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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εισαγωγή των Βάσεων ∆εδοµένων (Β∆) στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
διαµορφώνει ζητήµατα εκπαιδευτικής έρευνας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται βασικά 
ερευνητικά ευρήµατα για τις δυσκολίες µαθητών της Β’ τάξης των ΤΕΕ στο σχεδιασµό σχεσιακών 
Β∆, και ειδικότερα στην αναπαράσταση των συσχετίσεων. Για την αποσαφήνιση των δυσκολιών 
των µαθητών, οι µαθητές µετασχηµατίζουν δεδοµένα εννοιολογικά σχήµατα σε λογικά και 
αντίστροφα. Η ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών επέτρεψε τη συστηµατική κατηγοριοποίηση 
των δυσκολιών τους και την πρόταση συγκεκριµένων στρατηγικών δράσης για τη βελτίωση της 
διδασκαλίας του σχεδιασµού των Β∆. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιδακτική της Πληροφορικής, Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων, 
Μοντελοποίηση ∆εδοµένων  

Εισαγωγή 
Η χρήση και ο σχεδιασµός Σχεσιακών Βάσεων ∆εδοµένων εµφανίζει ωφελιµιστικό και 
παιδαγωγικό ενδιαφέρον. Το ωφελιµιστικό ενδιαφέρον των ΣΒ∆ πηγάζει από την 
επίδραση τους στην οικονοµία και τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η διαρκώς 
αυξανόµενη ζήτηση για ανάπτυξη Β∆ σε συνδυασµό µε τη διαθεσιµότητα φιλικών προς 
τον χρήστη Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ∆Β∆) έχει ως αποτέλεσµα 
το σχεδιασµό ΣΒ∆ από πρόσωπα χωρίς σχετική τυπική εκπαίδευση και την εµφάνιση 
ζητηµάτων ποιότητας και κόστους (Antony & Batra, 2002), (Batra, Hoffer, & Bostrom, 
1990).  
Επιπλέον υποστηρίζεται ότι το παιδαγωγικό ενδιαφέρον των Β∆ βασίζεται στην 
θεώρηση τους ως µοντέλα (Fessakis & Dimitracopoulou, 2003) και τη δυνατότητα της 
χρήσης τους στο σχεδιασµό δραστηριοτήτων µάθησης γενικού σκοπού. Σύµφωνα µε τη 
θεώρηση αυτή ο σχεδιασµός βάσεων δεδοµένων είναι δραστηριότητα µοντελοποίησης 
και τα Σ∆Β∆ είναι περιβάλλοντα µοντελοποίησης γενικού σκοπού µε σύστηµα 
αναπαράστασης τα µοντέλα δεδοµένων. Ο σχεδιασµός Β∆ µπορεί να αξιοποιηθεί στην 
ανάπτυξη οµαδο-συνεργατικών µαθησιακών δραστηριοτήτων, που αφορούν επίλυση 
αυθεντικών προβληµάτων και διατηρούν το ενδιαφέρον των µαθητών.  
Τα παραπάνω ωφελιµιστικά και µαθησιακά πλεονεκτήµατα των Β∆ αιτιολογούν την 
εισαγωγή του σχεδιασµού Β∆ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η διδακτική και 
παιδαγωγική προσέγγιση όµως εµπεριέχει ακόµα ανοικτά ερευνητικά ερωτήµατα. Οι 
ερευνητικές αναφορές σχετικά µε τους ανθρώπινους παράγοντες στον σχεδιασµό Β∆ 
είναι µάλλον περιορισµένες (Antony & Batra, 2002), (Batra, Hoffer, & Bostrom, 1990), 
(Hay, 1995) και αφορούν συνήθως φοιτητές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή/και 
επαγγελµατίες. Οι διαφορές στο υπόβαθρο µεταξύ των δύο πληθυσµών στόχων δεν 
επιτρέπουν την απλή µεταφορά των ερευνητικών αποτελεσµάτων από την τριτοβάθµια 
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται σύντοµα µια έρευνα δράσης για τις δυσκολίες 
των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό Σ∆Β µε την χρήση του 
µοντέλου Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ) (Chen, 1976) και του Σχεσιακού (Σ) µοντέλου 
δεδοµένων (Codd, 1970) για εννοιολογικό και λογικό σχεδιασµό Β∆ αντίστοιχα. Στην 
έρευνα που έλαβε χώρα το σχολικό έτος 2001-2002 συµµετείχαν 27 µαθητές, της Β’ 
τάξης του τοµέα Πληροφορικής στο 2ου ΤΕΕ Ρόδου. Οι µαθητές παρακολουθούσαν το 
υποχρεωτικό µάθηµα «Βάσεις ∆εδοµένων» για το οποίο προβλέπονται 3 ώρες την 
εβδοµάδα (1Θ+2Ε). Ο ερευνητής ήταν ο τακτικός εκπαιδευτικός των µαθητών για τη 
θεωρία και για το εργαστήριο.  Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του 
αντικειµένου µε την χρήση κατάλληλα σχεδιασµένων διδακτικών παρεµβάσεων, η 
παρουσίαση των οποίων υπερβαίνει τους στόχους της παρούσας εργασίας, οι µαθητές 
ανέλαβαν µικρής κλίµακας έργα σχεδιασµού Β∆. Οι δυσκολίες που εµφάνισαν οι 
µαθητές στον τυπικό σχεδιασµό Β∆ στα έργα αυτά και ιδιαίτερα οι δυσκολίες στην 
αναπαράσταση των συσχετίσεων αποτέλεσαν το σηµείο αφετηρίας της έρευνας. Για 
την αποσαφήνιση του σηµείου αφετηρίας σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο 
ερευνητικές δραστηριότητες στις οποίες οι µαθητές µετασχηµατίζουν δεδοµένα 
σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε αντίστοιχα Σχεσιακά και αντίστροφα. Στόχος της 
έρευνας δεν είναι η αναπαραγωγή κάποιων από τις πολλές γνωστές κριτικές για το 
µοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Hay, 1995) αλλά µάλλον η διατύπωση προτάσεων 
βελτιώσεων για τη διδασκαλία του σχεδιασµού Β∆ στην δευτεροβάθµια µε βάση την 
εκπαιδευτική έρευνα. Στις επόµενες παραγράφους, παρουσιάζεται η ανάλυση των 
ερευνητικών δεδοµένων καθώς και οι προτεινόµενες στρατηγικές δράσης για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας και της µάθησης.  

Ερµηνεία των «Συσχετίσεων» στο λογικό επίπεδο 
Στην πρώτη ερευνητική δραστηριότητα ζητήθηκε από τους µαθητές να παράγουν 
σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων από δεδοµένα Σχεσιακά. Η διαδικασία αυτή δεν 
διδάσκεται συνήθως και ακριβώς για αυτό το λόγο αναµένεται οι µαθητές να 
ενεργοποιήσουν το γνωστικό τους δυναµικό και να παράγουν πλούσια πληροφορία για 
την κατανόηση των σχετικών εννοιών. Τα λογικά σχήµατα που δόθηκαν στους µαθητές 
παρουσιάζονται οργανωµένα στον Πίνακα 1. Τα κύρια κλειδιά διακρίνονται από την 
έντονη και υπογραµµισµένη γραφή. Τα εξωτερικά κλειδιά έχουν το ίδιο όνοµα µε τα 
αντίστοιχα κύρια κλειδιά. Σύντοµες λεκτικές περιγραφές προσδιόριζαν το νόηµα των 
σχηµάτων. Οι µαθητές εργάσθηκαν ατοµικά για 90 λεπτά το πολύ.  
Ανάλυση των λύσεων 
Οι απαντήσεις των µαθητών κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: 
Κατηγορία Λ1 - «Ορθή». Η κατηγορία Λ1 περιλαµβάνει όλες τις ορθές λύσεις. Η 
ορθότητα της πληθικότητας δεν αξιολογήθηκε στα πλαίσια της έρευνας λόγω των 
βασικότερων δυσκολιών που εµφανίσθηκαν στην κατανόηση της έννοιας της 
συσχέτισης.  
Κατηγορία Λ2 - «Απόδοση ιδιοτήτων της συσχέτισης σε οντότητα». Ένα µικρό 
ποσοστό µαθητών παρήγαγε σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων αποδίδοντας ιδιότητες 
των συσχετίσεων στις σχετικές οντότητες. Οι µαθητές αυτοί αναγνωρίζουν τις 
συσχετίσεις αλλά δεν τους «αρέσει» να έχουν ιδιότητες όπως οι οντότητες.  

 
Πίνακας 1.  Τα λογικά σχήµατα που δόθηκαν στους µαθητές για να παράγουν αντίστοιχα 

εννοιολογικά. 
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Κ1. Σχήµα µε µία σχέση που αφορά µια οντότητα. 
Κ1Σ1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ(ΟΝΟΜΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ) 
Κ2. Σχήµα µε τρεις σχέσεις που αφορά δύο οντότητες και µία µεταξύ τους συσχέτιση. 
Κ2Σ1 ΑΠΟΘΗΚΗ(ΑΡΙΘΜΟΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ) 

ΠΡΟΙΟΝ(ΚΩ∆ΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 
ΥΠΑΡΧΕΙ_ΣΕ(ΚΩ∆ΙΚΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΘΕΣΗ) 

Κ2Σ2 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α(ΟΝΟΜΑ, Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ) 
ΑΓΓΕΛΙΑ(ΚΩ∆ΙΚΟΣ, ∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΣ, ΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ(ΟΝΟΜΑ, ΚΩ∆ΙΚΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΣΕΛΙ∆Α) 

Κ2Σ3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΜΟΝΤΕΛΟ) 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ(ΚΩ∆ΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΚΩ∆ΙΚΟΣ) 

Κ2Σ4 ΜΑΘΗΤΗΣ(ΑΡΙΘΜΟΣ_ΜΗΤΡΩΟΥ, ΟΝΟΜΑ) 
ΜΑΘΗΜΑ(ΤΙΤΛΟΣ, ΕΙ∆ΟΣ) 
ΕΞΕΤΑΣΗ(ΑΡΙΘΜΟΣ_ΜΗΤΡΩΟΥ, ΤΙΤΛΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ) 

Κ3. Σχήµα µε δύο σχέσεις που αφορά µια οντότητα  και µία αναδροµική συσχέτιση. 
Κ3Σ1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ΑΡ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΘΕΣΗ) 

ΕΙΝΑΙ_ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ(Ο_ΣΥΖΥΓΟΣ, Η_ΣΥΖΥΓΟΣ) 
Κ4. Σχήµα µε τέσσερις σχέσεις που αφορά τρεις οντότητες και µια τριµελή συσχέτιση. 
Κ4Σ1 ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ(ΑΡΙΘΜΟΣ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΟΝΟΜΑ) 

ΟΜΑ∆Α(ΟΝΟΜΑ, Ε∆ΡΑ) 
ΣΤΑ∆ΙΟ(ΟΝΟΜΑ_ΣΤΑ∆ΙΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ) 
ΑΓΩΝΑΣ(ΑΡΙΘΜΟΣ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ,ΟΝΟΜΑ_ΓΗΠΕ∆ΟΥΧΟΥ, 
ΟΝΟΜΑ_ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ) 

 
Κατηγορία Λ3 - «Συντακτικές λύσεις». Στην κατηγορία αυτή οι µαθητές προτείνουν 
µία οντότητα για κάθε σχέση του λογικού σχήµατος και τις συνδέουν µε «τεχνητές» 
συσχετίσεις ώστε να σχηµατίσουν ένα εννοιολογικό σχήµα αναγνώσιµο ως πρόταση 
της φυσικής γλώσσας (Εικόνα 1). Οι λύσεις αυτές θα καλούνται «συντακτικές».  

Εικόνα 1. Παραδείγµατα συντακτικών λύσεων 
 

Οι µαθητές που παράγουν συντακτικές λύσεις θεωρούν τα σχήµατα Οντοτήτων-
Συσχετίσεων ως εννοιολογικούς χάρτες όπου οι συσχετίσεις είναι περισσότερο άτυπες 
και αυθαίρετες. Οι µαθητές είναι δυνατό να συνειδητοποιήσουν το σφάλµα όταν 
προσπαθήσουν να παράγουν το αντίστοιχο σχεσιακό σχήµα για ένα συντακτικό. Η 
κατηγορία των συντακτικών λύσεων είναι η πολυπληθέστερη.  
Κατηγορία Λ4 - «Αγνόηση συσχετίσεων». Οι µαθητές στην κατηγορία αυτή 
παράγουν σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων χωρίς συσχετίσεις σχεδιάζοντας µια 
οντότητα για κάθε σχέση (Εικόνα 2). Οι µαθητές αυτοί φαίνεται ότι δεν 
συνειδητοποιούν την έννοια της συσχέτισης και την αναπαράσταση της.  
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Εικόνα 2. Παραδείγµατα λύσεων µε αγνόηση της 

συσχέτισης 

Κατηγορία Λ5 - «Λοιπές». Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει λύσεις που δεν µπορούν να 
ενταχθούν σε κάποια από τις κατηγορίες Λ1-Λ4. Οι λύσεις της κατηγορίας αυτής 
χρησιµοποιούν αυθαίρετα ονόµατα οντοτήτων ή/και ιδιοτήτων κ.α.  
Σύνοψη της ανάλυσης των λύσεων 
Ο Πίνακας 2 εµφανίζει την κατηγορική κατανοµή των λύσεων για κάθε πρόβληµα και 
συνολικά. Η στήλη ∆.Α. αναπαριστά το πλήθος των µαθητών που δεν έδωσαν λύση.  
Παρατηρώντας την στήλη Λ1 φαίνεται ότι η κατανόηση της αναδροµικής (Κ3Σ1) 
καθώς και της τριαδικής (Κ4Σ1) συσχέτισης είναι πιο δύσκολη για τους µαθητές. 
Επιπλέον, το πρόβληµα φαίνεται να επιδρά στην κατανόηση των δυαδικών 
συσχετίσεων εφόσον το ποσοστό των ορθών λύσεων για τα προβλήµατα Κ2Σ1- Κ2Σ4 
µεταβάλλεται.  Παρατηρώντας την στήλη Λ3  βλέπουµε ότι οι περισσότεροι µαθητές 
αντιµετωπίζουν τις συσχετίσεις συντακτικά. Επιπλέον όταν η δυσκολία αυξάνεται, οι 
µαθητές δίνουν λιγότερες ορθές και περισσότερες συντακτικές λύσεις. Είναι πιθανό 
κάποιοι µαθητές να είναι σε µεταβατικό επίπεδο κατανόησης των συσχετίσεων και να 
οπισθοδροµούν όταν η δυσκολία αυξάνει.  

Πίνακας 2. Κατηγορική κατανοµή των λύσεων για κάθε πρόβληµα και συνολικά. 
 Λ1 % Λ2 % Λ3 % Λ4 % Λ5 % ∆.Α % 
Κ1Σ1 24 88,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 11,11 0 0,00 
Κ2Σ1 6 22,22 2 7,41 15 55,56 2 7,41 2 7,41 0 0,00 
Κ2Σ2 13 48,15 0 0,00 11 40,74 2 7,41 0 0,00 1 3,70 
Κ2Σ3 13 48,15 2 7,41 8 29,63 2 7,41 1 3,70 1 3,70 
Κ2Σ4 9 33,33 0 0,00 13 48,15 2 7,41 0 0,00 3 11,11 
Κ3Σ1 0 0,00 0 0,00 22 81,48 4 14,81 1 3,70 0 0,00 
Κ4Σ1 1 3,70 1 3,70 20 74,07 1 3,70 0 0,00 4 14,81 
ΣΥΝ. 66 34,92 5 2,65 89 47,09 13 6,88 7 3,70 9 4,76 

Παρατηρώντας την στήλη Λ4 βλέπουµε όπως και πριν ότι όταν η δυσκολία αυξάνει 
περισσότεροι µαθητές αγνοούν τις συσχετίσεις. Φαίνεται ότι η αγνόηση των 
συσχετίσεων είναι ένα πρώτο επίπεδο προς την κατανόηση τους και στο οποίο οι 
µαθητές οπισθοδρόµησαν όταν εµφανίσθηκε το δύσκολο πρόβληµα µε την αναδροµική 
συσχέτιση. 

Ερµηνεία των «Συσχετίσεων» στο εννοιολογικό επίπεδο 
Στη δεύτερη ερευνητική δραστηριότητα οι µαθητές παρήγαγαν Σχεσιακά σχήµατα από 
δεδοµένα σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Τα προβλήµατα που δόθηκαν στους 
µαθητές οργανωµένα ανάλογα µε το είδος της συσχέτισης που περιέχουν εµφανίζονται 
στον Πίνακα 3. Οι µαθητές είχαν διδαχθεί συγκεκριµένη µεθοδολογία µε τη µορφή 
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συνόλου κανόνων για την παραγωγή Σχεσιακών σχηµάτων από σχήµατα Οντοτήτων-
Συσχετίσεων. Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται η ανάλυση των απαντήσεων 
των µαθητών. 

Πίνακας 3. Τα σχήµατα Ο-Σ που δόθηκαν στους µαθητές για µετατροπή σε Σχεσιακά. 
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Π3. ΣΧΗΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ∆ΙΜΕΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Ν-Μ 
 

Π4. ΣΧΗΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Ν-Μ-Κ 
 
 

Ανάλυση των λύσεων 
Οι λύσεις των µαθητών οργανώθηκαν στις επόµενες κατηγορίες φθίνουσας ικανότητας 
αναπαράστασης των συσχετίσεων: 
Κατηγορία Λ1 - «Ορθή». Οι λύσεις της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνουν πίνακες µε 
τα κατάλληλα κύρια και ξένα κλειδιά για την αναπαράσταση των οντοτήτων και των 
συσχετίσεων.  
Κατηγορία Λ2 - «Σφάλµα στη συσχέτιση». Οι λύσεις της κατηγορίας αυτής 
προτείνουν αναπαραστάσεις για τις συσχετίσεις µε λιγότερο ή περισσότερο σηµαντικά 
σφάλµατα. Μερικά τυπικά σφάλµατα αφορούν στην προσθήκη αυθαίρετων πεδίων 
και/ή την παράληψη άλλων, κ.α.  
Κατηγορία Λ3 - «Αγνόηση συσχέτισης». Οι λύσεις της κατηγορίας αυτής 
περιλαµβάνουν ένα πίνακα για κάθε οντότητα χωρίς ξένα κλειδιά ή άλλη 
αναπαράσταση των συσχετίσεων. Το ποσοστό των λύσεων της κατηγορίας αυτής είναι 
σηµαντικό.  
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Σύνοψη της ανάλυσης των λύσεων 
Ο πίνακας 4 εµφανίζει την κατηγορική κατανοµή των λύσεων για κάθε πρόβληµα και 
συνολικά. Η στήλη ‘∆.Α.’ αφορά στο πλήθος των µαθητών που δεν έδωσαν λύση.  

Πίνακας 4. Κατηγορική κατανοµή των λύσεων για κάθε πρόβληµα και συνολικά.  
 Λ1 % Λ2 % Λ3 % ∆.Α % 
Π1 13 48.15 2 7.41 12 44.44 0 0 
Π2 14 51.85 13 48.15 0 0 0 0 
Π3 13 48.15 5 18.52 9 33.33 0 0 
Π4 4 14.81 11 40.74 9 33.33 3 11.11 
ΣΥΝ. 44 40.74 31 28.70 30 27.78 3 2.78 

Παρατηρώντας τη στήλη Λ1 (Ορθές λύσεις) είναι φανερό ότι οι µαθητές 
αντιµετωπίζουν αυξηµένες δυσκολίες µε την τριαδική συσχέτιση. Οι µαθητές που 
λύνουν το Π4 αποτελούν ένα µικρό πυρήνα µαθητών που κατανοεί τις συσχετίσεις. 
Παρατηρώντας την στήλη Λ3 (Αγνόηση των συσχετίσεων) είναι ενδιαφέρον να 
αναλύσουµε το 0% για το Π2. Το πρόβληµα Π2 έχει άµεση αναπαράσταση των ξένων 
κλειδιών. Οι περισσότερες ορθές λύσεις για το Π2 οφείλονται στους µαθητές που 
συστηµατικά αγνοούν τις συσχετίσεις! Οι µαθητές αυτοί παρήγαγαν απλά ένα πίνακα 
για κάθε οντότητα και στην περίπτωση του Π2 έφτιαξαν σωστή λύση τυχαία. Οι 
µαθητές που εφάρµοσαν µηχανιστικά τη µεθοδολογία που είχαν διδαχθεί στην ακραία 
περίπτωση του Π2 παρήγαγαν ένα περιττό πίνακα και δεν αναθεώρησαν τις λύσεις τους 
(Εικόνα 3).  

 
Εικόνα 3. Παραδείγµατα λύσης για το Π2 µε µηχανιστική εφαρµογή των κανόνων. 

Σύνοψη & συµπεράσµατα 
Η διδασκαλία του σχεδιασµού Σχεσιακών Β∆ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
παρουσιάζει ωφελιµιστικό και διδακτικό-παιδαγωγικό ενδιαφέρον. Η αποδοτική 
εισαγωγή στο σχεδιασµό Β∆ των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης απαιτεί 
σχετική έρευνα. Συνδυάζοντας τα ευρήµατα από τις δύο ερευνητικές δραστηριότητες 
που περιγράφησαν παραπάνω, είναι δυνατό να αιτιολογήσουµε ένα σύνολο από 
στρατηγικές δράσης για τη βελτίωση της µάθησης του σχεδιασµού των Β∆ από τους 
µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα: 
1. Οι περισσότεροι µαθητές αντιµετωπίζουν τις συσχετίσεις συντακτικά και 
χρησιµοποιούν το µοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων ως ένα είδος εννοιολογικού χάρτη.  
Η διαδικασία του σχεδιασµού των Β∆ όπως παρουσιάζεται συνήθως στους µαθητές 
συγχωνεύει την οντολογική ανάλυση µε τον εννοιολογικό σχεδιασµό στην χρήση του 
µοντέλου Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ταυτόχρονη αντιµετώπιση της κατανόησης του 
πεδίου (αναγνώριση των εννοιών-οντοτήτων, των ιδιοτήτων και των συσχετίσεων τους 
κλπ) και της λεπτοµερούς και τυπικής προδιαγραφής των πληροφοριακών αναγκών του 
προβλήµατος θεωρείται γνωστικά «βαρύ» φορτίο. Προτείνεται λοιπόν, ο διαχωρισµός 
των δύο λειτουργιών µε την χρήση αρχικά εννοιολογικού χάρτη για την οντολογική 
ανάλυση του πεδίου και κατόπιν ο εννοιολογικός σχεδιασµός της Β∆.  
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2. Οι µαθητές που αγνοούν την αναπαράσταση των συσχετίσεων παράγουν ορθά 
Σχεσιακά σχήµατα από σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων στα οποία τα ξένα κλειδιά 
αναφέρονται ρητά. Στο σχεσιακό µοντέλο οι συσχετίσεις υλοποιούνται µε την χρήση 
ξένων κλειδιών που είναι πεδία αναφοράς µεταξύ πινάκων-σχέσεων. Η αναπαράσταση 
των ξένων κλειδιών στο µοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων είναι πρακτικά εθελοντική. 
Αυτό προκαλεί ασάφεια στην παραγωγή των σχεσιακών σχηµάτων. Οι περισσότεροι 
µαθητές µπορούν να παράγουν ορθά Σχεσιακά σχήµατα από σχήµατα Οντοτήτων-
Συσχετίσεων µε άµεση αναπαράσταση των ξένων κλειδιών, και διµελείς µόνο 
συσχετίσεις χωρίς χαρακτηριστικά. Η παραγωγή λογικών σχηµάτων από εννοιολογικά 
δεδοµένα είναι σηµαντική προκειµένου οι µαθητές να τύχουν πληροφορίας ανάδρασης 
και να αναθεωρήσουν τα σχέδια τους. Ένα διδακτικά κατάλληλο  εννοιολογικό 
µοντέλο θα πρέπει να επιβάλει την αναπαράσταση των ξένων κλειδιών.  
3. Οι µαθητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση της σηµασιολογίας και της 
αναπαράστασης των συσχετίσεων ειδικότερα στην περίπτωση των αναδροµικών και των 
τριαδικών συσχετίσεων.  Οι µαθητές χρειάζονται µια περισσότερο απτή αναπαράσταση των 
συσχετίσεων, για τον σκοπό αυτό είναι δυνατό να προτείνουµε την εισαγωγή της έννοιας 
της συσχέτισης µε την χρήση µιας χαµηλότερου επιπέδου (αφαίρεσης) αναπαράστασης 
όπως τα σύνολα πλειάδων. Επιπλέον, η κατανόηση από τους ίδιους του µαθητές, των 
παρανοήσεων σχετικά µε τις συσχετίσεις µπορεί να στηριχθεί σε πληροφορία ανάδρασης 
από το λογικό επίπεδο µε βάση τις ανωµαλίες της έλλειψης κανονικοποίησης. Με βάση την 
παρατήρηση αυτή, προτείνεται η αυτοµατοποίηση της παραγωγής του λογικού σχήµατος 
από τα εννοιολογικά (και αντίστροφα), ώστε οι µαθητές να λαµβάνουν απρόσκοπτα και 
σύντοµα πληροφορία για το νόηµα των σχεδίων τους.  
Από την παραπάνω ανάλυση µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ένα διδακτικά κατάλληλο 
εννοιολογικό µοντέλο θα πρέπει να:  
1.) επιτρέπει την αυτόµατη µετατροπή από εννοιολογικό στο λογικό επίπεδο και 
αντίστροφα ώστε να υποστηρίζει την ανατροφοδότηση.  
2.) χρησιµοποιεί µόνο διµελείς συσχετίσεις χωρίς χαρακτηριστικά.  
3.) επιβάλει την άµεση αναπαράσταση των ξένων κλειδιών στο εννοιολογικό επίπεδο 
και να συστηµατοποιεί την εισαγωγή τους στα εννοιολογικά σχήµατα ώστε να 
εκφυλίζει το πρόβληµα του ορισµού των ξένων κλειδιών σε πρόβληµα κατάλληλης 
επιλογής των συσχέτισης.  
Τα εννοιολογικά µοντέλα που ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις περιλαµβάνουν 
και το IDEF1X. Το IDEF1X γνωρίζει ευρεία αποδοχή στον σχεδιασµό σχεσιακών Β∆ 
ενώ αποτελεί και επίσηµο πρότυπο στις ΗΠΑ (Federal information Processing 
Standards Publication 184., 1993). Η λεπτοµερής περιγραφή του IDEF1X υπερβαίνει 
τους σκοπούς της εργασίας. Για µια απλή επίδειξη του διδακτικού ενδιαφέροντος του 
IDEF1X παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγµα στις Εικόνες 4 και 5. Όταν οι δύο 
οντότητες της εικόνας 4 συνδεθούν µε µια συσχέτιση τα περισσότερα λογισµικά 
εργαλεία που υποστηρίζουν το IDEF1X προσθέτουν αυτόµατα το ξένο κλειδί στην 
εξαρτώµενη οντότητα η οποία επισηµαίνεται µε στρογγυλεµένες άκρες.  Θεωρείστε ένα 
µαθητή που παράγει συντακτικές λύσεις. Ο µαθητής αυτός, είτε θα παράγει ορθή λύση 
αν επιλέξει τις οντότητες µε την σωστή σειρά κατά τον ορισµό της συσχέτισης, είτε θα 
έχει µε µεγάλη πιθανότητα την ευκαιρία να αντιληφθεί το σφάλµα του µε την αυτόµατη 
µετατροπή του εννοιολογικού σχήµατος σε λογικό αφού δε θα µπορεί να εισάγει ένα 
ιδιοκτήτη µε πολλά οχήµατα χωρίς να προκληθεί ανωµαλία κανονικοποίησης. 
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Εικόνα 4.  IDEF1X use. Entities before 

relationship definition 

  
Εικόνα 5.  IDEF1X use. Entities after 

relationship definition 
Η παραπάνω εργασία έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια διδακτορικής έρευνας για την διδακτική 
αξιοποίηση των περιβαλλόντων µοντελοποίησης γενικού σκοπού και ειδικότερα των 
σχεσιακών Σ∆Β∆ (Φεσάκης 2003). Η έρευνα είναι πιθανό να συνεχιστεί µε τη δοκιµή και 
αξιολόγηση των προτεινόµενων στρατηγικών δράσης και την  περαιτέρω διερεύνηση της 
µοντελοποίησης δεδοµένων από µαθητές µε την χρήση και άλλων µοντέλων όπως το 
αντικειµενοστραφές ή και τα µοντέλα γνώσης όπως η λογική.  
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