
  

Pochvala v počítačmi 
podporovanom skupinovom učení

Bc. Ján Garaj
Vedúci: Mgr. Jozef Tvarožek

11. 6. 2009
FIIT STU Bratislava



  

Problém

Ako podporiť skupinové učenie?



  

Pochvala

Pozitívna spätná väzba
Extrémny prípad: nukleárna reťazová reakcia



  

Existujúce riešenia

iList



  

Existujúce riešenia

HabiPro



  

Aplikácia na overenie

Synchrónna diskusia vo výučbovom systéme

Za čo chváliť:
● za príspevok do diskusie (chat)
● za prínosný príspevok do diskusie (message)
● za vyriešenie problému (rightanswer)
● za najväčší prínos k riešeniu (userfeedback)
● za vzájomnú kolaboráciu (propagation)



  

Váhy pochvál

chat - 0,1
message - 1
rightanswer - 5
userfeedback - 0,5
propagation – algoritmus 
rozdelenia energie do siete



  

Rozdelenie energie do siete

Parametre: počet krokov(10), váha šírenia(0,5)

uc rozdelenie_energie_do_siete

Používateľ 1

Používateľ 2 Používateľ 3

2

0,5 0,5

1

0,250,25

0,250,25

0,25



  

Ohodnotenie člena
Suma jednotlivých súčtov pochvál v závislosti od 

váhy danej pochvaly:

F=∑ F ch∑ F m∑ F r∑ F p∑ Fu
Získa sa diskrétna hodnota, ktorá umožní na 
základe aktivity členov a k nim pridelených 
pochvál:
● zoradenie členov skupiny
● porovnanie členov skupiny



  

Implementované overenie

modul vo výučbovom systéme Moodle
CollabWall - založený na pôvodnom module chat



  

Modul CollabWall
uc usecase

Používateľ

Diskusia 
(používateľské 

rozhranie)

Spracovanie dát 
od používateľa

Klientská časť

Serverová časť

Určenie, výpočet
a zaznamenanie 

pochvál

Spracovanie 
správ

Spracovanie dát 
používateľovi

Výber nových 
správ

Zistenie zmien
v pochvalách a 
hodnoteniach

«include»

«include»

«include»

«include»



  

Videoukážka

Grafické rozhranie modulu CollabWall



  

Experiment

Respondenti: žiaci 7. ročníka základnej školy
Skupina s pochvalami verzus skupina bez pochvál
Riešené problémy: slovné matematické úlohy

Výsledok: 
rovnaký počet vyriešených úloh,
ale
skupina s pochvalami mala nižšiu priemernú 
známku z matematiky o 0,5 stupňa.



  

Zhodnotenie

Potvrdený vplyv prínosu pochvaly nebol markantný.

Prínos práce do výskumu problému:
● identifikácia druhov pochvál v skupinovom učení
● zavedenie diskrétnej hodnoty pochvaly
● zahrnutie kolaborácie používateľov do pochvál
● zapojenie samotných používateľov do udeľovania 
pochvál



  

Ohodnotenie sociálneho vzťahu

Na základe udeľovania pochvál typu message.

uc rozdelenie_energie_do_siete

Používateľ 1

Používateľ 2 Používateľ 3

pochvala 
message

pochvala 
message

2 pochvaly 
message

2 2


