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ηελ παξνύζα εξγαζία αλαθεξόκαζηε ζηηο δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ Οληνινγηώλ ζηελ
Δθπαίδεπζε. Αθνύ θάλνπκε κηα επηζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, πξνρσξνύκε ζηελ
πεξηγξαθή ηεο δηθήο καο δνπιεηάο, πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή νληνινγηώλ πνπ βνεζνύλ ζηελ
πεξηγξαθή θαη δηαρείξηζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ).
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Λέξειρ κλειδιά: νληνινγίεο, καζεζηαθά αληηθείκελα, λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε,
καζεζηαθνί ζηόρνη

1. Ειζαγυγή

Σα ηειεπηαία ρξόληα γίλνληαη πνιιέο έξεπλεο νη νπνίεο δείρλνπλ πσο νη Οληνινγίεο
θαη νη ηερλνινγίεο βαζηζκέλεο ζε νληνινγίεο, βξίζθνπλ επξεία εθαξκνγή ζηελ
εθπαίδεπζε θαη απνηεινύλ έλαλ από ηνπο πην ζεκαληηθνύο ηνκείο έξεπλαο ηεο
εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο.

Μηα νληνινγία απνηειεί ηελ ηππηθή πξνδηαγξαθή θάπνηαο πεξηνρήο γλώζεο (Gruber,
1993). Παξέρεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πεδίνπ γλώζεο πνπ πεξηγξάθεηαη θαη ηηο
κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο, θαζώο θαη ηελ νξνινγία κε ηελ νπνία αλαθεξόκαζηε ζηηο
έλλνηεο θαη ηηο ζρέζεηο απηέο. Γειαδή, κηα νληνινγία παξέρεη ηόζν ιεμηιόγηα θαη όζν
θαη ζρήκαηα νξγάλσζεο ηεο γλώζεο, ηα νπνία κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ σο θνηλά
πιαίζηα επηθνηλσλίαο κεηαμύ αλζξώπσλ, ζπζηεκάησλ θαη νξγαληζκώλ,
δηεπθνιύλνληαο
ην
δηακνηξαζκό,
ηελ
δηαιεηηνπξγηθόηεηα
θαη
ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε πόξσλ (Uschold & Gruninger, 1996). Οη Οληνινγίεο
ζπλδένληαη ζηελά κε ην ιεγόκελν εκαζηνινγηθό Ηζηό, πνπ αλαθέξεηαη ζηε
ζεκαζηνινγηθή δηαζύλδεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Παγθόζκην Ηζηό
κε ηξόπν θαηαλνεηό από κεραλέο (Berners Lee et al., 2001). Μηα ηέηνηα δηαζύλδεζε
ζα έδηλε πνιύ κεγάιεο πξννπηηθέο όζνλ αθνξά ζην δηακνηξαζκό, αλάθιεζε θαη
επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ηόζν ζηελ εθπαίδεπζε όζν ζε όιν ην θάζκα
ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο.
ηελ εξγαζία καο δηεξεπλνύκε ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο νληνινγηώλ γηα λα
πεξηγξάςνπκε κε ηππηθό ηξόπν ηξεηο βαζηθέο ζπληζηώζεο ηεο καζεζηαθήο
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δηαδηθαζίαο: ην γνυζηικό πεδίο, ηα μαθηζιακά ανηικείμενα θαη ηνπο μαθηζιακούρ
ζηόσοςρ, κε ζθνπό λα γίλεη δπλαηή ε απηόκαηε επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ
ζπληζησζώλ από εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη λα πξνσζείηαη ε επηθνηλσλία,
ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη ν δηακνηξαζκόο πόξσλ. Αθνύ θάλνπκε κηα ζύληνκε
επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε νληνινγηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε
αλαθεξόκαζηε ζηηο Οληνινγίεο πνπ δεκηνπξγήζακε θαη ζηνλ ηξόπν πνπ είλαη
δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα επηηεπρζνύλ νη πξναλαθεξζέληεο ζηόρνη.
εκεηώλνπκε όηη ζηελ παξνύζα εξγαζία δελ πεξηιακβάλεηαη ε εθπαηδεπηηθή
αμηνιόγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (κεηά από πηινηηθή ρξήζε), αιιά κόλν ε επαιήζεπζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.

2. Ονηολογίερ και Χπήζειρ Ονηολογιών ζηην Εκπαίδεςζη
Παξαθάησ αλαθέξνπκε παξαδείγκαηα νληνινγηώλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα
ρξήζε ζε ζύγρξνλεο εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο:
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1. Ονηολογίερ για ηην πεπιγπαθή γνυζηικού πεδίος (educational domain
knowledge ontologies). Σν γλσζηηθό πεδίν ζε κηα εθαξκνγή ειεθηξνληθήο
κάζεζεο ή δηαρείξηζεο γλώζεο ζα κπνξνύζε λα αλαπαξαζηαζεί κε πνιινύο
ηξόπνπο: ιεμηθά, ζεζαπξνί, πεξίιεςε, θαηάινγνο βηβιηνζήθεο, επξεηήξηα θαη
κεηαδεδνκέλσλ, γξάθνπο, νληνινγίεο θιπ. Από όια ηα παξαπάλσ ε
νληνινγία είλαη ε πην θαηάιιειε δνκή γηα λα πεξηγξάςεη ην πινύζην δίθηπν
από ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ηνπ πεδίνπ (Davies et al., 2003). Τπάξρεη
πιεζώξα ηέηνησλ νληνινγηώλ όπσο απηέο πνπ αλαθέξνπλ ζε εξγαζίεο ηνπο
εξεπλεηέο όπσο νη Sosnovsky & Gavrilova (2006), νη Bianchi et al. (2009), νη
Grandbastien & Huyinh Kim Bang (2008), νη Albano et al. (2007), ν
Paquette (2007), o Van Assche (2007), θ.α. ε θάπνηεο εθαξκνγέο νη
νληνινγίεο έρνπλ κηθξή ιεπηνκέξεηα θαη ζε άιιεο πεξηζζόηεξε, ζε άιιεο
ππάξρεη πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε θαη ζε άιιεο όρη.
Σέηνηεο νληνινγίεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πινήγεζε ζην γλσζηηθό
πεδίν, θαζώο θαη γηα ηελ ζεκαζηνινγηθή επηζεκείσζε (semantic annotation)
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γεληθόηεξα
ςεθηαθώλ καζεζηαθώλ πόξσλ θαη ζπκβάινπλ ζην δηακνηξαζκό θαη ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο.
2. Ονηολογίερ για ηην πεπιγπαθή ικανοηήηυν ηυν εκπαιδεςομένυν θαη
μαθηζιακών ζηόσυν. Οη πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ έλλνηα ηεο
Ηθαλόηεηαο θεξδίδνπλ ζπλερώο έδαθνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ. ην πιαίζην ησλ εθαξκνγώλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ε
κνληεινπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ (Competence Modeling) ζεσξείηαη πιένλ
απαξαίηεηε γηα θάζε είδνπο Παηδαγσγηθό ρεδηαζκό (Schmidt & Kunzmann,
2006; Schmidt & Kunzmann, 2007). Γηάθνξνη εξεπλεηέο όπσο νη Sicilia
(2005), Paquette (2007), Van Assche (2007), Schmidt & Kunzmann (2007)
θ.α. έρνπλ πξνηείλεη νληνινγίεο γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηθαλνηήησλ. ε απηέο
ηηο νληνινγίεο επηρεηξείηαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ
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καζεζηαθώλ ζηόρσλ ζε ηππηθή γιώζζα, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα επηηεπρζεί ε
δηαρείξηζε ηνπο ζε εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, πρ είλαη δπλαηόλ λα
ππνινγηζηνύλ ηα γλσζηηθά θελά θάζε εθπαηδεπόκελνπ κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο
ηθαλόηεηέο ηνπ θαη απηέο πνπ ζέινπκε λα απνθηήζεη (επηζπκεηέο ηθαλόηεηεο)
θαη κε βάζε απηά λα ηνπ πξνηείλεηαη αληίζηνηρν καζεζηαθό πιηθό
(πξνζσπνπνίεζε εθαξκνγήο), ή λα κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ ζηόρνη από
δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ γηα λα δηακνηξαζηεί θαη λα
επαλαρξεζηκνπνηεζεί πιηθό πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο (Van
Assche, 2007).

ft

3. Ονηολογίερ
για
ηην
πεπιγπαθή
μαθηζιακών
διαδικαζιών,
δπαζηηπιοηήηυν, διδακηικών ζεναπίυν, διδακηικών ενοηήηυν,
διδακηικών μονοπαηιών κλπ (όπσο απηέο πνπ αλαθέξνπλ νη Rius et al.,
2008, Knight et al., 2006, θ.α.). Σέηνηεο νληνινγίεο βαζίδνληαη ζπλήζσο ζε
θνηλά απνδεθηά πξόηππα καζεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
λα πεξηγξάςνπλ ηηο βαζηθέο ζπληζηώζεο θάπνηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε
ζηόρν ηελ απηόκαηε ή εκηαπηόκαηε παξαγσγή θάπνηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ
κε βάζε ηηο δεδνκέλεο ζπληζηώζεο.
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4. Ονηολογίερ για ηην πεπιγπαθή ζςζηημάηυν διασείπιζηρ μάθηζηρ LMS
(όπσο απηή πνπ αλαθέξεη ν Shrimathi, 2010). Σέηνηεο νληνινγίεο
πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο ζπληζηώζεο ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο
κε ζηόρν ηελ ύπαξμε πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο, ηελ δηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε πόξσλ.
5. Ονηολογίερ εκπαιδεςηικών μεηαδεδομένυν (όπσο απηή πνπ αλαθέξεη ν
Bianchi et al., 2009).Σέηνηεο νληνινγίεο βαζίδνληαη ζπλήζσο ζε θνηλά
απνδεθηά πξόηππα θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα βαζηθά
εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα γηα ηελ πεξηγξαθή καζεζηαθνύ πεξηερνκέλνπ κε
ζηόρν ηελ απνδνηηθόηεξε δηαρείξηζε θαη αλάθιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ.

3. Ονηοκενηπική εκπαιδεςηική εθαπμογή

Ζ εξγαζία καο αθνξά ζηε δεκηνπξγία κηαο νληνθεληξηθήο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο
ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο επηκέξνπο νληνινγίεο: κηα πνπ αθνξά ηελ πεξηγξαθή
ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ γλώζεο(Γηαγξάκκαηα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο), κηα νληνινγία
γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ σο επηζπκεηώλ ηθαλνηήησλ πνπ
ζέινπκε λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη, θαη κηα γηα ηελ πεξηγξαθή καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ. Σηο ηξεηο επηκέξνπο νληνινγίεο ηηο ζπλδένπκε ζε κηα ηέηαξηε
ζπλδπαζηηθή νληνινγία. Εεηνύκελα ηεο εθαξκνγήο πνπ δεκηνπξγνύκε είλαη α)λα
πεξηγξάςνπκε, ρξεζηκνπνηώληαο νληνινγίεο, ην γλσζηηθό πεδίν, ηνπο καζεζηαθνύο
ζηόρνπο θαη ηα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ αθνξνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν
γλώζεο, κε ηξόπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε απηόκαηε επεμεξγαζία από εθαξκνγέο
ειεθηξνληθήο κάζεζεο, β)λα ζπλδέζνπκε ηηο παξαπάλσ ζπληζηώζεο ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο κεηαμύ ηνπο ζε κηα εληαία εθαξκνγή θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο
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ζπλδέζεηο απηέο γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε καζεζηαθώλ πόξσλ θαη γ) λα κπνξνύκε
λα επεθηαζνύκε θαη ζε άιια γλσζηηθά πεδία ρσξίο κεγάιν θόζηνο.
Σόζν ε θαηαζθεπή ησλ Οληνινγηώλ καο, όζν θαη ε δνθηκαζηηθή ρξήζε ηεο
εθαξκνγήο καο γίλεηαη κέζα από ην πεξηβάιινλ ηνπ Protégé, πνπ απνηειεί
εξγαιείν/πιαηθόξκα δεκηνπξγίαο νληνινγηώλ θη δηαρείξηζεο γλώζεο. Παξαθάησ
πεξηγξάθνπκε ηηο επηκέξνπο νληνινγίεο καο θαη ηνλ ηξόπν πνπ ηηο ζπλδπάδνπκε ζε
κία ηειηθή νληνινγία.

3.1 Ονηολογία Γνυζηικού ανηικειμένος: Διαγπάμμαηα Πεπιπηώζευν
Χπήζηρ

D
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Ζ πξώηε νληνινγία αθνξά ην γλσζηηθό πεδίν ηεο Ανηικειμενοζηπεθούρ Ανάλςζηρ
θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηα Διαγπάμμαηα Πεπιπηώζευν Χπήζηρ. Ζ
νληνινγία απηή δεκηνπξγήζεθε εμνινθιήξνπ από εκάο θαζώο δελ βξήθακε θάπνηα
ήδε ππάξρνπζα νληνινγία ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Ζ επηινγή ησλ
ελλνηώλ πνπ ζπκπεξηιάβακε αληαλαθιά ην ηη ζεσξνύκε ζεκαληηθό λα κάζνπλ νη
εθπαηδεπόκελνη ζε ζρέζε κε ην ζρεδηαζκό ησλ Γηαγξακκάησλ Πεξηπηώζεσλ
Υξήζεο.

Εικόνα 1: Ιεξαξρία θιάζεωλ ηεο νληνινγίαο Δηαγξακκάηωλ Πεξηπηώζεωλ Χξήζεο
ηελ εηθόλα 1 βιέπνπκε ηελ ηεξαξρία ησλ ελλνηώλ (θιάζεσλ) ηεο Οληνινγίαο ησλ
Γηαγξακκάησλ Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο. Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ελλνηώλ, πέξαλ ησλ
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ηεξαξρηθώλ δελ αλαθέξνληαη γηαηί ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο νληνινγίαο πεδίνπ
μεθεύγεη ηνπ ζθνπνύ ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.

3.2 Ονηολογία Ικανοηήηυν - μαθηζιακών ζηόσυν

D
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Ζ δεύηεξε νληνινγία πνπ θαηαζθεπάζακε αθνξά ηελ κνληεινπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο
Ηθαλόηεηαο, θαη απνηειεί ζπλδπαζκό ησλ πξνηάζεσλ εξεπλεηώλ όπσο νη Sicilia
(2005), Paquette (2007) θαη Van Assche (2007). Ζ έλλνηα ηεο ηθαλόηεηαο είλαη πνιύ
ζεκαληηθή ζηα πιαίζηα θάζε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, θαζώο κε βάζε ηηο ηθαλόηεηεο
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (ηηο ηξέρνπζεο θαη ηηο επηζπκεηέο) επηιέγνληαη νη δηδαθηηθέο
κεζνδνινγίεο, ηα καζεζηαθά κνλνπάηηα, νη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ην
εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Οη καζεζηαθνί ζηόρνη κηαο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο ηαπηίδνληαη κε ηηο ηθαλόηεηεο πνπ ζα έρνπλ αλαπηύμεη νη εθπαηδεπόκελνη
κεηά ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (επηζπκεηέο ηθαλόηεηεο) θαη έηζη κηα
νληνινγία Ηθαλνηήησλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ νξηζκό καζεζηαθώλ
ζηόρσλ, όπσο γίλεηαη θαη ζηελ εξγαζία καο. Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηελ πεξηγξαθή ηξερνπζώλ ή πξναπαηηνύκελσλ ηθαλνηήησλ.
ηελ Οληνινγία καο ε Ηθαλόηεηα (Competence) νξίδεηαη σο ε δπλαηόηεηα
εθαξκνγήο θάπνηαο γεληθήο δεμηόηεηαο (generic skill) ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν
γλσζηηθό αληηθείκελν (Knowledge Entity) ππό θάπνηα ζπλζήθε (Condition)
(Paquette, 2007). Γηα παξάδεηγκα, «Να κπνξνύλ λα θαηαγξάθνπλ (γεληθή δεμηόηεηα)
ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο (γλωζηηθό αληηθείκελν)
ρξεζηκνπνηώληαο Δηαγξάκκαηα Πεξηπηώζεωλ Χξήζεο (ζπλζήθε)»

Ζ γεληθή δεμηόηεηα αλαθέξεηαη ζε θάπνηα γλώζε, δεμηόηεηα ή ζηάζε θαη εθθξάδεηαη
κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ ελεξγεηηθνύ ξήκαηνο. ηελ εξγαζία καο αλαιύζακε ηηο
γεληθέο δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ην πεδίν ησλ γλώζεσλ θαη όρη ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο
ζηάζεηο. Ζ αλάιπζε έγηλε κε βάζε ηελ επξέσο απνδεθηή θαη δηαδεδνκέλε ηαμηλνκία
καζεζηαθώλ ζηόρσλ ηνπ Bloom (Βloom, 1956).
Σν γλσζηηθό αληηθείκελν/αληηθείκελα ζην νπνίν εθαξκόδεηαη ε γεληθή δεμηόηεηα
πξνέξρεηαη από θάπνηα νληνινγία γλσζηηθνύ πεδίνπ, ζηελ πεξίπησζε καο από ηελ
νληνινγία ησλ Γηαγξακκάησλ Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο.
Ζ ζπλζήθε ζηελ νληνινγία καο αλαθέξεηαη ζηνπο ηπρόλ πεξηνξηζκνύο ζε ζρέζε κε
ηελ εθδήισζε θάπνηαο ηθαλόηεηαο. πγθεθξηκέλα κπνξεί λα αθνξά

Α. αξηζκεηηθνύο πεξηνξηζκνύο ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα πνπ εκπιέθεη. Π.ρ. Να
αλαθέξνπλ δπν ιόγνπο ρξήζεο ηωλ δηαγξακκάηωλ πεξηπηώζεωλ ρξήζεο
Β. πεξηνξηζκνύο ζε ζρέζε κε ηελ πνιππινθόηεηα, ζπρλόηεηα, απηνλνκία, εύξνο θαη
νηθεηόηεηα θαηαζηάζεσλ. Π.ρ. Να θαηαγξάθνπλ ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο κηαο
νπνηαζδήπνηε εθαξκνγήο ωο ζύλνιν από ρεηξηζηέο (εύξνο θαζνιηθό)
Γ. άιιεο ηθαλόηεηεο. Π.ρ. Να θαηαγξάθνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζπγθεθξηκέλνπ
ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο Δηαγξάκκαηα Πεξηπηώζεωλ Χξήζεο
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Υξεζηκνπνηνύκε ηελ νληνινγία γηα λα παξάγνπκε ηθαλόηεηεο-καζεζηαθνύο ζηόρνπο
εθθξαζκέλνπο ζε ηππηθή γιώζζα, επεμεξγάζηκε από ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Οη
ζηόρνη δελ εθθξάδνληαη σο απιό θείκελν αιιά γίλεηαη έλα πεξαηηέξσ βήκα θαη
αλαιύνληαη ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή
δηαιεηηνπξγηθόηεηα, αθνύ όζν κηθξόηεξα ηα θνκκάηηα ζηα νπνία αλαιύεηαη κηα
ηθαλόηεηα ηόζν πην εύθνια κπνξεί λα εληνπηζηεί ζπκθσλία κε ζηόρνπο από άιιεο
πεγέο, γεγνλόο πνπ αλακέλεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ λα απμήζεη ηηο δπλαηόηεηεο γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ καζεζηαθώλ πόξσλ (Paquette, 2007; Van Assche, 2007).
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Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 2, γηα θάζε ηθαλόηεηα ζηελ νληνινγία καο, κπνξνύλ
λα νξίδνληαη πξναπαηηνύκελεο ηθαλόηεηεο (prerequisite). Δπίζεο, ζηελ νληνινγία
καο, θάζε ηθαλόηεηα αληηζηνηρίδεηαη ζε θάπνην επίπεδν πνιππινθόηεηαο, αλάινγα κε
ηελ πνιππινθόηεηα ηεο γεληθήο δεμηόηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη. Γηα παξάδεηγκα,
ζύκθσλα κε ηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom ε δεμηόηεηα «αλαθέξσ» είλαη απινύζηεξε ηεο
δεμηόηεηαο «αλαιύσ» άξα θαη κηα ηθαλόηεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην αλαιύσ είλαη πην
πνιύπινθε από άιιε πνπ ρξεζηκνπνηεί ην αλαθέξσ. Απηό ζα κπνξνύζε λα
αμηνπνηεζεί γηα θαηάηαμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη ηθαλνηήησλ αλάινγα κε ηε
δπζθνιία ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ απηόκαηε παξαγσγή πξναπαηηνύκελσλ ηθαλνηήησλ
ή ζηόρσλ.

Εικόνα 2:Οξηζκόο ηεο ηθαλόηεηαο «Να νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο πεξίπηωζεο ρξήζεο»
ζην πεξηβάιινλ ηνπ Protégé. Πξόθεηηαη γηα απιή ηθαλόηεηα, ρωξίο ζπλζήθε

3.3. Ονηολογία μαθηζιακών ανηικειμένυν

Ζ ηξίηε νληνινγία καο αθνξά ηα καζεζηαθά αληηθείκελα. Με ηνλ όξν καζεζηαθό
αληηθείκελν αλαθεξόκαζηε ζε θάζε αλεμάξηεηε θαη απηόλνκε κνλάδα καζεζηαθνύ
πιηθνύ, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιαπιά εθπαηδεπηηθά πιαίζηα (Polsani,
2003). Γηα λα ηε δεκηνπξγήζνπκε επηιέμακε εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα από ην
επξέσο δηαδεδνκέλν θαη απνδεθηό πξόηππν εθπαηδεπηηθώλ κεηαδεδνκέλσλ ΗΔΔΔ
LOM πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην SCORM. πγθεθξηκέλα ηα εθπαηδεπηηθά
κεηαδεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη ηα εμήο:


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



EDUCATIONAL
(context,
educational_description)



LIFECYCLE (status)

difficulty,

ΜΔΡΟ Α – ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ

learningResource

type,

2ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011



571

TECHNICAL (format, size)

Ζ πεξηγξαθή ησλ καζεζηαθώλ αληηθείκελσλ κε ηε βνήζεηα κεηαδεδνκέλσλ βνεζά
ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα είλαη δπλαηή ε αλάθιεζε
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (όπσο ην format
ή ην κέγεζνο), ή κε ζπγθεθξηκέλα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά (όπσο ν ηύπνο ή
ειηθηαθή νκάδα-ζηόρνο), καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλε
ιέμε-θιεηδί θιπ.

3.4. Σςνδςαζηική ονηολογία

Κάζε καζεζηαθό αληηθείκελν κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε θάπνηα ηθαλόηεηα
κέζσ ηεο ηδηόηεηαο Contributes to competence

D
ra



ft

Καζεκία από ηηο νληνινγίεο καο (πεδίνπ, δεμηνηήησλ θαη καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ)
ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί κόλε ηεο ζε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο, σζηόζν
ν ζπλδπαζκόο ηνπο πνιιαπιαζηάδεη ηηο δπλαηόηεηεο πξνζσπνπνίεζεο ηεο
εθαξκνγήο, ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο πόξσλ.
Βαζηζκέλνη ζε αξρηηεθηνληθέο ζπζηεκάησλ κάζεζεο βαζηζκέλσλ ζε νληνινγίεο,
όπσο απηέο πνπ έρνπλ πξνηείλεη νη Grandbastien, Paquette θαη Van Assche,
δεκηνπξγήζακε κηα ζπλδπαζηηθή νληνινγία εηζάγνληαο ηηο νληνινγίεο πεδίνπ,
δεμηνηήησλ θαη καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ θαη πξνζζέηνληαο ηδηόηεηεο-ζρέζεηο κέζσ
ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη νη έλλνηεο ησλ νληνινγηώλ απηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα:



Κάζε καζεζηαθό αληηθείκελν κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε θάπνηα έλλνηα ηνπ
γλσζηηθνύ πεδίνπ ησλ Γηαγξακκάησλ πεξηπηώζεσλ ρξήζεο κέζσ ηεο
ηδηόηεηαο Related concept



Κάζε ηθαλόηεηα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά
αληηθείκελα κέζσ ηεο ηδηόηεηαο useful_lo



Ζ ζύλδεζε ηθαλνηήησλ κε έλλνηεο ηνπο γλσζηηθνύ πεδίνπ ππάξρεη ήδε (από
ηελ νληνινγία ησλ Ηθαλνηήησλ) κέζσ ηεο ηδηόηεηαο aboutTopic

Ζ κέζνδνο θαηαζθεπήο ηεο ζπλδπαζηηθήο νληνινγίαο επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζε
νπνηνδήπνηε γλσζηηθό πεδίν ή ζπλδπαζκό από γλσζηηθά πεδία, αξθεί λα εηζαρζνύλ
νη θαηάιιειεο επηκέξνπο νληνινγίεο.

3.5. Δοκιμαζηική εθαπμογή
ηα πιαίζηα ηεο δνθηκήο ηεο εθαξκνγήο καο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Protégé, θαη κε ηε
βνήζεηα ηεο ζπλδπαζηηθήο νληνινγίαο, πεξηγξάςακε ελδεηθηηθά καζεζηαθά
αληηθείκελα ζρεηηθά κε Γηαγξάκκαηα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο θαη ηα ζπζρεηίζακε κε
έλλνηεο (από ηελ νληνινγία ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ) θαη κε καζεζηαθνύο ζηόρνπο
(εηθόλα 3).
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Εικόνα 3: Παξάδεηγκα νξηζκνύ Μαζεζηαθνύ Αληηθεηκέλνπ ζηε ζπλδπαζηηθή νληνινγία
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Δπίζεο νξίζακε ελδεηθηηθνύο καζεζηαθνύο ζηόρνπο (κε ηε κνξθή επηζπκεηήο
ηθαλόηεηαο) ζρεηηθνύο κε ηα Γηαγξάκκαηα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο θαη ηνπο
ζπζρεηίζακε ηόζν κε θάπνηα έλλνηα (από ηελ νληνινγία ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ), όζν
θαη κε καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμή ηνπ,
(εηθόλα 4).

Εικόνα 4: Παξάδεηγκα εηζαγωγήο καζεζηαθνύ ζηόρνπ- ηθαλόηεηαο ζηε ζπλδπαζηηθή
νληνινγία

ηε ζπλέρεηα, σπηζιμοποιήζαμε ηην ζςνδςαζηική ονηολογία για να ανακηήζοςμε
α) Μαζεζηαθά Αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ηνπ
γλσζηηθνύ πεδίνπ, β) Έλλνηεο ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ζπγθεθξηκέλα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα, γ) Μαζεζηαθνύο ζηόρνπο (επηζπκεηέο
ηθαλόηεηεο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθό αληηθείκελν, δ) Μαζεζηαθά
αληηθείκελα πνπ ζπκβάινπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο, ε) Μαζεζηαθνύο ζηόρνπο
πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ, ζη) Έλλνηεο
ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη
δ) Μαζεζηαθά αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζε έλλνηεο πην εηδηθέο ή πην γεληθέο από
κηα ζπγθεθξηκέλε έλλνηα θιπ.
ηελ εηθόλα 5 βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο εξσηεκάησλ ζηε ζπλδπαζηηθή
νληνινγία. ην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα, αλαδεηνύκε ηα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα «Πεξίπησζε Υξήζεο» θαη ε νληνινγία καο επηζηξέθεη δπν
καζεζηαθά αληηθείκελα (ηελ πεξηγξαθή ηνπο).
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Εικόνα 5: Παξάδεηγκα εξωηήκαηνο γηα αλάθιεζε καζεζηαθώλ αληηθείκελα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ηνπ γλωζηηθνύ πεδίνπ
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο έρνπκε επεθηείλεη ηελ νληνινγία καο κε ηε βνήζεηα
θαλόλσλ, έηζη ώζηε εθηόο από ηα παξαπάλσ, λα κπνξεί λα απαληάεη θαη ζε άιια
εξσηήκαηα.

4. Σςμπεπάζμαηα και μελλονηική δοςλειά
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Ζ δνθηκή ησλ νληνινγηώλ καο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Protégé έδεημε πσο ην κνληέιν
δηαρείξηζεο καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ θαη καζεζηαθώλ ζηόρσλ πνπ δεκηνπξγήζακε,
ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο πνπ είρακε ζέζεη, αθνύ καο
δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα νξίζνπκε κε ηππηθό ηξόπν ηξεηο βαζηθέο ζπληζηώζεο ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (γλσζηηθό πεδίν, επηζπκεηέο ηθαλόηεηεο εθπαηδεπνκέλσλ,
καζεζηαθά αληηθείκελα), λα ηηο ζπλδέζνπκε κεηαμύ ηνπο θαη λα ηηο δηαρεηξηζηνύκε
ζπλδπαζηηθά (κέζσ ησλ εξσηεκάησλ ζηε ζπλδπαζηηθή νληνινγία) κέζα από κηα
πιαηθόξκα δηαρείξηζεο γλώζεο. Δπίζεο είλαη εύθνιν λα ηξνπνπνηεζεί έηζη ώζηε λα
αθνξά δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία πέξαλ απηνύ ησλ Γηαγξακκάησλ Πεξηπηώζεσλ
Υξήζεο. Σν κνληέιν απηό βαζίδεηαη ζηα ζύγρξνλα πξόηππα εθπαηδεπηηθνύ
ζρεδηαζκνύ, όπνπ έλλνηεο, ηθαλόηεηεο θαη καζεζηαθά αληηθείκελα δηαζπλδένληαη,
δίλνληαο δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ ελόο ζπλαξηήζεη ηνπ άιινπ.
ην πξνζερέο κέιινλ, ζθνπεύνπκε λα δνθηκάζνπκε ηηο νληνινγίεο πνπ
δεκηνπξγήζακε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ζηα πιαίζηα θάπνηνπ καζήκαηνο πνπ
παξέρεηαη από πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο.
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