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1 Εισαγωγή και θεωρητικό πλαίσιο
Τα εργαλεία αυτο-αναστοχασμού και οι ηλεκτρονικές αυτο-αξιολογήσεις είναι συμβουλευτικά και
ενημερωτικά μέσα που υλοποιούνται με τη χρήση του διαδικτύου, τα οποία συμβάλλουν στην εξέταση
πτυχών του εαυτού (Hornke, Wosnitza & Bürger, 2013). Το ‘Εργαλείο Αυτο-Αναστοχασμού’ (ΕΑΑ, 2.0)
(Student Self-Reflection Tool, SRT 2.0) αποτελεί μέρος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SUnStAR που
στοχεύει στον εντοπισμό φοιτητών/ριών που βρίσκονται σε κίνδυνο ως προς τη συνέχιση των σπουδών
τους, εγείροντας την ενημερότητά τους και τον αυτο-αναστοχασμό τους μέσω της ανατροφοδότησης.
Το ΕΑΑ 2.0 βοηθά τους/τις φοιτητές/ριες να αναστοχαστούν ανώνυμα σχετικά με την κατάσταση των
σπουδών τους χωρίς χρονικούς περιορισμούς και με δομημένο τρόπο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
πιο ασφαλείς αποφάσεις σχετικά με τις σπουδές και αυξημένη ικανοποίηση από αυτές. Εάν
εντοπιστούν ορισμένα ζητήματα (π.χ., έλλειψη εσωτερικών κινήτρων), το SUnStAR παρέχει μια
ψηφιακή πλατφόρμα, ώστε οι φοιτητές/ριες που βρίσκονται στο χαμηλότερο όριο να αποκτήσουν
ευκολότερη πρόσβαση σε συμβουλευτική με σκοπό την αποκατάσταση. Συγκεκριμένα, το SUnStAR
παρέχει: (α) προσανατολισμένες στο στόχο πληροφορίες για υπηρεσίες υποστήριξης παρεχόμενες από
το Πανεπιστήμιο και από άλλους φορείς και (β) εξειδικευμένες ανά θέμα συστάσεις για τη μάθηση σε
μια αυτο-κατευθυνόμενη πλατφόρμα μάθησης (βλ. Εικόνα 1).

Αυτοαναστοχασμός
πάνω στις
σπουδές

Συστάσεις για την ψηφιακή πλατφόρμα
εκπαίδευσης

ΕΑΑ 2.0
Στόχος: Φοιτητές/ριες

Αυτοκατευθυνόμενη
μάθηση

Πληροφόρηση και
υποστήριξη

Διαδικτυακή εκπαίδευση
εστιασμένη σε ένα θέμα

Πληροφόρηση αναφορικά με τις
υπηρεσίες υποστήριξης του
Πανεπιστημίου
(Εισαγωγή από το Πανεπιστήμιο)
Πληροφόρηση αναφορικά με σχετικές
υπηρεσίες υποστήριξης εκτός
Πανεπιστημίου
(Εισαγωγή από τους διαχειριστές του
προγράμματος και το Πανεπιστήμιο)

Εικόνα 1. Διαδικασία υποστήριξης στη διαδικτυακή πλατφόρμα SUnStAR
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Το ΕΑΑ 2.0 βασίζεται σε προηγούμενο πρόγραμμα της ΕΕ (ΕΑΑ 1.0, βλ. Nolden, Wosnitza, &
Delzepich, 2017): "PrevDrop - Detecting and Preventing Drop out from Higher Education or Supporting
Students to Switch Successfully to VET (Ανίχνευση και πρόληψη της εγκατάλειψης των σπουδών στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή Υποστήριξη των φοιτητών/ριών για επιτυχή αλλαγή στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση". Το ΕΑΑ 2.0 περιλαμβάνει επιπλέον ψυχομετρικές κλίμακες και διευρύνει
τις δυνατότητες παροχής ακριβών και κατάλληλων πληροφοριών στους χρήστες. Η ηλεκτρονική
πλατφόρμα SUnStAR επιτρέπει στα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν να προσαρμόζουν το εργαλείο
στις ανάγκες τους, εισάγοντας πληροφορίες στο ΕΑΑ 2.0, συνδεόμενοι με το διαδίκτυο του
Πανεπιστημίου και τις υπηρεσίες υποστήριξης. Αυτή είναι μία σημαντική βελτίωση που επιτρέπει στα
Πανεπιστήμια να ενσωματώσουν και να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες υπηρεσίες υποστήριξης.
Επίσης, οι φοιτητές/ριες που αναζητούν συμβουλές μπορούν να μοιραστούν τα αποτελέσματα του
ΕΑΑ 2.0 με συμβούλους, προκειμένου να εμπλουτίσουν το ιστορικό τους και τη διαδικασία παροχής
συμβουλών.
Αυτή η περιγραφή παρέχει

στα υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων

πρόσωπα,

επιβλέποντες/ουσες, συμβούλους και άλλους/ες ενδιαφερόμενους/ες, πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία ανάπτυξης του ΕΑΑ σύμφωνα με τις θεωρίες μάθησης πάνω στις οποίες βασίστηκε, καθώς
και με τις διαδικασίες επιλογής περιεχομένου. Στη συνέχεια, περιγράφουμε τη δομή, τις εννοιολογικές
κατασκευές και τις κλίμακες μέτρησης που χρησιμοποιούνται στο ΕΑΑ 2.0, καθώς και την
ανατροφοδότηση που παρέχει. Το μεγαλύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αναπτύχθηκε στο πλαίσιο
του έργου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει παραπομπή στο παρόν εγχειρίδιο, σύμφωνα με
τις πληροφορίες που υπάρχουν στο Παράρτημα. Οι κλίμακες που δεν έχουν δημιουργηθεί από την
ομάδα έργου του SUnStAR αναφέρονται με την αρχική τους βιβλιογραφική παραπομπή. Σχετικά με τη
χρήση τους καθώς και περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις κλίμακες, παρακαλούμε ανατρέξτε σε
αυτές τις δημοσιεύσεις.

2 Διαδικασία Ανάπτυξης του ΕΑΑ
Το ΕΑΑ 2.0 αναπτύχθηκε μέσω μιας διαδικασίας πολλαπλών σταδίων στην οποία συμμετείχαν
όλοι οι εταίροι του έργου, συμβάλλοντας με τη διεθνή τους εμπειρία ως ερευνητές/ριες στον τομέα
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης, συμπεριελήφθη η
ανατροφοδότηση από τους πιθανούς χρήστες, π.χ., από φοιτητές/ριες και ακαδημαϊκούς/ές
επιβλέποντες/ουσες και συμβούλους. Αυτή η διαδικασία ανάπτυξης περιγράφεται συνοπτικά ως εξής.

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION]
REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED
THEREIN
PROJECT NUMBER: 2017-1-PT01-KA203-035840

2

Παρουσίαση του Εργαλείου Αυτο-Αναστοχασμού (ΕΑΑ 2.1)

2.1 Επισκόπηση βιβλιογραφίας
Προκειμένου να προσδιοριστούν τα κεντρικά ζητήματα και οι παράγοντες που επηρεάζουν την
πορεία κατά τη διάρκεια των σπουδών, διεξήχθη εκτεταμένη και δομημένη βιβλιογραφική επισκόπηση
σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες (Πορτογαλία, Γερμανία, Ελλάδα και Σερβία) (βλ. Gonida et al., 2019).
Αυτή η επισκόπηση παρείχε πληροφορίες για τα ακόλουθα βήματα και τις αποφάσεις σχετικά με το
περιεχόμενο του ΕΑΑ 2.0. Ο δεύτερος στόχος αυτού του σταδίου ανάπτυξης ήταν να εντοπιστούν
συγκεκριμένα ζητήματα διαφορετικών εκπαιδευτικών πλαισίων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να
είναι γενικεύσιμο το ΕΑΑ 2.0. Η επισκόπηση αναδεικνύει ένα ευρύ φάσμα σημαντικών παραγόντων
για την προσαρμογή των φοιτητών/ριών στο Πανεπιστήμιο, ατομικών, κοινωνικο-δημογραφικών και
παραγόντων που συνδέονται με τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μια σύνθεση που
περιγράφει τα κυριότερα αποτελέσματα αυτής της επισκόπησης σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες
είναι διαθέσιμη στο ResearchGate (Gonida et al., 2019).

2.2 Θεωρητικό υπόβαθρο
2.2. 1 Διαδικασία αναζήτησης βοήθειας
Η αφετηρία στην ανάπτυξη ενός εργαλείου που προάγει τον αυτο-αναστοχασμό είναι διπλή, όπως
ήδη αναφέρθηκε: (α) αν στον αυτο-αναστοχασμό δεν προκύπτουν καθόλου ή λίγα ζητήματα, το
εργαλείο χρησιμεύει ως επιβεβαίωση της απόφασης. Ωστόσο, (β) αν ο αυτο-αναστοχασμός παράγει
ανατροφοδότηση που υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη συνέχιση των σπουδών, στόχος είναι
να αρχίσει η αυτο-ρύθμιση της συμπεριφοράς που επικεντρώνεται στη διαδικασία αναζήτησης
βοήθειας για την ενεργητική αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων (Karabenick & Gonida, 2018.
Karabenick & Newman, 2006. Makara & Karabenick, 2013). Οι πιθανές πηγές βοήθειας συνίστανται σε
επιμορφώσεις για συγκεκριμένα θέματα οι οποίες είναι διαθέσιμες εσωτερικά στην πλατφόρμα του
SUnStAR, καθώς και σε πηγές εκτός της πλατφόρμας του προγράμματος, οι οποίες μπορεί να
βρίσκονται εντός ή/και εκτός Πανεπιστημίου όπως είναι οι σύμβουλοι, οι καθηγητές/ριες, διάφορα
μαθήματα, άλλο ηλεκτρονικό υλικό κ.λπ.
Οι Makara και Karabenick (2013), για παράδειγμα, συστηματοποιούν τη διαδικασία αναζήτησης
βοήθειας σε επτά στάδια (βλ. Σχήμα 2), στα οποία βασίζεται στο ΕΑΑ 2.0. Στο πρώτο στάδιο, οι
φοιτητές/ριες πρέπει να προσδιορίσουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τις σπουδές τους και, στο δεύτερο
στάδιο, ότι χρειάζεται βοήθεια. Το ΕΑΑ 2.0 υποστηρίζει αυτά τα στάδια με την ανατροφοδότηση που
δίνεται, ειδικά με στόχο την πρόκληση ενημερότητας σχετικά με την αναγκαιότητα της βοήθειας.
Προκειμένου να υποστηριχθεί το τρίτο στάδιο της διαδικασίας, η απόφαση για την αναζήτηση
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βοήθειας από τους άλλους υποστηρίζεται από την παροχή ανατροφοδότησης (βλ., για παράδειγμα,
για την κλίμακα "Αναζήτηση βοήθειας" στο Κεφάλαιο 4.7). Ο προσδιορισμός του στόχου για την
αναζήτηση βοήθειας υποστηρίζεται από τη διαφοροποιημένη ανατροφοδότηση για τα ποικίλα
ζητήματα που εξετάζει το ΕΑΑ 2.0. Η ανατροφοδότηση παρέχει συμβουλές σχετικά με τα ζητήματα στα
οποία πρέπει να υπάρξει εστίαση. Το ΕΑΑ 2.0 έχει ως στόχο να συνδυάσει το τέταρτο στάδιο
προσδιορισμού στόχου (πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα) με το πέμπτο στάδιο, δηλαδή να
αποφασίσει από ποιον να αναζητήσει βοήθεια, καθώς παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποιος ή τι
θα μπορούσε να είναι η καταλληλότερη και ικανότερη πηγή βοήθειας σε αυτό το συγκεκριμένο
ζήτημα. Τα στάδια έξι και επτά της αναζήτησης και της απόκτησης βοήθειας βρίσκονται υπό τον έλεγχο
των φοιτητών/ριών. Αυτή η διαδικασία καθοδηγεί την εξέλιξη για να καθορίσει τους κύριους σκοπούς
και στόχους.

Αναγνώριση
της ύπαρξης
ενός
προβλήματος

Αναγνώριση ότι
υπάρχει
ανάγκη για
βοήθεια

Απόφαση
για
αναζήτηση
βοήθειας

Προσδιορι
σμός του
στόχου για
την
αναζήτηση
βοήθειας

Απόφα
ση από
ποιον να
ζητηθεί
βοήθεια

Αναζήτη
ση βοήθειας

Λήψη
βοήθειας

Εικόνα 2. Η διαδικασία αναζήτησης βοήθειας από τους Makara και Karabenick (2013, p. 38)

2.2.2 Δομώντας την κατάσταση των σπουδών στην οποία βρίσκεται ένας/μία φοιτητής/ρια
Προκειμένου να καθοριστεί το περιεχόμενο που απαιτείται στο EAA 2.0, η συστηματοποίηση της
βιβλιογραφίας για την κατάσταση των σπουδών είναι απαραίτητη. Επιπλέον της ανασκόπησης της
σχετικής βιβλιογραφίας (βλ. Gonida et al., 2019), το εργαλείο στο σύνολό του βασίζεται στη θεωρητική
σύλληψη του ΕΑΑ 1.0 και των επόμενων εκδοχών του. Προκειμένου να αξιοποιηθεί ο μεγάλος αριθμός
παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση των σπουδών, χρησιμοποιείται ένα
ενοποιημένο θεωρητικό μοντέλο το οποίο λαμβάνει υπόψη ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και
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εκπαιδευτικές θεωρίες κατά τη συστηματοποίηση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Αυτό το
θεωρητικό υπόβαθρο περιγράφεται εκτενώς από τον Nolden (2019). Υπό αυτή την έννοια, το
πανεπιστημιακό πλαίσιο αποτελείται από τα επίπεδα «εκπαιδευτικό σύστημα», «οργάνωση του
Πανεπιστημίου» και «αλληλεπίδραση μέσα στο πρόγραμμα σπουδών» (Luhmann, 1984, 1992, 2002.
Parsons & Platt, 1973). Κάθε επίπεδο αποτελείται από διάφορα στοιχεία:
• Κάθε επίπεδο συστήματος απαιτεί πόρους για να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον.
• Αυτοί οι πόροι χρησιμοποιούνται για ορισμένους στόχους σε κάθε επίπεδο συστήματος.
• Στη συνέχεια, τα συστήματα συντονίζουν την εσωτερική διαφοροποίηση μέσω των ρόλων και
των προσδοκιών σε κάθε επίπεδο. Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στο Πανεπιστήμιο ακολουθούν
ορισμένα σχήματα και προσδοκίες που απευθύνονται σε ένα ρόλο, π.χ. ο ρόλος του συναδέλφου ή ο
ρόλος του ως καθηγητή. Αυτοί οι ρόλοι πρέπει να διδαχθούν και μπορούν να οδηγήσουν σε
συγκρούσεις, π.χ., όταν οι προσδοκίες δεν είναι γνωστές ή αντιφατικές.
• Κάθε σύστημα καθορίζει τα όριά του μέσω δεσμεύσεων στις αξίες του. Αυτές οι δεσμεύσεις θα
πρέπει να παράγουν μια ορισμένη αναγνώριση με διαφορετικές πτυχές της κατάστασης των
φοιτητών/ριών.
Είναι ζωτικής σημασίας οι φοιτητές/ριες και το Πανεπιστήμιο να μην έρχονται σε αντίθεση μεταξύ
τους, αλλά να είναι αλληλοσυνδέονται. Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η θεωρία ταιριάσματος
ατόμου-περιβάλλοντος (π.χ., Eccles & Midgley, 1989. Etzel & Nagy, 2016. Li, Yao, Chen, & Wang 2013.
Schmitt, Oswald, Friede, Imus, & Merritt, 2008) υπογραμμίζει τη συνάφεια μεταξύ των
χαρακτηριστικών των φοιτητών/ριών και των ευκαιριών που προσφέρει το Ίδρυμα Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης στους/στις φοιτητές/ριες. Αυτή η συνάφεια μεταξύ των χαρακτηριστικών ενός ατόμου
και των αντίστοιχων χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος στο οποίο ανήκει ένα πρόσωπο
πραγματοποιείται με αναφορά σε τρεις διαστάσεις: (α) ταίριασμα ατόμου-οργανισμού (βαθμός
συνάφειας μεταξύ ατομικών αξιών και αξιών του Πανεπιστημίου), (β) ταίριασμα αναγκών-παροχών
(βαθμός συνάφειας μεταξύ των βασικών και ψυχολογικών αναγκών των φοιτητών/ριών και των δομών
του Πανεπιστημίου για την ενίσχυση των αναγκών αυτών) και γ) ταίριασμα ικανοτήτων-απαιτήσεων
(βαθμός συνάφειας μεταξύ των ικανοτήτων των φοιτητών και των απαιτήσεων του Πανεπιστημίου)
(για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Edwards & Shipp, 2007 και Gonida et al., 2019).
Ο τρόπος με τον οποίο οι φοιτητές/ριες αντιλαμβάνονται και αξιολογούν την κατάσταση στο
Πανεπιστήμιο καθοδηγεί τις ενέργειές τους. Αυτή η υπόθεση είναι κεντρική για την ανάπτυξη ενός
ηλεκτρονικού εργαλείου με δηλώσεις αυτο-αναφοράς. Με βάση αυτή την αντίληψη του πλαισίου,
θεωρείται ότι οι φοιτητές/ριες λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με την Θεωρία Προσδοκία-Αξίας (EVT:
Eccles & Wigfield, 2002. Breen, Van de Werfhorst & Meier Jaeger, 2014). Η θεωρητική παραδοχή είναι
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ότι οι φοιτητές/ριες λαμβάνουν υπόψη τους την αξία των σπουδών τους (με αναφορά σε διάφορα
στοιχεία, όπως το ενδιαφέρον γι’ αυτές, η σπουδαιότητα της επίτευξης στο συγκεκριμένο τομέα
σπουδών, η χρησιμότητα των σπουδών) και την προσδοκία τους να πετύχουν, καθώς και το κόστος
που οι σπουδές μπορεί να έχουν (π.χ., χρόνος ή καταβαλλόμενη προσπάθεια). Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα έναν ορισμένο έλεγχο εκ μέρους των φοιτητών/ριών στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι
ίδιοι/ες για τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο. Αυτή η θεωρητική σύλληψη και η ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας υποστήριξαν τις αποφάσεις της Ομάδας Έργου για το περιεχόμενο του ΕΑΑ 2.0.

2.3 Επιλογή κλιμάκων του ΕΑΑ 2.0
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, το εύρος των πιθανών παραγόντων που επηρεάζουν την κατάσταση
των σπουδών ενός φοιτητή ή μίας φοιτήτριας είναι πολύ μεγάλο και απαιτούνται επιλογές για να
καταστεί δυνατή μια λογική και χρονικά αποδοτική διαδικασία αναστοχασμού. Με βάση την
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τη θεωρητική δομή, η επιλογή εννοιολογικών κατασκευών για το
ΕΑΑ 2.0 διεξήχθη σε δύο στάδια:
1. Θεωρητική επιλογή: Αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων
Οι εταίροι του έργου, οι οποίοι είναι ειδικοί στην έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στα
κίνητρα και στα συναισθήματα επίτευξης, στην ικανοποίηση από τις σπουδές και στην πρόθεση
εγκατάλειψης σπουδών, στην αναζήτηση βοήθειας, αλλά και στη συμβουλευτική, αξιολόγησαν και
συζήτησαν έναν αριθμό παραγόντων ανάλογα με τη σημασία τους για την κατάσταση των σπουδών
στην οποία μπορεί να βρίσκεται ένας/μία φοιτητής/ρια. Αυτή η λίστα των παραγόντων ήταν η βάση
του επόμενου βήματος: την εμπειρική επιλογή.
2. Εμπειρική επιλογή: Πιλοτικές μελέτες
Το ΕΑΑ 2.0 είναι ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ωστόσο, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι υπερβαίνει κατά πολύ το ερωτηματολόγιο, παρέχοντας ανατροφοδότηση βάσει των
απαντήσεων που δόθηκαν.
Συνεπώς, θεωρητικές κατασκευές (π.χ., εσωτερικά κίνητρα) οι οποίες εντοπίστηκαν κατά τη
διαδικασία ανάπτυξης ορίστηκαν λειτουργικά με συγκεκριμένες ερωτήσεις. Για μια αξιόπιστη
μέτρηση, οι περισσότερες έννοιες μετρούνται με περισσότερες από μία ερωτήσεις-δηλώσεις,
σχηματίζοντας μια κλίμακα (για μια εισαγωγή σε αυτές τις έννοιες μέτρησης, βλ. Field, 2013). Οι
κλίμακες που εφαρμόστηκαν στο ΕΑΑ 2.0 ήταν είτε υπάρχοντα είτε πρόσφατα αναπτυγμένα εργαλεία.
Οι υπάρχουσες κλίμακες επιλέχθηκαν με βάση τις αναφορές σχετικά με τα κριτήρια αξιοπιστίας,
εγκυρότητας και εμπειρικής σύνδεσης με την εγκατάλειψη των πανεπιστημιακών σπουδών και την
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ικανοποίηση από τις σπουδές, καθώς και τη διαθεσιμότητά τους. Τα δικαιώματα χρήσης των κλιμάκων
σε αυτό το έργο εξασφαλίστηκαν εκ των προτέρων. Οι νέες κλίμακες κατασκευάστηκαν με βάση τη
θεωρία και δοκιμάστηκαν σε διάφορες πιλοτικές μελέτες. Καθώς αυτές οι κλίμακες προορίζονταν να
χρησιμοποιηθούν στο ΕΑΑ, ορισμένα ονόματα επιστημονικών κλιμάκων αναδιατυπώθηκαν για
συγκεκριμένες ομάδες-στόχο. Όλα τα στοιχεία μεταφράστηκαν από την αγγλική γλώσσα ή την αρχική
γλώσσα στα γερμανικά, ελληνικά, πορτογαλικά και σερβικά. Το θεωρητικό υπόβαθρο, οι αρχές
διαμόρφωσης και κατασκευής κάθε κλίμακας που εφαρμόστηκε στο ΕΑΑ 2.0 περιγράφονται στο
Κεφάλαιο 4. Η μορφή απάντησης είναι συνεπής, έτσι ώστε σχεδόν όλα τα στοιχεία να αξιολογούνται
από τους συμμετέχοντες με "0 - διαφωνώ πολύ" με "5 – συμφωνώ πολύ" '. Ο λόγος για τη χρήση αυτής
της μορφής είναι ότι οι ερωτηθέντες/είσες έχουν την επιλογή να απαντούν στις ερωτήσεις-δηλώσεις
με την τιμή ‘μηδέν’. Με τη χρήση της τιμής ‘μηδέν’ αποφεύγεται, επίσης, η σύνδεση με τις σχολικές
βαθμολογίες (τουλάχιστον για κάποιες χώρες). Για την ανάλυση και την ανατροφοδότηση, οι τιμές
ανακαθορίζονται σε μια κλίμακα από 1 έως 6. Στη συνέχεια περιγράφονται οι κλίμακες και οι αρχές
κατασκευής τους. Οι κλίμακες που επιλέχθηκαν ελέγχθηκαν σε πιλοτικές έρευνες στις συμμετέχουσες
χώρες. Ο Πίνακας 1 περιγράφει το σχεδιασμό της έρευνας και τις κύριες πληροφορίες των δειγμάτων.

Πίνακας 1. Μέθοδος και Περιγραφή του δείγματος

Σχεδιασμός
Περίοδος
Συλλογής
δεδομένων
N
Ηλικία
Εξάμηνο (SD)
% Γυναίκες

Πορτογαλία (PT)
Έρευνα με έντυπα
ερωτηματολόγια
(μολύβι και χαρτί) &
Διαδικτυακά

Γερμανία (GER)

Ελλάδα (GR)

Σερβία (SER)

Διαδικτυακά

Διαδικτυακά

Διαδικτυακά

Μάιος 2018

Ιούνιος-Ιούλιος 2018

Μάιος-Ιούνιος 2018

Απρίλιος-Ιούνιος
2018

704

509

930

673

20.74 (5.01)*

24.20 (4.52)

23.04 (6.48)

21.39 (2.86)

3.61 (2.04)

5.15 (3.99)

5.67 (3.78)

5.69 (5.85)

79.6%

51.1%

62.9%

77.6%

*Σημείωση: Μέση τιμή (τυπική απόκλιση)

Στη βάση αυτών των δειγμάτων ελέγχθηκαν οι ακόλουθες ψυχομετρικές ιδιότητες για να
εκτιμηθεί η κατανομή, η ύπαρξη ξεχωριστών διαστάσεων και η αξιοπιστία των ερωτήσεων-δηλώσεων
και των κλιμάκων για τα περαιτέρω βήματα (για μια γενική εισαγωγή στη θεωρία αξιολόγησης
μετρήσεων, βλ. Field, 2013. Hair Jr., Black, Babin & Anderson, 2014):
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a) Περιγραφικά: Μέσος όρος (Μ), τυπική απόκλιση (SD)
b) Ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis) με ορθογώνια περιστροφή
αξόνων (varimax rotation). Τα κριτήρια σε αυτό τον έλεγχο για την ύπαρξη διαστάσεων είναι ο
αριθμός των παραγόντων (με βάση τις ιδιοτιμές), οι συντελεστές φορτίου (λ) και οι φορτίσεις
σε πολλαπλούς παράγοντες.
c) Εσωτερική συνοχή με βάση την τιμή Alpha του Cronbach () και τη διορθωμένη συσχέτιση
στοιχείου-κλίμακας, r(it)
d) Η εξωτερική εγκυρότητα με βάση τη σημαντική συσχέτιση μίας κλίμακας με τις κλίμακες –
κριτήρια στο έργο SUnStAR «Πρόθεση για εγκατάλειψη σπουδών» ή/και «Ικανοποίηση από
τις σπουδές». Τα κριτήρια αυτά επιλέχθηκαν σε σχέση με τους στόχους του συγκεκριμένου
έργου.
Με βάση τα παραπάνω, ο αριθμός των ερωτήσεων-δηλώσεων ορισμένων κλιμάκων μειώθηκε είτε
για σημασιολογικούς λόγους (π.χ., εξαιτίας πλεονασμών που υποδεικνύονται επίσης από υψηλές
συσχετίσεις) είτε λόγω εμπειρικών ενδείξεων από την PCA ή/και την ανάλυση αξιοπιστίας (π.χ.,
χαμηλές ή ασυνεπείς φορτίσεις συντελεστών, ιδιαιτερότητες που αφορούν στην εσωτερική συνοχή).
Γενικά, οι κλίμακες παρουσίασαν πολύ συγκρίσιμες ιδιότητες ως προς τις διαστάσεις τους σε όλες
τις χώρες-εταίρους. Έτσι, οι αναλύσεις των εμπειρικών δεδομένων οδήγησαν σε συναίνεση ως προς
τις κλίμακες σε όλες τις χώρες. δηλαδή το ΕΑΑ 2.0 χρησιμοποιεί τις ίδιες μετρήσεις σε όλες τις χώρες
εκτός από μία κλίμακα που χρησιμοποιείται μόνο στη Γερμανία (για λόγους σχετικούς με το γερμανικό
εκπαιδευτικό σύστημα). Αυτή η επιλογή περιεχομένου οδήγησε στη δομή του ΕΑΑ 2.0 / 2.1.

3 Δομή του ΕΑΑ 2.1
Το ΕΑΑ 2.1 διαφέρει από το ΕΑΑ 2.0 στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι κλίμακές του και
στον τρόπο με τον οποίο η ανατροφοδότηση παρουσιάζεται στους/στις φοιτητές/ριες. Στο ΕΑΑ 2.0 οι
κλίμακες οργανώθηκαν σε τρεις βασικές ομάδες κλιμάκων ("Οι σπουδές μου και εγώ", "Το
Πανεπιστήμιό μου και εγώ" και "Μην ανησυχείς"), ενώ το ΕΑΑ 2.1 οργανώνει τις κλίμακες σε έξι
ομάδες. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο δομείται η ανατροφοδότηση είναι, επίσης, διαφορετικός,
μολονότι έχει διατηρηθεί το ίδιο σκεπτικό πίσω από τη δομή της ανατροφοδότηαης.
Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στην αρχική σελίδα και στη δήλωση προστασίας προσωπικών
δεδομένων, οι φοιτητές/ριες καλούνται να παράσχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό
τους και τις σπουδές τους. Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι προαιρετικές, χρησιμοποιούνται
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για σκοπούς στάθμισης και ως βασικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικής
στους/στις φοιτητές/ριες και συμπεριλαμβάνονται αργότερα ως μέρος της φόρμας ανατροφοδότησης.
Μετά από αυτή τη σελίδα οι χρήστες φτάνουν στο μενού, από το οποίο οι ομάδες κλιμάκων
μπορούν να ανοιχθούν και να ολοκληρωθούν με οποιαδήποτε σειρά. Οι ομάδες των κλιμάκων
αντικατοπτρίζουν τη βασική κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατομικών χαρακτηριστικών
των φοιτητών/ριών και των αντιλήψεών τους για το περιβάλλον της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι
φοιτητές/ριες μπορούν να συμπληρώσουν τις κλίμακες με οποιαδήποτε σειρά και με το δικό τους
ρυθμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλατφόρμα θα αποθηκεύσει τις απαντήσεις τους όταν ολοκληρωθεί
κάθε σελίδα. Οι έξι ομάδες κλιμάκων απεικονίζονται στην Εικόνα 3.
Η Ομάδα Κλιμάκων 1 έχει τίτλο "Η οπτική μου για το Πανεπιστήμιο" και περιέχει κλίμακες που
μετρούν τις αντιλήψεις των φοιτητών/ριών ή αυτο-αξιολογήσεις για το Πανεπιστήμιο και τις σπουδές.
Η Ομάδα Κλιμάκων 2 έχει τίτλο "Οι Σχέσεις με τους άλλους" και περιέχει κλίμακες σχετικά με τις
κοινωνικές σχέσεις στο Πανεπιστήμιο, συμπεριλαμβανομένων και των συνομηλίκων και των
καθηγητών/ριών.
Η Ομάδα Κλιμάκων 3 με τίτλο "Κίνητρα" περιλαμβάνει κλίμακες που μετρούν διάφορους
παράγοντες οι οποίοι έχουν ισχύ κινήτρου ακαδημαϊκής επίτευξης ή μπορούν να συμβάλουν στα
ακαδημαϊκά κίνητρα.
Η Ομάδα Κλιμάκων 4 με τίτλο “Τι σημαίνει να είσαι εκπαιδευόμενος/η” περιλαμβάνει κλίμακες
που επικεντρώνονται στα ατομικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και
τη μάθηση.
Η Ομάδα Κλιμάκων 5 με τίτλο "Ανάπτυξη σταδιοδρομίας" περιλαμβάνει κλίμακες που σχετίζονται
με τη γνώση για το παρόν και το μέλλον της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Η Ομάδα Κλιμάκων 6 έχει τίτλο "Επιβαρυντικοί Παράγοντες" και περιέχει ερωτήσεις-δηλώσεις
που μετρούν τα αντιλαμβανόμενα εκ μέρους των φοιτητών/ριών βάρη σε σχέση με τις σπουδές τους
τα οποία χρησιμεύουν για μια επισκόπηση πιθανών προβλημάτων.
Με αυτή τη δομή και τις προαιρετικές ρυθμίσεις, οι φοιτητές/ριες έχουν μεγάλη αυτονομία στη
χρήση του εργαλείου, γεγονός που θα ενισχύσει τα κίνητρα για την ολοκλήρωση του ΕΑΑ (Ryan & Deci,
2000a). Ο φόρτος των απαντήσεων στις ερωτήσεις-δηλώσεις επιμερίζεται σε διάφορα θέματα που
έχουν σχέση με το περιεχόμενο. Παρ' όλα αυτά, είναι πιθανό να υπάρξουν μη ολοκληρωμένες
συμμετοχές και πρέπει να γίνονται αποδεκτές.
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Εικόνα 3. Το μενού του ΕΑΑ 2.1 με τη δομή και τις κλίμακες
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4 Περιεχόμενο του ΕΑΑ: Μετρήσεις
Προκειμένου να παρέχονται κατάλληλες πληροφορίες για τις εννοιολογικές κατασκευές που
χρησιμοποιούνται στα ΕΑΑ 2.0 και ΕΑΑ 2.1, περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και η
αντίστοιχη μέτρηση. Για κάθε κλίμακα, η ικανοποίηση από τις σπουδές ή η πρόθεση εγκατάλειψης
επιλέγονται ως κριτήριο για την ανατροφοδότηση (βλ. Κεφάλαιο 5). Η περιγραφή των κλιμάκων που
χρησιμοποιήθηκαν και των κριτηρίων τους αναφέρεται στη δομή του ΕΑΑ 2.1. Οι ψυχομετρικές
ιδιότητες όλων των κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν στις πιλοτικές μας μελέτες απεικονίζονται στον
Πίνακα 2 στο τέλος αυτού του κεφαλαίου.
Υπενθύμιση: Οι κλίμακες που κατασκευάστηκαν από τους εταίρους του έργου μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Για τις κλίμακες από άλλες πηγές, πρέπει να
ζητηθούν τα δικαιώματα χρήσης, σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να αναφερθούν στην παρόν
εγχειρίδιο.

4.1 Ομάδα κλιμάκων 1: Η Οπτική μου για το Πανεπιστήμιο
Αυτή η ομάδα κλιμάκων περιλαμβάνει 4 μεταβλητές οι οποίες αξιολογούνται με 4 αντίστοιχες
κλίμακες η περιγραφή των οποίων ακολουθεί.
4.1.1 Οργάνωση της μελέτης και ποιότητα της διδασκαλίας
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Οι συνθήκες των σπουδών και η ποιότητα της εκπαίδευσης συνιστούν δύο από τις
σημαντικότερες «παροχές» ενός Πανεπιστημίου. Για το λόγο αυτό, ένα μεγάλο μέρος των μετρήσεων
ελέγχου της ποιότητας στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αφορά στην αξιολόγηση αυτών των
«παροχών». Πολλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα δημιουργίας συνθηκών υψηλής
ποιότητας για τις σπουδές και τη μάθηση, αναδεικνύοντας ότι οι συνθήκες μελέτης και η ποιότητα της
διδασκαλίας επηρεάζουν την (τάση) εγκατάλειψης των σπουδών και την ικανοποίηση από τις σπουδές
(Braxton et al., 2014. Costa & Lopes, 2008. Georg, 2009. Heublein, 2014. Kuh, Cruce, Shoup, Kinzie &
Gonyea, 2009. Larsen και συνεργάτες, 2013. Nolden, 2019. Reić Ercegovac & Jukić, 2008. Thomas &
Hovdhaugen, 2014 · βλ. επίσης Gonida et al., 2019).
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα που εφαρμόστηκε βασίστηκε στην αντίστοιχη που είχε διαμορφωθεί από τους Nolden,
Wosnitza και Karabenick, εταίρους του προγράμματος. Τα ερωτήματα αντικατοπτρίζουν την
αξιολόγηση των συνθηκών σπουδών από την πλευρά των φοιτητών/ριών και περιλαμβάνουν
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αξιολογικά επίθετα. Για να επιλέξουμε τα ερωτήματα, εστιάσαμε στον προσδιορισμό εκείνων που
σχετίζονται με τις συνθήκες σπουδών σε όλους τους κλάδους και για όλους τους/τις φοιτητές/ριες.
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης: “Στο πρόγραμμα σπουδών μου τα μαθήματα είναι καλά οργανωμένα.”
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Ικανοποίηση από τις σπουδές
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 5
4.1.2 Υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου για τις σπουδές
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Το υλικοτεχνικό και το φυσικό περιβάλλον μάθησης ενός Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
μπορεί να επηρεάσει τη μάθηση - π.χ., τα κτίρια, η Πανεπιστημιούπολη, οι εγκαταστάσεις βιβλιοθήκης,
ο τεχνικός εξοπλισμός και ο τρόπος διαμόρφωσης των σεμιναριακών αιθουσών (Larsen et al., 2013.
Wosnitza, et al., 2019). Οι πιλοτικές μας μελέτες έδειξαν ότι η θετική αντίληψη για το μαθησιακό
περιβάλλον συνδέεται σημαντικά με την ικανοποίηση από τις σπουδές.
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Χρησιμοποιήθηκε μία ερώτηση-δήλωση η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και ο
Nolden (2019) παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή της. Δεδομένου ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο να
καταρτιστεί ένας πλήρης κατάλογος όλων των συνιστωσών της συγκεκριμένης θεωρητικής κατασκευής
και, παράλληλα, αυτή να διατηρείται πλήρως επικαιροποιημένη, η κατασκευή μετρήθηκε με μία
δήλωση διατυπωμένη με γενικότερο τρόπο.
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης: "Συνολικά, το Πανεπιστήμιο προσφέρει καλές υποδομές για
μάθηση και μελέτη (π.χ., αίθουσες διδασκαλίας, τεχνικές εγκαταστάσεις, ασύρματο δίκτυο,
βιβλιοθήκες κ.λπ."
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Ικανοποίηση από τις σπουδές
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 1
4.1.3 Ανεξάρτητη οργάνωση των σπουδών
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Μετά από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Μπολόνια και την εισαγωγή πιο δομημένων
προγραμμάτων σπουδών, οι πτυχές που σχετίζονται με την ανεξαρτησία και την αυτονομία των
φοιτητών/ριών στην οργάνωση και διαμόρφωση των σπουδών τους έχουν επανειλημμένα αποτελέσει
αντικείμενο συζήτησης (για πληροφορίες σχετικά με τις αντιλήψεις των φοιτητών/ριών, βλ. Bargel,
Heine, Multrus & Willige, 2014). Από τη μία, για τους/τις φοιτητές/ριες, η ελευθερία να διαμορφώσουν
τη δική τους μάθηση αντανακλά την ακαδημαϊκή ελευθερία. Για το λόγο αυτό, στόχος του
εκπαιδευτικού συστήματος και των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι, επίσης, να αναπτύξει
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την προσωπικότητα των νεαρών ενηλίκων και την ανεξαρτησία τους (βλ., π.χ., Grundmann, 2012.
Parsons & Platt, 1973). Η εκπαιδευτική έρευνα έχει δείξει ότι η αυτονομία μπορεί να ενισχύσει τα
κίνητρα σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα (Ryan & Deci, 2000b, Wosnitza, 2000, 2007). Από
την άλλη, ιδιαίτερα στην αρχή των σπουδών τους, η καθοδήγηση είναι σημαντική για τους/τις
φοιτητές/ριες (Hovdhaugen & Aamodt, 2009) και η μεγάλη αυτονομία μπορεί να έχει αμφίβολα
αποτελέσματα (Nolden, 2019).
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα που εφαρμόστηκε αποτέλεσε περαιτέρω εξέλιξη στο πλαίσιο του έργου και
αναφέρεται στις μελέτες των Wosnitza (2000) και Nolden (2019). Τα ερωτήματα καλύπτουν διαστάσεις
που σχετίζονται με την υπευθυνότητα και το ενδιαφέρον κάθε ατόμου για την οργάνωση των
σπουδών. Επιπλέον, χρησιμοποιείται και μια γενικότερη ερώτηση-δήλωση.
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Ικανοποίηση από τις σπουδές
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης: "Έχω μεγάλη ελευθερία να οργανώνω μόνος/η μου τις σπουδές
μου".
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 3
Ιδιαιτερότητες ως προς τη χώρα: Αυτή η κλίμακα χρησιμοποιείται μόνο στη γερμανική έκδοση του
ΕΑΑ 2.0 και του ΕΑΑ 2.1. και όχι και στην έκδοση των άλλων χωρών-εταίρων λόγω των χαρακτηριστικών
των εκπαιδευτικών συστημάτων τους.
4.1.4 Ταύτιση με τις πανεπιστημιακές μου σπουδές
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Πολλές θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις για την εγκατάλειψη των πανεπιστημιακών
σπουδών υποθέτουν ότι η ανάπτυξη ενός βαθμού ταύτισης ή δέσμευσης με το πρόγραμμα σπουδών
(και με το επιστημονικό πεδίο), καθώς και με τον οργανισμό "Πανεπιστήμιο" μπορεί να είναι
σημαντικοί παράγοντες για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των σπουδών (Braxton, 2014. Heublein,
2014. Heublein et al., 2017. Robbins et al., 2004). Οι πιλοτικές μας μελέτες επιβεβαιώνουν αυτή την
υπόθεση, δείχνοντας μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής "Ταύτιση με τις πανεπιστημιακές
μου σπουδές" και του κριτηρίου "Ικανοποίηση από τις σπουδές".
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα που εφαρμόστηκε ήταν μια εξέλιξη στο πλαίσιο του έργου και για περισσότερες
λεπτομέρειες βλ. Nolden (2016) και Nolden (2019). Η κλίμακα βασίζεται στη θεωρητική αντίληψη των
Parsons και Platt (1973). ενσωματώνει τις μεταβλητές "θυμικό", "σύστημα αξιών" και "γνωστικός
προσανατολισμός" σε επίπεδο Πανεπιστημίου και προγράμματος σπουδών.
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Κριτήριο ανατροφοδότησης: Ικανοποίηση από τις σπουδές
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης: «Είμαι περήφανος/η που είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιό μου».
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 4

4.2 Ομάδα Κλιμάκων 2: «Σχέσεις με τους άλλους»
Αυτή η ομάδα κλιμάκων αξιολογεί 4 μεταβλητές χρησιμοποιώντας 5 κλίμακες οι οποίες
περιγράφονται παρακάτω.
4.2.1 Επικοινωνία με τους/τις καθηγητές/ριες
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Η δυνατότητα επικοινωνίας με τους καθηγητές και τις καθηγήτριες τόσο κατά τη διάρκεια των
ωρών συνεργασίας όσο και πέρα από αυτές διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τους/τις φοιτητές/ριες.
Επιπλέον, ο τύπος επαφής και οι αντιλήψεις των φοιτητών/ριών για τη συμπεριφορά των
καθηγητών/ριών απέναντί τους είναι σημαντικοί και μπορούν να επηρεάσουν την ικανοποίηση από
τις σπουδές (Bargel, 2015. Georg, 2009. Larsen et al., 2013. Nolden, 2019). Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των πιλοτικών μας μελετών, όταν η επικοινωνία με τους καθηγητές/ριες θεωρείται
μηδαμινή, οι πιθανότητες αυξημένης πρόθεσης εγκατάλειψης των σπουδών ενισχύονται, ενώ οι
πιθανότητες αυξημένης ικανοποίησης από τις σπουδές ενισχύονται στην περίπτωση της θετικής
σχέσης με τους/τις καθηγητές/ριες.
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του έργου ήταν μια (περαιτέρω) εξέλιξη της κλίμακας
που είχε αναπτυχθεί παλαιότερα από Wosnitza (2000). Η κλίμακα διακρίνεται σε δύο υποκλίμακες:
“Θετική σχέση με τους/τις καθηγητές/ριες” και “Αρνητική σχέση με τους/τις καθηγητές/ριες”. Καθεμία
από αυτές τις υποκλίμακες περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις-δηλώσεις. Η κατεύθυνση της δεύτερης
υποκλίμακας είναι, προφανώς, αρνητική και οι απαντήσεις ανακωδικοποιούνται αντεστραμμένες για
την ανατροφοδότηση.
Κριτήριο ανατροφοδότησης «Θετική σχέση με τους/τις καθηγητές/ριες»: Ικανοποίηση από τις
σπουδές
Κριτήριο ανατροφοδότησης «Αρνητική σχέση με τους/τις καθηγητές/ριες»: Πρόθεση
εγκατάλειψης σπουδών
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης για την υποκλίμακα "Θετική επαφή με τους/τις καθηγητές/ριες":
"Οι καθηγητές/ριες αφιερώνουν αρκετό χρόνο για να ανταποκριθούν στις ανάγκες μου".
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Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης ”Αρνητική επαφή με τους/τις καθηγητές/ριες”: «Αισθάνομαι
παραμελημένος/η σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζονται οι άλλοι/ες φοιτητές/ριες από τους/τις
καθηγητές/ριες».
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 6
4.2.2 Κοινωνικές σχέσεις και συνεργασία μεταξύ των φοιτητών/ριών
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της, η επαφή ενός/μίας φοιτητή/ριας με τους/τις
συμφοιτητές/ριές του είναι καθοριστική για διάφορους λόγους. Οι φοιτητές/ριες παρέχουν
συναισθηματική υποστήριξη ο/η ένας/μία στον/ην άλλο/η, ανεπίσημα ανταλλάσσουν πληροφορίες ή
μαθαίνουν μαζί - παράγοντες που ευνοούν τις σπουδές. Η μεταβλητή της ένταξης σε κοινωνικά δίκτυα
εξετάστηκε αρκετά στην έρευνα για την εγκατάλειψη της φοίτησης από τους Spady (1970) και Tinto
(1975). Λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων και λειτουργικών ορισμών, η επίδρασή της στα
διάφορα κριτήρια της εγκατάλειψης του Πανεπιστημίου περιγράφεται με ασυνέπεια (π.χ. Eckles &
Stradley, 2012). Ωστόσο, πολλές μελέτες ανέδειξαν σημαντικές σχέσεις με την εγκατάλειψη σπουδών
(Gold, 1988. Schiefele, Streblow & Brinkmann, 2007. Halpin, 1990. Pascarella & Terrenzini, 1980. Larsen
et al., 2013. Müller & Schneider, 2012. Nolden, 2019). Η κατανόηση της μεταβλητής της ένταξης σε
κοινωνικά δίκτυα, η οποία υιοθετείται εδώ, σχετίζεται αποκλειστικά με την ενσωμάτωση των φοιτητών
στο δίκτυο των συμφοιτητών/ριών τους. Οι πιλοτικές μας έρευνες υπέδειξαν σημαντική συσχέτιση και
με τα δύο κριτήρια, δηλαδή της πρόθεσης εγκατάλειψης σπουδών (αρνητική συσχέτιση) και της
ικανοποίησης από τις σπουδές (θετική συσχέτιση).
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκεε βασίστηκε στην ανάπτυξη από τους εταίρους του
προγράμματος Nolden, Wosnitza και Karabenick. Οι ερωτήσεις-δηλώσεις περιλαμβάνουν αξιολόγηση
της ατομικής ένταξης στα δίκτυα φοιτητών/ριών και αξιολόγηση της ατμόσφαιρας μεταξύ
συμφοιτητών/ριών.
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Ικανοποίηση από τις σπουδές
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης: "Στο πρόγραμμα σπουδών μου, δημιουργούσα με ευκολία
επαφές με άλλους/ες φοιτητές/ριες."
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 5
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4.2.3 Αναζήτηση βοήθειας
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Τα Πανεπιστήμια παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης ως μέτρα πρόληψης της
εγκατάλειψης των σπουδών, π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες, συστήματα καθοδήγησης από
συμβούλους-μέντορες ή απλώς καθηγητές/ριες που είναι διαθέσιμοι/ες για ερωτήσεις. Η αναζήτηση
βοήθειας από αυτές τις πηγές μπορεί να είναι μια προσαρμοστική και αυτο-ρυθμιστική στρατηγική για
τους/τις φοιτητές/ριες σε κρίσιμες καταστάσεις. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή συχνά συνδέεται με
κάποιου είδους στιγματισμό (Winograd & Rust, 2014) και θεωρείται ως απειλή για την ικανότητα του
ατόμου (Karabenick & Gonida, 2018. Karabenick & Newman, 2006). Μπορεί να θεωρηθεί ότι ένα
κομμάτι του παζλ για τη μείωση της εγκατάλειψης των σπουδών επιτυγχάνεται βοηθώντας τους/τις
φοιτητές/ριες να ανιχνεύουν και να επιλύουν συγκρούσεις, να εντοπίζουν τις δυσκολίες για να
σημειώσουν πρόοδο στις σπουδές και να γνωρίζουν ότι η βοήθεια από άλλους/ες μπορεί συχνά να
είναι απαραίτητη (βλ. Κεφάλαιο 2.2). Οι στάσεις των φοιτητών/ριών απέναντι στη στρατηγική χρήση
των πηγών παροχής βοήθειας είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαδικασία αυτή (, Karabenick &
Gonida, 2018. Karabenick & Newman, 2006. βλ., επίσης, Gonida et al., 2019).
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στην ανάπτυξη από τους Karabenick, Wosnitza και
Nolden, εταίρους του έργου. Η έμφαση είναι στο στιγματισμό της αναζήτησης βοήθειας από
άλλους/ες στο πανεπιστημιακό περιβάλλον. Συνεπώς, οι ερωτήσεις-δηλώσεις στοχεύουν σε θέματα
αποφυγής αναζήτησης βοήθειας. Η κατεύθυνση της κλίμακας είναι αρνητική και οι απαντήσεις
ανακωδικοποιούνται αντεστραμμένες για την ανατροφοδότηση.
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Πρόθεση εγκατάλειψης σπουδών
Δείγμα: "Θα ένιωθα αμηχανία αν άλλοι/ες στο Πανεπιστήμιο ανακάλυπταν ότι χρειάζομαι
βοήθεια".
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 3.
4.2.4 Συναισθηματική υποστήριξη από οικογένεια και φίλους
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι συνθήκες της οικογένειας και οι φίλοι εκτός Πανεπιστημίου
είναι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση των σπουδών (Heublein et al., 2017.
Fernandes & Lopes, 2017. Silva, 2015. Παναγιωτόπουλος, 2015. Ilišin 2009. Pavić & Vukelić, 2009).
Εκτός από τα εμπόδια (βλ. Κεφάλαιο 4.24), όπως σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, προσωπικές
δυσάρεστες συνθήκες ή προσωπικές δεσμεύσεις (π.χ., υποχρέωση φροντίδας συγγενών), το κοινωνικό
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σύστημα εκτός Πανεπιστημίου μπορεί, επίσης, να παρέχει συναισθηματική υποστήριξη (Larsen et al.,
2013. Robbins et al., 2004), η οποία είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη σε περιόδους άγχους κατά τη διάρκεια
των σπουδών αλλά και, γενικότερα, για την ικανοποίηση από τις σπουδές (Nolden, 2019).
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε είναι μια μεταφρασμένη, σημαντικά μειωμένη ως προς τον
αριθμό των ερωτήσεων και προσαρμοσμένη κλίμακα από την αντίστοιχη των Zimet et al. (1988). Για
τη χρήση αυτής της κλίμακας, μπορείτε να ανατρέξετε στην αρχική δημοσίευση. Οι ερωτήσειςδηλώσεις καλύπτουν πολύ γενικά τους φίλους και την οικογένεια ως πηγή υποστήριξης. Για λόγους
απλούστευσης, δεν διαφοροποιήθηκαν μεταξύ τους αυτές οι δύο ομάδες αναφοράς.
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Πρόθεση εγκατάλειψης σπουδών
Υπόδειγμα Ερώτησης-Δήλωσης: "Μπορώ να υπολογίζω στην οικογένεια και τους φίλους μου
εκτός Πανεπιστημίου, όταν τα πράγματα πάνε στραβά".
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 2

4.3 Ομάδα κλιμάκων 3: Κίνητρα
Αυτή η ομάδα κλιμάκων περιλαμβάνει 5 μεταβλητές οι οποίες αξιολογούνται με 7 κλίμακες που
περιγράφονται παρακάτω.
4.3.1 Εσωτερικά και Εξωτερικά κίνητρα
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Θεωρία Προσδοκίας-Αξίας (αλλά και διαστάσεις της
Θεωρίας Αυτο-προσδιορισμού) υποστηρίζει ότι η αξία ενός μαθησιακού έργου μπορεί να διακριθεί ως
προς διάφορες διαστάσεις, π.χ., αξία ως απόρροια εσωτερικού ενδιαφέροντος ή αξία ως απόρροια
αναγνώρισης της χρησιμότητας του έργου για εξωγενή οφέλη (Deci & Ryan, 1985. Wigfield et al., 2015).
Το εσωτερικό κίνητρο σημαίνει ότι η μελέτη και η εκμάθηση γνώσεων και δεξιοτήτων είναι
αυτοσκοπός. Η πρόθεση ανάληψης κάποιας εργασίας (π.χ., να μάθει κάτι) προέρχεται από το/τη
φοιτητή/ρια μέσα από το ενδιαφέρον του/της για το μάθημα και τη χαρά της μάθησης. Δεν απαιτείται
εξωτερική ρύθμιση. Το εξωτερικό κίνητρο, αντιθέτως, αντικατοπτρίζει την αξία των σπουδών ως προς
τη χρησιμότητά τους, δηλαδή το κίνητρο για ανάληψη κάποιας εργασίας είναι το αναμενόμενο όφελος
της εργασίας αυτής. Οι φοιτητές/ριες παρακινούνται να κάνουν δραστηριότητες που σχετίζονται με
τις σπουδές τους, π.χ. να μελετήσουν για να μάθουν κάτι, λόγω των βαθμών που επιτυγχάνουν, των
κοινωνικών συγκρίσεων, των προσδοκιών των γονέων, του πτυχίου που θα λάβουν και, ιδιαιτέρως,
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των οικονομικών οφελών και των προοπτικών για την καριέρα τους. Αυτοί οι δύο τύποι κινήτρων δεν
είναι απαραιτήτως αμοιβαία αποκλειόμενοι αλλά μπορούν να συνυπάρχουν (Nolden, 2019).
Η έρευνα έχει αναδείξει επαρκώς τη θετική επίδραση των εσωτερικών κινήτρων επίτευξης στις
σπουδές (Georg, 2009. Larsen et al., 2013. Perez, Cromley, & Kaplan, 2014. Robins et al., 2004. Rump,
Esdar, & Wild, 2017. Βλ., επίσης, Gonida et al., 2019). Παρότι τα εξωτερικά κίνητρα έχουν ασθενέστερη
επίδραση στην επιτυχία της μάθησης, δεν υπάρχει συμφωνία στη βιβλιογραφία σχετικά με την ακριβή
κατεύθυνση και την αλληλεπίδρασή τους με τα εσωτερικά κίνητρα. Με βάση τις πιλοτικές μελέτες μας,
θεωρείται ότι μέτριου βαθμού εξωτερικά κίνητρα είναι ευνοϊκά για τις σπουδές, αλλά όταν το κίνητρο
για τις σπουδές βασίζεται κυρίως σε εξωγενείς στόχους, τότε είναι επιζήμιο για την ικανοποίηση από
τις σπουδές (για τις σύνθετες συνέπειες του εξωγενούς κινήτρου, βλ. επίσης Γωνίδα, 2012. Gonida et
al., 2019. Nolden, 2019).
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Οι κλίμακες που υιοθετήθηκαν για τη μέτρηση των μεταβλητών ”Εσωτερικά κίνητρα”» και
«”Εξωτερικά κίνητρα”» αναπτύχθηκαν (περαιτέρω) από τους εταίρους του έργου. Μια λεπτομερής
περιγραφή της ανάπτυξής τους δίνεται από τους Nolden, Bürger και Wosnitza (2015). Η μεταβλητή
θεωρητικά ενσωματώνει τη προσέγγιση των Στόχων Επίτευξης (π.χ., Harackiewicz et al., 2000) και την
προσέγγιση της Προσδοκίας-Αξίας (π.χ., Eccles & Wigfield, 2002). Η κλίμακα εσωτερικών κινήτρων
περιλαμβάνει πτυχές του στόχου μάθησης-προσέγγισης. Η κλίμακα των εξωτερικών κινήτρων
περιλαμβάνει οικονομικά οφέλη και οφέλη στην αγορά εργασίας (αξία χρησιμότητας).
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Ικανοποίηση από τις σπουδές
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης «Εσωτερικά Κίνητρα»: «Μελετώ τα μαθήματά μου, επειδή τα
ενδιαφέροντά μου ταιριάζουν πολύ με πολλά μαθήματα του προγράμματος σπουδών».
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης «Εξωτερικά Κίνητρα»: «Μελετώ τα μαθήματά μου, προκειμένου να
έχω καλές ευκαιρίες για σταθερή και μόνιμη εργασία».
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 7.
4.3.2 Σύνδεση σπουδών με πρακτικές εφαρμογές
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Υπό το πρίσμα της ευθύνης του Πανεπιστημίου για το μέλλον των φοιτητών/ριών (βλ., επίσης,
προοπτικές σταδιοδρομίας), η πρακτική εφαρμογή του περιεχομένου που σχετίζεται με τα μαθήματα
έχει γίνει ποιοτικό σήμα κατατεθέν για προγράμματα σπουδών και μαθήματα. Αυτό προσδιορίζεται
είτε ως πρακτική σε μελλοντικές επαγγελματικές δραστηριότητες είτε ως γενική εφαρμογή σε
ζητήματα που αφορούν την πραγματική ζωή. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, ο τρόπος με τον οποίο
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οι φοιτητές/ριες αντιλαμβάνονται αυτή τη μεταβίβαση του (θεωρητικού) περιεχομένου σε πρακτικές
εφαρμογές μπορεί να επηρεάσει τις σπουδές τους (Bargel, 2015. Heublein et al., 2017. Georg, 2009).
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Οι ερωτήσεις-δηλώσεις που χρησιμοποιήθηκαν αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Ο Nolden
(2019) παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή της ανάπτυξής τους. Αποτυπώνουν τη σχέση μεταξύ
θεωρίας και πρακτικής από τη σκοπιά των φοιτητών/ριών. Στην κλίμακα αυτή, η πρακτική νοείται,
αφενός, ως επαγγελματική ζωή και, αφετέρου, ως γενικές πρακτικές εφαρμογές.
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Ικανοποίηση από τις σπουδές
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης: "Στις σπουδές μου αποκτώ πολλές επαγγελματικές γνώσεις."
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 2
4.3.3 Ακαδημαϊκή αποτελεσματικότητα (επάρκεια)
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Οι πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας αναφέρονται στην εμπιστοσύνη που έχει κάποιος/α
στην ίδια του/της την ικανότητα να φέρει σε πέρας ένα συγκεκριμένο έργο και στην απάντηση που
δίνει στην ερώτηση «Μπορώ να επιτύχω σε αυτό το έργο;» (Bandura, 1997). Σύμφωνα με τη Θεωρία
Προσδοκίας-Αξίας, η αυτο-αποτελεσματικότητα αποτελεί ένα σημαντικό προγνωστικό παράγοντα των
εκτιμήσεων προσδοκίας επίτευξης ενός έργου (Wigfield & Eccles, 2000. Wigfield et al. 2015).
Εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι η ακαδημαϊκή αυτο-αποτελεσματικότητα συσχετίζεται θετικά με την
επιτυχία και με τη μειωμένη πιθανότητα εγκατάλειψης και πρόθεσης εγκατάλειψης των σπουδών
(Lent, Brown & Larkin, 1986. Nolden, 2019. Perez, Cromley & Kaplan 2014. Robbins et al., 2004. βλ.
επίσης Gonida et al., 2019).
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε είναι του Lent και των συνεργατών του (Lent et al., 2005) και
περιλαμβάνει διάφορα ζητήματα που αφορούν τις σπουδές και την αντίστοιχη αποτελεσματικότητά
τους. Για χρήση αυτής της κλίμακας, ανατρέξτε στην αρχική δημοσίευση.
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Πρόθεση εγκατάλειψης σπουδών
Υπόδειγμα Ερώτησης-Δήλωσης: «Πόσο σίγουροι/ες είστε ότι μπορείτε: Να εξισορροπήσετε τις
πιέσεις από τις σπουδές με την επιθυμία να έχετε ελεύθερο χρόνο για διασκέδαση και άλλες
δραστηριότητες;»
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 6
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4.3.4 Συναισθήματα
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Τα ακαδημαϊκά συναισθήματα όπως η ευχαρίστηση, η ανία (πλήξη) και το άγχος έχουν μελετηθεί
πρόσφατα στην εκπαιδευτική έρευνα (π.χ., Pekrun, 2006. Pekrun & Stephens, 2010). Οι φοιτητές/ριες
μπορεί να βιώσουν μια ποικιλία ακαδημαϊκών συναισθημάτων, τόσο θετικών όσο και αρνητικών, τα
οποία συνήθως σχετίζονται με προσωπικά επιτεύγματα ή παράγοντες που έχουν σχέση με το
Πανεπιστήμιο (π.χ., ακαδημαϊκές απαιτήσεις), συχνά έχοντας διαμεσολαβητική δράση. Όπως είναι
αναμενόμενο, οι φοιτητές/ριες που βιώνουν αρνητικά ακαδημαϊκά συναισθήματα και, ιδιαιτέρως
υψηλό άγχος, είναι πιο πιθανό να έχουν υψηλότερη πρόθεση να παρατήσουν ή να μην επιλέξουν ένα
μάθημα. Μάλιστα, τα αρνητικά συναισθήματα αναφέρονται συχνά και από φοιτητές/ριες που έχουν
εγκαταλείψει τις σπουδές τους (Respondek et al., 2017. Ruthig et al., 2008). Οι πιλοτικές μας μελέτες
επιβεβαίωσαν, επίσης, αυτά τα αποτελέσματα.
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου Wosnitza,
Karabenick, Peixoto και Nolden και διαφοροποιεί μεταξύ αρνητικών και θετικών συναισθημάτων στην
πανεπιστημιακή ζωή. Πρόκειται για δύο υποκλίμακες με 4 ερωτήσεις-δηλώσεις η καθεμία. Η
κατεύθυνση της κλίμακας των αρνητικών συναισθημάτων είναι, προφανώς, αρνητική και οι
απαντήσεις ανακωδικοποιούνται αντεστραμμένες για την ανατροφοδότηση.
Κριτήριο ανατροφοδότησης ”Θετικά συναισθήματα”: Ικανοποίηση από τις σπουδές
Κριτήριο ανατροφοδότησης ”Αρνητικά συναισθήματα”: Πρόθεση εγκατάλειψης σπουδών
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης ”Θετικά συναισθήματα»: «Όταν σκέφτομαι τη ζωή μου στο
Πανεπιστήμιο, νιώθω χαρούμενος».
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης ”Αρνητικά συναισθήματα”: «Όταν σκέφτομαι τη ζωή μου στο
Πανεπιστήμιο, νιώθω άγχος».
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 8
4.3.5 Χρόνος, προσπάθεια και άγχος
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Αυτός ο παράγοντας σχετίζεται με την εκτίμηση του κόστους στη Θεωρία Προσδοκίας-Αξία. Το
κόστος μπορεί να προκύψει από υπερβολικές προσπάθειες για επιτυχία στις σπουδές, το κόστος
εναλλακτικών λύσεων οι οποίες δοκιμάστηκαν αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν, καθώς και το
ψυχολογικό και συναισθηματικό κόστος όπως το άγχος (Eccles, 1983). Μια κατάσταση σπουδών που
θεωρείται αγχογόνος, που απαιτεί εκτεταμένες προσπάθειες και απορροφά πολύ χρόνο από άλλες
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δραστηριότητες έχει αρνητικό αντίκτυπο σε διαφορετικά κριτήρια που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή
επιτυχία (Georg, 2009. Nolden, 2019. Perez, Cromley, & Kaplan, 2014).
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα αναπτύχθηκε (περαιτέρω) από τους εταίρους του έργου με αναφορά στα περιεχόμενα
της διαδικτυακής αυτο-αξιολόγησης του Πανεπιστημίου RWTH Aachen (RWTH-Self-Assessment-Team,
2015). Στοχεύει στην συμπερίληψη και των τριών διαστάσεων κόστους. Η κατεύθυνση της κλίμακας
είναι αρνητική και οι απαντήσεις ανακωδικοποιούνται αντεστραμμένες για την ανατροφοδότηση.
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Πρόθεση εγκατάλειψης σπουδών
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης: «Πρέπει να εγκαταλείψω πολλά πράγματα που μου αρέσουν για
να επιτύχω στις σπουδές μου.»
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 3

4.4 Ομάδα κλιμάκων 4: Τι σημαίνει να είσαι εκπαιδευόμενος/η
Αυτή η ομάδα κλιμάκων αποτελείται από 5 μεταβλητές οι οποίες αξιολογούνται με 7 κλίμακες
που περιγράφονται παρακάτω.
4.4.1 Στρατηγικές μάθησης
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Οι αυτο-ρυθμιστικές δεξιότητες μάθησης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών,
μεταγνωστικών και στρατηγικών κινήτρων, όπως σχεδιασμός, παρακολούθηση, ρύθμιση, αξιολόγηση,
διαχείριση μελέτης/χρόνου, ρύθμιση προσπάθειας, σύγκρουση μελέτης-αναψυχής και αναζήτηση
βοήθειας (βλ. παράγοντα Αναζήτηση βοήθειας). Οι παραπάνω στρατηγικές είναι ενδεικτικές της
ενεργητικής, συνειδητής και σκόπιμης εμπλοκής του εκπαιδευομένου στη διαδικασία της μάθησης,
καθώς και της προσωπικής του ευθύνης για τη δική του μάθηση. Ο ρόλος της αυτο-ρύθμισης της
μάθησης στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα έχει αναγνωριστεί διεθνώς και οι υψηλού επιπέδου
στρατηγικές αυτο-ρύθμισης έχουν συσχετιστεί με καλύτερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα,
συμπεριλαμβανομένου του βαθμού πτυχίου και της ολοκλήρωσης των σπουδών (π.χ., Boekaerts &
Corno, 2005. Robins et al., 2004. Schunck & Greene, 2018. Zimmerman & Schunk, 2011. βλ., επίσης,
Gonida et al., 2019).
Εστιάζοντας στις μεταγνωστικές στρατηγικές, η ρύθμιση της μαθησιακής διαδικασίας έχει ως
στόχο να μπορεί να προσαρμόζεται με ευελιξία στις απαιτήσεις ενός ακαδημαϊκού έργου, ενώ ο
αναστοχασμός περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μεθόδων που συνοδεύουν τη μαθησιακή διαδικασία
(Wosnitza, 2000). Η σωστή χρήση τους σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό προσωπικότητας
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”ευσυνειδησία” έχει θετική επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα (Larsen et al., 2013. Nolden,
2019. Richardson, Abraham, & Bond, 2012. Robbins et al., 2004. Schiefele, Streblow, & Brinkmann,
2007. Van Bragt et al., 2011). Οι πιλοτικές μας μελέτες επιβεβαιώνουν αυτό το εύρημα και για τα δύο
κριτήρια, δηλαδή την ικανοποίηση από τις σπουδές και την πρόθεση εγκατάλειψης σπουδών.
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η συγκεκριμένη κλίμακα αναπτύχθηκε (περαιτέρω) από τους εταίρους του έργου, όπως
αναφέρεται στο Wosnitza (2000). Η κλίμακα συνδυάζει και τις δύο πτυχές της μεταγνώσης, τον
αναστοχασμό για ενημερότητα και την παρακολούθηση/ρύθμιση.
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Ικανοποίηση από τις σπουδές
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης: «Κατά τη διάρκεια της μελέτης μου, συνεχίζω να προσπαθώ να
ανακαλύψω ποια μέρη του μαθήματος δεν καταλαβαίνω ακόμη».
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 6
4.4.2 Συγκέντρωση και μάθηση
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Ένα ακόμη στοιχείο που συνδέεται στενά με τις μαθησιακές στρατηγικές είναι η ικανότητα
συγκέντρωσης, η οποία είναι ζωτικής σημασίας ιδίως για αυτο-ρυθμιστικές διαδικασίες μάθησης,
καθώς χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Nenniger, 1999).
Επιτρέπει στους/στις φοιτητές/ριες να επεξεργάζονται απρόσκοπτα τις πληροφορίες όντας
εστιασμένοι/ες σε αυτά που μελετούν. Έτσι, οι γνωστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για τη
διατήρηση της συγκέντρωσης υποστηρίζουν τις μαθησιακές διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους
και έχουν αντίκτυπο στην πρόθεση εγκατάλειψης των σπουδών (Nolden, 2019).
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα αναπτύχθηκε (περαιτέρω) από τους εταίρους του έργου, όπως αναφέρεται στο
Wosnitza (2000) και περιγράφει την έλλειψη συγκέντρωσης. Ορισμένες ερωτήσεις-δηλώσεις
αναφέρονται ειδικά στη μάθηση και μερικές είναι γενικότερες. Αυτή η κλίμακα ενισχύθηκε από
ερωτήσεις-δηλώσεις που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους του έργου Gonida και Stepanovic, οι
οποίες αναφέρονται στην απουσία συγκεκριμένων μαθησιακών στρατηγικών. Η κατεύθυνση της
κλίμακας είναι αρνητική και οι απαντήσεις επανακωδικοποιούνται αντεστραμμένες για την
ανατροφοδότηση.
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Πρόθεση εγκατάλειψης σπουδών
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης: «Ενώ μαθαίνω, συχνά σκέφτομαι κάτι άλλο».
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 6
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4.4.3 Συναισθηματική Σταθερότητα
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Ως ατομικοί παράγοντες, ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (π.χ., των
χαρακτηριστικών της Θεωρίας των Πέντε Παραγόντων) σχετίζονται με την εγκατάλειψη του
Πανεπιστημίου. Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η γενική συναισθηματική σταθερότητα (σε
αντίθεση με τον νευρωτισμό). Η συναισθηματική σταθερότητα μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση
των σπουδών και σχετίζεται με την ακαδημαϊκή ικανοποίηση καθώς και την πρόθεση εγκατάλειψης
σπουδών (Gold 1988; Nolden, 2019. Trapmann, Hell, Hirn, & Schuler, 2007). Η συναισθηματική
σταθερότητα συνδέεται στενά με την ακαδημαϊκή αντοχή, μια εννοιολογική κατασκευή η οποία
συμβάλλει στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας και μετριάζει το άγχος που σχετίζεται με το
Πανεπιστήμιο, όπως η ακαδημαϊκή πίεση, ο φόβος της αποτυχίας, οι οικονομικές δυσκολίες, ο
ανταγωνισμός κ.λπ. (Kamtsios & Karagiannopoulou, 2013, 2015. βλ. Επίσης Gonida et al., 2019).
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Ο λειτουργικός ορισμός βασίστηκε σε μια κλίμακα του International Personality Item Pool (IPIP;
Goldberg, 1999) η οποία αναφέρεται στο Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας
(Multidimensional Personality Questionnaire, MPQ) καλύπτοντας μια αρνητική (νευρωτική) και μια
θετική (συναισθηματική σταθερότητα) διάσταση. Οι δύο αυτές διαστάσεις συγκροτούν διακριτές
κλίμακες σύμφωνα με τα αποτελέσματα στις πιλοτικές μας μελέτες. Για χρήση αυτής της κλίμακας,
ανατρέξτε στην αρχική δημοσίευση. Για τα ΕΑΑ 2.0 και ΕΑΑ 2.1 η κλίμακα που μετρά την αρνητική
διάσταση μετονομάστηκε για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο (φοιτητές/ριες) σε “Γενικές αμφιβολίες
και ανησυχίες” και οι ερωτήσεις της ανακωδικοποιήθηκαν αντεστραμμένες για την ανατροφοδότηση.
Κριτήριο ανατροφοδότησης ”Συναισθηματική σταθερότητα”: Ικανοποίηση από τις σπουδές
Κριτήριο ανατροφοδότησης ”Γενικές αμφιβολίες και ανησυχίες”: Πρόθεση εγκατάλειψης
σπουδών
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης ”Συναισθηματική σταθερότητα”: «Είμαι χαλαρός τις περισσότερες
φορές».
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης ”Γενικές αμφιβολίες και ανησυχίες”: «Μπορώ να πανικοβληθώ
εύκολα».
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 8
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4.4.4 Αυτο-πειθαρχία και Αυτο-οργάνωση
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Στο μοντέλο των Πέντε Παραγόντων για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Costa & McRae,
1992), η ευσυνειδησία έχει βρεθεί με συνέπεια ως ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας της
συνέχισης των σπουδών και της ακαδημαϊκής επίδοσης (βαθμός πτυχίου). Οι φοιτητές/ριες
Πανεπιστημίου με υψηλή ευσυνειδησία οργανώνουν καλύτερα τις σπουδές τους, επιμένουν
περισσότερο, έχουν υψηλότερες επιδόσεις και με τη σειρά τους είναι λιγότερο πιθανό να
εγκαταλείψουν τις σπουδές τους (π.χ., Poropat, 2009. Richardson et al., 2012. Van Bragt et al., 2011.
Vedel, 2014. Βλ., επίσης, Gonida et al., 2019). Επιπλέον, μια ειδική διάσταση της ευσυνειδησίας,
δηλαδή η αναβλητικότητα ως έλλειψη αυτοπειθαρχίας, θεωρείται ως ιδιαίτερα επικίνδυνη
συμπεριφορά για φοιτητές/ριες Πανεπιστημίου, με τους/τις φοιτητές/ριες με υψηλό βαθμό
αναβλητικότητας να είναι πιο πιθανό να επιτύχουν λιγότερα και να μην επιμείνουν στις απαιτήσεις
που θέτουν οι σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Poropat, 2009. Richardson et al., 2012).
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε έχει ληφθεί από το International Personality Item Pool (IPIP,
Goldberg, 1999) που αναφέρεται στο NEO-PI-R και η οποία αντικατοπτρίζει την όψη «αυτοπειθαρχία».
Για χρήση αυτής της κλίμακας, ανατρέξτε στην αρχική δημοσίευση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
πιλοτικών μας μελετών, δύο επιμέρους διαστάσεις μετρήθηκαν χωριστά με δύο υποκλίμακες: Μια
υποκλίμακα για τη θετική διάσταση, η οποία ονομάστηκε “Αυτο-οργάνωση” και μια υποκλίμακα για
την αρνητική διάσταση η οποία μετρά κυρίως την έλλειψη αυτοπειθαρχίας και είναι εννοιολογικά
κοντά

στην

αναβλητικότητα.

Καθώς

οι

ερωτήσεις-δηλώσεις

της

αρνητικής

διάστασης

ανακωδικοποιήθηκαν αντεστραμμένες για την ανατροφοδότηση, αυτή η κλίμακα ονομάστηκε
”Αυτοπειθαρχία”.
Κριτήριο ανατροφοδότησης "Αυτο-οργάνωση": Ικανοποίηση από τις σπουδές
Κριτήριο ανατροφοδότησης "Αυτοπειθαρχία": Πρόθεση εγκατάλειψης σπουδών
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης ”Αυτο-οργάνωση”: «Είμαι πάντα προετοιμασμένος».
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης ”Αυτοπειθαρχία”: «Χρειάζομαι μια ώθηση για να ξεκινήσω.»
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 8
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4.4.5 Aποφασιστικότητα
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Μια άλλη

όψη

της

ευσυνειδησίας

ως χαρακτηριστικού

προσωπικότητας

είναι

η

αποφασιστικότητα. Η διάθεση να επιδιώκουμε στόχους και επιτεύγματα μπορεί να επηρεάσει τόσο
την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών/ριών όσο και την πρόθεση εγκατάλειψης των σπουδών τους
(Nolden, 2019. Trapmann et al., 2007).
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από το International Personality Item Pool (IPIP,
Goldberg, 1999) που αναφέρεται στο NEO-PI-R. Για τη χρήση αυτής της κλίμακας, μπορείτε να
ανατρέξετε στην αρχική δημοσίευση. Τα αποτελέσματα των πιλοτικών μας μελετών υπέδειξαν μια
θετική και μια αρνητική υποκλίμακα, αλλά η αρνητική δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά λόγω φτωχών
ψυχομετρικών ιδιοτήτων.
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Ικανοποίηση από τις σπουδές
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης: «Κάνω περισσότερα από ό, τι αναμένεται από μένα.»
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 5

4.5 Ομάδα κλιμάκων 5: Επαγγελματική Ανάπτυξη
Αυτή η ομάδα κλιμάκων περιλαμβάνει 5 εννοιολογικές κατασκευές (μεταβλητές) με 5 κλίμακες
που περιγράφονται παρακάτω.
4.5.1 Σημαντικότητα των σπουδών μου
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Στη Θεωρία Προσδοκίας-Αξίας, η αξίας της επίτευξης (Wigfield et al., 2015) αντιπροσωπεύει την
υποκειμενική σημασία της επιτυχίας σε ένα συγκεκριμένο έργο, π.χ., για τους/τις φοιτητές με υψηλή
αξία επίτευξης, είναι σημαντικό να αποφοιτήσουν από το Πανεπιστήμιο. Αυτοί/ές οι φοιτητές/ριες
είναι λιγότερο πιθανό να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους (Perez et al., 2014. Voelkle & Sander, 2008.
Βλ., επίσης, Gonida et al., 2019).
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου Wosnitza και Nolden και αναφέρεται στη
σπουδαιότητα που αποδίδουν οι φοιτητές/ριες σε διαφορετικά οργανωσιακά επίπεδα, δηλαδή το
πρόγραμμα σπουδών και το Πανεπιστήμιο.
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Πρόθεση εγκατάλειψης σπουδών, Ικανοποίηση από τις σπουδές
στην Ελλάδα
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Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης: "Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να ολοκληρώσετε τις σπουδές
σας;"
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 3
4.5.2 Προσωπική ανάπτυξη
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένας στόχος των σπουδών μπορεί να είναι η προσωπική
ανάπτυξη (π.χ., Parsons & Platt, 1973). Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από το περιεχόμενο ενός
προγράμματος σπουδών μπορούν να προάγουν την προσωπική και πνευματική ανάπτυξη των
φοιτητών/ριών (Pascarella & Terenzini, 1980). Ωστόσο, εάν οι φοιτητές/ριες δε θεωρούν το
Πανεπιστήμιο ως ένα περιβάλλον που τους παρέχει πολλά ερεθίσματα και τις σπουδές τους ως
διανοητικά απαιτητικές, μπορεί να εμφανιστούν προθέσεις εγκατάλειψης των σπουδών (Nolden,
2019). Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνεται στις πιλοτικές μας μελέτες.
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου Karabenick,
Wosnitza και Nolden. Η κλίμακα καλύπτει πτυχές της πανεπιστημιακής ζωής, όπως το μαθησιακό
περιβάλλον και η ανάπτυξη ενός ατομικού ιδανικού εαυτού.
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Ικανοποίηση από τις σπουδές
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης: "Το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτώ μου δίνει τη
δυνατότητα να αναπτυχθώ πνευματικά."
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 4
4.5.3 Προοπτικές σταδιοδρομίας
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Μια καθαρή σχετικά εικόνα των πιθανών προοπτικών σταδιοδρομίας μετά τις σπουδές μπορεί να
προσφέρει στους/στις φοιτητές/ριες πολύτιμο προσανατολισμό για το μέλλον τους (Georg, 2009.
Heublein et al., 2017. βλ., επίσης, Gonida et al., 2019). Φυσικά, οι προοπτικές σταδιοδρομίας δεν
επηρεάζονται μόνο από ατομικούς παράγοντες αλλά και από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Στις
πιλοτικές μας μελέτες οι αντιλαμβανόμενες προοπτικές σταδιοδρομίας επηρεάζουν και τα δύο
κριτήρια, τόσο την ικανοποίηση από τις σπουδές όσο και την πρόθεση εγκατάλειψης σπουδών.

Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου Karabenick,
Wosnitza και Nolden. Τα ερωτήματα αναφέρονται στη γνώση των φοιτητών/ριών σχετικά με τις
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επαγγελματικές ευκαιρίες, την αντιλαμβανόμενη απασχολησιμότητα και ετοιμότητα για την αγορά
εργασίας, καθώς και τα δικά τους ενδιαφέροντα.
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Ικανοποίηση από τις σπουδές
Υπόδειγμα Ερώτησης-Δήλωσης: «Είμαι βέβαιος ότι μετά την αποφοίτησή μου θα είμαι έτοιμος/η
να ξεκινήσω την καριέρα που θέλω.»
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 6
4.5.4 Βεβαιότητα για τις επιλεγμένες σπουδές
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Η απόφαση ενός νέου ή μιας νέας να σπουδάσει ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε ένα
συγκεκριμένο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι το αρχικό και κρίσιμο σημείο στη διαδικασία
της εγκατάλειψης των πανεπιστημιακών σπουδών. Όλες οι επακόλουθες δράσεις που σχετίζονται με
τις σπουδές και, με τη σειρά τους, οι υποκειμενικές αντιλήψεις βασίζονται σε αυτήν την απόφαση και
εξαρτώνται από την επιλεγμένη πορεία (Christie, Munro, & Fisher, 2004. Georg, 2009). Για αυτό το
λόγο, ένας υψηλός βαθμός βεβαιότητας σχετικά με την επιλογή ενός προγράμματος σπουδών είναι
ένας σημαντικός δείκτης για την υποκειμενικά αντιλαμβανόμενη “σωστή” πορεία. Ο χαμηλός βαθμός
βεβαιότητας σχετικά με την επιλογή ενός προγράμματος σπουδών, από την άλλη, αυξάνει τον κίνδυνο
εγκατάλειψης (Heublein et al., 2017). Στις πιλοτικές μελέτες μας, αυτή η θεωρητική κατασκευή
συσχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την πρόθεση εγκατάλειψης των σπουδών.
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε αναπτύχθηκε (περαιτέρω) από τους εταίρους του έργου με
αναφορά στα περιεχόμενα της διαδικτυακής αυτο-αξιολόγησης του RWTH Aachen University (RWTHSelf-Assessment-Team, 2015). Οι ερωτήσεις-δηλώσεις σχετίζονται με την επιλογή και την απόφαση
τόσο για το πρόγραμμα σπουδών όσο και για το Πανεπιστήμιο.
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Πρόθεση εγκατάλειψης σπουδών
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης: «Το αντικείμενο των σπουδών μου ήταν αυτό που ήθελα να
σπουδάσω.»
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 3
4.5.5 Γνώση σχετικά με τις σπουδές και τον εαυτό μου
Θεωρία: Μεταβλητή και συνάφεια με τις σπουδές
Η αυτο-αποτελεσματικότητα ως εμπιστοσύνη στις δικές μας ικανότητες (βλ. Ακαδημαϊκή
αποτελεσματικότητα) είναι ακόμη πιο σημαντική για τις σπουδές, εάν οι φοιτητές/ριες είναι καλά
ενημερωμένοι/ες για τις σπουδές τους και τις απαιτήσεις της πανεπιστημιακής ζωής. Έτσι, συνοπτικά,
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αυτή η μεταβλητή αντιπροσωπεύεται από την πρόταση «Ξέρω τι απαιτείται από μένα και ξέρω για τι
είμαι ικανός/ή». Αυτή η σχέση αυτο-ενημέρωσης και αυτο-αξιολόγησης αποτελεί έναν παράγοντα που
επηρεάζει την απόφαση εγκατάλειψης σπουδών και έχει αποδειχθεί εμπειρικά από τους Aymans και
Kauffeld (2015), καθώς και από τον Nolden (2019). Επιπλέον, στις πιλοτικές μας μελέτες ο παράγοντας
έχει ισχυρή θετική συσχέτιση με την ικανοποίηση από τις σπουδές και αρνητική συσχέτιση με την
πρόθεση εγκατάλειψης.
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η κλίμακα αναπτύχθηκε (περαιτέρω) από τους συνεργάτες του έργου με αναφορά στα
περιεχόμενα της διαδικτυακής αυτο-αξιολόγησης του Πανεπιστημίου RWTH Aachen (RWTH-SelfAssessment-Team, 2015). Η κλίμακα συνδυάζει πτυχές που σχετίζονται με την ενημέρωση σχετικά με
τις απαιτήσεις των σπουδών και την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους.
Κριτήριο ανατροφοδότησης: Ικανοποίηση από τις σπουδές
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης: "Ξέρω τι απαιτείται στο πρόγραμμα σπουδών μου."
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 5

4.6 Ενότητα 6: Επιβαρυντικοί Παράγοντες
Σε μια ξεχωριστή ενότητα, χρησιμοποιείται μια λίστα πιθανών επιβαρυντικών παραγόντων οι
οποίοι αντανακλούν τα πιο συνήθη ζητήματα σε σχέση με τις πανεπιστημιακές σπουδές.
4.6.1 Αντιλαμβανόμενοι επιβαρυντικοί παράγοντες για τις σπουδές
Θεωρία: Κατασκευή και συνάφεια με τις σπουδές
Οι ερωτήσεις-δηλώσεις προσδιορίζουν το βαθμό στον οποίο κάθε ζήτημα γίνεται αντιληπτό ως
επιβαρυντικό. Ο κατάλογος έχει καταρτιστεί όσο το δυνατόν πληρέστερα για να παρέχει μια
επισκόπηση των πιθανών προβλημάτων, π.χ., για συμβουλευτική, καθοδήγηση συμβούλων, και αυτοβελτίωση ιδρυμάτων.
Λειτουργικός Ορισμός: Αρχές και κριτήρια διαμόρφωσης της κλίμακας
Η λίστα αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου Nolden, Wosnitza και Karabenick. Οι
συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να προσθέσουν επιπλέον επιβαρυντικούς παράγοντες που δεν
εμφανίζονται στη λίστα σε μια ανοιχτή ερώτηση. Για αυτήν την ενότητα, δεν παρέχεται
ανατροφοδότηση με συγκριτικά δεδομένα. Οι επιβαρυντικοί παράγοντες οι οποίοι εκφράζονται με
μεγάλη ένταση (τιμές 4, 5 και 6 σε κλίμακα από το 1 έως το 6) παρατίθενται στην ανατροφοδότηση για
να δώσουν στον/στην συμμετέχοντα/ουσα, καθώς και στους/στις πιθανούς/ές συμβούλους μια γενική
και ευανάγνωστη εικόνα των ζητημάτων που αντιμετωπίζει. Υπάρχει μια σκόπιμη έμφαση στη
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δυνητικά αρνητική αντίληψη των επιβαρύνσεων παρά στη χρήση διατυπώσεων που εστιάζουν στις
επιθυμίες ή τις ευχές. Αυτό συμβαίνει, επειδή θεωρείται ότι ο τρόπος αυτός παρέχει περισσότερες
πληροφορίες. Για παράδειγμα, κάθε φοιτητής/ρια θα ήθελε να έχει περισσότερα χρήματα, αλλά μόνο
μερικοί/ές φοιτητές/ριες αντιλαμβάνονται την οικονομική τους κατάσταση ως επιβαρυντική,
δημιουργώντας κίνδυνο για τη συνέχιση των σπουδών τους.
Υπόδειγμα ερώτησης-δήλωσης: «Στις ακαδημαϊκές μου σπουδές, θεωρώ πολύ επιβαρυντικό να
ανταποκρίνομαι στις πολλές απαιτήσεις».
Συνολικός αριθμός ερωτήσεων-δηλώσεων: 15
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Πίνακας 2. Ψυχομετρικές Ιδιότητες των τελικών κλιμάκων του ΕΑΑ 2.0 και του ΕΑΑ 2.1.
i

N
PT

Οργάνωση των
σπουδών και ποιότητα
της διδασκαλίας
Υλικοτεχνική υποδομή
του Πανεπιστημίου για
τις σπουδές
Ανεξάρτητη οργάνωση
των σπουδών

α

GER GRC SER PT DE GRC SER

5 684 509

930 673 .85 .80

1 680 509

930 673

3

/

509

/

/

Range λ

PT

GER

GRC

SER

PT

GER

GRC

SER

PT

GER

GRC

SER

.86

.84

4.74
(0.75)

4.37
(0.83)

4.21
(0.98)

4.29
(1.01)

.628.707

.508.633

.435.755

.543.721

.770.821

.677.789

.761.827

.691.832

/

/

/

/

4.96
(1.02)

4.63
(1.20)

3.36
(1.38)

4.1
(1.51)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

.88

/

/

/

3.91
(1.30)

/

/

/

.754.811

/

/

/

.886.921

/

/

(εφαρμόστηκε μόνο στη
Γερμανία)

Ταύτιση με τις
πανεπιστημιακές μου
σπουδές

Range r(it)

M (SD)

4 681 509

930 673 .90 .84

.86

.84

5.06
(0.90)

4.57
(0.98)

4.45
(1.11)

4.74
(1.06)

.722.886

.635.711

.481.755

.513.743

.842.916

.796.850

.758.853

.687.871

Θετικές σχέσεις με
3 690 509
τους/τις καθηγητές/ριες

930 673 .87 .89

.88

.85

4.41
(0.90)

3.82
(1.17)

3.54
(1.18)

3.73
(1.28)

.730.784

.753.804

.667.774

.631.783

.880.909

.888.917

.843.908

.820.911

Αρνητικές σχέσεις με
3 680 509
τους/τις καθηγητές/ριες

930 673 .64 .87

.75

.76

2.35
(1.02)

2.40
(1.31)

1.96
(0.99)

1.95
(1.10)

.387.530

.722.730

.483.508

.594.600

.777.829

.875.917

.756.829

.823.828

930 673 .85 .87

.85

.80

4.71
(0.90)

4.25
(1.11)

3.98
(1.13)

4.43
(1.04)

.516.797

.581.793

.460.654

.438.725

.663.887

.714.884

.739.845

.601.865

930 673 .85 .88 .859 .84

2.53
(1.19)

3.16
(1.34)

2.57
(1.30)

2.02
(1.19)

.760.816

.764.779

.651.703

.68.736

.856.890

.896.904

.874.897

.856.889

Κοινωνικές σχέσεις και
5 675 509
συνεργασία μεταξύ των
φοιτητών/ριών
Αναζήτηση βοήθειας

3 683 509
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i

N
PT

Συναισθηματική
υποστήριξη από
οικογένεια και φίλους

α

Range r(it)

M (SD)

GER GRC SER PT DE GRC SER

Range λ

PT

GER

GRC

SER

PT

GER

GRC

SER

PT

GER

GRC

SER

5.40
(0.87)

4.83
(1.14)

4.97
(1.17)

5.42
(1.04)

.796

.787

.805

.818

/

/

/

/

5.09
(0.78)
4.61
(1.25)

4.73
(0.91)
4.84
(1.18)

4.55
(1.17)
3.89
(1.47)

5.06
(1.02)
4.73
(1.41)

.660.790
.767.883

.665.798
.789.827

.558.760
.404.702

.638.760
.860.896

.808.895
.890.951

.762.897
.897.925

.829.905
.814.837

.786.874
.937.954

2 684 509

930 673 .88 .88

.89

.90

4 680 509

930 673 .87 .86

.90

.85

3 683 509

930 673 .92 .91

.93

.94

Σύνδεση σπουδών με
πρακτικές εφαρμογές

2 675 509

930 673 .77 .82

.78

.74

4.75
(0.95)

4.21
(1.22)

4.06
(1.24)

4.40
(1.16)

.623

.703

.644

.588

/

/

/

/

Ακαδημαϊκή
αποτελεσματικότητα

6 671 509

930 673 .80 .73

.84

.85

4.23
(0.78)

4.07
(0.78)

4.09
(1.03)

4.61
(0.99)

.445.642

.331.539

.330.653

.484.699

.598.782

.497.728

.564.841

.617.815

4 670 509

930 673 .84 .84

.91

.85

4.77
(0.84)

4.06
(0.98)

4.36
(1.16)

4.35
(1.11)

.605.719

.529.744

.666.796

.585.763

.771.853

.713.856

.857.874

.749.882

Αρνητικά
συναισθήματα

4 678 509

930 673 .73 .78

.77

.73

3.15
(1.00)

3.01
(1.05)

2.98
(1.24)

3.43
(1.13)

.288.648

.328.708

.404.702

.352.612

.478.857

.348.875

.724.850

.560.834

Χρόνος, προσπάθεια
και άγχος

3 680 509

930 673 .77 .82

.87

.82

4.26
(1.12)

4.12
(1.17)

4.22
(1.27)

4.58
(1.21)

.560.693

.661.694

.641.765

.662.702

.790.884

.849.868

.864.918

.849.874

6 678 509

930 673 .85 .84

.83

.83

4.84
(0.70)

4.40
(0.86)

4.42
(0.90)

4.71
(0.95)

.599.697

.594.659

.289.750

.567.647

.716.812

.721.793

.716.794

.712.748

6 673 509

930 673 .84 .88

.88

.88

3.47
(1.02)

3.56
(1.13)

3.04
(1.18)

3.23
(1.26)

.440.728

.471..794

.370.847

.555.813

.562.852

.597.889

.630.888

.657.906

Γενικότερες αμφιβολίες 4 681 509
και ανησυχίες

930 673 .84 .86

.88

.88

3.82
(1.20)

3.76
(1.23)

3.96
(1.28)

3.97
(1.37)

.467.776

.657.760

.525.711

.681.799

.643.894

.736.848

.683.756

.815.898

Εσωτερικά κίνητρα
Εξωτερικά κίνητρα

Θετικά συναισθήματα

Στρατηγικές μάθησης
Συγκέντρωση και
μάθηση
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i

N
PT

Συναισθηματική
σταθερότητα

α

Range r(it)

M (SD)

GER GRC SER PT DE GRC SER

Range λ

PT

GER

GRC

SER

PT

GER

GRC

SER

PT

GER

GRC

SER

3.80
(1.00)

3.61
(1.03)

3.50
(1.11)

3.82
(1.10)

.464.549

.516.663

.338.486

.512.617

(-.705).777

.680.771

.784.879

.724.808

3.29
(1.15)
3.65
(1.09)
4.35
(0.77)

3.82
(1.21)
3.52
(1.07)
4.16
(0.86)

3.36
(1.4)
3.33
(1.19)
4.29
(1.03)

3.43
(1.45)
3.42
(1.28)
4.45
(0.99)

.578.779
.688.867
.371.609

.480.698
.582.732
.426.723

.566.804
.594.893
.475.691

.744.835
.65.848
.588.710

.719.875
.845.947
.477.830

.776.872
.791.838
.581.848

.763.860
.813.868
.782.859

.834.899
.823.94
.73.832

4 678 509

930 673 .71 .78

.75

.76

5 673 509

930 673 .86 .91

.92

.92

3 679 509

930 673 .90 .81

.88

.89

5 671 509

930 673 .68 .81

.89

.85

3 682 509

930 673 .77 .79

.74

.83

5.53
(0.73)

5.32
(0.87)

5.43
(0.79)

5.76
(0.58)

.515.701

.560.743

.445.793

.637.812

.752.894

.790.901

.709.907

.839.929

4 682 509

930 673 .90 .86

.90

.88

4.96
(0.88)

4.53
(0.96)

4.45
(1.17)

4.62
(1.12)

.750.808

.656.756

.632.748

.676.793

.857.895

.806.873

.868.893

.815.891

Προοπτικές
σταδιοδρομίας

6 679 509

930 673 .88 .91

.88

.90

4.34
(0.96)

4.36
(1.11)

3.53
(1.19)

4.36
(1.17)

.556.766

.525.672

.378.771

.687.758

.670.859

793.881

.703.844

.783.843

Βεβαιότητα για τις
επιλεγμένες σπουδές

3 681 509

930 673 .83 .62

.84

.82

4.99
(1.2)

4.56
(1.12)

4.50
(1.39)

4.93
(1.22)

.641.736

.312.552

.554.746

.653.733

.832.894

.521.850

.811.869

.844.891

5 681 509

930 673 .87 .86

.87

.86

4.78
(0.84)

4.47
(0.94)

4.40
(1.07)

4.75
(1.05)

.629.747

.638.719

.458.773

.509.765

.765.843

.750.816

.706.849

.652.868

Αυτο-πειθαρχία
Αυτο-οργάνωση
Αποφασιστικότητα
Σημαντικότητα των
σπουδών μου
Προσωπική ανάπτυξη

Γνώση για τις σπουδές
και τον εαυτό μου

Note. i= Αριθμός ερωτήσεων, N= Αριθμός περιπτώσεων, α=Cronbach’s Alpha, M=μέση τιμή, SD=τυπική απόκλιση, r(it)= Επιλεκτικότητα. λ = παραγοντικά φορτία
PT: Πορτογαλία, GER: Γερμανία, GR: Ελλάδα, SER: Σερβία
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5

Δομημένη ανατροφοδότηση
Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση κάθε κλίμακας, οι χρήστες του ΕΑΑ 2.1 μπορούν να δουν την

ανατροφοδότηση στις απαντήσεις τους στις ενότητες “Η ανατροφοδότησή μου” (Ενότητες 3 και 4).
Αρχικά, αυτή η ανατροφοδότηση έχει ως στόχο να παρέχει στους/στις φοιτητές/ριες μια αναφορά
σχετικά με τις απαντήσεις που έδωσαν νωρίτερα, προκειμένου να βελτιωθεί ο αυτο-αναστοχασμός και
η ενημερότητά τους. Όλες οι πληροφορίες που δίνονται στην ανατροφοδότηση μπορούν να
εκτυπωθούν ή να αποθηκευτούν ως αρχείο PDF. Ως εκ τούτου, ένας άλλος στόχος της
ανατροφοδότησης που λαμβάνουν οι φοιτητές/ριες από το ΕΑΑ 2.1 μπορεί να είναι το να αποτελεί
αυτή μέρος μιας διαδικασίας συμβουλευτικής των φοιτητών/ριών στις υπηρεσίες υποστήριξης που θα
απευθυνθούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ανατροφοδότηση μπορεί να χρησιμεύσει ως αρχικό σημείο
συζήτησης. Αυτό το βήμα εξαρτάται από τη συγκατάθεση των φοιτητών/ριών να μοιραστούν τα σχόλιά
τους με άλλους, στην περίπτωση αυτή με κάποιον/α ειδικό, και θα πρέπει πάντα να είναι εθελοντικό.
Τα Πανεπιστήμια που εφαρμόζουν το ΕΑΑ 2.1 και το προσαρμόζουν στο δικό τους περιβάλλον
μπορούν να επιλέξουν και μεταβλητές που δεν θα παρουσιάζονται στην ανατροφοδότηση

5.1 Αρχές διαμόρφωσης της ανατροφοδότησης
Η ανατροφοδότηση εμπεριέχει μια σύνοψη πληροφοριών, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες
για κάθε μεταβλητή. Διατίθεται σε δύο ενότητες και ακολουθώντας ένα συνδυασμό χρωμάτων
(πράσινο-κίτρινο-κόκκινο, βλ. Σχήμα 4), γίνεται η τοποθέτηση ενός/μίας φοιτητή/ριας ανάλογα με τα
ατομικά του αποτελέσματα και την κατανομή των αποτελεσμάτων όλων των ερωτηθέντων σε μια χώρα
/ ένα Ίδρυμα:
Το πράσινο χρώμα σημαίνει ότι οι φοιτητές/ριες, για τη συγκεκριμένη κλίμακα, έλαβαν ατομικές
βαθμολογίες στο ανώτερο ένα τρίτο της κατανομής της χώρας ή του Ιδρύματος.
Το κίτρινο χρώμα σημαίνει ότι οι βαθμολογίες των φοιτητών/ριών βρίσκονται στο ενδιάμεσο ένα
τρίτο της κατανομής της χώρας ή του Ιδρύματος.
Το κόκκινο χρώμα σημαίνει ότι οι φοιτητές/ριες βρίσκονται στο κατώτερο ένα τρίτο της κατανομής
της χώρας ή του Ιδρύματος.
Οι αριθμητικές τιμές δεν απεικονίζονται προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση. Μια πρώτη
ανατροφοδότηση δίνεται στους/στις φοιτητές/ριες όταν τελειώσουν μια κλίμακα. Αυτή η
ανατροφοδότηση εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα της Ενότητας 2 χρησιμοποιώντας το συνδυασμό
χρωμάτων (Εικόνα 4).
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Εικόνα 4. Παράδειγμα ανατροφοδότησης στην Ενότητα 2

1. Οπτική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων
Με βάση μια κανονικοποίηση, τα δεδομένα του χρήστη για κάθε μεταβλητή παρουσιάζονται
μέσω του συνδυασμού χρωμάτων. Στην Ενότητα 3 της πλατφόρμας, εμφανίζεται ο αριθμός (άθροισμα)
των κατηγοριών (μεταβλητών) που αντιστοιχούν στο κόκκινο, κίτρινο και πράσινο χρώμα (βλ. Εικόνα
5). Αυτές οι πληροφορίες εξηγούνται στους χρήστες ως εξής:
Πράσινη περιοχή: Βρίσκεστε σε [αριθμός] κατηγορίες με πράσινο χρώμα.
Κίτρινη περιοχή: Βρίσκεστε σε [αριθμός] κατηγορίες με κίτρινο χρώμα.
Κόκκινη περιοχή: Βρίσκεστε σε [αριθμός] κατηγορίες με κόκκινο χρώμα.

Εκτός από αυτήν τη συνολική παρουσίαση, παρέχεται ο ίδιος τύπος πληροφοριών για κάθε ομάδα
κλιμάκων, με εξαίρεση την ομάδα της Κλίμακας 6 (Επιβαρυντικοί Παράγοντες). Αυτή η οπτική
αναπαράσταση αποσκοπεί στο να παράσχει μια επισκόπηση της κατάστασης των σπουδών του/της
φοιτητή/ριας, καθώς και μια ευανάγνωστη εικόνα για την ακόλουθη λεπτομερή ανατροφοδότηση για
κάθε μεταβλητή.
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Εικόνα 5. Παράδειγμα της συνολικής ανατροφοδότησης που δίνεται στην Ενότητα 3

2. Περιγραφή της Ανατροφοδότησης
Αυτή η σύνοψη των πληροφοριών βασίζεται στην ανατροφοδότηση για κάθε μεταβλητή με την
οπτική αναπαράσταση και μια σύντομη περιγραφή του γιατί η κάθε μεταβλητή είναι σημαντική για
την κατάσταση των σπουδών. Τη βρίσκει κάποιος/α στην Ενότητα 4 της πλατφόρμας. Αυτές οι
περιγραφές βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα και στις πιλοτικές μελέτες μας (βλ. περιγραφές
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μεταβλητών σε αυτό το εγχειρίδιο, Κεφάλαιο 4), αλλά μετατράπηκαν να απευθύνονται σε μια
συγκεκριμένη ομάδα-στόχο και χωρίς επιστημονική διατύπωση. Για παράδειγμα, δείτε την Εικόνα 6.
Όλες οι περιγραφές μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στην ανατροφοδότηση φαίνονται στον Πίνακα
3 και είναι σταθερές για όλες τις εκδόσεις του ΕΑΑ μιας χώρας.

Εικόνα 6. Παράδειγμα ανατροφοδότησης με βάση το συνδυασμό χρωμάτων και τη γενική περιγραφή
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Πίνακας 3. Περιγραφές μεταβλητών (ανατροφοδότηση)
Μεταβλητή

Κείμενο Ανατροφοδότησης – Περιγραφή Μεταβλητής

Οργάνωση σπουδών
και ποιότητα
διδασκαλίας

Η παροχή ενός καλά δομημένου και οργανωμένου προγράμματος σπουδών
καθώς και η υψηλή ποιότητα διδασκαλίας αποτελούν σημαντικούς στόχους κάθε
Πανεπιστημίου. Η προσωπική αξιολόγηση αυτών των στόχων από ένα φοιτητή ή
μία φοιτήτρια ενδέχεται να επηρεάζουν το βαθμό ικανοποίησής του/της από τις
σπουδές.

Υλικοτεχνική υποδομή
του Πανεπιστημίου για
τις σπουδές

Τα Πανεπιστήμια καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να παρέχουν τις
αναγκαίες υποδομές έτσι ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν θετικές
εμπειρίες από τις σπουδές τους.

Ταύτιση με τις
πανεπιστημιακές
σπουδές

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές/ριες περνούν τον περισσότερο
χρόνο τους στο Πανεπιστήμιο και οι σπουδές τους είναι σημείο αναφοράς για την
ανάπτυξη των κοινωνικών τους σχέσεων και των νοητικών τους δεξιοτήτων. Η
ταύτιση ενός φοιτητή ή μίας φοιτήτριας με το Πανεπιστήμιό του/της και τις
σπουδές του/της, ενδεχομένως, αυξάνει την ικανοποίησή του/της από αυτές.

Θετική σχέση με
καθηγητές/ριες

Η επικοινωνία με τους/τις καθηγητές/ριες στο Πανεπιστήμιο συνιστά ένα
σημαντικό κομμάτι των σπουδών για πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες. Εάν οι
φοιτητές/τριες αντιλαμβάνονται την επικοινωνία αυτή ως υποστηρικτική της
προσπάθειάς τους, αυτό ενδέχεται να αυξάνει την ικανοποίηση από τα μαθήματα
και να βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Αρνητική σχέση με
καθηγητές/ριες

Οι καθηγητές/ριες στο Πανεπιστήμιο έχουν μεγάλους αριθμούς φοιτητών/ριών
στα μαθήματά τους. Οι φοιτητές/ριες που αντιλαμβάνονται ότι οι καθηγητές και
οι καθηγήτριές τους έχουν μια αρνητική και αποτρεπτική στάση στην επικοινωνία
μαζί τους, ενδεχομένως, να έχουν δυσκολίες με τις σπουδές τους.

Κοινωνικές σχέσεις και
συνεργασία μεταξύ
φοιτητών/ριών

"Η μελέτη είναι πολύ πιο δύσκολη όταν είσαι μόνος/η". Ένα καλό δίκτυο
φοιτητών/ριών διευκολύνει την οργάνωση της μελέτης των μαθημάτων, τη
μάθηση και, γενικότερα, τη διαχείριση των δυσκολιών που προκύπτουν κατά τη
διάρκεια των σπουδών. Δεν είναι υποχρεωτικό οι σχέσεις αυτές να είναι φιλικές.
Μια καλή συνεργασία μεταξύ φοιτητών/ριών είναι συχνά σημαντική για τις
σπουδές τους και την ικανοποίηση από αυτές.

Αναζήτηση βοήθειας

Στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι φοιτητές/τριες μπορούν να βρουν
δομές παροχής υπηρεσιών στήριξης για διάφορες δυσκολίες που ενδέχεται να
τους/τις επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η αναζήτηση αυτής
της στήριξης μπορεί να είναι μια πολύ ωφέλιμη στρατηγική και οι φοιτητές/τριες
δεν θα έπρεπε να ανησυχούν για το αν θα ζητήσουν βοήθεια όταν νομίζουν ότι τη
χρειάζονται. Υπάρχουν υπηρεσίες που προσφέρονται από φοιτητές/τριες, καθώς
και υπηρεσίες που προσφέρονται από το ίδιο το Ίδρυμα και όλοι όσοι
εμπλέκονται σε αυτές είναι πολύ πρόθυμοι να βοηθούν σε μικρά και μεγάλα
προβλήματα. Πολλοί από τους/τις φοιτητές/ριες που τα πάνε καλά με τις
σπουδές τους γνωρίζουν από πού μπορούν να παίρνουν τη συγκεκριμένη
βοήθεια που χρειάζονται και την αποδέχονται.

Συναισθηματική
υποστήριξη από
οικογένεια και φίλους

Η συναισθηματική στήριξη από το κοινωνικό περιβάλλον εκτός Πανεπιστημίου
μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ικανοποίηση από τις
σπουδές αλλά και την προσαρμογή στο Πανεπιστήμιο.

Εσωτερικά κίνητρα

Όταν οι φοιτητές/τριες ασχολούνται με τα μαθήματά τους με δική τους
πρωτοβουλία, αυτό λέγεται 'εσωτερικό κίνητρο' ή 'προσανατολισμός προς το
στόχο μάθησης'. Στην περίπτωση αυτή, η μελέτη αποτελεί αυτοσκοπό και δεν
χρειάζονται περαιτέρω εξωτερικά κίνητρα. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι τα
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υψηλά εσωτερικά κίνητρα βοηθούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να
επιτυγχάνουν στις σπουδές τους και αποτελούν ένα λόγο για μακρόχρονη
κινητοποίηση.
Εξωτερικά κίνητρα

Εξωτερικό κίνητρο έχουμε όταν μια κατεύθυνση σπουδών επιλέγεται εξαιτίας
μιας εξωτερικής (π.χ., υλικής) αμοιβής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορεί να
είναι πράγματι πιο κινητοποιημένοι όταν, κατά την επιλογή των σπουδών τους,
λαμβάνουν υπόψη τους την αγορά εργασίας και την προσωπική σταδιοδρομία
την οποία επιδιώκουν. Ωστόσο, αν οι σπουδές είναι μόνον ένα μέσο για να
επιτύχουν το σκοπό τους και οι φοιτητές/τριες δεν ενδιαφέρονται πολύ για το
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών, τα κίνητρά τους είναι πολύ πιθανό να μην είναι
επαρκή όταν εμφανιστούν δυσκολίες.

Σύνδεση σπουδών με
πρακτικές εφαρμογές

Η αναγνώριση των λόγων για τους οποίους ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια μελετά
μαθήματα τα οποία συχνά μπορεί να είναι θεωρητικά και αφηρημένα, καθώς και
η κατανόηση του πώς τα μαθήματα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη,
συνιστούν σημαντικούς παράγοντες της ικανοποίησης από τις σπουδές.

Ακαδημαϊκή Επάρκεια
(Αποτελεσματικότητα)

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές/ριες μπορεί να αντιμετωπίσουν
διάφορες προκλήσεις. Οι πεποιθήσεις ακαδημαϊκής αυτο-αποτελεσματικότητας
αντιπροσωπεύουν την εμπιστοσύνη που έχουμε στον εαυτό μας όταν
ασχολούμαστε με ακαδημαϊκά καθήκοντα και προβλήματα. Αυτή η εμπιστοσύνη
μπορεί να συμβάλει στην επίδοση αλλά και στη γενικότερη προσαρμογή στο
Πανεπιστήμιο, ενδυναμώνοντας την πρωτοβουλία των φοιτητών/ριών, το βαθμό
ενασχόλησης με τις σπουδές τους και την επίδοσή τους.

Θετικά συναισθήματα

Το να νιώθουμε θετικά συναισθήματα, όπως ο ενθουσιασμός και η ευχαρίστηση,
είναι συχνά καλό πράγμα για τον καθένα μας αλλά και για τους ανθρώπους γύρω
μας. Τα θετικά συναισθήματα συνδέονται με την αποτελεσματική μάθηση, την
ακαδημαϊκή επιτυχία και την ευεξία στο Πανεπιστήμιο.

Αρνητικά
συναισθήματα

Το να νιώθουμε αρνητικά συναισθήματα, όπως άγχος και ανία, μπορεί να
αποτελεί εμπόδιο για την αποτελεσματική μάθηση, την ακαδημαϊκή επιτυχία και
την ευεξία στο Πανεπιστήμιο. Εάν κυριαρχούν αυτά τα συναισθήματα, οι
φοιτητές/τριες είναι πιο πιθανό να μην είναι ικανοποιημένοι από τις σπουδές
τους και ο κίνδυνος να τις εγκαταλείψουν αυξάνει. Είναι δυνατόν να ρυθμίζουμε
αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και μπορούμε να μάθουμε πώς να το κάνουμε.

Χρόνος, προσπάθεια
και άγχος

Γενικά, οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο απαιτούν κάποιος/α να είναι πρόθυμος/η
να κάνει κάποιες θυσίες. Ωστόσο, αν οι φοιτητές/τριες νιώθουν ότι χρειάζεται να
επενδύσουν πάρα πολύ χρόνο και πολλή προσπάθεια, ενδεχομένως αυτό να
αποτελεί λόγο για να σκεφθούν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους.

Στρατηγικές Μάθησης

Ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και το πλαίσιο μάθησης, υπάρχουν ποικίλες
στρατηγικές μάθησης οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα θετική επίδραση στην
επιτυχία της μάθησης. Η ικανότητα ενός φοιτητή ή μίας φοιτήτριας να αναθεωρεί
και, εφόσον είναι αναγκαίο, να αναπροσαρμόζει τη διαδικασία με την οποία
μαθαίνει, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα καλύτερες επιδόσεις και υψηλότερη
ικανοποίηση από τις σπουδές.

Συγκέντρωση και
μάθηση

Είναι μεγάλη πρόκληση να παραμένουμε εστιασμένοι και συγκεντρωμένοι σε
αυτό που μελετάμε, καθώς υπάρχουν πολλοί περισπασμοί. Το να ξέρει κάποιος/α
πώς να μελετά αποτελεσματικά δεν είναι εύκολο πράγμα, και η διαχείριση του
χρόνου μπορεί, επίσης, να είναι δύσκολη. Η πολλή διάσπαση και η αποτυχία
κάποιου/ας να χρησιμοποιεί στρατηγικές μελέτης ή να οργανώνει τη μελέτη του
αποτελεσματικά μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στις σπουδές.
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Γενικές αμφιβολίες και
ανησυχίες

Γενικές ανησυχίες, άγχη και αμφιβολίες μπορεί, επίσης, να επηρεάσουν τις
σπουδές και μερικές φορές έχουν ως συνέπεια ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια να
προβληματίζεται για το αν θα τις συνεχίσει.

Συναισθηματική
σταθερότητα

Γενικά, η ηρεμία και η συναισθηματική σταθερότητα ενδυναμώνουν τους
φοιτητές και τις φοιτήτριες για τις σπουδές τους και έχουν θετική επίδραση στην
ικανοποίησή τους από αυτές.

Αυτο-πειθαρχία

Η αναβλητικότητα, δηλαδή το να μεταθέτει κάποιος/α καθήκοντα και αποφάσεις
για αργότερα, είναι πολύ συχνό φαινόμενο μεταξύ των φοιτητών και των
φοιτητριών και κάποιες φορές μπορεί να λειτουργεί καλά. Ωστόσο, όταν η
στρατηγική αυτή χρησιμοποιείται πολύ συχνά, η επιτυχής ολοκλήρωση των
σπουδών τίθεται σε κίνδυνο.

Αυτο-οργάνωση

Η γενική δεξιότητα να οργανώνουμε και να προετοιμάζουμε τον εαυτό μας
κατάλληλα συμβάλλει θετικά στην ικανοποίησή μας από τις σπουδές.

Αποφασιστικότητα

Γενικά, το να επιδιώκουμε την επιτυχία και να θέτουμε ξεκάθαρους στόχους,
μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση που παίρνουμε από τις σπουδές μας και την
επιτυχία μας σε αυτές.

Σημασία των σπουδών

Η απόδοση μεγάλης σημασίας στις εκπαιδευτικές επιδιώξεις κάποιου αποτελεί
έναν κρίσιμο παράγοντα της ικανοποίησης που αντλεί κάποιος/α από τις
σπουδές και την ολοκλήρωσή τους. Τα άτομα με πτυχίο ανώτερης/ανώτατης
εκπαίδευσης νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένα από τον εαυτό τους και
αντλούν περισσότερα οφέλη από τις σπουδές τους.

Προσωπική ανάπτυξη

Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να είναι διανοητικά ενδιαφέρουσες και
να προάγουν την πνευματική ανάπτυξη. Έρευνες δείχνουν ότι, όταν οι
φοιτητές/τριες νιώθουν ότι τα μαθήματά τους είναι ενδιαφέροντα και αποτελούν
πρόκληση για τους ίδιους, είναι λιγότερο πιθανό να σκεφθούν να εγκαταλείψουν
τις σπουδές τους.

Προοπτικές
σταδιοδρομίας

Τι μπορώ να κάνω με το πτυχίο μου; Το να έχει κάποιος/α ένα ξεκάθαρο και
θετικό όραμα για τη μελλοντική του/της καριέρα, όπως και το να του παρέχονται
επαγγελματικές ευκαιρίες είναι δύο πράγματα τα οποία μπορούν να συμβάλουν
θετικά στην αποφασιστικότητα των φοιτητών/ριών και την ικανοποίησή τους από
τις σπουδές. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποιος/α το σπουδαίο ρόλο που παίζει
το γενικό πλαίσιο στις επαγγελματικές προοπτικές, αλλά και το να έχει
ταυτόχρονα ένα θετικό όραμα είναι, επίσης, σημαντικό.

Βεβαιότητα για τις
επιλεγμένες σπουδές

"Αυτό είναι ακριβώς αυτό που θέλω να κάνω!" Η σιγουριά που νιώθει κάποιος/α
για τις σπουδές που διάλεξε να ακολουθήσει είναι σημαντικός παράγοντας στο
να επιμείνει να τις ολοκληρώσει και να μην τις παρατήσει.

Γνώση για τις σπουδές
και τον εαυτό μου

'Οταν οι φοιτητές/ριες νιώθουν καλά ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για τις
απαιτήσεις των σπουδών τους, και ταυτόχρονα είναι καλοί στην αξιολόγηση των
προσωπικών τους 'δυνατών σημείων', τότε είναι πιο πιθανό να νιώθουν
ικανοποίηση από τις σπουδές τους.

3. Ακριβής ανατροφοδότηση και συστάσεις υποστήριξης
Επιπροσθέτως αυτής της γενικής περιγραφής, ένα νέο χαρακτηριστικό του ΕΑΑ 2.1 είναι η
δυνατότητα εισαγωγής λεπτομερούς ανατροφοδότησης για κάθε μεταβλητή. Εάν το αποτέλεσμα είναι
στην πράσινη περιοχή μπορεί να δοθεί επιβεβαιωτική ανατροφοδότηση. Εάν το αποτέλεσμα είναι
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στην κίτρινη ή κόκκινη περιοχή, μπορούν να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με το ερώτημα "Τι να
κάνετε;". Αυτό θα μπορούσε να είναι είτε αρκετά γενικό, π.χ., μια σύσταση για να μιλήσετε με κάποιον,
ή κάτι πραγματικά συγκεκριμένο, δηλαδή, μια σύσταση για να μιλήσετε με ένα συγκεκριμένο άτομο
και να παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας, ή μια σύσταση για ένα μάθημα ή μια εκδήλωση στο
Πανεπιστήμιο σχετικά με το ζήτημα. Μια άλλη σύσταση μπορεί να οδηγήσει στα εκπαιδευτικά υλικά
ηλεκτρονικής μάθησης που αναπτύχθηκαν στο έργο SUnStAR.
Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να εισαχθούν από το ίδιο το Πανεπιστήμιο εφαρμογής Έτσι, τα
συμμετέχοντα Πανεπιστήμια έχουν τον έλεγχο των παρεχόμενων πληροφοριών και είναι σε θέση να
διατηρούν ενημερωμένες αυτές τις πληροφορίες.
Αυτό το σημαντικό χαρακτηριστικό εξυπηρετεί λειτουργίες σε διάφορα επίπεδα (βλ. Κεφάλαιο 6)
και κλείνει τον κύκλο από τη δομημένη ανατροφοδότηση σε πραγματικές, εστιασμένες σε
συγκεκριμένα ζητήματα και ακριβείς συστάσεις υποστήριξης.

4. Σύνοψη
Μετά την οπτική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων των ενοτήτων «Οι σπουδές μου και εγώ»
και «Το Πανεπιστήμιό μου και εγώ», η ανατροφοδότηση για την ενότητα «Επιβαρυντικοί παράγοντες»
μαζί με τις δημογραφικές λεπτομέρειες παρουσιάζονται περιγραφικά χωρίς σύγκριση. Ο κύριος στόχος
αυτής της ενότητας είναι να παρέχει μια περίληψη σχετικά με τους επιβαρυντικούς παράγοντες που
αναφέρονται συχνότερα από τους/τις φοιτητές/ριες. Αυτή η περίληψη, καθώς και οι δημογραφικές
πληροφορίες, σκοπεύουν επίσης στο να παρέχουν στις υπηρεσίες υποστήριξης πληροφορίες που
μπορούν να καθοδηγήσουν τη διαδικασία συμβουλευτικής, με την προϋπόθεση ότι οι φοιτητές/ριες
συμφωνούν να δώσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους από το ΕΑΑ και στην ανατροφοδότηση που
έλαβαν.

5.2 Τυποποίηση
Για να προσδιοριστεί ποια τιμή σε μια συγκεκριμένη κλίμακα (μεταβλητή) μπορεί να οριστεί ως
“υψηλή” (πράσινη περιοχή), “μέτρια” (κίτρινη περιοχή) ή “χαμηλή” (κόκκινη περιοχή), υπολογίζεται η
τυποποίηση για κάθε κλίμακα. Αυτή η διαδικασία διεξάγεται για κάθε χώρα και βασίζεται στα δείγματα
των πιλοτικών μας μελετών. Χρησιμοποιεί την αναφερόμενη κλίμακα κριτηρίου “Ικανοποίηση από τις
σπουδές” ή “Πρόθεση εγκατάλειψης σπουδών”. Για κάθε κλίμακα, ένα από αυτά τα δύο κριτήρια
επιλέγεται σύμφωνα με την ανάλυση συσχέτισης. Αυτό λαμβάνει υπόψη ότι ορισμένες μεταβλητές
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συσχετίζονται περισσότερο με την ικανοποίηση από τις σπουδές και άλλες με την πρόθεση
εγκατάλειψης (σχετικά με τη θεωρητική και εμπειρική διαφοροποίηση της ικανοποίησης από τις
σπουδές και της πρόθεσης εγκατάλειψης σπουδών, βλ. Nolden, 2019). Χρησιμοποιώντας ένα
εμπειρικό κατώφλι, οι κλίμακες κριτηρίων κωδικοποιούνται σε δυαδικό επίπεδο. Για παράδειγμα, για
κλίμακες με θετική συσχέτιση με την ικανοποίηση από τις σπουδές σε «1 = ικανοποιημένους φοιτητές»
και «0 = δυσαρεστημένους φοιτητές». Για αυτές τις δύο ομάδες υπολογίζεται η μέση τιμή και η τυπική
απόκλιση της κλίμακας που θα τυποποιηθεί. Οι τιμές των τριών περιοχών υπολογίζονται ως εξής:
Πράσινη περιοχή ≥ M0 + 1SD0
Κόκκινη περιοχή ≤ M1 - 1SD1
(M1 - 1SD1) < Κίτρινη περιοχή < (M0 + 1SD0)
Υποθετικό παράδειγμα: Για την κλίμακα «Αυτο-οργάνωση» με την ικανοποίηση από τις σπουδές ως
κριτήριο ανατροφοδότησης, ο μέσος όρος των ικανοποιημένων φοιτητών (1) είναι M1=3,79 με τυπική
απόκλιση SD1=1,09, ενώ οι μη ικανοποιημένοι φοιτητές (0) δείχνουν M1=3,08 με τυπική απόκλιση του
SD1=1.12. Επομένως, ο υπολογισμός θα ήταν:
Πράσινη περιοχή = 3,08 + 1,12 = 4,20 έως την υψηλότερη τιμή
Κόκκινη περιοχή = 3,79 - 1,09 = χαμηλότερη τιμή έως 2,70
Κίτρινη περιοχή = 2,71 έως 4,19
Οι κλίμακες με αρνητική κατεύθυνση σε ένα κριτήριο κωδικοποιούνται εκ νέου προκειμένου να
καταστεί δυνατή η εφαρμογή του τύπου.
Αυτή η διαδικασία ακολουθείται για τον εντοπισμό κατωφλίων με σχετική ακρίβεια και για τη
μείωση της έμφασης στη σύγκριση, όπως θα γινόταν, για παράδειγμα, με τις κατατάξεις των
ποσοστών. Αν και γίνεται αναφορά στη σύγκριση με άλλους/ες φοιτητές/ριες στην περιγραφή των
πράσινων, κίτρινων και κόκκινων περιοχών ανατροφοδότησης, το κύριο επίκεντρο είναι ο αυτοαναστοχασμός, ενώ η οπτική αναπαράσταση περιορίζει τη διάσταση της σύγκρισης.
Το κατώφλι ανατροφοδότησης για τα εξωτερικά κίνητρα (βλ. Κεφάλαιο 4.1.1) υπολογίζεται με
συγκεκριμένο τρόπο λόγω των πολύπλοκων επιδράσεών τους. Με βάση τις προαναφερθείσες γνώσεις
μας σχετικά με το μέτριο εξωτερικό κίνητρο, οι μεσαίες τιμές αντιπροσωπεύουν την «πράσινη»
περιοχή για αυτές τις κλίμακες και το «υπερβολικό» εξωτερικό κίνητρο ορίζεται ως η «κίτρινη»
περιοχή.
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6 Σύνοψη: Τι είναι και τι δεν είναι τα ΕΑΑ 2.0 και ΕΑΑ 2.1
Συνοψίζοντας, το ΕΑΑ 2.0 και το ΕΑΑ 2.1 είναι δύο καλά αναπτυγμένα διαδικτυακά εργαλεία για
να προκαλέσουν τον αυτο-αναστοχασμό των φοιτητών/ριών. Αντιμετωπίζουν πολλά ζητήματα
(παράγοντες) που έχουν σχέση με την αντίληψη της κατάστασης των σπουδών και, πιο συγκεκριμένα,
για την ικανοποίηση από τις σπουδές και την πρόθεση εγκατάλειψης. Η συνάφεια κάθε παράγοντα
καθορίστηκε προσεκτικά στην τρέχουσα έρευνα με βάση τη θεωρία και την εμπειρικά δεδομένα. Ο
λειτουργικός ορισμός τους ήταν, επίσης, θεωρητικά και εμπειρικά καθοδηγούμενος, καθώς όλες οι
κλίμακες δοκιμάστηκαν σε τέσσερις πιλοτικές μελέτες στις συμμετέχουσες χώρες (Πορτογαλία,
Γερμανία, Ελλάδα και Σερβία) με συνολικά 2816 φοιτητές.
Το ΕΑΑ 2.0 και το ΕΑΑ 2.1 απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες-στόχους:
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι φοιτητές είναι το επίκεντρο και πρέπει να τους δίνεται τη
δυνατότητα να αναστοχάζονται ανώνυμα σχετικά με τις σπουδές τους, όποτε (χωρίς χρονικούς
περιορισμούς) και οπουδήποτε (χωρίς περιορισμούς στο χώρο) θέλουν. Λόγω της διεξοδικής
ανάπτυξης του ΕΑΑ 2.0, αυτή η διαδικασία αναστοχασμού είναι δομημένη και όχι αυθαίρετη.
Ένας στόχος είναι να εμπλακούν οι φοιτητές/ριες με ορισμένα ζητήματα σε μια διαδικασία
αναζήτησης βοήθειας. Δεδομένου ότι δεν πρέπει να μένουν απλώς με τα αποτελέσματά τους,
παρέχεται ανατροφοδότηση σχετικά με τις δηλώσεις τους δίνοντάς τους πληροφορίες, ποια ζητήματα
εντοπίζονται και πώς και πού να ζητήσουν υποστήριξη. Ένα κομμάτι της υποστήριξης είναι η
ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτο-κατευθυνόμενης εκπαίδευσης του έργου SUnStAR, που παρέχει ένα
πρώτο βήμα για την ενεργητική αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων με αυτο-ρυθμιζόμενο τρόπο. Το
άλλο κομμάτι είναι το σύστημα υποστήριξης σε επίπεδο Πανεπιστημίου εφαρμόζοντας και
εποπτεύοντας το εργαλείο ΕΑΑ 2.1. Ως εκ τούτου, τα Πανεπιστήμια είναι μια άλλη ομάδα στόχος του
ΕΑΑ 2.1. Με την εισαγωγή πληροφοριών στο δικό τους σύστημα υποστήριξης που έχει ανατεθεί για
ένα συγκεκριμένο ζήτημα, μπορούν να συγκεντρώνουν τις υπηρεσίες τους και να επικαιροποιούν τις
πληροφορίες. Με αυτό τον τρόπο, τα Πανεπιστήμια παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες
τους, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στους/στις φοιτητές/ριες που χρειάζονται βοήθεια στο
συγκεκριμένο τομέα. Αυτή η ακριβής πληροφόρηση αποτρέπει την παρουσίαση όλων των
πληροφοριών σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/ριες ώστε να μην επιβαρύνονται οι ίδιοι/ες με το έργο
της επιλογής μόνο των σχετικών πληροφοριών. Αυτή ακριβώς η διαδικασία επιλογής
πραγματοποιείται από το ΕΑΑ 2.1.
Εάν η ακριβής πληροφόρηση είναι επιτυχής, οι φοιτητές/ριες μπορούν να φέρουν τα
αποτελέσματα της ανατροφοδότησής

τους σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι φοιτητές και οι
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σύμβουλοι σταδιοδρομίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ανατροφοδότηση ως μια πρώτη
βάση στα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο/η φοιτητής/ρια και μαζί με κάποιες δημογραφικές
πληροφορίες για τον/την ίδιο/α μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της συνεδρίας. Ωστόσο, μπορεί να
συμβεί και το αντίστροφο: οι σύμβουλοι φοιτητών/ριών και σταδιοδρομίας μπορούν να ενθαρρύνουν
τους/τις φοιτητές/ριες να χρησιμοποιούν το ΕΑΑ 2.0 πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τις συνεδρίες
συμβουλευτικής. Η χρήση του ΕΑΑ 2.1 είναι πολύπλευρη και εξαρτάται από τους στόχους ενός
Πανεπιστημίου, τους πόρους του Ιδρύματος καθώς και από την κατανομή τους. Μπορεί, ακόμη, να
χρησιμοποιηθεί από όλους/ες τους/τις φοιτητές/ριες (όχι μόνο δηλαδή τους/τις φοιτητές που
διατρέχουν κίνδυνο) κατά τη διάρκεια όλης της φοιτητικής ζωής.
Εκτός από τις πολλές δυνατότητες, το ΕΑΑ 2.0 και το ΕΑΑ 2.1 έχουν, επίσης, περιορισμούς που
πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτον, το ΕΑΑ 2.0 και το ΕΑΑ 2.1 δεν μπορούν να καλύψουν όλα τα
πιθανά ζητήματα των φοιτητών/ριών: όπως περιγράφηκε, ορισμένες επιλογές ήταν απαραίτητο να
γίνουν ώστε το ΕΑΑ να έχει ένα εύλογο πεδίο εφαρμογής του εργαλείου. Δεύτερον, και επιπροσθέτως
των περιορισμών περιεχομένου, υπάρχουν ορισμένα μεθοδολογικά ζητήματα που πρέπει να
αναφερθούν. Το ΕΑΑ 2.0 και το ΕΑΑ 2.1 βασίζονται σε αυτο-αναφορές φοιτητών/ριών και, ως εκ
τούτου, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως “αντικειμενικές” μετρήσεις (βλ. Döring & Bortz, 2016): Οι
φοιτητές/ριες μπορεί να ψεύδονται, να απαντούν χωρίς να σκέφτονται καλά, να το χρησιμοποιοιούν
χωρίς την απαραίτητη συγκέντρωση κ.λπ. Τα ΕΑΑ 2.0 και ΕΑΑ 2.1 περιλαμβάνουν ορισμένες μετρήσεις
για αυτά τα ζητήματα, αλλά η εσφαλμένη χρήση δεν μπορεί να αποφευχθεί ή να εντοπιστεί πλήρως.
Ωστόσο, καθώς αυτό το εργαλείο εξυπηρετεί τον αυτο-αναστοχασμό των φοιτητών/ριών, η εσφαλμένη
χρήση στρεβλώνει τον αναστοχασμό κάποιου. Αυτή η ευθύνη για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων
τους επισημαίνεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες πολλές φορές.
Επιπλέον, τα ΕΑΑ 2.0 και ΕΑΑ 2.1 δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι πραγματοποιούν καθαρή
διαγνωστική μέτρηση που πληροί όλα τα πρότυπα των διαγνωστικών μετρήσεων. Υπάρχουν πολλά
συγκεχυμένα ζητήματα, όπως η έλλειψη ελέγχου στον χώρο διεξαγωγής και ο μεγάλος αριθμός
παραγόντων που καθιστούν απαραίτητες τις μικρές κλίμακες. Επίσης, δεν μπορούν να αποκλειστούν
σφάλματα μέτρησης (βλ. επίσης Döring & Bortz, 2016).
Αυτά τα ζητήματα υποδεικνύουν ότι τα ΕΑΑ 2.0 και ΕΑΑ 2.1 δεν πρέπει να θεωρούνται ως
εργαλεία που χρησιμοποιούνται μόνα τους. Θα πρέπει πάντα να εντάσσονται σε ένα ολιστικό σύστημα
υποστήριξης και να συνδέονται με διά ζώσης συμβουλευτική ή άλλες πηγές υποστήριξης. Αυτό
επισημαίνεται από το εργαλείο στους/στις φοιτητές/ριες. Οι εξελίξεις και τα νέα χαρακτηριστικά των
ΕΑΑ 2.0 και ΕΑΑ 2.1 λαμβάνουν υπόψη αυτόν τον απαραίτητο σύνδεσμο με τις υπηρεσίες
συμβουλευτικής και τον τονίζουν.
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Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα ζητήματα, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το ΕΑΑ 2.0 και
το ΕΑΑ 2.1 μπορούν να εξυπηρετήσουν διαφορετικές ομάδες-στόχους και συμβάλλουν στο ταίριασμα
των αναγκών των φοιτητών/ριών με τις οργανωτικές υπηρεσίες των Πανεπιστημίων.
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Παράρτημα
Αυτό το Παράρτημα αναφέρει όλες τις κλίμακες που αναπτύχθηκαν εντός του έργου ή από συνεργάτες
του έργου. Η αρίθμηση αναφέρεται στα κεφάλαια.
Όλες οι κλίμακες είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά και Σερβικά.
Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά, η μορφή απάντησης είναι "0 - διαφωνώ έντονα" σε "5-συμφωνώ
απόλυτα" (κωδικοποιήθηκε για τις αναλύσεις σε 1-6).
(r) = Αντεστραμμένη ερώτηση-δήλωση σε κλίμακα

4.1.1 Οργάνωση των σπουδών και ποιότητα διδασκαλίας
Στο Tμήμα/Σχολή που σπουδάζω...
1 …το πρόγραμμα σπουδών είναι καλά δομημένο.
2 …η ποιότητα της διδασκαλίας είναι υψηλού επιπέδου.
3 …τα μαθήματα είναι καλά οργανωμένα.
4 …έρχομαι σε επαφή με ενδιαφέροντα θέματα, ιδέες και έννοιες.
5 …διδάσκομαι πληροφορίες που τις θεωρώ χρήσιμες.
4.1.2 Υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου για τις σπουδές
Γενικά, το Πανεπιστήμιο προσφέρει καλή υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη της
1 μάθησης και τις συνθήκες μελέτης σε αυτό, π.χ., χώρους, εργαστήρια, ασύρματο δίκτυο
(WiFi), βιβλιοθήκες, κτλ.
4.1.4 Ταύτιση με τις πανεπιστημιακές σπουδές
1 Είμαι περήφανος/η που είμαι φοιτητής/ήτρια στο Πανεπιστήμιό μου.
2 Οι αξίες και οι στάσεις μου ταιριάζουν με το Πανεπιστήμιό μου.
3 Τα πάω καλά στο Πανεπιστήμιο.
4 Νιώθω ότι ανήκω στο Τμήμα μου.
4.2.1 Σχέση με καθηγητές/ριες
Θετική σχέση
1 Οι καθηγητές/ριες αφιερώνουν χρόνο για να ανταποκριθούν στις ανάγκες μου.
2 Οι καθηγητές/ριες, επίσης, ασχολούνται και με τα προβλήματά μου.
Οι καθηγητές/ριες προσπαθούν, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη τους τις επιθυμίες μου, όσο
3
κάτι τέτοιο είναι δυνατόν.
Αρνητική σχέση
4 Νιώθω ότι οι καθηγητές και οι καθηγήτριες είναι εχθρικοί απέναντί μου.
Σε σύγκριση με άλλους φοιτητές και φοιτήτριες νιώθω παραμελημένος από τους καθηγητές
5
και τις καθηγήτριές μου.
6 Οι προσπάθειές μου συχνά παραγνωρίζονται από τους καθηγητές και τις καθηγήτριές μου.
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4.2.2 Κοινωνικές σχέσεις και συνεργασία μεταξύ των φοιτητών/ριών
Στο Τμήμα/Σχολή που σπουδάζω…
…συνεργάζομαι τακτικά με συμφοιτητές και συμφοιτήτριές μου μετά τα μαθήματα στο
1
Πανεπιστήμιο.
2 …εύκολα έκανα επαφές με άλλους/ες φοιτητές/ήτριες.
3 …οι φοιτητές/ήτριες υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον όταν χρειάζεται.
…ανταλλάσσω σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές μου με τους συμφοιτητές και
4
τις συμφοιτήτριές μου.
…μπορώ να βασίζομαι στους συμφοιτητές και στις συμφοιτήτριές μου όταν κάτι πάει 'στραβά'
5
με τις σπουδές μου.
4.2.3 Αναζήτηση Βοήθειας (αποφυγή ΑΒ)
Θα ήμουν σε άσχημη θέση αν άλλοι/ες στο Πανεπιστήμιο ανακάλυπταν ότι χρειαζόμουν
1
βοήθεια.
2 Θα ένιωθα πολύ εξαρτημένος/η αν ζητούσα τη βοήθεια άλλων στο Πανεπιστήμιο.
Δε θα ήθελα οι άλλοι στο Πανεπιστήμιο να γνωρίζουν πως χρειάζομαι βοήθεια για να είμαι
3
καλός/ή φοιτητής/ήτρια.
4.3.1 Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα
Κάνω τις συγκεκριμένες σπουδές, ...
Εσωτερικά κίνητρα
1 …γιατί τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά μου.
2 …για να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα σε αυτό το επιστημονικό πεδίο.
3 …για να ασχολούμαι με συναρπαστικά ζητήματα αυτού του επιστονικού πεδίου.
…για να αντιμετωπίζω τις προκλήσεις που προσφέρει το να σπουδάζεις σε αυτό το
4
επιστημονικό πεδίο.
Εξωτερικά κίνητρα
5 …για να έχω ένα σταθερό εισόδημα στο μέλλον.
6 …για να έχω ευκαιρίες για ένα καλό εισόδημα στο μέλλον.
7 …για να έχω καλές ευκαιρίες για μια σταθερή και μόνιμη εργασιακή απασχόληση.
4.3.2 Σύνδεση σπουδών με πρακτικές εφαρμογές
1 Στις σπουδές μου αποκτώ πολλές επαγγελματικές γνώσεις.
Οι θεωρητικές γνώσεις που αποκτώ στα πλαίσια των σπουδών μου έχουν σχέση με πρακτικές
2
εφαρμογές.
4.3.4 Συναισθήματα
Όταν σκέφτομαι τη ζωή μου στο Πανεπιστήμιο, νιώθω…
1 …χαρά/ευτυχία
2 …ενθουσιασμό
3 …περηφάνεια
4 …ευχαρίστηση
5 …δυσφορία
6 …άγχος
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4.3.5 Χρόνος, προσπάθεια και άγχος
Χρειάζεται να αφήσω πολλά πράγματα που μου αρέσουν προκειμένου να τα πάω καλά στις
1
σπουδές μου.
Χρειάζεται να αφιερώσω πολύ χρόνο και να καταβάλω πολλή προσπάθεια έτσι ώστε να
2
σπουδάσω το αντικείμενο των σπουδών μου με επιτυχία.
3 Οι σπουδές μου σημαίνουν πολλή πίεση και προσπάθεια.
4.4.1 Στρατηγικές μάθησης
Όταν οι στρατηγικές μάθησης που έχω δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, προσπαθώ να
1
εντοπίζω πού βρίσκεται το πρόβλημα και ασχολούμαι με την εργασία ξανά από την αρχή.
Όταν χρειάζεται να λύσω ένα δύσκολο πρόβλημα, προσαρμόζω την προσέγγισή μου στις
2
απαιτήσεις του προβλήματος (π.χ., προχωρώντας με μεγαλύτερη προσοχή).
Αν κάτι με μπερδεύει ή δεν μου είναι ξεκάθαρο, δουλεύω ξανά πάνω σε αυτό το θέμα αλλά πιο
3
αργά.
Κάνω στον εαυτό μου ερωτήσεις για να βεβαιωθώ ότι έχω κατανοήσει το περιεχόμενο όσων
4
διαβάζω.
Κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής μου με μια εργασία, κάνω στον εαυτό μου ερωτήσεις που
5
θα με βοηθήσουν να υιοθετήσω μια πιο στοχευμένη προσέγγιση του θέματος.
Κατά τη διάρκεια της μελέτης μου, προσπαθώ συνέχεια να εντοπίζω εκείνα τα σημεία της ύλης
6
που δεν έχω κατανοήσει καλά ακόμη.
4.4.2 Συγκέντρωση και μάθηση (έλλειψη)
1 Δυσκολεύομαι πολύ να κατανοήσω τα κύρια σημεία όσων διαβάσω.
2 Δυσκολεύομαι πολύ να οργανώσω αποτελεσματικά το χρόνο μελέτης μου.
3 Χάνομαι στις λεπτομέρειες όταν μελετώ.
4 Η σκέψη μου είναι συνεχώς κάπου αλλού.
5 Ενώ μελετώ κάτι, η σκέψη μου συχνά πάει σε κάτι άλλο.
6 Συνεχώς η προσοχή μου αποσπάται από άλλα πράγματα.
4.5.1 Σημασία των σπουδών μου
Πόσο σημαντικό είναι για σένα…
1 ….το να τελειώσεις το Πανεπιστήμιο
2 …το να φοιτάς στο Τμήμα σου ή τη Σχολή σου
3 …το να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου
4.5.2 Προσωπική ανάπτυξη
Οι σπουδές μου…
1 …μου παρέχουν πολλούς τρόπους για να γίνω ο άνθρωπος που επιθυμώ.
2 …μου επιτρέπουν να πραγματοποιήσω τους στόχους που είναι σημαντικοί στη ζωή μου.
3 …μου δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθώ γνωστικά/πνευματικά.
4 …δημιουργούν ένα περιβάλλον μάθησης πλούσιο σε ερεθίσματα και διανοητικές προκλήσεις
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4.5.3 Προοπτικές σταδιοδρομίας
Είμαι σίγουρος/η ότι μετά την αποφοίτησή μου θα…
1 …αποκτήσω τη δουλειά που θέλω.
2 …θα μπορώ να απασχοληθώ στην αγορά εργασίας.
3 …ξέρω πόσα χρήματα θα μπορώ πιθανόν να βγάλω.
4 …είμαι έτοιμος/η να ξεκινήσω τη σταδιοδρομία που επιθυμώ.
5 …θα γνωρίζω τις θέσεις εργασίας που θα είναι ανοιχτές για μένα.
6 …γνωρίζω τη σταδιοδρομία που θέλω να επιδιώξω.
4.5.4 Βεβαιότητα για τις επιλεγμένες σπουδές
1 Οι σπουδές που κάνω είναι αυτές που ήθελα.
2 Είμαι σίγουρος ότι επέλεξα το σωστό πεδίο σπουδών.
3 Θα προτιμούσα να σπουδάζω κάτι διαφορετικό απ' τις σπουδές που κάνω.
4.5.5 Γνώση για τις σπουδές και τον εαυτό μου
1 Νιώθω (ότι είμαι) καλά προετοιμασμένος για τις σπουδές που κάνω.
2 Έχω αίσθηση για το αν είμαι κατάλληλος για τις σπουδές που κάνω στο Τμήμα μου.
3 Νιώθω καλά ενημερωμένος σχετικά με το Τμήμα σπουδών μου / τις σπουδές μου.
4 Γνωρίζω τι απαιτείται από εμένα στο πλαίσιο των σπουδών μου.
Είμαι καλός/ή στο να εκτιμώ τα δυνατά μου σημεία και τις αδυναμίες μου σχετικά με τις
5
σπουδές μου.
4.6.1 Επιβαρυντικοί Παράγοντες
Στα πλαίσια των σπουδών μου, βρίσκω πολύ επιβαρυντικό το ...
1 …να ανταπεξέρχομαι στις πολλαπλές απαιτήσεις.
2 …να περνώ κάθε φορά τις εξετάσεις.
3 …να ανταποκρίνομαι στο φόρτο εργασίας των σπουδών μου.
4 …να διακρίνω τη σχέση αυτών που μαθαίνω με πρακτικές εφαρμογές.
5 …να διατηρώ το ενδιαφέρον μου για τις σπουδές μου.
6 …να οργανώνω και να βελτιώνομαι στις σπουδές μου.
7 …να ανταπεξέρχομαι οικονομικά στα έξοδα διαβίωσης κατά τη διάρκεια των σπουδών μου.
8 …να εξισορροπήσω το να σπουδάζω και να εργάζομαι παράλληλα για να βγάζω χρήματα.
9 …να ανταπεξέρχομαι και σε άλλες υποχρεώσεις που έχω πέρα από τις σπουδές μου.
10 …να οικοδομήσω μια βοηθητική σχέση με τους/τις καθηγητές/ήτριές μου.
11 …να τα βγάζω πέρα και με τη φροντίδα των παιδιών μου και με τις σπουδές μου.
12 …να μη γνωρίζω πώς θα είναι το εργασιακό μου μέλλον.
13 …να έρχομαι σε επαφή με συμφοιτητές και συμφοιτήτριές μου.
14 …να μαθαίνω βάζοντας στόχους
15 …άλλο, συγκεκριμένα:

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION]
REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED
THEREIN
PROJECT NUMBER: 2017-1-PT01-KA203-035840

54

