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Definícia učenia
„Učenie  možno opísať  ako proces,  
prostredníctvom  ktorého organizmus mení 
svoje správanie na základe svojej vlastnej 
skúsenosti.“

(Gage, Berliner 1998)



Druhy učenia - 
1 študent na 1 učiteľa

Veľmi efektívny - Bloom 1984



Druhy učenia - 
viac študentov na 1 učiteľa

Optimálna veľkosť skupiny 4-6



Porovnanie učenia 
počítačom a expertom
všeobecne počítače nedosahujú úroveň 
úspešnosti učenia experta

Výskum:
pri učení expertom je 
pomer pochvál a kritiky 4:1
       (Lu 2007)



Hypotéza

Použitie pochvál zlepší úspešnosť 
učenia počítačom v porovnaní 
s učením počítačom, ktoré pochvaly 
nepoužíva.



Spätná väzba

•pochvala - kladná spätná väzba (B>0)

•kritika - záporná spätná väzba (B<0)



Návrh rozhrania

synchrónna kolaborácia



Architektúra implementácie

Moodle
<<system>>

MoodleCore
<<jadro>>

Chat
<<modul>>

CollabWall
<<modul>>



Koncept CollabWall



Vyhodnotenie komunikácie
Triviálne

•vyhodnotenie cez používanie kľúčových slov

Netriviálne
•porovnanie so sadou pozitívnych a negatívnych
príkladov:
 - na úrovni termov - Bayes/Roccio algoritmus
 - na úrovni konceptov – latentné semantické 
   analyzovanie

Netriviálne formy umožnia aj „učenie systému“
na základe hodnotenia postupu učitelom



Udelenie pochvaly
•hodnotenie komunikácie
•hodnotenie aktivít
•návrh samotných používateľov

V počiatočných fázach schvaľuje učiteľ 
v administrátorskom móde



Testovacia úloha – 
hodnotenie komunikácie
•z prostredia operačných systémov
•úloha na plánovacie algoritmy
•možné rozdeliť na 5 stavov (stav. diagram)

Príklad na hodnotenie komunikácie 4. časti
•triviálny spôsob - „reference string“

•netriviálny spôsob – hodnotí vetu
„Vytvorme reference string“ 
 - Bayes/Roccio, ohodnotí číselne
 - Latentná semantická analýza, zohľadňuje  

     aj semanticky podobné slová



Testovacia úloha
udelenie pochvaly
•posun v stavovom diagrame úlohe
•hraničná hodnota na ohodnotenú    
komunikáciu netriviálnymi spôsobmi

•podnet od používateľov
•vyhodnotenie aktivít (používanie simulátora)

•zobrazenie pochvaly
- po schválení učiteľom
- automaticky systémom



Ďalšia etapa riešenia
•overenie na reálnej vzorke študentov
•sledovanie korelácie medzi pochvalami a
úspešnosťou učenia

•implementácia hodnotiacich algoritmov
•sledovanie potencinálneho presýtenia  
pochvalou

•optimalizácia rýchlosti vzhľadom na použitú  
 technológiu



Pochvala za pozornosť

Ak pochvale nerozumieš, 
predpokladaj, že ti len lichotia.

Démokritos


