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Η μάθηση από κείμενα 
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 Η μάθηση από κείμενα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία μέχρι 

σήμερα δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητή (Fletcher, 2006; Snow, 2003)  

 

 

«Με ποιο τρόπο επιτυγχάνονται τα μέγιστα μαθησιακά 

αποτελέσματα κατά τη διαδικασία ανάγνωσης ενός κειμένου; 

Καθιστώντας τη διαδικασία της κατανόησης του κειμένου όσο 

το δυνατόν πιο εύκολη ή υποστηρίζοντας την ενεργή και 

συνειδητή εμπλοκή του εκπαιδευόμενου κατά την 

οικοδόμηση του νοήματος του κειμένου» (Kintsch, 1998). 

 

(Britton & Gulgoz, 1991;McNamara et al, 1996;Beyer, 1990;Voss & Silfies, 1996;Vidal-Abarca 

et al, 2000;Linderholm et al, 2001;McNamara, 2001;Gilabert et al, 2005;Boscolo & Mason, 

2003;Long et al, 2006; Ainsworth & Burcham, 2007; O’ Reilly & McNamara, 2007;Ozuru et 

al, 2009) 

 

 



To μοντέλο Kατανόησης Κειμένου του 

Kintsch (1998) 

4 Πέμπτη  15 Φεβρουαρίου 2018 

 

 

Λαμβάνει υπόψη του το ρόλο του γνωστικού 

υποβάθρου του αναγνώστη κατά τη διαδικασία της 

κατανόησης.  

 

Διακρίνει  δύο  Επίπεδα Κατανόησης Κειμένου: 

Μοντέλο κειμένου (Text-base model) 

Μοντέλο εγκαθίδρυσης (Situation model) 

 

 

 



To μοντέλο Kατανόησης Κειμένου του 

Kintsch (1998)  

5 Πέμπτη  15 Φεβρουαρίου 2018 

 

 

Μοντέλο κειμένου (Text-base model) 

•Το μοντέλο κειμένου συνίσταται από εκείνα τα στοιχεία και τις 

σχέσεις τα οποία προέρχονται κατευθείαν από το κείμενο.  

•Ο εκπαιδευόμενος, για να κατασκευάσει το μοντέλο κειμένου 

χρειάζεται λεξικολογική, συντακτική και σημασιολογική γνώση.  

•Το μοντέλο κειμένου είναι αυτό που θα λαμβανόταν αν ένας 

υπομονετικός γλωσσολόγος έπρεπε να μεταφράσει το κείμενο σε 

ένα προτασιακό δίκτυο και στη συνέχεια να ολοκληρώσει το 

δίκτυο κύκλο-κύκλο. 

•Αυτή η διαδικασία, γενικά οδηγεί σε ένα φτωχό και συχνά μη 

συναφές δίκτυο.  

 

 



To μοντέλο Kατανόησης Κειμένου του 

Kintsch (1998)  

6 Πέμπτη  15 Φεβρουαρίου 2018 

 

 

Μοντέλο Εγκαθίδρυσης (Situation model) 

• Η περιγραφή της κατάστασης που κατασκευάζει ο 

εκπαιδευόμενος  βασισμένος σε ένα κείμενο, στη γνώση του 

γνωστικού του υποβάθρου και στην εμπειρία του, καλείται 

μοντέλο εγκαθίδρυσης (situation model). 

• Έτσι, το μοντέλο κειμένου περιέχει εκείνους τους κόμβους και 

συνδέσμους στη νοητική αναπαράσταση του κειμένου που έχουν 

κατευθείαν αντιστοιχίες μέσα στο ίδιο το κείμενο.  

•Το μοντέλο εγκαθίδρυσης περιλαμβάνει το μοντέλο κειμένου, 

αλλά επίσης κόμβους και συνδέσμους οι οποίοι προστίθενται 

βασισμένοι στη γνώση του κόσμου.  

 

Μοντέλο εγκαθίδρυσης (Situation model) 



To μοντέλο Kατανόησης Κειμένου του 

Kintsch (1998)  
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Μικρο-δομή  και μακρο-δομή κειμένου 

•Η μικρο-δομή αναφέρεται στις τοπικές ιδιότητες του 

κειμένου, η μακρο-δομή στη συνολική οργάνωση του 

κειμένου.  

•Και οι δυο δομές προέρχονται από το κείμενο ή 

κατασκευάζονται από τον αναγνώστη με βάση τη γνώση 

του.  

•Η μικρο-δομή είναι η πληροφορία που δίνεται από 

πρόταση σε πρόταση όπως συμπληρώνεται και 

ολοκληρώνεται με την πληροφορία από τη μνήμη μακράς 

διαρκείας. 

 

 



To μοντέλο Kατανόησης Κειμένου του 

Kintsch (1998)  
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Μικρο-δομή  και μακρο-δομή κειμένου 

• Η μακρο-δομή (van Dijk, 1980) είναι ένα σύνολο ιεραρχικά 

διατεταγμένων προτάσεων οι οποίες αναπαριστούν τη 

συνολική δομή του κειμένου η οποία προέρχεται από τη 

μικροδομή. 

• Μια ιδανική περίληψη είναι (ή θα έπρεπε να είναι) ένα κείμενο 

το οποίο εκφράζει τη μακρο-δομή. 

• Οι μικρο-προτάσεις (micro-propositions) είναι οι 

προτάσεις οι οποίες προέρχονται από τη μικρο-δομή του 

κειμένου. 

•Οι μακρο-προτάσεις είναι οι προτάσεις οι οποίες 

προέρχονται από τη μακροδομή του κειμένου. 

 



To μοντέλο Kατανόησης Κειμένου του 

Kintsch (1998)  
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Για να είναι η μάθηση αποτελεσματική, πρέπει να 

κατασκευαστεί από τον εκπαιδευόμενο ένα μοντέλο 

εγκαθίδρυσης το οποίο: 

 

(1)να είναι προσβάσιμο μέσω των χαρακτηριστικών της 

επεισοδιακής μνήμης που οικοδομεί ο εκπαιδευόμενος για το 

κείμενο, αλλά  

 

(2)επίσης και μέσω των συνδέσμων της επεισοδιακής 

μνήμης του εκπαιδευόμενου με τη γνώση του γνωστικού 

υποβάθρου του. 



Αξιολόγηση της μάθησης 
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• Δραστηριότητες αξιολόγησης του μοντέλου κειμένου 

Όλη η πληροφορία που απαιτείται για να απαντηθούν υπάρχει 

μέσα στο κείμενο. (π.χ. αναγνώριση (recognition), ερωτήσεις 

βασισμένες στο κείμενο (text-based), αναπαραγωγική ανάκληση 

(reproductive recall)) 

• Δραστηριότητες αξιολόγησης του μοντέλου 

εγκαθίδρυσης 

Για να απαντήσει ο εκπαιδευόμενος πρέπει:  

(α) η πληροφορία που εμπεριέχεται στο κείμενο να συνδυαστεί 

με τη γνώση του γνωστικού του υποβάθρου (π.χ. ερωτήσεις 

επεξεργασίας-συμπεράσματος, δραστηριότητα επίλυσης 

προβλήματος), 

 



Αξιολόγηση της μάθησης 
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(β) η οργάνωση της πληροφορίας μέσα στο κείμενο 

πρέπει να είναι διακριτή (π.χ. ταξινόμηση λέξεων-

κλειδιών), 

(γ) περισσότερα από ένα τμήματα του κειμένου να 

προσπελαστούν και να γίνει κατανοητή η μεταξύ τους 

σχέση (π.χ., ερωτήσεις γεφυρώματος-συμπεράσματος).  

Οι ερωτήσεις γεφυρώματος-συμπεράσματος αξιολογούν 

το μοντέλο εγκαθίδρυσης όταν η κατανόηση των τμημάτων 

του κειμένου απαιτεί και γνώση από το γνωστικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευόμενου. εκπαιδευόμενος κατά τη 

διαδικασία της κατανόησης (Kintsch, 1998).  

 

 



Αξιολόγηση της μάθησης 

12 Πέμπτη  15 Φεβρουαρίου 2018 

 

 

 

 

 

(β) η οργάνωση της πληροφορίας μέσα στο κείμενο 

πρέπει να είναι διακριτή (π.χ. ταξινόμηση λέξεων-

κλειδιών), 

(γ) περισσότερα από ένα τμήματα του κειμένου να 

προσπελαστούν και να γίνει κατανοητή η μεταξύ τους 

σχέση (π.χ., ερωτήσεις γεφυρώματος-συμπεράσματος).  

Οι ερωτήσεις γεφυρώματος-συμπεράσματος αξιολογούν 

το μοντέλο εγκαθίδρυσης όταν η κατανόηση των τμημάτων 

του κειμένου απαιτεί και γνώση από το γνωστικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευόμενου. εκπαιδευόμενος κατά τη 

διαδικασία της κατανόησης (Kintsch, 1998).  

 

 



Η μάθηση από κείμενα Πληροφορικής 

13 Πέμπτη,  15  Φεβρουαρίου  2018 

 Τα κείμενα Πληροφορικής διαφέρουν από αυτά των κοινωνικών 

επιστημών και των φυσικών επιστημών γιατί: 

 

 Η επιστήμη της Πληροφορικής στηρίζεται σε διαφορετικές 

επιστήμες, 

 

 Οι εκπαιδευόμενοι πληροφορικής πρέπει να μάθουν να 

συνδυάζουν τη θεωρία και την πρακτική, 

 

 ν’ αναγνωρίζουν τη σημασία της αφαιρετικής ικανότητας 

και να εκτιμούν την αξία της καλής μηχανικής σχεδίασης 
(ACM and IEEE, 2008). 
 

 

 

 



Συνοχή Κειμένου-Συνεκτικότητα Κειμένου  

14 Πέμπτη  15  Φεβρουαρίου  2018 

 
 

 

 

 

 

 

• O βαθμός στον οποίον οι έννοιες, οι ιδέες και οι σχέσεις μέσα σε ένα 

κείμενο είναι ξεκάθαρες αναφέρεται ως συνοχή του κειμένου (text 

cohesion). 

 

• Η οικοδόμηση της συνοχής του κειμένου από τον αναγνώστη, 

αναφέρεται ως συνεκτικότητα του κειμένου (text coherence). 

 

• Η συνεκτικότητα του κειμένου αναφέρεται στο βαθμό στον οποίον ο 

εκπαιδευόμενος είναι ικανός να κατανοήσει τις σχέσεις μεταξύ των 

ιδεών μέσα σ’ ένα κείμενο και αυτό εξαρτάται γενικά από το εάν αυτές οι 

σχέσεις δηλώνονται με σαφήνεια μέσα στο κείμενο και από την 

προϋπάρχουσα γνώση του εκπαιδευόμενου. 

 

• Διακρίνεται σε : α) τοπική συνοχή (local cohesion) β)συνολική 

συνοχή (global cohesion). 

 
(Graesser, McNamara, & Louwerse, 2003;McNamara et  al., 1996) 

 

 



Κανόνες που χρησιμοποιούνται για τη 

μεγιστοποίηση της τοπικής συνοχής 

15 Πέμπτη,  15  Φεβρουαρίου  2018 

 
 

 

 

 

 

 

Οι αντωνυμίες αντικαθίστανται με ονοματικές 

φράσεις όταν οι αναφορές είναι διφορούμενες (π.χ. 

στη φράση: «Αυτός είναι ο κρίσιμος κόμβος» η 

αντωνυμία «αυτός» αντικαθίσταται με το ουσιαστικό 

«η ρίζα».  
 

Προστίθενται πληροφορίες οι οποίες συνδέουν μη 

γνωστές έννοιες με γνωστές (π.χ., «Οι συνδέσεις είναι 

μιας κατεύθυνσης», γίνεται «Οι συνδέσεις είναι μιας 

κατεύθυνσης, δηλαδή η ροή των πληροφοριών έχει την 

ίδια πάντα φορά επάνω στο δακτύλιο (είτε αυτή των 

δεικτών του ρολογιού είτε την αντίστροφη»). 

 
(McNamara et al, 1996; Ozuru et al, 2009) 

 

 



Κανόνες που χρησιμοποιούνται για τη 

μεγιστοποίηση της συνολικής συνοχής 
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Προστίθενται τίτλοι (π.χ. τοπολογία δακτυλίου) 

 

 

Προστίθενται μακρο-προτάσεις που χρησιμεύουν 

για τη σύνδεση κάθε παραγράφου με την επόμενη 

παράγραφο και με το συνολικό κείμενο (π.χ. «Στη 

συνέχεια θα συζητηθούν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της τοπολογίας αστέρα») 

 

 
 

(McNamara et al, 1996; Ozuru et al, 2009) 

 

 



Παράδειγμα κειμένου με χαμηλή τοπική συνοχή  
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 Τέσσερις εκδόσεις κειμένου με διαφορετική τοπική και 

συνολική συνοχή  (lg, Lg, l g, LG)  

 
 Παράδειγμα κειμένου με χαμηλή τοπική συνοχή 

«Η τοπολογία διαύλου υποστηρίζει σύνδεση ευρείας εκπομπής. Το μήνυμα 

που στέλνει ένας κόμβος σε έναν άλλον, περιέχει τη διεύθυνση του 

παραλήπτη. Μόλις αυτός λάβει το μήνυμα, ελέγχει τη διεύθυνση του 

παραλήπτη για να προσδιορίσει αν το μήνυμα προορίζεται γι’ αυτόν. Αν 

συμβαίνει αυτό, ο παραλήπτης αντιγράφει το πακέτο και στη συνέχεια το 

στέλνει στους υπόλοιπους κόμβους». 

 

 Παράδειγμα κειμένου με υψηλή τοπική συνοχή 

«Η τοπολογία διαύλου υποστηρίζει σύνδεση ευρείας εκπομπής. Σε αυτή τη 

σύνδεση, το μήνυμα που στέλνεται από κάθε κόμβο λαμβάνεται από όλους 

τους κόμβους του δικτύου. Μόλις ο κόμβος λάβει το μήνυμα, ελέγχει τη 

διεύθυνση του παραλήπτη για να προσδιορίσει αν το μήνυμα προορίζεται 

γι’ αυτόν τον κόμβο. Αν συμβαίνει αυτό, ο παραλήπτης αντιγράφει το 

πακέτο το οποίο σημαίνει ότι δημιουργεί ένα αντίγραφο του αρχικού 

πακέτου και στη συνέχεια στέλνει το πακέτο στους υπόλοιπους κόμβους». 

 

 



Δραστηριότητες αξιολόγησης της μάθησης 

18 Τρίτη,  5  Ιουλίου 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 Δραστηριότητα ανίχνευσης γνωστικού υποβάθρου 

 

 Δραστηριότητα Ταξινόμησης (Αρχική και Τελική) 

 

 Δραστηριότητα Ανάκλησης Κειμένου 

 

 Ερωτήσεις Βασισμένες στο Κείμενο 

 

 Ερωτήσεις Γεφυρώματος – Συμπεράσματος 

 

 Ερωτήσεις Επεξεργασίας-Συμπεράσματος 

 

 Ερωτήσεις Επίλυσης Προβλήματος 

 

 

 
(Kintsch, 1998) 



Δραστηριότητα ανίχνευσης γνωστικού 

υποβάθρου 

19 Τρίτη,  5  Ιουλίου 2011 

 
 

 

 

 

 

 

Στους εκπαιδευόμενους δίνεται  ένα ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης γνωστικού υποβάθρου με σκοπό να 

προσδιοριστούν οι ατομικές διαφορές των 

εκπαιδευόμενων στο γνωστικό αντικείμενο που 

μελετούν. 

 

Πρδ. Για το γνωστικό αντικείμενο των «Δικτύων 

Υπολογιστών»: (π.χ. «Γιατί χρησιμοποιούμε τα δίκτυα 

επικοινωνιών;», «Ποιες συνθήκες πρέπει να 

ικανοποιούνται ώστε μια ομάδα υπολογιστών ν’ αποτελεί 

δίκτυο;»…). 
 



Δραστηριότητα ταξινόμησης (sorting activity) πριν και 

μετά την ανάγνωση του κειμένου 

20 Τρίτη,  5  Ιουλίου 2011 

 
 

 

 

 

 

 

Η  δραστηριότητα ταξινόμησης έχει αποδειχτεί κατάλληλη 

μέθοδος για την αξιολόγηση της μάθησης. Η 

δραστηριότητα της ταξινόμησης είναι μια εναλλακτική 

μέθοδος για την αξιολόγηση της κατανόησης του μοντέλου 

εγκαθίδρυσης.  

 

 

Έχει μεγάλη προοπτική ως απλή δραστηριότητα η οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος αξιολόγησης και ως 

μορφή διδασκαλίας (Kintsch, 1998; McNamara et al., 1996).    

 
 



To Περιβάλλον ALMA: Adaptive Learning Models 

from Texts and Activities 

21 Πέμπτη  15 Φεβρουαρίου  2018 



Δραστηριότητες αξιολόγησης του μοντέλου 

κειμένου 

22 Τρίτη,  5  Ιουλίου 2011 

 
 

 

 

 

 

 

Ανάκληση κειμένου (Text Recall) 
 

Οι εκπαιδευόμενοι διαβάζουν το κείμενο και στη συνέχεια, τους 

ζητείται  ν’ ανακαλέσουν από την ενότητα του κειμένου που 

διάβασαν, π.χ,  την «Τοπολογία διαύλου», όσο περισσότερη 

πληροφορία μπορούν και να τη γράψουν.  

 

Η ανάκληση του κειμένου θεωρείται ως μέτρηση αξιολόγησης του 

μοντέλου κειμένου διότι είναι δυνατή η πρόσβαση και η αναπαραγωγή 

διαφορετικών τμημάτων μιας ενότητας χωρίς την κατανόηση ή την 

αναπαραγωγή της σχέσης μεταξύ τους (Kintsch, 1998). 

 

Ερωτήσεις βασισμένες στο κείμενο (text-based questions):Η 

αναγκαία πληροφορία για ν’ απαντηθεί η ερώτηση εμπεριέχεται σε μια 

μόνο πρόταση του κειμένου (π.χ., «Τι είναι ένα τοπικό δίκτυο 

υπολογιστών  ;» 

 
 



Δραστηριότητες αξιολόγησης του μοντέλου 

εγκαθίδρυσης (situation model) 

23 Τρίτη,  5  Ιουλίου 2011 

 
 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις γεφυρώματος-συμπεράσματος (bridging-

inference questions): Η πληροφορία εμπεριέχεται μέσα 

στο κείμενο αλλά για ν’ απαντηθεί η ερώτηση απαιτείται η 

σύνδεση δύο ή περισσοτέρων προτάσεων (π.χ., «Ποια 

είναι η διαφορά στη χρήση του πρωτοκόλλου πρόσβασης 

στο μέσον CSMA και του CSMA/CD, στην τοπολογία 

διαύλου;»  

 

  Ερωτήσεις επεξεργασίας-συμπεράσματος 

    (elaborative-inference questions): Για ν’ απαντηθεί η 

ερώτηση, απαιτείται η σύνδεση της πληροφορίας του 

κειμένου και του γνωστικού υποβάθρου (π.χ., «Ποια είναι η 

διαφορά μεταξύ ενός τοπικού δικτύου και του διαδικτύου;»)   
 



Δραστηριότητες αξιολόγησης του μοντέλου 

εγκαθίδρυσης (situation model) 

24 Τρίτη,  5  Ιουλίου 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις επίλυσης προβλήματος (problem-solving 

questions): Απαιτείται η σύνδεση της πληροφορίας από 

διαφορετικές προτάσεις μέσα στο κείμενο και η εφαρμογή 

αυτής της πληροφορίας σε μια καινούργια κατάσταση 

(π.χ.,  

 

  «Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να φτιάξετε το δικό σας τοπικό 

δίκτυο ώστε να επικοινωνείτε με τους συμμαθητές σας. 

Ποια χαρακτηριστικά θα λάβετε υπόψη σας ώστε να 

επιλέξετε την τοπολογία που θα χρησιμοποιήσετε;» 
 

 
 



Η μάθηση από Κείμενα Πληροφορικής 

1η Εμπειρική  Μελέτη (Gasparinatou, Tsaganou & 

Grigoriadou, 2008a)  

25 

 
 

 

 

 

 

 

 

Σκοπός:η διερεύνηση της επίδρασης της συνοχής του 

κειμένου στη μάθηση εκπαιδευομένων με χαμηλό και 

υψηλό γνωστικό υπόβαθρο στην επιστήμη της 

Πληροφορικής.  

 

Συμμετέχοντες:58 φοιτητές Τμήματος Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών 

 

Διαδικασία:(1) Δραστηριότητα αρχικής ταξινόμησης (2) 

Δραστηριότητα Γνωστικού Υποβάθρου (3) 1η ανάγνωση κειμένου, 

(4) 1η  ανάκληση κειμένου, (5) 1ο  ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, (6) 

2η  ανάγνωση του κειμένου, (7) 2η ανάκληση του κειμένου, (8) 2ο 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και (9) δραστηριότητα τελικής 

ταξινόμησης.  
 

 



Κείμενα  

26 

 
 

 

 

 

 

 

 Τέσσερις εκδόσεις κειμένου με διαφορετική τοπική και 

συνολική συνοχή  (lg, Lg, l g, LG)  

 
 Παράδειγμα κειμένου με χαμηλή τοπική συνοχή 

«Η τοπολογία διαύλου υποστηρίζει σύνδεση ευρείας εκπομπής. Το μήνυμα 

που στέλνει ένας κόμβος σε έναν άλλον, περιέχει τη διεύθυνση του 

παραλήπτη. Μόλις αυτός λάβει το μήνυμα, ελέγχει τη διεύθυνση του 

παραλήπτη για να προσδιορίσει αν το μήνυμα προορίζεται γι’ αυτόν. Αν 

συμβαίνει αυτό, ο παραλήπτης αντιγράφει το πακέτο και στη συνέχεια το 

στέλνει στους υπόλοιπους κόμβους». 

 

 Παράδειγμα κειμένου με υψηλή τοπική συνοχή 

«Η τοπολογία διαύλου υποστηρίζει σύνδεση ευρείας εκπομπής. Σε αυτή τη 

σύνδεση, το μήνυμα που στέλνεται από κάθε κόμβο λαμβάνεται από όλους 

τους κόμβους του δικτύου. Μόλις ο κόμβος λάβει το μήνυμα, ελέγχει τη 

διεύθυνση του παραλήπτη για να προσδιορίσει αν το μήνυμα προορίζεται 

γι’ αυτόν τον κόμβο. Αν συμβαίνει αυτό, ο παραλήπτης αντιγράφει το 

πακέτο το οποίο σημαίνει ότι δημιουργεί ένα αντίγραφο του αρχικού 

πακέτου και στη συνέχεια στέλνει το πακέτο στους υπόλοιπους κόμβους». 

 



Αποτελέσματα-Ανάκληση μικρο-

προτάσεων 
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•Χαμηλό γνωστικό υπόβαθρο: Ανακάλεσαν καλύτερα το 

κείμενο με τη μέγιστη τοπική και συνολική συνοχή LG με 

στατιστικά σημαντική διαφορά  ( p=0,00) 

 

 

•Yψηλό γνωστικό υπόβαθρο: Ανακάλεσαν λίγο καλύτερα το 

κείμενο με τη μέγιστη τοπική και συνολική συνοχή  Οι διαφορές 

στην ανάκληση των μικρο-προτάσεων δεν ήταν στατιστικά 

σημαντικές (p=0,673)  



Αποτελέσματα-Ερωτήσεις Αξιολόγησης 
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Αναγνώστες με χαμηλό γνωστικό υπόβαθρο: 
 

Απέδωσαν καλύτερα με το κείμενο υψηλής συνοχής 

(LG) 
 

στις ερωτήσεις βασισμένες στο κείμενο (p=0,015) 

 

Στις ερωτήσεις γεφυρώματος-συμπεράσματος (p=0,917) 

 

Στις ερωτήσεις επεξεργασίας-συμπεράσματος(p=0,414) 

 

Στις ερωτήσεις επίλυσης προβλήματος (p=0,354) 

 

 

 



Αποτελέσματα-Ερωτήσεις Αξιολόγησης 
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Αναγνώστες με υψηλό γνωστικό υπόβαθρο: 
 

Απέδωσαν καλύτερα:  

 

με το κείμενο υψηλής συνοχής (LG) στις ερωτήσεις 

βασισμένες στο κείμενο χωρίς στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (p=0,5). 

 

με το κείμενο χαμηλής συνοχής (lg) στις ερωτήσεις: 

 

(α) γεφυρώματος-συμπεράσματος (p=0,35) 

(β)επεξεργασίας-συμπεράσματος (p=0,04) 

(γ)επίλυσης προβλήματος (p=0,31) 
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Αναγνώστες με χαμηλό γνωστικό υπόβαθρο που 

διάβασαν τα κείμενα lg και LG (t_test) 

 

 

Απέδωσαν καλύτερα  με το κείμενο υψηλής συνοχής (LG)  

 

στις ερωτήσεις βασισμένες στο κείμενο (p=0,004) 

 

στις ερωτήσεις γεφυρώματος συμπεράσματος (p=0,846) 

 

στις ερωτήσεις επεξεργασίας-συμπεράσματος (p=0,101) 

 

στις ερωτήσεις επίλυσης προβλήματος (p=0,04) 

 

 

 



Αποτελέσματα-Ερωτήσεις Αξιολόγησης 
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Αναγνώστες με υψηλό γνωστικό υπόβαθρο που 

διάβασαν τα κείμενα lg και LG (t_test): 

 

Απέδωσαν καλύτερα  με το κείμενο χαμηλής συνοχής (lg)  

 

στις ερωτήσεις γεφυρώματος συμπεράσματος (p=0,28) 

στις ερωτήσεις επεξεργασίας-συμπεράσματος (p=0,09) 

στις ερωτήσεις επίλυσης προβλήματος (p=0,04) 

 

Απέδωσαν καλύτερα  με το κείμενο υψηλής συνοχής (LG)  

 

στις ερωτήσεις βασισμένες στο κείμενο (p=0,31) 

 

 

 

 



Αποτελέσματα-Δραστηριότητα Ταξινόμησης 
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Αναγνώστες με χαμηλό γνωστικό υπόβαθρο (one way 

Anova) 

  

βελτιώθηκαν περισσότερο όσοι διάβασαν το κείμενο LG 

(p=0,00) 

 

 

Αναγνώστες με υψηλό γνωστικό υπόβαθρο (one way 

Anova) 

 

 βελτιώθηκαν περισσότερο όσοι διάβασαν το κείμενο lg 

(p=0,00) 

 

 

 



Αποτελέσματα-Δραστηριότητα Ταξινόμησης 
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Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την παραδοχή ότι το 

κείμενο με κενά συνοχής εμπλέκει τους αναγνώστες με 

υψηλό γνωστικό υπόβαθρο σε ενεργή επεξεργασία και 

τους βοηθά να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μοντέλο 

εγκαθίδρυσης για το κείμενο. 
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Ανάκληση Κειμένου 
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Περίληψη  Κειμένου 
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Ερωτήσεις Βασισμένες στο Κείμενο 
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Ερωτήσεις Γεφυρώματος-Συμπεράσματος 
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Ερωτήσεις Επεξεργασίας-Συμπεράσματος 
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Δραστηριότητα Επίλυσης Προβλήματος 
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Δραστηριότητα Ενεργού Πειραματισμού 
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Δραστηριότητα Ενεργού Πειραματισμού 
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Δραστηριότητα Τελικής Ταξινόμησης 

54 Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011 



Ανατροφοδότηση 

55 Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011 

Πληροφοριακή 

 

Διδακτική 

 

Στοχαστική  
 

 

(Gouli, Gogoulou, Papanikolaou, & Grigoriadou, 2006)  



Ανατροφοδότηση 
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Πληροφοριακή 

 

Διδακτική 

 

Στοχαστική  
 

 

(Gouli, Gogoulou, Papanikolaou, & Grigoriadou, 2006)  



Ανατροφοδότηση 
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Ανατροφοδότηση 
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Ανατροφοδότηση 
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Μοντέλο Εκπαιδευόμενου 
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Αναθεωρημένη Ταξινομία του 

Bloom 

 



 

Επίπεδα γνωστικών διεργασιών 

κατά Mayer 
 Ανάκληση (Remember) περιλαμβάνει αναγνώριση και ανάκληση γνώσης.  

Να κατονομάσετε τα πέντε χαρακτηριστικά του αλγορίθμου.  

 Κατανόηση (Understand) αφορά διεργασίες απόδοσης μιας πληροφορίας 

σε άλλη μορφή, επεξήγησης μέσω παραδειγμάτων, κατηγοριοποίησης, 

σύνοψης, εξαγωγής συμπερασμάτων και σύγκρισης. 

Να διατυπώσετε σε μία παράγραφο (περίπου 10 γραμμών) την εξέλιξη στα πολυμέσα 

όσον αφορά στις μορφές πληροφορίας και στο βαθμό αλληλεπίδρασης που παρείχαν 

 Εφαρμογή (Apply) αφορά εκτέλεση και υλοποίηση μιας διαδικασίας  

Θεωρείστε την ακόλουθη δομή, οργάνωση και κατάσταση μνήμης. Να απεικονίσετε 

σχηματικά τη λειτουργία ανάγνωσης των block Χ, Υ από το σκληρό δίσκο. 

 



 

Επίπεδα γνωστικών διεργασιών 

κατά Mayer 

 Ανάλυση (Analyse) αφορά διεργασίες διάκρισης σημαντικών στοιχείων 

από λιγότερα σημαντικά, οργάνωσης διαφόρων τμημάτων σε ένα σύνολο, 

απόδοσης χαρακτηριστικών μιας έννοιας/άποψης  

Να διατυπώσετε τις προδιαγραφές αγοράς ενός υπολογιστή ο οποίος θα 

χρησιμοποιείται κυρίως για τις ακόλουθες εργασίες … 

 Αξιολόγηση (Evaluate) αφορά έλεγχο και κρίση ενός προϊόντος ή μιας 

διαδικασίας.  

Αξιολόγηση ή ομότιμη αξιολόγηση σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, 

συμπλήρωσης/επέκτασης ενός εννοιολογικού χάρτη 

 Δημιουργία (Create) αναφέρεται στη δημιουργία εναλλακτικών 

υποθέσεων, του σχεδιασμού για την πραγματοποίηση μιας εργασίας και 

της παραγωγής ενός προϊόντος. 

Δραστηριότητα Ιστοεξερεύνησης 



Μοντέλο Kατανόησης Kειμένου  του 

Kintsch 
  Καθορίζει το ρόλο της προϋπάρχουσας γνώσης κατά τη 

διαδικασία της κατανόησης κειμένου. 

Διαχωρίζει τη νοητική αναπαράσταση του αναγνώστη σε: 

μοντέλο κειμένου (αποτελείται μόνο από στοιχεία και σχέσεις 

κατευθείαν από το κείμενο) 

μοντέλο εγκαθίδρυσης (δημιουργείται με συνδυασμό στοιχείων του 

κειμένου με την προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία του αναγνώστη) 

 

Η αξιολόγηση της μάθησης από το κείμενο κρίνεται από τον 

βαθμό κατασκευής των μοντέλων αυτών με: 

Ερωτήσεις βασισμένες στο κείμενο (μοντέλο κειμένου) 

Δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος (μοντέλο εγκαθίδρυσης) 

Ερωτήσεις επεξεργασίας-συμπεράσματος (μοντέλο εγκαθίδρυσης) 

Ερωτήσεις γεφυρώματος-συμπεράσματος (μοντέλο εγκαθίδρυσης) 



 

Ερωτήσεις γεφυρώματος-συμπεράσματος 
Αξιολογούν το μοντέλο εγκαθίδρυσης του αναγνώστη  

 

Για την απάντησή τους απαιτείται: συνδυασμός γνώσεων από 

διάφορα τμήματα του κειμένου με την προϋπάρχουσα γνώση 

του αναγνώστη και η εξαγωγή κάποιου συμπεράσματος 

 

Παράδειγμα ερωτήσεων γεφυρώματος-συμπεράσματος:  
Έστω ένας υπολογιστής με κύρια μνήμη μεγέθους 1ΜΒ, οργανωμένη σε 

κελιά μεγέθους 8 bit. Αν στον υπολογιστή αυτόν εκτελούνται εντολές 

μεγέθους 16 bit, α) από πόσα bit αποτελείται ο δίαυλος διευθύνσεων; 

 

Διερευνάται η επίτευξη των γνωστικών διεργασιών επιπέδου (Mayer): 

 ανάκλησης (ορισμός και λειτουργία του διαύλου διευθύνσεων, δομή κύριας 

μνήμης, μονάδες δυαδικού συστήματος) 

 κατανόησης (εξαγωγή συμπερασμάτων για τη διευθυνσιοδότηση των 

κελιών της κύριας μνήμης και για το μέγεθος του διαύλου διευθύνσεων)  

 εφαρμογής (υπολογισμός του μεγέθους του διαύλου διευθύνσεων για τα 

συγκεκριμένα δεδομένα) 

Η απάντηση απαιτεί συνδυασμό γνώσεων από δύο τουλάχιστον σημεία του 



Ερωτήσεις γεφυρώματος-συμπεράσματος 
Αξιολογούν το μοντέλο εγκαθίδρυσης του αναγνώστη  

Για την απάντησή τους απαιτείται: συνδυασμός γνώσεων από 

διάφορα τμήματα του κειμένου με την προϋπάρχουσα γνώση 

του αναγνώστη και η εξαγωγή κάποιου συμπεράσματος 

 

Παράδειγμα ερωτήσεων γεφυρώματος-συμπεράσματος:  
Έστω ένας υπολογιστής με κύρια μνήμη μεγέθους 1ΜΒ, οργανωμένη σε 

κελιά μεγέθους 8 bit. Αν στον υπολογιστή αυτόν εκτελούνται εντολές 

μεγέθους 16 bit, α) από πόσα bit αποτελείται ο δίαυλος διευθύνσεων; 

 

Διερευνάται η επίτευξη των γνωστικών διεργασιών επιπέδου (Mayer): 

 ανάκλησης (ορισμός και λειτουργία του διαύλου διευθύνσεων, δομή κύριας 

μνήμης, μονάδες δυαδικού συστήματος) 

 κατανόησης (εξαγωγή συμπερασμάτων για τη διευθυνσιοδότηση των 

κελιών της κύριας μνήμης και για το μέγεθος του διαύλου διευθύνσεων)  

 εφαρμογής (υπολογισμός του μεγέθους του διαύλου διευθύνσεων για τα 

συγκεκριμένα δεδομένα) 

Η απάντηση απαιτεί συνδυασμό γνώσεων από δύο τουλάχιστον σημεία του 

κειμένου (δίαυλος διευθύνσεων, δομή κύριας μνήμης) με πρότερες γνώσεις 

για το δυαδικό σύστημα και εξαγωγή συμπεράσματος για το μέγεθος του 

διαύλου διευθύνσεων. 



 

Παράδειγμα ερωτήσεων γεφυρώματος-συμπεράσματος:  

(συνέχεια) 
 β) Ποιος αριθμός προστίθεται στον μετρητή προγράμματος 

προκειμένου να βρεθεί η διεύθυνση της επόμενης εντολής; 

 

Η απάντηση απαιτεί συνδυασμό γνώσεων από διάφορα σημεία του κειμένου, 

μετρητής προγράμματος, διευθυνσιοδότηση κελιών μνήμης, μέγεθος 

εντολής Προγράμματος, με πρότερες γνώσεις για τη δομή κύριας μνήμης 

και εκτέλεση προγράμματος και εξαγωγή συμπεράσματος για τον αριθμό 

που προστίθεται στον μετρητή προγράμματος. 

 

Διερευνάται η επίτευξη των γνωστικών διεργασιών επιπέδου (Mayer): 

 ανάκλησης (ορισμός και λειτουργία του μετρητή προγράμματος, ορισμός και 

εκτέλεση εντολής προγράμματος) 

 κατανόησης (εξαγωγή συμπεράσματος για το βήμα αύξησης του μετρητή 

προγράμματος ανάλογα με την οργάνωση της κύριας μνήμης και το μέγεθος 

εντολής)  

 εφαρμογής (υπολογισμός του βήματος αύξησης του μετρητή προγράμματος 

για τα συγκεκριμένα δεδομένα) 

Η απάντηση των ερωτήσεων αυτών υποδεικνύει καλά δομημένα μοντέλα 

κειμένου και εγκαθίδρυσης του αναγνώστη. 
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Ότι μπορείς να κάνεις ή έστω 

φαντάζεσαι πως μπορείς να 

κάνεις, 

ξεκίνα το. Η τόλμη εμπεριέχει 

ευφυΐα, μαγεία και δύναμη 
 

Γκαίτε 

 
 

Σας ευχαριστώ………… 


