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Περίληψη 

Οι διαδρομές και οι επιλογές μέσω τεχνολογικών συστημάτων, η ηθελημένη ή μη 

καταχώρηση δεδομένων, οι ψηφιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρηστών δημιουργούν 

σήμερα ένα τεράστιο όγκο δεδομένων που δύναται να καταγράφεται και να αναλύεται. 

Στον χώρο της Εκπαίδευσης η «Μαθησιακή Αναλυτική» (Learning Analytics) 

συνιστά πλέον ένα ιδιαίτερα δυναμικό νέο διεπιστημονικό πεδίο, που έχει ως 

αντικείμενο την καταγραφή, συλλογή, ανάλυση και αναφορά επί των δεδομένων και 

των ψηφιακών ιχνών των δρώντων (μαθητών, διδασκόντων κ.ά.) σε ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα. Οι στόχοι της Μαθησιακής Αναλυτικής ποικίλουν ανάλογα με 

τις προσεγγίσεις θεώρησης των εκπαιδευτικών συστημάτων και των μαθησιακών 

διαδικασιών και αξιών.  

Στο πλαίσιο της Μαθησιακής Αναλυτικής αναπτύσσονται έννοιες, θεωρίες, 

μέθοδοι και τεχνολογικές εφαρμογές για αξιοποίηση σε  τέσσερις κύριους γενικούς 

τομείς: (α) Μάθηση, (β) Διδασκαλία, (γ) Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και 

Συστημάτων, (γ) Έρευνα στην Εκπαίδευση. Η ένταση παραγωγής του πεδίου έχει 

οδηγήσει στην ανάπτυξη ποικίλων τεχνολογικών συστημάτων που υποστηρίζουν την 

επίγνωση, τη μεταγνώση και τον αναστοχασμό στους μαθητές, την ενορχήστρωση 

της διδασκαλίας και τον αναστοχασμό επί των διδακτικών στρατηγικών των 

εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων, την 

επιχειρησιακή διαχείριση εκπαιδευτικών οντοτήτων κ.ά. 

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να καταγράψει και να αναδείξει τις κύριες και 

ισχυρές τάσεις του επιστημονικού πεδίου, καθώς και τις ρητές ή άρρητες συναφείς 

θεωρήσεις για τους στόχους, τις αρχές και τις αξίες των εκπαιδευτικών 

συστημάτων. Επιπρόσθετα, αναδεικνύει διαστάσεις ηθικής και δεοντολογίας στην 

καταγραφή, ανάλυση και χρήση των ιχνών αλληλεπιδράσεων και των προσωπικών 

δεδομένων, που απαιτούν την ανάληψη της ευθύνης όλων για τον προσδιορισμό 

πολιτικών ηθικής δεδομένων εκπαιδευτικών μονάδων.   
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Eισαγωγή  

Οι διαδρομές και οι επιλογές μέσω τεχνολογικών συστημάτων, η ηθελημένη ή μη 

καταχώρηση δεδομένων, οι ψηφιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρηστών δημιουργούν 

σήμερα ένα τεράστιο όγκο δεδομένων που δύναται να καταγράφεται, να αναλύεται και 

να αξιοποιείται ποικιλοτρόπως. 

Τα ψηφιακά ίχνη που στον χώρο του παγκόσμιου ιστού (world wide web) είναι 

γνωστά και ως ψηφιακή σκιά (cybershadow), αναφέρονται στις πληροφορίες που 

αφήνει πίσω του ο χρήστης όταν αναζητεί ιστοτόπους ή εργάζεται σε ένα 

τεχνολογικό περιβάλλον. Η καταγραφή ιχνών και δεδομένων (π.χ. στοιχεία 

ταυτότητας, δεδομένα προτιμήσεων και επιδόσεων) γίνεται αυτοματοποιημένα ή μη, 

εν γνώσει ή μη των υποκειμένων μέσω κάθε είδους τεχνολογικών συσκευών (π.χ. 

διαμέσου κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών και δικτύων ή και γύρω από αυτά). 

Παραδείγματα αξιοποίησης των ιχνών και δεδομένων από την καθημερινή ζωή, 

αλλά και τις διεθνείς και εθνικές ειδήσεις, έχουμε πολλά, όπως: η προσαρμοσμένη 

διαφήμιση στο «προφίλ» του χρήστη, η προσαρμοσμένη επιλογή ιστοσελίδων και 

πηγών, η πρόβλεψη  ή  διαλεύκανση εγκλημάτων, η κατασκοπεία κ.ά. 

H έκρηξη της ποσότητας των ημερήσιων ιχνών και δεδομένων κάθε είδους που 

παράγονται από το διαδίκτυο, τις κινητές τηλεφωνίες, τους αισθητήρες κ.ά., 

ιδιαίτερα κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, μας έκαναν να αναφερόμαστε σε «μεγάλα 

δεδομένα» (big data), τα οποία αυξάνονται διαρκώς σε τρεις διαστάσεις: όγκο 

(ποσότητα δεδομένων), ταχύτητα (δεδομένων που εισάγονται και εξάγονται) και 

ποικιλία (πηγών και τύπων δεδομένων). 

Στον χώρο της Εκπαίδευσης, η ανάλυση ιχνών, δράσεων και αλληλεπιδράσεων, 

ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας 2000, με όρους «Aνάλυση Αλληλεπιδράσεων» 

(Interaction Analysis) ή «Ανάλυση Ιχνών» (Traces Analysis) και καταγράφηκε σε 

ερευνητικές εργασίες που εστίαζαν στην ανάλυση των αλληλεπιδράσεων σε 

καταστάσεις συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων (διαδικτυακών ή μη). Κύριος  

στόχος ήταν αφενός η μελέτη και κατανόηση αυτών των νέων σύνθετων μαθησιακών 

καταστάσεων και αφετέρου η παραγωγή νέων γνωστικών εργαλείων που παράγονταν 

από τις οπτικοποιήσεις των αναλύσεων και οι οποίες παρέχονταν προς αξιοποίηση 

σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και ερευνητές. Χαρακτηριστικές εργασίες της περιόδου 

ήταν μεταξύ άλλων οι εργασίες των Dillenbourg et al. 2002, Reimann 2003, Petrou 

& Dimitracopoulou 2003, Dimitracopoulou 2005, Cheng & Vassileva, 2005. Μια 

δεκαετία αργότερα, στις αρχές του 2010, το πεδίο βρίσκεται πλέον σε έκρηξη 

εξέλιξης, με κύρια πηγή ώθησης τα Aνοικτά, Διαδικτυακά, Μαζικά Πανεπιστημιακά 

Μαθήματα (Massive Open Online Courses, MOOCs) όπου ένα μάθημα μπορεί να 

έχει άνω των 150.000 εγγεγραμμένων φοιτητών (Siemens & Long, 2011, Gasevic et 

al. 2014). Παράλληλα, η καταγραφή και ανάλυση δεδομένων και ιχνών εφαρμόστηκε 

σε τυπικά ή διαδικτυακά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και φορείς καθώς και σε 

σχολικές μονάδες (καταγράφοντας στοιχεία του προφίλ των φοιτητών και  μαθητών, 

την βαθμολογική τους πορεία κ.ά.). 
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Συνοπτικά, διακρίνουμε τρεις κύριους πόλους ώθησης για την ανάπτυξη του 

πεδίου, που σήμερα εγγράφεται κυρίως μέσα από τον όρο της «Μαθησιακής 

Αναλυτικής» (Learning Analytics): (α) Κατανόηση και υποστήριξη της μάθησης μέσω 

κοινωνικών, συνεργατικών εργαλείων, (β) Δημιουργία και Επέκταση των MOOCs, 

(γ) Επιχειρηματικοί λόγοι (επιχειρηματικά πανεπιστήμια, εταιρείες που απευθύνονται 

σε σπουδαστές και φοιτητές/τριες κλπ). 

Ποιες χρήσεις μπορεί να λάβει η καταγραφή και ανάλυση δεδομένων, στον χώρο 

της εκπαίδευσης; Για ποιους σκοπούς εφαρμόζεται; Από ποιους συλλέγονται τα 

δεδομένα και ποιοι έχουν την ευθύνη; Αναζητείται η συγκατάθεση των υποκειμένων; 

Γνωστοποιούνται στα υποκείμενα τα παραγόμενα των αναλύσεων των συναφών 

ιχνών και δεδομένων; Ποιο είναι το φάσμα των λειτουργιών που υποστηρίζονται; 

Ποιες είναι οι κυρίαρχες τάσεις σχεδιασμού συστημάτων Μαθησιακής Αναλυτικής; 

Αλλά και ποια φιλοσοφία για την εκπαίδευση και τη μάθηση εξυπηρετούν αυτές οι 

εφαρμογές;  

Η παρούσα εισήγηση επισκόπησης και σύνθεσης του πεδίου της Μαθησιακής 

Αναλυτικής έρχεται να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα και ταυτόχρονα να 

αναδείξει αφενός το εύρος και το ενδιαφέρον του πεδίου και αφετέρου, μέσω της 

ταυτοποίησης των κυρίαρχων τάσεων που διαγράφονται, να εντοπίσει τις διαστάσεις 

που υπεισέρχονται και οφείλουμε να λάβουμε υπόψη, προκειμένου να συμβάλουμε σε 

μια εκπαίδευση που εξακολουθεί να έχει πρωτεύοντα νοήματα και διακυβεύματα. 

To κείμενο επιχειρεί μια σύνθεση ενός νέου πεδίου που βρίσκεται σε εξαιρετικά 

έντονη εξέλιξη προς ποικίλες κατευθύνσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι 

κατευθύνσεις χρήσης, οι ερευνητικές τάσεις και οι συγκρούσεις, οι ρητές ή άρρητες 

θεωρητικές προσεγγίσεις θα καθορίσουν αφενός την χρησιμότητα της δυναμικής τού 

πεδίου και την διαμορφωτική βαρύτητα που θα έχει στον χώρο της εκπαίδευσης 

κατά τα προσεχή έτη, και αφετέρου τη φύση της εννοιολογικής και μεθοδολογικής 

συγκρότησης του επιστημονικού πεδίου ταυτόχρονα με τους κώδικες ηθικής και 

δεοντολογίας που θα το προσδιορίσουν.   

Συγκεκριμένα, στο παρόν άρθρο καταρχάς ορίζεται το πεδίο της Μαθησιακής 

Αναλυτικής, καθώς και οι επιστήμες πηγές που συνθέτουν την διεπιστημονική του 

υπόσταση, ενώ στη συνέχεια προτείνονται κατηγοριοποιήσεις των τεχνολογικών 

εφαρμογών του πεδίου και παρατίθενται ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. 

Παρουσιάζεται μια ανάλυση των διαστάσεων των συναφών εφαρμογών ως προς τα 

ορατά και μη ορατά χαρακτηριστικά τους. Τα ζητήματα της ηθικής και της 

δεοντολογίας ως προς τον σχεδιασμό αλλά και τις συνθήκες χρήσης των συστημάτων 

Μαθησιακής Αναλυτικής αναδεικνύονται σε χωριστή ενότητα. Τέλος, επισημαίνονται 

οι προβληματισμοί πάνω στις τάσεις του πεδίου, στην ισχύ τους και στην προοπτική 

τους.  
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Το επιστημονικό πεδίο της Μαθησιακής Αναλυτικής 

Ανάδυση Επιστημονικού πεδίου 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το πεδίο της Μαθησιακής Αναλυτικής ξεκίνησε δυναμικά 

και βρίσκεται υπό διαμόρφωση κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Για την δημιουργία 

του, εργάσθηκαν ερευνητές από όλο τον κόσμο, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια 

σημαντική παρουσία και ενεργή συμβολή έχουν και οι εταιρείες.  

Το επιστημονικό κίνητρο της ενασχόλησης των ερευνητών ποικίλει. Ενδεικτικά, 

ορισμένοι ερευνητές εστίασαν στην καταγραφή των ιχνών αλληλεπιδράσεων ως 

συμπληρωματική πηγή δεδομένων, προκειμένου να μελετήσουν διεξοδικά την 

σύνθετη συνεργατική μάθηση μέσω τεχνολογικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

Άλλοι, ανακάλυψαν τη δυνατότητα να προσφέρουν νέα γνωστικά εργαλεία επίγνωσης 

και αναστοχασμού επί των ενεργειών των συμμετεχόντων (μαθητών, διδασκόντων), 

σε σύνθετες συνεργατικές ή ευρύτερα κοινωνικές δραστηριότητες μέσω 

διαδικτυακών τεχνολογικών εργαλείων (Hlapanis & Dimitracopoulou, 2007). 

Ορισμένοι ερευνητές ενδιαφέρθηκαν να παράξουν εργαλεία επισκόπησης και 

ανάλυσης των αλληλεπιδράσεων των μαθητών τους και των ίδιων των καθηγητών, 

προκειμένου να υποστηρίξουν τον αναστοχασμό ως προς τις διδακτικές στρατηγικές 

που εφαρμόζονται (Petrou & Dimitracopoulou, 2003, Dyckhoff et al. 2012). 

Υπήρξαν ερευνητές που κωδικοποίησαν εργαλεία δόμησης μαθησιακών σεναρίων και 

ενορχήστρωσης στρατηγικών και τακτικών διδασκαλίας (Dillenbourg, 2015, Slotta & 

Tissenbaum, 2012), για δραστηριότητες που έχουν μια ή περισσότερες φάσεις και 

στάδια ανάπτυξης. Άλλοι εμπνεύστηκαν από την καταγραφή «βιο-φυσιολογικών» 

δεδομένων και δεδομένων οργάνωσης κι επαναληπτικότητας καθημερινών 

δραστηριοτήτων (Duval, 2011, Santos et al. 2012), ενώ υπήρξαν ερευνητές που 

εργάστηκαν για τη Μαθησιακή Αναλυτική εξ αιτίας των αναγκών που προέκυψαν από 

την διαχείριση των Ανοικτών Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) 

(Gasevic et al. 2014, Moissa et al. 2015). Ορισμένοι ερευνητές ασχολήθηκαν με την 

ανάλυση ιχνών και δεδομένων, προκειμένου να προσφέρουν αυτοματοποιημένα 

συστήματα αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθητών (Thille et al. 2014). Τέλος, 

ήταν κυρίως οι μεγάλες εταιρείες αυτές που εστίασαν στην ανάπτυξη συστημάτων 

συνολικής καταγραφής και αποτίμησης της λειτουργίας μιας εκπαιδευτικής 

οντότητας (σχολική μονάδα, πανεπιστήμιο, πρόγραμμα επιμόρφωσης κλπ.) 

προκειμένου να υπάρχει μια διαρκής καταγραφή της λειτουργίας και η διαχείρισή 

τους να βασίζεται σε απτά δεδομένα.  

Ένας σημαντικός αριθμός συναφών δημοσιεύσεων παρουσιάστηκε κατά την 

δεκαετία 2000-2010, ενώ ορισμένες επιστημονικές συνεδρίες εργασίας (workshops) 

κατέγραψαν πιο εμφατικά τα ερωτήματα εκείνης της εποχής (ενδεικτικά: 

Dimitracopoulou, Dillenbourg, Hoppe, 2004, Suthers et al. 2009). 

Η εγκαθίδρυση του επιστημονικού πεδίου, αναγνωρίζεται πλέον από όλους 

(Siemens, 2013), έλαβε χώρα κατά την έναρξη της τρέχουσας δεκαετίας, όταν 
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καταγράφηκαν μια σειρά από τυπικά γεγονότα, συναφή της εγγραφής νέου 

επιστημονικού πεδίου, όπως: (α) Θεσμοθέτηση Διεθνούς Συνεδρίου: Διεθνές 

Συνέδριο Μαθησιακής Αναλυτικής και Γνώσης (Learning Analytics & Knowledge 

International Conference -LAK-), που διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2011, (β) 

Ίδρυση Διεθνούς Ένωσης, της ένωσης SoLAR: Society for Learning Analytics 

Research, [https://solaresearch.org], (γ) Έκδοση διεθνούς επιστημονικού 

περιοδικού στο αντικείμενο: Journal of Learning Analytics [ISSN 1929-7750]. 

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει 

ενεργά την προώθηση της Μαθησιακής Αναλυτικής. Αφενός μέσω της 

χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων (χαρακτηριστικότερο των οποίων το 

πρόγραμμα LACE: Learning Analytics Community Exchange) και αφετέρου, μέσω 

της κυρίαρχης αναφοράς της Μαθησιακής Αναλυτικής ως το πεδίο των 

τεχνολογικών εφαρμογών και υπηρεσιών που θα υιοθετηθεί με γοργούς ρυθμούς 

κατά τα τρέχοντα έτη (2014-2018), αναφορά που παρατίθεται εμφατικά σε όλες τις 

εκθέσεις που αφορούν τόσο σχολική όσο και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά 

και ολιστικά την εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες (βλέπε ΝMC, Horizon Report 

ΕU, 2013 & 2014 και ειδικά τις εκδόσεις: School Edition, Global Higher Education, 

Global K-12 Education). 

 

Ορισμός Επιστημονικού Πεδίου 

Ο ορισμός κάθε επιστημονικού πεδίου, συνιστά και μια κατάθεση της θεώρησης 

του πεδίου και της ευρύτητας των διαστάσεων του. Ο ορισμός που είναι σήμερα 

αποδεκτός από σημαντικό αριθμό ερευνητών του χώρου βασίζεται στον ορισμό που 

δόθηκε στο 1ο συναφές διεθνές συνέδριο1 : 

«Mαθησιακή Αναλυτική είναι το πεδίο της καταγραφής, συλλογής, ανάλυσης 

και αναφοράς επί των δεδομένων των μαθητών και του περικειμένου τους, με 

στόχο την κατανόηση και την βελτίωση της μάθησης και των περιβαλλόντων 

μέσα στα οποία λαμβάνει  χώρα» 

Στο παρόν κείμενο αποδεχόμαστε τον συγκεκριμένο ορισμό, με ορισμένες 

αποσαφηνίσεις και διευρύνσεις. Ειδικότερα, με τη σημασία της λέξης «περιβάλλον» 

να ξεκινά από το στενό τεχνολογικό περιβάλλον (π.χ. το εκπαιδευτικό λογισμικό) στο 

οποίο κατ’ εξοχήν αναφέρεται ο εν λόγω ορισμός και να διευρύνεται στην ομάδα, 

στην τάξη, στην εκπαιδευτική μονάδα, στην εκπαιδευτική περιφέρεια, στο εθνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα κλπ. ανάλογα με τις συνθήκες υλοποίησης της μαθησιακής ή 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας και τον σκοπό εφαρμογής της Μαθησιακής 

Αναλυτικής. Επιπρόσθετα, με την εισαγωγή της ευρύτερης οπτικής όλων «των 

συμμετεχόντων» στη μαθησιακή κατάσταση, πέραν των μαθητών, δεδομένου ότι και 

                                                           
1 1st International “Learning Analytics and Knowledge” Conference, LAK2011, Conference website: 

“We define Learning Analytics as the measurement, collection, analysis and reporting of data 

about learners and their contexts, for purposes of understanding and optimizing learning and the 

environments in which it occurs”, (Siemens & Gasevic, 2012). 
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οι ενέργειες άλλων (π.χ. των διδασκόντων) παίζουν καθοριστικό ρόλο. Τέλος, με την 

ρητή αναφορά σε «εκπαιδευτική διαδικασία» (που υπονοείται μόνο στον εν λόγω 

ορισμό, παρότι είναι κομβικής σημασίας), η θέαση περνά από το μικροεπίπεδο των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων, στο μεσοεπίπεδο της εκπαιδευτικής οντότητας μέσα 

στην οποία οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα. Με τον τρόπο αυτό, το ενδιαφέρον 

της μάθησης δύναται να μεταβιβαστεί και σε ένα πιο συστημικό επίπεδο, στην 

εκπαιδευτική μονάδα ή ακόμα και στην εκπαιδευτική περιφέρεια ως μια οντότητα, 

που βρίσκει τα μέσα να αποκτά επίγνωση επί του τρόπου λειτουργίας του, και με 

συλλογική νοημοσύνη δύναται να μαθαίνει και να βελτιώνεται. Κατά συνέπεια, 

προτείνουμε την ακόλουθη διευρυμένη διατύπωση ορισμού  του πεδίου: 

«Mαθησιακή Αναλυτική είναι το πεδίο της καταγραφής, συλλογής, ανάλυσης 

και αναφοράς επί των δεδομένων των συμμετεχόντων σε μια εκπαιδευτική 

διαδικασία και του περικειμένου αυτών, με στόχο την κατανόηση και την 

βελτίωση της μάθησης και των περιβαλλόντων μέσα στα οποία λαμβάνει  

χώρα». 

 O εν λόγω ορισμός έχει μια ‘μετασχηματιστική’ οπτική, στην εκπαιδευτική και 

μαθησιακή διαδικασία, και δεν καθορίζει τους στόχους επίτευξης με ένα αυστηρά και 

λεπτομερειακά προκαθορισμένο μοντέλο εκπαίδευσης ή μάθησης. Συνδυάζει δε το 

μέσο (Αναλυτική) με τον σκοπό (Μάθηση), την χρήση δηλαδή της αναλυτικής για την 

βελτίωση της μάθησης (Balacheff & Lund, 2013). Παράλληλα, η θεώρηση που του 

προσδίδουμε και προτείνουμε στο παρόν κείμενο, περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους 

διαστάσεις του πεδίου (όπως θα τις εξετάσουμε στις επόμενες ενότητες, 

λαμβάνοντας υπόψη με ενιαίο τρόπο και την «Ακαδημαϊκή Αναλυτική»), εφόσον ο 

στόχος είναι η διαρκής βελτίωση του μαθησιακού και συνολικά του εκπαιδευτικού 

συστήματος. 
 

Επιστήμες πηγές ενός διεπιστημονικού πεδίου 

Η Mαθησιακή Αναλυτική είναι ένα επιστημονικό πεδίο, διεπιστημονικής υφής, και 

οι επιστήμες πηγές από τις οποίες αντλεί είναι ποικίλες, αλλά εγγράφονται σε δύο 

βασικούς κορμούς: αυτές που εντάσσονται στην «Αναλυτική» και αυτές που 

εντάσσονται ευρύτερα ή παραδοσιακά στις «Επιστήμες της Αγωγής» ή «Επιστήμες 

της Μάθησης» (Learning Sciences) όπως αναφέρονται στις αγγλοσαξωνικές χώρες 

(Σχήμα 1). Για ένα νέο και υπό διαμόρφωση επιστημονικό πεδίο, έχει κομβική 

σημασία η θεώρηση όλων των συναφών επιστημών-πηγών. Η μερική ή η μονομερής 

θέαση και επίδραση κάποιων επιστημών θα έχει συνέπειες τόσο στον μέγιστο δυνατό 

πλούτο (μεθοδολογικό, εννοιολογικό) που μπορούν να συνεισφέρουν, όσο και στην 

αποτίμηση των επιδράσεων που μπορούν να επιφέρουν οι χρήσεις των παραγομένων 

της Μαθησιακής Αναλυτικής.   
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Σχήμα 1. Επιστήμες πηγές του διεπιστημονικού πεδίου της Μαθησιακής Αναλυτικής 
 

Οι Επιστήμες της Αγωγής, ευρέως γνωστές στον χώρο της Εκπαίδευσης (και άρα 

δεν χρήζουν εκτεταμένης αναφοράς στο παρόν κείμενο) είναι αυτές (Γνωσιακή 

Επιστήμη, Γνωστική Ψυχολογία, Παιδαγωγική, Διδακτικές των Γνωστικών 

Αντικειμένων, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Οικονομία της Εκπαίδευσης, 

Εκπαιδευτική Μηχανική κ.ά.) τις οποίες λαμβάνει  ή  θα έπρεπε να λαμβάνει 

επαρκώς υπόψη η Μαθησιακή Αναλυτική τόσο στο μικροεπίπεδο όσο και στο 

μακροεπίπεδο των εφαρμογών της, αναφορικά αφενός με τον σχεδιασμό τους, και 

αφετέρου με την δυνητική επίδρασή τους στις εκπαιδευτικές οντότητες, μικρής ή  

μεγαλύτερης κλίμακας. 

H «Αναλυτική», εν γένει, συνιστά ένα σύνολο εννοιών και μεθόδων, που 

χρησιμοποιούνται στην επιστήμη αλλά και στην ‘επιχειρηματικότητα’. Αναφέρεται 

στην υπολογιστική τεχνολογική υποστήριξη για την συλλογή ψηφιακών δεδομένων, η 

επεξεργασία των οποίων συμβάλλει στις αναγκαίες πληροφορίες για την ‘λήψη 

αποφάσεων’. Αξιολογεί τρέχουσες ή παρελθούσες πράξεις και συχνά εκτιμά το 

δυναμικό μελλοντικών δράσεων, έτσι ώστε να λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις και 

να προσαρμόζονται οργανισμοί ή και άτομα σε πιο αποτελεσματικές στρατηγικές. Η 

Αναλυτική, στην γενική της εκδοχή, επιτρέπει να αυξάνουμε τον βαθμό με τον οποίο 

οι επιλογές βασίζονται σε αποδείξεις (evidence) και όχι σε εκτιμήσεις ή 

προκαταλήψεις. Με την αύξηση των τεράστιων συνόλων δεδομένων και της 

υπολογιστικής ισχύος, αναπτύχθηκαν υποδομές που παράγουν ‘σύγχρονη’ 

ανατροφοδότηση, προκειμένου να ενημερώνουν για πιο έγκαιρες παρεμβάσεις. Οι 

οργανισμοί μπορούν έτσι να δημιουργήσουν «ψηφιακά νευρικά συστήματα» που 
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παρέχουν ανατροφοδότηση σε ‘πραγματικό χρόνο’ πάνω στις συνέπειες των δράσεων 

στο εσωτερικό  του και το εξωτερικό του περιβάλλον. 

Οι πιο σημαντικές ερευνητικές και επαγγελματικές κοινότητες που εργάζονται 

πάνω στην Αναλυτική εγγράφονται στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Στατιστική, 

Επιχειρηματική Νοημοσύνη, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εξόρυξη Δεδομένων, Τεχνητή 

Νοημοσύνη, Οπτικοποίηση Πληροφοριών, Αναλυτική Ιστοτόπων, Βιβλιομετρική. Τα 

όρια μεταξύ  αυτών των πεδίων δεν είναι διακριτά και ίσως είναι προτιμότερο να 

μιλάμε για διαφορετικές οπτικές και προοπτικές, παρά για διαφορετικά είδη 

Αναλυτικής (Cooper, 2012). 

Πέρα από την Στατιστική, όπου οι  μαθηματικές της βάσεις ανατρέχουν στον 18ο 

αιώνα, η Επιχειρηματική Νοημοσύνη (Business Intelligence) εφαρμόζεται πέρα από 

τα τυπικά εμπορικά προϊόντα, ακόμα και στον χώρο της Εκπαίδευσης (κυρίως στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση), ιδιαίτερα στην Μεγάλη Βρετανία 

και στις Ενωμένες Πολιτείες Αμερικής. H Λειτουργική ή Επιχειρησιακή Έρευνα 

(Operational Research), στον τομέα της εκπαίδευσης, λαμβάνει υπόψη τις 

πρακτικές πλευρές των λειτουργιών, τόσο στις κοινωνικές όσο και στις τεχνικές 

διαστάσεις και παραμέτρους, με την έννοια κυρίως των πρακτικών παρά των 

τεχνολογιών. 

Με την Τεχνητή  Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), που έχει αναπτύξει μεταξύ 

άλλων μεθόδους που επιτρέπουν στους υπολογιστές να «μαθαίνουν», μέσω των 

συναφών αλγορίθμων (machine learning algorithms), μπορούν να ανιχνευθούν δομές 

και μοτίβα (patterns) σε σειρές σύνθετων και ενδεχόμενα μη πλήρων δεδομένων. 

Ορισμένες από αυτές τις μεθόδους έχουν αποτελέσει τη βάση για την Εξόρυξη 

Δεδομένων (Data Mining), γνωστή και ως «Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις 

Δεδομένων». Αντιστοιχούν συχνά σε αυτό που αναφέρεται ως Προβλεπτική 

(Predictive) Αναλυτική. 

Η Oπτικοποίηση Πληροφοριών (Information Visualization) αναφέρεται κυρίως 

στην οπτικοποίηση μη αριθμητικών πληροφοριών, αν και συνήθως αφορά μικτά 

δεδομένα (ποσοτικά και ποιοτικά). Το πεδίο βρίσκεται σε ιδιαίτερη άνθηση τα 

τελευταία χρόνια με την ανάδυση νέων απεικονίσεων (π.χ. Σύννεφο λέξεων -world 

cloud-, Διάγραμμα Κοινωνικών Δικτύων -Social Network Analysis-). Η 

Οπτικοποίηση Πληροφοριών, έχει ήδη μεγάλη επίδραση στον χώρο της μάθησης και 

της εκπαίδευσης, γιατί έχει συμβάλλει στην ανάδειξη πολλών νέων οπτικοποιήσεων 

(μέσω χρήσης ‘μεταφορών’ όπως δένδρα και φύλλα δένδρων κ.ά.) και νέων 

γνωστικών εργαλείων.  

Όσον αφορά την Aναλυτική Ιστοτόπων (Web Analytics), πρόκειται για μία από 

τις πρώτες νέες Αναλυτικές που είχαν έντονη ανάπτυξη και αξιοποίηση κατά την 

προηγούμενη δεκαετία, ενώ ορόσημο αυτής της κατεύθυνσης υπήρξε η υπηρεσία 

GoogleAnalytics, που παρέχει στατιστικές και οπτικοποιήσεις, για την 

επισκεψιμότητα ενός ιστοτόπου. 
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Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πεδίο της Βιβλιομετρικής 

(Bibliometrics) καθώς και η συναφής Μετρητική της Επιστήμης (Scientometrics) 

που αφορά στην ανάλυση των επιστημονικών ετερο-αναφορών (citations), της 

επίδρασης των επιστημονικών περιοδικών κλπ. και φτάνει έως την μελέτη της 

πρόσβασης, χρήσης, διάδοσης, επίδρασης κάθε «πόρου» (αρχείο- υλικό μαθήματος, 

βιντεο-μάθημα κλπ.). Και οι δύο κλάδοι υπάγονται σε έναν γενικότερο κλάδο αυτόν 

της Αναλυτικής της Διαχείρισης (Management Analytics). 

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην Αναλυτική, στον 

χώρο της Εκπαίδευσης, όπως η Ανάλυση Περιεχομένου (π.χ. των κειμένων που 

παράγουν οι εκπαιδευόμενοι), η Ανάλυση Διαλόγου (στις ανταλλαγές και 

αλληλεπιδράσεις μέσω chat, sms, discussion forum κ.ά.), η Aνάλυση Κοινωνικών 

Δικτύων (Social Network Analysis- SNA) που αναδεικνύει και οπτικοποιεί τις 

ρητές και άρρητες σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και ‘πηγών’ (resources). Η βάση αυτής 

της ανάλυσης πηγάζει από την Κοινωνιολογία της δεκαετίας 1950, αλλά η 

εκτεταμένη χρήση των δικτύων, την έχει εξελίξει σε μια κεντρικής σημασίας μέθοδο. 

H Μαθησιακή Αναλυτική συνιστά σήμερα ένα επιστημονικό πεδίο σε κατάσταση 

συγκρότησης, μέσω των επιστημονικών πεδίων που δύνανται να συμβάλλουν σε αυτή, 

με ποικίλες μεθοδολογίες και εργαλεία, τάσεις και εννοιολογικές βιβλιοθήκες. 

Πρόκειται για ένα πεδίο που φαίνεται να είναι μακράς πνοής, δύναται να θεωρηθεί  

ως ένα πολυμεθοδολογικό ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά κοινωνικοτεχνικά 

συστήματα μάθησης, και επομένως απαιτείται να εστιάσει ενδελεχώς, μεταξύ άλλων, 

στα προβλήματα εφαρμογής στο πεδίο. Ερευνητές προβληματίζονται για την φύση 

της διεπιστημονικότητας (Balacheff & Lund, 2012), καθώς και τις διαστάσεις που 

χρειάζεται να προσεχθούν για την συνεπή συγκρότηση του πεδίου (Greller & 

Drachsler, 2012, Chatti et al., 2014, Gasevic et al. 2015, Knight et al. 2014). 

  

 

Κατηγοριοποιήσεις και Παραδείγματα Εφαρμογών Μαθησιακής 

Αναλυτικής 

Ένα σύστημα Μαθησιακής Αναλυτικής, συνδέεται με ένα ή περισσότερα 

τεχνολογικά περιβάλλοντα και λογισμικά, καταγράφει ίχνη ενεργειών και δεδομένα 

των συμμετεχόντων σε αυτά, τα αναλύει και παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτών 

των επεξεργασιών στην διεπιφάνεια επικοινωνίας του (αποδίδεται ορισμένες φορές 

ως ‘dashboard’), επιμερισμένα ή ταυτόχρονα, με μορφές διαγραμματικές, σχηματικές 

ή λεκτικές. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να σχεδιαστεί για τεχνολογικά περιβάλλοντα 

όπως Πλατφόρμες Εκπαίδευσης (Virtual Learning Environments) (π.χ. Μοοdle), 

Eφαρμογές Web (εργαλεία όπως webmail, youtube, dropbox, αλλά και εκπαιδευτικά 

λογισμικά όπως Κnowledge Forum), για Κατανεμημένα Μαθησιακά Περιβάλλοντα 

(Distributed Learning Environments) (π.χ OpenStudy), για λογισμικά 

(εκπαιδευτικά λογισμικά ή εφαρμογές γενικής χρήσης) σταθερού ή φορητού 

υπολογιστή, καθώς και για κινητές τεχνολογίες (κινητό τηλέφωνο) (π.χ. Guess it!).   
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Στο πλαίσιο της Μαθησιακής Αναλυτικής, κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, 

έχουν παραχθεί ποικίλες ερευνητικές εφαρμογές, που δύνανται να 

κατηγοριοποιηθούν με ποικίλους τρόπους. Για παράδειγμα, ο Buckingham Shum 

(2012) διακρίνει τις εφαρμογές του πεδίου ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης στο 

οποίο αναφέρονται: (α) στο μικροεπίπεδο της τάξης (πλήρης καταγραφή ενός 

μαθήματος ή μιας μαθησιακής δραστηριότητας), (β) στο μεσοεπίπεδο μιας 

εκπαιδευτικής μονάδας (ή ενός πλήρους προγράμματος εκπαίδευσης), (γ) στο 

μακροεπίπεδο της Εκπαίδευσης (σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή σύνολο 

εκπαιδευτικών μονάδων). Άλλοι εστιάζουν στο κύριο ερώτημα που έρχεται να 

απαντήσει η εφαρμογή της Μαθησιακής Αναλυτικής (Daniel, 2014)  ή στην γενική 

λειτουργία την οποία επιτελεί, ήτοι : (α) Περιγραφική (όταν εστιάζει στο τι έχει ήδη 

συμβεί και απαντά στο ερώτημα της ανακάλυψης μοτίβων στα δεδομένα των 

μαθητών), (β) Προβλεπτική (όταν απαντά στο ερώτημα του τι πρόκειται να συμβεί, 

και επιχειρεί να προβλέψει τάσεις εξέλιξης στην μελλοντική πρόοδο του μαθητή), (γ) 

Ρυθμιστική (όταν επιχειρεί να απαντήσει στο τι πρέπει να γίνει, και παράγει 

συστάσεις για διδακτικές και μαθησιακές ενέργειες), (δ) Διαχειριστική (όταν για 

παράδειγμα αφορά λογιστικές λειτουργίες επί της χρήσης πόρων και αποφάσεις επί 

του επιπέδου ποιότητας μιας εκπαιδευτικής οντότητας). 

Στην παρούσα σύνθεση, δίνουμε έμφαση στον δρώντα και κύριο χρήστη του 

συστήματος. Εστιάζουμε λοιπόν, σε ένα πρώτο επίπεδο, σε ποιον απευθύνεται η 

εφαρμογή της Μαθησιακής Αναλυτικής, ποιος την χρησιμοποιεί, ποιος δηλαδή έχει 

την ευθύνη της αξιοποίησης των παραγομένων της. Με αυτή την θεώρηση, 

διακρίνουμε τις υπάρχουσες εφαρμογές της Μαθησιακής Αναλυτικής σε τέσσερεις 

μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με το αν αφορούν την:  (Ι) Μάθηση (όταν απευθύνεται 

κατά κύριο λόγο στο ίδιο το  υποκείμενο της μάθησης, (ΙΙ) Διδασκαλία (όταν 

απευθύνεται κυρίως στον διδάσκοντα), (ΙΙΙ) Εκπαιδευτική Διοίκηση (όταν αφορά 

ζητήματα διαχείρισης και διοίκησης εκπαιδευτικών οντοτήτων), (ΙV) Έρευνα (όταν 

αφορά κυρίως τους ερευνητές, που επιχειρούν να απαντήσουν ερωτήματα ως προς 

τις μαθησιακές και εκπαιδευτικές διαδικασίες, ή πάνω σε ζητήματα της 

επιστημονικής τους κοινότητας). Σε ένα δεύτερο επίπεδο, εστιάζουμε στον σκοπό 

για τον οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή από τον χρήστη αυτής (π.χ. για 

επίγνωση και αναστοχασμό ως προς τη βελτίωση της πορείας της μαθησιακής 

δραστηριότητας, για αυτοαξιολόγηση, για λήψη άλλης μαθησιακής διαδρομής). Η εν 

λόγω κατηγοριοποίηση  παρουσιάζεται σε επόμενη ενότητα (Σχήμα 2).  

Στις αμέσως επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα 

χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής. 
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Εικόνα 1. ModellingSpace Interaction Analysis component (Dimitracopoulou et al., 2004) 

 

Στις αρχές της δεκαετίας 2000, εν μέσω ενδιαφέροντος ανάπτυξης συνεργατικών 

περιβαλλόντων μάθησης, σχεδιάστηκαν συστήματα που ανέλυαν τις αλληλεπιδράσεις 

μιας μικρής ή μεγάλης ομάδας μαθητών, με σκοπό να υποστηρίξουν τον μαθητή (ως 

άτομο ή ως ομάδα), να αποκτήσει επίγνωση των ενεργειών του και να αναστοχαστεί, 

ώστε να αυτορρυθμίσει τις δράσεις του κατά την πορεία μιας μαθησιακής 

δραστηριότητας, αναφορικά με το γνωστικό ή με το κοινωνικό επίπεδο (ποιότητα 

συνεργασίας). Για παράδειγμα, η συνιστώσα Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων του 

ΜodellingSpace, μετά από μια συνεργατική δραστηριότητα δημιουργίας ενός 

εννοιολογικού χάρτη (Εικόνα 1.), επιτρέπει στον μαθητή να δει σε αργή κίνηση όλη 

την πορεία κατασκευής, με κωδικοποιημένες ενδείξεις (annotated playback) για την 

προσωπική  του συμβολή, ή να μελετήσει τα στατιστικά στοιχεία της συμμετοχής του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Στιγμιότυπο Εβδομαδιαίου Διαγράμματος SNA μαθήματος Κοινότητας Μάθησης 

(Hlapanis & Dimitracopoulou, 2006) 

Παρόμοια, κατά την μελέτη χρήσης ενός «forum συζητήσεων» στο πλαίσιο ενός 

πανεπιστημιακού μαθήματος, σχεδιάστηκε το σύστημα DIAS (Bratitsis & 

Dimitracopoulou, 2007), που παρείχε ένα ευρύ φάσμα δεικτών ανάλυσης είτε του 

1/7 

Απομονωμένες ομάδες 

Ιεραρχική Συνεργασία 
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κάθε μαθητή είτε της ομάδας στην οποία είχε ενταχθεί. Παρόμοια, για την μελέτη 

της ποιότητας διδασκαλίας σε μια Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών (πρόγραμμα 

επιμόρφωσης), η ανάλυση των ανταλλαγών email των συμμετεχόντων, αναπαρίστατο 

κάθε εβδομάδα σε μορφή διαγράμματος κοινωνικών δικτύων (SNA), κάτι που 

επέτρεπε αφενός να αναδεικνύεται ο τρόπος ενεργοποίησης εκπαιδευομένων (σε 

επίπεδο ενός μαθήματος) (Εικόνα 2), όσο και η συγκρότηση ή μη συνεκτικής 

«Κοινότητας Μάθησης», όταν αποτυπωνόταν το αντίστοιχο διάγραμμα του συνόλου 

της κοινότητας (Ηlapanis & Dimitracopoulou, 2006).   

Παρόμοιας προσέγγισης συστήματα σχεδιάστηκαν με τρόπο που απευθύνονταν 

κυρίως στον διδάσκοντα. Σε τεχνολογική υποδομή, ψηφιακού τραπεζιού άμεσης αφής 

και με εκπαιδευτικό συνεργατικό λογισμικό που αναγνωρίζει ταυτόχρονα πολλαπλούς 

δρώντες, οι Martinez-Maldonado et al. 2013, ανέπτυξαν το σύστημα 

MTDashboard, που αφενός οπτικοποιεί τον τρόπο συμμετοχής τού κάθε μαθητή και 

αφετέρου αξιολογεί την ποιότητα του εννοιολογικού χάρτη που κατασκευάζει κάθε 

ομάδα μαθητών σε σύγκριση με τον χάρτη του ειδήμονα (εκπαιδευτικού) (Εικόνα 3.).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3. MTDashboard, (Martinez-Maldonado et al., 2012) 

Άλλοι ερευνητές έδωσαν έμφαση στην υποστήριξη του διδάσκοντα, όταν έχει να 

εποπτεύσει και να διαχειριστεί διδακτικά (monitoring), μαθησιακές δραστηριότητες 

διερευνητικού τύπου, με διαφορετικά στάδια και φάσεις εξέλιξης (π.χ. Slotta et al. 

2012). Σε αυτό το επιμέρους πεδίο, σημαντική είναι η συμβολή του Dillenbourg 

(2010) που μέσω της μοντελοποίησης και δόμησης συνεργατικών μαθησιακών 

δραστηριοτήτων (Orchestration Graphs), παρήγαγε εφαρμογές μαθησιακής 

αναλυτικής για την διαχείρισή τους από διδάσκοντες σε μικρές, μεγάλες ή πολύ 

μεγάλες ομάδες μαθητών (σε ΜΟΟCs).    

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, αναπτύχθηκαν συστήματα Μαθησιακής Αναλυτικής 

που απευθύνονται σε παραπάνω από ένα ή δύο προφίλ χρηστών, που λαμβάνουν τη 

μορφή πλατφόρμας, με διαφοροποιημένες αναλύσεις, κατάλληλες για κάθε 

διαφορετικό χρήστη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πλατφόρμα “Learning 

Warehouse Platform”, που αναπτύχθηκε από εταιρεία (ViTal). Ιδιαίτερης αξίας 

είναι η συνιστώσα ELLI, που μοντελοποιεί και οπτικοποιεί διαστάσεις των 

«Διαθέσεων» (Disposition) των μαθητών, μέσα από μια κοινωνική θεώρηση της 
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μάθησης, που διαφοροποιείται από την μονοδιάσταση θεώρηση απόκτησης 

ικανοτήτων. Ο Buckingham Sum, που σχεδίασε την εν λόγω συνιστώσα, ορίζει την 

«Διάθεση» ως μια έννοια που συνδέεται με το κίνητρο, την συγκίνηση, το αξιακό 

σύστημα, καθώς και τις γνωστικές πηγές του υποκειμένου. Το ELLI αναλύει 

δεδομένα που συλλέγονται μέσω ατομικού ερωτηματολογίου και οπτικοποιεί τα 

αποτελέσματα, σε διαφορετικές διαστάσεις και με κατάλληλα διαγράμματα (Εικόνα 4) 

σε στιγμές ορόσημα της μαθησιακής διαδικασίας. 

 

 

Εικόνα 4. Διαγράμματα συνιστώσας ELLI (Buckingham Sum & Deakin Crick, 2012) 

Σημαντικές είναι επίσης οι εφαρμογές και οι προσεγγίσεις που αναπτύσσονται και 

εξελίσσουν την έρευνα, προκειμένου να μελετούν και να αξιολογούν την πορεία μιας 

διερευνητικής δραστηριότητας των μαθητών, κι όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Στο 

Πανεπιστήμιο Stanford, το εργαστήριο Transformative Learning Technologies Lab 

(TLT) αναπτύσσει πολυτροπική ανάλυση, χρησιμοποιώντας βιο-φυσιολογικές 

τεχνολογίες, αναλύσεις σήματος και εικόνας (ήχου, χειρονομιών), εξόρυξη 

δεδομένων και κειμένων, με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να 

αναλυθεί η πορεία ανοικτών διερευνητικών δραστηριοτήτων πολλαπλών φάσεων 

(projects), δίδοντας έτσι έμφαση στις εποικοδομητικές θεωρήσεις οικοδόμησης 

γνώσης, μάθησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας (Berland, et al. 2014). 

Διαφορετικής κατεύθυνσης είναι τα συστήματα αξιολόγησης μαθητών, και τα 

προσαρμοστικά συστήματα εξάσκησης που καταγράφουν διεξοδικά τις επιδόσεις κάθε 

ατόμου, καθώς και την συνολική επίδοση της τάξης, προσφέροντας ταυτόχρονα 

καθοδήγηση και βραβεία. Πρόκειται για κλειστά εκπαιδευτικά λογισμικά πρακτικής 

και εξάσκησης (Εικόνα 5), εκ των οποίων ορισμένα είναι ιδιαιτέρως δημοφιλή, στις 

ΕΠΑ, Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία (π.χ. MathSpace, LMS for Math, Khan 

Academy). 

Συστήματα που καταγράφουν την πορεία επιδόσεων των μαθητών, σε σειρά 

αξιολογήσεων ασκήσεων και μαθημάτων, παράλληλα με την πορεία της υλοποίησης 



Δημητρακοπούλου Α. (2017). Ανάλυση ψηφιακών ιχνών και δεδομένων σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: 
Προσεγγίσεις, Προοπτικές και Ζητήματα Ηθικής στο Πεδίο της Μαθησιακής Αναλυτικής. (Επιμ.) A. Kοντάκος, Φ. 

Καλαβάσης, 8ος Τόμος, Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκδ. Διάδραση.                                     || Σελ. 14 

του αναλυτικού προγράμματος εκ μέρους των εκπαιδευτικών, έχουν ήδη βρει 

εφαρμογή σε σχολεία και μεγάλες εκπαιδευτικές μονάδες (MyDistrict360, IBM 

Analytics for Education, ITS Learning Platform). Παράγουν δείκτες «κρίσιμων 

επιδόσεων», εντοπίζουν μαθητές ή φοιτητές σε κίνδυνο απώλειας μαθήματος ή 

έτους σπουδών, διακρίνουν τους μαθητές με την μέγιστη επίδοση και τους 

επιβραβεύουν, προειδοποιούν για πρόβλημα που απαιτεί ενέργειες εκ μέρους του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, υπολογίζοντας το κόστος αυτών των ενεργειών κ.ά. 

 

Εικόνα 5. Tribal, σύστημα αυτοματοποιημένης αξιολόγησης πορείας μαθητών 

Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί συστήματα, που έχουν σχεδιαστεί για την 

διεξοδική καταγραφή αφενός των προσόντων των εκπαιδευτικών (π.χ. στοιχεία του 

βιογραφικού τους), αφετέρου των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, για παράδειγμα. 

στον τομέα της χρήσης και αξιοποίησης των τεχνολογιών κατά την διδακτική τους 

πρακτική (Sergis et al. 2015). 

Τέλος, συστήματα που απευθύνονται σε όλη την εκπαιδευτική μονάδα (σχολείο ή  

πανεπιστήμιο), έχουν αναπτυχθεί περιλαμβάνοντας μια σειρά συνιστώσες όπως 

“Aξιολόγηση Φοιτητών», «Ικανότητες Φοιτητών», «Στοιχεία Διδασκόντων», 

«Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών»,  «Εκπαιδευτικοί Πόροι», «Οικονομικοί 

Πόροι», «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Μονάδας», «Πορεία Πλάνου Βελτίωσης 

Μονάδας» κλπ. Συνιστώσες που γενικά εντάσσονται στην κατεύθυνση που 

αναφέρεται ως «Ακαδημαϊκή Αναλυτική». Για παράδειγμα, η πλατφόρμα Μαθησιακής 

Αναλυτικής του University of Edinburgh, περιλαμβάνει συνιστώσες που είναι 

προσανατολισμένες στους φοιτητές και στους καθηγητές (εμπεριέχουν και ανάλυση 

video, πολυτροπικές αναλύσεις, αναλυτική για ανοικτά μαθήματα, ανάλυση των 

επιδόσεων στην πλατφόρμα μαθημάτων κλπ.) και άλλες που  απευθύνονται στη 

διοίκηση του Πανεπιστημίου. Η εν λόγω πλατφόρμα εξελίσσεται σταδιακά σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας.   
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Διαστάσεις Εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής 

Η επιλογή και η χρήση μιας τεχνολογικής εφαρμογής Μαθησιακής Αναλυτικής, 

προϋποθέτει την αποκωδικοποίηση των βασικών χαρακτηριστικών αυτής. Η 

παρούσα ενότητα παρουσιάζει μια πανοραμική περιήγηση στους βασικούς σκοπούς 

και τις κατηγορίες εφαρμογών, στους δυνητικούς τους χρήστες, στα είδη και τις 

κατηγορίες ιχνών και δεδομένων που αναλύονται, καθώς και στις μεθόδους 

ανάλυσης και τους παραγόμενους δείκτες.  

 

Ποιος κυρίαρχος σκοπός χρήσης χαρακτηρίζει τις τεχνολογικές εφαρμογές 

Μαθησιακής Αναλυτικής; 

Έχει ήδη αναπτυχθεί ένας σημαντικός αριθμός εφαρμογών Μαθησιακής 

Αναλυτικής. Οι περισσότερες εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί, με την 

θεώρηση ενός κύριου χρήστη: (Α) Τον μαθητή (με την ευρεία έννοια, εκείνου που 

βρίσκεται σε διαδικασία μάθησης), και κατά συνέπεια αφορούν τη «Μάθηση», (Β) Τον 

διδάσκοντα, και κατά συνέπεια αφορούν τη «Διδασκαλία», (Γ) Την ηγετική ομάδα 

ενός εκπαιδευτικού φορέα (σχολείο, πανεπιστήμιο), και κατ’ επέκταση αναφέρονται 

στην «Διοίκηση Εκπαιδευτικής μονάδας». Δίχως να αποκλείονται εφαρμογές που 

απευθύνονται σε παραπάνω από ένα προφίλ χρηστών (δημιουργώντας πιο σύνθετα 

συστήματα), η σχετική αυτή απλοποίηση βοηθά στην κατηγοριοποίηση των 

παραχθέντων εφαρμογών, με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά των λειτουργιών τους.   

Έχουν υλοποιηθεί συστήματα που πλήρως ή μερικώς (οι περισσότερες 

συνιστώσες ή λειτουργίες) απευθύνονται κυρίως στους μαθητές. Σε αυτή την μεγάλη 

ομάδα εφαρμογών, εντάσσονται: (α) τα συστήματα «Επίγνωσης και Αναστοχασμού» 

ενεργειών (Awareness & Reflection Systems), (β) τα «Συστήματα Yποδείξεων» 

(Recommenders systems) που αναλύουν το προφίλ και τις δράσεις των χρηστών, τις 

αποτιμούν και προτείνουν τις βέλτιστες επόμενες ενέργειες, (γ) τα «Προσαρμοστικά 

Συστήματα” (Adaptive Systems), καθώς και τα (δ) «Συστήματα Αυτοαξιολόγησης» 

μαθητών (Self-evaluation systems).  

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί από ερευνητές συστήματα που 

απευθύνονται είτε αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς είτε και σε διδάσκοντες 

παράλληλα με τους μαθητές τους και αφορούν: (α) την “Διαχείριση Διδακτικών 

Στρατηγικών” (Orchestration Systems), (β) την “Aξιολόγηση των Mαθητών” 

(Learner’s Assessment Systems), με ποσοτικές και ποιοτικές ορισμένες φορές 

μετρήσεις  επί σειράς δραστηριοτήτων και ασκήσεων των μαθητών), (γ) την 

υποστήριξη κατά την Επίγνωση και τον Αναστοχασμό επί της εφαρμογής των 

διδακτικών τους στρατηγικών και παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. 
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Σχήμα 2. Κατηγοριοποίηση υπαρχόντων εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής, με βάση τον 

κύριο σκοπό σχεδιασμού τους και τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά 
 

Τέλος, μια ενιαία κατηγορία συνιστούν τα συστήματα που απευθύνονται σε 

Διευθυντές Εκπαιδευτικών Μονάδων, Στελέχη Εκπαίδευσης και Στελέχη 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν την 

«Διαχείριση Πόρων» (Resource Management), όπως οικονομικών πόρων 

(χρηματοδοτήσεις) και ανθρώπινων πόρων (διαθέσιμο προσωπικό), αλλά και πηγών 

(βιβλία, βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά βίντεο κλπ.), καθώς και τον “Προγραμματισμό 

και την Αξιολόγηση Λειτουργίας Εκπαιδευτικών Μονάδων” (School Planning), και 

συνολικά τη Διαχείριση και “Διοίκηση Εκπαιδευτικής Mονάδας” (School 

Governance). Διαφορετικού τύπου είναι συνήθως τα συστήματα που συλλέγουν, 

επεξεργάζονται και προβάλλουν, δημογραφικά δεδομένα και δεδομένα συνθηκών 

(π.χ. Νational School Evaluation system), με στοιχεία επί του πληθυσμού των 

εκπαιδευτικών μονάδων, των υποδομών τους και την πορεία των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Τα ανωτέρω, εντάσσονται στον κλάδο της Μαθησιακής Αναλυτικής 

που αρκετοί ερευνητές χαρακτηρίζουν με διακριτό τρόπο ως «Ακαδημαϊκή 

Αναλυτική» (Academic Analytics) (Arnold, 2010, Long & Siemens, 2011). 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

-με βάση τον κυρίαρχο σκοπό σχεδιασμού- 

Συστήματα Επίγνωσης, 
Αναστοχασμού & 
Αυτορρύθμισης 

Προσαρμοστικά 
Συστήματα 

Προβλεπτικά Συστήματα 
Υποδείξεων 

Συστήματα  
Αυτό-Αξιολόγησης 

Συστήματα Ενορχήστρωσης 
Διδακτικών Στρατηγικών 

Επίγνωσης και 
Αναστοχασμού Διδακτικών 

Παρεμβάσεων 

Αξιολόγησης Μαθητών 

Διοίκησης 
Εκπαιδευτικής Μονάδας 

Προγραμματισμού & 
Αξιολόγησης  

Εκπαιδευτικής Μονάδας 

Διαχείρισης  
Πηγών και Πόρων 

Δημογραφικά Στοιχεία 
Εκπαιδευτικών 

Μονάδων 

ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  
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Ποιοι είναι οι αποδέκτες των παραγομένων των εφαρμογών της Μαθησιακής 

Αναλυτικής; 

Εκτός από τους κύριους χρήστες των εφαρμογών της Μαθησιακής Αναλυτικής, 

όπως οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί ή τα στελέχη εκπαίδευσης (ανάλογα με την 

κατηγορία εφαρμογής), η βιβλιογραφία των ήδη καταγεγραμμένων χρήσεων 

ορισμένων εφαρμογών, φέρνει στο φως και άλλους άμεσους ή έμμεσους αποδέκτες 

(ενός μέρους ή του συνόλου) των πληροφοριών, δεδομένων και αναλύσεων που 

εξάγουν αυτά τα συστήματα (Σχήμα 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3. Πίνακας δυνητικών χρηστών μιας εφαρμογής Μαθησιακής Αναλυτικής 

Στο εσωτερικό της κοινότητας μιας εκπαιδευτικής μονάδας, πέραν των 

μαθητών/τριών ή φοιτητών/ριών, των διδασκόντων, του υποστηρικτικού 

προσωπικού, των μελών της ηγεσίας της εκπαιδευτικής μονάδας, ειδικός χρήστης με 

συχνά αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης και  διαχείρισης των δεδομένων  και των 

επεξεργασιών μιας εφαρμογής της Μαθησιακής Αναλυτικής είναι ο υπεύθυνος των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της εκπαιδευτικής μονάδας, ή 

όποιος άλλος έχει αναλάβει την τεχνική διαχείριση του συστήματος. Επιπρόσθετα, οι 

γονείς έχουν αρκετές φορές πρόσβαση σε τμήματα συστήματος Μαθησιακής 

Αναλυτικής, σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όταν αφορούν τις 

επιδόσεις των παιδιών τους στο σχολείο ή καταγραφές προβληματικών 

συμπεριφορών. Στο εξωτερικό περιβάλλον της εκπαιδευτικής μονάδας, αλλά στο 

εσωτερικό του συστήματος εκπαίδευσης, δυνητικοί χρήστες μιας πλατφόρμας 

Μαθησιακής Αναλυτικής (με πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των δεδομένων) είναι 

οι Οργανισμοί της Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας μιας χώρας, καθώς και άλλα 

στελέχη εκπαίδευσης (για παράδειγμα, στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα: το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΠΕΘ, Περιφερειακοί 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 
-των παραγομένων των Εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής- 

Μαθητής 

Εκπαιδευτικός 

Βοηθητικό 
Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό 

Διευθυντής 
Εκπαιδευτικής 

Μονάδας 

Διευθυντική 

Ομάδα 

Διαχειριστής 
ΤΠΕ 

Στελέχη 

Εκπαίδευσης 

Υπουργείο 

Παιδείας 

Οργανισμοί 
Εκπαίδευσης 

Ερευνητές 

Γονείς 

Εξωτερικοί 
φορείς 
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Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι κ.ά.). Τέλος, σε αρκετές περιπτώσεις 

πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα καθώς και επεξεργασίες έχουν και τρίτα μέρη 

(εκτός του εγγύτερου ή του ευρύτερου περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής μονάδας 

και του εκπαιδευτικού συστήματος), που τους έχει δοθεί η πρόσβαση σε ορισμένα 

δεδομένα, προς χρήση για εμπορικούς σκοπούς (διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες 

με προφίλ πελατών τους μαθητές, ή  τους φοιτητές κλπ.) (Kay et al. 2012, Slade & 

Prinsloo 2013).     
 

Ποια είδη δεδομένων και ιχνών καταγράφονται από τα συστήματα Μαθησιακής 

Αναλυτικής;  

Στο σύνολο των συστημάτων Μαθησιακής Αναλυτικής μπορούμε να 

καταγράψουμε την συλλογή και αξιοποίηση τριών διακριτών κατηγοριών δεδομένων: 

(α) Ψηφιακά Δεδομένα και ίχνη κάθε κατηγορίας, (β) Ψηφιοποίηση εντύπων 

δεδομένων και πραγματικών αντικειμένων (π.χ. γραπτό ερωτηματολόγιο μαθητών, 

αντικείμενο μέσω 3D scanner), (γ) Βιο-φυσιολογικά δεδομένα (π.χ. ομιλία, κίνηση 

σώματος, κίνηση οφθαλμών). 

Ειδικά για την πρώτη κατηγορία που είναι και η ευρύτερα αξιοποιούμενη, αυτή 

των ψηφιακών ιχνών ή δεδομένων, μπορούμε να διακρίνουμε κατ’ ελάχιστον μια 

δεκάδα διαφορετικών ειδών. Ποικίλουν σε όλο το φάσμα των διαθέσιμων: από όλες 

τις ενέργειες – δράσεις του χρήστη-μαθητή στο τεχνολογικό και διαδικτυακό 

περιβάλλον, έως τα κείμενα και τα κατασκευάσματα που παράγει (π.χ. διαγράμματα), 

και από τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια έως και τις δομημένες εκθέσεις. Ψηφιακά 

ίχνη συχνά συλλέγονται από τις επιλογές πηγών (π.χ. αρχείων κάθε είδους) και 

ιστοτόπων, ενώ σπανιότερα σε ορισμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

καταγράφονται και οι συναλλαγές (transactions) μέσω καρτών, παραγγελιών, 

αιτήσεων χρήσης υλικού κλπ. Για την τρίτη κατηγορία, αυτή των βιο-φυσιολογικών 

δεδομένων, αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, η έρευνα τα αξιοποιεί με 

αυξημένο ενδιαφέρον (Worsley & Blikstein, 2014, Prieto et al. 2015). 

Αναφορικά με την γνωστοποίηση της καταγραφής ιχνών δράσεων και 

αλληλεπιδράσεων ή της συλλογής στοιχείων, μπορούμε να διακρίνουμε τα 

παραγόμενα δεδομένα σε: (α) παθητικά και (β) ενεργητικά. Η εν λόγω διάκριση δεν 

σχετίζεται ουσιαστικά με την κατηγορία και το είδος τους, αλλά με το κατά πόσο 

ενημερώνεται με σαφήνεια ο χρήστης για την καταγραφή των εν λόγω ιχνών και 

δεδομένων, και προφανώς συνδέεται έμμεσα με τα θέματα ρητής και διαφανούς 

«συναίνεσης» το υποκειμένου. «Παθητικά ψηφιακά ίχνη» δημιουργούνται όταν τα 

δεδομένα συλλέγονται δίχως την γνώση του ‘ιδιοκτήτη’, με ποικίλους τρόπους που 

εξαρτώνται από την κατάσταση (π.χ. μπορεί να μεταφέρεται η IP διεύθυνση 

(ταυτότητα του υπολογιστή από τον οποίο πηγάζει η αλληλεπίδραση), καθώς και 

άλλα στοιχεία που αφορούν την φύση, τον τύπο αλλά και το περιεχόμενο μιας 

ενέργειας του χρήστη). Αναφερόμαστε σε «ενεργητικά ψηφιακά ίχνη», όταν τα 

προσωπικά δεδομένα παρέχονται ηθελημένα από τον ιδιοκτήτη με την πρόθεση της 
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διαμοίρασης πληροφορίας πάνω στο άτομό του μέσω ιστοτόπων ή κοινωνικών μέσων, 

εργαλείων και δικτύων.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4: Κατηγορίες και Είδη Δεδομένων που  συλλέγονται από συστήματα Μαθησιακής Αναλυτικής 

Πως αναλύονται τα δεδομένα; (Δείκτες και Μέθοδοι Ανάλυσης)   

Τα ίχνη των δράσεων και των αλληλεπιδράσεων αναλύονται μέσω συγκεκριμένων 

κάθε φορά μεθόδων ανάλυσης, μέσω των οποίων παράγονται χαμηλού ή υψηλού 

επιπέδου δείκτες (Dimitracopoulou et al. 2005) με κατάλληλη κάθε φορά κλίμακα 

εύρους τιμών. Τόσο οι μέθοδοι όσο και οι δείκτες ανάλυσης (analysis indicators) 

εξαρτώνται από τον τύπο της εφαρμογής Μαθησιακής Αναλυτικής, τον κύριο σκοπό 

αυτής (π.χ. επίγνωση, αξιολόγηση, διαχείριση), τα είδη δεδομένων που 

αξιοποιούνται, τον αποδέκτη της ανάλυσης, το πλαίσιο και το περικείμενο συνθηκών 

εφαρμογής κλπ.  

Για παράδειγμα, στα τεχνολογικά περιβάλλοντα μαθησιακών δραστηριοτήτων, τα 

συστήματα μαθησιακής αναλυτικής καταγράφουν δείκτες που περιγράφουν (α) το 

άτομο, προσανατολισμένοι στην προσωπική του δράση, την ενεργητικότητά του, την 

ποιότητα του γραπτού του λόγου, την παρουσία του στην ομάδα ή στην κοινότητα 

κλπ. (β) την ομάδα, με εστίαση στην ποιότητα της συνεργασίας, στην ποιότητα τού 

παραγόμενου αποτελέσματος (γ) την κοινότητα, με εστίαση στην συνοχή αυτής κλπ. 

(Dimitracopoulou, 2009, Dimitracopoulou & Bruillard 2006). Τα τελευταία χρόνια, 

έχουν παραχθεί δείκτες που επιχειρούν να καταγράψουν τις προθέσεις και 

διαθέσεις (dispositions) των ατόμων (Buckingham Sum, 2012, Buckingham Sum & 

Deakin Crick, 2012) ή την συναισθηματική  κατάστασή τους (emotions) (Rienties & 

Rivers 2014). Αντίθετα, στα συστήματα πρόβλεψης πορείας μαθητή, οι περισσότεροι 

δείκτες αφορούν την επίδοση καθώς και την πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς 

πόρους.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ EΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Βιο-φυσιολογικά 

Δεδομένα 
Ψηφιακά Δεδομένα 

Ψηφιοποιημένα 
Δεδομένα 

▪ Ενέργειες- Δράσεις       ▪   Γραπτοί  διάλογοι 

▪ Κείμενα                         ▪  Κατασκευάσματα 

▪  Απαντήσεις σε ερωτηματολόγια 

▪  Εκθέσεις- Reports 

▪ Πρόσβαση σε εκπαιδευτικά υλικά 

▪ Eπιλογές Ιστοτόπων 

▪ Συναλλαγές                   ▪ Άλλα 

▪ Κίνηση οφθαλμών   

▪ Κίνηση σώματος  

▪ Ομιλία 

▪ Ήχος        
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 Όσον αφορά τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή δεικτών, 

αυτοί ποικίλουν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι δημοσιευμένες έρευνες των 

τελευταίων ετών (Κhalil & Ebner 2016), παραθέτουν αλγορίθμους που πηγάζουν 

από την Εξόρυξη Δεδομένων (όπως regression analysis, decision tree algorithms, 

Naive Bayes) για την πρόβλεψη της σχέσης μεταξύ χρόνου μελέτης και επίδοσης 

φοιτητή, την πρόβλεψη σκορ επίδοσης φοιτητών κ.ά. Η περιγραφική στατιστική και 

τα μαθηματικά χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 

χρησιμοποιούνται προσεγγίσεις όπως η ‘Markov chain’ για την μελέτη της 

συμπεριφοράς των μαθητών κατά την επίλυση προβλημάτων, αλλά και την σύνοψη 

δημογραφικών δεδομένων. Η Σημασιολογική, Γλωσσολογική Ανάλυση και η Εξόρυξη 

Κειμένων χρησιμοποιείται στα συστήματα που  αναδεικνύουν τον ρόλο της γλώσσας 

σε συνθήκες φυσικού διαλόγου ή παραγωγής κειμένων. Μια ανάλυση αρκετά 

δημοφιλής, κυρίως στους ερευνητές που ενδιαφέρονται για την κοινωνική διάσταση 

των μαθησιακών καταστάσεων, καθώς και τον ρόλο των εργαλείων και πηγών που 

χρησιμοποιούνται, είναι η Ανάλυση μέσω Διαγραμμάτων Κοινωνικών Δικτύων. 

 

Εν κατακλείδι …. 

Τα παραγόμενα ενός συστήματος Μαθησιακής Αναλυτικής (είτε πρόκειται για 

αυτόνομη εφαρμογή είτε για συνιστώσα εκπαιδευτικού περιβάλλοντος) καθορίζονται 

από: (α) τον κυρίαρχο ‘Σκοπό’ που επιτελεί το εν λόγω σύστημα, (β) τα ‘Ίχνη και τα 

Δεδομένα’ που χρησιμοποιούνται (η φύση και τα χαρακτηριστικά αυτών), (γ) τις 

‘Επεξεργασίες’ που λαμβάνουν χώρα επί των δεδομένων (μέσω των αλγορίθμων που 

εφαρμόζονται, των οπτικοποιήσεων με τις οποίες παρουσιάζονται οι τιμές των 

δεικτών, τα τεχνολογικά εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων κ.ά.), (δ) τους ‘Χρήστες’ 

στους οποίους απευθύνεται και τους ρόλους τους οποίους επιτελούν, (ε) την 

‘Διεπιφάνεια Επικοινωνίας’ του συστήματος (Dashboard) και τα χαρακτηριστικά 

αυτής (Σχήμα 5.). 

Η κάθε επιλογή συγκεκριμένης επεξεργασίας δεδομένων, εμπεριέχει ρητή ή πιο 

συχνά άρρητη θεωρητική προσέγγιση επί της φύσης των δεδομένων και της σημασίας 

αυτών, καθώς και επί της φύσης της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Προϋποθέτει τεχνολογικές εφαρμογές που και αυτές επιδρούν στην ποιότητα και τα 

χαρακτηριστικά του  τελικού αποτελέσματος και  κυρίως αλγορίθμους που εξάγουν 

το τελικό παραγόμενο. Η επιφάνεια εργασίας του συστήματος Μαθησιακής 

Αναλυτικής, συχνά παρουσιάζει διακριτά ή ταυτόχρονα, πληθώρα επεξεργασιών επί 

των δράσεων, ενεργειών, εργασιών ή ακόμα και επί του  προφίλ των συμμετεχόντων. 

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται σε μορφή συνοπτική και οπτικοποιημένη, μέσω 

ποικίλων ειδών γραφημάτων. Η ποικιλία των παραγομένων αυτών και η παρουσίασή 

τους στην επιφάνεια προβολής του συστήματος Μαθησιακής Αναλυτικής, απαιτεί 

ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά ποιότητας όπως: (α) διαδραστικότητα (π.χ. 

συνολική εικόνα-πανόραμα, λεπτομερή εικόνα), (β) προσαρμοστικότητα (π.χ. 

δυνατότητα επιλογής εμφάνισης ορισμένων μόνο οπτικοποιήσεων -δεδομένου ότι η 
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πληθώρα πληροφοριών δημιουργεί συχνά γνωστική υπερφόρτωση και τελικά 

αδυναμία αξιοποίησης των παρουσιαζόμενων στοιχείων-), (γ) ευχρηστία, (δ) 

εναλλακτικές οπτικοποιήσεις, (ε) μη κοινοποίηση των ονομάτων των 

αναπαριστώμενων υποκειμένων (ανωνυμία, μέσω κωδικοποίησης) όταν αφορά 

περισσότερα από ένα άτομα.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Σχήμα 5. Διαστάσεις και Παράγοντες συστημάτων Μαθησιακής Αναλυτικής 

 

 

Zητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας στη Μαθησιακή Αναλυτική 

Στην καθημερινή ζωή της διαδικτυακής χρήσης τεχνολογικών συσκευών 

(υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κλπ), τα ψηφιακά ίχνη και τα μεταδεδομένα που 

συλλέγονται δύνανται να έχουν επίδραση στην ιδιωτικότητα, στην εμπιστοσύνη, στην 

ασφάλεια, στην φήμη και την υπόληψη του ατόμου. Κατά τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες, η «ελευθερία της πληροφορίας» είναι σε διαρκή αντιπαράθεση με την 

«ιδιωτικότητα». Σήμερα πλέον, ακόμα και ο Berner Lee (2017) που εφηύρε τον 

παγκόσμιο ιστό (world wide web) το 1989, επισείει την προσοχή όλων στη 

διαπίστωση ότι «έχει χαθεί ο έλεγχος των προσωπικών μας δεδομένων». Το 

επιχειρηματικό μοντέλο των περισσότερων εταιρειών βασίζεται στην παροχή δωρεάν 

περιεχόμενου με αντάλλαγμα εισπράξεις από την διάθεση των προσωπικών μας 

δεδομένων. Πολλοί δίνουμε την συναίνεσή μας σε αυτό, δίχως να το 
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συνειδητοποιούμε με την αποδοχή του αιτήματος χρήσης «cookies», προκειμένου να 

αποκτήσουμε άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες ιστοτόπων. Τα δεδομένα μας 

μεταβαίνουν σε απομακρυσμένους ιδιόκτητους «εξυπηρετητές» (servers) στους 

οποίους δεν έχουμε πρόσβαση και με τους οποίους δεν θα τα μοιραζόμασταν.  

Οι νόμοι και οι κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που 

εγγράφονται μέσω τεχνολογικών συστημάτων, είναι διαρκώς σε διαδικασία 

προσδιορισμού. Οι εξελίξεις των τεχνολογικών χρήσεων είναι τέτοιες που ακόμα και 

όταν νομοθετούνται κατάλληλοι κανόνες, συχνά ξεπερνιώνται και χρήζουν 

επικαιροποίησης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένα κράτη, που έχουν 

θεσπίσει συναφές νομοθετικό πλαίσιο, διαπιστώνεται ότι η ασφάλεια δεν είναι 

επαρκής (Engelfriet et al. 2015), ενώ σε άλλα κράτη η πίεση των εταιρειών προς 

τις κυβερνήσεις καταλήγει σε πλαίσιο νόμων και κανόνων που επιτρέπουν τελικά την 

χρήση προσωπικών δεδομένων, εν αγνοία των υποκειμένων. 

Στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η χρήση της Μαθησιακής Αναλυτικής 

έγινε γρήγορα αντικείμενο αναστοχασμού και κριτικής, ως προς την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και της προσωπικότητας των φοιτητών/τριών (Κay et al., 

2012, Slade & Prinsloo,  2013, Prinsloo & Slade 2013, Slade & Galpin 2012), τόσο 

όσον αφορά πανεπιστήμια με εγγραφές φοιτητών σε διαδικτυακά μαθήματα 

(ΜΟΟCs), ή πανεπιστήμια που λειτουργούν από απόσταση με μεγάλο αριθμό 

φοιτητών (π.χ. Open University) όσο και συμβατικά πανεπιστήμια. Oι 

προβληματισμοί αφορούν καταρχάς τα συστήματα «Διοίκησης Εκπαιδευτικών 

Μονάδων» (Swenson, 2014) ως προς την χρήση δεδομένων, όπως: εγγραφές 

καρτών (τραπεζικών, βιβλιοθήκης κλπ.), χαρακτηριστικά του προφίλ εγγραφής 

φοιτητή (π.χ. οικονομική κατάσταση), ίχνη πρόσβασης σε πόρους (αποθετήρια 

εκπαιδευτικού υλικού, κτηριακοί χώροι κ.ά.). Σε δεύτερο επίπεδο, επισημαίνεται 

κυρίως ο ρόλος και η ασφάλεια του χαρακτηρισμού της επίδοσης των φοιτητών 

(όπως «σε κίνδυνο», «ανάγκη υποστήριξης») στα «προβλεπτικά συστήματα» και η 

διαχείριση μεγάλου όγκου τέτοιων δεδομένων (ως προς την αρνητική τους επίπτωση 

σε βάθος χρόνου στην προσωπικότητα του ατόμου). Οι αξιολογήσεις των πλαισίων 

πολιτικής για την ηθική και δεοντολογία ως προς τα δεδομένα των φοιτητών δυο 

μεγάλων και διεθνών πανεπιστημίων  (Οpen University και University of South 

Africa), έδειξε ότι ενώ και τα δυο αυτά πανεπιστήμια διαθέτουν συναφείς κανόνες 

δεοντολογίας και οδηγίες εφαρμογής τους (δεδομένου ότι λαμβάνουν υπόψη το 

νομικό πλαίσιο πολλών χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται), τα συστήματά τους 

δεν είναι διαφανή και επαρκώς επεξεργασμένα (Prinsloo & Slade, 2013). Ενώ 

διαθέτουν διαδικασίες για προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλεια χρήσης 

και πρόσβασης σε δεδομένα, η μη διαφοροποίηση των επιπέδων πληροφορίας ανά 

φοιτητή, και η αποκλειστική εξουσία των ιδρυμάτων ως προς τις αποφάσεις για την 

χρήση των δεδομένων (δίχως την συμμετοχή των ίδιων των φοιτητών, του 

προσωπικού του  ιδρύματος κλπ.), επιτρέπει σε ένα σημαντικό αριθμό δεδομένων και 
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πορισμάτων αναλύσεων να υπάγεται στο επιχειρηματικό μοντέλο του πανεπιστημίου 

και στις συμβάσεις του με άλλες επιχειρήσεις. 

Οι βασικές νομικές θεωρήσεις περί «προστασίας δεδομένων», 

«εμπιστευτικότητας και αποδοχής» και «πνευματικών δικαιωμάτων» εμφανίζονται 

σε αρκετές περιπτώσεις ανεπαρκείς, μπροστά στη νομική ισχύ ή στην οικονομική 

ισχύ της «ελευθερίας της πληροφορίας» και της «άδειας επανάχρησης» προς 

τρίτους. Αυτό ισχύει σε τόσο μεγαλύτερο βαθμό, όσο μεγάλος είναι και ο αριθμός 

των φοιτητών ή μαθητών αλλά και του  προσωπικού ενός εκπαιδευτικού  ιδρύματος, 

εφόσον αυτός ο αριθμός προσελκύει και  το μεγαλύτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. 

Παρόμοια ζητήματα εμφανίζονται όταν η Μαθησιακή Αναλυτική αξιοποιείται στο 

μακροεπίπεδο της εκπαίδευσης, από εθνικούς φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής, που 

αφορούν, εν γένει, των δημογραφικά δεδομένα των μελών μιας εκπαιδευτικής 

κοινότητας.  

Ζητήματα έλλειψης ή μη τήρησης κανόνων δεοντολογίας υφίστανται σε όλες τις 

κατηγορίες συστημάτων Μαθησιακής Αναλυτικής και σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. 

Η εμβέλεια των συνεπειών και ο βαθμός επικινδυνότητας είναι αυτά που ποικίλουν. 

Στο μικροεπίπεδο μιας σχολικής ή πανεπιστημιακής τάξης με μικρό αριθμό 

μαθητευόμενων, τα συστήματα επίγνωσης και αυτορρύθμισης που απευθύνονται, είτε 

στους μαθητές/φοιτητές, είτε στους εκπαιδευτικούς είναι πιο εύκολα στη διαχείρισή 

τους, εάν τηρούνται κάποιοι όροι (Rodriguez-Triana et al. 2016), όπως: (α) 

Συναίνεσης (όλοι οι μαθητές να γνωρίζουν ποια ίχνη και δεδομένα συλλέγονται), (β) 

Διαφάνειας (ως προς το πώς ερμηνεύονται τα δεδομένα, πώς και γιατί θα 

χρησιμοποιηθούν στην μαθησιακή διαδικασία), (γ) Πρόσβασης (ενδεχόμενη πρόσβαση 

των μαθητών σε αυτά, για επιβεβαίωση της εγκυρότητάς τους), (δ) Υπευθυνότητας 

ως προς τις δράσεις που υποδεικνύουν οι αναλύσεις, (ε) Ιδιωτικότητας (προστασία 

της ανωνυμίας μέσω κωδικοποιήσεων των ονομάτων των μαθητών στις 

οπτικοποιημένες ή μη αναπαραστάσεις των αναλύσεων, που να είναι γνωστοί μόνο 

στον κάθε μαθητή/φοιτητή), (στ) Διαχείρισης του συστήματος (π.χ. να διατηρεί τα 

δεδομένα ο διδάσκων σε ασφαλές και μη προσβάσιμο χώρο φύλαξης) κ.ά.  

Επισημαίνεται ότι όλα τα στάδια επεξεργασίας συστημάτων μαθησιακής αναλυτικής 

χρειάζονται εξέταση ως προς την προστασία των υποκειμένων και την διασφάλιση 

της μη ζημιογόνας χρήσης τους για την προσωπικότητα στην πορεία της ζωής τους: η 

συλλογή δεδομένων, οι αλγόριθμοι επεξεργασίας, οι οπτικοποιήσεις των αναλύσεων, 

οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει αυτών, οι χώροι φύλαξης των δεδομένων, οι 

άνθρωποι που έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτά (π.χ. προσωπικό εκπαιδευτικών 

μονάδων, ιδρυμάτων κλπ.), οι συμβάσεις που έχουν τα ιδρύματα προς τρίτους 

σχετικά με συναφή δεδομένα. 

Στο πλαίσιο κάθε εκπαιδευτικής μονάδας, απαιτείται ο ορισμός μιας «Επιτροπής 

Διαχείρισης της Μαθησιακής Αναλυτικής», με πρόσωπα, ρόλους και υπευθύνους, 

που θα έχουν ρητή θεώρηση ως προς την συναφή πολιτική και την ηθική, καθώς και 

σαφείς και διαφανείς αρχές και κανόνες ευθύνης διαχείρισης των εν λόγω 
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συστημάτων, πολύ πιο αναλυτικούς και λεπτομερείς από ό,τι προβλέπει το εκάστοτε 

νομικό σύστημα. 

Τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να αναπτυχθεί έγκυρη και αξιόπιστη 

Μαθησιακή Αναλυτική έχουν αρχίσει να παράγονται και να προτείνονται πιο 

επεξεργασμένα «πλαίσια ηθικής» (ethical frameworks), να αποσαφηνίζονται οι 

προκλήσεις (αναδεικνύουν τα ευαίσθητα σημεία της όλης διαδικασίας), καθώς και οι 

στόχοι ηθικής και κυρίως αναπτύσσεται μια σειρά εργαλείων και οδηγιών με κανόνες 

πρακτικής. Στην Ευρώπη, έχουν γίνει ορισμένες συστηματικές προσπάθειες 

παραγωγής συναφών εργαλείων από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα LACE  

[www.lace.org], όπως η ταξινομία δεοντολογικών, νομικών και διαχειριστικών 

θεμάτων (Sclater, 2015) και η Delicate checklist (μια λίστα ελέγχου οκτώ σημείων 

για εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης και διοικητές εκπαιδευτικών μονάδων 

(Drachsler & Greller 2016). Άλλοι φορείς έχουν παράξει συναφείς οδηγούς ανά 

χώρα, με βάση το ισχύον νομικό σύστημα, όπως ο Jisc Code of Practice (Ferguson 

et al. 2016) για την Μεγάλη Βρετανία και ο Surf Privacy & Analytics για την 

Ολλανδία (Εngelfriet et al. 2015).   
 

Συζήτηση:  Kριτική Ανάλυση Τάσεων Πεδίου  

Το πεδίο της Μαθησιακής Αναλυτικής εξελίσσεται με ιδιαίτερα έντονους ρυθμούς 

και αναπτύσσεται (λιγότερο ή περισσότερο συγκροτημένα) προς ποικίλες 

κατευθύνσεις. Ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ερευνητών εισέρχεται (κυρίως 

από τους χώρους της πληροφορικής, της τεχνητής νοημοσύνης, της στατιστικής) και 

συμβάλλει στο πεδίο, ενώ παράλληλα έχει αναπτυχθεί μια ισχυρή συναφής 

επιχειρηματικότητα. Η δεύτερη αφορά κυρίως κλειστές, εμπορικές πλατφόρμες 

εκπαιδευτικών οντοτήτων (μονάδων σχολείων, ιδρυμάτων μεταλυκειακής και 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Μια κυρίαρχη τάση αφορά διαστάσεις αξιολόγησης 

μαθητών και λεπτομερούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των 

προγραμμάτων σπουδών, καθώς και διαστάσεις διαχείρισης των στοιχείων των 

συμμετεχόντων σε μια εκπαιδευτική οντότητα.  Η τάση αυτή, προωθείται και 

διαφημίζεται πολλαπλώς. Η Μαθησιακή Αναλυτική πράγματι υπόσχεται να επιδράσει 

στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις μέσω απτών 

δεδομένων.  Είναι όμως αυτές οι κατευθύνσεις που πράγματι μετεξελίσσουν τις 

εκπαιδευτικές μονάδες και οντότητες σε νοήμονες οργανισμούς;  

Απαιτείται ευρύτερη κριτική συζήτηση ως προς μια σειρά ρητών και άρρητων 

διαστάσεων όπως:  (α) Οι συγκεκριμένοι στόχοι ενός συστήματος Μαθησιακής 

Αναλυτικής, (β) Η εγκυρότητα των δεδομένων, των μεθόδων ανάλυσης και των 

παραγομένων αυτών, (γ) Τα όρια της τεχνολογικής μοντελοποίησης, (δ) Οι 

μαθησιακές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που υλοποιεί το κάθε σύστημα. 

Ορισμένοι από τους προβληματισμούς που εγείρονται είναι για παράδειγμα: Τι 

είδους μάθηση προωθούν οι τεχνολογικές εφαρμογές Μαθησιακής Αναλυτικής, 
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τύπου «Αξιολόγησης Μαθητών»; Η αξιολόγηση (αυτοματοποιημένη ή μη) μέσω τεστ, 

δεν συνιστά φυσικά μάθηση. Παρά ταύτα, ένθερμοι υποστηρικτές αυτής της 

κατηγορίας συστημάτων, επισημαίνουν ως ιδιαίτερα σημαντική τη διάσταση, της 

ατομικής πρακτικής και εξάσκησης των φοιτητών, μέσω εκπαιδευτικών λογισμικών 

που υποστηρίζονται από συνιστώσες Μαθησιακής Αναλυτικής και επιτυγχάνουν τις 

επιθυμητές επιδόσεις, δίχως οικονομική επιβάρυνση χρήσης διδακτικού προσωπικού 

(Thille et al. 2014). Όμως, η αυτοματοποιημένη πρακτική και αξιολόγηση, όσο και 

λεπτομερής και να είναι, μορφοποιεί τόσο την ίδια την μάθηση, όσο και την 

προσωπικότητα του νεαρού ή ενήλικα μαθητή (Buckingham Shum & Deakin Crick, 

2012). Διαπιστώνουμε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, συναφείς εφαρμογές της 

Μαθησιακής Αναλυτικής χαρακτηρίζονται εμφανώς από την «Συμπεριφοριστική 

Θεωρία» ως άρρητη θεωρητική προσέγγιση σχεδιασμού αυτών των εφαρμογών. Είναι 

προφανές ότι διαφορετικά είδη εφαρμογών της Μαθησιακής Αναλυτικής 

συσχετίζονται ή απορρέουν από διαφορετικές θεωρίες μάθησης (Buckingham Shum 

& Ferguson, R., 2012, Dietrichson, 2013). 

Κατά τα τελευταία χρόνια, ένα σημαντικό ποσοστό της ερευνητικής προσπάθειας 

αφιερώθηκε στην ανάπτυξη  «προβλεπτικών μοντέλων» της επιτυχούς μάθησης και 

φοίτησης (λόγω των αξιολογήσεων σχολείων και πανεπιστημίων, αλλά και λόγω των 

ανοιχτών μαθημάτων ευρείας κλίμακας – MOOCs-), βασισμένο σε αναλύσεις ευρείας 

κλίμακας συνόλων δεδομένων που εμπεριέχουν: (α) στατικές μεταβλητές (όπως 

δημογραφικά προφίλ), (β) δυναμικές μεταβλητές της ενασχόλησης φοιτητών με την 

πλατφόρμα μαθημάτων, (γ) δείκτες επίδοσης στα μαθήματα (σκορ και κατάταξη) κ.ά. 

Η έρευνα αυτής της κατηγορίας έχει δείξει μεν την σχετική αποτελεσματικότητά της 

στην πρόβλεψη της ακαδημαϊκής επιτυχίας, αλλά υπάρχει ελάχιστη θεωρητική 

εργασία  που θα μπορούσε να επιτρέψει την ερμηνεία της συμπεριφοράς του φοιτητή,  

προκειμένου να αναχθεί η εξήγηση τέτοιων πολυπαραγοντικών καταστάσεων 

(Rogers 2015).  

Διαπιστώνεται ότι όπως έχει αναπτυχθεί το πεδίο, ορισμένες τάσεις αναδύθηκαν 

μέσα από μια αντιληπτή αντίφαση μεταξύ του υποδηλούμενου εποικοδομητικού ήθους 

του πεδίου της μάθησης και της κυριαρχικής εμπειρικής πρακτικής που έχει 

χαρακτηριστικά συμπεριφοριστικής και θετικιστικής προσέγγισης (Ferguson 2012, 

Knight et al. 2014). Στην έρευνα που οδηγεί στην ανάπτυξη συστημάτων 

Μαθησιακής Αναλυτικής, ενυπάρχουν αντιδιαμετρικά μεθοδολογικά παραδείγματα: 

από τη μια πλευρά η σχετικά κυρίαρχη προσέγγιση που προάγει την εστίαση στον 

εντοπισμό συχνότητας γεγονότων (event regularities), ως πάγια προσέγγιση της 

προβλεπτικής αναλυτικής (predictive analytics), και από την άλλη η προσέγγιση που 

διατηρεί ως κύριο σκοπό τον εντοπισμό των ενυπαρχόντων αιτιακών μηχανισμών 

που δύνανται να εξηγήσουν τα φαινόμενα και τις διαδικασίες της επιθυμητής 

μάθησης και από εκεί να συναχθούν έμπρακτες οδηγίες και συμβουλές. Αυτή η 

δεύτερη κατεύθυνση αφενός παρέχει μια αιτιακή κατανόηση και αφετέρου δύναται να 

παρακινήσει στην ενεργή εμπλοκή των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία 
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(μαθητές, φοιτητές, διδάσκοντες), προκειμένου να κατανοούν το νόημα των 

ενεργειών τους, αντί να αρκούνται σε μια λίστα οδηγιών συμπεριφοράς. H προσέγγιση 

αυτή, συνάδει με τις μεθόδους της δυναμικής των συστημάτων, που έχει μια μακρά 

ιστορία, αναζήτησης και αξιοποίησης μικτών ερευνητικών δεδομένων (ποιοτικών και 

ποσοτικών), προκειμένου να ανακαλύπτονται συστημικές αιτίες, που δεν μπορούν να 

εκφραστούν ως συσχετίσεις μεταβλητών, αλλά ως αιτιακές δομές. Οι ιδιαίτερα 

σημαντικές δυνατότητες που παρέχουν τα νέα γνωστικά και μεταγνωστικά εργαλεία 

που αναπτύσσονται και αναδεικνύονται από τα συστήματα «επίγνωσης, αναστοχασμού 

και αυτορρύθμισης», τόσο για τον μαθητή όσο και για τον διδάσκοντα, συνιστούν μια 

ισχυρή κατεύθυνση με πολύ ενδιαφέρουσες προοπτικές ως προς την ποιότητα της 

μάθησης, συνάδουν δε πλήρως με μια κοινωνικοπολιτιστική θεώρηση της μάθησης. 

H Mαθησιακή Αναλυτική παρουσιάζει τέτοια δυναμική που είτε δύναται να 

αναπαράξει τις τρέχουσες κυρίαρχες εκπαιδευτικές πρακτικές, είτε δύναται να 

ωθήσει προς πιο εποικοδομητικές κατευθύνσεις το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα 

(σχολικής εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, διά βίου μάθησης). Όπως 

χαρακτηριστικά επισημαίνει με κριτικό στοχασμό ο Backingham Shum (2014), η 

Μαθησιακή Αναλυτική επιδρά και δύναται να διαμορφώσει το εκπαιδευτικό σύστημα, 

σε μια σειρά σημαντικών διαστάσεων όπως: (Α) Πολιτικά: Οι παραγόμενες εκθέσεις 

που προέρχονται από το μακροεπίπεδο εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής (τάσεις 

εφαρμογών Ακαδημαϊκής Αναλυτικής), δύνανται να επιφέρουν συνέπειες στις 

αποφάσεις επί του εκπαιδευτικού συστήματος σε εθνικό επίπεδο, ανάλογα με το τι, 

πως και με ποια ακρίβεια και ποιότητα αυτό καταγράφεται, μετρείται και αποτιμάται. 

(Β) Οντολογικά: Ποια δεδομένα και συσχετίσεις λαμβάνουν υπόψη οι σχεδιαστές στα 

εσωτερικά μοντέλα (ερωτηματολόγια, τεστ, γραπτός λόγος, συζητήσεις, ανοικτά 

προβλήματα); Τα συστήματα “ταξινόμησης» και «κατάταξης» μαθητών και φοιτητών 

αφήνουν αρκετές διαστάσεις άρρητες, όπως τις μονάδες ανάλυσης, τους αλγορίθμους 

υπολογισμών, τις κωδικοποιήσεις κλπ. Παρόμοια, οι τρόποι οπτικοποίησης που 

χαρακτηρίζουν την πορεία εξέλιξης ή την επίτευξη ενός στόχου, εκφράζουν 

διαφορετικές προσεγγίσεις ή αξίες που δεν είναι ουδέτερες (νικητής αγώνα, ο 

ανώτερος μιας ομάδας κλπ). (Γ) Αλγοριθμικά: Οι αλγόριθμοι δύνανται να καθορίζουν 

την εκπαίδευση, τη διδασκαλία και τη μάθηση όταν παράγουν αυτοματοποιημένες 

παρεμβάσεις (στα «recommender systems»). Ποια δείγματα, ποιες σχέσεις και  

ποια μοτίβα χρησιμοποιούνται από τους αλγορίθμους; Ιδιαίτερα οι ντετερμινιστικοί 

και οι στοχαστικοί αλγόριθμοι επιβάλλουν με ισχυρό τρόπο μια επιστημολογία.  Σε 

κάθε περίπτωση, όμως οι περισσότερες αλγοριθμικές προσεγγίσεις δεν είναι 

διαφανείς. (Δ) Σημειολογικά: Ποια είναι η ευχρηστία της επιφάνειας εργασίας 

(dashboard) του  συστήματος και ποια η νοηματοδότηση των οπτικοποιήσεων, των 

αποτελεσμάτων που παράχθηκαν από ένα σύστημα της Μαθησιακής Αναλυτικής; (Ε) 

Συστημικά: Μια εφαρμογή Μαθησιακής Αναλυτικής τύπου «Διοίκησης εκπαιδευτικής 

οντότητας», τροποποιεί την δυναμική του συστήματος της εν λόγω εκπαιδευτικής 

μονάδας. Καθορίζει με συγκεκριμένο τρόπο την αξιολόγηση των μεθόδων και του 
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περιεχομένου του έργου του προσωπικού, των ικανοτήτων του προσωπικού, των 

μαθητών ατομικά ή συλλογικά, των αλληλεπιδράσεών τους με την τοπική ή την 

περιφερειακή κοινότητα κλπ. (ΣΤ) Ως προς την κατανομή της Εξουσίας: Δεν 

υπάρχει ισότιμα κατανεμημένη ισχύς ανάμεσα στα μέλη που ‘καταγράφονται’ από ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα Μαθησιακής Αναλυτικής και τα μέλη που αξιοποιούν αυτές 

τις επεξεργασίες (διδάσκοντες, διευθυντική ομάδα, διοικητική αρχή κλπ.). 

Η Μαθησιακή Αναλυτική, είναι ουσιαστικά μια παρεμβατική επιστήμη, που έχει το 

δυναμικό να εισαγάγει ‘ενημερωμένη’, βασισμένη σε δεδομένα, κοινωνική αλλαγή, και 

αυτό απαιτεί μια εστίαση και μια ευρεία ποικιλία ερευνητικών στόχων και 

ερωτημάτων, από τις μαθησιακές στρατηγικές έως τις πολιτικές στρατηγικές, σε 

κάθε πεδίο ενδιαφέροντος, μαζί με τις αρμόζουσες μεθοδολογίες. 

Δεδομένων των ανωτέρω διαπιστώσεων και προβληματισμών, γίνεται εμφανές ότι 

απαιτείται πιο ενεργή «συμμετοχή», στους χώρους: (α) Της Επιστημονικής 

Κοινότητας για την διαμόρφωση της εξέλιξης της έρευνας της Μαθησιακής 

Αναλυτικής, (β) Της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, και  (γ) Της πρακτικής αξιοποίησης 

των εφαρμογών της, με την συνειδητή εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων στις 

εκπαιδευτικές μονάδες. 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη όλες οι Επιστήμες της 

Αγωγής (και όχι μόνο οι συναφείς με την Πληροφορική ή με την Επιχειρηματικότητα) 

τόσο κατά τον σχεδιασμό εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής, όσο και κατά την 

χρήση αυτών, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες μιας επιτυχούς 

αξιοποίησης, αλλά και όλοι οι παράμετροι αρνητικών συνεπειών. Στην ίδια 

κατεύθυνση, μέσα από διαφορετική προβληματική, ο Rogers (2015), θέτει ανάλογο 

ερώτημα: «Η Mαθησιακή Αναλυτική μπορεί να διαμορφωθεί ως μια Επιστήμη της 

Μάθησης (Learning Science), ως μια από τις Επιστήμες της Αγωγής»; Τα 

παραπάνω ερωτήματα έχουν κρίσιμη σημασία εάν επιθυμούμε η εξέλιξη αυτού του 

νέου επιστημονικού πεδίου, να διαμορφωθεί υπέρ της ανάπτυξης ενός πιο πλούσιου 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, που διευκολύνει και κυρίως ενισχύει την μαθησιακή, 

διδακτική, εκπαιδευτική και κοινωνική διαδικασία για όλους τους συμμετέχοντες, για 

όλους τους εμπλεκομένους.   

Eπί του παρόντος, η Μαθησιακή Αναλυτική είναι ένα πολύ ευρύ μεθοδολογικό 

πεδίο και έχει ανάγκη εννοιολογικής και μεθοδολογικής συγκρότησης, παράλληλα με 

την διαμόρφωση ενός επεξεργασμένου πλαισίου ηθικής και δεοντολογίας, κατάλληλο 

για ένα διεπιστημονικό πεδίο, μέσω των οποίων θα γίνει εφικτή η ενδελεχής 

διερεύνηση των άμεσων και μακροπρόθεσμων εκπαιδευτικών και κοινωνιολογικών 

επιπτώσεων.  
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Abstract 

The everyday use of technological tools, gadgets and networks and the 

interactions between people and resources produce a huge amount of digital 

traces and data that may be collected and analyzed. In the Education area, 

Learning Analytics field has been recently emerged as a new dynamic 

interdisciplinary field, focusing on the measurement, collection, analysis and 

reporting of data about learning actors and activities in educational contexts 

and institutions. The objectives of Learning Analytics applications varying in 

function of the theoretical and technological approaches of educational systems, 

learning contexts and values.  

Learning Analytics scientists develop concepts, methods, approaches, and 

technological systems that can be used in four main domains: (α) Learning, (β) 

Teaching, (γ) Educational Governance, (γ) Educational Research. The field has 

already developed an important number of applications and platforms that 

support awareness, reflection and self-regulation for the participants of 

technology based learning activities, teaching strategies orchestration, 

evaluation of students and teachers, management of educational units etc.  

This paper proposes a synthesis of the Learning Analytics field, trying to 

make emerge the current trends as well as the implicit and explicit theoretical 

constructs, approaches, goals, principles and values. In addition, it analyses the 

dimensions of ethics and deontology, involved in each act of collection, analysis 

and use of personal traces and data. Finally, it discusses the potential 

perspectives of the field as well as the duty of all active members of scientific 

and educational community to work towards a more socio-constructivist 

direction.    

Keywords: Learning Analytics, technologies, networks, ICT, Education, 

Academic Analytics, digital data, privacy, ethics 
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