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Ψηφιακή Εφαρμογή Αυτορρυθμιζόμενης Μάθησης 

Κερασιά Μαρούσου kerasia@eulegein.net  

Δημήτρης  Μαρούσος   marousos@eulegein.net  

Θεωρητική Υποστήριξη 

Το κυκλικό Μοντέλο του Zimmerman (2000)  
Η Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση (ΑΡΜ) οργανώνεται σε 3 διαδοχικές φάσεις, που 
επαναλαμβάνονται κυκλικά έως την επίτευξη του μαθησιακού στόχου. 

Ανάπτυξη Ψηφιακής Εφαρμογής ΜελετΩΓραμμα 

  
 

Αποτελέσματα 

Φάση Πρόνοιας 
Σχεδιασμός Έργου  
- Εκτίμηση απαιτήσεων έργου.  
- Στοχοθεσία. 
- Στρατηγικός σχεδιασμός.  
- Οργάνωση Χρόνου. 
- Αναζήτηση πηγών υποστήριξης. 

Ενεργοποίηση Κινήτρων 
- Προσδοκίες. 
- Αναζήτηση δυνάμεων /  
   Αυτοαποτελεσματικότητα. 
- Προσανατολισμός στο στόχο. 

Φάση Επιτέλεσης 
Υλοποίηση Έργου 
- Εστίαση Προσοχής.  
- Εφαρμογή στρατηγικών. 
- Αυτοκαθοδήγηση. 
- Αξιοποίηση περιβαλλοντικών πηγών 

   υποστήριξης.  
Αυτοπαρατήρηση 

- Παρακολούθηση πορείας. 
- Διατήρηση του κινήτρου. 
- Βουλητικός έλεγχος. 
- Παρακολούθηση αποτελέσματος. 

Φάση Αναστοχασμού 
 

Αυτοκριτική 
- Αξιολόγηση Αποτελέσματος. 
- Αυτοαξιολόγηση. 

- Αιτιακές Αποδόσεις.  
 

Αντίδραση 
- Ικανοποίηση ή άλλο συναίσθημα. 
- Αναζήτηση τρόπων βελτίωσης. 
- Προσαρμοστικές ρυθμίσεις (για το 
    επόμενο μαθησιακό έργο). 
 

Όνομα Χρήστη 

10 επιλέξιμα & εναλλάξιμα αρθρώματα 
Εξυπηρέτηση 3 φάσεων Κυκλικού Μοντέλου ΑΡΜ. 

Αρθρώματα Παιχνιδοποίησης 

1. Φάση Πρόνοιας 
 Οργάνωση ημερήσιου πλάνου μελέτης. 
 Iεράρχηση μαθημάτων κατά προτεραιότητα. 
 Εκτίμηση βαθμού δυσκολίας κάθε μαθήματος. 
 Εκτίμηση απαιτούμενου χρόνου μελέτης (ΧΜ). 
 Προσδιορισμός συναισθηματικής κατάστασης. 

2. Φάση Επιτέλεσης 
Καταγραφή πραγματικού ΧΜ ανά μάθημα.  
 Παύση ΧΜ για διαλείμματα. 
 Ξεκούραση. 
 Ενασχόληση με άλλη δραστηριότητα. 

 Καταγραφή συνολικού πραγματικού ΧΜ. 

3. Φάση Αναστοχασμού 
 Αυτοαξιολόγηση. 
 Αναγνώριση & προσδιορισμός στρατηγικών 

μελέτης και αυτοπαρακολούθησης. 
 Προσδιορισμός τρόπου μελέτης (αυτόνομη ή 

υποστηριζόμενη). 
 Συνοπτική παρουσίαση στατιστικών στοιχείων.  

Δεδομένα από έντυπο ΜελετΩΓραμμα 
Θετικές αλλαγές σε τομείς όπως: 
 Οργάνωση και αποτελεσματικότητα της μελέτης. 
 Αυτονόμηση, συνεργασία με γονείς. 
 Συνθήκες μελέτης, χρόνος μελέτης. 
 Αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας. 
 Σχολική συμμετοχή και επίδοση. 

Ανάπτυξη Έντυπης Έκδοσης ΜελετΩΓραμμα 

Σκεπτικό ψηφιοποίησης 
 Ενίσχυση κινήτρου χρήσης/αξιοποίησης του εργαλείου. 

 Ενθάρρυνση αυτονόμησης. 

 Οργάνωση / οριοθέτηση γονεϊκής υποστήριξης. 

 Βελτίωση συνθηκών & οριοθέτηση χρόνου μελέτης. 

 Αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας. 

 Συστηματική συλλογή ποσοτικών δεδομένων. 

Ερευνητικές Προοπτικές 

Κοιτώντας μπροστά 
 Διερεύνηση εγκυρότητας του εργαλείου. 
 Διερεύνηση οφέλους σε τυπικούς μαθητές και σε 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες . 
 Αναζήτηση ηλικιακής ομάδας μέγιστου οφέλους. 
 Αναζήτηση ‘κρίσιμης’ ηλικιακά περιόδου ΑΡΜ. 
 Διερεύνηση διαφορικού οφέλους μηχανισμών  
    παιχνιδοποίησης. 
 Διερεύνηση διατήρησης στο χρόνο (και μετά τη λήξη 
   περιόδου χρήσης της εφαρμογής) των θετικών 
   αλλαγών  ΑΡΜ. 

Πλατφόρμα Στατιστικών Δεδομένων 

Προβολή & Διαχείριση Στατιστικών Στοιχείων 
 Τρεις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών: 

1. Παιδί - Μαθητής 
2. Γονέας 
3. Σύμβουλος Μελέτης 

 Διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης ανά κατηγορία. 
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