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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε στις δυνατότητες αξιοποίησης των Οντολογιών στην 
Εκπαίδευση. Αφού κάνουμε μια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, προχωρούμε στην 
περιγραφή της δικής μας δουλειάς, που αφορά την κατασκευή οντολογιών που βοηθούν στην 
περιγραφή και διαχείριση μαθησιακών στόχων και εκπαιδευτικού υλικού (μαθησιακών 
αντικειμένων).

Λέξεις κλειδιά: οντολογίες, μαθησιακά αντικείμενα, νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, 
μαθησιακοί στόχοι

1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές έρευνες οι οποίες δείχνουν πως οι Οντολογίες 
και οι τεχνολογίες βασισμένες σε οντολογίες, βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στην 
εκπαίδευση και αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς έρευνας της 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Μια οντολογία αποτελεί την τυπική προδιαγραφή κάποιας περιοχής γνώσης (Gruber, 
1993). Παρέχει τις βασικές έννοιες του πεδίου γνώσης που περιγράφεται και τις 
μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και την ορολογία με την οποία αναφερόμαστε στις 
έννοιες και τις σχέσεις αυτές. Δηλαδή, μια οντολογία παρέχει τόσο λεξιλόγια και όσο 
και σχήματα οργάνωσης της γνώσης, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν ως κοινά 
πλαίσια επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων, συστημάτων και οργανισμών, 
διευκολύνοντας το διαμοιρασμό, την διαλειτουργικότητα και την 
επαναχρησιμοποίηση πόρων (Uschold & Gruninger, 1996). Οι Οντολογίες 
συνδέονται στενά με το λεγόμενο Σημασιολογικό Ιστό, που αναφέρεται στη 
σημασιολογική διασύνδεση των πληροφοριών που υπάρχουν στον Παγκόσμιο Ιστό 
με τρόπο κατανοητό από μηχανές (Berners Lee et al., 2001). Μια τέτοια διασύνδεση 
θα έδινε πολύ μεγάλες προοπτικές όσον αφορά στο διαμοιρασμό, ανάκληση και 
επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας τόσο στην εκπαίδευση όσο σε όλο το φάσμα 
των δραστηριοτήτων μας.

Στην εργασία μας διερευνούμε τη δυνατότητα χρήσης οντολογιών για να 
περιγράψουμε με τυπικό τρόπο τρεις βασικές συνιστώσες της μαθησιακής
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διαδικασίας: το γνωστικό πεδίο, τα μαθησιακά αντικείμενα και τους μαθησιακούς 
στόχους, με σκοπό να γίνει δυνατή η αυτόματη επεξεργασία των παραπάνω 
συνιστωσών από εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης και να προωθείται η επικοινωνία, 
η διαλειτουργικότητα και ο διαμοιρασμός πόρων. Αφού κάνουμε μια σύντομη 
επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη χρήση οντολογιών στην Εκπαίδευση 
αναφερόμαστε στις Οντολογίες που δημιουργήσαμε και στον τρόπο που είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι. 
Σημειώνουμε ότι στην παρούσα εργασία δεν περιλαμβάνεται η εκπαιδευτική 
αξιολόγηση του συστήματος (μετά από πιλοτική χρήση), αλλά μόνο η επαλήθευση 
της λειτουργίας του.

2. Οντολογίες και Χρήσεις Οντολογιών στην Εκπαίδευση
Παρακάτω αναφέρουμε παραδείγματα οντολογιών που έχουν δημιουργηθεί για 
χρήση σε σύγχρονες εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης:

1. Οντολογίες για την περιγραφή γνωστικού πεδίου (educational domain 
knowledge ontologies). Το γνωστικό πεδίο σε μια εφαρμογή ηλεκτρονικής 
μάθησης ή διαχείρισης γνώσης θα μπορούσε να αναπαρασταθεί με πολλούς 
τρόπους: λεξικά, θησαυροί, περίληψη, κατάλογος βιβλιοθήκης, ευρετήρια και 
μεταδεδομένων, γράφους, οντολογίες κλπ. Από όλα τα παραπάνω η 
οντολογία είναι η πιο κατάλληλη δομή για να περιγράψει το πλούσιο δίκτυο 
από σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες του πεδίου (Davies et al., 2003). Υπάρχει 
πληθώρα τέτοιων οντολογιών όπως αυτές που αναφέρουν σε εργασίες τους 
ερευνητές όπως οι Sosnovsky & Gavrilova (2006), οι Bianchi et al. (2009), οι 
Grandbastien & Huyinh Kim Bang (2008), οι Albano et al. (2007), ο 
Paquette (2007), o Van Assche (2007), κ.α. Σε κάποιες εφαρμογές οι 
οντολογίες έχουν μικρή λεπτομέρεια και σε άλλες περισσότερη, σε άλλες 
υπάρχει προσανατολισμός στην εκπαιδευτική χρήση και σε άλλες όχι. 
Τέτοιες οντολογίες συχνά χρησιμοποιούνται για πλοήγηση στο γνωστικό 
πεδίο, καθώς και για την σημασιολογική επισημείωση (semantic annotation) 
μαθησιακών αντικειμένων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και γενικότερα 
ψηφιακών μαθησιακών πόρων και συμβάλουν στο διαμοιρασμό και την 
επαναχρησιμοποίηση τους.

2. Οντολογίες για την περιγραφή ικανοτήτων των εκπαιδευομένων και 
μαθησιακών στόχων. Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στην έννοια της 
Ικανότητας κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού. Στο πλαίσιο των εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης η 
μοντελοποίηση των ικανοτήτων (Competence Modeling) θεωρείται πλέον 
απαραίτητη για κάθε είδους Παιδαγωγικό Σχεδιασμό (Schmidt & Kunzmann, 
2006; Schmidt & Kunzmann, 2007). Διάφοροι ερευνητές όπως οι Sicilia 
(2005), Paquette (2007), Van Assche (2007), Schmidt & Kunzmann (2007) 
κ.α. έχουν προτείνει οντολογίες για την μοντελοποίηση ικανοτήτων. Σε αυτές 
τις οντολογίες επιχειρείται η αναπαράσταση των ικανοτήτων και των
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μαθησιακών στόχων σε τυπική γλώσσα, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η 
διαχείριση τ°υς σε εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης, πχ είναι δυνατόν να 
υπ°λ°γιστ°ύν τα γνωστικά κενά κάθε εκπαιδευόμενου με βάση τις τρέχουσες 
ικανότητές του και αυτές που θέλουμε να αποκτήσει (επιθυμητές ικανότητες) 
και με βάση αυτά να του προτείνεται αντίστοιχο μαθησιακό υλικό 
(προσωποποίηση εφαρμογής), ή να μπορούν να συγκριθούν στόχοι από 
διαφορετικά προγράμματα σπουδών για να διαμοιραστεί και να 
επαναχρησιμοποιηθεί υλικό που σχετίζεται με συγκεκριμένους στόχους (Van 
Assche, 2007).

3. Οντολογίες για την περιγραφή μαθησιακών διαδικασιών, 
δραστηριοτήτων, διδακτικών σεναρίων, διδακτικών ενοτήτων, 
διδακτικών μονοπατιών κλπ (όπως αυτές που αναφέρουν οι Rius et al., 
2008, Knight et al., 2006, κ.α.). Τέτοιες οντολογίες βασίζονται συνήθως σε 
κοινά αποδεκτά πρότυπα μαθησιακού σχεδιασμού και χρησιμοποιούνται για 
να περιγράψουν τις βασικές συνιστώσες κάποιας μαθησιακής διαδικασίας με 
στόχο την αυτόματη ή ημιαυτόματη παραγωγή κάποιου διδακτικού σεναρίου 
με βάση τις δεδομένες συνιστώσες.

4. Οντολογίες για την περιγραφή συστημάτων διαχείρισης μάθησης LMS
(όπως αυτή που αναφέρει ο Shrimathi, 2010). Τέτοιες οντολογίες 
περιγράφουν τις βασικές συνιστώσες ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης 
με στόχο την ύπαρξη πλαισίου επικοινωνίας, την διαλειτουργικότητα και την 
επαναχρησιμοποίηση πόρων.

5. Οντολογίες εκπαιδευτικών μεταδεδομένων (όπως αυτή που αναφέρει ο 
Bianchi et al., 2009).Τέτοιες οντολογίες βασίζονται συνήθως σε κοινά 
αποδεκτά πρότυπα και χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα βασικά 
εκπαιδευτικά μεταδεδομένα για την περιγραφή μαθησιακού περιεχομένου με 
στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση και ανάκληση του περιεχομένου.

3. Οντοκεντρική εκπαιδευτική εφαρμογή
Η εργασία μας αφορά στη δημιουργία μιας οντοκεντρικής εκπαιδευτικής εφαρμογής 
η οποία στηρίζεται σε τρεις επιμέρους οντολογίες: μια που αφορά την περιγραφή 
συγκεκριμένου πεδίου γνώσης(Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης), μια οντολογία 
για τη μοντελοποίηση των μαθησιακών στόχων ως επιθυμητών ικανοτήτων που 
θέλουμε να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι, και μια για την περιγραφή μαθησιακών 
αντικειμένων. Τις τρεις επιμέρους οντολογίες τις συνδέουμε σε μια τέταρτη 
συνδυαστική οντολογία. Ζητούμενα της εφαρμογής που δημιουργούμε είναι α)να 
περιγράψουμε, χρησιμοποιώντας οντολογίες, το γνωστικό πεδίο, τους μαθησιακούς 
στόχους και τα μαθησιακά αντικείμενα που αφορούν ένα συγκεκριμένο πεδίο 
γνώσης, με τρόπο που να είναι δυνατή η αυτόματη επεξεργασία από εφαρμογές 
ηλεκτρονικής μάθησης, β)να συνδέσουμε τις παραπάνω συνιστώσες της μαθησιακής 
διαδικασίας μεταξύ τους σε μια ενιαία εφαρμογή και να χρησιμοποιήσουμε τις
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συνδέσεις αυτές για την καλύτερη διαχείριση μαθησιακών πόρων και γ) να μπορούμε 
να επεκταθούμε και σε άλλα γνωστικά πεδία χωρίς μεγάλο κόστος.

Τόσο η κατασκευή των Οντολογιών μας, όσο και η δοκιμαστική χρήση της 
εφαρμογής μας γίνεται μέσα από το περιβάλλον του Protege, που αποτελεί 
εργαλείο/πλατφόρμα δημιουργίας οντολογιών κι διαχείρισης γνώσης. Παρακάτω 
περιγράφουμε τις επιμέρους οντολογίες μας και τον τρόπο που τις συνδυάζουμε σε 
μία τελική οντολογία.

3.1 Ο ντολογία Γνω στικού αντικειμένου: Δ ιαγράμματα Π εριπτώ σεω ν 
χ ρήσης

Η πρώτη οντολογία αφορά το γνωστικό πεδίο της Αντικειμενοστρεφούς Ανάλυσης 
και συγκεκριμένα αναφέρεται στα Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης. Η 
οντολογία αυτή δημιουργήθηκε εξολοκλήρου από εμάς καθώς δεν βρήκαμε κάποια 
ήδη υπάρχουσα οντολογία σε σχέση με το συγκεκριμένο πεδίο. Η επιλογή των 
εννοιών που συμπεριλάβαμε αντανακλά το τι θεωρούμε σημαντικό να μάθουν οι 
εκπαιδευόμενοι σε σχέση με το σχεδιασμό των Διαγραμμάτων Περιπτώσεων 
Χρήσης.

j : Functional_Requirement 

....< Dbject-opierited_A nalysis

j if- ( Software_Development_Approach

j T  •UsB_case_diagram _elBm ent

! ;... ·  Jsecase_actor_relationship

Εικόνα 1: Ιεραρχία κλάσεων της οντολογίας Διαγραμμάτων Περιπτώσεων Χρήσης

Στην εικόνα 1 βλέπουμε την ιεραρχία των εννοιών (κλάσεων) της Οντολογίας των 
Διαγραμμάτων Περιπτώσεων Χρήσης. Οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών, πέραν των
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ιεραρχικών δεν αναφέρονται γιατί η λεπτομερής περιγραφή της °ντ°λ°γίας πεδίου 
ξεφεύγει του σκοπού της παρούσας εργασίας.

3.2 Ο ντολογία Ικανοτήτω ν - μαθησιακώ ν στόχων

Η δεύτερη οντολογία που κατασκευάσαμε αφορά την μοντελοποίηση της έννοιας της 
Ικανότητας, και αποτελεί συνδυασμό των προτάσεων ερευνητών όπως οι Sicilia 
(2005), Paquette (2007) και Van Assche (2007). Η έννοια της ικανότητας είναι πολύ 
σημαντική στα πλαίσια κάθε μαθησιακής διαδικασίας, καθώς με βάση τις ικανότητες 
των εκπαιδευομένων (τις τρέχουσες και τις επιθυμητές) επιλέγονται οι διδακτικές 
μεθοδολογίες, τα μαθησιακά μονοπάτια, οι μαθησιακές δραστηριότητες και το 
εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθούν. Οι μαθησιακοί στόχοι μιας μαθησιακής 
διαδικασίας ταυτίζονται με τις ικανότητες που θα έχουν αναπτύξει οι εκπαιδευόμενοι 
μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (επιθυμητές ικανότητες) και έτσι μια 
οντολογία Ικανοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό μαθησιακών 
στόχων, όπως γίνεται και στην εργασία μας. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την περιγραφή τρεχουσών ή προαπαιτούμενων ικανοτήτων.
Στην Οντολογία μας η Ικανότητα (Competence) ορίζεται ως η δυνατότητα 
εφαρμογής κάποιας γενικής δεξιότητας (generic skill) σε κάποιο συγκεκριμένο 
γνωστικό αντικείμενο (Knowledge Entity) υπό κάποια συνθήκη (Condition) 
(Paquette, 2007). Για παράδειγμα, «Να μπορούν να καταγράφουν (γενική δεξιότητα) 
τις λειτουργικές απαιτήσεις συγκεκριμένου συστήματος (γνωστικό αντικείμενο) 
χρησιμοποιώντας Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης (συνθήκη)»

Η γενική δεξιότητα αναφέρεται σε κάποια γνώση, δεξιότητα ή στάση και εκφράζεται 
με τη βοήθεια κάποιου ενεργητικού ρήματος. Στην εργασία μας αναλύσαμε τις 
γενικές δεξιότητες που αφορούν το πεδίο των γνώσεων και όχι τις δεξιότητες και τις 
στάσεις. Η ανάλυση έγινε με βάση την ευρέως αποδεκτή και διαδεδομένη ταξινομία 
μαθησιακών στόχων του Bloom (Bloom, 1956).

Το γνωστικό αντικείμενο/αντικείμενα στο οποίο εφαρμόζεται η γενική δεξιότητα 
προέρχεται από κάποια οντολογία γνωστικού πεδίου, στην περίπτωση μας από την 
οντολογία των Διαγραμμάτων Περιπτώσεων Χρήσης.

Η συνθήκη στην οντολογία μας αναφέρεται στους τυχόν περιορισμούς σε σχέση με 
την εκδήλωση κάποιας ικανότητας. Συγκεκριμένα μπορεί να αφορά

Α. αριθμητικούς περιορισμούς σε σχέση με την έννοια που εμπλέκει. Π.χ. Να 
αναφέρουν δυο λόγους χρήσης των διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης

Β. περιορισμούς σε σχέση με την πολυπλοκότητα, συχνότητα, αυτονομία, εύρος και 
οικειότητα καταστάσεων. Π.χ. Να καταγράφουν το περιβάλλον λειτουργίας μιας 
οποιασδήποτε εφαρμογής ως σύνολο από χειριστές (εύρος καθολικό)

Γ. άλλες ικανότητες. Π.χ. Να καταγράφουν τις λειτουργικές απαιτήσεις συγκεκριμένου 
συστήματος χρησιμοποιώντας Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 570

Χρησιμοποιούμε την οντολογία για να παράγουμε ικανότητες-μαθησιακούς στόχους 
εκφρασμένους σε τυπική γλώσσα, επεξεργάσιμη από υπολογιστικά συστήματα. Οι 
στόχοι δεν εκφράζονται ως απλό κείμενο αλλά γίνεται ένα περαιτέρω βήμα και 
αναλύονται σε μικρότερα κομμάτια έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
διαλειτουργικότητα, αφού όσο μικρότερα τα κομμάτια στα οποία αναλύεται μια 
ικανότητα τόσο πιο εύκολα μπορεί να εντοπιστεί συμφωνία με στόχους από άλλες 
πηγές, γεγονός που αναμένεται με τη σειρά του να αυξήσει τις δυνατότητες για 
επαναχρησιμοποίηση των μαθησιακών πόρων (Paquette, 2007; Van Assche, 2007).

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2, για κάθε ικανότητα στην οντολογία μας, μπορούν 
να ορίζονται προαπαιτούμενες ικανότητες (prerequisite). Επίσης, στην οντολογία 
μας, κάθε ικανότητα αντιστοιχίζεται σε κάποιο επίπεδο πολυπλοκότητας, ανάλογα με 
την πολυπλοκότητα της γενικής δεξιότητας που περιλαμβάνει. Για παράδειγμα, 
σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom η δεξιότητα «αναφέρω» είναι απλούστερη της 
δεξιότητας «αναλύω» άρα και μια ικανότητα που χρησιμοποιεί το αναλύω είναι πιο 
πολύπλοκη από άλλη που χρησιμοποιεί το αναφέρω. Αυτό θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί για κατάταξη μαθησιακών στόχων και ικανοτήτων ανάλογα με τη 
δυσκολία τους, αλλά και για την αυτόματη παραγωγή προαπαιτούμενων ικανοτήτων 
ή στόχων.

Εικόνα 2 .Ορισμός της ικανότητας «Να ορίζουν την έννοια της περίπτωσης χρήσης» 
στο περιβάλλον του Prot0g0. Πρόκειται για απλή ικανότητα, χωρίς συνθήκη

3.3. Ο ντολογία μαθησιακώ ν αντικειμένω ν

Η τρίτη οντολογία μας αφορά τα μαθησιακά αντικείμενα. Με τον όρο μαθησιακό 
αντικείμενο αναφερόμαστε σε κάθε ανεξάρτητη και αυτόνομη μονάδα μαθησιακού 
υλικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά εκπαιδευτικά πλαίσια (Polsani, 
2003). Για να τη δημιουργήσουμε επιλέξαμε εκπαιδευτικά μεταδεδομένα από το 
ευρέως διαδεδομένο και αποδεκτό πρότυπο εκπαιδευτικών μεταδεδομένων ΙΕΕΕ 
LOM που περιλαμβάνεται στο SCORM. Συγκεκριμένα τα εκπαιδευτικά 
μεταδεδομένα που χρησιμοποιήσαμε είναι τα εξής:

• GENERAL (aggregation level, description, keyword, language, title, creator)

• EDUCATIONAL (context, difficulty, learningResource type, 
educational_description)

• LIFECYCLE (status)
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• TECHNICAL (format, size)

Η περιγραφή των μαθησιακών αντικείμενων με τη β°ήθεια μεταδεδ°μένων β°ηθά 
στην απ°τελεσματικότερη διαχείριση τ°υς. Για παράδειγμα είναι δυνατή η ανάκληση 
μαθησιακών αντικειμένων με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά (όπως τ° format 
ή τ° μέγεθ°ς), ή με συγκεκριμένα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά (όπως ° τύπ°ς ή 
ηλικιακή °μάδα-στόχ°ς), μαθησιακών αντικειμένων π°υ αφ°ρ°ύν συγκεκριμένη 
λέξη-κλειδί κλπ.

3.4. Συνδυαστική  οντολογία

Καθεμία από τις °ντ°λ°γίες μας (πεδί°υ, δεξι°τήτων και μαθησιακών αντικειμένων) 
θα μπ°ρ°ύσε να αξι°π°ιηθεί μόνη της σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, ωστόσ° 
° συνδυασμός τ°υς π°λλαπλασιάζει τις δυνατότητες πρ°σωπ°π°ίησης της 
εφαρμ°γής, της διαλειτ°υργικότητας και της επαναχρησιμ°π°ίησης πόρων. 
Βασισμέν°ι σε αρχιτεκτ°νικές συστημάτων μάθησης βασισμένων σε °ντ°λ°γίες, 
όπως αυτές π°υ έχ°υν πρ°τείνει ° ι Grandbastien, Paquette και Van Assche, 
δημι°υργήσαμε μια συνδυαστική °ντ°λ°γία εισάγ°ντας τις °ντ°λ°γίες πεδί°υ, 
δεξι°τήτων και μαθησιακών αντικειμένων και πρ°σθέτ°ντας ιδιότητες-σχέσεις μέσω 
των °π°ίων συνδέ°νται ° ι ένν°ιες των °ντ°λ°γιών αυτών. Πι° συγκεκριμένα:

• Κάθε μαθησιακό αντικείμεν° μπ°ρεί να συνδέεται με κάπ°ια ικανότητα 
μέσω της ιδιότητας Contributes to competence

• Κάθε μαθησιακό αντικείμεν° μπ°ρεί να συνδέεται με κάπ°ια ένν°ια τ°υ 
γνωστικ°ύ πεδί°υ των Διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης μέσω της 
ιδιότητας Related concept

• Κάθε ικανότητα μπ°ρεί να συνδέεται με συγκεκριμένα μαθησιακά 
αντικείμενα μέσω της ιδιότητας useful_lo

• Η σύνδεση ικαν°τήτων με ένν°ιες τ°υς γνωστικ°ύ πεδί°υ υπάρχει ήδη (από 
την °ντ°λ°γία των Ικαν°τήτων) μέσω της ιδιότητας aboutTopic

Η μέθ°δ°ς κατασκευής της συνδυαστικής °ντ°λ°γίας επιτρέπει την εφαρμ°γή της σε 
°π°ι°δήπ°τε γνωστικό πεδί° ή συνδυασμό από γνωστικά πεδία, αρκεί να εισαχθ°ύν 
°ι κατάλληλες επιμέρ°υς °ντ°λ°γίες.

3.5. Δ οκιμαστική εφαρμογή

Στα πλαίσια της δ°κιμής της εφαρμ°γής μας στ° περιβάλλ°ν τ°υ Protege, και με τη 
β°ήθεια της συνδυαστικής °ντ°λ°γίας, περιγράψαμε ενδεικτικά μαθησιακά 
αντικείμενα σχετικά με Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης και τα συσχετίσαμε με 
ένν°ιες (από την °ντ°λ°γία τ°υ γνωστικ°ύ πεδί°υ) και με μαθησιακ°ύς στόχ°υς 
(εικόνα 3).
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INDIVIDUAL EDITOR fo r 'παρουσίαση για τις περιπτώσεις χρήσης' (instance of lo:lo)

| |http://www.pwl-ontolpgies.eomfcombi.owl#lo_2B

Εικόνα 3: Παράδειγμα ορισμού Μαθησιακού Αντικειμένου στη συνδυαστική οντολογία

Επίσης °ρίσαμε ενδεικτικ°ύς μαθησιακ°ύς στόχ°υς (με τη μ°ρφή επιθυμητής 
ικανότητας) σχετικ°ύς με τα Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης και τ°υς 
συσχετίσαμε τόσ° με κάπ°ια ένν°ια (από την °ντ°λ°γία τ°υ γνωστικ°ύ πεδί°υ), όσ° 
και με μαθησιακά αντικείμενα π°υ μπ°ρ°ύν να συμβάλ°υν στην επίτευξή τ°υ, 
(εικόνα 4).

Να επιλέγουν μένο τις πταραπητες κάΒε φορά ττερππώσαςχρήσης και χειριστέςπου χραάζεται να ενσωματωΒούν στα Βιαγράμματα περππώ σεω ν χρήσης

c om  p ip re rre q u is ite C o m  potencies

Εικόνα 4: Παράδειγμα εισαγωγής μαθησιακού στόχου- ικανότητας στη συνδυαστική 
οντολογία

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε την συνδυαστική οντολογία για να ανακτήσουμε
α) Μαθησιακά Αντικείμενα π°υ σχετίζ°νται με κάπ°ια συγκεκριμένη ένν°ια τ°υ 
γνωστικ°ύ πεδί°υ, β) Ένν°ιες τ°υ γνωστικ°ύ πεδί°υ π°υ σχετίζ°νται με 
συγκεκριμένα Μαθησιακά Αντικείμενα, γ) Μαθησιακ°ύς στόχ°υς (επιθυμητές 
ικανότητες) π°υ σχετίζ°νται με συγκεκριμέν° μαθησιακό αντικείμεν°, δ) Μαθησιακά 
αντικείμενα π°υ συμβάλ°υν σε συγκεκριμέν°υς στόχ°υς, ε) Μαθησιακ°ύς στόχ°υς 
π°υ σχετίζ°νται με κάπ°ια συγκεκριμένη ένν°ια τ°υ γνωστικ°ύ πεδί°υ, στ) Ένν°ιες 
τ°υ γνωστικ°ύ πεδί°υ π°υ σχετίζ°νται με συγκεκριμέν°υς μαθησιακ°ύς στόχ°υς και 
ζ) Μαθησιακά αντικείμενα π°υ αναφέρ°νται σε ένν°ιες πι° ειδικές ή πι° γενικές από 
μια συγκεκριμένη ένν°ια κλπ.

Στην εικόνα 5 βλέπ°υμε ένα παράδειγμα υπ°β°λής ερωτημάτων στη συνδυαστική 
°ντ°λ°γία. Στ° συγκεκριμέν° ερώτημα, αναζητ°ύμε τα μαθησιακά αντικείμενα π°υ 
σχετίζ°νται με την ένν°ια «Περίπτωση Χρήσης» και η °ντ°λ°γία μας επιστρέφει δυ° 
μαθησιακά αντικείμενα (την περιγραφή τ°υς).
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Εικόνα 5: Παράδειγμα ερωτήματος για ανάκληση μαθησιακών αντικείμενα που 
σχετίζονται με συγκεκριμένη έννοια του γνωστικού πεδίου

Αξίζει να σημειωθεί, πως έχουμε επεκτείνει την °ντ°λ°γία μας με τη βοήθεια 
κανόνων, έτσι ώστε εκτός από τα παραπάνω, να μπορεί να απαντάει και σε άλλα 
ερωτήματα.

4. Συμπεράσματα και μελλοντική δουλειά
Η δοκιμή των οντολογιών μας στο περιβάλλον του Protege έδειξε πως το μοντέλο 
διαχείρισης μαθησιακών αντικειμένων και μαθησιακών στόχων που δημιουργήσαμε, 
λειτουργεί αποτελεσματικά σε σχέση με τους στόχους που είχαμε θέσει, αφού μας 
δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε με τυπικό τρόπο τρεις βασικές συνιστώσες της 
μαθησιακής διαδικασίας (γνωστικό πεδίο, επιθυμητές ικανότητες εκπαιδευομένων, 
μαθησιακά αντικείμενα), να τις συνδέσουμε μεταξύ τους και να τις διαχειριστούμε 
συνδυαστικά (μέσω των ερωτημάτων στη συνδυαστική οντολογία) μέσα από μια 
πλατφόρμα διαχείρισης γνώσης. Επίσης είναι εύκολο να τροποποιηθεί έτσι ώστε να 
αφορά διαφορετικά γνωστικά πεδία πέραν αυτού των Διαγραμμάτων Περιπτώσεων 
Χρήσης. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στα σύγχρονα πρότυπα εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού, όπου έννοιες, ικανότητες και μαθησιακά αντικείμενα διασυνδέονται, 
δίνοντας δυνατότητες διαχείρισης του ενός συναρτήσει του άλλου.

Στο προσεχές μέλλον, σκοπεύουμε να δοκιμάσουμε τις οντολογίες που 
δημιουργήσαμε σε πραγματικές συνθήκες, στα πλαίσια κάποιου μαθήματος που 
παρέχεται από πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.
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