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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αναγνώριση της ενεργής, αλληλεπιδραστικής και κοινωνικής φύσης της γνώ-
σης από τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης καθώς και η δυνατότητα της εκπαί-
δευσης από απόσταση που παρέχει το ∆ιαδίκτυο, οδηγούν τα τελευταία χρόνια 
στην ανάπτυξη πρωτότυπων διαδικτυακών µαθησιακών περιβαλλόντων που 
αξιοποιούν την τεχνολογία για να ενισχύσουν τη µαθησιακή εµπειρία. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα Προσαρµοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης - ΠΠΜ 
(Adaptive Learning Environments) αποτελούν ευέλικτα εργαλεία µάθησης τα 
οποία στοχεύουν να καλύψουν τις ανάγκες µιας ετερογενούς µαθησιακής κοι-
νότητας. Τα ΠΠΜ λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαι-
δευόµενων, όπως το επίπεδο γνώσεων, το µαθησιακό στυλ, τις προτιµήσεις, τη 
συµπεριφορά κατά την αλληλεπίδραση µε το σύστηµα, και εξατοµικεύουν ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα: συµβουλές πλοήγησης, παρουσίαση ή/και 
αλληλουχία εκπαιδευτικού υλικού, παρεχόµενη ανατροφοδότηση, υποστή-
ριξη επικοινωνίας. Σηµαντικό θέµα στην ανάπτυξη ενός ΠΠΜ αποτελεί και 
η σχεδίαση της εµπλοκής του εκπαιδευόµενου στην εκπαιδευτική διαδικασία 
ώστε να µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να ελέγξει ή/και να συµµετέχει στις απο-
φάσεις που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης (Bull & Kay 
2005). Τα ΠΠΜ µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο χώρο της εκπαίδευσης µε 
στόχο την προώθηση εναλλακτικών, ανοιχτών προσεγγίσεων µάθησης και 
διδασκαλίας, την ανανέωση παραδοσιακών εκπαιδευτικών πρακτικών (Πα-
πανικολάου, Γρηγοριάδου, Γουλή 2005) υποστηρίζοντας την εξατοµικευµένη 
µάθηση, τη διερεύνηση, τη συνεργατική µάθηση και την ανάπτυξη µεταγνω-
στικών δεξιοτήτων. 

Η ενσωµάτωση τέτοιων εργαλείων στην εκπαιδευτική πράξη απαιτεί κα-
ταρχήν την αναγνώριση της εκπαιδευτικής τους δυναµικής και αξίας καθώς 
και την κατανόηση των υποκείµενων θεωριών µάθησης και του εκπαιδευτικού 
τους σχεδιασµού. Σηµαντικό εποµένως θέµα που επηρεάζει την επιτυχία της 
ένταξής τους είναι οι νέες δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν οι εκπαι-
δευτικοί και αφορούν ιδιαίτερα (α) στη χρήση των ΤΠΕ, (β) στην εξοικείωση 
µε σύγχρονες θεωρίες µάθησης που εισάγουν ένα µαθητοκεντρικό µοντέλο 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και (γ) στην εξοικείωση µε τον εκπαι-
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δευτικό σχεδιασµό συστηµάτων και εργαλείων. Ιδιαίτερα όσον αφορά στη 
χρήση των ΠΠΜ από εκπαιδευτικούς, η ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων συγ-
γραφής µπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία εισαγωγής εκπαιδευτικού υλικού 
σε αυτά αλλά και διαχείρισης λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. Πρόκλη-
ση αποτελεί η διερεύνηση ενός πλαισίου εµπλοκής των εκπαιδευόµενων στην 
παραπάνω διαδικασία. 

Στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, έχουµε αναπτύξει διάφορα 
µαθησιακά περιβάλλοντα µε δυνατότητες προσαρµογής τα οποία υποστη-
ρίζουν την εξατοµικευµένη παροχή εκπαιδευτικού υλικού, ενισχύουν τον 
αναστοχασµό των εκπαιδευόµενων, αξιοποιούν εναλλακτικά εργαλεία αξιο-
λόγησης όπως οι εννοιολογικοί χάρτες παρέχοντας εξατοµικευµένη ανατρο-
φοδότηση, και διευκολύνουν την επικοινωνία των εκπαιδευόµενων σε συνερ-
γατικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκεκριµένα πε-
ριβάλλοντα µε µια συνοπτική αναφορά στις ευρύτερες ερευνητικές περιοχές 
στις οποίες ανήκουν: Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων, 
∆ιαλογικά Αναστοχαστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα, Εκπαιδευτική Αξιολό-
γηση και Σύγχρονη Επικοινωνία βασισµένη σε κείµενο.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ 
Η υπερµεσική µορφή παρουσίασης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου σε ένα 
διαδικτυακό εκπαιδευτικό σύστηµα, ανάγει τη µάθηση σε µια ενεργητική δι-
εργασία όπου οι εκπαιδευόµενοι κινητοποιούνται να διερευνήσουν εναλλα-
κτικά µονοπάτια µέσα στο πεδίο γνώσης του συστήµατος καθώς και σε δια-
φορετικές πηγές ανά τον κόσµο. Σε ένα τέτοιο όµως περιβάλλον, το εκπαι-
δευτικό περιεχόµενο παρουσιάζεται πάντα µε τον ίδιο τρόπο σε όλους τους 
εκπαιδευόµενους ανεξάρτητα από την πρότερη γνώση τους, τους στόχους της 
πλοήγησής τους, την εµπειρία τους, την πρόοδό τους στη διάρκεια της αλ-
ληλεπίδρασης µε το σύστηµα, κλπ. Ένα θέµα εποµένως που προκύπτει και 
αξίζει περαιτέρω να διερευνηθεί είναι η δυνατότητα παροχής εξατοµικευµέ-
νης υποστήριξης στους εκπαιδευόµενους από το ίδιο το σύστηµα. Σε αυτήν 
την κατεύθυνση επικεντρώνεται η ερευνητική περιοχή των Προσαρµοστι-
κών Εκπαιδευτικών Συστηµάτων Υπερµέσων – ΠΕΣΥ (Adaptive Educational 
Hypermedia systems) (Brusilovsky 1996, 1999, Παπανικολάου & Γρηγοριάδου 
2005) η οποία ασχολείται µε την παροχή εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού πε-
ριεχοµένου και συµβουλών πλοήγησης στους εκπαιδευόµενους επιτρέποντας 
συγχρόνως την εµπλοκή τους στις αποφάσεις του συστήµατος. Τα ΠΕΣΥ 
απεικονίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων στο µοντέλο 
εκπαιδευόµενου το οποίο διατηρούν, ανανεώνουν και χρησιµοποιούν σε όλη 
τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης για να προσαρµόσουν κατάλληλα διάφορα 
ορατά στοιχεία του συστήµατος (Brusilovsky 1996). 

Με στόχο την προώθηση της έρευνας στην περιοχή των ΠΕΣΥ προς την 
αξιοποίηση εναλλακτικών θεωριών µάθησης, στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής 
και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνι-
ών, ΕΚΠΑ, έχουν αναπτυχθεί τα διαδικτυακά ΠΕΣΥ: INSPIRE και ProSys. Τα 
συστήµατα αυτά έχουν σχεδιαστεί µε βάση δύο εναλλακτικές θεωρίες µάθη-
σης: το INSPIRE βασίζεται στην προσέγγιση του εκπαιδευτικού σχεδιασµού 
που επικεντρώνει στον ορισµό προσδοκώµενων αποτελεσµάτων, µαθησιακών 
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στόχων, και στη σχεδίαση δοµηµένου εκπαιδευτικού περιεχοµένου, ενώ το 
ProSys υιοθετεί την εποικοδοµητική προσέγγιση της µάθησης σε ένα αυθεντι-
κό πλαίσιο µε βάση συνθετικές εργασίες.

INSPIRE: Προσαρµοστικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα Υπερµέσων
http://hermes.di.uoa.gr/inspire 
Το INSPIRE (INtelligent System for Personalised Instruction in a Remote 
Environment) (Papanikolaou et al. 2003) αποτελεί ένα πρότυπο µαθησιακό πε-
ριβάλλον το οποίο µε βάση τους στόχους, το επίπεδο γνώσης, την πρόοδο και 
το µαθησιακό στυλ του εκπαιδευόµενου, δηµιουργεί και παρουσιάζει δυνα-
µικά εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Συγκεκριµένα, τo INSPIRE 
εφαρµόζει ένα συνδυασµό τεχνολογιών προσαρµογής µε στόχο τη δηµιουρ-
γία εξατοµικευµένων µαθηµάτων στα οποία υποστηρίζεται η πλοήγηση και ο 
προσανατολισµός του εκπαιδευόµενου µε βάση το επίπεδο γνώσεων και την 
πρόοδό του (προσαρµοστική υποστήριξη πλοήγησης - adaptive navigation 
support και αλληλουχία µαθηµάτων - curriculum sequencing), ενώ η παρου-
σίαση του εκπαιδευτικού υλικού διαµορφώνεται µε βάση το µαθησιακό του 
στυλ (προσαρµοστική παρουσίαση - adaptive presentation). Το INSPIRE δι-
αθέτει διάφορους τύπους αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, όπως 
ερωτήσεις, δραστηριότητες, παραδείγµατα, ασκήσεις, θεωρία, που δοµούνται 
µε βάση το επίπεδο επίδοσης που υποστηρίζουν, ενώ η σειρά εµφάνισής τους 
ποικίλει ανάλογα µε το στυλ του εκπαιδευόµενου (υιοθετείται η κατηγοριο-
ποίηση των Honey και Mumford (1992): Ακτιβιστής, Ανακλαστικός, Πραγµα-
τιστής, Θεωρητικός).

Ο εκπαιδευόµενος κατά την αλληλεπίδρασή του µε το INSPIRE έχει τις 
εξής δυνατότητες: (α) να ακολουθήσει την προσωπική του πορεία στο εκπαι-
δευτικό περιεχόµενο, (β) να αξιοποιήσει τις συµβουλές πλοήγησης και µελέ-
της που παρέχει το σύστηµα, (γ) να ενηµερωθεί για τα στοιχεία που διατηρεί 
το σύστηµα γι αυτόν έχοντας πρόσβαση στο µοντέλο του, (δ) να παρέµβει και 
να κατευθύνει την προσαρµογή του συστήµατος και τη δυναµική διαδικασία 
δηµιουργίας µαθηµάτων, αλλάζοντας το περιεχόµενο του µοντέλου του, (ε) να 
απενεργοποιήσει την προσαρµογή του συστήµατος και να επιλέξει ο ίδιος τις 
έννοιες που επιθυµεί να µελετήσει.

Ο εκπαιδευτικός που θα χρησιµοποιήσει το INSPIRE µε στόχο την παροχή 
στους εκπαιδευόµενους αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει 
να είναι σε θέση να σχεδιάσει εκπαιδευτικό περιεχόµενο ακολουθώντας τον 
σχεδιασµό του INSPIRE καθώς και να χρησιµοποιήσει την πλατφόρµα για να 
παρακολουθήσει την πρόοδο των εκπαιδευόµενων. Περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά µε τις απαιτούµενες δεξιότητες αναφέρονται στο (Grigoriadou et 
al. 2006).

Η διαδικασία εισαγωγής εκπαιδευτικού υλικού στο σύστηµα διευκολύνεται 
µέσω του εργαλείου συγγραφής που έχει αναπτυχθεί για το INSPIRE (http://
hermes.di.uoa.gr/inspire/auth), το οποίο παρέχει κατάλληλες οδηγίες και την 
απαραίτητη υποστήριξη. Επιπλέον, το συγκεκριµένο εργαλείο συγγραφής έχει 
αναπτυχθεί µε στόχο να χρησιµοποιηθεί και από εκπαιδευόµενους παρέχο-
ντάς τους δυνατότητες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για το INSPIRE και 
αξιολόγησης υλικού που έχει αναπτυχθεί από συµφοιτητές τους (peer review). 
Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το INSPIRE από εκπαιδευόµενους έχει 
στόχο να καλλιεργήσει γνωστικές δεξιότητες που σχετίζονται τόσο µε το εκά-
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στοτε γνωστικό αντικείµενο όσο και µε τα προσαρµοστικά εκπαιδευτικά συ-
στήµατα υπερµέσων.

ProSys: Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για την Εκπόνηση Συνθετικών Εργα-
σιών http://hermes.di.uoa.gr:8080/prosys/index.htm
To ProSys (Project-based System) (Papanikolaou & Grigoriadou 2006) αποτε-
λεί ένα διαδικτυακό προσαρµοστικό µαθησιακό περιβάλλον που στοχεύει να 
υποστηρίξει τους εκπαιδευόµενους να οικοδοµήσουν τη γνώση τους και να 
επιτύχουν τους µαθησιακούς τους στόχους µέσα από την ενασχόληση µε µια 
συνθετική εργασία. Σε αυτήν την πορεία, το ProSys παρέχει στον εκπαιδευό-
µενο υποστήριξη µέσω 
• κατάλληλα σχεδιασµένων περιπτώσεων (cases) που αποτελούν τη βασική 

πηγή εκπαιδευτικού υλικού. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν συγκεκριµένη 
δοµή που περιλαµβάνει πέντε τµήµατα (Kolodner & Guzdial 2000): α) το 
πρόβληµα, β) τη λύση, γ) τα βήµατα που ακολούθησε ο ειδικός κατά την 
επίλυση του προβλήµατος, δ) την επεξήγηση/αιτιολόγηση, και ε) το αποτέ-
λεσµα της λύσης που εφαρµόστηκε, 

• συµβουλών για την διαδικασία εκπόνησης της συνθετικής εργασίας (κύκλος 
µάθησης). Ο κύκλος µάθησης προτείνει στον εκπαιδευόµενο µία αλληλου-
χία ενεργειών (ως φάσεις της διαδικασίας µάθησης) που θα τον βοηθήσουν 
σταδιακά να προσδιορίσει το πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει και 
να εµβαθύνει στις έννοιες που αυτό εµπλέκει.
Η προσαρµοστική διάσταση του συστήµατος ProSys αναφέρεται στην εξα-

τοµικευµένη πρόταση πλοήγησης στο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς το ProSys 
προτείνει στον εκπαιδευόµενο το καταλληλότερο κάθε φορά εκπαιδευτικό 
υλικό (συνοδεύεται από έγχρωµα εικονίδια που αντανακλούν το είδος του 
υλικού και το γνωσιακό επίπεδο στο οποίο αντιστοιχούν) σύµφωνα µε το επί-
πεδο γνώσεων του (το οποίο διατηρεί στο µοντέλο του εκπαιδευόµενου). Η 
προσαρµόσιµη διάσταση του ProSys αφορά στη δυνατότητα που παρέχεται 
στον εκπαιδευόµενο να ενηµερωθεί για το µοντέλο που διατηρεί το σύστηµα 
γι αυτόν.

∆ΙΑΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Τα διαλογικά συστήµατα είναι εκπαιδευτικά συστήµατα µε νοηµοσύνη που 
προσαρµόζονται στις απαιτήσεις του χρήστη. Τα ανοικτά διαλογικά συστή-
µατα στηρίζονται στην εµπλοκή του εκπαιδευόµενου σε συζήτηση και προω-
θούν την αναστοχαστική µέθοδο µάθησης (Zapata-Riviera & Greer 2002). Ο 
εκπαιδευόµενος ενθαρρύνεται να συµµετέχει σε διάλογο, να υπερασπιστεί τις 
απόψεις του, να συζητήσει, να προβάλλει επιχειρήµατα, να παίρνει ανάδραση 
από το σύστηµα και να µπορεί να τροποποιήσει τη συλλογιστική του οδηγού-
µενος προς τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης (Bull & Nghien 2002). Ιδιαίτερα 
τα διαλογικά συστήµατα για κατανόηση κειµένου προϋποθέτουν κατάλληλη 
υποδοµή ώστε να διαγνώσουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευ-
όµενοι κατά την κατανόηση κειµένων αλλά και να τους βοηθήσουν να τις ξε-
περάσουν. Τα συστήµατα αυτά κατασκευάζουν το µοντέλο εκπαιδευόµενου 
το οποίο είναι ανοικτό στον εκπαιδευόµενο για διαπραγµάτευση. 

Η σχεδίαση δραστηριοτήτων για εξατοµικευµένη µάθηση µε την υποστή-
ριξη κατάλληλων διαλογικών συστηµάτων έχει ελκύσει το ενδιαφέρον των 
ερευνητών και των εκπαιδευτικών στην αναζήτηση µεθόδων για αποτελε-
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σµατικότερη διδασκαλία και µάθηση (Freedman 2000). Η εξοικείωση µε ένα 
διαλογικό σύστηµα είναι αποτελεσµατικότερη όταν ο εκπαιδευόµενος το 
χρησιµοποιήσει και πολύ περισσότερο όταν προσπαθήσει να το οικοδοµήσει 
(Jonassen 2004). Η διαδικασία οικοδόµησης, που µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια 
ενός συγγραφικού εργαλείου, ενεργοποιεί τον εκπαιδευόµενο να ανακαλύψει 
τα δοµικά στοιχεία του συστήµατος και τον τρόπο που το συνθέτουν, να κάνει 
επιλογές και µέσα από αυτές να µάθει. Τα διαλογικά συστήµατα είναι συχνά 
εφοδιασµένα µε συγγραφικά εργαλεία. Ένα συγγραφικό εργαλείο είναι ένα 
περιβάλλον που επιτρέπει σε χρήστες χωρίς γνώσεις προγραµµατισµού να 
οργανώσουν το εκπαιδευτικό υλικό τους. Υποστηρίζει τους συγγραφείς στην 
αναπαράσταση γνώσης µε τεχνικές τεχνητής νοηµοσύνης. Η διαδικασία συγ-
γραφής είναι µία διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού υλικού, σχεδίασης και 
διασύνδεσης γνώσης. 

Με στόχο τη µελέτη των παραπάνω θεµάτων, στο εργαστήριο Εκπαιδευ-
τικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών, ΕΚΠΑ, αναπτύχθηκε το σύστηµα ReTuDiS (Reflective Tutorial 
Dialogue System) το οποίο ανήκει στην κατηγορία των ανοικτών συστηµάτων 
µοντελοποίησης εκπαιδευοµένου. 

ReTuDiS: ∆ιαγνωστικό και ∆ιαλογικό Αναστοχαστικό Εκπαιδευτικό Σύ-
στηµα Κατανόησης Κειµένου http://hermes.di.uoa.gr/retudis
Το ReTuDiS (Tsaganou, Grigoriadou & Cavoura 2004, Grigoriadou, Tsaganou 
& Cavoura, 2005) είναι ένα ∆ιαγνωστικό και ∆ιαλογικό Αναστοχαστικό Εκ-
παιδευτικό Σύστηµα Κατανόησης Κειµένου. Το σύστηµα ReTuDiS προσεγγί-
ζει την κατανόηση κειµένου από τους εκπαιδευόµενους υποστηρίζοντας ότι 
πρωταρχικό ρόλο στην οικοδόµηση αναπαραστάσεων κατά την κατανόηση 
κειµένου από εκπαιδευόµενους διαδραµατίζει η κατανόηση των εννοιολογι-
κών κατηγοριών: κατάσταση, γεγονός και πράξη (Baudet & Denhière 1992). 
Η κατανόηση κειµένου συσχετίζεται µε την απόδοση αιτιακών συνδέσεων 
µεταξύ των συµβάντων σε ένα κείµενο και οι εκπαιδευόµενοι συνθέτουν µια 
αναπαράσταση του κειµένου που περιλαµβάνει τις τρεις γνωστικές κατηγορί-
ες. Όσον αφορά το διάλογο, το σύστηµα ReTuDiS στηρίζεται στις θεωρίες για 
διαχείριση διαλόγου, χρήση διαλογικών στρατηγικών, τακτικών διαλόγου και 
σχεδίων διαλόγου στη µάθηση (Collins 1987).

Το ReTuDiS περιλαµβάνει δύο τµήµατα: τα διαγνωστικό και το διαλογι-
κό. Στο διαγνωστικό τµήµα οι εκπαιδευόµενοι εκπονούν δραστηριότητα που 
περιλαµβάνει ανάγνωση κειµένου και απάντηση σε ζευγάρια ερωτήσεων που 
συνοδεύονται από εναλλακτικές απαντήσεις. Το σύστηµα, µετά από συνε-
κτίµηση των απαντήσεων, εξάγει το µοντέλο εκπαιδευόµενου. Στο διαλογικό 
τµήµα το σύστηµα παρουσιάζει στον εκπαιδευόµενο το µοντέλο του. Ο εκ-
παιδευόµενος υποκινείται να συµµετέχει σε εξατοµικευµένο διάλογο που έχει 
σχεδιαστεί από το σύστηµα σύµφωνα µε το µοντέλο του που προέκυψε στο δι-
αγνωστικό τµήµα µε στόχο να τον βοηθήσει να αναστοχαστεί τις απαντήσεις 
του και να οδηγηθεί σε περισσότερο επιστηµονική σκέψη. Ο εκπαιδευόµενος 
κατά την αλληλεπίδρασή του µε το ReTuDiS συµµετέχει στην αλλαγή του µο-
ντέλου του. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιεί το σύστηµα έχει συγκεκριµένη 
δοµή. Το σύστηµα ReTuDiS είναι εφοδιασµένο µε εργαλεία συγγραφής που 
υποστηρίζουν και καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό-συγγραφέα στη σχεδίαση και 
ανάπτυξη διαλογικών δραστηριοτήτων κατανόησης κειµένου για εξατοµικευ-
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µένη µάθηση ακολουθώντας τη δοµή του συστήµατος χωρίς να απαιτούνται 
γνώσεις προγραµµατισµού (Τσαγκάνου & Γρηγοριάδου 2006). Το συγγραφικό 
εργαλείο του ReTuDiS περιλαµβάνει τα εργαλεία και το κέλυφος. Τα εργαλεία 
υποστηρίζουν τον συγγραφέα στην εισαγωγή δεδοµένων στο σύστηµα για την 
κατασκευή διαλογικών δραστηριοτήτων. Το κέλυφος αξιοποιεί το εκπαιδευ-
τικό υλικό που εισάγει ο συγγραφέας σύµφωνα µε τις επιλογές του και τις 
συνδέσεις που πραγµατοποιεί σε συνδυασµό µε προκαθορισµένα δεδοµένα, 
όπως οι στρατηγικές διαλόγου. 

Η χρήση ενός συγγραφικού εργαλείου όπως το παραπάνω µπορεί να συµ-
βάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και 
Γλωσσικής Τεχνολογίας έχει αξιοποιηθεί το σύστηµα για την εξοικείωση των 
φοιτητών µε τα διαλογικά συστήµατα µέσω της σχεδίασης διαλογικών δρα-
στηριοτήτων που υποστηρίζονται από το συγγραφικό εργαλείο του συστήµα-
τος ReTuDiS.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτική αξιο-
λόγηση µπορεί να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στη µάθηση εφόσον αναµιχθεί 
µε τη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία αντί να τοποθετείται στο τέλος της 
διδασκαλίας (Pellegrino, Chudowsky & Glaser 2001). Τα τελευταία χρόνια, η 
αξιολόγηση συχνά διαθέτει ένα διδακτικό χαρακτήρα, αναλαµβάνοντας ρό-
λους σχετικά µε την οργάνωση και τη ρύθµιση της διδακτικής πράξης, την 
ενίσχυση της εµπλοκής του εκπαιδευόµενου στη µάθηση και τη διευκόλυνση 
της ουσιαστικής µάθησης (Gouveia & Valadares 2004). 

Στην κατεύθυνση της µελέτης και ανάπτυξης εναλλακτικών εργαλείων 
αξιολόγησης, στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του 
τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, αναπτύχθηκε το 
COMPASS (COncept MaP ASSessment tool) που αποτελεί ένα προσαρµοστι-
κό εργαλείο αξιολόγησης εννοιολογικών χαρτών.

COMPASS: Προσαρµοστικό εργαλείο αξιολόγησης εννοιολογικών χαρ-
τών http://hermes.di.uoa.gr/compass 
Το COMPASS (COncept MaP ASSessment tool) (Gouli et al. 2004) είναι ένα 
διαδικτυακό προσαρµοστικό εργαλείο αξιολόγησης εννοιολογικών χαρτών το 
οποίο υποστηρίζει τη µαθησιακή διαδικασία και τη διαδικασία της αξιολόγη-
σης εµπλέκοντας τους εκπαιδευόµενους στην εκπόνηση δραστηριοτήτων που 
βασίζονται στους εννοιολογικούς χάρτες. 

Συγκεκριµένα, το COMPASS:
• επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να εκπονήσουν δραστηριότητες εννοιο-

λογικής χαρτογράφησης
• δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης του εννοιολογικού χάρτη του εκπαιδευ-

όµενου βάσει κριτηρίων αξιολόγησης που ορίζονται από τον εκπαιδευτικό. 
Η αξιολόγηση στηρίζεται στη σύγκριση του χάρτη του εκπαιδευόµενου µε 
το χάρτη του έµπειρου (π.χ. εκπαιδευτικού) (Gouli et al. 2005). 

• καθοδηγεί, βοηθά και διδάσκει τους εκπαιδευόµενους παρέχοντας διαφο-
ρετικούς τύπους και πολλαπλές µονάδες ανατροφοδότησης, προσαρµο-
σµένης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του εκπαιδευόµε-
νου (Gouli et al. 2006). 
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• υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχοντας στον εκπαιδευτικό 
τη δυνατότητα να δηµιουργεί δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογρά-
φησης. 
Το COMPASS µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη φάση της διαγνωστικής αξι-

ολόγησης για τη διερεύνηση των πρότερων αντιλήψεων των µαθητών, στη δι-
αµορφωτική αξιολόγηση, καθώς και στην τελική αξιολόγηση.

Για να είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό πλαί-
σιο αξιολόγησης χρησιµοποιώντας το COMPASS θα πρέπει να διαθέτει δεξιό-
τητες (Grigoriadou et al. 2006) για σχεδίαση δραστηριοτήτων αξιολόγησης εν-
νοιολογικής χαρτογράφησης καθώς και των πλαισίων αξιολόγησης του χάρτη 
του εκπαιδευόµενου και παροχής ανατροφοδότησης.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Στην περιοχή της Υποστηριζόµενης από Υπολογιστές Συνεργατικής Μάθησης 
(CSCL) τα µέλη των οµάδων συχνά χρησιµοποιούν ένα εργαλείο που επιτρέ-
πει τη σύγχρονη επικοινωνία µέσω κειµένου. Ωστόσο σε αυτήν την µορφή της 
σύγχρονης επικοινωνίας οι εκπαιδευόµενοι χρειάζονται καθοδήγηση και υπο-
στήριξη. Σε πολλές περιπτώσεις, η καθοδήγηση παίρνει τη µορφή δοµηµένου 
διαλόγου που υλοποιείται µέσω προκαθορισµένων µηνυµάτων (Soller 2001). 

Με στόχο τη µελέτη των παραπάνω θεµάτων, στο εργαστήριο Εκπαιδευτι-
κής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών του ΕΚΠΑ, αναπτύχθηκε το ACT (Adaptive Communication Tool) το 
οποίο είναι ένα προσαρµοστικό εργαλείο που επιτρέπει τη σύγχρονη επικοι-
νωνία µέσω κειµένου.

ACT: Προσαρµοστικό Περιβάλλον Σύγχρονης Επικοινωνίας
 http://hermes.di.uoa.gr/act
To ACT (Adaptive Communication Tool) (Gogoulou et al. 2005) είναι ένα δι-
αδικτυακό προσαρµοστικό εργαλείο που επιτρέπει τη σύγχρονη επικοινωνία 
µεταξύ των εκπαιδευόµενων (µέχρι τέσσερα άτοµα) κατά τη διάρκεια εκπόνη-
σης συνεργατικών δραστηριοτήτων. 

Το ACT υιοθετεί τον ελεύθερο και το δοµηµένο διάλογο (∆∆) και χρησι-
µοποιεί ως υποστηρικτικές πρότυπες φράσεις (ΥΠΦ) τόσο τις Αρχικές Φρά-
σεις (ΑΦ) όσο και τις ∆ηλώσεις Ενεργειών (∆Ε), όπως έχουν προκύψει από 
τρεις εµπειρικές µελέτες που διεξήχθησαν (Gogoulou et al. 2004). Οι Αρχικές 
Φράσεις αφορούν προκαθορισµένες ΥΠΦ οι οποίες αποτελούν την αρχή του 
µηνύµατος και µπορεί να συµπληρώνονται µε επιπρόσθετο κείµενο από τον 
εκπαιδευόµενο αν είναι ηµιδοµηµένες. Για παράδειγµα µε την ΑΦ «∆ιαφω-
νώ … γιατί …» (ηµιδοµηµένη), ο εκπαιδευόµενος δηλώνει ότι διαφωνεί µε µια 
προηγούµενη διατυπωµένη άποψη/πρόταση, επεξηγώντας/τεκµηριώνοντας 
τους λόγους της διαφωνίας του. Οι ∆ηλώσεις Ενεργειών αφορούν προκαθο-
ρισµένες ΥΠΦ που επιτρέπουν στον εκπαιδευόµενο να δηλώσει το σκοπό του 
µηνύµατός του µέσω ενός κατάλληλου λεκτικού. Για παράδειγµα, η ∆Ε «∆ιευ-
κρίνιση» δηλώνει ότι το µήνυµά του διευκρινίζει/επεξηγεί ένα προηγούµενο 
µήνυµα.

Οι ΑΦ/∆Ε προσαρµόζονται µε βάση (i) τα προσδοκώµενα µαθησιακά 
αποτελέσµατα, (ii) τους ρόλους που ορίζονται στους εκπαιδευόµενους από 
το µοντέλο συνεργασίας, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της δραστηριότητας, 
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και (iii) τα υποστηρικτικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την εκπόνηση 
της δραστηριότητας (π.χ. εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης). Το ACT 
δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να εµπλουτίσουν τα διαθέσιµα 
σύνολα των ΥΠΦ ορίζοντας τις δικές τους ΑΦ/∆Ε που αποτελούν τµήµα του 
µοντέλου του εκπαιδευόµενου.

Για να είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να σχεδιάσει, οργανώσει και εγκαθι-
δρύσει συνεργατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο ACT θα πρέπει να 
διαθέτει δεξιότητες (Grigoriadou et al. 2006) για σχεδίαση συνεργατικών µα-
θησιακών δραστηριοτήτων, προσδιορισµό µοντέλων συνεργασίας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το ∆ιαδίκτυο και γενικότερα οι ΤΠΕ διαθέτουν µία σηµαντική εκπαιδευτική 
δυναµική που µπορεί ουσιαστικά να συµβάλλει στην ανανέωση των παραδο-
σιακών εκπαιδευτικών πρακτικών. Ωστόσο η µεγαλύτερη πρόκληση που τί-
θεται για την εκπαιδευτική κοινότητα είναι προς την ανάπτυξη δηµιουργικών 
καινοτόµων µαθησιακών περιβαλλόντων που εµπλέκουν τους εκπαιδευόµε-
νους σε κατάλληλα σχεδιασµένες δραστηριότητες (ατοµικές ή οµαδικές) µέσα 
από τις οποίες ενεργητικά οικοδοµούν τη γνώση τους. Τα ΠΠΜ µπορούν να 
παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση υποστηρίζοντας 
εναλλακτικές µορφές µάθησης.

Η πιλοτική χρήση και η αρχική αξιολόγηση των ΠΠΜ που έχουν αναπτυ-
χθεί στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµα-
τος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο µαθηµάτων 
του τµήµατος, ανέδειξε την προστιθέµενη αξία στη διδακτική και µαθησιακή 
διαδικασία, καθώς και τη θετική στάση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση 
τέτοιων περιβαλλόντων. Ιδιαίτερα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σηµαντική την 
παροχή εργαλείων συγγραφής και κατάλληλης υποστήριξης στη σχεδίαση και 
διαχείριση των επιθυµητών εκπαιδευτικών καταστάσεων µε την ενσωµάτωση 
Προσαρµοστικών Περιβαλλόντων Μάθησης. Ωστόσο, είναι εξίσου φανερό ότι 
εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόµενοι χρειάζονται χρόνο για να εξοικειωθούν µε 
τις νέες δυνατότητες που παρέχουν τα ΠΠΜ, να αναπτύξουν τις απαιτούµε-
νες δεξιότητες για την ουσιαστική αξιοποίησή τους και να συµβάλλουν στην 
εξέλιξη και προώθησή τους. 
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