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Περίληψη 
Η επιτυχία µιας εκπαιδευτικής διαδικασίας δε µπορεί παρά να συναρτάται και 
από τα ιδιαίτερα µαθησιακά χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων και την επιτυχή 
ενσωµάτωση τους στη διδακτική προσέγγιση που ανά περίσταση επιλέγεται. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά, οµαδοποιηµένα ανάλογα µε την προτεινόµενη από κάθε 
θεωρία τυπολογία, συνιστούν τα µαθησιακά στυλ. Έχοντας ως δεδοµένο ότι η 
προσαρµογή του διδακτικού στυλ θεωρείται σηµαντική για να επιτευχθεί αποτε-
λεσµατική µάθηση, οι θεωρίες των µαθησιακών στυλ έρχονται να προσθέσουν µια 
ακόµη διάσταση στο ευρύ πεδίο της εξατοµίκευσης των περιβαλλόντων ηλεκτρο-
νικής µάθησης. Η παρούσα εργασία ερευνά τη σηµασία του µαθησιακού στυλ, κα-
θώς και τις προκείµενες που ορίζει ως προς την απτή µορφή της προσαρµογής, και 
προτείνει ένα νέο τρόπο σχεδιασµού εξατοµικευµένων περιβαλλόντων ηλεκτρο-
νικής µάθησης.  Εν συνεχεία, παρουσιάζουµε και αναλύουµε τα αποτελέσµατα 
του πειράµατος που πραγµατοποιήσαµε εντός ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής 
µάθησης, µε στόχο να διερευνήσουµε τις ενδεχόµενες µορφές της προσαρµογής 
στο µαθησιακό στυλ, καθώς και το βαθµό της αποτελεσµατικότητας αυτής της 
εξατοµικευµένης προσέγγισης στην διαδικτυακή εκπαίδευση.

Λέξεις Κλειδιά
προσαρµοζόµενα υπερµέσα, ηλεκτρονική εκπαίδευση, µαθησιακά στυλ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα αποτελέσµατα ενός συνόλου ερευνών στο τοµέα της γνωστικής ψυχολογί-
ας, αρχής γενοµένης από τον Tolman (1948) κατέδειξαν το εύρος της διαφορο-
ποίησης ανάµεσα στους ενδεχόµενους τρόπους µε τους οποίους καταχωρείται 
και οργανώνεται η πληροφορία από τα υποκείµενα, λόγω των πολύπλοκων 
µηχανισµών που τη διαµεσολαβούν, και κατά συνέπεια συνεισφέρουν στους 
σκοπούς αυτής της εργασίας καταδεικνύοντας την ανάγκη εξατοµίκευσης της 
µαθησιακής διαδικασίας από τα εκπαιδευτικά συστήµατα υπερµέσων.

1. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και Εθνικούς Πόρους 
(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.
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Άλλωστε, στα πλαίσια πρώιµων εµπειρικών δεδοµένων στο πεδίο της επικοι-
νωνίας ανθρώπου- υπολογιστή, φαίνεται πως το γνωστικό στυλ έχει σηµαί-
νουσα επίδραση στο πως κάθε άτοµο αναπαριστά, επεξεργάζεται και εσωτερι-
κεύει την πληροφορία (Webster 2001). Εφ’ όσον, λοιπόν, αναφέρεται κανείς σε 
περιβάλλοντα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ο πιο συγκεκριµένος όρος «µαθη-
σιακό στυλ» αποκτά βαρύνουσες διαστάσεις.
Λαµβάνοντας υπόψη τις θεωρίες των µαθησιακών στυλ, σε συνάρτηση µε τη 
χρήση των υπερµέσων στην εκπαίδευση, σκοπός της παρούσης εργασίας εί-
ναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων αποτελεσµατικότερης µάθησης µέσω της 
εξατοµίκευσης βάσει του µαθησιακού προφίλ του κάθε χρήστη, καθώς και των 
µεθόδων που καθιστούν εφικτή µια τέτοια προσαρµογή.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΥΛ
Τα µαθησιακά στυλ ορίζονται ως ένα µοναδικό σύνολο ατοµικών ικανοτήτων 
και προτιµήσεων που επηρεάζουν το πώς ένας µαθητής αντιλαµβάνεται, συ-
γκεντρώνει και επεξεργάζεται το εκπαιδευτικό υλικό (Hong & Kinshuk 2004), 
ως σχετικά σταθερές στρατηγικές, προτιµήσεις και στάσεις που καθορίζουν 
τους ατοµικούς τυπικούς τρόπους αντίληψης, µνήµης και επίλυσης προβλη-
µάτων καθώς και τους επαναλαµβανόµενους τρόπους µε τους οποίους ένα 
άτοµο αποµνηµονεύει και ανακαλεί την πληροφορία (Pithers 2002), αποτελώ-
ντας έννοια ευρύτερη από το γνωστικό στυλ, µε ολιστική επίδραση στη διαδι-
κασία της µάθησης  (Robotham χ.η.).
Ενδεικτικές θεωρίες των µαθησιακών στυλ µε επίδραση και πρακτική αξιοποί-
ηση αποτελούν οι εξής:
1. H διχοτόµηση του Witkin (Witkin et al. 1977), δηλαδή ο βαθµός εξάρτησης 

από το πεδίο, καθώς αποτελεί την πλέον γνωστή και ευρέως χρησιµοποι-
ούµενη γνωστική κατηγοριοποίηση του µαθησιακού στυλ (Triantafillou, 
Pomportsis & Georgiadou 2002).

2. Ο κύκλος της µάθησης του Kolb (1984)
3. Η ανάλυση γνωστικού στυλ του Riding (1991)
4. Η προσέγγιση των Felder- Silverman (1988), που είναι πρακτικά ιδιαίτερα 

αξιοποιήσιµη στα εξατοµικευµένα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής µάθησης 
και για το λόγο αυτό προκρίθηκε για την πειραµατική προσέγγιση της πα-
ρούσης έρευνας.

Η θεωρία των Felder- Silverman
Το µοντέλο των Felder- Silverman αποτελείται από 4 διαστάσεις, εκ των οποί-
ων κάθε µία έχει δύο πόλους. Οι κλίµακες αυτές είναι συνεχείς, δηλαδή κά-
ποιος µπορεί να εγγίζει κάποιον πόλο σε µεγάλο, µέτριο ή ελάχιστο βαθµό, και 
ορίζονται ως εξής  (Felder & Silverman 1988):  1. οπτική – λεκτική εισροή 2. 
αισθητική – διαισθητική αντίληψη 3. ενεργή – ανακλαστική επεξεργασία, 
4. διαδοχική – σφαιρική κατανόηση.
Οι διδακτικές απαιτήσεις για κάθε διάσταση της τυπολογίας των Felder- 
Silverman, προκειµένου να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρµογή της και δη στο 
περιβάλλον των εκπαιδευτικών υπερµέσων, έχουν αναγνωριστεί και καταγρα-
φεί µε σαφήνεια τόσο από τους συγγραφείς όσο και από άλλους ερευνητές.
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΥΠΕΡΜΕΣΑ
Τα προσαρµοζόµενα περιβάλλοντα υπερµέσων έχουν οριστεί ως εξής: «…όλα 
τα συστήµατα υπερκειµένου και υπερµέσων που αντανακλούν κάποια από τα 
χαρακτηριστικά του χρήστη στο µοντέλο του χρήστη και εφαρµόζουν αυτό το 
µοντέλο για να προσαρµόσουν διάφορες ορατές πλευρές του συστήµατος στο 
χρήστη» (Henze & Nejdl 2003).
Το απτό αποτέλεσµα της προσαρµογής στο χρήστη έχει 3 µορφές, που υπο-
στηρίζονται από 3 ανάλογες τεχνολογίες (Brusilovsky & Maybury 2003): α) 
προσαρµοζόµενη επιλογή περιεχοµένου β) προσαρµοζόµενη παρουσίαση 
γ) προσαρµοζόµενη υποστήριξη πλοήγησης.
Η προσαρµοζόµενη παρουσίαση και επιλογή υλικού αποτελεί ένα γενικό όρο 
που αναφέρεται στην προσαρµογή των ιστοσελίδων βάσει του µοντέλου του 
χρήστη, µε την αντίστοιχη επιλογή και προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλι-
κού, των δεδοµένων και των κειµένων που αποτελούν µια εφαρµογή. 
Η προσαρµοζόµενη πλοήγηση συνήθως πραγµατώνεται µε: α) άµεση ή όχι 
καθοδήγηση β) προσαρµοζόµενη ταξινόµηση, απόκρυψη, αφαίρεση, απενερ-
γοποίηση και επισηµείωση συνδέσµων γ) προσαρµογή του χάρτη πλοήγησης 
δ) εµφάνιση ή όχι εργαλείων πλοήγησης

Σχεδιασµός Εξατοµικευµένων Περιβαλλόντων Ηλεκτρονικής Μάθησης
Προκειµένου το προσαρµοζόµενο σύστηµα να «γνωρίζει» τι παρουσιάζεται σε 
µια σελίδα ή σε ένα απόσπασµα σελίδας, ο συγγραφέας ενός προσαρµοζόµε-
νου συστήµατος πρέπει να ορίσει τα γνωσιακά στοιχεία που βρίσκονται «από 
πίσω», δηµιουργώντας συνεπώς συνδέσµους ανάµεσα στο γνωσιακό χώρο και 
τον υπερχώρο του εκπαιδευτικού υλικού. Συνεπώς, απαιτείται ένα σύνολο µε-
ταδεδοµένων για το χαρακτηρισµό των στοιχείων του εκπαιδευτικού υλικού 
ώστε να καταστούν αναγνωρίσιµα από το µηχανισµό προσαρµογής και πα-
ρουσίασης. Τη δυνατότητα αυτή παρέχει η χρήση της γλώσσας XML.
Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο προκρίνεται η χρήση της XML είναι οι αυ-
ξηµένες δυνατότητες περιγραφής των δεδοµένων (µεταδεδοµένα). Στο πεδίο 
αυτό, µάλιστα, εντοπίζονται κυρίως οι αδυναµίες της HTML και αντίστοιχα τα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της XML (Barbosa 2000).

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΣΤΥΛ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Θεωρώντας συνεπώς πως η έλλειψη προσαρµογής στο µαθησιακό στυλ του 
εκπαιδευοµένου συνιστά παράγοντα µειωµένης µαθησιακής αποτελεσµατι-
κότητας, επιδιώκουµε να εισαγάγουµε τον παράγοντα του µαθησιακού στυλ 
στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, συµπληρώνοντας το παραδοσιακό προφίλ του 
χρήστη που έως σήµερα περιορίζεται συνήθως στα δηµογραφικά χαρακτηρι-
στικά και την πρότερη εµπειρία.
Από το σύνολο των προτεινόµενων τυπολογιών µαθησιακών στυλ, προκρί-
νουµε ως αρµόζουσα για τα εκπαιδευτικά υπερµέσα τη θεωρία των Felder/ 
Silverman καθώς oι διαστάσεις οπτική/ λεκτική εισροή και διαδοχική/ σφαιρι-
κή κατανόηση σχετίζονται άµεσα µε τη µορφή και την οργάνωση των υπερµέ-
σων, ενώ οι άλλες δύο διαστάσεις,, µε τη µία ή την άλλη µορφή, συναντώνται 
σε πολλές θεωρίες περί µαθησιακών στυλ.
Ακόµη, οι κλίµακες δείχνουν σε τι βαθµό ανήκει σε κάθε µια ο εκπαιδευόµε-
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νος, ενώ το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιείται απαιτεί µικρή χρονική διάρ-
κεια για τη συµπλήρωση του και είναι πολύ κατανοητό.

Η λογική της προσαρµογής
Η πρόταση µας για ένα προσαρµοζόµενο περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης 
που λαµβάνει υπόψη τα µαθησιακά στυλ συνίσταται στα ακόλουθα:
1. Κατάρτιση του προφίλ του χρήστη, µέσω της συµπλήρωσης ενός on- line 

ερωτηµατολογίου (όπως το Felder/ Soloman).
2. Ενσωµάτωση στην εφαρµογή ενός αυτοµατοποιηµένου µηχανισµού που 

«γνωρίζει» ποιες εκπαιδευτικές πηγές θα ανακαλέσει, µε ποια σειρά θα τις 
παρουσιάσει, και πόσες επιλογές ελεύθερης πλοήγησης θα διευκολύνουν 
τον συγκεκριµένο χρήστη.

Μέσω ενός αυτοµατοποιηµένου µηχανισµού είναι δυνατόν να καλυφθούν 
όλοι οι δυνατοί συνδυασµοί επιλογής υλικού, σειρά παρουσίασης, χρήσης κα-
τάλληλων παραδειγµάτων και ελευθερίας κινήσεων. Η προτεινόµενη κωδικο-
ποίηση του προφίλ χρήστη µε χρήση XML έχει παρουσιαστεί σε προηγούµενη 
εργασία (Τσιάνος κ.α. 2005).

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η βασική ιδέα πίσω από τη διεξαγωγή του συγκεκριµένου πειράµατος ήταν, 
σε πρώτο επίπεδο, να αποδειχθεί πως ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής εκπαί-
δευσης που δεν ανταποκρίνεται στις µαθησιακές απαιτήσεις του κάθε χρήστη, 
αλλά µόνο σε µια µερίδα του συνόλου των χρηστών (όπως συµβαίνει συνήθως, 
και µάλιστα µε τυχαίο τρόπο), θα ευνοήσει ορισµένους και θα δυσχεράνει τη 
µάθηση ορισµένων άλλων. Σε δεύτερο επίπεδο, να διερευνηθεί το πώς η θε-
ωρία του Felder για τα µαθησιακά στυλ µπορεί να ενσωµατωθεί σε µια εκπαι-
δευτική εφαρµογή

Μεθοδολογία
Σε πρώτο επίπεδο, όπως θα συνέβαινε στην πλήρως αυτοµατοποιηµένη δια-
δικασία που περιγράφουµε πιο πάνω, δώσαµε προς συµπλήρωση το ερωτηµα-
τολόγιο των Felder/ Soloman σε 70 φοιτητές του Τµήµατος Επικοινωνίας και 
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Παρατηρώντας τις 
συχνότητες κατατοµής των φοιτητών σε κάθε κλίµακα, διαπιστώσαµε πως η 
κλίµακα της αισθητικής- διαισθητικής επεξεργασίας αποδείχθηκε είχε τη µε-
γαλύτερη διαφοροποίηση.
Σχεδιάστηκε µια εκπαιδευτική εφαρµογή υπερµέσων έτσι ώστε να διευκολυν-
θούν οι διαισθητικοί φοιτητές, σε αντίθεση µε τους αισθητικούς. Ως προς τα 
χαρακτηριστικά των υπόλοιπων κλιµάκων, προσπαθήσαµε να κρατήσουµε 
ισορροπία, ενώ παράλληλα δώσαµε επιλογή ως προς το στυλ πλοήγησης, έτσι 
ώστε να ελέγξουµε ενδεχόµενη επίδραση στο αποτέλεσµα.
Σύµφωνα λοιπόν µε τη θεωρία, οι διαισθητικοί φοιτητές προτιµούν: αφηρηµέ-
νο και βασισµένο σε έννοιες θεωρητικό περιεχόµενο, αφαίρεση και µαθητική 
τυπολογία, ανακάλυψη πιθανοτήτων, καινοτοµία, ερωτήσεις για ερµηνείες ή 
θεωρίες που συνδέουν τα γεγονότα, θεωρία πριν από το παράδειγµα (Felder 
& Silverman 1988). 
Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτέλεσαν τους κανόνες προσαρµογής. Οι κανό-
νες αυτοί έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε τις προτιµήσεις των αισθητικών, ενώ 
δεν αλληλοαναιρούν ή επιδρούν στις άλλες κλίµακες.
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Το θέµα που  επιλέχθηκε είναι «Αλγόριθµοι και Λογικά ∆ιαγράµµατα», καθώς 
ο παράγοντας εµπειρία και πρότερη γνώση είναι σε µεγάλο βαθµό ελεγχό-
µενος, λόγω µηδενικής πρότερης τριβής των φοιτητών µε το αντικείµενο. Η 
πρόσβαση στην εκπαιδευτική εφαρµογή έγινε µέσω διαδικτύου, µε τη χρήση 
web- browser.
Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας ηλεκτρονικής µάθησης, θελήσαµε να 
διαπιστώσουµε την αποτελεσµατικότητα της. Η εξέταση αποτελούταν από 
on-line ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Η εξέταση έλαβε χώρα, χρονικά, 
αµέσως µετά από την ολοκλήρωση του µαθήµατος, ούτως ώστε να µην επι-
δράσουν στο βαθµό κατανόησης παράγοντες όπως µνήµη, ευρύτερες µαθησι-
ακές στρατηγικές, κίνητρα κτλ.

Αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα του πειράµατος φαίνεται να συµφωνούν µε τις αρχικές µας 
προσδοκίες. Εξετάστηκαν οι συσχετίσεις της απόδοσης (σκορ στην on-line 
εξέταση) κάθε εκπαιδευοµένου αναφορικά µε το µαθησιακό του στυλ, χρησι-
µοποιώντας µη- παραµετρικά στατιστικά τεστ (λόγω µη οµαλών κατανοµών).
Σε πρώτο επίπεδο, ο µέσος όρος του σκορ των διαισθητικών φοιτητών ήταν 
87%, ενώ των αισθητικών 75.3%, µε γενικό µέσο όρο 80.2%. Ως διαισθητικούς 
ή αισθητικούς φοιτητές λογαριάζουµε τους µετρίως/ υψηλά, σύµφωνα µε το 
on-line ψυχοµετρικό τεστ του Felder, αφού βάσει της θεωρίας οι χαµηλά αι-
σθητικοί/ διαισθητικοί προσαρµόζονται ευκολότερα και δε χρήζουν ιδιαίτερης 
προσαρµογής. 
Βέβαια, ακόµη και στο σύνολο του δείγµατος, η θέση που έχει κάθε υποκείµε-
νο στην κλίµακα αίσθηση- διαίσθηση έχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 
(διάστηµα εµπιστοσύνης 99%) µε την επίδοση του στην εξέταση (Πίνακας 1).
Να σηµειώσουµε πως η συσχέτιση έχει αρνητικό πρόσηµο, επειδή στην κλίµα-
κα αίσθηση- διαίσθηση η προτίµηση προς τη διαισθητική αντίληψη κατά την 
εισαγωγή των δεδοµένων πήρε αρνητικές τιµές (-1, -3, -5, -7, -9, -11).
Η συσχέτιση µε τις κλίµακες ενεργή- ανακλαστική επεξεργασία και οπτική- 
λεκτική εισροή, όπως περιµέναµε, ήταν αµελητέα, σε αντίθεση µε την κλίµα-
κα σφαιρική- διαδοχική κατανόηση που αποδείχθηκε στατιστικά σηµαντική. 
∆εδοµένου πως ο τρόπος προσπέλασης του υλικού µπορούσε να γίνει τόσο 
σειριακά όσο και σφαιρικά, καθώς υπήρχε η δυνατότητα σειριακής αλλά και 
ελεύθερης πλοήγησης, η εξήγηση για τη συσχέτιση αυτή πιθανότατα οφείλε-
ται στην ακόµη υψηλότερη συσχέτιση (τυχαία προφανώς) που είχαν οι κλίµα-
κες αίσθηση- διαίσθηση και σειριακή- σφαιρική µεταξύ τους.

Πίνακας 1. Συσχέτιση διαίσθησης µε σκορ.
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Correlation is significant at the .01 level (1-tailed).**.
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Αποτελέσµατα για τα µεσαία/ ακραία στο ILS υποκείµενα (Ν=32)
Επειδή, όπως αναφέραµε, η προσαρµογή είναι περισσότερο αναγκαία όταν οι 
εκπαιδευόµενοι τείνουν προς τα άκρα κάθε κλίµακας, σύµφωνα πάντα µε την 
κατάταξη στις κλίµακες του Felder, εάν εξαιρέσουµε τους ενδιάµεσους/ χαµη-
λούς και λάβουµε υπόψη την επίδοση µόνο των µετρίως ή υψηλά αισθητικών/ 
διαισθητικών υποκειµένων, οι συσχετίσεις εµφανίζονται ακόµη υψηλότερες 
(Πίνακας 2).

Πίνακας 2. Συσχέτιση διαίσθησης µε σκορ, όταν λαµβάνονται υπόψη µόνο τα 
υποκείµενα για τα οποία είναι αναγκαία η προσαρµογή.
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Παρατηρούµε λοιπόν πως επιβεβαιώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η θεωρία του 
Felder, που υποστηρίζει ότι η προσαρµογή στο µαθησιακό στυλ έχει µεγαλύτε-
ρη βαρύτητα όταν τα υποκείµενα ταξινοµούνται στα άκρα κάθε κλίµακας- µα-
θησιακού στυλ δηλαδή- καθώς η συσχέτιση µε τη θετική επίδοση είναι αρκετά 
υψηλότερη (Spearman’s rho = -0,501 αντί για -0,349).

Ποιοτικές Παρατηρήσεις
Από τους 15 φοιτητές που πέτυχαν σκορ 100%, κανείς δεν ήταν µετρίως ή 
υψηλά αισθητικός. Συγκεκριµένα, 4 ήταν υψηλά διαισθητικοί, 2 ήταν µετρί-
ως διαισθητικοί, 5 ήταν χαµηλά διαισθητικοί, 2 ήταν ενδιάµεσοι και 2 ήταν 
χαµηλά αισθητικοί. ∆ηλαδή, το 73% ήταν διαισθητικοί σε κάποιο βαθµό (εκ 
των οποίων το 55% σε µεγάλο βαθµό), ενώ µόνο το 13% των αισθητικών, και 
µάλιστα σε χαµηλό βαθµό, µπόρεσαν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις 
σωστά.
Από όσους σηµείωσαν σκορ άνω του µέσου όρου το 50% ήταν διαισθητικοί, 
το 31% ενδιάµεσοι, και το 19% αισθητικοί. Από όσους σηµείωσαν σκορ κάτω 
του µέσου όρου, το 52% ήταν αισθητικοί, το 33% ενδιάµεσοι, και το 19% διαι-
σθητικοί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι θεωρίες των µαθησιακών στυλ αναφέρονται µε σαφήνεια στις διακριτές 
και σηµαντικές για τη διαδικασία της µάθησης διαφορές που χαρακτηρίζουν 
τους εκπαιδευόµενους. Εν τούτοις, παρά τη συζήτηση που γίνεται για προ-
σαρµοζόµενα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και σηµασιολογικό παγκόσµιο ιστό 
(semantic web), η έννοια του µαθησιακού στυλ δεν έχει διεισδύσει ακόµη σε 
αυτό που αποκαλείται «προφίλ του χρήστη», γεγονός που, στο πεδίο της ηλε-
κτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) τουλάχιστον, δε µπορεί παρά να προβλη-
µατίζει. 
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Άλλωστε, στο επίπεδο του λογισµικού, παρόλο που όπως αναφέρθηκε υπάρ-
χει τεχνική επάρκεια και είναι εφικτή η ενσωµάτωση τεχνολογιών εξατοµί-
κευσης στο  σχεδιασµό των υπερµέσων, διαπιστώνεται έλλειψη σε προσαρµο-
ζόµενες στα µαθησιακά χαρακτηριστικά του χρήστη εφαρµογές, εξαιρώντας 
βέβαια κάποιες εφαρµογές σε ακαδηµαϊκό επίπέδο. Ίσως αυτό οφείλεται στο 
ότι έως σήµερα δεν έχει συντελεστεί επαρκής σύγκλιση ανάµεσα στο χώρο της 
εκπαίδευσης, της επικοινωνίας και της πληροφορικής, µε στόχο την ανάπτυ-
ξη περιβαλλόντων που καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες των 
χρηστών.
Αυτό πάντως που αφήνεται να διαφανεί από τα αποτελέσµατα του πειράµα-
τος µας, είναι πως η παράµετρος που εξετάζουµε απεδείχθη σηµαντική, και όχι 
αποκλειστικά σε στατιστικό επίπεδο, για την αποτελεσµατικότητα της συγκε-
κριµένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Βέβαια, δεν µπορούµε να αµελήσουµε 
το γεγονός πως η αποσαφήνιση της σηµασίας του µαθησιακού στυλ χρήζει 
περαιτέρω πειραµατικής διερεύνησης, καθώς µέσα στους στόχους µας είναι 
η διερεύνηση του ρόλου των υπόλοιπων κλιµάκων της θεωρίας του Felder σε 
ανάλογες, αλλά και εντελώς διαφορετικές, περιστάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, θεωρούµε πως όταν αναφέρεται κανείς σε προσαρµοζό-
µενα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η κατάρτιση ενός προφίλ του 
χρήστη βάσει και των ιδιαίτερων γνωστικών/ µαθησιακών παραµέτρων που 
µεσολαβούν την αντίληψη και την επεξεργασία της πληροφορίας, είναι βασι-
κή προϋπόθεση.
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