτικό διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ  από 3,96 ζωσ 4,22   

 3) αν παρζλαβαν άμεςθ γραπτι ι προφορικι ανατροφοδότθςθ από τουσ 

διδάςκοντεσ ςχετικά με τθν ακαδθμαϊκι τουσ  επίδοςθ (M.O=4,8 & S.D=0,407 με 

S.E=0,0514)  ) και απάντθςαν κετικά το 87,3% με «πολφ» 49,2% και με 38,1% «παρά 

πολφ» με ςτατιςτικό διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ  από 4,69 ζωσ 4,89 

  4) αν εργάςτθκαν με το ακαδθμαϊκό προςωπικό πάνω ςε δραςτθριότθτεσ, 

διαφορετικζσ από τισ εργαςίεσ που πιραν για το ςπίτι (M.O=4,24 & S.D=0,671 με 

S.E=0,0845)  και απάντθςαν κετικά το 85,7% με «πολφ» 46% και με 39,7% «παρά 

πολφ» με ςτατιςτικό διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ  από 4,08 ζωσ 4,42   

 

 

Στο τελευταίο κατά ςειρά τμιμα τθσ ζρευνασ μασ, κζςθ ζχουν τα ςυμπεράςματα που 

προκφπτουν από τθν ανάλυςθ τθσ ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ. Στο ςτάδιο αυτό γίνεται ο 

ελεφκεροσ ςχολιαςμόσ αλλά και θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων, ςε ςχζςθ με τισ 

υποκζςεισ που είχαν διατυπωκεί ςτθν αρχι τθσ ζρευνασ.  

 

Επίςθσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ κα είμαςτε ςε κζςθ να εντοπίςουμε αν θ χριςθ 

των νζων τεχνολογιϊν και ςυγκεκριμζνα του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ςτθν εκπαίδευςθ, 

με αυτόν τον τρόπο ςαν μζκοδο παρζμβαςθσ, είναι ςε κζςθ να  «βοθκιςει» ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία και ποια τα αποτελζςματα και τα  ςυμπεράςματα που 
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προκφπτουν από αυτιν  τθν εφαρμογι αξιολογϊντασ τα χαρακτθριςτικά που αντλοφνται 

από τθν κεωρία δραςτθριοτιτων  (Activity theory) , με κφριο ςκοπό να μπορζςει να 

βοθκιςει ςθμαντικά :  

 

 α) τισ ςχζςεισ και τα κενά μεταξφ  των ςπουδαςτϊν και του προςωπικοφ 

αξιολογϊντασ τισ  προςδοκίεσ τουσ   

 β) τθν παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν ευαιςκθτοποίθςθ του προςωπικοφ 

και τισ αντιλιψεισ περί μάκθςθσ των μακθτϊν  

 γ) τον εμπλουτιςμό τθσ  εκπαιδευτικισ εμπειρίασ  

 δ) ςυμμετοχι των ςπουδαςτϊν ςτθ διεφρυνςθ των εκπαιδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων  

 ε) τθν ανάπτυξθ ενόσ εποικοδομθτικοφ Μακθςιακοφ Περιβάλλοντοσ  

 ςτ) το βακμό ςτον οποίον οι προςδοκίεσ και εκτιμιςεισ των φοιτθτϊν επενδφουν 

ςε μια ςφγχρονθ μάκθςθ (εκπαίδευςθ).  

 

 

 

Ππωσ μποροφμε εφκολα να διακρίνουμε τα κετικά αποτελζςματα είναι εμφανι, ςε ςχζςθ 

με τον παραδοςιακό τρόπο διδαςκαλίασ, γεγονόσ το οποίο υποδθλϊνει τθν ανάπτυξθ νζων 

δεξιοτιτων και ςτάςεων μζςω τθσ κριτικισ ςκζψθσ. 

 

Θ αντιπαράκεςθ τθσ παραδοςιακισ με τθν τεχνολογικά υποςτθριηόμενθσ εκπαίδευςθσ 

πραγματοποιικθκε με α) Απαντιςεισ  ςτο χαρτί για τθν πρϊτθ και β) χριςθ του Cognitive 

Authoring Tools για τθ δεφτερθ (.pdf , PowerPoint , Excel , links  και  java).   

Σχετικά με τθν επικοινωνία διδάςκοντοσ-διδαςκομζνων ςε όλθ τθ διάρκεια του 

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ με όποιο μζςο είναι πρόςφορο (γραπτι αλλθλογραφία, e-mail, 

τθλεφωνικζσ επαφζσ), όπωσ καταλαβαίνουμε είναι μια ςθμαντικι παράμετροσ.  

Ζχει διαπιςτωκεί ότι οι φοιτθτζσ επικοινωνοφν με το διδάςκοντα, αντίκετα από τθν γενικι 

άποψθ που επικρατεί πωσ δεν υπάρχει επικοινωνία είτε από διακριτικότθτα, είτε 

φοβοφμενοι ότι ενοχλοφν, είτε από ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ. Ο διδάςκων οφείλει ςε 

περιπτϊςεισ αντίκετεσ να αλλάηει αυτι τθν κατάςταςθ, εξθγϊντασ τουσ αφενόσ ότι 
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είναι υποχρζωςι του να τουσ υποςτθρίηει, και αφετζρου ότι οι ίδιοι κα ωφελθκοφν 

ςθμαντικά, εάν ςυνθκίςουν να εκφράηουν με ςυγκροτθμζνο τρόπο τισ απόψεισ τουσ. 

Θ εμπειρία από τθ διεξαγωγι των ςπουδϊν μπορεί να οδθγιςει ςε οριςμζνα ακόμα 

πρακτικά ςυμπεράςματα αναφορικά με τθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνιακισ ςχζςθσ 

διδαςκόντων-διδαςκομζνων, τα οποία παρουςιάηονται αμζςωσ παρακάτω : 

·        Οι φοιτθτζσ αιςκάνονται πιο άνετα όταν γνωρίηουν ότι ο διδάςκων είναι διακζςιμοσ, 

δθλαδι ότι μποροφν να του τθλεφωνοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ που εκείνοσ 

αφιερϊνει γι’ αυτό το ςκοπό. (Θ τθλεφωνικι επικοινωνία  είναι ίςωσ θ πιο ενδεδειγμζνθ 

μζκοδοσ ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ χρειάηεται να υποςτθριχκοφν φοιτθτζσ που 

αντιμετωπίηουν προβλιματα ςτισ ςπουδζσ τουσ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο διδάςκων 

χρειάηεται να κάνει το πρϊτο «βιμα» τθσ επικοινωνίασ.). Ανταποκρίνονται επίςθσ κετικά, 

όταν ο διδάςκων τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να του ςτζλνουν γραπτζσ εργαςίεσ (γραπτι 

αλλθλογραφία, e-mail,), ι ακόμθ και ζνα περίγραμμα των ςτόχων και του περιεχομζνου 

κάκε εργαςίασ.  

Ρρόκειται για αλλθλζνδετεσ προχποκζςεισ, οι οποίεσ ςτο βακμό που εκπλθρϊνονται, ςε 

ςυνδυαςμό με τθ κζλθςθ των διδαςκόντων να αςκοφν το ζργο τουσ δθμιουργικά και 

αποτελεςματικά, είναι δυνατόν να αναγάγουν τον τεχνολογικό αυτό χϊρο ςε πραγματικό 

πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου χϊρο. 

Βζβαια, οι κατ’ ιδίαν ςυναντιςεισ δεν αποτελοφν υποχρζωςθ του διδάςκοντοσ, οφτε 

πρζπει να γίνεται κατάχρθςι τουσ, γιατί τότε θ διδαςκαλία με e-Learning τείνει να 

μετατραπεί ςε ςφςτθμα ςυμβατικισ εκπαίδευςθσ. Ωςτόςο, ζχει διαπιςτωκεί ότι θ 

ανταπόκριςθ του διδάςκοντοσ ςτο αίτθμα οριςμζνων φοιτθτϊν για ςυνάντθςθ μαηί του 

επιφζρει ςυχνά αποτελζςματα καταλυτικισ ςθμαςίασ. Φοιτθτζσ που κινδφνευαν να 

εγκαταλείψουν επανενεργοποιοφνται, ενϊ άλλοι, που ηθτοφςαν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ 

για κζματα του επαγγζλματοσ τουσ , ανεβάηουν το δείκτθ τθσ απόδοςισ τουσ. 

 

 

 

Τα ςχόλια ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ χρειάηεται όχι μόνο να περιζχουν εποικοδομθτικι κριτικι, 

αλλά και να επιςθμαίνουν τα κετικά ςθμεία τθσ εργαςίασ, να προςφζρουν ευρεία 

ανατροφοδότθςθ, να διανοίγουν νζουσ ορίηοντεσ, να ςυνοδεφονται από παραδείγματα ι 

υποδείγματα, να ςυνδζουν το αντικείμενο τθσ εργαςίασ με το ςυνολικό περιεχόμενο τθσ 
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Κ.Ε., κακϊσ και με τουσ προςωπικοφσ ςτόχουσ του φοιτθτι. Ζχει διαπιςτωκεί ότι οι 

φοιτθτζσ, όταν αντιλαμβάνονται ότι ο διδάςκων ζχει ςχολιάςει πρόχειρα τθν εργαςία ι 

περιορίηεται ςτθν υπόδειξθ λακϊν, αποκαρρφνονται και μειϊνουν με τθ ςειρά τουσ τθν 

προςπάκεια 

Επομζνωσ, θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των γνωςτικϊν εργαλείων, μζςα από τθ 

ενςωμάτωςθ ςυγκεκριμζνων Κεωριϊν μάκθςθσ (όπωσ τθσ Κεωρίασ Δραςτθριοτιτων), 

αλλά και γενικότερα θ ενςωμάτωςθ τθσ τεχνολογικά υποςτθριηόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτθν 

τριτοβάκμια τεχνολογικι εκπαίδευςθ, κρίνεται κα λζγαμε αναγκαία. Κα ςυμβάλει ςτθν 

αναβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ γνϊςθσ και τθν ειςαγωγι νζων προτφπων διδαςκαλίασ και 

μάκθςθσ ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ νζων υπθρεςιϊν και 

προϊόντων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

Θ κζςθ των ςυγκεκριμζνων ιδρυμάτων κα είναι πιο κοντά ςτθν κοινωνία, ςτισ τεχνολογικζσ 

καινοτομίεσ και ςτισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ ζρευνασ και διδαςκαλίασ. 

Αςφαλϊσ δεν υποςτθρίηουμε ότι ο μζςω των προαναφερκζντων κα λυκοφν όλα τα 

προβλιματα τθσ παιδείασ. Κάκε διδακτικι παρζμβαςθ και μζκοδοσ ζχει, ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ, τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ. Το βιβλίο, για παράδειγμα είναι 

πολλζσ φορζσ αναντικατάςτατο. Γι' αυτό το λόγο, ο υπολογιςτισ  δεν υφίςταται για να το 

υποκαταςτιςει, αλλά αν είναι δυνατόν, να αναπτφςςει τθ φιλαναγνωςία εκπαιδευόμενων, 

με ςτόχο τθν αζναθ επαφι με όλο και περιςςότερεσ πθγζσ και βιβλιογραφικζσ αναφορζσ. 

 

 

5.2 Προτάςεισ για περαιτζρω ςυηιτθςθ και ζρευνα 

 
Κλείνοντασ, ολοκλθρϊνουμε με τθν αναφορά ςε ςθμεία τα οποία χριηουν μεγαλφτερθσ 

διερεφνθςθσ ςε επόμενεσ ςχετικζσ με τθ ςυγκεκριμζνθ, ζρευνεσ. Επίςθσ, γίνεται μνεία ςε 

προτάςεισ για περεταίρω βελτίωςθ του γνωςτικοφ εργαλείου, δεδομζνου πωσ για ςτον 

ελλθνικό χϊρο, δεν υπάρχει ςχετικι άλλθ προςπάκεια για τθν τριτοβάκμια τεχνολογικι 

εκπαίδευςθ.  

 

Γι’ αυτό, αναφορικά με το CTAT, χριηει διερεφνθςθσ θ περεταίρω επζκταςι του.  

Στόχοσ του είναι να κάνει προςιτι και προςπελάςιμθ τθν ανάπτυξθ του για μθ 

προγραμματιςτζσ. Οι καινοτομίεσ οι οποίεσ αναμζνονται, κα πρζπει να διευκολφνουν τθ 
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διδαςκαλία, αυξάνοντασ τθν ευελιξία αλλά κυρίωσ να είναι επαναχρθςιμοποιιςιμεσ 

(reusability) και ςε άλλεσ εργαςίεσ. 

 Θ ςουίτα εργαλείων του CTAT υποςτθρίηει τθν ςυγγραφι δυο τφπων δαςκάλων, αυτϊν οι 

οποίοι επιςθμαίνουν το παράδειγμα (example-tracing tutors), που μποροφν να 

δθμιουργθκοφν χωρίσ προγραμματιςμό, αλλά απαιτοφν τθν δθμιουργία ςυγκεκριμζνου 

προβλιματοσ, και γνωςτικοφσ δαςκάλουσ (cognitive tutors),  οι οποίοι απαιτοφν τον 

προγραμματιςμό για το χτίςιμο ενόσ γνωςτικοφ προτφπου επίλυςθσ προβλθμάτων.  

 

Άλλθ ςθμαντικι παράμετροσ είναι θ δραςτικι μείωςθ του χρόνου που απαιτείται για τθ 

δθμιουργία δαςκάλων ςτο γνωςτικό εργαλείο. Μελζτεσ περιπτϊςεων δείχνουν τον τρόπο 

με τον οποίο το CTAT υποςτθρίηει τθ χριςθ δαςκάλων ςε ερευνθτικά πειράματα πάνω ςτθν 

εκπαίδευςθ.  

 

Κα παρείχε μεγάλθ βοικεια θ απλι και εφκολθ ενςωμάτωςθ περιςςότερων εργαλείων 

ϊςτε, να μπορεί κάποιοσ που δεν ζχει εξεηθτθμζνεσ γνϊςεισ ςτον προγραμματιςμό ι τθν 

τεχνθτι νοθμοςφνθ, να είναι ςε κζςθ με διακριτά και ςαφι βιματα να ςχεδιάςει 

δραςτθριότθτεσ.  

 

Αυτι θ δυνατότθτα κα πρζπει να είναι γίνει ιδιαίτερα ελκυςτικι για ομάδεσ ανάπτυξθσ, 

ϊςτε να προβοφν ςτθν προςκικθ ειδικϊν διεπαφϊν (widgets). Αυτζσ οι διεπαφζσ είναι 

ςτοιχεία τα οποία απεικονίηουν και παρζχουν πλθροφορίεσ με ζναν τρόπο όπου ο χριςτθσ 

αλλθλεπιδρά με τθν εφαρμογι. Ρεριζχουν εικόνεσ, μενοφ, αντικείμενα, μπάρεσ κφλιςθσ 

κ.α. Τα ςτοιχεία αυτά μποροφν να δθμιουργθκοφν μζςω Java ι Flash. Οι δραςτθριότθτεσ 

κα πρζπει να είναι εφικτό να υποςτθρίηονται και ςτθν εξ αποςτάςεωσ μάκθςθ μζςω 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ ι μθ. Θ πτυχι δθλαδι του behavior recorder (καταγραφζασ 

ςυμπεριφοράσ) αν ςυνδυαςτεί ςτθν εξ’ αποςτάςεωσ μάκθςθ με τθ δυνατότθτα από τον 

εκπαιδευτι για ςφγχρονθ ι μθ επζμβαςθ κα ιταν κάτι το ιδιαίτερα καινοτόμο.  

 

Αρκεί μόνο να αναλογιςτοφμε τα οφζλθ από τθν διόρκωςθ των λακϊν ι τθ ςυμβουλι του 

δαςκάλου προσ το μακθτι τθν ϊρα ακριβϊσ που τον χρειάηεται ι ζςτω πριν από τθ ςτιγμι 

που κα δοκεί το παραδοτζο ςτον εκπαιδευτι προσ αξιολόγθςθ. 
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Επιβεβλθμζνθ κρίνεται και θ δυνατότθτα επικοινωνίασ μεταξφ φοιτθτι (εκπαιδευόμενου) 

και δαςκάλου. Και αυτό διότι ο ρόλοσ του δαςκάλου είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ και θ 

δυναμικι του παρουςία απαραίτθτθ.  

Ζτςι οι ενιλικεσ τον αποδζχονται ευκολότερα ςαν ίςοι προσ ίςο. Δε κα ιταν άςχθμθ ιδζα 

να υπιρχε ςυντονιςμζνθ προςπάκεια για τθν ςυνεργαςία moodle και γνωςτικοφ 

εργαλείου. Μια ςφνδεςθ (plug-in) μζςα ςτο moodle θ οποία να δίνει τθ δυνατότθτα για 

χριςθ του CTAT εξ αποςτάςεωσ και ζτςι να βοθκιςει ςτθν αςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ. Τα 

οφζλθ άλλωςτε από τθν διαλειτουργικότθτα του moodle είναι πολφ ςθμαντικά.   

 

Τζλοσ, πολλζσ ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι οι μακθτζσ, ςε οποιαδιποτε βακμίδα και τφπο 

αυτισ, ανακτοφν πρότερθ γνϊςθ αρχικά για να φζρουν εισ πζρασ μια δραςτθριότθτα, παρά 

αναηθτοφν νζα γνϊςθ για να οικοδομιςουν. Ζτςι ςυςχετίηοντασ τθν ενζργεια και τάςθ 

αυτι, κα λζγαμε κρίνεται απαραίτθτο να δίνεται μζςω του γνωςτικοφ εργαλείου θ 

δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ (reusability). Στο επίπεδο δθλαδι τθσ διδακτικισ 

παρζμβαςθσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ βακμίδα και τφπο τθσ, από τθ ςτιγμι όπου οι διαλζξεισ 

ζχουν κάποια αλλθλουχία και ςφνδεςθ ςτθν φλθ μεταξφ τουσ, κα ιταν ιδιαίτερα χριςιμο 

να μποροφν να τισ χρθςιμοποιοφν οι φοιτθτζσ ςτθν περίπτωςθ που κζλουν να αναηθτιςουν 

για τθ δθμιουργία νζασ δραςτθριότθτασ.  

Δεν πρζπει να ξεχνοφμε πωσ οι καινοτομίεσ οι οποίεσ αναμζνονται, κα πρζπει να 

διευκολφνουν τθ διδαςκαλία, αυξάνοντασ τθν ευελιξία αλλά κυρίωσ να είναι 

επαναχρθςιμοποιιςιμεσ και ςε μελλοντικζσ ενζργειεσ. 
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1Από τθν εμπειρία μζςω τθσ επαφι ςασ με το ίδρυμα, κατά τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, ςε ποιό βακμό κάνατε 
κακζνα από τα παρακάτω; 

                                                
1
 εκεηώζηε από ην 1 έσο ην 5, νπνύ 1 = θαζόινπ θαη 5 = πάξα πνιύ 

 

19 - 24  25 – 60 45 -60  Άνω των 60 

Αξιολόγθςθ  

1 2 3 4 5 
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2Κατά τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ,κατά πόςο οι δραςτθριότθτεσ ζδωςαν ζμφαςθ ςτισ παρακάτω διανοθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ; 

                                                
2
 εκεηώζηε από ην 1 έσο ην 5, νπνύ 1 = θαζόινπ θαη 5 = πάξα πνιύ 

 

1) Ερωτιςεισ οι οποίεσ τζκθκαν κακϊσ και θ ςυνειςφορά μζςα ςτθν τάξθ ι 

μζςω του διαδικτφου 

 
     

 

2) Ρραγματοποίθςθ παρουςίαςθσ ςτθν τάξθ ι ςτο διαδίκτυο      
 

3) Ρροετοιμάςτθκαν αρκετά πρόχειρα παραδοτζα πριν τθν τελικι ζκδοςθ      
 

4) Χρθςιμοποιικθκαν πθγζσ από τθ βιβλιοκικθ      
 

5) Συηθτιςατε ιδζεσ από τα αναγνϊςματα ςασ ι τθν τάξθ με τρίτουσ εκτόσ 

αίκουςασ διδαςκαλίασ( π.χ. ςυμφοιτθτζσ, μζλθ οικογενείασ, ςυνεργάτεσ 

ςτον εργαςιακό χϊρο) 
     

 

6) Συνεργαςτικατε με τουσ ςυμφοιτθτζσ ςασ κατά τθ διάρκεια εργαςιϊν 

μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ      

 

7) Συνεργαςτικατε με τουσ ςυμφοιτθτζσ ςασ ζξω από τθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ για τθν προετοιμαςία εργαςιϊν      

 

8) Συμμετείχατε ςε ομαδικι εργαςία ςαν μζροσ τθσ διδαςκαλίασ ςασ      
 

9) Συνειςφζρατε μαηί ιδζεσ και ζννοιεσ από διαφορετικζσ κεματικζσ κατά τθ 

διάρκεια περάτωςθσ μιασ εργαςίασ ι ακόμθ και κατά τθ διάρκεια 

ςυηθτιςεων μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 
     

 

10) Χρθςιμοποιικθκε κάποιο διδακτικό ςφςτθμα από το διαδίκτυο για τθν 

ανταλλαγι απόψεων ι για τθν περάτωςθ εργαςίασ      

 

11) Χρθςιμοποιιςατε το θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι κάποιο φόρουμ για τθν 

επικοινωνία με μζλοσ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ      

 

12) Συηθτιςατε για τα μελλοντικά ςασ ςχζδια αναφορικά με τθν 

επαγγελματικι ςασ ςταδιοδρομία με το ακαδθμαϊκό προςωπικό ι τρίτουσ 

ςυμβοφλουσ 
     

 

13) Ραραλάβατε άμεςθ γραπτι ι προφορικι ανατροφοδότθςθ από τουσ 

διδάςκοντεσ ςχετικά με τθν ακαδθμαϊκι ςασ επίδοςθ      

 

14) Δουλζψατε ςκλθρά ,περιςςότερο από όςο πιςτεφατε , ϊςτε να 

ςυναντιςετε τισ προςδοκίεσ και τα πρότυπα του διδάςκοντα.      

 

15) Δουλζψατε με το ακαδθμαϊκό προςωπικό πάνω ςε δραςτθριότθτεσ 

,διαφορετικζσ από τισ εργαςίεσ για το ςπίτι      

 

Διανοθτικζσ Δραςτθριότθτεσ 

 1 2 3 4 5 
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21) Σε μια τυπικι εβδομάδα, οι αςκιςεισ, εργαςίεσ εργαςτθριακισ φφςεωσ,     προβλθματικζσ και δραςτθριότθτεσ 

οι οποίεσ φζρατε εισ πζρασ ιταν αρκετζσ ; 

1 2 3 4 5 

     

 
 
3Ποιά από τα παρακάτω ζχετε πραγματοποιιςει ι ςκοπεφετε να κάνετε πριν τθν αποφοίτθςθ ςασ από το ίδρυμα  ; 

 
Αν αναλογιςτείτε τισ ϊρεσ τισ οποίεσ ξοδεφετε ςε μια εβδομάδα κάνοντασ κάκε ζνα από τα κάτωκι, με ζναν μζςο όρο 
εβδομαδιαίο τισ 15 ϊρεσ εναςχόλθςθσ ,τί βακμό κα βάηατε για; 
 

 25) Ρροετοιμαςία για τθν τάξθ 
 
1 2 3 4 5 

     

 

26) Συμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ εκτόσ τθσ διδακτικισ φλθσ. 

                                                
3
 εκεηώζηε από ην 1 έσο ην 5, νπνύ 1 = θαζόινπ θαη 5 = πάξα πνιύ 

 

16) Απομνθμόνευςθ γεγονότων, ιδεϊν ι μεκόδων από τισ κεματικζσ και 
αναγνϊςματα, ζτςι ϊςτε να μπορείτε να τισ επαναλάβετε ςτθν ίδια 
περίπου μορφι. 

 
17) Ανάλυςθ των βαςικϊν ςτοιχείων μιασ ιδζασ ,εμπειριϊν ι κεωρίασ ,ςαν να 

γίνεται εξζταςθ ςυγκεκριμζνθσ περίπτωςθσ ι κατάςταςθσ ςε βάκοσ, 
αναλογιηόμενοι τα ςτοιχεία. 

 

     

18) Σφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν , πλθροφοριϊν ι εμπειριϊν ςε νζεσ πιο 

περίπλοκεσ ερμθνείεσ και ςχζςεισ.      

19) Ρραγματοποίθςθ κρίςεων για τθν αξία τθσ πλθροφορίασ, διαφωνίεσ ι 
μζκοδοι, όπωσ τον τρόπο με τον οποίο άλλοι ςυλλζγουν και ερμθνεφουν 
δεδομζνα. 

 

     

20) Εφαρμογι κεωριϊν ι εννοιϊν ςε πρακτικά προβλιματα ι ςε νζεσ 

καταςτάςεισ.      

 
     

Διανοθτικζσ Δραςτθριότθτεσ 

 1 2 3 4 5 

22) Απομνθμόνευςθ γεγονότων, ιδεϊν ι μεκόδων από τισ κεματικζσ και 

αναγνϊςματα, ζτςι ϊςτε να μπορείτε να τισ επαναλάβετε ςτθν ίδια 

περίπου μορφι 
     

23) Σφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν, πλθροφοριϊν ι εμπειριϊν ςε νζεσ πιο 

περίπλοκεσ ερμθνείεσ και ςχζςεισ.      

24) Συμμετοχι ςε ομάδα μελζτθσ ι μακθςιακι κοινότθτα. 
      

25) Φοίτθςθ ςτο εξωτερικό ι ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα ανταλλαγισ 

φοιτθτϊν. 
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1 2 3 4 5 

     

 
 

4ε ποιο βακμό θ εμπειρία ςασ από το εργαςτιριο ςυνειςζφερε ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων, προςόντων και 
προςωπικισ ανάπτυξθσ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ; 

 
 
 
 
5ε ποιο βακμό οι παρακάτω ςυμπεριφορζσ ,ςκζψεισ και ςυναιςκιματα , περιγράφουν κα λζγαμε τθν προςωπικότθτα 
ςασ. Παρακαλϊ βακμολογείςτε κάκε μια από τισ παρακάτω ενζργειεσ με τθν ακόλουκθ βακμίδα: 

 
i. 1 = κακόλου αντιπροςωπευτικό για τον εαυτό μου 

ii. 2 = όχι ακριβϊσ αντιπροςωπευτικό για τον εαυτό μου 
iii. 3 = μετρίωσ αντιπροςωπευτικό για τον εαυτό μου 
iv. 4 = αντιπροςωπευτικό για τον εαυτό μου 
v. 5 =πολφ αντιπροςωπευτικό για τον εαυτό μου 

 
35) _____   Ηθτάτε το λόγο ςτθν αίκουςα. 

 
36) _____   Ενεργόσ ςυμμετοχι ςε μικρζσ ομάδεσ προβλθματιςμοφ και ςυηθτιςεωσ κεμάτων. 

 
37) _____ Ζχετε καλι επίδοςθ ςτα διαγωνίςματα. 

 
38) _____ Βρίςκετε τρόπουσ να πλαιςιϊνεται ςτθν επαγγελματικι ςασ δραςτθριότθτα , υλικό και γνϊςεισ από τθν 

τάξθ 

 
39) _____ Ενκαρρυνκικατε ϊςτε να αξιοποιιςετε τισ προςωπικζσ ςασ εμπειρίεσ με ςκοπό τθν αφομοίωςθ του 

περιεχομζνου. 
 

                                                
4 εκεηώζηε από ην 1 έσο ην 5, νπνύ 1 = θαζόινπ θαη 5 = πάξα πνιύ 
 
5
 εκεηώζηε από ην 1 έσο ην 5, νπνύ 1 = θαζόινπ θαη 5 = πάξα πνιύ 

 

Διανοθτικζσ Δραςτθριότθτεσ 

 1 2 3 4 5 

27) Απόκτθςθ ευρφτερθσ γενικισ παιδείασ ςτο αντικείμενο τθσ θλεκτρολογίασ.      

28) Απόκτθςθ γνϊςθσ και προςόντων τα οποία ςχετίηονται με τθν εργαςία. 
     

29) Καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ 
     

30) Ανάλυςθ ποςοτικϊν προβλθμάτων. 
     

31) Αποδοτικότερθ εργαςία με τουσ άλλουσ. 
      

32) Αποδοτικότερθ εργαςία ςε ατομικό επίπεδο και καλφτερθ κατανόθςθ του 
εαυτοφ μασ. 
 

     

33) Επίλυςθ ςφνκετων, πολφπλοκων πραγματικϊν προβλθμάτων. 
      

34) Συνειςφορά ςτθν κοινότθτα θλεκτρολόγων μθχανικϊν. 
     

Ενεργόσ Μάκθςθ  
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Σα ςτοιχεία τα οποία κα δοκοφν κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθ διεξαγωγι ζρευνασ εν όψθ εκπόνθςθσ διπλωματικισ 
εργαςίασ. 

Ερωτιςεισ ςτο γνωςτικό εργαλείο 

 
θμειϊςτε √ ι ςυμπλθρϊςτε (όπωσ ταιριάηει κατά περίπτωςθ). 
 

1. Αν υποκζςουμε πωσ αυξάναμε τθ διατομι ενόσ αγωγοφ γραμμισ , τότε κα είχαμε καλφτερο 

θλεκτρικό πεδίο με λιγότερεσ απϊλειεσ, αλλά το αποτζλεςμα τελικά κα ιταν το ίδιο  

Σωςτό                       Λάκοσ   

 

 Σωςτό  Λάκοσ  

Απαντιςεισ Σωςτζσ  58 5 

 

 

2. Αντιςτοιχίςτε τισ παρακάτω Θλεκτροτεχνικζσ  διατάξεισ με το κατάλλθλο ςχιμα: 

    Α                                        a  Κρουςτικι γεννιτρια 

        Β                                        b   Σπινκθριςτισ        

    Γ                                            c  Μεταςχθματιςτισ Λαδιοφ             

 Δ                                d  Αλυςοειδισ μονωτιρασ, 

    Ε                                            e   Γζφυρα Schering 
 

 

 Α-d Β-c Γ-a Δ-b Ε-e 

Απαντιςεισ  Σωςτζσ  56 63 44 63 63 

 

 

Εμπλοκι των φοιτθτϊν 

 
1 2 3 4 

 
40) Οι φοιτθτζσ εργάηονται μαηί ςτα πλαίςια κάποιασ ομάδασ 
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3. Αντιςτοιχίςτε τουσ παρακάτω οριςμοφσ;   

α. Λονιςμόσ                             Α. Θ διάςπαςθ μζςω του όγκου ενόσ  ςτερεοφ μονωτικοφ υλικοφ 
β. Εκκενϊςεισ Corona           Β. Θ δθμιουργία ελεφκερων θλεκτρικϊν φορζων 
γ. Τεχνικι γιρανςθ     Γ.  Πταν γφρω από τουσ αγωγοφσ μεταφοράσ ζχουμε εκδιλωςθ 
                                                    μερικϊν εκκενϊςεων 
δ. Διάτρθςθ                           Δ. Εργαςτθριακά αυξάνουμε τθν τιμι τθσ τάςθ πάνω από τθ Uo 
                                                    με τθν παρζλευςθ του χρόνου   

 
(Βάλτε τθν απάντθςθ ςασ ςτο κουτάκι) 

 
  

 Α-δ Β-α Γ-β Δ-δ 

Απαντιςεισ  Σωςτζσ  42 63 31 63 

 

4. Από τί ςυνοδεφεται το φαινόμενο τθσ Αίγλθσ;  

                                                 Από ραδιοφωνικά παράςιτα 
                                                 Από ομαλό κόρυβο 
                                                 Και τα δυο 
 
 

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ   53 10 

 

5. Από τί εξαρτάται θ εμφάνιςθ του φαινόμενου Corona; 

                                                 Τθν υγραςία 
                                                 Τθν ατμ.πίεςθ 

         Τθν περιεκτικότθτα του αζρα ςε αζρια 
         Τουσ ςτερεοφσ ρφπουσ των μονωτικϊν 

                                                 Τισ αποςτάςεισ μόνωςθσ 
                                                 Τθν τάςθ 
                                                 Τθν κερμοκραςία 
 

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ   61 2 

 

6. Γιατί αυξάνει θ φαινομζνθ διάμετροσ ενόσ  αγωγοφ μεταφοράσ  

                   Γιατί ζχουμε αφξθςθ τθσ Αίγλθσ και τθσ C του  αγωγοφ προσ τθν γθ 
                   Γιατί ζχουμε μείωςθ τθσ τάςθσ  και ενιςχφονται οι  κφςανοι 
                   Γιατί ζχουμε αφξθςθ τθσ τάςθσ τθσ  γραμμισ μεταφοράσ 
 
 

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ   48 15 

 

7. Συμπλθρϊςτε το κενό με τθν κατάλλθλθ λζξθ ; 
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 Θ γείωςθ του χϊρου του εργαςτθρίου των υψθλϊν Τάςεων ονομάηεται …...................                    διότι αυτό που 
κζλουμε να επιτφχουμε  είναι το ίδιο δυναμικό ςε κάκε ςθμείο τθσ επιφάνειασ του δαπζδου.  

    ( Λςοδαπεδία, Λςοδυναμικι ) 
 
 

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ   63 0 

 

8. Θ ρφπανςθ ςτθν επιφάνεια ενόσ ςτερεοφ μονωτικοφ (π.χ. ενόσ  μονωτιρα ςε μία γραμμι μεταφοράσ) που 

μπορεί να οφείλεται; 

      Σε  αλατοφχεσ επικακίςεισ των οποίων θ πυκνότθτα  εξαρτάται από τθν        
      απόςταςθ  από ακτζσ          
 

                   Αλατοφχεσ ενϊςεισ ςε περιοχζσ εριμων 
                   Σκόνθ άμμο 
                   Σε όλα τα παραπάνω 
 
 

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ   54 9 

 

9. Θ χρθςιμότθτα των μαιάνδρων ςαν ςχιμα ςτουσ μονωτιρεσ είναι; 

 Α) Για να μθν ζχουμε ςυςςϊρευςθ υγραςίασ. 
           Β) Για να ζχουμε διακοπι των επιφανειακϊν ςυνιςτωςϊν 
   Γ) Για τθν επίτευξθ αυτοκακαριςμοφ και αφξθςθ του ενεργοφ μικουσ. 
   Δ) Πλα τα παραπάνω 
   Ε) Μονό το Α ϋΚ Β 
 

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ   63 0 

 

10. Κατά τθν πειραματικι διαδικαςία προςδιοριςμοφ τθσ αντοχισ ενόσ μονωτιρα ςε επιφανειακζσ εκκενϊςεισ, 

πρζπει για να κρίνεται αυτόσ κατάλλθλοσ, ο μζςοσ όροσ των 5 από τισ 6 λθφκείςεσ  μετριςεισ, να είναι 

μεγαλφτεροσ τθσ δεκαπλάςιασ τάςθσ  λειτουργίασ του. 

Σωςτό                       Λάκοσ   

 

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Σωςτζσ Απαντιςεισ   62 1 

 

 

11. Οι ρφποι αυξάνουν μεν τθν αγωγιμότθτα τθσ επιφάνειασ, αυξάνεται όμωσ δε ζτςι: 

Το μικοσ του διακζνου  
Δθμιουργοφνται κζςεισ μειωμζνθσ θλεκτρικισ πεδιακισ  ζνταςθσ 
Τίποτα από τα άνωκεν 
 
 



Cognitive tools & e-learning 

Σειίδα 163 από 188 

 

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ   51 12 

 
 
 

12. Οι χωρθτικότθτεσ οι όποιεσ παρουςιάηονται ςτθν άλυςο ζχουν ωσ ζξθσ : 

Οι μεταξφ των αρκρϊςεων και τθσ γθσ, είναι μεγαλφτερεσ από τισ μεταξφ  αρκρϊςεων και αγωγοφ (Cγ>Cα)  
λόγω του όγκου τον οποίο  παρουςιάηει ο μονωτιρασ 
Το αντίκετο 
 
 
 

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ   62 1 

 
 
 

13. Πταν λζμε  ότι ζνασ μονωτιρασ υπόκειται ςε υπερπιδθςθ εννοοφμε πωσ ζχουμε 

γεφφρωςθ του αζρα που τον περιβάλλει με θλεκτρικό ςπινκιρα; 

 

Σωςτό                       Λάκοσ   

 

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ   63 0 

 

 

 

 

14. Πταν πραγματοποιείται υπερπιδθςθ ςε ζναν μονωτιρα, τότε  ζχουμε; 

 

Διάςπαςθ του ατμοςφαιρικοφ αζρα                    Διάτρθςθ του  μονωτιρα 

 

 

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ   63 0 

 

 

 

15. Πταν προςδιορίηουμε τθσ  Corona και εν ςυνεχεία κζλουμε να  προςδιορίςουμε τισ πραγματικζσ απϊλειεσ μιασ 

γραμμισ μεταφοράσ (π.χ 4 mm2) αυτό που πρζπει να κάνουμε είναι να: 

 

Αφαιρζςουμε τισ εν κενό απϊλειεσ  

Να προςκζςουμε τισ απϊλειεσ ςε αγωγό 0,6mm2  και να αφαιρζςουμε τισ εν κενϊ 
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 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ   61 2 

 
 
 

16. Πταν ςτον αγωγό ζχουμε ρφπουσ, τότε ςτο ςτρϊμα του αζρα που τον περιβάλλει ςθμειϊνονται θλεκτρικζσ 

εκκενϊςεισ. Ροιζσ είναι οι ςυνζπειεσ οι οποίεσ προκαλοφνται ; 

α) Ραράςιτα ςτουσ γειτονικοφσ ραδιοφωνικοφσ δζκτεσ 
β) Ρρόςκετεσ απϊλειεσ ςτθ μεταφορά ενζργειασ 
γ) Χαρακτθριςτικό τριγμό, ο οποίοσ ακοφγεται εφκολα Κυςανοειδείσ εκκενϊςεισ κατά μικοσ των αγωγϊν, 
ορατζσ κατά τθ διάρκεια τθσ  νφχτασ 

 
δ) Κυςανοειδείσ εκκενϊςεισ κατά μικοσ των αγωγϊν, ορατζσ κατά τθ διάρκεια τθσ                            νφχτασ 

 
ε)Τόξα προσ τθ γθ 
ςτ) Πλα εκτόσ του γ  
η) Πλα εκτόσ του ε  
θ) Πλα τα παραπάνω 
 
 
 
 
 

 

17. Ροιεσ είναι ςυνζπειεσ του φαινομζνου Corona; 

Ραράςιτα ςτουσ, γειτονικοφσ ραδιοφωνικοφσ δεκτζσ 
Ρρόςκετεσ απϊλειεσ ςτθ μεταφορά τθσ ενεργείασ 
Χαρακτθριςτικόσ τριγμό, ο όποιοσ ακοφγεται εφκολα   
Κυςανοειδείσ, εκκενϊςεισ κατά μικοσ των αγωγϊν, ορατζσ  ςτθ διάρκεια τθσ        
νφχτασ 
 

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ   63 0 

 

18. Ροτζ εμφανίηεται το φαινόμενο τθσ Αίγλθσ; 

Πταν ο αγωγόσ είναι λείοσ και κακαρόσ 
Πταν ο αγωγόσ είναι λείοσ 
Πταν ο αγωγόσ ζχει πάνω του επικακιμενοσ ρφπουσ 
 

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ   62 1 

 

19. Ρου οφείλονται οι απϊλειεσ ςτθσ γραμμζσ μεταφοράσ; 

  Οφείλονται ςτισ απϊλειεσ Joule 
  Οφείλονται τόςο ςτουσ Κυςάνουσ όςο και ςτθν αίγλθ 
 

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ   63 0 

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ   63 0 
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20. Σε ζναν αλυςοειδι μονωτιρα ,το ςτζλεχοσ του μονωτιρα το οποίο καταπονείται περιςςότερο από όλα τθσ 

αλφςου είναι αυτό το οποίο βρίςκεται: 

  Ρλθςίον ςτον αγωγό 
  Ρλθςίον ςτθ γθ 
 

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ   58 5 

 
 

21. Τα φαινόμενα τα όποια προθγοφνται τθσ διάςπαςθσ, και για  παράδειγμα αφοροφν ςτθν ταχφτθτα ςχθματιςμοφ 

των θλεκτρονιακϊν ςτοιβάδων, δεν είναι ιδία ςε ομοιογενι και ςε ανομοιογενι πεδία. Συγκεκριμζνα ςε ζνα 

ομοιογενζσ πεδίο θ  ταχφτθτα με τθν οποία γίνεται ο ςχθματιςμόσ των ςτοιβάδων είναι μεγαλφτερθ απ'ότι ςε 

ανομοιογενζσ πεδίο . 

 
                                                Σωςτό                       Λάκοσ   

 Σωςτζσ Λάκοσ 

Απαντιςεισ  Σωςτζσ  60 3 
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Εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ  

 

Διάςπαςθ , Πότε ςυμβαίνει θ διάςπαςθ με εκκζνωςθ του ςϊματοσ του μονωτικοφ υλικοφ , Μερικζσ Εκκενϊςεισ , 
Διθλεκτρικι Αντοχι ,  Συντελεςτισ Απωλειϊν , Γζφυρα Schering , Θλεκτροχθμικι διάςπαςθ 

 
 

Διάλεξθ 1 : Υπερπιδθςθ μονωτϊν : Ρροςδιοριςμόσ των Επιφανειακϊν εκκενϊςεων και προςδιοριςμόσ τθσ 

διθλεκτρικισ αντοχισ  μονωτιρων ςτιριξθσ των γραμμϊν διανομισ 

 

Δραςτθριότθτα 1 : Επίδειξθ Video 

 

ε αυτι τθν δραςτθριότθτα γίνεται αναπαραγωγι βίντεο ςε κινδφνουσ ςχετικοφσ με τθν Υψθλι Τάςθ κακϊσ και ςτθν 
επικινδυνότθτα που υπάρχει όταν κάνουμε χειριςμοφσ ςε για τθν πραγματοποίθςθ τθσ άςκθςθσ . 
Δείτε ζνα απόςπαςμα από εικόνεσ από το βίντεο που είδαν οι φοιτθτζσ  
 

  
Μονωτιρασ που αποικικθκε από μφκθτεσ ςτο εργαςτιριο 

 

 
Διάςπαςθ μονωτιρων – πειραματικι διάταξθ 
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 Δραςτθριότθτα 2 : φνδεςθ Εννοιϊν με τθ κεωρία 

 

Ζννοιεσ  

 

Χρθςιμότθτα των μονωτιρων ,Διάταξθ κεραμικϊν μονωτιρων , Είδθ μονωτιρων ανάλογα με τθ κζςθ τουσ ςτουσ 
πυλϊνεσ των γραμμϊν Μεταφοράσ , Ιδιότθτεσ πορςελάνθσ , Σο φαινόμενο τθσ θλεκτρικισ διάςπαςθσ ςτα μονωτικά 
υλικά , Ηλεκτρικι διάςπαςθ 
 

 

Χρθςιμότθτα των μονωτιρων : 
 
Οι μονωτιρεσ είναι διατάξεισ που χρθςιμοποιοφνται για τθν απομόνωςθ των θλεκτροφόρων ςτοιχείων μιασ θλεκτρικισ 
εγκατάςταςθσ από τα μθ θλεκτροφόρα.  
   Το πιο ςυνθκιςμζνο πεδίο εφαρμογισ τουσ είναι τα δίκτυα μεταφοράσ και διανομισ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, όπου 
χρθςιμοποιοφνται ζτςι ϊςτε να ςτθρίηουν, να διαχωρίηουν ι να εμπεριζχουν ρευματοφόρουσ αγωγοφσ . 
   Ανάλογα με το υλικό καταςκευισ τουσ οι μονωτιρεσ που χρθςιμοποιοφνται ςε 
εγκαταςτάςεισ πάνω από 20 kV διακρίνονται ςε δυο βαςικζσ κατθγορίεσ: ςε 
κεραμικοφσ (από πορςελάνθ ι γυαλί) και ςε ςυνκετικοφσ (από πολυμερι υλικά). 
 
 Διάταξθ κεραμικϊν μονωτιρων: 
 
Θ διάταξθ ενόσ τυπικοφ κεραμικοφ cap and pin μονωτιρα αποτελείται από το διςκοειδζσ κζλυφοσ του μονωτικοφ υλικοφ, 
ςτθν κορυφι του οποίου εφαρμόηεται γαλβανιςμζνθ κικθ (cap) και ςτο εςωτερικό του οποίου εφαρμόηεται μεταλλικόσ 
πείροσ (pin). Τα τρία τμιματα τθσ διάταξθσ ςυγκολλοφνται με τςιμζντο. Θ διάταξι τουσ αυτι επιτρζπει τθ δθμιουργία 
αλυςίδων μονωτιρων ςτισ οποίεσ ο πείροσ του ενόσ εφαρμόηει ςτθ κικθ του επόμενου. Ζνασ χαρακτθριςτικόσ cap and 
pin μονωτιρασ διακρίνεται ςτο Σχιμα 1.1.  
  Στθν κάτω επιφάνεια του μονωτικοφ υλικοφ διακρίνονται πτυχϊςεισ, προκειμζνου να αυξάνεται το μικοσ τθσ διαδρομισ 
επί τθσ επιφάνειασ του μονωτιρα ανάμεςα ςτουσ δφο μεταλλικοφσ ακροδζκτεσ του. Θ ςυντομότερθ τζτοια διαδρομι 
ονομάηεται μικοσ ερπυςμοφ (leakage path) και, με μεγαλφτερθ ακρίβεια, ορίηεται ωσ το μικοσ τθσ εξωτερικισ 
θμιπεριμζτρου του μονωτικοφ υλικοφ ςε επίπεδο τομισ διερχόμενο από τον άξονα ςυμμετρίασ του μονωτιρα . 
 
 

 
Σχιμα 1.1¨Τυπικόσ cap and pin μονωτιρασ (1): Γαλβανιςμζνθ μεταλλικι κικθ(cap), 
(2)  
Στουσ πυλϊνεσ που ςυνδζουν τισ γραμμζσ μεταφοράσ και διανομισ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςυναντάμε τουσ εξισ 
τφπουσ μονωτιρων ανάλογα με τθν εγκατάςταςθ (τρόπο ςφνδεςθσ) και τον προοριςμό τουσ: 
 
: Τςιμζντο, (3): Πορςελάνθ, (4): μεταλλικόσ πείροσ (pin) 
 
Είδθ μονωτιρων ανάλογα με τθ κζςθ τουσ ςτουσ πυλϊνεσ των γραμμϊν 
Μεταφοράσ:  
• Μονωτιρεσ ανάρτθςθσ. Αυτοί οι μονωτιρεσ χρθςιμεφουν ςτισ περιπτϊςεισ που θ γραμμι κρζμεται από το μονωτιρα. 
Οι διατάξεισ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τθν ανάρτθςθ των γραμμϊν μεταφοράσ υψθλισ τάςθσ και αποτελοφνται 
από μια ι δφο ςειρζσ διςκοειδϊν μονωτιρων, διατεταγμζνων ο ζνασ πάνω ςτον άλλο ςε μορφι αλυςίδασ. Το πλικοσ των 
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τελευταίων ςε μία διάταξθ αλφςου εξαρτάται από τθν τάςθ λειτουργίασ τθσ γραμμισ, αλλά και από τθ διθλεκτρικι αντοχι 
που εμφανίηει ο κάκε ζνασ από αυτοφσ . 
 
• Μονωτιρεσ ςτιριξθσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ θ γραμμι ςτθρίηεται πάνω ςτο μονωτιρα. Οι μονωτιρεσ ςτιριξθσ (post 
type insulators) χρθςιμοποιοφνται για τθ ςτιριξθ των αγωγϊν υψθλισ τάςθσ και διακρίνονται ςε μονωτιρεσ γραμμισ 
μεταφοράσ και ςε μονωτιρεσ υποςτακμϊν. 
 
• Μονωτιρεσ γραμμισ. Ζτςι καλοφνται οι μονωτιρεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ γραμμζσ διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ 
μζχρι 70 kV. 
 
• Μονωτιρεσ διζλευςθσ. Οι μονωτιρεσ διζλευςθσ προτιμϊνται όταν θ γραμμι πρζπει να περνάει μζςα από το μονωτιρα 
και ταυτόχρονα να ςτθρίηεται ςε αυτόν. Χρθςιμοποιοφνται ςτισ κζςεισ εξόδου των αγωγϊν από τουσ μεταςχθματιςτζσ ι 
άλλεσ ςυςκευζσ και για τθ διζλευςθ αγωγϊν εγκαρςίωσ μζςω χωριςμάτων (τοίχων κ.α.) . 
 
 
Ερωτιςεισ κατανόθςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ μζςο του γνωςτικοφ εργαλείου  
 
 

o Ποιεσ είναι οι Ιδιότητεσ των μονωτήρων ; 

 

Α. Αξιοπιςτία 

                         Β. Εξαιρετικά χαμθλζσ τιμζσ τθσ ελεφκερθσ επιφανειακισ τουσ ενζργειασ 
                         
                         Γ. Ρολφ καλζσ μθχανικζσ ιδιότθτεσ ςε κάκε περιοχι με ςειςμικι δραςτθριότθτα 
 

o  Τφποι μονωτήρων από πορςελάνθ ; 

     Α. Μονωτιρασ τφπου pin 
 
    Β. Μονωτιρασ τφπου cap and pin 
 
    Γ. Μονωτιρασ τφπου post 
 
3. Πωσ κατατάςςονται θ μονωτιρεσ  υψθλισ τάςθσ ; 

                      
                  Α . Κεραμικοί μονωτιρεσ 
 
                        Β. Ρορςελάνθσ 
 
                        Γ. Υάλου 
 
                       Δ. Ρολυμερείσ μονωτιρεσ  
 
                       Ε. Σφνκετοι 
 
                      Σ. Χυτισ κυκλοαλιφατικισ εποξικισ ρθτίνθσ                            
 

o Εξθγιςτε τα παρακάτω ςταδία τησ υπερπήδηςησ ςε ζνα μονωτήρα εξαιτίασ τησ ρφπανςησ 

I. Δθμιουργία ςτρϊματοσ ρφπανςθσ ςτθν επιφάνεια του μονωτιρα 

II. Σχθματιςμόσ ξθρϊν ηωνϊν 

III. Μερικζσ εκκενϊςεισ και υπερπιδθςθ 

IV. Σχθματιςμόσ αγϊγιμου ςτρϊματοσ: 

V. Επίδραςθ του θλεκτρικοφ πεδίου ςε υδροφοβικι επιφάνεια 

VI. Σχθματιςμόσ ξθρισ ηϊνθσ 

VII. Υπερπιδθςθ 

 

Εικόνεσ από τον πειραματικό εξοπλιςμό : 

 

 

Μονωτιρα 
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Μεταςχθματιςτισ παροχισ  υψθλισ τάςθσ 

 

Δραςτθριότθτα 4 : Πραγματοποίθςθ του εργαςτθριακοφ μζρουσ του μακιματοσ 

 

Περιγραφι πειράματοσ  

Θ πειραματικι διάταξθ φαίνεται ςτο Σχιμα 2.2. Χρθςιμοποιικθκε ζνασ μονωτιρασ από  
τςιφλικοφχο καουτςοφκ ονομαςτικισ τάςθσ 115kV. Ο μονωτιρασ αυτόσ πριν το πείραμα  
ιταν ςε λειτουργία και επελζγθ για το πείραμα γιατί παρουςίαηε αυξθμζνθ αντοχι. Είχε  

βζβαια κάποια ςθμάδια καψίματοσ από κεραυνόπλθκτα 

 
Πειραματικι διάταξθ. 

 

Θ εφαρμοηόμενθ τάςθ αυξανόταν ςταδιακά ςε βιματα των 5kV, ζωσ ότου φτάςει τθν ονομαςτικι. Οι εικόνεσ των μερικϊν εκκενϊςεων 
και τα αντίςτοιχα φορτία που εκλφονται (PD magnitudes) καταγράφονταν ταυτόχρονα. Θ απόςταςθ μεταξφ του ςθμείου ενδιαφζροντοσ 
και τθσ κάμερασ ιταν 5m. Οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ τάςθσ είχε ςαν αποτζλεςμα μεγαλφτερθ ζνταςθ εκκζνωςθσ (όπωσ αυτι μετρικθκε 
από τον ανιχνευτι φορτίου - PD detector). 
 
Δραςτθριότθτα 5 : Αποτελζςματα 
 
Με το παραπάνω πείραμα ζγινε δυνατό να υπάρξει ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτισ 
μεταςχθματιςμζνεσ παραμζτρουσ εικόνασ και το μζγεκοσ τθσ μερικισ εκκζνωςθσ. Το  
φορτίο τθσ εκκζνωςθσ φαίνεται να είναι ανάλογο με τθν ζνταςθ τθσ φωτεινότθτασ των  
pixels τθσ εικόνασ. 
Υπάρχουν πολλά ςθμεία ςε ζνα μθ κεραμικό μονωτιρα που μποροφν να λειτουργιςουν  
ςαν εςτίεσ ζναρξθσ μερικϊν εκκενϊςεων. Τζτοια είναι: 
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•   
Ο πυρινασ του μονωτιρα, ακόμα κ αι ςε ξθρζσ ςυνκικεσ, όταν δεν υπάρχει τοροειδζσ  
(grading ring)  
• Εξαρτιματα, αλλά και το υδρόφοβο περίβλθμα, κυρίωσ κατά τθν παρουςία ςταγόνων  
νερό. 
• Επιφάνειεσ που βρίςκονται ανάμεςα ςε δίςκουσ, κυρίωσ όταν υπάρχουν και 
ςταγονίδια νεροφ . 
• Το τμιμα ςτιριξθσ μεταξφ του ακροδζκτθ ΥΤ και του πρϊτου πιάτου, κυρίωσ υπό  
ςυνκικεσ υγραςίασ . 
 
 
Δραςτθριότθτα 6 : Εξζταςθ ςτο CTAT 
 

Διάλεξθ 2 : , Γζφυρα Schering : Προςδιοριςμόσ του ςυντελεςτι απολιων ςτζρεων μονωτικϊν  υλικϊν  Αλυςοειδείσ 

μονωτιρασ 

 

Δραςτθριότθτα 1 : Επίδειξθ Video 

 

ε αυτι τθν δραςτθριότθτα γίνεται αναπαραγωγι βίντεο ςε κινδφνουσ ςχετικοφσ με τθν Υψθλι Τάςθ κακϊσ και ςτθν επικινδυνότθτα 
που υπάρχει όταν κάνουμε χειριςμοφσ ςε για τθν πραγματοποίθςθ τθσ άςκθςθσ . 
Δείτε ζνα απόςπαςμα από εικόνεσ από το βίντεο που είδαν οι φοιτθτζσ  
 

 

Φωτογραφία τθσ πειραματικισ διάταξθσ διάςπαςθσ των δοκιμίων  
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Φωτογραφίεσ δενδριτϊν διάφραγμα, εςτιαςμζνεσ ςε διαφορετικό 
ςτο εςωτερικό ενόσ δοκιμίου ΜΜΑ με βάκοσ  

 

Δραςτθριότθτα 2 : φνδεςθ Εννοιϊν με τθ κεωρία 

 

Ζννοιεσ  

Διθλεκτρικι Αντοχι 

Θ διθλεκτρικι αντοχι (Ed) είναι ζνα κριτιριο για τθν επιλογι των μονωτικϊν υλικϊν ςε μία καταςκευι. Ωσ διθλεκτρικι αντοχι 

ενόσ μονωτικοφ υλικοφ ζχει οριςτεί το πθλίκο τθσ ελάχιςτθσ ενεργοφ τιμισ τθσ τάςθσ για τθ διάςπαςθ προσ τθν απόςταςθ των 

θλεκτροδίων ςε ομογενζσ πεδίο. 

 

Εd=

d

U d min
 (ςε MV/cm 

 

Οι τιμζσ που δίνονται ςτον παρακάτω πίνακα για τθ διθλεκτρικι αντοχι μερικϊν μονωτικϊν (ςε ομογενζσ πεδίο, ςυχνότθτασ 50 Hz και 

για μικρό χρονικό διάςτθμα καταπόνθςθσ) δείχνουν τθ δυνατότθτα αυτι.  

Μονωτικό υλικό d ςε mm Ed ςε kV/cm 

Αζρασ   21 

Λάδι μεταςχθματιςτϊν  60…200 

Ρορςελάνθ  0,5…3 340…380 

Στεατίτθσ  0,5…3 200…300 

Γυαλί  <1 160…400 

Χαρτόνι  0,5…1,5 300…450 

Χαρτόνι ςτο λάδι <2 200…400 

Σκλθρό ελαςτικό <3 300…500 

Ξφλο  <3 30…50 

Glimmer 0,01…0,1 500…1000 

         

 

Ρίνακασ 3.10 : Ενεργόσ τιμι τθσ διθλεκτρικισ αντοχισ (Εd) διαφόρων μονωτικϊν υλικϊν για καταπόνθςθ μικρισ χρονικισ διάρκειασ ςε 

ομογενζσ πεδίο ςυχνότθτασ 50 Hz. 

 

Ηλεκτροχθμικι διάςπαςθ (γιρανςθ τθσ μόνωςθσ) 
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Θ θλεκτροχθμικι διάςπαςθ οφείλεται ςτισ μερικζσ εκκενϊςεισ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε κζςεισ ανομοιογζνειασ ςτον όγκο ι ςτθν 
επιφάνεια του μονωτικοφ, προκαλϊντασ ςταδιακι αλλαγι ςτθ μοριακι δομι του υλικοφ. Ρρόκειται για ζνα θλεκτροχθμικό φαινόμενο, 
που βακμιαία προκαλεί τθ μείωςθ τθσ θλεκτρικισ αντοχισ του μονωτικοφ. Θ θλεκτροχθμικι διάςπαςθ είναι μακροπρόκεςμθ διαδικαςία, 
που εξαρτάται από το ρυκμό αφξθςθσ τθσ χθμικισ μεταβολισ και για αυτό ονομάηεται και γιρανςθ. 

Γζφυρα Schering  

 
Θ γζφυρα Schering είναι από τισ πιο ςθμαντικζσ a.c γζφυρεσ και χρθςιμοποιείται εκτεταμζνα για τθν μζτρθςθ πυκνωτϊν. Αν και θ 

γζφυρα Schering χρθςιμοποιείται γενικά για μετριςεισ χωρθτικότθτασ, είναι και ιδιαίτερα χριςιμθ ςτθ μζτρθςθ μονωτικϊν ιδιοτιτ ων 

για παράδειγμα όταν ζχουμε γωνίεσ φάςθσ πολφ κοντά ςτισ . 90°  

Θ βαςικι ςχθματικι μορφι τθσ φαίνεται ςτο ςχιμα 1 Ραρατθροφμε ότι ο κλάδοσ 1 αποτελείται από μια ωμικι αντίςταςθ και ζνα 

πυκνωτι που είναι ςυνδεδεμζνοι μεταξφ τουσ ςε παράλλθλθ ςφνδεςθ. Ο πυκνωτισ μίκασ υψθλισ ποιότθτασ ζχει πολφ μικρζσ ωμικζσ 

απϊλειεσ και για τον λόγο αυτό θ γωνία φάςθσ του είναι πολφ κοντά ςτισ . Ο πυκνωτισ που ςαν διθλεκτρικό του ζχει αζρα ζχει πολφ 

ςτακερι τιμι και αναπτφςςει πολφ μικρό θλεκτρικό πεδίο και για τον λόγο αυτό μποροφμε να κρατιςουμε το ςτοιχείο υπό μζτρθςθ 

μακριά από ιςχυρά πεδία. Ζτςι είναι όςο το δυνατόν περιςςότερο μονωμζνο.  

 

 
 

Σχιμα 3.13 : Γζφυρα Schering 
 
 

Ππωσ είναι πλζον γνωςτό θ ςυνκικθ ιςορροπίασ απαιτεί το άκροιςμα των γωνιϊν των φάςεων των κλάδων 1 και 4 να ιςοφται με το 

άκροιςμα των γωνιϊν των φάςεων των κλάδων 2 και 3. Αφοφ ο ςτακερό πυκνωτισ είναι ςτον κλάδο 3 και ςτον κλάδο 2 ζχουμε ζνα 

κακαρό ωμικό φορτίο, το άκροιςμα των γωνιϊν των φάςεων ςτουσ κλάδουσ αυτοφσ είναι <κ1+<κ2<900. Κατά ςυνζπεια για να 

κρατιςουμε τθν γζφυρα ςε ιςορροπία πρζπει και άκροιςμα των γωνιϊν των φάςεων των κλάδων 1 και 4 να είναι . Ο κλάδοσ που  

περιζχει τα υπό μζτρθςθ ςτοιχεία, ςυνδυαςμόσ ωμικισ και χωρθτικισ ςυμπεριφοράσ, κα ζχει γωνία φάςθσ μικρότερθ των . Άρα είναι  

απαραίτθτο να δϊςουμε ςτον κλάδο 1 μία χωρθτικι γωνία φάςθσ ςυνδζοντασ ζναν πυκνωτι C1 παράλλθλα με τθν αντίςταςθ R1. Αφοφ ο 

πυκνωτισ C1 είναι μεταβλθτόσ, είναι πολφ εφκολο να κρατιςουμε μια πολφ μικρι χωρθτικι γωνία φάςθσ. 

 
 

 

Δραςτθριότθτα 3 : Επαφι με το γνωςτικό εργαλείο CTAT και απάντθςθ ςε ερωτιςεισ κατανόθςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ. 

Ακολουκεί παρατιρθςθ του εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ. 

 
 
Ερωτιςεισ κατανόθςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ μζςω του γνωςτικοφ εργαλείου  
 

1. Σε μια μόνωςθ υπάρχουν πάντοτε απϊλειεσ ενζργειασ, οι οποίεσ υπό 

εναλλαςςόμενθ τάςθ οφείλονται ; 

a) Στθν κατανάλωςθ ενζργειασ κατά τθ διαρκι εναλλαγι τθσ φοράσ τθσ θλεκτρικισ εναλλαγισ των δίπολων ςτο 

ρυκμό εναλλαγισ τθσ πολικότθτασ τθσ εναλλαςςόμενθσ τάςθσ. 

b)  Στθν πολφ μικρι ειδικι αγωγιμότθτα που ζχουν τα μονωτικά υλικά. 
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c) Και ςτουσ δυο παραπάνω λόγοσ  

2. Στθν πλειοψθφία των ςυςτθμάτων μόνωςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν πράξθ τι είναι ; 

a) Αζρια  

b) Στερεά  

c) Υγρά  

d) Πλα τα παραπάνω  

3. Ρεριγράψτε τθν  γζφυρα Schering και τθν λειτοφργει τθσ ; 

 

Εικόνεσ από τον πειραματικό εξοπλιςμό : 

 
Operating Module ΥΤ (HV module). 

1. Μπουτάν ζκτακτθσ ανάγκθσ (Emergency Off) 
2. Ζνδειξθ τθσ τάςθσ ςε kV 
3. Οκόνθ ενδείξεων 
4. Μπουτόν ρφκμιςθσ (F1) 
5. Μπουτόν ρφκμιςθσ (F2) 
6. Knob / push μπουτόν 
7. Υποδοχι κάρτασ 
8. Protocol printer 
9. ΘV Off 
10. HV On 
11. Κλειδί 
12. Μπουτόν ζναρξθσ παροχισ τάςθσ 

 
Ωμικόσ καταμεριςτισ 
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Γζφυρα Schering 

 
 

Δραςτθριότθτα 4 : Πραγματοποίθςθ του εργαςτθριακοφ μζρουσ του μακιματοσ 

 
Περιγραφι πειράματοσ  

Οι εξιςϊςεισ ιςορροπίασ τθσ γζφυρασ είναι : Ωσ εκ τοφτου, Z1 = R1 / *2πfC1 ((1/2πfC1) + R1)+ = R1 / (1 + 2πfC1R1), ενϊ θ Z3 = 
1/2πfC3 R3 +. Ζτςι, όταν θ γζφυρα είναι ιςορροπθμζνθ: 
2πfC2R1 / (1 +2 πfC1R1) = R2 / (1/2πfC3 + R3)? Ι  
2πfC2 (1/2πfC3 + R3) = (R2/R1) (1 +2 πfC1R1)? Ι 
C2/C3 + 2πfC2R3 = R2/R1 2πfC1R2 + 2πfC2R3 = 2πfC1R2 ι  
R3 = C1R2 / C2. 

Πταν θ γζφυρα είναι ιςορροπθμζνθ, τα αρνθτικά και κετικά αντιδραςτικά ςυςτατικά είναι ίςοι και να ακυρϊςει το ζξω, ζτςι 
Ομοίωσ, όταν θ γζφυρα είναι ιςορροπθμζνθ, τα κακαρά αντίςταςθσ ςυςτατικά είναι ίςεσ, οπότε  
C2/C3 = R2/R1 ι 
C3 = R1C2 / R2. 
      
Σθμειϊςτε ότι θ εξιςορρόπθςθ τθσ Schering Bridge είναι ανεξάρτθτθ από τθ ςυχνότθτα.  

 
Ο πυκνωτισ, είναι πυκνωτισ μίκασ πολφ καλισ ποιότθτασ, για γενικζσ μετριςεισ ι πυκνωτισ αζροσ για μετριςεισ μονωτϊν. Ο πυκνωτισ 

τθσ μίκασ ζχει πολφ μικρζσ απϊλειεσ (μθδζν αντίςταςθ) και ςυνεπϊσ γωνία φάςθσ περίπου 90
0

.  
Ο ςυντελεςτισ ποιότθτασ είναι:  
 
Αν θ αντίςταςθ R

1
, είναι ςτακερι, μποροφμε να βακμονομιςουμε το όργανο, ϊςτε θ τιμι του C

1
, να μετράει το ςυντελεςτι απωλειϊν D.  

είναι ςυνάρτθςθ τθσ  ,θ βακμονόμθςθ ιςχφει μόνο για τθ ςυχνότθτα αυτι. Οι μετριςεισ πυκνωτϊν, γίνονται κυρίωσ με τθ μζκοδο τθ σ 
αντικατάςταςθσ. Θ γζφυρα ιςορροπείται χωρίσ τθν άγνωςτθ χωρθτικότθτα. Στθ ςυνζχεια ςυνδζεται θ άγνωςτθ χωρθτικότθτα είτε ςε 
ςειρά είτε παράλλθλο (C

1 
ι C

Χ
) . υκμίηεται το πραγματικό και το φαινόμενο ςτοιχείο ϊςτε να αποκαταςτακεί θ ιςορροπία τθσ γζφυρασ. 

Τα ΔC και ΔR που απαιτοφνται για τθν ιςορροπία είναι ίςα με τα άγνωςτα ςτοιχεία τθσ ςφνκετθσ αντίςταςθσ. Τυπικζσ τιμζσ 
χωρθτικοτιτων ςτισ εμπορικζσ γζφυρεσ χαμθλότερων ςυχνοτιτων κυμαίνονται από 100pF ζωσ 1μF με ςυντελεςτι απωλειϊν από 
0,00002 ζωσ 0,56. Πργανο με υψθλότερθ ςυχνότθτα μπορεί να μετριςει χωρθτικότθτεσ μζχρι μερικζσ εκατοντάδεσ pF  

 

 
Δραςτθριότθτα 5 : Αποτελζςματα 
 
Για υχνότθτα = 1.003KHz. 
Θ τιμι του αγνϊςτου ικανότθτα είναι = 0.461μF. Ζχουμε δει όταν γζφυρα είναι Λςορροπθμζνθ με τθν καλφτερθ ςτακεροποίθςθ, τότε θ 
τιμι τθσ χωρθτικότθτασ είναι C= 0.449μF 
 
 
Δραςτθριότθτα 6 : Εξζταςθ ςτο CTAT 
 
 
 
Διάλεξθ 3 : Αλυςοειδείσ μονωτιρασ : Προςδιοριςμόσ τθσ κατανομι τάςθσ ςε αλυςοειδείσ μονωτιρεσ  

 

 

Δραςτθριότατα 1 : Επίδειξθ Video 
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ε αυτι τθν δραςτθριότθτα γίνεται αναπαραγωγι βίντεο ςε κινδφνουσ ςχετικοφσ με τθν Υψθλι Τάςθ κακϊσ και ςτθν επικινδυνότθτα 
που υπάρχει όταν κάνουμε χειριςμοφσ ςε για τθν πραγματοποίθςθ τθσ άςκθςθσ . 
 
 

Δραςτθριότθτα 2 : φνδεςθ Εννοιϊν με τθ κεωρία 

 

Ζννοιεσ  

1.  Μονωτιρεσ πορςελάνθσ, Ζλεγχοσ του ρεφματοσ διαρροισ , Αντοχι ςτθ διάβρωςθ, Γιρανςθ πολυμερϊν μονωτιρων , 

Γιρανςθ, Υδρόλυςθ 

 
Γιρανςθ πολυμερϊν μονωτιρων 
 
Τα πολυμερι μονωτικά υλικά χρθςιμοποιοφνται όλο και περιςςότερο ςτθν καταςκευι μονωτιρων. Τα πλεονεκτιματά τουσ (καλζσ 
θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ, υψθλι μθχανικι αντοχι, μεγάλθ αντοχι ςτθ διάβρωςθ, εφκολθ μορφοποίθςθ, χαμθλό κόςτοσ καταςκευισ και 
ςυντιρθςθσ) κακιςτοφν τα πολυμερι υλικά μία καλι επιλογι μονωτικοφ υλικοφ για αρκετζσ εφαρμογζσ. Εκτόσ, όμωσ, από τα 
πλεονεκτιματα που ζχουν, παρουςιάηουν και κάποια μειονεκτιματα, κακϊσ υφίςτανται “υποβάκμιςθ” (degradation), υπό 
ςυγκεκριμζνεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, θ οποία επιδρά ςτθν εμφάνιςθ και ςτισ ιδιότθτζσ τουσ . Στθ χθμεία ο όροσ “υποβάκμιςθ”  
αναφζρεται ςε οποιαδιποτε χθμικι μεταβολι ςτθ δομι του  
πολυμεροφσ. 
     Τα πολυμερι υφίςτανται ςυχνά, με τθν πάροδο του χρόνου, μια βραδεία και μθ αντιςτρεπτι μεταβολι των ιδιοτιτων τουσ, θ οποία 
αντιςτοιχεί ςτθ μείωςθ των μθχανικϊν ιδιοτιτων και κυρίωσ τθσ ελαςτικότθτασ. Θ μεταβολι αυτι γίνεται με τουσ ακόλουκουσ 
μθχανιςμοφσ: οξείδωςθ, υδρόλυςθ, φωτόλυςθ, ράγιςμα υπό τθν επίδραςθ δυνάμεων, βιολογικι αποςφνκεςθ. Οι μθχανιςμοί αυτοί 
επθρεάηονται από τθ κερμοκραςία και το περιβάλλον, ςτο οποίο χρθςιμοποιείται το πολυμερζσ, όπωσ π.χ. μολυςμζνοσ αζρασ, κενό, 
αδρανζσ αζριο, υγρό, ενϊ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ επιδροφν και οι ακτινοβολίεσ ορατοφ και υπεριϊδουσ φωτόσ, μικροοργανιςμοί και 
μθχανικζσ τάςεισ. 
 
   Τα πολυμερι υλικά μπορεί να υποςτοφν “υποβάκμιςθ” ωσ αποτζλεςμα τθσ ζκκεςθσ  
τουσ ςτουσ παρακάτω παράγοντεσ: 
 

2. Κερμότθτα 

Κάκε πολυμερζσ υφίςταται “υποβάκμιςθ” ςε κάποιο επίπεδο, εάν θ κερμοκραςία αυξθκεί αρκετά και οι διακυμάνςεισ τθσ είναι 
ςθμαντικζσ. Θ κερμικι γιρανςθ των πολυμερϊν είναι κακοριςτικι για τθ ςυμπεριφορά των υλικϊν αυτϊν ςε περιπτϊςεισ φωτιάσ .  
 

3. Φωσ 

 Το φάςμα τθσ ακτινοβολοφμενθσ ενζργειασ από τον ιλιο, θ οποία φκάνει ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ το καλοκαίρι, εκτείνεται περίπου από 
τθν υπεριϊδθ (από 290nm) ζωσ τθν υπζρυκρθ περιοχι, ενϊ θ υπεριϊδθσ ςυνιςτϊςα τθσ ακτινοβολίασ περιζχει ςθμαντικι ενζργεια, 
ικανι να ςπάςει τθν κφρια αλυςίδα και να προκαλζςει γιρανςθ ςε πολλά πολυμερι. Ραρ’ ότι τα πολυμερι υλικά, ςε φυςικι κατάςταςθ, 
δεν απορροφοφν φωσ με μικοσ κφματοσ μεγαλφτερο από 300nm, θ φωτογιρανςθ των πολυμερϊν ςυμβαίνει με φωσ ςτθν υπεριϊδθ 
περιοχι και οφείλεται ςτθν παρουςία χρωμοςωμάτων, τα οποία παράγονται τυχαία μζςα ςτο πολυμερζσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφνκεςθσ 
του υλικοφ. Θ υπεριϊδθσ ακτινοβολία προκαλεί φωτοχθμικζσ αντιδράςεισ, δθμιουργεί ελεφκερεσ ρίηεσ και ςπάηει τισ κφριεσ αλυςίδεσ 
οδθγϊντασ ςταδιακά ςτο ςχθματιςμό ενόσ θλεκτρικοφ δενδρίτθ . Τα πολυμερι είναι επίςθσ ευαίςκθτα ςε ακτίνεσ Χ και ακτίνεσ γ .  
 

4. Ατμόςφαιρα 

 Θ χθμικι επίδραςθ των αερίων τθσ ατμόςφαιρασ μπορεί να προκαλζςει γιρανςθ ςτα πολυμερι. Θ πιο ςθμαντικι είναι θ προςβολι από 
το οξυγόνο, αλλά και αζρια όπωσ το όηον, το διοξείδιο του κείου και το διοξείδιο του αηϊτου μπορεί να ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ, 
ακόμα και ςε χαμθλι ςυγκζντρωςθ . 
 

5. Υδρόλυςθ 

 Τα πολυμερι είναι, αναπόφευκτα, ευαίςκθτα ςε αυτόν τον ειδικό τφπο χθμικισ επίδραςθσ κάτω από κατάλλθλεσ ςυνκικεσ. Υδρολυτικι 
υποβάκμιςθ υφίςτανται τα ςυνκετικά πολυμερι, που περιζχουν εςτζρεσ, αμίδια, ουρεκάνθ και καρβονυλικζσ διαςταυρϊςεισ, και τα 
φυςικά πολυμερι, πολυςακχαρίδια και πρωτεΐνεσ. Θ υδρόλυςθ οδθγεί ςε ραγδαία απϊλεια των φυςικϊν ιδιοτιτων των  πολυμερϊν, ωσ 
αποτζλεςμα τεμαχιςμοφ των αλυςίδων. Θ φπαρξθ ΝαCl, λόγω κακαλάτωςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν απορρόφθςθ υπεριϊδουσ 
ακτινοβολίασ είναι δυνατό να οδθγιςει ςτθν παραγωγι ΘCl (τοξικοφ αερίου). Το ιδιαίτερα υγρό περιβάλλον και pH μικρότερο του 7  
ευνοοφν αυτό τον τφπο γιρανςθσ. Βζβαια, ο υδρόφοβοσ χαρακτιρασ πολλϊν πολυμερϊν και θ προςπάκεια ενίςχυςισ του κακυςτεροφν 
τθ διεργαςία τθσ υδρόλυςθσ . 
 

6. Βιογιρανςθ 

 Τα περιςςότερα φυςικά πολυμερι, αλλά και αρκετά ςυνκετικά πολυμερι, είναι ευαίςκθτα ςτθν επίδραςθ των μυκιτων και των 
μικροοργανιςμϊν κάτω, φυςικά, από κατάλλθλεσ ςυνκικεσ. Επιςθμαίνεται ότι, πολυμερι, τα οποία ζχουν, αρχικά, αυξθμζνθ αντίςτας θ 
ςτθ βιογιρανςθ, μπορεί να γίνουν ευαίςκθτα, μετά τθ διάςπαςθ τθσ αλυςίδασ τουσ, λόγω τθσ φωτοοξείδωςθσ.  
     Θ γιρανςθ των πολυμερϊν μονωτιρων οφείλεται ςτουσ περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ, οι οποίοι αναλφκθκαν προθγουμζνωσ, κακϊσ 
και ςε παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν θλεκτρικι και τθ μθχανικι καταπόνθςθ. Με το φαινόμενο τθσ γιρανςθσ των πολυμερϊν 
μονωτιρων ζχουν αςχολθκεί πολλοί ερευνθτζσ, είτε μζςω εργαςτθριακϊν δοκιμϊν, είτε μζςω πειραμάτων ςε φυςικζσ ςυνκικεσ  
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Δραςτθριότθτα 3 : Επαφι με το γνωςτικό εργαλείο CTAT και απάντθςθ ςε ερωτιςεισ κατανόθςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ. Ακολουκεί 
παρατιρθςθ του εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ. 
 
 

1. Σρόποι μετριαςμοφ του φαινομζνου τθσ υπερπιδθςθσ ςε Αλυςοειδείσ μονωτιρεσ ; ( γράψτε λίγα λογία τουσ Σρόπουσ )  

 

i. Επζκταςθ του μικουσ. 

ii. Ρλφςιμο 

iii. Επιφανειακζσ επιςτρϊςεισ. 

iv. Υάλωςθ 

v. Αντοχι ςτθ διάβρωςθ 

vi. …………………………………………. 

vii. ……………………………………… 

 

2. Ποιοι μθχανιςμοί ενιςχφουν τθν  γιρανςθ πολυμερϊν αλυςοειδοφσ μονωτιρων; 

 

3. Ροια πολυμερι υλικά μπορεί να υποςτοφν “υποβάκμιςθ” ωσ αποτζλεςμα τθσ ζκκεςθσ  

τουσ ςτουσ παρακάτω παράγοντεσ:( Λίγα λογία εξιγθςθ)  

a) Κερμότθτα 

b) Υδρόλυςθ 

c) Γιρανςθ 

d) Φωσ 

e) ………………………….. 

f) ………………………. 

Δραςτθριότθτα 4 : Πραγματοποίθςθ του εργαςτθριακοφ μζρουσ του μακιματοσ 
 
Μζτρθςθ τθσ κατανομισ τθσ επιβαλλόμενθσ τάςθσ 
 
Ρροκειμζνου να προςδιοριςτεί πειραματικά θ κατανομι τθσ επιβαλλόμενθσ τάςθσ ςε ζναν αλυςοειδι μονωτιρα χρθςιμοποιικθκε θ 
διάταξθ του 
 

 
Ρειραματικι διάταξθ 

 
Θ διάταξθ περιλαμβάνει ζναν αυτομεταςχθματιςτι (230/0...230)V, θ είςοδοσ του οποίου ςυνδζεται, μζςω ενόσ ςτακεροποιθτι, ςτθν 
παροχι τθσ Δ.Ε.Θ. (230V, 50Hz) και θ ζξοδοσ του τροφοδοτεί ζνα μεταςχθματιςτι 110V/55kV. Θ εφαρμοηόμενθ τάςθ ςτον  αλυςοειδι 
μονωτιρα μετρικθκε τοποκετϊντασ ζνα βολτόμετρο ςτο πρωτεφον του μεταςχθματιςτι και πολλαπλαςιάηοντασ τθν ζνδειξι του με το 
λόγο μεταςχθματιςμοφ α (α=500) .      
 
     Ρροκειμζνου να ελεγχκεί θ αναπαραγωγιμότθτα των μετριςεων, θ επιβαλλόμενθ τάςθ  ςτο μονωτιρα μετρικθκε με θλεκτροςτατικό 
βολτόμετρο, ςυνδεδεμζνο ςτο δευτερεφον του μεταςχθματιςτι. Οι ενδείξεισ του θλεκτροςτατικοφ βολτομζτρου ςυγκρίκθκαν με τισ 
αντίςτοιχεσ  τιμζσ του βολτομζτρου, το οποίο είχε ςυνδεκεί ςτο πρωτεφον το μεταςχθματιςτι.  
   Θ επιβαλλόμενθ τάςθ U2 αυξάνεται, ζωσ ότου ςτον ςπινκθριςτια να εφαρμοςτεί θ τάςθ διάςπαςισ του Ud. Το ποςοςτό τθσ τάςθσ Pi, 
το οποίο εφαρμόηεται ςτον i-οςτό διςκοειδι μονωτιρα τθσ αλυςίδασ όπου U2i είναι θ τρζχουςα τιμι τθσ U2, όταν με το ςπινκθριςτι 
παράλλθλο ςτον i- οςτό δίςκο, αυτόσ διαςπάται.  
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Μετακινϊντασ το ςπινκθριςτι, παράλλθλα, εκάςτοτε, ςε ζναν ζκαςτο από τουσ διςκοειδείσ μονωτιρεσ , προκφπτουν n το πλικοσ (n: 
πλικοσ των δίςκων τθσ αλυςίδασ) ποςοςτά Pi, τα οποία ακροιηόμενα δίνουν, προφανϊσ 1: 

 

(2.1) (2.2) 
Οπότε  προκφπτει θ τάςθ διάςπαςθσ Ud του ςπινκθριςτι, ςτθ ςυνζχεια δε, γνωςτισ, πλζον, αυτισ, από τθν εξίςωςθ (2.1)  υπολογίη εται θ 
επιβαλλόμενθ τάςθ U2i ςε κάκε διςκοειδι μονωτιρα  

 

Δραςτθριότθτα 5 : Αποτελζςματα 
 

Με βάςθ τθ διαδικαςία που περιγράφθκε παραπάνω λιφκθκαν δεκαπζντε ςειρζσ μετριςεων για τθν κατανομι τθσ επιβαλλόμενθσ 
τάςθσ ςε κάκε αλυςοειδι μονωτιρα, ο οποίοσ χρθςιμοποιείται για τθν ανάρτθςθ γραμμϊν μεταφοράσ 150kV. Μία εκ των πζντε 
διακζςιμων αλυςοειδϊν μονωτιρων ιταν ρυπαςμζνθ, με αποτζλεςμα να μετρθκεί, αρχικά, θ κατανομι τθσ τάςθσ υπό ςυνκικεσ 
ρφπανςθσ και, ςτθ ςυνζχεια, κατόπιν κακαριςμοφ τθσ αλυςίδασ, να μετρθκεί εκ νζου θ κατανομι τθσ τάςθσ.  
    
 Τα αποτελζςματα των μετριςεων για τουσ αλυςοειδείσ μονωτιρεσ ανάρτθςθσ των γραμμϊν μεταφοράσ 150kV (για τουσ αλυςοειδείσ 
μονωτιρεσ ανάρτθςθσ των γραμμϊν μεταφοράσ 400kV δεν ιταν εφικτό να μετρθκεί ςτο εργαςτιριο θ κατανομι τθσ επιβαλλόμενθσ 
τάςθσ, λόγω του μεγάλου μικουσ των αλυςίδων αυτϊν), 
    
  Στον Ρίνακα  παρουςιάηεται θ κατανομι τθσ επιβαλλόμενθσ τάςθσ για τουσ 
διάφορουσ αλυςοειδείσ μονωτιρεσ, οι οποίοι αποτελοφνται από δζκα ι δϊδεκα  
διςκοειδείσ μονωτιρεσ. 
 

 
Κατανομι τθσ επιβαλλόμενθσ τάςθσ ςτουσ διάφορουσ αλυςοειδείσ μονωτιρεσ  
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Pearson Correlation 

 

Correlations 

Ερωτιςεισ   

Ρραγματοποίθςθ 

παρουςίαςθσ ςτθν 

τάξθ ι ςτο διαδίκτυο 

Ρροετοιμάςτθκαν 

αρκετά πρόχειρα 

παραδοτζα πριν τθν 

τελικι ζκδοςθ 

Συνεργαςτικατε με 

τουσ ςυμφοιτθτζσ 

ςασ κατά τθ 

διάρκεια εργαςιϊν 

μζςα ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ 

Συνεργαςτικατε με 

τουσ ςυμφοιτθτζσ 

ςασ ζξω από τθν 

αίκουςα 

διδαςκαλίασ για τθν 

προετοιμαςία 

εργαςιϊν 

Χρθςιμοποιικθκε 

κάποιο διδακτικό 

ςφςτθμα από το 

διαδίκτυο για τθν 

ανταλλαγι απόψεων 

ι για τθν περάτωςθ 

εργαςίασ 

Συηθτιςατε για τα 

μελλοντικά ςασ 

ςχζδια αναφορικά 

με τθν 

επαγγελματικι ςασ 

ςταδιοδρομία με το 

ακαδθμαϊκό 

προςωπικό ι 

τρίτουσ ςυμβοφλουσ 

Ραραλάβατε άμεςθ 

γραπτι ι προφορικι 

ανατροφοδότθςθ 

από τουσ 

διδάςκοντεσ ςχετικά 

με τθν ακαδθμαϊκι 

ςασ επίδοςθ 

Δουλζψατε ςκλθρά, 

περιςςότερο από 

όςο πιςτεφατε , 

ϊςτε να 

ςυναντιςετε τον 

διδάςκοντα τισ 

προςδοκίεσ και τα 

πρότυπα 

Δουλζψατε ςκλθρά, 

περιςςότερο από 

όςο πιςτεφατε , 

ϊςτε να 

ςυναντιςετε τον 

διδάςκοντα τισ 

προςδοκίεσ και τα 

πρότυπα 

Δουλζψατε με το 

ακαδθμαϊκό 

προςωπικό πάνω ςε 

δραςτθριότθτεσ 

,διαφορετικζσ από 

τισ εργαςίεσ για το 

ςπίτι 

Ρραγματοποίθςθ 

κρίςεων για τθν αξία 

τθσ πλθροφορίασ, 

διαφωνίεσ ι 

μζκοδοι, όπωσ τον 

τρόπο με τον οποίο 

άλλοι ςυλλζγουν και 

ερμθνεφουν 

δεδομζνα. 

Συμμετοχι ςε ομάδα 

μελζτθσ ι 

μακθςιακι 

κοινότθτα . 

Φοίτθςθ ςτο 

εξωτερικό ι 

ςυμμετοχι ςε 

πρόγραμμα 

ανταλλαγισ 

φοιτθτϊν. 

Απόκτθςθ 

ευρφτερθσ γενικισ 

παιδείασ ςτο 

αντικείμενο τθσ 

θλεκτρολογίασ. 

Ενεργόσ ςυμμετοχι 

ςε μικρζσ ομάδεσ 

προβλθματιςμοφ και 

ςυηθτιςεωσ 

κεμάτων. 

Ρραγματοποίθςθ παρουςίαςθσ 

ςτθν τάξθ ι ςτο διαδίκτυο 

Pearson Correlation 1 ,550
**

 ,299
*
 ,215 ,193 ,348

**
 ,267

*
 ,108 ,105 -,040 ,287

*
 ,477

**
 ,493

**
 ,222 ,478

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,017 ,090 ,131 ,005 ,034 ,398 ,414 ,754 ,023 ,000 ,000 ,080 ,000 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Ρροετοιμάςτθκαν αρκετά πρόχειρα 

παραδοτζα πριν τθν τελικι ζκδοςθ 

Pearson Correlation ,550
**

 1 ,346
**

 ,064 ,307
*
 ,657

**
 ,323

**
 ,176 ,170 ,300

*
 ,410

**
 ,490

**
 ,420

**
 ,291

*
 ,314

*
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,005 ,619 ,014 ,000 ,010 ,167 ,182 ,017 ,001 ,000 ,001 ,020 ,012 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Συνεργαςτικατε με τουσ 

ςυμφοιτθτζσ ςασ κατά τθ διάρκεια 

εργαςιϊν μζςα ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ 

Pearson Correlation ,299
*
 ,346

**
 1 -,152 ,294

*
 ,317

*
 ,152 -,179 -,232 -,091 ,065 -,007 ,381

**
 ,160 ,408

**
 

Sig. (2-tailed) ,017 ,005  ,235 ,019 ,011 ,234 ,160 ,068 ,478 ,611 ,954 ,002 ,211 ,001 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Συνεργαςτικατε με τουσ 

ςυμφοιτθτζσ ςασ ζξω από τθν 

αίκουςα διδαςκαλίασ για τθν 

προετοιμαςία εργαςιϊν 

Pearson Correlation ,215 ,064 -,152 1 -,117 -,041 ,019 ,216 ,255
*
 -,080 ,289

*
 ,232 ,113 -,038 ,074 

Sig. (2-tailed) ,090 ,619 ,235  ,362 ,752 ,883 ,090 ,044 ,531 ,022 ,067 ,377 ,766 ,566 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Χρθςιμοποιικθκε κάποιο διδακτικό 

ςφςτθμα από το διαδίκτυο για τθν 

ανταλλαγι απόψεων ι για τθν 

περάτωςθ εργαςίασ 

Pearson Correlation ,193 ,307
*
 ,294

*
 -,117 1 ,342

**
 -,253

*
 ,072 ,070 ,297

*
 -,037 -,056 ,253

*
 -,002 ,126 

Sig. (2-tailed) ,131 ,014 ,019 ,362  ,006 ,046 ,573 ,587 ,018 ,776 ,662 ,046 ,988 ,324 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Συηθτιςατε για τα μελλοντικά ςασ 

ςχζδια αναφορικά με τθν 

επαγγελματικι ςασ ςταδιοδρομία 

με το ακαδθμαϊκό προςωπικό ι 

τρίτουσ ςυμβοφλουσ 

Pearson Correlation ,348
**

 ,657
**

 ,317
*
 -,041 ,342

**
 1 ,177 -,028 -,057 ,295

*
 ,292

*
 ,372

**
 ,254

*
 ,156 ,346

**
 

Sig. (2-tailed) ,005 ,000 ,011 ,752 ,006  ,166 ,830 ,656 ,019 ,020 ,003 ,044 ,221 ,005 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Ραραλάβατε άμεςθ γραπτι ι 

προφορικι ανατροφοδότθςθ από 

τουσ διδάςκοντεσ ςχετικά με τθν 

ακαδθμαϊκι ςασ επίδοςθ 

Pearson Correlation ,267
*
 ,323

**
 ,152 ,019 -,253

*
 ,177 1 ,077 ,017 ,011 ,028 ,412

**
 ,346

**
 ,122 ,449

**
 

Sig. (2-tailed) ,034 ,010 ,234 ,883 ,046 ,166  ,550 ,894 ,930 ,829 ,001 ,005 ,341 ,000 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 
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Δουλζψατε ςκλθρά, περιςςότερο 

από όςο πιςτεφατε , ϊςτε να 

ςυναντιςετε τον διδάςκοντα τισ 

προςδοκίεσ και τα πρότυπα 

Pearson Correlation ,108 ,176 -,179 ,216 ,072 -,028 ,077 1 ,966
**

 ,201 ,048 ,068 ,175 ,098 -,021 

Sig. (2-tailed) ,398 ,167 ,160 ,090 ,573 ,830 ,550  ,000 ,113 ,709 ,598 ,169 ,443 ,872 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Δουλζψατε ςκλθρά, περιςςότερο 

από όςο πιςτεφατε , ϊςτε να 

ςυναντιςετε τον διδάςκοντα τισ 

προςδοκίεσ και τα πρότυπα 

Pearson Correlation ,105 ,170 -,232 ,255
*
 ,070 -,057 ,017 ,966

**
 1 ,195 ,087 ,036 ,122 ,095 -,068 

Sig. (2-tailed) ,414 ,182 ,068 ,044 ,587 ,656 ,894 ,000  ,126 ,495 ,782 ,341 ,459 ,595 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Δουλζψατε με το ακαδθμαϊκό 

προςωπικό πάνω ςε 

δραςτθριότθτεσ ,διαφορετικζσ από 

τισ εργαςίεσ για το ςπίτι 

Pearson Correlation -,040 ,300
*
 -,091 -,080 ,297

*
 ,295

*
 ,011 ,201 ,195 1 -,016 ,077 -,110 ,158 -,077 

Sig. (2-tailed) ,754 ,017 ,478 ,531 ,018 ,019 ,930 ,113 ,126  ,904 ,551 ,389 ,217 ,550 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Ρραγματοποίθςθ κρίςεων για τθν 

αξία τθσ πλθροφορίασ, διαφωνίεσ ι 

μζκοδοι, όπωσ τον τρόπο με τον 

οποίο άλλοι ςυλλζγουν και 

ερμθνεφουν δεδομζνα. 

Pearson Correlation ,287
*
 ,410

**
 ,065 ,289

*
 -,037 ,292

*
 ,028 ,048 ,087 -,016 1 ,280

*
 ,167 ,077 ,109 

Sig. (2-tailed) ,023 ,001 ,611 ,022 ,776 ,020 ,829 ,709 ,495 ,904  ,026 ,191 ,549 ,397 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Συμμετοχι ςε ομάδα μελζτθσ ι 

μακθςιακι κοινότθτα . 

Pearson Correlation ,477
**

 ,490
**

 -,007 ,232 -,056 ,372
**

 ,412
**

 ,068 ,036 ,077 ,280
*
 1 ,394

**
 ,132 ,399

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,954 ,067 ,662 ,003 ,001 ,598 ,782 ,551 ,026  ,001 ,302 ,001 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Φοίτθςθ ςτο εξωτερικό ι 

ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα 

ανταλλαγισ φοιτθτϊν. 

Pearson Correlation ,493
**

 ,420
**

 ,381
**

 ,113 ,253
*
 ,254

*
 ,346

**
 ,175 ,122 -,110 ,167 ,394

**
 1 ,015 ,666

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,002 ,377 ,046 ,044 ,005 ,169 ,341 ,389 ,191 ,001  ,909 ,000 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Απόκτθςθ ευρφτερθσ γενικισ 

παιδείασ ςτο αντικείμενο τθσ 

θλεκτρολογίασ. 

Pearson Correlation ,222 ,291
*
 ,160 -,038 -,002 ,156 ,122 ,098 ,095 ,158 ,077 ,132 ,015 1 ,111 

Sig. (2-tailed) ,080 ,020 ,211 ,766 ,988 ,221 ,341 ,443 ,459 ,217 ,549 ,302 ,909  ,386 

Ενεργόσ ςυμμετοχι ςε μικρζσ 

ομάδεσ προβλθματιςμοφ και 

ςυηθτιςεωσ κεμάτων. 

Pearson Correlation ,478
**

 ,314
*
 ,408

**
 ,074 ,126 ,346

**
 ,449

**
 -,021 -,068 -,077 ,109 ,399

**
 ,666

**
 ,111 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,012 ,001 ,566 ,324 ,005 ,000 ,872 ,595 ,550 ,397 ,001 ,000 ,386  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

T-test  
 

 

One-Sample Test 

 
Test Value = 5                                        

Ερωτιςεισ  
 95% Confidence Interval of the Difference 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 
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Ερωτιςεισ οι οποίεσ τζκθκαν 

κακϊσ και θ ςυνειςφορά μζςα ςτθν 

τάξθ ι μζςω του διαδικτφου 

-1,000 62 ,321 -,01587 -,0476 ,0159 

Ρραγματοποίθςθ παρουςίαςθσ 

ςτθν τάξθ ι ςτο διαδίκτυο 

-4,600 62 ,000 -,365079 -,52373 -,20643 

Συνεργαςτικατε με τουσ 

ςυμφοιτθτζσ ςασ κατά τθ διάρκεια 

εργαςιϊν μζςα ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ 

-3,819 62 ,000 -,19048 -,2902 -,0908 

Συνεργαςτικατε με τουσ 

ςυμφοιτθτζσ ςασ ζξω από τθν 

αίκουςα διδαςκαλίασ για τθν 

προετοιμαςία εργαςιϊν 

-14,396 62 ,000 -,90476 -1,0304 -,7791 

Συνειςφζρατε μαηί ιδζεσ και 

ζννοιεσ από διαφορετικζσ 

κεματικζσ κατά τθ διάρκεια 

περάτωςθσ μιασ εργαςίασ ι ακόμθ 

και κατά τθ διάρκεια ςυηθτιςεων 

μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

-3,013 62 ,004 -,20635 -,3432 -,0695 

Ραραλάβατε άμεςθ γραπτι ι 

προφορικι ανατροφοδότθςθ από 

τουσ διδάςκοντεσ ςχετικά με τθν 

ακαδθμαϊκι ςασ επίδοςθ      

-4,015 62 ,000 -,20635 -,3091 -,1036 

Δουλζψατε με το ακαδθμαϊκό 

προςωπικό πάνω ςε 

δραςτθριότθτεσ ,διαφορετικζσ από 

τισ εργαςίεσ για το ςπίτι 

-8,630 62 ,000 -,60317 -,7429 -,4635 

Απομνθμόνευςθ γεγονότων , ιδεϊν 

ι μεκόδων από τισ κεματικζσ και 

αναγνϊςματα, ζτςι ϊςτε να 

μπορείτε να τισ επαναλάβετε ςτθν 

ίδια περίπου μορφι. 

-4,787 62 ,000 -,26984 -,3825 -,1572 

Ανάλυςθ των βαςικϊν ςτοιχείων 

μιασ ιδζασ ,εμπειριϊν ι κεωρίασ 

,ςαν να γίνεται εξζταςθ 

ςυγκεκριμζνθσ περίπτωςθσ ι 

κατάςταςθσ ςε βάκοσ, 

αναλογιηόμενοι τα ςτοιχεία. 

-5,876 62 ,000 -,41270 -,5531 -,2723 
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 Σφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν , 

πλθροφοριϊν ι εμπειριϊν ςε νζεσ 

πιο περίπλοκεσ ερμθνείεσ και 

ςχζςεισ. 

-5,971 62 ,000 -,36508 -,4873 -,2429 

 Εφαρμογι κεωριϊν ι εννοιϊν ςε 

πρακτικά προβλιματα ι ςε νζεσ 

καταςτάςεισ. 

-2,730 62 ,008 -,20635 -,3574 -,0552 

Σε μια τυπικι εβδομάδα, οι 

αςκιςεισ, εργαςίεσ εργαςτθριακισ 

φφςεωσ, προβλθματικζσ και 

δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ φζρατε 

εισ πζρασ ιταν αρκετζσ 

-2,648 62 ,010 -,12698 -,2229 -,0311 

 Σφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν, 

πλθροφοριϊν ι εμπειριϊν ςε νζεσ 

πιο περίπλοκεσ ερμθνείεσ και 

ςχζςεισ. 

-2,312 62 ,024 -,07937 -,1480 -,0107 

Συμμετοχι ςε ομάδα μελζτθσ ι 

μακθςιακι κοινότθτα . 

-7,783 62 ,000 -,76190 -,9576 -,5662 

Φοίτθςθ ςτο εξωτερικό ι 

ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα 

ανταλλαγισ φοιτθτϊν. 

-4,633 62 ,000 -,28571 -,4090 -,1624 

Ρόςεσ ϊρεσ τισ οποίεσ ξοδεφετε ςε 

μια εβδομάδα κάνοντασ τθν 

προετοιμαςία για τθν τάξθ  

-5,534 62 ,000 -,42857 -,5834 -,2738 

Ρόςεσ ϊρεσ τισ οποίεσ ξοδεφετε ςε 

μια εβδομάδα κάνοντασ τθν 

ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ 

εκτόσ τθσ διδακτικισ φλθσ 

-12,200 62 ,000 -1,03175 -1,2008 -,8627 

 Απόκτθςθ ευρφτερθσ γενικισ 

παιδείασ ςτο αντικείμενο τθσ 

θλεκτρολογίασ.           

-6,660 62 ,000 -,53968 -,7017 -,3777 

 Απόκτθςθ γνϊςθσ και προςόντων 

τα οποία ςχετίηονται με τθν 

εργαςία.   

-7,302 62 ,000 -,58730 -,7481 -,4265 

 Καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ -7,607 62 ,000 -,66667 -,8419 -,4915 

 Ανάλυςθ ποςοτικϊν 

προβλθμάτων. 

-6,991 62 ,000 -,60317 -,7757 -,4307 

 Αποδοτικότερθ εργαςία με τουσ 

άλλουσ. 

-1,000 62 ,321 -,01587 -,0476 ,0159 
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 Αποδοτικότερθ εργαςία ςε 

ατομικό επίπεδο και καλφτερθ 

κατανόθςθ του εαυτοφ μασ.  

-1,426 62 ,159 -,03175 -,0763 ,0128 

 Επίλυςθ ςφνκετων, πολφπλοκων 

πραγματικϊν προβλθμάτων. 

-8,362 62 ,000 -,58730 -,7277 -,4469 

 Συνειςφορά ςτθν κοινότθτα 

θλεκτρολόγων μθχανικϊν. 

-4,594 62 ,000 -,25397 -,3645 -,1435 

Ηθτάτε το λόγο ςτθν αίκουςα                                                                                                         -5,495 62 ,000 -,44444 -,6061 -,2828 

     Ενεργόσ ςυμμετοχι ςε μικρζσ 

ομάδεσ προβλθματιςμοφ και 

ςυηθτιςεωσ κεμάτων. 

-5,768 62 ,000 -,34921 -,4702 -,2282 

Ζχετε καλι επίδοςθ ςτα 

διαγωνίςματα. 

-7,715 62 ,000 -,57143 -,7195 -,4234 

 Οι φοιτθτζσ εργάηονται μαηί ςτα 

πλαίςια κάποιασ ομάδασ  

-3,003 62 ,004 -,19048 -,3173 -,0637 

T- test  
 

 

One-Sample Test 

 
Test Value = 5                                        

Ερωτιςεισ  
  95% Confidence Interval of the Difference 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

Ερωτιςεισ οι οποίεσ τζκθκαν 

κακϊσ και θ ςυνειςφορά μζςα ςτθν 

τάξθ ι μζςω του διαδικτφου 

-1,000 62 ,321 -,01587 -,0476 ,0159 

Ρραγματοποίθςθ παρουςίαςθσ 

ςτθν τάξθ ι ςτο διαδίκτυο 

-4,600 62 ,000 -,365079 -,52373 -,20643 

Ρροετοιμάςτθκαν αρκετά πρόχειρα 

παραδοτζα πριν τθν τελικι ζκδοςθ 

-2,613 62 ,011 -,15873 -,2802 -,0373 

Χρθςιμοποιικθκαν πθγζσ από τθ 

βιβλιοκικθ 

-6,614 62 ,000 -,55556 -,7235 -,3877 

Συηθτιςατε ιδζεσ από τα 

αναγνϊςματα ςασ ι τθν τάξθ με 

τρίτουσ εκτόσ αίκουςασ 

διδαςκαλίασ( π.χ. ςυμφοιτθτζσ, 

μζλθ οικογενείασ, ςυνεργάτεσ ςτον 

εργαςιακό χϊρο) 

-8,000 62 ,000 -,63492 -,7936 -,4763 

Συνεργαςτικατε με τουσ 

ςυμφοιτθτζσ ςασ κατά τθ διάρκεια 

εργαςιϊν μζςα ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ 

-3,819 62 ,000 -,19048 -,2902 -,0908 
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Συνεργαςτικατε με τουσ 

ςυμφοιτθτζσ ςασ ζξω από τθν 

αίκουςα διδαςκαλίασ για τθν 

προετοιμαςία εργαςιϊν 

-14,396 62 ,000 -,90476 -1,0304 -,7791 

Συνειςφζρατε μαηί ιδζεσ και 

ζννοιεσ από διαφορετικζσ 

κεματικζσ κατά τθ διάρκεια 

περάτωςθσ μιασ εργαςίασ ι ακόμθ 

και κατά τθ διάρκεια ςυηθτιςεων 

μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

-3,013 62 ,004 -,20635 -,3432 -,0695 

Χρθςιμοποιικθκε κάποιο διδακτικό 

ςφςτθμα από το διαδίκτυο για τθν 

ανταλλαγι απόψεων ι για τθν 

περάτωςθ εργαςίασ  

-7,760 62 ,000 -,61905 -,7785 -,4596 

Συηθτιςατε για τα μελλοντικά ςασ 

ςχζδια αναφορικά με τθν 

επαγγελματικι ςασ ςταδιοδρομία 

με το ακαδθμαϊκό προςωπικό ι 

τρίτουσ ςυμβοφλουσ 

-5,310 62 ,000 -,50794 -,6992 -,3167 

Ραραλάβατε άμεςθ γραπτι ι 

προφορικι ανατροφοδότθςθ από 

τουσ διδάςκοντεσ ςχετικά με τθν 

ακαδθμαϊκι ςασ επίδοςθ      

-4,015 62 ,000 -,20635 -,3091 -,1036 

Δουλζψατε ςκλθρά, περιςςότερο 

από όςο πιςτεφατε , ϊςτε να 

ςυναντιςετε τον διδάςκοντα τισ 

προςδοκίεσ και τα πρότυπα 

-8,821 62 ,000 -,74603 -,9151 -,5770 

Δουλζψατε με το ακαδθμαϊκό 

προςωπικό πάνω ςε 

δραςτθριότθτεσ ,διαφορετικζσ από 

τισ εργαςίεσ για το ςπίτι 

-8,630 62 ,000 -,60317 -,7429 -,4635 

Ανάλυςθ των βαςικϊν ςτοιχείων 

μιασ ιδζασ ,εμπειριϊν ι κεωρίασ 

,ςαν να γίνεται εξζταςθ 

ςυγκεκριμζνθσ περίπτωςθσ ι 

κατάςταςθσ ςε βάκοσ, 

αναλογιηόμενοι τα ςτοιχεία. 

-5,876 62 ,000 -,41270 -,5531 -,2723 

 Σφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν , 

πλθροφοριϊν ι εμπειριϊν ςε νζεσ 

πιο περίπλοκεσ ερμθνείεσ και 

ςχζςεισ. 

-5,971 62 ,000 -,36508 -,4873 -,2429 
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Ρραγματοποίθςθ κρίςεων για τθν 

αξία τθσ πλθροφορίασ, διαφωνίεσ ι 

μζκοδοι, όπωσ τον τρόπο με τον 

οποίο άλλοι ςυλλζγουν και 

ερμθνεφουν δεδομζνα. 

-7,144 62 ,000 -,50794 -,6501 -,3658 

 Εφαρμογι κεωριϊν ι εννοιϊν ςε 

πρακτικά προβλιματα ι ςε νζεσ 

καταςτάςεισ. 

-2,730 62 ,008 -,20635 -,3574 -,0552 

Σε μια τυπικι εβδομάδα, οι 

αςκιςεισ, εργαςίεσ εργαςτθριακισ 

φφςεωσ, προβλθματικζσ και 

δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ φζρατε 

εισ πζρασ ιταν αρκετζσ 

-2,648 62 ,010 -,12698 -,2229 -,0311 

 Σφνκεςθ και οργάνωςθ ιδεϊν, 

πλθροφοριϊν ι εμπειριϊν ςε νζεσ 

πιο περίπλοκεσ ερμθνείεσ και 

ςχζςεισ. 

-2,312 62 ,024 -,07937 -,1480 -,0107 

Συμμετοχι ςε ομάδα μελζτθσ ι 

μακθςιακι κοινότθτα . 

-7,783 62 ,000 -,76190 -,9576 -,5662 

Φοίτθςθ ςτο εξωτερικό ι 

ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα 

ανταλλαγισ φοιτθτϊν. 

-4,633 62 ,000 -,28571 -,4090 -,1624 

Ρόςεσ ϊρεσ τισ οποίεσ ξοδεφετε ςε 

μια εβδομάδα κάνοντασ τθν 

προετοιμαςία για τθν τάξθ  

-5,534 62 ,000 -,42857 -,5834 -,2738 

Ρόςεσ ϊρεσ τισ οποίεσ ξοδεφετε ςε 

μια εβδομάδα κάνοντασ τθν 

ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ 

εκτόσ τθσ διδακτικισ φλθσ 

-12,200 62 ,000 -1,03175 -1,2008 -,8627 

 Απόκτθςθ ευρφτερθσ γενικισ 

παιδείασ ςτο αντικείμενο τθσ 

θλεκτρολογίασ.           

-6,660 62 ,000 -,53968 -,7017 -,3777 

 Απόκτθςθ γνϊςθσ και προςόντων 

τα οποία ςχετίηονται με τθν 

εργαςία.   

-7,302 62 ,000 -,58730 -,7481 -,4265 

Ηθτάτε το λόγο ςτθν αίκουςα                                                                                                         -1,930 62 ,058 -,07937 -,1616 ,0028 

     Ενεργόσ ςυμμετοχι ςε μικρζσ 

ομάδεσ προβλθματιςμοφ και 

ςυηθτιςεωσ κεμάτων. 

-5,768 62 ,000 -,34921 -,4702 -,2282 

 


