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Analiza datelor educaționale = learning analytics (LA)

• analiza avansată a datelor pentru înțelegerea și optimizarea învățării și
predării

• un subdomeniu emergent al educației cu ajutorul tehnologiei –
technology-enhanced learning (TEL)

• un instrument valoros de lucru atât pentru studenți, profesori, cât și
pentru reprezentanții universităților și pentru cei care iau decizii
privind politicile educaționale la nivel național

• LA are o importanţă stiinţifică atestată și de Horizon Report (2014)
care clasifică acest domeniu ca fiind printre cele mai emergente
domenii de cercetare din ultima perioadă



De unde a pornit ideea?

• Proiect anterior START-SOPI PROJECT -
FEASIBILITY STUDY ON
IMPLEMENTING A PAN-EUROPEAN
SOCIAL PLATFORM TO SUPPORT
LIFELONG LEARNING AND
EMPLOYABILITY, finanțat din fonduri
europene Danube Region

• Chestionar completat de aprox. 400 de
studenți din diverse țări din Regiunea
Danubiană: 58.6% din ei au afirmat că
vor LA în platformele virtuale de
învățare



Obiectivele proiectului

• Obiectivul general: contribuții la optimizarea procesului educațional în
medii virtuale și mixte de învățare prin tehnici de analiză a datelor

• Obiectivele specifice au fost:
• (O1) dezvoltarea de module în aplicațiile de învățare virtuală construite în proiectele

anterioare, pentru a permite studierea colectării datelor
• (O2) stabilirea indicatorilor utili în LA, care să reflecte veridic comportamentul virtual

al studenților, folosind analiză de literatură, dar și studii de caz/ experimente în
mediile virtuale dezvoltate și UPB

• (O3) stabilirea formei și conținutului unui profil virtual al studentului
• (O4) implementarea instrumentului de extragere, agregare și analiză de date relative

la profilul virtual al studentului
• (O5) stabilirea unui set de bune practici pentru realizare de LA în diverse medii

virtuale și a direcțiilor viitoare de cercetare



Detalii de implementare

• 6 WP-uri, conform obiectivelor

• Buget: 22000 RON, cheltuit integral (2000 în 2016, 20000 în 2017)

• Cheltuieli pe taxe de conferințe și taxă jurnal open-access, transport, 
cazare și diurnă pentru conferințe

• Echipă: 6 colegi din departament implicați activ

• Colaborări cu: 2 cercetători din UPB, 3 de la alte univ. din Ro, 3 din UE, 
mai mult de 10 studenți implicați în activitățile proiectului 



Activități
• Analiza literaturii în domeniu:

• Numeroase oportunități și bariere provenite din apariția tehnologiilor semantice, sociale,
etc

• Există mai multe metode de LA - descriptive (raportare), de diagnosticare (analiză
automată), predictive sau prescriptive, fiecare cu o arie de aplicație

• Surse de date diverse: anchete online, date obținute din activitatea studenților în platforme
de e-learning, datele biometrice

• Instrumente de LA: Active Campus , MOBIlearn, ASSISTments, add-on-uri la platforme
existente, dar și electroencefalogramă, instrument de măsurarea pupilei etc

• Studii de caz, anchete și experimente pentru a determina indicatorii utili în LA
• S-au dezvoltat module în medii virtuale dezvoltate cu diverse tehnologii (RV, web)
• S-au analizat date Moodle folosind instrumente deja existente (IBM Watson Analytics,

MatLab)

• S-au identificat indicatorii utili în LA și stabilit bune practici pentru alegerea
acestora.

• S-a implementat LeProVE - uCluster și validat printr-un studiu de caz.



Studii de caz, anchete și experimente pentru a 
determina indicatorii utili în LA (1)

• S-au dezvoltat module în medii bazate pe realitate virtuală care să permită
înregistrarea activității utilizatorilor într-un laborator virtual de Arhitectura
calculatoarelor, să învețe să-și stăpânească fobiile sau să parcheze o mașină.

• Indicatorii sunt timpii necesari terminării cu succes a exercițiilor.



Studii de caz, anchete și experimente pentru 
a determina indicatorii utili în LA (2)

• S-au făcut experimente în medii de învățare virtuale dezvoltate cu
tehnologii Web:

• într-o platformă destinată învățării agriculturii: indicatorii sunt nr de greșeli
totale și repetate;

• într-o platformă de învățare socială: indicatorul important este numărul de
aprecieri primite de la membrii comunității în care utilizatorul este activ;

• două experimente într-o platformă de testare adaptivă
https://policat.herokuapp.com/ utilizată de studenții de la FILS: indicatorii
sunt notele și progresul.



Studii de caz, anchete și experimente pentru 
a determina indicatorii utili în LA (3)

• anchetă online pentru a determina tipul de comportament al unui
cursant în mediul virtual: din 53 de participanți, 38% s-au dovedit a fi
agresiv-dependenți, 24.5% agresiv-independenți, 22.5% pasiv-
dependenți, iar 15% pasiv independenți; pentru fiecare tip de
comportament, s-a oferit o descriere care poate fi utilă profesorului
pentru a interacționa optim și a motiva studentul;

• experimente cu datele anonimizate provenite din Moodle, folosind
IBM Watson Analytics, MatLab: s-a observat o corelație pozitivă între
nota studenților și accesarea cursurilor în timpul semestrului.



Identificarea indicatorilor utili în LA și set de 
bune practici pentru definirea lor
• Nu toate datele sunt cu adevărat importante, nu toate datele sunt informații utile cu privire la student.

• Indicatorii aleși depind de întrebările de cercetare.

• Indicatorii pot fi utili în diverse probleme: modelarea cunoștințelor studenților, modelarea
comportamentului studenților, modelarea experienței educaționale a studenților, crearea profilurilor
studenților, modelarea domeniului educațional etc

• Exemple de indicatori:
• Numarul de răspunsuri corecte/ incorecte/ parțial corecte date de studenți la teste și întrebări
• Timpul petrecut pentru a răspunde la o întrebare teoretică/a rezolva o cerință practică
• Numărul total de greșeli și numărul de greșeli repetate
• Curba progresului realizat de studenți cu privire la acumularea anumitor cunoștințe
• Timpul petrecut pentru a răspunde la o întrebare teoretică/a rezolva o cerință practică

• Indicatorii de LA trebuie să se regăsească în profilul virtual al cursanților, împreună cu studiile și interesele
educaționale ale acestora, sub un format independent de tehnologie și cât mai flexibil, ușor de interogat.

• Indicatorii trebuie să fie cuantificabili.

• Indicatorii pot fi simple metrici sau pot fi complecși: combinații de metrici, statistici.



Implementare LeProVE - uCluster

• Funcționalitatea principală: oferirea unei reprezentări vizuale a studenților
înscriși la un anumit curs, pe baza datelor oferite de cel mai utilizat sistem de
management al conținutului educațional, Moodle.

• Cu ajutorul unor algoritmi de data mining, platforma poate analiza datele
fiecărui student și poate construi un profil relevant pentru acesta.

• Profilurile tuturor studenților sunt exploatate și agregate ulterior în clustere
folosind algoritmul K-means, astfel profesorii pot ajunge să cunoască mai
ușor studenții și să își analizeze metodele de predare.

• Studenții nu sunt analizați absolut, folosind un standard stabilit de profesor,
ci sunt analizați în funcție de media clasei, de performanțele colegilor, ținând
cont nu doar de nota, ci și de interacțiunile lor sociale în grupul de colegi.

• Tehnologii utilizate: Scala, Spark, Angular JS



LeProVE - uCluster – funcționalități

• Încărcare fișier în format csv cu datele studenților dintr-o platformă de învățare; pentru 
fiecare platformă, modulul de încărcare trebuie actualizat;

• Definire/editare/ștergere/selectare indicatori de analiză; în mod implicit, 5 indicatori sunt 
activi (quizLevel, assignmentLevel, learningIndex, socialActivityIndex, socialPassivityIndex):

• quizLevel și assignmentLevel sunt indicatori care semnifică notele studenților în comparație cu 
media clasei și ponderate de numărul de teme trimise/ numărul de teme cerute;

• learningIndex este un indicator care cuantifică timpul investit în consultarea diverselor materiale 
educaționale disponibile pe platforma cursului;

• socialActivityIndex este un indicator care cuantifică implicarea în contexte sociale de învățare, 
forumuri etc;

• socialPassivityIndex este un indicator care cuantifică timpul petrecut pentru navigarea sau citirea 
forumurilor, fără o implicare activă. 

• Creare și salvare profil cursant în format xml, folosind valori concrete pentru indicatorii de 
analiză selectați, valori care vor fi obținute prin interogarea csv-ului inițial. 

• Gruparea cursanților în clustere semnificative, folosind indicatorii de analiză aleși.

• Analiza și diagnosticarea metodelor de predare, pe baza clusterelor.

• Clasificarea unui nou cursant în clusterele deja existente.

• Recomandarea de activități pentru un cursant, în funcție de profil și clasificarea în clustere.



LeProVE - uCluster – validare prin studiu de 
caz

• Setul de date folosit: http://research.moodle.net/158/

• 2167 de studenți și-au dat acordul că se pot folosi datele anonimizate

• Datele sunt oferite sub forma unor 6 fișiere csv

• În urma rulării algoritmului de analiză, cu cei 5 indicatori de analiză
predefiniți



Concluzii și direcții viitoare
• Proiectul are importanță știinţifică, deoarece se încadrează în direcțiile

actuale ale cercetărilor în domeniul LA și completează studiile privind
mediile virtuale de învățare realizate cu tehnologii noi (sociale, semantice,
RV).

• LA îi face pe profesori și studenţi să fie conștienţi si motivaţi în actul
educaţional.

• Rolul universităţilor s-a schimbat, nu mai oferă doar conţinut educaţional,
ci oferă suport personalizat studenţilor pentru o învăţare mai profundă, de
durată, îi învaţă cum să fie membri de bază ai comunităţii, iar LeProVe
poate fi un sprijin în acest sens, pentru ca acest rol să nu fie doar
declarativ, ci și asumat.

• În viitor, se va experimenta în LeProVE - uCluster și cu date din alte
platforme de e-learnin, se va optimiza continuu codul și vor fi dezvoltați
noi algoritmi de analiză LA în special de tip prescriptiv și predictiv.



Diseminare

• 11 lucrări științifice:
• 2 articole în jurnale (1 jurnal ISI cu factori de impact 3.435 și 1 jurnal BDI)

• 1 capitol de carte

• 8 lucrări în volumele unor conferințe internaționale prestigioase (IBIMA 2016,
INTED 2017, ELSE 2017, ICEL 2017)

• Participare la 3 conferințe internaționale prestigioase în domeniul e-
learning:

• INTED: martie 2017, Valencia, Spania – 1 prezentară orală și 1 poster

• ELSE: aprilie 2017, București, România – 1 prezentară orală și session chair

• ICEL: iunie 2017, Orlando, SUA – 1 prezentară orală





• Această activitate a fost finanțată de Universitatea POLITEHNICA din 
București (UPB), prin programul“Excellence Research Grants”, UPB –
GEX. Identificator: UPB–EXCELENȚĂ 2016.

• Va mulțumesc!


