ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ MOOCS
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Βλάχος Κων/νος
Α.Μ. 4964

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Σεπτέμβριος, 2019

Ευχαριστίες
Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους εκείνους, που με
μοναδικό τρόπο ο καθένας συντέλεσαν στην περάτωση των προπτυχιακών μου
σπουδών.
Ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Παυλίδη, για τη συνεχή καθοδήγηση
και ενθάρρυνση. Τα σχόλια και οι υποδείξεις του αποτέλεσαν πολύτιμα εφόδια.
Ευχαριστώ όλους τους καθηγητές μου στο τμήμα Μηχανικών Η/Υ και
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Πέρα και πάνω από όλα όμως, ευχαριστώ τον πατέρα μου, καθώς και την
ευρύτερη οικογένειά μου και τους φίλους μου, για την αμέριστη και ανιδιοτελή
ψυχολογική και οικονομική στήριξη, όσο και όλους τους ανθρώπους που με
βοήθησαν να φτάσω στο τέλος αυτής της περιπέτειας.

Περίληψη
H παρούσα εργασία ασχολείται με τα μαζικά ανοιχτά ηλεκτρονικά μαθημάτων
(MOOCMOOCs) ως περιβάλλοντα μάθησης με βελτιωμένη τεχνολογία. Η αύξηση του
αριθμού των MOOCs ήταν δραματική τα τελευταία χρόνια. Μπορούν να θεωρηθούν
ως μια νέα μορφή βελτιωμένων μαθησιακών περιβαλλόντων εικονικής τεχνολογίας.
Δύο τύποι MOOCs μπορούν να διακριθούν: τα cMOOCs όπως προτάθηκαν από τη
Siemens, με βάση τις ιδέες του κονεκτιβισμού και τα xMOOCs που αναπτύχθηκαν σε
ιδρύματα όπως το Stanford και το MIT. Ο κονεκτιβισμός που αποτελεί μια θεωρία
μάθησης, βασίζεται στην κατανόηση του πως τα μοντέλα του κόσμου στα οποία
θεμελιώνουμε τις αποφάσεις μας μπορούν συνεχώς να μεταβάλλονται καθώς
προσλαμβάνουμε διαρκώς νέα πληροφορία. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η ικανότητα να
διακρίνει κανείς τι είναι σημαντικό και τι όχι είναι κρίσιμη. Επίσης, κρίσιμη είναι η
ικανότητα να αναγνωρίζουμε πότε η νέα πληροφορία μεταβάλλει τη μορφή του
πεδίου δράσης μας όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από παλιότερες αποφάσεις μας.
Παρόλο που τα MOOCs έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής, έχουν επίσης
συναντήσει κριτική. Επομένως, έχει έρθει η στιγμή να αναλογιστούμε κριτικά το
φαινόμενο αυτό. Επίσης, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει σχετικά περιορισμένη
εμπειρική έρευνα αναφορικά με τις επιπτώσεις των MOOCs στην εκμάθηση, αυτή η
εργασία προσπαθεί να ρίξει φως από θεωρητική άποψη στο θέμα. Θα εξερευνήσει
πρώτα τις θετικές και αρνητικές προσδοκίες όσον αφορά τα MOOC. Τα τελευταία
μπορεί να αποτελέσουν μια καλή επιλογή αν μπορούν να παραδοθούν σε μεγάλη
κλίμακα και αυτό θα είναι δυνατό μόνο για μερικά μεγάλα ιδρύματα. Δεν υπάρχει
καμία εμπειρική έρευνα που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς σχετικά με τα θετικά
αποτελέσματά τους. Στη συνέχεια η εργασία θα εξετάσει τις κλασσικές και πιο
πρόσφατες θεωρίες μάθησης σε σχέση με την ικανότητά τους να εξηγήσουν τη
διαδικασία μάθησης, προκειμένου να συγκρίνουν τα παραδοσιακά online μαθήματα
xMOOCs και cMOOCs σε σχέση με τις δυνατότητές τους να υποστηρίξουν τη
μάθηση και την αυτορρύθμισή της.
Λέξεις – κλειδιά: Κονεκτιβισμός, αυτόνομη μάθηση, εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση,

προσαρμοστική

μάθηση,

αυτόνομη

διαδικτυακά μαθήματα, εξόρυξη δεδομένων.

μάθηση,

υβριδικά

μαζικά

Abstract
This paper deals with massively open e-learning courses (MOOCMOOCs) as learning
environments with improved technology. The increase in the number of MOOCs has
been dramatic in recent years. They can be considered as a new form of improved
learning environments. Two types of MOOCs can be distinguished: cMOOCs as proposed by Siemens, based on the ideas of connectivism and xMOOCs developed in institutions such as Stanford and MIT. Connectivism, which is a learning theory, is
based on the understanding that the models of the world on which we base our decisions can continually change as we continually recruit new information. In such an
environment, the ability to discern what is important and what is not critical. Also
critical is the ability to recognize when the new information changes the form of our
field of action as it was shaped by our earlier decisions.
Although MOOCs have received attention, they have also been criticized.
Therefore, the time has come to critically consider this phenomenon. Also, while
there is still relatively limited empirical research into the impact of MOOC on learning, this work attempts to shed light on the subject from a theoretical point of view. It
will first explore the positive and negative expectations regarding MOOCs. MOOCs
can be a good option if they can be delivered on a large scale and this will only be
possible for some large institutions. There is no empirical research to support claims
about their positive results. It will then look at classical and more recent learning theories in relation to their ability to explain the learning process in order to compare the
traditional online courses xMOOC and cMOOC in relation to their capabilities to support learning and self-regulation.

Keywords: Connectivism, self-learning, distance learning, adaptive learning,
self-learning, hybrid bulk online lessons, data mining.
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Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, τα MOOC (MOOCμαζικά ανοικτά ηλεκτρονικά μαθήματα) επικρατούν σε
διάφορους κλάδους μεταξύ διαφορετικών χωρών [CITATION CBa14 \l 1032]. Τα MOOC
περιγράφουν ένα «εξελισσόμενο οικοσύστημα ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων που
περιλαμβάνει ένα φάσμα σχεδίων μαθημάτων» [CITATION GVe16 \l 1032]. Αυτή η νέα
προσέγγιση μάθησης έχει προσελκύσει την προσοχή των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών
και των μέσων μαζικής ενημέρωσης λόγω της αποτελεσματικότητάς της στην παροχή
περιεχομένου

μαθήματος

για

να

προσεγγίσει

ένα

μεγάλο

αριθμό

θεατών.

Στην

πραγματικότητα, τα MOOC θεωρούνται ως μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για την
παροχή βίντεο περιεχομένου βίντεο μέσω διαδικτυακών πλατφορμών [CITATION SNo14 \l
1033].
Η συμμετοχή σε MOOCs είναι συχνά εθελοντική ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των
φοιτητών. Τα MOOC παρέχουν στους φοιτητές μια ποικιλία πλεονεκτημάτων για να
ενισχύσουν τις ικανότητες μάθησης [CITATION CBa14 \l 1033]. Συνοπτικά, η πλατφόρμα
υποσχέθηκε ότι θα μπορούσε να προωθήσει τη διαδικτυακή μάθηση λόγω των ακόλουθων
λόγων: (MOOCα) οικονομικό στους φοιτητές, καθώς τα περισσότερα από τα μαθήματα είναι είτε
διαθέσιμα στο διαδίκτυο είτε διαθέσιμα με πολύ χαμηλό κόστος, (MOOCβ) (MOOCγ) η εξατομικευμένη
μάθηση ως μαθητευόμενοι μπορούν να επιλέξουν το περιεχόμενο του μαθήματος με βάση τα
δικά τους ενδιαφέροντα και χρονοδιάγραμμα [CITATION CBa14 \l 1033].
Έτσι, τα MOOCs διαθέτουν δυνατότητες για να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα
επιτρέποντας την πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους, οι οποίοι θα ωφελήσουν τους
σπουδαστές στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η ποιότητα και η προσβασιμότητα σε αυτούς
τους πόρους θεωρούνται λιγότερο επιθυμητές [CITATION TRL13 \l 1032]. Παρά αυτά τα
δυνητικά οφέλη, υπάρχουν κάποια προβλήματα με τη χρήση των φοιτητών και την υιοθέτηση
των MOOC. Για παράδειγμα, διαπιστώνεται ότι ο ρυθμός εγκατάλειψης των MOOCs είναι
πολύ υψηλός [CITATION AKo13 \l 1033]. Αναφέρθηκε ότι πάνω από το 90% των φοιτητών
δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τα εγγεγραμμένα μαθήματα MOOC online.
Επιπλέον, εξαιτίας οικονομικών μειονεκτημάτων, οι σπουδαστές στις αναπτυσσόμενες
περιοχές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις κατά την υιοθέτηση των MOOC. Παρά τις
γνωστές αυτές προκλήσεις, τα εμπόδια που παρεμποδίζουν τη χρήση των MOOC από φοιτητές
1

στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν ερευνηθεί στην έρευνα (MOOCBarclay & Logan, 2013).
Δεδομένου ότι ένας από τους σκοπούς της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι να αντιμετωπίσει
το ψηφιακό χάσμα και να προωθήσει την ισότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, η κατανόηση
των φραγμών που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές στην αναπτυσσόμενη χώρα είναι μια
σημαντική προσπάθεια. Παρά τα υποσχεθέντα οφέλη των MOOCs (MOOCμαζικά ανοιχτά
ηλεκτρονικά μαθήματα) για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος και την προώθηση της
ισότητας στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, η χρήση των MOOCs εξακολουθεί να παρουσιάζει
καθυστέρηση, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
διερεύνηση των φραγμών που διέπουν την υιοθέτηση των MOOC στο πλαίσιο μιας
αναπτυσσόμενης χώρας. Από την εκπόνηση της εργασίας διαπιστώθηκε ότι η θεωρία
αντίστασης στην καινοτομία είναι εύλογη για να εξηγήσει τους φραγμούς στην υιοθέτηση των
MOOC [CITATION CSL17 \l 1033].
Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι τα βασικά εμπόδια στην υιοθέτηση των MOOC που
αντιμετωπίζουν οι φοιτητές μιας αναπτυσσόμενης χώρας είναι εμπόδιο χρήσης, εμπόδιο αξίας
και φραγμός παράδοσης. Επιπλέον, για να συμπληρωθεί η προοπτική της θεωρίας αντίστασης
στην καινοτομία, αυτή η μελέτη διεξήγαγε επίσης μια επαγωγική ανάλυση για τον εντοπισμό
άλλων τύπων εμποδίων που εμποδίζουν τη χρήση των MOOC από τους φοιτητές.
Διαπιστώθηκε ότι μεμονωμένοι παράγοντες (MOOCπ.χ. αυτοέλεγχος και στάση) καθώς και το
περιβάλλον (MOOCπ.χ. προώθηση και οικονομική περίσταση) αποτελούν επίσης εμπόδια στη χρήση
των MOOCs.
Στο κεφάλαιο 1 της τρέχουσας εργασίας περιγράφονται μεταξύ άλλων ο προβληματισμός
που πραγματεύεται η εργασία, καθορίζεται ο στόχος της και πραγματοποιείται μια
βιβλιογραφική αιτιολόγηση. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια σύντομη ιστορική αναδρομή
στα MOOCs. Στο κεφάλαιο 2 αναλύεται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και τα βασικά
χαρακτηριστικά της. Μελετώνται διάφορα μοντέλα MOOCs, όπως για παράδειγμα το μοντέλο
προετοιμασίας των εξετάσεων, το μοντέλο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ομάδας, της
αυτόνομης μάθησης κ.λ.π. Στο κεφάλαιο 3 δίνεται έμφαση στη διεξοδική μελέτη των MOOCs.
Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια σύντομη αναφορά των υβριδικών MOOCs και τους
παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση τους. Το κεφάλαιο 4 ασχολείται με τους
κινητοποιητικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των MOOCs και το κεφάλαιο 5
πραγματοποιεί διερεύνηση σχεδίου που θα επιτρέψει στους φοιτητές του MOOC να
εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους και να κερδίσουν χρήματα σε έναν τόπο ηλεκτρονικής αγοράς.
2

Τέλος το Κεφάλαιο 6 αναφέρει τις τάσεις και τις μεθοδολογίες στα MOOCs με ιδιαίτερη
έμφαση στις ερευνητικές τάσεις. Η εργασία ολοκληρώνεται με αναφορά των συμπερασμάτων
που προέκυψαν από την εκπόνηση της εργασίας και τις μελλοντικές εξελίξεις του διαδικτύου
των πραγμάτων στην ηλεκτρονική εκπαίδευση.
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Κεφάλαιο 1 – Περιγραφή Διπλωματικής Εργασίας
1.1 Ο προβληματισμός που πραγματεύεται η εργασία
Τι είναι τα MOOCs; Αρχικά είναι αυτό που λέει το όνομα τους Μαζικά, δηλαδή
χάρις το γρήγορο διαδίκτυο και την υψηλή τεχνολογία που τα στηρίζει ο αριθμός των
ανθρώπων που μπορούν να τα παρακολουθούν είναι πρακτικά χωρίς όριο., Ανοιχτά ,
δηλαδή μπορεί να τα παρακολουθήσει όποιος θέλει χωρίς τυπικές προϋποθέσεις και
κατά κανόνα δωρεάν εκτός αν λαμβάνει βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, οπότε
καταβάλει ένα αντίτιμο των 50 έως 400 ευρώ. Διαδικτυακά ,δηλαδή τα
παρακολουθείς απ οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, οποιαδήποτε ώρα της
ημέρας και απ οποιαδήποτε συσκευή. Τέλος Μαθήματα ο τελευταίος όρος, που
σημαίνει ό,τι δεν είναι μια απλή συλλογή διαλέξεων αλλά μια ολοκληρωμένη
κάλυψης ενός αντικειμένου.
Τα MOOCs δεν είναι σίγουρα απλώς βιντεοσκοπημένες διαλέξεις στο
αμφιθέατρο ενός πανεπιστημίου παρκαρισμένες στο διαδίκτυο. Αυτό δεν είναι
διαδικτυακό μάθημα. Τι είναι τότε ένα σύγχρονο διαδικτυακό μάθημα; Κάποιες από
τις ελάχιστες τεχνικές ενός καλού διαδικτυακού μαθήματος είναι οι ακόλουθες (MOOCπηγή:
Διάλεξη Σ. Τραχανά 24/5/2017):
α) βιντεοσκόπηση σε στούντιο, καλύτερη προετοιμασία του μαθήματος με
μικρότερη διάρκεια.
β) Παραγραφοποιήμενες διαλέξεις σε ολιγόλεπτα βίντεο, 5-10 λεπτά
γ) Ερωτήσεις κατανόησης μεταξύ των βίντεο , δεν είναι παθητικός ο μαθητής
αλλά ενεργός.
δ) Εβδομαδιαίο τεστ – τελική εξέταση
ε) Λειτουργία φόρουμ συζητήσεων και δημιουργίας κοινότητας των συν διδασκόμενων
στ) Διδακτική στήριξη από τον διδάσκοντα μέσω του forum
Πάνω απ όλα υπάρχει και μια τεχνική προϋπόθεση, αυτή είναι η πλατφόρμα
που φιλοξενεί το μάθημα πρέπει να είναι στο μέτωπο της τεχνολογίας και να
παραμένει εκεί με συνεχείς ανανεώσεις. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Σημαντικό
είναι επίσης και η σκηνοθετική ποιότητα. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές σκηνοθεσίας
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ανάλογα το μάθημα, αν είναι πχ ιστορίας ή θετικών επιστημών. Έχει παρατηρηθεί
μεγαλύτερη προσέλκυση με καλύτερη σκηνοθεσία. Θετικό επίσης είναι ό,τι ο
μαθητής ξέρει αμέσως που έχει κάνει λάθος στα τεστ καθώς παίρνει αμέσως το
αποτέλεσμα και δεν χρειάζεται να περιμένει βδομάδες να διορθωθεί το γραπτό του ,
όπως γίνεται με την κλασσική εξέταση στο χαρτί. Ο ηλεκτρονικός δάσκαλος είναι
συνεχώς παρών.
Το υπέροχο όμως είναι το forum. Η ποιότητα της κοινότητας που έχει
αναπτυχθεί, καθώς υπάρχει μεγάλη αλληλεγγύη από τους ανθρώπους που μαθαίνουν
μαζί.
Με τις εξετάσεις τι γίνεται όμως; Στις θετικές επιστήμες τα πράγματα είναι
απλά με το multiple choice, στις θεωρητικές επιστήμες τα πράγματα είναι πιο
περίπλοκα. Πολλές φορές μοιράζονται 4-5 δοκίμια σε φοιτητές, ώστε αυτοί με βάση
κάποιες υποδείξεις να διορθώνουν γραπτά άλλων συμφοιτητών τους. Υπάρχει βέβαια
και η ιδέα ενός robot grader, δηλαδή αυτόματοι διορθωτές ανθρώπινων δοκιμίων.
Πως όμως ξέρουμε ό,τι δεν κάνει άλλος τα διαγωνίσματα. Υπάρχει το signature track,
που κοστίζει λίγο παραπάνω, δηλαδή ο τρόπος που πληκτρολογείς είναι
μονοσήμαντος. Ελάχιστοι την προτιμούν (MOOCπηγή: Διάλεξη Σ. Τραχανά 24/5/2017).
Τα MOOCs έχουν τεράστιες δυνατότητες παροχής ελεύθερης εκπαίδευσης σε
παγκόσμια κλίμακα, με την ευκαιρία της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στην
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανάπτυξή του
ήταν αρκετά εκφραστική. Παρά την προφανή επέκταση, το μοντέλο MOOC είναι ο
στόχος πολλών κριτικών και ανησυχιών γιατί, εκτός από το ότι είναι ακόμα ένας
τρόπος διδασκαλίας, συγκρίνεται συχνά λανθασμένα με τα παραδοσιακά μαθήματα
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και θεωρείται επίσης του τρόπου μάθησης πρόσωπο με
πρόσωπο. Αυτές οι ανησυχίες, ωστόσο, μπορούν να θεωρηθούν αβάσιμες, δεδομένου
ότι είναι τρόποι με διαφοροποιημένους στόχους και λειτουργίες.
Τα MOOCs, λόγω του ανοιχτού χαρακτήρα τους και της σύντομης διάρκειας
τους, δεν επιτρέπουν την έκδοση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών τίτλων και
διαδραματίζουν συμπληρωματικό ρόλο στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και τη
διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο, παρέχοντας στους φοιτητές την ευκαιρία να
επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να έχουν επαγγελματική ενημέρωση. Ένα άλλο
σημαντικό σημείο που τα διακρίνει από την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και από την
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προσωπική διδασκαλία είναι το γεγονός ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τα
MOOCs είναι δωρεάν, διότι το επιχειρηματικό τους μοντέλο είναι διαφορετικό από
τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Παρόλο που δεν υπάρχουν δίδακτρα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενδέχεται να
έχουν μια νέα πηγή χρηματοοικονομικών πόρων μέσω χρέωσης για την έκδοση
πιστοποιητικών. Οι διαχειριστές των MOOCs θα πρέπει να ασχολούνται με θέματα
που αφορούν την εγγύηση ποιότητας και τη βελτίωση της ποιότητας τους. Η έκδοση,
η εγκυρότητα, η μορφή και η αποδοχή από την αγορά των πιστοποιητικών που
εκδίδονται από ιδρύματα που προσφέρουν MOOCs είναι μια άλλη πτυχή που
προκάλεσε ανησυχία και συζήτηση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.
Στο βαθμό που τα πιστοποιητικά αυτά γίνονται αποδεκτά από τους εργοδότες
και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι πιθανό ότι αυτό το γεγονός επηρεάζει τον τρόπο
με τον οποίο τα MOOCs αξιολογούνται σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία.
Από όλα τα προβλήματα που διατυπώθηκαν στην έρευνα, η κύρια πρόκληση και το
βασικό πρόβλημα για τους διαχειριστές των MOOCs σχετίζεται με το πολύ χαμηλό
ποσοστό ολοκλήρωσης αυτού του τύπου. Ένα τέτοιο πρόβλημα οφείλεται στην
ποιότητα των μαθημάτων αλλά και στο υιοθετημένο παιδαγωγικό μοντέλο. Πρέπει
επίσης να θεωρηθεί ότι όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό ολοκλήρωσης ενός
συγκεκριμένου

μαθήματος,

τόσο περισσότερο

οι φοιτητές

θα

μπορούσαν

ενδεχομένως να πληρώσουν για την έκδοση των πιστοποιητικών ολοκλήρωσης,
συμβάλλοντας σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.
Οι μεγαλύτεροι πάροχοι MOOC επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο σε
διαπιστευτήρια με βάση κάποια χρέωση, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών
πιστοποιητικών αλλά και πιο παραδοσιακών ακαδημαϊκών πιστωτικών επιλογών και
πλήρους βαθμού, ως θεμέλιο των μοντέλων εσόδων τους. Τα MOOCs χρειάζονται
πάρα πολύ χρόνο, προϋποθέτουν υπερβολική γνώση, είναι πολύ βασικά και όχι
πραγματικά σε επίπεδο παγκόσμιων κορυφαίων πανεπιστημίων, παρέχουν κόπωση
διδασκαλίας, κακή σχεδίαση μαθημάτων, ανεπιθύμητα εργαλεία επικοινωνίας, κακή
αξιολόγηση από ομότιμους και κρυφό κόστος (MOOCπ.χ. , που πληρώνουν για ένα
χαρακτηριστικό που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει την εξαπάτηση στις εξετάσεις).
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των προβλημάτων στην εφαρμογή
των MOOCs στην εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως.
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1.2 Στόχος Διπλωματικής: Η επανάσταση που έγινε
μεταρρύθμιση
Πρώτα απ 'όλα, τα MOOCs υπόσχονται να παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση,
απεριόριστη συμμετοχή και ανοικτή πρόσβαση για κανέναν. Δηλαδή, στοχεύουν στον
εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης. Οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι
φαίνεται να είναι ευρείς, ποικίλοι και μη παραδοσιακοί, μπορούν να έχουν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν στις διαλέξεις που δίνουν διάσημοι καθηγητές στα
κορυφαία πανεπιστήμια online. Οι υποστηρικτές των MOOC θεωρούν τους ως μέσο
εκδημοκρατισμού της πρόσβασης στην εκπαίδευση και ως πολλά υποσχόμενες νέες
ιδέες για τη διδασκαλία και τη μάθηση από τα αναλυτικά στοιχεία σε δεκάδες
χιλιάδες έως εκατομμύρια μαθητές. Πολλοί άνθρωποι είναι σίγουροι ότι τα MOOCs
θα μειώσουν το κόστος της διδασκαλίας και θα είναι αποδοτικά από οικονομική
άποψη. Επίσης, πολλά πανεπιστήμια του κόσμου προσπάθησαν άμεσα για να
ενταχθούν στο νέο κίνημα του MOOC. Δεν θέλησαν τα ίδια να μείνουν πίσω, σε
σύγκριση με άλλα κορυφαία πανεπιστήμια. Και οι κυβερνήσεις από πολλές χώρες
είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στη μεταστροφή του μοντέλου των MOOCs.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πειστικά επιχειρηματικά μοντέλα. Το βιώσιμο
επιχειρηματικό μοντέλο αποτέλεσε σημαντική πρόκληση για τους παρόχους
υπηρεσιών MOOCs. Οι προβλεπόμενες υπηρεσίες πριμοδότησης που παράγουν
εισόδημα μπορεί να περιλαμβάνουν την αμοιβή του εκπαιδευόμενου για
πιστοποιητικά και ασφαλείς εκτιμήσεις, την αμοιβή της εταιρείας για τον υποψήφιο
και την πρόσληψη υπαλλήλων, την αμοιβή του εκπαιδευόμενου για τη διδασκαλία
του ανθρώπου ή τη βαθμολόγηση των καθηκόντων και τους δασκάλους που
υποστηρίζουν φόρουμ για πιο επιτυχημένη λειτουργία. περιεχομένου και τεχνικών
θεμάτων, που πωλούν πλατφόρμες MOOC, χορηγίες, δίδακτρα (MOOCπ.χ. το πείραμα του
Τμήματος Πληροφορικής). Τα MOOC’s αποτελούν μια επανάσταση που τελικά έγινε
μεταρρύθμιση. Η προφητεία που ξεχάστηκε και ο μεγάλος εκδημοκρατισμός που
αναβλήθηκε (MOOCπηγή: Διάλεξη Σ. Τραχανά 24/5/2017).
1) Το παραδοσιακό πανεπιστήμιο όχι μόνο έμεινε ζωντανό στην πίεση που το
ασκήθηκε αλλά βγήκε και ενισχυμένο.
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2) Ούτε όμως η επαγγελία για τον μεγάλο εκδημοκρατισμό, δηλαδή να φτάσει
το αγαθό της ανώτατης εκπαίδευσης στους λιγότερο τυχερούς του κόσμου φαίνεται
να έρχεται πιο κοντά. Η συντριπτική πλειοψηφία που παρακολουθούν, και
ολοκληρώνουν

επιτυχώς,

τέτοια

μαθήματα

είναι

ήδη

πτυχιούχοι

πανεπιστημίου(MOOC 80%) ή φοιτητές (MOOC15%) και κάτοικοι προνομιούχων χωρών.
Παρόλο που η προφητεία δεν δείχνει να πραγματοποιηθεί , υπάρχει η πίστη ό,τι
τα MOOCs μπορούν να ξαναδώσουν στην εκπαίδευση κάτι από το χαμένο της όραμα
ως του μεγάλου εξισωτή ευκαιριών. Δηλαδή να δίνει την ευκαιρία σε όλους για την
ανώτατη εκπαίδευση ανεξαιρέτως καταγωγής και οικονομικής κατάστασης. Ένας
άλλος προβληματισμός είναι το χαμηλό ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης των
μαθημάτων. Ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων είναι πολύ υψηλός, ο αριθμός που
ολοκληρώνει, που πάει μέχρι τέλους είναι πολύ μικρός, της τάξεως του 4%. Μεγάλες
προσδοκίες, μεγάλες απογοητεύσεις. Υπάρχουν πολλοί που απλά μπαίνουν για να
πάρουν ιδέες, κυρίως εκπαιδευτικοί, που είναι μια μεγάλη κατηγορία που
χρησιμοποιούν τα MOOCs. Μπαίνουν και παρακολουθούν πως παραδίδει μάθημα
ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος, ώστε να πάρουν ιδέες για να κάνουν και οι ίδιοι το
μάθημα τους καλύτερο. Προφανώς αυτή την κατηγορία δεν την ενδιαφέρει να
ολοκληρώσει τα μαθήματα. Έτσι οι επαναστάτες γίνανε μεταρρυθμιστές και ηγούνται
ενός μεταρρυθμιστικού πλέον εκπαιδευτικού κινήματος που αναπροσαρμόζει
διαρκώς τους στόχους του με βάση τα εμπειρικά δεδομένα που προκύπτουν. Μερικές
από τις μεταρρυθμίσεις εντός και εκτός του πανεπιστημίου που δοκιμάζονται είναι
(MOOCπηγή: Διάλεξη Σ. Τραχανά 24/5/2017):
α) Αλλαγή του διδακτικού μοντέλου
β) Ένα μέρος γίνεται εντός του πανεπιστημίου και το υπόλοιπο εξ
αποστάσεως με χαμηλότερο κόστος, καθώς το κόστος των σπουδών κυρίως στην
Αμερική είναι εξωφρενικό σε σημείο να παίρνουν δάνεια οι γονείς.
Έξω από τα πανεπιστήμια έχουμε (MOOCπηγή: Διάλεξη Σ. Τραχανά 24/5/2017).:
α) Διεύρυνση

της γενικής παιδείας των πολιτών (MOOC Τα MOOCs είναι

αναμφίβολα επιτυχημένα σ αυτό )
β) Μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης.
γ) Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών.
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Επομένως, δεν έγινε η επανάσταση αλλά η μεταρρύθμιση βρίσκεται σε πλήρη
εξέλιξη και η διαδικτυακή εκπαίδευση θα είναι σίγουρα ένα οργανικό και
αυξανόμενο κομμάτι του εκπαιδευτικού μας μέλλοντος.

1.3 Βιβλιογραφική αιτιολόγηση
Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές
βιβλιογραφικές πηγές που αναφέρονται στη συνέχεια:


Εργασίες (MOOCpapers) και βιβλία (MOOCέντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τα
διαδικτυακά μαθήματα.



Άρθρα – δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.



Προηγούμενες διπλωματικές – πτυχιακές εργασίες που διαπραγματευόντουσαν
παρόμοια και συναφή θέματα με αυτό της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

1.4 Βασικές έννοιες εργασίας
Ο όρος LMS σημαίνει Learning Management System (MOOCΣύστημα Διαχείρισης
Μάθησης) και είναι ένας παγκόσμιος όρος για ένα ηλεκτρονικό σύστημα ειδικά
σχεδιασμένο για τη διαχείριση διαδικτυακών μαθημάτων, τη διανομή μαθημάτων και
τη συνεργασία μεταξύ φοιτητών και εκπαιδευτικών. Ένα LMS θα μας επιτρέψει να
διαχειριστούμε κάθε πτυχή ενός μαθήματος, από την εγγραφή των φοιτητών στο
μάθημα, έως και την ανταλλαγή μαθησιακού υλικού καθώς και την αποδοχή
ψηφιακών αναθέσεων και τη συνεχή επαφή με τους φοιτητές. Στην ουσία, το LMS
αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των περισσότερων δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης.
Τα LMSs είναι χτισμένα σε διάφορες πλατφόρμες, συνήθως PHP,.Net ή Java
και θα συνδέονται με μια βάση δεδομένων όπως PostgreSQL, MySQL ή SQL Server.
Υπάρχουν πολλά LMS, τόσο εμπορικά (MOOCμε κάποιο κόστος αγοράς) όσο και ανοιχτά
(MOOCχωρίς κόστος αγοράς). Σε ένα εταιρικό περιβάλλον, ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση του προσωπικού και για την τήρηση αρχείων
αξιολόγησης και κατάρτισης. Εάν το μάθημά τρέχει για μερικούς φοιτητές για μεγάλο
χρονικό διάστημα ή για πολλούς σε μικρότερο χρονικό διάστημα, το Learning
Management System βοηθά στην ομαλή λειτουργία του μαθήματος.
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Το SCORM είναι ένα πραγματικά ισχυρό εργαλείο για όσους ασχολούνται με
την ηλεκτρονική εκπαίδευση [CITATION BMK16 \l 1033]. Το περιεχόμενο μπορεί
να δημιουργηθεί μία φορά και να χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά
συστήματα και καταστάσεις χωρίς τροποποίηση. Αυτή η λειτουργία plug-and-play
μπορεί να είναι ισχυρή μέσα σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, αλλά ακόμη
περισσότερο και σε όλους τους οργανισμούς. Το περιεχόμενο μπορεί να πωληθεί και
να παραδοθεί στον χρήστη πιο γρήγορα, αποτελεσματικότερα και σε χαμηλότερη
τιμή. Το SCORM υιοθετείται ευρέως από τεράστιους οργανισμούς και αποτελεί το de
facto βιομηχανικό πρότυπο [CITATION DCh15 \l 1033].
Η ηλεκτρονική μάθηση σχετίζεται κυρίως με δραστηριότητες που αφορούν
ταυτόχρονα υπολογιστές και διαδραστικά δίκτυα. Ο υπολογιστής δεν χρειάζεται να
αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της δραστηριότητας ή να παρέχει περιεχόμενο
μάθησης. Ωστόσο, ο υπολογιστής και το δίκτυο πρέπει να κατέχουν σημαντική
συμμετοχή στη μαθησιακή δραστηριότητα. Η εκμάθηση μέσω Διαδικτύου σχετίζεται
με εκπαιδευτικά υλικά που παρέχονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web,
συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας των υλικών σε CD-ROM ή σε άλλα μέσα
[CITATION INI19 \l 1033]. Η ηλεκτρονική μάθηση σχετίζεται με περιεχόμενο
εύκολα προσβάσιμο σε έναν υπολογιστή. Το περιεχόμενο μπορεί να είναι στο ή απλά
να εγκατασταθεί τοπικά σε ένα CD-ROM ή στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή.

1.5 Σύντομη ιστορική αναδρομή των MOOCs
Ένα δημοσίευμα των New York Times καθιερώνει τον Νοέμβριο του 2012 ένα
νέο παγκόσμιο ακρωνύμιο : Massive Open Online Courses. Τι συνέβη όμως το 2011
ώστε τα διαδικτυακά μαθήματα να χαρακτηριστούν το γεγονός της χρονιάς ;
Συνέβησαν διάφορα πράγματα, σε τέτοιο βαθμό που πολλοί μιλούν για (MOOCπηγή:
Διάλεξη Σ. Τραχανά 24/5/2017):
α) Το πιο ανατρεπτικό κίνημα στην ιστορία της παγκόσμιας εκπαίδευσης
β) Τη μεγαλύτερη διεύρυνση των ορίων της εκπαίδευσης από την ανακάλυψη
της τυπογραφίας και την μαζική παραγωγή βιβλίων
γ) Τη μεγαλύτερη απειλή για το παραδοσιακό πανεπιστήμιο στα 1000 χρόνια
ιστορίας του.
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Τι συνέβη όμως πραγματικά το 2011 ώστε να ειπωθούν όλα τα παραπάνω ;
Αρχικά εμφανίστηκε ο προφήτης και δίδαξε το πρώτο πραγματικά παγκόσμιο
μάθημα. Ιδρύθηκαν οι τρεις πρώτες «εκκλησίες» και τέλος γράφτηκε το «Ευαγγέλιο»,
η μεγάλη υπόσχεση δηλαδή. Ο Προφήτης ήταν ο Γερμανός καθηγητής Τεχνητής
Νοημοσύνης του Stanford Sebastian Thrun, είναι ο άνθρωπος που ανέπτυξε τα
«έξυπνα γυαλιά» για το πρώτο έξυπνο αυτοκίνητο της Google και δίδαξε το 2011 το
πρώτο παγκόσμιο μάθημα, μάθημα Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο μάθημα πήρανε
160.000 άνθρωποι και το παρακολούθησαν μέσω διαδικτύου και 16.000 απ αυτούς,
δηλαδή το 10%, το πήγαν μέχρι το τέλος. Τεράστιο ποσοστό αν αναλογιστούμε ο,τι
σε άλλα μαθήματα το ποσοστό είναι πολύ πιο μικρό. Όπως κάθε προφήτης που
σέβεται τον εαυτό του, έκανε και ο Sebastian Thrun την ακόλουθη προφητεία : Σε
λίγες δεκαετίες από τώρα θα υπάρχουν μόνο 10 πανεπιστήμια σε όλο τον Κόσμο, ένα
από αυτά το Google University. Οι τρεις πρώτες εκκλησίες, δηλαδή οι πρώτοι
πάροχοι διαδικτυακών μαθημάτων, ήταν (MOOCπηγή: Διάλεξη Σ. Τραχανά 24/5/2017):
α) Coursera- Ιδρυτές : Καθηγητές Πληροφορικής του πανεπιστημίου του
Stanford
β) Udacity - Ιδρυτής : Sebastian Thrun (MOOC Εταιρία )
γ) EdX – Ιδρυτές : Harvard και MIT (MOOC Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός )
Όλες οι παραπάνω είναι αμερικάνικες.
Η Ευρώπη με λίγη καθυστέρηση ίδρυσε και αυτή δύο, τα εξής:
α) Future Learn : Θυγατρικός οργανισμός του αγγλικού Open University
β) Iversity : Γερμανικό με νομική μορφή εταιρίας
Από την θρησκευτική μας αλληγορία για τα MOOCs λείπει μόνο το Ευαγγέλιο.
Ένα κίνημα πρέπει να έχει μια μεγάλη υπόσχεση, η υπόσχεση αυτή ήταν ο,τι τα
MOOCs

θα επιφέρουν τον μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης στην

παγκόσμια ιστορία. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε η επανάσταση των MOOCs.

1.6 Και εμείς τι κάνουμε; Ως χώρα και δάσκαλοι
Ως χώρα και ως δάσκαλοι μας αφορούν και πρέπει να απαντήσουμε σε 3
ερωτήματα (MOOCπηγή: Διάλεξη Σ. Τραχανά 24/5/2017):
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Α) ΘΕΛΟΥΜΕ; Θεωρούμε ότι η χώρα μας δεν πρέπει να μείνει πίσω από τα
γεγονότα και να τρέχει μετά.
Β) ΜΠΟΡΟΥΜΕ; Έχουμε την δυνατότητα να ανταποκριθούμε στην πρόκληση;
Να δημιουργήσουμε διαδικτυακά μαθήματα με διεθνή πρότυπα ποιότητας ;
Γ) Ενδιαφέρεται κανείς για την διαδικτυακή εκπαίδευση;
Η ποιότητα είναι η λέξη κλειδί και όχι αν είμαστε υπέρ ή κατά των MOOCs.
Υπάρχουν κακά MOOCs όπως υπάρχουν και κακά βιβλία. Όποτε η ουσία είναι η
δημιουργία ποιοτικών MOOCs. Το Mathesis1 έκανε ένα πείραμα ώστε να απαντήσει
σε αυτά τα ερωτήματα στο χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2015- Ιούνιος 2017.
Αριθμός εγγεγραμμένων περίπου 34.000
Αριθμός μαθημάτων που προσφέρθηκαν 16
Αριθμός βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης , περίπου 20.000
Από το πείραμα επίσης προέκυψαν και τα εξής στοιχεία για την κοινωνική και
επαγγελματική σύνθεση διαδικτυακών φοιτητών του Mathesis


55% πολίτες με επιστημονικά ενδιαφέροντα + Επαγγελματίες επιστήμονες



30% Εκπαιδευτικοί δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης



15% φοιτητές-μαθητές.
Γεωγραφική προέλευση δείγματος
50% Αθήνα
15% Θεσσαλονίκη
10% Κρήτη
7% Πάτρα Πελοπόννησος
6% Εξωτερικό
12% Λοιπή Ελλάδα
Ερώτημα 1. Θέλουμε; Η Χώρα δεν έχει απαντήσει ακόμα

1

Το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis, ιδρύθηκε το 2015 ως ένα
ιδιαίτερο τμήμα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης (MOOCΠΕΚ) με αποκλειστικό σκοπό τη
δημιουργία και δωρεάν προσφορά στους φοιτητές, τους επαγγελματίες επιστήμονες και το ευρύτερο
κοινό, διαδικτυακών μαθημάτων στο επίπεδο των καλύτερων διεθνών προτύπων.
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Ερώτημα 2. Μπορούμε; Αν 4 άνθρωποι από το Mathesis μπορούν, τότε και
οι υπόλοιποι μπορούμε
Ερώτημα 3. Ενδιαφέρεται Κανείς; Αν κάτι απέδειξε το πείραμα του Mathesis
είναι ό,τι εκεί έξω υπάρχει κόσμος που διψάει για ποιοτική μάθηση.
Υπήρξαν θετικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που παρακολούθησαν τα
μαθήματα μέσω του forum.
α) Ανεκτικότητα στην διαφορετική άποψη
β)Εθελοντισμός και πνεύμα αλληλεγγύης
γ) Εξωστρέφεια.
Ένα στοιχείο έκπληξη που δεν αφορά το πείραμα του Mathesis είναι ό,τι από
μια έρευνα του Harvard το 2015, η Ελλάδα αναλογικά με τον πληθυσμός της είναι η
πολυπληθέστερη εθνική ομάδα στα διαδικτυακά μαθήματα και είναι επίσης η πρώτη
εθνική ομάδα ως προς τα ποσοστά επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων. Αυτή η
χώρα είναι λίγο καλύτερη από ό,τι νομίζουμε.
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Κεφάλαιο 2 – Εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση
2.1 Εννοιολογική προσέγγιση της εξ΄ αποστάσεως
εκπαίδευσης
Αν και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια, τα
τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ένας έντονος διάλογος αναφορικά με τον τρόπο και
τις πρακτικές εφαρμογής της, κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εκπαίδευση
αυτή έχει οριστεί διαχρονικά με διάφορους τρόπους, αφού αρκετοί ερευνητές έχουν
δώσει την δική τους εννοιολογική προσέγγιση και εκδοχή. Ενδεικτικά, αναφέρεται ο
Keegan, ο οποίος ερευνήσει 62 εκπαιδευτικά ιδρύματα που εφάρμοζαν εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, με στόχο να εντοπίσει και να διατυπώσει κοινά
χαρακτηριστικά στην εφαρμογή της. Μέσα από αυτήν την προσπάθεια κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια μορφή εκπαίδευσης, που
χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά [CITATION Cho16 \l
1032]:


Την ύπαρξη μιας φυσικής απόστασης ανάμεσα στον εκπαιδευτή και στον
εκπαιδευόμενο, στοιχείο που την διακρίνει από την συμβατική
εκπαίδευση, που λαμβάνει χώρα σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας.



Τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός οργανισμός που
σχεδιάζει, οργανώνει, προετοιμάζει και διανέμει το εκπαιδευτικό υλικό,
ενώ παράλληλα αναλαμβάνει και την υποστήριξη των φοιτητών.



Την

διαφοροποίηση

από

προσπάθειες

προσωπικής

μελέτης

ή

αυτοδιδασκαλίας επειδή απαιτεί την ΄ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού
οργανισμού υπεύθυνου για τον σχεδιασμό και την αξιοποίηση του
εκπαιδευτικού υλικού


Την χρήση εντύπων, οπτικοακουστικών

και ηλεκτρονικών τεχνικών

μέσων για την μεταφορά του εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και την σύνδεση
μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου


Την δυνατότητα αμφίδρομής επικοινωνίας, προκειμένου να ωφελούνται οι
εκπαιδευόμενοι από τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας.



Την απουσία της λειτουργίας της μαθησιακής ομάδας και την χρήση
εξατομικευμένων μορφών διδασκαλίας.
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Θεωρητικοί της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης επισημαίνουν ότι δεν σχετίζονται
πάντα οι εκάστοτε πρακτικές εφαρμογές που συναντά κανείς με τις θεωρητικές
προσεγγίσεις της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επειδή αυτά τα βασικά μοντέλα
έχουν εφαρμοστεί σε αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιγράφονται στην συνέχεια
τα πιο σημαντικά από αυτά [CITATION ASa15 \l 1032].

2.2 Μοντέλο προετοιμασίας εξετάσεων
Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν εμφανίζεται συχνά στην βιβλιογραφία και
μάλιστα αμφισβητείται από αρκετούς επαγγελματίες. Είναι όμως αδιαμφισβήτητο το
γεγονός ότι η εφαρμογή του παίζει σημαντικό ρόλο στην εξ΄ αποστάσεως
εκπαίδευση, τόσο παλιότερα όσο και σήμερα. Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής
αυτού του μοντέλου αποτελεί η ύπαρξη ενός πανεπιστημίου, το οποίο περιορίζεται
μόνο στην διεξαγωγή εξετάσεων και της βαθμολόγησης και ταυτόχρονα απέχει από
την διδασκαλία, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι φοιτητές πρέπει να ναι αυτοδίδακτοι.
Το συγκεκριμένο μοντέλο θεσμοθετήθηκε όταν ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο
του Λονδίνου, στα μέσα του 19ου αιώνα προς όφελος όλων εκείνων που δεν
μπορούσαν να γραφτούν στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και επίσης γι αυτούς που
δεν μπορούσαν να παραστούν σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο, επειδή ζούσαν στις
αποικίες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το Πανεπιστήμιο αυτό υποστήριζε τους
φοιτητές, ενημερώνοντας τους σχετικά με τους κανονισμούς των εξετάσεων και
ορισμένες φορές προσφέροντας τους κείμενα μελέτης. Εφαρμογή βρίσκει το
συγκεκριμένο μοντέλο και στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, όπου οι φοιτητές
μπορούσαν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις του και να τους χορηγηθεί κανονικά το
πτυχίο τους [CITATION DCh15 \l 1032].

2.3 Μοντέλο εκπαιδευτικής αλληλογραφίας/πολλαπλών μέσων
μαζικής ενημέρωσης
Αυτό είναι μακράν το πιο παλιό και ευρέως γνωστό μοντέλο καθώς περιέχει
το πιο πάνω μοντέλο και επεκτείνεται με την τακτική διδασκαλία μέσω έντυπου
εκπαιδευτικού υλικού. Είναι απλό και σχετικά φθηνό, επειδή τα κείμενα διδασκαλίας
μπορούν να παράγονται μαζικά από το τυπογραφείο. Το συγκεκριμένο μοντέλο
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συνεχίζεται να χρησιμοποιείται ευρέως μέχρι και σήμερα, παρά την τάση που
επικρατεί για ψηφιοποίηση της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του μοντέλου αυτού είναι η τακτική και
ολοκληρωμένη χρήση ραδιοφώνου και τηλεόρασης μαζί με το έντυπο υλικό, το οποίο
μπορεί να μην είναι το κύριο μέσο διδασκαλίας. Το μοντέλο αυτό είναι γνωστό γιατί
συνέλαβε στην διαμόρφωση δομής πολλών πανεπιστημίων στην εξ΄ αποστάσεως
εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί σημαντική πολιτική καινοτομία επειδή
σχετίζεται

με την έννοια

της ανοιχτής εκπαίδευσης και μάθησης στον

πανεπιστημιακό χώρο [CITATION IBo15 \l 1032].

2.4 Μοντέλο εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης ομάδας
Το μοντέλο αυτό είναι παρόμοιο με το προηγούμενο καθώς πάλι αξιοποιείται
το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, μέσα που χρησιμοποιούνται μόνιμα σε αίθουσες
διδασκαλίας, ειδικά για την μετάδοση διαλέξεων που πραγματοποιούνται από
διακεκριμένους καθηγητές. Ωστόσο οι διαλέξεις αυτές

δεν απευθύνονται σε

μεμονωμένους φοιτητές άλλα σε ομάδες που παρακολουθούν το μάθημα, ακούν τις
επεξηγήσεις του διδάσκοντα, εμπλέκονται σε συζητήσεις και εκπονούν εργασίες στα
πλαίσια του μαθήματος. Το μοντέλο αυτό βρίσκει εφαρμογή σε Ασιατικά κράτη,
όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Κορέα. Είναι προφανές ότι δεν αποτελεί μια αμιγώς
μορφή εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση, επειδή μολονότι οι φοιτητές είναι σε απόσταση
από τον διδάσκοντα, η εκπαιδευτική διαδικασία μαζί με τον διδάσκοντα
πραγματοποιείται μέσα στην τάξη [CITATION JRe15 \l 1032].

2.5 Μοντέλο αυτόνομης μάθησης
Το μοντέλο αυτό προβλέπει την ελευθερία να μελετούν οι φοιτητές αυτόνομα
και ανεξάρτητα. Στόχο του μοντέλου είναι η εκπαίδευση αυτόνομης μάθησης, ο
οποιός από παιδαγωγικής άποψης είναι φιλόδοξος και απαιτητικός καθώς οι φοιτητές
καλούνται να οργανώσουν από μόνοι τους την μαθησιακή τους πορεία, όπως
συμβαίνει στο μοντέλο αλληλογραφίας ή στο πολλαπλό μοντέλο των μέσων μαζικής
ενημέρωσης. Αναλαμβάνουν επιπλέον την ευθύνη να καθορίσουν οι ίδιοι τους
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μαθησιακούς στόχους και να επιλέξουν τα περιεχόμενα και να λάβουν επίσης
αποφάσεις σχετικά με τις στρατηγικές που θέλουν να εφαρμόσουν. Οι διδάσκοντες
λειτουργούν ως ατομικοί ή προσωπικοί σύμβουλοι και συναντούν τους φοιτητές σε
τακτά χρονικά διαστήματα. Σε αυτές τις συναντήσεις οι φοιτητές συζητούν και
αναλύουν τους στόχους και τα σχέδια τους. Τέλος οι φοιτητές αναλαμβάνουν
προσωπική ευθύνη της πορείας τους και καλούνται να γίνουν αυτοδύναμοι και
αυτόνομοι [CITATION GVe16 \l 1032].

2.6 Μοντέλο της διαδικτυακά βασισμένης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης
Το μοντέλο αυτό αποτελεί μέρος του διαδικτυακού τρόπου ζωής και στην
περίπτωση αυτή οι φοιτητές εργάζονται συνήθως σε σύγχρονα ή ασύγχρονα
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και έχουν πρόσβαση από απόσταση σε περιεχόμενα που
έχουν πολυμεσική μορφή και μπορούν να αλληλεπιδράσουν με αυτά. Από
παιδαγωγικής άποψης το ενδιαφέρον σ αυτό το μοντέλο εστιάζεται στις νέες
προκλήσεις που εμφανίζονται για ενδυνάμωση της μαθησιακής διαδικασίας. Οι
φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν νέες μορφές μάθησης με την αναζήτηση, την
εύρεση, την απόκτηση, την αξιολόγηση καθώς και την αποθήκευση και την
διαχείριση των πληροφοριών.

2.7 Μοντέλο της τεχνολογικά εκτεταμένης τάξης
Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ όπου είναι πολύ δημοφιλές. Στο
πλαίσιο του μοντέλου αυτού, ένας διδάσκων διδάσκει σε ένα κολλέγιο ή σε μία τάξη
και η διδασκαλία μεταδίδεται μέσω δορυφορικών τηλεοράσεων ή ενός συστήματος
τηλεδιάσκεψής. Με τον τρόπο αυτό ένας διδάσκων μπορεί να διδάξει σε
περισσότερες από μία τάξεις, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό την εκπαίδευση πιο
οικονομική.
Το πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι η διδασκαλία είναι πιο ζωντανή
και σύγχρονη. Τα μειονεκτήματα του έχουν να κάνουν με το ότι δεν είναι τόσο
αποτελεσματικό, αναφορικά με την ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και
καθηγητών. Η ελκυστικότητα του μοντέλου αυτού έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι
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εκπαιδευτικοί προσελκύονται από αυτήν την μέθοδο, επειδή

δεν φαίνεται να

διαφέρει από εκείνη σε ένα παραδοσιακό πανεπιστήμιο και δεν χρειάζεται να
δημιουργηθεί για αυτό ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό [CITATION JRe15 \l
1032].
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Κεφάλαιο 3
Μαθήματα

–

Μαζικά

Ανοικτά

Διαδικτυακά

3.1 Ερευνητικό έργο στα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά
μαθήματα
Ξεκινώντας ως μια πειραματική προσπάθεια το 2008, με γρήγορους
ρυθμούς εκπαιδευτικοί οργανισμοί και ιδιωτικοί φορείς, κερδοσκοπικοί και μη,
άρχισαν είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία να προσφέρουν ένα μέρος των
μαθημάτων τους στο διαδίκτυο, προσελκύοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα
έναν εντυπωσιακό αριθμό μαθητευομένων. Το έτος 2011 το μάθημα με τίτλο
‘Artificial Intelligence’ (MOOCΤεχνητή Νοημοσύνη) το οποίο προσφέρθηκε από το
Πανεπιστήμιο Stanford μαζί με την εταιρεία Google προσέλκυσε περισσότερους
από 160.000 φοιτητές από περίπου 200 χώρες με 20.000 φοιτητές να το
ολοκληρώνουν με επιτυχία [CITATION LML12 \l 1033].
Η προσπάθεια για διεθνοποίηση και άνοιγμα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που ξεπερνά τα όρια των τυπικών πανεπιστημιακών ορίων μέσω της
παροχής δωρεάν ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι γνωστή με τον όρο
MOOC (MOOCMassive Open Online Courses - Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά
Μαθήματα (MOOCΜΑΔΙΜ). Εκατομμύρια χρηστών έχουν ήδη κάνει εγγραφή
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ΜΑΔΙΜ τα οποία παρέχονται

και

πλέον από

εκατοντάδες πανεπιστήμια σε μια μεγάλη ποικιλία γνωστικών αντικειμένων
[CITATION TLi13 \l 1032]. Στατιστικές

για το έτος 2015 φανερώνουν ότι

παγκοσμίως περισσότερα από 500 Πανεπιστήμια, προσέφεραν 4.200 μαθήματα
προσελκύοντας 35 εκατομμύρια σπουδαστές.
Η ερευνητική κοινότητα έχει ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα των MOOCs.
Υπάρχουν έρευνες που χρονολογούνται από την εποχή εκκίνησης των MOOCs, και
συναντάμε πληθώρα αποτελεσμάτων. Με βάση τα αποτελέσματα μπορούν να
διακριθούν δύο στάδια: Το πρώτο αφορά μελέτες βασισμένες στην αξιολόγηση
εργασιών που δημοσιεύτηκαν έως το 2012, περίοδο όπου η βιβλιογραφία δεν ήταν
ιδιαίτερα εκτενής. Το δεύτερο στάδιο αφορά εργασίες αξιολόγησης που
δημοσιεύτηκαν το 2013 και 2014, περίοδο που υπήρχε πλουσιότερο βιβλιογραφικό
υλικό. Κατά τη πρώτη περίοδο, οι Liyanagunawardena, Adams και Williams (MOOC2013)
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αξιολόγησαν ερευνητικές μελέτες που αφορούσαν MOOCs που διεξήχθησαν
μεταξύ των ετών 2008 και 2012. Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης προτάθηκαν
τέσσερα σχετικά θέματα για περαιτέρω έρευνα: 1) την ανάγκη για μελέτη της κάθε
διαφορετικής οπτικής γωνίας των παραγόντων που συμβάλλουν στη σύνθεση του
MOOC (MOOCσπουδαστές, διδάσκοντες, εκπαιδευτικά ιδρύματα), δίνοντας έμφαση στα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μίας. 2) διερεύνηση των
πολιτισμικών τάσεων διαμέσου των εκπαιδευτικών μεθόδων, πόρων και
περιβάλλοντος των MOOCs. 3) αξιολόγηση της χρήσης των δεδομένων που
συλλέγονται από τη διεξαγωγή των MOOCs από ηθικής πλευράς και 4) ανάλυση
των πιο αποδοτικών στρατηγικών των φοιτητών που χρησιμοποιούν για να
ανταπεξέλθουν στον βομβαρδισμό πληροφοριών και αυτορρυθμιζόμενη μάθηση
(MOOCself- regulated learning).
Μια πιο σύνθετη αξιολόγηση εκπονήθηκε από τον Castaño το 2013.
Προτείνεται η ομαδοποίηση των προηγούμενων μελετών με βάση τρεις κύριους
ερευνητικούς άξονες: παιδαγωγικός σχεδιασμός, επίδραση του δικτύου (MOOCανάλυση
της αλληλεπίδρασης των φοιτητών με το MOOC) και ακαδημαϊκή επίδοση και
σχετικές μεταβλητές (MOOCκίνητρο, στάση και αντίληψη). Τέλος, η Kennedy (MOOC2014)
διεκπεραίωσε μία αξιολόγηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας από το 2009 έως
το 2012 που αφορούσε ακαδημαϊκή έρευνα με στόχους τη βελτίωση της
κατανόησης και επικοινωνίας του περιεχόμενου των MOOCs. Συμπερασματικά,
πρότεινε να εστιάσει η μελλοντική έρευνα σε τρεις κύριες περιοχές: 1) βελτίωση
της κατανόησης των φοιτητών, των τύπων συμπεριφοράς τους και τη κοινωνική
φύση της μάθησης, 2) τις διαφορές στη παιδαγωγική προσέγγιση μεταξύ των δύο
κλασσικών τύπων MOOC και 3) τις επιπτώσεις της ενσωμάτωσης των MOOCs
στα επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η Jordan το 2014 αντί για μία συστηματική αξιολόγηση παραθέτει ένα
διαδικτυακό προσχέδιο της βιβλιογραφίας πάνω στα MOOCs, το οποίο
περιλαμβάνει περισσότερες από 250 αναφορές. Σε κάθε μία αναφορά επισυνάπτει
λέξεις κλειδιά και ετικέτες. Η συμμετοχή των φοιτητών στα MOOCs ξεχωρίζει
από την ετικέτα “cloud”, ακολουθούμενη από “meassurement and assessment”,
“dropout rates” και “students' demographic characteristics”. Στις πρωταρχικές
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αυτές εργασίες, βλέπουμε ότι οι συγγραφείς προτείνουν η έρευνα να επικεντρωθεί
όχι τόσο στη τεχνολογική πλευρά των MOOCs, αλλά στον παιδαγωγικό τους
χαρακτήρα που μπορεί να αφορά τις διαφορές στο σχεδιασμό τους, την
αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, τις απόψεις των φοιτητών ή την ενσωμάτωση των
MOOCs στην επίσημη εκπαίδευση.
Από το 2013 κι έπειτα, δημοσιεύτηκαν ολοένα και περισσότερες μελέτες
σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με τα MOOCs και υποβλήθηκαν σε περαιτέρω
αξιολογήσεις. Η εργασία αξιολόγησης των Yousef et al (MOOC2014) αποτέλεσε κομβικό
σημείο μεταξύ των δύο περιόδων. Μετά από ανάλυση 84 μελετών της περιόδου
2008-2013 διαφαίνεται το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας τόσο για τα
προαναφερθέντα θέματα προς έρευνα, όσο και για τη τεχνολογική διάσταση των
MOOCs (MOOCαυτοματοποιημένη αξιολόγηση, αξιολόγηση συναδέλφων κ.α.). Οι Gasevic et al (MOOC2014) ανέλυσαν τις ερευνητικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στο
MOOC Research Initiative (MOOCMRI), που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Gates και
διεκπεραιώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Athabasca. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τα
κυρίως θέματα τα οποία θα συνιστούσαν το πλαίσιο της μελλοντικής έρευνας
πάνω στα MOOCs: 1) συμμετοχή φοιτητών και ακαδημαϊκές επιδόσεις, 2)
σχεδιασμός των MOOCs και πρόγραμμα σπουδών, 3) αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση
και κοινωνική μάθηση, 4) ανάλυση κοινωνικών δικτύων και διαδικτυακή μάθηση
και 5) κίνητρα, συμπεριφορά και ακαδημαϊκή επιτυχία.
Οι [CITATION JKe14 \l 1033] χρησιμοποίησαν διαφορετική προσέγγιση,
βασισμένοι στις καλές πρακτικές και στην ανάλυση πραγματικών εμπειριών
εκπαίδευσης μέσω MOOCs σε πανεπιστήμιο. Οι συγγραφείς δηλώνουν θλίψη για
το μειωμένο ενδιαφέρον στη παιδαγωγική πλευρά των MOOCs προς όφελος της
εκάστοτε πλατφόρμας αυτής καθαυτής και παράλληλα αναγνωρίζουν νέα σχετικά
θέματα για έρευνα: διεύρυνση της εκπαίδευσης, σχέσεις μεταξύ MOOC και
ανακυκλωμένου περιεχομένου, σύνδεση και συναδελφική μάθηση κ.α. Οι
συγγραφείς στο [CITATION KJo14 \l 1033] διεκπεραίωσαν μία μετά- ανάλυση
των ερευνών που εκπονήθηκαν την περίοδο 2013-2014, εστιάζοντας σε
δημοσιεύσεις που παρουσιάζουν αποτελέσματα σχετικά με τα MOOCs.
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Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 228 μελέτες και τα αποτελέσματα της
ανάλυσης χωρίστηκαν σε κατηγορίες που σχετίζονταν με τη παιδαγωγική πλευρά
(MOOCο ρόλος των social media στη μάθηση, παιδαγωγικές στρατηγικές, σύγκριση
μεταξύ

υβριδικών

και

παραδοσιακών

MOOCs),

με

τη

τεχνολογική

(MOOCμοντελοποίηση/ machine learning, επεξεργασία φυσικού λόγου, αλληλεπίδραση
ανθρώπου- υπολογιστή) και με τη μεθοδολογία (MOOCεξόρυξη δεδομένων, στατιστικές
αναλύσεις).
Τέλος, οι συγγραφείς στο [CITATION AMF15 \l 1033] πιστεύουν ότι ο
παιδαγωγικός σχεδιασμός, η αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών και οι
μαθησιακές προοπτικές και οι σχετικές μεταβλητές (MOOCκίνητρα, συμπεριφορές) είναι
οι πιο σημαντικοί άξονες της έρευνας των MOOCs. Επίσης σημαντικά φαίνονται
να είναι τα θέματα που αφορούν το κόστος, τη προσβασιμότητα, τα μεγάλα
ποσοστά παραίτησης των φοιτητών και η ένταξη των προγραμμάτων στις
επίσημες πανεπιστημιακές σπουδές.

3.2.Υφιστάμενη
κατάσταση
διαδικτυακά μαθήματα

στα

μαζικά

ανοικτά

Η υφιστάμενη κατάσταση που αφορά την έρευνα για τα MOOCs μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα ώστε να χαρακτηριστεί η όλη έρευνα στο
σύνολό της κατακερματισμένη. Κάθε ερευνητής έχει τη δική του επιστημονική
και οντολογική σύλληψη περί του τι πρέπει να μελετηθεί. Ένα από τα πιο σχετικά
θέματα συνεχίζει να είναι οι προτάσεις για παιδαγωγικό σχεδιασμό των MOOCs,
όπως επισημαίνεται από τους [CITATION DGa14 \l 1033] και [CITATION
CCa15 \l 1033] μεταξύ άλλων. Είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί ότι το MOOC,
παρότι νέα, είναι μία πολύσημη και συνεχώς μεταβαλλόμενη οντότητα.
Παρά το γεγονός ότι τα MOOCs χρησιμοποιούν ένα ευέλικτο τύπο
εκμάθησης με ελάχιστη τυποποίηση [CITATION ACh15 \l 1033], πολλοί
συγγραφείς επιμένουν στη διάκριση μεταξύ των “connectivist” cMOOCs και των
παραδοσιακών xMOOCs[CITATION GSi15 \l 1033]. Για αυτό το λόγο, πρώτες
ερευνητικές μελέτες [CITATION LLa12 \l 1033], ασχολήθηκαν λεπτομερώς με
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αντιπροσωπευτικά σεμινάρια Τεχνητής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Stanford
και με σεμινάρια τύπου cMOOC. Η αρχική διάκριση αποδείχτηκε πολύ απλοϊκή,
καθώς μεταγενέστερες προτάσεις όπως των [CITATION AMF15 \l 1032] ή του
[CITATION BMK16 \l 1032]δυσκόλεψαν τους εμπνευστές τους να τις εντάξουν
τόσο στη κατηγορία τύπου Standford όσο στη κατηγορία “connectivist” MOOC.
Σε μετέπειτα στάδιο, συναντούμε νέες προτάσεις όπως τα συνθετικά
MOOCs [CITATION JRe15 \l 1033] που επιχειρούν να δώσουν απάντηση στην
ετερογένεια των συμμετεχόντων στο MOOC χρησιμοποιώντας ένα σεμινάριο
τύπου x, το οποίο συμπεριλαμβάνει κάποια από τα πλεονεκτήματα του τύπου c
(MOOCconnectivist) ή MOOC διπλού επιπέδου [CITATION CDe15 \l 1033] και
επιτρέπει στους συμμετέχοντες να επιλέγουν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
τύπο x ή c κατά βούληση. Πρέπει να τονιστεί ότι πρόσφατα έχουν εμφανιστεί νέοι
τύποι MOOC. Ένα παράδειγμα νέου τύπου είναι τα sMOOCs (MOOCsmall open online
courses), κάποια από αυτά υποστηριζόμενα από Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως
το ECO (MOOCE-learning, Communication, and Open-Data, 2015: Massive, Mobile,
Ubiquitous and Open Learning) και χρησιμοποιούν μαθησιακές στατιστικές και
web 2.0 μαζί με άλλα στοιχεία. Άλλο παράδειγμα είναι μεικτά (MOOCblended) MOOCs,
μία υβριδική πρόταση που προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα και μαθήματα σε
τάξη.
Ωστόσο, σχεδόν καμία μελέτη δεν έχει αξιολογήσει την επιρροή
συγκεκριμένων τύπων MOOCs στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σύμφωνα με
τους [CITATION MJI15 \l 1033]. Συνεπώς, οι αναφορές στα σεμινάρια
[CITATION

FMH14

\l

1033]

δίνουν

περισσότερη

έμφαση

στο

πως

μετασχηματίζουν συμβατικές δομές παραγωγής γνώσης, παρά στη μέτρηση των
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, ο κύριος όγκος δεδομένων που
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της έρευνας, μας δίνουν εικόνα του τι κάνουν οι
σπουδαστές και όχι του τι μαθαίνουν (MOOCReich, 2015). Μεικτές προτάσεις, όπου
φαίνεται ότι κατευθύνονται τα MOOCs και γίνεται λόγος για μελέτη της
απόδοσης των φοιτητών, ενδιαφέρουν ως επί το πλείστον να αποτελέσουν
αντικείμενο έρευνας με στόχο την ενσωμάτωση των MOOCs στην καθιερωμένη
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διδασκαλία, τόσο σε πανεπιστημιακό επίπεδο [CITATION JJM15 \l 1033],όσο
και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (MOOCIsrael, 2015).
Τα υβριδικά MOOCs πρόκειται να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των
ερευνητών, όπως οι συγγραφείς στο[CITATION JVa14 \l 1033]. Αυτό φάνηκε
συγκρίνοντας το κατά πόσο οι επικεφαλής εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκδήλωσαν
ενδιαφέρον όταν ρωτήθηκαν για υποψήφια θέματα έρευνας που αφορούσαν τα
υβριδικά MOOCs και άλλες παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Σε επόμενο
στάδιο μένει να μελετηθεί κατά πόσον υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς των
φοιτητών (MOOCReich, 2015). παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι κύριες
παιδαγωγικές, τεχνολογικές και στρατηγικές διαστάσεις αυτών των δύο
υποθέσεων.
Τεχνολογικές διαστάσεις: τα MOOCs προσφέρουν στους σπουδαστές ένα
χώρο συνεργασίας, στο οποίο αλληλεπιδρούν και ενισχύουν τις ικανότητές τους
με την υποστήριξη ενός μεγάλου εύρους εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά μπορεί να
είναι παραδοσιακά forums, αυτοδιαχειριζόμενα Web 2.0 κοινωνικά δίκτυα και
ομάδες στο Facebook. Τα υβριδικά, συνεργατικά, προσαρμοζόμενα και άλλου
τέτοιου είδους MOOCs αυξάνουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
πράγμα το οποίο δημιουργεί δύο τύπους προβλημάτων: 1) μεγάλο όγκο
δεδομένων και πληροφορίας τα οποία δε γίνεται να αφομοιωθούν και να
μελετηθούν σε βάθος και 2) δυσκολία ανταπόκρισης σε μεγάλο αριθμό φοιτητών.
Έχει γίνει επιτακτική η ανάγκη για χρήση νέου τύπου εργαλείων, με τα οποία θα
μπορούν να αξιοποιηθούν τα στατιστικά δεδομένα για να μετρηθούν,
συγκεντρωθούν, αναλυθούν και παρουσιαστούν τα δεδομένα των φοιτητών σε
συνδυασμό με το περιεχόμενο των μαθημάτων, ώστε να κατανοηθεί και να
βελτιστοποιηθεί η διαδικασία [CITATION GVe16 \l 1033].
Οι συγγραφείς στο [CITATION JCY14 \l 1033] ήδη προειδοποίησαν για
την τάση στην έρευνα να δίνεται έμφαση σε εξόρυξη εκπαιδευτικών δεδομένων
και μαθησιακών στατιστικών, συμπεριλαμβανομένων και εργασιών που αφορούν
στρατηγικές περιήγησης σε σχέση με την ηλικία και τη χώρα καταγωγής
[CITATION RAn14 \l 1033]. Νέες έρευνες προτείνουν τη χρήση ενός
τεχνολογικού πλαισίου με βάση το οποίο θα συνδυάζονται εκπαιδευτικές
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στρατηγικές από τα xMOOCs και τα cMOOCs που θα έχει τη δυνατότητα
προσαρμογής και διαχείρισης της νέας γνώσης τόσο σε επίσημο όσο και σε
ανεπίσημο εκπαιδευτικό χώρο [CITATION RAn14 \l 1033]. Τέλος, τεχνολογικές
εξελίξεις που σχετίζονται με μοντελοποίηση/ νοημοσύνη μηχανών (MOOC machine
learning), επεξεργασία φυσικού λόγου, αλληλεπίδραση ανθρώπου- μηχανής,
προσαρμογή μηχανών ανάλογα με τη πρόοδο των φοιτητών [CITATION PJG14 \l
1033], ή ανάπτυξη νέων εργαλείων όπως επισημείωση σε βίντεο (MOOCvideo annotation) τα οποία επιτρέπουν καλύτερη αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των
φοιτητών [CITATION DJZ15 \l 1033], ανοίγουν νέους ερευνητικούς ορίζοντες.
Παιδαγωγικές διαστάσεις: Παρόλο το εκτενές ενδιαφέρον για τις
τεχνολογικές διαστάσεις των MOOCs υπάρχει αρκετό υλικό στη βιβλιογραφία
που αφορά την αξιολόγηση των παιδαγωγικών στρατηγικών και πιο ιδιαιτέρως το
κίνητρο των φοιτητών και την ενασχόλησή τους [CITATION PRL15 \l 1033]. Το
κίνητρο σύμφωνα με τους [CITATION AFi15 \l 1033] είναι μια μεταβλητή που
συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής και επιτυχίας των φοιτητών. Προς αυτή
τη κατεύθυνση έχουν συνεισφέρει πολλοί συγγραφείς συμπεριλαμβανομένων των
Cheng (MOOC2014) που ασχολήθηκε με την συναισθηματική ικανότητα των φοιτητών
σε ένα MOOC, ο [CITATION GVe16 \l 1033] πάνω στις μαθησιακές εμπειρίες
με τα MOOCs, και οι [CITATION PRL15 \l 1033] για την εκπαιδευτική
αντίληψη των φοιτητών. Άλλα παραδείγματα έρευνας συμπεριλαμβάνουν αυτά
των συγγραφέων στο [CITATION FMH14 \l 1033] πάνω σε εκπαιδευτικές
στρατηγικές,

συνεταιρική

δημιουργία

περιεχομένου

και

συμμετοχική

παιδαγωγική μέθοδο.
Επίσης, θέματα που αφορούν την ενασχόληση των φοιτητών, τους τύπους
των φοιτητών, τη συμμετοχή και τα ποσοστά παραίτησης καλύπτονται εκτενώς.
Εντούτοις, η πρόοδος στη γνώση των MOOCs, επιβάλλει τη βελτίωση του
σχεδιασμού μεθοδολογιών, ώστε να δοθεί περισσότερη προσοχή στους τυπικούς
παράγοντες που προωθούν την εκπαίδευση των φοιτητών (MOOCReich, 2015).
Οι μελέτες όπως των συγγραφέων στο [CITATION Κράτηση_θέσης1 \l
1033], όπου έγινε ανάλυση των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχουν τα βίντεο
ώστε να είναι αποδοτικά, ή του [CITATION RFi14 \l 1033], όπου μελετήθηκε η
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αύξηση της απόδοσης των φοιτητών μέσω της αλληλεπίδρασης στις πλατφόρμες
κοινωνικής δικτύωσης και στα forums, δείχνουν προς αυτή τη κατεύθυνση. Η
χρήση των MOOCs για διδασκαλία, τόσο διαδικτυακά, όσο και στα νέα
ανερχόμενα σενάρια ψηφιακής εκπαίδευσης, θα αναδείξει τους ρόλους και τις
ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν διδάσκοντες και σπουδαστές προκειμένου
να είναι επιτυχημένη η διαδικασία. Μία άλλη σημαντική μεταβλητή που πρέπει
να ληφθεί υπόψη είναι η αξιολόγηση της μάθησης στα MOOCs. Οι εργασία του
Sandeen (MOOC2013) άνοιξε το δρόμο για ένα δυναμικό πεδίο έρευνας, το οποίο αφορά
τις διαφορετικές διαστάσεις της διδασκαλίας, την ποικιλία των φοιτητών και ένα
μεγάλο

εύρος

τεχνικών

αξιολόγησης,

όπως

e-assessment

(MOOCηλεκτρονική

αξιολόγηση), peer-assessment (MOOCσυναδελφική αξιολόγηση) και self-assessment
(MOOCαυτο- αξιολόγηση) (MOOCGallego, Gámiz & Gutiérrez, 2015). Τέλος, η αξιολόγηση
της ποιότητας των MOOCs, αντικείμενο το οποίο ενδιαφέρει τα πανεπιστήμια,
έχει καλές ερευνητικές προοπτικές (MOOCLowenthal & Hodges, 2015).
Στρατηγικές διαστάσεις: Οι στρατηγικές διαστάσεις συσχετίζονται με το
ενδιαφέρον των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων να συνεισφέρουν στα MOOCs ώστε
αυτά να πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στην επίσημη εκπαίδευση.
Οι Yuan & Powell (MOOC2013) υποστηρίζουν ότι είναι λάθος να θεωρούμε τα MOOCs
ένα αναπτυσσόμενο απομονωμένο φαινόμενο, καθώς ουσιαστικά αποτελούν
μέρος των αλλαγών που συναντάμε γενικότερα στην ανώτατη εκπαίδευση και
έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη παιδεία, να προωθήσουν καινοτομίες και
νέες παιδαγωγικές μεθόδους. Οι Hollands & Tirthali (MOOC2014) πιστεύουν ότι τα
MOOCs πρέπει να κατανοηθούν χρησιμοποιούμενα ως μέρη της καθιερωμένης
εκπαίδευσης, ως επιμορφωτικές πηγές που να συμπληρώνουν τη διδασκαλία της
τάξης, και όχι ως ανεξάρτητα σεμινάρια. Επιπλέον, σύμφωνα με τους ίδιους,
πρέπει όσο το δυνατόν να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις: σε
φοιτητές

πανεπιστημίων

επαγγελματικά

σεμινάρια

για

την

επικύρωση

δασκάλων,

ή

για

διδακτικών
περιπτώσεις

βαθμών,

σε

συνεργατικής

εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους Dillenbourg, Fox, Kirchner, Mitchell & Wirsing
(MOOC2014), η ένταξη των MOOCs στη πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι η κύρια
πρόκληση τη συγκεκριμένη στιγμή. Η αναζήτηση για νέες εκπαιδευτικές δομές σε
νέα ψηφιακά περιβάλλοντα που παρέχονται από τα MOOCs δίνουν τροφή για
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έρευνα, ολοένα και αυξανόμενη. Ενώ ο αρχικός στόχος ήταν να αντικατασταθούν
οι ώρες της τάξης με διαδικτυακά μαθήματα μέσω των MOOCs (MOOCVihavainen,
Luukkainen & Kurhila, 2013), η κυρίαρχη τάση αυτή τη στιγμή είναι να
συμπληρωθούν τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών με συμπληρωματική
χρήση τους. Οι Bruff, Fisher, McEwen & Smith (MOOC2013) κάλεσαν τους φοιτητές
τους από τη πανεπιστημιούπολη να συμμετάσχουν σε ένα Coursera MOOC,
διατηρώντας παράλληλα τις αλληλεπιδράσεις μέσα στη διδακτική αίθουσα.
Οι Fidalgo, Sein-Echaluce, Borrás & García Peñalvo (MOOC2014) επίσης
συμπεριέλαβαν τα σεμινάρια ενός MOOC σε μια διδακτική ενότητα. Από την
άλλη, οι Firmin, Schiorring, Whitmer & Willett (MOOC2014) χρησιμοποίησαν ένα
MOOC που οι ίδιοι δημιούργησαν σε συνεργασία με το Udacit, ώστε να
αναπτύξουν μια μεθοδολογία αντίστροφης τάξης (MOOCflipped classroom methodology). Αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τείνουν προς
υβριδικές και μεικτές συνταγές για να συμπεριλάβουν τα MOOCs στις
καθιερωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές (MOOCCastaño et al., 2015b; Delgado Kloos et
al., 2015; Israel, 2015).
Τα MOOCs έχουν προσελκύσει μεγάλη προσοχή από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Υπάρχει σημαντική εξέλιξη των
MOOCs από την εμφάνιση τους το 2008, όλα αυτά τα χρόνια έχουν οδηγήσει με
την εξέλιξη τους σε ακαδημαϊκές συζητήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο,
σχεδιασμό και την εμβέλεια τους. Σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε
περισσότερο τα MOOCs, στην παρούσα εργασία αναλύουμε θέσεις και διατριβές
(MOOC51), οι οποίες σχετίζονται με τα MOOCs και δημοσιεύτηκαν μεταξύ του έτους
2008 και του έτους 2015, προσδιορίζοντας τις τάσεις της έρευνας από αυτά τα
ακαδημαϊκά έγγραφα.
Στο πλαίσιο αυτού του ερευνητικού πεδίου, θέματα και διατριβές,
συγκεντρώθηκαν μέσω μιας ολοκληρωμένης αναζήτησης σε πολλαπλές
ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων. Για τους σκοπούς της μελέτης, χρησιμοποιήσαμε
στην έρευνα μια προσέγγιση συστηματικής αναθεώρησης. Στην προσπάθεια να
αποκαλυφθούν τάσεις σε ερευνητικά θέματα, να τονιστούν τα θεωρητικά /
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εννοιολογικά υπόβαθρα, τα ερευνητικά σχέδια και μοντέλα, χρησιμοποιήσαμε
αρχικά την ανάλυση εγγραφών για την συλλογή δεδομένων για να ακολουθήσει η
ανάλυση περιεχομένου. Τα ευρήματα μας από την έρευνα δείχνουν ότι η έρευνα
των MOOCs προέρχεται κυρίως από την εκπαίδευση, τη μηχανική και την
επιστήμη των υπολογιστών ως κλάδους που σχετίζονται με την τεχνολογία της
πληροφορίας και της επικοινωνίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν οι μισές από
τις μελέτες δεν επωφελήθηκαν από καμία θεωρητική ή εννοιολογική προοπτική.
Για να συνοψίσουμε, σε αυτή την μελέτη παρουσιάζουμε μια αξιολόγηση σχετικά
με τις ερευνητικές τάσεις που προκύπτουν από διατριβές πάνω στα MOOCs, και
παρέχουμε οδηγίες για μελλοντική έρευνα στα MOOCs.
Αν και η προέλευση των MOOCs μπορεί να ανιχνευθεί ξανά στις αρχές του
21ου αιώνα, όταν εμφανιστήκαν ανοιχτές πηγές, ανοιχτή πρόσβαση και ανοιχτές
κινήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων [CITATION OZa16 \l 1032], τον
ακρογωνιαίο λίθο για την δικτύωση της μάθησης και των MOOCs αποτέλεσε το
έτος 2008. Ο Dave Cormier εφάρμοσε για πρώτη φορά τον όρο MOOC με σκοπό
να καθορίσει τη μάθηση κονεκτιβισμού στα δίκτυα [CITATION FHo15 \l 1033].
Ο George Siemens και ο Stephen Downes διευκόλυναν το πρώτο MOOC
κονεκτιβισμού

την ίδια χρονιά [CITATION GSi13 \l 1033]. Στην συνέχεια

ακολούθησαν πολλά επιτυχημένα MOOCs κονεκτιβισμού. Σαν συνδεδεμένο και
ανοιχτό σύστημα, τα MOOCs απέσπασαν μεγάλη προσοχή και ερευνήθηκαν.
Ωστόσο, η μανία με τα MOOCs ξεκίνησε πραγματικά όταν ο Sebastian Thurn
διευκόλυνε την

MOOC τεχνητή νοημοσύνη (MOOCAI), η οποία προσέλκυσε

160

χιλιάδες φοιτητές από 190 χώρες το 2011. Αυτό σήμαινε ότι οι πρώτες γενιές
MOOCs κονεκτιβισμού (MOOCcMOOCs), ξαφνικά αντιμετώπισαν την άνοδο μιας
δεύτερης γενιάς MOOCs, γνωστή ως εκτεταμένα MOOCs (MOOCxMOOCs).Η άνοδος
των εκτεταμένων MOOCs έμοιαζε ασταμάτητη. Αν και τα MOOCs εισήχθησαν για
πρώτη φορά το 2008, η επιστημονική γνώση όσο αφορά τα MOOCs είναι ακόμα
σε πρώιμο στάδιο. Για να κατανοήσουμε το γιατί, τον τρόπο και τις διεργασίες που
χρησιμοποιούν τα MOOCs και με ποιους τρόπους επηρεάζουν τους χρήστες τους,
παραμένει μια μεγάλη πρόκληση. Όντας ένα τέτοιο νέο φαινόμενο, κάποιος εύκολα
μπορεί να αναρωτιέται αν όλη αυτή η διαφημιστική καμπάνια δημιουργείται από τη
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σημαντική συμβολή τους στην πνευματική ανάπτυξη, ή αν είναι αποτέλεσμα μιας
υπόσχεσης [CITATION SJo14 \l 1032]για νέες αναδυόμενες τεχνολογίες
(MOOCJohansson & Frolov, 2014).
Για να κατανοήσουμε την ωριμότητα, την υιοθέτηση και την εφαρμογή των
MOOCs, κάθε σημαντικού γεγονότος ή εξέλιξης που αφορούν τα MOOCs,
αναγνωρίζονται και εντοπίζονται από τους συγγραφείς Gartner Hype Cycle των
βασικών εκδηλώσεων MOOC, όπως φαίνεται από την Εικόνα 1 που ακολουθεί.

Εικόνα 1: Gartner Hype Cycle of key MOOC events/developments [CITATION ACh15 \l 1032]

Αυτό σημαίνει ότι, αντιθέτως με τις επικρίσεις και τις αρνητικές προβλέψεις
που έγιναν το 2013, το ενδιαφέρον για τα MOOCs εξελίσσεται

με έναν

πρωτοφανή ρυθμό, που τροφοδοτείται από την προσοχή που δίνεται σε υψηλό
προφίλ συμμετέχοντες όπως οι Coursera, Udacity και edX στο δημοφιλή τύπο
[CITATION LJo13 \l 1032]. Εκτός αυτού, υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον
από τους δια βίου εκπαιδευόμενους, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
τις κερδοσκοπικές πλατφόρμες από το έτος 2012 και μετά, το οποίο επίσης
απεικονίζεται στις τάσεις της Google για τα MOOCs (MOOCΕικόνα 2).
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Αυτό το μοτίβο είναι αρκετά παρόμοια με αυτά που αναφέρθηκαν από τους
[CITATION TLi13 \l 1032], [CITATION MEb14 \l 1032], [CITATION NFS14 \l
1032] και [CITATION JRa15 \l 1033]. Από το 2012, η παιδαγωγική των MOOCs
έχει αυξημένη προσοχή με σαφείς ενδείξεις για τη μεγάλη επίδρασή της στη δια
βίου μάθηση, όπως καταλήγει στο συμπέρασμα Εκθέσεις καινοτομίας από το
Open University, Ηνωμένο Βασίλειο [CITATION MSh14 \l 1033].

Εικόνα 2: Google Trends για λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τα MOOCs[CITATION CDe15 \l 1033]

Ως αναδυόμενο φαινόμενο στην ηλεκτρονική μάθηση, τα MOOCs είναι σαν
ένα τεράστιο ερευνητικό εργαστήριο [CITATION PDi15 \l 1033]. Ωστόσο,
υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο κενό στην έρευνα των MOOCs [CITATION MSa14 \l
1033], [CITATION JLL15 \l 1033]. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, όπως οι
ανησυχίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, η τάση για συσσώρευση
δεδομένων συνηγορεί υπέρ της μείωσης της ανταλλαγής δεδομένων, ηθικά
εμπόδια για την ποιοτική έρευνα [CITATION JRe15 \l 1033]. Από αυτή την
μεριά, υπάρχει ανάγκη για μία συνεκτική ερευνητική ατζέντα και για να
κατανοήσουμε πώς πρέπει να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε μάθηση για το
μέλλον, πρέπει πρώτα να κάνουμε απολογισμό όσων γνωρίζουμε και τι έχει
ερευνηθεί σε πολύ καλό βαθμό [CITATION GSi15 \l 1033].
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3.3 Πιστοποίηση και διαπίστευση
Η πιστοποίηση είναι, μετά τη δημιουργία εσόδων, το πιο αμφιλεγόμενο
ζήτημα σε σχέση με τα MOOC. Η διαπίστευση έχει δύο πτυχές για τα MOOC. Το
πρώτο είναι ότι ανοίγει την πόρτα των εσόδων από τις αμοιβές μαθημάτων.
Δεύτερον (MOOCκαι λιγότερο συζητηθεί προς το παρόν) είναι το ζήτημα του πώς
αξιολογείται, πιστοποιείται και αποτιμάται από τους εργοδότες (MOOCBIS, 2013).
Υπήρξε εικασία σχετικά με το αν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα
χάσουν το μονοπώλιο όσον αφορά την πιστοποίηση βαθμού και πιστοληπτικής
ικανότητας, καθώς άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς αρχίζουν να εκδίδουν εμβλήματα
και πιστοποιητικά, τα οποία γίνονται δεκτά από τους εργοδότες (MOOCGaebel, 2014,
Fain 2014). Στην Ευρώπη, κατά εκπληκτικό τρόπο, δεν υπήρξε πραγματική
συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο οι MOOC θα πρέπει να κερδίζουν πιστώσεις
και αν θα μπορούσαν να σχετίζονται με τα μέσα του Ευρωπαϊκού Χώρου
Ανώτατης Εκπαίδευσης (MOOCECTS, αναγνώριση προηγούμενης μάθησης).
Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι MOOC
μπορούν να αλλάξουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση εάν δεν αποδίδουν πιστώσεις,
είτε σε μεικτή είτε σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκτός εάν περιλαμβάνουν
νέους τρόπους επικύρωσης, οι οποίοι συμπληρώνουν ή ανταγωνίζονται με τα
υπάρχοντα πιστωτικά συστήματα (MOOCGaebel, 2014). Μια έκθεση του οργανισμού
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's σχετικά με τις προοπτικές
εισοδήματος των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ΗΠΑ υποδεικνύει τα
MOOC ως πρόσθετη πηγή εισοδήματος - υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδώσουν
πιστώσεις (MOOCMoody's Investor Service, 2013).
Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MOOCMIT)
ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα προσφέρει πιστοποιητικά σε φοιτητές που πέρασαν
μια σειρά από επτά μαθήματα στην επιστήμη των υπολογιστών. Ο EdX, ο μη
κερδοσκοπικός παροχέας MOOC που ιδρύθηκε από το MIT και το Πανεπιστήμιο
του Χάρβαρντ, καλεί αυτά τα προγράμματα πιστοποιητικών "XSeries", με τηνXSeries"XSeries", με την, με την
προσδοκία ότι άλλα ιδρύματα μεταξύ των πανεπιστημιακών εταίρων θα
δημιουργήσουν δικές τους σειρές πιστοποιητικών (MOOCKolowich, 2014). Σε αυτό το
πλαίσιο, το Αμερικανικό Συμβούλιο για την Εκπαίδευση (MOOCACE) ενέκρινε πέντε
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MOOC για πίστωση: "XSeries", με τηνBioelectricity: A Quantitative Approach"XSeries", με την, από το
πανεπιστήμιο του Duke. "XSeries", με τηνΠρο-Λογισμός"XSeries", με την και "XSeries", με τηνΆλγεβρα"XSeries", με την από το Πανεπιστήμιο
της Καλιφόρνια στο Irvine και "XSeries", με τηνΛογισμός: Ενιαία Μεταβλητή"XSeries", με την από το
Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας. Και τα πέντε προσφέρονται μέσω της Coursera.
Το συμβούλιο ισχυρίστηκε ότι είχε εμπιστοσύνη στη διαδικασία έγκρισης των
μαθημάτων για πίστωση. Κάθε μάθημα εξετάστηκε από δύο ανεξάρτητα μέλη
ΔΕΠ, τα οποία εξέτασαν διάφορες πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών
και των μέτρων κατά της εξαπάτησης, τα οποία, στην περίπτωση αυτή,
αφορούσαν μια υπηρεσία απομακρυσμένης παρακολούθησης με τον ProctorU
(MOOCKolowich, 2013α). Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνο με την πρόβλεψη ότι
οι MOOCs θα μεταμορφωθούν σε MOCCs (MOOCMid Sιzed Online Closed Courses)
που θα παρέχουν είτε στήριξη εκμάθησης, αξιολογήσεις και πίστωση έναντι
αμοιβής, είτε θα παραδίδονται μέσω παροχής αδειών στο πλαίσιο ενός
πανεπιστημίου.
Άλλοι ερευνητές, όπως ο Yuan και ο Powell στην έκθεση JISC CETIS
(MOOCΜάρτιος 2013), πιστεύουν ότι η πιστοποίηση δεν αποτελεί σημαντικό ζήτημα.
Υποστηρίζουν ότι "XSeries", με τηνοι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι που χρησιμοποιούν MOOC
είναι άνθρωποι που έχουν ήδη πτυχίο"XSeries", με την. Σε αυτή την περίπτωση, εάν το μάθημα
φέρει πίστωση φαίνεται λιγότερο σημαντικό από το να έχουμε αποδεικτικά
στοιχεία μέσω της πιστοποίησης ότι έχουν συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα
μάθησης που μπορεί να παρουσιάσει σε έναν εργοδότη ως απόδειξη
επαγγελματικής εξέλιξης. Η επικύρωση είναι πιθανώς πιο πιεστική υπόθεση από
την αξιολόγηση, για την οποία υπάρχουν αποδεδειγμένα και εφαρμόσιμα
μοντέλα.

Ο

εκπαιδευόμενος

στο

MOOC

είναι

απομακρυσμένος,

μη

επαληθεύσιμος και αναγνωρίζεται απλώς από μια διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.

Οι

λύσεις

που

βασίζονται

στην

τεχνολογία,

όπως

η

αυτοματοποιημένη μηχανή αναγνώρισης πληκτρολογίου του Coursera, μπορούν,
σύμφωνα με τα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου (MOOC2013), να προσφέρουν
λύσεις για να επαληθεύσουν ότι ο εκπαιδευόμενος που ολοκληρώνει μια
αξιολόγηση είναι αυτός που λέει ότι είναι. Μια απάντηση σε αυτό το δίλημμα
μπορεί να βρίσκεται στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τους κανόνες που αποσκοπούν
στην προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών μεταξύ των κρατών μελών της
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ΕΕ, οι σπουδαστές μπορούν να μεταβιβάσουν πιστώσεις μαθημάτων, κατά την
κρίση των πανεπιστημίων, σε οποιαδήποτε από τις 53 χώρες που έχουν
υπογράψει τη Σύμβαση της Λισαβόνας "XSeries", με τηνανεξάρτητα από το αν έχουν αποκτηθεί
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες μέσω τυπικών, μη τυπικών ή άτυπων
μαθησιακών διαδρομών"XSeries", με την.
Ο Hans Klöpper, διευθύνων σύμβουλος της ποικιλομορφίας, επισημαίνει
ότι είναι εύκολο για τους φοιτητές να αξιολογήσουν την ποιότητα των MOOC,
καθώς είναι ανοικτά για όλους. Μόλις οι φοιτητές αρχίσουν να τις ολοκληρώνουν
σε μεγάλο αριθμό και ζητούν αναγνώριση, θα είναι δύσκολο για τα πανεπιστήμια
της Ευρώπης να αντισταθούν στη διαπίστευση των καλύτερων από αυτά, πιστεύει
(MOOCThe Economist, 2014). Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον για τα κράτη και τους
ομοσπονδιακούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προσαρμόσουν τους
κανονισμούς για να δημιουργήσουν μονοπάτια για να γίνουν δεκτά για
πιστοποίηση στα γυμνάσια ή για να ικανοποιήσουν τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση
των επαγγελματιών (MOOCHollands & Tirthali, 2014).

3.4 Προσαρμοστική μάθηση
Μια πιθανή, αλλά ακόμα μη αναπτυγμένη λύση που πιθανόν να είναι
διαθέσιμη στο εγγύς μέλλον είναι η εφαρμογή προσαρμοστικών τεχνικών
μάθησης για να γίνουν πιο εξατομικευμένα τα μαθήματα MOOC. Οι σχεδιαστές
μαθήματος, οι διευθυντές, οι εκπαιδευτές, οι συμμετέχοντες και οι υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα μπορούσαν να επωφεληθούν
από την αξιοποίηση όλων των δεδομένων που συγκεντρώνουν τα MOOC και να
τα χρησιμοποιούν για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, των
μαθημάτων, της εκπαιδευτικής εμπειρίας στο σύνολό της και των επενδύσεων
ολόκληρων εκπαιδευτικών προσφορών. Οι πράκτορες λογισμικού θα μπορούσαν
να σχεδιαστούν έτσι ώστε να συλλέγουν δεδομένα αυτόματα από το περιβάλλον
ηλεκτρονικής μάθησης σύμφωνα με προκαθορισμένους δείκτες που περιέχονται
σε ένα πλαίσιο χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές και εργαλεία για την
εκμάθηση δεδομένων εξόρυξης και μάθησης (MOOCDaradoumis, Bassi, Xhafa, & Caballe, 2013, Nguyen, Piech, Huang & Guibas, 2014). Οι πράκτορες που αναλύουν
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το προφίλ του εκπαιδευόμενου θα μπορούσαν να προσαρμόσουν ένα μάθημα ως
εξής: προσαρμογή του περιεχομένου του μαθήματος σύμφωνα με τις
προαπαιτούμενες προϋποθέσεις ή το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων.
μεταβολή του περιεχομένου του μαθήματος ανάλογα με την τοποθεσία ή τη χώρα
προέλευσης του συμμετέχοντα, για παράδειγμα γλώσσα, μονάδες μέτρησης,
σύμβολο νομισμάτων, εποχές κ.λπ. και παρουσιάζοντας σχετικές μελέτες
περιπτώσεων ή περαιτέρω αναγνώσεις ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή
προέλευσης / ενδιαφέροντος. (MOOCDaradoumis, Bassi, Xhafa, & Caballe, 2013;
Buffardi & Edwards, 2014).
Συνδέεται με την παρακολούθηση της απόδοσης των φοιτητών μέσω των
πλατφορμών MOOC είναι η αυξανόμενη χρήση αυτοματοποιημένων τεχνολογιών
μάθησης. Το UUK (MOOC2013) παρέχει μια εξαιρετικά χρήσιμη περίληψη αυτών των
αναδυόμενων εργαλείων: ανάλυση, τεχνολογίες sematic web και εικονική μάθηση
βασισμένη στο πρόβλημα. Το Analytics δίνει τη δυνατότητα καλύτερης
αξιολόγησης της ποιότητας των συνεισφορών και των συνδέσεων που μπορεί να
κάνει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια του μαθήματος, συμπεριλαμβανομένου και του
εξωτερικού των επίσημων δομών της τάξης. Οι τεχνολογίες σημασιολογικού
ιστού μπορούν να επιτρέπουν στα προγράμματα να εντοπίζουν τους πόρους που
ενδιαφέρουν τους σπουδαστές που εγγράφονται σε ένα συγκεκριμένο μάθημα με
πιο στοχοθετημένο και αυτοματοποιημένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων,
παραδείγματος χάριν, των ευκαιριών μάθησης που αφορούν συγκεκριμένες
τοποθεσίες. Η εικονική μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα συνδυάζει μάθηση
βασισμένη στο πρόβλημα με τεχνικές που αναπτύσσονται μέσω παιχνιδιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων προγραμμάτων προσομοίωσης και μπορεί
να φέρει μαζί τους φοιτητές και εκπαιδευτικούς από πολλές τοποθεσίες.
Εν ολίγοις, δεν υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό βιβλίο σχετικά με τις
μαθησιακές αναλύσεις των MOOCs (MOOCClow, 2013). Υπάρχει ανάγκη να
αναπτυχθούν εξελιγμένοι μηχανισμοί προσαρμοστικής μάθησης που θα
απαιτήσουν τη σύναψη εταιρικών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών,
εκπαιδευτικών σχεδιαστών και προγραμματιστών.
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Τα MOOC δεν είναι ακόμη ένα καυτό ζήτημα για τους υπεύθυνους για τη
χάραξη πολιτικής στις περισσότερες μεσαίες και χαμηλού εισοδήματος χώρες.
Μέχρι στιγμής, το κίνημα MOOC δεν έδωσε επαρκή προσοχή στις πραγματικές
ανάγκες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και
προκλήσεις που οι πάροχοι και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να
ξεπεράσουν σε εύθραυστα πλαίσια. Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, ο
γραμματισμός στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών εξακολουθεί να είναι
ανεπαρκής. για παράδειγμα η Σρι Λάνκα έχει ποσοστό αλφαβητισμού 91%
(MOOCUNICEF, 2013) αλλά ποσοστό ψηφιακού αλφαβητισμού μόλις 20,3% (MOOCΤμήμα
Απογραφής και Στατιστικής Σρι Λάνκα, 2009) και στις περισσότερες
αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει απλά ανεπαρκής τεχνολογική υποδομή για την
υποστήριξη τη συστηματική χρήση των MOOCs με οποιονδήποτε ουσιαστικό
τρόπο. Παρότι οι πάροχοι MOOC παράγουν βίντεο υψηλής ευκρίνειας για να
ικανοποιήσουν τους συμμετέχοντες των ανεπτυγμένων χωρών, λόγω κακών
συνδέσεων, αυτά τα βίντεο χρειάζονται πολύ χρόνο για λήψη ή αποτυχία. Αυτές
οι χώρες χρειάζονται πιο κατάλληλα εργαλεία εμπλοκής, όπως: βίντεο χαμηλής
ανάλυσης, εργαλεία σύνδεσης "XSeries", με τηνέκρηξης"XSeries", με την εκτός σύνδεσης και ανάγνωση και
σύνθεση των απαντήσεων εκτός σύνδεσης (MOOCLiyanagunawardena, Williams &
Adams, 2013).
Ακόμη και όταν η τεχνολογική υποδομή είναι διαθέσιμη και προσιτή, μέχρι
σήμερα τα περισσότερα από τα μαθήματα έχουν προσφερθεί στα αγγλικά ή τα
ισπανικά. Ενώ αυτό αλλάζει τώρα, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ένα
σημαντικό εμπόδιο στη συμμετοχή σε MOOCs από την πλειονότητα των
φοιτητών. Οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες έχουν τοπικές γλώσσες και οι
άνθρωποι σε αυτές τις χώρες σπανίως έχουν την ικανότητα σε μια διεθνή γλώσσα.
Αυτή η γλωσσική πρόκληση αντιμετωπίστηκε από ορισμένες εταιρείες, όπως η
Coursera, με την πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Μεταφραστικής Κοινότητας
(MOOCGTC), ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί να διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των
μαθημάτων που προσφέρουν μεταφράσεις υψηλής ποιότητας με υποτίτλους, αλλά
απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η γλώσσα δεν
αποτελεί φραγμό
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Επιπλέον, τα μαθήματα χρειάζονται μια πολιτιστική προσαρμογή για να
εξασφαλιστεί η συμπερίληψη όλων των συμμετεχόντων τόσο σε διανοητικές
συζητήσεις όσο και σε φόρουμ που αποφεύγουν απαράδεκτες πολιτιστικές θέσεις
(MOOCMak, Williams & Mackness, 2010). Τα MOOC που προσφέρονται στις
αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να προσαρμοστούν στο τοπικό περιβάλλον και
να επικεντρώσουν τα μαθήματα στις ικανότητες και τις δεξιότητες που
απαιτούνται σε αυτές τις χώρες. Από την άποψη αυτή, αναδύονται ορισμένες
πρωτοβουλίες, όπως η νέα πιλοτική πρωτοβουλία στην Τανζανία με την
υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι οποίες επιδιώκουν να ενσωματώσουν
τις προσφορές της Coursera στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για να
βοηθήσουν τους σπουδαστές να αποκτήσουν δεξιότητες πληροφορικής σχετικές
με την αγορά. Οι εργοδότες στην Τανζανία παραπονούνται ότι υπάρχει μια
αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην τοπική αγορά εργασίας. Υπάρχει αυξανόμενη
ανάγκη να αποκτήσουν οι γνώσεις και οι δεξιότητες στον τομέα των τεχνολογιών
πληροφορικής και των ΤΠΕ για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για
τεχνικά εξειδικευμένους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις της Τανζανίας (MOOCTrucano,
2013ab).
Τέλος,

υπάρχουν

εύθραυστα

περιβάλλοντα

(MOOCπόλεμος,

στρατόπεδα

προσφύγων κλπ.), Όπου τα MOOC μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.
Για παράδειγμα, ο Δρ Mahmud Angrini, ένας σύριος γιατρός, εξήγησε πως η
δικτυακή πύλη μάθησης Coursera, που ιδρύθηκε αρχικά από δύο καθηγητές του
Stanford, άλλαξε τη ζωή του. «Σήμερα, λέω στους φίλους μου στη ζωή των
προσφύγων:« Δεν είναι ποτέ αργά για να ξεκινήσει ξανά », συνεχίζει. "XSeries", με τηνΚάποτε, ο
πόλεμος θα τελειώσει και θα επιστρέψουμε στα σπίτια μας και στις προηγούμενες
ζωές μας για να συμβάλουμε στη διαδικασία ανασυγκρότησης στη χώρα μας. Για
να γίνει αυτό, πρέπει να μάθουμε νέες δεξιότητες, και αυτό θα μπορούσε να
επιτευχθεί μόνο μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης. Μπορούμε να επωφεληθούμε
από τα μαθήματα υψηλής ποιότητας που προσφέρει το Coursera χωρίς κόστος ».
(MOOCCurley, 2014).
Μια άλλη ενδιαφέρουσα εμπειρία είναι αυτή που αναπτύχθηκε από την
Barbara Moser-Mercer, στην οποία συμμετείχαν δύο πρόσφυγες που ζούσαν στο
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Dadaab Refugee Camp, στην Κένυα, μαζί με τον συγγραφέα (MOOCMoserMercer,
2014). Ο Moser Mercer υποδεικνύει ότι οι MOOC σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να
εξετάσουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν κατάλληλα εργαλεία εμπλοκής για
φτωχές περιοχές συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο με υπεύθυνα παιδαγωγικά
μοντέλα που επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
στο έδαφος. Εν ολίγοις, η ανθρωπιστική διάσταση των ζωνών των συγκρούσεων
απαιτεί ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η παράδοση της εκπαίδευσης να σέβονται
το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (MOOCMoser Mercer, 2014: 121).
Επομένως, θα πρέπει να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα για να
προσδιοριστούν τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την πρόσβαση και τη χρήση των
MOOC μεταξύ των μειονεκτουσών πληθυσμών και τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα MOOC για την προώθηση βελτιωμένων
οικονομικών, υγειονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο ανάπτυξης
Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο αυτού του αιώνα, οι MOOC
έχουν κάνει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να σκεφτούν πώς πρέπει να
τοποθετηθούν σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Με περίπου 4.000 MOOC που
προσφέρονται τώρα παγκοσμίως, τα αρχικά μοντέλα cMOOC και xMOOCS
έχουν εξελιχθεί σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις - τόσο πολύ ώστε ο όρος
"XSeries", με τηνMOOC"XSeries", με την πιθανόν να ξεπεράσει τη χρησιμότητά του. Αυτό που βλέπουμε τώρα
είναι η σταδιακή επέκταση και η σταθερή αύξηση της ποιότητας της διαδικτυακής
διδασκαλίας και μάθησης για κανονικά μαθήματα και προγράμματα που οδηγούν
σε πίστωση και πτυχία. Όταν κοιτάμε πίσω σε δέκα χρόνια, θα κρίνουμε ότι τα
MOOC ήταν ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
στον κόσμο του Διαδικτύου, αντί να είναι σημαντικά μόνα τους.

3.5 Ερευνητικές αξιολογήσεις
διαδικτυακών μαθημάτων

των

μαζικών

ανοικτών

Η ύπαρξη πληθώρας ερευνητικών αξιολογήσεων γύρω από τα MOOCs έχει
βγάλει στην επιφάνεια τη κριτική που ασκούν πολλοί ερευνητές σε σχέση με τη
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πορεία της έρευνας γύρω από αυτό το θέμα. Πολλοί πιστεύουν ότι τα
επιστημονικά αποτελέσματα με υψηλό αντίκτυπο είναι ακόμη πρώιμα και δεν
έχουν αναπτυχθεί αρκετά, καθώς δίνεται περισσότερη έμφαση στη θεωρητική
προσέγγιση παρά σε πρακτικές διατυπώσεις (MOOCLópez - Meneses, et al., 2015).
Γνώμη που υιοθετεί κι ο Cabero (MOOC2015), ο οποίος πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί
η έρευνα γύρω από τις πραγματικές εκπαιδευτικές δυνατότητες των MOOCs
πέραν από τις αβάσιμες γνώμες. Το γεγονός ότι υπάρχουν δυσκολίες σε ότι αφορά
την έρευνα πάνω στα MOOCs μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες.
Βασικός είναι ότι η ίδια η έννοια των MOOCs όπως είδαμε παραπάνω είναι
περίπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη. Συνεπώς, είναι ακόμα ιδιαιτέρα
σημαντική η θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου των MOOCs. Ένας άλλος
παράγοντας μπορεί να εξηγηθεί μέσω του κύκλου δημοσιότητας (MOOCHype Cycle)
του Gartner, ο οποίος μπορεί να αφορά την αποδοχή οποιασδήποτε τεχνολογίας.
Ο κύκλος αυτός περιγράφεται από τις εξής φάσεις: έναυσμα της
τεχνολογίας (MOOCtechnology trigger), κορυφή των παραφουσκωμένων προσδοκιών
(MOOCpeak of inflated expectations), βύθισμα της διάψευσης (MOOCtrough of disillusionment),

πλαγιά

της

επεξήγησης

(MOOCslope

of

enlightment),

υψίπεδο

της

παραγωγικότητας (MOOCplateau of productivity). Στο διάγραμμα 1 φαίνονται τα στάδια
του κύκλου σε ότι αφορά τα MOOCs από τη περίοδο 2012-2014. Κινούμαστε
προοδευτικά προς το υψίπεδο παραγωγικότητας σε ότι αφορά τα MOOCs όπου
και θα μπορέσουμε υποθετικά να επιτύχουμε μεγαλύτερο βαθμό ωριμότητας της
συγκεκριμένης τεχνολογίας.
Η επιστημολογική διαδικασία ωρίμανσης φέρνει μαζί της κατακερματισμό
ως ένα βαθμό της μεθοδολογίας. Οι Raffaghelli, Cucchiara & Persico (MOOC2015) στην
αξιολόγησή τους για τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στην έρευνα των
MOOCs συμπεραίνουν ότι βρισκόμαστε ακόμη σε πρώιμα στάδια, με κυρίαρχο
στοιχείο έρευνες γραφείου και περιγραφικές εργασίες (MOOCποιοτικές και ποσοτικές).
Η χρήση εμπειρικών μεθόδων περιορίζεται στη μελέτη περιπτώσεων. Οι
πειραματικές μελέτες γίνονται συνήθως σε μικρή κλίμακα, και αφορούν ένα
μεμονωμένο MOOC. Οι μελέτες δεν είναι ιδιαίτερα εξεζητημένες και στοχεύουν
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κυρίως στο να κατανοήσουν το φαινόμενο και να διατυπώσουν υποθέσεις, παρά
στο να δώσουν απάντηση σε ερευνητικά ερωτήματα.
Αυτού του τύπου οι μεθοδολογίες είναι κατάλληλες για ένα αρχικό
επεξηγηματικό στάδιο που συμπίπτει με τις αρχικές φάσεις του “πλήρη κύκλου
της εκπαιδευτικής έρευνας” (MOOC“full cycle of educational research”) (MOOCGorard, 2004;
Gorard & Cook, 2007). Τέτοιου τύπου έρευνα για ένα δεδομένο πεδίο
αναπτύσσεται σε ένα κύκλο επτά φάσεων, που ξεκινά από την αναγνώριση της
ύπαρξης ενός προβλήματος, συνεχίζει στην ανάπτυξη μελετών που εν δυνάμει
μπορούν να προτείνουν λύσεις, και προχωρά με την ανάλυση των επιπτώσεων ή
την επίτευξη τεχνολογικής εξέλιξης.
Οι μελέτες αυτές επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε πρώιμα
στάδια σε ότι αφορά την έρευνα των MOOCs. Η έρευνα αυτή τη στιγμή
επικεντρώνεται στο να χαρακτηρίσει το αντικείμενό της, να διατυπώσει τα
φαινόμενα και να ταυτοποιήσει συστηματικά και με σαφήνεια τα κύρια της
προβλήματα (MOOCRaffaghelli et al., 2015). Ο Reich (MOOC2015) συνοψίζει κάποια από τα
ερευνητικά θέματα ως εξής: 1) από διερεύνηση ενός ατομικού σεμιναρίου σε
διεξαγωγή συγκρίσεων στο γενικό πλαίσιο και 2) από τη χρήση εκ των υστέρων
αναλύσεων σε ευρύτερη χρήση διεπιστημονικών και πειραματικών μεθόδων.
Παρότι τα MOOCs εμφανίστηκαν πρόσφατα σαν έννοια, υπάρχει αρκετό
ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από αυτά. Οι δυνατότητες που προσφέρουν για
καινοτομία και επανάσταση στο χώρο της κλασσικής διαδικτυακής εκπαίδευσης
με τη γέννηση νέων εκπαιδευτικών μοντέλων εξηγεί γιατί τόσοι ερευνητές θέλουν
να τα μελετήσουν. Επίσης, εκδηλώνουν παρόμοιο ενδιαφέρον και τα
πανεπιστήμια, καθώς τα MOOCs μπορούν να επηρεάσουν τα παιδαγωγικά,
οργανωτικά και επιχειρηματικά μοντέλα. Είναι φυσικό, η αναζήτηση νέων
παιδαγωγικών μεθόδων στα νέα ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα των
MOOCs να αποτελεί ένα ανερχόμενο θέμα στην έρευνα.
Με την αξιολόγηση των ερευνητικών μελετών πάνω στα MOOCs έχουν
έρθει στην επιφάνεια αρκετές αδυναμίες. Μία από αυτές είναι η μεγάλη ποικιλία
των MOOCs. Ο όρος MOOC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τα
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κλασσικά xMOOC, τα cMOOC, ή οποιουδήποτε άλλου είδους υβριδικού MOOC
που περιγράφηκε στις προηγούμενες παραγράφους. Επιπλέον, παρατηρείται
αδυναμία σε ότι αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, οι οποίες ως επί το
πλείστον αφορούν έρευνες από γραφείο και μελέτες περιπτώσεων. Αυτοί οι δύο
παράγοντες

εξηγούν

γιατί

το

πεδίο

έρευνας

αυτή

τη

στιγμή

είναι

κατακερματισμένο. Αυτές οι αδυναμίες ξεπερνιούνται σταδιακά με την επίτευξη
του επιθυμητού σταδίου ωριμότητας. Αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται από τη
αλλαγή των σημείων ενδιαφέροντος των ερευνητών, οι οποίοι εκπονούν εργασίες
με περισσότερη επιστημονική επιμέλεια και επικεντρώνονται στο τι πραγματικά
μαθαίνει ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια του MOOC. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
χρήση υβριδικών MOOC αποτελεί κυρίαρχη τάση στην ανάπτυξη νέων
εκπαιδευτικών μοντέλων. Τέλος, η αυξάνεται η χρήση εκπαιδευτικών
στατιστικών και εργαλείων που βοηθούν στην οπτικοποίηση, διαχείριση, και
εξαγωγή δεδομένων της κοινωνικής διάστασης της μάθησης.
Τα ζητήματα που εξετάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως άξονες δράσης για την επίτευξη του επιθυμητού βαθμού
ωριμότητας της έρευνας, με σκοπό να αποδώσει σε μελλοντικό στάδιο
περισσότερες και πιο ενδιαφέρουσες συνεισφορές στο τομέα της διδασκαλίας και
εκμάθησης σε μαζικά διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα.

3.6 Χαρακτηριστικά των Μαζικών Διαδικτυακών
Μαθημάτων
Το 2008, ένας καινούργιος όρος εμφανίστηκε στο ήδη κορεσμένο χώρο
της ηλεκτρονικής μάθησης, ο όρος MOOC (ΜΑΔΙΜ – Μαζικά Ανοικτά
Διαδικτυακά Μαθήματα) ως ένα καινούργιο είδος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
[CITATION GVe16 \l 1033]. Ωστόσο

τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά

Μαθήματα έχουν διαφορές από τα καθιερωμένα μοντέλα της εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης τόσο στο εύρος εφαρμογής όσο και στο κοινό που απευθύνονται. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθεια της να προσδιορίσει τα Μαζικά Ανοικτά
Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCMOOCs) αναφέρει τα εξής: «MOOC ορίζεται ένα
διαδικτυακό μάθημα ανοικτό σε όλους (δίχως χρέωση και χρονικό όριο για την
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συμμετοχή), συνήθως δομημένο γύρω από ένα σύνολο μαθησιακών στόχων σε μια
συγκεκριμένη θεματική περιοχή, το οποίο συχνά ‘τρέχει’ για μια συγκεκριμένη
χρονική περίοδο (με ημερομηνία έναρξης και λήξης) σε μια ηλεκτρονική
πλατφόρμα η οποία επιτρέπει διαδραστικές δυνατότητες (μεταξύ των φοιτητών ή
μεταξύ των φοιτητών και εκπαιδευτών) διευκολύνοντας την δημιουργία μιας
κοινότητας μάθησης. Όπως σε κάθε μάθημα μέσω του Διαδικτύου, παρέχεται
κάποιας

μορφής

μαθησιακό υλικό

και

εργαλεία

(αυτο)αξιολόγησης

για

εξατομικευμένη μάθηση» (MOOCEuropean Commission, 2014).
Ιστορικά ως πρώτο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα θεωρείται το
διαδικτυακό μάθημα με τίτλο ‘Connectivism and Connective Knowledge’
(MOOCκωδικός μαθήματος CCK08) το οποίο προσφέρθηκε από το Πανεπιστήμιο
Manitoba του Καναδά από τους George Siemens και Stephen Downes και στο
οποίο έλαβαν μέρος περίπου 2.200 φοιτητές. Το μαθησιακό υλικό ήταν διαθέσιμο
μέσω RSS feeds (MOOCροή ειδήσεων) και οι μαθητευόμενοι μπορούσαν να
συμμετάσχουν

μέσω

κοινωνικών

και

συνεργατικών

εργαλείων,

συμπεριλαμβανομένων αναρτήσεων σε ιστολόγια, συζητήσεων στο Moodle και
εικονικών συναντήσεων στην πλατφόρμα Second Life [CITATION BMK16 \l
1032].

Εικόνα 3: Αυξανόμενη διεθνή τάση στην παροχή ΜΑΔΙΜ (πηγή: Dhawal, 2016))
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Πλέον τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα αποτελούν μέρος μιας
συνεχούς τάσης παροχής δωρεάν ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, τάση στην
οποία το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MOOCΜΙΤ) διαδραμάτισε
σημαίνοντα ρόλο μέσω της πρωτοβουλίας του με όνομα ‘Open Course Ware
project’. Ο διαχρονικός στόχος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ιδρύματος
είναι η αδιάλειπτη παροχή της πλειοψηφίας του. Παρά το γεγονός ότι τα ΜΑΔΙΜ
έχουν ορισμένα κοινά στοιχεία όπως την δωρεάν τους φύση και την ευρεία
κλίμακα του κοινού στα οποία απευθύνονται, στο σύντομο χρονικό διάστημα της
ύπαρξης τους έχουν ήδη χωριστεί σε δυο διακριτούς τύπους μαθημάτων.

Η διάκριση σχετίζεται με την μαθησιακή θεωρία και το παιδαγωγικό
μοντέλο στο οποίο έχει βασιστεί η δημιουργία και η υλοποίηση τους και είναι
γνωστά ως c- MOOCs και x- MOOCs. Το πρόθεμα c και x εισήχθη από τον
Stephen Downes προκειμένου να υπογραμμίσει την διάκριση μεταξύ των
connectivist MOOCs και του ετέρου (MOOCπιο παραδοσιακού) τύπου MOOC, των xMOOCs [CITATION AKo13 \l 1033].
Τα c- MOOCs συνδέονται στην πλειονότητα τους με τις παιδαγωγικές
αρχές που εκφράστηκαν από τον Siemens, σύμφωνα με τις οποίες οι φοιτητές
καλούνται

να συμβάλουν

στην υλοποίηση

του μαθήματος

σε όρους

συνδιαμόρφωσης των μαθησιακών στόχων και την παροχή – δημιουργία
μαθησιακού περιεχομένου. Το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει ένα μάθημα
στην κατηγορία c- MOOCs, δεν είναι το περιεχόμενο του μαθήματος, αλλά το
γεγονός ότι το μαθησιακό περιεχόμενο χρησιμοποιείται ως καταλύτης για να
διευκολύνει και να εμπνεύσει τους μαθητευόμενους στην παραγωγή έργων και
κυρίως στη δημιουργία κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Τα θεμελιώδη
χαρακτηριστικά ενός c-MOOC είναι η αυτονομία, ο ανοικτός του χαρακτήρας, η
συνεκτικότητα

και

η

αυξανόμενη

αλληλεπίδραση

των

μαθητευομένων

[CITATION CSL17 \l 1033].
Στον αντίποδα, τα x-MOOCs σε γενικές γραμμές είναι συνδεδεμένα με πιο
παραδοσιακές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως η μετάδοση γνώσης από τον
διδάσκοντα στον μαθητή, και είναι σχεδιασμένα για την παροχή κάποιας μορφής
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πιστοποίησης. Ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός μαθητευόμενων επιθυμεί την
απόκτηση ενός πιστοποιητικού από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης [CITATION GVe16 \l 1033]. Επιπρόσθετα η δομή των
x- MOOCs προσφέρεται για μαζική διδασκαλία και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε
υπάρχουν x- MOOCs τα οποία προσελκύουν ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες
μαθητευομένους.
Τα x- MOOCs στην πάροδο του χρόνου έχουν δείξει αξιοσημείωτη
προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των ΤΠΕ (MOOCραγδαία εξάπλωση
και ανάπτυξη στην παροχή ποικίλου μαθησιακού περιεχομένου, και μια τεράστια
αποδοχή από τα πλέον καταξιωμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
[CITATION GVe16 \l 1033]. Παιδαγωγικά, οι μέθοδοι διδασκαλίας που
χρησιμοποιούνται από την πλειονότητα των x- MOOCs βασίζονται σε
συμπεριφοριστική

παιδαγωγική

και

βασίζονται

κυρίως

στη

μετάδοση

πληροφοριών, στις αναθέσεις εργασιών μέσω της χρήσης των ΤΠΕ καθώς και
στην αξιολόγηση των μαθητευομένων από τους συσπουδαστές τους (MOOCKarsenti,
2013).
Η πλειοψηφία των μαθημάτων τα οποία προσφέρονται ως ΜΑΔΙΜ
χαρακτηρίζονται ως εισαγωγικά το οποίο συνεπάγεται ότι δεν απαιτούν από τους
ενδιαφερομένους πρότερη γνώση [CITATION CMi13 \l 1033]. Ωστόσο,
υπάρχουν και μεμονωμένες περιπτώσεις ΜΑΔΙΜ όπως το μάθημα με τίτλο ‘Data
Science Specialization’ το οποίο παρέχεται από το πανεπιστήμιο Johns Hopkins
μέσω της πλατφόρμας Coursera και αποτελεί μια συλλογή από εννέα επιμέρους
Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα [CITATION CBa14 \l 1033]. Η χρονική

διάρκεια των μαθημάτων κυμαίνεται συνήθως από 4 έως και 12 εβδομάδες. Στην
Εικόνα 2 παρουσιάζεται η κατανομή των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών
Μαθημάτων ανά θεματικό αντικείμενο.
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Μαθηματικα
Μηχανικη
Επιστημη
Διοικηση Επιχειρησεων
Εκπαιδευση και Διδασκαλια
Τεχνη και Διακοσμηση

Προγραμματισμος
Κοινωνικες Επιστημες
Ανθρωπιστικες Επιστημες
Επιστημη των Υπολογιστων
Ιατρικη

Εικόνα 4: Οι δημοφιλέστεροι πάροχοι MOOC (Dhawal, 2016))

3.7 Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα και ελληνική
τριτοβάθμια εκπαίδευση
Εύλογα το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν η ελληνική τριτοβάθμια
εκπαίδευση και κατά συνέπεια η επίσημη ελληνική πολιτεία έχει εκμεταλλευτεί
την ραγδαία ανάπτυξη των ΜΑΔΙΜ. Από σχετικές έρευνες για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ στο Ελληνικό Τυπικό
Εκπαιδευτικό Σύστημα προκύπτει ότι παρότι τα προηγούμενα χρόνια έχουν
αναπτυχθεί οι κατάλληλες υποδομές όπως για παράδειγμα η ασύγχρονη
πλατφόρμα Open e - Class, η δημιουργία αιθουσών τηλεδιάσκεψης σε όλα τα ΑΕΙ
και τα ΤΕΙ, το αντίστοιχο περιβάλλον τηλεδιάσκεψης της GUNET, εντούτοις δεν
έχει

καταστεί

δυνατή

η

λειτουργική

ενοποίηση

όλων

των

ανωτέρω

περιβαλλόντων για την αποδοτική τους αξιοποίηση.
Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγει ο Καφαντάρης [CITATION
GVe16 \l 1033] σχολιάζοντας ότι μέχρι τα τέλη του 2015 παρότι στην
διαδικτυακή

πύλη

του

μητρώου

αναζήτησης

μαθημάτων

Opencourses

(MOOCwww.opencourses.gr) είχαν αναρτηθεί 2.489 μαθήματα από 2.595 διδάσκοντες
σε επτά θεματικές περιοχές εντούτοις τα μαθήματα δεν διακρίνονταν από
ομοιογένεια στο περιεχόμενο τους. Αρκετά μαθήματα είναι απλές παρουσιάσεις
με διαφάνειες ενώ ορισμένα συνοδεύονται και από πολυμεσικό υλικό. Ωστόσο
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ακόμη και τα πιο «πλούσια» μαθήματα σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
χαρακτηριστούν ως ΜΑΔΙΜ καθώς δεν είναι συμβατά με τη δομή ενός πλήρους
ψηφιακού προγράμματος σπουδών.
Ενδεχόμενα, η πιο αξιόλογη προσπάθεια δημιουργίας ΜΑΔΙΜ, αποτελεί η
διαδικτυακή πύλη πανεπιστημιακών μαθημάτων, Μάθησις (MOOCmathesis.cup.gr) η
οποία άρχισε την λειτουργία της τον Νοέμβριο του 2015 από τις Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης. Τεχνολογικά τα ΜΑΔΙΜ έχουν «στηθεί» στην πλατφόρμα
ανοικτού κώδικα OpenEdX, η οποία βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα που
χρησιμοποιεί και ο πάροχος EdX. Η όλη προσπάθεια κατέστη δυνατή μέσω του
χορηγικού προγράμματος του Ιδρύματος Νιάρχου το οποίο σε διάστημα τριών
ετών θα υποστηρίξει την παραγωγή 20 ΜΑΔΙΜ. Στην Εικόνα 5 που ακολουθεί,
φαίνεται η κεντρική σελίδα της πλατφόρμας Μάθησις στην οποία ένας
εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση και εγγραφή του μαθήματος
που τον ενδιαφέρει, για να το παρακολουθήσει on-line και δωρεάν.

Εικόνα 5: Πλατφόρμα μάθησης [CITATION GRo13 \l 1033]

Τα πρώτα MOOC και το ίδιο το όνομα MOOC προέκυψαν από το έργο
των Καναδών μελετητών Stephen Downes [CITATION SDo12 \l 1033] και
George Siemens [CITATION GSi12 \l 1033]. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες
θεωρίες της μάθησης και της παιδαγωγικής, οι συγκεκριμένοι μελετητές
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προσέφεραν για λογαριασμό του δικτύου τις διαδικασίες μάθησης και παραγωγής
γνώσης στην εποχή της πληροφορίας. Τα Connectivist MOOC (MOOCcMOOCs) έχουν
σχεδιαστεί για να παράγουν αποτελέσματα δικτύου για μάθηση. Τα εφέ του
δικτύου μπορούν να οριστούν ως οικονομίες κλίμακας από πλευράς ζήτησης, στις
οποίες αυξάνεται η ζήτηση και η χρήση μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος
[CITATION BSt13 \l 1033].
Ακολουθώντας τη λογική των επιπτώσεων του δικτύου, η μαζικότητα των
cMOOCs είναι πολύτιμη στο μέτρο που προσφέρει μια αυξανόμενη ποικιλία και
πυκνότητα για τις πιθανές συνδέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, τους κόμβους
πληροφοριών, τα εργαλεία και τους πόρους [CITATION ASa15 \l 1032]. Το
άνοιγμα των cMOOCs και η σχετική αυτονομία των συμμετεχόντων επιτρέπουν
τη δημιουργία αυτών των συνδέσεων χωρίς τη μεσολάβηση μιας κεντρικής
εξουσίας. Ο στόχος των cMOOCs είναι να διευκολύνουν τα αναδυόμενα, αυτοοργανωμένα πρότυπα συνεργατικής μάθησης. Ο Downes [CITATION SDo12 \l
1033] έχει υποστηρίξει ότι η connectivist μάθηση βασίζεται σε τέσσερις βασικές
αρχές: «αυτονομία, ποικιλομορφία, ανοικτότητα και σύνδεση/διαδραστικότητα»
[CITATION CMi13 \l 1033]. Προκειμένου να εφαρμοστούν αυτές οι αρχές, τα
cMOOCs είναι σχεδιασμένα να είναι εύκολα προσβάσιμα και να επιτρέπουν
στους φοιτητές να συμμετέχουν χρησιμοποιώντας τους δικούς τους blog
Ιστότοπους και τους λογαριασμούς των κοινωνικών μέσων.
Ο ιστότοπος του μαθήματος μπορεί να φιλοξενήσει κάτι παραπάνω από
ένα σύνολο ελεύθερα διαθέσιμων αναγνώσεων και ένα πρόγραμμα εβδομαδιαίων
διαδικτυακών σεμιναρίων (MOOCwebinars) που φιλοξενούνται από φιλοξενούμενους
καθηγητές. Αυτή η μινιμαλιστική ατζέντα αποτελεί κοινό πλαίσιο και επίκεντρο
για τη μάθηση που πραγματοποιείται σε όλο το δίκτυο του Διαδικτύου με
αποκεντρωμένο

τρόπο.

Η

πραγματική

δραστηριότητα

των

cMOOC

πραγματοποιείται σε αποσπάσματα και σχόλια σε συμμετέχοντα ιστολόγια,
συζητήσεις κοινωνικών μέσων, βίντεο-συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις στο
Διαδίκτυο. Το βασικό στοιχείο των περισσότερων cMOOCs είναι ένα
κοινόχρηστο hashtag που συγκεντρώνει αυτές τις δραστηριότητες σε μια κοινή
ροή που είναι διαθέσιμη σε όλους τους συμμετέχοντες. Στα cMOOCs με
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επικεφαλής τον Downes και τον Siemens, το κοινόχρηστο αυτό ρεύμα έχει τη
μορφή ενός ημερήσιου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνδέσμους
προς δημοσιεύσεις blog και κοινωνικών μέσων και επερχόμενες εικονικές
εκδηλώσεις.
Σε άλλες προσεγγίσεις, οι δημοσιεύσεις και η δραστηριότητα μπορούν να
συγκεντρωθούν και να φιλοξενηθούν σε έναν Ιστότοπο μαθημάτων. Αυτό το
βασικό σύνολο χαρακτηριστικών είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμο. Πολλά
cMOOCs λειτουργούν σαν σεμινάρια βασισμένα σε συζήτηση για ένα σύνολο
εβδομαδιαίων αναγνώσεων και webinars. Άλλα μπορούν να οικοδομηθούν γύρω
από δομημένες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων και των
έργων που διευκολύνουν την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων ή ικανοτήτων.
Το βασικό σημείο είναι ότι στα cMOOCs οι μαθησιακές εμπειρίες είναι
δικτυωμένες, ανοιχτές και αποκεντρωμένες. Ένα μεμονωμένο άτομο μπορεί να
συμμετέχει σε πολλαπλά μαθήματα και σε πολλαπλές ομάδες επικαλυπτόμενων
συνδέσεων μεταξύ τους. Η ιστορία και τα τεχνουργήματα αυτών των μαθησιακών
εμπειριών θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς του blog και των
κοινωνικών μέσων του ατόμου. Οι φοιτητές του Connectivist αναπτύσσουν και
διατηρούν χαρτοφυλάκια της ατομικής μάθησης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην
ανάπτυξη δικτύων συνδεδεμένων και συνδετικών γνώσεων με την πάροδο του
χρόνου.

3.8 Υβριδικά μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα
Ο σκοπός της παρουσίασης των μοντέλων xMOOC και cMOOC ως διακριτών
τύπων είναι να επεξηγηθούν οι βασικές ιδιότητες και οι στρατηγικές μιας συνέχειας της
μάθησης MOOC. Από μία άποψη, όλα τα MOOCs είναι υβρίδια αυτών των
προσεγγίσεων. Δηλαδή, όλα τα MOOCs είναι υβρίδια στο βαθμό που προσφέρουν μια
ανάμιξη

πολλαπλών

παιδαγωγικών

πρακτικών

και

συν-δημιουργούνται

από

συμμετέχοντες που φέρνουν τις δικές τους μοναδικές συμπεριφορές, ανάγκες και
συμπεριφορές:
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«Τα MOOCs προσφέρουν απεριόριστο αριθμό δυνατοτήτων για υβριδισμό,,
προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να διαμορφώσουν τη δική τους
εκμάθηση ανάλογα με τις ανάγκες τους. Με βάση τα πρότυπα υβριδισμού, αρκετές
πρόσφατες μελέτες έχουν υποστηρίξει την αναγνώριση πρόσθετων τύπων MOOC
[CITATION TBe14 \l 1033]. Ενώ τα xMOOCs αναγνωρίζονται ως βασισμένα σε
περιεχόμενο και cMOOCs ως δίκτυα έχουν υποστηρίξει: "XSeries", με τηνΤο δίκτυο, το περιεχόμενο, η
εργασία, η κοινότητα, το έργο και τα μείγματα μπορεί να είναι όλα έγκυρα
διαφοροποιητές των MOOC"XSeries", με την. Οι συγγραφείς στο [CITATION Cho16 \l 1032]
πρότειναν ως βασικούς τύπους MOOC βασισμένο στο περιεχόμενο, βασισμένο σε
εργασία και βασισμένο στο δίκτυο. Το μοντέλο που προτείνεται σε αυτή τη μελέτη
τροποποιεί τη μεσαία κατηγορία (MOOC"XSeries", με τηνtask-based"XSeries", με την) ως "XSeries", με τηνcommunity-based and task-based"XSeries", με την
για να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τις θεωρίες της ηλεκτρονικής μάθησης και να
καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών MOOC. Αυτή η μεσαία κατηγορία
χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό κοινωνικών και εκπαιδευτικών μηχανισμών
υποστήριξης.
Μετά από τον κοινωνικο - εποικοδομητισμό, τα υβριδικά σχέδια μπορούν να
υποστηρίξουν μαθησιακές κοινότητες που προσφέρουν εξαιρετικά κοινωνικές και
διαλογικές μαθησιακές εμπειρίες. Ο στόχος του υβριδικού σχεδιασμού είναι να
εξισορροπήσει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες των μοντέλων xMOOC και cMOOC για
συγκεκριμένο κοινό και εφαρμογές. Η ακόλουθη ανάλυση διερευνά μια σειρά μελετών
περιπτώσεων και παραδείγματα υβριδικών εφαρμογών MOOC. Αυτά τα παραδείγματα
εντοπίστηκαν μέσω ανασκόπησης της ερευνητικής βιβλιογραφίας και των δημόσιων
καταχωρίσεων των μαθημάτων MOOC. Δόθηκε προτεραιότητα σε μελέτες
περιπτώσεων που αφορούσαν μεθόδους διδασκαλίας ή / και θεωρίες μάθησης του
σχεδιασμού MOOC.
Επιπρόσθετα παραδείγματα επελέγησαν με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών
μεθόδων και αναλύθηκαν μέσω διαθέσιμων στο κοινό μαθημάτων και συμμετεχόντων.
Λαμβανόμενα μαζί, τα επιλεγμένα παραδείγματα απεικονίζουν μια συνεχή προσέγγιση
για την υβριδοποίηση των βασικών στοιχείων των μοντέλων xMOOC και cMOOC,
όπως παρουσιάζει ο Πίνακας 1 που ακολουθεί. Επιπλέον, η ανάλυση καλύπτει τις
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κατάλληλες εφαρμογές και σημαντικές προκλήσεις σχεδιασμού για κάθε μια από αυτές
τις προσεγγίσεις.
Πίνακας 1: Υβριδικός σχεδιασμός MOOC

xMOOCs

Υβριδικά

cMOOCs

Βασισμένο σε περιεχόμενο

Βασισμένο στην κοινότητα

Βασισμένο στο δίκτυο

και τα καθήκοντα
Πρωτογενείς τύποι

Μαθησιακές θεωρίες

Μοντέλο ένα προς πολλούς.

Κοινότητα; καθοδηγούμενες

Μάθηση από άκρο – σε –

εξειδικευμένη μάθηση σε

δραστηριότητες κοινωνικής

άκρο, αυτο-οργανωμένη,

κλίμακα

μάθησης

δικτυωμένη μάθηση

Περιγραφική παιδαγωγική

Συντακτική συνταρακτική

Αναδυόμενη

γνωστική-συμπεριφοριστική

ανερχόμενη κοινωνική δομή

Συνδετικοποιημένη δυνητική
πραγματικότητα

Εφαρμογές MOOCs

Συνδυασμένα και

DS106, DOCC13, FSLT12,

αναδιπλούμενα xMOOCs

OTL12

ETMOOC13, OCTEL13

3.9 Παράγοντες κινήτρων που επηρεάζουν τη χρήση των μαζικών
ανοικτών ηλεκτρονικών μαθημάτων
Τα μαζικά ανοικτά ηλεκτρονικά μαθήματα (MOOCMOOC) προσφέρουν στους
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο την ευκαιρία να βελτιώσουν την εκπαίδευσή τους
δωρεάν χωρίς καμία δέσμευση ή προηγούμενες απαιτήσεις. Τα MOOC κερδίζουν
ευρύτατη προσοχή και αλλάζουν ταχύτατα τη στάση απέναντι στο TEL. Από το
2008, ο αριθμός των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουν υπηρεσίες
MOOC

αυξήθηκε

ραγδαία.

Η

διερεύνηση

τέτοιων

κινήτρων

προσφέρει

πληροφορίες για τους παρόχους MOOCs στις πιθανές λύσεις για τη βελτίωση των
υπηρεσιών τους, προκειμένου να αυξηθεί η αφοσίωση, η ικανοποίηση, το ποσοστό
ολοκλήρωσης των φοιτητών, καθώς και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και οι
απαιτήσεις τους. Υπάρχει έλλειψη συστηματικής σύνθεσης της βιβλιογραφίας
σχετικά με παράγοντες που παρακινούν τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν
MOOCs. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη
και συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με αυτό το θέμα,
ώστε να τονιστούν οι τρέχουσες κατευθύνσεις έρευνας και τα κενά που μπορούν να
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αντιμετωπιστούν στο μέλλον. Για να αντιμετωπίσουμε τα κενά στη βιβλιογραφία,
θέτουμε τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα (MOOCRQ – Research Questions):
RQ1: Πως μπορούν να ταξινομηθούν οι ερευνητικές εργασίες (MOOCpapers);
RQ2: Ποια θεωρητικά πλαίσια και θεωρίες αναφοράς έχουν
εφαρμοστεί για τη μελέτη του θέματος;
RQ3: Ποιες μέθοδοι συλλογής δεδομένων έχουν χρησιμοποιηθεί
από σχετικά έγγραφα;
RQ4: Ποιοι βασικοί παρακινητικοί παράγοντες προτάθηκαν σε
υπάρχουσες μελέτες;
RQ5: Ποια είναι η γεωγραφική κατανομή των συμμετεχόντων στις
σχετικές μελέτες;
Η προσέγγιση αποτελείται από πέντε δραστηριότητες οι οποίες είναι: (MOOCΑ)
Καθορισμός

ερευνητικού

ερωτήματος,

(MOOCΒ)

Καθορισμός

λέξεων-κλειδιών

αναζήτησης, (MOOCC) Επιλογή ηλεκτρονικών πόρων, (MOOCD) Διαδικασία αναζήτησης, (MOOCΕ)
Κριτήρια συμπερίληψης και αποκλεισμού. Οι λέξεις-κλειδιά αναζήτησης που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν "XSeries", με τηνMOOCs Learner Motivations"XSeries", με την, "XSeries", με τηνMOOCs Completion
OR MOOCs Retention"XSeries", με την και "XSeries", με τηνMOOCs Learner Engagement"XSeries", με την.
Οι εργασίες εντοπίστηκαν με την αναζήτηση έξι περιοδικών εκπαιδευτικών
τεχνολογιών και έξι ακαδημαϊκών βάσεων δεδομένων, όπως η Βρετανική Εφημερίδα
της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, η Αμερικανική Εφημερίδα της εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η ανοικτή μάθηση: το περιοδικό
Ανοικτή, Μάθηση, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανοιχτών, Απόστασης και Ηλεκτρονικής
Μάθησης, Μάθηση Υπολογιστών, Google Scholar, IEEE Xplore, ScienceDirect του
Elsevier, Βιβλιοθήκη Wiley Online, SpringerLink και Scopus. Οι πίνακες 1, 2 και 3
απεικονίζουν την αναλογία των αποτελεσμάτων αναζήτησης στα σχετικά έγγραφα
χρησιμοποιώντας τις αναγνωρισμένες λέξεις-κλειδιά αναζήτησης. Ένας αριθμός
αποτελεσμάτων αναζήτησης από περιοδικό/βάση δεδομένων είναι παρόμοια με άλλα
αποτελέσματα περιοδικών/βάσεων δεδομένων.
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Προκειμένου να συμπεριληφθούν στο σώμα, κάθε αναγνωρισμένο χαρτί
πρέπει να επικεντρωθεί στα κίνητρα για τη χρήση των MOOC από την προοπτική
του εκπαιδευόμενου. Αυτό το κριτήριο δόθηκε με την υψηλότερη προτεραιότητα.
Ωστόσο, εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού σχετικών εγγράφων, καθορίστηκαν
περαιτέρω κριτήρια, με χαμηλότερη προτεραιότητα από το προηγούμενο κριτήριο,
για να επιλέξουν τα κατάλληλα έγγραφα για να συμπεριληφθούν στην επισκόπηση
τα οποία έχουν ως εξής: το έγγραφο θα πρέπει να επικεντρωθεί είτε σε
(MOOCΑ) τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή των MOOC (MOOCγιατί οι
άνθρωποι αποδέχονται ή απορρίπτουν τη χρήση των MOOCs), ή
(MOOCΒ) τα κίνητρα του εκπαιδευόμενου για την ολοκλήρωση/διατήρηση του
MOOC ή
(MOOCΓ) τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των MOOCs ή
(MOOCΔ) «κίνητρα για τη χρήση των MOOCs ως μέρος άλλων διαφορετικών
στόχων.
Πίνακας 2: Αποτελέσματα της αναζήτησης από τη λέξη-κλειδί «MOOCs Learner Motivations»

Περιοδικό/Βάση Δεδομένων

SR:RP (Αναλογία αποτελεσμάτωνΑναλογία αποτελεσμάτων
αναζήτησης στα σχετικά έγγραφα)

Journal of Educational Technology
American Journal of Distance Education
Distance Education
Open Learning: The Journal of Open, Distance and e- Learning
European Journal of Open, Distance and E-Learning
Computer Assisted Learning
Google Scholar
IEEE Xplore
Elsevier’s ScienceDirect
Wiley Online Library
Springer Link
Scopus

39:2
7:0
28:0
23:0
0:0
9:0
6,880:27
247:0
178:4
125:3
434:4
259:14

Πίνακας 3: Αποτελέσματα της αναζήτησης από τη λέξη-κλειδί «MOOCs Completion OR MOOCs Retention»

Περιοδικό/Βάση Δεδομένων

SR:RP (Αναλογία αποτελεσμάτωνΑναλογία αποτελεσμάτων
αναζήτησης στα σχετικά έγγραφα)

Journal of Educational Technology
American Journal of Distance Education
Distance Education
Open Learning: The Journal of Open, Distance and e- Learning
European Journal of Open, Distance and E-Learning
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29:1
9:0
37:0
32:0
0:0

Computer Assisted Learning
Google Scholar
IEEE Xplore
Elsevier’s ScienceDirect
Wiley Online Library
Springer Link
Scopus

8:0
9,800:2
199:0
168:7
143:3
489:3
32:1

Πίνακας 4: Αποτελέσματα της αναζήτησης από τη λέξη-κλειδί «MOOCs Learner Engagement»

Περιοδικό/Βάση Δεδομένων

SR:RP (Αναλογία αποτελεσμάτωνΑναλογία αποτελεσμάτων
αναζήτησης στα σχετικά έγγραφα)

Journal of Educational Technology
American Journal of Distance Education
Distance Education
Open Learning: The Journal of Open, Distance and e- Learning
Computer Assisted Learning
Google Scholar
IEEE Xplore
Elsevier’s ScienceDirect
Wiley Online Library
Springer Link
Scopus

39:2
7:0
28:0
0:0
9:0
6,880:27
247:0
178:4
125:3
434:4
259:14

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης μας αποκάλυψαν ότι συνολικά σαράντα δύο
εργασίες σχετίζονταν με το θέμα. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι ορισμένα χαρτιά
προορίζονται για την ανάπτυξη ενός μοντέλου που βασίζεται στην αναγνώριση
επεξηγηματικών μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της χρήσης
των MOOC. Αντίθετα, άλλα έγγραφα εφάρμοσαν εμπειρικές μεθόδους όπως
ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους συλλογής δεδομένων για να διερευνήσουν τα
κίνητρα των φοιτητών πίσω από την εγγραφή τους σε MOOCs χωρίς να
μοντελοποιήσουν τους κινητήριους παράγοντες.
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, παρατηρείται αύξηση
της δημοτικότητας των MOOCs τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα.
Είναι λογικό, καθώς τα MOOCs προσφέρουν την δυνατότητα στους
ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό πολλές φορές
χωρίς οικονομική χρέωση, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού υπόβαθρου αυτών και
απουσία οποιασδήποτε δέσμευσης από πλευρά τους. Εντούτοις, ελάχιστες
δημοσιεύσεις στην βιβλιογραφία πραγματεύονται τα πραγματικά κίνητρα που
οδηγούν τους σπουδαστές που ενδιαφέρονται στο να συμμετέχουν στα MOOCs.
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Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε για τη συστηματική αξιολόγηση της
βιβλιογραφίας των [CITATION NHa17 \l 1032]. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, η
διαδικασία διαχωρίζεται σε πέντε μέρη:


ορισμός της ερώτησης προς έρευνα (MOOCresearch question)



ορισμός των λέξεων-κλειδιά για την αναζήτηση.



Επιλογή ηλεκτρονικών πηγών.



Διαδικασία αναζήτησης.



Κριτήρια συμπερίληψης ή απόρριψης ευρημάτων.

Στην εργασία που αναφερόμαστε τέθηκαν τα εξής ερωτήματα προς έρευνα
(MOOCΕπΕ) :
ΕπΕ1 : Ποιες είναι οι σχετικές δημοσιεύσεις ; Πώς μπορούν να
ταξινομηθούν ;
ΕπΕ2 : Ποια τα θεωρητικά πλαίσια και οι θεωρίες αναφοράς που
χρησιμοποιήθηκαν για να μελετηθεί το θέμα ;
ΕπΕ3: Ποιοι μέθοδοι συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ;
ΕπΕ4: Ποιοι κινητήριοι παράγοντες προτάθηκαν στις υπάρχουσες
μελέτες;
ΕπΕ5:Ποια είναι η γεωγραφική κατανομή των συμμετεχόντων στην
εκάστοτε μελέτη;
Συνεχίζοντας, χρησιμοποιήσαμε τις εξής λέξεις κλειδιά στην αναζήτηση:
MOOCs Learner Motivations (MOOCΚίνητρα Φοιτητών των MOOCs), MOOCs Completion OR MOOCs Retention (MOOCΠεράτωση των MOOCs ή Απορρόφηση των MOOCs),
και MOOCs Learner Engagement (MOOCΣυμμετοχή των Φοιτητών στα MOOCs). Η
αναζήτηση έλαβε χώρα στα παρακάτω περιοδικά και ακαδημαϊκές βάσεις
δεδομένων: British Journal of Educational Technology, American Journal of Distance
Education, Distance Education, Open Learning: The Journal of Open, Distance and
eLearning, European Journal of Open Distance and E-Learning, Computer Assisted
Learning, Google Scholar, IEEE Xplore, Elsevier’s ScienceDirect, Wiley Online Li-
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brary, SpringerLink and Scopus. Στους παρακάτω πίνακες που ακολουθούν και
συγκεκριμένα στους πίνακες 6, 7 και 8 φαίνονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης
για κάθε λέξη κλειδί.
Πίνακας 5: Αποτελέσματα αναζήτησης με χρήση της λέξης -κλειδί “MOOCs Learner Motivations” (MOOCΚίνητρα
Φοιτητών MOOCs)

Περιοδικό/ Βάση δεδομένων

*SR:RP

British Journal of Educational Technology

39:2

American Journal of Distance Education

7:0

Distance Education

28:0

Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning

23:0

European Journal of Open, Distance and E-Learning

0:0

Computer Assisted Learning

9:0

Google Scholar

6880:27

IEEE Xplore

247:0

Elsevier’s ScienceDirect

178:4

Wiley Online Library

125:3

SpringerLink

434:4

Scopus

259:14

Πίνακας 6): Αποτελέσματα Αναζήτησης με χρήση της λέξης-κλειδί “MOOCs Completion OR MOOCs Retention”(MOOCΠεράτωση των MOOCs Ή Απορρόφηση των MOOCs)

Περιοδικό/ Βάση δεδομένων

*SR:RP

British Journal of Educational Technology

18:1

American Journal of Distance Education

4:0

Distance Education

15:0

Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning

16:0

European Journal of Open, Distance and E-Learning

0:0

Computer Assisted Learning

7:0

Google Scholar

4240:21

IEEE Xplore

304:0

Elsevier’s ScienceDirect

242:5

Wiley Online Library

183:2

SpringerLink

197:1
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Περιοδικό/ Βάση δεδομένων

*SR:RP

Scopus

35:5

Πίνακας 7: Αποτελέσματα αναζήτησης με χρήση της λέξης -κλειδί “MOOCs Learner Engagement”(MOOCΣυμμετοχή των Φοιτητών των MOOCs)

Περιοδικό/ Βάση δεδομένων

*SR:RP

British Journal of Educational Technology

29:1

American Journal of Distance Education

9:0

Distance Education

37:0

Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning

32:0

European Journal of Open, Distance and E-Learning

0:0

Computer Assisted Learning

8:0

Google Scholar

9800:23

IEEE Xplore

199:0

Elsevier’s ScienceDirect

168:7

Wiley Online Library

143:3

SpringerLink

489:3

Scopus

32:1

SR:RP είναι ο λόγος του συνολικού πλήθους των αποτελεσμάτων αναζήτησης
προς σχετικά άρθρα.
Όλα τα άρθρα αναζήτησης δημοσιευτήκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2011 και
Οκτωβρίου 2016 και γράφτηκαν στην Αγγλική γλώσσα. Η επιλογή της
ημερομηνίας στην αναζήτηση που επιλέξαμε δικαιολογείται από το γεγονός ότι το
2011 ήταν η χρονιά που τα MOOCs χρησιμοποιήθηκαν ευρέως ως μέσω εξ’
αποστάσεως μάθησης.
Το κύριο κριτήριο με βάση το οποίο επιλέξαμε τα άρθρα που ελήφθησαν
υπόψη στην μελέτη είναι το να δίνεται έμφαση στα κίνητρα για την συμμετοχή
στα MOOCs από την πλευρά των φοιτητών. Ωστόσο στο σημείο αυτό να πούμε
ότι το κριτήριο αυτό κρίθηκε ανεπαρκές, καθώς το τελικό πλήθος των άρθρων
που συγκεντρώσαμε ήταν πολύ μικρό. Ως εκ τούτου τέθηκαν κριτήρια
δευτερεύουσας βαρύτητας, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των άρθρων που
θα συμπεριλαμβάνονταν στην ανάλυση. Με βάση λοιπόν αυτά τα δευτερεύουσα
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κριτήρια κάθε άρθρο θα έπρεπε να καλύπτει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα
θέματα :
1. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή ή μη των MOOCs.
2. Τα κίνητρα των φοιτητών για την πλήρωση των MOOCs.
3. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των MOOCs.
4. Προσδιορισμός των κινήτρων των φοιτητών να χρησιμοποιήσουν τα
MOOCs ως κομμάτι άλλων στόχων.
Κατά την ανάλυση λοιπόν αυτών των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η σταθερή
συγκριτική μέθοδος (MOOCthe Constant Comparative Method of Qualitative Analysis,
Glaser, 1965) προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν τα συγκεντρωμένα άρθρα.

3.10 Ευρήματα ανάλυσης και συμπεράσματα
Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης βρήκαμε ότι συνολικά 42 άρθρα
συσχετίζονται με το θέμα. Μερικά από αυτά επιχειρούν να αναπτύξουν ένα
μοντέλο που να μπορεί να προβλέψει τη χρήση των MOOCs βασισμένο σε
επεξηγηματικές μεταβλητές. Αλλά άρθρα χρησιμοποιούν εμπειρικές μεθόδους (MOOCπχ
Ποσοτική ή ποιοτική ανάλυση δεδομένων) προκειμένου να ερευνήσουν τα πιθανά
κίνητρα των συμμετεχόντων στα MOOCs, χωρίς να μοντελοποιήσουν τους
κινητήριους παράγοντες αυτούς καθαυτούς. Συνεπώς, διαχωρίσαμε τα άρθρα σε
δύο κύριες κατηγορίες. Η Κατηγορία 1 αφορά όλα τα άρθρα στα οποία
μοντελοποιούνται οι κινητήριοι παράγοντες που επηρεάζουν την χρήση των
MOOCs. Αντίθετα η Κατηγορία 2 είναι τα άρθρα που δε γίνεται μοντελοποίηση
των παραγόντων που επηρεάζουν τη χρήση των MOOCs.
Το τρίτο ερώτημα αφορούσε τις μεθόδους συλλογής δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκαν στα παραπάνω άρθρα. Γενικά, η ερεύνα θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί

ως

εννοιολογική

ή

εμπειρική.

Ως

εννοιολογική

έρευνα

χαρακτηρίζεται εκείνη η οποία επιχειρεί να διαμορφώσει άποψη περί ενός
συγκεκριμένου θέματος, ή να παρατηρήσει ένα μοτίβο, χωρίς να στηρίζεται σε

56

εμπειρικές

μεθόδους

συλλογής

δεδομένων.

Χαρακτηριστικό

παράδειγμα

εννοιολογικής έρευνας είναι οι εργασίες βιβλιογραφικής αξιολόγησης. Αντιθέτως,
ως εμπειρική έρευνα χαρακτηρίζεται εκείνη που θα στηριχτεί σε μετρήσεις ή σε
συλλογή δεδομένων, ώστε να επιχειρήσει να προτείνει και να ελέγξει μία
υπόθεση. Όλες οι δημοσιεύσεις στη Κατηγορία 1 αφορούν εμπειρικές μεθόδους,
καθώς χρησιμοποιήθηκαν ως επί το πλείστον ποσοτικοποιημένες δημοσκοπήσεις.
Μία μόνο δημοσίευση της Κατηγορίας 1 διαφοροποιείται ως προς το τρόπο
προσέγγισης που γίνεται με παρατήρηση και ανάλυση των γραπτών με κριτικές
από τους σπουδαστές.
Οι δημοσιεύσεις της Κατηγορίας 2 εμπίπτουν και στα δύο είδη έρευνας,
άλλες χαρακτηρίζονται εννοιολογικές και άλλες εμπειρικές. Τέσσερις (MOOC4)
δημοσιεύσεις της Κατηγόριας 2 είναι αξιολογήσεις βιβλιογραφίας (MOOC literature review), συνεπώς είναι εννοιολογικές. Από τις εμπειρικές, σε δεκατρείς (MOOC13)
συναντούμε δημοσκοπήσεις. Η δημοσκόπηση είναι η κύρια μέθοδος που
ακολουθείται από τις εμπειρικές μελέτες προκειμένου να επιτευχθεί η ζητούμενη
ποσοτικοποίηση των μεταβλητών. Στις υπόλοιπες δημοσιεύσεις της Κατηγορίας 2
χρησιμοποιείται συνδυασμός δημοσκοπήσεων με μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες

μεθόδους

:

ανάλυση

δεδομένων,

συνέντευξη,

βιβλιογραφίας, παρατήρηση, ανάλυση αναρτήσεων σε forums,

αξιολόγηση
ανάλυση

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σαν συμπέρασμα, η πιο διαδεδομένη
προσέγγιση για την έρευνα περί των MOOCs είναι η ποσοτικοποιημένη με τη
μορφή δημοσκόπησης. Σε όλη τη λίστα με τις δημοσιεύσεις του πίνακα 5
συναντούμε

δημοσκοπήσεις σε είκοσι έξι (MOOC26) από τις σαράντα δύο (MOOC42)

συνολικά, δηλαδή στο 61.9%.
Το τέταρτο ερώτημα αφορά τα κυρίαρχα κίνητρα για τη συμμετοχή των
φοιτητών στα MOOCs όπως προκύπτουν από την ανάλυση των άρθρων της
λίστας. Αναγνωρίστηκαν συνολικά σαράντα τρεις (MOOC43) κινητήριοι παράγοντες, οι
οποίοι ταξινομήθηκαν στις εξής κύριες κατηγορίες: παράγοντες Φοιτητών,
παράγοντες Ιδρυμάτων και Διδασκόντων, παράγοντες

Πλατφόρμας και

Μαθήματος και παράγοντες Εξωτερικού Ελέγχου-Διευκόλυνσης. Στη λίστα που
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ακολουθεί, παραθέτουμε συγκεντρωμένα όλους τους κινητήριους παράγοντες που
ταυτοποιήθηκαν κατά την ανάλυση της βιβλιογραφίας.
Παράγοντες Φοιτητών: Προσωπικοί, όπως η



περιέργεια,

ικανοποίηση, μαθησιακή στάση, διάθεση για παιχνίδι με τον υπολογιστή,
άγχος σχετικά με τη χρήση υπολογιστή, απόλαυση, εξωγενείς και ενδογενείς
παράγοντες, πρόκληση, ανθρώπινο κεφάλαιο και αντίληψη. Κοινωνικοί,
όπως κοινωνική επιρροή, αλληλεπίδραση με άλλους σπουδαστές, κοινωνική
θέση και μιμητική πίεση. Επίσης άλλος παράγοντας φοιτητών είναι και η
Εκπαιδευτική/ Επαγγελματική εξέλιξη, όπως η ακαδημαϊκή / επαγγελματική
συσχέτιση, απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων, απόκτηση πιστοποίησης,
μαθησιακές ευκαιρίες που δεν είναι αλλού διαθέσιμες, προετοιμασία για το
μέλλον, βελτίωση Αγγλικών, ειδικά απαιτούμενα από εργασίες.
Παράγοντες



Ιδρυμάτων

και

Διδασκόντων:

περισσότερο

συσχετίζονται με τα ονομαστικά χαρακτηριστικά των Ιδρυμάτων ή των
καθηγητών, με τη φήμη τους και το τρόπο αλληλεπίδρασης.
Παράγοντες Πλατφόρμας και Μαθήματος: χρησιμότητα, ευκολία



χρήσης, ευκολία πρόσβασης, ποιότητα περιεχομένου, χαρακτηριστικά
μαθήματος (MOOCγνωστικό αντικείμενο, διάρκεια), ευελιξία, χρηστική αξία,
αποτελεσματικότητα, εμπιστοσύνη, δημοτικότητα, ποσότητα παρεχόμενων
πληροφοριών, δυνατότητα εξατομίκευσης και ενσωμάτωση μηχανισμών
παιχνιδιού.


Παράγοντες Εξωτερικού Ελέγχου- Διευκόλυνσης: Οι παράγοντες
αυτοί αφορούν το κατά πόσον ο χρήστης των MOOCs αισθάνεται ότι
διαθέτει την απαραίτητη υποστήριξη, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει
στις απαιτήσεις για την περάτωσή τους. Δηλαδή δεξιότητες φοιτητών, όπως
εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή, εμπειρία στη χρήση των MOOCs,
αυτοδιάθεση και τεχνολογική συμβατότητα.
Κατόπιν ανάλυσης, βρήκαμε ότι οι πιο συχνά αναφερόμενοι παράγοντες

στις δημοσιεύσεις της Κατηγορίας 1 είναι οι εξής : χρησιμότητα (MOOC10 άρθρα),
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ευκολία χρήσης (MOOC10 άρθρα) και παράγοντες εξωτερικού ελέγχου/ διευκόλυνσης (MOOC4
άρθρα). Στη Κατηγορία 2 συναντάμε συχνότερα την απόκτηση γνώσεων και
ικανοτήτων (MOOC25 άρθρα), την περιέργεια και την απόκτηση πιστοποίησης (MOOC16
άρθρα) και τον παράγοντα αλληλεπίδραση με άλλους σπουδαστές (MOOC14 άρθρα). Το
ερώτημα 5 αφορούσε τη γεωγραφική κατανομή των συμμετεχόντων στις έρευνες.
Στην Κατηγορία 1 υπάρχουν 10 άρθρα τα οποία αναφέρουν την γεωγραφική
προέλευση των συμμετεχόντων. Σε 4 δημοσιεύσεις αναφέρονται σπουδαστές από
την Κίνα και από μία φορά γίνεται λόγος για σπουδαστές από το Ισραήλ, ΗΠΑ,
Ινδία, Ελλάδα, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτο, Ταϊλάνδη, Κορέα και Μαλαισία. Κοινό
στοιχείο όλων των άρθρων αυτών είναι ότι αναφέρονται σε παράγοντες για την
χρήση των MOOCs που σχετίζονται σε μια συγκεκριμένη χώρα.
Όσον αφορά την Κατηγορία 2 σε 13 άρθρα αναφέρεται η γεωγραφική
κατανομή

των συμμετεχόντων.

Σε αντίθεση

με την προσέγγιση των

δημοσιεύσεων της Κατηγορίας 1, σε κάθε άρθρο αυτής της συλλογής,
εξετάζονται

περιπτώσεις

συμμετεχόντων

από

διαφορετικές

χώρες.

Ως

συμπέρασμα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει αναφορά σε παράγοντες
συμμετοχής στα MOOCs που αφορούν συγκεκριμένες χώρες στην Κατηγορία 2.
Ωστόσο οι χώρες που αναφέρονται πιο συχνά είναι οι ΗΠΑ (MOOC7 άρθρα), η Ινδία (MOOC7
άρθρα), η Ισπανία (MOOC6 άρθρα), η Αυστραλία/Βραζιλία/Καναδάς/Κίνα και Γερμανία
(MOOC4 άρθρα).
Η εργασία που περιγράψαμε στο Κεφάλαιο αυτό, αφορά τη συγκριτική
μελέτη σαράντα δύο (MOOC42) δημοσιευμένων άρθρων σε έγκυρα περιοδικά και
επιστημονικές βάσεις δεδομένων με θέμα τους κινητήριους παράγοντες που
οδηγούν τους σπουδαστές στη χρήση των MOOCs. Τα άρθρα τα οποία
επιλέχθηκαν ως σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας ταξινομήθηκαν σε δύο
κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενο τους. Λίγα από τα άρθρα υιοθετούν
θεωρίες τεχνολογικής αποδοχής (MOOCΤΑΤ). Αξιοσημείωτο δε, είναι το γεγονός ότι το
61.9% των άρθρων στηρίζεται εξολοκλήρου στη χρήση δημοσκοπήσεων για
συλλογή δεδομένων, ενώ συνδυασμός μεθόδων για ποσοτικοποίηση των
παραμέτρων συναντάται σε ελάχιστα άρθρα. Οι κινητήριοι παράγοντες που
μελετώνται στα συγκεκριμένα άρθρα για χρήση κάποιοι MOOC ταξινομήθηκαν
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σε

4

κύριες

κατηγορίες:

προσωπικοί,

ιδρύματος/διδάσκοντα,

πλατφόρμας/μαθήματος και παράγοντες εξωτερικού ελέγχου/διευκόλυνσης.
Τέλος, οι συμμετέχοντες στις έρευνες ως επί το πλείστον, προέρχονται από χώρες
όπως ΗΠΑ, Ινδία, Ισπανία, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Κίνα και Γερμανία.
Με βάση τα παραπάνω σχηματίζεται μια εικόνα της κατεύθυνσης που έχει
ακολουθήσει η μέχρι τώρα έρευνα σχετικά με τα κίνητρα συμμετοχής στα
MOOCs. Ακολούθως, μπορούν να γίνουν προτάσεις για μελλοντική έρευνα,
εστιάζοντας σε εναλλακτικές μεθόδους. Με βάση την έλλειψη θεωριών
τεχνολογικής αποδοχής (MOOCΤΑΤ) από το θεωρητικό υπόβαθρο των υφισταμένων
δημοσιεύσεων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μελέτη αυτών των θεωριών υπό το
πρίσμα των MOOCs παρέχει ένα εκτενές πεδίο για μελλοντική έρευνα.
Επιπροσθέτως, σε μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εφαρμόζονται
συνδυασμοί μεθόδων ανάλυσης, σε αντιδιαστολή με την σχεδόν καθολική
εφαρμογή δημοσκοπήσεων.
Σύμφωνα με τον [CITATION Cho16 \l 1032] ούτε οι ποσοτικές ούτε οι
ποιοτικές μέθοδοι δεν επαρκούν για την κατανόηση ενός προβλήματος και τις
λεπτομέρειες μιας κατάστασης, συνεπώς με την ενσωμάτωση και των δύο τύπων
μεθόδων επιτυγχάνεται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Μέχρι στιγμής
έχουμε μελετήσει πλήθος παραγόντων που σχετίζονται με την συμμετοχή στα
MOOCs. Σε αυτόν τον τομέα επίσης υπάρχει χώρος για περαιτέρω έρευνα. Για
παράδειγμα, θα μπορούσε να μελετηθεί πως επηρεάζει την αποδοχή των MOOCs
η διαπολιτισμική ανταλλαγή που υφίσταται στα πλαίσια της διαδικασίας τους.
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Κεφάλαιο 4 – Διερεύνηση σχεδίου που θα
επιτρέψει
στους
φοιτητές
του
MOOC
να
εφαρμόσουν
τις
δεξιότητές
τους
και
να
κερδίσουν χρήματα σε έναν τόπο ηλεκτρονικής
αγοράς
4.1 Εισαγωγή
Οι δυνατότητες των MOOCs σε θεωρητικό επίπεδο περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων καθολική εκπαίδευση σε παγκόσμια κλίμακα. Όμως, τα δεδομένα
δείχνουν ότι μόνο το 6.5% των φοιτητών ολοκληρώνουν τον κύκλο των
μαθημάτων με τους περισσότερους από αυτούς να έχουν ήδη ένα πτυχίο
ανώτατης εκπαίδευσης. Στη πράξη, τα MOOCs βρίσκονται αρκετά μακριά από το
να εκπληρώσουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους. Αυτό συμβαίνει κυρίως για
οικονομικούς λόγους. Οι υποψήφιοι σπουδαστές δίνουν προτεραιότητα στο
βιοπορισμό τους, με αποτέλεσμα να μη διαθέτουν χρόνο ή το κίνητρο για
συμμετοχή ή εκπλήρωση των εν λόγω προγραμμάτων. Σύμφωνα με τις
στατιστικές, οι περισσότεροι σπουδαστές που συμμετέχουν στα MOOCs είναι
άνδρες με ανώτατη εκπαίδευση από ανεπτυγμένες χώρες.
Επομένως, το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό υλικό των MOOCs είναι
διαθέσιμο στο διαδίκτυο δε το καθιστά αυτομάτως διαθέσιμο σε όλους. Σύμφωνα
με τους συγγραφείς στο [CITATION BMK16 \l 1032] το κυρίαρχο εμπόδιο για
τους περισσότερους σπουδαστές είναι να βρουν χρόνο ώστε να συμμετέχουν στο
μάθημα. Κατόπιν δημοσκοπήσεων και ανάλυσης δεδομένων συμπέραναν ότι το
66% των φοιτητών δυσκολευόταν να τηρήσει τις προθεσμίες, ενώ το 46% δήλωσε
ότι το πρόγραμμα απαιτεί υπερβολικά πολύ χρόνο.
Η μελέτη της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης (Self-Regulated Learning, SRL)
παρέχει ευρήματα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα με μεγάλη επιτυχία
στις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίες. Ως SLR ορίζεται η δυναμική
ενασχόληση του μαθητή με την εκπαιδευτική του διαδικασία, μέσω της οποίας
χρησιμοποιούνται διάφορες εξατομικευμένες στρατηγικές οργάνωσης και
διαχείρισης, ούτος ώστε να ελεγχθεί και να καταγραφεί η γνωστική εξέλιξη και
συμπεριφορά σε ότι αφορά το μαθησιακό αποτέλεσμα. Τις περισσότερες φορές η
χρήση SLR τακτικών συμπεριλαμβάνει εκμάθηση μεθόδων διαχείρισης χρόνου,
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με στόχο ο εκάστοτε μαθητής να βρίσκει χρόνο για τη παρακολούθηση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρότι τούτο αποδεικνύεται αποδοτικό στις
παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας, δεν είναι τόσο εύκολο να εφαρμοστεί στη
περίπτωση των MOOCs, καθώς οι περισσότεροι σπουδαστές δε δύνανται να
διαθέσουν τον επιπλέον χρόνο που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση του
μαθήματος, όσο καλά και να μάθουν να διαχειρίζονται τον χρόνο τους.
Άλλοι αποτρεπτικοί παράγοντες που οδηγούν σε μη συμμετοχή ή
πλήρωση των MOOCs είναι κοινωνικο-οικονομικής φύσεως. Μέλη μειονοτήτων
που αισθάνονται ανασφάλεια σε σχέση με τον κοινωνικό τους περίγυρο μπορεί να
επηρεαστούν αρνητικά ή ακόμη να αποθαρρυνθούν από το να συμμετέχουν σε
κάποιο πρόγραμμα. Άτομα χαμηλού εισοδήματος δε διαθέτουν την οικονομική
ευχέρεια να καλύψουν τις βιοποριστικές τους ανάγκες παράλληλα με τη
συμμετοχή τους σε κάποιο MOOC. Δημογραφικές ανισότητες παρατηρούνται και
σε ότι αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στα MOOCs, καθώς φαίνεται να
υστερούν αριθμητικά και να έχουν χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τους άντρες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στη πράξη η
διαθεσιμότητα των MOOCs είναι περιορισμένη. Μία προτεινόμενη λύση είναι οι
σπουδαστές να συμμετέχουν στα προγράμματα σπουδών επί πληρωμή. Στη
διάρκεια των μαθημάτων οι σπουδαστές να αναλαμβάνουν εργασίες σχετικές με
το αντικείμενο σπουδών τους και με την περάτωσή τους να αποκομίζουν τις
αντίστοιχες απολαβές. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να στηριχθούν
οικονομικά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αυξάνοντας τη συμμετοχή
ατόμων με χαμηλότερα εισοδήματα.
Επιπλέον, οι εν δυνάμει απολαβές θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα
παραπάνω πόλο έλξης για τους ενδιαφερόμενους. Τέλος, η τριβή των ατόμων που
προέρχονται από κοινωνικές μειονότητες σε ζητήματα άμεσα συνδεμένα με την
αγορά εργασίας μπορεί να άρει ως ένα βαθμό το αίσθημα της περιθωριοποίησης,
βελτιώνοντας την ακαδημαϊκή τους απόδοση.
Η επί πληρωμής συμμετοχή στα MOOCs θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη
χρήση κάποιας πλατφόρμας διαδικτυακής απασχόλησης όπως το Upwork και το
witmart. Επιγραμματικά, μέσω μιας τέτοιας πλατφόρμας, θα μπορούσαν να
62

ανατεθούν δουλειές στους σπουδαστές των MOOCs, σχετικές με το αντικείμενο
των σπουδών τους. Παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών, οι σπουδαστές θα
καλούνται να λύσουν πρακτικά προβλήματα μετ’ αμοιβής, προκειμένου να
διαθέτουν την απαραίτητη οικονομική στήριξη για την ολοκλήρωση του
εκπαιδευτικού τους προγράμματος. Στο σχήμα 1 φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο
θα μπορούσε ένα τέτοιο εγχείρημα να υλοποιηθεί: Οι εργασίες προς ανάθεση που
δημοσιεύονται στις πλατφόρμες διαδικτυακής απασχόλησης καταγράφονται κατά
συνεχή τρόπο. Ένα σύστημα το οποίο είναι ενημερωμένο σχετικά με το
πρόγραμμα σπουδών κάθε ενεργού MOOC, καθορίζει ποια εργασία μπορεί να
συσχετιστεί κατάλληλα με το εκάστοτε μάθημα. Οι σχετικές εργασίες που είναι
διαθέσιμες, ο βαθμός δυσκολίας τους και η αμοιβή για την εκπόνησή τους, θα
φαίνονται μαζί με το εκπαιδευτικό υλικό ανά πάσα στιγμή στη πλατφόρμα του
εκάστοτε MOOC.

Εικόνα 6): Το εγχείρημα των επί πληρωμής MOOCs

Στο παρόν κεφάλαιο, εξετάζεται το κατά πόσον είναι εφικτή η επίλυση
πραγματικών προβλημάτων μιας διαδικτυακής πλατφόρμας εργασίας από τους
σπουδαστές των MOOCs. Ποιο συγκεκριμένα, έγινε επιλογή συγκεκριμένων
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εργασιών από τη πλατφόρμα απασχόλησης Upwork, οι οποίες ανατέθηκαν στους
σπουδαστές του EX101x MOOC (MOOCData Analysis: Take It to the MAX) που
παρείχε η εκπαιδευτική πλατφόρμα edX. Μετά τα πρώτα ενθαρρυντικά
αποτελέσματα έγινε εκτεταμένη έρευνα της διαδικτυακής αγοράς εργασίας,
προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο το αντικείμενο των διαθέσιμο εργασιών
είναι κατάλληλο για την υλοποίηση της αρχικής ιδέας. Η έρευνα σχετικά με τη
βιωσιμότητα της ιδέας περί πληρωμής των φοιτητών των MOOCs περιστράφηκε
γύρω από τις ακόλουθες Ερωτήσεις Έρευνας (MOOCResearch Questions):
ΕΕ1: Είναι σε θέση οι σπουδαστές των MOOCs να επιλύσουν τα
ζητούμενα από την αγορά εργασίας προβλήματα με ικανοποιητική ακρίβεια
και ποιότητα;
ΕΕ2: Πόσο εφαρμόσιμη είναι η γνώση που αποκτάται μέσω του
EX101x σε επί πληρωμή εργασίες μιας διαδικτυακής πλατφόρμας
απασχόλησης όπως το Upwork;
ΕΕ3: Κατά πόσο μπορεί η ίδια η πλατφόρμα απασχόλησης Upwork
να υποστηρίξει τους σπουδαστές του EX101x MOOC (MOOCπ.χ. υπάρχουν
αρκετές εργασίες διαθέσιμες για όλους);
ΕΕ4: Τι ρόλο παίζει η ενασχόληση των φοιτητών με υπαρκτά
προβλήματα για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα σπουδών;

4.2 Σκοποί έρευνας και εργασίες στο Upwork
Για τους σκοπούς της έρευνας προστέθηκαν ως επιπλέον ασκήσεις στο
MOOC «Data Analysis: Take It to the MAX», ή αλλιώς EX101x μια επιλογή από
εργασίες αναρτημένες στο Upwork. Το EX101x στο οποίο αναφέρεται το παρών
κεφάλαιο διεκπεραιώθηκε από τις 31 Μαρτίου 2015 έως τις 18 Ιουνίου 2015.
Σκοπός του EX101x είναι η εκμάθηση ανάλυσης δεδομένων χρησιμοποιώντας
λογιστικά φύλλα και παρέχεται από την πλατφόρμα edX. Πιο αναλυτικά, στη
διάρκεια των οκτώ εβδομάδων του προγράμματος διδάσκονται οι εξής
δεξιότητες:
1η Εβδομάδα: χειρισμός συμβολοσειρών (MOOCstring manipulation) και
προτάσεις υπό συνθήκη (MOOCconditional statements).
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2η Εβδομάδα: συναρτήσεις αναζήτησης.
3η Εβδομάδα: συγκεντρωτικοί πίνακες (MOOCpivot tables).
4η Εβδομάδα: Ονομασμένες περιοχές (MOOCnamed ranges)
5η Εβδομάδα: τύποι πινάκων (MOOCarray formulas)
6η Εβδομάδα: τεστ στα λογιστικά φύλλα.
7η Εβδομάδα: Προγραμματισμός Python και χρήση στα λογιστικά φύλλα.
8η Εβδομάδα: Εισαγωγή στη βάση δεδομένων Neo4j
Κατά το σύνηθες, οι σπουδαστές κλήθηκαν να απαντήσουν σε
ερωτηματολόγια πριν και μετά το πέρας του προγράμματος. Οι ερωτήσεις
σχετίζονταν με τα κίνητρα των φοιτητών, την ποιότητα του μαθήματος κλπ. Το
Σεπτέμβριο του 2015 έλαβε χώρα και ένα επιπλέον ερωτηματολόγιο στο οποίο
συμμετείχε μέρος των φοιτητών. Το σεμινάριο είχε τη μορφή xMOOC. Καθόλη
τη διάρκεια διανεμήθηκαν βίντεο με διαλέξεις και ασκήσεις με ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής και αριθμητικής καταχώρισης (MOOCnumerical input).
Κάθε μία από τις 136 ερωτήσεις έδινε έναν βαθμό και ο συμμετέχων
μπορούσε να αποπειραθεί να την απαντήσει μέχρι δύο φορές. Η προθεσμία
υποβολής έληγε τρεις βδομάδες μετά την διανομή της κάθε άσκησης. Για την
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος τουλάχιστον το 60% των ερωτήσεων έπρεπε
να απαντηθεί σωστά. Κάθε εβδομάδα με τις συνηθισμένες ασκήσεις προέκυπτε
και μια επιπλέον εργασία. Συνολικά, στο σεμινάριο γράφτηκαν 33515 χρήστες.
Το 45% αυτών συμμετείχε παρακολουθώντας τουλάχιστον ένα βίντεο. Το
ποσοστό πλήρωσης ήταν 6.53%. Πάνω από 65% των συμμετεχόντων ήταν άντρες
και πάνω από το 76% είχαν τουλάχιστον ένα πτυχίο (MOOCbachelor).

4.3 Αξιολόγηση επιδόσεων φοιτητών
Για να διαπιστωθεί κατά πόσον μπορούν οι σπουδαστές να ανταπεξέλθουν
σε επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο του
EX101x, επιλέχθηκαν από τους ερευνητές κάποιες εργασίες από τη πλατφόρμα
Upwork. Αυτές οι εργασίες εισήχθησαν ως επιπλέον ασκήσεις, μία κάθε
65

εβδομάδα, εκτός από την 6η και την 8η. Οι εργασίες σχετίζονταν με το αντικείμενο
διδασκαλίας της εκάστοτε εβδομάδας και προέκυψαν από την αναζήτηση
ενεργών εργασιών αξίας έως 50$. Το όριο στο ποσό τέθηκε ώστε να διασφαλιστεί
ότι οι εργασίες δύνανται να διεκπεραιωθούν σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. Η
περιγραφή της εργασίας κρατήθηκε αυτούσια και προστέθηκε μία μικρή
εισαγωγή ώστε να ενημερωθούν οι σπουδαστές για το ότι πρόκειται για κανονική
εργασία. Προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιδόσεις των φοιτητών σε ότι αφορά
την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, ορίστηκαν τα μεγέθη ακρίβεια,
αποδοτικότητα, ποιότητα και ενασχόληση. Τα μεγέθη αυτά εξηγούνται
παρακάτω:
Ακρίβεια (Accuracy): Για κάθε εργασία εκπονήθηκε μια πρότυπη λύση σε
συνεργασία με τον διδάσκοντα του σεμιναρίου. Εξετάστηκε κατά πόσον η λύση
του κάθε σπουδαστή ταίριαζε με την πρότυπη προκειμένου να μετρηθεί η
ακρίβειά της. Για να θεωρηθεί σωστή η λύση, το λογιστικό φύλλο που υπέβαλλαν
οι σπουδαστές πρέπει να περιέχει όμοιες στήλες με το πρότυπο, με το σωστό
περιεχόμενο στα κελιά.
Αποδοτικότητα (Coverage): Πέραν της ακρίβειας, εξετάστηκε και η
αποδοτικότητα της λύσης των φοιτητών. Ως αποδοτικότητα χρησιμοποιήθηκε το
ποσοστό των κοινών κελιών μεταξύ της λύσης των φοιτητών και της πρότυπης
λύσης. Σε αντίθεση με την ακρίβεια που αγνοήθηκαν μικρές διαφορές που δεν
επηρεάζουν την ορθότητα της λύσης, η αποδοτικότητα είναι ενδεικτική του κατά
πόσον η λύση του σπουδαστή ήταν κοντά στη πρότυπη λύση.
Ποιότητα (Quality): Για τον προσδιορισμό της ποιότητας των παραδοτέων
χρησιμοποιήθηκε η έννοια των code smells, ένα καθιερωμένο μέτρο ποιότητας
στο τομέα της Μηχανικής Λογισμικού. Τα code smells είναι συγκεκριμένα για
κάθε γλώσσα προγραμματισμού. Στην παρούσα εργασία ταυτοποιήθηκαν τα code
smells στις εργασίες των φοιτητών προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητά τους.
Όσα λιγότερα υπάρχουν σε μια λύση, τόσο καλύτερη η ποιότητά της.
Ενασχόληση (engagement): Με βάση τη προαναφερθείσα πειραματική
διάταξη κατέστη δυνατή η διερεύνηση του κατά πόσον η τριβή με πραγματικά
προβλήματα επηρέασε το βαθμό ενασχόλησης των φοιτητών στο σεμινάριο.
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Υποθετικά,

οι

σπουδαστές

που

διάβασαν

τις

επιπλέον

εργασίες

και

συνειδητοποίησαν ότι το γνωστικό αντικείμενο γύρω από το οποίο περιστρέφεται
το σεμινάριο σχετίζεται με πραγματικά προβλήματα και ότι μπορούν με τις
δεξιότητες που θα αποκομίσουν να κερδίσουν χρήματα, αναμενόταν να έχουν
περισσότερη ενασχόληση κατά μέσο όρο σε σχέση με αυτούς που δεν διάβασαν
τις επιπλέον εργασίες. Από το σύνολο των ενεργών φοιτητών λήφθηκε υπόψη
μόνο το υποσύνολο LnoBonus που δεν παρέδωσαν λύση σε καμία επιπλέον εργασία.
Η ενασχόληση του κάθε σπουδαστή μετρήθηκε

με βάση το χρόνο

παρακολούθησης των βίντεο. Τη πρώτη εβδομάδα το σύνολο LnoBonus των
φοιτητών χωρίστηκε ισομερώς σε αυτούς με υψηλή ενασχόληση, το οποίο
αποτελείται από αυτούς που παρακολούθησαν για περισσότερο χρόνο τα βίντεο
με τις διαλέξεις, και σε αυτούς με χαμηλή ενασχόληση. Για τις εβδομάδες που
ακολούθησαν μετρήθηκε για το κάθε σπουδαστή ο χρόνος παρακολούθησης
βίντεο ώστε να διαπιστωθεί για κάθε ένα από τα δύο υποσύνολα υψηλής και
χαμηλής ενασχόλησης αν υπήρχε σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ αυτών
που διάβασαν το επιπλέον υλικό και σε αυτούς που δε το διάβασαν.
Τη δεύτερη εβδομάδα επαναλήφθηκε η διαδικασία, συμπεριλαμβάνοντας
από το σύνολο LnoBonus μόνο τους σπουδαστές που διάβασαν την επιπλέον εργασία
της πρώτης εβδομάδας. Η διαδικασία επαναλήφθηκε μέχρι και την έβδομη
εβδομάδα και σε κάθε στάδιο επανάληψης γινόταν ισομερής διαχωρισμός των
υπολειπόμενων φοιτητών σε υψηλό και χαμηλό βαθμό ενασχόλησης. Δηλαδή για
τη μελέτη της ενασχόλησης στη n εβδομάδα του σεμιναρίου συμπεριλήφθηκαν οι
σπουδαστές που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν διαβάσει όλες τις n-1 επιπλέον
εργασίες.

4.4 Αποτελέσματα σεμιναρίου
Όπως προαναφέρθηκε, θεωρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο είναι
αυτοί που παρακολούθησαν τουλάχιστον ένα βίντεο. Στην ίδια μελέτη
χρησιμοποιήθηκαν και εναλλακτικοί ορισμοί για τον προσδιορισμό των
συμμετεχόντων δηλαδή αυτοί που παρακολούθησαν τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά
βίντεο (MOOCή δύο βίντεο) ή αυτοί που παρέδωσαν απάντηση σε τουλάχιστον πέντε
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ερωτήσεις. Οι απόλυτες τιμές των μεγεθών που αναφέρονται στη συνέχεια
διαφέρουν ανάλογα με τον ορισμό της συμμετοχής ή μη, εν τούτοις δε
παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στις τάσεις. Συνεπώς, παρουσιάζονται μόνο τα
αποτελέσματα θεωρώντας ότι οι συμμετέχοντες είναι οι σπουδαστές που
παρακολούθησαν τουλάχιστον ένα βίντεο, χωρίς να βάλλεται η εγκυρότητα των
παρατηρήσεων.
Από τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο, οι σπουδαστές ταξινομήθηκαν στις
εξής κατηγορίες: 1) αυτούς που αποπειράθηκαν να λύσουν τουλάχιστον μία
επιπλέον εργασία (MOOCbonus exercise) (MOOCBE) ή όχι (MOOCNon-BE) και 2) τον αριθμό των
επιπλέον εργασιών που επιχείρησαν να λύσουν. Οι σπουδαστές που επιχείρησαν να
λύσουν περισσότερες από δύο επιπλέον εργασίες σημάνθηκαν ως αφοσιωμένοι
λύτες επιπλέον ασκήσεων (MOOCdedicated bonus exercise solvers (MOOCDBE) και οι υπόλοιποι
ως Non-DBE). Στους πίνακες 9 και 10 που ακολουθούν, παρουσιάζονται
συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που αφορούν τις προαναφερθείσες κατηγορίες
φοιτητών. Είναι προφανές ότι όσοι επιχείρησαν να λύσουν τουλάχιστον μία
επιπλέον εργασία έχουν αυξημένη ενασχόληση σε σχέση με αυτούς που δεν
επιχείρησαν καμία. Επιπλέον, οι σπουδαστές της κατηγορίας BE απέδωσαν
καλύτερα σε σχέση με τους σπουδαστές Non-BE έχοντας αυξημένα ποσοστά
σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις. Η ίδια τάση βελτίωσης παρατηρείται και στις
υποκατηγορίες των BE φοιτητών, με τους DBE να αποδίδουν καλύτερα σε σχέση
με τους Non-DBE.

Πίνακας 8: Βασικά χαρακτηριστικά σε όλους τους σπουδαστές και διαχωρισμός τους σε αυτούς Οι οποίοι
προσπάθησαν να λύσουν τουλάχιστον μία Άσκηση Μπόνους (BE) και αυτούς που δεν έκαναν (μη-BE). Όπου
θεωρήθηκε σκόπιμο εκτελέστηκαν τεστ σημαντικότητας μεταξύ των ομάδων BE / Non-BE σύμφωνα με την
Mann-Whitney. Όλες οι δοκιμές που εκτελέστηκαν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές - υποδεικνύονται με
σημαντική διαφορά με ρ <0: 001.

Αριθμός Φοιτητών
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
Μέση
Τιμή
Χρόνου
Παρακολούθησης

Video

Όλοι οι εμπλεκόμενοι

ΒΕ σπουδαστές

Non-BE σπουδαστές

μαθητευόμενοι
15,074
14,02%
58,78

2,020
44,11%
133,48

13,054
9,36%
47,21

59,89%

98,56%

53,91%

σε

λεπτά
Ποσοστό Φοιτητών που έκαναν
τουλάχιστον μια ερώτηση
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Μέσος

Όρος

Αριθμού

24,06

67,41

17,36

19,56

55,60

13,98

σωστά
Μέσος Όρος Ακρίβειας των

53,40%

90,09%

47,73%

απαντήσεων των Φοιτητών
Αριθμός Δημοσιεύσεων Forum
Ποσοστό
Φοιτητών
που

10.106
16,20%

4.341
43,61%

5.765
11,96%

0,67

2,15

0,44

Ερωτήσεων που προσπάθησαν
να λύσουν οι Σπουδαστές
Μέσος
Όρος
Αριθμού
Ερωτήσεων που απαντήθηκαν

δημοσίευσαν
φορά
Μέσος

τουλάχιστον

Όρος

1

αριθμού

δημοσιεύσεων ανά σπουδαστή

Πίνακας 9: Βασικά χαρακτηριστικά των BE φοιτητών και διαχωρισμός τους σε αφιερωμένους(Dedicated) BE
σπουδαστές (DBE) που επιλύουν 3+ ασκήσεις μπόνους και σε μη αφιερωμένους( Non Dedicated) BE
Σπουδαστές (Non-DBE).. Όπου θεωρήθηκε σκόπιμο εκτελέστηκαν τεστ σημαντικότητας μεταξύ των ομάδων
DBE / Non-DBE σύμφωνα με την Mann-Whitney. Όλες οι δοκιμές που εκτελέστηκαν παρουσίασαν σημαντικές
διαφορές - υποδεικνύονται με σημαντική διαφορά με ρ <0: 001.

DΒΕ σπουδαστές
314
86,31%
189,45
100,00%

Non-DBE σπουδαστές
1.706
36,34%
123,18
98,30%

Μέσος Όρος Αριθμού Ερωτήσεων που προσπάθησαν να

110,52

59,47

λύσουν οι Σπουδαστές
Μέσος Όρος Αριθμού Ερωτήσεων που απαντήθηκαν σωστά
Μέσος Όρος Ακρίβειας των απαντήσεων των Φοιτητών
Αριθμός Δημοσιεύσεων Forum
Ποσοστό Φοιτητών που δημοσίευσαν τουλάχιστον 1 φορά
Μέσος Όρος αριθμού δημοσιεύσεων ανά σπουδαστή

93,99
94,83%
1,626
59,87%
5,18

48,53
89,22%
2,715
40,62%
1,59

Αριθμός Εγγεγραμμένων Φοιτητών
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
Μέση Τιμή Χρόνου Παρακολούθησης Video σε λεπτά
Ποσοστό Φοιτητών που έκαναν τουλάχιστον 1 ερώτηση

Τα παραπάνω αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα, καθώς δεν αντιτίθενται στη
κοινή λογική. Ένας από τους απώτερους στόχους είναι να καταστεί δυνατή η
ενασχόληση των φοιτητών από τις αναπτυσσόμενες χώρες στα MOOCs. Στην
Εικόνα 5 που ακολουθεί, απεικονίζεται το ποσοστό των φοιτητών ανά χώρα που
ολοκλήρωσαν το σεμινάριο EX101x.
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Οι χώρες προέλευσης των φοιτητών είναι χωρισμένες χρωματικά σε
ανεπτυγμένες (MOOCμπλε) και αναπτυσσόμενες (MOOCκόκκινο) σύμφωνα με τον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Παρατηρούμε ότι τα ποσοστά πλήρωσης
του σεμιναρίου με εξαίρεση τη Ρωσία και τη Μαλαισία είναι μικρότερα στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Η αρχική υπόθεση της εισαγωγής ότι και κοινωνικοί
παράγοντες επηρεάζουν τη δυνατότητα των φοιτητών να ολοκληρώσουν τα
MOOCs φαίνεται αληθής.

Εικόνα 7 : Οι αναπτυγμένες χώρες σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι
αναπτυσσόμενες χώρες εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Η χρωματική απόχρωση υποδεικνύει το συνολικό
ποσοστό ολοκλήρωσης των εκπαιδευομένων από τη χώρα αυτή. Μια πιο σκούρα απόχρωση δείχνει ένα
υψηλότερο ποσοστό ολοκλήρωσης.

Για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα του κατά πόσον μπορούν οι
σπουδαστές να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα, εξετάστηκαν 3812 επιπλέον
εργασίες από 2418 σπουδαστές. Η πλατφόρμα edX διαθέτει περιορισμένη
δυνατότητα λήψης δεδομένων, συνεπώς ζητήθηκε από τους σπουδαστές να
στείλουν τις λύσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια οι
διευθύνσεις τους ταυτοποιήθηκαν με τους λογαριασμούς τους στη πλατφόρμα
edX. 352 σπουδαστές δεν ταυτοποιήθηκαν, καθώς φαίνεται να έστειλαν τις
απαντήσεις από διαφορετικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχέση
με τον λογαριασμό που χρησιμοποίησαν για να κάνουν εγγραφή στο edX. Οι 352
εξαιρέθηκαν από την μετέπειτα ανάλυση του αρχείου καταγραφής του edX, εν
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τούτοις συμπεριλήφθηκαν στην αξιολόγηση της ακρίβειας και ποιότητας των
λύσεων.

Πίνακας 10: Οι επιδόσεις των φοιτητών σε εργασίες πραγματικού κόσμου. Η δεύτερη στήλη δείχνει τον αριθμό
των ενεργών φοιτητών. Η τρίτη στήλη δείχνει τον αριθμό των φοιτητών που πήραν την άσκηση μπόνους. Η
τέταρτη στήλη δείχνει την πληρωμή εργασιών που προσφέρεται στο UpWork. Ακριβείς υποβολές είναι εκείνες
που ταιριάζουν με το χρυσό πρότυπο (με την πρόσθετη απαίτηση της σωστής σειράς για τις εργασίες 3 και 5).
Υψηλής ποιότητας υποβολές είναι οι σωστές υποβολές χωρίς λάθη κώδικα. Η στήλη κάλυψης αναφέρει το
μέσο (και τυπική απόκλιση) κλάσμα των κυττάρων που καλύπτονται από όλες τις υποβολές μιας εβδομάδας

Εβδομά

Αριθμός

Αριθμός Bonus

Έργο

Αριθμός

Αριθμός Υψηλής

Κάλυψ

δα

Ενεργών

(MOOC% από

Πληρωμή

Ακρίβειας (MOOC%

Ποιότητας (MOOC%

η (MOOCSD)

Φοιτητών

ενεργούς)

από ενεργούς)

από ακριβής)

13,719

2,145 (MOOC15.64%)

1,731 (MOOC80.70%)

1,230 (MOOC71.06%)

1

$ 25

0.88
(MOOC0.32)

2

8,228

594 (MOOC7.22%)

$ 50

227 (MOOC38.22%)

87 (MOOC38.33%)

0.91
(MOOC0.27)

3

5,825

390 (MOOC6.70%)

$ 20

44 (MOOC11.28%)

28 (MOOC63.64%)

0.54
(MOOC0.32)

4

4,270

414 (MOOC9.70%)

$ 35

354 (MOOC85.51%)

296 (MOOC83.62%)

0.95
(MOOC0.22)

5

3,709

231 (MOOC6.23%)

$ 20

39 (MOOC16.88%)

16 (MOOC41.03%)

0.69
(MOOC0.24)

Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν την
ακρίβεια και τη ποιότητα των λύσεων. Το 1% έως 15% των ενεργών φοιτητών
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συμμετείχε στις επιπλέον εργασίες. Το ποσοστό των ακριβών λύσεων
παρουσιάζει έντονη διακύμανση και δεν συσχετίζεται με την τιμή για τη
συγκεκριμένη εργασία. Πιο συγκεκριμένα, οι φθηνότερες εργασίες της 3 ης και 5ης
εβδομάδος παρουσίασαν τα χαμηλότερα ποσοστά ακρίβειας 11% και 17%
αντίστοιχα. Μελετώντας ένα δείγμα 50 λανθασμένων λύσεων βρέθηκε ότι στις
περισσότερες υπήρχε σφάλμα στο τελευταίο βήμα της άσκησης.
Σε ότι αφορά την εργασία της 3 ης εβδομάδος, για τη λύση απαιτούταν η
εφαρμογή μιας εξίσωσης στην οποία μία μεταβλητή βρισκόταν σε απόλυτη τιμή.
Η εξίσωση όντας αρκετά μεγάλη φαίνεται να δημιούργησε πρόβλημα στους
σπουδαστές,

οι

οποίοι

στο

78%

των

λανθασμένων

απαντήσεων

δε

χρησιμοποίησαν την απόλυτη τιμή της μεταβλητής στην εξίσωση. Η εργασία της
5ης εβδομάδας δημιούργησε παρόμοιο πρόβλημα στους σπουδαστές, καθώς στη
πλειοψηφία των λανθασμένων απαντήσεων δεν έγινε η απαιτούμενη αναδιάταξη
της στήλης με τα αποτελέσματα όπως οριζόταν από την περιγραφή της άσκησης.
Μια

εναλλακτική

προσέγγιση

της

ακρίβειας

μέσω

της

μέσης

αποδοτικότητας (MOOCcoverage) προέκυψε με τη σύγκριση των λύσεων σε σχέση με τη
πρότυπη λύση. Προφανώς για τις σωστές λύσεις η αποδοτικότητα ισούται με 1,0
και συνήθως μειώνεται για τις εσφαλμένες απαντήσεις. Εν τούτους εάν μια
λανθασμένη απάντηση περιέχει όλα τα κελιά της πρότυπης λύσης μπορεί να
φτάσει τιμή αποδοτικότητας ίση με 1,0, αλλά αυτό σπανίζει. Στον πίνακα 12
παρατηρούμε ότι σε γενικές γραμμές η αποδοτικότητα είναι υψηλή, που σημαίνει
ότι ακόμη και οι λανθασμένες λύσεις βρίσκονταν εντός λογικών πλαισίων.
Ανάμεσα στις σωστές λύσεις, 38% με 96% είναι υψηλής ποιότητας και
δεν παρουσιάζουν κανένα code smell. Δεν παρατηρείται κάποια συσχέτιση
μεταξύ της ποιότητας της λύσης και της τιμής της εργασίας. Τέλος, η ποιότητα
μεταξύ των σωστών και λανθασμένων λύσεων όπως μετριέται με τα code smells
είναι συγκρίσιμη. Με βάση τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι οι σπουδαστές
των MOOCs δύνανται να δώσουν σωστές και ποιοτικές λύσεις σε εργασίες μιας
διαδικτυακής πλατφόρμας απασχόλησης.
Σε επόμενο στάδιο έπρεπε να εξεταστεί κατά πόσο οι υπάρχουσες
διαδικτυακές πλατφόρμες απασχόλησης όπως το Upwork μπορούν να παρέχουν
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αρκετές εργασίες τόσο σε ποσότητα όσο και σε αμοιβή, ώστε να μπορούν οι
σπουδαστές των MOOCs να στηριχθούν οικονομικά. Στον πίνακα 4 φαίνονται
συνοπτικά τα συνολικά ποσά αμοιβών που αντιστοιχούν σε εκπλήρωση εργασιών
από κάποιες δημοφιλείς αγγλόγλωσσες πλατφόρμες. Παρατηρούμε ότι οι
εταιρείες αυτές προσφέρουν αμοιβές που αθροιστικά ξεπερνούν το ποσό των 2,5
δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, η πλειοψηφία τους παρέχει δυνατότητα
πρόσβασης API, καθιστώντας δυνατή την εφαρμογή ενός συστήματος συλλογής
πληροφοριών για τις υπάρχουσες εργασίες και αντιστοίχισης τους με τα
κατάλληλα MOOCs ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο των επιμέρους
μαθημάτων τους.
Πίνακας 11: Οι συνολικές καταβληθείσες αμοιβές εργαζομένων ανά εταιρεία σε εκατομμύρια αμερικάνικα
δολάρια. Αυτοί οι αριθμοί αναφέρονται από τις εταιρείες και δεν δίνονται για συγκεκριμένο έτος.

Εταιρία

Τέλη αμοιβής εργαζόμενων

API

Upwork

$ 1,000 M

ΝΑΙ

witmart

$ 1,000 M

ΟΧΙ

freelance

$ 462 M

ΟΧΙ

Guru

$ 200 M

ΝΑΙ

Envato

$ 200 M

ΝΑΙ

Topcoder

$ 72 M

ΝΑΙ

Με μία πιο συστηματική εξέταση της πλατφόρμας Upwork μετρήθηκαν
συνολικά περί τις 56308 ανοικτές εργασίες για την 15η Σεπτεμβρίου 2015. Κάθε
εργασία ήταν κατανεμημένη σε μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες, όπως
μετάφραση, τεχνολογίες πληροφορικής (MOOCIT) ή δίκτυα. Επιπλέον, κάθε εργασία
διέθετε σήμανση με τις απαιτούμενες δεξιότητες για την περάτωσή της, όπως
γνώση Python ή excel. Για τους σκοπούς της ανάλυσης λήφθηκαν υπόψη κυρίως
οι εργασίες με σταθερές αμοιβές, καθώς οι εργασίες με ωριαίες απολαβές δε
παρέχουν σαφή εικόνα για τις απαιτήσεις τους.
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Οι εργασίες παρέχουν κατά μέσο όρο αμοιβή $726 (MOOCσ=$3417) και μένουν
27 μέρες (MOOCσ=34) στη πλατφόρμα πριν λυθούν ή ακυρωθούν. Για το EX101x
βρέθηκαν 574 εργασίες λογιστικών φύλλων με εύρος αμοιβής $1 έως $50 και
είχαν μέσο χρόνο παραμονής 25 μέρες (MOOCσ=40) στη πλατφόρμα. Προκειμένου να
αξιολογηθεί το ποσοστό των παραπάνω εργασιών που θα ήταν κατάλληλα για το
EX101x, λήφθηκε ένα τυχαίο δείγμα 80 εργασιών από τις 574. Με τη βοήθεια
ενός ειδικού το δείγμα των εργασιών κατανεμήθηκε σε τρεις κατηγορίες:
1. Διαλέξιμες (MOOClecturable) εργασίες: εκείνες οι οποίες αποτελούσαν κατάλληλο
υλικό για το σεμινάριο και ήταν σχετικές με το θέμα μίας συγκεκριμένης
διάλεξης.
2. Σχετικές (MOOCRelevant) εργασίες: εκείνες οι οποίες έχουν αντικείμενο σχετικό
με του σεμιναρίου, αλλά δε μπορούν να αντιστοιχηθούν με το υλικό μιας
συγκεκριμένης διάλεξης.
3. Άσχετες (MOOCunrelated) εργασίες: εκείνες που δε σχετίζονταν με το αντικείμενο
του σεμιναρίου γενικώς.
Από το δείγμα των 80 εργασιών βρέθηκε ότι οι 34 είναι άσχετες, οι 39
σχετικές και 7 διαλέξιμες. Με βάσει τους αριθμούς αυτούς και λαμβάνοντας
υπόψη τους χρόνους παραμονής των εργασιών στη πλατφόρμα υπολογίστηκε ότι
κατά μέσο όρο σε καθημερινή βάση θα προστίθενται 10 άσχετες, 11 σχετικές και
2 διαλέξιμες εργασίες. Συνεπώς, δεν υπήρχαν αρκετές εργασίες για το σύνολο
των φοιτητών του EX101x, τουλάχιστον σε ότι αφορά αυτές με όριο αμοιβής τα
$50.
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Εικόνα 8: Από τις 56).308 εργασίες Upwork που ήταν διαθέσιμες στις 15/09/2015, συνολικά οι 8.153 έχουν
σταθερό προϋπολογισμό (οι υπόλοιπες εργασίες πληρώνονται ανα ώρα).Τα κονδύλια που έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισμό κατανέμονται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που διαθέτουν.

Όπως φαίνεται από την Εικόνα 6, αυτό συνέβη διότι οι περισσότερες
εργασίες προσφέρουν μεγαλύτερη αμοιβή από το όριο που τέθηκε στην έρευνα.
Εντούτοις, είναι αντικείμενο μελλοντικής έρευνας να εξεταστεί κατά πόσον
μπορούν οι σπουδαστές να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των συνηθισμένων
εργασιών. Στην έρευνα που παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο, οι εργασίες
συνήθως αφορούσαν απλά προβλήματα που μπορούσαν να απαντηθούν σε ένα
φύλλο εργασίας.

Στη πραγματικότητα, οι περισσότερες (MOOCκαι ακριβότερες) εργασίες
απαιτούν ολοκληρωμένες λύσεις σε πιο εξεζητημένα προβλήματα. Για
παράδειγμα, παραθέτουμε τις ακόλουθες περιγραφές εργασιών σε ελεύθερη
μετάφραση από το Upwork:
$500: «Είμαστε χρηματομεσίτες εμπορικών ακινήτων και ψάχνουμε για έναν
ειδικό στο Microsoft Excel να φτιάξει ένα διαδραστικό φύλλο εργασίας για σύγκριση
ενοικίων.»
$250: «Χρειάζομαι οικονομικούς υπολογισμούς για ένα μοντέλο
κεφαλαίου/διάρκεια ζωής των πελατών μου σε ένα αρχείο Excel.(MOOC…)»
$100: «Προς το παρών δημιουργώ γραφήματα ζωνών υποστήριξης και
αντίστασης με το χέρι όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. (MOOC…) Χρειάζομαι να
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υπολογίσω τις τιμές των μεγεθών στις ζώνες μέσω του MS Excel
χρησιμοποιώντας ένα είδος αλγόριθμου. (MOOC…)»

Εικόνα 9: Οι 56).308 εργασίες της Upwork που είναι διαθέσιμες στις 15/09/2015 είναι γραμμένες ανάλογα με
τον αριθμό των ημερών που ήταν «online» (δηλ. το έργο είναι «ανοιχτό»).

Στην Εικόνα 7 φαίνεται η διάρκεια ζωής των εργασιών στη πλατφόρμα
Upwork. Το γεγονός ότι οι περισσότερες εργασίες μένουν διαθέσιμες για
τουλάχιστον 20 μέρες είναι μια θετική ένδειξη για το πόσο χρήσιμες μπορούν να
φανούν, από τη στιγμή που και η ίδια διάρθρωση των σεμιναρίου EX101x ενέχει
διορίες για τη παράδοση των ασκήσεων της τάξης των δύο με τριών βδομάδων.
Επιπλέον, στον πίνακα 5 φαίνονται συγκεντρωτικά οι δεξιότητες που απαιτούνται
για την εκπόνηση των εργασιών. Παρατηρείται ότι απαιτούνται γνώσεις HTML,
Java, Excel, Python δηλαδή δεξιότητες που καλύπτονται εν μέρει από το EX101x.
Σε γενικές γραμμές τέτοιου είδους δεξιότητες παρέχονται στους σπουδαστές
μέσω των MOOCs σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που είναι ενθαρρυντικό προς
τη κατεύθυνση της υλοποίησης των επ’ αμοιβή MOOCs.
Πίνακας 12: Επισκόπηση προγραμματιστικών εργασιών.

Αριθμός Εργασιών

Ετικέτα Δεξιότητας

5,443

HTML5 & HTML

5,034

PHP
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3,928

Javascript

2,731

Excel

616

Python

559

Ruby & Ruby-on-Rails

537

Objective-c

450

Java

26

Perl

34

R

Στην προηγούμενη υποενότητα διατυπώθηκε η υπόθεση ότι αναμένεται
περισσότερη ενασχόληση από τους σπουδαστές που διάβασαν το επιπλέον υλικό
από το Upwork, το οποίο προστέθηκε στο εκπαιδευτικό υλικό του EX101x σε
εβδομαδιαία βάση. Πράγματι, παραθέτοντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων
που αφορούσαν τη παρακολούθηση των βίντεο- διαλέξεων τόσο για το τμήμα
υψηλής όσο και για το τμήμα χαμηλής ενασχόλησης των φοιτητών,
επιβεβαιώνεται αυτός ο ισχυρισμός.

Πιο συγκεκριμένα, για την εβδομάδα 1 παρατηρούμε ότι από το τμήμα
χαμηλής ενασχόλησης, αυτοί που είδαν το επιπλέον υλικό ξόδεψαν κατά μέσο
όρο 0,08 ώρες σε παρακολούθηση βίντεο τις επόμενες εβδομάδες. Από την άλλη,
αυτοί που το είδαν, ξόδεψαν 1,3 ώρες. Σύμφωνα με τη κριτήριο Mann- Whitney
(MOOCp<0.001) αυτή η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Παρόμοια αποτελέσματα
είχαμε και για το τμήμα υψηλής ενασχόλησης. Ο μέσος όρος για αυτούς που δεν
διάβασαν το επιπλέον υλικό ήταν 0,4 ώρες παρακολούθησης βίντεο, ενώ για
αυτούς που το διάβασαν 1,7 ώρες. Οι χαμηλές τιμές σε ώρες παρακολούθησης
της πρώτης εβδομάδας εξηγούνται από το γεγονός ότι πολλοί σπουδαστές
διέκοψαν τη παρακολούθηση του σεμιναρίου κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του.
Στη συνέχεια, από όσους είδαν το επιπλέον υλικό της πρώτης εβδομάδας,
επαναλαμβάνεται η σύγκριση της ενασχόλησής τους για τη δεύτερη εβδομάδα.
Τόσο για το τμήμα της υψηλής όσο και χαμηλής ενασχόλησης έγινε η διάκριση
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μεταξύ αυτών που διάβασαν το επιπλέον υλικό της δεύτερης εβδομάδας και
αυτών που δεν το διάβασαν και καταγράφηκαν οι μέσες ώρες παρακολούθησης
των βίντεο των επόμενων διαλέξεων για την κάθε υποκατηγορία. Αυτή η
διαδικασία επαναλήφθηκε και για τις υπόλοιπες εβδομάδες. Παρατηρούμε ότι η
έκθεση των φοιτητών στο επιπλέον υλικό έχει θετική επίδραση στην ενασχόλησή
τους, καθώς κατά κανόνα όσοι το διάβασαν, παρακολούθησαν και περισσότερο
τις διαλέξεις. Ωστόσο, αυτή η παρατήρηση δεν αποτελεί απόδειξη του ισχυρισμού
ότι το επιπλέον υλικό ενίσχυσε την ενασχόληση, απλώς είναι μια πρώτη ένδειξη.
Σε μία απόπειρα για να αποδειχτεί ο προαναφερθείς ισχυρισμός, στάλθηκε
ένα ερωτηματολόγιο με 11 ερωτήσεις σε όσους από τους σπουδαστές
συμφώνησαν να συμμετέχουν σε αυτό μετά τη περάτωση του σεμιναρίου. Το
ερωτηματολόγιο περιστρεφόταν γύρω από θέματα όπως η επιτυχία και η
συμμετοχή στο EX101x, οικονομικά κίνητρα για συμμετοχή στα MOOCs, για τις
επιπλέον εργασίες που τους ανατέθηκαν κατά τη διάρκεια του EX101x κ.α. Στον
πίνακα 7 παραθέτουμε όλες τις ερωτήσεις. Οι σπουδαστές χωρίστηκαν σε
κατηγορίες ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους και το κατά πόσον συμμετείχαν
στις επιπλέον ασκήσεις στις εξής τέσσερις κατηγορίες:


Σπουδαστές από αναπτυγμένα κράτη που παρέδωσαν τουλάχιστο
μία επιπλέον εργασία. Επιχειρήθηκε επικοινωνία με 126, 26
απάντησαν.



Σπουδαστές

από

αναπτυσσόμενα

κράτη

που

παρέδωσαν

τουλάχιστον μία επιπλέον εργασία. Επιχειρήθηκε επικοινωνία με
114, 29 απάντησαν.


Σπουδαστές από αναπτυγμένα κράτη που δεν παρέδωσαν καμία
επιπλέον εργασία. Επιχειρήθηκε επικοινωνία με 357, 34 απάντησαν.



Σπουδαστές από αναπτυσσόμενα κράτη που δεν παρέδωσαν καμία
επιπλέον εργασία. Επιχειρήθηκε επικοινωνία με 271, 22 απάντησαν.
Στον πίνακα 13 φαίνονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου

για κάθε υποκατηγορία φοιτητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μερικές περιπτώσεις
ερωτηθέντες απάντησαν ότι παρέδωσαν ή δε παρέδωσαν επιπλέον εργασίες ενώ
είχε γίνει το αντίθετο σύμφωνα με τα δεδομένα τις έρευνας, φαινόμενο που
μπορεί να αποδοθεί στο χρονικό διάστημα των 12 εβδομάδων που μεσολάβησε
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από τη λήξη του σεμιναρίου και τη διεξαγωγή της δημοσκόπησης. Λογικό λίγοι
να ξέχασαν αν συμμετείχαν ή όχι στις επιπλέον εργασίες, η πλειοψηφία των
φοιτητών όμως θυμόταν σωστά.
Οι σπουδαστές από τις αναπτυσσόμενες χώρες που δεν επιχείρησαν καμία
από τις επιπλέον ασκήσεις δήλωσαν ότι εάν μπορούσαν να κερδίσουν $10 με
$100 τη βδομάδα θα αφιέρωναν έως και έξι παραπάνω ώρες την εβδομάδα στο
σεμινάριο. Από αυτούς, το 45% επιχείρησε να λύσει τουλάχιστον μία επιπλέον
εργασία, αλλά δε την παρέδωσε. Σε αντίθεση, από τους σπουδαστές των
ανεπτυγμένων χωρών που δεν παρέδωσε καμία εργασία, μόνο το 20%
προσπάθησε να λύσει τουλάχιστον μια. Αυτό δείχνει ότι οι σπουδαστές από τα
αναπτυσσόμενα κράτη διαθέτουν μεγαλύτερο κίνητρο και είναι πιο πρόθυμοι να
ασχοληθούν με το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά φαίνεται κάτι να μπαίνει τροχοπέδη
στη προσπάθειά τους. Η δυνατότητα για αμοιβή κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα κλειδί για αυτούς, ώστε να μπορέσουν να
δεσμευτούν εξ ολοκλήρου σε αυτό.
Στην ερώτηση 9 οι σπουδαστές κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσον
βρήκαν τις επιπλέον εργασίες δύσκολες σε μία κλίμακα Likert με 1 να αντιστοιχεί
σε πολύ εύκολες και 5 να αντιστοιχεί σε πολύ δύσκολες. Η μέση βαθμολογία για
όλους τους ερωτηθέντες ήταν 3.48, που σημαίνει ότι για αυτούς η δυσκολία των
ασκήσεων αυτών ήταν μεν αυξημένη σε σχέση με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό
υλικό, αλλά βατή. Αυτό φαίνεται και στις απαντήσεις που έδωσαν οι σπουδαστές
όταν ρωτήθηκαν γιατί επέλεξαν να συμμετέχουν στις επιπλέον εργασίες.
Οι τρεις λέξεις που εμφανίστηκαν πιο συχνά στις απαντήσεις ήταν
«πρόκληση», «πραγματικός» και «δοκιμή». Συνθέτοντας τις έννοιες που
αντιπροσωπεύουν αυτές οι λέξεις συμπεραίνουμε ότι οι ίδιοι οι σπουδαστές
εξέλαβαν τις επιπλέον εργασίες ως μια πρόκληση με την οποία θα είχαν την
ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν
στο σεμινάριο για επίλυση πραγματικών προβλημάτων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι σπουδαστές από τις
αναπτυσσόμενες χώρες εξέλαβαν τις επιπλέον εργασίες ως πιο δύσκολες σε σχέση
με τους σπουδαστές από τις αναπτυγμένες χώρες (MOOCMann - Whitney U-test με U =
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781, Z = -2,13 και p < 0:05). Γίνεται αντιληπτό ότι οι σπουδαστές των
αναπτυσσόμενων χωρών πιθανώς χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να
κατανοήσουν το περιεχόμενο των σεμιναρίων προκειμένου να αναλάβουν τέτοιου
είδους εργασίες. Είναι σημαντικό να βρεθεί τρόπος να μπορέσουν να αφιερώσουν
το χρόνο που ενδεχομένως χρειάζονται για αυτό το σκοπό.
Η ερώτηση 8 αφορά το κατά πόσον οι επιπλέον εργασίες επηρέασαν το
κίνητρο των φοιτητών να ασχοληθούν περισσότερο με το σεμινάριο. Οι
απαντήσεις λήφθηκαν σε κλίμακα Likert, με 1 για «καθόλου» και 5 για «πάρα
πολύ». Και εδώ παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των φοιτητών από τις
αναπτυσσόμενες χώρες και των φοιτητών από τις ανεπτυγμένες. Οι σπουδαστές
από τις ανεπτυγμένες χώρες δήλωσαν ότι επηρεάστηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό σε
σχέση με τους σπουδαστές των αναπτυσσόμενων χωρών (MOOCMann - Whitney U test με U = 617,5, Z = 2,61 και p < 0:05).

4.5 Σχεδιασμός ανεξάρτητου συμβουλευτικού συστήματος
Στην εισαγωγή του κεφαλαίου αναφέρθηκε ότι για την υλοποίηση του
σχεδίου θα πρέπει να υπάρχει ένα ενδιάμεσο σύστημα που θα μπορεί να
αντιστοιχίζει τις ενεργές εργασίες στις διαδικτυακές πλατφόρμες απασχόλησης με
τα μαθήματα των MOOCs με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο. Για τη
δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής
παράμετροι:


Πρέπει να συμπεριληφθούν περισσότερες από μια πλατφόρμες για
αναζήτηση εργασιών, καθώς, όπως φάνηκε, στο Upwork μόνο δεν υπάρχει
ο απαραίτητος αριθμός εργασιών για να καλύψει όλους τους σπουδαστές.



Κατόπιν της ανάθεσης των εργασιών στους σπουδαστές πρέπει να γίνεται
διαρκής έλεγχος της διαθεσιμότητας της εργασίας και του αριθμού των
φοιτητών στον οποίο προτείνεται. Ο λόγος είναι προφανής καθώς μόνο ένας
μπορεί να λάβει αμοιβή για την ολοκλήρωση της κάθε εργασίας.
Στην Εικόνα 10 που ακολουθεί, φαίνεται το διάγραμμα ροής ενός

προτεινόμενου συστήματος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αυτό το
σκοπό.
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Συνοπτικά, αναφέρονται τα εξής για το κάθε επίπεδο που εικονίζεται:


MOOC: Το περιβάλλον στο οποίο οι σπουδαστές αλληλεπιδρούν με το
εκπαιδευτικό υλικό των MOOC και το σύστημα.



Data layer (επίπεδο δεδομένων): Το επίπεδο αυτό είναι επιφορτισμένο με τη
συλλογή δεδομένων που αφορούν τους σπουδαστές και τα διαθέσιμες
εργασίες από τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Σε ότι αφορά τους σπουδαστές,
συλλέγονται δεδομένα που μπορεί να σχετίζονται με ώρες παρακολούθησης,
συμμετοχή στα forums, απαντήσεις στις ερωτήσεις των ασκήσεων κ.α. Από
την άλλη, με βάση τη θεματολογία του σεμιναρίου, επιλέγονται εργασίες που
ανήκουν στην ίδια θεματική ενότητα από ανεξάρτητες πλατφόρμες όπως το
Upwork, witmart, Guru και Envato. Ταυτόχρονα εφαρμόζονται τα
απαραίτητα φίλτρα (MOOCόπως όριο αμοιβής) ώστε να διασφαλιστεί η
καταλληλότητα

των

εργασιών

για

το

στόχο

που

καλούνται

να

εξυπηρετήσουν. Για τις εργασίες που επιλέγονται, γίνεται διαρκής έλεγχος
της διαθεσιμότητας τους στις πλατφόρμες από τις οποίες ελήφθησαν.


Analysis layer (επίπεδο ανάλυσης): Στο επίπεδο αυτό γίνεται η ανάλυση της
αλληλεπίδρασης των φοιτητών με το σύστημα και εκτιμάται η αναμενόμενη
επίδραση στην ακαδημαϊκή τους απόδοση της κάθε πρότασης για εργασία.
Παράλληλα, υπολογίζεται κατά πόσον οι διαθέσιμες εργασίες είναι σχετικές
με το αντικείμενο του MOOC και δυνητικά πόσο ταιριάζουν με το προφίλ
του εκάστοτε σπουδαστή σε ατομικό επίπεδο.
Intervention layer (επίπεδο παρέμβασης): Τέλος, στο επίπεδο αυτό

προτείνονται εργασίες στους σπουδαστές. Γίνεται έλεγχος ώστε να μην
ανατίθεται η ίδια εργασία σε μεγάλο αριθμό φοιτητών
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Εικόνα 10 : Επισκόπηση των ανεξάρτητων καθηκόντων εργασίας του συστήματος συστάσεων

4.6 Σύνοψη
Συνοψίζοντας, εξετάστηκε κατά πόσο είναι εφικτό οι σπουδαστές των
MOOCs να πληρώνονται για να μαθαίνουν. Έγινε έρευνα για τους σπουδαστές
του σεμιναρίου EX101x, στους οποίους ανατέθηκαν εργασίες από τη πλατφόρμα
Upwork με αντικείμενο σχετικό με την ύλη του σεμιναρίου και με όριο αμοιβής
τα $50. Τα αποτελέσματα δείξανε ότι οι περισσότεροι σπουδαστές είναι σε θέση
να δώσουν σωστές και ποιοτικές λύσεις στις εργασίες αυτές. Εντούτοις, το Upwork δεν είναι σε θέση να καλύψει όλους τους σπουδαστές, καθώς δεν
αναμένεται να βρεθούν παραπάνω από 13 κατάλληλες εργασίες ημερησίως.
Επίσης, παρατηρήθηκε μία συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης των φοιτητών στο
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υλικό των πραγματικών εργασιών και στην ενασχόλησή τους με το αντικείμενο
των σπουδών (MOOCόσοι αναλάμβαναν τις επιπλέον εργασίες, σημείωσαν περισσότερη
ενασχόληση), όμως αυτό δεν αποδεικνύει καμία σχέση αιτιότητας μεταξύ των δύο
αυτών χαρακτηριστικών.
Η έρευνα που παρουσιάστηκε στο παρόν κεφάλαιο ανοίγει δρόμους για
περεταίρω έρευνα. Είναι απαραίτητη η εξακρίβωση του κατά πόσο υπάρχει
συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου και της
αύξησης της ενασχόλησης με την ύλη του εκάστοτε MOOC. Θα πρέπει να
εξεταστεί κατά πόσο οι σπουδαστές είναι σε θέση να δώσουν ποιοτικές και
σωστές λύσεις για πιο περίπλοκες εργασίες με αμοιβές μεγαλύτερες από τα $50.
Επίσης, θα πρέπει να εξακριβωθεί κατά πόσο είναι αποδεκτή η ιδέα της
αμειβόμενης εκπαίδευσης μέσω των MOOCs για διαφορετικούς πληθυσμούς.
Τέλος, χρίζεται απαραίτητη η ανάπτυξη συστημάτων που θα φέρνουν σε επαφή
τους σπουδαστές των MOOCs με το κατάλληλο για αυτούς περιεχόμενο της
ανεξάρτητης διαδικτυακής εργασίας.
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Κεφάλαιο 5 – Εξόρυξη Δεδομένων
5.1 Βασικές έννοιες εξόρυξης δεδομένων
Η Εξόρυξη Δεδομένων (MOOCDM – Data Mining) είναι ένας πολύτιμος τομέας της
Πληροφορικής. Εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1980 με τη χρήση εννοιών και
μεθόδων από τα πεδία Τεχνητής Νοημοσύνης, Αναγνώρισης Προτύπων, Συστημάτων
Βάσεων Δεδομένων και Στατιστικής. Η DM επιδιώκει να ανακαλύψει έγκυρες,
πολύπλοκες και όχι προφανείς-κρυφές πληροφορίες από μεγάλα ποσά δεδομένων.
Για το λόγο αυτό, ένας άλλος ισοδύναμος όρος για το DM είναι η Αναγνώριση
Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων (MOOCKDD), ο οποίος απαντάται εξίσου συχνά στη
βιβλιογραφία. Τα οικονομικά στοιχεία συλλέγονται από πολλούς οργανισμούς όπως
τράπεζες, χρηματιστηριακές αρχές, φορολογικές αρχές, εξειδικευμένες βάσεις
λογιστικών βιβλίων και ελεγκτικών γραφείων κ.λπ. και σε ορισμένες περιπτώσεις
διατίθενται στο κοινό. Η εφαρμογή τεχνικών DM στα οικονομικά δεδομένα μπορεί
να συμβάλει στη λύση προβλημάτων ταξινόμησης και πρόβλεψης και να διευκολύνει
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα προβλημάτων
χρηματοοικονομικής κατάταξης είναι η πτώχευση εταιρειών, η εκτίμηση του
πιστωτικού κινδύνου, η αναφορά της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, η οικονομική
δυσπραγία και η πρόβλεψη των επιδόσεων των εταιρειών.
Η σημασία του DM στη χρηματοδότηση και τη λογιστική έχει αναγνωριστεί
από πολλούς οργανισμούς. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών έχει προσδιορίσει την εξόρυξη δεδομένων ως μία από τις δέκα πρώτες
τεχνολογίες για το μέλλον και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έχει καταχωρίσει
το DM ως μία από τις τέσσερις ερευνητικές προτεραιότητες [CITATION AMF15 \l
1033]. Η έρευνα σχετικά με το DM στη χρηματοδότηση και τη λογιστική και η
εφαρμογή των αποτελεσμάτων του είναι ένας σχετικά νέος τομέας έρευνας. Σκοπός
της παρούσας μελέτης είναι να παράσχει μια ανασκόπηση της σύγχρονης τεχνολογίας
σχετικά με τις τρέχουσες ερευνητικές προσπάθειες για την εφαρμογή DM στη
χρηματοοικονομική και τη λογιστική. Αυτή η αναθεώρηση εισάγει τον αναγνώστη σε
συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τους ερευνητικούς στόχους και μεθόδους που
χρησιμοποιούνται. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο αυτό προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις
ακόλουθες ερωτήσεις:
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• Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι τομείς οικονομικής εφαρμογής στους οποίους
έχουν εφαρμοστεί μέθοδοι DM;
• Τι μέθοδοι DM έχουν εφαρμοστεί και σε ποια έκταση. Αυτές οι μέθοδοι
υπερβαίνουν τις προηγούμενες πιο παραδοσιακές μεθόδους;
• Τι είδους δεδομένα λειτουργούν οι μέθοδοι; Τα μεγέθη των δειγμάτων είναι
ικανοποιητικά μεγάλα; Ποιες είναι οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι επιλογής
χαρακτηριστικών;
• Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σχετικά με τις μετρήσεις απόδοσης;
Μια τέτοια μελέτη βοηθά τον ερευνητή να αποφύγει τις επικαλυπτόμενες
προσπάθειες και να συγκρίνει τις πρακτικές του με τις νέες εξελίξεις. Ένας άλλος
στόχος αυτής της μελέτης είναι να δείξει εύφορες περιοχές για περαιτέρω ερευνητικές
εργασίες στην περιοχή. Ο όρος "XSeries", με τηνμέθοδος εξόρυξης δεδομένων"XSeries", με την αντιπροσωπεύει έναν
μεγάλο αριθμό αλγορίθμων, μοντέλων και τεχνικών που προκύπτουν από την
ώσμωση στατιστικών, μηχανικής μάθησης, βάσεων δεδομένων και απεικόνισης.
Πολλές από αυτές τις μεθόδους έχουν εφαρμοστεί για την εξέταση οικονομικών
δεδομένων. Οι δημοφιλείς μέθοδοι DM που θα αναφερθούν σε αυτή τη μελέτη είναι
τα Νευρωνικά Δίκτυα, οι Γενετικοί Αλγόριθμοι, τα Δέντρα Αποφάσεων, η Θεωρία
Rough Set, η Αιτιολογική Βάση και ο Μαθηματικός Προγραμματισμός.

5.1.1 Νευρωνικά δίκτυα
Τα Νευρωνικά Δίκτυα (MOOCNeural Networks - NN) αποτελούν μια ώριμη
τεχνολογία με εδραιωμένη θεωρία και αναγνωρισμένους τομείς εφαρμογών. Ένα ΝΝ
αποτελείται από έναν αριθμό νευρώνων, δηλαδή διασυνδεδεμένες μονάδες
επεξεργασίας. Σε κάθε σύνδεση υπάρχει αριθμητική τιμή που ονομάζεται "XSeries", με τηνβάρος"XSeries", με την.
Κάθε νευρώνας λαμβάνει σήματα από συνδεδεμένους νευρώνες. Η τιμή εισόδου
μετασχηματίζεται από τη λειτουργία μεταφοράς του νευρώνα. Οι νευρώνες
διατάσσονται σε επίπεδα. Ένα πολυεπίπεδο δίκτυο αποτελείται από τουλάχιστον ένα
(MOOCπρώτο) και ένα (MOOCτελευταίο) επίπεδο. Μεταξύ της στρώσης εισόδου και εξόδου
μπορεί να υπάρχει ένα ή περισσότερα κρυμμένα επίπεδα. Διαφορετικά είδη NNs
έχουν διαφορετικό αριθμό στρώσεων. Οι αυτορρυθμιζόμενοι χάρτες (MOOCSOM) έχουν
μόνο ένα στρώμα εισόδου και εξόδου, ενώ ένα νευρωνικό δίκτυο οπισθοδιάδοσης
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(MOOCback propagation NN) έχει επιπλέον ένα ή περισσότερα κρυφά επίπεδα. Αφού
οριστεί η αρχιτεκτονική δικτύου, το δίκτυο πρέπει να εκπαιδευτεί. Στα δίκτυα
οπίσθιας προώθησης εφαρμόζεται ένα πρότυπο στο στρώμα εισόδου και υπολογίζεται
μια τελική έξοδος στο στρώμα εξόδου. Η έξοδος συγκρίνεται με το επιθυμητό
αποτέλεσμα και τα σφάλματα πολλαπλασιάζονται προς τα πίσω στο NN ρυθμίζοντας
τα βάρη των συνδέσεων. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί
ένα αποδεκτό ποσοστό σφάλματος. Τα νευρωνικά δίκτυα οπισθοδιάδοσης (MOOCNNs back
propagation) έχουν καταστεί αρκετά δημοφιλή για προβλήματα πρόβλεψης και
ταξινόμησης.
Τα νευρωνικά δίκτυα είναι ισχυρά μη παραμετρικά μοντέλα τα οποία είναι
ικανά για μάθηση μηχανών και αναγνώριση προτύπων. Ένα μοντέλο ασαφών
δικτύων BP υιοθετήθηκε στο [CITATION GSi15 \l 1033] για να προβλέψει τις τιμές
ηλεκτρικής ενέργειας στο Ταμίλ Ναντού. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με ένα
μοντέλο νευρωνικού δικτύου MLP που απέδειξε ότι το ασαφές μοντέλο της ΒΡ
εκτελεί καλύτερα. Μια ποικιλία μοντέλων νευρωνικών δικτύων που περιλαμβάνουν
LN, MLP, RBF, PNN και GRNN αξιολογούνται στο [CITATION AMF15 \l 1033]για
την πρόβλεψη όγκων ανισορροπιών του συστήματος στις αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας. Διαπιστώνουν ότι κανένα μοντέλο νευρωνικού δικτύου δεν μπορεί να
προσφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα για όλες τις συνθήκες της αγοράς.
Χρησιμοποιείται ένα MLP τριών επιπέδων [CITATION GSi13 \l 1032] (MOOCμεταξύ
άλλων τεχνικών) για την ταξινόμηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα μοντέλο
νευρωνικών δικτύων υιοθετείται στο [CITATION ABo15 \l 1032] για την πρόβλεψη
της αιολικής ενέργειας, αλλά οι συγγραφείς θεωρούν ότι τα τυχαία δάση παρέχουν
συγκριτικά ακριβέστερα αποτελέσματα.
Το SOM είναι μια μέθοδος ομαδοποίησης και απεικόνισης της μη
επιτηρούμενης μάθησης. Για κάθε διάνυσμα εισόδου, ενεργοποιείται μόνο ένας
νευρώνας εξόδου. Το διάνυσμα βάρους του νικητή ενημερώνεται για να αντιστοιχεί
με τους διανύσματα εισόδου. Έτσι, παρόμοιες είσοδοι θα χαρτογραφηθούν στους
ίδιους ή γειτονικούς εξερχόμενους νευρώνες που σχηματίζουν συστάδες. Δύο κοινά
χρησιμοποιούμενες τοπολογίες SOM είναι το ορθογώνιο πλέγμα, όπου κάθε
νευρώνας έχει τέσσερις γείτονες και το εξαγωνικό πλέγμα όπου κάθε νευρώνας έχει
έξι γείτονες. Ένα σημαντικό μειονέκτημα των NNs είναι ότι λειτουργούν ως μαύρα
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κουτιά καθώς είναι δύσκολο για τον άνθρωπο να ερμηνεύει τον τρόπο με τον οποίο οι
NNs λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. Ωστόσο, έχουν προταθεί αλγόριθμοι για την
εξαγωγή συμπερασματικών κανόνων από NNs. Μια άλλη κριτική για τα NNs είναι
ότι ορισμένοι παράμετροι όπως η τοπολογία του δικτύου πρέπει να οριστούν
εμπειρικά. Φαίνεται ότι τα ΝΝ προσελκύουν το ενδιαφέρον των περισσότερων
ερευνητών στον τομέα της ανησυχίας μας. Η δομή και οι αρχές λειτουργίας τους
δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπου δεν υπάρχει
αποτελεσματική λύση βασισμένη στο αλγόριθμο. Δεδομένου ότι μαθαίνουν από
παραδείγματα και γενικεύουν σε νέες παρατηρήσεις, μπορούν να ταξινομήσουν
προηγούμενα αόρατα μοτίβα. Έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν ελλιπή,
διφορούμενα και θορυβώδη δεδομένα. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές στατιστικές
τεχνικές, δεν λαμβάνουν εκ των προτέρων υπόψη τις ιδιότητες κατανομής
δεδομένων, ούτε αναλαμβάνουν ανεξάρτητες μεταβλητές εισροών.

5.1.2 Δέντρα ταξινόμησης
Τα δέντρα αποφάσεων είναι μια μέθοδος ταξινόμησης και πρόβλεψης, η οποία
διαχωρίζει διαδοχικά τις παρατηρήσεις σε υποομάδες που αποκλείουν αμοιβαία. Η
μέθοδος αναζητά το χαρακτηριστικό που διαχωρίζει καλύτερα τα δείγματα σε
μεμονωμένες κατηγορίες. Οι υποομάδες διαχωρίζονται διαδοχικά έως ότου οι
υποομάδες είναι πολύ μικρές ή δεν υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ
υποψήφιων υποομάδων. Αν το δέντρο αποφάσεων γίνει υπερβολικά μεγάλο, τελικά
κλαδεύεται. Η Θεωρία Rough Set (MOOCRST) εισήχθη από τον Pawlak (MOOC1982). Το RST
εξάγει τη θεωρία των συνόλων με την έννοια της πιθανής συμμετοχής ενός στοιχείου
σε ένα σετ. Λαμβάνοντας υπόψη μια τάξη C, η κατώτερη προσέγγιση του C
αποτελείται από τα δείγματα που σίγουρα ανήκουν στο C. Η ανώτερη προσέγγιση
του C αποτελείται από τα δείγματα που δεν μπορούν να οριστούν ως μη ανήκοντα
στο C. Το RST μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει εξαρτήσεις μεταξύ
χαρακτηριστικών,

να

αξιολογήσει

τη

σημασία

των

χαρακτηριστικών,

να

αντιμετωπίσει τα ασυνεπή δεδομένα και να χειριστεί την αβεβαιότητα. Η
συλλογιστική βασικής περίπτωσης (MOOCCBR) είναι μια μέθοδος επίλυσης προβλημάτων
λογικής [CITATION DJZ15 \l 1032]. Για την επίλυση ενός προβλήματος, η CBR
προσπαθεί να ανακτήσει μια παρόμοια περίπτωση από μια βάση περίπτωσης. Βασικά
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ζητήματα στην CBR είναι το μέτρο ομοιότητας και η ανάκτηση παρόμοιας
περίπτωσης. Οι δημοφιλείς τεχνικές αντιστοίχισης είναι k-εγγύτερος γείτονας (MOOCkNN), επαγωγική μάθηση και οδηγός γνώσης. Στην απλούστερη εκδοχή του, το k-NN
εκτιμά την ομοιότητα δύο περιπτώσεων με τον υπολογισμό της Ευκλείδειας
απόστασης. Αυτή η προσέγγιση προϋποθέτει ότι όλα τα χαρακτηριστικά είναι εξίσου
σημαντικά. Δεδομένου ότι αυτή δεν είναι πάντα η περίπτωση, έχουν προταθεί
βελτιωμένοι αλγόριθμοι που εισάγουν σταθμισμένα χαρακτηριστικά.

5.1.3 Τεχνικές εξόρυξης δεδομένων
Λόγω της ικανότητάς τους για ταξινόμηση και πρόβλεψη, χρησιμοποιήθηκαν
τεχνικές DM για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου, την πρόβλεψη της
εταιρικής απόδοσης και τη διευκόλυνση της εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου.
Στον τομέα του ελέγχου, οι τεχνικές DM εξελίσσονται ως μια πολλά υποσχόμενη
συμβολή. Τα πρόσφατα γεγονότα υποδεικνύουν σημαντικά προβλήματα στη
διαδικασία ελέγχου. Η εξόρυξη δεδομένων έχει ήδη εισαχθεί σε ποικίλους τομείς και
η αυξανόμενη διαθεσιμότητα δεδομένων μεγάλου όγκου (MOOCBig Data) στον τομέα της
ενέργειας, προσθέτει στη σημασία της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης δεδομένων σε
αυτόν τον τομέα. Ο τομέας της ενέργειας είναι από μόνος του ένας σημαντικός
κλάδος για κάθε δεδομένη οικονομία, καθώς έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει ή να
παρακωλύσει την οικονομική ανάπτυξη, δεδομένης της εξάρτησης που έχουμε από
την ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Μια ολοκληρωμένη κάλυψη και επεξηγήσεις
σχετικά με τους διάφορους ορισμούς της Εξόρυξης Δεδομένων και την εξέλιξή της με
την πάροδο του χρόνου μπορούν να βρεθούν στο [CITATION NHa17 \l 1032]. Εν
συντομία, η Εξόρυξη Δεδομένων ασχολείται με την ανακάλυψη σχέσεων, κρυφών
τάσεων και προτύπων [CITATION MEb14 \l 1032] που διαφορετικά θα παρέμεναν
απαρατήρητες.
Η εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων στην ενεργειακή βιομηχανία είναι
πιο σημαντική σήμερα από ποτέ. Πρώτον, δεδομένης της αυξανόμενης αβεβαιότητας
που εξακολουθεί να εντείνει την αστάθεια και τη μη προβλεψιμότητα της ενεργειακής
βιομηχανίας, η διαχείριση του κινδύνου (MOOCδηλαδή η μεγιστοποίηση των ευκαιριών,
ελαχιστοποιώντας ή αποτρέποντας τις συναφείς απειλές) είναι επιτακτική για την
εξασφάλιση της επιβίωσης και της συνεχιζόμενης ανησυχίας των οργανισμών στον
88

τομέα της ενέργειας [CITATION LLa12 \l 1032]. Η Εξόρυξη Δεδομένων έχει τη
δυνατότητα να παρέχει την ικανότητα διαχείρισης κινδύνου στην ενεργειακή
βιομηχανία βοηθώντας τους οργανισμούς να εξορύσσουν και να εκμεταλλεύονται τα
δεδομένα τους για να βρουν προηγουμένως άγνωστες τάσεις, σχέδια και σχέσεις που
έχουν ως αποτέλεσμα επικερδή κέρδη πληροφόρησης που θα μπορούσαν να
βελτιώσουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων τους.
Δεύτερον, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία και σε άλλες
εξελίξεις, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση της διαθέσιμης πληροφόρησης στον τομέα
της ενέργειας. Καθώς η βιομηχανία κινείται σε υψηλή τεχνολογία, αυτό έχει ως
αποτέλεσμα ο τομέας να συγκεντρώνει πληθώρα πληροφοριών ή μεγάλα δεδομένα τα
οποία, εάν αναλυθούν χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές, θα μπορούσαν να
αποκαλύψουν χρήσιμες πληροφορίες για τη βιομηχανία. Στην πραγματικότητα, μια
πρόσφατη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από το KDnuggets δείχνει ότι η
διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου (MOOCBig Data) είναι το πιο σημαντικό θέμα
Εξόρυξης Δεδομένων [CITATION JLL15 \l 1032]. Τρίτον, οι κλασσικές τεχνικές
ανάλυσης και πρόβλεψης χρονοσειρών δεν είναι σε θέση να επεξεργαστούν με
ακρίβεια τα διαθέσιμα στοιχεία που διατίθενται όλο και περισσότερο στη βιομηχανία
ενέργειας, καθώς δεν έχουν προγραμματιστεί να χειρίζονται τόσο μεγάλες ποσότητες
πληροφοριών. Από την άλλη πλευρά, οι τεχνικές Data Mining είναι φημισμένες για
την ικανότητά τους να χειρίζονται τα δεδομένα μεγάλου όγκου (MOOC Big Data). Εκτός από
τα προαναφερθέντα σημεία, η σημασία της εξόρυξης δεδομένων στην ενεργειακή
βιομηχανία μπορεί να υποστηριχθεί περαιτέρω για να έχει διάφορους λόγους μαζί με
καλά παραδείγματα. Παραδείγματος χάριν, η ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρικής
ενέργειας αξιολογεί τα συστήματα AMR, τα οποία παρέχουν μια ολόκληρη σειρά
δεδομένων AMR, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να δοθεί
απάντηση στη ζήτηση και να βελτιωθούν οι καθημερινές λειτουργίες εάν
εξορρύσονται με κατάλληλες τεχνικές [CITATION Ama16 \l 1033]. Επιπλέον, στο
[CITATION PRL15 \l 1032], σημειώνεται ότι ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος
δεδομένων που σχετίζονται με την ενέργεια αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των
παραγόντων που απαιτούν εξέταση, ο οποίος με τη σειρά του περιορίζει την
εφαρμογή παραδοσιακών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων.
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Τέλος, τα δεδομένα ενέργειας είναι απίθανο να συμμορφωθούν με τις
παραμετρικές υποθέσεις στις οποίες βασίζονται οι δημοφιλείς τεχνικές ανάλυσης
χρονοσειρών, ενώ οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων περιλαμβάνουν μια σειρά μη
παραμετρικών μοντέλων που επιτρέπουν τη μοντελοποίηση ενεργειακών δεδομένων
χωρίς να υφίστανται τυχόν απώλειες πληροφοριών που προκύπτουν από
μετασχηματισμούς δεδομένων. Σκοπός του παρόντος εγγράφου ανασκόπησης είναι
να συνοψίσουμε τις πρόσφατες εφαρμογές των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων στην
ενεργειακή βιομηχανία, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η μεγάλη ποικιλία των τεχνικών
που υιοθετήθηκαν στην ανασκόπηση. Πρόσφατα, μια επισκόπηση της Εξόρυξης
Δεδομένων και των εφαρμογών της στις επίσημες στατιστικές παρέχεται στο
[CITATION BMK16 \l 1032]

όπου οι συγγραφείς

εντοπίζουν

Bayesian

παλινδρόμηση, δέντρα αποφάσεων, νευρωνικά δίκτυα, ανάλυση συσχετισμού,
γενετικό

προγραμματισμό,

αλγόριθμους

επαγωγικής μάθησης και ανάλυση

συμπλέγματος ως τεχνικές εξόρυξης δεδομένων τα οποία έχουν αξιολογηθεί μέχρι
σήμερα. Θα ήταν ενδιαφέρον να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν διαφορές στις τεχνικές
εξόρυξης δεδομένων που εφαρμόζονται στον ενεργειακό τομέα και στις επίσημες
στατιστικές.
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και συνοψίζονται οι εφαρμογές
τεχνικών εξόρυξης δεδομένων στον ενεργειακό κλάδο με την πάροδο των ετών. Μια
σύντομη επεξήγηση σχετικά με τις σχετικές τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων, όπως οι
μέθοδοι ταξινόμησης της ανάλυσης συμπλέγματος, και η ανάλυση της σύνδεσης
μπορούν να βρεθούν στο [CITATION DJZ15 \l 1032]. Μια περιεκτική ανασκόπηση
των εφαρμογών εξόρυξης δεδομένων για την πρόβλεψη της αιολικής ενέργειας
μπορεί να βρεθεί στο [CITATION KFH14 \l 1032] μέχρι το 2012 και συνεπώς αυτές
οι εφαρμογές δεν θα εξεταστούν σε αυτήν την αναθεώρηση, καθώς θα αποτελούσαν
επανάληψη των εργασιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Μια περαιτέρω επισκόπηση
των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και των προβλημάτων πρόβλεψης που σχετίζονται
με τα συστήματα ισχύος μπορεί να βρεθεί στο [CITATION Κράτηση_θέσης1 \l
1032]. Σύμφωνα με το σκοπό του παρόντος εγγράφου, οι διάφορες εφαρμογές
συνοψίζονται παρακάτω με βάση τη σχετική τεχνική Data Mining.
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5.1.4. Ανάλυση συμπλέγματος
Η ανάλυση συμπλέγματος είναι μια μέθοδος με την οποία τα αντικείμενα
δεδομένων με ορισμένα χαρακτηριστικά ομαδοποιούνται σε συστοιχίες με βάση τις
ομοιότητές τους. Σύμφωνα με το [CITATION Ama16 \l 1032], η ανάλυση
συμπλέγματος είναι μία από τις δύο κοινές τεχνικές εξόρυξης δεδομένων σε σχέση με
την ανακάλυψη κρυφών σχεδίων στα μεγάλα δεδομένα. Liu et al. υιοθετεί μια οπτική
προσέγγιση εξόρυξης δεδομένων παράλληλα με την ομαδοποίηση για την αξιοποίηση
δεδομένων AMR προκειμένου να ενισχυθεί η λήψη αποφάσεων σχετικά με το
σχεδιασμό των τιμολογίων απόκρισης ζήτησης και τη διαφοροποιημένη τιμολόγηση.
Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι η διαδικασία επιτρέπει στους προμηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας να κατανοήσουν καλύτερα τα πρότυπα κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών. Η συγκέντρωση K-Means και η DBSCAN
υιοθετήθηκε στο [CITATION JVa14 \l 1032] για ανάλυση ανίχνευσης βλαβών σε ένα
ιταλικό κτίριο γραφείων αναλύοντας δεδομένα ωριαίας κατανάλωσης ενέργειας και
κατανάλωσης ισχύος σε πραγματικό χρόνο. Dent et al. [CITATION JKe14 \l 1033]
υιοθέτησε τη συσσωμάτωση για τη χρήση της ενεργειακής κατανάλωσης σε οικιακές
κατοικίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συγκέντρωση K-Means συνδυάζεται με την
τεχνική SOM [CITATION DJZ15 \l 1033] για να διαιρέσει το δείγμα σε κατηγορίες
που αντιπροσωπεύουν διάφορα πρότυπα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στo
[CITATION BMK16 \l 1033]η τεχνική ομαδοποίησης SOM και οπτικοποίησης
δεδομένων χρησιμοποιείται για να ταξινομεί και να ενισχύει τις πολιτικές απόκρισης
της ζήτησης σε νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

5.1.5 Δέντρα ταξινόμησης
Ο Khan et al. εφάρμοσε τον αλγόριθμο CART σε συνδυασμό με μεθόδους
ομαδοποίησης για να αναλύσει τα στοιχεία ενεργειακής κατανάλωσης και
κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο που σχετίζονται με ένα κτίριο
γραφείων στη Ρώμη. Τα δέντρα αποφάσεων, πιο συγκεκριμένα ο αλγόριθμος C4.5,
υιοθετήθηκαν και πάλι στο [CITATION BMK16 \l 1033] για την επιλογή
υποσυνόλου χαρακτηριστικών προκειμένου να προσδιοριστούν τα στοιχεία ενός
κτιρίου που είναι πιθανότερο να βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ένας
αλγόριθμος ομαδοποίησης εκτός του k-μέσου χρησιμοποιείται στο [CITATION
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INI19 \l 1033] για την πρόβλεψη του PDF output που σχετίζεται με την τιμή
εκκαθάρισης της αγοράς ενέργειας στην αγορά της Νέας Αγγλίας. Τα δέντρα
αποφάσεων χρησιμοποιούνται στο [CITATION ACh15 \l 1033] για την εξαγωγή της
βασικής βάσης για να καταστεί δυνατή η κατασκευή ενός ασαφούς συστήματος για
την εκτίμηση της συνάρτησης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Στο [CITATION IBo15
\l 1033] ο αλγόριθμος των δέντρων αποφάσεων C5 αξιοποιείται για την ανάπτυξη
ενός μοντέλου ταξινόμησης που μπορεί να ομαδοποιήσει τους καταναλωτές σε
διάφορες

τάξεις

κατανάλωσης

ηλεκτρικής

ενέργειας

που

επιτεύχθηκαν

χρησιμοποιώντας ανάλυση συμπλέγματος. Huang et al. αξιολογεί τη χρήση των
δέντρων αποφάσεων C4.5 για την ταξινόμηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας με
προσομοίωση των τιμών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Νέα Υόρκη, το
Οντάριο και την Αλμπέρτα. Στo C4.5 χρησιμοποιούνται δέντρα αποφάσεων για τη
βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας σε ένα κτίριο
χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική για την ανάλυση των συνθηκών περιβάλλοντος
και εξωτερικού χώρου. Ένας αλγόριθμος δέντρων αποφάσεων J48 (MOOCο οποίος είναι
στην πραγματικότητα η έκδοση Java του C4.5) χρησιμοποιείται στο [CITATION
AFi15 \l 1033] για να δείξει ότι η τεχνική του δέντρου αποφάσεων θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για την ταξινόμηση διαφόρων παραμέτρων που σχετίζονται με την
απορρόφηση ενέργειας μέσω ενός βηματικού σκαλοπατιού.

5.1.6 Γενετικοί αλγόριθμοι
Οι γενετικοί αλγόριθμοι (MOOCGA) εφαρμόζουν ιδέες από τη φυσική εξέλιξη όπου
επιβιώνουν τα πιο ικανά άτομα. Οι κανόνες που αφορούν ένα πρόβλημα
κωδικοποιούνται ως σύνολο συμβολοσειρών, το καθένα από τα οποία αποτελείται
από δυαδικά ψηφία. Αυτές οι χορδές σχηματίζουν έναν πληθυσμό. Το GA επιτρέπει
στις σειρές με την υψηλότερη αξία ικανότητας να επιβιώσουν και να
πολλαπλασιάσουν την ανανέωση του πληθυσμού. Ένα χρωμόσωμα είναι μια
συγκεκριμένη σειρά που αντιπροσωπεύει ένα σημείο στο χώρο της λύσης. Ο
πληθυσμός είναι ένα σύνολο χρωμοσωμάτων. Μετά την τυχαία δημιουργία του
αρχικού πληθυσμού, κάθε χρωμόσωμα αξιολογείται με τη χρήση μιας καθορισμένης
από το χρήστη φυσικής λειτουργίας. Ο ρόλος της συνάρτησης φυσικής κατάστασης
είναι η αξιολόγηση της απόδοσης του χρωμοσώματος. Τρεις χειριστές εφαρμόζονται
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σε

χρωμοσώματα.

Η

Αναπαραγωγή,

όπου

τα

άτομα

πολλαπλασιάζονται

πολλαπλασιάζοντας τον εαυτό τους με μια πιθανότητα ανάλογη με την αξία
ικανότητας

τους,

η

Διασταύρωση

(MOOCCrossover),

όπου

δύο

χρωμοσώματα

ανταλλάσσουν αμοιβαία μερικά κομμάτια που δημιουργούν νέα χρωμοσώματα και η
Μετάλλαξη, η οποία λειτουργεί σε ένα μόνο χρωμόσωμα αλλάζοντας ένα ή
περισσότερα κομμάτια. Η πιθανότητα μετάλλαξης είναι πολύ χαμηλή.
Ένας γενετικός αλγόριθμος είναι ένα σχετικά νέο στοιχείο που θεωρείται
τεχνητά έξυπνο και είναι μια δημοφιλής επιλογή για την εξεύρεση λύσεων σε
σύνθετα προβλήματα αναζήτησης και βελτιστοποίησης. Με αυτή την έννοια,
αναφέρεται ότι οι Lora et al. χρησιμοποίησε GA για την εκτίμηση των βαρών για
έναν αλγόριθμο kWNN για την πρόβλεψη των ωριαίων τιμών ενέργειας στην αγορά
στην Ισπανία. Βασίστηκαν στο GA ειδικότερα λόγω της φήμης του για την
αντιμετώπιση προβλημάτων βελτιστοποίησης που με τη σειρά του του επιτρέπουν να
παρέχει βέλτιστα βάρη που μπορούν να ενισχύσουν τον προτεινόμενο αλγόριθμο
kNN στο [CITATION Ama16 \l 1032].

5.2 Εφαρμογή της Εξόρυξης Δεδομένων σε MOOCs για την
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Γενικά, ένα μάθημα MOOCs αποτελείται – όπως προαναφέρθηκε- από
διαλέξεις βίντεο, κουίζ, αξιολογήσεις από ομότιμους, εργασίες, φόρουμ συζήτησης,
κ.λ.π. Μέχρι στιγμής, η υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει μελετήσει κυρίως τη
συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην πρόσβαση στα παραπάνω στοιχεία του
MOOCs και στη συνέχεια ανακάλυψε την κάλυψη των γνώσεων για τη στήριξη της
βελτίωσης της ηλεκτρονικής μάθησης των πανεπιστημίων και των ινστιτούτων και τη
βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων επιλογής μαθημάτων [CITATION BMK16 \l 1032].
Όσον αφορά τα MOOCs στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι υπάρχουσες
έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως η οικοδόμηση
MOOC από πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, η κατάρτιση υπαλλήλων και η
μεταρρύθμιση της διδασκαλίας. Από τη δική μας γνώση, υπάρχουν λίγες
δημοσιεύσεις σχετικά με τους τομείς MOOC στον τομέα της επαγγελματικής
εκπαίδευσης που βασίζονται σε πειραματικά στοιχεία, αναφέροντας όμως την
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εφαρμογή της τεχνολογίας εξόρυξης δεδομένων σε MOOC για την ανάπτυξη της
επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Η επαγγελματική εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ατομική
επαγγελματική και επαγγελματική βελτίωση καθώς και στην ανάπτυξη της
κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η εφαρμογή της τεχνολογίας εξόρυξης δεδομένων
σε MOOCs για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης καθίσταται
απαραίτητη και επείγουσα. Το παρόν κεφάλαιο διερευνά τις υπάρχουσες
δημοσιεύσεις με τα θέματα «εξόρυξη δεδομένων σε MOOCs» και «MOOC και
επαγγελματική εκπαίδευση» με στόχο να διαπιστώσει τη δυνατότητα και τη
σκοπιμότητα εφαρμογής τεχνολογίας εξόρυξης δεδομένων σε MOOC για την
ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη μεγιστοποίηση της αξίας της
[CITATION KJo14 \l 1032].
Διαχωρίσαμε τη συμπεριφορά των φοιτητών όσον αφορά τα χαρακτηριστικά
των MOOCs σε 8 πτυχές: παρακολούθηση βίντεο (MOOCvideo), λήψη του πόρου
μαθήματος, συμμετοχή στο κουίζ (MOOCquiz), υποβολή της εργασίας (MOOCassignment),
αξιολόγηση από συναδέλφους (MOOCpeer assessment), φόρουμ συζητήσεων (MOOCdiscussion forum), ολοκλήρωση της εργασίας ή απόκτηση της πιστοποίησης μαθημάτων (MOOCcertification/success/ completion). Η Εικόνα 11 που ακολουθεί, περιγράφει τον αριθμό των
δημοσιεύσεων σχετικά με την εφαρμογή της εξόρυξης δεδομένων σχετικά με τα
MOOCs από το 2012-2017 που καλύπτει το παρόν κεφάλαιο. Όπως φαίνεται από την
κατανομή

των

πόρων

της

Εικόνας

11,

το

φόρουμ

συζήτησης

και

η

πιστοποίηση/ολοκλήρωση είναι προφανώς οι κύριες πηγές δεδομένων για την εξόρυξη
δεδομένων σε MOOCs, πιθανώς επειδή η συζήτηση στο φόρουμ είναι ο σημαντικός
τρόπος για τους σπουδαστές να εξηγήσουν τη γνώμη τους για τη μελέτη των MOOCs
που χρησιμοποιείται επίσης από τους MOOCs να κατανοήσουν τι σκέφτονται και
χρειάζονται οι φοιτητές. Αφού οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν όλα τα καθήκοντα
τους, αναμένουν να λάβουν πιστοποίηση, δηλαδή την ολοκλήρωση ή την επιτυχία
τους στη μελέτη τους. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό ολοκλήρωσης καθίσταται ένα
άλλο σημαντικό θέμα. Είναι περίεργο ότι δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην
αξιολόγηση από συναδέλφους, η οποία είναι μια νέα αντίληψη.
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Εικόνα 11: Κατανομή της εφαρμογής της εξόρυξης δεδομένων σε MOOCs[CITATION JDu18 \l 1033]

Θα προκύψουν πολλές κρυφές πληροφορίες από τον τεράστιο αριθμό
δεδομένων που δημιουργούν τα MOOCs κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας
εξόρυξης δεδομένων σε MOOCs, έτσι ώστε να παρέχεται η λήψη αποφάσεων και να
μεγιστοποιούνται τα εκπαιδευτικά οφέλη. Επομένως, καθίσταται ένα σημαντικό θέμα
το πως θα αποκτηθεί γνώση της αξίας των δεδομένων από την πλατφόρμα MOOCs.
Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν 7 κατηγορίες εφαρμογών εξόρυξης δεδομένων σε
MOOCs, συμπεριλαμβανομένης της λήψης αποφάσεων βοηθητικής διδασκαλίας,
αξιολόγησης βοηθητικής διδασκαλίας, βελτίωσης της μαθησιακής εμπειρίας των
φοιτητών, ολοκλήρωση βοηθών φοιτητών, βελτίωσης της πλατφόρμας MOOCs,
βοήθειας φοιτητών για επιλογή μαθημάτων, βοηθητικής εμπορικής εφαρμογής. Η
υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων είναι η παροχή υποστήριξης στη λήψη
αποφάσεων, η τροποποίηση του μοντέλου διδασκαλίας εγκαίρως, εξάγοντας το
εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εκπαιδευομένων και το χαρακτηριστικό μαθησιακής
συμπεριφοράς [CITATION JKe14 \l 1032].
Η Εικόνα 12 που ακολουθεί, παρουσιάζει τη γενική τάση για την εφαρμογή της
εξόρυξης δεδομένων στα MOOCs. Είναι προφανές ότι η παροχή βοήθειας για την
ολοκλήρωση των φοιτητών (MOOCassistant students completion) προσέλκυσε το
μεγαλύτερο μέρος της εργασίας και ακολουθείται από τη βελτίωση της εμπειρίας των
φοιτητών και την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων (MOOCassistant instruction decision –
making). Είναι γνωστό ότι τα MOOCs έχουν υψηλό ποσοστό εγγραφής και υψηλό
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ποσοστό απόρριψης που μπορεί εύλογα να εξηγηθεί ότι η εμπειρία των φοιτητών
είναι ο βασικός παράγοντας για να συνεχίσουν οι φοιτητές στη μάθηση και η βασική
προϋπόθεση για την επιτυχία των MOOCs. Η βελτίωση της πλατφόρμας των MOOCs
(MOOCimproving MOOCs platform) είναι ένας άλλος σημαντικός τομέας εφαρμογής.

Εικόνα 12: Η γενική τάση για την εφαρμογή της εξόρυξης δεδομένων σε MOOCs[CITATION JDu18 \l 1033]

5.2.1. Ανάλυση της συγκριτικής εφαρμογής των MOOCs στην
επαγγελματική εκπαίδευση
Τα επαγγελματικά ιδρύματα και οι οργανώσεις γνωρίζουν σταδιακά τη
δημοτικότητα των MOOCs με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και βρίσκουν τον
κατάλληλο τρόπο εφαρμογής του μοντέλου MOOC στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Εκτός από τη γενική τριτοβάθμια εκπαίδευση, η επαγγελματική εκπαίδευση στοχεύει
να δημιουργήσει εργασιακές δεξιότητες για τους φοιτητές. Τα επαγγελματικά
ιδρύματα και οι οργανώσεις γνωρίζουν σταδιακά τη δημοτικότητα των MOOCs
σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και βρίσκουν τον κατάλληλο τρόπο
εφαρμογής του μοντέλου MOOC στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκτός από τη
γενική τριτοβάθμια εκπαίδευση, η επαγγελματική εκπαίδευση στοχεύει στην
οικοδόμηση των δεξιοτήτων εργασίας των φοιτητών, επομένως, οι περισσότερες
αναθεωρημένες δημοσιεύσεις επικεντρώθηκαν στην κατάρτιση των εργαζομένων, τη
διδασκαλία, τη συνεργασία σχολικών επιχειρήσεων και τη διεύρυνση της εγγραφής.
Με βάση την ανασκόπηση των υφιστάμενων εργασιών, καταλήξαμε στο
συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της
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εξόρυξης δεδομένων σχετικά με τα στοιχεία της εκπαίδευσης, αλλά δεν υπάρχει
αρκετή έρευνα για την επαγγελματική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της
Breslow, 1100 από τους 6381 φοιτητές ανέφεραν ότι ήταν στην ηλικία των 20 και 30
ετών και η πλειοψηφία των μαθητών είναι μεταξύ 20 και 40 ετών. Επιπλέον,
περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες της έρευνας ανέφεραν τον κύριο λόγο για
τον οποίο είχαν εγγραφεί σε αυτά τα MOOCs για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που
θα αποκτούσαν, γεγονός που καταδεικνύει πλήρως ότι πολλοί άνθρωποι εγγράφονται
σε MOOCs για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στο χώρο εργασίας. Δεν
πρέπει πλέον να αγνοείται η εφαρμογή της εξόρυξης δεδομένων σε MOOCs για τη
βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Αν και λίγες πειραματικές έρευνες επικεντρώθηκαν στην αξία της
επαγγελματικής εκπαίδευσης εξόρυξης από τα δεδομένα των MOOCs, οι διαφορές
μεταξύ θεωρητικών και επαγγελματικών MOOCs είχαν αναγνωριστεί. Οι
[CITATION Ama16 \l 1032] διαιρούσαν τα MOOC σε δύο τύπους :


Με βάση την ακαδημαϊκή καριέρα (MOOCacademic - based) και



Με βάση το επάγγελμα (MOOCvocation - based), υπάρχουν προφανή επαγγελματικά
εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά σε MOOC που βασίζονται σε επαγγέλματα, τα
οποία επέμειναν στην αγορά και στον προσανατολισμό των σπουδαστών, με
στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής ικανότητας των εκπαιδευομένων.
Με βάση τη διαχείριση των δεδομένων μεγάλου όγκου από την πλατφόρμα

MOOCs, οι πληροφορίες σχετικά με την εξορυκτική αξία για την εξυπηρέτηση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης,καθίσταται ένα σημαντικό θέμα.
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Εικόνα 13: Κατανομή των MOOCs στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης [CITATION JDu18 \l 1033]

Εξερευνήσαμε ότι είναι δυνατή η διερεύνηση της επαγγελματικής
εκπαιδευτικής αξίας των MOOCs από 3 πτυχές.
Α. Προσδιορισμός ομάδων στόχου για επαγγελματικά ιδρύματα: ομαδοποίηση
(MOOCclustering) είναι η αποστολή ενός συνόλου αντικειμένων σε ομάδες που ονομάζονται
συμπλέγματα έτσι ώστε τα αντικείμενα στο ίδιο σύμπλεγμα να είναι πιο παρόμοια
μεταξύ τους από εκείνα άλλων ομάδων. Ο στόχος του Clustering είναι να βρει σημεία
δεδομένων που συγκεντρώνονται με τρόπο φυσικό. Ο [CITATION IBo15 \l 1033]
ταξινόμησε τους φοιτητές σύμφωνα με τις αναφερθείσες πληροφορίες αναφορικά με
τον

τρόπο

ομαδοποίησης.

Σε

αυτό

το

υποκεφάλαιο,

στοχεύουμε

να

κατηγοριοποιήσουμε τους εκπαιδευόμενους σύμφωνα με τις αναφερθείσες πληροφορίες
διεύθυνσης, οι οποίες μπορούν να ενημερωθούν από την ανάλυση της IP πρόσβασης
και της καταχωρημένης θέσης, και τότε συγκεντρώθηκαν (MOOCομαδοποιήθηκαν) τα
μαθήματα που έχουν εγγραφεί σε αυτόν τον τομέα, λαμβάνοντας υπόψη την
οικονομική δομή αυτής της περιοχής, και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε ο
κατάλογος των δημοφιλών μαθημάτων. Με βάση τα στοιχεία σχετικά με την εγγραφή
και την οικονομική ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα, τα επαγγελματικά ιδρύματα
μπορούν να πραγματοποιούν διαφημίσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης τόσο σε
απευθείας σύνδεση (MOOCon – line) όσο και εκτός σύνδεσης (MOOCoff - line) που στοχεύουν σε
αυτόν τον τομέα, γεγονός που θα βελτιώσει την υποστήριξη για τις τοπικές ομάδες
εκπαιδευόμενων.
98

Η Εικόνα 14 που ακολουθεί, απεικονίζει τη διαδικασία εξόρυξης της περιοχής
στόχου με την ανάλυση συμπλέγματος. Τα Α, Β και Γ αντιπροσωπεύουν τρεις
κατηγορίες ομαδοποίησης εκπαιδευόμενων με βάση τη θέση. Η κοινή περιοχή D των
τριών μαθημάτων (MOOCτμημάτων) σημαίνει ότι υπάρχει η πιθανή ζήτηση για τις
μαθήματα Α, Β και Γ. Επομένως, το επαγγελματικό ίδρυμα που προσφέρει αυτά τα
μαθήματα θα είναι πιο πιθανό να επιτύχει, με την παράλληλη διεξαγωγή Μάρκετινγκ
στον τομέα αυτό. Ο [CITATION IBo15 \l 1032] κατέδειξε τη μεθοδολογία για τον
τρόπο με τον οποίο μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς να
ανταγωνίζονται με άλλους, εξορύσσοντας τα κρυμμένα πρότυπα εγγραφής σε κάποια
περιοχή εκπαιδευόμενων και προβλέποντας με τον τρόπο αυτό την εγγραφή τους.

Εικόνα 14: Η διαδικασία εξόρυξης της περιοχής στόχου [CITATION AMF15 \l 1032].

B. Βαθμολόγηση των επαγγελματικών μαθήματων για το συγκεκριμένο
επάγγελμα: τα επαγγελματικά ιδρύματα και οι πλατφόρμες MOOC μπορούν να
χρησιμοποιήσουν κανόνα εξόρυξης σύνδεσης για να αναλύσουν τις καταχωρημένες
πληροφορίες εργασίας των εκπαιδευομένων, να συσχετίσουν τις πληροφορίες για τα
μαθήματα που έχουν εγγραφεί από εκείνους τους μαθητές που μοιράζονται την ίδια
δουλειά, ενώ, επιπλέον, μπορεί να επιτευχθεί διαδοχικό πρότυπο μάθησης MOOC.
Τέλος, το επαγγελματικό ίδρυμα μπορεί να επεξεργαστεί τις γνώσεις και τις
δεξιότητες σχετικά με την εργασία του εκπαιδευόμενου και να δημιουργήσει έναν
ειδικό κατάλογο μαθημάτων για τη στοχοθετημένη εργασία. Η Εικόνα 14 που
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ακολουθεί, δείχνει τη διαδικασία δημιουργίας μιας ειδικής λίστας μαθημάτων. Οι
γνωστές πλατφόρμες του MOOC έχουν ήδη ασχοληθεί με την ανάπτυξη ορισμένων
ειδικών λιστών μαθημάτων σε κάποιο τομέα έρευνας ή επαγγελματικών δεξιοτήτων,
όπως για παράδειγμα η έκδοση πλατφόρμας Coursera με έναν ειδικό κατάλογο
μαθημάτων

Εικόνα 15: Η διαδικασία κατάρτισης των επαγγελματικών συνόλων (συλλογών) μαθημάτων [CITATION AFi15 \l
1032]

Γ) Εξατομικευμένος σχεδιασμός καριέρας για τους εκπαιδευόμενους: η
ανάλυση

παλινδρόμησης

αναφέρεται

στα

χαρακτηριστικά

των

τιμών

χαρακτηριστικών σε μια βάση δεδομένων συναλλαγών, παράγοντας μια συνάρτηση
που χαρτογραφεί στοιχεία δεδομένων σε μια τιμή πρόβλεψης και εντοπίζει τις
αλληλεξαρτώμενες σχέσεις μεταξύ μεταβλητών ή χαρακτηριστικών. Η ανάλυση
παλινδρόμησης χρησιμοποιείται πάντα για την πρόβλεψη των χαρακτηριστικών
τάσης των ακολουθιών δεδομένων και της συσχέτισης μεταξύ των δεδομένων
[CITATION RFi14 \l 1032].
Η

σύσταση

εξατομικευμένου

σχεδιασμού

σταδιοδρομίας

για

τους

εκπαιδευόμενους, είναι σύμφωνη με την ιδέα μιας εκπαίδευσης προσανατολισμένης
στον άνθρωπο. Προκειμένου να γίνει ο σωστός σχεδιασμός σταδιοδρομίας, θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη το προσωπικό επάγγελμα, οι μαθησιακές συνήθειες και η
μαθησιακή απόδοση. Είναι εφικτό και πρακτικό για τα επαγγελματικά ιδρύματα και τις
πλατφόρμες MOOCs να επεξεργαστούν τον εξατομικευμένο σχεδιασμό σταδιοδρομίας
για τους μαθητευόμενους με την τεχνολογία εξόρυξης δεδομένων στις πληροφορίες του
100

MOOC. Για το προσωπικό επάγγελμα, τα δεδομένα μπορούν να αντληθούν απευθείας
από τις καταχωρημένες πληροφορίες. Για τις μαθησιακές συνήθειες, ο Wang
διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τον τρόπο κατασκευής εξατομικευμένου μοντέλου
μάθησης. Για την απόδοση της μάθησης στη πλατφόρμα MOOC, κάθε περιήγηση στο
διαδίκτυο, όπως η παρακολούθηση βίντεο, η δημοσίευση στο φόρουμ, η υποβολή
αναθέσεων και η ολοκλήρωση εργασιών, καταγράφονται από την πλατφόρμα
MOOC.
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Μελλοντικές Εξελίξεις
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση εικάζει τακτικά με το πώς να φιλοξενεί
περισσότερους φοιτητές με χαμηλότερο κόστος και να διευκολύνει τη διάδοση της
γνώσης. Πολλά πιθανά σενάρια συγκαταλέγουν σημαντικό ρόλο για την τεχνολογία
και την ηλεκτρονική μάθηση. Τα μαζικά ανοιχτά μαθήματα σε απευθείας σύνδεση
(MOOCMOOC) θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ενδιαφέρουσα στρατηγική για την
πραγματοποίηση αυτών των στόχων, ανεξαιρέτως και αν αυτοί δεν είναι οι στόχοι
των περισσότερων ιδρυμάτων που παρέχουν MOOCs. Τα MOOCs διαθέτουν πλέον
περισσότερους από 5 εκατομμύρια σπουδαστές σε όλο τον κόσμο, από τους οποίους
σπουδαστές οι περισσότεροι είναι ηλικίας μεταξύ 26 και 45 ετών και έχουν
πανεπιστημιακές σπουδές. Τα MOOCs προσφέρουν στους σπουδαστές ευελιξία και
δωρεάν μαθήματα σε διάφορα θέματα. Ωστόσο, δεν είναι διαπιστευμένοι και το
ποσοστό εγκατάλειψης των μαθημάτων βρίσκεται μεταξύ 60% και 90% των
εγγεγραμμένων φοιτητών. Ο κόσμος των MOOCs εξελίσσεται γρήγορα με νέους
παιδαγωγικούς τύπους και νέους χρήστες, καθώς η ιδέα σταθερά γίνεται πιο ώριμη.
Τα MOOCs του μέλλοντος πιθανότατα θα είναι διαφορετικά από αυτά που έχουμε
τώρα, καθώς βλέπουμε την αλλαγή να συμβαίνει κυρίως σε πέντε διαστάσεις: το
μοντέλο διδασκαλίας, την πιστοποίηση, την προσαρμοστική μάθηση και τα MOOCs
για τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Το μοντέλο xMOOC το οποίο έκανε την εμφάνιση του το 2012, δεν είχε
υποστεί μεγάλη αλλαγή μέχρι το 2014, με τα ποσοστά ολοκλήρωσης και τα ποσοστά
συμμετοχής να είναι τόσο χαμηλά όπως όταν εμφανίστηκαν συγκεκριμένα στοιχεία
για τα ποσοστά ολοκλήρωσης το 2013. Δυστυχώς, φαντάζει αδύνατο να εκτελεστεί
σήμερα ένα cMOOC (MOOCένα μάθημα βασισμένο στις παιδαγωγικές αρχές του
κονεκτιβισμού ) σε μία από τις μεγάλες πλατφόρμες παροχής, αφού τα εργαλεία
λογισμικού δεν επιτρέπουν τον τύπο αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των
συμμετεχόντων που χαρακτηρίζουν το μοντέλο διδασκαλίας του cMOOC. Ωστόσο τα
xMOOCs διαθέτουν μια αρκετά γραμμική προσέγγιση με σαφώς καθορισμένα
αποτελέσματα (MOOCμάθησης) και μεθόδους εξετάσεων τύπου quiz, όπως και διαλέξεις
ίδιου τύπου. Αυτό το μοντέλο xMOOC γεννά κριτική για την επίδρασή του στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πολλοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα MOOCs δεν
μπορούν να αντικαταστήσουν έναν δάσκαλο, επειδή η μάθηση πρέπει να είναι
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διαδραστική. Επιπλέον, δεν επιτρέπουν εργαστηριακά πειράματα, κλινική πρακτική ή
ιατρική προσομοίωση.
Το μοντέλο διδασκαλίας xMOOC είναι ουσιαστικά μια συλλογή βίντεο με
ένα φόρουμ συνομιλίας. Σημαντικά μεγάλος αριθμός δασκάλων και ερευνητών
θεωρεί ότι το μοντέλο διδασκαλίας των MOOCs δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς
βασίζεται στην παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών (MOOC ζωντανά ή καταγραμμένα)
στο διαδίκτυο ή στα θεματικά βίντεο του YouTube. Ένας σπουδαστής μπορεί να βρει
κουίζ, ομάδες συζήτησης και υποστήριξη από ομότιμους σε οποιοδήποτε θέμα μέσω
κοινωνικών δικτύων (MOOCsocial media), φόρουμ, blogs και πολλών online portal.Ένα
ερώτημα που προκύπτει είναι, αν οι συμμετέχοντες σε ανεξάρτητα MOOCs αποκτούν
χρήσιμες δεξιότητες και γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε παραγωγικά,
πραγματικά περιβάλλοντα μακριά από τη διαφημιστική καμπάνια ότι τα MOOCs θα
αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά πανεπιστήμια, οποιοσδήποτε μελετά τα στοιχεία,
σύντομα βλέπει ότι τα MOOCs πιο πολύ αυξάνονται παρά αντικαθιστούν τα επίσημα
εκπαιδευτικά μοντέλα. Για τα ιδρύματα που προσφέρουν διαδικτυακά και υβριδικά
μαθήματα εδώ και πολλά χρόνια, τα MOOCs αποτελούν περισσότερο ένα
επιπρόσθετο βήμα κατά μήκος μιας προϋπάρχουσας τροχιάς και όχι μια σημαντική
καινοτομία. Τα MOOCs πρέπει να διευθετήσουν θεμελιώδη ερωτήματα, όπως τα
ακόλουθα, σχετικά με το πρότυπο διδασκαλίας τους για να διασφαλίσουν το μέλλον
τους:
• Μπορούν τα MOOCs να επιλύσουν τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες στη
μαζική εκπαίδευση που οφείλονται σε δυσμενή αναλογία εκπαιδευτών /
φοιτητών;
• Μπορούν τα MOOCs να αναστρέψουν το πρότυπο ενός (MOOCεκπαιδευτή) σε
πολλούς φοιτητές σε μοτίβο "XSeries", με τηνπολλοί σε ένα"XSeries", με την ή "XSeries", με τηνπολλοί σε πολλούς"XSeries", με την;
Χωρίς μια αρκετά καλή απάντηση σε αυτές τις διδακτικές προκλήσεις, τα
MOOCs το πιο πιθανόν είναι ότι δεν θα έχουν σημαντικό μέλλον.
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