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Μελέτη όπου:

 Aξιολόγησε την επίδραση της νοητικής ανάλυσης στα 
μαθησιακά αποτελέσματα,

 Εξετάζει την απόδοση φοιτητών ιατρικής, με διαφορετική 
χωρική νοημοσύνη, μέσω της χρήσης τρισδιάστατου (3D) 
λογισμικού.



Στόχοι παρούσας μελέτης:

 Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης της 
νοητικής άναλυσης σχετικά με τις μαθησιακές 
δραστηριότητες των φοιτητών ιατρικής,

 Αξιολόγηση της  διδασκαλίας της λειτουργικής ανατομίας 
μέσω λογισμικού 3D απεικόνισης,

 Εκπαίδευση και παράλληλα ωφέλεια σπουδαστών ποικίλων 

νοητικών δυνατοτήτων, μέσω 3D λογισμικού. 



Γιατί να θεωρήτε πολύτιμη η χρήση του 3D λογισμικού 
οπτικοποίησης;

 Σε χώρες όπως το Πακιστάν, η απόκτηση πτωματικού 
υλικού δεν φαντάζει απλή διαδικασία, αφου δεν υπάρχει 
νομικό πλαίσιο που να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς 
σκοπούς της μάθησης μέσω της χρησης αυτού,

 Για να ξεπεραστεί το προαναφερθέν  πρόβλημα και για να 
καταρτιστούν οι φοιτητές επαρκώς με τις απαραίτητες 
εικονικές γνώσεις που απαιτούσε η περάτωση σπουδών,  
χρησιμοποήθηκε το 3D λογισμικό οπτικοποίησης.



Επιτεύγματα χρήσης 3D λογισμικού:

 Παρουσίαση εσωτερικών οργάνων του σώματος, ώστε οι 
φοιτητές να απεικονίσουν με σαφήνεια στο μυαλο τους την 
ακριβή τους εικόνα,

 Ολιστική αντίληψη της οργάνωσης, λειτουργίας και 
τοποθέτησής των οργάνων στο σώμα.



Συλλογή δεδομένων(1):

 Δείγμα: 67 εθελοντές. 

 Προκαταρκτική εξέταση του Vandenberg and Kuse, για 
απόκτηση βασικού υπόβαθρου ικανότητας νοητικής 
ανάλυσης,

 Διαδικασία εκχώρησης συμμετοχόντων σε δύο πειραματικές 
συνθήκες: 

 ->Εκπαιδευμένη ομάδα (25). 

 ->Μη εκπαιδευμένη ομάδα (42).

 Χρήση λογισμικού «Randomizer»



Συλλογή δεδομένων (2)

 Μέτρηση ταχύτητας και ακρίβειας των συμμετεχόντων την 
στιγμή εκτέλεσης δραστηριοτήτων διανοητικής ανάλυσης, 

 Πραγματοποίησης μιας μεγάλης συνεδρίας με φοιτητές 
που χρησιμοποιούσαν λογισμικό 3D,

 Αξιολόγηση της χρησιμότητας της τεχνολογικής μάθησης 
μέσω προ- και μετα-δοκιμής,

 Εργαλεία συλλογής δεδομένων: Ερωτηματολόγια.



Αποτελέσματα(1):

 Βελτίωση ποσοστών νοητικής ανάλυσης εκπαιδευόμενων, 

 Οι άνδρες σημείωσαν πιο ψηλή βαθμολογία σε όλα τα 
πεδία,

 Υψηλότερη βαθμολογία πριν και μετά την εξέταση σε 
άτομα όπου είχαν εκπαιδευτεί σε αντίθεση με τα άτομα 
όπου δεν είχαν,

 Τάση βελτίωσης και των δύο ομάδων μέσω της χρήσης του 
λογισμικού 3D.



Συμπέρασμα(1):

 96% των φοιτητών ανέφεραν ότι, η μάθηση με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας αποτελεί ικανό μέσο διδασκαλίας,

 Βρήκαν τη χρήση του 3D λογισμικού, ανώτερη από 
πλαστικά μοντέλα,

 Το λογισμικό που βασίζεται σε τεχνολογίες 3D θα 
μπορούσε να υιοθετηθεί ως μέσo μιας αποτελεσματικής 
παιδαγωγικής διδασκαλίας για την υποστήριξη της 
μάθησης των φοιτητών.



Συμπέρασμα(2):

O τομέας νοητικής ανάλυσης των ικανοτήτων χωρικής 
σκέψης, βελτιώνει την εκπαίδευση της ανατομίας αφού η 
πολυδιάστατη απεικόνιση, το λογισμικό δηλαδή που 
βασίζεται σε τεχνολογίες 3D, είναι το αποτελεσματικότερο 
εργαλείο από τις ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές 
παιδαγωγικές λειτουργίες ανατομικής μάθησης.  Ωστόσο 
με την μελέτη αυτή διαφαίνεται ότι, εργαλεία όπως το 
λογισμικό οπτικοποίησης 3D, θα διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο στο μέλλον της εκπαίδευσης.


