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Ερευνητικό υπόβαθρο
•

ODEdu: Innovative Open Data
Education and Training based on
PBL and Learning Analytics

–

–
–
–
–
–

Χρηματοδότηση από το
Erasmus+ (ΚΑ 2 – Knowledge
Alliances)
6 φορείς – Συντονιστής ΠαΜακ
3 χρόνια (1/1/2016-31/12/2018)
Στόχος: παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού για
Ανοικτά Δεδομένα
Αξιοποίηση της
προβληματοκεντρικής μάθησης
και της αναλυτικής δεδομένων
3 ομάδες-στόχοι: Δημόσιος
τομέας, Ιδιωτικός τομέας,
Φοιτητές

http://odedu-project.eu
http://pbl3-project.eu

Ερευνητικό υπόβαθρο
•

PBL3.0: Integrating Learning
Analytics and Semantics in
Problem Based Learning
Χρηματοδότηση από το
Erasmus+ (ΚΑ 2 – Knowledge
Alliances)

–
–
–
–

5 φορείς – Συντονιστής ΠαΜακ
3 χρόνια (1/1/2016-31/12/2018)
Στόχος: συνδυασμός
προβληματοκεντρικής μάθησης
με την ανάλυση και
σημασιολογική σήμανση της
μάθησης
2 ομάδες-στόχοι: Ιδιωτικός
τομέας, Φοιτητές

http://odedu-project.eu
http://pbl3-project.eu

Προβληματοκεντρική μάθηση & Αναλυτική
δεδομένων

•

Προσέγγιση που έχει ως επίκεντρο
τον μαθητή  μάθηση μέσα από
την εμπειρία της επίλυσης
προβλημάτων

•

Δημιουργία
Ομάδων

Μορφοποίηση
Προβλήματος
Μορφοποίηση
Ενεργειών
Συγκέντρωση
Δεδομένων

Ανάλυση
Προβλήματος
Συλλογή
Δεδομένων

Ανάλυση

Επεξεργασία
Δεδομένων

Σχεδίαση

Υλοποίηση

«Μέτρηση, συλλογή, ανάλυση και
τεκμηρίωση δεδομένων γύρω από
τους εκπαιδευόμενους και το
πλαίσιο αναφοράς τους (context), με
στόχο την κατανόηση και τη
βελτιστοποίηση της μάθησης και του
περιβάλλοντος στο οποίο
συντελείται»

Επίλυση
Προβλήματος

Αξιολόγηση

Συγγραφή
Αναφοράς

http://odedu-project.eu
http://pbl3-project.eu

Ανάλυση
Δεδομένων

Οπτικοποίηση
Δεδομένων

Παρεμβάσεις

Προβληματοκεντρική μάθηση με αναλυτική
δεδομένων

•
•

Υιοθέτηση της προβληματοκεντρικής μάθησης με τις δυνατότητες που
προσφέρει η αναλυτική δεδομένων  υποστήριξη των βημάτων της PBL
από ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης, πχ Moodle, για τη συγκέντρωση
και ανάλυση δεδομένων
Συγκέντρωση δεδομένων για:

–

–

ανατροφοδότηση των φοιτητών, κυρίως όσων δεν έχουν καλές επιδόσεις
και κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς στόχους του
προγράμματος και
παροχή πολύτιμων στοιχείων για την συνεχή βελτίωση του μαθήματος από
τον διδάσκοντα

http://odedu-project.eu
http://pbl3-project.eu

Προβληματοκεντρική μάθηση
•
•
•
•

Μέθοδος: Επίκεντρο ο εκπαιδευόμενος. Μάθηση μέσα από την
εμπειρία της επίλυσης προβλημάτων.
Εκπαιδευόμενοι: Συνεργάζονται και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες
κατά τη διάρκεια του μαθήματος με σκοπό την ανάπτυξη ιδεών ή
εφαρμογών ή για τη συγγραφή ιστοριών.
Εκπαιδευτής: Αναλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή  απαιτείται
επισκόπηση της προόδου των μαθητών, υποβοήθηση όπου
χρειάζεται και αναπροσαρμογή του μαθήματος με βάση τις
αποδόσεις.
Περιβάλλον: Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (π.χ. Moodle) με
εργαλεία που υποστηρίζουν δραστηριότητες της συνεργατικής
μάθησης PBL.

http://odedu-project.eu

Εργαλεία υποστήριξης PBL στο Moodle
Δραστηριότητα PBL

Εργαλεία υποστήριξης

Εργαλεία στο Moodle

Ανταλλαγή ιδεών

Twitter, φόρουμ, ιστολόγιο, χάρτης εννοιών

Forum (εγκατεστημένο),
mindmap

Δημιουργία ομάδων

Email, Twitter

Group choice, Group selfselection

Αναζήτηση βιβλιογραφίας

Google Scholar, ψηφιακή βιβλιοθήκη

Folder / Files (εγκατεστημένο)

Αποθήκευση βιβλιογραφίας

Dropbox, Google Docs, Diigo

Student folder, Social
bookmark

Συγγραφή

Google Docs, Wiki

Wiki (εγκατεστημένο),
Assignments (εγκατεστημένο)

Παρουσίαση

Google Docs, Prezi

Assignments

Επιχειρηματολογία

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter,
Youtube), Skype, Email

Forum

Προγραμματισμός
(εργασιών, δραστηριοτήτων)

Google calendar, Doodle, λίστα δραστηριοτήτων

Checklist, Calendar
(εγκατεστημένο)

Κατανομή πόρων, ευθυνών

MS Project, εργαλείο διαχείρισης έργου

Technical Project, Checklist

Συλλογή δεδομένων

Google Docs

Student folder, Social
bookmark

Συζήτηση

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φόρουμ, Skype

Forum

Ανατροφοδότηση

Ερωτηματολόγιο http://odedu-project.eu

Quiz (εγκατεστημένο),

Σχεδιασμός μαθημάτων συνεργατικής μάθησης
PBL
Κατανόηση του μαθήματος

Ευθυγράμμιση μαθήματος με
τις αρχές της
προβληματοκεντρικής
μάθησης
Σχεδίαση ενδιαφερόντων
δραστηριοτήτων για ενεργή
ενασχόληση

• Πλαίσιο (χώρος μάθησης, σκοπός μάθησης, διάρκεια)
• Περιεχόμενο (θεματικές ενότητες)
• Εκπαιδευόμενοι (π.χ. φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι)
• Το πρόβλημα είναι το επίκεντρο της μάθησης
• Συνεργατική μάθηση / ενεργή συμμετοχή
• Εργαλεία υποβοήθησης
• Ορισμός του προβλήματος
• Σχεδίαση δραστηριοτήτων (πχ αναζήτηση ανοικτών
δεδομένων, εύρεση πιθανών εφαρμογών)
• Ορισμός αξιολόγησης (πχ εργασίες, κουιζ)

Μάθηση και
ανατροφοδότηση

http://odedu-project.eu

Αναλυτική δεδομένων (LA)
Συλλογή
Δεδομένων

•
•

Επεξεργασία
Δεδομένων

Ανάλυση
Δεδομένων

Οπτικοποίηση
Δεδομένων

Παρεμβάσεις

Learning Analytics (LA): «Μέτρηση, συλλογή, ανάλυση και τεκμηρίωση
δεδομένων γύρω από τους εκπαιδευόμενους και το πλαίσιο αναφοράς
τους (context), με στόχο την κατανόηση και τη βελτιστοποίηση της
μάθησης και του περιβάλλοντος στο οποίο συντελείται»
Τα δεδομένα που παράγονται κατά τη χρήση PBL μέσα σε κάποιο
περιβάλλον (πχ Moodle) δίνουν στους εκπαιδευόμενους και τους
εκπαιδευτές σημαντικές πληροφορίες για την πρόοδο της μάθησης

–
–

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν σημεία που δεν έχουν κατανοήσει και
να ζητήσουν βοήθεια από τον εκπαιδευτή
Οι εκπαιδευτές μπορούν να παρέμβουν σε ενότητες που φαίνεται ότι δεν έχουν γίνει
κατανοητές από τους εκπαιδευόμενους και να προσαρμόσουν ανάλογα το μάθημα

http://odedu-project.eu

Εργαλεία υποστήριξης LA στο Moodle
Εργαλεία στο Moodle

Σκοπός χρήσης (οπτικοποίηση δεδομένων)

GISMO

Γραφήματα για πρόσβαση σε πόρους (πχ υλικό μαθήματος,
δραστηριότητες, ασκήσεις κλπ), αναρτήσεις σε φόρουμ, αναρτήσεις
σε wiki

Course dedication (εγκατεστημένο)

Συνεδρίες σύνδεσης, χρόνος σύνδεσης στο σύστημα

Statistics (εγκατεστημένο)

Συνεδρίες σύνδεσης

Heatmap

Συχνότητα πρόσβασης σε μία δραστηριότητα / υλικό (έντονος
χρωματισμός πόρου με πιο έντονη συχνότητα πρόσβασης)

Analytic graphs : content access

Γραφήματα συχνότητας πρόσβασης σε πόρο / Δυνατότητα
εκπαιδευτή να αποστείλει email σε ομάδα μαθητών ως
προειδοποίηση

Analytic graphs: active students

Γραφήματα συνδεδεμένων συνεδριών μαθητών

Analytic graphs: submissions

Γραφήματα υποβολής εργασιών (έγκαιρη, καθυστερημένη, μη
υποβολή) / Δυνατότητα εκπαιδευτή να αποστείλει email σε ομάδα
μαθητών ως προειδοποίηση

Quiz analytics

Γραφήματα για κάθε μαθητή ως προς τις αποδόσεις του στα κουιζ

http://odedu-project.eu

Πιλοτικές δράσεις: Χρήση Moodle (1/2)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
(Ελλάδα)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
(Ελλάδα)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
(Ελλάδα)
Πανεπιστήμιο Aalborg (Δανία
– Κοπεγχάγη)

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων
Μεταπτυχιακό (2 επαναλήψεις)

Audio-Visual Experiments (2 επαναλήψεις)

16

Πανεπιστήμιο Aalborg (Δανία
– Κοπεγχάγη)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Aalborg (Δανία
– Κοπεγχάγη)

Human-Computer Interaction - 2nd semester project at
Medialogy
Διοίκηση Προγραμματισμού Έργων

94
45

Creative Play - Applied Technology

69

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
Προπτυχιακό (2 επαναλήψεις)

http://odedu-project.eu
http://pbl3-project.eu

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

32 & 25
40
29 & 59

Πιλοτικές δράσεις: Χρήση Moodle (2/2)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Πανεπιστήμιο Aalborg (Δανία –
Aalborg)
Πανεπιστήμιο Aalborg (Δανία –
Aalborg)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
(Ελλάδα)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
(Ελλάδα)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
(Ελλάδα)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
(Ελλάδα)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
(Ελλάδα)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
(Ελλάδα)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
(Ελλάδα)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ICT course
Social science students in eGovernment and
innovation
Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Προπτυχιακό)

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

8
30
9

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Μεταπτυχιακό)

10

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Προτπυχιακό)
Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων
(Προπτυχιακό)

16

Καινοτόμα Συστήματα η-Επιχειρείν (Μεταπτυχιακό)
Πληροφορική και Δίκαιο (Προτπυχιακό)
Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων
(Μεταπτυχιακό)
http://odedu-project.eu
http://pbl3-project.eu

50

5
10
238

Περιβάλλοντα Moodle

http://odedu-project.eu
http://pbl3-project.eu

Οπτικοποιήσεις learning analytics

http://odedu-project.eu
http://pbl3-project.eu

Συμπεράσματα (1/3)
•
•
•
•

•
•

Η χρήση του Moodle αυξήθηκε κατά τις προθεσμίες υποβολής εργασιών
Η χρήση άλλων περιβαλλόντων προτιμήθηκε ως προς τη διαδικτυακή
επικοινωνία (π.χ. Twitter, Facebook, κινητή επικοινωνία κλπ)
Η επίβλεψη ατομικής συνεισφοράς ήταν πρόκληση καθώς συνήθως οι
φοιτητές ορίζουν έναν εκπρόσωπο για την εισαγωγή περιεχομένου στα
PBL εργαλεία (πχ forum, wiki)
Τα forums επέτρεψαν την εύκολη ανάκληση πληροφορίας και
εξασφάλισαν ότι όλοι οι φοιτητές θα λάβουν τις απαραίτητες
ανακοινώσεις (αντί για μεμονωμένα e-mails)
Η υποβολή εργασιών με προκαθορισμένη προθεσμία βοήθησαν τις
ομάδες στην καλύτερη διαχείριση των οροσήμων τους
Η ύπαρξη χώρου για τη διατήρηση αρχείων επέτρεψαν στους καθηγητές
την εύκολη ανάκληση διαφορετικών εκδόσεων (πχ αντί για αναζήτηση
σε e-mails / επίσκεψη επιπλέον περιβάλλοντος πχ Google Drive)

28/08/2018-29/08/2018

Συμπεράσματα (2/3)
•
•
•
•
•

Η δυνατότητα αναγνώρισης φοιτητών με μειωμένη συμμετοχή στη λύση
του προβλήματος ήταν πολύ χρήσιμη  εντοπισμός πιθανών drop outs
Η μειωμένη ενεργή συμμετοχή φοιτητών οφειλόταν κυρίως στη
μειωμένη εμπειρία τους με την ομαδική συνεργασία
Οι φοιτητές δυσκολεύτηκαν στο συντονισμό των δραστηριοτήτων ανά
άτομο και στη διαχείριση του φόρτου εργασίας  χρήση εργαλείων
διαχείρισης έργου (timesheets, Gantt charts κλπ)
Τα forums θα μπορούσαν να διαθέτουν προκαθορισμένα εμφωλευμένα
threads για την πιο αποτελεσματική δόμηση των αλληλεπιδράσεων
Η ύπαρξη εβδομαδιαίας / μηνιαίας αναφοράς ενημέρωσης των ομάδων
για την πρόοδο τους, logs, παραδόσεις θα βοηθούσε τους φοιτητές να
έχουν εικόνα της αποδοτικότητάς τους

28/08/2018-29/08/2018

Συμπεράσματα (3/3)
•
•
•

•

Η ύπαρξη μίας οπτικοποίησης (πχ χρονοδιάγραμμα) στο header
του Moodle θα βοηθούσε σαν υπενθύμιση της τρέχουσας φάσης
του προβλήματος ανά ομάδα
Η προσθήκη gamifying στοιχείων όπως budgets κατά την
ολοκλήρωση δραστηριοτήτων θα ενίσχυε την ελκυστικότητα της
πλατφόρμας
Μία αναδρομική ανάλυση για την αναγνώριση προβληματικών
φάσεων του μαθήματος θα βοηθούσε στην ανα-σχεδίαση και
βελτίωσή τους (πχ αναγνώριση των θεμάτων με το μεγαλύτερο
όγκο συζητήσεων στο forum, μελέτη έγκαιρης υποβολής
εργασιών κλπ
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ηθικά θέματα αναφορικά με τα
προσωπικά δεδομένα, και η πρόσβαση σε αυτά μόνο σε άτομα
υπεύθυνα για την αξιολόγηση

28/08/2018-29/08/2018

Χρήση learning analytics ανά βήμα PBL
•
•

•

Δημιουργία ομάδων  δε χρησιμοποιήθηκαν learning analytics
Μορφοποίηση προβλήματος

–
–
–
–
–
–

Παρακολούθηση της καταχώρησης δραστηριοτήτων προς εκτέλεση
Παρακολούθηση της καταχώρησης περιεχομένου στο wiki (GISMO, Analytics
graphs)
Αναφορές με στατιστικά στοιχεία του Moodle ή logs για π.χ. wiki
Παρακολούθηση υποβολής εργασιών Analytics graphs)
Παρακολούθηση συζητήσεων (Forum graph, GISMO)
Παρακολούθηση συχνότητας πρόσβασης αρχείων (Analytics graphs, GISMO,
στατιστικά)

Μορφοποίηση δραστηριοτήτων

–
–

Παρακολούθηση συχνότητας πρόσβασης αρχείων (Analytics graphs, GISMO,
στατιστικά)
Παρακολούθηση της καταχώρησης δραστηριοτήτων προς εκτέλεση και της
ολοκλήρωσής τους (task progress bar)

28/08/2018-29/08/2018

Χρήση learning analytics ανά βήμα PBL
•

•
•

Συλλογή δεδομένων

–
–

Παρακολούθηση υποβολών ομαδικών εργασιών
Παρακολούθηση ανατροφοδότησης για την ικανοποίηση από το
μάθημα και τις ομαδικές συναντήσεις

Ανάλυση

–

Παρακολούθηση υποβολών ομαδικών εργασιών

Σχεδίαση

–
–
–

Παρακολούθηση υποβολών ομαδικών εργασιών
Παρακολούθηση ανατροφοδότησης για την ικανοποίηση από το
μάθημα και τις ομαδικές συναντήσεις
Παρακολούθηση συζήτησης στο Forum (Forum graph, GISMO)

28/08/2018-29/08/2018

Χρήση learning analytics ανά βήμα PBL
• Εκτέλεση
–
–
–

Συλλογή ανατροφοδότησης φοιτητών πριν την αξιολόγηση
Παρακολούθηση υποβολής εργασιών
Παρακολούθηση συχνότητας πρόσβασης σε πόρους

–
–

Παρακολούθηση των υποβολών εργασιών ανά ομάδα
Συλλογή ανατροφοδότησης για τις ομαδικές συναντήσεις
μέσω του εργαλείου feedback
Επικοινωνία με τους φοιτητές κατά τον εντοπισμό
καθυστερημένων ή μη υποβολών

• Αξιολόγηση
–

• Αναφορά
–

Παρακολούθηση της υποβολής τελικής αναφοράς ανά ομάδα

28/08/2018-29/08/2018

Προτάσεις βελτίωσης της πλατφόρμας από
φοιτητές

•
•
•
•
•
•
•

Πιο απλή διεπαφή / λιγότεροι φάκελοι
Βελτιωμένη ενότητα για συζήτηση για την κινητοποίηση συμμετοχής

Παροχή πληροφοριών για την πρόοδο των φοιτητών
Φιλικό στο χρήστη εργαλείο chatroom
Πιο σταθερή ταχύτητα / επίδοση
Αλλαγές στο μενού / δομή
Διόρθωση ενημερώσεων κατά την καταχώρηση νέων ανακοινώσεων

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

http://odedu-project.eu
http://pbl3-project.eu

