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ΚΙΝΗΤΡΑ 
Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστηµάτων για το ∆ιαδίκτυο, που να προσφέρουν εξατοµικευµένη 
µάθηση ή υποστήριξη στους εκπαιδευόµενους, βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση αναπτύσσεται τελευταία η περιοχή των Προσαρµοστικών Εκπαιδευτικών 
Συστηµάτων Υπερµέσων (ΠΕΣΥ). Τα ΠΕΣΥ στοχεύουν στο να υποστηρίξουν τον εκπαιδευόµενο 
στη διάρκεια της µελέτης του, προσδίδοντας στο σύστηµα τη δυνατότητα να προσαρµόζεται 
δυναµικά ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευόµενου και την πρόοδό του 
(Brusilovsky, 1996; 1998; 1999; 2001).  Τα χαρακτηριστικά αυτά καταγράφονται στο µοντέλο 
εκπαιδευόµενου, που αποτελεί δοµική µονάδα του συστήµατος, και το οποίο δυναµικά 
ενηµερώνεται σε όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης συστήµατος-εκπαιδευόµενου. Τα ΠΕΣΥ 
υιοθετούν διάφορες στρατηγικές προσαρµοστικότητας που αφορούν: (i) στη δόµηση και 
παρουσίαση των κατάλληλων πόρων εκπαιδευτικού υλικού, (ii) στην εξατοµικευµένη υποστήριξη 
της πλοήγησης του εκπαιδευόµενου στο εκπαιδευτικό υλικό, (iii) στη δηµουργία οµάδων εργασίας 
εκπαιδευόµενων, και (iv) στην υποστήριξη της επίλυσης προβληµάτων.  

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”. Επίσης αντιπροσωπευτικά διεθνή περιοδικά της περιοχής 
θεωρούνται το “User Modeling and User Adapted Interaction” και το “Artificial Intelligence in 
Education”.  

Σκοπός της προτεινόµενης συνεδρίας εργασίας είναι να φέρει σε επαφή ερευνητικές οµάδες της 
Ελλάδας που ασχολούνται µε τα ΠΕΣΥ και να ανταλλάξουν εµπειρίες και ιδέες. Μέσα από αυτό 
το γεγονός στοχεύουµε ι) να γνωστοποιήσουµε στην ευρύτερη επιστηµονική κοινότητα των νέων 
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τεχνολογιών στην Εκπαίδευση την ερευνητκή µας δραστηριότητα, και ιι) να βάλουµε τα θεµέλια 
για ένα δηµιουργικό διάλογο και µελλοντική συνεργασία πάνω στα ανοικτά θέµατα της επίκαιρης 
και ραγδαία εξελισσόµενης ερευνητικής περιοχής.  
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Καλέσαµε τις Ελληνικές ερευνητικές οµάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΠΕΣΥ να 
στείλουν µια συνοπτική περιγραφή των πεδίων δράσεών τους στην περιοχή, να αιτιολογήσουν 
τους στόχους της ερευνητικής τους δραστηριότητας και να καταγράψουν τα µέχρι στιγµής 
επιτεύγµατά τους - θεωρητικά και πρακτικά -. Η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική και έξι (6) 
ερευνητικές οµάδες θα συµµετάσχουν κάνοντας αναφορά στις  τρέχουσες ερευνητικές 
δραστηριότητές τους και τους µελλοντικών στόχων τους. Πιο συγκεκριµένα, οι οµάδες που 
συµµετέχουν στη συγκεριµένη συνεδρία εργασίας είναι: 

- Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

- Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Πληροφορικής 

- Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων 

- Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Πληροφορικής και 
Τηλεµατικής, Εργαστήριο Προηγµένων e-Υπηρεσιών για την Κοινωνία της Γνώσης  

- Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής  

- The European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) 

Οι οµάδες αυτές έχουν να δείξουν πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο καλύπτοντας ένα 
ευρύ φάσµα θεµάτων στην περιοχή των ΠΕΣΥ.  

Η επίσηµη γλώσσας της συνεδρίας είναι τα Αγγλικά. Έτσι, θα µπορέσουν να συµµετάσχουν 
ενεργά οι καθηγητές Peter Brusilovsky και Susan Bull που έχουν προσκληθεί να παραστούν στο 
συνέδριο. Με τη συµµετοχή τους θα γίνει µια προσπάθεια σχολιασµού των ερευνητικών τάσεων 
στο χώρο των ΠΕΣΥ διεθνώς.   
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Οι σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην περιοχή των ΠΕΣΥ µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 
ακολούθως: 

- µοντελοποίηση του πεδίου γνώσης και 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 µε τη µορφή µαθησιακών αντικειµένων που 
περιγράφονται µε βάση συγκεκριµένα πρότυπα εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων (LOM, 2000) 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

- 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 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 
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τον εκπαιδευόµενο στην όλη διαδικασία (µοντελοποίηση εκπαιδευόµενου µετά από 
διαπραγµάτευση –ανοιχτή µοντελοποίηση εκπαιδευόµενου), και (iii) τη δόµηση και 
αναπαράστασή του στο σύστηµα, 

- σχεδιασµός ενός εκπαιδευτικού πλαισίου που να βασίζεται σε σύγχρονες θεωρίες µάθησης 
και να κατευθύνει τις εκπαιδευτικές αποφάσεις του συστήµατος, να καθορίζει τους στόχους 
και τη λειτουργικότητα της προσαρµογής του και να προσδιορίζει το συνδυασµό τεχνολογιών 
προσαρµογής που την υλοποιούν, 

- αξιοποίηση των ιδιαίτερων γνωρισµάτων των εκπαιδευόµενων, όπως µαθησιακό/γνωσιακό 
στυλ στο σχεδιασµό 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 ο σχεδιασµός 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), 

- σχεδιασµός της εµπλοκής του εκπαιδευόµενου στην εκπαιδευτική διαδικασία (learner 
control) 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) visit Lemore group at 
http://www.eee.bham.ac.uk/bull/lemore/; Bull, Brna, Dimitrova, 2003), 

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

- αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και της ευχρηστίας των ΠΕΣΥ (Magoulas et al., 2003; 
Brusilovsky et al., 2001; Paramythis et al., 2001). 

Ερευνητικά η µελλοντική πορεία της περιοχής είναι πολλά υποσχόµενη τόσο για την τεχνολογική 
όσο και για την εκπαιδευτική προοπτική αυτών των συστηµάτων. Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε 
ότι 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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