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Πεξίιεςε 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρεη πξνζθέξεη λέεο δπλαηόηεηεο 

ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. Σα καζήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζπλερώο απμάλνληαη 

γηα λα θαιύςνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. ηε βάζε απηή ε εκθάληζε ζύγρξνλσλ ειεθηξνληθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζπζηεκάησλ πξνζπαζεί λα ππεξεηήζεη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο κάζεζεο (εμ’ 

απνζηάζεσο, κηθηή, εμαηνκηθεπκέλε θ.ιπ).   

Ηδηαίηεξα ε αλάγθε γηα εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε κέζσ απηώλ ησλ ζπζηεκάησλ 

νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ Πξνζαξκνζηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ πζηεκάησλ 

Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia Systems, AEHS) (ηκηηδήο, 2005). 

Σα ζπζηήκαηα απηά κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ κνληέια εθπαίδεπζεο κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνύ. Σα AEHS βαζίδνληαη ζε έλα κνληέιν ρξήζηε, ην 

νπνίν δεκηνπξγείηαη από ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπόκελσλ 

(Brunilovsky, 1996; Brunilovsky, 2001).  

Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ην νπνίν 

απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν πξνζαξκνγήο γηα ην κνληέιν ρξήζηε, είλαη ηα καζεζηαθά 

ζηπι. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην ηνκέα απηό, ηα επξήκαηα ησλ 

νπνίσλ δελ αλέδεημαλ ηα καζεζηαθά ζηπι, σο έλα απνηειεζκαηηθό κεραληζκό γηα 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε.  

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο πξνηείλεηαη ε 

ελζσκάησζε ελόο παηδαγσγηθνύ κνληέινπ ζε έλα ζύζηεκα AEHS βαζηζκέλν ζε 

καζεζηαθά ζηπι. Σν κνληέιν ηεο Απηνξξπζκηδόκελεο Μάζεζεο ζπλδέεηαη κε ηελ 

ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα παξαθνινπζεί, λα ειέγρεη θαη λα ηξνπνπνηεί ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνθεηκέλνπ, λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ (Κνιηάδεο, 2006). 

πλεπώο, ε απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε πξνζθέξεη επηπιένλ ζηνηρεία 

εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο θαη ε εθαξκνγή ηεο κε έλα ζύζηεκα AEHS βαζηζκέλν ζε 

καζεζηαθά ζηπι, κπνξεί λα εκθαλίζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη λα ππνζηεξίμεη ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ζηελ πεξαηηέξσ δηακόξθσζε ηνπ δηθνύ ηνπο κεραληζκνύ κάζεζεο.   

ηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ζελαξίσλ ζε 

Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Hypermedia 

Systems, AEHS) βαζηζκέλα ζηελ ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-

regulated learning, SRL) ζπκβάιινληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ζηελ ελίζρπζε ησλ 
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καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ. πγθεθξηκέλα, επηιέγεηαη ην 

κνληέιν απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ Zimmerman ην νπνίν απνηειείηαη από 

ζηάδηα από ηα νπνία κπνξνύλ λα αλαδεηρζνύλ θαη λα κειεηεζνύλ αλζξώπηλνη 

παξάγνληεο όπσο, ηα θίλεηξα, ν γλσζηηθόο θαη ζπλαηζζεκαηηθόο παξάγνληαο θαη 

άιινη. Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα πξνηείλεηαη ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ γηα θάζε καζεζηαθό ζηπι, ώζηε λα εληζρύζνπλ ην κνληέιν ρξήζηε 

ηνπ ζπζηήκαηνο AEHS.  

Σν Πξνζαξκνζηηθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα Τπεξκέζσλ (Adaptive Hypermedia 

Systems, AEHS) ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε παξνύζα έξεπλα είλαη ην INSPIRE 

(INtelligent System for Personalised Instruction in a Remote Environment) ην νπνίν 

αλαπηύρζεθε ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ, ηνπ Παλεπηζηήκηνπ 

Αζελώλ από ηνπο Μ.Γξεγνξηάδνπ, Κ.Παπαληθνιάνπ, . αιβάλνπ, Α.Φηξηπίδνπ, 

.Μαξαγθόο, Κ.Γιέδνπ, Γ. ηδέξε θαη Α. αξαθαληώλε (2002). Σν κνληέιν ρξήζηε 

ηνπ ζπζηήκαηνο INSPIRE βαζίδεηαη ζηα καζεζηαθά ζηπι (learning styles) ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ.   

Σν πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα ηεο εξγαζίαο πνπ εμεηάζζεθε αθνξά ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δηαθνξεηηθώλ ζηπι κάζεζεο. Σν δεύηεξν 

εξεπλεηηθό εξώηεκα αθνξά ζηελ αλάπηπμε παξαγόλησλ θηλήηξσλ θαη  

ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ,  νη νπνίνη απνηεινύλ 

παξάγνληεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο. Σν ηξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα αθνξά ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπόκελσλ.   

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαηαζθεπάζηεθαλ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα γηα θάζε 

καζεζηαθό ζηπι (learning style) ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελε κάζεζεο (self-regulated learning, SRL). Σα ζελάξηα ππνζηήξημαλ 

ην πξνζαξκνζηηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ππεξκέζσλ κέζσ ηνπ νπνίνπ νη 

εθπαηδεπόκελνη κπνξνύζαλ λα αθνινπζήζνπλ κηα θαζνξηζκέλε κεζνδνινγία κε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο.  

Ζ παξνύζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία δηεμήρζε ζε έλαλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζπκκεηείραλ 45 άηνκα.  Οη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ 

ζε 2 νκάδεο, ηελ νκάδα ειέγρνπ (control group) θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

(experimental group). Ζ δηαθνξά κεηαμύ ησλ δπν νκάδσλ αθνξνύζε ζηα δηαθνξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζην INSPIRE. Σα εθπαηδεπηηθά 
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ζελάξηα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο βαζίδνληαη ζην κνληέιν ηεο απηνξξπζκηδόκελεο 

κάζεζεο (Zimmerman, 2001) θαη ζην δηαθνξεηηθό καζεζηαθό ζηπι θάζε 

εθπαηδεπόκελνπ. Σα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ηεο νκάδαο ειέγρνπ βαζίδνληαη ζην 

καζεζηαθό ζηπι ηνπ θάζε εθπαηδεπόκελνπ.  

ηελ παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία επηιέρηεθε ε Πεηξακαηηθή Έξεπλα, ε νπνία  

ζηεξίδεηαη ζηνλ έιεγρν παξαγόλησλ θαη ζπλήζσο κειεηά ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

κεηαβιεηώλ ( Παξαζθεπόπνπινο, 1993). Δηδηθόηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεηξακαηηθή 

ζηξαηεγηθή κε ζηόρν λα εμεηάζεη κεηαμύ πνησλ κεηαβιεηώλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

ζρέζεηο, αθνύ πξνεγνπκέλσο έρνπλ βξεζεί νη πηζαλέο ζρέζεηο θαη ηάζεηο. Γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε ρξήζε πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ κεζόδσλ. Σα 

ζηαηηζηηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

είλαη ηα t-test αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ (independent samples t-test) θαη ηα t-test 

εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηώλ (paired sample t-test). 

ύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ από ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, 

απμήζεθε ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα (self-efficasy) ησλ εθπαηδεπόκελσλ ησλ δύν 

νκάδσλ. Δπηπιένλ, ε έξεπλα έδεημε όηη ε εθαξκνγή ζελαξίσλ κε απηνξξπζκηδόκελε 

κάζεζε (self-regulated learning, SRL) ζε Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα 

Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS) βαζηζκέλα ζε 

καζεζηαθά ζηπι (learning styles), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ 

καζεζηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ γηα θάζε καζεζηαθό ζηπι, δεκηνπξγνύλ θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα εκθάληζε θαη αμηνπνίεζε απηώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, θαζώο 

ζπκβάιιεη θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο. Σέινο ε 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία έδεημε ηάζε γηα αύμεζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ.  

Πξνηείλεηαη ε κειινληηθή πινπνίεζε ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε δηαθνξεηηθά 

παηδαγσγηθά κνληέια ζε Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ 

(Adaptive Educational Hypermedia Systems, AEHS) ζε δηαθνξεηηθό πιαίζην 

κάζεζεο, κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Θεσξεηηθή Θεκειίσζεο Πξνβιεκαηηθήο   

Σα ηειεπηαία ρξόληα ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρεη πξνζθέξεη λέεο 

δπλαηόηεηεο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ελζσκάησζε λέσλ 

ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε ππξνδνηείηαη, αθ’ ελόο από ηελ παξνπζία ηνπο ζε όιεο 

ηηο πηπρέο ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ θαη αθ’ εηέξνπ από ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο σο 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία (Μπατξαθηάξε & Μαπξνγόλαηνο, 2009). Σα πεξηζζόηεξα 

εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα έρνπλ ήδε ελζσκαηώζεη ην δηαδίθηπν, ηα πνιπκέζα, 

δηαδηθηπαθά εξγαιεία θαη άιιεο ηερλνινγίεο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο θαιύηεξεο εκπεηξίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Tlhapane & 

Simelane, 2010). Δπνκέλσο, νη ζύγρξνλεο πξνθιήζεηο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο 

ζρεηίδνληαη κε ην πώο ζα ελαξκνληζηεί απηή ε ηερλνινγία, κε ηηο αλαδπόκελεο 

παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηαδηθηπαθήο κάζεζεο (Deepwell & Syson, 2006). 

Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, αλαπηύζζνληαη ζπλερώο πνηθίια δηαδηθηπαθά 

πεξηβάιινληα, δεκηνπξγώληαο επθαηξίεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηε δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία 

κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κάζεζεο από απόζηαζε. ην πιαίζην απηό, δηακνξθώλνληαη 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αμηνπνηνύλ ηελ Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδόκελε 

Μάζεζε. Ζ Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδόκελε Μάζεζε (Technology Enhanced Learning), 

επξέσο γλσζηή θαη σο Ζιεθηξνληθή Μάζεζε (e-Learning), έρεη πξνβιεζεί σο 

ελαιιαθηηθόο ηξόπνο εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο πνπ θηινδνμεί λα αλαηξέςεη ηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα ζην εθπαηδεπηηθό γίγλεζζαη, παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα κάζεζεο 

ζε νπνηνλδήπνηε, από νπνηνδήπνηε κέξνο θαη νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, 

εκπιέθνληαο θαη αμηνπνηώληαο ηελ ηερλνινγία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(άκςσλ, 2008). 

Ζ Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδόκελε Μάζεζε (e-learning) ρξεζηκνπνηείηαη νινέλα 

θαη πεξηζζόηεξν σο αλαπόθεπθην κέξνο ηεο αθαδεκατθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο (Theodorakis, 2007). Ο όγθνο ηνπ παξερόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

ησλ καζεκάησλ ηεο Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδόκελεο Μάζεζεο (e-learning) ζε ςεθηαθή 

κνξθή απμάλεηαη κε πνιύ γξήγνξνπο ξπζκνύο (Theodorakis, 2007). πλεπώο 

ζεσξείηαη αλαγθαία ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ 

γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά λα βξνπλ θαη λα νξγαλώζνπλ ην πιηθό πνπ επηζπκνύλ, 
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πξνζαξκόδνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο, ην 

δηαζέζηκν ρξόλν ηνπο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη ηνλ ηξόπν κάζεζεο πνπ επηιέγνπλ 

(Theodorakis, 2007).  

Ο όξνο «εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε» (personalized learning) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ππεξεζίεο πξνζαξκνγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ παξέρνληαη από έλα ζύζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ώζηε λα δνζνύλ 

μερσξηζηέο ππεξεζίεο ζε θάζε εθπαηδεπόκελν κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαη 

παξαγσγηθόηεξε κάζεζε (Theodorakis, 2007). Ζ εμαηνκίθεπζε (personalization) 

πξνθύπηεη από ην γεγνλόο όηη νη εθπαηδεπόκελνη έρνπλ δηαθνξεηηθό ππόβαζξν, 

γλώζεηο, ελδηαθέξνληα θαη πξνηηκήζεηο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αλάγθε γηα 

εμαηνκηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο. Χζηόζν, πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα παξέρνπλ κηα 

γεληθεπκέλε πξνζέγγηζε παξνπζίαζεο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ από απόζηαζε, όπνπ ην 

πιηθό παξνπζηάδεηαη ζηαηηθό γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο αλεμάξηεηα από ηελ 

πξνεγνύκελε γλώζε, εκπεηξία, πξνηηκήζεηο θαη καζεζηαθή ζηόρεπζε ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ (Stewart et al., 2005). Δπνκέλσο, πνπ πξνθύπηεη θαη ζα πξέπεη 

πεξαηηέξσ λα δηεξεπλεζεί είλαη ε δπλαηόηεηα παξνρήο εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο 

ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο από ην ίδην ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα (Stewart et al., 2005).  

Οη ζύγρξνλεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη σο πξνο ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ησλ Πξνζαξκνζηηθώλ 

Δθπαηδεπηηθώλ πζηεκάησλ Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia Systems, 

AEΖS) αιιά θαη άιια ζπζηήκαηα, (ηκηηδήο, 2005). Ο θεληξηθόο ξόινο ηνπ 

δηαδηθηύνπ ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε έδσζε κηα ηδηαίηεξε ώζεζε ζηελ 

πεξηνρή ησλ AEHS, ζέηνληαο λένπο εξεπλεηηθνύο ζηόρνπο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ 

θαζηέξσζή ηνπο, σο κίαο απηόλνκεο εξεπλεηηθήο πεξηνρήο (Papanikolaou & 

Grigoriadou, 2005). 

Σα Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Hypermedia 

Systems, AEHS) απνηεινύλ κία ζεκαληηθή θαηεγνξία ησλ εθαξκνγώλ ηνπ ηζηνύ 

(web) θαη κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ κνληέια εθπαίδεπζεο αμηνπνηώληαο ηνλ 

παγθόζκην ηζηό. Δπηπιένλ, δηαρσξίδνληαη από ηα άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, 

θαζώο βαζίδνληαη ζε έλα καζεηνθεληξηθό πξόηππν δηδαζθαιίαο θαη είλαη πην θνληά 

ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Σα Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα 

Τπεξκέζσλ (Adaptive Hypermedia Systems, AEHS)  έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα 

ππνζηεξίδνπλ δπλαηόηεηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο (Brunilovsky, 1996). 
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Βαζίδνληαη ζε έλα κνληέιν ρξήζηε ην νπνίν ρηίδεηαη κε βάζε ηα δηαθνξεηηθά αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά  ησλ εθπαηδεπόκελσλ (Brusilovsky, 2001). Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

κπνξεί λα είλαη ην επίπεδν γλώζεσλ ηνπο, νη πξνηηκήζεηο ηνπο, ηo καζεζηαθό ηνπο 

ζηπι, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, θαζώο θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ην θάζε εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα (Brusilovsky, 2001).   

Σπλνςίδνληαο, ε αλάγθε γηα εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ησλ 

Πξνζαξκνζηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Σπζηεκάησλ Υπεξκέζσλ (Adaptive Hypermedia 

Systems, AEHS). Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, ηα AEHS αλαπηύζζνληαη βάζε ελόο 

πξνηύπνπ ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο ζηόρνπο, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο γλώζεηο ηνπ 

ρξήζηε, κε ζθνπό λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ (Brusilovsky 1996, 2001). 

Ωζηόζν, ζεκαληηθό ζέκα ζηελ αλάπηπμε ελόο AEHS απνηειεί ε ζρεδίαζε ηεο εκπινθήο 

ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη ή/θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο (Bull & 

Kay, 2005). 

1.2 Παξνπζίαζε Πξνβιεκαηηθήο 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ (individual traits) σο πεγή 

πξνζαξκνγήο θαη σο βαζηθό ζπζηαηηθό γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ ρξήζηε (user 

model) ζε έλα AEHS (Brusilovsky, 2001). Χο ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ζεσξνύληαη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ εθπαηδεπόκελν σο ηδηαίηεξν άηνκν, όπσο νη 

παξάγνληεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηα κνληέια γλσζηηθώλ (Cognitive Styles, CS) θαη 

καζεζηαθώλ ζηπι (Learning Styles, LS) (Papanikolaou & Grigoriadou, 2005).  

Σα καζεζηαθά ζηπι (Learning Styles, LS) είλαη έλα ζεκαληηθό ζέκα πνπ 

επεξεάδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη θαηά ζπλέπεηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

(Triantafylou et al., 2006). ε γεληθέο γξακκέο, ηα LS είλαη νη ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο 

όζνλ αθνξά ζην πώο καζαίλεη θάζε άηνκν (Triantafylou et al., 2006). Σα LS κπνξνύλ 

λα νξηζηνύλ σο, νη ζπλήζεηεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ελόο αηόκνπ, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ 

επηζπκεηό ηξόπν κάζεζήο ηνπ (Honey θαη Mumford, 1992). πλεπώο, θαηά ην 

ζρεδηαζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ επηβάιιεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία 

πνπ λα αληηθαηνπηξίδνπλ αηνκηθέο καζεζηαθέο δηαθνξέο ζηε κάζεζε, θαζώο θάζε 
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εθπαηδεπόκελνο έρεη έλα δηθό ηνπ, κνλαδηθό ηξόπν κάζεζεο (Triantafylou et al., 

2006).   

Πνιιέο έξεπλεο βαζηζκέλεο ζηα LS έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα ησλ 

AEHS, σζηόζν παξακέλνπλ αλνηρηά θάπνηα εξσηήκαηα σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο, θαζώο ηα επξήκαηα ηνπο δελ απνηεινύλ έλαλ 

απνηειεζκαηηθό κεραληζκό γηα εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε.  

Ο ζεκαληηθόηεξνο πεξηνξηζκόο πνπ εληνπίδεηαη είλαη όηη ηα ζπζηήκαηα AEHS, 

πζηεξνύλ ζηελ ελζσκάησζε παηδαγσγηθώλ πξνηύπσλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ πηνζέηεζε 

εθπαηδεπηηθώλ θαη παηδαγσγηθώλ ζεσξηώλ (Siadaty & Taghiayareh, 2006; Zardas, 

2007). Δηδηθόηεξα, ε ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ AEHS πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

κεραληζκνύο πνπ λα ζηνρεύνπλ ζηε βειηίσζε ησλ επηδόζεσλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ 

(Tsianos, Germanakos, Lekkas, Mourlas, & Samaras, 2007). πλεπώο, πξνηείλεηαη ε 

ελζσκάησζε ελόο παηδαγσγηθνύ κνληέινπ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνύλ ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπόκελσλ.  

Έλα επηπιένλ πξόβιεκα πνπ εληνπίδεηαη ζην πεδίν, είλαη όηη ηα AEHS 

ζπζηήκαηα  πνπ βαζίδνληαη ζηα LS εμαξηώληαη πνιύ από ην κνληέιν ρξήζηε ην νπνίν 

πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη ειιηπέο (Tsantilas et al, 2004). Πνιιά κνληέια 

καζεζηαθώλ ζηπι δε κπνξνύλ λα κεηξήζνπλ αθξηβώο απηό γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη 

(Brown, 2007). Απηόο είλαη πηζαλόηεηα θαη έλαο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν νη έξεπλεο ζε 

AEHS απνηπγράλνπλ λα εκθαλίζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηα 

καζεζηαθά ζηπι (Brown, 2007). Δπηπιένλ ππάξρεη κηα ζρεηηθή ακθηζβήηεζε όζνλ 

αθνξά ηε ρξνληθή ζηαζεξόηεηα ησλ καζεζηαθώλ ζηπι (Cornett, 1983; Pinto, Geiger 

and Boyle, 1994). Έλα καζεζηαθό ζηπι κπνξεί λα αιιάμεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, 

θαζώο ην θάζε άηνκν έξρεηαη ζε επαθή κε λέεο ηερληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο 

(Cornett, 1983; Pinto, Geiger and Boyle, 1994). Έηζη, αλαπηύζζεη πεξηζζόηεξν θάπνηα 

καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ίζσο δελ εκθάληδε λσξίηεξα (Cornett, 1983; Pinto, 

Geiger and Boyle, 1994). Χζηόζν δελ έρεη αθόκα δηαπηζησζεί πόηε θαη πόζν ζπρλά 

κπνξεί λα αιιάμεη έλα καζεζηαθό ζηπι (Cornett, 1983; Pinto, Geiger and Boyle, 

1994).  

πλεπώο, αλαδεηθλύνληαη θαη άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνύλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ καζεζηαθή εκπεηξία θαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα κνληέια 

ρξήζηε (user models). Σα καζεζηαθά ζηπι απνηεινύλ κόλα έλα ραξαθηεξηζηηθό ησλ 
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εθπαηδεπόκελσλ. Όκσο ππάξρνπλ θαη άιινη αλζξώπηλνη παξάγνληεο (human factors) 

πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ θάζε εθπαηδεπόκελν όπσο ηα θίλεηξα, ε κλήκε, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο θαη άιια (Melis & Monthienvichienchai, 2004). 

Τπάξρνπλ πνιιά πξνζαξκνζηηθά κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηα θίλεηξα. Χζηόζν, νη 

πεξηζζόηεξεο κειέηεο δελ πξνζθέξνπλ κία νινθιεξσκέλε  εηθόλα ησλ θηλήηξσλ θαη 

ηεο κάζεζεο κε ζπζηήκαηα AEHS (Moos & Azevedo, 2007).  Δπηπιένλ, κπνξεί λα 

ππάξμνπλ πξνζαξκνζηηθά κνληέια πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο 

παξακέηξνπο (Germanakos, Tsianos, Lekkas, Mourlas, Belk & Samaras, 2007). Σν 

ζέκα ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ βξίζθεηαη αθόκα ππό έξεπλα, δεδνκέλνπ όηη 

ν ξόινο θαη ε επίδξαζή απηώλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα δελ έρεη αθόκε 

απνδεηρζεί (Mampadi, Chen, Ghinea & Chen, 2011). Δπνκέλσο, ε κάζεζε 

επεξεάδεηαη ζαθώο από κηα ζεηξά από θαζνξηζηηθνύο παξάγνληεο θαη ε επηπιένλ 

κειέηε ζην πεδίν απηό ελδέρεηαη λα παξέρεη ζεκαληηθά νθέιε ζε όηη αθνξά ζηελ 

παξνρή εμαηνκίθεπζεο, ζηα ζπζηήκαηα AEHS πνπ είλαη βαζηζκέλα ζηα LS (Brown, 

2007).  

Σέινο, ζηα AEHS αλαδύεηαη ην πξόβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ππεξκεζηαθό 

απνπξνζαλαηνιηζκό (Burnilovsky, 2001; De Bra et al, 2002). Οη εθπαηδεπόκελνη είλαη 

δπλαηόλ λα απνπξνζαλαηνιίδνληαη αθόκα θαη κέζα ζε έλα πξνζαξκνζηηθό ζύζηεκα 

(Burnilovsky, 2001; De Bra et al, 2002). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινήγεζε θαη γηα ηε 

κάζεζε ζε απηό ην επέιηθην, γξακκηθό πεξηβάιινλ κάζεζεο, νη εθπαηδεπόκελνη 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκό (π.ρ., πξηλ από ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο γλώζεο), ηελ 

παξαθνινύζεζε θαη ηηο ζηξαηεγηθέο (Azevedo, Guthrie, & Seibert, 2004; Azevedo, 

Winters, & Moos, 2004; Moos & Azevedo, 2006).   

πλδπάδνληαο ηα αλνηρηά εξσηήκαηα γηα ηα AEHS, πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε 

ελόο παηδαγσγηθνύ κνληέινπ ζε έλα ΑEHS ζύζηεκα πνπ ζα είλαη βαζηζκέλν ζε 

ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη εηδηθόηεξα ζηα καζεζηαθά ζηπι.  Έλα 

παηδαγσγηθό κνληέιν ην νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη γλσζηηθνύο, θνηλσληθνύο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνύο παξάγνληεο είλαη ην κνληέιν ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο 

(self-regulated learning, SRL).  Ζ έλλνηα ηεο Απηνξξπζκηδόκελεο Μάζεζεο (Self-

regulated Learning) ιακβάλεηαη σο κία γλσζηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ 

ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα παξαθνινπζεί, λα ειέγρεη θαη λα ηξνπνπνηεί ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηηο γλσζηηθέο θαη ηηο ζπκηθό-ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηέο ηνπ θαη ηηο 
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πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνην πξνζσπηθό ζηόρν 

(Κνιηάδεο, 2006).   

Πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε ζελαξίσλ πνπ έρνπλ βάζε ηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηα νπνία εθαξκόδνληαη ζε έλα ζύζηεκα AEHS πνπ 

αμηνπνηεί ηα καζεζηαθά ζηπι γηα ην κνληέιν ρξήζηε. πγθεθξηκέλα, επηιέγεηαη ην 

κνληέιν απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ Zimmerman ην νπνίν απνηειείηαη από 

ζηάδηα ζηα νπνία κπνξνύλ λα αλαδεηρζνύλ θαη λα κειεηεζνύλ θαη άιινη αλζξώπηλνη 

παξάγνληεο όπσο ηα θίλεηξα, νη γλσζηηθνί θαη νη ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο θαη 

άιινη. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

γηα θάζε καζεζηαθό ζηπι, πξνθεηκέλνπ λα  εληζρπζεί ην κνληέιν ρξήζηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο AEHS.  

Σπλνςίδνληαο, έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπόκελσλ 

ην νπνίν απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν πξνζαξκνγήο γηα ην κνληέιν ρξήζηε ελόο ζπζηήκαηνο 

AEHS, είλαη ηα καζεζηαθά ζηπι (learning styles). Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα απηό, ηα επξήκαηα ησλ νπνίσλ δελ αλέδεημαλ ηα 

καζεζηαθά ζηπι σο έλα απνηειεζκαηηθό κεραληζκό γηα εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. 

Πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ήηαλ ε αλεπαξθήο κειέηε ησλ αλζξώπηλσλ παξαγόλησλ 

(human factors) θαζώο θαη νη ειιείςεηο ζην κνληέιν ρξήζηε ησλ ζπζηεκάησλ. Ο 

θπξηόηεξνο όκσο πεξηνξηζκόο πνπ εληνπίζηεθε ήηαλ ε έιιεηςε ελόο παηδαγσγηθνύ 

κνληέινπ. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο πξνηείλεηαη ε 

ελζσκάησζε ελόο παηδαγσγηθνύ κνληέινπ ζε έλα AEHS βαζηζκέλν ζε καζεζηαθά ζηπι. 

Τν κνληέιν ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning) ζπλδέεηαη κε ηελ 

ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα παξαθνινπζεί, λα ειέγρεη θαη λα ηξνπνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ (Κνιηάδεο, 2006). Σπλεπώο, ε 

απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε κπνξεί λα πξνζθέξεη επηπιένλ ζηνηρεία εμαηνκηθεπκέλεο 

κάζεζεο θαη ε εθαξκνγή ηεο κε έλα AHES βαζηζκέλν ζε καζεζηαθά ζηπι λα κπνξεί λα 

εκθαλίζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα.  
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1.3 ηόρνο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη ε πινπνίεζε ζελαξίσλ 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο γηα θάζε καζεζηαθό ζηπι, ζε Πξνζαξκνζηηθά 

Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia Systems, 

AEHS) γηα ηελ ελίζρπζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ. 

Καηά ηε δηαδηθαζία απηή εμεηάζηεθαλ: 

1. Σα καζεζηαθά ζηπι (Learning Styles).  

2. Οη παξάγνληεο ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (Self-regulated Learning, SRL).  

3. Σα Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia Systems, AEHS). 

1.4  Καηλνηνκία ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο                   

Ζ παξνύζα έξεπλα επηθεληξώλεηαη ζην ρώξν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning). Δηδηθόηεξα, ε έξεπλα ζηεξίδεηαη ζε 

ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ εμαηνκηθεπκέλεο δπλαηόηεηεο ρξήζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο, πξνζθέξνληαο έλα πξνζαξκνζκέλν πεξηβάιινλ, εύρξεζην θαη 

απνηειεζκαηηθό, θαζώο θαη έλα πξνζαξκνζκέλν εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν. Σα 

ζπζηήκαηα απηά είλαη ηα Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ 

(Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS), ηα νπνία βαζίδνληαη ζηα 

καζεζηαθά ζηπι (learning styles).  

Ζ πξόηαζε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα ζπλδπαζηνύλ ηα 

καζεζηαθά ζηπι κε ηελ απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε θαη ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ βαζηδόκελα ζηελ 

απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε ζε έλα Πξνζαξκνζηηθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα 

Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS).  

Ζ Απηνξξπζκηδόκελε Μάζεζε (Self-regulated Learning) είλαη κηα ελεξγόο 

επνηθνδνκεηηθή δηαδηθαζία όπνπ νη εθπαηδεπόκελνη ζέηνπλ ζηόρνπο γηα ηε κάζεζή 

ηνπο θαη κεηά παξαθνινπζνύλ, ξπζκίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ θαηαλόεζή ηνπο, ηα 

θίλεηξά ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Vosniadou, 2001). Δπηπιένλ, ε 

Απηνξξπζκηδόκελε Μάζεζε (Self-regulated Learning) απαηηεί ηελ αλάπηπμε εηδηθώλ 
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ζηξαηεγηθώλ νη νπνίεο βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αμηνινγνύλ ηε κάζεζή ηνπο, 

λα ειέγρνπλ ηελ θαηαλόεζή ηνπο θαη, όηαλ είλαη απαξαίηεην, λα δηνξζώλνπλ ηα ιάζε 

ηνπο (Vosniadou, 2001).   

Η θαηλνηνκία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζηελ ελζσκάησζε ελόο 

κνληέινπ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning) ζε έλα Πξνζαξκνζηηθό 

Δθπαηδεπηηθό Σύζηεκα Υπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS) 

βαζηζκέλν ζε καζεζηαθά ζηπι. Δηδηθόηεξα ζρεδηάζηεθαλ ζελάξηα απηνξπζκηδόκελεο 

κάζεζεο γηα θάζε καζεζηαθό ζηπι ηνπ ζπζηήκαηνο AEHS ζε ζπλδπαζκό κε 

ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηύπσλ απηώλ. Σηόρνο είλαη ε αλάπηπμε 

ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαζώο θαη ε αλάδεημε ησλ 

αλζξώπηλσλ παξαγόλησλ (human factors) όπσο ηα θίλεηξα, νη πξνζδνθίεο, ε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, ν γλσζηηθόο θαη ζπλαηζζεκαηηθόο παξάγνληαο.  

1.5 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα  

Δξώηεκα 1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ  

καζεζηαθώλ ζηπι ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ; 

Δξώηεκα 1. 1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ ζηπι (αθηηβηζηέο, αλαθιαζηηθνί, 

ζεσξεηηθνί, πξαγκαηηζηέο); 

Δξώηεκα 2: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS)  λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε παξαγόλησλ θηλήηξσλ θαη 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ;  

Δξώηεκα 2.1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 
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Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS)  λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε παξαγόλησλ θηλήηξσλ 

θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ 

ζηπι (αθηηβηζηέο, αλαθιαζηηθνί, ζεσξεηηθνί, πξαγκαηηζηέο);  

Δξώηεκα 3: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεζηαθώλ 

απνηειεζκάησλ;  

Δξώηεκα 3.1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεζηαθώλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ ζηπι  (αθηηβηζηέο, 

αλαθιαζηηθνί, ζεσξεηηθνί, πξαγκαηηζηέο); 

1.6 Οξγάλσζε ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο                                                          

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία νξγαλώλεηαη σο εμήο:  

ην πξώην θεθάιαην, πεξηγξάθεθε ε πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο, ζηε ζπλέρεηα 

αλαιύζεθε ν ζηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε θαηλνηνκία ηεο έξεπλαο θαη ηέινο 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

ην δεύηεξν θεθάιαην, γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε ζρεηηθά κε ηα 

Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia Systems, AEHS), παξνπζηάδνληαη νξηζκνί, ρξήζεηο, αλαιύνληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη ζπζηήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα θαη ζην 

Δμσηεξηθό. Σν θεθάιαην ζπλερίδεη κε ηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ησλ καζεζηαθώλ ζηπι 

(learning styles), όπνπ πεξηγξάθνληαη κνληέια καζεζηαθώλ ζηπι (learning styles) θαη 

αλαθέξεηαη ε ζρέζε ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σν θεθάιαην νινθιεξώλεηαη κε ηε 

ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ησλ ελλνηώλ ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο θαη ηελ 

πεξηγξαθή ησλ κνληέισλ  ηεο .  

ην ηξίην θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαζώο θαη ν 

ζρεδηαζκόο ζελαξίσλ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο κε βάζε ηα καζεζηαθά ζηπι ζε 
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Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia Systems, AEHS).  

ην ηέηαξην θεθάιαην, γίλεηαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ.  

ην πέκπην θεθάιαην, γίλεηαη επηζθόπεζε ησλ απνηειεζκάησλ, παξαηίζεληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα, ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο. Σν θεθάιαην 

νινθιεξώλεηαη κε πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.  

Μεηά ηε βηβιηνγξαθία παξαηίζεληαη ην παξάξηεκα. Δηδηθόηεξα, ζην Παξάξηεκα 

Α παξαηίζεληαη ηα ζελάξηα πινπνίεζεο ησλ ζελαξίσλ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο 

(self-regulated learning, SRL). ην Παξάξηεκα Β ην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηε ζπιινγή ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα ην εξσηεκαηνιόγην MSLQ (Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire, Pintrich, 1991), θαζώο θαη ν πίλαθαο 

καζεζηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ Honey θαη Mumford (1992). ην Παξάξηεκα Γ 

παξαηίζεληαη νη δξαζηεξηόηεηεο θαη ην πιηθό ηνπ ζπζηήκαηνο INSPIRE γηα ην 

ζεκαηηθό αληηθείκελν «Μεζνδνινγία Έξεπλαο».  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

2.1 Δηζαγσγή         

ην θεθάιαην 2, γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε ζρεηηθά κε ηα 

Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia Systems, AEHS), παξνπζηάδνληαη νξηζκνί, αλαιύνληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη ζπζηήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθό. Σν θεθάιαην ζπλερίδεη κε ηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ησλ καζεζηαθώλ ζηπι 

(learning styles, LS), όπνπ πεξηγξάθνληαη κνληέια καζεζηαθώλ ζηπι θαη αλαθέξεηαη ε 

ζρέζε ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σν θεθάιαην νινθιεξώλεηαη κε ηε ζεσξεηηθή 

ζεκειίσζε ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (Self-regulated learning, SRL). 

2.2 Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα (Adaptive Systems) 

2.2.1 πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Hypermedia Systems) 

Σα ππεξκέζα (hypermedia) έρνπλ γίλεη αξθεηά δεκνθηιή ηα ηειεπηαία ρξόληα σο 

εξγαιεία πξόζβαζεο πιεξνθνξηώλ, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε 

(Nelson, 1965). Σα ππεξκέζα (hypermedia) είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ππεξθείκελνπ 

(hypertext) θαη πνιπκέζσλ (multimedia). πγθεθξηκέλα νη θόκβνη (nodes) ηνπ 

ππεξρώξνπ δελ πεξηέρνπλ κόλν θείκελν, αιιά νπνηαζδήπνηε κνξθήο δεδνκέλα, όπσο 

ήρν, γξαθηθά, εηθόλεο, πξνζνκνίσζε θίλεζεο, βίληεν θηι. Με άιια ιόγηα, ηα 

ππεξκέζα είλαη ππεξθείκελν, ην νπνίν κπνξεί λα «ρεηξηζηεί» όρη κόλν δεδνκέλα 

θεηκέλνπ, άιια θαη δεδνκέλα νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο (Nelson, 1965).  

Δηδηθόηεξα, ζηε βηβιηνγξαθία ηα ππεξθείκελα (hypertext) νξίδνληαη σο  έλα 

θείκελν πνπ πεξηέρεη ζπλδέζκνπο πξνο άιια θείκελα (Nelson, 1965). Δλώ, ηα 

πνιπκέζα (multimedia) είλαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ ππνινγηζηή  πνπ πεξηέρνπλ θείκελν, 

γξαθηθά ζρέδηα, εηθόλεο ήρν, βίληεν θαη θηλνύκελεο εηθόλεο (Mayer, 2005). 

ηα ππεξκέζα, ην ζύλνιν ησλ πιεξνθνξηώλ (θείκελν, ήρνο, εηθόλα θηι) κπνξεί 

λα παξνπζηάδεηαη θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθό ηξόπν αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα 

θύξηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηνπ ρξήζηε (Nelson, 1965). Από ηελ πιεπξά ηνπ ν 

ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ ππεξζπλδέζκσλ 

(hyperlinks). Σν ζεκαληηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ησλ ππεξκέζσλ είλαη ν κε γξακκηθόο, 
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δειαδή ν κε ζεηξηαθόο ηξόπνο νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ (Nelson, 1965). Σα 

ππεξκέζα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (van 

Ossenbruggen, 2001). 

 ηελ πξώηε νκάδα, ηα ππεξκέζα έρνπλ ηελ έλλνηα ησλ πνιιαπιώλ κέζσλ 

ππεξθεηκέλνπ (multiple media hypertext). Ζ δνκή ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ 

βαζίδεηαη ζηελ θιαζηθή δνκή ησλ ππεξθεηκέλσλ (hypertext) κε ηε δηαθνξά όηη 

κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ θαη δεδνκέλα νπνηαζδήπνηε κνξθήο.  

 ηελ δεύηεξε νκάδα, ηα ππεξκέζα έρνπλ ηελ έλλνηα ησλ αιιειέλδεησλ 

πνιπκέζσλ (interlinked multimedia). Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη βαζηζκέλα 

πεξηζζόηεξν ζηε δνκή ησλ πνιπκέζσλ, παξέρνληαο επηπιένλ ηε δπλαηόηεηα 

αιιειεπίδξαζεο κέζσ ηεο πινήγεζεο. 

 ηελ ηξίηε νκάδα, ηα ππεξκέζα απνηεινύλ κία νινθιεξσκέλε νληόηεηα 

ππεξθεηκέλσλ θαη πνιπκέζσλ. Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη γλσζηά, σο κε 

γξακκηθά πνιπκέζα (non-linear multimedia).  

Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, αλαπηύρζεθαλ ηα πζηήκαηα Τπεξκέζσλ 

(Hypermedia Systems) ηα νπνία είλαη εθαξκνγέο πνπ δηαρεηξίδνληαη έλα ζύλνιν 

πιεξνθνξηώλ νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξνζπειαζηνύλ κε γξακκηθά (Nelson, 1965). 

Δηδηθόηεξα, απνηεινύληαη από ελόηεηεο πιεξνθνξηώλ, νη νπνίεο πνηθίιινπλ απζαίξεηα 

σο πξνο ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν (Nelson, 1965). Μπνξνύλ λα πεξηέρνπλ θείκελν, 

γξαθηθά, εηθόλεο, βίληεν θαη θηλνύκελεο εηθόλεο θαη ζπλδένληαη κε ζπλδέζκνπο 

(links), ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ έλα δίθηπν πιεξνθνξηώλ (Nelson, 1965). 

Έλα θιαζζηθό παξάδεηγκα ππεξκέζσλ είλαη ν παγθόζκηνο ηζηόο (World Wide 

Web). Σα ηειεπηαία ρξόληα, ν παγθόζκηνο ηζηόο (World Wide Web) είλαη ην πην 

γλσζηό θαη ην επξύηεξα ρξεζηκνπνηνύκελν ζύζηεκα ππεξκέζσλ (Berners-Lee, 

Cailliau, Groff, Pollerman, 1992). Ο παγθόζκηνο ηζηόο παξέρεη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο 

ππεξκέζσλ, όπσο ηε ππεξζύλδεζε (hyperlink), ην κε ζεηξηαθό ηξόπν νξγάλσζεο ησλ 

πιεξνθνξηώλ, θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο δηαθνξεηηθώλ ζηνηρείσλ 

πνιπκέζσλ (Casteleyn, 2005). 
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2.2.2 Καηεγνξίεο Πξνζαξκνζηηθώλ Τπεξκέζσλ (Adaptive 

Hypermedia) 

ηα Πξνζαξκνζηηθά Τπεξκέζα (Adaptive Hypermedia) νη πξνζαξκνγέο 

πνηθίινπλ από κία επηινγή δηαθνξεηηθώλ εθδόζεσλ ησλ ππεξκέζσλ κέρξη ηε δπλακηθή 

δεκηνπξγία όισλ ησλ ζειίδσλ από θνκκάηηα πιεξνθνξηώλ (Oppermann, Rashev & 

Kinshuk, 1997). Σα Πξνζαξκνζηηθά Τπεξκέζα (Adaptive Hypermedia) ηαμηλνκνύληαη 

ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Πξνζαξκνζηηθά Yπεξκέζα (Αdaptive Ηypermedia)  

Δίλαη ηθαλά λα ελαιιάζζνπλ ην πεξηερόκελν θαη ηελ εκθάληζε ησλ ππεξκέζσλ 

ζύκθσλα κε κία δπλακηθή θαηαλόεζε ηνπ θάζε ρξήζηε. Πξνζαξκόδνπλ ην 

πεξηερόκελν ηνπο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε (Brusilovsky 1998).  

Σα Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Hypermedia Systems, 

AHS) εθαξκόδνπλ ην κνληέιν ηνπ ρξήζηε ζε νξαηέο θαη ιεηηνπξγηθέο πιεπξέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Brusilovsky 1998). ηνλ όξν ιεηηνπξγηθέο πιεπξέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πθίζηαληαη αιιαγέο, νη νπνίεο δε 

γίλνληαη νξαηέο από ην ρξήζηε (Brusilovsky 1998).  

 Πξνζαξκόζηκα Τπεξκέζα (Αdaptable Ηypermedia)  

ε απηά ηα ζπζηήκαηα ν ρξήζηεο δίλεη ην πξνθίι ηνπ, είηε κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ, είηε κέζσ ελόο παξάζπξνπ δηαιόγνπ. ηε ζπλέρεηα, ην ζύζηεκα ηνπ 

παξέρεη κηα έθδνζε ηεο εθαξκνγήο, ζύκθσλα κε ην πξνθίι ηνπ (De Bra, 1999). Οη 

ξπζκίζεηο πνπ θάλεη είλαη γηα ζέκαηα παξνπζίαζεο (ρξώκαηα, ηξόπνο κάζεζεο) ή 

αθνξνύλ ζηηο πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο ηνπ ρξήζηε (De Bra, 1999). Τπάξρνπλ πνιιέο 

εθαξκνγέο ζην δηαδίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ παξαπάλσ ηερληθή αιιά δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζειίδεο γηα 

δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο  (De Bra, 1999).  

 Γπλακηθά Τπεξκέζα (Dynamic Hypermedia)  

ηα Γπλακηθά Τπεξκέζα (Dynamic Hypermedia) ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε 

θαηαγξάθεηαη ζπλερώο, όπσο θαη ζηα Πξνζαξκνζηηθά Τπεξκέζα (Adaptive 

Hypermedia Systems). Σα Γπλακηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Dynamic Hypermedia 
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Systems) δεκηνπξγνύλ κία παξνπζίαζε από θνκκάηηα πιεξνθνξίαο κε ηερληθέο 

παξαγσγήο θπζηθήο γιώζζαο (Brusilovsky 1998; De Bra, 1999).  

ηα Γπλακηθά Τπεξκέζα (Dynamic Hypermedia) νη ηερληθέο παξαγσγήο θπζηθήο 

γιώζζαο, δεκηνπξγνύλ δπλακηθά ην δίθηπν ησλ ππεξκέζσλ θαη ηα έγγξαθα ζε απηό ην 

δίθηπν όηαλ δεηεζεί από ηνπο ρξήζηεο (Brusilovsky 1998). Με ην ζύζηεκα κπνξνύλ 

λα δεκηνπξγεζνύλ εμαηνκηθεπκέλα έγγξαθα όπνπ κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ 

θαιύηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, θαζώο ρξεζηκνπνηνύλ γλώζεηο γηα ην ρξήζηε θαη 

γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ (Brusilovsky, 1998).  

 Δπθπή ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο (intelligent tutoring systems) 

Σα Δπθπή πζηήκαηα Γηδαζθαιίαο (Intelligent Tutoring Systems, ITS) 

ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηνκέα (Brusilovsky & Peylo, 2003). Σα 

Δπθπή πζηήκαηα Γηδαζθαιίαο (Intelligent Tutoring Systems)  επηθεληξώλνληαη ζηε 

ρξήζε ηερληθώλ από ηνλ ηνκέα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο (artificial intelligence) γηα λα 

παξέρνπλ επξύηεξε θαη θαιύηεξε ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο (Brusilovsky & 

Peylo, 2003).  

Tα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ITS είλαη ε γλώζε ηνπο γηα ην πεδίν, ην καζεηή θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο, γηα λα ππνζηεξίμνπλ κηα επέιηθηε θαη εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. 

Γειαδή έρνπλ γλώζε γηα ην πεξηερόκελν θαη ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαη πξνζπαζνύλ 

αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ γηα θάζε εθπαηδεπόκελν, λα επηιέμνπλ ηελ 

θαηάιιειε ζηξαηεγηθή (Seridi & Sellami, 2001).  

Έλα ITS γλσξίδεη ηη λα δηδάμεη (πεδίν γλώζεσλ), πώο λα ην δηδάμεη (δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία) θαη ζε πνηνπο ζα ην δηδάμεη (κνληέιν ρξήζηε) (Brusilovsky, 1998). Σα 

ITS είλαη πξνζαξκνζηηθά αθνύ εξγάδνληαη ζε έλα θαιά δνκεκέλν ρώξν πιεξνθνξηώλ, 

έρνπλ γλώζε γηα ην πεδίν, ζπιιέγνπλ ζηνηρεία από ηηο θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ην ζύζηεκα (Brusilovsky, 1998). Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνπλ 

ηα ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα ηξνπνπνηνύλ δπλακηθά ην πεξηερόκελν θαη ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρξήζηε, ζύκθσλα κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

δηδαζθαιίαο πνπ ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλεο ζην ζύζηεκα (Brusilovsky, 1998).  

πλνςίδνληαο, ζηα Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive 

Hypermedia Systems, AHS) ν ρξήζηεο έρεη αξθεηή ειεπζεξία επηινγήο ζηελ 

πινήγεζε ζε αληίζεζε κε ηα Δπθπή πζηήκαηα Γηδαζθαιίαο (Intelligent Tutoring 

Systems) ζηα νπνία ην ζύζηεκα ειέγρεη ζε κεγάιν βαζκό απηό πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 
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ρξήζηε (ηκηηδήο, 2005). Δπνκέλσο, ηα AHS ρξεζηκνπνηνύλ ηε καζεηνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία, ζε αληίζεζε κε ηα ITS πνπ πηνζεηνύλ ηε 

δαζθαινθεληξηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία (Brusilovsky, 1998). 

2.2.3 εκαληηθέο έλλνηεο Πξνζαξκνζηηθόηεηαο 

Από ην πεδίν ησλ πζηεκάησλ Τπεξκέζσλ, εμειίρζεθαλ ηα Πξνζαξκνζηηθά 

πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Hypermedia Systems, AHS) ηα νπνία έρνπλ σο 

ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο επρξεζηίαο ησλ ππεξκέζσλ, 

εμαηνκηθεύνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ θάζε ρξήζηε (Brunilovsky, 1996; 2001; De 

Bra, 2000).  

Σα Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (AHS) αιιάδνπλ ην πεξηερόκελν ή 

ηελ εκθάληζε ησλ ππεξκέζσλ ώζηε λα πξνζαξκόδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε (Eklund and Brusilovsky, 1999). πλεπώο ηα ζπζηήκαηα 

απηά ζηεξίδνληαη ηδηαίηεξα ζηελ έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο.  

H πξνζαξκνγή (adaptation) νξίδεηαη σο ε πινπνίεζε ξπζκίζεσλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ κε βάζε ηε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ αλαγθώλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ ρξεζηώλ 

(Papanikolaou et al, 2005). Γηαθξίλνληαη δηάθνξα επίπεδα πξνζαξκνγήο αλάινγα κε 

ην πνηνο αλαιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία ηεο πξνζαξκνγήο: ν εθπαηδεπόκελνο ή ην 

ζύζηεκα (Kay, 2001; Murray, 1991). Έλα ζεκαληηθό ζέκα ζηε ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ 

AHS είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αμηνπνηνύληαη θαη εμηζνξξνπνύληαη νη δύν 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο πξνζαξκνγήο (Papanikolaou et al., 2005): 

 Ζ πξνζαξκνζηηθόηεηα (adaptivity), όπνπ ην ζύζηεκα πξνζαξκόδεηαη ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε κε έλαλ ηξόπν ειεγρόκελν από ην 

ζύζηεκα (system-controlled). 

 Ζ πξνζαξκνζηκόηεηα (adaptability), όπνπ ην ζύζηεκα ππνζηεξίδεη 

παξεκβάζεηο από ηνλ ηειηθό-ρξήζηε, πξνζθέξνληάο ηνπ αθόκα θαη ηνλ έιεγρν 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (learner-controlled). 

Ζ πεξηγξαθή ησλ πξνζαξκνζηηθώλ ζπζηεκάησλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεζζάξσλ 

δηαζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έλαο ελλνηνινγηθόο δηαρσξηζκόο ηόζν ησλ 

κεζόδσλ, όζν θαη ησλ ηερληθώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα 

(Dieterich et al., 1993). Δηδηθόηεξα (Dieterich et al., 1993): 
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 Πξώηε δηάζηαζε. Αλαθέξεηαη ζην αληηθείκελν όπνπ ηα πξνζαξκνζηηθά 

ππεξκέζα κπνξνύλ λα είλαη ρξήζηκα. ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη 

πξνζδηνξίδνληαη ηόζν νη ηνκείο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ, όζν θαη νη 

πεξηνρέο πξνβιεκάησλ πνπ κπνξνύλ ελ κέξεη λα επηιπζνύλ κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ ηερληθώλ ησλ πξνζαξκνζηηθώλ ππεξκέζσλ. 

 Γεύηεξε δηάζηαζε. Αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ρξήζηε 

πνπ ζα επηιεγνύλ σο πεγή πξνζαξκνγήο (δειαδή ζε πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ρξήζηε ην ζύζηεκα κπνξεί λα πξνζαξκόζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ).  Δηδηθόηεξα,  

πξνζδηνξίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε ηα νπνία είλαη  ζεκαληηθά γηα ηελ 

ύπαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πεξηγξάθνληαη νη ηξόπνη αλαπαξάζηαζήο ηνπο. 

 Σξίηε δηάζηαζε. Αλαθέξεηαη ζην ηη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί κε κηα ηερληθή 

(δειαδή πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα 

δηαθνξεηηθνύο ρξήζηεο). Μέζα από απηή ηε δηάζηαζε πξνζδηνξίδνληαη επηά 

ηξόπνη πξνζαξκνγήο ησλ ππεξκέζσλ (ηερλνινγίεο ηεο πξνζαξκνγήο) 

(Brusilovsky, 1996, 2001). Οη ηξόπνη πξνζαξκνγήο κπνξνύλ λα δηαηξεζνύλ ζε 

δύν νκάδεο: πξνζαξκνγή πεξηερνκέλνπ (content adaptation) θαη πξνζαξκνγή 

ζπλδέζκνπ (link adaptation). 

 Σέηαξηε δηάζηαζε. Αλαθέξεηαη ζηνπο ζηόρνπο πξνζαξκνγήο, νη νπνίνη 

εθαξκόδνληαη από δηαθνξεηηθέο ηερληθέο θαη κεζόδνπο (δειαδή, πνηνη είλαη νη 

ιόγνη εθαξκνγήο ησλ ηερληθώλ/κεζόδσλ θαη πνηα πξνβιήκαηα ηνπ ρξήζηε 

κπνξνύλ λα επηιύζνπλ). Οη ζηόρνη πξνζαξκνγήο εμαξηώληαη από ηνπο ηνκείο 

ηεο εθαξκνγήο. Κάζε ηνκέαο ηεο εθαξκνγήο έρεη ηε δηθή ηνπ νκάδα 

πξνβιεκάησλ θαη θάζε ζηόρνο είλαη ζεκαληηθόο ζε θάπνηεο  πηπρέο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα. Ζ δηάζηαζε απηή είλαη θαηάιιειε γηα ηελ ηαμηλόκεζε 

ησλ κεζόδσλ εθαξκνγήο. πλήζσο, θάζε κέζνδνο είλαη ε εθαξκνγή κίαο 

ηερληθήο πξνζαξκνγήο θαη έρεη ζθνπό λα πεηύρεη έλαλ από ηνπο πηζαλνύο 

ζηόρνπο πξνζαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ησλ ρξεζηώλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνζαξκνγήο (νη κέζνδνη 

κπνξνύλ λα επηηύρνπλ πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζηόρνπο ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

πεξηζζόηεξα από έλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ρξήζηε). 
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2.2.4 Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive 

Hypermedia Systems, AHS)  

Σα Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Hypermedia Systems, 

AHS) απνηεινύλ κία θαηλνύξγηα θαηεύζπλζε έξεπλαο, ζηελ πεξηνρή ησλ ζπζηεκάησλ 

ππεξκέζσλ (Ραρσβίηζαο, 2009). Ο ζηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα απμεζεί ε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ππεξκέζσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ εμαηνκηθεπκέλα (Carro, 

2002; Ραρσβίηζαο, 2009). Σα Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive 

Hypermedia Systems, AHS) ζε γεληθέο γξακκέο δεκηνπξγνύλ έλα κνληέιν πνπ 

πεξηέρεη ηνπο ζηόρνπο, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο γλώζεηο ηνπ ρξήζηε, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκόζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε (Brusilovsky, 1996). 

2.2.4.1 Οξηζκνί  Πξνζαξκνζηηθώλ πζηεκάησλ Τπεξκέζσλ (Adaptive  

Hypermedia Systems, AHS)  

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νξηζκνί από ηελ βηβιηνγξαθία  γηα ηα Πξνζαξκνζηηθά 

πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Hypermedia Systems, AHS): 

 Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Hypermedia Systems, 

AHS) είλαη όια ηα ζπζηήκαηα ππεξθείκελνπ θαη ππεξκεζώλ πνπ απεηθνλίδνπλ 

κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε ζην κνληέιν ρξήζηε (user model) θαη 

εθαξκόδνπλ απηό ην κνληέιν γηα λα πξνζαξκόζνπλ ηηο δηάθνξεο νξαηέο πηπρέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο (Brusilovsky, 1996). Με άιια ιόγηα, ην ζύζηεκα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί ηξία θξηηήξηα (Brusilovsky, 1996):  

1) Να είλαη έλα ζύζηεκα ππεξθείκελνπ ή ππεξκεζώλ.  

2) Να δηαζέηεη έλα κνληέιν ρξήζηε.  

3) Να είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκόδεη ηα ππεξκέζα ρξεζηκνπνηώληαο απηό  

κνληέιν. 

 Σα Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Hypermedia Systems, 

AHS) ππνζηεξίδνπλ δπλαηόηεηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο ή/ θαη 

ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηε κάζεζε θπξίσο κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ, 

επεηδή κπνξνύλ λα πξνζαξκόδνληαη ζηελ πνηθηιία ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ, 

θαζώο επίζεο θαη ζηα γλσζηηθά καζεζηαθά ηνπο ζηπι (Alomyan, 2004).  
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 Σα Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Hypermedia Systems, 

AHS)  είλαη κία εξεπλεηηθή πεξηνρή πνπ ζπλδπάδεη ηα ππεξκέζα θαη ην κνληέιν 

ρξήζηε (user  model) (Finin, 1989). Δηδηθόηεξα, δηαζέηνπλ έλα κνληέιν ρξήζηε 

(user model) ζην νπνίν απνζεθεύνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηώλ (Finin, 

1989). ηόρνο ησλ AHS είλαη λα πξνζθέξνπλ πξνζαξκνζηηθό πεξηερόκελν θαη 

ππνζηήξημε πξνζαξκνζκέλεο πινήγεζεο (Finin, 1989).   

Σα Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Hypermedia Systems, 

AHS) πξνζθέξνπλ κεγάιε πνηθηιία ζε πόξνπο, κε απνηέιεζκα λα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή, ε νπνία αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

από ρξήζηεο κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ή γλώζεηο θαη ζε ρώξνπο εξγαζίαο 

(ππεξρώξνο) νη νπνίνη είλαη ζρεηηθά κεγάινη (Finin, 1989). Γεληθά, νη ρξήζηεο θαζώο 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαη γλώζεηο, ελδηαθέξνληαη γηα δηαθνξεηηθέο 

πιεξνθνξίεο. Δπνκέλσο, κπνξεί λα αλαδεηνύλ δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο ή λα 

ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθνύο ζπλδέζκνπο (links) γηα ηελ πινήγεζε (Finin, 1989).  

Γηα λα μεπεξάζνπλ ην πξόβιεκα απηό ηα AHS ρξεζηκνπνηνύλ ηε  γλώζε, ε νπνία 

απνζεθεύεηαη ζην κνληέιν ηνπ ρξήζηε (user model), πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκόζνπλ 

ηόζν ηελ πιεξνθνξία, όζν θαη ηνπο ζπλδέζκνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε (Finin, 

1989). Έηζη ηα AHS  γλσξίδνληαο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο γλώζεηο ηνπ ρξήζηε, κεηώλνπλ 

ην ρώξν πινήγεζεο, πξνηείλνληαο πην ζρεηηθνύο (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ) 

ζπλδέζκνπο ή παξέρνληάο ζρόιηα γηα θάζε ζύλδεζκν (Finin, 1989; Brusilovsky, 

1996). 

 

ρήκα 1: ρέδην Λεηηνπξγίαο Μνληέιν Υξήζηε 

2.2.4.2 Αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθώλ Μνληέινπ ρξήζηε (user model) 

Σα Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Hypermedia Systems, 

AHS), είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ έλα κνληέιν γηα λα πεξηνξίδνπλ ην πιηθό πνπ ζα 

παξέρεηαη ζην ρξήζηε, λα ηνλ θαζνδεγνύλ θαη λα ηνπ παξέρνπλ βνήζεηα πνπ λα 

βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ (Brusilovsky, 2001; Kobsa, Koenemann & Pohl, 2001). 
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Τπάξρνπλ 3 βαζηθέο θαηεγνξίεο πιεξνθνξηώλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην ρξήζηε 

(Kobsa et al, 2001): 

 Πιεξνθνξίεο ρξήζηε: Αλαθέξνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από ηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε (όπσο πξνεγνύκελε γλώζε, πξνηηκήζεηο 

θηι). 

 Πιεξνθνξίεο ρξήζεο: Αλαθέξνληαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά δηαδξαζηηθόηεηαο ηνπ ρξήζηε ζην ζύζηεκα. 

 Πιεξνθνξίεο πεξηβάιινληνο: ρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ 

ρξήζηε. 

Οη πιεξνθνξίεο ρξήζηε απνηεινύλ ην ζεκαληηθόηεξν θνκκάηη γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ κνληέινπ ρξήζηε (user model) (Triantafylou, Georgiadou & Economides,  2006). 

Χζηόζν, ππάξρνπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξήζηε θαη ηα νπνία 

ζα κπνξνύζαλ λα ιεθζνύλ ππόςε από έλα AHS. Τπάξρνπλ 7 ραξαθηεξηζηηθά, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο από ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα (Triantafylou et al, 

2006). Δηδηθόηεξα, αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζηα 

ππάξρνληα ζπζηήκαηα (Triantafylou et al, 2006): 

1. Γλώζε (knowledge) 

Ζ γλώζε ηνπ ρξήζηε πάλσ ζην ζέκα, ην νπνίν αλαπαξίζηαηαη ζηνλ ππεξρώξν, 

απνηειεί ην πην ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ρξήζηε ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ 

ζπρλά ζηα AHS. Ζ γλώζε είλαη κεηαβιεηή γηα θάζε ρξήζηε. Απηό ζεκαίλεη όηη έλα 

πξνζαξκνζηηθό ππεξκέζν, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε γλώζε ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ πάλσ ζην επίπεδν ηεο γλώζεο θαη λα 

αλαβαζκίδεη ην κνληέιν ηνπ ρξήζηε αλαιόγσο. 

2. ηόρνη (goals) 

Οη ζηόρνη ή νη δηεξγαζίεο ηνπ ρξήζηε είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηερόκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε ζε έλα ππεξκέζν, παξά κε ην ρξήζηε σο 

κεκνλσκέλν άηνκν. Με άιια ιόγηα, δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη επηζπκεί λα 

πεηύρεη ν ρξήζηεο κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πξνζαξκνζηηθνύ ππεξκέζνπ. Ο 

ζηόρνο ηνπ ρξήζηε απνηειεί ην πην επκεηάβιεην ραξαθηεξηζηηθό θαη δηαθξίλεηαη ζε 

ηνπηθό ή ρακειό επίπεδν, ν νπνίνο κπνξεί λα αιιάδεη πην ζπρλά θαη ζε γεληθό ή πςειό 

επίπεδν, πνπ είλαη πεξηζζόηεξν ζηαζεξό. 
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3.  Τπόβαζξν (background) 

Σν ππόβαζξν πεξηιακβάλεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπεηξία 

ηνπ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, ην επάγγεικα, ε εξγαζηαθή εκπεηξία, θαζώο θαη νη 

απόςεηο ηνπ ρξήζηε. 

4. Δκπεηξία ηνπ ππεξρώξνπ (hyperspace experience) 

Ζ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε αλαθέξεηαη ζην θαηά πόζν εμνηθεησκέλνο είλαη ν ρξήζηεο 

κε ηε δνκή ηνπ ππεξρώξνπ (θαη όρη κε ην πεξηερόκελό ηνπ) θαη πόζν εύθνια κπνξεί λα 

πινεγεζεί κέζα ζε απηόλ. Μεξηθέο θνξέο, ν ρξήζηεο πνπ είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνο 

κε έλα ζέκα, δελ είλαη θαζόινπ εμνηθεησκέλνο κε ηε δνκή ηνπ ππεξρώξνπ. 

Αληίζηξνθα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηε δνκή ηνπ ππεξρώξνπ, 

ρσξίο λα έρεη βαζηά γλώζε ηνπ ζέκαηνο. 

5.  Πξνηηκήζεηο (preferences) 

Αλαθέξνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηώλ γηα θάπνηνπο θόκβνπο ή ζπλδέζκνπο. 

Γηα παξάδεηγκα νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ επηζπκεηά ρξώκαηα, επηζπκεηά 

ζηπι πινήγεζεο θαη κάζεζεο. 

6. Δλδηαθέξνληα (interests)  

Σα ελδηαθέξνληα ησλ ρξεζηώλ έρνπλ «πηνζεηεζεί» από ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα 

ππεξκέζσλ αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ, ηα νπνία πξνζπαζνύλ λα κνληεινπνηήζνπλ ηα 

καθξνπξόζεζκα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε. Δηδηθόηεξα ρξεζηκνπνηνύληαη παξάιιεια 

κε ηνπο ζηόρνπο αλαδήηεζεο ηνπ ρξήζηε, πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ην 

θηιηξάξηζκα ησλ πιεξνθνξηώλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά έρνπλ εθαξκνζηεί επίζεο 

θαη από πνιιά δηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ (online information systems). 

7. Μαζεζηαθά ζηπι (learning styles) 

Σα καζεζηαθά ζηπι αλαθέξνληαη ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο ρξήζηε. 

Δηδηθόηεξα, απνηεινύλ κία νκάδα ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ρξήζηε, ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνπλ ην ρξήζηε, σο κεκνλσκέλν άηνκν. Δίλαη παξόκνηα κε ην ππόβαζξν ηνπ 

ρξήζηε, κε ηελ έλλνηα όηη είλαη ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά δηαθέξνπλ ζην όηη 

εμάγνληαη έπεηηα από εηδηθά δνκεκέλα ςπρνινγηθά ή άιια ηεζη. 
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2.2.5 Πεδίν εθαξκνγήο ησλ Πξνζαξκνζηηθώλ πζηεκάησλ 

Τπεξκέζσλ (Adaptive Hypermedia Systems, AHS) 

Σα Πξνζαξκνζηηθά  πζηήκαηα ππεξκέζσλ (Adaptive Hypermedia Systems, 

AHS) πνπ αλαπηύρζεθαλ κεηά ην 1996, βαζίδνληαη θπξίσο ζηνλ παγθόζκην ηζηό. 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά ζπζηήκαηα ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο (Σξηαληαθύιινπ, 2003).  

2.2.5.1. Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive 

Educational Hypermedia Systems, AEHS)  

Σα Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia Systems, AEHS) απεηθνλίδνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ (Brusilovsky 1996). Δηδηθόηεξα, ην κνληέιν ηνπ εθπαηδεπόκελνπ 

δηαηεξείηαη, αλαλεώλεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κε ζηόρν ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ησλ δηάθνξσλ νξαηώλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Brusilovsky 1996). 

Σα AEHS παξέρνπλ εθπαίδεπζε πξνζαξκνδόκελε ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ (Brusilovsky 1996). Πξόθεηηαη γηα ζπζηήκαηα ππεξκέζσλ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζπζηήκαηα κάζεζεο, ρσξίο ηελ παξέκβαζε εθπαηδεπηηθνύ 

(Brusilovsky 1996). Ζ πξνζαξκνγή ππνθαζηζηά ηελ εμαηνκίθεπζε ηελ νπνία ζα 

κπνξνύζε λα παξέρεη έλαο εθπαηδεπηηθόο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ, κέζα από 

πξνζσπηθέο θαζνδεγήζεηο ή δηεπθξηλήζεηο πνπ ζα κπνξνύζε λα ηνπο δώζεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Brusilovsky 1996).  

Σα AEHS ιακβάλνπλ ππόςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπόκελσλ, 

όπσο ην επίπεδν γλώζεσλ, ην καζεζηαθό ζηπι, ηηο πξνηηκήζεηο, ηε ζπκπεξηθνξά θαηά 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ζύζηεκα, θαη εμαηνκηθεύνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα 

αθόινπζα: ζπκβνπιέο πινήγεζεο, παξνπζίαζε ή/θαη αιιεινπρία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, 

παξερόκελε αλαηξνθνδόηεζε, ππνζηήξημε επηθνηλσλίαο (Brusilovsky 1996). εκαληηθό 

ζέκα ζηελ αλάπηπμε ελόο AEHS απνηειεί ε ζρεδίαζε ηεο εκπινθήο ηνπ 

εθπαηδεπόκελνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ώζηε λα κπνξεί, εθόζνλ ην επηζπκεί, 

λα ειέγμεη ή/θαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο (Bull & Kay, 2005). Σα AEHS ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ελαιιαθηηθώλ, αλνηρηώλ πξνζεγγίζεσλ κάζεζεο 
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θαη δηδαζθαιίαο, ηελ αλαλέσζε παξαδνζηαθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ 

(Παπαληθνιάνπ, Γξεγνξηάδνπ & Γνπιή, 2005) ππνζηεξίδνληαο ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

κάζεζε, ηε δηεξεύλεζε, θαη ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ 

(Παπαληθνιάνπ, Γξεγνξηάδνπ & Γνπιή, 2005). 

Γηα λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα σο πξνζαξκνζηηθό, 

πξέπεη λα απνηειείηαη από ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (Karampiperis & Sampson, 

2005). πγθεθξηκέλα πξέπεη λα απνηειείηαη από ηνλ Υώξν Γλώζεο (knowledge space) 

ν νπνίνο απνηειείηαη από ην ρώξν ησλ κέζσλ (media space) θαη από ην κνληέιν 

πεδίνπ (domain model) (Karampiperis & Sampson, 2005). Γεύηεξν ραξαθηεξηζηηθό 

απνηειεί ην Μνληέιν Μαζεηή (learner model)  ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ 

αλαπαξάζηαζε πηπρώλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, βάζε ηεο νπνίαο ην ζύζηεκα κπνξεί λα 

πξνζαξκόδεη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Brusilovsky & Millan, 2008; Karampiperis 

& Sampson, 2005). Δπόκελν ραξαθηεξηζηηθό είλαη νη Παξαηεξήζεηο (Observations) 

όπνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινύζεζεο ησλ δηαδξάζεσλ ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ κε ην ζύζηεκα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (Karampiperis & Sampson, 

2005). Καη ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθό απνηειεί ην Μνληέιν Πξνζαξκνγήο (Adaptation 

Model) ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο θαλόλεο, πνπ νξίδνπλ ηελ πξνζαξκνζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα κίαο δξαζηεξηόηεηαο (Karampiperis & 

Sampson, 2005).  

Μεξηθά από ηα ζπζηήκαηα AEHS πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί είλαη: ΑΖΜ (Pilar da 

Silva, Durm, Duval, Olivié, 1998), TANGOW (Carro, Pulido, Rodríguez,  1999), 

CAMELEON (Larrousi & Benahmed, 1998), AHA! (De Bra & Calvi 1998) θαη 

INSPIRE (Papanikolaou, Grigoriadou, Kornilakis, Magoulas,  2003).    

2.2.5.2. Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Πιεξνθόξεζεο (Adaptive Online 

Information Systems) 

Έλα Πξνζαξκνζηηθό ύζηεκα Πιεξνθόξεζεο (Adaptive Online Information 

Systems) παξέρεη πιεξνθόξεζε κε ηξόπν πνπ πξνζαξκόδεηαη ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη 

ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε. Ζ πιεξνθόξεζε απηή κπνξεί λα αθόξα ζηελ 

ελεκέξσζε πάλσ ζε έλα ζέκα, αιιά θαη ζε πεξηζζόηεξα ζύλζεηα θνκκάηηα 

πιεξνθνξηώλ (Brusilovsky, 1996).  
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Μεξηθά από ηα Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Πιεξνθόξεζεο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί είλαη: AVANTI (Fink, Kobsa & Nill, 1998), ην ILEX (Oberlander, 

O'Donnell, Knott & Mellish,  1998) θαη άιια.  

2.2.5.3. Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ Αλάθηεζεο Πιεξνθνξηώλ 

(Adaptive Information Retrieval Hypermedia Systems)  

Πξόθεηηαη γηα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ ηα νπνία δηαθνξνπνηνύληαη 

από ηα θιαζηθά ζπζηήκαηα αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ, ζην όηη είλαη πξνζαξκνζηηθά 

ζπζηήκαηα ππεξκέζσλ. πλεπώο, ζηα Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ 

Αλάθηεζεο Πιεξνθνξηώλ όηαλ ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηήζεη κία αλαδήηεζε ζε έλα 

ζύλνιν παξερόκελσλ πιεξνθνξηώλ, ην ζύζηεκα ηνπ παξνπζηάδεη εμαηνκηθεπκέλα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο ηνπ (Brusilovsky 1996).  

Μεξηθά από ηα Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ Αλάθηεζεο 

πιεξνθνξηώλ  πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί είλαη: ifWeb (Asnicar & Tasso, 1997), Web 

Tagger (Keller, Wolfe, Chen, Rabinowitz & Mathe,  1997).  

2.2.6. Παξνπζίαζε ησλ Πξνζαξκνζηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

πζηεκάησλ Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia 

Systems, AEHS)  

Ζ πεξηγξαθή ησλ AEHS πνπ παξέρνπλ πξνζαξκνζηηθόηεηα σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε θαη θπξίσο κε βάζε ηα καζεζηαθά ζηηι, επηθεληξώλεηαη 

ζην πώο ηα ζπζηήκαηα ζπγθεληξώλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη 

πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο ρξεζηκνπνηνύλ. 

2.2.6.1 Πξνζαξκνζηηθό ύζηεκα Τπεξκέζσλ CS383 

Σν CS383 (Carver, Howard & Lane, 1999) ήηαλ ην πξώην AEHS πνπ 

ελζσκάησζε ην καζεζηαθό κνληέιν ησλ Felder-Silverman (Felder-Silverman, 1988). 

Απηά ηα ζπζηήκαηα αλαγθάδνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνη λα θάλνπλ επηινγέο κε 

απνηέιεζκα λα ηνπο εκπιέθνπλ ελεξγεηηθά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Δπίζεο, 

ππνζηεξίδεηαη ε αληαλαθιαζηηθή κάζεζε (reflective learning) ώζηε νη εθπαηδεπόκελνη 

λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζθεθηνύλ ην καζεζηαθό πιηθό ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ 

ζπνπδώλ ηνπο (Graf, 2007). Γηα λα αλαγλσξηζηνύλ ηα καζεζηαθά ζηπι ησλ 
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εθπαηδεπόκελσλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε Λίζηα ησλ Μαζεζηαθώλ ηπι (Inventory of 

Learning Styles) (Soloman, 1992), ε νπνία απνηειεί ηελ πξώηε έθδνζε 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα αλαγλώξηζε ησλ καζεζηαθώλ ζηπι. 

ην CS383, έλα αλαπηπζζόκελν κάζεκα πεξηιακβάλεη κία αλαιπηηθή ζπιινγή 

αληηθεηκέλσλ κε παξνπζηάζεηο, ππεξθείκελα, ηνπο ζηόρνπο ησλ καζεκάησλ, έλα 

ζύζηεκα απαληήζεσλ, κηα ςεθηαθή βηβιηνζήθε θαη βίληεν. Με βάζε ηα 

αλαγλσξηζκέλα καζεζηαθά ζηπι, νη εθπαηδεπόκελνη κπνξνύλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

λα ηαμηλνκήζνπλ απηά ηα αληηθείκελα κε βάζε ην πόζν θαιά ηαηξηάδνπλ ζην 

καζεζηαθό ηνπο ζηπι (Graf, 2007). 

2.2.6.2 Πξνζαξκνζηηθό ύζηεκα Τπεξκέζσλ MANIC 

Σν Manic Asynchronous Networks Individualized Courseware (MANIC) (Stern, 

Steinberg, Lee, Padhye & Kurose, 1997) παξέρεη πιηθό βαζηζκέλν ζηηο δηαιέμεηο ελόο 

καζήκαηνο (Δηθόλα 1) (παξνπζηάζεηο θαη αθνπζηηθό πιηθό). Οη παξνπζηάζεηο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο δπλακηθά θαη βαζίδνληαη ζην επίπεδν θαηαλόεζεο ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ θαη ηηο καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο ηνπο. Σν ζύζηεκα δελ ππνζηήξηδε 

έλα ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθό ζηπι, αιιά ελζσκάησλεη δηαθνξεηηθέο απόςεηο από 

δηαθνξεηηθά κνληέια καζεζηαθώλ ζηπι, όπσο ην κνληέιν ησλ Felder-Silverman 

(Felder-Silverman, 1988). 

Ζ ηδέα ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο βαζίδεηαη ζηελ ηερληθή ηεο επηιεθηηθήο 

επέθηαζεο θεηκέλνπ (strechtext) (Stern & Woolf, 2000). Χο εθ ηνύηνπ, έλα βαζηθό 

καζεζηαθό πιηθό παξνπζηάδεηαη ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη κπνξεί λα 

εκπινπηηζηεί από ζπκπιεξσκαηηθό καζεζηαθό πιηθό, πνπ πεξηέρεη ηόζν γξαθηθά όζν 

θαη θείκελν (Stern & Woolf, 2000). Σα πξνζαξκνζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηύπν ηνπ κέζνπ (γξαθηθά ή θείκελν), ηνλ ηύπν νδεγηώλ (εμήγεζε, 

παξαδείγκαηα, πεξηγξαθή, νξηζκόο, αλαινγία), ην πόζν αθεξεκέλν είλαη (αθεξεκέλν, 

ζπγθεθξηκέλν) θαη ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ην ζπκπιεξσκαηηθό καζεζηαθό πιηθό 

κέζα ζην ζέκα θαη ηελ ηδέα. ύκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ, 

παξνπζηάδνληαλ ζπγθεθξηκέλνη ηύπνη ζπκπιεξσκαηηθνύ καζεζηαθνύ πιηθνύ (Graf, 

2007). 

Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ καζεζηαθώλ πξνηηκήζεσλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηαλνκή Naïve Bayes Classifier (Graf, 2007). Οη πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζπγθεληξώλνληαη από ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο 
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κε ην ζύζηεκα, θαζώο δεηνύλ λα παξνπζηαζηεί θξπκκέλν πιηθό ή λα θξπθηεί ην πιηθό 

πνπ παξνπζηάδεηαη. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ θαηαλνκή Naïve 

Bayes Classifier γηα λα θαηαγξαθνύλ νη πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ (Graf, 

2007).  

 

Δηθόλα 1: Πξνζαξκνζηηθό ύζηεκα Τπεξκέζσλ MANIC (Stern, Woolf & Kurose, 1997) 

 

2.2.6.3 Πξνζαξκνζηηθό ύζηεκα Τπεξκέζσλ IDEAL 

To Intelligent Distributed Environment for Active Learning (IDEAL) (Shang, Shi 

& Chen, 2001) είλαη έλα πξνζαξκνζηηθό θαη επθπέο ζύζηεκα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Σν καζεζηαθό πιηθό πξνζαξκόδεηαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

όζνλ αθνξά ζηελ επηινγή, ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ παξνπζίαζή ηνπ κε βάζε ηηο 

πξνεγνύκελεο γλώζεηο ηνπο, ηα καζεζηαθά ζηπι, ηε γιώζζα θαη ηελ πξνζβαζηκόηεηα 

ηνπο (Rodriguez, Chen, Shi & Shang, 2002). Όζνλ αθνξά ζηα καζεζηαθά ζηπι, ε ηδέα 

ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο θαη ηεο δηακόξθσζεο ησλ ηερληθώλ από ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο είλαη αλνηθηή ζε θάζε ζεκαληηθό κνληέιν καζεζηαθνύ ζηπι (Graf, 

2007). 

Σν IDEAL επηηξέπεη πξνζαξκνζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηόζν ζην πεξηερόκελν όζν 

θαη ηελ πινήγεζε. Βαζηζκέλα ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ IDEAL, ηα πηζαλά 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζαξκνζηηθόηεηαο όζνλ αθνξά ζην καζεζηαθό ζηπι 

πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηάηαμε ησλ παξαδεηγκάησλ, γεληθνύο θαλόλεο θαη ηδέεο 

πεξίιεςεο, ηελ ελζσκάησζε πξναηξεηηθνύ/ εκπινπηηζκέλνπ πιηθνύ, ηελ επηινγή 

νπηηθώλ κεηαθνξώλ θαη εηθόλσλ, θαη ηελ επηινγή ηεο αιιαγήο ηνπ θεηκέλνπ ζε ιόγν. 
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Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζαξκνζηηθόηεηαο θαζνξίδνληαη κε βάζε ην εθαξκνζκέλν 

κνληέιν καζεζηαθνύ ζηπι (Graf, 2007). 

Δλώ νη γλώζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ελεκεξώλνληαη ζπρλά βαζηζκέλεο ζηελ 

απόδνζή ηνπο θαη ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη, ην καζεζηαθό ζηπι, ε γιώζζα θαη ε 

πξνζβαζηκόηεηα ιεηηνπξγνύλ σο καθξνπξόζεζκα γλσξίζκαηα θαη δηακνξθώλνληαη 

ζηαηηζηηθά. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι, επηδηώθεηαη ε ρξήζε ελόο 

θαηάιιεινπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ην θάζε κνληέιν καζεζηαθνύ ζηπι θάζε θνξά πνπ 

νη εθπαηδεπόκελνη εγγξάθνληαη ζε έλα κάζεκα. Οη εθπαηδεπόκελνη κπνξνύλ λα 

μαλαζπκπιεξώζνπλ πξναηξεηηθά ην εξσηεκαηνιόγην θαη κπνξνύλ λα απνθαζίζνπλ αλ 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα αθνξνύλ ζε όια ηα καζήκαηα ή κόλν ζε 

απηό πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη. Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, νη 

εθπαηδεπόκελνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμνπλ ζε νπνηνδήπνηε δηαζέζηκν 

καζεζηαθό ζηπι (Graf, 2007). 

2.2.6.4 Πξνζαξκνζηηθό ύζηεκα ππεξκέζσλ INSPIRE (Intelligent System 

for Personalised Instruction in a Remote Environment ) 

Σν Πξνζαξκνζηηθό ύζηεκα ππεξκέζσλ INSPIRE (INtelligent System for 

Personalised Instruction in a Remote Environment ), απνηειεί έλα πξόηππν καζεζηαθό 

πεξηβάιινλ ην νπνίν κε βάζε ηνπο ζηόρνπο, ην επίπεδν γλώζεο, ηελ πξόνδν θαη ην 

καζεζηαθό ζηπι ηνπ εθπαηδεπόκελνπ δεκηνπξγεί δπλακηθά θαη παξνπζηάδεη 

εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν (Papanikolaou & Grigoriadou, 2005).  

Σν INSPIRE είλαη έλα Πξνζαξκνζηηθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα Τπεξκέζσλ 

(Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS) γηα εθπαίδεπζε από απόζηαζε, ην 

νπνίν έρεη σο ξόιν λα ππνζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ (Δηθόλα 2). Με βάζε ην καζεζηαθό ζηόρν πνπ επηιέγεηαη 

λα κειεηεζεί, ην ζύζηεκα δεκηνπξγεί καζήκαηα πξνζαξκνζκέλα ζην επίπεδν 

γλώζεώλ ηνπ θάζε αηόκνπ θαη ζην καζεζηαθό ζηπι ηνπ θάζε αηόκνπ, ηα νπνία 

ζηαδηαθά νδεγνύλ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ (Papanikolaou et al., 2005).  

Ζ πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζην κνληέιν καζεηή (user 

model), πνπ δηαηεξεί ην ζύζηεκα θαη ην νπνίν ελεκεξώλεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Σν κνληέιν θαηαγξάθεη ην επίπεδν γλώζεσλ 

ησλ αηόκσλ ζηηο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ηνπ ζηόρνπ θαζώο θαη ηνλ ηύπν κάζεζεο, ν 

νπνίνο είλαη αλνηθηό γηα αιιαγέο (Papanikolaou et al., 2005).  
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Ο εθπαηδεπόκελνο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην ζύζηεκα INSPIRE έρεη ηηο 

εμήο δπλαηόηεηεο (Papanikolaou et al., 2005):  

α) λα αθνινπζήζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ πνξεία ζην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν,  

β) λα αμηνπνηήζεη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηελ πινήγεζε θαη ηε κειέηε 

ηνπ,  

γ) λα ελεκεξσζεί γηα ηα ζηνηρεία πνπ δηαηεξεί ην ζύζηεκα γηα απηόλ θαη 

 δ) λα ηα αιιάμεη θαζώο θαη λα παξέκβεη θαη λα θαηεπζύλεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηε δπλακηθή δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο καζεκάησλ.  

To INSPIRE εθαξκόδεη έλα ζπλδπαζκό ηερλνινγηώλ πξνζαξκνγήο  κε ζηόρν ηε 

δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλσλ καζεκάησλ (Papanikolaou et al., 2005). ηα καζήκαηα 

ππνζηεξίδεηαη ε πινήγεζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ κε βάζε ην 

επίπεδν γλώζεσλ θαη ηελ πξόνδό ηνπ, ελώ ε παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

δηακνξθώλεηαη κε βάζε ην καζεζηαθό ηνπ ζηπι (Papanikolaou et al., 2005). 

 

Δηθόλα 2: Σν Πξνζαξκνζηηθό ζύζηεκα Τπεξκέζσλ INSPIRE(Papanikolaou et al., 2005) 
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2.2.6.5 Πξνζαξκνζηηθό ύζηεκα ππεξκέζσλ TANGOW 

Σν TANGOW (Task-based Adaptive learNer Guidance On the Web) (Carro, 

Pulido, & Rodrígues, 1999) είλαη έλα εξγαιείν γηα ηε ζπγγξαθή πξνζαξκνζηηθώλ 

καζεκάησλ γηα ην δηαδίθηπν. Καηαγξάθεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ρξήζηε κε ην ζύζηεκα 

θαη ηνλ θαζνδεγεί κε ηε δηαδνρή ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνύ. Σν πιηθό παξάγεηαη 

δπλακηθά ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζην κνληέιν ηνπ ρξήζηε 

(Graf, 2007). 

Δίλαη έλα ζύζηεκα ζρεδηαζκέλν γηα ηε ζπγγξαθή δηαδηθηπαθώλ καζεκάησλ 

(web-based courses), πνπ βαζίδεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο δηδαζθαιίαο (teaching tasks) 

θαη θαλόλεο (rules). Σν πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ, απνηειείηαη από ζηνηρεία 

πνιπκέζσλ ηα νπνία ζπλδένληαη ζε θάζε δηδαθηηθή δξαζηεξηόηεηα (Graf, 2007).   

Σν TANGOW παξέρεη πξνζαξκνζηηθόηεηα ε νπνία βαζίδεηαη ζην καζεζηαθό 

κνληέιν ησλ Felder-Silverman (Felder-Silverman, 1988) θαη εηδηθόηεξα αλαθέξεηαη 

ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ (Paredes, & Rodríguez, 2004). Οη εθπαηδεπόκελνη θαηά 

ηελ είζνδό ηνπο ζην ζύζηεκα, ζπκπιεξώλνπλ ην εξσηεκαηνιόγην ησλ Felder θαη 

Soloman (1997). Σν εξσηεκαηνιόγην θαηεγνξηνπνηεί ηνπο εθπαηδεπόκελνπο αλάινγα 

κε ην καζεζηαθό ηνπο ζηπι. Καηόπηλ ην ζύζηεκα παξέρεη πξνζαξκνζηηθόηεηα 

αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Χζηόζν, ην ζύζηεκα 

ελεκεξώλεηαη παξάιιεια από ηηο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ πνπ αλ παξεθθιίλνπλ 

από ην αξρηθό κνληέιν ρξήζηε (user model), ην ζύζηεκα αλαζεσξεί ηηο αξρηθέο 

πιεξνθνξίεο.  

Ζ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ TANGOW αξγόηεξα εληζρύζεθε κε ηελ ελζσκάησζε 

καζεζηαθώλ ζηπι ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπόκελσλ 

(Alfonseca et al., 2006; Paredes and Rodriguez, 2006).   

2.2.6.6 Πξνζαξκνζηηθό ύζηεκα ππεξκέζσλ ΑΗΑ 

Σν AHA (Adaptive Hypermedia for All) (De Bra P,1999) έρεη αλαπηπρζεί κε 

βάζε ην AHAM κνληέιν. Σν AHAM (Adaptive Hypermedia Application Model) 

κνληέιν επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε πξνζαξκνζηηθώλ ππεξκεζηθώλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη 

ζπκβαηό κε άιια πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα, όπσο ην ALEA. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία πξνζαξκνζηηθώλ καζεκάησλ γηα ην δηαδίθηπν. Ζ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη πξνεγκέλεο πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο 
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παξέρνληαο πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε (ηα γλσζηηθά θνκκάηηα παξνπζηάδνληαη 

αθνύ ηθαλνπνηεζνύλ θάπνηεο ζπλζήθεο) θαη πξνζαξκνζηηθή πινήγεζε (κε 

πξνζαξκνζηηθό ζρνιηαζκό θαη απόθξπςε ζπλδέζκσλ). Μπνξεί λα ζπλεξγαζηεί θαη κε 

άιιεο ζεηξέο καζεκάησλ πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο ζε άιινπο εμππεξεηεηέο 

(servers) θαη αλνίγεη ην δξόκν γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ πξνζαξκνζηηθώλ καζεκάησλ 

ζην δηαδίθηπν. To ΑΖΑ είλαη αλνηθηνύ θώδηθα, ρξεζηκνπνηεί HTML, XML γηα ηε 

δόκεζε ησλ δεδνκέλσλ (De Bra,1999). 

ηνλ πίλαθα 1 παξαηίζεληαη ηα Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα 

Τπεξκέζσλ, πνπ ζε απηή ηελ ελόηεηα παξνπζηάζηεθαλ.  
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ύζηεκα Γεκηνπξγία Μνληέιν κάζεζεο 
Μνληέιν 

πξνζέγγηζεο 
Μέζνδνη 

Πξνζαξκνζηηθόηεηαο 
 

 

CS383 

 

 

1999 

Γηαηζζεηηθή, Οπηηθή/ 

Λεθηηθή, 

Δπαθόινπζε/ 

Παγθόζκηα δηάζηαζε 

ηνπ FSLSM 

Δξσηεκαηνιόγην 

Μαζεζηαθώλ ηηι 

Σαμηλόκεζε αληηθεηκέλσλ 

πνιπκέζσλ 

MANIC 2000 

πλδπαζκόο 

καζεζηαθώλ 

πξνηηκήζεσλ 

Απηόκαηε πξνζζέγηζε 

κε ρξήζε ελόο Naive 

Bayes Classifier θαη 

δεκνγξαθηθώλ 

ζηνηρείσλ 

Υξήζε stretctext  

(απόθξπςε θαη 

παξνπζίαζε επηπξόζζεησλ 

πεξηερνκέλσλ) 

IDEAL 2002 
Καζνξίδεηαη από ηνλ 

θαζεγεηή 

Δξσηεκαηνιόγην ηνπ 

εμεηαδόκελνπ 

κνληέινπ καζεζηαθνύ 

ζηηι 

Σαμηλόκεζε, ζπκπεξίιεςε 

θαη επηινγή καζεζηαθνύ 

πιηθνύ 

MASPLANG 2002 FSLSM 

Δπξεηήξην 

εξσηεκαηνινγίσλ 

Μαζεζηαθώλ ηηι γηα 

ηε ξύζκηζε θαη κηα 

δηαδηθαζία 

αηηηνιόγεζεο κε βάζε 

ηελ θάζε πεξίπησζε. 

Πξνζαξκνγή όζνλ αθνξά 

ηελ επηινγή ησλ ζρεηηθώλ 

δηαηάμεσλ ησλ κέζσλ, ηηο 

ζηξαηεγηθέο ησλ νδεγηώλ 

θαη ησλ εξγαιείσλ 

πινήγεζεο. 

LSAS 2003 

Δπαθόινπζε/ 

Παγθόζκηα δηάζηαζε 

ηνπ FSLSM 

Δπξεηήξην  

εξσηεκαηνιόγησλ ησλ 

Μαζεζηαθώλ ηηι 

Απόθξπςε/ παξνπζίαζε 

επηπξόζζεησλ ζπλδέζκσλ 

θαη ζηνηρείσλ ησλ 

καζεκάησλ 

iWeaver 2003 

Πξνηηκήζεηο 

παξνπζηάζεσλ θαη 

ςπρνινγηθέο 

παξνπζηάζεηο κε 

βάζε ην καζεζηαθό 

κνληέιν Dunn θαη 

Dunn 

Building Excellence 

Inventory/ ρεδηαζκόο 

απηόκαηεο 

πξνζέγγηζεο 

Γηάηαμε θαη απόθξπςε 

ζπλδέζκσλ γηα επηινγή 

δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ 

παξνπζίαζεο θαη 

καζεζηαθώλ εξγαιείσλ 

INSPIRE 2003 

Μνληέιν 

καζεζηαθσλ ζηηι 

Honey θαη Mumford 

Δξσηεκαηνιόγην από 

ηνπο Honey θαη 

Mumford ή 

ρεηξνθίλεηε ξύζκηζε/ 

ελεκέξσζε ηνπ 

κνληέινπ ησλ 

καζεηώλ 

Μέζνδνο θαη δηάηαμε ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ 

πεξηερνκέλσλ 

TANGOW 2004 

Αηζζεζηαθή/ 

Γηαηζζαληθή θαη 

επαθόινπζε/ 

παγθόζκηα δηάζηαζε 

ηνπ FSLSM 

Δπξεηήξην 

Μαζεζηαθώλ ηηι γηα 

ξπζκίζεηο θαη κηα 

απηόκαηε πξνζέγγηζε 

ησλ κνληέισλ ησλ 

καζεηώλ γηα 

αλαζεώξεζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ ηνπ 

καζεζηαθνύ κνληέινπ 

Γηάηαμε ησλ εξγαζηώλ θαη 

ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ 

 

 

 

 

AHA 2005/2006 
Καζνξίδεηαη από ηνλ 

θαζεγεηή 

Υεηξνθίλεηε ξύζκηζε 

θαη ελεκέξσζε από 

ζπγθεθξηκέλεο κεηά-

ζηξαηεγηθέο νδεγηώλ 

Πξνζαξκνγή όζνλ αθνξά 

ηελ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ 

πξνο παξνπζίαζε, ηε 

δηάηαμε ησλ πιεξνθνξηώλ 

θαη ηε δεκηνπξγία 

δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ 

πινήγεζεο 

Πίλαθαο 1: Παξνπζίαζε ησλ Πξνζαξκνζηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ πζηεκάησλ Τπεξκέζσλ (AEHS) 
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2.2.7. ρεδηαζκόο Πξνζαξκνζηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ πζηεκάησλ 

Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS) 

2.2.7.1. Αξρηηεθηνληθή Πξνζαξκνζηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ πζηεκάησλ 

Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS) 

Σα AEHS έρνπλ αλαπηπρζεί σο έλα γεληθό πξόηππν, ην νπνίν είλαη έλα 

νινθιεξσκέλν ζύζηεκα ην νπνίν έρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο, αιιά 

δε ζπλνδεύεηαη από εθπαηδεπηηθό πιηθό (Simitzis, 2005).  

Οη ζρεδηαζηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην γεληθό πξόηππν γηα ην ζρεδηαζκό 

ελόο AEHS θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζζέζνπλ ην δηθό ηνπο εθπαηδεπηηθό πιηθό. Όιεο νη 

ηζηνζειίδεο  πνπ δεκηνπξγνύληαη πξέπεη λα απνηεινύληαη από αξρεία XHTML /XML. 

Σν ινγηζκηθό πινπνηείηαη κε ηε ρξήζε Java Servlets
11

. Σν ινγηζκηθό αξρηηεθηνληθήο 

ησλ AEHS πεξηιακβάλεη δηάθνξεο ελόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε 

απαξαίηεησλ κηθξώλ εξγαζηώλ (tasks) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

πξνζαξκνζηηθόηεηαο (Simitzis, 2005).  

Ζ εθαξκνγή ησλ AEHS θαη γεληθόηεξα ησλ ζπζηεκάησλ γηα ην δηαδίθηπν 

βαζίδνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή πειάηε – εμππεξεηεηή (client-server) (Simitzis, 2005). 

ηελ πιεπξά ηνπ server είλαη απνζεθεπκέλα ηα κνληέια γηα ην ρξήζηε, γηα ην πεδίν 

θαη ηελ πξνζαξκνζηηθή κνλάδα. Δθεί θαηαζθεπάδνληαη δπλακηθά νη ζειίδεο νη νπνίεο 

είλαη ζπλήζσο αξρεία XML (Simitzis, 2005). Σν πιενλέθηεκα ηεο XML ζε ζρέζε κε 

ηελ HTML είλαη όηη δηαρσξίδεη ηελ παξνπζίαζε από ην πεξηερόκελν κε απνηέιεζκα λα 

είλαη δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

επθνιόηεξα νη πξνζαξκνζηηθέο ηερληθέο (Simitzis, 2005). ηελ πιεπξά ηνπ client 

ρξεηάδεηαη έλαο θπιινκεηξεηήο (browser) γηα λα δείμεη ηα XML αξρεία (Simitzis, 

2005). Κάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο δεηάεη κηα ζειίδα ν θπιινκεηξεηήο (browser) 

ζηέιλεη ην αίηεκα ζηελ πιεπξά ηνπ server ν νπνίνο ππνινγίδεη δπλακηθά ηε ζειίδα κε 

βάζε ην κνληέιν ηνπ ρξήζηε. Έλα Java applet είλαη ππεύζπλν γηα λα ζηέιλεη όια ηα 

γεγνλόηα (events) ζηελ πιεπξά ηνπ server θαζώο θαη λα ελεκεξώλεη ην κνληέιν ηνπ 

ρξήζηε (user model) (Simitzis, 2005).  

                                                 
1
  Μηα εθαξκνγή Java πνπ ηξέρεη ζε έλα δηαθνκηζηή  δηθηύνπ (web server) ή ζε έλαλ δηαθνκηζηή 

εθαξκνγήο (application server) θαη παξέρεη επεμεξγαζία  server-side, όπσο ε πξόζβαζε ζε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ θαη ζπλαιιαγέο ειεθηξνληθνύ (Pc Magazine Encyclopedia, 2000) .  
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ην ρήκα 2, απεηθνλίδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ελόο Πξνζαξκνζηηθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, 

AEHS).   

 

ρήκα 2: Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο AEHS 

2.2.7.2. Γηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ησλ AEHS 

Ζ δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο είλαη κία δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζεί πέληε βήκαηα 

(Fung & Yeung, 2000), θαη απνηππώλεηαη ζην ρήκα 3. 

1. Μεηαθόξησζε πξνθίι ρξεζηώλ: Σν πξνθίι ηνπ ρξήζηε έρεη απνζεθεπκέλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξνρή 

εμαηνκηθεπκέλσλ καζεκάησλ.  

2. Γπλακηθή θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο: Δίλαη ην πην πνιύπινθν βήκα ζηε δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο, θαζώο ην πιηθό θαη νη ζύλδεζκνη πνπ ζα εκθαληζηνύλ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε. Σν ζύζηεκα εμεηάδεη αλ 

ηθαλνπνηνύληαη νη ζπλζήθεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πιηθνύ.  

System Access Module

Register

Login

Logoff

Questionnaire  Module

Questionnaire Presentation

Questionnaire evaluation

Learning Module

Material Presentation

Excercise Presentation

Link Presentation 

Multimedia Presentation

Navigation

Multimedia Module

MM profile

MM change

Learning Style Module

LS Profile

LS change

Adaptation Module

Adaptation rules

Teaching rules

Domain Module

XML & XHTML files

Multimedia files

Knowledge Module

Test presentation

Test evaluation 

Knowledge profile

Background Module 

Background profile

Background change

Colour Module

Colour profile

Colour change

Password Module

Password change

Student Module

Create profile

Access profile

Knowledge update

LS update

MM update

Background update

Colour update

Passwoed update

Εκπαιδευόμενος 

Web Server 
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3. Καηαγξαθή αληηδξάζεσλ ρξήζηε: Θα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ρξήζηε. Δηδηθόηεξα, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε πινήγεζε, ην πιηθό πνπ 

κειεηάεη θαη νη απαληήζεηο ηνπ ζηηο εξγαζίεο. 

4. Αλάιπζε αληηδξάζεσλ ρξήζηε: ε απηό ην ζηάδην νη απαληήζεηο ηνπ ρξήζηε ζα 

πξέπεη λα ζπγθξηζνύλ κε ην επίπεδν ησλ γλώζεώλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνύλ νη 

γλσζηηθέο παξνπζηάζεηο. Σν ζύζηεκα παξέρεη ππνδείμεηο ή επηπιένλ επεμεγεκαηηθό 

πιηθό θαη αζθήζεηο.  

5. Δλεκέξσζε ηνπ πξνθίι ρξήζηε: Δίλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

πξνζαξκνγήο. Δδώ ν server παίξλεη αηηήκαηα από ηνπο θπιινκεηξεηέο γηα δπλακηθή 

θαηαζθεπή ζειίδσλ. 

 

 

ρήκα 3: Γηαδηθαζία Πξνζαξκνγήο ησλ AEHS 

 

Ο ζρεδηαζκόο θαη ε δεκηνπξγία ησλ AEHS είλαη πην πεξίπινθνο από ην 

ζρεδηαζκό ησλ «παξαδνζηαθώλ» ππεξκέζσλ (Fung & Yeung, 2000). Απηό 

ζπκβαίλεη δηόηη ν ζρεδηαζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο εθηόο από ηε δόκεζε ηνπ 

ππεξρώξνπ (hyperspace) θαη ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ µε εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν, 

ρξεηάδεηαη επίζεο λα δεκηνπξγήζεη ην ρώξν γλώζεο (knowledge space) θαη λα 

θαζνξίζεη ηνπο ζπλδέζκνπο (links) κεηαμύ ηνπ ρώξνπ γλώζεο θαη ηνπ ππεξρώξνπ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (Fung & Yeung, 2000). 

ηνλ Πίλαθα  2, παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά βήκαηα ζρεδηαζκνύ θαη 

δεκηνπξγίαο ησλ AEHS (Fung & Yeung, 2000). 
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Πίλαθαο 2: Βήκαηα Παξαδνζηαθώλ θαη Πξνζαξκνζηηθώλ πζηεκάησλ 

2.2.7.3. Μέζνδνη θαη Σερληθέο ησλ Πξνζαξκνζηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ  

πζηεκάησλ Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, 

AEHS) 

Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ πξνζαξκνγή (adaptation techniques) 

αλαθέξνληαη ζε κεζόδνπο, νη νπνίεο παξέρνπλ πξνζαξκνζηηθόηεηα  ζε ήδε ππάξρνληα 

πξνζαξκνζηηθά ππεξκέζα (adaptive hypermedia) θαη αλήθνπλ ζην επίπεδν εθαξκνγήο 

ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε ηερληθή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί από κία 

ζπγθεθξηκέλε αλαπαξάζηαζε γλώζεο θαη από έλα ζπγθεθξηκέλν πξνζαξκνζηηθό 

αιγόξηζκν (adaptation algorithm). Καζώο ηα πξνζαξκνζηηθά ππεξκέζα είλαη κηα 

ζρεηηθά λέα πεξηνρή έξεπλαο, νη πεξηζζόηεξεο ηερληθέο πξνζαξκνγήο είλαη κνλαδηθέο, 

κε ηελ έλλνηα όηη πξνηάζεθαλ ή εθαξκόζηεθαλ ζε ζπλδπαζκό κε ηε δεκηνπξγία ελόο 

θαηλνύξγηνπ πξνζαξκνζηηθνύ ππεξκέζνπ (Brusilovsky, 1996, 2001). 

Ζ πξνζαξκνγή γίλεηαη ζε δύν επίπεδα (Brusilovsky, 1996):  

1. ε επίπεδν πεξηερνκέλνπ (content level) πνπ αθνξά ζηε δπλακηθή παξαγσγή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, κε βάζε ην κνληέιν ηνπ ρξήζηε (user model). Δηδηθόηεξα, ην 

πεξηερόκελν κίαο ηζηνζειίδαο παξάγεηαη από ηελ έλσζε πιεξνθνξηώλ νη νπνίεο 

Βήκαηα ρεδηαζκνύ θαη Τινπνίεζεο γηα 

Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (AEHS) 

ρεδηαζκόο Τινπνίεζε 

ρεδηαζκόο θαη δηάξζξσζε ηνπ 

ρώξνπ γλώζεο (domain model) 

Γεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ ζειίδσλ 

 

ρεδηαζκόο ελόο γεληθνύ κνληέινπ 

ρξεζηώλ (user model) 

 

Καζνξηζκόο ησλ ζπλδέζκσλ κεηαμύ 

ησλ ζειίδσλ 

 

ρεδηαζκόο ελόο ζπλόινπ ζηόρσλ 

κάζεζεο (learning goals) 

 

Πεξηγξαθή θάζε ζηνηρείνπ γλώζεο 

(knowledge element) ηνπ 

ρώξνπ γλώζεο 

 

ρεδηαζκόο ηνπ ππεξρώξνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

 

Καζνξηζκόο ησλ ζπλδέζκσλ κεηαμύ 

ησλ ζηνηρείσλ γλώζεο 

ρεδηαζκόο ησλ ζπλδέζεσλ 

κεηαμύ ηνπ ρώξνπ γλώζεο θαη ηνπ 

ππεξρώξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ 

 

Καζνξηζκόο ησλ ζπλδέζκσλ κεηαμύ 

ησλ ζηνηρείσλ γλώζεο θαη 

ησλ ζειίδσλ µε εθπαηδεπηηθό πιηθό 
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ζρεηίδνληαη αλάινγα κε ην γλσζηηθό επίπεδν ηνπ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα νη αξράξηνη 

ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη επεμεγήζεηο ζε ζρέζε 

κε ηνπο έκπεηξνπο. Δπνκέλσο, ην ζύζηεκα κπνξεί λα δηαζθαιίζεη όηη αλάινγα κε ην 

γλσζηηθό επίπεδν νη πιεξνθνξίεο ζα παξέρνληαη αλάινγα ζηνπο ρξήζηεο.    

2. ε επίπεδν ζπλδεζκώλ (link level) όπνπ ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο είλαη 

ζηαηηθό θαη απηό πνπ αιιάδεη είλαη ε εκθάληζε ησλ δεζκώλ πνπ ζπλδένπλ ηα ζηνηρεία 

ηνπ ππεξρώξνπ. Απηό είλαη γλσζηό θαη σο πξνζαξκνζηηθή πινήγεζε (adaptive 

navigation support, ANS) ε νπνία βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα βξνπλ ηελ 

θαηάιιειε δηαδξνκή πιεξνθνξηώλ ζηνλ ππεξρώξν. Ζ πξνζαξκνζηηθή πινήγεζε 

κπνξεί λα γίλεη κε 3 ηξόπνπο: 1) κε ζρνιηαζκό (annotation), 2) κε απόθξπςε δεζκώλ 

(hiding) θαη 3) κε ηαμηλόκεζε δεζκώλ (link sorting).  

Τπάξρεη κηα ιεπηή δηάθξηζε κεηαμύ ηερλνινγηώλ θαη κεζόδσλ πξνζαξκνγήο. Ο  όξνο 

ηερλνινγίεο αλαθέξεηαη ζην «ηη» κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί, ελώ ν όξνο κέζνδνη θαη 

ηερληθέο πξνζαξκνγήο, αλαθέξεηαη ζην «πώο» κπνξεί λα γίλεη ε πξνζαξκνγή 

(Brusilovsky, 1996).   

ην ζρήκα 4 αλαιύνληαη όιεο νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα 

Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AΔHS):   

 

ρήκα 4: Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζπζηεκάησλ AEHS 
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Οη δύν θύξηεο θαηεγνξίεο πνπ ρσξίδνληαη νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο  γηα λα 

επηηεπρζεί πξνζαξκνγή ζε έλα Πξνζαξκνζηηθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα Τπεξκέζσλ 

(Adaptive Educational Hypermedia System, AΔHS) είλαη (Brusilovsky, 1996):   

Α) Πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε (adaptive presentation): όπνπ πξνζαξκόδεηαη ην 

πεξηερόκελν ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ βιέπεη θάπνηνο ζε κία ηζηνζειίδα κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο 

από απηέο πνπ βιέπεη θάπνηνο άιινο, θαζώο πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ησλ ρξεζηώλ. Ο Brusilovsky (1996) απνθαιεί απηή ηε κνξθή πποζαπμοζηική 

παποςζίαζη, επεηδή γεληθά ε πξνζαξκνγή κπνξεί λα αζρνιεζεί είηε κε ην ίδην ην 

κήλπκα, είηε απιώο κε ηε κνξθή παξνπζίαζεο ηνπ κελύκαηνο. Οη ίδηεο πιεξνθνξίεο 

κπνξνύλ λα κεηαβηβαζηνύλ ρξεζηκνπνηώληαο έλα κηθξό ή κεγάιν θείκελν, κία εηθόλα, 

έλα βίληεν ή έλα ερεηηθό απόζπαζκα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε αηόκνπ.  

Γηα παξάδεηγκα, άιινη ρξήζηεο πξνηηκνύλ λα δηαβάδνπλ κεγάια θείκελα ή κηθξά 

θείκελα, ελώ άιινη λα θαηαιαβαίλνπλ επθνιόηεξα κέζα από θάπνην βίληεν.  

Οη ηερληθέο θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε 

ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο (Filippidis, 2008): 

o Πξνζαξκνζηηθή Παξνπζίαζε θεηκέλνπ 

Με βάζε ην κνληέιν ρξήζηε (user model), ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

o Πξνζαξκνζηηθή Παξνπζίαζε πνιπκέζσλ  

Ζ δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ πνιπκεζηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ηζηνζειίδαο.  

Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ππάξρνπλ αληίζηνηρεο κέζνδνη θαη ηερληθέο 

πξνζαξκνγήο (Brusilovsky, 1996):  

 Μέζνδνη  Σερληθέο 

Δπηπξόζζεηεο Δπεμεγήζεηο Τπό ζπλζήθε θείκελν 

Πξναπαηηνύκελεο Δπεμεγήζεηο Δπηιεθηηθή επέθηαζε θεηκέλνπ 

ρεηηθέο Δπεμεγήζεηο Γηαθνξεηηθέο εθδνρέο ζειίδσλ 

Δπεμεγήζεηο δηαθνξεηηθώλ εθδνρώλ Γηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηκεκάησλ 

Σαμηλόκεζε ηκεκάησλ Σερληθή βαζηζκέλε ζην πιαίζην 

Πίλαθαο 3: Μέζνδνη θαη Σερληθέο Πξνζαξκνζηηθήο Παξνπζίαζεο Πνιπκέζσλ 
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 Μέζνδνη  

Οη επιππόζθεηερ επεξηγήζειρ (additional explanations) εθκεηαιιεύνληαη ηε γλώζε 

ησλ ρξεζηώλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ πεξηζζόηεξν εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο 

ζπληθαζκέλεο κε ηηο αλάγθεο ηνπο (Brunilovsky, 2001). 

πποαπαιηούμενερ επεξηγήζειρ (prerequisite explanations), ην AEHS ζύζηεκα 

βξίζθεη θαη παξνπζηάδεη επεμεγήζεηο γηα όιεο ηηο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδεη κία ζπγθεθξηκέλε ζειίδα, ζύκθσλα κε ηηο γλώζεηο ηνπ 

ρξήζηε (Brunilovsky, 2001).   

ζςγκπιηικέρ επεξηγήζειρ 

(comparative explanations). Απηή ε κέζνδνο αλαθέξεηαη ζε κία ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ 

ζεκάησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ηζηνζειίδεο. Ζ ζύγθξηζε κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή, κόλν από ηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ 

επηζθεθηεί θαη ηηο δύν ηζηνζειίδεο. Έηζη όηαλ επηζθεθηνύκε κία από απηέο ηηο 

ηζηνζειίδεο πξώηα, ε ζύγθξηζε δε ζα γίλεη, αιιά όηαλ επηζθεθηνύκε θαη ηελ άιιε 

ζειίδα ε ζύγθξηζε ζα εκθαληζηεί (Brunilovsky, 2001). 

 κέζνδν ησλ  επεξηγήζεων διαθοπεηικών εκδοσών (explanations 

variants), ην AEHS δηαηεξεί επεμεγήζεηο κε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο γηα θάπνηεο από ηηο 

πιεξνθνξίεο. ηνλ θάζε ρξήζηε ζα παξνπζηάδεηαη ε εθδνρή πνπ ηαηξηάδεη ζην 

κνληέιν ηνπ (Brunilovsky, 2001).   

ηαξινόμηζηρ ημημάηων (sorting explanations), ην AEHS 

ζύζηεκα δηαηεξεί ηεο πιεξνθνξίεο ζε ηκήκαηα ηα νπνία ηαμηλνκεί σο πξνο ηηο 

γλώζεηο ή/θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. Οη πιεξνθνξίεο ζα παξνπζηαζηνύλ 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπόκελν κε ηε ζεηξά πνπ θαζνξίδεηαη απηή ε ηαμηλόκεζε 

(Brunilovsky, 2001).  

 Σερληθέο  

ςπό ζςνθήκη κείμενο (conditional text), νη πιεξνθνξίεο 

ελόο ζέκαηνο ρσξίδνληαη ζε ηκήκαηα θεηκέλνπ. Σν θάζε ηκήκα ζρεηίδεηαη κε κία 

ινγηθή ζπλζήθε ε νπνία θαη θαζνξίδεη αλ ην ηκήκα απηό ζα παξνπζηαζηεί ζε έλα 

εθπαηδεπόκελν ή όρη.  Ζ εκθάληζε ή κε εκθάληζε ελόο ηκήκαηνο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη 

κε ην κνληέιν ρξήζηε (γλώζεηο, πξνηηκήζεηο θ.α.) (Triantafyllou, 2003).    
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επιλεκηική επέκηαζη κειμένος (stretch text), 

ρξεζηκνπνηνύληαη νη ππεξζύλδεζκνη (hyperlinks), νη νπνίνη  όηαλ επηιεγνύλ 

αληηθαζίζηαληαη από ην θείκελν ην νπνίν επεθηείλεη ην ππάξρνλ θείκελν πξηλ ή/θαη 

κεηά ηνλ ππεξζύλδεζκν (Triantafyllou, 2003).   

διαθοπεηικών εκδοσών ζελίδων (page based), ην 

AEHS ζύζηεκα δηαηεξεί δύν ή θαη πεξηζζόηεξεο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ησλ ζειίδσλ. 

ε θάζε εθδνρή ην ίδην ζέκα παξνπζηάδεηαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Ζ θαηάιιειε 

εθδνρή γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπόκελν επηιέγεηαη από ην AEHS ζύζηεκα κε βάζε ην 

κνληέιν ρξήζηε (user model) (Triantafyllou, 2003).  

διαθοπεηικών εκδοσών ημημάηων (fragment based), 

ην AEHS ζύζηεκα δηαηεξεί δύν ή θαη πεξηζζόηεξεο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο γηα θάζε 

ηκήκα ηεο θάζε ζειίδαο. Ζ θαηάιιειε εθδνρή γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπόκελν επηιέγεηαη 

από ην AEHS ζύζηεκα κε βάζε ην κνληέιν ρξήζηε (user model) (Triantafyllou, 

2003). 

ηεσνική βαζιζμένη ζηο πλαίζιο (frame based), ην AEHS ζύζηεκα 

δηαηεξεί κία ζεηξά από πιαίζηα (όπσο επεμεγήζεηο, ζύλδεζκνη ζε άιια πιαίζηα) γηα 

θάζε ζέκα. Σα θαηάιιεια πιαίζηα γηα ηνλ θάζε ρξήζηε αιιά θαη ε ζεηξά πνπ απηά ζα 

παξνπζηαζηνύλ επηιέγνληαη  από ην AEHS ζύζηεκα κε βάζε ην κνληέιν ρξήζηε (user 

model) (Triantafyllou, 2003).  

Β) Πξνζαξκνζηηθή πινήγεζε (adaptive navigation): όπνπ πξνζαξκόδνληαη νη 

ππεξζύλδεζκνη, ζπλεπώο θαη ν ηξόπνο πινήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ο δεύηεξνο ηύπνο πξνζαξκνγήο αθνξά ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία πξνζπειαύλνπκε, 

δηαβάδνπκε, βιέπνπκε ή παξαθνινπζνύκε ηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ. Ζ ζεηξά 

επεξεάδεηαη ζύκθσλα κε ην ρεηξηζκό ηεο δνκήο θαη ηεο παξνπζίαζεο ησλ ζπλδέζεσλ. 

Ο Brusilovsky (1996) ηελ απνθαιεί πποζαπμοζηική ςποζηήπιξη πλοήγηζηρ. 

Οη  ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνζαξκνζηηθήο 

παξνπζίαζεο ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο (Brunilovsky, 2001): 

o Άκεζε  θαζνδήγεζε (Direct Guidance)  

Η άκεζε θαζνδήγεζε απνηειεί κία ηερληθή ε νπνία πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηε 

δπλαηόηεηα λα θαζνδεγνύληαη, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη ζε κία θαζνδεγνύκελε 
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πινήγεζε. πλήζσο, ππάξρεη έλα θνπκπί "επόκελν" πνπ πξνζθαιεί ην ρξήζηε 

λα κεηαβεί  ζηελ "επόκελε" ηζηνζειίδα.  

Δπηπιένλ, ε άκεζε θαζνδήγεζε κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξν επθπήο, ε νπνία 

όκσο δελ αθήλεη κεγάιε ειεπζεξία θηλήζεσλ ζην ρξήζηε, θαζώο κπνξεί λα ηνλ 

νδεγήζεη ζε πιεξνθνξίεο πνπ δε ρξεηάδεηαη. Δηδηθόηεξα, εθηόο από ηα θνπκπηά 

πνπ νδεγνύλ ζαθώο ζε κία πεξηήγεζε, νη ππόινηπνη ζύλδεζκνη ζε κία 

ηζηνζειίδα κπνξεί επίζεο λα έρνπλ θαζνξίζεη πξνζαξκνζηηθά, ηνπο 

πξννξηζκνύο ησλ ζπλδέζεσλ.  

o Πξνζαξκνζκέλε Σαμηλόκεζε (Adaptive Sorting)  

Η πξνζαξκνζκέλε ηαμηλόκεζε δελ παξάγεη κόλν ηνπο πξννξηζκνύο ζπλδέζεσλ 

αιιά θαη ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ ζπλδέζεσλ επίζεο. 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ην ζύζηεκα κπνξεί λα απνθαζίζεη λα 

δεκηνπξγήζεη λέεο ζπλδέζεηο. ηα αλνηθηά ππεξκέζα παξάγνληαη πάληα όιεο νη 

ζπλδέζεηο, ηαηξηάδνληαο ην θείκελν ζε κία ηζηνζειίδα, κε κία βάζε δεδνκέλσλ 

ζπλδέζεσλ. Ζ πξνζαξκνζηηθή παξαγσγή ζπλδέζεσλ κπνξεί επίζεο λα βαζηζηεί 

ζηελ αλαθάιπςε νκνηνηήησλ κεηαμύ (ζηα ζέκαηα) ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

πεξηέρνπλ νη ηζηνζειίδεο. Απηό κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξνζαξκνγή ζε 

ηζηνζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κία αλνηρηή ζπιινγή εγγξάθσλ. Ζ ιίζηα 

ζπλδέζεσλ πνπ πξνθύπηεη σο απνηέιεζκα ελόο αηηήκαηνο αλαδήηεζεο ζηελ 

αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ ή ζηα ζπζηήκαηα θηιηξαξίζκαηνο, παξάγεηαη επίζεο 

πξνζαξκνζηηθά. 

o Πξνζαξκνδόκελε απόθξπςε ησλ ζπλδέζκσλ (Adaptive Hiding)  

Η πξνζαξκνδόκελε απόθξπςε ζπλδέζκσλ ζεκαίλεη όηη νη ζπλδέζεηο πνπ δε 

ζεσξνύληαη (πξνο ην παξόλ) θαηάιιειεο γηα ην ρξήζηε είλαη θξπκκέλεο, 

απελεξγνπνηεκέλεο ή έρνπλ αθαηξεζεί κε θάπνην ηξόπν.  

o Πξνζαξκνδόκελνο ζρνιηαζκόο ζπλδέζκσλ (Links Annotation)  

ύκθσλα κε απηή ηελ ηερληθή, ην AEHS ζύζηεκα ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν 

ρξήζηε ώζηε λα παξνπζηάζεη ηνπο ζπλδέζκνπο είηε ζε κνξθή επεμεγεκαηηθνύ 

θεηκέλνπ, είηε ζε κνξθή ρξσκάησλ ή γξαθηθώλ.  
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2.3 Μαζεζηαθά ηπι (Learning Styles, LS) 

  Tα Μαζεζηαθά ηπι (Learning Styles, LS)  είλαη έλα ζεκαληηθό ζέκα πνπ 

επεξεάδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη σο θαηά ζπλέπεηα ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα (Triantafylou et al., 2006). Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ ππάξμεη πνιινί 

νξηζκνί θαη εξκελείεο γηα ηα LS. Χζηόζν, ζε γεληθέο γξακκέο, ηα LS είλαη νη 

ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο γηα ην πώο καζαίλεη ην θάζε άηνκν (Triantafylou et al., 2006). 

πλεπώο, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε θαηά ην ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, λα 

εκπεξηέρνληαη ζηνηρεία πνπ λα αληηθαηνπηξίδνπλ αηνκηθέο καζεζηαθέο δηαθνξέο ζηε 

κάζεζε, θαζώο θάζε εθπαηδεπόκελνο έρεη έλα δηθό ηνπ, κνλαδηθό ηξόπν κάζεζεο 

(Triantafylou et al., 2006).  Ζ ελζσκάησζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ LS ζηα 

Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational, 

Hypermedia Systems, AEHS) απαηηεί ηε ζπλέξγεηα ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ 

(computer science) θαη ηεο επηζηήκεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ (instructional 

science) (Παπαληθνιάνπ & Γξεγνξηάδνπ, 2004).  

 Σα  LS πεξηιακβάλνπλ παηδαγσγηθέο κεζόδνπο, θπξίσο εμαηνκηθεπκέλεο, πνπ 

επηηξέπνπλ ζε θάζε άηνκν λα καζαίλεη θαιύηεξα (Silver & Strong, 1997). Δίλαη 

επξέσο δηαδεδνκέλν όηη νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πξνηηκνύλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδν αιιειεπίδξαζεο, θαηαλόεζεο, θαη επεμεξγαζίαο εξεζηζκάησλ ή πιεξνθνξηώλ. 

Με βάζε απηή ηελ έλλνηα, ε ηδέα ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ ζηπι κάζεζεο πξνέξρεηαη από 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη έρεη απνθηήζεη δεκνηηθόηεηα θαηά ηα ηειεπηαία έηε (Silver 

& Strong, 1997).  

 Ζ ζεσξία γηα ηα LS άξρηζε κε ηνλ Carl Jung ην 1927, ν νπνίνο επηζήκαλε 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξόπν πνπ νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη (ε αίζζεζε έλαληη 

ηεο δηαίζζεζεο), ζηνλ ηξόπν πνπ παίξλνπλ απνθάζεηο (ε ινγηθή ζθέςε έλαληη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ) θαη ζην πώο ελεξγνύλ ή αληηδξνύλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο (ε 

εμσζηξέθεηα έλαληη ηεο εζσζηξέθεηαο) (Jung, 1927). Με ηελ ίδηα πεξηνρή 

αζρνιήζεθαλ νη David Kolb (1984), Anthony Gregorc (1985), Kathleen Butler (1984), 

Bernice McCarthy (1982) θαη Harvey Silver θαη J. Robert Hanson (1995).  

 Αλ θαη νη ζεσξεηηθνί εξκελεύνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηα κε δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο, ππάξρνπλ δπν θνηλέο ηάζεηο (Silver & Strong,1997):  

 Δπηθέληξσζε ζηε δηαδηθαζία (focus on process):  
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Tα κνληέια ησλ LS ηείλνπλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, 

δειαδή γηα ην πώο, ην άηνκν αθνκνηώλεη πιεξνθνξίεο, ζθέθηεηαη γη’ απηέο θαη 

αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα (Silver & Strong, 1997).  

 Έκθαζε ζηελ αηνκηθόηεηα (emphasis on personality): Γεληθά νη ζεσξεηηθνί 

ησλ LS πηζηεύνπλ όηη ε κάζεζε είλαη έλα πξνζσπηθό απνηέιεζκα, κία αηνκηθή 

δξάζε ζθέςεο θαη ζπλαηζζήκαηνο. Οη πεξηζζόηεξνη ζεσξεηηθνί δίλνπλ έκθαζε 

ζε ηέζζεξα LS (Silver & Strong, 1997):  

1) Αθαδεκατθό ηπι (Mastery Style): όπνπ ην άηνκν αθνκνηώλεη ζηαδηαθά 

πιεξνθνξίεο ππαξθηέο/ζηαζεξέο, δηαδνρηθέο/δηαδηθαζηηθέο θαη ζπλαξκνινγεί 

ηε γλώζε κε θξηηήξην ηε ζαθήλεηα θαη πξαθηηθόηεηά ηεο.  

2) ηπι Καηαλόεζεο (Understanding Style):  όπνπ ην άηνκν εζηηάδεηαη 

πεξηζζόηεξν ζηηο ηδέεο θαη αθαηξέζεηο. Μαζαίλεη κέζσ κίαο δηαδηθαζίαο 

εξσηήζεσλ, αηηηώλ θαη ειέγρνπ. Αμηνινγεί ηε κάζεζε κε ινγηθά θξηηήξηα/ 

βαζκνύο θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ απόδεημε.  

3) Αηνκηθό ηπι (Self-expressive Style):  όπνπ ην άηνκν ςάρλεη γηα 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο κάζεζεο, ρξεζηκνπνηεί επαηζζεζίεο θαη ζπλαηζζήκαηα γηα 

λα πξνρσξήζεη ζε λέεο ηδέεο. πλαξκνινγεί ηε δηαδηθαζία κάζεζεο ζύκθσλα 

κε ηε δηθή ηνπ πξσηνηππία θαη ηθαλόηεηα γηα λα μαθληάζεη ή λα απνιαύζεη.  

4) Γηαπξνζσπηθό ηπι (Interpersonal Style):  όπνπ ην άηνκν επηθεληξώλεηαη ζε 

ζηαζεξέο, ρεηξνπηαζηέο πιεξνθνξίεο. Πξνηηκά ηε κάζεζε καδί κε άιινπο θαη 

ζπλαξκνινγεί ηε κάζεζε κε βάζε ηνλ εαπηό ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο.  

Έλα LS δε ζηαζεξνπνηείηαη, αιιά εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θάζε αηόκνπ (Silver & Strong, 1997). ύκθσλα κε ηνπο Silver θαη Strong (1997) ε 

πνζνζηηαία ηαμηλόκεζε ησλ αλζξώπσλ, πνπ ππεξηεξνύλ ζε θάπνην από ηα LS είλαη: 

αθαδεκατθό ζηπι 35%, ζηπι θαηαλόεζεο 18%, αηνκηθό ζηπι 12% θαη δηαπξνζσπηθό 

ζηπι 35% (Silver & Strong 1997).  

Πνιινί ππνζηεξηθηέο ησλ LS ζπκθσλνύλ κε ην γεγνλόο όηη όια ηα άηνκα 

αλαπηύζζνπλ θαη εθαξκόδνπλ έλα ζπλδπαζκό από LS ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο. Σα 

πεξηζζόηεξα LS είλαη επέιηθηα θαη  κπνξνύλ λα πξνζαξκόδνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

ζεκαηηθά πεξηερόκελα (Silver & Strong, 1997).  
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2.3.1 Οξηζκνί Μαζεζηαθώλ ηπι (Learning Styles, LS) 

ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ δηαηππσζεί πνιινί νξηζκνί γηα ηα LS, κεξηθνί από ηνπο 

νπνίνπο αλαθέξνληαη παξαθάησ:    

Σα LS, νξίδνληαη σο ε ζύλζεζε γλσζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ζπλαηζζεκαηηθώλ, 

θαη θπζηνινγηθώλ παξαγόλησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ σο ζρεηηθά ζηαζεξνί δείθηεο γηα ην 

πώο έλαο καζεηήο αληηιακβάλεηαη, αιιειεπηδξά θαη αληαπνθξίλεηαη κε ην καζεζηαθό 

πεξηβάιινλ (Keefe, 1979). 

Σα LS, είλαη νη εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο έλαο εθπαηδεπόκελνο 

κπνξεί λα κάζεη. Έηζη, έλα LS δελ αζρνιείηαη κε ην "ηη" ζα κάζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη, 

αιιά κε ην «πώο» πξνηηκνύλ λα ην κάζνπλ (Stewart & Felicetti, 1992). 

Σα LS, είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπόκελνη αληηιακβάλνληαη, 

επεμεξγάδνληαη, απνζεθεύνπλ θαη αλαθαινύλ καζεζηαθέο πξνζπάζεηεο (James & 

Gardner, 1995) 

Σα LS, είλαη ε πξνηηκώκελε πξνζέγγηζε ηνπ αηόκνπ ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ 

παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ (Riding & Rayner, 1998).  

Σα LS, κπνξνύλ λα νξηζηνύλ σο νη ζπλήζεηεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ελόο αηόκνπ, 

πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ επηζπκεηό ηξόπν κάζεζεο (Honey θαη Mumford, 1992).  

2.3.2 Γλσζηηθά ζηπι (Cognitive Styles, CS) θαη Μαζεζηαθά ζηπι 

(Learning Styles, LS) 

ύκθσλα κε ηνλ ελδειερή έιεγρν ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαίλεηαη όηη ε έλλνηα ησλ 

καζεζηαθώλ ζηπι (learning styles, LS) κπνξεί λα κπεξδεύεηαη κε ηελ έλλνηα ησλ 

γλσζηηθώλ ζηπι κάζεζεο (cognitive styles, CS).    

Tα γλσζηηθά ζηπι (cognitive styles, CS) νξίδνληαη σο «ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε 

ζηαζεξή πξνζέγγηζε ελόο αηόκνπ ζην λα νξγαλώλεη θαη λα επεμεξγάδεηαη ηελ 

πιεξνθνξία» (Tennant, 1988). Δπηπιένλ, ηα CS κπνξνύλ λα πξνζδηνξηζηνύλ σο ηα 

εληειώο ζηαζεξά ακεηάβιεηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο αηόκνπ (Riding, Glass & Douglas, 

1993).  

Γεληθόηεξα, ηα CS ζρεηίδνληαη πεξηζζόηεξν κε ηε ζεσξεηηθή ή αθαδεκατθή 

έξεπλα, ελώ ηα LS πεξηζζόηεξν κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο (παλάθα, 2007). Μία 
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βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε απηνύο ηνπο δύν όξνπο έγθεηηαη ζηνλ αξηζκό ηνλ 

ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην θάζε ζηπι (παλάθα, 2007).  

2.3.3 Μνληέια Μαζεζηαθώλ ηπι (Learning Styles, LS) 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο,  έρνπλ δηαηππσζεί 30 πεξίπνπ δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο LS (Quellette, 2000), νη νπνίεο κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν δίλνπλ  έκθαζε (Curry, 1990):  

α) Μνληέια πξνηίκεζεο καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ (π.ρ., Dunn & Dunn 

1987). Δπηθεληξώλνληαη ζηα πξνηηκώκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλόηεηα κάζεζεο (π.ρ., πξνηηκήζεηο ζρεηηθά κε 

ην θσο, ηνλ ήρν ηνπ ρώξνπ κάζεζεο, πξνηίκεζε γηα αηνκηθή ή νκαδηθή κάζεζε, γηα 

δνκεκέλεο ή κε δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο θ.η.ι.).  

β) Μνληέια πξνζσπηθόηεηαο (π.ρ., Briggs–Myers & McCaulley, 1992). 

Δπηθεληξώλνληαη ζην πώο ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν 

απόθηεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ζηάζε 

απέλαληη ζηνπο αλζξώπνπο (εζσζηξεθήο ή εμσζηξεθήο), ε αληηιεπηηθή ιεηηνπξγία 

(δηαηζζεηηθή ή αηζζεηεξηαθή), ε θξηηηθή ηθαλόηεηα (ινγηθό-αλαιπηηθή / απξόζσπε ή 

βαζηζκέλε ζε ζπλαηζζεκαηηθά θξηηήξηα), ν ηξόπνο εξκελείαο ησλ πιεξνθνξηώλ 

(βαζηζκέλνο ή κε ζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα) θ.η.ι.  

γ) Μνληέια θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (π.ρ., Grasha, 1996). Γίλνπλ έκθαζε 

ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηδαζθνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο ηάμεο (π.ρ. αλεμάξηεηε, 

ζπλεξγαηηθή, εμαξηεκέλε, αληαγσληζηηθή θαη ζπκκεηνρηθή).  

δ) Μνληέιν επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ (Kolb, Boyatzis, & Mainemelis, 

2000).  

Σα LS ησλ αηόκσλ δηαθξίλνληαη κε βάζε ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο πνπ 

εθαξκόδνπλ γηα ηελ αληίιεςε θαη επεμεξγαζία ηεο εκπεηξίαο (αθνκνησηηθό, 

ζπγθιίλνλ, πξνζαξκνζηηθό θαη απνθιίλνλ) (Curry, 1990). 

ηνλ πίλαθα 4 ζπλδπάδνληαη κνληέια LS κε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ζηηο νπνίεο 

βαζίδνληαη. 
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Θεσξίεο Μάζεζεο θαη Μνληέια LS 

Σα ζηπι κάζεζεο 

πεξηιακβάλνπλ 4 

ηύπνπο: νπηηθό 

(visual), αθνπζηηθό 

(auditory), 

θηλαηζζεηηθό 

(kinesthetic)  θαη 

αθήο (tactile). 
Μνληέιν VAKT 

Σα ζηπι κάζεζεο 

αληαλαθινύλ 

ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο γλσζηηθή 

δνκήο. 

Σα ζηπι κάζεζεο 

είλαη έλα 

ζπζηαηηθό 

ζηαζεξνύ είδνο 

πξνζσπηθόηεηαο. 

Σα ζηπι κάζεζεο 

είλαη επέιηθηεο 

ζηαζεξέο 

καζεζηαθέο 

πξνηηκήζεηο 

Μεηαθίλεζε από ηα 

καζεζηαθά ζηπι ζε 

καζεζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο, 

ζηξαηεγηθέο, 

πξνζαλαηνιηζκνύο θαη 

ζελαξίσλ κάζεζεο. 

Barlet (1932) 

Betts (1909) 

Dunn & Dunn (1975, 

1979, 1992, 2003) 

Gordon (1949) 

Gregore (1977) 

Marks (1973) 

Paivio (1971) 

Scheehan (1967) 

Terrance (1990) 

Broverman 

(1960) 

Cooper (1997) 

Gardener et al 

(1959) 

Guilford (1950) 

Holzman & Klein 

(1954) 

Hunt (1978) 

Kagea (1967) 

Meessk (1958)  

Riding (1991) 

Apter (1998) 

Epstein – Meier 

(1989) 

Harrison – 

Branson (1998) 

Jackson (2002) 

Myers – Briggs 

(1962) 

Miller (1991) 

Witkin (1962)  

Allinson & Hayes 

(1996) 

Felder & 

Silverman (1989)  

Honey θαη 

Mumford (1982) 

Hermann (1995) 

Hermanussen 

(2000) 

Kaufmann (1989) 

Kolb (1976, 1985, 

1999) 

Kirton (1989) 

McCarthy (1987)  

Biggs (1987) 

Conti & Kolody 

(1990) 

Entwistle (1979, 2000) 

Grasha- Riechmann 

(1974) 

Hill (1976) 

McKenney & Keen 

(1974) 

Pask (1976) 

Strenberg (1998) 

Schumck (1977)  

Vermunt (1996) 

Weinstein, 

Zimmerman, Palmer 

(1988) 

Πίλαθαο 4: πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο γηα ηηο Θεσξίεο Μάζεζεο θαη ηα Μνληέια LS  

2.3.3.1 Μνληέιν Μαζεζηαθώλ ηπι (Learning Styles, LS) ηνπ Kolb (1984) 

Ζ κάζεζε είλαη ε δηαδηθαζία όπνπ ε γλώζε δεκηνπξγείηαη κέζα από ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκό ηεο εκπεηξίαο (Kolb, 1984). Δπηπιένλ, ε γλώζε δεκηνπξγείηαη θη 

εκπινπηίδεηαη δηαξθώο (Kolb, 1984). Γελ είλαη κία αλεμάξηεηε νληόηεηα πνπ πξέπεη 

λα απνθηεζεί ή λα κεηαβηβαζηεί (Kolb, 1984). 

Ο Kolb (1984) ζεσξεί πσο κέζσ ηεο εκπεηξηθήο καζεζηαθήο ζεσξίαο 

(experimental learning theory) παξνπζηάδεηαη κία νιηζηηθή πιεπξά ηεο κάζεζεο πνπ 

ζπλδπάδεη εκπεηξία, αληίιεςε γλώζε θαη ζπκπεξηθνξά. Με βάζε απηό ην κνληέιν, ε 

κάζεζε παξνπζηάδεηαη σο έλαο θύθινο ηεζζάξσλ ζηαδίσλ (Kolb, 1984). ύκθσλα κε 
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ηνλ Kolb (1984), αλ έλα άηνκν ζέιεη λα είλαη απνηειεζκαηηθό ζηε κάζεζή ηνπ, 

ρξεηάδεηαη ηέζζεξα δηαθνξεηηθά είδε δεμηνηήησλ. Πξόθεηηαη γηα δεμηόηεηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίαο, αληαλαθιαζηηθήο παξαηήξεζεο, αθεξεκέλεο ζθέςεο θαη 

ελεξγνύ πεηξακαηηζκνύ (Κόθθνο, 2005).  

 

ρήκα 5: Κύθινο κάζεζεο ηνπ Kolb 

 Χζηόζν, ππάξρνπλ δύν ζεκειηώδε ζηνηρεία ζε απηή ηελ θπθιηθή καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Σν πξώην ζηνηρείν είλαη ε ιήςε ηεο πιεξνθνξίαο θαη εκπεηξίαο (παλάθα, 

2007). Σν δεύηεξν ζηνηρείν είλαη ε επεμεξγαζία ηεο εκπεηξίαο (παλάθα, 2007). 

Κάπνηνη ζα ζηνραζηνύλ αληαλαθιαζηηθά πάλσ ζηελ εκπεηξία ελώ άιινη ζα είλαη 

πεξηζζόηεξνη ελεξγνί θαη ζα αιιάμνπλ ηελ πιεξνθνξία ώζηε λα ηαηξηάμεη ζηνλ δηθό 

ηνπο ηξόπν ζθέςεο (παλάθα, 2007). πλεπώο, όζν πεξηζζόηεξνη ηξόπνη 

ρξεζηκνπνηνύληαη ηόζν εκπινπηίδεηαη ε κάζεζε (παλάθα, 2007). 

Ζ εκπεηξηθή κάζεζε είλαη ζαλ έλαο θύθινο πνπ πεξηιακβάλεη όιε ηε κάζεζε, κε 

ηελ εκπεηξία λα θαηέρεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο Kolb (1984) 

ππνζηήξημε πσο κέζσ ηεο εκπεηξηθήο καζεζηαθήο ζεσξίαο παξνπζηάδεηαη κία νιηζηηθή 

πιεπξά ηεο κάζεζεο πνπ ζπλδπάδεη εκπεηξία, αληίιεςε, γλώζε θαη ζπκπεξηθνξά θαη 

ζην κνληέιν ηνπ ε κάζεζε εκθαλίδεηαη ζαλ έλαο θύθινο ηεζζάξσλ ζηαδίσλ (Kolb, 

1984).  

ηε ζπλέρεηα, ν Kolb πξνζπαζώληαο λα «πξνζδηνξίζεη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο 

ελόο αηόκνπ απέλαληη ζηε κάζεζε» δεκηνύξγεζε ην Learning Style Inventory. 

Πεξηιακβάλεη 12 εξσηήζεηο θαη αλαιύεη ηνλ ηξόπν πνπ καζαίλεη θαλείο θαη ην πώο 

Συγκεκριμζνη 
εμπειρία 

Αντανακλαςτική 
παρατήρηςη 

Διαμόρφωςη 
αφηρημζνων 
εννοιών και 
γενικεφςεων 

Ενεργόσ 
πειραματιςμόσ 
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δηαρεηξίδεηαη ηδέεο θαη θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο ζηε δσή ηνπ, νη νπνίεο αθνξνύλ ζε 

θάζε έλαλ από ηνπο ηέζζεξηο ηξόπνπο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Με βάζε απηνύο 

ηνπο ηξόπνπο, αλέπηπμε ηέζζεξα αληίζηνηρα ζεκειηώδε LS, κε ηα παξαθάησ 

γλσξίζκαηα (Kolb, 1984):  

1.Πξνζαξκνζηηθό (Accomodating): Σν καζεζηαθό απηό ζηπι ζηεξίδεηαη 

πξσηίζησο ζηηο θπξίαξρεο καζεζηαθέο ηθαλόηεηεο ηνπ ελεξγνύ πεηξακαηηζκνύ (θάλσ) 

θαη ηεο αθεξεκέλεο ελλνηνιόγεζεο (ζθέθηνκαη). Σν ζηπι απηό έρεη κεγάια 

πιενλεθηήκαηα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηηο πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο ησλ ζεσξηώλ. Ζ γλώζε νξγαλώλεηαη θαηά έλαλ ππνζεηηθό – αθαηξεηηθό 

ηξόπν αηηηνιόγεζεο. Γηα ην ιόγν απηό, ηα άηνκα κε απηό ην ζηπι επηηπγράλνπλ 

ηερληθά θαζήθνληα θαη πξνβιήκαηα. Σείλνπλ λα εμεηδηθεύνληαη ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο.  

2. Απνθιίλσλ (Diverging): Σν καζεζηαθό απηό ζηπι έρεη ηα αθξηβώο αληίζεηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα από ην ελεξγό ζηπι. Σν ζηπι απηό βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία (αηζζάλνκαη) θαη ηελ αληαλαθιαζηηθή παξαηήξεζε (βιέπσ) 

θαη έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηε ζπλαίζζεζε λνήκαηνο θαη αμηώλ. Γηα ην ιόγν απηό 

ηα άηνκα απηνύ ηνπ ζηπι ηείλνπλ λα νξγαλώλνπλ ηηο θαηαζηάζεηο από δηαθνξεηηθέο 

πξννπηηθέο θαη λα δνκνύλ ηηο ζρέζεηο ηνπο σο έλα ζεκαληηθό ζύλνιν. 

Δπηθεληξώλνληαη ζηελ πηνζέηεζε ζηάζεσλ κέζα από ηελ παξαηήξεζε παξά κέζα από 

ηελ δξάζε. Δίλαη ηθαλνί ζην λα παξάγνπλ ελαιιαθηηθέο ππνζέζεηο θαη ηδέεο θαη 

ηείλνπλ λα είλαη επηλνεηηθνί, επθάληαζηνη, κε επίθεληξν ηνπο αλζξώπνπο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα. πλήζσο εμεηδηθεύνληαη ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο 

(ηζηνξία, γιώζζα, ινγνηερλία). 

3.Αθνκνησηηθό (Assimilating): Σν καζεζηαθό απηό ζηπι βαζίδεηαη θπξίσο ζε 

αθεξεκέλε ζθέςε (ζθέθηνκαη) θαη αληαλαθιαζηηθή παξαηήξεζε (βιέπσ). Σν ζηπι 

απηό έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηελ επαγσγηθή αηηηνιόγεζε, ζηε δεκηνπξγία 

ζεσξεηηθώλ κνληέισλ. Σα άηνκα απηνύ ηνπ ζηπι ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζόηεξν 

επηθεληξσκέλα ζε αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη ηδέεο θαη ιηγόηεξν ζε αλζξώπνπο. Χζηόζν, 

ηα άηνκα απηνύ ηνπ ζηπι, ηείλνπλ λα επηθεληξώλνληαη πεξηζζόηεξν ζηε ινγηθή 

νξζόηεηα θαη αθξίβεηα ησλ ηδεώλ από όηη ζηηο πξαθηηθέο ηνπο αμίεο. πλήζσο είλαη 

εξεπλεηέο.  
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4.πγθιίλσλ (Converging): Σν ζηπι απηό βαζίδεηαη θπξίαξρα ζηνλ ελεξγό 

πεηξακαηηζκό (θάλσ) θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία (αηζζάλνκαη). Έρεη 

πιενλεθηήκαηα ζην λα θάλεη πξάγκαηα, λα εθαξκόδεη ζρέδηα θαη λα εκπιέθεηαη ζε λέα 

θαζήθνληα κε απνηέιεζκα ηα άηνκα λα ξηζθάξνπλ ζπρλά θαη λα αλαδεηνύλ λέεο 

επθαηξίεο θαη δξάζε. Δίλαη ηθαλνί λα ηξνπνπνηνύλ θαηαζηάζεηο άκεζα όηαλ ν 

ζρεδηαζκόο ή ε ζεσξία δελ ηαηξηάδεη κε ηα γεγνλόηα. Μπνξνύλ επίζεο λα επηιύνπλ 

ελζηηθησδώο πξνβιήκαηα κε έλαλ ηξόπν δνθηκήο θαη πιάλεο, ελώ βαζίδνληαη θπξίσο 

ζηελ πιεξνθόξεζε πνπ ιακβάλνπλ από άιια άηνκα, παξά ζηελ πξνζσπηθή ηνπο 

ζθέςε. Γη’ απηό άηνκα απηνύ ηνπ ζηπι ζπλεξγάδνληαη εύθνια κε ηνπο αλζξώπνπο. 

πλήζσο εμεηδηθεύνληαη ζε εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ δξάζε, όπσο ην κάξθεηηλγθ θαη νη 

πσιήζεηο.  

Σςγκεκπιμένη Εμπειπία 

(Concrete Experience) 

Διαμόπυυση 

αυηπημένυν 

εννοιών (Abstract 

Conceptualisation)

Ενεπγόρ Πειπαματισμόρ 

(Active Experimentation)

Ανακλαστική 

Παπατήπηση (Reflective 

Observation)

Πποσαπμογή 

(Accommodating)

Απόκλιση 

(Diverging)

Σύγκλιση 

(Converging)

Αυομοίυση 

(Assimilating) 

Σςνεσόμενη Επεξεπγασία 

(Processing Continuum)

Σςνεσόμενη Αντίλητη 

(Perception Continuum) 

AE

CE

RO

AC

AE/CE

AE/AC

CE/RO

AC/RO

 

ρήκα 6: Ο θύθινο ηνπ David Kolb κε ηα ζηπι κάζεζεο. 
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πλδπαζκνί ησλ LS 

ζύκθσλα κε ην Μνληέιν 

ηνπ D. Kolb (1984) 

Δλεξγόο Πεηξακαηηζκόο 

(Active 

Experimentation - AE) 

Κάλσ (Doing) 

Αλαθιαζηηθή Παξαηήξεζε  

(Reflective 

Observation - RO) 

Παξαθνινπζώ (Watching) 

πγθεθξηκέλε Δκπεηξία 

(Concrete 

Experience - CE) 

Αηζζάλνκαη (Feeling) 

 

Πξνζαξκνγή 

(Accommodating) 

(CE/AE) 

Απόθιηζε 

(Diverging) 

(CE/RO) 

Γηακόξθσζε αθεξεκέλσλ 

ελλνηώλ (Abstract 

Conceptualization - AC) 

θέθηνκαη (Thinking) 

ύγθιηζε 

(Converging) 

(AC/AE) 

Αθνκνίσζε 

(Assimilating) 

(AC/RO) 

Πίλαθαο 5: Οη ζπλδπαζκνί ησλ ζηπι κάζεζεο ηνπ κνληέινπ ηνπ David Kolb 

Σν κνληέιν ηνπ Kolb, έδσζε ώζεζε ζηε κέζνδν αμηνιόγεζεο (Learning Style 

Inventory) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζηπι κάζεζεο ελόο αηόκνπ. 

Έλα άηνκν κπνξεί λα πξνηηκά έλα από ηα ηέζζεξα ζηπι – ύγθιηζε, Απόθιηζε, 

Αθνκνίσζε, ή Πξνζαξκνγή – αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζηε κάζεζε (Kolb, 

1984).  

2.3.3.2 Μνληέιν Μαζεζηαθώλ ηπι (Learning Styles, LS) ησλ Honey θαη 

Mumford (1992) 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ν Peter Honey θαη ν Alan Mumford 

πξνζάξκνζαλ ην κνληέιν ηνπ David Kolb γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε έλα 

πιεζπζκό από κεζαία θαη αλώηεξα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ (Ρνύζεο, 2010). Σν κνληέιν 

ησλ Honey θαη Mumford (1992) βαζίδεηαη ζην καζεζηαθό θύθιν ηνπ Kolb θαη 

απνηειεί κία εμέιημε ηνπ κνληέινπ πνπ πξόηεηλε. Ζ ζπλερήο δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ ρξόλνπ, δεκηνπξγώληαο έηζη 

ηέζζεξα ζηάδηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (ηδεξόπνπινο, 2008).  ύκθσλα κε ην 

κνληέιν ησλ Honey θαη Mumford (1992), ππάξρνπλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζηπι 

κάζεζεο (learning styles), ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ έλαλ θύθιν θαη νινθιεξώλνπλ κε 

απηό ην ηξόπν ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ο θάζε εθπαηδεπόκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα μεθηλήζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ από νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θύθινπ (ηδεξόπνπινο, 

2008). 

ην ρήκα 7, θαίλνληαη ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηνπ καζεζηαθνύ θύθινπ ζύκθσλα κε 

ην κνληέιν ησλ Honey θαη Mumford (1992).  
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                  ρήκα 7: Σν κνληέιν ησλ Honey θαη Mumford 

Σν κνληέιν ηνπ Kolb ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο ιέμεηο γηα λα πεξηγξάςεη ηα 

ζηάδηα θαη ηα LS πνπ αλαθέξνληαη από ην κνληέιν ησλ Honey θαη Mumford, όκσο νη 

νκνηόηεηεο ησλ δύν κνληέισλ είλαη πνιύ πεξηζζόηεξεο από ηηο δηαθνξέο ηνπο (Honey 

θαη Mumford, 1992).  

Σα ηέζζεξα ζηάδηα ηνπ καζεζηαθνύ θύθινπ ησλ Honey θαη Mumford είλαη 

(Honey, 1994):  

1. Έρνληαο κηα εκπεηξία (Having Experience) 

Κάζε άηνκν κπνξεί λα απνθνκίζεη δύν είδε εκπεηξηώλ: ηηο παζεηηθέο (reactive), νη 

νπνίεο απνθηώληαη ρσξίο λα ηηο επηδηώμνπκε θαη ηηο ελεξγεηηθέο (proactive), ηηο νπνίεο 

επηδηώθνπκε λα απνθηήζνπκε. Οη δπλαηόηεηεο κάζεζεο από ηηο εκπεηξίεο απμάλνληαη 

αλ επηδηώθνπκε λα δεκηνπξγνύκε λέεο εκπεηξίεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα.  

2. Δπαλεμεηάδνληαο ηελ εκπεηξία (Reviewing the Experience) 

Όηαλ θάπνηνο καζαίλεη από ηηο εκπεηξίεο ηνπ, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα εμεηάζεη ηη 

ζπλέβε.  

3. Δμάγσληαο ζπκπεξάζκαηα από ηελ εκπεηξία (Concluding the Experience) 

Απηό ην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

δηδαρζεί, θαζώο θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ έρνπλ εμαρζεί από ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ζηνηρείσλ.   

4. ρεδηάδνληαο ηα επόκελα βήκαηα (Planning the next step) 

Στάδιο 1 

Έχοντασ Εμπειρία (Having 
Experience) 

Στάδιο 2 

Επανεξετάζοντασ την εμπειρία 
(Reviewing the Experience) 

 

Στάδιο 3 

Ειςάγωντασ ςυμπεράςματα από 
την εμπειρία (Concluding the 

Experience) 
 

Στάδιο 4 

Σχεδιάζοντασ τα επόμενα βθματα 
(Planning the next step) 
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Ζ ζρεδίαζε ησλ κειινληηθώλ ελεξγεηώλ πεξηιακβάλεη ηελ κεηαηξνπή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί ζην πξνεγνύκελν ζηάδην κε κνξθή θαηάιιειε, 

ώζηε ηα παξαγόκελα ζηνηρεία λα γίλνπλ πξάμεηο (Honey θαη Mumford, 1992).  

Tα LS ηνπ κνληέινπ ησλ Honey θαη Mumford (1992) είλαη άκεζα 

επζπγξακκηζκέλα κε ηα ζηάδηα ηνπ θύθινπ θαη νλνκάδνληαη «Αθηηβηζηήο» (Activist), 

«Αλαθιαζηηθόο» (Reflector), «Θεσξεηηθόο» (Theorist) θαη «Πξαγκαηηζηήο» 

(Pragmatist). Απηά ζεσξείηαη όηη πξέπεη λα απνθηεζνύλ σο πξνηηκήζεηο πνπ είλαη 

πξνζαξκόζηκεο, είηε θαηά βνύιεζε είηε κέζσ ηεο αιιαγήο ησλ ζπλζεθώλ, παξά λα 

είλαη θαζνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο (Ρνύζεο, 2010).  

 

ρήκα 8: Σύπνη Μάζεζε ζύκθσλα κε ην κνληέιν Honey θαη Mumford 

Αθηηβηζηήο (Activist) 

Άηνκα πνπ ηνπο αξέζνπλ νη πξνθιήζεηο θαη νη λέεο εκπεηξίεο. Μαζαίλνπλ 

θαιύηεξα από αληαγσληζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη από επίιπζε πξνβιεκάησλ 

(problem solving) (Honey θαη Mumford, 1992). 

 Αλαθιαζηηθόο (Reflector)  

Άηνκα πνπ ηνπο αξέζνπλ λα εμεηάδνπλ όιεο ηηο νπηηθέο γσλίεο θαη λα ζηέθνληαη 

πίζσ παξαηεξώληαο πξηλ δξάζνπλ (Honey θαη Mumford, 1992). 

Θεσξεηηθόο (Theorist)  

Άηνκα πνπ ηνπο αξέζεη λα εμεηάδνπλ ιεπηνκεξώο πξνβιήκαηα θαη λα 

αθνκνηώλνπλ γεγνλόηα. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα από δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη από 

δξαζηεξηόηεηεο όπνπ κπνξνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ζπζρεηίζεηο ηδεώλ θαη θαηαζηάζεσλ 

(Honey θαη Mumford, 1992). 

Ακτιβιςτθσ  

(Activist) 

Ανακλαςτικόσ  

(Reflector) 

Θεωρητικόσ 

 (Theorist) 

Πραγματιςτθσ 

 (Pragmatist) 
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Πξαγκαηηζηήο (Pragmatist) 

Άηνκα πνπ ηνπο αξέζεη ε ιήςε πξαθηηθώλ απνθάζεσλ θαη ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (problem solving). Δπηζπκνύλ ηε δνθηκή ηερληθώλ ζηελ πξάμε θαη 

καζαίλνπλ θαιύηεξα από δξαζηεξηόηεηεο, όπνπ ππάξρεη ζύλδεζε κε πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα (Honey θαη Mumford, 1992).  

2.3.3.4 Μνληέιν Μαζεζηαθώλ ηπι (Learning Styles, LS) ηνπ Antony  

Gregorc  

Οη Gregorc θαη Butler (1984) εξγάζηεθαλ γηα λα νξγαλώζνπλ έλα κνληέιν πνπ 

πεξηγξάθεη πώο ιεηηνπξγεί ην κπαιό (Ρνύζεο, 2010). Σν κνληέιν απηό βαζίδεηαη ζηελ 

ύπαξμε ησλ αληηιήςεσλ – ε εθηίκεζε καο γηα ηνλ θόζκν, κέζσ κίαο πξνζέγγηζεο πνπ 

έρεη λόεκα γηα εκάο. Απηέο νη αληηιήςεηο κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινύλ ην ζεκέιην ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθώλ καο δπλάκεσλ, ή ησλ ζηπι κάζεζεο καο (learning styles) 

(Ρνύζεο, 2010). 

ε απηό ην κνληέιν, ππάξρνπλ δύν ηθαλόηεηεο αληίιεςεο (perceptual qualities) 

(Gregorc & Butler,  1984): 1) ε ζπγθεθξηκέλε (concrete) θαη 2) ε αθεξεκέλε (abstract) 

θαη δύν ηθαλόηεηεο δηάηαμεο (ordering qualities): 1) ε ηπραία (random) θαη 2) ε 

δηαδνρηθή (sequential).  

Οη ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο (concrete) πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαγξαθή 

πιεξνθνξηώλ κέζσ ησλ πέληε αηζζήζεσλ, ελώ νη αθεξεκέλεο ηθαλόηεηεο αληηιήςεο 

δηάηαμεο (abstract) πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλόεζε ηδεώλ, ηθαλόηεηεο θαη έλλνηεο πνπ 

δε κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ κε ηε όξαζε (Gregorc & Butler,  1984). Όζνλ αθνξά 

ζηηο ηθαλόηεηεο δηάηαμεο (ordering qualities), ε δηαδνρηθή (sequential) αθνξά ζηελ 

νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζε έλα γξακκηθό, ινγηθό ηξόπν θαη ε ηπραία (random)  

αθνξά ζηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζε θνκκάηηα θαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλε ζεηξά 

(Gregorc & Butler,  1984). Οη δύν ηθαλόηεηεο αληίιεςεο (perceptual qualities) θαζώο 

θαη νη δύν ηθαλόηεηεο δηάηαμεο (ordering qualities) ππάξρνπλ ζε θάζε άηνκν, αιιά ζε 

νξηζκέλα άηνκα θάπνηεο ηθαλόηεηεο αληίιεςεο θαη δηάηαμεο, είλαη θπξίαξρεο έλαληη 

ησλ άιισλ. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δπλαηνί ζπλδπαζκνί ησλ ηθαλνηήησλ αληίιεςεο θαη 

δηάηαμεο, αλάινγα κε ην πνηα είλαη θπξίαξρε (Gregorc & Butler,  1984):  

1) πγθεθξηκέλε Γηαδνρηθή Αληίιεςε (Concrete Sequential, CS) 

2) Αθεξεκέλε Σπραία Αληίιεςε (Abstract Random, AR) 
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3) Αθεξεκέλε Γηαδνρηθή Αληίιεςε (Sequential Random, SR) 

4) πγθεθξηκέλε Σπραία Αληίιεςε (Concrete Abstract, CA) 

Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο καζαίλνπλ κε 

δηαθνξεηηθό ηξόπν. Έρνπλ δηαθνξεηηθά δπλαηά ζεκεία, δηαθνξεηηθά πξάγκαηα έρνπλ 

λόεκα γηα ηνλ θαζέλα, δηαθνξεηηθά πξάγκαηα είλαη δύζθνια γηα ηνλ θαζέλα, θαη 

ξσηνύλ δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο θαζ 'όιε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο (Gregorc & Butler,  

1984). 

2.3.3.5 Μνληέιν Μαζεζηαθώλ ηπι (Learning Styles, LS) ησλ Felder & 

Silverman (1988) 

Οη Felder & Silverman (1988) δηακόξθσζαλ έλα λέν κνληέιν καζεζηαθνύ ζηπι 

(learning style) ην νπνίν ζπλδπάδεη ζηνηρεία θαη δηαζηάζεηο από άιια πξνεγνύκελα 

κνληέια. Σν καζεζηαθό ζηπι (learning style, LS)  νξίδεηαη αλάινγα κε (Felder & 

Silverman, 1988):  

 Σνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν ηείλεη λα πξνζιακβάλεη ηελ πιεξνθνξία 

(αηζζεηεξηαθά ή δηαηζζεηηθά).  

 Σε δίνδν κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη αληηιεπηή πην απνηειεζκαηηθά ε 

πιεξνθνξία (νπηηθή ή ιεθηηθή).  

 Σνλ πξνηηκώκελν ηξόπν νξγάλσζεο ηεο πιεξνθνξίαο (επαγσγηθόο ή 

απαγσγηθόο). 

 Σν αλ ε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ γίλεηαη ελεξγεηηθά ή ζηνραζηηθά.  

 Σν αλ ε θαηαλόεζή ηνπο γίλεηαη ζηαδηαθά, βήκα κε βήκα, ή ζθαηξηθά, κε 

νιηζηηθό ηξόπν.  

Από ην ζπλδπαζκό ησλ παξαπάλσ, πξνθύπηνπλ νη αληίζηνηρνη καζεζηαθνί ηύπνη 

πνπ απνηεινύλ ζπλερείο κάιινλ παξά δηπνιηθέο θαηεγνξίεο (Felder, 1993). Ζ 

αλαγσγή ηνπ αηόκνπ ζε θάζε έλαλ από απηνύο ηνπο ηύπνπο αθνινπζεί κία δηαβάζκηζε 

πνπ κπνξεί λα αιιάδεη κε ην ρξόλν θαη λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο καζεζηαθήο ζπλζήθεο (Felder, 1993). Οη καζεζηαθνί ηύπνη (learning styles) 

πεξηγξάθνληαη σο εμήο, κε βάζε ηνπο δύν πόινπο, κε ηνπο νπνίνπο νξίδνληαη (Felder 

& Silverman, 1988):  
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1) Αηζζεηεξηαθόο – Γηαηζζεηηθόο (Sensing and Intuitive): Ο αηζζεηεξηαθόο 

ηύπνο ηείλεη λα είλαη πξαθηηθόο, βαζίδεηαη ζε γεγνλόηα θαη παξαηεξήζεηο ηεο απηήο 

πξαγκαηηθόηεηαο θαη επηιύεη πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηώληαο πξνθαζνξηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο. Λεηηνπξγεί πξνζεθηηθά αιιά αξγά, θαζώο δίλεη έκθαζε ζηε ιεπηνκέξεηα. 

Αληηζέησο, ν δηαηζζεηηθόο πξνηηκά ηηο έλλνηεο θαη εξκελείεο, ηελ πνηθηιία θαη 

πνιππινθόηεηα, ελώ θνπξάδεηαη κε ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηελ επαλάιεςε. Λεηηνπξγεί 

γξήγνξα, αιιά απξόζεθηα.  

2) Οπηηθόο – Λεθηηθόο (Visual and Verbal): Ο νπηηθόο ηύπνο πξνζιακβάλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο κέζσ εηθόλσλ θαη ζπκάηαη θαιύηεξα απηό πνπ βιέπεη (π.ρ. εηθόλεο, 

δηαγξάκκαηα, πίλαθεο, ηαηλίεο θ.ιπ.). Ο ιεθηηθόο πξνζιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο κέζσ 

ηνπ γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη ζπκάηαη θαιύηεξα ιέμεηο, γξαπηέο ή 

πξνθνξηθέο επεμεγήζεηο.  

3) Δλεξγεηηθόο – ηνραζηηθόο (Active and Reflective): Ο ελεξγεηηθόο ηύπνο 

θαηαλνεί θαιύηεξα ηελ πιεξνθνξία εκπιεθόκελνο ελεξγεηηθά κε απηή (π.ρ. 

ζπδεηώληαο ηελ ή εθαξκόδνληάο ηελ). Γε δηεπθνιύλεηαη από παζεηηθέο κεζόδνπο 

δηδαζθαιίαο, όπσο ε δηάιεμε, ελώ καζαίλεη θαιύηεξα κέζα από ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ηηο ζπδεηήζεηο κηθξήο νκάδαο, ηηο νκάδεο κειέηεο. Ο ζηνραζηηθόο 

ηύπνο θαηαλνεί ηελ πιεξνθνξία αθνύ ηε ζθεθηεί, αλαιύνληαο ηεο πνιιαπιά. Πξνηηκά 

ηελ αηνκηθή κάζεζε θαη καζαίλεη θαιύηεξα ζε ζπλζήθεο όπνπ παξέρεηαη ν ρξόλνο λα 

ζπιιέμεη, λα αθνύζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηηο πιεξνθνξίεο, πξνηνύ αλαιάβεη δξάζε.  

4) εηξηαθόο- θαηξηθόο (Sequential and Global): Ο ζεηξηαθόο ηείλεη λα 

αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ εύξεζε 

ιύζεσλ, ηα νπνία κπνξεί λα εμεγήζεη. Γηαζέηεη απμεκέλε αλαιπηηθή ηθαλόηεηα. 

Αληηζέησο, ν ζθαηξηθόο ηύπνο πξνζιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο κε νιηζηηθό ηξόπν, 

πξνζεγγίδνληαο ην καζεζηαθό πιηθό κε ζρεδόλ ηπραίν ηξόπν θαη ζπιιακβάλνληάο ην 

μαθληθά. Μπνξεί λα επηιύεη πνιύπινθα πξνβιήκαηα ρσξίο λα κπνξεί λα εμεγήζεη πώο 

ην έθαλε. Γηαζέηεη απμεκέλε ζπλζεηηθή ηθαλόηεηα, επηζεκαίλνληαο ζπλδέζεηο πνπ νη 

άιινη δε βιέπνπλ.  
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 2.3.4 Δπηπηώζεηο ησλ Μαζεζηαθώλ ηπι (Learning Styles, LS) 

ζηελ εθπαίδεπζε (Μνληέιν Dunn & Dunn) 

Γηάθνξνη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα αλαθαιύςνπλ ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 

ζεσξία ησλ LS κπνξεί λα παξάγεη απνηειέζκαηα κέζα ζηελ ηάμε. Οη Dunn θαη Dunn 

γξάθνπλ όηη νη καζεηέο επεξεάδνληαη από (Dunn & Dunn, 1987):  

(1) Σν άκεζν πεξηβάιινλ (ήρνο, θσο, ζεξκνθξαζία, θαη ην ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ).  

(2) Σν δηθό ηνπο ζπλαίζζεκα (αηνκηθά θίλεηξα, επηκνλή, επζύλε, θαη αλάγθε γηα 

δεκηνπξγία ή επειημία).  

(3) Σηο θνηλσληνινγηθέο αλάγθεο (αηνκηθόηεηα, ζπληξνθηθόηεηα, ζπλνκειίθνπο, 

νκαδηθόηεηα, ελειηθίσζε).  

(4) Σηο θπζηθέο αλάγθεο (αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα, ηθαλόηεηα πξόζιεςεο 

πιεξνθνξηώλ, ρξόλνο, θαη θηλεηηθόηεηα).  

Οη Dunn & Dunn (1987) αλέιπζαλ θαη άιιεο έξεπλεο θαηαιήγνληαο ζην 

ζπκπέξαζκα όηη όρη κόλν νη εθπαηδεπόκελνη κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ ην επηζπκεηό 

αηνκηθό ηνπο ζηπι κάζεζεο, αιιά θαη όηη έρνπλ θαιύηεξε επίδνζε, θαιύηεξε ζηάζε 

θαη είλαη πην απνηειεζκαηηθνί, εάλ δηδάζθνληαη κε ηξόπνπο πνπ κπνξνύλ λα 

εθθξαζηνύλ θαη λα θαηαλνήζνπλ πην εύθνια. Χο εθ ηνύηνπ, είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ λα δηδάμεη θαη λα αμηνινγήζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ ζην 

εθάζηνηε πξνηηκώκελν ζηπι κάζεζεο (learning style) ηνπο (Dunn & Dunn, 1987).  

Μνινλόηη ηα LS αλαπόθεπθηα δηαθέξνπλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ κέζα ζηελ ηάμε, 

νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα θάλνπλ αιιαγέο ζηελ ηάμε ηνπο, πνπ ζα 

είλαη επσθειήο γηα όια ηα ζηπι κάζεζεο (learning styles) (Dunn & Dunn, 1987). 

Οξηζκέλεο από απηέο ηηο αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ επαλαζρεδηαζκό ηεο αίζνπζαο, 

αλάπηπμε ηερληθώλ νκαδνζπλεξγαηηθόηεηαο, θαζώο θαη αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ 

ελίζρπζεο ηεο απηελέξγεηαο ησλ καζεηώλ (Dunn & Dunn, 1987).  

Οη Dunn θαη Dunn (1987), εθάξκνζαλ ην κνληέιν ηνπο VAK (Visual, Auditory, 

Kinesthetic Learning) γηα ηα ζηπι κάζεζεο ην νπνίν εζηηάδεη ζην νπηηθό, αθνπζηηθό 

θαη θηλαηζζεηηθό ζηπι κάζεζεο ησλ καζεηώλ, ζε πάξα πνιιά ζρνιεία ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο. Μέζα από ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηνπο θαηέιεμαλ ζε 

ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζεσξία ησλ ζηπι κάζεζεο. Υξεζηκνπνηώληαο κία 
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πνηθηιία κεζόδσλ δηδαζθαιίαο από θαζεκία από απηέο ηηο θαηεγνξίεο, νη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκόζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζε δηαθνξεηηθά ζηπι 

κάζεζεο. Δίλαη επίζεο ζε ζέζε λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο λα πξνζπαζήζνπλ λα 

κάζνπλ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπο είλαη όκνηα κε απηά ηνπ 

David Kolb (1984) πνπ ππνζηεξίδεη όηη νη εθπαηδεπόκελνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη ηηο 

ηέζζεξηο πξνζεγγίζεηο ησλ ζηπι κάζεζεο ηνπ κνληέινπ, καζαίλνπλ πην 

απνηειεζκαηηθά. Οη εθπαηδεπόκελνη πνπ είλαη ζε ζέζε λα κάζνπλ κέζα από πνιινύο 

ηξόπνπο όπσο νπηηθνί, αθνπζηηθνί θαη θηλαηζζεηηθνί, έρνπλ θαιύηεξεο επηδόζεηο θαη 

καζαίλνπλ επίζεο πην απνηειεζκαηηθά (Dunn & Dunn, 1987).  

 2.3.5 Μαζεζηαθά  ηπι (Learning Styles, LS) θαη Πξνζαξκνζηηθά 

Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia  Systems, AEHS)  

Σα Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia Systems, AEHS) ζπλδπάδνπλ ηδέεο από ηα ππεξκέζα θαη από ηα επθπή 

δηδαθηηθά ζπζηήκαηα γηα λα παξάγνπλ εθαξκνγέο ησλ νπνίσλ ην πεξηερόκελν 

πξνζαξκόδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, όπσο είλαη ν καζεζηαθόο 

ζηόρνο, ην επίπεδν γλώζεο, ην ππόβαζξν ή πξόηεξε γλώζε, νη πξνηηκήζεηο, ηα 

ζηεξεόηππα, νη γλσζηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ην καζεζηαθό ζηπι (Brusilovsky, 2001). 

Καηά ηε κειέηε ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζε έλα 

Πξνζαξκνζηηθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia Systems, AEHS) νη εθπαηδεπόκελνη απνθηνύλ πεξηζζόηεξε εκπεηξηθή 

κάζεζε, όηαλ πξνζαξκόδεηαη ε δηδαζθαιία θαη ην πεξηερόκελν ζε απηνύο ζύκθσλα κε 

ην καζεζηαθό ηνπο ζηπι (learning style). 

Αλαδπθλύεηαη όηη γηα λα βειηηώζνπκε ζεκαληηθά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ε 

θαιύηεξε δηδαθηηθή κέζνδνο είλαη ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία (Gagne, 1988). Ζ 

βαζηθή αξρή ηεο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο είλαη όηη κηα απιή δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή 

δελ είλαη επαξθήο γηα όινπο ηνπο καζεηέο. Δπνκέλσο, νη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη 

ηθαλόηεξνη λα επηηπγράλνπλ ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο πην απνηειεζκαηηθά, όηαλ νη 

παηδαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πξνζαξκόδνληαη ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ηνπο (Magoulas, 

Papanikolaou & Grigoriadou, 2003). Δθπαηδεπόκελνη κε δηαθνξεηηθό LS 

αληαπνθξίλνληαη δηαθνξεηηθά ζε δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη γη’ απηό νη 
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δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε ην LS ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Kolb, 

1984).  
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2.4 Απηνξξπζκηδόκελε Μάζεζε (Self-regulated Learning, 

SRL)  

2.4.1 Απηνξξπζκηδόκελε Μάζεζε (Self-regulated Learning, SRL) 

θαη Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ 

(Adaptive Hypermedia Educational Systems, AEHS)  

Πνιιά Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive 

Educational Hypermedia Systems, AEHS) γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πινήγεζε, όπσο είλαη ν απνπξνζαλαηνιηζκόο, ε 

δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ε γλσζηηθή ππεξθόξησζε πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο 

πινήγεζεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζην δηαδίθηπν 

(Vosniadou, 2001). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινήγεζε θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηε 

κάζεζε ζε απηό ην επέιηθην, κε γξακκηθό πεξηβάιινλ, νη εθπαηδεπόκελνη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύλ νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο απηνξξύζκηζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ζρεδηαζκό (γηα παξάδεηγκα, πξηλ από ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο γλώζεο), ηελ 

παξαθνινύζεζε (γηα παξάδεηγκα ηνλ έιεγρν θαηαλόεζεο), θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

κάζεζεο (Azevedo, Guthrie, & Seibert, 2004; Azevedo, Winters, & Moos, 2004; Moos 

& Azevedo, 2006).   

πγθεθξηκέλα, ε κεηα-πξνζαξκνζηηθή πινήγεζε βαζίδεηαη ζηελ 

Απηνξξπζκηδόκελε Μάζεζε (Self-regulated Learning, SRL) (Vosniadou, 2001). Ζ 

Απηνξξπζκηδόκελε Μάζεζε (Self-regulated Learning, SRL) είλαη κία ελεξγόο 

επνηθνδνκεηηθή δηαδηθαζία όπνπ νη εθπαηδεπόκελνη ζέηνπλ ζηόρνπο γηα ηε κάζεζή 

ηνπο θαη κεηά παξαθνινπζνύλ, ξπζκίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ θαηαλόεζή ηνπο, ηα 

θίλεηξά ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Vosniadou, 2001). Δπηπιένλ, ε 

Απηνξξπζκηδόκελε Μάζεζε (Self-regulated Learning, SRL) απαηηεί ηελ αλάπηπμε 

εηδηθώλ ζηξαηεγηθώλ, νη νπνίεο βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αμηνινγνύλ ηε 

κάζεζή ηνπο, λα ειέγρνπλ ηελ θαηαλόεζή ηνπο θαη λα δηνξζώλνπλ ηα ιάζε ηνπο 

(Vosniadou,2001).  

Ζ κάζεζε απαηηεί νη εθπαηδεπόκελνη λα πξνζέρνπλ, λα παξαηεξνύλ θαη λα 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε ηεο κάζεζήο ηνπο. Απηέο νη γλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο δελ 

είλαη δπλαηέο ρσξίο ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή θαη εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σα 

πξνζαξκνζηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα 
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γίλνπλ ελεξγνί θαη λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνπο ζηόρνπο ηνπο νηθνδνκώληαο πάλσ ζηε 

θπζηθή ηνπο επηζπκία λα δηεξεπλήζνπλ, λα θαηαλνήζνπλ λέα πξάγκαηα, λα ηα κάζνπλ 

ηέιεηα θαη λα πάξνπλ ηνλ έιεγρν ηεο κάζεζήο ηνπο (Vosniadou, 2001). Παίξλνληαο 

θάπνηνη ηνλ έιεγρν ηεο κάζεζήο ηνπο ζεκαίλεη όηη ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 

παίξλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην ηη ζα κάζνπλ θαη πσο ζα ην κάζνπλ (Vosniadou, 

2001).  

Ζ κάζεζε κέζσ αλνηρηνύ ηύπνπ πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο, όπσο ηα AEHS, 

ζπλεπάγεηαη θαηά θαλόλα ηε ρξήζε πνιπάξηζκσλ δηαδηθαζηώλ απηνξξύζκηζεο, όπσο ν 

ζρεδηαζκόο, ε ελεξγνπνίεζε ηεο γλώζεο, ν έιεγρνο κεηαγλώζεο, ε ξύζκηζε θαη ν 

πξνβιεκαηηζκό, (Azevedo, 2005; 2007; 2008; 2009; Graesser, McNamara & 

VanLehn, 2005; Greene & Azevedo, 2009; Moss & Azevedo 2008; Zimmerman, 

2008). ύκθσλα κε ηνλ Pintrich (2000), ε απηνξπζκηδόκελε κάζεζε είλαη κία ελεξγή, 

επνηθνδνκεηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπόκελνη ζέηνπλ ζηόρνπο γηα ηε 

κάζεζή ηνπο θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα ηε ξύζκηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο γλσζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηα θίλεηξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Azevedo, Moss, Chaunncey, 

2010). Οη εθπαηδεπόκελνη νδεγνύληαη θαη πεξηνξίδνληαη από ηνπο ζηόρνπο απηνύο θαη 

από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο (Azevedo, Moss, Chaunncey, 2010). Σα 

πεξηζζόηεξα κνληέια ηεο SRL πξνηείλνπλ κία αιιεινπρία γεληθή ρξόλνπ πνπ 

αθνινπζνύλ νη εθπαηδεπόκελνη νη νπνίνη επηηεινύλ κηα εξγαζία (Azevedo 2009; 

Boekaerts, Pintrich & Zeidner 2000; Pintrich, 2000; Schunk, 2005; Zimmerman & 

Schunk, 2001).  

2.4.2 Οξηζκνί Απηνξξπζκηδόκελεο Μάζεζεο (Self-regulated 

Learning, SRL) 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα νξίζνπλ θαη λα ζθηαγξαθήζνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (Self-Regulated Learning, SRL).  

Ζ έλλνηα ηεο SRL ιακβάλεηαη σο κία γλσζηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία ζπλδέεηαη κε 

ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα παξαθνινπζεί, λα ειέγρεη θαη λα ηξνπνπνηεί ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηηο γλσζηηθέο, ζπκηθό-ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνην πξνζσπηθό ζηόρν 

(Κνιηάδεο, 2006).   
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H SRL είλαη ε ελεξγή, ζηνρνπξνζεισκέλε θη ειεγρόκελε ζπκπεξηθνξά από ηνλ 

ίδην ηνλ εθπαηδεπόκελν (Pintrich, 1995). Απηό, ινηπόλ, πνπ απαηηείηαη γηα λα 

εκθαλίζεη θάπνηνο απηνξξπζκηδόκελε ζπκπεξηθνξά είλαη έλαο ζηόρνο (πνπ ηνλ 

παξάγεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπόκελνο), κηα δηαδηθαζία επίβιεςεο (ησλ βεκάησλ πνπ ζα 

αθνινπζήζεη γηα λα επηηύρεη ην ζηόρν) θη ν έιεγρνο ηεο απνδνηηθόηεηαο (ησλ επηηπρώλ 

ή όρη επηινγώλ ηνπ) (Pintrich, 1995). 

H  SRL πξνζδηνξίδεηαη σο ε άπνςε ηεο απηoπαξαγώκελεο ζθέςεο, αηζζεκάησλ 

θαη πξάμεσλ, ηα νπνία ζπζηεκαηηθά πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπώλ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ (Zimmerman & Schunk, 1989).    

Γεληθά, ε SRL είλαη ε ηθαλόηεηα πνπ κπνξεί λα αλαπηύμεη ην άηνκν γηα λα 

απνθηήζεη γλώζεηο, ζηάζεηο θαη δεμηόηεηεο ηηο νπνίεο κεηά ηελ θαηάθηεζή ηνπο κπνξεί 

λα κεηαθέξεη από έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ζε θάπνην 

άιιν. Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί θαη έρνπλ κεηαηξαπεί ζε γλώζεηο, ζηάζεηο 

ή δεμηόηεηεο κέζα από ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία κάζεζεο, κπνξνύλ λα 

εθαξκνζηνύλ θαη ζε ρώξνπο εξγαζίαο ή ζε δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ 

(Boakaerts, 1999).   

 2.4.3 Μνληέια Απηνξξπζκηδόκελεο Μάζεζεο (Self-Regulated 

Learning,SRL) 

Σα ηειεπηαία ρξόληα πνιιέο ζεσξίεο θαη κνληέια πξνζπαζνύλ λα αλαγλσξίζνπλ 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επηηεινύληαη ζην πιαίζην ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο θαζώο 

θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ζρέζεηο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο κε ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε (Montalvo & Torres, 2004). Σα κνληέια ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο 

αθνινπζνύλ βαζηθέο ππνζέζεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε ξύζκηζε αλ θαη θάζε κνληέιν 

πξνηείλεη δηαθνξεηηθέο δνκέο θαη κεραληζκνύο (Azevedo, 2005).  

 Οη Pintrich  (2000) θαη Zimmerman (2001) έρνπλ ζπλνςίζεη 5 ππνζέζεηο πνπ 

είλαη θνηλέο ζε όια ηα κνληέια απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο.  

Οη 5 ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο έλλνηεο ηεο SRL είλαη: 

1. Ζ πξώηε ππόζεζε, πξνέξρεηαη από ηελ γλσζηηθή πξνέθηαζε ηεο κάζεζεο θαη 

ππνζηεξίδεη όηη νη εθπαηδεπόκελνη είλαη ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη δνκνύλ 

ηελ δηαδηθαζία κάζεζήο ηνπο. Γνκνύλ ηηο αηνκηθέο θαηαλνήζεηο, ηνπο ζηόρνπο θαη 
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ηηο ζηξαηεγηθέο από ην εζσηεξηθό ηνπο πεξηβάιινλ (γλσζηηθό ζύζηεκα) θαη από 

ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ (ζπλζήθεο δξαζηεξηόηεηαο, καζεζηαθό πιαίζην). 

2. Ζ δεύηεξε ππόζεζε, εδξάδεηαη ζην όηη νη εθπαηδεπόκελνη είλαη ηθαλνί γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ ξύζκηζε ηεο αηνκηθήο ηνπο γλώζεο, ηνπ 

θηλήηξνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ (καζεζηαθό πεξηβάιινλ).  

3. Ζ ηξίηε ππόζεζε, αθνξά ζηηο βηνινγηθέο, αλαπηπμηαθέο, ελλνηνινγηθέο θαη 

αηνκηθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο κπνξνύλ λα δηαπιέθνληαη κε ηελ ηθαλόηεηα ηνπ 

εθπαηδεπόκελνπ λα παξαθνινπζεί ή λα ειέγρεη ηελ γλώζε ηνπ.  

4. Ζ ηέηαξηε ππόζεζε, αλαθέξεη όηη όια ηα κνληέια ζεσξνύλ όηη ππάξρεη έλαο 

ζηόρνο, έλα θξηηήξην ή έλα πξόηππν όπνπ ν εθπαηδεπόκελνο θάλεη ζπγθξίζεηο 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

5. Ζ πέκπηε ππόζεζε, επηζεκαίλεη όηη νη απηνξξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο απνηεινύλ 

ηνπο κεζνιαβεηέο ησλ αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ ελλνηνινγηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο επίδνζεο θαη ηεο κάζεζεο.  

2.4.3.1 Μνληέιν Απηνξξπζκηδόκελεο Μάζεζεο  (Self-regulated Learning, 

SRL)ηνπ Pintrich (2000) 

Σν κνληέιν SRL ηνπ Pintrich (2000) πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θάζεηο θαη δελ 

ιεηηνπξγεί γξακκηθά νύηε ηεξαξρηθά, ελώ ε θάζε θάζε κπνξεί λα επεξεάδεηαη από ηελ 

άιιε. ην κνληέιν απηό  αλαιύνληαη νη γλσζηηθνί, νη θηλεηηθνί / ζπλαηζζεκαηηθνί 

ηξόπνη, δξάζεηο θαη παξάγνληεο, νη νπνίνη πξνσζνύλ ηελ απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε 

(Κνιηάδεο, 2006). ηηο ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ κνληέινπ δίλεηαη έκθαζε ζην ξόινπ ηνπ 

θηλήηξνπ (Κνιηάδεο, 2006):  

 Πξνζρεδηαζκόο θαη Δλεξγνπνίεζε (Forethought Planning and Activation)  

 Απηνπαξαθνινύζεζε (Monitoring) 

 Έιεγρνο (Control) 

 Αληίδξαζε θαη Αλαζηνραζκόο (Reaction and Reflection) 
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 Μνληέιν SRL Pintrich,(2000) 

Φάζεηο Γλώζε Κίλεηξα πκπεξηθνξά 

 

Πεξηερόκελν 

 

Πξνζρεδηαζκόο 

θαη 

Δλεξγνπνίεζε 

ηνρνζεζία 

Δλεξγνπνίεζε 

πξνεγνύκελεο 

γλώζεο 

Δλεξγνπνίεζε 

Μεηαγλώζεο 

Έγθξηζε ζηνρν-

πξνζαλαηνιηζκνύ 

Απνθάζεηο απηό- 

απνηειεζκαηηθό-

ηεηαο 

Δλεξγνπνίεζε 

ελδηαθέξνληνο  

Δλεξγνπνίεζε αμίαο 

ελεξγεηώλ  

ρεδηαζκόο ρξόλνπ 

θαη πξνζπάζεηαο 

ρεδηαζκόο γηα 

Απηό-παξαηήξεζε 

ζπκπεξηθνξάο 

Αληηιήςεηο 

ελεξγεηώλ 

Αληηιήςεηο 

πεξηερνκέλνπ 

Απηό-

παξαθνινύζεζε 

Δπίγλσζε 

Μεηαγλώζεο θαη 

απηό-

παξαθνινύζεζε 

γλώζεο 

Δπίγλσζε θαη Απηό-

παξαθνινύζεζε 

θηλήηξσλ 

Δπθνιία εθκάζεζεο: 

Δθηίκεζε δπζθνιίαο  

Δπίγλσζε θαη Απηό-

παξαθνινύζεζε 

πξνζπάζεηαο, 

πξνγξακκαηηζκνύ 

θαη βνήζεηαο 

Απηό-παξαηήξεζε 

ζπκπεξηθνξάο 

Απηό-

παξαθνινύζεζε 

αιιαγήο 

ελεξγεηώλ θαη 

ζπλζεθώλ 

πεξηερνκέλνπ 

Έιεγρνο 

Δπηινγή θαη 

πξνζαξκνγή 

γλσζηηθώλ 

ζηξαηεγηθώλ  

Δπηινγή θαη 

πξνζαξκνγή 

ζηξαηεγηθώλ γηα 

δηαρείξηζε θηλήηξσλ 

Αύμεζε / Μείσζε 

Πξνζπάζεηαο 

Δπηκνλή / 

Παξαίηεζε 

Τπνζηεξηδόκελε 

πκπεξηθνξά 

 

Αιιαγή ή 

επαλαδηαπξαγκά

ηεπζε ελεξγεηώλ 

Αληίδξαζε θαη 

Αλαζηνραζκόο 

Γλσζηηθέο 

απνθάζεηο  

Απνδόζεηο  

πλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο 

Απνδόζεηο 

Δπηινγή 

ζπκπεξηθνξάο 

Αμηνιόγεζε 

ελεξγεηώλ 

Αμηνιόγεζε 

πεξηερνκέλνπ 

Πίλαθαο 6: Μνληέιν Pintrich 

2.4.3.2 Μνληέιν Απηνξξπζκηδόκελεο Μάζεζεο (Self-regulated 

Learning,SRL) Zimmerman (2000) 

Καηά ην Zimmerman (2000) ηξεηο είλαη νη θάζεηο ηεο απηνξξπζκηδόκελεο 

κάζεζεο: Πξνπαξαζθεπαζηηθή Φάζε (forethought), Δθηειεζηηθή θάζε 

(volitional/performance control), Φάζε Αλαζηνραζκνύ (self-reflection).  

 ηε Πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε ππάξρνπλ δύν θαηεγνξίεο: απηή ηεο Αλάιπζεο 

Έξγνπ θαη ηα Κίλεηξα. ηελ Αλάιπζε έξγνπ αλήθνπλ ε ζηνρνζεζία 

(αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα πνπ απνθαζίδνπλ θαη 

πξνζδνθνύλ λα έρεη ε κάζεζε) θαη ν ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο (πξόθεηηαη γηα 

εζθεκκέλεο αηνκηθέο δηαδηθαζίεο ή πξάμεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ 

απόθηεζε ή επίδεημε κηαο δεμηόηεηαο). ηα θίλεηξα αλήθνπλ ε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα (ηη πηζηεύεη ην άηνκν ζρεηηθά κε ηα κέζα πνπ έρεη 
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ζηε δηάζεζε ηνπ λα επηηύρεη ην ζηόρν), νη πξνζδνθίεο απνηειέζκαηνο (ηη 

πηζηεύεη ην άηνκν γηα ηα νθέιε ηεο ηειηθήο απόδνζεο), ην εζσηεξηθό 

ελδηαθέξνλ (πξόθεηηαη γηα ηε γλσζηηθή ελαζρόιεζε από επραξίζηεζε θη όρη 

από πξνζδνθία εμσηεξηθνύ νθέινπο) θαη ζηνρνπξνζήισζε (πνπ αθνξά είηε 

ζηελ εζηίαζε ηεο κάζεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, είηε ζηελ εζηίαζε ζηελ επίδεημε 

θάπνηαο ηθαλόηεηαο) .  

 Ζ Δθηειεζηηθή Φάζε δηαθξίλεηαη ζε δύν θαηεγνξίεο: ηνλ Απηνέιεγρν θαη ηελ 

Απηνπαξαηήξεζε. ηηο δηαδηθαζίεο απηνειέγρνπ αλήθνπλ ε απηνθαζνδήγεζε 

(πξόθεηηαη γηα νδεγίεο εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο πνπ αθνξνύλ ζηε δηαδηθαζία 

εθηέιεζεο κίαο εξγαζίαο), ε επηθέληξσζε πξνζνρήο (πξόθεηηαη γηα ηελ 

πξνζπάζεηα απνθιεηζκνύ ησλ εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ πνπ απνζπνύλ ηελ 

πξνζνρή ηε ζηηγκή εθηέιεζεο κηαο εξγαζίαο), ε λνεξή αλαπαξάζηαζε 

(πξόθεηηαη γηα κηα άιιε ηερληθή απηνειέγρνπ, πνπ βνεζά ζηελ θσδηθνπνίεζε 

ελόο πεξηερνκέλνπ) θαη νη ζηξαηεγηθέο ηνπ έξγνπ (αθνξνύλ ζε ζηξαηεγηθέο 

πνπ επλννύλ ηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ π.ρ. αλάιπζε ηνπ έξγνπ ζηα επηκέξνπο 

κέξε ηνπ). ηηο δηαδηθαζίεο Απηνπαξαηήξεζεο αλήθνπλ ε απηναλαθνξά 

(πξόθεηηαη γηα απηναλαηξνθνδόηεζε πνπ απμάλεη ηελ πιεξνθόξεζε θαη ηελ 

αθξίβεηα ησλ παξαηεξήζεσλ) θαη ν απηνπεηξακαηηζκόο (όηαλ ε πιεξνθόξεζε 

δελ είλαη επαξθήο ην άηνκν απνπεηξάηαη λα δνθηκάζεη ελαιιαθηηθέο 

πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη ηελ πιεξνθνξία πνπ επηζπκεί) .   

 Ζ θάζε ηνπ Αλαζηνραζκνύ,  πεξηιακβάλεη δύν θαηεγνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ 

απηνπαξαηήξεζε: ηελ Απηνθξίζε θαη ηηο Απηναληηδξάζεηο. Ζ Απηνθξίζε 

αλαθέξεηαη ζηελ απηναμηνιόγεζε (πξόθεηηαη γηα ζύγθξηζε ηεο πιεξνθνξίαο, 

πνπ πξνέξρεηαη από ηελ επηβιέπνπζα δξάζε, κε ην ζηόρν) θαη ηελ απόδνζε 

ηνπ αίηηνπ (αθνξά ζε πνιύ ζεκαληηθέο θξίζεηο πεξί ηνπ «ηηο πηαίεη» θαη 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα π.ρ. θάπνηνο καζεηήο πνπ 

παίξλεη ρακειό βαζκό ζε θάπνηα γξαπηή δνθηκαζία. Αλ έρεη πςειή 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ηόηε ζα ην απνδώζεη ζηελ αλεπαξθή πξνζπάζεηα ή 

ζηελ αλεπαξθή ζηξαηεγηθή πνπ εθήξκνζε). πλδεόκελεο κε ηελ απηνθξίζε 

είλαη θαη νη απηναληηδξάζεηο, νη νπνίεο δαθξίλνληαη ζε απηνηθαλνπνίεζε 

(αθνξά ζην ζπλαίζζεκα πνπ ζπλνδεύεη ηελ απόδνζε θαη πνπ είλαη ζεκαληηθό, 

δηόηη παξάγεη θίλεηξα) θαη ηηο πξνζαξκνζηηθέο εμαγσγέο (αθνξνύλ ζηα 
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ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγεη ην άηνκν θαη πνπ ζα ηνπ θαλνύλ ρξήζηκα ζην 

κέιινλ).  

ην ρήκα 9 απεηθνλίδνληαη νη θάζεηο ηνπ κνληέινπ ηεο  απηνξξπζκηδόκελεο 

κάζεζεο (Self-Regulated Learning , SRL) (Zimmerman,2000):  

 

    

ρήκα 9: Η πνξεία ηεο απηνξξύζκηζεο (Zimmerman, 2000) 

   

2.4.4 Παξάγνληεο ηεο Απηνξξπζκηδόκελεο Μάζεζεο (Self- 

regulated Learning,SRL) 

Ζ SRL, πξνζδηνξίδεηαη σο ε άπνςε ηεο απηνπαξαγώκελεο ζθέςεο, αηζζεκάησλ 

θαη πξάμεσλ ηα νπνία ζπζηεκαηηθά πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ (Zimmerman & Schunk, 1989). ηεξηδόκελνο ζε απηόλ ηνλ 
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νξηζκό, ν Zimmerman (2000) αλέπηπμε έλα κνληέιν απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ην 

νπνίν απνηειείηαη από ηξεηο θάζεηο:  Πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε (forethought phase), 

Δθηειεζηηθή θάζε (volitional/performance control phase), θαη θάζε Αλαζηνραζκνύ 

(self-reflection phase). Σν κνληέιν είλαη θπθιηθό θαη ε θάζε θάζε αλαδεηθλύεη 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο κάζεζεο. Δηδηθόηεξα:  

 Γλσζηηθνί παξάγνληεο 

Γηα ηελ θάζε θάζε ηνπ κνληέινπ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ Zimmerman 

αλαδεηθλύνληαη ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο (Κνιηάδεο, 2006).  

πγθεθξηκέλα, ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε, νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάιπζε έξγνπ (task analysis), ε νπνία αλαιύεηαη ζηε ζηνρνζεζία 

(goal setting) θαη ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό (strategic planning). ηελ εθηειεζηηθή 

θάζε πεξηιακβάλεηαη ν απηνέιεγρνο (self-control), ν νπνίνο εκπεξηέρεη ηελ 

απηνδηδαζθαιία (self-instruction), ηα ζρήκαηα ιόγνπ (imagery), ηελ εζηίαζε πξνζνρήο 

(attention focusing), ηηο ζηξαηεγηθέο (task strategies) θαη ηελ απηνπαξαηήξεζε (self-

observation) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε κεηαγλσζηηθή παξαθνινύζεζε (metacognitive 

monitorin) θαη ηελ απηνθαηαγξαθή (self-recording). Σέινο ζηε θάζε ηνπ 

αλαζηνραζκνύ, ζπλδπάδνληαη ε απηνθξίζε (self-judgment), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

απηναμηνιόγεζε  (self-evaluation) θαη ηηο αηηηώδεο απνδόζεηο (casual attributions) 

(Κνιηάδεο, 2006).  

 Παξάγνληεο Κηλήηξσλ 

ηνπο παξάγνληεο θηλήηξσλ εκπεξηέρνληαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ απηνθηλήηξνπ (self-

motivation beliefs), όπνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα (self-efficacy), 

ηηο πξνζδνθίεο ησλ απνηειεζκάησλ (outcome expectations), ηα ελδηαθέξνληα (task 

interest) θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζηόρνπ (goal orientation) (Zimmerman, 2000). 

Δπηπιένλ, ζηνπο παξάγνληεο θηλήηξσλ εκπεξηέρνληαη ηα εζωηεπικά κίνηηπα θαη ηα 

εξωγενή κίνηηπα.   

 Κνηλσληθνί παξάγνληεο 

Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε απνηειεί παξάγνληα κάζεζεο (Piaget,1972). ηνπο 

θνηλσληθνύο παξάγνληεο πεξηιακβάλεηαη ε αλάγθε γηα ζπλεξγαζία θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο νκόηηκνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη ηνλ δηδάζθνληα, θαζώο θαη ε 

αλάπηπμε επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ (Κνιηάδεο, 2006).  
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 πλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο 

ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνύο παξάγνληεο αλαδεηθλύεηαη ε έλλνηα ηεο απηναληίδξαζεο 

(self-reflection) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ηθαλνπνίεζεο (self-

satisfaction) θαη ησλ πξνζαξκνζηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ (adaptive / defensive) 

(Κνιηάδεο, 2006). 

ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνύο παξάγνληεο εκπεξηέρνληαη πνιιέο επηπιένλ κεηξήζηκεο 

έλλνηεο κία από ηηο νπνίεο είλαη θαη ην άγσορ θαηά ηε δηάξθεηα κίαο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο (Pintrich, 1991).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

3.1 ηόρνο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο 

ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη ε πινπνίεζε ζελαξίσλ 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο γηα θάζε καζεζηαθό ζηπι, ζε Πξνζαξκνζηηθά 

Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia Systems, 

AEHS) γηα ηελ ελίζρπζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ. 

Καηά ηε δηαδηθαζία απηή εμεηάζηεθαλ: 

4. Σα καζεζηαθά ζηπι (Learning Styles).  

5. Οη παξάγνληεο ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (Self-regulated Learning, SRL).  

6. Σα Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia Systems, AEHS). 

3.2 Οξηζκνί  

3.2.1 Δλλνηνινγηθνί νξηζκνί ησλ εξεπλεηηθώλ κεηαβιεηώλ 

ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εζηηάδνπκε ζηελ αλάπηπμε ζελαξίσλ 

δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ ζηπι βαζηδόκελνη ζηε ζεσξία ηεο απηνξπζκηδόκελεο 

κάζεζεο (self-regulated learning, SRL). Καηά ηε δηαδηθαζία απηή εμεηάδνληαη νη 

αθόινπζεο εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο:  

 Οη παξάγνληεο ηεο απηνξπζκηδόκελεο κάζεζεο (παξάγνληεο θηλήηξσλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνί).  

 Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ καζεζηαθώλ ζηπι (learning style’s attributes) 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ.  

 Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. 

 

 1
ε
 Μεηαβιεηή:  

Ζ απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε πξνζδηνξίδεηαη σο ε άπνςε ηεο απηνπαξαγώκελεο 

ζθέςεο, αηζζεκάησλ θαη πξάμεσλ ηα νπνία ζπζηεκαηηθά πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ (Zimmerman & Schunk, 1989). 
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ηεξηδόκελνο ζε απηόλ ηνλ νξηζκό, ν Zimmerman (2000) αλέπηπμε έλα κνληέιν 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ην νπνίν απνηειείηαη από ηξεηο θάζεηο:  

Πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε (forethought phase), Δθηειεζηηθή θάζε 

(volitional/performance control phase), θαη θάζε Αλαζηνραζκνύ (self-reflection 

phase). Σν κνληέιν είλαη θπθιηθό θαη ε θάζε θάζε αλαδεηθλύεη ζπγθεθξηκέλνπο 

παξάγνληεο κάζεζεο. Γίλεηαη έκθαζε ζηνπο παξαθάησ παξάγνληεο:  

 Γλσζηηθνί παξάγνληεο 

Γηα ηελ θάζε θάζε ηνπ κνληέινπ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ Zimmerman 

αλαδεηθλύνληαη ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο.  

πγθεθξηκέλα, ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε, νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάιπζε έξγνπ (task analysis), ε νπνία αλαιύεηαη ζηε ζηνρνζεζία 

(goal setting) θαη ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό (strategic planning). ηελ εθηειεζηηθή 

θάζε πεξηιακβάλεηαη ν απηνέιεγρνο (self-control), ν νπνίνο εκπεξηέρεη ηελ 

απηνδηδαζθαιία (self-instruction), ηα ζρήκαηα ιόγνπ (imagery), ηελ εζηίαζε πξνζνρήο 

(attention focusing), ηηο ζηξαηεγηθέο (task strategies), θαη ηελ απηνπαξαηήξεζε (self-

observation) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε κεηαγλσζηηθή παξαθνινύζεζε (metacognitive 

monitoring) θαη ηελ απηνθαηαγξαθή (self-recording). Σέινο ζηε θάζε ηνπ 

αλαζηνραζκνύ, ζπλδπάδνληαη ε απηνθξίζε (self-judgment), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

απηναμηνιόγεζε (self-evaluation) θαη ηηο αηηηώδεο απνδόζεηο (casual attributions) 

(Κνιηάδεο, 2006).  

 Παξάγνληεο Κηλήηξσλ 

ηνπο παξάγνληεο θηλήηξσλ εκπεξηέρνληαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ απηνθηλήηξνπ (self-

motivation beliefs), όπνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα (self-efficacy), 

ηηο πξνζδνθίεο ησλ απνηειεζκάησλ (outcome expectations), ηα ελδηαθέξνληα (task 

interest) θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζηόρνπ (goal orientation) (Zimmerman, 2000). 

Δπηπιένλ ζηνπο παξάγνληεο θηλήηξσλ εκπεξηέρνληαη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ηα 

εμσγελή θίλεηξα. 
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 Κνηλσληθνί παξάγνληεο 

Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε απνηειεί παξάγνληα κάζεζεο (Piaget,1972). ηνπο 

θνηλσληθνύο παξάγνληεο πεξηιακβάλεηαη ε αλάγθε γηα ζπλεξγαζία θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο νκόηηκνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη ην δηδάζθνληα, θαζώο θαη ε 

αλάπηπμε επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ (Κνιηάδεο, 2006).  

 πλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο 

ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνύο παξάγνληεο αλαδεηθλύεηαη ε έλλνηα ηεο απηναληίδξαζεο 

(self-reflection) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ηθαλνπνίεζεο (self-

satisfaction) θαη ησλ πξνζαξκνζηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ (adaptive / defensive) 

(Κνιηάδεο, 2006). 

ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνύο παξάγνληεο εκπεξηέρνληαη πνιιέο επηπιένλ κεηξήζηκεο 

έλλνηεο κία από ηηο νπνίεο είλαη θαη ην άγσορ θαηά ηε δηάξθεηα κίαο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο (Pintrich, 1991).  

 2
ε
 Μεηαβιεηή: 

Ζ απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε είλαη πηζαλόλ λα έρεη δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο από 

άηνκν ζε άηνκν ηα νπνία αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι (Baumeister, 

Gailliot, DeWall & Oaten, 2006). ηε δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ όια ηα ελήιηθα άηνκα 

αλαπηύζζνπλ «ζπλήζεηεο» κάζεζεο κε απνηέιεζκα λα σθεινύληαη πεξηζζόηεξν από 

θάπνηεο εκπεηξίεο ζε ζρέζε κε άιιεο (παλάθα, 2007). Βαζηζκέλνη ζε απηή ηε ζέζε 

πξνηείλακε ηε δεκηνπξγία 4 δηαθνξεηηθώλ ζελαξίσλ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα αληηζηνηρνύλ ζηα 4 δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι ησλ Honey θαη 

Mumford (1992).   

 Σα καζεζηαθά ζηπι (learning styles) είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη 

εθπαηδεπόκελνη αληηιακβάλνληαη, επεμεξγάδνληαη, απνζεθεύνπλ, θαη αλαθαινύλ 

καζεζηαθέο πξνζπάζεηεο (James & Gardner, 1995). 

  ύκθσλα κε ηνπο Honey θαη Mumford (1992), ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί ηύπνη 

αλζξώπσλ ζε ζρέζε κε ην καζεζηαθό ηνπο ζηπι (LS): νη Αθηηβηζηέο (Activists), νη 

Αλαθιαζηηθνί (Reflectors), νη Θεσξεηηθνί (Theorists) θαη νη Πξαγκαηηζηέο 

(Pragmatists).  
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 Υαξαθηεξηζηηθά καζεζηαθώλ ζηπι 

Οη ηέζζεξηο βαζηθνί ηύπνη αλζξώπσλ ζε ζρέζε κε ην καζεζηαθό ηνπο ζηπι (LS) 

έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ 

καζεζηαθά από ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθέο ηερληθέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεζηαθώλ ζηπι (LS), απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 7. 

Μαζεζηαθό ζηπι Υαξαθηεξηζηηθά Σερληθέο Μάζεζεο 

Αθηηβηζηήο 

 

Άηνκα πνπ ηνπο αξέζνπλ νη πξνθιήζεηο θαη νη λέεο εκπεηξίεο. 

Μαζαίλνπλ θαιύηεξα από αληαγσληζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη από 

επίιπζε πξνβιεκάησλ (problem solving) 

ΥΑ1: Δίλαη αλνηρηόκπαινη  

ΥΑ2: Δίλαη ελζνπζηώδεηο κε  

νηηδήπνηε λέν 

ΥΑ3: πκκεηέρνπλ           

νινθιεξσηηθά ζε λέεο εκπεηξίεο 

ΥΑ4: Δλεξγνύλ πξώηα θαη κεηά 

εμεηάδνπλ ζπλέπεηεο 

ΥΑ5: Δίλαη θνηλσληθνί 

ΥΑ6: Δπηδηώθνπλ λα είλαη ην 

θέληξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ΣΑ1: Δπίιπζε πξνβιεκάησλ  

ΣΑ2: Δπηινγή πιεξνθνξηώλ 

(seeking information)  

ΣΑ3: Απηνπαξαηήξεζε (self-

observation)  

ΣΑ4: πλεξγαζία 

ΣΑ5: Απηνέιεγρνο (self-

control)  

Αλαθιαζηηθόο 

 

 

 

 

 

 

Άηνκα πνπ ηνπο αξέζνπλ λα εμεηάδνπλ όιεο ηηο νπηηθέο γσλίεο θαη 

λα ζηέθνληαη πίζσ παξαηεξώληαο πξηλ δξάζνπλ 

ΥΑλ1: Δίλαη ζθεπηόκελνη  

ΥΑλ2: Δμεηάδνπλ όια ηηο 

νπηηθέο γσλίεο πξηλ δξάζνπλ 

ΥΑλ3: Φξνληίδνπλ λα εμάγνπλ 

νξηζηηθά ζπκπεξάζκαηα 

ΥΑλ4: ηέθνληαη πίζσ θαη 

ζπιινγίδνληαη 

ΥΑλ5: ηέθνληαη πίζσ θαη 

παξαηεξνύλ 

ΥΑλ6:  Όηαλ ελεξγνύλ, νη 

πξάμεηο ηνπο πεξηιακβάλνπλ 

όιεο ηηο παξαηεξήζεηο 

ΣΑλ1: πλεληεύμεηο 

(Interviews)  

ΣΑλ2: Αλαηξνθνδόηεζε 

(feedback)  

ΣΑλ3: Καζνδήγεζε (coaching)  

ΣΑλ4: Δξσηεκαηνιόγηα απηό-

αλάιπζεο (self analysis 

questionnaires) 

ΣΑλ5: Δξσηεκαηνιόγηα 

πξνζσπηθόηεηαο (personality 

questionnaires)  

ΣΑλ6: Οκαδηθέο ζπδεηήζεηο 

(paired discussions)  
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Θεσξεηηθόο 

 

 

 

 

 

Άηνκα πνπ ηνπο αξέζεη λα εμεηάδνπλ ιεπηνκεξώο πξνβιήκαηα θαη 

λα αθνκνηώλνπλ γεγνλόηα. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα από δνκεκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη δξαζηεξηόηεηεο όπνπ κπνξνύλ λα 

εμεξεπλήζνπλ ζπζρεηίζεηο ηδεώλ θαη θαηαζηάζεσλ 

ΥΘ1: Πξνζαξκόδνπλ θαη 

ελζσκαηώλνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο ζε ζύλζεηεο 

ζεσξίεο  

ΥΘ2: Δμεηάδνπλ ιεπηνκεξώο 

πξνβιήκαηα 

ΥΘ3: Αθνκνηώλνπλ γεγνλόηα 

ΥΘ4: Δίλαη ηειεηνκαλείο 

ΥΘ5: Δίλαη νξζνινγηζηέο 

ΥΘ6: Δίλαη απόκαθξνη 

ΣΘ1: Μνληέια ζρεδηαζκνύ 

(design models)  

ΣΘ2: Παξαζέζεηο (quotes)  

ΣΘ3: Πεγέο (background 

informations)  

ΣΘ4: Δθαξκνζκέλεο ζεσξίεο 

(applying theories)  

ΣΘ5: ηαηηζηηθή (statistics)  

Πξαγκαηηζηήο 

 

Άηνκα πνπ ηνπο αξέζεη ε ιήςε πξαθηηθώλ απνθάζεσλ θαη ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ (problem solving). Δπηζπκνύλ ηε δνθηκή 

ηερληθώλ ζηελ πξάμε θαη καζαίλνπλ θαιύηεξα από δξαζηεξηόηεηεο 

όπνπ ππάξρεη ζύλδεζε κε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. 

ΥΠ1: Δίλαη πξαθηηθνί  

ΥΠ2: Σνπο αξέζεη λα ε ιήςε 

πξαθηηθώλ απνθάζεσλ θαη ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ 

ΥΠ3: Δπηζπκνύλ ηελ δνθηκή 

ησλ ζεσξηώλ θαη ησλ ηερληθώλ 

ζηε πξάμε 

ΥΠ4: Αλαδεηνύλ λέεο ηδέεο 

ΥΠ5: Πεηξακαηίδνληαη 

ΥΠ6: Γελ ηνπο αξέζεη ε 

επαλάιεςε  

ΣΠ1: Μειέηεο πεξίπησζεο (case 

studies)  

ΣΠ2: Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 

(problem solving)  

ΣΠ3: πδήηεζε (discussion) 

Πίλαθαο 7: Υαξαθηεξηζηηθά θαη ηερληθέο κάζεζεο (Honey θαη Mumford, 1992)  

 3
ε
 Μεηαβιεηή: 

ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, εμεηάδνληαη νη κεηαβιεηέο 

πνπ αθνξνύλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθύπηνπλ κεηά ηελ πινπνίεζε 

ησλ δηαθνξεηηθώλ ζελαξίσλ κέζσ ελόο AEHS ζπζηήκαηνο. 

 Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα 
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Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απνηεινύλ δειώζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ην ηη 

πξέπεη λα κάζεη, λα θαηαλνήζεη θαη λα εθαξκόζεη έλαο εθπαηδεπόκελνο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα δειώλνπλ 

εθείλα πνπ ν εθπαηδεπόκελνο αλακέλεηαη λα γλσξίδεη, λα θαηαλνεί θαη λα είλαη ηθαλόο 

λα θάλεη κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ κάζεζεο (Commission of the European 

Communities, 2005). 

Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κέζσ ρξήζεο ζπζηεκάησλ AEHS κπνξνύλ λα 

κειεηεζνύλ κε πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Έλαο από ηνπο ηξόπνπο απηνύο 

είλαη ε ζπκπεξαζκαηηθή αμηνιόγεζε. Ζ ζπκπεξαζκαηηθή αμηνιόγεζε κπνξεί λα 

θαζνξηζζεί σο ν ζρεδηαζκόο, ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, κε ζηόρν ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ ζεκαληηθώλ ζεκείσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, ζε ζύγθξηζε κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Dick & Cary, 

1990; Tessmer, 1993). Έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ είδνπο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

είλαη ε ρξήζε δύν νκάδσλ εθπαηδεπνκέλσλ όπνπ ε κία ραξαθηεξίδεηαη σο νκάδα 

ειέγρνπ, ελώ ε άιιε σο πεηξακαηηθή νκάδα.   

3.2.2 Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί ησλ εξεπλεηηθώλ κεηαβιεηώλ 

Οη εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κεηξήζεθαλ κε 

δηαθνξεηηθά κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο,  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αθόινπζνη ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί.  

 1
ε
 κεηαβιεηή: 

Ζ πξώηε κεηαβιεηή αθνξά ζηελ απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε ζύκθσλα κε ην κνληέιν 

ηνπ Zimmerman (2000) ην νπνίν απνηειείηαη από 3 θάζεηο: Α) Πξνπαξαζθεπαζηηθή 

θάζε (forethought phase), Β) Δθηειεζηηθή θάζε (performance control phase), Γ) 

Φάζε Απηναλαζηνραζκνύ (self-reflection phase). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο έξεπλαο εμεηάζηεθαλ κόλν νη  παξάγνληεο γηα θάζε 

θάζε ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (SRL): 
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 Παξάγνληεο Κηλήηξσλ 

Γηα ηελ κειέηε ησλ θηλήηξσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην MSLQ (Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire) (Pintrich, 1991). πγθεθξηκέλα εμεηάζηεθαλ: α) 

ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, β) ηα εμσγελή θίλεηξα, γ) ε απηoαπνηειεζκαηηθόηεηα θαη 

δ) νη πξνζδνθίεο.  

 πλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο 

Γηα ηε κειέηε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιόγην MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) 

(Pintrich,1991). Οη παξάγνληεο αλαιύνληαη κε βάζε ηε ζπληζηώζα ηνπ άγρνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

 2
ε
 κεηαβιεηή: 

Ζ απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε επεξεάδεη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηα καζεζηαθά 

ζηπι θαη είλαη δπλαηό λα επηδξάζεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηόκνπ (Baumeister, 

Gailliot, DeWall, Oaten, 2006). Γηα απηό ην ιόγν εμεηάδεηαη ε δεύηεξε κεηαβιεηή πνπ 

αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθώλ ζηπι.  

 Υαξαθηεξηζηηθά καζεζηαθώλ ζηπι 

Γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ  ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θάζε καζεζηαθνύ 

ζηπι, ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο πίλαθαο καζεζηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ βαζηδόκελνο ζηνλ 

πίλαθα ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ Honey θαη Mumford (1992). Ο πίλαθαο 8 

δεκηνπξγήζεθε κεηά ηελ επηινγή ηεο επηθξαηέζηεξεο πξνηεηλόκελεο ηερληθήο 

κάζεζεο γηα θάζε καζεζηαθό ζηπι (Kolb, 1984) ην νπνίν πξνέθπςε από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηερληθέο ησλ καζεζηαθώλ ζηπι. Ζ επηθξαηέζηεξε 

πξνηεηλόκελε ηερληθή κάζεζεο απνηέιεζε ην ζεκέιην γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θάζε καζεζηαθνύ ζηπι, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο.  

Γηα ηε κέηξεζε ησλ καζεζηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν πίλαθαο 8 ζε ζπλδπαζκό κε ην ηζηνξηθό (log files) ηνπ AEHS 

ζπζηήκαηνο. Σν θάζε καζεζηαθό ζηπι εκπεξηέρεη θάπνηα από ηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ζε κηθξό ή ζε κεγάιν βαζκό. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε ζελάξηα απηνξξπζκηδόκελεο 
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κάζεζεο, γίλεηαη θαηακέηξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θάζε καζεζηαθνύ ζηπι θαη 

ζπγθξίλνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθώλ ζηπι ησλ εθπαηδεπόκελσλ, νη 

νπνίνη εθπαηδεύηεθαλ ρσξίο ζελάξηα απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (SRL).  

Μαζεζηαθό 

ηπι 
Υαξαθηεξηζηηθά 

Σερληθέο 

Μάζεζεο 

Πξνηεηλόκελε 

Σερληθή 

Μάζεζεο 

Αθηηβηζηήο 

ΥΑ1: Δίλαη αλνηρηόκπαινη  

ΥΑ2: Δίλαη ελζνπζηώδεηο 

κε  νηηδήπνηε λέν 

ΥΑ3: πκκεηέρνπλ           

νινθιεξσηηθά ζε λέεο 

εκπεηξίεο 

ΥΑ4: Δλεξγνύλ πξώηα θαη 

κεηά εμεηάδνπλ ζπλέπεηεο 

ΥΑ5: Δίλαη θνηλσληθνί 

ΥΑ6: Δπηδηώθνπλ λα είλαη 

ην θέληξν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΣΑ1: Δπίιπζε 

πξνβιεκάησλ  

ΣΑ2: Δπηινγή 

πιεξνθνξηώλ (seeking 

information)  

ΣΑ3: Απηνπαξαηήξεζε 

(self-observation)  

ΣΑ4: πλεξγαζία 

ΣΑ5: Απηνέιεγρνο 

(self-control)  

Απόθηεζε 

εκπεηξίαο 

Αλαθιαζηηθόο 

ΥΑλ1: Δίλαη ζθεπηόκελνη  

ΥΑλ2: Δμεηάδνπλ όια ηηο 

νπηηθέο γσλίεο πξηλ 

δξάζνπλ 

ΥΑλ3: Φξνληίδνπλ λα 

εμάγνπλ νξηζηηθά 

ζπκπεξάζκαηα 

ΥΑλ4: ηέθνληαη πίζσ θαη 

ζπιινγίδνληαη 

ΥΑλ5: ηέθνληαη πίζσ θαη 

παξαηεξνύλ 

ΥΑλ6:  Όηαλ ελεξγνύλ, νη 

πξάμεηο ηνπο 

πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο 

παξαηεξήζεηο 

ΣΑλ1: πλεληεύμεηο 

(Interviews)  

ΣΑλ2: 

Αλαηξνθνδόηεζε 

(feedback)  

ΣΑλ3: Καζνδήγεζε 

(coaching)  

ΣΑλ4: Δξσηεκαηνιόγηα 

απηό-αλάιπζεο (self 

analysis questionnaires) 

ΣΑλ5: Δξσηεκαηνιόγηα 

πξνζσπηθόηεηαο 

(personality 

questionnaires)  

ΣΑλ6: Οκαδηθέο 

ζπδεηήζεηο (paired 

discussions)  

 

Δπαλεμέηαζε 

εξγαζηώλ 

Θεσξεηηθόο 

ΥΘ1: Πξνζαξκόδνπλ θαη 

ελζσκαηώλνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο ζε 

ζύλζεηεο ζεσξίεο  

ΥΘ2: Δμεηάδνπλ 

ιεπηνκεξώο πξνβιήκαηα 

ΥΘ3: Αθνκνηώλνπλ 

γεγνλόηα 

ΥΘ4: Δίλαη ηειεηνκαλείο 

ΥΘ5: Δίλαη νξζνινγηζηέο 

ΥΘ6: Δίλαη απόκαθξνη 

ΣΘ1: Μνληέια 

ζρεδηαζκνύ (design 

models)  

ΣΘ2: Παξαζέζεηο 

(quotes)  

ΣΘ3: Πεγέο 

(background 

informations)  

ΣΘ4: Δθαξκνζκέλεο 

ζεσξίεο (applying 

theories)  

ΣΘ5: ηαηηζηηθή 

(statistics)  

ύλνςε κειέηεο 

 
ΥΠ1: Δίλαη πξαθηηθνί  

ΥΠ2: Σνπο αξέζεη λα ε 

ΣΠ1: Μειέηεο 

πεξίπησζεο (case 

ρεδηαζκόο 

βεκάησλ 
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Πξαγκαηηζηήο 

ιήςε πξαθηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

ΥΠ3: Δπηζπκνύλ ηελ 

δνθηκή ησλ ζεσξηώλ θαη 

ησλ ηερληθώλ ζηε πξάμε 

ΥΠ4: Αλαδεηνύλ λέεο 

ηδέεο 

ΥΠ5: Πεηξακαηίδνληαη 

ΥΠ6: Γελ ηνπο αξέζεη ε 

επαλάιεςε  

studies)  

ΣΠ2: Δπίιπζε 

πξνβιεκάησλ (problem 

solving)  

ΣΠ3: πδήηεζε 

(discussion) 

Πίλαθαο 8: 1
ν
 εξεπλεηηθό εξγαιείν (Υαξαθηεξηζηηθά, Σερληθέο θαη Πξνηεηλόκελε ηερληθή 

Μάζεζεο Μαζεζηαθώλ ηπι) 

 3
ε
 κεηαβιεηή: 

Ζ ηειεπηαία εξεπλεηηθή κεηαβιεηή πνπ εμεηάδεηαη αθνξά ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ, γηα ην νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ ηα 

ζελάξηα απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο θαη πινπνηήζεθαλ κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο 

AEHS.  

 Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα 

Γηα ηε κειέηε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

εξσηεκαηνιόγηα αμηνιόγεζεο ζην ηέινο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Με ηα 

ζπγθεθξηκέλα εξσηεκαηνιόγηα επηδηώρζεθε λα κεηξεζνύλ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ζε ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθό αληηθείκελν.  

ηνλ πίλαθα 9 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ εξεπλεηηθώλ 

εξσηεκάησλ κε ηα θξηηήξηα απνηίκεζεο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία 

απνηέιεζαλ ηηο κεηαβιεηέο έξεπλαο.   

 Δξεπλεηηθό 

Δξγαιείν  

Κξηηήξηα Απνηίκεζεο 

Δξεπλεηηθό 

εξώηεκα 1 

Πίλαθαο 

Μαζεζηαθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ 

(Honey θαη 

Mumford, 1992) 

Πξνπαξαζθεπαζηηθή Φάζε 

Υαξαθηεξηζηηθά καζεζηαθώλ ηύπσλ 

Δθηειεζηηθή Φάζε 

Υαξαθηεξηζηηθά καζεζηαθώλ ηύπσλ 

Φάζε Απηναλαζηνραζκνύ 

Υαξαθηεξηζηηθά καζεζηαθώλ ηύπσλ 

Δξεπλεηηθό 

εξώηεκα 2 

MSLQ (Motivated 

Strategies for 

Learning 

Questionnaire, 

Pintrich, 1991)  

Δζσηεξηθά θίλεηξα 

Δμσγελή θίλεηξα 

Έιεγρνο Μάζεζεο – Πξνζδνθίεο 

Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 
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πλαηζζήκαηα (άγρνο) 

Δξεπλεηηθό 

εξώηεκα 3 

Δξσηεκαηνιόγηα 

αμηνιόγεζεο 

 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα 

 

Πίλαθαο 9: Κξηηήξηα απνηίκεζεο εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ 

ην ζρήκα 10, απεηθνλίδνληαη νη βαζηθνί ππιώλεο ηεο εξγαζίαο θαη ζπζρεηίδνληαη 

κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, θαζώο θαη κε ηνπο ελλνηνινγηθνύο θαη ιεηηνπξγηθνύο 

νξηζκνύο ησλ κεηαβιεηώλ.  

 

ρήκα 10: Απεηθόληζε βαζηθώλ ππιώλσλ θαη εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ ηεο εξγαζίαο 

3.3 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα  

Δξώηεκα 1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ  

καζεζηαθώλ ζηπι ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ; 

Δξώηεκα 1. 1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
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ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ ζηπι (αθηηβηζηέο, αλαθιαζηηθνί, 

ζεσξεηηθνί, πξαγκαηηζηέο); 

Δξώηεκα 2: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS)  λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε παξαγόλησλ θηλήηξσλ θαη 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ;  

Δξώηεκα 2.1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS)  λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε παξαγόλησλ θηλήηξσλ 

θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ 

ζηπι (αθηηβηζηέο, αλαθιαζηηθνί, ζεσξεηηθνί, πξαγκαηηζηέο);  

Δξώηεκα 3: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεζηαθώλ 

απνηειεζκάησλ;  

Δξώηεκα 3.1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεζηαθώλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ ζηπι  (αθηηβηζηέο, 

αλαθιαζηηθνί, ζεσξεηηθνί, πξαγκαηηζηέο); 

3.4 ρεδηαζκόο Έξεπλαο 

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα ηαμηλνκείηαη ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο – είδε θαηά 

δηάθνξνπο ηξόπνπο . Οη θπξηόηεξνη ηξόπνη ηαμηλόκεζεο είλαη, σο πξνο ηνλ 

επηδησθόκελν επηζηεκνληθό ζθνπό, ηε δπλαηόηεηα πξαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ, ηα κέζα ζπιινγήο εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ, ην είδνο ησλ 

εκπεηξηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη, ηε ρξεζηκνπνηνύκελε εξεπλεηηθή κεζόδνπ, 
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ηνλ αξηζκό ησλ εμεηαδόκελσλ, ην ρώξν πνπ δηεμάγεηαη ε έξεπλα (Παξαζθεπόπνπινο, 

1993). 

ηελ παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία επηιέρηεθε ε Πεηξακαηηθή Έξεπλα, ε νπνία  

ζηεξίδεηαη ζηνλ έιεγρν παξαγόλησλ θαη ζπλήζσο κειεηά ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

κεηαβιεηώλ (Παξαζθεπόπνπινο, 1993).  

Δηδηθόηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεηξακαηηθή ζηξαηεγηθή κε ζηόρν λα εμεηάζεη 

κεηαμύ πνησλ κεηαβιεηώλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζρέζεηο, αθνύ πξνεγνπκέλσο έρνπλ 

βξεζεί νη πηζαλέο ζρέζεηο θαη ηάζεηο (Παξαζθεπόπνπινο, 1993). Γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έγηλε ρξήζε πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ κεζόδσλ.  

3.4.1 ρεδηαζκόο Δθπαηδεπηηθώλ ελαξίσλ  

 ηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ζελαξίσλ γηα 

θάζε καζεζηαθό ζηπι ζε έλα AEHS βαζηδόκελν ζηελ απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε. Γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζηόρνπ, ε αλάπηπμε ησλ ζελαξίσλ βαζίδεηαη ζε δύν ζεκαληηθνύο 

άμνλεο: 1) ην κνληέιν ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο AEHS πνπ επηιέρηεθε, 2) ην κνληέιν 

ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο πνπ επηιέρηεθε.  

 Με βάζε ην κνληέιν ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο AEHS, δεκηνπξγήζεθαλ 

δηαθνξεηηθά ζελάξηα γηα θάζε καζεζηαθό ζηπι. Ζ δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζελαξίσλ 

αθνξνύζε ζηε ζεηξά κεηαμύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζελαξίσλ (ζεσξία, 

παξαδείγκαηα, εξσηήκαηα) θαη ζηε βαζηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ καζήκαηνο ε νπνία 

δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηελ επηθξαηέζηεξε  πξνηεηλόκελε ηερληθή κάζεζεο ηνπ θάζε 

καζεζηαθνύ ζηπι. πγθεθξηκέλα, ζρεδηάζηεθαλ 4 ζελάξηα πνπ  αθνινπζνύζαλ ηε 

ζεηξά (Papanikolaou, Grigoriadou, 2005): 

Αθηηβηζηήο  Δξσηήκαηα – Παξαδείγκαηα - Θεσξία 

Αλαθιαζηηθόο  Θεσξία – Παξαδείγκαηα - Δξσηήκαηα  

Θεσξεηηθόο  Δξσηήκαηα  - Θεσξία- Παξαδείγκαηα 

Πξαγκαηηζηήο  Παξαδείγκαηα – Θεσξία – Δξσηήκαηα 

Ζ ζεηξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην καζεζηαθό ζηπι ηνπ Αθηηβηζηή 

απνηππώλεηαη ζην ζρήκα 11.  
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ρήκα 11: εηξά δξαζηεξηνηήησλ γηα Αθηηβηζηή κε βάζε θαλόλεο πξνζαξκνγήο ζπζηήκαηνο 

Ζ ζεηξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην καζεζηαθό ζηπι ηνπ Αλαθιαζηηθνύ, όπσο 

απνηππώλεηαη ζην ζρήκα 12.  

 

ρήκα 12: εηξά δξαζηεξηνηήησλ γηα Αθηηβηζηή κε βάζε θαλόλεο πξνζαξκνγήο ζπζηήκαηνο 

 

Ζ ζεηξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην καζεζηαθό ζηπι ηνπ Θεσξεηηθνύ 

απνηππώλεηαη ζην ζρήκα 13. 
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ρήκα 13: εηξά δξαζηεξηνηήησλ γηα Αθηηβηζηή κε βάζε θαλόλεο πξνζαξκνγήο ζπζηήκαηνο 

 Ζ ζεηξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην καζεζηαθό ζηπι ηνπ Πξαγκαηηζηή 

απνηππώλεηαη ζην ζρήκα 14.  

 

ρήκα 14: εηξά δξαζηεξηνηήησλ γηα Αθηηβηζηή κε βάζε θαλόλεο πξνζαξκνγήο ζπζηήκαηνο 

Έρνληαο σο βάζε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ζρεδηάζηεθαλ ηα ζελάξηα γηα θάζε καζεζηαθό ζηπι, ηα νπνία βαζίδνληαλ ζην κνληέιν 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ Zimmerman (2000). Σν κνληέιν απνηειείηαη από 3 

θάζεηο: Πξνπαξαζθεπαζηηθή, Δθηειεζηηθή θαη Φάζε Αλαζηνραζκνύ. ε θάζε θάζε 

ηνπ κνληέινπ έγηλε ηαύηηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο 

θαη ηνπ θάζε καζεζηαθνύ ζηπι.  

Σν ζελάξην ησλ αθηηβηζηώλ ζρεδηάζηεθε βαζηδόκελν ζην κνληέιν ρξήζηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ κνληέινπ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο. ην ζρήκα 15, 

παξνπζηάδεηαη ε πξώηε θάζε ηνπ ζελαξίνπ κε βάζε ην κνληέιν απηνξξπζκηδόκελεο 

κάζεζεο ηνπ Zimmerman (2000). ην ζρήκα 16 παξνπζηάδεηαη ε δεύηεξε θάζε θαη 

ζην ζρήκα 17 παξνπζηάδεηαη ε ηειεπηαία θάζε ηνπ ζελαξίνπ γηα ηνλ Αθηηβηζηή.  
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ρήκα 15: 1
ε
 θάζε απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο γηα Αθηηβηζηέο 

 

 

ρήκα 16: 2
ε
 θάζε απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο γηα Αθηηβηζηέο 
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ρήκα 17: 3
ε
 θάζε απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο γηα Αθηηβηζηέο 

Σν ζελάξην ησλ Αλαθιαζηηθώλ ζρεδηάζηεθε βαζηδόκελν ζην κνληέιν ρξεζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ κνληέινπ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο. πγθεθξηκέλα ζην ζρήκα 

18, παξνπζηάδεηαη ε πξώηε θάζε ηνπ ζελαξίνπ κε βάζε ην κνληέιν 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ Zimmerman (2000). ην ζρήκα 19 παξνπζηάδεηαη ε 

δεύηεξε θάζε θαη ζην ζρήκα 20 παξνπζηάδεηαη ε ηειεπηαία θάζε ηνπ ζελαξίνπ γηα 

ηνλ Αλαθιαζηηθό.  

 

ρήκα 18: 1
ε
 θάζε απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο γηα Αλαθιαζηηθνύο 
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ρήκα 19: 2
ε
 θάζε απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο γηα Αλαθιαζηηθνύο 

 

ρήκα 20: 3
ε
 θάζε απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο γηα Αλαθιαζηηθνύο 

Σν ζελάξην ησλ Θεσξεηηθώλ ζρεδηάζηεθε βαζηδόκελν ζην κνληέιν ρξήζηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ κνληέινπ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο. πγθεθξηκέλα ζην ζρήκα 

21, παξνπζηάδεηαη ε πξώηε θάζε ηνπ ζελαξίνπ κε βάζε ην κνληέιν 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ Zimmerman (2000). ην ζρήκα 22 παξνπζηάδεηαη ε 

δεύηεξε θάζε θαη ζην ζρήκα 23 παξνπζηάδεηαη ε ηειεπηαία θάζε ηνπ ζελαξίνπ γηα 

ηνλ Θεσξεηηθό.  



97 

 

 

ρήκα 21: 1
ε
 θάζε απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο γηα Θεσξεηηθνύο 

 

ρήκα 22: 2
ε
 θάζε απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο γηα Θεσξεηηθνύο 

 

ρήκα 23: 3
ε
 θάζε απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο γηα Θεσξεηηθνύο 
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Σν ζελάξην ησλ Πξαγκαηηζηώλ ζρεδηάζηεθε βαζηδόκελν ζην κνληέιν ρξήζηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ κνληέινπ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο. πγθεθξηκέλα ζην ζρήκα 

24, παξνπζηάδεηαη ε πξώηε θάζε ηνπ ζελαξίνπ κε βάζε ην κνληέιν 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ Zimmerman (2000). ην ζρήκα 25 παξνπζηάδεηαη ε 

δεύηεξε θάζε θαη ζην ζρήκα 26 παξνπζηάδεηαη ε ηειεπηαία θάζε ηνπ ζελαξίνπ γηα 

ηνλ Πξαγκαηηζηώλ.  

 

ρήκα 24: 1
ε
 θάζε απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο γηα Πξαγκαηηζηέο 

 

ρήκα 25: 2
ε
 θάζε απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο γηα Πξαγκαηηζηέο 
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ρήκα 26: 3
ε
 θάζε απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο γηα Πξαγκαηηζηέο 

3.5 Δπηινγή ζηαηηζηηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηηο αλαιύζεηο 

ηελ παξνύζα έξεπλα, γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ηζηνξηθό (log files) ηνπ ζπζηήκαηνο AEHS θαη ηξία εξεπλεηηθά εξγαιεία. Δηδηθόηεξα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν R1, ην νπνίν αθνξά ζηνλ πίλαθα ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 

καζεζηαθώλ ζηπι, ην εξγαιείν R2, ην νπνίν αθνξά ζην εξσηεκαηνιόγην θηλήηξσλ 

MSLQ θαη ηέινο ην εξγαιείν R3, ην νπνίν αθνξά ζηα εξσηεκαηνιόγηα αμηνιόγεζεο.  

ην ζρήκα 27, παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ εξσηεκάησλ θαη ησλ 

εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  
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          ρήκα 27: πζρέηηζε εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ κε εξεπλεηηθά εξγαιεία 

Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, αμηνπνηήζεθαλ ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα:  

 t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ ( independent samples t-test) 

 t-test εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ (paired sample t-test) 

3.5.1 t-test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ (independent Samples t-Test) 

Σν t-test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ειέγμνπκε αλ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά σο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ κέζσλ όξσλ ησλ κεηαβιεηώλ δύν 

αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ.  

Χο αλεμάξηεηα δείγκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δύν εξεπλεηηθέο νκάδεο, ε νκάδα 

ειέγρνπ θαη ε πεηξακαηηθή.   

ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί δύν t-test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ, έλα γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ νη δηαθπκάλζεηο ησλ δεηγκάησλ είλαη ίζεο θαη έλα γηα ηελ πεξίπησζε 

πνπ είλαη άληζεο (Κνιπβά-Μαραίξα & Μπόξα-έληα, 1998).  
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3.5.2 t-test εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ (Paired Sample t-Test) 

Σν t-test εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ειέγμνπκε αλ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ κέζσλ όξσλ κεηαβιεηώλ δύν 

εμαξηεκέλσλ· (Κνιπβά-Μαραίξα & Μπόξα-έληα, 1998; Marques de Sá, 2007). 

Δπνκέλσο, ειέγμακε ζηελ ίδηα εξεπλεηηθή νκάδα, αλ κία κεηαβιεηή απμήζεθε ή 

κεηώζεθε αλάκεζα ζηηο δύν κεηξήζεηο. 

Γηα όινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ εθαξκόζακε ζεσξήζακε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο α=5% θαη βαζηζηήθακε ζην παξαηεξνύκελν επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο (p-ηηκή, ζην SPSS αλαθέξεηαη σο Sig.) γηα λα απνξξίςνπκε ή λα 

απνδερηνύκε ηελ ππόζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ κέζσλ όξσλ (p<0.05 ζεκαίλεη απόξξηςε 

ηεο ππόζεζεο ηεο ηζόηεηαο ησλ κέζσλ όξσλ ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 

α=5%)  

3.6 Γείγκα κειέηεο 

3.6.1 πκκεηέρνληεο 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνύζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ήηαλ 45 άηνκα ηα 

νπνία ήηαλ πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζην ηκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο.  

Οη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «πλεξγαηηθά 

Πεξηβάιινληα Μάζεζεο» ηνπ 8
νπ

 εμακήλνπ, παξαθνινύζεζαλ έλα εξγαζηήξην κε 

γλσζηηθό αληηθείκελν ηε «Μεζνδνινγία Έξεπλαο». Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ 

θνηηεηώλ νη νπνίνη παξαθνινύζεζαλ ην εξγαζηήξην ήηαλ 45 άηνκα. Σα 35 άηνκα 

απνηεινύλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (experimental group) θαη  ηα 10 άηνκα απνηεινύλ 

ηελ νκάδα ειέγρνπ (control group). Ζ πεηξακαηηθή νκάδα πεξηιακβάλεη 21 άλδξεο θαη 

14 γπλαίθεο, ελώ ε νκάδα ειέγρνπ πεξηιακβάλεη 6 γπλαίθεο θαη 4 άληξεο (ζρήκα 28). 
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ρήκα 28: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε αξηζκνύ ζπκκεηερόλησλ ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο  

Οη δύν νκάδεο ζπκκεηείραλ ζην εξγαζηήξην κε δηα δώζεο θαη εμ’ απνζηάζεσο 

ζπλαληήζεηο.  Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθηπαθήο (on-line) εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, νη δύν νκάδεο θιήζεθαλ λα εγγξαθνύλ ζην AΔHS θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιόγην ησλ Honey θαη Mumford (1992), πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλεκεζνύλ ζηα 4 καζεζηαθά ζηπι. Σν ζύλνιν ησλ αηόκσλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

(10 άηνκα) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Αθηηβηζηώλ. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα 

πεξηιακβάλεη 17 Αθηηβηζηέο, 11 Αλαθιαζηηθνύο, 5 Θεσξεηηθνύο θαη 2 Πξαγκαηηζηέο.  

ην ζρήκα 29 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ δύν νκάδσλ, σο πξνο ηα καζεζηαθά 

ζηπι.    

 

ρήκα 29: Καηαλνκή Μαζεζηαθώλ Σύπσλ πκκεηερόλησλ 

 ην ζρήκα 30, αλαπαξηζηάηαη ε θαηαλνκή ησλ καζεζηαθώλ ζηπι κε βάζε ην 

θύιν ηνπο. Από ηνπο 17 Αθηηβηζηέο, νη 11 είλαη άλδξεο, ελώ νη 8 γπλαίθεο. Από ηνπο 

11 Αλαθιαζηηθνύο νη 6, είλαη άλδξεο, ελώ νη 5 γπλαίθεο. Οη 5 Θεσξεηηθνί, είλαη 

άλδξεο θαη  νη 2 πξαγκαηηζηέο είλαη γπλαίθεο.  
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ρήκα 30: Καηαλνκή Μαζεζηαθώλ Σύπσλ πκκεηερόλησλ αλά θύιν. 

3.6.2 Πεξηνξηζκνί 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ιάβακε 

ππόςε κεξηθνύο κεζνδνινγηθνύο πεξηνξηζκνύο.  

Σα άηνκα πνπ εγγξάθεθαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο «πλεξγαηηθά 

Πεξηβάιινληα Μάζεζεο», ήηαλ 50. Χζηόζν 5 άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην αξρηθό 

εξσηεκαηνιόγην ηνπ πξνζαξκνζηηθνύ πεξηβάιινληνο δελ νινθιήξσζαλ ηε 

δξαζηεξηόηεηα, κε απνηέιεζκα λα κελ ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ έξεπλα.  

Σα άηνκα ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ήηαλ πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο νη 

νπνίνη παξαθνινύζεζαλ νηθηνζειώο, ζπλεπώο δελ ήηαλ δπλαηή ε ηπραία 

δεηγκαηνιεςία.  

Ο αξηζκόο ηνπ δείγκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ 45 άηνκα. Χζηόζν, 

γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ, πξνηείλεηαη ην δείγκα λα είλαη όζν ην 

δπλαηόλ κεγαιύηεξν θαη πην αληηπξνζσπεπηηθό (Παξαζθεπόπνπινο , 1993).  

Ο ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, δηήξθεζε έλα κήλα ιόγσ 

ηνπ ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ. Σν γεγνλόο απηό ίζσο 

πεξηνξίδεη ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα ήηαλ δηαθνξεηηθά ζε κία 

καθξνρξόληα έξεπλα. πλεπώο, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έξεπλα 

απηή απνηεινύλ απιέο εθηηκήζεηο.   

3.7 Τιηθό  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθαλ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα γηα θάζε 

καζεζηαθό ζηπι θαη γηα θάζε νκάδα (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή). Οη εθπαηδεπόκελνη 
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αθνινπζνύζαλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ησλ ζελαξίσλ, ηα νπνία ελζσκαηώζεθαλ ζην 

AEHS.  

Σν ζεκαηηθό πεξηερόκελν ησλ ζελαξίσλ ήηαλ ε «Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο», κία 

ζεκαληηθή ελόηεηα γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 8
νπ

 εμακήλνπ νη νπνίνη επξόθεηην λα 

αλαιάβνπλ ηελ πηπρηαθή ηνπο εξγαζία.    

Σν πιηθό ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε απνηεινύληαλ από: 

 Παξνπζηάζεηο ζεσξίαο ηεο «Μεζνδνινγίαο Έξεπλαο».  

 Παξαδείγκαηα. 

 Πόξνπο - επηπιένλ πιηθό.  

 Γξαζηεξηόηεηεο.  

Σν πιηθό δεκηνπξγήζεθε θαη γηα ηηο δύν νκάδεο (πεηξακαηηθή θαη ειέγρνπ) κε ηε 

δηαθνξά όηη ηα ζελάξηα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ην κνληέιν 

ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ Zimmerman (2000). Σα παξαπάλσ κέξε ηνπ 

πιηθνύ ελαιιάζζνληαλ αλάινγα κε ην καζεζηαθό ζηπι. 

Οη ελόηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πεξηγξάθνληαη σο εμήο:   

Ζ πξώηε ελόηεηα έιαβε ρώξα ζηα εξγαζηήξηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη 

νινθιεξώζεθε ζε έλα κάζεκα (1
ν
 κάζεκα). Σν πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο αθνξνύζε 

ζηηο έλλνηεο ησλ καζεζηαθώλ ζηπι. ηόρνο ηεο ελόηεηαο ήηαλ λα θαηαλνήζνπλ νη 

εθπαηδεπόκελνη ηα καζεζηαθά ζηπι θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα ζπζηήκαηα AEHS. 

Δπηπιένλ, ζηελ ελόηεηα παξνπζηάζηεθε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη έλαο νδεγόο 

ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο AEHS. Σν πιάλν κε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο 1
εο

 ελόηεηαο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ ελλνηνινγηθό ράξηε ηνπ ζρήκαηνο 30.  
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ρήκα 31:  Πιάλν πξώηεο ελόηεηαο ζηα εξγαζηήξηα 

πγθεθξηκέλα ηα πεξηερόκελα ηεο 1
εο

 ελόηεηαο ήηαλ: 

• Έλλνηα Μάζεζεο 

• Θεσξίεο Μάζεζεο 

• Παξάγνληεο Μάζεζεο  

• Μαζεζηαθά ζηπι – Γλσζηηθά ζηπι 

• Μνληέιν ηνπ Kolb  

• Μνληέιν Honey θαη Mumford 

• Υαξαθηεξηζηηθά καζεζηαθώλ ηύπσλ  

• Απηνξξπζκηδόκελε Μάζεζε– Μνληέιν Zimmerman  

• Πξνζαξκνζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο 

• Δηζαγσγή ζην  AEHS, INSPIRE 

• Πσο ζα γίλεη ε εγγξαθή ζην ζύζηεκα  

• Δξσηεκαηνιόγην ησλ Honey θαη Mumford ζην ΗNSPIRE  
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Ζ δεύηεξε ελόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο έιαβε ρώξα ζηα εξγαζηήξηα 

(2
ν
 κάζεκα) θαη εμ απνζηάζεσο (3

ν
 κάζεκα). Σν πεξηερόκελν ηεο αθνξνύζε ζηε 

«Μεζνδνινγία Έξεπλαο», κία ελόηεηα ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «πλεξγαηηθά 

Πεξηβάιινληα Μάζεζεο» ηνπ 8
νπ

 εμακήλνπ ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθώλ πζηεκάησλ. Σν 

πεξηερόκελν ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο απνηππώλεηαη ζηνλ 

ελλνηνινγηθό ράξηε ηνπ ζρήκαηνο 32.  

 

ρήκα 32:  Πιάλν δεύηεξεο ελόηεηαο ζηα εξγαζηήξηα 

πγθεθξηκέλα ηα πεξηερόκελα ηεο 2
εο

 ελόηεηαο ήηαλ:  

 Ζ έλλνηα ηεο έξεπλαο – Ρόινο 

 Δίδε έξεπλαο (πνζνηηθέο – πνηνηηθέο) - Παξαδείγκαηα 

 Δξγαιεία έξεπλαο 

 Μέζνδνη έξεπλαο  

 Δπηινγή ζέκαηνο – Γηακόξθσζε εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο 

 ρεδηαζκόο έξεπλαο 

 Πεδίν έξεπλαο 

 Γείγκα - Γεηγκαηνιεςία 

 Δμσηεξηθή εγθπξόηεηα 
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 Γεκηνπξγία εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ 

 Δύξεζε δεηθηώλ κέηξεζεο 

 Δύξεζε κεηαβιεηώλ  

 Οξηζκνί (Δλλνηνινγηθνί, Λεηηνπξγηθνί) 

 Γνκή πηπρηαθήο εξγαζίαο 

 Γξαζηεξηόηεηεο 

 Αμηνιόγεζε 

Σέινο ε ηξίηε ελόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο έιαβε ρώξα ζηα εξγαζηήξηα 

(4
ν
 κάζεκα) θαη εμ απνζηάζεσο (5

ν
 κάζεκα). Σν πεξηερόκελν ηεο αθνξνύζε ζηε 

«Μεζνδνινγία Έξεπλαο», κία ελόηεηα ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «πλεξγαηηθά 

Πεξηβάιινληα Μάζεζεο» ηνπ 8
νπ

 εμακήλνπ ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθώλ πζηεκάησλ. Σν 

πεξηερόκελν ηεο ηξίηεο ελόηεηαο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο απνηππώλεηαη ζηνλ 

ελλνηνινγηθό ράξηε ηνπ ζρήκαηνο 33.  

 

ρήκα 33:  Πιάλν ηξίηεο ελόηεηαο ζηα εξγαζηήξηα 

πγθεθξηκέλα ηα πεξηερόκελα ηεο 3
εο

 ελόηεηαο ήηαλ:  

 Μεηξήζεηο  

 Σύπνη κεηξήζεσλ  

 Δξσηεκαηνιόγηα, πλεληεύμεηο 
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 Scaling 

 Δπίπεδα κέηξεζεο  

 Αμηνπηζηία 

 Αθαίξεζε ιάζνπο  

 Αλάιπζε κεηξήζεσλ  

 Πεξηγξαθηθή –επαγσγηθή ζηαηηζηηθή 

 Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ  

 Υξήζε Spss - Πεξηιεπηηθά  

 Παξαδείγκαηα 

 Γξαζηεξηόηεηεο  

 Αμηνιόγεζε 

Σα ζελάξηα όισλ ησλ καζεκάησλ γηα θάζε καζεζηαθό ζηπι παξαηίζεληαη 

αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα Α. 

3.8 Δξεπλεηηθά Δξγαιεία/πεξηβάιινληα 

3.8.1 Σν εξγαιείν INSPIRE 

Σν Πξνζαξκνζηηθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia Systems, AEHS) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

είλαη ην INSPIRE. Σν Πξνζαξκνζηηθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα Τπεξκέζσλ (Adaptive 

Educational Hypermedia Systems, AEHS) INSPIRE (Intelligent System for 

Personalised Instruction in a Remote Environment) αλαπηύρζεθε ζην Σκήκα 

Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ, ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αζελώλ. Ζ νκάδα αλάπηπμεο 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ απνηειείηαη από ηνπο Μ. Γξεγνξηάδνπ, Κ. Παπαληθνιάνπ, . 

αιβάλνπ, Α. Φηξηπίδνπ, . Μαξαγθόο, Κ. Γιέδνπ, Γ. ηδέξε, Α. αξαθαληώλε. 

To INSPIRE αλαπηύρζεθε ην 1999 ζην Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Γισζζηθήο Σερλνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, ΔΚΠΑ, ζην πιαίζην ηνπ 

εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ΠΔΝΔΓ99 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη 
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Σερλνινγίαο, κε ηίηιν "Μειέηε, ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε λνήκνλνο ζπζηήκαηνο γηα 

ηειε-εθπαίδεπζε" (Γξεγνξηάδνπ, Παπαληθνιάνπ, Κνξληιάθεο, 2001).  

Σν INSPIRE, απνηειεί έλα πξόηππν καζεζηαθό πεξηβάιινλ ην νπνίν κε βάζε 

ηνπο ζηόρνπο, ην επίπεδν γλώζεο, ηελ πξόνδν θαη ην καζεζηαθό ζηπι ηνπ 

εθπαηδεπόκελνπ, δεκηνπξγεί δπλακηθά θαη παξνπζηάδεη εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό 

πεξηερόκελν (Papanikolaou, Grigoriadou, Kornilakis, Magoulas, 2002).  

Σν INSPIRE είλαη έλα Πξνζαξκνζηηθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα Τπεξκέζσλ 

(Adaptive Educational Hypermedia Systems, AEHS) γηα εθπαίδεπζε από απόζηαζε, 

ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα εθπαηδεπηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ (Papanikolaou, Grigoriadou, Kornilakis, Magoulas, 2002). Με βάζε ην 

καζεζηαθό ζηόρν πνπ επηιέγεηαη λα κειεηεζεί, ην ζύζηεκα δεκηνπξγεί καζήκαηα 

πξνζαξκνζκέλα ζην επίπεδν γλώζεώλ θαη ζην καζεζηαθό ζηπι ηνπ θάζε αηόκνπ, ηα 

νπνία ζηαδηαθά νδεγνύλ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ (Papanikolaou, Grigoriadou, 

Kornilakis, Magoulas, 2002).  

Ζ πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζην κνληέιν ρξήζηε, πνπ 

δηαηεξεί ην ζύζηεκα, ην νπνίν ελεκεξώλεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζήο 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ (Παπαληθνιάνπ & Γξεγνξηάδνπ, 2005). Σν κνληέιν θαηαγξάθεη 

ην επίπεδν γλώζεσλ ησλ αηόκσλ ζηηο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ηνπ ζηόρνπ ν νπνίνο 

κειεηάηαη, θαζώο θαη ην καζεζηαθό ζηπι (Παπαληθνιάνπ, Γξεγνξηάδνπ, 2005).  

Ο εθπαηδεπόκελνο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην ζύζηεκα INSPIRE έρεη 

ηηο εμήο δπλαηόηεηεο: λα αθνινπζήζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ πνξεία ζην εθπαηδεπηηθό 

πεξηερόκελν, λα αμηνπνηήζεη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηελ πινήγεζε 

θαη ηε κειέηε ηνπ, λα ελεκεξσζεί γηα ηα ζηνηρεία πνπ δηαηεξεί ην ζύζηεκα γηα απηόλ 

θαη λα ηα αιιάμεη, θαζώο θαη λα παξέκβεη θαη λα θαηεπζύλεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηε δπλακηθή δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο καζεκάησλ (Παπαληθνιάνπ, 

Γξεγνξηάδνπ, 2005). 

To INSPIRE εθαξκόδεη έλα ζπλδπαζκό ηερλνινγηώλ πξνζαξκνγήο (adaptive 

navigation support, adaptive presentation, curriculum sequencing) κε ζηόρν ηε 

δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλσλ καζεκάησλ ζηα νπνία ππνζηεξίδεηαη ε πινήγεζε θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ κε βάζε ην επίπεδν γλώζεσλ θαη ηελ πξόνδό 

ηνπ, ελώ ε παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ δηακνξθώλεηαη κε βάζε ην 

καζεζηαθό ηνπ ζηπι (Παπαληθνιάνπ, Γξεγνξηάδνπ, 2005). 
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Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα είηε λα αλαθαιύςεη ην πξνζσπηθό ηνπ ζηπι 

κάζεζεο κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ Honey θαη Mumford (1992) (εηθόλα 3) είηε 

λα επηιέμεη ν ίδηνο ην πξνζσπηθό ηνπ καζεζηαθό ζηπι (εηθόλα 4).  ηε ζπλέρεηα ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηόρν (εηθόλα 5) θαη λα ηνλ 

παξαθνινπζήζεη δηαδηθηπαθά (on-line). 

 

Δηθόλα 3: Δξσηεκαηνιόγην Honey θαη Mumford ζην INSPIRE  

 

Δηθόλα 4: Δπηινγή ηνπ ζηπι κάζεζεο ζην INSPIRE 
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Δηθόλα 5: Δπηινγή ζηόρνπ ζην INSPIRE  

 

Ο εθπαηδεπόκελνο, θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηνλ εθπαηδεπηηθό ζηόρν, αλάινγα κε 

ηνλ ηύπν κάζεζεο ζηνλ νπνίν αλήθεη, παξαθνινπζεί ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο κε 

κία ζπγθεθξηκέλε ξνή κεζνδνινγίαο ε νπνία απνηειείηαη από εξσηήκαηα, 

παξαδείγκαηα θαη ζεσξία (εηθόλα 6). Ο εθπαηδεπόκελνο ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο AEHS έρεη πνιιέο δπλαηόηεηεο. Γηα παξάδεηγκα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

απαληήζεη ζε εξσηήκαηα ή ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη λα απνζεθεύζεη ηηο απαληήζεηο ηνπ 

ρξεζηκνπνηώληαο ην εξγαιείν ησλ «ζεκεηώζεσλ» (εηθόλα 7). Δπηπιένλ, κπνξεί λα 

απαληήζεη ζε εξσηήζεηο αμηνιόγεζεο (εηθόλα 8). 

 

Δηθόλα 6: Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο INSPIRE 
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Ζ πεξηνρή πινήγεζεο πεξηιακβάλεη ηα πεξηερόκελα ηνπ καζήκαηνο ζε κία θόξκα 

ππεξθεηκέλνπ κε ζπλδέζκνπο (links) (Παπαληθνιάνπ, Γξεγνξηάδνπ, Μαγνύιαο, 

Κνξληιάθεο, 2002). Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο 

θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ γηα ειεγρόκελε πινήγεζε έρεη πηνζεηεζεί, 

κία δηαξζξσηηθή κνξθή πινήγεζεο ησλ δεζκώλ (Nielsen, 2000). 

Ζ πεξηνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ παξνπζηάδεη ηηο ζειίδεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, 

πνπ ν εθπαηδεπόκελνο επηιέγεη από ηελ Πινήγεζε (Παπαληθνιάνπ, Γξεγνξηάδνπ, 

Μαγνύιαο & Κνξληιάθεο, 2002). 

Ζ γξακκή εξγαιείσλ πεξηιακβάλεη δηάθνξα εξγαιεία πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο: (1) εύθνιε πξόζβαζε ζε δηάθνξεο ππνζηεξηθηηθέο πεξηνρέο, όπσο 

γισζζάξη όξσλ, πξνζσπηθέο ζεκεηώζεηο, αγαπεκέλεο ζειίδεο, κέζα επηθνηλσλίαο (e-

mail, forums, chat), (2) βνήζεηα ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο / 

εγθαηαζηάζεηο (2) πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ κε βάζε ην καζεζηαθό 

ζηπι (learning style), (3) ην νπνίν είλαη απνζεθεπκέλν θαη ελεκεξώλεηαη από ην 

ζύζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο (Παπαληθνιάνπ, Γξεγνξηάδνπ, 

Μαγνύιαο & Κνξληιάθεο, 2002).  

 

Δηθόλα 7: Δξγαιείν εκεηώζεσλ ζην INSPIRE 

 

Δηθόλα 8: Δξσηήζεηο Αμηνιόγεζεο ζην INSPIRE 
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3.8.2 Σν πεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ ζπγγξαθήο ηνπ INSPIRE 

(INSPIRE authoring tool) 

Σν εξγαιείν ζπγγξαθήο (authoring tool) INSPIREauth είλαη κία εθαξκνγή γηα ηελ 

εηζαγσγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζην ζύζηεκα INSPIRE. Ζ δηαδηθαζία ηεο εηζαγσγήο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ην INSPIRE γίλεηαη κέζα από κία δηεπαθή ρξήζηε (user 

interface) (Παπαληθνιάνπ, Γξεγνξηάδνπ & Γιέδνπ, 2006). Έλα θηιηθό γξαθηθό 

πεξηβάιινλ, απνθξύπηεη από ην ζπγγξαθέα ηνπ πιηθνύ όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ρακεινύ 

επηπέδνπ, όπνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο πξνγξακκαηηζηηθέο 

γλώζεηο (θαηαζθεπή xml αξρείσλ, ελεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θιπ) 

(Παπαληθνιάνπ, Γξεγνξηάδνπ & Γιέδνπ, 2006).  

Σν θάζε άηνκν πνπ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Authoring Tool, πξέπεη λα 

είλαη εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζε απηό. Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ, θαζέλαο 

εθ ησλ νπνίσλ έρεη δηαθνξεηηθά δηθαηώκαηα θαη εμνπζηνδνηήζεηο, σζηόζν όινη έρνπλ 

δηθαίσκα πξνεπηζθόπεζεο ζην πιηθό ησλ άιισλ. Οη θαηεγνξίεο ρξεζηώλ είλαη 

(Παπαληθνιάνπ, Γξεγνξηάδνπ & Γιέδνπ, 2006): 

 «Δθπαηδεπόκελνη», νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο 

κόλν ηνπ δηθνύ ηνπο πιηθό. 

 «Δθπαηδεπηέο», νη νπνίνη έρνπλ πιήξε δηθαηώκαηα ζην πιηθό όισλ ησλ 

ρξεζηώλ. 

 «Γηαρεηξηζηέο», νη νπνίνη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηώκαηα κε ηνπο «Δθπαηδεπηέο» θαη 

επηπιένλ ην δηθαίσκα δηαρείξηζεο ησλ ρξεζηώλ ηνπ INSPIRE θαη ησλ ρξεζηώλ 

ηνπ Authoring Tool. 

Γνκή πιηθνύ 

Σν πιηθό ζην INSPIRE απνηειείηαη από ηξεηο βαζηθέο νληόηεηεο: Σνπο 

«ζηόρνπο», ηηο «έλλνηεο», θαη ην «εθπαηδεπηηθό πιηθό». Οη ηξεηο νληόηεηεο 

δηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζε 3 επίπεδα κε ηνπο «ζηόρνπο» ζην πςειόηεξν επίπεδν θαη 

ην «εθπαηδεπηηθό πιηθό» ζην ρακειόηεξν (Παπαληθνιάνπ, Γξεγνξηάδνπ & Γιέδνπ, 

2006). Ζ ζεκαζηνινγία ησλ ηξηώλ απηώλ επηπέδσλ είλαη ε εμήο: Έλαο «ηόρνο» 

πεξηέρεη «Έλλνηεο» θαη θάζε «Έλλνηα» πεξηέρεη «Δθπαηδεπηηθό Τιηθό». Σν επίπεδν 

ησλ ελλνηώλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ απνηεινύληαη από επηπιένλ ππνθαηεγνξίεο 
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(Παπαληθνιάνπ, Γξεγνξηάδνπ, Γιέδνπ & 2006). Ζ γεληθή δηάηαμε είλαη ε εμήο 

(Παπαληθνιάνπ, Γξεγνξηάδνπ, Γιέδνπ & 2006): 

1. Δπίπεδν ηόρσλ 

2. Δπίπεδν Δλλνηώλ 

2.1 Κύξηεο Έλλνηεο 

2.2 Πξναπαηηνύκελεο Έλλνηεο 

2.3 ρεηηθέο Έλλνηεο (Γισζζάξην) 

3. Δπίπεδν Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ 

3.1 ειίδα Δπηπέδνπ Αλάθιεζεο 

3.2 ειίδα Δπηπέδνπ Δθαξκνγήο 

3.3 ειίδα Δπηπέδνπ Αλαδήηεζεο (Γξαζηεξηόηεηα) 

3.4 ειίδα Αλαθεθαιαίσζεο 

3.5 Αζθήζεηο Αμηνιόγεζεο 

Σν Authoring Tool ηεξεί ηελ ηεξαξρία ησλ ηξηώλ απηώλ επηπέδσλ θαη αθνινπζεί 

ηε θηινζνθία όηη «έλαο ρξήζηεο πξέπεη λα πξνζπειάζεη έλα επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζπειάζεη ην επόκελν» (Παπαληθνιάνπ, Γξεγνξηάδνπ & Γιέδνπ, 2006). 

3.9 Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ηελ παξνύζα έξεπλα, γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ηζηνξηθό (log files) ηνπ ζπζηήκαηνο AEHS θαη ηξία εξεπλεηηθά εξγαιεία. Δηδηθόηεξα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν R1, ην νπνίν αθνξά ζηνλ πίλαθα ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 

καζεζηαθώλ ζηπι, ην εξγαιείν R2, ην νπνίν αθνξά ζην εξσηεκαηνιόγην θηλήηξσλ 

MSLQ θαη ηέινο ην εξγαιείν R3, ην νπνίν αθνξά ζηα εξσηεκαηνιόγηα αμηνιόγεζεο.  

3.9.1 Πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθώλ καζεζηαθώλ ζηπι  

Γηα ηελ απάληεζε ηνπ 1
νπ

 εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο ην νπνίν αθνξνύζε ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ αμηνπνηνύκελσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ καζεζηαθώλ ζηπι θαηά ηελ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν R1 πνπ είλαη ν πίλαθαο 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ καζεζηαθώλ ζηπι ησλ Honey θαη Mumford (1992).  
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Ο πίλαθαο απηόο απνηεινύληαλ από ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηερληθέο γηα ην 

θάζε καζεζηαθό ζηπι (Αθηηβηζηέο, Αλαθιαζηηθνύο, Θεσξεηηθνύο θαη Πξαγκαηηζηέο).  

ηόρνο ηνπ εξγαιείνπ ήηαλ ε θαηακέηξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, κέζα από ην ηζηνξηθό (log files) 

ηνπ ζπζηήκαηνο AEHS. 

3.9.2 Δξσηεκαηνιόγην Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire  - MSLQ 

Γηα ηελ απάληεζε ηνπ 2
νπ

 εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο ην νπνίν αθνξνύζε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ παξαγόλησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξεπλεηηθό εξγαιείν R2. Σν εξγαιείν R2 είλαη ην 

εξσηεκαηνιόγην MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) (Pintrich, 

1991) ην νπνίν απαληήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ δύν νκάδσλ (πεηξακαηηθή - 

ειέγρνπ) πξηλ θαη κεηά από ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (pre – post tests).   

O ζηόρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε αμηνπνίεζε θαη κέηξεζε ησλ θηλήηξσλ 

θαη ησλ καζεζηαθώλ ζηξαηεγηθώλ (Pintrich, 1991). Σν MSLQ απνηειείηαη από δύν 

κέξε (θίλεηξα – ζηξαηεγηθέο κάζεζεο), σζηόζν γηα ηελ παξνύζα έξεπλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε κόλν ην πξώην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίo αθνξά ζηα 

θίλεηξα. Σν πξώην κέξνο ηνπ MSLQ απνηειείηαη από 32 εξσηήκαηα θαη βαζίδεηαη ζε 

κία 7βάζκε θιίκαθα Likert  ((1) πνιύ ρακειό επίπεδν αιεζείαο ζε (7) πνιύ πςειό 

επίπεδν αιεζείαο). Δηδηθόηεξα δηακνξθώλνληαη ηα εμήο κεηξήζηκα θξηηήξηα σο πξνο 

ηα θίλεηξα: 

 Δζσηεξηθά θίλεηξα 

 Δμσγελή θίλεηξα 

 Απηoαπνηειεζκαηηθόηεηα 

 Πξνζδνθίεο 

 πλαίζζεκα (άγρνο)  
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3.9.3 Δξσηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο (γηα ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα) 

ύκθσλα κε ηελ πνξεία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, νη ζπκκεηέρνληεο 

αθνινύζεζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο INSPIRE. ην ηέινο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, νη εθπαηδεπόκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε έλα 

εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο. Σν εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο δεκηνπξγήζεθε από 

ηνλ εθπαηδεπηή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ αθνξνύζε ζην γλσζηηθό πεξηερόκελν ηνπ 

καζήκαηνο «Μεζνδνινγίαο Έξεπλαο». 

 Σν εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο είλαη ην εξγαιείν R3 ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ζηόρνο ηνπ είλαη ε αμηνιόγεζε θαη ζύγθξηζε ησλ καζεζηαθώλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δύν νκάδσλ (πεηξακαηηθή – ειέγρνπ).  

Σν R3 δεκηνπξγήζεθε ζην INSPIRE θαη απνηειείηαη από εξσηήζεηο ηεο κνξθήο 

πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηνύ-ιάζνπο. Δηδηθόηεξα, απνηειείηαη από 10 εξσηήκαηα ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζην γλσζηηθό πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο «Μεζνδνινγίαο 

Έξεπλαο».   

Οη απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιόγεζεο ζπιιέρζεθαλ από ην ηζηνξηθό 

(log files) ηνπ πξνζαξκνζηηθνύ ζπζηήκαηνο ππεξκέζσλ INSPIRE.       

3.9.4 Δξσηεκαηνιόγην καζεζηαθώλ ζηπι ησλ Honey θαη Mumford 

(1992)  

Γηα ηελ εύξεζε ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι ηνπ θάζε εθπαηδεπόκελνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην εξσηεκαηνιόγην ησλ Honey θαη Mumford (1992) ην νπνίν δηαηίζεληαη ζην ζύζηεκα 

INSPIRE. Tν εξσηεκαηνιόγην καζεζηαθώλ ζηπι ησλ Honey θαη Mumford (1992) 

απνηειεί ην πξώην βήκα κεηά από ηελ εγγξαθή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην ζύζηεκα.  

Σν εξσηεκαηνιόγην ησλ Honey θαη Mumford (1992) αλαγλσξίδεη ην 

πξνζσπηθό(ά) ζηπι κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Παπαληθνιάνπ & Γξεγνξηάδνπ, 

2005).  
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3.10 Πεξηγξαθή Γηαδηθαζίαο Έξεπλαο 

ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαπηύρζεθαλ ζελάξηα απηνξπζκηδόκελεο 

κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) ζε έλα Πξνζαξκνζηηθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα 

Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia Systems, AEHS) βαζηζκέλν ζηα 

καζεζηαθά ζηπι (learning styles). Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζηόρνπ αλαπηύρζεθαλ 4 

ζελάξηα βαζηζκέλα ζηελ απηνξπζκηδόκελε κάζεζε (self-regulated learning, SRL),  

έλα γηα ηνλ θάζε καζεζηαθό ηύπν ζύκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Honey θαη Mumford 

(1992) θαη πινπνηήζεθαλ κέζσ ηνπ Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο 

Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia Systems, AEHS) INSPIRE.    

Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία δηεμήρζε ην 8
ν
 εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2009 – 

2010 ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «πλεξγαηηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο» ηνπ 

πξνπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο. Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία απνηέιεζε κέξνο ησλ 

εξγαζηεξίσλ ηνπ καζήκαηνο «πλεξγαηηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο» ζηα νπνία 

ζπκκεηείραλ νηθεηνζειώο 45 άηνκα. Σν γλσζηηθό αληηθείκελν ησλ εξγαζηεξίσλ 

απνηέιεζε ε  ελόηεηα «Μεζνδνινγία Έξεπλαο». Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο 

ήηαλ 5 εβδνκάδεο.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ρσξίζηεθαλ ζε 2 νκάδεο 

(ειέγρνπ – πεηξακαηηθή). Σα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

βαζίδνληαη ζην κνληέιν ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (Zimmerman, 2001) θαη ζην 

δηαθνξεηηθό καζεζηαθό ζηπι θάζε εθπαηδεπόκελνπ. Σα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ, βαζίδνληαη ζην καζεζηαθό ζηπι ηνπ θάζε εθπαηδεπόκελνπ.  

Ζ βαζηθή θηινζνθία ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο αθνξά ζην όηη θάζε 

εθπαηδεπόκελνο αλάινγα κε ην καζεζηαθό ηνπ ζηπι θαη ηελ νκάδα (ειέγρνπ – 

πεηξακαηηθή) ζηελ νπνία αλήθεη, αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  

ην ζρήκα 34, απεηθνλίδεηαη ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

αλάιπζε ησλ θάζεσλ.  
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ρήκα 34: Απεηθόληζε ξνήο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

 

 Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία εθηειέζζεθε ζε 6 θάζεηο. Ζ πξώηε, ε δεύηεξε θαη ε 

ηέηαξηε θάζε αθνξνύζαλ ζηα καζήκαηα πνπ έιαβαλ κέξνο ζην ρώξν ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. Ζ ηξίηε θαη ε πέκπηε θάζε αθνξνύλ ζηα καζήκαηα πνπ έγηλαλ 

δηαδηθηπαθά (on-line) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο INSPIRE. Ζ ηειεπηαία θάζε αθνξά ζηελ 

αμηνιόγεζε ε νπνία έγηλε δηαδηθηπαθά  (on-line) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο INSPIRE.   

Φάζε 1
ε
  

 Σηόρνο: Βαζηθόο ζηόρνο ηεο 1
εο

 θάζεο ήηαλ ε πξνεηνηκαζία ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ θαη ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ ελόηεηα «Μεζνδνινγία Έξεπλαο».  

Οκάδεο: πκκεηείραλ νη εθπαηδεπόκελνη θαη ησλ δπν νκάδσλ (πεηξακαηηθή – 

ειέγρνπ).  

Πεξηερόκελν: Ζ 1
ε
 θάζε απνηειείηαη από 3 κέξε. ην πξώην κέξνο 

παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εηζαγσγηθέο έλλνηεο γηα ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο 

ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. ην δεύηεξν κέξνο ηεο θάζεο, δεηήζεθε από ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην MSLQ ην νπνίν αθνξά ζηα 

θίλεηξα (γηα ηε κειέηε ηνπ 2
νπ

 εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο). ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο 

θάζεο νη εθπαηδεπόκελνη θιήζεθαλ λα εγγξαθνύλ ζην ζύζηεκα INSPIRE θαη λα 
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απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιόγην ησλ Honey θαη Mumford πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ην 

καζεζηαθό ζηπι ζην νπνίν αλήθνπλ.  

Σξόπνο αιιειεπίδξαζεο: Ζ 1
ε
 θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο, ζην ρώξν ησλ 

εξγαζηεξίσλ.  

ην ζρήκα 35, παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ε 1
ε
 θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

ρήκα 35: 1
ε
 θάζε Πεηξάκαηνο 

 Φάζε 2
ε
  

Σηόρνο: ηόρνο ηεο ελόηεηαο αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπόκελσλ πξηλ από 

ηε δηεμαγσγή ηνπ πξώηνπ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο INSPIRE. 

Οη εθπαηδεπόκελνη είραλ ηε δπλαηόηεηα λα κειεηήζνπλ ην πιηθό ηεο πξώηεο ελόηεηαο 

θαη λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Οκάδεο: πκκεηείραλ νη εθπαηδεπόκελνη θαη ησλ δπν νκάδσλ (πεηξακαηηθή – ειέγρνπ).  

Πεξηερόκελν:  ε απηή ηε θάζε γίλεηαη εηζαγσγή ζηε ζεσξία ηνπ ζεκαηηθνύ 

αληηθείκελνπ ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ην νπνίν αθνξνύζε ζηε «Μεζνδνινγία 

Έξεπλαο». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο παξνπζηάζηεθε πιηθό ηα πεξηερόκελα 

ηνπ νπνίνπ ήηαλ: Σα είδε έξεπλαο (πνζνηηθέο – πνηνηηθέο), Παξαδείγκαηα, Δξγαιεία 

έξεπλαο, Μέζνδνη έξεπλαο, Δπηινγή ζέκαηνο – Γηακόξθσζε εξεπλεηηθνύ 
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πξνβιήκαηνο, ρεδηαζκόο έξεπλαο, Πεδίν έξεπλαο, Γείγκα – Γεηγκαηνιεςία, 

Δμσηεξηθή εγθπξόηεηα, Γεκηνπξγία εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ, Δύξεζε δεηθηώλ 

κέηξεζεο, Δύξεζε κεηαβιεηώλ, Οξηζκνί (Δλλνηνινγηθνί, Λεηηνπξγηθνί) θαη άιια. 

Παξάιιεια κε ηελ παξνπζίαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

γηα ην ζεκαηηθό πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο αιιά θαη γηα ζέκαηα ρξήζεο ηεο 

πξνζαξκνζηηθνύ ζπζηήκαηνο ππεξκέζσλ INSPIRE.  

Τξόπνο αιιειεπίδξαζεο: Ζ δεύηεξε θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο έιαβε ρώξα 

ζηα εξγαζηήξηα. 

ην ζρήκα 36 παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ε 2
ε
 θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

ρήκα 36: 2
ε
  θάζε Πεηξάκαηνο 

Φάζε 3
ε
  

Σηόρνο: ηε ηξίηε θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο νη θνηηεηέο ζπκκεηείραλ ζην 

πξώην δηαδηθηπαθό κάζεκα κέζσ ηνπ πξνζαξκνζηηθνύ ζπζηήκαηνο ππεξκέζσλ 

INSPIRE.   

Οκάδεο: Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην INSPIRE, νη ζπκκεηέρνληεο 

πνπ αλήθαλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ παξαθνινύζεζαλ ην κάζεκα «Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

C (Α κέξνο)». Αληίζεηα νη ζπκκεηέρνληεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο παξαθνινύζεζαλ 

ην κάζεκα  «Μεζνδνινγία Έξεπλαο E (Α κέξνο)». 

Πεξηερόκελν: Ζ δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν καζεκάησλ αθνξά ζηε κεζνδνινγία ηνπ 

καζήκαηνο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζην κνληέιν 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ Zimmerman (2000). Καηά ηελ εηζαγσγή ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ ζην κάζεκα, απηόκαηα παξνπζηάδνληαλ ην αληίζηνηρν ζελάξην γηα ην 

θάζε άηνκν αλάινγα ην καζεζηαθό ηνπ ζηπι. 
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Σα πεξηερόκελα ηνπ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο ηεο νκάδαο ειέγρνπ (control group)  

απνηππώλνληαη ζηελ εηθόλα 9:  

 

Δηθόλα 9: Πεξηερόκελα καζήκαηνο νκάδαο ειέγρνπ (Α΄ κέξνο) 

Σα πεξηερόκελα ηνπ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (experimental 

group)  απνηππώλνληαη ζηε εηθόλα 10: 

 

Δηθόλα 10: Πεξηερόκελα καζήκαηνο πεηξακαηηθήο νκάδαο  (Α΄ κέξνο)  

Τξόπνο αιιειεπίδξαζεο: Ζ ηξίηε θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπαθά (on-line) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο INSPIRE. 

ην ζρήκα 37 παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ε 3
ε
 θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο.  
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ρήκα 37: 3ε θάζε Πεηξάκαηνο 

Φάζε 4
ε
  

Σηόρνο: ηόρνο ηεο ελόηεηαο αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπκέλσλ πξηλ από 

ηε δηεμαγσγή ηνπ δεπηέξνπ δηαδηθηπαθνύ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο INSPIRE. Οη 

εθπαηδεπόκελνη είραλ ηε δπλαηόηεηα λα κειεηήζνπλ ην πιηθό ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο 

θαη λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Οκάδεο: πκκεηείραλ νη εθπαηδεπόκελνη θαη ησλ δπν νκάδσλ (πεηξακαηηθή – ειέγρνπ).  

Πεξηερόκελν: ε απηή ηε θάζε παξνπζηάδεηαη ην δεύηεξν ζεσξεηηθό κέξνο ηνπ 

ζεκαηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ην νπνίν αθνξνύζε ηελ 

«Μεζνδνινγία Έξεπλαο». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο παξνπζηάζηεθε πιηθό ηα 

πεξηερόκελα ηνπ νπνίνπ ήηαλ: Σύπνη κεηξήζεσλ, Δξσηεκαηνιόγηα, πλεληεύμεηο, 

Δπίπεδα κέηξεζεο, Αμηνπηζηία, Αλάιπζε κεηξήζεσλ, Πεξηγξαθηθή –επαγσγηθή 

ζηαηηζηηθή, Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, Υξήζε SPSS θαη άιια. 

Τξόπνο αιιειεπίδξαζεο: Ζ ηέηαξηε θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο έιαβε ρώξα 

ζηα εξγαζηήξηα. 

ην ζρήκα 38, παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ε 4
ε
 θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

ρήκα 38: 4
ε
  θάζε Πεηξάκαηνο 
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Φάζε 5
ε
  

Σηόρνο: ηε πέκπηε θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο νη εθπαηδεπόκελνη 

ζπκκεηείραλ ζην δεύηεξν δηαδηθηπαθό κάζεκα γηα  ηε «Μεζνδνινγία Έξεπλαο» κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο INSPIRE. 

Οκάδεο: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξώηνπ δηαδηθηπαθνύ (on-line) καζήκαηνο ζην 

INSPIRE νη ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ παξαθνινύζεζαλ ην κάζεκα 

«Μεζνδνινγία Έξεπλαο C (Β κέξνο)». Αληηζέησο, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο παξαθνινύζεζαλ ην κάζεκα  «Μεζνδνινγία Έξεπλαο E (Β κέξνο)». 

Πεξηερόκελν: Ζ δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν καζεκάησλ αθνξά ζηε κεζνδνινγία ηνπ 

καζήκαηνο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζην κνληέιν 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ Zimmerman (2000). Καηά ηελ εηζαγσγή ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ ζην κάζεκα, απηόκαηα παξνπζηάδνληαλ ην αληίζηνηρν ζελάξην γηα ην 

θάζε άηνκν αλάινγα ην καζεζηαθό ηνπο ζηπι. 

 Σα πεξηερόκελα ηνπ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο ηεο νκάδαο ειέγρνπ (control 

group) απνηππώλνληαη ζηελ εηθόλα 11:  

 

Δηθόλα 11: Πεξηερόκελα καζήκαηνο νκάδαο ειέγρνπ  (Β΄ κέξνο)  

Σα πεξηερόκελα ηνπ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

(experimental group) απνηππώλνληαη ζηελ εηθόλα 12:  
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Δηθόλα 12: Πεξηερόκελα καζήκαηνο πεηξακαηηθήο νκάδαο  (Β΄ κέξνο)  

Τξόπνο αιιειεπίδξαζεο: Ζ πέκπηε θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπαθά (on-line) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο INSPIRE. 

ην ζρήκα 39, παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ε 5
ε
 θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

  

 

ρήκα 39: 4ε  θάζε Πεηξάκαηνο 

 

Φάζε 6
ε
  

Σηόρνο: ηόρνο ηεο θάζεο είλαη ε αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Οκάδεο: πκκεηείραλ νη εθπαηδεπόκελνη θαη ησλ δπν νκάδσλ (πεηξακαηηθή – ειέγρνπ).  

Πεξηερόκελν: Ζ ηειεπηαία θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζία απνηειείηαη από δύν 

κέξε.  
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Σν πξώην κέξνο αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην εθπαηδεπηηθό 

αληηθείκελν ην νπνίν δηδάρζεθαλ κέζσ ησλ εξγαζηεξηώλ θαη ησλ δηαδηθηπαθώλ (on-

line) καζεκάησλ ζην ζύζηεκα INSPIRE. Ζ αμηνιόγεζε έγηλε ζην INSPIRE θαη γηα ηα 

δύν δηαδηθηπαθά καζήκαηα (Α θαη Β κέξνο) κέζνπ ηνπ ηεζη αμηνιόγεζεο ζην ηέινο 

ησλ ελνηήησλ.  

ην δεύηεξν κέξνο ηεο θάζεο, νη εθπαηδεπόκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ γηα 

δεύηεξε θνξά ην εξσηεκαηνιόγην MSLQ (Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire) ηνπ Pintrich (1991) γηα ηα θίλεηξα. ηόρνο ηεο δεύηεξεο ζπκπιήξσζεο, 

είλαη ε ζύγθξηζε ησλ θηλήηξσλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία.  

Τξόπνο αιιειεπίδξαζεο: Ζ πέκπηε θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπαθά (on-line) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο INSPIRE. 

ην ζρήκα 40, παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ε 6
ε
 θάζε ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

    

 

ρήκα 40: 6
ε
 θάζε Πεηξάκαηνο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 4.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην 4, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

πνπ δηεμήρζε, ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ αλαιύζεθε ζην θεθάιαην 3. Γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, ρξεζηκνπνηήζακε κεζόδνπο ηεο 

πεξηγξαθηθήο (descriptive statistics) θαη ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο (inferential 

statistics).  

ην πιαίζην ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζηήθακε ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο αιιά θαη ησλ δεδνκέλσλ. Δηδηθόηεξα, γηα 

ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπλαξηήζεηο ζπρλόηεηαο (f) θαη ηνπ 

αξηζκεηηθνύ κέζνπ (Υ).  

Ζ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηεξεπλήζνπκε αλ ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο, σο πξνο ηηο εξεπλεηηθέο καο κεηαβιεηέο. ην 

πιαίζην απηό ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα t-test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ 

(independent Samples - t-test) θαη t-test εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ (Paired Sample  t-

test). 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό 

παθέην SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) θαη ζπγθεθξηκέλα ε έθδνζε 

18.0.  

4.2 Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ 

4.2.1 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα  

Επώηημα 1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning) κέζσ ελόο πξνζαξκνζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ππεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS) λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ ζηπι; 

Γηα λα απαληεζεί ην πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα βαζηζηήθακε ζηε ζεσξία ησλ 

δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ ζηπι θαη ζπγθεθξηκέλα ζην κνληέιν ησλ Honey θαη 

Mumford (1992), ζύκθσλα κε ην νπνίν ν θάζε ηύπνο κάζεζεο (αθηηβηζηέο, 
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αλαθιαζηηθνί, ζεσξεηηθνί, πξαγκαηηζηέο) αλαδεηθλύεη ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά.  

ε πξώηε θάζε έγηλε πνηνηηθή αλάιπζε, όπνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζηπι 

θαηακεηξήζεθαλ από ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, κέζσ ηνπ ηζηνξηθνύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (log files) ηνπ 

INSPIRE. Δηδηθόηεξα, θσδηθνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αληηζηνηρίζηεθαλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηιακβάλεη θάζε καζεζηαθό ζηπι.  

ηνλ πίλαθα 10, απεηθνλίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαηακεηξήζεθαλ γηα θάζε 

καζεζηαθό ζηπι ζηηο δύν νκάδεο (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή).  

Μαζεζηαθά Υαξαθηεξηζηηθά 
Experimental 

Codings 
Control Codings 

Αθηηβηζηέο 

ΥΑ1: Δίλαη αλνηρηόκπαινη  24 7 

ΥΑ2: Δίλαη ελζνπζηώδεηο κε  

νηηδήπνηε λέν 
19 6 

ΥΑ3: πκκεηέρνπλ νινθιεξσηηθά ζε λέεο 

εκπεηξίεο 
17 6 

ΥΑ4: Δλεξγνύλ πξώηα θαη κεηά εμεηάδνπλ 

ζπλέπεηεο 
22 7 

ΥΑ5: Δίλαη θνηλσληθνί 15 5 

ΥΑ6: Δπηδηώθνπλ λα είλαη ην θέληξν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 
17 5 

Αλαθιαζηηθνί 

ΥΑλ1: Δίλαη ζθεπηόκελνη  7 - 

ΥΑλ2: Δμεηάδνπλ όια ηηο νπηηθέο γσλίεο πξηλ 

δξάζνπλ 
7 - 

ΥΑλ3: Φξνληίδνπλ λα εμάγνπλ νξηζηηθά 

ζπκπεξάζκαηα 
6 - 

ΥΑλ4: ηέθνληαη πίζσ θαη ζπιινγίδνληαη 7 - 

ΥΑλ5: ηέθνληαη πίζσ θαη παξαηεξνύλ 5 - 

ΥΑλ6:  Όηαλ ελεξγνύλ, νη πξάμεηο ηνπο 

πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο παξαηεξήζεηο 
8 - 

Θεσξεηηθνί 

ΥΘ1: Πξνζαξκόδνπλ θαη ελζσκαηώλνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο ζε ζύλζεηεο ζεσξίεο  
3 - 

ΥΘ2: Δμεηάδνπλ ιεπηνκεξώο πξνβιήκαηα 4 - 

ΥΘ3: Αθνκνηώλνπλ γεγνλόηα 3 - 

ΥΘ4: Δίλαη ηειεηνκαλείο 4 - 

ΥΘ5: Δίλαη νξζνινγηζηέο 4 - 

ΥΘ6: Δίλαη απόκαθξνη 1 - 

Πξαγκαηηζηέο 

ΥΠ1: Δίλαη πξαθηηθνί  2 - 

ΥΠ2: Σνπο αξέζεη λα ε ιήςε πξαθηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ 
1 - 
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ΥΠ3: Δπηζπκνύλ ηελ δνθηκή ησλ ζεσξηώλ θαη 

ησλ ηερληθώλ ζηε πξάμε 
1 - 

ΥΠ4: Αλαδεηνύλ λέεο ηδέεο 1 - 

ΥΠ5: Πεηξακαηίδνληαη 2 - 

ΥΠ6: Γελ ηνπο αξέζεη ε επαλάιεςε 2 - 

Πίλαθαο 10: Αλαπαξάζηαζε καζεζηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (νκάδεο: πεηξακαηηθή – ειέγρνπ) ησλ 

4 καζεζηαθώλ ζηπι 

ηε ζπλέρεηα, έγηλε πνζνηηθή αλάιπζε όπνπ ειέγμακε ηε δηαθνξά, αλάκεζα ζην 

κέζν όξν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ καζεζηαθώλ ζηπι γηα ηηο δύν νκάδεο (ειέγρνπ - 

πεηξακαηηθή). Δπνκέλσο, δηακνξθώζακε ηηο αθόινπζεο ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο: 

Μεδεληθή Τπόζεζε Η0-1: Σα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθώλ ζηπι ησλ 

νκάδσλ (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή) δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά.  

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε Η1-1: Σα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθώλ ζηπι 

ησλ νκάδσλ (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε t-test αλεμάξηεησλ 

δεηγκάησλ, θαζώο έρνπκε κία θαηεγνξηθή κεηαβιεηή κε 2 θαηεγνξίεο (νκάδα ειέγρνπ 

– νκάδα πεηξακαηηθή).   

ύκθσλα κε ην t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο (ειέγρνπ - 

πεηξακαηηθή) [t(43)=0,726 , p>0,05, M1=5,0286 , M2=4,500] (πίλαθαο 11). Απηό 

ζεκαίλεη όηη νη δύν νκάδεο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ηζνδύλακεο σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθώλ ζηπι, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηε Μεδεληθή 

Τπόζεζε – Η0-1. 

Υαξαθηεξηζηηθά 

καζεζηαθώλ 

ηύπσλ 

εξεπλεηηθή 
νκάδα 

Ν 
Μεηαβνιή 

ραξαθηεξηζηηθώλ 

Mean 
SD t Sig. 

όια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά  
πεηξακαηηθή  
ειέγρνπ 

35 
10 

5,0286 
4,500 

   2,00713 
2,12132 

,726 ,472 

Πίλαθαο 11: Έιεγρνο t-test γηα ραξαθηεξηζηηθά καζεζηαθώλ ηύπσλ 

 

Επώηημα 1. 1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning) κέζσ ελόο Πξνζαξκνζηηθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ Σπζηήκαηνο Υπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, 

AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αθηηβηζηώλ; 
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ην εξεπλεηηθό εξώηεκα 1.1. εμεηάζακε αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

δηαθνξά  ησλ καζεζηαθώλ ζηπι γηα θάζε ηύπν κάζεζεο (αθηηβηζηέο, αλαθιαζηηθνί, 

ζεσξεηηθνί, πξαγκαηηζηέο) κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή). 

Γεδνκέλνπ, όηη ν αξηζκόο ησλ αθηηβηζηώλ ππεξίζρπζε ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο 

ηύπνπο κάζεζεο, εμεηάζηεθαλ ηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθηηβηζηώλ κεηαμύ 

ησλ δύν νκάδσλ (ειέγρνπ – πεηξακαηηθή).  

Δπνκέλσο, δηακνξθώζακε ηηο αθόινπζεο ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο: 

Μεδεληθή Τπόζεζε Η0-1: Σα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθώλ ζηπι ησλ 

αθηηβηζηώλ (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή) δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

δηαθνξά.  

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε Η1-1: Σα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθώλ ζηπι 

ησλ αθηηβηζηώλ (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

δηαθνξά. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε t-test αλεμάξηεησλ 

δεηγκάησλ, θαζώο έρνπκε κία θαηεγνξηθή κεηαβιεηή κε 2 θαηεγνξίεο (νκάδα ειέγρνπ 

– νκάδα πεηξακαηηθή).   

ύκθσλα κε ην t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο (ειέγρνπ - 

πεηξακαηηθή) [t(25)=2,029 , p>0,05, M1=5,9412, M2=4,500] (πίλαθαο 12). Απηό 

ζεκαίλεη όηη νη δύν νκάδεο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ηζνδύλακεο σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθηηβηζηώλ, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηε Μεδεληθή 

Τπόζεζε – Η0-1. 

Υαξαθηεξηζηηθά 

αθηηβηζηώλ 

εξεπλεηηθή 

νκάδα 
Ν 

Μεηαβνιή 

ραξαθηεξηζηηθώλ 

Mean 

SD t Sig. 

όια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά  

πεηξακαηηθή  

ειέγρνπ 

17 

10 

5,9412 

4,500 

   1,56007 

2,12132 

2,029 0,05

3 

Πίλαθαο 12: Έιεγρνο t-test γηα ραξαθηεξηζηηθά αθηηβηζηώλ 

 

Επώηημα 2: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning) κέζσ ελόο Πξνζαξκνζηηθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ Σπζηήκαηνο Υπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, 
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AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε παξαγόλησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ 

παξαγόλησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα ππνζηεξίμεη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο;  

Γηα λα απαληεζεί ην δεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα βαζηδόκαζηε ζηε δνκή ηεο 

ζεσξίαο ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning) θαη εμεηάδνπκε 

ηνπο παξάγνληεο θηλήηξσλ θαη ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνύο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

πξνθύπηνπλ από ηηο θάζεηο ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο. Γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

παξαγόλησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην MSLQ (Motivated Strategies for 

Learning Questionnaire) ηνπ Pintrich (1991). Σν εξσηεκαηνιόγην απαληήζεθε από 

ηνπο εθπαηδεπόκελνπο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζην 

ηέινο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο (pre θαη post test). Δηδηθόηεξα εμεηάμνληαη νη 

αθόινπζεο εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο: 

 Παξάγνληεο θηλήηξσλ (motivational aspects). 

Όπνπ νη παξάγνληεο αλαιύνληαη ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα, ζηα εμσγελή θίλεηξα, 

ζηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, ζηηο πξνζδνθίεο θαη ζηελ αμία κάζεζεο ηνπ 

πιηθνύ.  

 πλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο (emotional aspects)  

Όπνπ νη ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο κεηξήζεθαλ κε βάζε ηε ζπληζηώζα ηνπ 

άγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

Δπνκέλσο, δηακνξθώζακε ηηο αθόινπζεο ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο: 

Μεδεληθή Τπόζεζε Η0-1: Οη παξάγνληεο θηλήηξσλ θαη νη ζπλαηζζεκαηηθνί 

παξάγνληεο δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά.  

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε Η1-1: Οη παξάγνληεο θηλήηξσλ θαη νη ζπλαηζζεκαηηθνί 

παξάγνληεο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Γηα λα δηαπηζησζεί πνηα επίδξαζε είρε ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζηνπο 

παξάγνληεο θηλήηξσλ θαη ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνύο παξάγνληεο, πξαγκαηνπνηήζεθε t-

test εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ  κεηαμύ ηεο πξώηεο θαη ηεο επαλαιεπηηθή κέηξεζεο (pre 

θαη post test).   

 Σα εζσηεξηθά θίλεηξα κεηά ηνλ έιεγρν δελ είραλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία [t(42)=1,181, p<0,05, 

M1=4,9186 , M2=5,0174] (πίλαθαο 12).  Απηό ζεκαίλεη όηη ηα εζσηεξηθά 
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θίλεηξα παξέκεηλαλ ίδηα κεηά από ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γεγνλόο 

πνπ επηβεβαηώλεη ηε κεδεληθή ππόζεζε Η0-1  

 Σα εμσγελή θίλεηξα κεηά ηνλ έιεγρν δελ είραλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία [t(42)=1,083, p<0,05, 

M1=4,5814, M2=4,6919] (πίλαθαο 13). Απηό ζεκαίλεη όηη ηα εμσγελή 

θίλεηξα παξέκεηλαλ ίδηα κεηά από ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γεγνλόο 

πνπ επηβεβαηώλεη ηε κεδεληθή ππόζεζε Η0-1 

 Ζ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα κεηά ηνλ έιεγρν είρε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία [t(42)=2,777, p<0,05, M1= 

5,1744, M2=5,4012] (πίλαθαο 12). Απηό ζεκαίλεη όηη ε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αηόκσλ απμήζεθε κεηά από ηελ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηε ζηαηηζηηθή ππόζεζε 

Η1-1..  

 Ζ ζπληζηώζα ησλ πξνζδνθηώλ κεηά ηνλ έιεγρν δελ είρε ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία [t(42)=0,215, 

p<0,05, M1=4,9497, M2=4,9302] (πίλαθαο 12). Απηό ζεκαίλεη όηη νη 

πξνζδνθίεο παξέκεηλαλ ίδηεο κεηά από ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηε κεδεληθή ππόζεζε Η0-1 

 Ζ ζπληζηώζα ηεο αμίαο ηνπ καζήκαηνο κεηά ηνλ έιεγρν δελ είρε ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία [t(42)=1,904, 

p<0,05, M1=4,8023, M2=.4,8992] (πίλαθαο 12). Απηό ζεκαίλεη όηη ε αμία ηνπ 

καζήκαηνο παξέκεηλε ίδηα κεηά από ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γεγνλόο 

πνπ επηβεβαηώλεη ηε κεδεληθή ππόζεζε Η0-1 

 Ζ ζπληζηώζα ηνπ άγρνπο κεηά ηνλ έιεγρν δελ είρε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία [t(42)=0,570, p<0,05, 

M1=3,9535, M2=4,0093] (πίλαθαο 12). Απηό ζεκαίλεη όηη ην άγρνο 

παξέκεηλε ίδην κεηά από ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γεγνλόο πνπ 

επηβεβαηώλεη ηε κεδεληθή ππόζεζε Η0-1
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pre-/ 

post-test 

νκάδσλ 

Ν 
Post 

Mean 

Pre 

Mean 
SD T Sig. 

Δζσηεξηθά  

θίλεηξα 

43 5,0174 4,9186 ,54864 -1,181 ,244 

Δμσγελή  

θίλεηξα 

43 4,6919 4,5814 ,66883 -1,083 ,285 

Απηό- 

απνηειε-

ζκαηηθόηεηα 

43 5,4012 5,1744 ,53540 -2,777 ,008 

Πξνζδνθίεο 43 4,9302 4,9497 ,98733 ,215 ,831 

Αμία  

Μαζήκαηνο 

43 4,8992 4,8023 ,53284 -1,904 ,064 

πλαηζζε-

καηηθνί 

παξάγνληεο 

43 4,0093 3,9535 ,64191 -,570 ,572 

Πίλαθαο 13: Έιεγρνο t-test γηα παξάγνληεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο 

Επώηημα 2.1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning) κέζσ ελόο Πξνζαξκνζηηθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ Σπζηήκαηνο Υπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, 

AHES) λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε παξαγόλησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ 

παξαγόλησλ ησλ αθηηβηζηώλ θαη λα ππνζηεξίμεη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο;  

ην εξεπλεηηθό εξώηεκα 2.1. εμεηάζακε αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

δηαθνξά  ζηνπο παξάγνληεο θηλήηξσλ θαη ζηνπο ζπλαηζζεκαηηθνύο παξάγνληεο γηα 

θάζε ηύπν κάζεζεο (αθηηβηζηέο, αλαθιαζηηθνί, ζεσξεηηθνί, πξαγκαηηζηέο) κεηαμύ ησλ 

δύν νκάδσλ (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή). Γεδνκέλνπ, όηη ν αξηζκόο ησλ αθηηβηζηώλ 

ππεξίζρπζε ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο ηύπνπο κάζεζεο, εμεηάζηεθαλ νη 

παξάγνληεο θηλήηξσλ θαη νη ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο ησλ αθηηβηζηώλ κεηαμύ ησλ 

δύν νκάδσλ (ειέγρνπ – πεηξακαηηθή). 

Δπνκέλσο, δηακνξθώζακε ηηο αθόινπζεο ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο: 

Μεδεληθή Τπόζεζε Η0-2: Οη παξάγνληεο θηλήηξσλ θαη νη ζπλαηζζεκαηηθνί 

παξάγνληεο ησλ αθηηβηζηώλ δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά.  

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε Η1-2: Οη παξάγνληεο θηλήηξσλ θαη νη ζπλαηζζεκαηηθνί 

παξάγνληεο ησλ αθηηβηζηώλ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά.  

Γηα λα δηαπηζησζεί πνηα επίδξαζε είρε ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζηνπο 

παξάγνληεο θηλήηξσλ θαη ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνύο παξάγνληεο, πξαγκαηνπνηήζεθε t-
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test εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ  κεηαμύ ηεο πξώηεο θαη ηεο επαλαιεπηηθή κέηξεζεο (pre 

θαη post test).  

 Σα εζσηεξηθά θίλεηξα κεηά ηνλ έιεγρν δελ είραλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία [t(25)= 1,621, p<0,05, 

M1=4,4231, M2=3,7462] (πίλαθαο 14).  Απηό ζεκαίλεη όηη ηα εζσηεξηθά 

θίλεηξα παξέκεηλαλ ίδηα ζηνπο αθηηβηζηέο κεηά από ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηε κεδεληθή ππόζεζε Η0-1  

 Σα εμσγελή θίλεηξα κεηά ηνλ έιεγρν είραλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά 

πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία [t(25)= 6,130, p<0,05, M1=5,8462, 

M2=4,7946] (πίλαθαο 14). Απηό ζεκαίλεη όηη ηα εμσγελή θίλεηξα 

απμήζεθαλ κεηά από ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζηνπο αθηηβηζηέο, 

γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηε κεδεληθή ππόζεζε Η1-1 

 Ζ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα κεηά ηνλ έιεγρν δελ είρε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία [t(42)= -1,277, p<0,05, 

M1=4,8069, M2=4,9031] (πίλαθαο 14). Απηό ζεκαίλεη όηη ε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αηόκσλ παξέκεηλε ίδηα ζηνπο αθηηβηζηέο 

κεηά από ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηε 

ζηαηηζηηθή ππόζεζε Η0-1..  

 Ζ ζπληζηώζα ησλ πξνζδνθηώλ κεηά ηνλ έιεγρν δελ είρε ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία [t(42)=0,145, 

p<0,05, M1=4,8750, M2=4,8558] (πίλαθαο 14). Απηό ζεκαίλεη όηη νη 

πξνζδνθίεο παξέκεηλαλ ίδηεο ζηνπο αθηηβηζηέο κεηά από ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηε κεδεληθή ππόζεζε Η0-1 

 Ζ ζπληζηώζα ηεο αμίαο ηνπ καζήκαηνο κεηά ηνλ έιεγρν δελ είρε ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία [t(42)=0,712, 

p<0,05, M1=4,9423, M2=.5,0192] (πίλαθαο 14). Απηό ζεκαίλεη όηη ε αμία ηνπ 

καζήκαηνο παξέκεηλε ίδηα ζηνπο αθηηβηζηέο κεηά από ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηε κεδεληθή ππόζεζε Η0-1
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pre-/ 

post-test 

αθηηβηζηώλ 

Ν 
Post 

Mean 

Pre 

Mean 
SD T Sig. 

Δζσηεξηθά  

θίλεηξα 

27 3,7462 4,4231 ,41748 1,621 ,117 

Δμσγελή  

θίλεηξα 

27 4,7946 5,8462 ,17154 6,130 ,000 

Απηό- 

απνηειε-

ζκαηηθόηεηα 

27 4,9031 4,8069 ,07415 -1,297 ,207 

Πξνζδνθίεο 27 4,8558 4,8750 ,13223 ,145 ,886 

Αμία  

καζήκαηνο 

27 5,0192 4,9423 ,10810 -,712 ,483 

πλαηζζε-

καηηθνί 

παξάγνληεο 

27 4,9519 4,8462 ,10846 -,975 ,339 

Πίλαθαο 14: Έιεγρνο t-test γηα παξάγνληεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο αθηηβηζηή 

Επώηημα 3: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning) κέζσ ελόο Πξνζαξκνζηηθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ Σπζηήκαηνο Υπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, 

AHES)  λα ζπκβάιιεη ζηε καζεζηαθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπόκελσλ; 

Γηα λα απαληεζεί ην ηξίην εξώηεκα βαζηζηήθακε ζην εξσηεκαηνιόγην 

αμηνιόγεζεο γλσζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ην νπνίν θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη 

εθπαηδεπόκελνη θαη ησλ δπν νκάδσλ, ζην ηέινο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη 

απαληήζεηο ζην ηεζη αμηνιόγεζεο κειεηήζεθαλ από ην ηζηνξηθό  (log files) ηνπ 

INSPIRE.  

Γηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπόκελνη πξαγκαηνπνηήζεθε t-test 

αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ (independent Samples t-Test) κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη 

ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο γηα λα βξεζεί εάλ ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Δπνκέλσο, δηακνξθώζακε ηηο εμήο ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο:  

Μεδεληθή Τπόζεζε Η0-1: Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπόκελσλ δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά.  

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε Η1-1: Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπόκελσλ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά.  

Γηα λα δηαπηζησζεί πνηα επίδξαζε είρε ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπόκελσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε t-test αλεμάξηεησλ 

δεηγκάησλ, κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή).  
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Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κεηά ηνλ έιεγρν δελ είραλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

δηαθνξά, αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο (ειέγρνπ – πεηξακαηηθή) [t(43)= 1,227, p<0,05, 

M1=3,3429, M2=1,9000]. 

Μαζεζηαθά 

απνηειέζκαηα 
νκάδσλ 

εξεπλεηηθή 
νκάδα 

Ν 
Μεηαβνιή Mean 

καζεζηαθώλ 
Απνηειεζκάησλ 

SD t Sig. 

πλνιηθά 

καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα 

πεηξακαηηθή  
ειέγρνπ 

35 
10 

3,3429 
1,9000 

3,28942,5

582 
1,277 ,116 

Πίλαθαο 15: Έιεγρνο t-test γηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

Απηό ζεκαίλεη όηη νη 2 νκάδεο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ηζνδύλακεο σο πξνο ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηε κεδεληθή ππόζεζε.  

Δξώηεκα 3.1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning) κέζσ ελόο Πξνζαξκνζηηθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, 

AHES) λα ζπκβάιιεη ζηε καζεζηαθή αλάπηπμε ησλ αθηηβηζηώλ; 

ην εξεπλεηηθό εξώηεκα 3.1. εμεηάζακε αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμύ ησλ θάζε ηύπνπ ησλ νκάδσλ (αθηηβηζηέο, αλαθιαζηηθνί, ζεσξεηηθνί, 

πξαγκαηηζηέο) σο πξνο ηα καζεζηαθά ηνπο απνηειέζκαηα. Γεδνκέλνπ όηη ν αξηζκόο 

ησλ αθηηβηζηώλ ζην δείγκα καο ήηαλ πνιύ κεγαιύηεξνο από ηνπο ππόινηπνπο ηύπνπο 

κάζεζεο, εμεηάζηεθαλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ αθηηβηζηώλ κεηαμύ ησλ δύν 

νκάδσλ, πεηξακαηηθή θαη νκάδα ειέγρνπ.  

Μεδεληθή Τπόζεζε Η0-2: Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ αθηηβηζηώλ δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά.  

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε Η1-2: Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ αθηηβηζηώλ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά.  

Γηα λα δηαπηζησζεί πνηα επίδξαζε είρε ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ησλ αθηηβηζηώλ, πξαγκαηνπνηήζεθε t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, 

κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή).  

Μεηά ηνλ έιεγρν t-test όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην 

ζύλνιν ηνπ ηεζη αμηνιόγεζεο γηα ηνπο αθηηβηζηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ [t(25)= 0,725, p<0,05, M1=0,1765, M2=0,3000]. 
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Μαζεζηαθά 

απνηειέζκαηα 
Αθηηβηζηή 

εξεπλεηηθή 
νκάδα 

Ν 
Μεηαβνιή Mean 

καζεζηαθώλ 
Απνηειεζκάησλ 

SD t Sig. 

πλνιηθά καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα 
πεηξακαηηθή  
ειέγρνπ 

17 
10 

,1765 
,3000 

,39295 

,48305 
-,725 ,178 

Πίλαθαο 16: Έιεγρνο t-test γηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα αθηηβηζηώλ 

Απηό ζεκαίλεη όηη νη 2 νκάδεο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ηζνδύλακεο σο πξνο ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηε κεδεληθή ππόζεζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5:  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 5.1 Δπηζθόπεζε Απνηειεζκάησλ 

ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαπηύρζεθαλ ζελάξηα απηνξξπζκηδόκελεο 

κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) ζε έλα Πξνζαξκνζηηθό Δθπαηδεπηηθό 

ύζηεκα Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia Systems, AEHS) 

βαζηζκέλν ζηα καζεζηαθά ζηπι (learning styles). Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή 

αλαπηύρζεθαλ 4 ζελάξηα βαζηζκέλα ζηελ απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε (self-regulated 

learning, SRL),  έλα γηα ην θάζε καζεζηαθό ζηπι ζύκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Honey 

θαη Mumford (1992) ηα νπνία πινπνηήζεθαλ κέζσ ηνπ Πξνζαξκνζηηθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia Systems, 

AEHS) INSPIRE.   

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζπγθξνηήζεθαλ 2 νκάδεο 

εθπαηδεπόκελσλ. Ζ πξώηε νκάδα απνηέιεζε ηελ νκάδα ειέγρνπ (control group) ζηελ 

νπνία νη εθπαηδεπόκελνη αθνινύζεζαλ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ζην INSPIRE ηα νπνία 

βαζίδνληαλ κόλν ζηα καζεζηαθά ηνπο ζηπι. Ζ δεύηεξε νκάδα απνηέιεζε ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα (experimental group)  ζηελ νπνία νη εθπαηδεπόκελνη 

αθνινύζεζαλ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ζην INSPIRE ηα νπνία βαζίδνληαλ ζηα 

καζεζηαθά ηνπο ζηπι θαζώο θαη ζην κνληέιν απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-

regulated learning, SRL) (Zimmerman, 2000).  ηε βάζε απηή ηέζεθαλ ηα αθόινπζα  

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

Δξώηεκα 1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ  

καζεζηαθώλ ζηπι ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ; 

Δξώηεκα 1. 1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ ζηπι (αθηηβηζηέο, αλαθιαζηηθνί, 

ζεσξεηηθνί, πξαγκαηηζηέο); 
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Δξώηεκα 2: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS)  λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε παξαγόλησλ θηλήηξσλ 

θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ;  

Δξώηεκα 2.1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS)  λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε παξαγόλησλ 

θηλήηξσλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ 

καζεζηαθώλ ζηπι (αθηηβηζηέο, αλαθιαζηηθνί, ζεσξεηηθνί, πξαγκαηηζηέο);  

Δξώηεκα 3: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεζηαθώλ 

απνηειεζκάησλ;  

Δξώηεκα 3.1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεζηαθώλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ ζηπι  (αθηηβηζηέο, 

αλαθιαζηηθνί, ζεσξεηηθνί, πξαγκαηηζηέο); 

Γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ δηακνξθώζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθέο 

κεηαβιεηέο γηα θάζε εξώηεκα. Γηα ηελ κέηξεζε ησλ κεηαβιεηώλ απηώλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθά κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ (πίλαθαο 

ραξαθηεξηζηηθώλ καζεζηαθώλ ζηπι, εξσηεκαηνιόγην MSLQ, εξσηεκαηνιόγην 

αμηνιόγεζεο).  

Οη κεηαβιεηέο απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ αμηνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ καζεζηαθώλ ζηπι ησλ εθπαηδεπόκελσλ 

 Σα εζσηεξηθά θαη εμσγελή  θηλήηξα ησλ εθπαηδεπόκελσλ 

 Σηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ 
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 Σελ Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ  εθπαηδεπόκελσλ 

 Σνλ ζπλαηζζεκαηηθό παξάγνληα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εκθάληζε ηνπ 

παξάγνληα άγρνπο 

 Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

5.2 πδήηεζε 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο παξνπζηάζηεθαλ ζεκαληηθά 

δεηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί. Ο ζεκαληηθόηεξνο πεξηνξηζκόο αθνξνύζε ζηελ άληζε 

θαηαλνκή ησλ καζεζηαθώλ ζηπι. Δηδηθόηεξα, αλαθέξνπκε όηη κεηά ηελ ζπκπιήξσζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αλίρλεπζεο ησλ καζεζηαθώλ ζηπι (Honey & Mumford, 1992),  

πξνέθπςε ην 60% ησλ ζπκκεηερόλησλ λα αθνινπζεί ην καζεζηαθό ζηπι ησλ 

αθηηβηζηώλ. Δλώ ηα άιια 3 καζεζηαθά ζηπι (αλαθιαζηηθνί, ζεσξεηηθνί, 

πξαγκαηηζηέο) θαιύπηνπλ ην 40%.  

Αλαιύνληαο ηα επξύκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ, εληνπίζζεθαλ δεηήκαηα ηα νπνία 

αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ εγγξάθνπ: 

Ωο πξνο ην Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν 

ζηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ 

ελόο Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive 

Educational Hypermedia System, AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ  καζεζηαθώλ ζηπι ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ; 

Γηα ηελ κειέηε ηνπ 1
νπ 

εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο, βαζηζηήθακε ζηνλ πίλαθα 

ραξαθηεξηζηηθώλ καζεζηαθώλ ζηπι (εξγαιείν R1), ν νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

βάζε γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ καζεζηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ 

από ηα log files ηνπ πξνζαξκνζηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ππεξκέζσλ 

INSPIRE.   

ύκθσλα κε ηνπο Honey θαη Mumford (1992), ην θάζε καζεζηαθό ζηπι έρεη 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Σν θάζε άηνκν όκσο είλαη δπλαηόλ λα 

δηαζέηεη θάπνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά, ελώ πνιιέο θνξέο ζε θάζε άηνκν 

εκθαλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθό βαζκό.  Σα 4 καζεζηαθά ζηπι έρνπλ δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ καζεζηαθά από 
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ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθέο ηερληθέο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 

θαηαγξάθεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθώλ ζηπι ηνλ 

πίλαθα 17, απεηθνλίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη ηερληθέο κάζεζεο θαζώο θαη ε 

πξνηεηλόκελε ηερληθή κάζεζεο γηα θάζε καζεζηαθό ζηπι.   

Μαζεζηαθό 

ηπι 
Υαξαθηεξηζηηθά 

Σερληθέο 

Μάζεζεο 

Πξνηεηλόκελε 

Σερληθή 

Μάζεζεο 

Αθηηβηζηήο 

ΥΑ1: Δίλαη 

αλνηρηόκπαινη  

ΥΑ2: Δίλαη 

ελζνπζηώδεηο κε  

νηηδήπνηε λέν 

ΥΑ3: πκκεηέρνπλ           

νινθιεξσηηθά ζε λέεο 

εκπεηξίεο 

ΥΑ4: Δλεξγνύλ πξώηα 

θαη κεηά εμεηάδνπλ 

ζπλέπεηεο 

ΥΑ5: Δίλαη θνηλσληθνί 

ΥΑ6: Δπηδηώθνπλ λα 

είλαη ην θέληξν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΣΑ1: Δπίιπζε 

πξνβιεκάησλ  

ΣΑ2: Δπηινγή 

πιεξνθνξηώλ 

(seeking information)  

ΣΑ3: 

Απηνπαξαηήξεζε 

(self-observation)  

ΣΑ4: πλεξγαζία 

ΣΑ5: Απηνέιεγρνο 

(self-control)  

Απόθηεζε 

εκπεηξίαο 

Αλαθιαζηηθόο 

ΥΑλ1: Δίλαη 

ζθεπηόκελνη  

ΥΑλ2: Δμεηάδνπλ όια 

ηηο νπηηθέο γσλίεο πξηλ 

δξάζνπλ 

ΥΑλ3: Φξνληίδνπλ λα 

εμάγνπλ νξηζηηθά 

ζπκπεξάζκαηα 

ΥΑλ4: ηέθνληαη πίζσ 

θαη ζπιινγίδνληαη 

ΥΑλ5: ηέθνληαη πίζσ 

θαη παξαηεξνύλ 

ΥΑλ6:  Όηαλ ελεξγνύλ, 

νη πξάμεηο ηνπο 

πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο 

παξαηεξήζεηο 

ΣΑλ1: πλεληεύμεηο 

(Interviews)  

ΣΑλ2: 

Αλαηξνθνδόηεζε 

(feedback)  

ΣΑλ3: Καζνδήγεζε 

(coaching)  

ΣΑλ4: 

Δξσηεκαηνιόγηα 

απηό-αλάιπζεο (self 

analysis 

questionnaires) 

ΣΑλ5: 

Δξσηεκαηνιόγηα 

πξνζσπηθόηεηαο 

(personality 

questionnaires)  

ΣΑλ6: Οκαδηθέο 

ζπδεηήζεηο (paired 

discussions)  

Δπαλεμέηαζε 

εξγαζηώλ 

Θεσξεηηθόο ΥΘ1: Πξνζαξκόδνπλ 

θαη ελζσκαηώλνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο ζε 

ζύλζεηεο ζεσξίεο  

ΥΘ2: Δμεηάδνπλ 

ΣΘ1: Μνληέια 

ζρεδηαζκνύ (design 

models)  

ΣΘ2: Παξαζέζεηο 

(quotes)  

ύλνςε κειέηεο 
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ιεπηνκεξώο 

πξνβιήκαηα 

ΥΘ3: Αθνκνηώλνπλ 

γεγνλόηα 

ΥΘ4: Δίλαη 

ηειεηνκαλείο 

ΥΘ5: Δίλαη 

νξζνινγηζηέο 

ΥΘ6: Δίλαη απόκαθξνη 

ΣΘ3: Πεγέο 

(background 

information)  

ΣΘ4: Δθαξκνζκέλεο 

ζεσξίεο (applying 

theories)  

ΣΘ5: ηαηηζηηθή 

(statistics)  

Πξαγκαηηζηήο 

ΥΠ1: Δίλαη πξαθηηθνί  

ΥΠ2: Σνπο αξέζεη λα ε 

ιήςε πξαθηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ 

ΥΠ3: Δπηζπκνύλ ηελ 

δνθηκή ησλ ζεσξηώλ θαη 

ησλ ηερληθώλ ζηε πξάμε 

ΥΠ4: Αλαδεηνύλ λέεο 

ηδέεο 

ΥΠ5: Πεηξακαηίδνληαη 

ΥΠ6: Γελ ηνπο αξέζεη ε 

επαλάιεςε  

ΣΠ1: Μειέηεο 

πεξίπησζεο (case 

studies)  

ΣΠ2: Δπίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

(problem solving)  

ΣΠ3: πδήηεζε 

(discussion) 

ρεδηαζκόο 

βεκάησλ 

Πίλαθαο 17: Απεηθόληζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ, Σερληθώλ θαη  ηεο 

Πξνηεηλόκελεο Σερληθήο Μάζεζεο Μαζεζηαθώλ ηπι 

 Σν γεγνλόο όηη, ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ήηαλ βξαρππξόζεζκε, νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα όηη θάζε άηνκν εκθάληζε κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεζηαθώλ ζηπι ζηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ πεηξάκαηνο. Δπνκέλσο, κόλν ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθάληζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ δπλαηό λα κεηξεζνύλ θαη λα 

αμηνινγεζνύλ.  

Σα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληνπίζηεθαλ θαη αμηνπνηήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ πεξηζζόηεξα 

ζηελ  πεηξακαηηθή νκάδα ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. ύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

ζηαηηζηηθήο, σο πξνο ηα t-test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ (independent Samples t-Test), 

ην απνηέιεζκα δελ ζεσξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό.   

Ωο πξνο ην Δξώηεκα 1. 1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε 

ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 

ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ ζηπι (αθηηβηζηέο, αλαθιαζηηθνί, ζεσξεηηθνί, 

πξαγκαηηζηέο); 
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Σν ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ απνηέιεζε αθηηβηζηέο ήηαλ ην 60% ηνπ 

ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ. ύκθσλα κε απηό ην δεδνκέλν 

δηακνξθώζεθε αλάινγα ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, κε άιια ιόγηα επηιέρζεθε ην 

καζεζηαθό ζηπι ησλ αθηηβηζηώλ σο ην δεπηεξεύνλ ζύλνιν ζπκκεηερόλησλ ην νπνίν 

κεηξήζεθε ζηαηηζηηθά.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη ηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αθηηβηζηώλ πνπ αλήθαλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ήηαλ πεξηζζόηεξα από ηα 

καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Παξόια απηά, ζύκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο ζηαηηζηηθήο, σο πξνο ηα t-test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ (independent 

Samples t-Test), ην απνηέιεζκα δελ ζεσξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό. 

Ωο πξνο ην Δξώηεκα 2: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε 

ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS)  λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε παξαγόλησλ θηλήηξσλ 

θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ;  

Γηα ηελ απάληεζε ηνπ 2
νπ 

εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο, βαζηζηήθακε ζην 

εξσηεκαηνιόγην  MSLQ (Pintrich, 1991) (εξγαιείν R2)  ην νπνίν εθαξκόζηεθε πξηλ 

θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία (pre & post test). ύκθσλα κε ην 

εξσηεκαηνιόγην MSLQ πξνθύπηνπλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαγόλησλ 

θηλήηξσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ νη νπνίνη απνηεινύλ βαζηθά 

ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ην κνληέιν απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (Zimmerman, 2000) 

γηα ηελ πξνώζεζε ηεο κάζεζεο.   

Γηα ην εξώηεκα 2 ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κεηαβιεηέο: 

 Παξάγνληεο θηλήηξσλ (motivational aspects) 

Οη παξάγνληεο αλαιύνληαη ζε εζσηεξηθά θίλεηξα, εμσγελή θίλεηξα, απηό-

απνηειεζκαηηθόηεηα θαη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ.  

 πλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο (emotional aspects)  

Οη ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο κεηξήζεθαλ κε βάζε ηε ζπληζηώζα ηνπ άγρνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

Γηα ηελ κέηξεζε ησλ κεηαβιεηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε t-test εμαξηεκέλσλ 

δεηγκάησλ (Paired Sample t-test) κεηαμύ ηεο πξώηεο θαη ηεο επαλαιεπηηθή κέηξεζεο 
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(pre θαη post test). ύκθσλα κε ηα επξήκαηα παξαηεξήζεθε όηη όια ηα ζπζηαηηθά 

ησλ παξαγόλησλ θηλήηξσλ απμήζεθαλ. Χζηόζν, βάζε ησλ αξρώλ ηεο ζηαηηζηηθήο 

όια ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά. Ζ κεηαβιεηή πνπ 

παξνπζίαζε αύμεζε ήηαλ ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα. Ζ έλδεημε απηή αηηηνινγείηαη 

από ην γεγνλόο όηη νη εθπαηδεπόκελνη εληζρύζεθαλ από ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

κε ζπλέπεηα λα αηζζάλνληαη πην ζίγνπξνη γηα ηνλ εαπηό ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο. Χζηόζν, αλαθέξνπκε όηη ε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο 

απνηέιεζε πεξηνξηζηηθό παξάγνληα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηηο 

κεηξήζεηο ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ θαη ησλ παξαγόλησλ θηλήηξσλ.  

Ωο πξνο ην Δξώηεκα 2.1 : Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε 

ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS)  λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε παξαγόλησλ θηλήηξσλ 

θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ ζηπι 

(αθηηβηζηέο, αλαθιαζηηθνί, ζεσξεηηθνί, πξαγκαηηζηέο);  

Σν ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ απνηέιεζε αθηηβηζηέο ήηαλ ην 60% ηνπ 

ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ. ύκθσλα κε απηό ην δεδνκέλν 

δηακνξθώζεθε αλάινγα ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, κε άιια ιόγηα επηιέρζεθε ην 

καζεζηαθό ζηπι ησλ αθηηβηζηώλ σο ην δεπηεξεύνλ ζύλνιν ζπκκεηερόλησλ ην νπνίν 

κεηξήζεθε ζηαηηζηηθά.  

Γηα ηελ απάληεζε ηνπ 2
νπ 

εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο, βαζηζηήθακε ζην 

εξσηεκαηνιόγην  MSLQ (Pintrich, 1991) (εξγαιείν R2)  ην νπνίν εθαξκόζηεθε πξηλ 

θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία (pre & post test). ύκθσλα κε ην 

εξσηεκαηνιόγην MSLQ πξνθύπηνπλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαγόλησλ 

θηλήηξσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ νη νπνίνη απνηεινύλ βαζηθά 

ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ην κνληέιν απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (Zimmerman, 2000) 

γηα ηελ πξνώζεζε ηεο κάζεζεο.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη ην δείγκα ησλ αθηηβηζηώλ 

δηαθνξνπνηήζεθε σο πξνο ην ζπλνιηθό δείγκα ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο 

θηλήηξσλ. ην ζύλνιν ησλ αθηηβηζηώλ παξνπζηάζηεθε αύμεζε ησλ παξαγόλησλ 

θηλήηξσλ ζηελ θαηεγνξία εμσγελή θίλεηξα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Σν απνηέιεζκα απηό επαιεζεύεηαη θαζώο νη ζπκκεηέρνληεο γλώξηδαλ 
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όηη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξηκνδνηνύληαλ κε ζηόρν 

ηελ δηακόξθσζε άξηζηεο βαζκνινγίαο. Ζ ιήςε θαιήο βαζκνινγίαο ζπλδέεηαη κε ηνλ 

παξάγνληα ησλ εμσγελώλ θηλήηξσλ.  

Γηα ηε κέηξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε t-test εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ (Paired 

Sample t-test) κεηαμύ ηεο πξώηεο θαη ηεο επαλαιεπηηθή κέηξεζεο (pre θαη post test). 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο απνηέιεζε πεξηνξηζηηθό παξάγνληα 

γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ππόινηπσλ παξαγόλησλ θηλήηξσλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ 

παξαγόλησλ.  

Ωο πξνο ην Δξώηεκα 3: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε ζεσξία 

ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεζηαθώλ 

απνηειεζκάησλ;  

Γηα ηε κειέηε ηνπ 3
νπ

 εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο βαζηζηήθακε ζην 

εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο (εξγαιείν R3). Σν εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο είλαη 

ην εξγαιείν R3 ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηόρνο ηνπ είλαη ε αμηνιόγεζε θαη 

ζύγθξηζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ησλ δύν νκάδσλ (πεηξακαηηθή – 

ειέγρνπ).  

Σν R3 δεκηνπξγήζεθε ζην INSPIRE θαη απνηειείηαη από εξσηήζεηο ηεο κνξθήο 

πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηνύ-ιάζνπο. Δηδηθόηεξα, απνηειείηαη από 10 εξσηήκαηα 

ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην γλσζηηθό πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο «Μεζνδνινγίαο 

Έξεπλαο».   

Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ 3
νπ

 εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθά 

δεηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί. Πνιύ ζεκαληηθό δήηεκα ζεσξήζεθε ε επρξεζηία θαη ε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο αμηνιόγεζεο ηνπ πξνζαξκνζηηθνύ ζπζηήκαηνο 

ππεξκέζσλ INSPIRE. Κάπνηνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο αληηκεηώπηζαλ πξόβιεκα ζην 

ζπγθεθξηκέλν βήκα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαζώο δελ κπνξνύζαλ λα δνπλ 

δεύηεξε θνξά ην πεξηερόκελν ηνπ εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο εθόζνλ ην είραλ δεη 

ήδε κία θνξά. ρεδόλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ην πξόβιεκα αληηκεησπίζηεθε, αιιά 

ην γεγνλόο απηό απνζάξξπλε θάπνηνπο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη δελ 

νινθιήξσζαλ ηελ δξαζηεξηόηεηα ή δελ έδσζαλ ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή.  
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Σα απνηειέζκαηα ζπιιέρζεθαλ από ηα log files ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

αλαιύζεθαλ ζηαηηζηηθά κε ηελ κέζνδν ησλ t-test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ 

(independent Samples t-Test) κεηαμύ ηεο πεηξακαηηθήο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. 

πλνιηθά, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο πεηξακαηηθήο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ δελ 

παξνπζίαδαλ ζεκαληηθέο ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο. Παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο  ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιόγεζεο. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε όηη νη 

ζπκκεηέρνληεο είραλ πεξηζζόηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο ζην δεύηεξν κέξνο ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο πξάγκα ην νπνίν πηζαλόηεηα λα ζεκαίλεη όηη νη 

ζπκκεηέρνληεο είραλ απνθηήζεη κεγαιύηεξν βαζκό θαηαλόεζεο σο πξνο ην γλσζηηθό 

πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο «Μεζνδνινγία Έξεπλαο».  

Ωο πξνο ην Δξώηεκα 3.1: Μπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζηε 

ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) κέζσ ελόο 

Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia System, AEHS) λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεζηαθώλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ ζηπι  (αθηηβηζηέο, 

αλαθιαζηηθνί, ζεσξεηηθνί, πξαγκαηηζηέο); 

Σν ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ απνηέιεζε αθηηβηζηέο ήηαλ ην 60% ηνπ 

ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ. ύκθσλα κε απηό ην δεδνκέλν 

δηακνξθώζεθε αλάινγα ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, κε άιια ιόγηα επηιέρζεθε ην 

καζεζηαθό ζηπι ησλ αθηηβηζηώλ σο ην δεπηεξεύνλ ζύλνιν ζπκκεηερόλησλ ην νπνίν 

κεηξήζεθε ζηαηηζηηθά.  

Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κεηξήζεθαλ από ηα log files ηνπ πξνζαξκνζηηθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο INSPIRE βαζηδόκελνη ζηα εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο 

πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο.  

Γηα ηελ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδν ησλ t-test 

αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ (independent Samples t-Test) κεηαμύ ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. ην ζύλνιν ησλ εξσηήζεσλ δελ παξαηεξήζεθε 

θακηά ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηνπο αθηηβηζηέο θαη ησλ δύν νκάδσλ. 

Παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά κόλν ζε 3 εξσηήζεηο ηνπ δεύηεξνπ 

κέξνπο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Απηό απνδεηθλύεη όηη νη αθηηβηζηέο ηεο 
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πεηξακαηηθήο νκάδαο, ζην δεύηεξν κέξνο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο αλέπηπμαλ 

πεξηζζόηεξα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά από ηα άηνκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ.  

Οινθιεξώλνληαο ηελ ελόηεηα, αλαθέξνπκε ζρόιηα ησλ εθπαηδεπόκελσλ, νη 

νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία.  Σα ζρόιηα ησλ ζπκκεηερόλησλ 

αλαξηήζεθαλ ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ θάζε θεθαιαίνπ ζην πξνζαξκνζηηθό ζύζηεκα 

ππεξκέζσλ INSPIRE. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε απηό ην ζεκείν θιήζεθαλ λα 

θαηαγξάςνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα γηα νιόθιεξε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, 

θαζώο θαη λα εμεηάζνπλ αλ επηηεύρζεθαλ νη αξρηθνί ζηόρνη πνπ έζεζαλ ζύκθσλα κε 

ην κνληέιν ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (Zimmerman, 2000).  

Έλαο ζπκκεηέρνληαο αλαθέξεη, «Σώξα ληώζσ πην ζίγνπξνο κε ηνλ εαπηό κνπ 

επεηδή απέθηεζα θάπνηεο γλώζεηο πνπ ζα κε βνεζήζνπλ λα εξγαζηώ κε ηελ πηπρηαθή 

κνπ». Ζ δήισζε απηή ηαπηίδεηαη κε ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία έδεημαλ όηη ε απηό-

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ καζεηώλ απμήζεθε. Άιινο ζπκκεηέρνληαο δήισζε όηη, 

«Δθηέιεζα όια ηα βήκαηα κε επραξίζηεζε θαη ληώζσ πην ζίγνπξνο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ αξρηθώλ κνπ ζηόρσλ». 

Αμίδεη λα ηνλίζνπκε όηη νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπόκελνη δήισζαλ όηη νη αξρηθνί 

ζηόρνη πνπ έζεζαλ επηηεύρζεθαλ. «Νηώζσ όηη απόθηεζα θάπνηεο ρξήζηκεο γλώζεηο 

γηα ην κέιινλ θαη πηζηεύσ όηη έκεηλα ηθαλνπνηεκέλνο βάζε ησλ αξρηθώλ κνπ 

ζθνπώλ-πξνζδνθηώλ». Έλαο άιινο ζπκκεηέρνληαο δήισζε, «πγθξίλνληαο ηνπο 

αξρηθνύο κνπ ζηόρνπο κε ηα επηηεύγκαηα κνπ, αλαθαιύπησ όηη θηλνύληαη ζηα ίδηα 

επίπεδα κηαο θαη ζπκθσλνύλ απόιπηα. Ήζεια λα απνθνκίζσ γλώζεηο θαη εκπεηξίεο 

θαη έκαζα αθόκα πεξηζζόηεξα, ηα νπνία ζα κνπ θαλνύλ θαη πνιύ ρξήζηκα». 

Δπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο ζηα ζρόιηα ηνπο αλαθέξνπλ σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

έιαβε ρώξα. «Οη ζηόρνη πνπ έζεζα από ηελ αξρή κπνξώ λα πσ όηη επεηεύρζεζαλ ζε 

ζύγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο ηα 

ζπλαηζζήκαηα κνπ είλαη άθξσο ζεηηθά θαη επράξηζηα, γηαηί γλώξηζα θάπνηεο 

θαηλνύξηεο έλλνηεο ζε έλα επράξηζην πεξηβάιινλ κε ελδηαθέξνπζεο κεζόδνπο». Έλαο 

άιινο ζπκκεηέρνληαο δήισζε, «Σν κάζεκα ην βξήθα πνιύ ελδηαθέξνλ θαη κνπ 

άξεζαλ πνιύ νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπ, θαζώο θαη ηα παξαδείγκαηα θαη νη ζεσξία ηνπ, 

ηα νπνία κνπ θάλεθαλ πνιύ ρξήζηκα θαη πνιύ ζεκαληηθά».  
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Πνιιά από ηα ζρόιηα επηθεληξώζεθαλ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηα γλσζηηθά νθέιε πνπ απνθόκηζαλ από απηό. «Έρσ 

λα δειώζσ όηη  είκαη ηδηαίηεξα ραξνύκελνο γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ ζην κέξνο ηνπ 

ειεθηξνληθνύ καζήκαηνο ηεο κεζνδνινγίαο έξεπλαο θαη απηό γηαηί κνπ δόζεθε ε 

επθαηξία λα βειηηώζσ ηηο γλώζεηο κνπ πάλσ ζηηο έλλνηεο ηεο εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο».  Άιινο ζπκκεηέρνληαο δήισζε όηη, «Με ην ηέινο θαη ηεο δεύηεξεο 

ελόηεηαο πηζηεύσ πσο έρσ αληηιεθζεί πιήξσο ηελ έλλνηα ηεο έξεπλαο ηόζν ζηηο 

αθαδεκατθέο εξγαζίεο, όζν θαη ζηελ ίδηα καο ηε δσή θαη νθείισ λα νκνινγήζσ πσο 

είκαη ηδηαηηέξσο ηθαλνπνηεκέλνο θαη ραξνύκελνο γηα απηό».  

Σέινο θάπνηνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ παξάιεηςαλ λα γξάςνπλ ηεο δηθέο 

ηνπο απόςεηο ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε. «Οη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θαηαιάβνπλ όηη νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη ρξήζηκν θνκκάηη 

ηεο παηδείαο θαη όρη θάηη "μέλν"». 
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5.3  πκπεξάζκαηα 

ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία, κεηά από ηελ νινθιήξσζε ηεο  

βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, δεκηνπξγήζεθαλ θαη εθαξκόζηεθαλ ζελάξηα 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, SRL) ζε Πξνζαξκνζηηθό 

Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, 

AEHS) βαζηζκέλν ζε καζεζηαθά ζηπι (learning styles).  

Σν θάζε καζεζηαθό ζηπι απνηειείηαη από δηαθνξεηηθά καζεζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζηεξίδνπλ ηελ κάζεζε βάζεη δηαθνξεηηθώλ ηερληθώλ 

(Honey θαη Mumford, 1992). Από ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο απηήο 

πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα όηη ηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθώλ 

ζηπι κπνξνύλ λα ζπγθεληξσζνύλ θαη λα θσδηθνπνηεζνύλ  κε ζηόρν ηε 

δεκηνπξγία ελόο εξγαιείνπ θαηαγξαθήο ηνπο. Δπηπιένλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεζηαθώλ ζηπι θαη νη αληίζηνηρεο ηερληθέο κάζεζεο  κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ εζηηαζκέλα σο βάζε γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ 

ζελαξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.  

Μεηά από ηελ πινπνίεζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνέθπςαλ 

ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηα αθόινπζα:   

Η εθαξκνγή ζελαξίσλ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, 

SRL) ζε Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive 

Educational Hypermedia System, AEHS) βαζηζκέλα ζε καζεζηαθά ζηπι 

(learning styles) θαη ε επηινγή ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο κάζεζεο γηα θάζε 

καζεζηαθό ζηπι, δεκηνπξγεί θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα απμήζεη ηελ εκθάληζε 

θαη αμηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ καζεζηαθώλ ζηπι.  

Σα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηόκνπ δηαθέξνπλ κε βάζε ην 

καζεζηαθό ζηπι ην νπνίν αλήθνπλ. πκθώλα κε ηνπο Honey θαη Mumford (1992), 

θάζε ηύπνο κάζεζεο έρεη ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

αλαπηύζζεη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Όκσο, νη εθπαηδεπόκελνη ηείλνπλ λα 

κελ αλαπηύζζνπλ ηα καζεζηαθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ιόγσ ηεο ξνήο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία κπνξεί λα κελ ηα ππνζηεξίδεη. Σα ζελάξηα 

καζήκαηνο ζε Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive 
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Educational Hypermedia Systems, AEHS), όπνπ νη εθπαηδεπόκελνη κπνξνύλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ έλα δηαδηθηπαθό (on line) κάζεκα βαζηζκέλν ζηα πξνζσπηθά ηνπο 

καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ηείλνπλ λα ελδπλακώλνπλ ηελ εκθάληζε ησλ 

καζεζηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αηόκσλ.  

Η εθαξκνγή ζελαξίσλ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-regulated learning, 

SRL) ζε Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (Adaptive 

Educational Hypermedia System, AEHS) βαζηζκέλα ζε καζεζηαθά ζηπι 

(learning styles) κπνξεί λα εληζρύζνπλ ηνπο παξάγνληεο ηεο απηνξξπζκηδόκελεο 

κάζεζεο.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο έξεπλαο εμεηάζηεθαλ νη  παξάγνληεο γηα θάζε 

θάζε ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (Zimmerman, 2000). πγθεθξηκέλα νη 

παξάγνληεο πνπ εμεηάζζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

 Παξάγνληεο θηλήηξσλ  

Γηα ηελ κειέηε ησλ παξαγόλησλ θηλήηξσλ εμεηάζζεθαλ επηκέξνπο παξάκεηξνη. 

πγθεθξηκέλα εμεηάζηεθαλ: α) ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, β) ηα εμσγελή θίλεηξα, γ) ε 

απηoαπνηειεζκαηηθόηεηα, δ) νη πξνζδνθίεο.  

Η εθαξκνγή ζελαξίσλ κε απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε (self-regulated 

learning, SRL) ζε Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ 

(Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS) βαζηζκέλα ζε καζεζηαθά 

ζηπι (learning styles) παξνπζίαζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα αύμεζε ζηα 

εζσηεξηθά θίλεηξα, ηα εμσγελή θίλεηξα θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπκέλσλ.  

Η ζεκαληηθόηεξε ζηαηηζηηθή δηαθνξά πνπ πξνέθπςε από ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία, αθνξά ζηνλ παξάγνληά ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ, ε νπνία απμήζεθε αηζζεηά ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο κεηά ην 

πέξαο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 πλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο 

ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνύο παξάγνληεο εμεηάζζεθε ν παξάγνληαο ηνπ άγρνπο ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Μέηα από ηε 

ρξήζε ζελαξίσλ βαζηδνκέλσλ ζε απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε (self-regulated 

learning, SRL) ζε Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ 

(Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS) παξαηεξήζεθε όηη ν 
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παξάγνληαο ηνπ άγρνπο παξέκεηλε ζηαζεξόο θαη ζηηο δύν νκάδεο (πεηξακαηηθή 

θαη ειέγρνπ).  

Η εθαξκνγή ζελαξίσλ κε απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε (self-regulated 

learning, SRL) ζε Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ 

(Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS) βαζηζκέλα ζε καζεζηαθά 

ζηπι (learning styles) δεκηνπξγεί θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα αύμεζε ησλ 

καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

ειεθηξνληθά καζήκαηα.  

Γεληθά πκπεξάζκαηα 

Οινθιεξώλνληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο παξνύζαο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, παξαζέηνπκε γεληθά ζπκπεξαζκαηηθά δεηήκαηα.  

 Σν Πξνζαξκνζηηθό Δθπαηδεπηηθό πζηήκα Τπεξκέζσλ (Adaptive 

Educational Hypermedia System, AEHS) INSPIRE ραξαθηεξίζηεθε από ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο επράξηζην θαη εύρξεζην.  

 Οη εθπαηδεπόκελνη ζεώξεζαλ κεηνλέθηεκα ηελ έιιεηςε εξγαιείσλ 

ζπλεξγαηηθόηεηαο ζην Πξνζαξκνζηηθό Δθπαηδεπηηθό πζηήκα Τπεξκέζσλ 

(Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS) INSPIRE.  

 Οη εθπαηδεπόκελνη ραξαθηήξηζαλ ην γλσζηηθό αληηθείκελν (Μεζνδνινγία 

Έξεπλαο) ηνπ ειεθηξνληθνύ καζήκαηνο ζην INSPIRE εμαηξεηηθά σθέιηκν 

θαζώο απνηέιεζε έλα ζεκαληηθό εθόδην γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπο θαη 

δήισζαλ όηη αλέπηπμαλ ζεκαληηθά ηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο.  

 Από ην δείγκα ησλ εθπαηδεπόκελσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία πξνέθπςαλ πεξηζζόηεξα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην καζεζηαθό ζηπι 

ησλ αθηηβηζηώλ. Από ηα γεγνλόο απηό ζπκπεξαίλεηαη όηη ηα άηνκα ηεο 

ζύγρξνλεο καζεζηαθήο θνηλόηεηαο ηείλνπλ λα αμηνπνηνύλ πεξηζζόηεξα 

καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθώλ απηώλ ζηπι, δειαδή ησλ 

αθηηβηζηώλ.  
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5.4 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη έξεπλα 

ύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ηα  Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα 

Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS) απνηεινύλ έλα 

ζύγρξνλν εξγαιείν ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ έρνληαο σο βάζε ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε.  Ζ εθαξκνγή ελόο παηδαγσγηθνύ κνληέινπ ζε έλα ηέηνην 

ζύζηεκα δελ έρεη αθόκα εξεπλεζεί αξθεηά.  

Με άμνλα ηα δεηήκαηα απηά,  ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία, 

πινπνηήζεθαλ θαη εθαξκόζηεθαλ ζελάξηα απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο (self-

regulated learning, SRL) ζε Πξνζαξκνζηηθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα Τπεξκέζσλ 

(Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS) βαζηζκέλν ζε καζεζηαθά ζηπι 

(learning styles) γηα έλα ειεθηξνληθό κάζεκα.  Σα ζελάξηα εθαξκόζηεθαλ κέζσ ηνπ 

AEHS ζπζηήκαηνο INSPIRE θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνινγήζεθαλ.  

Ζ έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηό ζα κπνξνύζε λα εμειηρζεί κειινληηθά γηα απηό 

παξαζέηνπκε λέεο πξνηάζεηο γηα ηελ πξνώζεζε δηαθνξεηηθώλ εξεπλεηηθώλ 

δεηεκάησλ:  

ην πεδίν ησλ Πξνζαξκνζηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ πζηεκάησλ Τπεξκέζσλ 

(Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS), ππάξρνπλ ειάρηζηα 

ρξεζηκνπνηνύκελα πεξηβάιινληα ζηελ Διιάδα. Θα ήηαλ επηζπκεηό λα αλαπηπρζνύλ 

πεξηζζόηεξα πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα ππεξκέζσλ, θαζώο θαη λα βειηησζεί ην 

πεξηβάιινλ ησλ ήδε ππαξρόλησλ. 

Έλαο ζεκαληηθόο πεξηνξηζκόο ζην  πεδίν ησλ Πξνζαξκνζηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

πζηεκάησλ Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS) είλαη ε 

έιιεηςε εξγαιείσλ ππνζηήξημεο ζπλεξγαηηθόηεηαο. Ζ ζπλεξγαηηθόηεηα απνηειεί 

ζεκαληηθό ζηνηρείν κάζεζεο θαη γηα ηα πεξηζζόηεξα καζεζηαθά ζηπι ζεσξείηαη 

αλαγθαίν ζπζηαηηθό γηα ηελ ελεξγή θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. πλεπώο πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή εθαξκνγώλ ζε ζπζηήκαηα 

AEHS γηα ηελ ππνζηήξημε ζπλεξγαηηθόηεηαο. Ζ παξνύζα έξεπλα, ε νπνία βαζίζηεθε 

ζηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο δελ κέηξεζε ηνπο θνηλσληθνύο 

παξάγνληεο ιόγσ απηνύ ηνπ πεξηνξηζκνύ. πλεπώο, κηα πνιύ νπζηαζηηθή κειινληηθή 
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εμέιημε ζα κπνξνύζε λα είλαη ε κειέηε ησλ καζεζηαθώλ ζηπι κέζσ νκαδν-

ζπλεξγαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ.  

Έλα άιιν κειινληηθό δήηεκα πξνο εμέιημε ζα ήηαλ ε ελζσκάησζε θαη άιισλ 

παηδαγσγηθώλ κνληέισλ ζηα ζπζηήκαηα AEHS θαη θαη’ επέθηαζε ε αμηνιόγεζε ηεο 

εθαξκνγήο απηώλ θαζώο θαη ε ζύγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο άιισλ 

παηδαγσγηθώλ κνληέισλ.  

Έλα ζεκαληηθό δήηεκα ησλ Πξνζαξκνζηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ πζηεκάησλ 

Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational Hypermedia System, AEHS) απνηειεί πάληα ην 

κνληέιν ρξήζηε ζην νπνίν ζηεξίδνληαη. Σν κνληέιν ρξήζηε αθήλεη πεξηζώξηα γηα 

πεξαηηέξσ πξνζαξκνγέο. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηιέρηεθαλ ηα καζεζηαθά ζηπι 

(learning styles) σο βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ κνληέινπ ρξήζηε. Όκσο ζα 

κπνξνύζαλ λα κειεηεζνύλ ε πξνεγνύκελε γλώζε, νη πξνηηκήζεηο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπόκελσλ, θαζώο θαη λα εκπινπηηζηνύλ κε πεξηζζόηεξα 

ζηνηρεία πξνζαξκνγήο.  

Δπηπιένλ έλα ζεκείν πνπ ζπληζηά πεξαηηέξσ έξεπλα ζηελ θαηεύζπλζε ησλ 

Πξνζαξκνζηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ πζηεκάησλ Τπεξκέζσλ (Adaptive Educational 

Hypermedia Systems, AEHS) είλαη αύμεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο, δειαδή ε 

επέθηαζε ηεο δπλαηόηεηαο απηώλ ησλ ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα 

αληαιιάζνπλ εθπαηδεπηηθό πιηθό κεηαμύ ηνπο ή θαη κε άιια ζπζηήκαηα, έηζη ώζηε 

λα απμάλεηαη ε πιεξνθνξία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σέινο, κηα πξνηεηλόκελε κειινληηθή έξεπλα, ζα κπνξνύζε λα αθνξά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηερληθέο κάζεζεο ησλ καζεζηαθώλ ζηπι, ηα νπνία είλαη 

δπλαηόλ λα θσδηθνπνηεζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ: 

 Χο εξγαιείν θαηακέηξεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ καζεζηαθώλ ζηπι σο 

βάζε γηα δεκηνπξγία λέσλ εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ 

 Χο εξγαιείν αμηνιόγεζεο ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ   
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Παξάξηεκα Α 

Πεξηγξαθή ησλ ζελαξίσλ καζεζηαθώλ ζηπι βαζηζκέλα ζηελ απηνξξπζκηδόκελε 

κάζεζε γηα ην πξνζαξκνζηηθό ζύζηεκα ππεξκέζσλ (AHS) INSPIRE. 

ΔΝΑΡΙΟ 1 (Αθηηβηζηέο) 

 

Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθνύ ελαξίνπ 

0. Σίηινο ζελαξίνπ: «Μεζνδνινγία έξεπλαο» 

1. Πεξηγξαθή:  

1.1. Πεξηγξαθή 

δηδαθηηθνύ 

πξνβιήκαηνο 

Σν ζελάξην απηό απεπζύλεηαη ζε άηνκα όπνηα 

θαηαηάρζεθαλ ζην καζεζηαθό ηύπν ησλ αθηηβηζηώλ 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξόηππν εξσηεκαηνινγίνπ 

γηα δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο κάζεζεο (learning styles) ηνπ 

πξνζαξκνζηηθνύ ππεξκεζηαθνύ πεξηβάιινληνο 

(adaptive hypermedia) INSPIRE. Σα άηνκα απηά 

θαινύληαη λα αθνινπζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηόρν 

“Μεζνδνινγία Έξεπλαο” ζην πεξηβάιινλ ηνπ INSPIRE. 

Δθεί ζα αθνινπζήζνπλ ηα βήκαηα θαη ηηο θάζεηο 

δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηόρνπ κε 

δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο είλαη ρηηζκέλεο βάζε ηνπ 

κνληέινπ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ 

Zimmerman
2
  αιιά θαη ηνπ κνληέινπ γηα learning 

styles
3
 πνπ ρξεζηκνπνηεί ην INSPIRE.    

2. Δθπαηδεπηηθνί 

ζθνπνί θαη ζηόρνη: 

Α. ηόρνη πεξηερνκέλνπ δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

 

Ζ ελόηεηα απηή είλαη κία επηκέξνπο ζεκαηηθή ηνπ 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ «πλεξγαηηθά Πεξηβάιινληα 

Μάζεζεο, ΠΜ» θαη αθνξά ζε ζέκαηα εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο ηα νπνία ζεσξνύληαη ζεκαληηθά γηα ηελ 

θαηαλόεζε εθαξκνζκέλσλ θαη πξαθηηθώλ δηαζηάζεσλ 

ηνπ επξύηεξνπ επηζηεκνληθνύ απηνύ πεδίνπ ηνπ 

καζήκαηνο.  Γίλεηαη έκθαζε ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

ζηαδίσλ θαη θάζεσλ πνπ δηέξρεηαη ε δηαδηθαζία 

                                                 
2
 Σν κνληέινπ απηνξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ Zimmerman (1989)  πεξηιακβάλεη ηξεηο εθπαηδεπηηθέο 

θάζεηο:   

α) Πξνπαξαζθεπαζηηθή (forethought) 

β) Δθηειεζηηθή (performance) 

γ) Αλαζηνραζηηθή (self-reflection)  

 
3
 Σν κνληέιν απηό γηα learning styles παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

Αθηηβηζηήο  Δξσηήκαηα – Παξαδείγκαηα - Θεσξία 

Αλαθιαζηηθόο  Θεσξία – Παξαδείγκαηα - Δξσηήκαηα  

Θεσξεηηθόο  Δξσηήκαηα  - Θεσξία- Παξαδείγκαηα 

Πξαγκαηηζηήο  Παξαδείγκαηα – Θεσξία - Δξσηήκαηα 

(Kyparisia A. Papanikolaoua,*, Maria Grigoriadoua, George D. Magoulasb, Harry Kornilakisa 

, 2002) 
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθνύ ελαξίνπ 

δηεμαγσγήο κίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο. Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη ε ζσζηή κεζνδνινγία 

γηα ζύληαμε πηπρηαθήο εξγαζίαο κε απώηεξν ζηόρν ηελ 

κειινληηθή ρξήζε απηήο ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηε 

ζύληαμε ζσζηώλ εξγαζηώλ από ηνπο θνηηεηέο.  

 

Β. ηόρνη δηαδηθαζίαο κάζεζεο (process of learning) 

 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα πξέπεη λα: 

- Να αθνινπζνύλ ηελ ξνή δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο.  

- Να παξαθνινπζνύλ ην πιηθό δηδαζθαιίαο θαη ηα 

παξαδείγκαηα. 

- Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

- Να πξνηείλνπλ δηθέο ηνπο αζθήζεηο ή παξαδείγκαηα 

- Να θαηαλνήζνπλ όιεο ηηο έλλνηεο ηνπο εθπαηδεπηηθνύ 

ζηόρνπ 

- Να κπνξνύλ λα απηναμηνινγνύλ ηνλ εαπηό ηνπο (ηεζη 

αμηνιόγεζεο) 

- Να ζέηνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο ζηόρνπο γηα ην 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. 

- Να θάλνπλ θξηηηθή ζηνλ εαπηό ηνπο γηα ηελ ζπλνιηθή 

επίδνζε ηνπο 

- Να ζπλνςίδνπλ, λα βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα 

πξνηείλνπλ άιινπο ηξόπνπο εθκάζεζεο 

 

Γ. Άιινη ζηόρνη 

 

Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ηελ ηερλνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα: 

- Να ρξεζηκνπνηνύλ ην πξνζαξκνζηηθό πεξηβάιινλ 

(adaptive hypermedia) INSPIRE 

- Να θάλνπλ ρξήζε ηνπ Internet (γηα εύξεζε 

ζπκπιεξσκαηηθνύ πιηθνύ – πεγώλ) 

 

3. Ρόινη: 

 

Δθπαηδεπόκελνο    

 

Οη εθπαηδεπόκελνη ηνπ ζελαξίνπ απηνύ ζα είλαη ελήιηθα 

άηνκα ηα νπνία κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαζνξηζκνύ καζεζηαθνύ ηύπνπ, 

έρνπλ θαηαηαρζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ αθηηβηζηώλ. Οη 

ηύπνη απηνί εθπαηδεπόκελσλ ζα πξέπεη λα: 

- εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο απόςεηο ηνπο 

- ζέηνπλ ζηόρνπο 

- λα αθνινπζνύλ ηελ ξνή δηδαζθαιίαο  

- λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη 
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- λα παξαθνινπζνύλ λα αλαιύνπλ θαη λα 

επηιύνπλ αζθήζεηο  

- λα αμηνινγνύληαη  

 

Δθπαηδεπηηθόο 

 

Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη θαζαξά απηόο ηνπ 

ζπληνληζηή. Θα βξίζθεηαη ζηελ ηάμε θαζνδεγώληαο 

ηνπο καζεηέο θαη παξεκβαίλνληαο κόλν εάλ πξνθύςνπλ 

πξνβιήκαηα ζην πξνζαξκνζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ 

INSPIRE.  Γε ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηδαζθαιία θαζώο απηή ζα γίλεηαη εμ νινθιήξνπ κέζσ 

ηνπ INSPIRE. 

 

4. Πνξεία 

δηδαζθαιίαο: 
 

4.1. Φάζε 1: 

ηνρνζεζία 

Αξρηθά νη εθπαηδεπόκελνη 

θαινύληαη λα θαηαγξάςνπλ νη 

ίδηνη ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην 

κάζεκα. ηε θάζε απηή 

κπνξνύλ επηζηξέςνπλ κε ηελ 

νινθιήξσζε όισλ ησλ 

θάζεσλ γηα λα ηαπηίζνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο κε ηνπο 

πξσηαξρηθνύο ζηόρνπο.  

 

Δξώηεζε 

 

Δθόζνλ νη εθπαηδεπόκελνη – 

αθηηβηζηέο έρνπλ επηιέμεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθό ζηόρν 

εθκάζεζεο Μεζνδνινγίαο 

Έξεπλαο, θηάλνπλ ζηελ 

πξώηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ε νπνία ηνπο πξνθαιεί ην 

ελδηαθέξνλ ζέηνληαο ηνπο 

εξσηήζεηο θξηηηθήο ζθέςεσο.  

Οη αθηηβηζηέο είλαη άηνκα 

ελζνπζηώδεο θαη θνηλσληθνί 

ζπλεπώο ε πξόθιεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπο κε 

εξσηήζεηο ζα ήηαλ ε 

θαηάιιειε εθθίλεζε. 

 

 

1
ε
 θάζε 

απηνξύζκηζεο – 

Πξνπαξαζθεπαζηηθή 

- ηνρνζεζία 

- Αλάπηπμε ζθέςεο 

- Αλαζηνραζκόο 

- Απόθηεζε 

ελδηαθέξνληνο  
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4.2. Φάζε 2: 

 

Παξνπζίαζε παξαδείγκαηνο 

 

ηε ζπλέρεηα θαη εθόζνλ έρεη 

πξνθιεζεί έλα ελδηαθέξνλ 

ζηνπο καζεηέο, γίλεηαη 

παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ. 

Οη εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη 

απιώο λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηα παξαδείγκαηα απηά. 

 

- Παξαηήξεζε 

παξαδεηγκάησλ 

- Παξαηήξεζε 

πξνηύπσλ 

 

4.3. Φάζε 3: 

 

Παξνπζίαζε ζεσξίαο  

 

Μεηά ηελ παξαθνινύζεζε 

παξαδεηγκάησλ, 

παξνπζηάδεηαη ε ζεσξία 

δηαθόξσλ ελλνηώλ ηεο 

Μεζνδνινγίαο έξεπλαο.  Οη 

εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη θαη 

πάιη λα παξαθνινπζήζνπλ.  

 

- Παξαηήξεζε πιηθνύ 

- Παξαηήξεζε 

πξνηύπνπ 

- Καηαλόεζε ελλνηώλ 

4.4. Φάζε 4:  

 

Δπίιπζε Αζθήζεσλ 

 

ηε θάζε απηή νη 

εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη λα 

επηιύζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηόηεηα αθνινπζώληαο 

ηηο νδεγίεο ηεο εθθώλεζεο νη 

νπνίεο βαζίδνληαη ζηα 

καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ηύπσλ κάζεζεο 

 

2
ε
 θάζε 

απηνξύζκηζεο – 

εθηειεζηηθή 

 

- Αηνκηθή επίιπζε 

αζθήζεσλ 

- Δπίιπζε κε βάζε 

νδεγίεο 

- Απηνέιεγρνο 

- Απηνπαξαηήξεζε 

4.5. Φάζε 5:  

 

Αλαθεθαιαίσζε 

 

ηε θάζε απηή 

παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά 

ζπκπεξάζκαηνο ηνπ 

καζήκαηνο πνπ πξνέθπςαλ. 

Οη καζεηέο θαινύληα λα 

θαηαγξάςνπλ θαη ηηο δηθέο 

ηνπο ζθέςεηο – ζπκπεξάζκαηα 

κε βάζε ηα όζα δηδάρζεθαλ 

 

3
ε
 θάζε 

απηνξύζκηζεο – 

ζηνραζηηθή αλάιπζε 

 

- Δμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

4.6. Φάζε 6:    
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Αμηνιόγεζε  

 

ηε ηειεπηαία απηή θάζε, νη 

εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη λα 

απαληήζνπλ ζε θάπνηα ηεζη 

αμηνιόγεζεο ώζηε λα 

θαηαγξαθεί ε επίδνζε ηνπο 

θαη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

θαη νη ίδηνη λα θξίλνπλ ηνλ 

εαπηό ηνπο.  

 

- Αμηνιόγεζε 

- Αλαζηνραζκόο 

- ύγθξηζε απόδνζεο 

5. Μέζα: 

 

Γηα ην ζελάξην απαηηείηαη ππνινγηζηήο κε πξόζβαζε 

ζην δηαδίθηπν από όπνπ ζα κπνξνύλ νη καζεηέο λα 

έρνπλ πξόζβαζε ζην πξνζαξκνζηηθό ππεξκεζηαθό 

πεξηβάιινλ (adaptive hypermedia system) INSPIRE ζην 

νπνίν είλαη ρηηζκέλν ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην.   
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ΔΝΑΡΙΟ 2 (Αλαθιαζηηθνί) 

 

 

Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθνύ ελαξίνπ 

0.Σίηινο ζελαξίνπ: «Μεζνδνινγία έξεπλαο» 

1. Πεξηγξαθή: 
 

1.1. Πεξηγξαθή 

δηδαθηηθνύ πξνβιήκαηνο 

Σν ζελάξην απηό απεπζύλεηαη ζε άηνκα όπνηα 

θαηαηάρζεθαλ ζην καζεζηαθό ηύπν ησλ αλαθιαζηηθώλ 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξόηππν εξσηεκαηνινγίνπ 

γηα δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο κάζεζεο (learning styles) 

ηνπ πξνζαξκνζηηθνύ ππεξκεζηαθνύ πεξηβάιινληνο 

(adaptive hypermedia) INSPIRE. Σα άηνκα απηά 

θαινύληαη λα αθνινπζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηόρν 

“Μεζνδνινγία Έξεπλαο” ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

INSPIRE. Δθεί ζα αθνινπζήζνπλ ηα βήκαηα θαη ηηο 

θάζεηο δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηόρνπ κε 

δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο είλαη ρηηζκέλεο βάζε ηνπ 

κνληέινπ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ 

Zimmerman  αιιά θαη ηνπ κνληέινπ γηα learning 

styles πνπ ρξεζηκνπνηεί ην INSPIRE.    

2. Δθπαηδεπηηθνί 

ζθνπνί θαη 

ζηόρνη: 

Α. ηόρνη πεξηερνκέλνπ δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

 

Ζ ελόηεηα απηή είλαη κία επηκέξνπο ζεκαηηθή ηνπ 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ «πλεξγαηηθά Πεξηβάιινληα 

Μάζεζεο, ΠΜ» θαη αθνξά ζε ζέκαηα εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο ηα νπνία ζεσξνύληαη ζεκαληηθά γηα ηελ 

θαηαλόεζε εθαξκνζκέλσλ θαη πξαθηηθώλ δηαζηάζεσλ 

ηνπ επξύηεξνπ επηζηεκνληθνύ απηνύ πεδίνπ ηνπ 

καζήκαηνο.  Γίλεηαη έκθαζε ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

ζηαδίσλ θαη θάζεσλ πνπ δηέξρεηαη ε δηαδηθαζία 

δηεμαγσγήο κίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο. Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη ε ζσζηή 

κεζνδνινγία γηα ζύληαμε πηπρηαθήο εξγαζίαο κε 

απώηεξν ζηόρν ηελ κειινληηθή ρξήζε απηήο ηεο 

κεζνδνινγίαο γηα ηε ζύληαμε ζσζηώλ εξγαζηώλ από 

ηνπο θνηηεηέο.  

 

Β. ηόρνη δηαδηθαζίαο κάζεζεο (process of 

learning) 

 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα πξέπεη λα: 

- Να αθνινπζνύλ ηελ ξνή δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο.  

- Να παξαθνινπζνύλ ην πιηθό δηδαζθαιίαο θαη ηα 

παξαδείγκαηα. 

- Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο 
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- Να πξνηείλνπλ δηθέο ηνπο αζθήζεηο ή παξαδείγκαηα 

- Να θαηαλνήζνπλ όιεο ηηο έλλνηεο ηνπο εθπαηδεπηηθνύ 

ζηόρνπ 

- Να κπνξνύλ λα απηναμηνινγνύλ ηνλ εαπηό ηνπο (ηεζη 

αμηνιόγεζεο) 

- Να ζέηνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο ζηόρνπο γηα ην 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. 

- Να θάλνπλ θξηηηθή ζηνλ εαπηό ηνπο γηα ηελ ζπλνιηθή 

επίδνζε ηνπο 

- Να ζπλνςίδνπλ, λα βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα 

πξνηείλνπλ άιινπο ηξόπνπο εθκάζεζεο 

 

Γ. Άιινη ζηόρνη 

 

Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ηελ ηερλνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα: 

- Να ρξεζηκνπνηνύλ ην πξνζαξκνζηηθό πεξηβάιινλ 

(adaptive hypermedia) INSPIRE 

- Να θάλνπλ ρξήζε ηνπ Internet (γηα εύξεζε 

ζπκπιεξσκαηηθνύ πιηθνύ – πεγώλ) 

 

3. Ρόινη: 

 

Δθπαηδεπόκελνο    

 

Οη εθπαηδεπόκελνη ηνπ ζελαξίνπ απηνύ ζα είλαη 

ελήιηθα άηνκα ηα νπνία κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαζνξηζκνύ καζεζηαθνύ ηύπνπ, 

έρνπλ θαηαηαρζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ αθηηβηζηώλ. Οη 

ηύπνη απηνί εθπαηδεπόκελσλ ζα πξέπεη λα: 

- εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο απόςεηο ηνπο 

- ζέηνπλ ζηόρνπο 

- λα αθνινπζνύλ ηελ ξνή δηδαζθαιίαο  

- λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη 

- λα παξαθνινπζνύλ λα αλαιύνπλ θαη λα 

επηιύνπλ αζθήζεηο  

- λα αμηνινγνύληαη  

 

Δθπαηδεπηηθόο 

 

Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη θαζαξά απηόο ηνπ 

ζπληνληζηή. Θα βξίζθεηαη ζηελ ηάμε θαζνδεγώληαο 

ηνπο καζεηέο θαη παξεκβαίλνληαο κόλν εάλ 

πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα ζην πξνζαξκνζηηθό 

πεξηβάιινλ ηνπ INSPIRE.  Γε ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαζθαιία θαζώο απηή ζα γίλεηαη 

εμ νινθιήξνπ κέζσ ηνπ INSPIRE. 
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4. Πνξεία 

δηδαζθαιίαο: 
 

4.1. Φάζε 1: 

ηνρνζεζία 

Αξρηθά νη εθπαηδεπόκελνη 

θαινύληαη λα θαηαγξάςνπλ 

νη ίδηνη ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην 

κάζεκα. ηε θάζε απηή 

κπνξνύλ επηζηξέςνπλ κε ηελ 

νινθιήξσζε όισλ ησλ 

θάζεσλ γηα λα ηαπηίζνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο κε ηνπο 

πξσηαξρηθνύο ζηόρνπο.  

 

Παξνπζίαζε ζεσξίαο  

 

ηε πξώηε θάζε ηεο 

δηδαζθαιίαο δίλεηαη ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο – 

αλαθιαζηηθνύο ηύπνπο 

κάζεζεο ε ζεσξία ηεο 

«Μεζνδνινγίαο έξεπλαο» 

ηελ νπνία θαη πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζνπλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο 

παξαθνινύζεζεο ηεο 

ζεσξίαο θαη ηνπ πιηθνύ ησλ 

ζπλαξηήζεσλ θαινύληαη λα 

ζθέθηνληαη παξάιιεια θαη 

παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ 

απηήο. Οη αλαθιαζηηθνί είλαη 

άηνκα ζθεπηόκελα θαη 

πξνηηκνύλ λα ζπιινγίδνληαη 

παξαθνινπζώληαο ην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό αξρηθό. 

Γη απηό ην ιόγσ πξνηείλεηαη 

θαη ε παξνπζίαζε ηεο 

ζεσξίαο αξρηθά.  

 

1
ε
 θάζε 

απηνξύζκηζεο – 

Πξνπαξαζθεπαζηηθή 

- ηνρνζεζία 

- Παξαηήξεζε πιηθνύ 

- Παξαηήξεζε 

πξνηύπνπ 

- Καηαλόεζε ελλνηώλ 

- Αλάπηπμε ζθέςεο 

 

4.2. Φάζε 2: 

 

Παξνπζίαζε 

παξαδείγκαηνο 

 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο 

ζεσξίαο ζα παξνπζηαζηνύλ 

ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

παξαδείγκαηα εθαξκνγήο 

ηεο κεζνδνινγίαο έξεπλαο 

- Παξαηήξεζε 

παξαδεηγκάησλ 

- Παξαηήξεζε 

πξνηύπσλ 
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ώζηε λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία θαη ηελ 

ρξεζηκόηεηα απηώλ.  

 

4.3. Φάζε 3: 

 

Δξώηεζε 

 

ε απηή ηε θάζε θαη εθόζνλ 

νη εθπαηδεπόκελνη έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ηελ ζεσξία 

θαη παξαδείγκαηα, 

θηλεηνπνηνύληαη κέζσ 

θάπνησλ εξσηήζεσλ 

θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηε 

κεζνδνινγία έξεπλαο.  

 

- Αλάπηπμε ζθέςεο 

- Αλαζηνραζκόο 

- Απόθηεζε 

ελδηαθέξνληνο 

4.4.4. Φάζε 4:  

 

Δπίιπζε Αζθήζεσλ 

 

ηε θάζε απηή νη 

εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη 

λα επηιύζνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηόηεηα 

αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο 

ηεο εθθώλεζεο νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζηα καζεζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηύπσλ 

κάζεζεο 

 

2
ε
 θάζε 

απηνξύζκηζεο – 

εθηειεζηηθή 

 

- Αηνκηθή επίιπζε 

αζθήζεσλ  

- Δπίιπζε κε βάζε 

νδεγίεο 

- Απηνέιεγρνο 

- Απηνπαξαηήξεζε 

4 4.5. Φάζε 5:  

 

Αλαθεθαιαίσζε 

 

ηε θάζε απηή 

παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά 

ζπκπεξάζκαηνο ηνπ 

καζήκαηνο πνπ πξνέθπςαλ. 

Οη καζεηέο θαινύληα λα 

θαηαγξάςνπλ θαη ηηο δηθέο 

ηνπο ζθέςεηο – 

ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηα 

όζα δηδάρζεθαλ 

 

3
ε
 θάζε 

απηνξύζκηζεο – 

ζηνραζηηθή αλάιπζε 

 

- Δμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

4.6. Φάζε 6:  

 

Αμηνιόγεζε  

 

ηε ηειεπηαία απηή θάζε, νη 

- Αμηνιόγεζε 

- Αλαζηνραζκόο 

- ύγθξηζε απόδνζεο 
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εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη 

λα απαληήζνπλ ζε θάπνηα 

ηεζη αμηνιόγεζεο ώζηε λα 

θαηαγξαθεί ε επίδνζε ηνπο 

θαη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

θαη νη ίδηνη λα θξίλνπλ ηνλ 

εαπηό ηνπο.  

 

5. Μέζα: 

 

Γηα ην ζελάξην απαηηείηαη ππνινγηζηήο κε πξόζβαζε 

ζην δηαδίθηπν από όπνπ ζα κπνξνύλ νη καζεηέο λα 

έρνπλ πξόζβαζε ζην πξνζαξκνζηηθό ππεξκεζηαθό 

πεξηβάιινλ (adaptive hypermedia system) INSPIRE 

ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλν ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην.   
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ΔΝΑΡΙΟ 3 (Θεσξεηηθνί) 

 

 

Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθνύ ελαξίνπ 

0. Σίηινο ζελαξίνπ: «Μεζνδνινγία έξεπλαο» 

1. Πεξηγξαθή:  

1.1. Πεξηγξαθή 

δηδαθηηθνύ 

πξνβιήκαηνο 

Σν ζελάξην απηό απεπζύλεηαη ζε άηνκα όπνηα 

θαηαηάρζεθαλ ζην καζεζηαθό ηύπν ησλ ζεσξεηηθώλ 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξόηππν εξσηεκαηνινγίνπ 

γηα δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο κάζεζεο (learning styles) 

ηνπ πξνζαξκνζηηθνύ ππεξκεζηαθνύ πεξηβάιινληνο 

(adaptive hypermedia) INSPIRE. Σα άηνκα απηά 

θαινύληαη λα αθνινπζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηόρν 

“Μεζνδνινγία Έξεπλαο” ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

INSPIRE. Δθεί ζα αθνινπζήζνπλ ηα βήκαηα θαη ηηο 

θάζεηο δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηόρνπ κε 

δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο είλαη ρηηζκέλεο βάζε ηνπ 

κνληέινπ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ 

Zimmerman  αιιά θαη ηνπ κνληέινπ γηα learning 

styles  πνπ ρξεζηκνπνηεί ην INSPIRE.    

2. Δθπαηδεπηηθνί 

ζθνπνί θαη 

ζηόρνη: 

Α. ηόρνη πεξηερνκέλνπ δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

 

Ζ ελόηεηα απηή είλαη κία επηκέξνπο ζεκαηηθή ηνπ 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ «πλεξγαηηθά Πεξηβάιινληα 

Μάζεζεο, ΠΜ» θαη αθνξά ζε ζέκαηα εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο ηα νπνία ζεσξνύληαη ζεκαληηθά γηα ηελ 

θαηαλόεζε εθαξκνζκέλσλ θαη πξαθηηθώλ δηαζηάζεσλ 

ηνπ επξύηεξνπ επηζηεκνληθνύ απηνύ πεδίνπ ηνπ 

καζήκαηνο.  Γίλεηαη έκθαζε ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

ζηαδίσλ θαη θάζεσλ πνπ δηέξρεηαη ε δηαδηθαζία 

δηεμαγσγήο κίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο. Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη ε ζσζηή 

κεζνδνινγία γηα ζύληαμε πηπρηαθήο εξγαζίαο κε 

απώηεξν ζηόρν ηελ κειινληηθή ρξήζε απηήο ηεο 

κεζνδνινγίαο γηα ηε ζύληαμε ζσζηώλ εξγαζηώλ από 

ηνπο θνηηεηέο.  

 

Β. ηόρνη δηαδηθαζίαο κάζεζεο (process of 

learning) 

 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα πξέπεη λα: 

- Να αθνινπζνύλ ηελ ξνή δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο.  

- Να παξαθνινπζνύλ ην πιηθό δηδαζθαιίαο θαη ηα 

παξαδείγκαηα. 

- Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

- Να πξνηείλνπλ δηθέο ηνπο αζθήζεηο ή παξαδείγκαηα 
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- Να θαηαλνήζνπλ όιεο ηηο έλλνηεο ηνπο εθπαηδεπηηθνύ 

ζηόρνπ 

- Να κπνξνύλ λα απηναμηνινγνύλ ηνλ εαπηό ηνπο (ηεζη 

αμηνιόγεζεο) 

- Να ζέηνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο ζηόρνπο γηα ην 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. 

- Να θάλνπλ θξηηηθή ζηνλ εαπηό ηνπο γηα ηελ ζπλνιηθή 

επίδνζε ηνπο 

- Να ζπλνςίδνπλ, λα βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα 

πξνηείλνπλ άιινπο ηξόπνπο εθκάζεζεο 

 

Γ. Άιινη ζηόρνη 

 

Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ηελ ηερλνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα: 

- Να ρξεζηκνπνηνύλ ην πξνζαξκνζηηθό πεξηβάιινλ 

(adaptive hypermedia) INSPIRE 

- Να θάλνπλ ρξήζε ηνπ Internet (γηα εύξεζε 

ζπκπιεξσκαηηθνύ πιηθνύ – πεγώλ) 

 

3. Ρόινη: 

 

Δθπαηδεπόκελνο    

 

Οη εθπαηδεπόκελνη ηνπ ζελαξίνπ απηνύ ζα είλαη 

ελήιηθα άηνκα ηα νπνία κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαζνξηζκνύ καζεζηαθνύ ηύπνπ, 

έρνπλ θαηαηαρζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ αθηηβηζηώλ. Οη 

ηύπνη απηνί εθπαηδεπόκελσλ ζα πξέπεη λα: 

- εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο απόςεηο ηνπο 

- ζέηνπλ ζηόρνπο 

- λα αθνινπζνύλ ηελ ξνή δηδαζθαιίαο  

- λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη 

- λα παξαθνινπζνύλ λα αλαιύνπλ θαη λα 

επηιύνπλ αζθήζεηο  

- λα αμηνινγνύληαη  

 

Δθπαηδεπηηθόο 

 

Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη θαζαξά απηόο ηνπ 

ζπληνληζηή. Θα βξίζθεηαη ζηελ ηάμε θαζνδεγώληαο 

ηνπο καζεηέο θαη παξεκβαίλνληαο κόλν εάλ 

πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα ζην πξνζαξκνζηηθό 

πεξηβάιινλ ηνπ INSPIRE.  Γε ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαζθαιία θαζώο απηή ζα γίλεηαη 

εμ νινθιήξνπ κέζσ ηνπ INSPIRE. 

 

4. Πνξεία  
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δηδαζθαιίαο: 

4.1. Φάζε 1: 

ηνρνζεζία 

Αξρηθά νη εθπαηδεπόκελνη 

θαινύληαη λα θαηαγξάςνπλ 

νη ίδηνη ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην 

κάζεκα. ηε θάζε απηή 

κπνξνύλ επηζηξέςνπλ κε ηελ 

νινθιήξσζε όισλ ησλ 

θάζεσλ γηα λα ηαπηίζνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο κε ηνπο 

πξσηαξρηθνύο ζηόρνπο.  

 

Δξώηεζε 

 

Δθόζνλ νη εθπαηδεπόκελνη – 

αθηηβηζηέο έρνπλ επηιέμεη 

ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηόρν 

εθκάζεζεο ελλνηώλ 

Μεζνδνινγίαο έξεπλαο, 

θηάλνπλ ζηελ πξώηε θάζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ε νπνία 

ηνπο πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ 

ζέηνληαο ηνπο εξσηήζεηο 

θξηηηθήο ζθέςεσο  γηα ηελ 

εθαξκνγή ζπλαξηήζεσλ 

ζύκθσλα κε ηελ δηθή ηνπ 

ινγηθή θαη ζθέςε.   

 

1
ε
 θάζε 

απηνξύζκηζεο – 

Πξνπαξαζθεπαζηηθή 

- ηνρνζεζία 

- Αλάπηπμε ζθέςεο 

- Αλαζηνραζκόο 

- Απόθηεζε 

ελδηαθέξνληνο  

4.2. Φάζε 2: 

Παξνπζίαζε ζεσξίαο  

 

ηε ζπλέρεηα θαη εθόζνλ 

έρεη πξνθιεζεί έλα 

ελδηαθέξνλ ζηνπο καζεηέο, 

γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο 

ζεσξία ησλ ηεο 

Μεζνδνινγίαο έξεπλαο. Οη 

εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη 

λα παξαθνινπζήζνπλ όιν ην 

πιηθό ηεο ζεσξίαο.   

 

- Παξαηήξεζε πιηθνύ 

- Παξαηήξεζε 

πξνηύπνπ 

- Καηαλόεζε ελλνηώλ  

 

4.3. Φάζε 3: 

Παξνπζίαζε 

παξαδείγκαηνο 

 

Μεηά ηελ παξαθνινύζεζε 

ηεο ζεσξίαο, παξνπζηάδνληαη  

ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

- Παξαηήξεζε 

παξαδεηγκάησλ 

- Παξαηήξεζε 

πξνηύπσλ 
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παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο 

ηεο Μεζνδνινγίαο έξεπλαο.  

 

4.4. Φάζε 4:  

 

Δπίιπζε Αζθήζεσλ 

 

ηε θάζε απηή νη 

εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη 

λα επηιύζνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηόηεηα 

αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο 

ηεο εθθώλεζεο νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζηα καζεζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηύπσλ 

κάζεζεο 

 

 

2
ε
 θάζε 

απηνξύζκηζεο – 

εθηειεζηηθή 

 

- Δπίιπζε αζθήζεσλ 

παξόκνηνπ ηύπνπ 

αηνκηθά 

- Δπίιπζε κε βάζε 

νδεγίεο 

- Απηνέιεγρνο 

- Απηνπαξαηήξεζε 

4.5. Φάζε 5:  

 

Αλαθεθαιαίσζε 

 

ηε θάζε απηή 

παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά 

ζπκπεξάζκαηνο ηνπ 

καζήκαηνο πνπ πξνέθπςαλ. 

Οη καζεηέο θαινύληα λα 

θαηαγξάςνπλ θαη ηηο δηθέο 

ηνπο ζθέςεηο – 

ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηα 

όζα δηδάρζεθαλ 

 

3
ε
 θάζε 

απηνξύζκηζεο – 

ζηνραζηηθή αλάιπζε 

 

- Δμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

4.6. Φάζε 6:  

 

Αμηνιόγεζε  

 

ηε ηειεπηαία απηή θάζε, νη 

εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη 

λα απαληήζνπλ ζε θάπνηα 

ηεζη αμηνιόγεζεο ώζηε λα 

θαηαγξαθεί ε επίδνζε ηνπο 

θαη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

θαη νη ίδηνη λα θξίλνπλ ηνλ 

εαπηό ηνπο.  

 

- Αμηνιόγεζε 

- Αλαζηνραζκόο 

- ύγθξηζε απόδνζεο 

5. Μέζα: 

 

Γηα ην ζελάξην απαηηείηαη ππνινγηζηήο κε πξόζβαζε 

ζην δηαδίθηπν από όπνπ ζα κπνξνύλ νη καζεηέο λα 

έρνπλ πξόζβαζε ζην πξνζαξκνζηηθό ππεξκεζηαθό 
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πεξηβάιινλ (adaptive hypermedia system) INSPIRE 

ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλν ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην.   
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ΔΝΑΡΙΟ 4 (Πξαγκαηηζηέο) 

 

Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθνύ ελαξίνπ 

0. Σίηινο ζελαξίνπ: «Μεζνδνινγία έξεπλαο» 

1. Πεξηγξαθή:  

1.1. Πεξηγξαθή 

δηδαθηηθνύ 

πξνβιήκαηνο 

Σν ζελάξην απηό απεπζύλεηαη ζε άηνκα όπνηα 

θαηαηάρζεθαλ ζην καζεζηαθό ηύπν ησλ πξαγκαηηζηώλ 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξόηππν εξσηεκαηνινγίνπ 

γηα δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο κάζεζεο (learning styles) 

ηνπ πξνζαξκνζηηθνύ ππεξκεζηαθνύ πεξηβάιινληνο 

(adaptive hypermedia) INSPIRE. Σα άηνκα απηά 

θαινύληαη λα αθνινπζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηόρν 

“Μεζνδνινγία Έξεπλαο” ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

INSPIRE. Δθεί ζα αθνινπζήζνπλ ηα βήκαηα θαη ηηο 

θάζεηο δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηόρνπ κε 

δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο είλαη ρηηζκέλεο βάζε ηνπ 

κνληέινπ απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ 

Zimmerman  αιιά θαη ηνπ κνληέινπ γηα learning 

styles  πνπ ρξεζηκνπνηεί ην INSPIRE.    

2. Δθπαηδεπηηθνί 

ζθνπνί θαη 

ζηόρνη: 

Α. ηόρνη πεξηερνκέλνπ δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

 

Ζ ελόηεηα απηή είλαη κία επηκέξνπο ζεκαηηθή ηνπ 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ «πλεξγαηηθά Πεξηβάιινληα 

Μάζεζεο, ΠΜ» θαη αθνξά ζε ζέκαηα εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο ηα νπνία ζεσξνύληαη ζεκαληηθά γηα ηελ 

θαηαλόεζε εθαξκνζκέλσλ θαη πξαθηηθώλ δηαζηάζεσλ 

ηνπ επξύηεξνπ επηζηεκνληθνύ απηνύ πεδίνπ ηνπ 

καζήκαηνο.  Γίλεηαη έκθαζε ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

ζηαδίσλ θαη θάζεσλ πνπ δηέξρεηαη ε δηαδηθαζία 

δηεμαγσγήο κίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο. Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη ε ζσζηή 

κεζνδνινγία γηα ζύληαμε πηπρηαθήο εξγαζίαο κε 

απώηεξν ζηόρν ηελ κειινληηθή ρξήζε απηήο ηεο 

κεζνδνινγίαο γηα ηε ζύληαμε ζσζηώλ εξγαζηώλ από 

ηνπο θνηηεηέο.  

 

Β. ηόρνη δηαδηθαζίαο κάζεζεο (process of 

learning) 

 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα πξέπεη λα: 

- Να αθνινπζνύλ ηελ ξνή δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο.  

- Να παξαθνινπζνύλ ην πιηθό δηδαζθαιίαο θαη ηα 

παξαδείγκαηα. 

- Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

- Να πξνηείλνπλ δηθέο ηνπο αζθήζεηο ή παξαδείγκαηα 

- Να θαηαλνήζνπλ όιεο ηηο έλλνηεο ηνπο εθπαηδεπηηθνύ 
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ζηόρνπ 

- Να κπνξνύλ λα απηναμηνινγνύλ ηνλ εαπηό ηνπο (ηεζη 

αμηνιόγεζεο) 

- Να ζέηνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο ζηόρνπο γηα ην 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. 

- Να θάλνπλ θξηηηθή ζηνλ εαπηό ηνπο γηα ηελ ζπλνιηθή 

επίδνζε ηνπο 

- Να ζπλνςίδνπλ, λα βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα 

πξνηείλνπλ άιινπο ηξόπνπο εθκάζεζεο 

 

Γ. Άιινη ζηόρνη 

 

Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ηελ ηερλνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα: 

- Να ρξεζηκνπνηνύλ ην πξνζαξκνζηηθό πεξηβάιινλ 

(adaptive hypermedia) INSPIRE 

- Να θάλνπλ ρξήζε ηνπ Internet (γηα εύξεζε 

ζπκπιεξσκαηηθνύ πιηθνύ – πεγώλ) 

 

3. Ρόινη: 

 

Δθπαηδεπόκελνο    

 

Οη εθπαηδεπόκελνη ηνπ ζελαξίνπ απηνύ ζα είλαη 

ελήιηθα άηνκα ηα νπνία κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαζνξηζκνύ καζεζηαθνύ ηύπνπ, 

έρνπλ θαηαηαρζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ αθηηβηζηώλ. Οη 

ηύπνη απηνί εθπαηδεπόκελσλ ζα πξέπεη λα: 

- εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο απόςεηο ηνπο 

- ζέηνπλ ζηόρνπο 

- λα αθνινπζνύλ ηελ ξνή δηδαζθαιίαο  

- λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη 

- λα παξαθνινπζνύλ λα αλαιύνπλ θαη λα 

επηιύνπλ αζθήζεηο  

- λα αμηνινγνύληαη  

 

Δθπαηδεπηηθόο 

 

Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη θαζαξά απηόο ηνπ 

ζπληνληζηή. Θα βξίζθεηαη ζηελ ηάμε θαζνδεγώληαο 

ηνπο καζεηέο θαη παξεκβαίλνληαο κόλν εάλ 

πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα ζην πξνζαξκνζηηθό 

πεξηβάιινλ ηνπ INSPIRE.  Γε ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαζθαιία θαζώο απηή ζα γίλεηαη 

εμ νινθιήξνπ κέζσ ηνπ INSPIRE. 

 

4. Πνξεία 

δηδαζθαιίαο: 
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθνύ ελαξίνπ 

 

4.1. Φάζε 1: 

ηνρνζεζία 

Αξρηθά νη εθπαηδεπόκελνη 

θαινύληαη λα θαηαγξάςνπλ 

νη ίδηνη ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην 

κάζεκα. ηε θάζε απηή 

κπνξνύλ επηζηξέςνπλ κε ηελ 

νινθιήξσζε όισλ ησλ 

θάζεσλ γηα λα ηαπηίζνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο κε ηνπο 

πξσηαξρηθνύο ζηόρνπο.  

 

Παξνπζίαζε 

παξαδείγκαηνο 

 

Δθόζνλ νη εθπαηδεπόκελνη – 

αθηηβηζηέο έρνπλ επηιέμεη 

ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηόρν 

εθκάζεζεο βαζηθώλ ελλνηώλ 

ζηελ Μεζνδνινγία έξεπλαο, 

θηάλνπλ ζηελ πξώηε θάζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ε νπνία 

απνηειεί ηελ παξνπζίαζε 

παξαδεηγκάησλ θαη 

εθαξκνγώλ ηεο  

κεζνδνινγίαο έξεπλαο. Οη 

πξαγκαηηζηέο είλαη άηνκα 

πξαθηηθά θαη ηνπο αξέζεη λα 

βιέπνπλ εθαξκνζκέλα ηα 

εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα. Γη 

απηό ην ιόγσ ε παξνπζίαζε 

παξαδεηγκάησλ είλαη κία 

θαιή εθθίλεζε γηα ηα άηνκα 

απηά.  

 

 

1
ε
 θάζε 

απηνξύζκηζεο – 

Πξνπαξαζθεπαζηηθή 

- ηνρνζεζία 

- Παξαηήξεζε 

παξαδεηγκάησλ 

- Παξαηήξεζε 

πξνηύπσλ 

 

  

4.2. Φάζε 2: 

 

Παξνπζίαζε ζεσξίαο 

 

ηε ζπλέρεηα θαη εθόζνλ 

έρεη πξνθιεζεί έλα 

ελδηαθέξνλ ζηνπο καζεηέο 

κέζσ ησλ παξαδεηγκάησλ, 

γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο 

ζεσξίαο ηεο κεζνδνινγίαο 

έξεπλαο ζηελ νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη όιεο νη 

έλλνηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

θαζώο θαη επηπιένλ πιηθό.   

- Παξαηήξεζε πιηθνύ 

- Παξαηήξεζε 

πξνηύπνπ 

- Καηαλόεζε ελλνηώλ 
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθνύ ελαξίνπ 

 

 

 

 

 

4.3. Φάζε 3: 

 

Δξώηεζε 

 

Μεηά ηελ παξαθνινύζεζε 

παξαδεηγκάησλ θαη ηεο  

ζεσξίαο ηεο κεζνδνινγίαο 

έξεπλαο, νη εθπαηδεπόκελνη 

θηλεηνπνηνύληαη κέζσ 

εξσηήζεσλ θξηηηθήο ζθέςεο 

γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή 

απηώλ.  

 

- Αλάπηπμε ζθέςεο 

- Αλαζηνραζκόο 

- Απόθηεζε 

ελδηαθέξνληνο 

4   4.4. Φάζε 4:  

 

Δπίιπζε Αζθήζεσλ 

 

ηε θάζε απηή νη 

εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη 

λα επηιύζνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηόηεηα 

αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο 

ηεο εθθώλεζεο νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζηα καζεζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηύπσλ 

κάζεζεο 

 

2
ε
 θάζε 

απηνξύζκηζεο – 

εθηειεζηηθή 

 

- Δπίιπζε αζθήζεσλ 

παξόκνηνπ ηύπνπ 

αηνκηθά 

- Δπίιπζε κε βάζε 

νδεγίεο 

- Απηνέιεγρνο 

- Απηνπαξαηήξεζε 

   4.5.Φάζε 5:  

 

Αλαθεθαιαίσζε 

 

ηε θάζε απηή 

παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά 

ζπκπεξάζκαηνο ηνπ 

καζήκαηνο πνπ πξνέθπςαλ. 

Οη καζεηέο θαινύληα λα 

θαηαγξάςνπλ θαη ηηο δηθέο 

ηνπο ζθέςεηο – 

ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηα 

όζα δηδάρζεθαλ 

 

3
ε
 θάζε 

απηνξύζκηζεο – 

ζηνραζηηθή αλάιπζε 

 

- Δμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 

4.6. Φάζε 6:  

 

Αμηνιόγεζε  

 

ηε ηειεπηαία απηή θάζε, νη 

εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη 

λα απαληήζνπλ ζε θάπνηα 

ηεζη αμηνιόγεζεο ώζηε λα 

- Αμηνιόγεζε 

- Αλαζηνραζκόο 

- ύγθξηζε απόδνζεο 
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθνύ ελαξίνπ 

θαηαγξαθεί ε επίδνζε ηνπο 

θαη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

θαη νη ίδηνη λα θξίλνπλ ηνλ 

εαπηό ηνπο.  

 

5. Μέζα: 

 

Γηα ην ζελάξην απαηηείηαη ππνινγηζηήο κε πξόζβαζε 

ζην δηαδίθηπν από όπνπ ζα κπνξνύλ νη καζεηέο λα 

έρνπλ πξόζβαζε ζην πξνζαξκνζηηθό ππεξκεζηαθό 

πεξηβάιινλ (adaptive hypermedia system) INSPIRE 

ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλν ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην.   
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Παξάξηεκα Β  

A) MSLQ Questionnaire  
 

 Σαο επραξηζηνύκε πάξα πνιύ γηα ην ρξόλν πνπ αθηεξώλεηε γηα λα 

ζπκπιεξώζεηε απηό ην εξσηεκαηνιόγην. Η έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα 

θαζνξηζηνύλ ηα θίλεηξα θαη νη απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο (ζηα πιαίζηα 

ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζαο). Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρεηε ζηελ έξεπλα είλαη εκπηζηεπηηθέο. 
 Παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο ζύκθσλα κε ην πόζν 

αιεζηλέο είλαη ή όρη γηα εζάο. Η ζεηξά είλαη (1) πνιύ  ρακειό επίπεδν αιεζείαο ζε 

(7) πνιύ πςειό επίπεδν αιεζείαο. Σαο ππελζπκίδνπκε όηη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. 

  

ΜΕΡΟΣ Α. Κίνητρα 

 

1. Πξνηηκώ ην πιηθό καζεκάησλ πνπ πξαγκαηηθά κε πξνθαιεί, έηζη ώζηε λα κπνξώ 

λα κάζσ λέα πξάγκαηα.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

2. Εάλ κειεηήζσ κε θαηάιιεινπο ηξόπνπο, ζα είκαη ζε ζέζε λα κάζσ ην πιηθό ησλ 

καζεκάησλ.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

3. Όηαλ δίλσ κηα εμέηαζε ζθέθηνκαη ην πόζν θαθώο είκαη ζπγθξίλνληαο κε, κε 

άιινπο ζπνπδαζηέο.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

4. Σθέθηνκαη όηη ζα είκαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζσ απηά πνπ καζαίλσ ζε θάπνην 

κάζεκα θαη ζε άιια καζήκαηα.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

5. Πηζηεύσ όηη ζα πάξσ έλαλ άξηζην βαζκό.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

6. Είκαη ζίγνπξνο όηη κπνξώ λα θαηαιάβσ ην δπζθνιόηεξν πιηθό πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηηο ζεκεηώζεηο ησλ καζεκάησλ.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

7. Έλαο θαιόο βαζκόο είλαη ην πην ηθαλνπνηεηηθό πξάγκα γηα κέλα. 

1   2   3   4   5   6   7   

 

8. Όηαλ δίλσ κηα εμέηαζε ζθέθηνκαη ηα ζεκεία ζε άιια κέξε απηήο ηα νπνία δελ 

κπνξώ λα απαληήζσ.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

9. Είλαη ‘ειάηησκά’ κνπ εάλ δελ κπνξώ λα κάζσ ην πιηθό ησλ καζεκάησλ.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

10. Είλαη ζεκαληηθό γηα κέλα λα κάζσ ην πιηθό ησλ καζεκάησλ.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

11. Τν ζεκαληηθόηεξν πξάγκα γηα κέλα είλαη λα θαιπηεξεύζσ ηνλ γεληθό κνπ 

βαζκό, θαη έηζη ε θύξηα αλεζπρία κνπ ζε θάζε κάζεκα είλαη λα πάξσ θαιό 

βαζκό. 



191 

 

1   2   3   4   5   6   7   

 

12. Είκαη βέβαηνο όηη κπνξώ λα κάζσ ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη ζηα 

καζήκαηα.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

13. Εάλ κπνξώ, ζέισ λα πάξσ θαιύηεξνπο βαζκνύο από ηνπο άιινπο ζπνπδαζηέο.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

14. Όηαλ δίλσ εμεηάζεηο ζθέθηνκαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνηπρίαο.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

15. Είκαη βέβαηνο όηη κπνξώ λα θαηαιάβσ θαη ην πην ζύλζεην πιηθό πνπ 

παξνπζηάδεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό-εηζεγεηή ζην κάζεκα.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

16. Πξνηηκώ ην πιηθό καζεκάησλ πνπ μππλά ηελ πεξηέξγεηά κνπ, αθόκα θη αλ είλαη 

δπζθνιόηεξν λα κάζσ από απηό.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

17. Ελδηαθέξνκαη πνιύ γηα ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

18. Εάλ πξνζπαζήζσ αξθεηά ζθιεξά, ζα θαηαιάβσ ην πιηθό ησλ καζεκάησλ.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

19. Έρσ άζρεκα, ζπλαηζζήκαηα όηαλ δίλσ εμεηάζεηο.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

20. Είκαη βέβαηνο όηη κπνξώ λα θάλσ κηα άξηζηε εξγαζία.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

21. Αλακέλσ λα ηα πάσ θαιά ζηα καζήκαηα.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

22. Τν πην ηθαλνπνηεηηθό πξάγκα γηα κέλα είλαη λα θαηαιάβσ ιεπηνκεξώο ην 

πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο. 

1   2   3   4   5   6   7   

 

23. Πηζηεύσ όηη ην πιηθό ησλ καζεκάησλ είλαη ρξήζηκν γηα λα κάζσ.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

24. Όηαλ έρσ ηελ επθαηξία, επηιέγσ εξγαζίεο από ηηο νπνίεο κπνξώ λα κάζσ αθόκα 

θη αλ απηέο δελ εγγπώληαη έλαλ θαιό βαζκό.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

25. Εάλ δελ θαηαιαβαίλσ ην πιηθό ησλ καζεκάησλ, είλαη επεηδή δελ πξνζπάζεζα 

αξθεηά ζθιεξά.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

26. Σπκπαζώ ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

27. Η θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα κέλα.   

1   2   3   4   5   6   7   
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28. Αηζζάλνκαη ηελ θαξδηά κνπ λα ‘θηππά γξήγνξα’ όηαλ δίλσ εμεηάζεηο.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

29. Είκαη ζίγνπξνο όηη κπνξώ λα θαηέρσ ηηο δεμηόηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζηα 

καζήκαηα.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

30. Θέισ λα ηα πάσ θαιά ζηα καζήκαηα επεηδή είλαη ζεκαληηθό γηα κέλα λα δείμσ 

ηηο δπλαηόηεηεο κνπ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηνπο θίινπο κνπ, ηνλ εξγνδόηε κνπ 

θ.α.   

1   2   3   4   5   6   7   

 

31. Εμεηάδνληαο ηε δπζθνιία ηνπ καζήκαηνο, ηνλ δηδάζθνληα, θαη ηηο δεμηόηεηεο 

κνπ, ζθέθηνκαη όηη ζα ηα πάσ θαιά ζε απηό ην κάζεκα.   

1   2   3   4   5   6   7   
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B) Πίλαθαο Μαζεζηαθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ (Honey θαη 

Mumford) 

 
 

Μαζεζηαθό 

ηπι 
Υαξαθηεξηζηηθά 

Σερληθέο 

Μάζεζεο 

Πξνηεηλόκελε 

Σερληθή 

Μάζεζεο 

Αθηηβηζηήο 

ΥΑ1: Δίλαη 

αλνηρηόκπαινη  

ΥΑ2: Δίλαη 

ελζνπζηώδεηο κε  

νηηδήπνηε λέν 

ΥΑ3: πκκεηέρνπλ           

νινθιεξσηηθά ζε λέεο 

εκπεηξίεο 

ΥΑ4: Δλεξγνύλ πξώηα 

θαη κεηά εμεηάδνπλ 

ζπλέπεηεο 

ΥΑ5: Δίλαη θνηλσληθνί 

ΥΑ6: Δπηδηώθνπλ λα 

είλαη ην θέληξν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΣΑ1: Δπίιπζε 

πξνβιεκάησλ  

ΣΑ2: Δπηινγή 

πιεξνθνξηώλ 

(seeking information)  

ΣΑ3: 

Απηνπαξαηήξεζε 

(self-observation)  

ΣΑ4: πλεξγαζία 

ΣΑ5: Απηνέιεγρνο 

(self-control)  

Απόθηεζε 

εκπεηξίαο 

Αλαθιαζηηθόο 

ΥΑλ1: Δίλαη 

ζθεπηόκελνη  

ΥΑλ2: Δμεηάδνπλ όια 

ηηο νπηηθέο γσλίεο πξηλ 

δξάζνπλ 

ΥΑλ3: Φξνληίδνπλ λα 

εμάγνπλ νξηζηηθά 

ζπκπεξάζκαηα 

ΥΑλ4: ηέθνληαη πίζσ 

θαη ζπιινγίδνληαη 

ΥΑλ5: ηέθνληαη πίζσ 

θαη παξαηεξνύλ 

ΥΑλ6:  Όηαλ ελεξγνύλ, 

νη πξάμεηο ηνπο 

πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο 

παξαηεξήζεηο 

ΣΑλ1: πλεληεύμεηο 

(Interviews)  

ΣΑλ2: 

Αλαηξνθνδόηεζε 

(feedback)  

ΣΑλ3: Καζνδήγεζε 

(coaching)  

ΣΑλ4: 

Δξσηεκαηνιόγηα 

απηό-αλάιπζεο (self 

analysis 

questionnaires) 

ΣΑλ5: 

Δξσηεκαηνιόγηα 

πξνζσπηθόηεηαο 

(personality 

questionnaires)  

ΣΑλ6: Οκαδηθέο 

ζπδεηήζεηο (paired 

discussions)  

 

Δπαλεμέηαζε 

εξγαζηώλ 

Θεσξεηηθόο 
ΥΘ1: Πξνζαξκόδνπλ 

θαη ελζσκαηώλνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο ζε 

ζύλζεηεο ζεσξίεο  

ΥΘ2: Δμεηάδνπλ 

ιεπηνκεξώο 

ΣΘ1: Μνληέια 

ζρεδηαζκνύ (design 

models)  

ΣΘ2: Παξαζέζεηο 

(quotes)  

ΣΘ3: Πεγέο 

ύλνςε κειέηεο 
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πξνβιήκαηα 

ΥΘ3: Αθνκνηώλνπλ 

γεγνλόηα 

ΥΘ4: Δίλαη 

ηειεηνκαλείο 

ΥΘ5: Δίλαη 

νξζνινγηζηέο 

ΥΘ6: Δίλαη απόκαθξνη 

(background 

informations)  

ΣΘ4: Δθαξκνζκέλεο 

ζεσξίεο (applying 

theories)  

ΣΘ5: ηαηηζηηθή 

(statistics)  

Πξαγκαηηζηήο 

ΥΠ1: Δίλαη πξαθηηθνί  

ΥΠ2: Σνπο αξέζεη λα ε 

ιήςε πξαθηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ 

ΥΠ3: Δπηζπκνύλ ηελ 

δνθηκή ησλ ζεσξηώλ θαη 

ησλ ηερληθώλ ζηε πξάμε 

ΥΠ4: Αλαδεηνύλ λέεο 

ηδέεο 

ΥΠ5: Πεηξακαηίδνληαη 

ΥΠ6: Γελ ηνπο αξέζεη ε 

επαλάιεςε  

ΣΠ1: Μειέηεο 

πεξίπησζεο (case 

studies)  

ΣΠ2: Δπίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

(problem solving)  

ΣΠ3: πδήηεζε 

(discussion) 

ρεδηαζκόο 

βεκάησλ 

 

  



195 

 

Παξάξηεκα Γ 

Γξαζηεξηόηεηεο (Α κέξνο) 

 
Γξαζηεξηόηεηα 1 (Αθηηβηζηήο) 

Παξαδνρή:  

Έρεη δηαπηζησζεί από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία όηη νη καζεηέο καζαίλνπλ 

απνηειεζκαηηθόηεξα όηαλ δηδάζθνληαη κε ηε βνήζεηα ηερλνινγηώλ web θαη εηδηθόηεξα 

κέζσ εξγαιείσλ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, Web Cmap.   

Πξνβιεκαηηθή:  

Δίλαη γλσζηό όηη νη καζεηέο δπζθνιεύνληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ 

βαζηθέο έλλνηεο, λα ιύζνπλ πξνβιήκαηα ή λα κεηαθέξνπλ ηα όζα καζαίλνπλ ζην 

ζρνιείν ζηελ πξαγκαηηθή δσή. 

Γηα ην ζέκα απηό έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο ιύζεηο βαζηζκέλεο ζε δηάθνξα εξγαιεία. 

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο απνηεινύλ ηα εξγαιεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, Cmap 

ηα νπνία θαίλνληαη λα δηθαηνινγνύλ ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ καζεηώλ.  

Σηελ πξνζπάζεηα ζαο λα βνεζήζεηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, 

κπνξείηε λα ζθεθηείηε πσο κπνξεί λα πινπνηεζεί κία έξεπλα γηα ην ζέκα απηό;   

ηεξηδόκελνο ζηελ εκπεηξία ζαο, ζηε ινγηθή ζαο θαη ζηηο γλώζεηο πνπ απνθηήζαηε γηα 

ηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πξνζπαζήζηε λα αλαιύζεηε ηελ παξαπάλσ 

πξνβιεκαηηθή θαη θαηαγξάςηε πεξηιεπηηθά ηελ απάληεζή ζαο ζην ζεκεησκαηάξηό 

ζαο. Καζνξίζηε θαη θαηαγξάςηε ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, ηηο κεηαβιεηέο 

(ελλνηνινγηθόο, ιεηηνπξγηθόο νξηζκόο), ην δείγκα πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε έξεπλα, 

ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεηαζηνύλ.  
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Γξαζηεξηόηεηα 2 (Αλαθιαζηηθόο) 

Παξαδνρή:  

Έρεη δηαπηζησζεί από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία όηη νη καζεηέο καζαίλνπλ 

απνηειεζκαηηθόηεξα όηαλ δηδάζθνληαη κε ηε βνήζεηα ηερλνινγηώλ web θαη εηδηθόηεξα 

κέζσ εξγαιείσλ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, Web Cmap.   

Πξνβιεκαηηθή:  

Δίλαη γλσζηό όηη νη καζεηέο δπζθνιεύνληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ 

βαζηθέο έλλνηεο, λα ιύζνπλ πξνβιήκαηα ή λα κεηαθέξνπλ ηα όζα καζαίλνπλ ζην 

ζρνιείν ζηελ πξαγκαηηθή δσή.  

Γηα ην ζέκα απηό έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο ιύζεηο βαζηζκέλεο ζε δηάθνξα εξγαιεία. 

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο απνηεινύλ ηα εξγαιεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, Cmap 

ηα νπνία θαίλνληαη λα δηθαηνινγνύλ ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ καζεηώλ.  

Σηελ πξνζπάζεηα ζαο λα βνεζήζεηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, 

κπνξείηε λα ζθεθηείηε πσο κπνξεί λα πινπνηεζεί κία έξεπλα γηα ην ζέκα απηό;   

ηεξηδόκελνο ζηηο γλώζεηο πνπ απνθηήζαηε γηα ηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

πξνζπαζήζηε λα αλαιύζεηε ηελ παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή θαη θαηαγξάςηε 

πεξηιεπηηθά ζε 4 παξαδνηέα ηελ απάληεζή ζαο ζην ζεκεησκαηάξηό ζαο. Καζνξίζηε 

θαη θαηαγξάςηε: 

Α)  ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ζεκαηηθή απηή 

Β)  ηηο κεηαβιεηέο (ελλνηνινγηθόο, ιεηηνπξγηθόο νξηζκόο) 

Γ)  ην δείγκα πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε έξεπλα 

Γ) ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεηαζηνύλ. 

 Ξεθηλήζηε κε ην πξώην Α παξαδνηέν θαη πεξηκέλεηε αλαηξνθνδόηεζε γηα λα 

ζπλερίζεηε ζην επόκελν.   

Βνεζεηηθό πιηθό:  

http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf 

http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf
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Γξαζηεξηόηεηα 3 (Θεσξεηηθόο) 

Παξαδνρή:  

Έρεη δηαπηζησζεί από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία όηη νη καζεηέο καζαίλνπλ 

απνηειεζκαηηθόηεξα όηαλ δηδάζθνληαη κε ηε βνήζεηα ηερλνινγηώλ web θαη εηδηθόηεξα 

κέζσ εξγαιείσλ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, Web Cmap.   

Πξνβιεκαηηθή:  

Δίλαη γλσζηό όηη νη καζεηέο δπζθνιεύνληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ 

βαζηθέο έλλνηεο, λα ιύζνπλ πξνβιήκαηα ή λα κεηαθέξνπλ ηα όζα καζαίλνπλ ζην 

ζρνιείν ζηελ πξαγκαηηθή δσή.  

Γηα ην ζέκα απηό έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο ιύζεηο βαζηζκέλεο ζε δηάθνξα εξγαιεία. 

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο απνηεινύλ ηα εξγαιεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, Cmap 

ηα νπνία θαίλνληαη λα δηθαηνινγνύλ ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ καζεηώλ.  

Σηελ πξνζπάζεηα ζαο λα βνεζήζεηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, 

κπνξείηε λα ζθεθηείηε πσο κπνξεί λα πινπνηεζεί κία έξεπλα γηα ην ζέκα απηό;   

ηεξηδόκελνο ζηηο γλώζεηο πνπ απνθηήζαηε γηα ηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

πξνζπαζήζηε λα αλαιύζεηε ηελ παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή θαη θαηαγξάςηε 

πεξηιεπηηθά ηελ απάληεζή ζαο ζην ζεκεησκαηάξηό ζαο. Καζνξίζηε θαη θαηαγξάςηε 

ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, ηηο κεηαβιεηέο (ελλνηνινγηθόο, ιεηηνπξγηθόο νξηζκόο), ην 

δείγκα πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε έξεπλα, ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεηαζηνύλ. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάςηε ηελ δηαδηθαζία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο έξεπλαο κε βάζε ηεο 

έλλνηεο πνπ θαζνξίζαηε. 
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Γξαζηεξηόηεηα 4 (Πξαγκαηηζηήο) 

Παξαδνρή:  

Έρεη δηαπηζησζεί από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία όηη νη καζεηέο καζαίλνπλ 

απνηειεζκαηηθόηεξα όηαλ δηδάζθνληαη κε ηε βνήζεηα ηερλνινγηώλ web θαη εηδηθόηεξα 

κέζσ εξγαιείσλ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, Web Cmap.   

Πξνβιεκαηηθή:  

Δίλαη γλσζηό όηη νη καζεηέο δπζθνιεύνληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ 

βαζηθέο έλλνηεο, λα ιύζνπλ πξνβιήκαηα ή λα κεηαθέξνπλ ηα όζα καζαίλνπλ ζην 

ζρνιείν ζηελ πξαγκαηηθή δσή.  

Γηα ην ζέκα απηό έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο ιύζεηο βαζηζκέλεο ζε δηάθνξα εξγαιεία. 

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο απνηεινύλ ηα εξγαιεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, Cmap 

ηα νπνία θαίλνληαη λα δηθαηνινγνύλ ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ καζεηώλ.  

Σηελ πξνζπάζεηα ζαο λα βνεζήζεηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, 

κπνξείηε λα ζθεθηείηε πσο κπνξεί λα πινπνηεζεί κία έξεπλα γηα ην ζέκα απηό;   

ηεξηδόκελνο ζηελ εκπεηξία ζαο θαη ηηο γλώζεηο πνπ απνθηήζαηε γηα ηελ κεζνδνινγία 

ηεο έξεπλαο πξνζπαζήζηε λα αλαιύζεηε ηελ παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή θαη θαηαγξάςηε 

πεξηιεπηηθά ηελ απάληεζή ζαο ζην ζεκεησκαηάξηό ζαο. Σρεδηάζηε ηελ κεζνδνινγία 

ηεο παξαπάλσ πξνβιεκαηηθήο, θαζνξίδνληαο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο 

έξεπλαο. 
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Γξαζηεξηόηεηεο (Β κέξνο) 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1 (Αθηηβηζηήο) 

Παξαδνρή:  

Έρεη δηαπηζησζεί από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία όηη νη καζεηέο καζαίλνπλ 

απνηειεζκαηηθόηεξα όηαλ δηδάζθνληαη κε ηε βνήζεηα ηερλνινγηώλ web θαη εηδηθόηεξα 

κέζσ εξγαιείσλ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, Web Cmap.   

Πξνβιεκαηηθή:  

Δίλαη γλσζηό όηη νη καζεηέο δπζθνιεύνληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ 

βαζηθέο έλλνηεο, λα ιύζνπλ πξνβιήκαηα ή λα κεηαθέξνπλ ηα όζα καζαίλνπλ ζην 

ζρνιείν ζηελ πξαγκαηηθή δσή. 

 Γηα ην ζέκα απηό έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο ιύζεηο βαζηζκέλεο ζε δηάθνξα εξγαιεία. 

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο απνηεινύλ ηα εξγαιεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, Cmap 

ηα νπνία θαίλνληαη λα δηθαηνινγνύλ ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ καζεηώλ.  

ηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα ζηελ πξνζπάζεηα ζαο λα βνεζήζεηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

απηή ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, θαηαγξάςαηε πσο κπνξεί λα γίλεη κία έξεπλα γηα λα 

βνεζήζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα εληάμνπλ ηα εξγαιεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Σηε ζπλέρεηα θαζώο ήδε γλσξίδεηε ην δείγκα θαη ηηο κεηαβιεηέο 

γηα ηελ έξεπλα απηή θαηαγξάςηε πνηα εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ζα επηιέμεηε, πνηα κέζα 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη πνηνπο ηύπνπο  κέηξεζεο γηα ηελ ζπιινγή 

από απηά ηα κέζα.  

Δπηπιένλ αλ ππνζέζνπκε όηη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ γηα ηηο δύν πην 

ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ζαο είλαη:  

 

Μπνξείηε λα βξείηε ηνλ βαζκό αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο;  

Πνηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ έξεπλα απηή;    

Καηαγξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην ζεκεησκαηάξηό ζαο. 
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Γξαζηεξηόηεηα 2 (Αλαθιαζηηθόο) 

Παξαδνρή:  

Έρεη δηαπηζησζεί από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία όηη νη καζεηέο καζαίλνπλ 

απνηειεζκαηηθόηεξα όηαλ δηδάζθνληαη κε ηε βνήζεηα ηερλνινγηώλ web θαη εηδηθόηεξα 

κέζσ εξγαιείσλ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, Web Cmap.   

Πξνβιεκαηηθή:  

Δίλαη γλσζηό όηη νη καζεηέο δπζθνιεύνληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ 

βαζηθέο έλλνηεο, λα ιύζνπλ πξνβιήκαηα ή λα κεηαθέξνπλ ηα όζα καζαίλνπλ ζην 

ζρνιείν ζηελ πξαγκαηηθή δσή.  

Γηα ην ζέκα απηό έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο ιύζεηο βαζηζκέλεο ζε δηάθνξα εξγαιεία. 

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο απνηεινύλ ηα εξγαιεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, Cmap 

ηα νπνία θαίλνληαη λα δηθαηνινγνύλ ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ καζεηώλ.  

ηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα ζηελ πξνζπάζεηα ζαο λα βνεζήζεηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

απηή ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, θαηαγξάςαηε πσο κπνξεί λα γίλεη κηα έξεπλα ζην ζέκα απηό. 

Θεσξώληαο ινηπόλ όηη γλσξίδνπκε ην δείγκα θαη ηηο κεηαβιεηέο γηα ηελ έξεπλα απηή 

θαηαγξάςηε: 

Α) Πνηα εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ζα επηιέμεηε, πνηα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε θαη πνηνπο ηύπνπο  κέηξεζεο γηα ηε ζπιινγή από απηά ηα κέζα.  

Β) Αλ ππνζέζνπκε όηη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνίν ζπιιέρζεθαλ γηα ηηο δύν πην 

ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ζαο είλαη:  

 

Μπνξείηε λα βξείηε ηνλ βαζκό αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο;  

Γ) Πνηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ έξεπλα απηή;    

Καηαγξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην ζεκεησκαηάξηό ζαο ζε ηξία παξαδνηέα. 

Ξεθηλήζηε κε ην πξώην Α παξαδνηέν θαη πεξηκέλεηε αλαηξνθνδόηεζε γηα λα 

ζπλερίζεηε ζην επόκελν.  
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Γξαζηεξηόηεηα 3 (Θεσξεηηθόο) 

 

Παξαδνρή:  

Έρεη δηαπηζησζεί από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία όηη νη καζεηέο καζαίλνπλ 

απνηειεζκαηηθόηεξα όηαλ δηδάζθνληαη κε ηε βνήζεηα ηερλνινγηώλ web θαη εηδηθόηεξα 

κέζσ εξγαιείσλ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, Web Cmap.   

Πξνβιεκαηηθή:  

Δίλαη γλσζηό όηη νη καζεηέο δπζθνιεύνληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ 

βαζηθέο έλλνηεο, λα ιύζνπλ πξνβιήκαηα ή λα κεηαθέξνπλ ηα όζα καζαίλνπλ ζην 

ζρνιείν ζηελ πξαγκαηηθή δσή. 

 Γηα ην ζέκα απηό έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο ιύζεηο βαζηζκέλεο ζε δηάθνξα εξγαιεία. 

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο απνηεινύλ ηα εξγαιεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, Cmap 

ηα νπνία θαίλνληαη λα δηθαηνινγνύλ ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ καζεηώλ.  

ηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα ζηελ πξνζπάζεηα ζαο λα βνεζήζεηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

απηή ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, θαηαγξάςαηε πσο κπνξεί λα γίλεη κηα έξεπλα ζην ζέκα απηό. 

Θεσξώληαο ινηπόλ όηη γλσξίδεηε ην δείγκα θαη ηηο κεηαβιεηέο γηα ηελ έξεπλα απηή 

θαηαγξάςηε: πνηα εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ζα επηιέμεηε, πνηα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη πνηνπο ηύπνπο  κέηξεζεο γηα ηελ ζπιινγή από απηά ηα κέζα.  

Αλ ππνζέζνπκε όηη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ γηα ηηο δύν πην ζεκαληηθέο 

κεηαβιεηέο ζαο είλαη: 

 

 

Μπνξείηε λα βξείηε ην βαζκό αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο;  

Πνηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ έξεπλα απηή;   Σπλνςίζηε ζην ηη 

έρεη επηηεπρζεί ζηελ έξεπλα βαζηδόκελνο ζηηο εξεπλεηηθέο αξρηθέο ζνπ ππνζέζεηο.  

Καηαγξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην ζεκεησκαηάξηό ζαο. 
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Γξαζηεξηόηεηα 4 (Πξαγκαηηζηήο) 

Παξαδνρή:  
Έρεη δηαπηζησζεί από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία όηη νη καζεηέο καζαίλνπλ 

απνηειεζκαηηθόηεξα όηαλ δηδάζθνληαη κε ηε βνήζεηα ηερλνινγηώλ web θαη εηδηθόηεξα 

κέζσ εξγαιείσλ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, Web Cmap.   

Πξνβιεκαηηθή:  
Δίλαη γλσζηό όηη νη καζεηέο δπζθνιεύνληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ 

βαζηθέο έλλνηεο, λα ιύζνπλ πξνβιήκαηα ή λα κεηαθέξνπλ ηα όζα καζαίλνπλ ζην 

ζρνιείν ζηελ πξαγκαηηθή δσή.  

 

Γηα ην ζέκα απηό έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο ιύζεηο βαζηζκέλεο ζε δηάθνξα εξγαιεία. 

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο απνηεινύλ ηα εξγαιεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, Cmap 

ηα νπνία θαίλνληαη λα δηθαηνινγνύλ ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ καζεηώλ.  

ηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα ζηελ πξνζπάζεηα ζαο λα βνεζήζεηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

απηή ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, θαηαγξάςαηε πσο κπνξεί λα γίλεη κηα έξεπλα ζην ζέκα απηό. 

Θεσξώληαο ινηπόλ όηη γλσξίδεηε ην δείγκα θαη ηηο κεηαβιεηέο γηα ηελ έξεπλα απηή 

ζρεδηάζηε ηελ κεζνδνινγία ηεο παξαπάλσ πξνβιεκαηηθήο, θαζνξίδνληαο ηηο βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο από ην ζεκείν ηεο εύξεζεο εξεπλεηηθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη κεηά. Γείηε ην γεληθό πιάλν ζηαδίσλ ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο.   

Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ νη  νπνίεο νξίζηεθαλ γηα λα βξεζεί ν βαζκόο 

αμηνπηζηίαο.  

 
Πνηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ έξεπλα απηή;    

Καηαγξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην ζεκεησκαηάξηό ζαο. 
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Αζθήζεηο Αμηνιόγεζεο 

 
1. Πνηα από ηηο παξαθάησ έξεπλεο απνηειεί έξεπλα πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

εθείλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δπλαηόηεηα Πξαθηηθήο Αμηνπνίεζεο ησλ 

εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ; 

Γεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα 

Έξεπλα δξάζεο 

Φπρνκεηξηθή έξεπλα 

2. Ση είδνπο έξεπλα απνηειεί  ε παξαθάησ κε ηίηιν «Learning and Teaching 

Styles  In Foreign and Second  Language Education»;  

http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/FLAnnals.pdf 

Μειέηε Πεξίπησζεο 

Πείξακα 

Πεξηγξαθηθή Έξεπλα 

Βηβιηνγξαθηθή Έξεπλα 

3. «Μεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη νη πςειόηεξνπ επηπέδνπ ζηξαηεγηθέο πνπ 

αλαπηύζζεη ν καζεηήο , πνπ ρξεζηκεύνπλ ζηελ επηζεώξεζε ησλ γλσζηηθώλ 

ζηξαηεγηθώλ , ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επίηεπμε ή όρη ηνπ ζηόρνπ θαη ησλ 

ππνζηόρσλ (Pinard, 1991 ; Flavel, 1992).» 

Ο παξαπάλσ νξηζκόο εξεπλεηηθήο κεηαβιεηήο είλαη: 

 Λεηηνπξγηθόο 

Δλλνηνινγηθόο 

4. Πξώην βήκα ηεο κεζνδνινγίαο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο απνηειεί ε 

δηαηύπσζε εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο; 

σζηό 

Λάζνο 

5. Πνηα από ηηο παξαθάησ έξεπλεο απνηειεί έξεπλα πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

εθείλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δπλαηόηεηα Πξαθηηθήο Αμηνπνίεζεο ησλ 

εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ; 

Γεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα 

Έξεπλα δξάζεο 

Φπρνκεηξηθή έξεπλα 

6. Ζ εγθπξόηεξε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή είλαη ε ex post facto. 

http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/FLAnnals.pdf
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σζηό 

Λάζνο 

7. Ο βαζκόο αμηνπηζηίαο ζε κία έξεπλα κεηξίεηαη από: 

Σελ εζσηεξηθή εγθπξόηεηα 

Σελ εμσηεξηθή εγθπξόηεηα 

Από ηνλ δείθηε Pearson r 

8. Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε αλήθεη ζην: 

Ολνκαζηηθό επίπεδν κέηξεζεο 

Σαθηηθό επίπεδν κέηξεζεο 

Αλαινγηθό επίπεδν κέηξεζεο 

9. Δάλ ν δείθηεο Pearson r είλαη 0,98, απηό ζεκαίλεη όηη ε έξεπλα καο είλαη πνιύ 

αμηόπηζηε. 

σζηό 

Λάζνο 

10. Ζ επηινγή εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο αλήθεη ζηελ εθηειεζηηθή θάζε ηεο 

κεζνδνινγίαο έξεπλαο 

σζηό 

Λάζνο 


