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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε την ερευνητική περιοχή των Προσαρµοστικών Εκπαιδευτικών Συστηµάτων
Υπερµέσων (ΠΕΣΥ) η οποία ασχολείται µε τη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστηµάτων υπερµέσων
που παρέχουν εξατοµικευµένη υποστήριξη στους εκπαιδευόµενους λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και την εξέλιξή τους στη διάρκεια της µελέτης τους. Η περιοχή των ΠΕΣΥ
βρίσκεται στο σταυροδρόµι του υπερκειµένου και της µοντελοποίησης εκπαιδευόµενου. ∆οµικό στοιχείο των
συστηµάτων αυτών αποτελεί το µοντέλο εκπαιδευόµενου στο οποίο απεικονίζουν συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά του εκπαιδευόµενου και το οποίο διατηρούν, ανανεώνουν και χρησιµοποιούν σε όλη τη
διάρκεια της αλληλεπίδρασης για να προσαρµόσουν διάφορα ορατά στοιχεία του συστήµατος. Σηµαντικό θέµα
στη σχεδίαση ενός ΠΕΣΥ αποτελεί και ο διαµοιρασµός του ελέγχου µεταξύ συστήµατος και εκπαιδευόµενου
και η εµπλοκή του εκπαιδευόµενου στις αποφάσεις που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. Η
παρουσίαση των ΠΕΣΥ επικεντρώνεται σε τρεις άξονες, οι οποίοι και διαµορφώνουν ένα γενικό πλαίσιο
περιγραφής προσαρµοστικών συστηµάτων: (i) τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόµενου στα οποία το σύστηµα
προσαρµόζει τη συµπεριφορά του, (ii) τα χαρακτηριστικά του συστήµατος τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα
µε το προφίλ του εκπαιδευόµενου και οι συγκεκριµένες τεχνολογίες προσαρµογής που εφαρµόζονται, και (iii)
οι δυνατότητες παρέµβασης και ελέγχου του συστήµατος οι οποίες προσφέρονται στον εκπαιδευόµενο
(διάσταση προσαρµοσιµότητας). Τέλος, παρουσιάζονται, µία πρότυπη αρχιτεκτονική ΠΕΣΥ η οποία
περιλαµβάνει τις δοµικές µονάδες ενός τέτοιου συστήµατος, θέµατα αξιολόγησης των ΠΕΣΥ καθώς και
ανοιχτά ερευνητικά θέµατα της περιοχής.

ΕΙΣΑΓΩΓH
Το ∆ιαδίκτυο και ιδιαίτερα ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) προσφέρουν νέες δυνατότητες για την
ανάπτυξη ενός καινοτόµου συστήµατος παροχής µαθηµάτων διευκολύνοντας τόσο τη διακίνηση εκπαιδευτικού
περιεχοµένου όσο και τη δηµιουργία µιας εικονικής τάξης µε δυνατότητες αλληλεπίδρασης και συνεργασίας.
Οι νέες αυτές δυνατότητες συνέβαλλαν σηµαντικά στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πρακτικής της
∆ιαδικτυακής Εκπαίδευσης από Απόσταση - ∆ΕαΑ (Web-based education) (EDEN 2003; Aggarwal 2000; Mc
Cormack and Jones 1997).
Ωστόσο, τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα της αξιοποίησης του ∆ιαδικτύου ως εκπαιδευτικού µέσου στο
πλαίσιο της ∆ΕαΑ προκύπτουν από µια παιδαγωγική προσέγγιση η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία για να
ενισχύσει τη µαθησιακή εµπειρία (βλέπε κεφάλαια 2, 4, 7, 8 του βιβλίου). Ιδιαίτερα, σε ένα διαδικτυακό
εκπαιδευτικό σύστηµα υπερµέσων, η υπερµεσική µορφή παρουσίασης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου ανάγει
τη µάθηση σε µια ενεργητική διεργασία, όπου οι εκπαιδευόµενοι κινητοποιούνται να διερευνήσουν
εναλλακτικά µονοπάτια µέσα στο πεδίο γνώσης του συστήµατος καθώς και σε διαφορετικές πηγές ανά τον
κόσµο. Σε ένα τέτοιο όµως περιβάλλον, το εκπαιδευτικό περιεχόµενο παρουσιάζεται πάντα µε τον ίδιο τρόπο
σε όλους τους εκπαιδευόµενους ανεξάρτητα από την πρότερη γνώση τους, τους στόχους της πλοήγησής τους,
την εµπειρία τους, την πρόοδό τους στη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα, κλπ. Ένα θέµα εποµένως
που προκύπτει και θα πρέπει περαιτέρω να διερευνηθεί είναι η δυνατότητα παροχής εξατοµικευµένης
υποστήριξης στους εκπαιδευόµενους από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα. Το ερευνητικό αυτό ερώτηµα είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό στο πλαίσιο της ∆ΕαΑ, όπου οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να αναλάβουν τη βασική
ευθύνη της µάθησής τους και πολύ συχνά αποτελούν ένα ανοµοιογενές κοινό.
Μια νέα γενιά Εκπαιδευτικών Συστηµάτων Υπερµέσων (Educational Hypermedia Systems), η οποία έχει τη
δυνατότητα να παίρνει νοήµονες αποφάσεις σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις που λαµβάνουν χώρα κατά τη
διάρκεια της µάθησης και να υποστηρίζει τροποποιήσεις από τον τελικό χρήστη (end-learner modifiability),
απαιτεί νέες µορφές συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτών, εκπαιδευόµενων, προγραµµατιστών
και υπολογιστών και τη διερεύνηση των τεχνικών δυνατοτήτων υλοποίησής τους. Προς αυτή την κατεύθυνση
αναπτύχθηκαν τα Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων – ΠΕΣΥ (Adaptive Educational
Hypermedia systems) (Brusilovsky, 1996; 1999; 2001) τα οποία προσαρµόζουν το περιεχόµενο ή την εµφάνιση
των υπερµέσων σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόµενου.
Τα ΠΕΣΥ απεικονίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόµενου στο µοντέλο εκπαιδευόµενου το
οποίο διατηρούν, ανανεώνουν και χρησιµοποιούν σε όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης για να

προσαρµόσουν διάφορα ορατά στοιχεία του συστήµατος σε αυτόν (Brusilovsky, 1996; Kobsa, 2001). Για
παράδειγµα, ένα ΠΕΣΥ µπορεί να παρέχει εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ανταποκρίνεται στο
επίπεδο γνώσεων ή/και στις προτιµήσεις του εκπαιδευόµενου, ή να προτείνει στον εκπαιδευόµενο τους πιο
σχετικούς γι αυτόν συνδέσµους στο διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό. Σηµαντικό θέµα στην ανάπτυξη ενός
τέτοιου συστήµατος αποτελεί και η σχεδίαση της εµπλοκής του εκπαιδευόµενου στην εκπαιδευτική διαδικασία
ώστε να µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να ελέγξει ή/και να συµµετέχει στις αποφάσεις που λαµβάνει το σύστηµα
κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης.
Τα ΠΕΣΥ αποτελούν µια σχετικά νέα ερευνητική περιοχή που στοχεύει στον αποτελεσµατικό συνδυασµό δύο
αντίθετων προσεγγίσεων στο χώρο της υποστηριζόµενης από υπολογιστή µάθησης (computer assisted learning)
(Eklund and Zeilinger, 1996):
•

την ευέλικτη µαθητο-κεντρική προσέγγιση της ελεύθερης πλοήγησης των Συστηµάτων Υπερµέσων,
και

•

την κατευθυνόµενη δασκαλο-κεντρική προσέγγιση των Νοηµόνων Εκπαιδευτικών Συστηµάτων
(Intelligent Tutoring Systems).

Στα Νοήµονα Εκπαιδευτικά Συστήµατα η έρευνα επικεντρώθηκε κύρια στην υποστήριξη επίλυσης
προβληµάτων ενώ η οργάνωση και παροχή του εκπαιδευτικού υλικού γινόταν συχνά εκτός του συστήµατος από
τον εκπαιδευτή-σχεδιαστή του εκπαιδευτικού περιεχοµένου (Brusilovsky, 1999). Η κατάσταση στα
διαδικτυακά ΠΕΣΥ είναι διαφορετική. Στο χώρο της διαδικτυακής εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό περιεχόµενο,
που συχνά δοµείται ως ένας χώρος πληροφοριών (information space), αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος
(Brusilovsky, 1999). Εποµένως νέους ερευνητικούς στόχους στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστηµάτων σε
αυτό το πλαίσιο αποτελούν, η εξατοµικευµένη υποστήριξη του εκπαιδευόµενου στην πλοήγησή του και
γενικότερα στη µελέτη του εκπαιδευτικού περιεχοµένου.
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ερευνητική περιοχή των Προσαρµοστικών Εκπαιδευτικών Συστηµάτων
Υπερµέσων. Πιο συγκεκριµένα, τα ΠΕΣΥ προσεγγίζονται µέσα από τρεις άξονες, οι οποίοι και διαµορφώνουν
ένα γενικό πλαίσιο περιγραφής προσαρµοστικών συστηµάτων: (i) τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόµενου στα
οποία το σύστηµα προσαρµόζει τη συµπεριφορά του, (ii) τα χαρακτηριστικά του συστήµατος τα οποία
διαφοροποιούνται ανάλογα µε το προφίλ του εκπαιδευόµενου και οι συγκεκριµένες τεχνολογίες προσαρµογής
που εφαρµόζονται, και (iii) οι δυνατότητες παρέµβασης που προσφέρονται στον εκπαιδευόµενο και ελέγχου
του συστήµατος (διάσταση της προσαρµοσιµότητας). Τέλος, παρουσιάζονται, µία πρότυπη αρχιτεκτονική
ΠΕΣΥ η οποία περιλαµβάνει τις δοµικές µονάδες ενός τέτοιου συστήµατος, θέµατα αξιολόγησης των ΠΕΣΥ
καθώς και ανοιχτά ερευνητικά θέµατα της περιοχής.
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Η πρόκληση των υπερµέσων για την εκπαίδευση αφορά στη δυνατότητά τους να εµπλέκουν ενεργά τον
εκπαιδευόµενο στην απόκτηση και εφαρµογή της γνώσης, να υποστηρίζουν ποικίλες εκπαιδευτικές χρήσεις
(διδασκαλία, διερεύνηση, έρευνα, κλπ.) και διαφορετικά µαθησιακά στυλ, και να προωθούν την απόκτηση
πολλαπλών αναπαραστάσεων που αποτελούν εναλλακτικές όψεις της ίδιας πληροφορίας και τη βάση της
συλλογιστικής ειδικών σε σύνθετα, ηµι-δοµηµένα πεδία (Spiro et.al., 1987).
Η εκπαιδευτική δυναµική των υπερµέσων συνίσταται σε τρεις σηµαντικές µεταφορικές τους αξίες (Kommers,
1996a). Η πιο γνωστή είναι αυτή της πηγής σύµφωνα µε την οποία πληροφοριακό υλικό προσφέρεται στον
εκπαιδευόµενο ως ένα αποκεντρωµένο δίκτυο πληροφοριών / κόµβων. Λιγότερο προφανείς είναι η
επικοινωνιακή και διερευνητική τους αξία.
Τα υπερµέσα ως πληροφοριακές πηγές παρέχουν στον εκπαιδευόµενο τον έλεγχο της πρόσβασης σε µια
ποικιλία µορφών πληροφορίας, γεγονός που παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα (Kommers, 1996b). Τα
υπερµέσα παρέχουν δύο µορφές πληροφορίας για το συγκεκριµένο πεδίο που αναπαριστούν. Καταρχήν, το
περιεχόµενο του κάθε κόµβου παρέχει ένα µέρος της συνολικής διαθέσιµης πληροφορίας για το πεδίο. Στη
συνέχεια, οι σύνδεσµοι που διαµορφώνουν τη δοµή του υπερχώρου (hyperpace) παρέχουν επιπλέον
πληροφορία σχετικά µε το πως ο κάθε κόµβος ενσωµατώνεται στο υπόλοιπο πεδίο. Αναδεικνύεται εποµένως η
αυτονοµία του µέρους και ταυτόχρονα η σχέση του µε το όλο. Σχετικά µε την επικοινωνιακή διάσταση των
υπερµέσων, οι σύγχρονες επικοινωνιακές δυνατότητες που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο όπως ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, συνδιάλεξη, προωθούν την πραγµατική διαπροσωπική επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευόµενων αλλά
και εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών. Ολοκληρώνοντας, ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα της διερευνητικής
διάστασης των υπερµέσων αποτελούν οι προσοµοιώσεις που βασίζονται σε υπολογιστή οι οποίες επιτρέπουν
δραστικούς, και ευέλικτους χειρισµούς από τον εκπαιδευόµενο (Wilson et al., 1993; Grigoriadou et al., 2000).
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Οι δυνατότητες πειραµατισµού και διερεύνησης εναλλακτικών υποθέσεων από τον εκπαιδευόµενο συµβάλλουν
στη δηµιουργία των προσωπικών του νοητικών µοντέλων.
Η επικρατούσα τάση στα Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων (Εducational Hypermedia Systems) ή ΕΣΥ
είναι µαθητο-κεντρική, αντιµετωπίζει τον εκπαιδευόµενο ως ενεργό και αυτο-ελεγχόµενο µέτοχο στη
µαθησιακή διαδικασία και όχι παθητικό δέκτη της πληροφορίας. Η σχεδίασή τους βασίζεται στην ιδέα ότι η
ενεργητική µάθηση είναι µια διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης από τον ίδιο τον εκπαιδευόµενο παρά µια
υποβολή γνώσης µέσω της διδασκαλίας (Kommers, 1996a). Στα ΕΣΥ, ο εκπαιδευόµενος έχει συνήθως τη
δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης µέσα σε ένα εκτεταµένο και αποκεντρωµένο δίκτυο πληροφορίας και
γνώσης (Conklin, 1987). Η ανοιχτή και ελεύθερης πλοήγησης φύση ενός τέτοιου περιβάλλοντος, µπορεί να
υποστηρίξει σύγχρονα µοντέλα µάθησης, σύµφωνα µε τα οποία ο εκπαιδευόµενος αναλαµβάνει τον κεντρικό
ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία (Jonassen, 1991).
Λόγω όµως των σύµφυτων προβληµάτων του αποπροσανατολισµού και της γνωστικής υπερφόρτωσης που
συχνά αντιµετωπίζουν οι χρήστες σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι αµφίβολο εάν η ελεύθερη πλοήγηση και
αναζήτηση αρκεί για να οδηγήσει στη µάθηση (Hammond and Allison, 1989; Jonassen, 1991), και στην
επίτευξη των διδακτικών στόχων ενός µαθήµατος (Romiszowski, 1990). Πιο συγκεκριµένα υποστηρίζεται ότι
οι εκπαιδευόµενοι τείνουν να χαθούν σε κατάσταση ελεύθερης πλοήγησης, ειδικά όταν το πεδίο είναι µεγάλο
και/ή οι εκπαιδευόµενοι είναι αρχάριοι στο γνωστικό αντικείµενο, µε αποτέλεσµα οι συνεχόµενες και
πολλαπλές επιλογές να οδηγούν σε γνωστική υπερφόρτωση (cognitive overload) (Conklin, 1987; McDonald &
Stevenson, 1996),
Τα θέµατα αυτά έχουν τεθεί εδώ και αρκετά χρόνια και διάφορες προσεγγίσεις έχουν προταθεί στη
βιβλιογραφία (Nielsen, 1990) όπως, χάρτες επισκόπησης (overview maps), καταγραφή ιστορικού
αλληλεπίδρασης (interaction histories) και κατευθυνόµενες περιηγήσεις (guided tours), οι οποίες όµως
προσφέρουν παθητική βοήθεια χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόµενου
(Conklin, 1987). Ανοιχτά παραµένουν εποµένως ερωτήµατα σχετικά µε την εξατοµικευµένη υποστήριξη που
µπορεί να προσφερθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον ελεύθερης πλοήγησης και αναζήτησης τόσο σε έναν αρχάριο
όσο και έναν έµπειρο εκπαιδευόµενο. Πιο συγκεκριµένα, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον έχει η µελέτη των
απαιτήσεων σχεδιασµού και ανάπτυξης συνιστωσών σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα υπερµέσων, οι οποίες να
παρέχουν εξατοµικευµένη υποστήριξη στους εκπαιδευόµενους λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους αλλά και την εξέλιξή τους στη διάρκεια της µελέτης τους.
Μια νέα προσέγγιση αποτελεί η νέα ερευνητική περιοχή των Προσαρµοστικών Συστηµάτων Υπερµέσων, η
οποία βρίσκεται στο σταυροδρόµι του υπερκειµένου και της µοντελοποίησης χρήστη. Ένας από τους στόχους
της περιοχής είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας και της ευχρηστίας των υπερµέσων (De Bra, 2000)
εξατοµικεύοντας την αλληλεπίδραση του κάθε χρήστη µε αυτά. Ιδιαίτερα τα Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά
Συστήµατα Υπερµέσων αποτελούν µια κατηγορία Προσαρµοστικών Συστηµάτων Υπερµέσων, που πρωταρχικό
στόχο έχει τη συµβουλευτική υποστήριξη του εκπαιδευόµενου στη διάρκεια της µελέτης του.

Η ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ
Τα Προσαρµοστικά Συστήµατα Υπερµέσων (ΠΣΥ) αλλάζουν το περιεχόµενο ή την εµφάνιση των υπερµέσων
ώστε να προσαρµόζονται σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του χρήστη (Eklund and Brusilovsky, 1999). Σε
αυτό το πλαίσιο, τα ΠΕΣΥ στοχεύουν στην ιδέα της εξατοµικευµένης υποστήριξης των εκπαιδευόµενων
παρέχοντάς τους επιπλέον τη δυνατότητα εµπλοκής στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ιδιαίτερα στο χώρο της ∆ΕαΑ, η απεικόνιση των χαρακτηριστικών και των αναγκών του κάθε εκπαιδευόµενου
στη σχεδίαση του εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο αποτελεί κοινό τόπο συνάντησης της ιδεατής τάξης
(Grigoriadou and Papanikolaou, 2000), αποτελεί ένα σηµαντικό και ενδιαφέρον ερευνητικό στόχο. Αυτό ισχύει
µια και το κοινό στο χώρο της ∆ΕαΑ είναι συνήθως ενήλικες, οι οποίοι συχνά χαρακτηρίζονται από έντονη
ανοµοιογένεια όσον αφορά στην πρότερη γνώση, στις εµπειρίες, στο πολιτισµικό υπόβαθρο, στα επαγγέλµατα
και στους στόχους τους (McCormack and Jones, 1998). Επιπλέον, οι εκπαιδευόµενοι σε αυτό το πλαίσιο
αναλαµβάνουν την κύρια ευθύνη της µάθησής τους, µελετώντας µόνοι τους σε χώρο και χρόνο της επιλογής
τους.
Επίσης, είναι πλέον αποδεκτό από πολλούς επιστήµονες ότι οι εκπαιδευόµενοι συχνά ωφελούνται όταν
αναλαµβάνουν τον έλεγχο της µαθησιακής διαδικασίας κατά την αλληλεπίδραση τους µε το σύστηµα
(Jonassen, Mayes, and McAleese, 1993; Shyu and Brown, 1995), όπως όταν επιλέγουν το µαθησιακό στόχο µε
τον οποίο θα ασχοληθούν, το υλικό που θα µελετήσουν, τη δραστηριότητα που θα εκπονήσουν, όταν
αναλαµβάνουν την επίλυση προβληµάτων. Βέβαια, εδώ επισηµαίνουµε ότι διάφοροι παράγοντες όπως τα
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόµενου, το γνωστικό αντικείµενο, το γενικότερο πλαίσιο, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη και να µελετηθούν στη σχεδίαση του διαµοιρασµού του ελέγχου µεταξύ συστήµατος και
εκπαιδευόµενου (Hannafin and Sullivan, 1996; Shyu and Brown, 1995). Ιδιαίτερα όµως στο πλαίσιο ενός
µαθήµατος που παρέχεται µε τη µέθοδο της ∆ΕαΑ, η εµπλοκή των εκπαιδευόµενων στην εκπαιδευτική
διαδικασία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα µια και υποστηρίζει το αυτo-κατευθυνόµενο µοντέλο µάθησης (selfdirected learning mode) το οποίο συχνά συναντάται στην εκπαίδευση ενηλίκων (Tennant, 1999).
Τα ΠΕΣΥ µπορούν να υποστηρίξουν όλο το φάσµα µοντέλων µάθησης, από πλήρως ελεγχόµενη από το
σύστηµα (προσαρµοστικότητα) έως πλήρως ελεγχόµενη από τον εκπαιδευόµενο (προσαρµοσιµότητα)
(Brusilovsky, 1995). Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο των ΠΕΣΥ η προσαρµογή (adaptation) ορίζεται ως η
υλοποίηση ρυθµίσεων σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον µε βάση τη διαφορετικότητα των εκπαιδευτικών
αναγκών και δυνατοτήτων των εκπαιδευόµενων. ∆ιακρίνονται διάφορα επίπεδα προσαρµογής ανάλογα µε το
ποιος αναλαµβάνει την πρωτοβουλία της προσαρµογής: ο εκπαιδευόµενος ή το σύστηµα (Kay, 2001; Murray,
1991). Ένα εποµένως σηµαντικό θέµα στη σχεδίαση ΠΕΣΥ είναι ο τρόπος µε τον οποίο αξιοποιούνται και
εξισορροπούνται οι δύο διαφορετικές µορφές προσαρµογής:
•

η προσαρµοστικότητα (adaptivity) όπου το σύστηµα προσαρµόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
εκπαιδευόµενου µε έναν τρόπο ελεγχόµενο από το σύστηµα (system-controlled) και

•

η προσαρµοσιµότητα (adaptability) όπου το σύστηµα υποστηρίζει παρεµβάσεις από τον τελικό-χρήστη,
δηλαδή τον εκπαιδευόµενο, προσφέροντάς του ακόµα και τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
(learner-controlled).

Πιο αναλυτικά, η προσαρµοστικότητα σε ένα Εκπαιδευτικό Σύστηµα Υπερµέσων στοχεύει να υποστηρίξει τον
εκπαιδευόµενο στη διάρκεια της µελέτης του, προσδίδοντας στο σύστηµα τη δυνατότητα να προσαρµόζεται
δυναµικά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευόµενου και στην εξέλιξή του. Με τον τρόπο αυτό
αυξάνεται η λειτουργικότητα των υπερµέσων συνδυάζοντας την ελεύθερη πλοήγηση µε την εξατοµίκευση.
Ιδιαίτερα η προσαρµοστικότητα, η οποία αποτελεί γενικά ένα κοινό λειτουργικό στόχο των νοηµόνων
συστηµάτων, είναι ελεγχόµενη από το σύστηµα και συχνά στην περίπτωση των ΠΕΣΥ, επικεντρώνεται: (i)
στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου, (ii) στην υποστήριξη της πλοήγησης στο πεδίο γνώσης, (iii)
στη δηµιουργία οµάδων εργασίας εκπαιδευόµενων, (iv) στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού περιεχοµένου,
(v) στην υποστήριξη της επίλυσης προβληµάτων.
Αντίστοιχα η διάσταση της προσαρµοσιµότητας ενός ΠΕΣΥ στοχεύει στο διαµοιρασµό του ελέγχου µεταξύ
συστήµατος και εκπαιδευόµενου παρέχοντας στον εκπαιδευόµενο δυνατότητες: (i) ελέγχου συγκεκριµένων
στοιχείων/λειτουργιών του συστήµατος, όπως την προσαρµοστικότητά του π.χ. επιλογή τεχνολογιών
προσαρµογής, ενεργοποίηση-απενεργοποίηση προσαρµοστικότητας, (ii) παρέµβασης και συµµετοχής στις
εκπαιδευτικές αποφάσεις του συστήµατος όπως στην επιλογή του κατάλληλου υλικού για το επίπεδο γνώσης
του εκπαιδευόµενου.
Στη συνέχεια θα προσεγγίσουµε τα ΠΕΣΥ µέσα από τρεις άξονες που διαµορφώνουν το γενικό πλαίσιο
αλληλεπίδρασης εκπαιδευόµενου και συστήµατος:
•

τα χαρακτηριστικά του χρήστη τα οποία κατευθύνουν τη προσαρµοστικότητα του συστήµατος,
δηλαδή τα χαρακτηριστικά του χρήστη στα οποία το σύστηµα προσαρµόζει τη συµπεριφορά του,

•

τα χαρακτηριστικά του συστήµατος τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα µε το προφίλ του χρήστη και
οι συγκεκριµένες τεχνολογίες προσαρµογής που υιοθετούνται για την υλοποίηση της
προσαρµοστικότητας του συστήµατος,

•

η διάσταση της προσαρµοσιµότητας των ΠΕΣΥ.

Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευόµενου στα οποία Προσαρµόζεται το Σύστηµα
Ένα σηµαντικό θέµα στη σχεδίαση της προσαρµοστικότητας ενός ΠΕΣΥ είναι ο εντοπισµός και η αξιοποίηση
των διακριτικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευόµενου τα οποία υποστηρίζεται ότι είναι σηµαντικά για τη
µάθηση αλλά και την προσαρµογή του συστήµατος.
ως πηγή
Στην περιοχή των ΠΕΣΥ, χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων που έχουν αξιοποιηθεί
προσαρµοστικότητας είναι: στόχοι (goals), επίπεδο γνώσεων, υπόβαθρο (background), εµπειρία πλοήγησης
στον υπερχώρο, προτιµήσεις (preferences), πρότερη γνώση, µαθησιακό / γνωσιακό στυλ. Επιπρόσθετα,
στοιχεία της συµπεριφοράς του εκπαιδευόµενου όπως, το ιστορικό της πλοήγησής του στο σύστηµα και οι
επιδόσεις του σε τεστ αξιολόγησης, παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες για το επίπεδο και τις προτιµήσεις των
εκπαιδευόµενων.
Όσον αφορά στους στόχους του εκπαιδευόµενου, αυτοί συνήθως αναφέρονται σε στόχους του εκπαιδευόµενου
κατά την αλληλεπίδρασή του µε το εκπαιδευτικό σύστηµα και όχι γενικά σε προσωπικούς του στόχους. Στα
ΠΕΣΥ οι στόχοι του εκπαιδευόµενου αναφέρονται συνήθως: (i) σε στόχους επίλυσης προβληµάτων (problem
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solving), οι οποίοι είναι χαµηλού επιπέδου δηλαδή αλλάζουν ανάλογα µε το εκάστοτε πρόβληµα που καλείται
να επιλύσει ο εκπαιδευόµενος, και (ii) µαθησιακούς στόχους (learning goals), οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως
υψηλού επιπέδου και παραµένουν σταθεροί στη διάρκεια της µελέτης του. Το σύστηµα χρησιµοποιεί τους
στόχους ως πηγή προσαρµοστικότητας ώστε να υποστηρίξει τους εκπαιδευόµενους στην επίτευξή τους.
Ιδιαίτερα στη ∆ΕαΑ, όπου το κοινό είναι συνήθως ενήλικες, οι οποίοι συχνά έχουν διαµορφωµένη άποψη για
τις ανάγκες τους, η συµµετοχή τους στη διαµόρφωση του περιεχοµένου της εκπαίδευσής τους ενισχύει τη
µάθηση (Βεργίδης, Λιοναράκης, Λικουργιώτης, and Μακράκης, 1998).
Ιδιαίτερα το επίπεδο γνώσεων του εκπαιδευόµενου χρησιµοποιείται ως η πιο σηµαντική πηγή
προσαρµοστικότητας. Εκπαιδευτικό υλικό που για έναν αρχάριο µπορεί να είναι δυσνόητο, είναι πιθανό για
έναν έµπειρο να είναι ήδη γνωστό. Παράλληλα, ενώ ένας έµπειρος επιθυµεί να ελέγχει το χώρο πλοήγησής του
χωρίς περιορισµούς, ένας αρχάριος είναι πιθανό να χρειάζεται υποστήριξη στην πλοήγηση διαφορετικά µπορεί
να “χαθεί” στο περιβάλλον δυσχεραίνοντας τις συνθήκες µελέτης του.
Το υπόβαθρο του εκπαιδευόµενου, αφορά γενικά χαρακτηριστικά του όπως επάγγελµα, εµπειρία σε συναφείς
περιοχές, πρότερη γνώση. Οι προτιµήσεις του εκπαιδευόµενου αφορoύν: (i) στις µαθησιακές του προτιµήσεις
σε σχέση µε το είδος του εκπαιδευτικού υλικού, τον τρόπο και την αλληλουχία παρουσίασής του, κ.λπ., και (ii)
στη γενικότερη αλληλεπίδρασή του µε το σύστηµα όπως στις τεχνολογίες προσαρµογής και στον τρόπο
πλοήγησής του στο εκπαιδευτικό περιεχόµενο.
Σχετικά µε την πρότερη γνώση των εκπαιδευόµενων, έχει πειραµατικά διαπιστωθεί ότι επηρεάζει την
αποτελεσµατικότητα της προσαρµογής ενός ΠΕΣΥ. Σε σχετική έρευνα (Specht and Kobsa, 1999) διαπιστώθηκε
ότι εκπαιδευόµενοι µε υψηλή πρότερη γνώση προτιµούν λιγότερο περιοριστικά προσαρµοστικά περιβάλλοντα
και ωφελούνται από µη περιοριστικές προσαρµοστικές τεχνικές όπως ο προσαρµοστικός σχολιασµός
υπερσυνδέσµων (βλέπε Eνότητα “Τεχνολογίες Προσαρµογής: Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Συστήµατος
που Προσαρµόζονται”), ενώ αντίστοιχα εκπαιδευόµενοι µε χαµηλή πρότερη γνώση φαίνεται να ωφελούνται
περισσότερο από την προσαρµοστικότητα του συστήµατος και ειδικότερα από προσαρµοστικές τεχνικές που
προσφέρουν πλήρη καθοδήγηση.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των ιδιαίτερων γνωρισµάτων των
εκπαιδευόµενων (individual traits) ως πηγή προσαρµογής (Brusilovsky, 2001; Chen and Paul, 2003). Ως
ιδιαίτερα γνωρίσµατα θεωρούνται χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τον εκπαιδευόµενο ως ιδιαίτερο άτοµο,
όπως παράγοντες προσωπικότητας, µοντέλα γνωσιακών (cognitive styles) και µαθησιακών στυλ (learning
styles). Στη διεθνή βιβλιογραφία της εκπαιδευτικής ψυχολογίας έχουν καταγραφεί πολλές διαφορετικές
κατηγοριοποιήσεις γνωσιακού / µαθησιακού στυλ (Honey and Mumford, 1992; Riding and Rayner, 1998;
Schmeck, 1988; Witkin et al, 1977). Εάν και πολλά θέµατα παραµένουν ανοιχτά σχετικά µε την ψυχολογική
διάσταση αυτών των κατηγοριοποιήσεων και την ορθότητά τους, διάφορα συστήµατα έχουν αναπτυχθεί που
βασίζονται σε αυτές τις ιδέες παρέχοντας “test beds” για τη µελέτη της αξιοπιστίας συγκεκριµένων
κατηγοριοποιήσεων και της επίδρασής τους στη µελέτη και επίδοση των εκπαιδευόµενων (Papanikolaou and
Grigoriadou, 2004b). Συγκεκριµένα, συστήµατα που υιοθετούν συγκεκριµένα µοντέλα/κατηγοριοποιήσεις
γνωσιακών και µαθησιακών στυλ είναι τα συστήµατα ΙNSPIRE και SMILE που υιοθετούν το µοντέλο των
Honey and Mumford (1992) σύµφωνα µε την οποία, οι εκπαιδευόµενοι κατατάσσονται σε τέσσσερα µαθησιακά
στυλ: {Ακτιβιστής, Ανακλαστικός, Θεωρητικός, Πραγµατιστής}, το σύστηµα CS383 που υιοθετεί το µοντέλο
των Felder and Silverman (1988), το AES-CS που υιοθετεί το µοντέλο των Field dependent/independent
(Witkin et al., 1997). Επίσης, σε άλλα συστήµατα όπως τα ACE, MANIC, Arthur, το µαθησιακό στυλ των
εκπαιδευόµενων προσεγγίζεται µέσα από τις προτιµήσεις τους σε συγκεκριµένα µέσα (ήχο, κείµενο, βίντεο) ή
σε συγκεκριµένη αλληλουχία διαφορετικών τύπων εκπαιδευτικού υλικού.
Επίσης η δυνατότητα αναγνώρισης και µοντελοποίησης των συναισθηµάτων και γενικότερα του θυµικού
(Hudlicka, 2003; Carberry et al., 2002) αποτελεί πρόσφατο πεδίο έρευνας, τα αποτελέσµατα του οποίου θα
µπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη σχεδίαση της προσαρµογής εκπαιδευτικών συστηµάτων.
Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Συστήµατος που Προσαρµόζονται και Τεχνολογίες
Προσαρµογής
Ένα σηµαντικό θέµα στη σχεδίαση ενός ΠΕΣΥ αποτελεί το είδος της προσαρµοστικότητας που θα εφαρµόσει,
και πιο συγκεκριµένα τα χαρακτηριστικά του συστήµατος τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον
εκπαιδευόµενο.
Γενικά στα Προσαρµοστικά Συστήµατα Υπερµέσων, η προσαρµοστικότητα στοχεύει στο επίπεδο του
περιεχοµένου (content level adaptivity) ή των συνδέσµων (link level adaptivity). Συγκεκριµένα, σε ένα ΠΕΣΥ,
η προσαρµοστικότητα στο επίπεδο του περιεχοµένου αφορά στη δυναµική δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού µε
βάση το µοντέλο εκπαιδευόµενου. Αντίστοιχα, η προσαρµοστικότητα στο επίπεδο των συνδέσµων (link level
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adaptivity) προϋποθέτει ένα στατικό περιεχόµενο και αλλάζει την εµφάνιση ή/και τη σηµασία των συνδέσµων
στα περιεχόµενα των µαθηµάτων (τα οποία εµφανίζονται στον εκπαιδευόµενο µε τη µορφή υπερχώρου)
απεικονίζοντας συγκεκριµένου τύπου σχέσεις (Eklund and Brusilovsky, 1999).
Ιδιαίτερα, στην περιοχή των ΠΕΣΥ έχουν εφαρµοστεί διάφορες τεχνολογίες προσαρµογής (Brusilovsky,
1996;1998;1999). Αυτές υποστηρίζουν την εξατοµικευµένη µάθηση/διδασκαλία διαµορφώνοντας το ίδιο το
περιεχόµενο της αλληλεπίδρασης εκπαιδευόµενου και συστήµατος ή απλά υποστηρίζοντας τον εκπαιδευόµενο
κατά τη διάρκεια της µελέτης του λειτουργώντας συµβουλευτικά. Έτσι, τεχνολογίες που έχουν υιοθετηθεί και
προέρχονται από την περιοχή των Νοηµόνων Εκπαιδευτικών Συστηµάτων, είναι η αλληλουχία µαθηµάτων και η
υποστήριξη στην επίλυση προβληµάτων και αντίστοιχα τεχνολογίες από την περιοχή των Προσαρµοστικών
Συστηµάτων Υπερµέσων, είναι η προσαρµοστική παρουσίαση και η προσαρµοστική υποστήριξη πλοήγησης.
Τελευταία, στο πλαίσιο των διαδικτυακών εκπαιδευτικών συστηµάτων αναπτύχθηκε και η τεχνολογία της
προσαρµοστικής υποστήριξης συνεργασίας (Brusilovsky, 1998).
Απόκρυψη εµφάνιση
τµηµάτων:πρόσθετες
επεξηγήσεις

Προσαρµοστική
Παρουσίαση
Κειµένου
Προσαρµοστική
Παρουσίαση

Προσαρµοστική
Παρουσίαση
Πολυµέσων

Τροποποίηση
τµηµάτων πληροφορίας:
προαπαιτούµενες &
συγκριτικές επεξηγήσεις,
παραλλαγές επεξηγήσεων

Ταξινόµηση τµηµάτων
πληροφορίας

Προσαρµοστικός
Σχολιασµός
Συνδέσµων

Προσαρµοστική
Πλοήγηση

Απευθείας
Καθοδήγηση
Προσαρµοστική
Απόκρυψη
Συνδέσµων

Προσαρµοστικές
Τεχνολογίες
Υπερµέσων

Αποµάκρυνση
συνδέσµων
Απενεργοποίηση
συνδέσµων

Προσαρµοστική
∆ιάταξη ή
Ταξινόµηση
Συνδέσµων
Προσαρµοστική
Υποστήριξη
Συνεργασίας

Υποστήριξη στην
Επίλυση
Προβληµάτων

Αλληλουχία
Μαθηµάτων

Νοήµονες
αναλυτές λύσεων
Αλληλεπιδραστική
υποστήριξη επίλυσης
προβλήµατος
Επίλυση προβληµάτων
που βασίζεται σε
παραδείγµατα
Ενεργητική
αλληλουχία
µαθηµάτων
Εκπαιδευτικός
σχεδιασµός
µαθηµάτων

Σχήµα 1. Κατηγοριοποίηση Τεχνολογιών Προσαρµογής: Μέθοδοι και τεχνικές που τις υλοποιούν.
Πιο αναλυτικά, οι τεχνολογίες προσαρµογής που σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία έχουν εφαρµοστεί στα ΠΕΣΥ
είναι (Brusilovsky, 1996; 1998; 1999):
•

Αλληλουχία µαθηµάτων στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος (curriculum sequencing), σύµφωνα
µε την οποία το σύστηµα παρέχει στον εκπαιδευόµενο την πιο κατάλληλη, ατοµικά σχεδιασµένη,
αλληλουχία εκπαιδευτικού περιεχοµένου.
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•

Υποστήριξη στην επίλυση προβληµάτων (problem-solving support), όπου η βασική ιδέα είναι η
υποστήριξη των εκπαιδευόµενων στην επίλυση εκπαιδευτικών προβληµάτων.

•

Προσαρµοστική υποστήριξη συνεργασίας (adaptive collaboration support) όπου η γνώση του
συστήµατος για τους εκπαιδευόµενους αξιοποιείται για τη διαµόρφωση οµάδων εργασίας δηλαδή για
την επιλογή των µελών της κάθε οµάδας.

•

Προσαρµοστική παρουσίαση (adaptive presentation) σύµφωνα µε την οποία το περιεχόµενο µιας
σελίδας εκπαιδευτικού υλικού προσαρµόζεται στον εκπαιδευόµενο, δηλ. σελίδες εκπαιδευτικού
υλικού δηµιουργούνται ή συντίθενται από διαφορετικά τµήµατα εκπαιδευτικού υλικού για τον κάθε
εκπαιδευόµενο.

•

Προσαρµοστική υποστήριξη πλοήγησης (adaptive navigation support), σύµφωνα µε την οποία το
σύστηµα υποστηρίζει τον εκπαιδευόµενο να εντοπίσει το πιο σχετικό µονοπάτι στον υπερχώρο, δηλ.
υποστηρίζει την πλοήγηση και τον προσανατολισµό των εκπαιδευόµενων, προσαρµόζοντας την
εµφάνιση των ορατών συνδέσµων στο ιδιαίτερο προφίλ τους.

Προσαρµοσιµότητα στα ΠΕΣΥ
Η εµπλοκή του εκπαιδευόµενου στη διαδικασία της προσαρµογής και γενικότερα στις λειτουργίες και
αποφάσεις του συστήµατος, απαιτεί µία σχεδίαση η οποία να καθιστά τις εσωτερικές λειτουργίες των
συστηµάτων διαφανείς στους εκπαιδευόµενους ή τις ενέργειες των συστηµάτων προβλέψιµες από αυτούς
(Höök et al., 1996). Στην περιοχή των ΠΕΣΥ διάφορες προσεγγίσεις έχουν υιοθετηθεί σχετικά µε τη διάσταση
της προσαρµοσιµότητας των συστηµάτων. Τα επίπεδα προσαρµοσιµότητας που έχουν υιοθετηθεί ως προς τις
δυνατότητες παρέµβασης που παρέχονται στον εκπαιδευόµενο, ποικίλουν από τη δυνατότητα επιλογής
µαθησιακού στόχου/ενότητας ή συµµετοχής στις εκπαιδευτικές αποφάσεις του συστήµατος µέχρι την πλήρη
απενεργοποίηση της προσαρµοστικότητας.
Για παράδειγµα, στα συστήµατα AST, ACE και Hypadapter, ο εκπαιδευόµενος µε την είσοδό του στο σύστηµα
καταθέτει ένα εισαγωγικό ερωτηµατολόγιο µε βάση το οποίο το σύστηµα αρχικοποιεί το µοντέλο του/της. Τα
ερωτηµατολόγια προσφέρουν στον εκπαιδευόµενο ένα µέσο ελέγχου διαφόρων στοιχείων του συστήµατος
κατά την εισαγωγή του σε αυτό. Στη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, οι εκπαιδευόµενοι έχουν συχνά τη
δυνατότητα να παρέµβουν στην προσαρµογή του συστήµατος διαφοροποιώντας τις προτιµήσεις τους (συχνά οι
ανάγκες των εκπαιδευόµενων αλλάζουν κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους µε το σύστηµα)
αλλάζοντας τις εισόδους των σχετικών ερωτηµατολογίων (Hypadapter).
Στο σύστηµα DCG, οι εκπαιδευόµενοι αναλαµβάνουν τον έλεγχο του συστήµατος εφόσον το σύστηµα
θεωρήσει ότι διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες. Για παράδειγµα, εάν ο εκπαιδευόµενος θεωρηθεί ότι “έχει
ενδιαφέρον” (motivated) και “κινείται µε επιτυχία” (success-driven) τότε το σύστηµα του επιτρέπει να επιλέξει
τι θα µελετήσει και πώς. Αντίστοιχα στην περίπτωση που θεωρηθεί “επισφαλής” (unsure) και “χωρίς
αυτοπεποίθηση” (not confident), τότε το σύστηµα αναλαµβάνει την πρωτοβουλία της επιλογής της επόµενης
έννοιας που θα “διδάξει” και του τρόπου µε τον οποίο θα τη “διδάξει” (επιλογή αλληλουχίας εκπαιδευτικού
υλικού).
Σε µία άλλη προσέγγιση, το σύστηµα παρέχει στους εκπαιδευόµενους πρόσβαση στο µοντέλο τους ώστε να
ενηµερωθούν και να ορίσουν οι ίδιοι τα χαρακτηριστικά τους. Για παράδειγµα, στο σύστηµα ELM-ART ΙΙ ο
εκπαιδευόµενος µπορεί να δει και να αλλάξει τις προτιµήσεις του σχετικά µε θέµατα σχεδιασµού της οθόνης,
της προσαρµοστικής συµπεριφοράς του συστήµατος και του επιπέδου γνώσης του στις ενότητες που µελετά.
Tο συγκεκριµένο σύστηµα συνεκτιµά πολλές διαφορετικές πηγές πληροφορίας σχετικά µε το επίπεδο γνώσης
του εκπαιδευόµενου (όπως την εκτίµηση του εκπαιδευόµενου σχετικά µε το επίπεδό του, αποτελέσµατα
αξιολόγησης του εκπαιδευόµενου από την επίλυση ασκήσων, την κατάθεση τεστ, την ανάπτυξη
προγραµµάτων) ώστε να προσαρµοστεί ανάλογα και να συµπεράνει ότι ο εκπαιδευόµενος έχει µάθει µία
ενότητα. Επίσης, το σύστηµα INSPIRE επιτρέπει παρεµβάσεις του εκπαιδευόµενου στη διαδικασία
δηµιουργίας µαθηµάτων, είτε άµεσα δινοντάς του τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει την προσαρµοστικότητα
του συστήµατος και να επιλέξει τα περιεχόµενα των µαθηµάτων, είτε έµµεσα παρέχοντάς του πρόσβαση στο
µοντέλο που διατηρεί το σύστηµα γι αυτόν. Στο INSPIRE, οι εκπαιδευόµενοι, σε όλη τη διάρκεια της
αλληλεπίδρασης, έχουν πρόσβαση στο µοντέλο τους και αλλάζοντας τα περιεχόµενά του µπορούν να
κατευθύνουν τις εκπαιδευτικές αποφάσεις του συστήµατος. Το σύστηµα υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους
στην ανανέωση του µοντέλου τους παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που υπολογίζει τα
διάφορα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, µέσω του µοντέλου εκπαιδευόµενου, το σύστηµα παρέχει
πληροφορίες σχετικά µε τις διαφορετικές δυνατότητες / επιλογές του εκπαιδευόµενου και τις συνέπειές τους
στη λειτουργία του συστήµατος.
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Μία ακόµα ενδιαφέρουσα προσέγγιση παρουσιάστηκε στο (Oppermann, 1994) όπου το σύστηµα, σε όλη τη
διάρκεια της αλληλεπίδρασης και πριν προβεί σε κάποια ενέργεια, παρέχει στον εκπαιδευόµενο χρήσιµες
πληροφορίες σχετικά µε την προσαρµογή που προτείνει, οι οποίες επεξηγούν τη χρησιµότητα / λειτουργικότητά
της και τον υποστηρίζουν ώστε να κατευθύνει εκείνος την προσαρµογή σύµφωνα µε τις ανάγκες / επιθυµίες
του.
Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα τελευταία χρόνια σηµαντική έρευνα διεξάγεται στην
περιοχή της ανοιχτής µοντελοποίησης εκπαιδευόµενου όπου στόχος είναι η εµπλοκή του εκπαιδευόµενου στη
διαδικασία της διάγνωσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί ο εκπαιδευόµενος
ώστε να εµπλακεί σε µία διαπραγµάτευση µε το σύστηµα για την από κοινού δηµιουργία µιας εικόνας για τη
γνωστική του κατάσταση (Dimitrova, 2001; McCalla et al., 2000; Bull and Brna 1999; Kay, 1997). Η
µοντελοποίηση εκπαιδευόµενου από κλειστή διεργασία, κρυφή και απρόσιτη από τους εκπαιδευόµενους,
µετατρέπεται σε ανοικτή.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΠΕΣΥ
Στην περιοχή των υπερµέσων διάφορα πρότυπα µοντελοποίησης συστηµάτων υπερµέσων έχουν αναπτυχθεί
όπως Dexter (Halasz and Schwartz, 1994), HDM (Garzotto et al., 1993) και OOHDM (Schwabe and Rosi,
1995). Ωστόσο αυτά τα µοντέλα αναφέρονται σε στατικά συστήµατα υπερµέσων και δεν περιλαµβάνουν τη
διάσταση της προσαρµογής ενός ΠΕΣΥ. Η πρώτη προσπάθεια να µοντελοποιηθούν τα Προσαρµοστικά
Συστήµατα Υπερµέσων (ΠΣΥ) έγινε από τους Paul De Bra et al. (1999), οι οποίοι πρότειναν ένα γενικό πλαίσιο
περιγραφής των βασικών µονάδων ενός ΠΕΣΥ το οποίο ονόµασε “AHAM: A Dexter-based Reference Model
for Adaptive Hypermedia”. Το µοντέλο αυτό, το οποίο έχει µια εκπαιδευτική διάσταση αν και στόχος του είναι
να µοντελοποιήσει συνολικά τα ΠΣΥ, επεκτείνει ουσιαστικά το Dexter µοντέλο προσθέτοντας σε αυτό
χαρακτηριστικά που αφορούν την προσαρµογή του συστήµατος. Μία σχετική προσέγγιση προτείνεται και στο
(Papasalouros and Retalis, 2000).
Οι δοµικές µονάδες ενός προσαρµοστικού εκπαιδευτικού συστήµατος υπερµέσων
συνέχεια.

παρουσιάζονται στη

Το µοντέλο πεδίου (domain model) περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο δοµούνται οι πληροφορίες που
περιλαµβάνει το πεδίο γνώσης του συστήµατος σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο. Συχνά αποτελεί και τη
βάση για την αναπαράσταση της γνώσης του εκπαιδευόµενου στο µοντέλο εκπαιδευόµενου (µοντέλο
επικάλυψης – overlay model). Σε ένα ΠΕΣΥ η δόµηση και η αναπαράσταση του πεδίου γνώσης έχουν ιδιαίτερη
βαρύτητα µια και θα πρέπει να υποστηρίζουν τη δυνατότητα του συστήµατος να επιλέγει και να
επαναχρησιµοποιεί το εκπαιδευτικό περιεχόµενο σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ανάλογα µε το
προφίλ του εκπαιδευόµενου. Το µοντέλο του πεδίου γνώσης εµπεριέχει µια υπονοούµενη αλληλουχία των
εννοιών που το οικοδοµούν, η οποία ουσιαστικά αναπαριστά ένα βέλτιστο µονοπάτι πλοήγησης µέσα στον
εννοιολογικό χώρο (conceptual space) που διαµορφώνεται.
Σχετικά µε τη δοµή του πεδίου γνώσης, στην πιο απλοποιηµένη µορφή του αποτελείται από ένα σύνολο
εννοιών (συστήµατα MetaDoc, SHIVA). Ωστόσο, η πλειοψηφία των ΠΕΣΥ υιοθετεί πιο προωθηµένα µοντέλα
πεδίου που περιλαµβάνουν διάφορους τύπους εννοιών που συνδέονται µεταξύ τους µε διάφορα είδη σχέσεων
(Hypadapter, PUSH, Anatom-Tutor, KN-AHS, ELM-ART, SHIVA, HyperTutor) (Brusilovsky, 1996). Εδώ θα
πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο όρος “έννοια” χρησιµοποιείται ευρύτατα στην περιοχή και υποδηλώνει ένα
στοιχειώδες τµήµα της γνώσης που διαθέτει το σύστηµα για το γνωστικό αντικείµενο. ∆ιάφοροι εναλλακτικοί
όροι που έχουν χρησιµοποιηθεί σχεδόν ταυτόσηµα σε διάφορα συστήµατα είναι θέµατα (topic), στοιχεία
γνώσης (knowledge elements), αντικείµενα (objects).
Η αναπαράσταση των µονάδων που απαρτίζουν το πεδίο γνώσης ενδείκνυται να ακολουθεί συγκεκριµένα
πρότυπα περιγραφής εκπαιδευτικού υλικού για το ∆ιαδίκτυο. Τα εκπαιδευτικά µεταδεδοµένα ορίζουν ένα
πλαίσιο περιγραφής των χαρακτηριστικών (attributes) του εκπαιδευτικού υλικού τα οποία πλήρως και επαρκώς
περιγράφουν κάθε µαθησιακό του αντικείµενο διευκολύνοντας την αναπαράστασή του στο σύστηµα αλλά και
γενικότερα την επαναχρησιµοποίησή του σε διαφορετικές συνθήκες µάθησης (Wiley, 2001; E-book: The
instructional use of learning objects, On-line edition, URL: http://reusability.org/read/). Γενικότερα, η
αξιοποίηση της έρευνας που διεξάγεται για την ανάπτυξη προτύπων περιγραφής εκπαιδευτικού περιεχοµένου
για το ∆ιαδίκτυο (LOM, SCORM, IMS, ARIADNE) µπορεί σηµαντικά να συνεισφέρει στη σχεδίαση του
πεδίου γνώσης και της προσαρµοστικής συµπεριφοράς ενός ΠΕΣΥ αλλά και της διαλειτουργικότητας των
συστηµάτων σε επίπεδο ∆ιαδικτύου.
Tο µοντέλο εκπαιδευόµενου (learner model) αναπαριστά την πληροφορία που διατηρεί το σύστηµα για τον
κάθε εκπαιδευόµενο. Κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, το ΠΕΣΥ οικοδοµεί το µοντέλο του κάθε
εκπαιδευόµενου και διαρκώς το ενηµερώνει ώστε µόνιµα να διατηρεί την “τρέχουσα κατάσταση” του
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εκπαιδευόµενου και να προσαρµόζεται σε αυτήν. Το µοντέλο εκπαιδευόµενου αποτελεί πηγή της προσαρµογής
του συστήµατος. Εποµένως τα περιεχόµενα καθώς και η δοµή του θα πρέπει να υποστηρίζουν τη λήψη
αποφάσεων από το σύστηµα. Κρίσιµα σηµεία κατά τη µοντελοποίηση εκπαιδευόµενου (Greer and McCalla,
1993) αποτελούν η επιλογή των χαρακτηριστικών του εκπαιδευόµενου που θα διατηρεί το µοντέλο, ο τρόπος
αναπαράστασής τους στο σύστηµα καθώς και η διαδικασία της διάγνωσής τους, η οποία αφορά στην εξαγωγή
συµπερασµάτων σχετικά µε εσωτερικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευόµενου µε βάση την παρατηρήσιµη
συµπεριφορά του (VanLehn, 1988).
Το διδακτικό µοντέλο (teaching model) αποτελείται από ένα σύνολο παιδαγωγικών κανόνων που ορίζουν πως
το πεδίο γνώσης και το µοντέλο εκπαιδευόµενου θα συνδυαστούν ώστε να υλοποιηθεί η προσαρµογή του
συστήµατος. Η προσαρµογή του συστήµατος θα πρέπει να ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο βάσει του
οποίου το σύστηµα να αναπροσαρµόζει το περιεχόµενο των µαθηµάτων που προσφέρει στους εκπαιδευόµενους
και να υποστηρίζει την πλοήγησή τους σε αυτό. Η εκπαιδευτική εποµένως διάσταση ενός ΠΕΣΥ ενισχύεται
όταν η σχεδίαση της προσαρµογής γίνεται στη βάση ενός ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού σχεδιασµού ο οποίος
επιπλέον κατευθύνει τις διαδικασίες µοντελοποίησης του πεδίου γνώσης και του εκπαιδευόµενου.
Η προσαρµοστική µηχανή (adaptive engine) υλοποιεί ουσιαστικά την προσαρµογή του συστήµατος υιοθετώντας
συγκεκριµένες µεθόδους και τεχνικές που στοχεύουν στη δυναµική δηµιουργία του περιεχοµένου των κόµβων
του υπερχώρου του πεδίου γνώσης και του προορισµού των συνδέσµων που τους αναπαριστούν. Επιπρόσθετα
ένα σηµαντικό θέµα αποτελεί και η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί για την υλοποίηση του διαµοιρασµού του
ελέγχου µεταξύ εκπαιδευόµενου και συστήµατος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της ευχρηστίας ενός συστήµατος το οποίο
χρησιµοποιεί τεχνικές AI σε πραγµατικές καταστάσεις, η εµπειρική έρευνα είναι απαραίτητη. Ιδιαίτερα η
αξιολόγηση των ΠΕΣΥ αποτελεί ανοιχτό ερευνητικό θέµα τόσο ως προς τη χρησιµότητα (usefulness) όσο και
την ευχρηστία (usability) των συστηµάτων. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας µπορούν σηµαντικά να
συµβάλλουν και προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των ΠΕΣΥ σε πραγµατικές συνθήκες στο χώρο της
εκπαίδευσης.
Τα περισσότερα πειράµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί µε στόχο την αξιολόγηση των ΠΕΣΥ αποτελούν
συγκριτικές µελέτες µεταξύ προσαρµοστικών και µη προσαρµοστικών εκδόσεων των σχετικών συστηµάτων
(Boyle and Encarnacion, 1994; Weber and Specht, 1997; Brusilovsky and Pesin, 1998; Brusilovsky and
Eklund, 1998; Eklund and Sinclair, 2000; Höök, 1998). Συνήθως, αρχικά αναπτύσσεται η προσαρµοστική
έκδοση του συστήµατος και στη συνέχεια δηµιουργείται µια δεύτερη έκδοση όπου απλά απενεργοποιούνται
όλα ή κάποια από τα προσαρµοστικά χαρακτηριστικά της πρώτης ανάλογα µε το αντικείµενο της έρευνας. Στη
συνέχεια οι δύο εκδόσεις συγκρίνονται µέσω πειραµατικής αξιολόγησης µε πραγµατικούς χρήστες. Ωστόσο η
συγκεκριµένη µέθοδος δε θεωρείται “δίκαιη” για τα αντίστοιχα συστήµατα αλλά ούτε και αποτελεσµατική. Η
πιο σηµαντική κριτική που έχει δεχθεί η συγκεκριµένη προσέγγιση, υποστηρίζει ότι η µη προσαρµοστική
έκδοση σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι σωστά σχεδιασµένη, εποµένως και κατάλληλη για να
συγκριθεί µε την προσαρµοστική έκδοση του συστήµατος, εφόσον η προσαρµογή είναι ενσωµατωµένη στο
σύστηµα και αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του (Höök, 2000). Ένα επίσης σηµαντικό πρόβληµα είναι ότι η
αξιολόγηση αυτής της µορφής, είναι δύσκολο να οδηγήσει σε συµπεράσµατα σχετικά µε τα αίτια της επιτυχίας
ή της αποτυχίας της προσαρµογής.
Μια νέα τάση που αναπτύσσεται τελευταία υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση των προσαρµοστικών συστηµάτων
δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζει την προσαρµογή ως µία “µονολιθική” / ιδιότυπη διαδικασία, αλλά θα πρέπει να
την αποσυνθέτει στα συστατικά της στοιχεία, και κάθε ένα από αυτά να αξιολογείται ξεχωριστά όπου αυτό
θεωρείται απαραίτητο και εφικτό (Karagiannidis and Sampson, 2000; Paramythis et al., 2001; Weibelzahl and
Lauer, 2001).
Επίσης η πρόταση των (Magoulas et al., 2003) σχετικά µε το θέµα της ευχρηστίας των ΠΕΣΥ περιλαµβάνει
συγκεκριµένους άξονες που βασίζονται στις αρχές του Nielsen (1994), βάσει των οποίων προτείνεται να γίνει η
µελέτη της ευχρηστίας τέτοιων συστηµάτων.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΣΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Στη ενότητα αυτή επιχειρείται µια επισκόπηση της περιοχής των ΠΕΣΥ και συγκεκριµένα συστηµάτων που
έχουν αναπτυχθεί και καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Στον Πίνακα Ι συγκρίνονται διάφορα ΠΕΣΥ µε
βάση τα προσαρµοστικά και προσαρµόσιµα χαρακτηριστικά τους, ξεκινώντας από τα πρώτα ΠΕΣΥ που
αναπτύχθηκαν στα µέσα περίπου της προηγούµενης δεκαετίας και συνεχίζοντας µε τα πιο πρόσφατα. Πιο
συγκεκριµένα, στον Πίνακα Ι συνοψίζονται η τεχνολογική (πλατφόρµα, τεχνολογία προσαρµογής) καθώς και η
εκπαιδευτική τους διάσταση (πεδίο εφαρµογής, χαρακτηριστικά εκπαιδευόµενων που χρησιµοποιούνται ως
πηγή προσαρµογής, παιδαγωγικό πλαίσιο που κατευθύνει τη σχεδίαση του συστήµατος, προσαρµοσιµότητα).
Στη συνέχεια θα σχολιάσουµε συγκεκριµένες συνιστώσες συστηµάτων τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά του
χώρου όσον αφορά στη σχεδίαση των δοµικών τους µονάδων (πεδίο γνώσης, µοντέλο εκπαιδευόµενου,
εκπαιδευτικό σχεδιασµό) και στο πλαίσιο προσαρµογής που υιοθετούν ή/και διαθέτουν πρωτοτυπίες που
σηµατοδοτούν νέες τάσεις στο χώρο. Συγκεκριµένα, ο σχολιασµός των συστηµάτων θα γίνει ως προς το
πλαίσιο προσαρµογής (προσαρµοστικότητα και προσαρµοσιµότητα), τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό και τη
µοντελοποίηση εκπαιδευόµενου που υιοθετούν. Στόχος είναι να αναδείξουµε τα θετικά στοιχεία πραγµατικών
ΠΕΣΥ και να εντοπίσουµε πιθανές ελλείψεις και προβλήµατα ώστε να καταλήξουµε σε συγκεκριµένες
κατευθύνσεις έρευνας.
Τα περισσότερα ΠΕΣΥ που έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία (βλέπε Πίνακα Ι) εφαρµόζουν ένα
συνδυασµό τεχνολογιών προσαρµογής που στοχεύει να ενισχύσει την προσαρµοστικότητά τους και την
υποστήριξη που προσφέρουν στους εκπαιδευόµενους. Η εφαρµογή των συγκεκριµένων τεχνολογιών βασίζεται
σε ευρετικούς κανόνες που συχνά ορίζονται από ειδικούς-εκπαιδευτικούς µε βάση τη διδακτική τους εµπειρία
(ΕLM-ART, ΑST, ΜΑΝΙC) ή/και σε ένα θεωρητικό υπόβαθρο που αξιοποιεί συγκεκριµένες θεωρίες
µάθησης/διδασκαλίας (INSPIRE, AES-CS). Για παράδειγµα, στο σύστηµα AES-CS η σχεδίαση της
προσαρµογής και των εργαλείων πλοήγησης που προσφέρονται, βασίζεται στη θεωρία των γνωσιακών στυλ
Field Dependent/Field Independent (Witkin et al., 1997). Αντίστοιχα στο σύστηµα INSPIRE η σχεδίαση του
πεδίου γνώσης, των µαθηµάτων και της υποστήριξης της πλοήγησης των εκπαιδευόµενων σε αυτά, βασίζεται
σε θεωρίες εκπαιδευτικού σχεδιασµού σχετικά µε το εκπαιδευτικό υλικό που αντιστοιχεί σε διαφορετικά
επίπεδα επίδοσης εκπαιδευόµενων (Merrill, 1983; Reigeluth and Stein, 1983), ενώ η σχεδίαση της παρουσίασης
του υλικού στη θεωρία των µαθησιακών στυλ (Honey and Mumford, 1992).
Όσον αφορά στη διάσταση της προσαρµοσιµότητας των ΠΕΣΥ, ο εκπαιδευόµενος συχνά εµπλέκεται στη λήψη
αποφάσεων είτε µέσω του µοντέλου του (ELM-ART II, INSPIRE) είτε µέσω συγκεκριµένων ερωτηµατολογίων
(AST, ACE και Hypadapter). Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η εξωτερίκευση του µοντέλου
του εκπαιδευόµενου καθώς και η δυνατότητα ανανέωσής του από τον εκπαιδευόµενο, ακόµα και κάτω από
συγκεκριµένες συνθήκες, αποτελούν ένα θετικό στοιχείο προς µια µαθητο-κεντρική εκπαιδευτική προσέγγιση
υποστηρίζοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία συστήµατος-εκπαιδευόµενου και στις λειτουργίες του
συστήµατος. Ωστόσο σπάνια ο εκπαιδευόµενος υποστηρίζεται σε αυτή τη διαδικασία ή/και εµπλέκεται σε ένα
διάλογο µε το σύστηµα ώστε να συνδιαµορφώσουν την προσαρµογή του συστήµατος.
∆ιάφορες προσεγγίσεις έχουν υιοθετηθεί στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό των ΠΕΣΥ. ∆ιάφορες διδακτικές /
µαθησιακές θεωρίες / προσεγγίσεις έχουν υιοθετηθεί σε ΠΕΣΥ παρέχοντας την κεντρική ιδέα των
αλληλεπιδράσεων που πραγµατοποιούνται µεταξύ συστήµατος και εκπαιδευόµενου, και της προσαρµογής του
συστήµατος (Papanikolaou and Grigoriadou, 2004a). Σε αυτές τις περιπτώσεις το πεδίο γνώσης συνήθως
ορίζεται από τον εκπαιδευτή-ειδικό µε βάση τη διδακτική του εµπειρία. Για παράδειγµα, στο σύστηµα Arthur η
θεωρία της µάθησης που οδηγεί στην επάρκεια (mastery learning) υιοθετείται για να κατευθύνει την
προσαρµογή του συστήµατος. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη θεωρία ένα γνωστικό αντικείµενο πρέπει να
διδάσκεται τµηµατικά και ο κάθε εκπαιδευόµενος µπορεί να επιτύχει οποιοδήποτε στόχο µε την κατάλληλη
διδασκαλία και έχοντας στη διάθεσή του τον απαραίτητο χρόνο. Οι παραπάνω αρχές οδήγησαν στην ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού για το σύστηµα Arthur το οποίο δοµείται σε ενότητες και στην ανάπτυξη πολλαπλών
διδακτικών στρατηγικών - οπτική-αλληλεπιδραστική, ακουστική-κειµένου, ακουστική-διαλέξεων, στυλ
παρουσίασης κειµένου - η εναλλαγή των οποίων καθορίζεται από τις επιδόσεις του εκπαιδευόµενου. Επίσης,
στο σύστηµα AST διάφορες διδακτικές στρατηγικές έχουν υιοθετηθεί οι οποίες προέρχονται από την εµπειρία
ειδικών-καθηγητών στη διδασκαλία εννοιών της στατιστικής όπως, µάθηση µέσω παραδειγµάτων (learning by
example), µάθηση µέσω ανάγνωσης κειµένων (learning by reading texts), µάθηση µέσω δράσης (learning by
doing). Μια ενδιαφέρουσα παιδαγωγική προσέγγιση έχει υιοθετηθεί στο σύστηµα KBS Hyperbook το οποίο
αποτελεί ένα µαθησιακό περιβάλλον που βασίζεται στην ανάθεση συνθετικών εργασιών (projects) στους
εκπαιδευόµενους. Οι εκπαιδευόµενοι επιλέγουν το έργο το οποίο θα αναλάβουν και το σύστηµα τους παρέχει
τις κατάλληλες πηγές εκπαιδευτικού υλικού προσαρµοσµένες στο επίπεδο και/ή στους µαθησιακούς τους
στόχους. Στο συγκεκριµένο σύστηµα η αλληλεπίδραση µε τον εκπαιδευόµενο βασίζεται σε δραστηριότητες που
έχουν αναπτυχθεί σύµφωνα µε τη θεωρία της µάθησης που βασίζεται σε συνθετικές εργασίες (project-based
learning) και οι παρεχόµενες πηγές διαµορφώνονται από τον εκπαιδευτή-σχεδιαστή του εκπαιδευτικού υλικού.
Τέλος, το σύστηµα INSPIRE υιοθετεί ένα ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο που συνδυάζει θεωρίες από την
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περιοχή του εκπαιδευτικού σχεδιασµού (Instructional Design) και των µαθησιακών στυλ και το οποίο αποτελεί
τη βάση του σχεδιασµού της προσαρµογής του συστήµατος και των δοµικών µονάδων του συστήµατος.
Συγκεκριµένα, το πλαίσιο αυτό κατευθύνει τη σχεδίαση του πεδίου γνώσης, τις εκπαιδευτικές στρατηγικές που
εφαρµόζει το σύστηµα, καθώς και το πλαίσιο αξιολόγησης του επιπέδου γνώσης των εκπαιδευόµενων.
Επιπλέον, στο σύστηµα INSPIRE υιοθετείται η περιγραφή των δοµικών στοιχείων του πεδίου γνώσης
ακολουθεί το πρότυπο περιγραφής εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων ARIADNE (ARIADNE, 2000).
Κοινό στοιχείο των παραπάνω συστηµάτων παραµένει η τµηµατοποίηση του πεδίου γνώσης σε δοµικές
µονάδες, όπως έννοιες, µονάδες εκπαιδευτικού υλικού, κλπ. η οποία διευκολύνει την επαναχρησιµοποίησή τους
σε διαφορετικές καταστάσεις και προφίλ εκπαιδευόµενων. Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε το σηµαντικό ρόλο
του πεδίου γνώσης το οποίο στηρίζει την προσαρµοστικότητα των συστηµάτων, αποτελεί τη βασική πηγή
πληροφορίας για τον εκπαιδευόµενο καθώς και τη βάση της µοντελοποίησης της γνώσης του εκπαιδευόµενου.
Εποµένως η σχεδίαση της δοµής του και των περιεχοµένων του θα πρέπει να πραγµατοποιείται στη βάση ενός
ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού σχεδιασµού ο οποίος να κατευθύνει και την προσαρµογή του συστήµατος και
να αξιοποιεί σύγχρονες θεωρίες µάθησης πέρα από τη διδακτική εµπειρία του σχεδιαστή του εκπαιδευτικού
περιεχοµένου.
Το µοντέλο εκπαιδευόµενου που διατηρούν τα περισσότερα ΠΕΣΥ περιλαµβάνει το επίπεδο γνώσης του
εκπαιδευόµενου στις έννοιες του πεδίου και σε ορισµένα από αυτά τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα και τις προτιµήσεις
του. Εάν και η γνώση του εκπαιδευόµενου αποτελεί τη σηµαντικότερη πηγή προσαρµογής τους, οι µέθοδοι
εκτίµησής της συχνά δεν αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της διάγνωσης σε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό
σύστηµα η οποία βασίζεται συνήθως σε ανακριβή ή και ελλιπή στοιχεία. Έτσι, το επίπεδο γνώσης των
εκπαιδευόµενων εκτιµάται µε βάση την πλοήγησή τους στο πεδίο γνώσης (Interbook όπου µία σελίδα
εκπαιδευτικού υλικού θεωρείται γνωστή στον εκπαιδευόµενο όταν αυτός την έχει απλά επισκεφθεί) ή το χρόνο
που αφιερώνουν στο εκπαιδευτικό υλικό που επισκέπτονται (ΜΑΝΙC) ή µε βάση απλά µοντέλα που λαµβάνουν
υπόψη τις σωστές / λάθος απαντήσεις τους σε τεστ αξιολόγησης (DCG, ACE, Arthur). Παραδείγµατα τέτοιων
µοντέλων είναι η υιοθέτηση απλών µαθηµατικών τύπων που συνυπολογίζουν τη δυσκολία της ερώτησης και τη
δεδοµένη απάντηση τυ εκπαιδευόµενου (DCG), ενός απλού µοντέλου πιθανοτήτων που βασίζεται στις
απαντήσεις των εκπαιδευόµενων (ACE), ο υπολογισµός του ποσοστού των σωστών / λανθασµένων
απαντήσεών τους σε τεστ αξιολόγησης (Arthur). Μία πιο σύνθετη προσέγγιση χρησιµοποιείται στο σύστηµα
INSPIRE όπου η µέθοδος διάγνωσης του επιπέδου γνώσης του εκπαιδευόµενου βασίζεται σε ένα συνδυασµό
ασαφούς λογικής και µιας προσέγγισης πολυκριτιριακής λήψης απόφασης (Grigoriadou et al., 2002). Η
συγκεκριµένη µέθοδος: (i) παρέχει τη δυνατότητα ορισµού κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και διαφορετικών
βαρών σε αυτά λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έννοιας που εξετάζεται, (iii)
αναπροσαρµόζει δυναµικά τα βάρη των ερωτήσεων στα τεστ αξιολόγησης ανάλογα µε το τρέχον επίπεδο
γνώσης του εκπαιδευόµενου. Επίσης ορισµένα από τα παραπάνω συστήµατα περιλαµβάνουν στο µοντέλο
εκπαιδευόµενου το χαρακτηριστικό του µαθησιακού/γνωσιακού στυλ. Τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα των
εκπαιδευόµενων, ανάµεσά τους και το µαθησιακό στυλ, σε αντίθεση µε άλλα χαρακτηριστικά αναγνωρίζονται
παραδοσιακά µέσω ειδικά σχεδιασµένων ψυχολογικών τεστ και όχι µιας απλής συνέντευξης (Brusilovsky,
2001). Ωστόσο σε αρκετά συστήµατα το µαθησιακό στυλ προσεγγίζεται µέσα από τις προτιµήσεις των
εκπαιδευόµενων σε εκπαιδευτικό υλικό όπως αυτές εκτιµώνται από την πλοήγηση και τις επιλογές του
εκπαιδευόµενου (ACE, MANIC, Arthur, DCG) ενώ σε άλλα υιοθετείται κάποιο συγκεκριµένο θεωρητικό
µοντέλο από αυτά που έχουν προταθεί στο χώρο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας (INSPIRE, SMILE, CS383,
AES-CS) αξιοποιώντας σχετικά ερευνητικά αποτελέσµατα.
Με βάση τα παραπάνω, συνοψίζουµε ανοιχτά ερευνητικά θέµατα στην περιοχή των ΠΕΣΥ που σχετίζονται µε
τη σχεδίαση και ανάπτυξη των δοµικών µονάδων τους:
•

η µοντελοποίηση του πεδίου γνώσης και η κατάλληλη αναπαράστασή του στο σύστηµα µε τη µορφή
εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων, ώστε να υποστηρίζει την εκπαιδευτική δυναµική της προσαρµογής του
συστήµατος και την επαναχρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού µε συγκεκριµένους
εκπαιδευτικούς στόχους και για διαφορετικά προφίλ εκπαιδευόµενων. Η µοντελοποίηση του πεδίου
γνώσης και η σχεδίαση της προσαρµογής µε βάση µαθησιακά αντικείµενα (Karampiperis and
Sampson, 2004) και η αξιοποίηση προτύπων περιγραφής εκπαιδευτικού περιεχοµένου για το
∆ιαδίκτυο (LOM, SCORM, IMS, ARIADNE) παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.

•

η µοντελοποίηση του εκπαιδευόµενου που περιλαµβάνει: (i) τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών του
εκπαιδευόµενου που είναι σηµαντικά για τη µάθηση και την προσαρµογή του συστήµατος, όπως
πρότερη γνώση, επίπεδο γνώσης, προτιµήσεις, παράγοντες προσωπικότητας, γνωσιακοί παράγοντες,
µαθησιακό/γνωσιακό στυλ, συναισθήµατα κλπ., (ii) τη διερεύνηση του τρόπου υπολογισµού των
χαρακτηριστικών του εκπαιδευόµενου και δυναµικής ανανέωσής τους στη διάρκεια της
αλληλεπίδρασης µε ένα τρόπο που να εµπλέκει τον εκπαιδευόµενο στην όλη διαδικασία
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(µοντελοποίηση εκπαιδευόµενου µετά από διαπραγµάτευση – ανοιχτή
εκπαιδευόµενου), και (iii) τη δόµηση και αναπαράστασή του στο σύστηµα,

µοντελοποίηση

•

η σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού πλαισίου (Papanikolaou and Grigoriadou, 2004a; Gouli, et al., 2004)
που να βασίζεται σε σύγχρονες θεωρίες µάθησης και να κατευθύνει τις εκπαιδευτικές αποφάσεις του
συστήµατος και τη σχεδίαση του πεδίου γνώσης, να καθορίζει τους στόχους και τη λειτουργικότητα
της προσαρµογής του, την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση του εκπαιδευόµενου και να
προσδιορίζει το συνδυασµό τεχνολογιών προσαρµογής που την υλοποιούν,

•

η αξιοποίηση των ιδιαίτερων γνωρισµάτων των εκπαιδευόµενων, όπως µαθησιακό/γνωσιακό στυλ στη
σχεδίαση της προσαρµογής. Βασικά προβλήµατα που προκύπτουν στην αξιοποίηση συγκεκριµένων
κατηγοριοποιήσεων µαθησιακών στυλ είναι, καταρχήν ο προσδιορισµός ενός µοντέλου κατάλληλου
για τη συγκεκριµένη εφαρµογή ανάµεσα στην πληθώρα αυτών που έχουν προταθεί, καθώς και η
σχεδίαση της προσαρµογής µε βάση αυτή την πληροφορία, δηλαδή τι θα είναι αυτό που θα
διαφοροποιείται για εκπαιδευόµενους µε διαφορετικά µαθησιακά στυλ (Chen and Paul, 2003;
Papanikolaou and Grigoriadou, 2004b),

•

η αποτελεσµατική σχεδίαση της εµπλοκής του εκπαιδευόµενου στην εκπαιδευτική διαδικασία (learner
control) (Kay, 2001) και του διαµοιρασµού του ελέγχου µεταξύ εκπαιδευόµενου και συστήµατος µε
ένα τρόπο διαφανή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στην τρέχουσα κατάσταση του
εκπαιδευόµενου (Open learner modeling - Lemore, 2004; Bull et al., 2003; Tsaganou, et al., 2003).

•

η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας συγγραφής (authoring) ΠΕΣΥ (Brusilovsky, 2003a) και η
δηµιουργία µετα-προσαρµοστικών συστηµάτων (Brusilovsky, 2003b),

•

η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και της ευχρηστίας των ΠΕΣΥ (Magoulas et al., 2003;
Karagiannidis and Sampson, 2000; Paramythis et al., 2001; Weibelzahl and Lauer, 2001).

Η περιοχή των ΠΕΣΥ έχει σηµειώσει ραγδαία εξέλιξη την τελευταία δεκαετία έχοντας αξιοποιήσει
αποτελέσµατα από δύο διαφορετικές ερευνητικές περιοχές, τα Νοήµονα Εκπαιδευτικά Συστήµατα και τα
Προσαρµοστικά Συστήµατα Υπερµέσων. Η ταυτόχρονη εξέλιξη του ∆ιαδικτύου και ο κεντρικός του ρόλος στο
χώρο της Εκπαίδευσης από Απόσταση έδωσε µια ιδιαίτερη ώθηση στην περιοχή των ΠΕΣΥ θέτοντας νέους
ερευνητικούς στόχους και συµβάλλοντας στην καθιέρωσή της ως µιας αυτόνοµης ερευνητικής περιοχής.
Χαρακτηριστικά το πρώτο συνέδριο της περιοχής “Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-based Systems”
πραγµατοποιήθηκε µόλις το 2000 στο Trento της Ιταλίας και από τότε πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια.
Επίσης, σχετικά διεθνή workshops πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο άλλων συναφών συνεδρίων όπως “User
Modeling”, “Intelligent Tutoring Systems” και “Artificial Intelligence in Education”. Aντιπροσωπευτικά διεθνή
περιοδικά της περιοχής θεωρούνται το “User Modeling and User Adapted Interaction” και το “Artificial
Intelligence in Education”. Η µελλοντική πορεία είναι πολλά υποσχόµενη τόσο για την τεχνολογική όσο και για
την εκπαιδευτική προοπτική των συστηµάτων. Η ταυτόχρονη εξέλιξη και των δύο διαστάσεων των ΠΕΣΥ θα
πρέπει να αποτελέσει το στίγµα της νέας εποχής όπου τα συστήµατα αυτά θα αξιοποιηθούν σε πραγµατικές
συνθήκες στο χώρο της εκπαίδευσης υιοθετώντας και υποστηρίζοντας σύγχρονα µοντέλα µάθησης και
εξασφαλίζοντας ένα καινοτόµο τρόπο εφαρµογής τους ανοιχτό στις τεχνολογικές προκλήσεις των καιρών.
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∆ιδακτικές/Μαθησιακές

ΠΕΣΥ

∆ιαδικτυακά

Εφαρµογή / Τίτλος

Χαρακτηριστικά
εκπαιδευόµενου

Τεχνολογίες
Προσαρµογής

Προσαρµοσιµότητα

MetaDoc (Boyle and
Encarnacion, 1994)

Όχι

“∆ιαχείριση του
λειτουργικού
συστήµατος AIX ”

Επίπεδο γνώσης στο Unix/AIX
και σε έννοιες υπολογιστών

ΠΠ

∆ιαχείριση παρουσίασης
εννοιών µέσω µοντέλου
εκπαιδευόµενου

N/A

ΠΠ και ΠΥΠ

∆ιαχείριση συγκεκριµένων
εισόδων του µοντέλου
εκπαιδευόµενου µέσω
ερωτηµατολογίων

Μαθησιακές στρατηγικές:
Βασισµένη σε παραδείγµατα
και Προσανατολισµένη σε
πράξεις

ΠΠ

N/A

Task Analysis (Gagné, 1977)

Generic Task Model (Van
Marcke, 1992; 1998)

θεωρίες/προσεγγίσεις

Hypadapter (Hohl, Bocker,
Gunzenhauser, 1996)

Όχι

“Common Lisp”

Επίπεδο γνώσης, Προτιµήσεις
και Πλοήγηση εκπαιδευόµενου

Anatom-Tutor (Beaumont,
1994)

Όχι

“Ανατοµία για φοιτητές
ιατρικής ”

Επίπεδο γνώσης

ΑΜ

Απευθείας διαχείριση
µαθησιακού στόχου,
ιδιαίτερων γνωρισµάτων και
προτιµήσεων

ΥΕΠ, ΠΥΠ και ΑΜ

Απευθείας διαχείριση
µοντέλου εκπαιδευόµενου

Προγραµµατισµός που
βασίζεται σε παραδείγµατα

ΠΥΠ και ΠΠ

Απευθείας διαχείριση
διδακτικής προσσέγγισης,
εκπαιδευτικού στόχου

Πολλαπλές διδακτικές
προσσεγγίσεις: παρουσιάσεις
εννοιών, επίλυση
προβληµάτων, µελέτη
παραδειγµάτων

ΑΜ και ΠΥΠ

N/A

N/A

ΠΠ

Απευθείας διαχείριση
στερεότυπων εργασιών (task
stereotypes), Αναγνώριση
σχεδίου από χρήστη

N/A

ΠΥΠ

Απευθείας διαχείριση
µαθησιακού στόχου

Μάθηση που βασίζεται σε
συνθετικές εργασίες (project)

ΑΜ και ΠΥΠ

Κατάθεση εισαγωγικού
ερωτηµατολογίου σχετικά µε
προτιµήσεις σε τύπο υλικού,
διδακτική στρατηγική,
επίπεδο λεπτοµέρειας
κειµένων

Πολλαπλές διδακτικές
στρατηγικές: Μάθηση µέσω
παραδειγµάτων, µέσω
ανάγνωσης κειµένων, µέσω
πρακτικής

Dynamic Course Generation –
DCG (Vassileva, 1997; 1998)

Ναι

Ανεξάρτητο πεδίου

Επίπεδο γνώσης, Μαθησιακοί
στόχοι, Ιδιαίτερα γνωρίσµατα
και Προτιµήσεις

ELM-ART (Weber and
Brusilovsky, 2001)

Ναι

“Προγραµµατισµός σε
Lisp”

Επίπεδο γνώσης and
Προτιµήσεις

ISIS-Tutor (Brusilovsky and
Pesin, 1994)

Όχι

“Γλώσσα διαµόρφωσης
εκτύπωσης του
συστήµατος CDS/ISIS”

Επίπεδο γνώσης και

Interbook (Eklund and
Brusilovsky, 1999)

Ναι

Ανεξάρτητο πεδίου

Επίπεδο γνώσης

PUSH (Höök, Karlgren,
Waern, Dahlbäck, Jansson,
Karlgren, Lemaire, 1996)

Όχι

“Ανάπτυξη λογισµικού
µε τη µέθοδο SDP”

Στόχοι αναζήτησης
πληροφορίας

KBS Hyperbook (Henze,
Naceur, Nejdl, Wolpers 1999)

Ναι

“Εισαγωγή στον
προγραµµατισµό
(βασισµένο σε Java)”

Επίπεδο γνώσης και

AST (Specht, Weber,
Heitmeyer, Schöch, 1997)

Ναι

“Εισαγωγή στη
Στατιστική”

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Επίπεδο γνώσης και
Προτιµήσεις µαθησιακού στυλ
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ΠΕΣΥ

∆ιαδικτυακά Εφαρµογή / Τίτλος

Πηγή Προσαρµογής

Τεχνολογία
Προσαρµογής

Προσαρµοσιµότητα

∆ιδακτικές/Μαθησιακές
θεωρίες/προσεγγίσεις

Adaptive Courseware
Environment - ACE (Specht
and Oppermann, 1998)

Ναι

Ανεξάρτητο πεδίου

Επίπεδο γνώσης, Ενδιαφέροντα,
Προτιµήσεις µαθησιακού στυλ

ΑΜ και ΠΥΠ

N/A

Πολλαπλές διδακτικές
στρατηγικές: Μάθηση µέσω
παραδειγµάτων, µέσω
ανάγνωσης κειµένων, µέσω
πρακτικής (learning by doing)

CS383 (Carver, Howard,
Lavelle, 1996)

Ναι

“Υπολογιστικά
Συστήµατα”

Μαθησιακό στυλ (Felder and
Silverman, 1988)

ΠΠ

Αρχικοποίηση προσαρµογής

Επιλογή µέσων µε βάση το
µαθησιακό στυλ
Mastery learning (Bloom,1968)
Πολλαπλές διδακτικά στυλ:
οπτικός-αλληλεπιδραστικός,
ακουστικός-κειµένου,
ακουστικός-διαλέξεων και στυλ
παρουσίασης-κειµένου

Arthur (Gilbert and Han,
1999)

Ναι

“Προγραµµατισµός
στην Επιστήµη των
Υπολογιστών”

Προτιµήσεις µαθησιακού στυλ

ΑΜ

N/A

MANIC (Stern and Woolf,
2000)

Ναι

Ανεξάρτητο πεδίου

Επίπεδο γνώσης, Προτιµήσεις
µαθησιακού στυλ

ΠΠ και ΑΜ

N/A

N/A

Όχι

“Γραµµικά και
Υπερµέσα”

Μαθησιακό στυλ (Honey and
Mumford, 1992)

ΑΜ

N/A

Μάθηση µέσω πρακτικής:
σχεδιασµός επίλυσης
προβληµάτων (Hutchinson
and Karsnitz, 1994)

INSPIRE (Papanikolaou,
Grigoriadou, Kornilakis,
Magoulas, 2003)

Ναι

“Ιεραρχία µνήµης
υπολογιστικών
συστηµάτων”

Μαθησιακό στόχο, Επίπεδο
γνώσης, Μαθησιακό στυλ
(Honey and Mumford, 1992)

ΠΠ, ΠΥΠ και ΑΜ

Απενεργοποίηση
προσαρµογής, Απευθείας
διαχείριση µοντέλου
εκπαιδευόµενου

Elaboration Theory
(Reigeluth and Stein, 1983),
Component Display Theory
(Merrill, 1983)

AES-CS (Triantafillou,
Pomportsis, Demetriadis,
2003)

Ναι

“Συστήµατα
Πολυµέσων”

Γνωσιακό στυλ (Witkin et al.,
1997)

ΠΠ, ΠΥΠ

Απευθείας διαχείριση
µοντέλου εκπαιδευόµενου

Εκπαιδευτικές τακτικές
(Jonassen and Grabowski,
1993)

SMILE (Stoyanov, Aroyo,
Kommers, 1999)

Πίνακας Ι. Σύγκριση Προσαρµοστικών Συστηµάτων Υπερµέσων, όπου ΠΥΠ: Προσαρµοστική Υποστήριξη Πλοήγησης; ΠΠ: Προσαρµοστική Παρουσίαση, ΑΜ:
Αλληλουχία Μαθηµάτων.
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