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 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του 
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα εκτός κι αν αναφέρεται 
διαφορετικά

 Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του 
εκπαιδευτικού υλικού 

 Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους
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 Να έρθει ο φοιτητής σε επαφή μρ τη μέθοδο “Learning Analytics”

 Να κατανοήσει τη χρησιμότητά της στην εκαιδευτική διαδικασία

 Να εξοικιωθεί με τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
στη μέθοδο αυτή
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 Περιγραφή: Συζήτηση για τη μέθοδο “Learning Analytics” και τη 
χρησιμότητά της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναλύονται οι 
τεχνικές και τα εργαλεία που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν. 

 Λέξεις Κλειδιά: Learning Analytics, τεχνικές, εργαλεία
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Εισαγωγή

 Η ανάπτυξη της τεχνολογίας του Διαδικτύου και η εφαρμογή της στη διδασκαλία και 
τη μάθηση είχαν ως αποτέλεσμα μια ποικιλία από εναλλακτικές λύσεις μάθησης οι 
οποίες διαφοροποιούνται από  το παραδοσιακό περιβάλλον της τάξης 

 Τα  ΣΔΜΔ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  
 χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε συνθήκες συμβατικής εκπαίδευσης, ιδίως στο πλαίσιο της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Means et al., 2010)

 Μεικτή  μάθηση 

 Συνήθως ένα ΣΔΜΔ περιλαμβάνει ψηφιακές πηγές, με τη μορφή παρουσιάσεων, 
αρχείων pdf, διαδραστικών demos, βίντεο διαλέξεων κλπ. 

 Η εφαρμογή τους ανέδειξε και την ανάγκη νέων πρακτικών και μεθόδων για 
 τη μελέτη και τη βελτίωση αυτών των μαθημάτων

 τη μελέτη των  εκπεφρασμένων πρακτικών, στάσεων και αντιλήψεων  των συμμετεχόντων και τη σχέση τους με 
το μαθησιακό αποτέλεσμα
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Learning Analytics (1/2)

 Siemens: «Συνίσταται στη χρήση δεδομένων που σχετίζονται (και 
παράγονται) από τους μαθητές και μοντέλων ανάλυσης για την 
ανακάλυψη πληροφορίας και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων για 
την πρόβλεψη και τη βελτίωση της μαθησιακής πορείας»

 George Siemens 
https://scholar.google.com/citations?user=EtknWk4AAAAJ&hl=en

https://scholar.google.com/citations?user=EtknWk4AAAAJ&hl=en


Learning Analytics (2/2)

 Εγγενώς η διαδικασία της μάθησης είναι μια διαδικασία 
αλληλεπίδρασης

 Μέχρι σήμερα τι κάναμε για να βελτιώσουμε τη διαδικασία 
της μάθησης;

 Είχε αδυναμίες η προσέγγιση αυτή; Αν ναι, ποιες;



Διαδικασία



Κάποιες εφαρμογές

 Παρέχει τη δυνατότητα σε μεμονωμένους μαθητές να αναστοχαστούν
πάνω στα επιτεύγματά τους αλλά και στα πρότυπα συμπεριφοράς 
τους σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας

 Για την αναγνώριση των φοιτητών που χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια 
και προσοχή

 Για να υποστηρίξει το διδακτικό προσωπικό στις παρεμβάσεις του

 Για τον επανασχεδιασμό και τη βελτίωση μαθημάτων που 
προσφέρονται με τη χρήση ΣΔΒΔ

 Για την παραγωγή μετρικών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας



Τεχνικές που χρησιμοποιούνται

 Στατιστική

 Διαδικασίες Business Intelligence: Εξαγωγή συμπερασμάτων από 
μεγάλο όγκο αδόμητων δεδομένων

 Web Analytics (πχ Google Analytics)

 Επιχειρησιακή έρευνα: Διαδικασίες για βελτιστοποίηση λήψης 
αποφάσεων

 Τεχνητή νοημοσύνη / εξόρυξη δεδομένων

 Social Network Analysis: Τεχνικές ανακάλυψης άμεσων ή 
έμμεσων κοινωνικών δεσμών

 Οπτικοποίηση Πληροφορίας



Σύγκριση Learning Analytics -Educational Data Mining 
 Το Educational Data Mining αποτελεί ερευνητική 

περιοχή η οποία εφαρμόζει και αναπτύσσει 
μεθόδους και στατιστικές τεχνικές με σκοπό την 
κατανόηση της μαθησιακής διαδικασίας

 εφαρμόζεται  σε σημαντικό όγκο δεδομένων για τη 
μοντελοποίηση και ερμηνεία  της μάθησης με τη 
χρήση αλγορίθμων

 Ειδικότερα οι στόχοι του EDM αφορούν 

 στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς των 
μαθητών

 στη διερεύνηση της βέλτιστης αλληλουχίας 
μελέτης μαθησιακού περιεχομένου 

 στη μελέτη της επιρροής των διαφορετικών 
παιδαγωγικών υποστηρικτικών εργαλείων 

 στην δημιουργία μοντέλων που εξηγούν τη 
μαθησιακή διαδικασία

 Το Learning Analytics αποτελεί ερευνητική 
προσέγγιση που εφαρμόζει τεχνικές μεικτού 
τύπου 
 (information science, sociology, psychology, statistics, 

data mining)

 διαφοροποιείται από το EDM στο ότι δεν 
εστιάζει στο να αποδομήσει τη μαθησιακή 
διαδικασία σε μικρότερα μέρη για να την 
εξηγήσει

 αλλά επικεντρώνεται στη κατανόηση των 
συστημάτων της μαθησιακής διαδικασίας ως 
σύνολο

 Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη 
δεδομένων  για τη λήψη αποφάσεων

 και δεν περιορίζεται  στην άντληση 
πληροφοριών που αφορούν στην εκπαιδευτική 
πρακτική (EDM)
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Οι σχετικές μελέτες αφορούν στη μελέτη μαθημάτων από απόσταση και κατηγοριοποιούνται με βάση 
το σκοπό τους: 

 Για την ανάδειξη της σημασίας των διαφορετικών τεχνικών, με σκοπό την ομαδοποίηση των 
φοιτητών, με βάση τα χαρακτηριστικά τους, που συμμετέχουν σε τέτοια μαθήματα με ΣΔΜΔ 
(Romero, Ventura, & García, 2008) 

 Για την καταγραφή των αναγκών και των δυσκολιών των μαθημάτων από απόσταση ώστε να 
γίνεται σχεδιασμός και αναπροσαρμογή τους ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμμετεχόντων 
(Castro et al. ,2007) 

 Για την ανάδειξη παραγόντων και  τη δημιουργία μοντέλων που προβλέπουν την επίδοση 
φοιτητών (Jovanovica et al., 2012; Romero et al. 2013a, 2013b; Macfadyen & Dawson, 2010)

 Για την παροχή πληροφοριών ανατροφοδότησης
 σε φοιτητές, και εκπαιδευτές με σκοπό τη βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος

 σε σχεδιαστές μαθημάτων  με σκοπό την αποτελεσματικότερη σχεδίαση των μαθημάτων (Perera et al., 2009; 
Delavaria et al., 2008; Baepler and Murdoch, 2010; Ali et al., 2012)
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Ενδεικτικές σχετικές έρευνες









Εργαλεία που χρησιμοποιούνται

 SNAPP: Ανάλυση κοινωνικών αλληλεπιδράσεων

 Αντίστοιχα εργαλεία Gephi, NodeXL

 CMAP Εννοιολογικοί χάρτες

 Many Eyes Εργαλεία οπτικοποίησης πληροφορίας

 R Πακέτο στατιστικής ανάλυσης (αντί για SPSS)

 Gapminder (Εργαλείο οπτικοποίησης)

 Tableau (Εργαλείο οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων)



Student Activity Monitor

 Επισκόπηση και γραφική 
αναπαράσταση
αλληλεπίδρασης



Beestar Insight

 Μαθησιακή πορεία

 http://edutechwiki.unige.ch/en/B
eestar_insight

 Commercial

http://edutechwiki.unige.ch/en/Beestar_insight


SNAPP Εργαλείο που επιτρέπει την οπτικοποίηση των δικτύου 
αλλλεπιδράσεων που προκύπτει από συζητήσεις σε φόρουμ 
(αναρτήσεις, απαντήσεις κλπ).

Social Networks Adapting Pedagogical Practice
http://research.uow.edu.au/learningnetworks/seeing/snapp/index.html

http://bit.ly/17xObd

http://research.uow.edu.au/learningnetworks/seeing/snapp/index.html
http://bit.ly/17xObd




















Πλεονεκτήματα

 Επισκόπηση μαθησιακής προόδου για μεγάλο αριθμό φοιτητών

 Προσωποποιημένη ανάδραση

 Αποφάσεις για την εκπαίδευση βασισμένες σε δεδομένα και όχι 
απόψεις, ιδεολογίες, δοξασίες



Ποια προβλήματα υπάρχουν;

 Ηθικής φύσεως (πχ ανωνυμία δεδομένων αλληλεπίδρασης)

 Έλλειψη εξειδικευμένων εργαλείων

 Σημαντικές τεχνολογικές απαιτήσεις για να αξιοποιηθούν από 
την πλευρά του εκπαιδευτή



Πηγές

 Enhancing Teaching and Learning Through Educational Data Mining 
and Learning Analytics: An Issue Brief, US Department of Education 
http://tech.ed.gov/wp-content/uploads/2014/03/edm-la-brief.pdf

 Σύνοψη στο Slideshare
http://www.slideshare.net/marbienk/educational-data-
mininglearning-analytics-issue-brief-overview-
12328469?ref=http://www.cccblog.org/2012/04/10/dept-of-
education-releases-learning-analytics-issue-brief/

http://tech.ed.gov/wp-content/uploads/2014/03/edm-la-brief.pdf
http://www.slideshare.net/marbienk/educational-data-mininglearning-analytics-issue-brief-overview-12328469?ref=http://www.cccblog.org/2012/04/10/dept-of-education-releases-learning-analytics-issue-brief/


Μαθήματα

 Μάθημα στο Canvas

https://learn.canvas.net/courses/33/assignments/syllabus

 Μεταπτυχιακό σε Learning Analytics, Columbia University, 
Teachers College

http://www.columbia.edu/~rsb2162/lak-concentration.html

 edX Data Analytics and Learning

https://www.edx.org/course/data-analytics-learning-utarlingtonx-
link5-10x#.VLKTuiuUfh4

http://www.columbia.edu/~rsb2162/bigdataeducation.html

https://learn.canvas.net/courses/33/assignments/syllabus
http://www.columbia.edu/~rsb2162/lak-concentration.html
https://www.edx.org/course/data-analytics-learning-utarlingtonx-link5-10x#.VLKTuiuUfh4
http://www.columbia.edu/~rsb2162/bigdataeducation.html


Άλλοι σύνδεσμοι

 http://www.learninganalytics.net/ Εξαιρετικό σεμινάριο στο 
Stanford

 Journal of Learning Analytics http://learning-analytics.info/

 Ευρωπαϊκή Κοινότητα http://www.laceproject.eu/

 http://horizon.wiki.nmc.org/Learning+Analytics

http://www.learninganalytics.net/
http://learning-analytics.info/
http://www.laceproject.eu/
http://horizon.wiki.nmc.org/Learning+Analytics
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