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Περίληψη 
 Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθήθη-
κε για την εξοικείωση µεταπτυχιακών φοιτητών µε τα διαλογικά συστήµατα. Οι 
φοιτητές κλήθηκαν να συµµετέχουν στη σχεδίαση διαλογικών δραστηριοτήτων 
για εξατοµικευµένη µάθηση µε χρήση του συγγραφικού εργαλείου του διαλογικού 
συστήµατος ReTuDiS (Reflective Tutorial Dialogue System). Παρουσιάζουµε το 
συγγραφικό εργαλείο του συστήµατος και τις φάσεις εργασίας των φοιτητών για 
την επιλογή και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού µε στόχο την ανάπτυξη δια-
λογικών δραστηριοτήτων. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα αξιολόγησης 
του συγγραφικού εργαλείου ως εκπαιδευτικού µέσου εξοικείωσης µε τα διαλογικά 
συστήµατα και εξάγονται συµπεράσµατα.

Λέξεις Κλειδιά
Συγγραφικό εργαλείο, διαλογικά συστήµατα, εκπαίδευση φοιτητών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα διαλογικά συστήµατα στηρίζονται στην εµπλοκή του εκπαιδευόµενου σε 
συζήτηση και προωθούν την αναστοχαστική µέθοδο µάθησης (Zapata-Riviera 
& Greer, 2002, Schultz al., 2003, Bull & Nghien, 2002). Ο εκπαιδευόµενος εν-
θαρρύνεται να υπερασπιστεί τις απόψεις του έναντι του συστήµατος, να συζη-
τήσει, να προβάλλει επιχειρήµατα, να παίρνει ανάδραση από το σύστηµα και 
µπορεί να τροποποιήσει τη συλλογιστική του οδηγούµενος προς τον επιστη-
µονικό τρόπο σκέψης. 

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 αποτελεσµα-
τικότερη διδασκαλία και µάθηση (Freedman, 2000). Η εξοικείωση µε ένα σύστη-
µα 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 
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από αυτές να µάθει. Τα διαλογικά συστήµατα είναι συχνά εφοδιασµένα µε 
συγγραφικά εργαλεία (Ritter & Blessing, 1998). Ένα συγγραφικό εργαλείο εί-
ναι ένα περιβάλλον που επιτρέπει σε χρήστες χωρίς γνώσεις προγραµµατισµού 
να οργανώσουν το εκπαιδευτικό υλικό τους (Murray, 2003). Υποστηρίζει τους 
συγγραφείς στην αναπαράσταση γνώσης µε τεχνικές τεχνητής νοηµοσύνης. Η 
διαδικασία συγγραφής είναι µία διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού υλικού, 
σχεδίασης και διασύνδεσης γνώσης. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε την εκπαιδευτική διαδικασία που ακο-
λουθήθηκε για την εκπαίδευση µεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη δια-
λογικών δραστηριοτήτων για εξατοµικευµένη µάθηση που υποστηρίζει το συγ-
γραφικό εργαλείο του διαλογικού συστήµατος µοντελοποίησης εκπαιδευόµε-
νου για κατανόηση κειµένου ReTuDiS. 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
RETUDIS
Για τη κατασκευή διαλογικών δραστηριοτήτων µέσω ενός συγγραφικού εργαλεί-
ου, ακολουθείται από τον συγγραφέα διαδικασία που περιλαµβάνει πρόσληψη 
γνώσης και διαχείριση µεγάλου όγκου σύνθετης πληροφορίας (Murray, 2003). 
Τα συγγραφικά εργαλεία για κατανόηση κειµένου παρέχουν στους συγγραφείς 
κατάλληλη υποδοµή και καθοδήγηση για να οργανώσουν και να εισάγουν το 
ανάλογο υλικό (κείµενα, ερωτήσεις, διάλογους κλπ) προκειµένου να διαγνώσουν 
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευόµενοι κατά τη κατανόηση κειµέ-
νων αλλά και να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες αυτές. 

Το σύστηµα ReTuDiS προσεγγίζει τη κατανόηση κειµένου από τους εκπαι-
δευόµενους υποστηρίζοντας ότι πρωταρχικό ρόλο στην οικοδόµηση αναπα-
ραστάσεων κατά τη κατανόηση κειµένου από εκπαιδευόµενους διαδραµατίζει 
η κατανόηση των εννοιολογικών κατηγοριών: κατάσταση, γεγονός και πράξη 
(Baudet & Denhière, 1992). Η κατανόηση κειµένου συσχετίζεται µε την από-
δοση αιτιακών συνδέσεων µεταξύ των συµβάντων σε ένα κείµενο και οι εκπαι-
δευόµενοι συνθέτουν µια αναπαράσταση του κειµένου που περιλαµβάνει τις 
τρεις γνωστικές κατηγορίες. Όσον αφορά το διάλογο, το σύστηµα ReTuDiS 
στηρίζεται στις θεωρίες για διαχείριση διαλόγου, χρήση διαλογικών στρατηγι-
κών, τακτικών διαλόγου και σχεδίων διαλόγου στη µάθηση (Collins, 1987). 

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Το συγγραφικό εργαλείο παρέχει στο συγγραφέα τη δυνατότητα να πραγµα-
τοποιήσει: 
∆όµηση του κειµένου µε χωρισµό σε παραγράφους. Το κείµενο διαµορφώνεται 

σε παραγράφους, που λέγονται παράγοντες, καθένας από τους οποίους 
αναπαριστά µία γνωστική κατηγορία (κατάσταση, γεγονός και πράξη).

Απόδοση τίτλων στους παράγοντες. Ο συγγραφέας δίνει µία φράση-τίτλο για 
κάθε παράγοντα, που χρησιµοποιείται από το σύστηµα για την οργάνωση 
της δοµής του.

Ορισµό των γνωστικών κατηγοριών. Ο συγγραφέας καθορίζει τον αριθµό των 
γνωστικών κατηγοριών που αναπαριστάνονται στο κείµενο. Στη περίπτω-
ση ιστορικού κειµένου έχουν χρησιµοποιηθεί τρεις γνωστικές κατηγορίες: 
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κατάσταση, γεγονός και πράξη (Tsaganou et al., 2004), ενώ στη περίπτω-
ση τεχνικού κειµένου δύο γνωστικές κατηγορίες: κατάσταση και γεγονός 
(Lalakou et al., 2005). 

Εισαγωγή ερωτήσεων µε εναλλακτικές απαντήσεις. Για κάθε παράγοντα που 
έχει τίτλο, ο συγγραφέας εισάγει τα ζευγάρια ερωτήσεων που έχει προετοι-
µάσει και τις εναλλακτικές απαντήσεις. Στη πρώτη ερώτηση σε κάθε ζευ-
γάρι ερωτήσεων αντιστοιχούν εναλλακτικές απαντήσεις που δηλώνονται 
στο σύστηµα ως πιθανές θέσεις του εκπαιδευόµενου για την ερώτηση αυτή. 
Στη δεύτερη ερώτηση σε κάθε ζευγάρι ερωτήσεων αντιστοιχούν εναλλα-
κτικές απαντήσεις που δηλώνονται στο σύστηµα ως πιθανές αιτιολογήσεις 
του εκπαιδευόµενου για την ερώτηση αυτή. 

Εισαγωγή χαρακτηρισµών απαντήσεων. Το σύστηµα ζητάει από τον συγγρα-
φέα να ταξινοµήσει τις εναλλακτικές απαντήσεις ως επιστηµονικές, προς 
την επιστηµονική κατεύθυνση ή µη επιστηµονικές. 

Εισαγωγή διαλόγων και επιλογή τακτικής. Ο συγγραφέας εισάγει τα ειδικά 
τµήµατα-διαλόγου, που έχει προετοιµάσει για όλους τους συνδυασµούς 
πιθανών απαντήσεων που µπορεί να δοθούν από τους εκπαιδευόµενους 
και τα συσχετίζει κατάλληλα µε τις αντίστοιχες απαντήσεις σύµφωνα µε τη 
καθοδήγηση του συστήµατος. Κάθε ειδικό τµήµα-διαλόγου σχετίζεται µε 
προκαθορισµένες και ενσωµατωµένες στο σύστηµα τακτικές διαλόγου. Οι 
τακτικές διαλόγου είναι παραδείγµατα, αντι-παραδείγµατα και υποθέσεις 
πάνω σε ένα θέµα και επιλέγονται από τον συγγραφέα κάθε φορά που κά-
νει εισαγωγή ενός ειδικού τµήµατος διαλόγου. 

Επιλογή της διδακτικής στρατηγικής. Η επιλογή της διδακτικής στρατηγικής γί-
νεται από τον συγγραφέα κατόπιν παρότρυνσης του συστήµατος. Μορφές 
διδακτικής στρατηγικής που είναι ενσωµατωµένες στο σύστηµα είναι: α) ο 
διάλογος αρχίζει µε συζήτηση για τον παράγοντα για τον οποίο φαίνεται 
ότι ο εκπαιδευόµενος αντιµετωπίζει τις µικρότερες µαθησιακές δυσκολίες 
και β) ο διάλογος αρχίζει για εκείνο τον παράγοντα όπου υπάρχει αντίφα-
ση ανάµεσα στη θέση και στην αιτιολόγηση και αγνοεί τους παράγοντες 
για τους οποίους δεν υπάρχουν αντιφάσεις.

Εισαγωγή χαρακτηρισµών προφίλ. Ο συγγραφέας ορίζει τις πιθανές κατηγορίες 
προφίλ (από πολύ χαµηλό,…έως πολύ υψηλό) για τους εκπαιδευόµενους µε 
βάση την απόδοσή τους. Το προφίλ αποτελεί µία έκθεση των απαντήσεων 
του εκπαιδευόµενου και του χαρακτηρισµού τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
Το συγγραφικό εργαλείο του συστήµατος ReTuDiS περιλαµβάνει τα εργαλεία 
και το κέλυφος. Τα εργαλεία υποστηρίζουν τον συγγραφέα στην εισαγωγή δε-
δοµένων στο σύστηµα για τη κατασκευή διαλογικών δραστηριοτήτων είναι: 
τα πεδία κειµένου για την εισαγωγή των δεδοµένων, οι αναδυόµενες λίστες 
για την επιλογή προ καθορισµένων τιµών πχ. στρατηγικές διαλόγου, τα πλή-
κτρα διασύνδεσης για τη διασύνδεση µονάδων εκπαιδευτικού υλικού µε τα 
προφίλ των εκπαιδευόµενων, οι υποδείξεις, η βοήθεια πλοήγησης και τα ερ-
γαλεία διαχείρισης για επεξεργασία του υλικού και τη κεντρική διαχείριση του 
εκπαιδευτικού υλικού (Σχήµα 1). Το κέλυφος αξιοποιεί το εκπαιδευτικό υλικό 
που εισάγει ο συγγραφέας σύµφωνα µε τις επιλογές του και τις συνδέσεις που 
πραγµατοποιεί σε συνδυασµό µε προκαθορισµένα δεδοµένα, όπως οι στρα-
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τηγικές διαλόγου. Σαν αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία ενός σηµασιολογικού 
δικτύου του οποίου οι κόµβοι είναι µονάδες του εκπαιδευτικού υλικού και οι 
κλάδοι σύνδεσης αναπαριστάνουν πιθανές διαδροµές του εκπαιδευόµενου 
καθώς πραγµατοποιεί δραστηριότητες. Το κέλυφος κατασκευάζει το µοντέλο 
εκπαιδευόµενου και το παρουσιάζει σε αυτόν. 
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Σχήµα 1. Τα εργαλεία του συγγραφικού εργαλείου του συστήµατος ReTuDiS.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Η εκπαιδευτική διαδικασία είχε ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών µε τα 
διαλογικά συστήµατα µέσω της σχεδίασης διαλογικών δραστηριοτήτων που 
υποστηρίζονται από το συγγραφικό εργαλείο του συστήµατος ReTuDiS. Η 
πειραµατική έρευνα έγινε σε τρεις φάσεις µε τη συµµετοχή µεταπτυχιακών 
φοιτητών του Πανεπιστήµιου Αθήνας. Συγκεκριµένα συµµετείχαν εννέα οµά-
δες µεταπτυχιακών φοιτητών που παρακολουθούν την 6η κατεύθυνση του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών και τέσσερις οµάδες µεταπτυχιακών φοιτητών που παρακο-
λουθούν το ∆ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα: Βασική και Εφαρµοσµένη Γνω-
σιακή Επιστήµη.

Πρώτη φάση. Στη πρώτη φάση έγινε εισαγωγή στα διαλογικά συστήµατα 
και παρουσιάστηκε το σύστηµα ReTuDiS (Grigoriadou et al, 2005). Ιδιαίτερη 
έµφαση δόθηκε στην παρουσίαση ενσωµατωµένων στο σύστηµα δραστηριο-
τήτων για εξατοµικευµένο διάλογο που ευνοούν τον αναστοχασµό. Στη συνέ-
χεια, συζητήθηκε εκτενώς η διαδικασία επιλογής και οργάνωσης του εκπαι-
δευτικού υλικού και ζητήθηκε από τους φοιτητές να προετοιµάσουν σύντοµη 
πρόταση, 2-3 σελίδων, για τη δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού (κείµενο, ερω-
τήσεις, εναλλακτικές απαντήσεις και διάλογους) σύµφωνα µε τις προδιαγρα-
φές του συστήµατος και ακολουθώντας τα παρακάτω. 

Τίτλος: Ανάπτυξη Αλληλεπιδραστικού Εκπαιδευτικού Υλικού για το διαλογικό 
Εκπαιδευτικό Σύστηµα RETUDIS επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω γνωστικά 
αντικείµενα: α) Λειτουργία τοπικού δικτύου υπολογιστών - τοπολογίες και 
χαρακτηριστικά δικτύων β) Ιστορικό κείµενο από την Ελληνική ιστορία (η να προτείνετε 
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άλλο)
- Nα σχεδιάσετε εκπαιδευτική δραστηριότητα για τη διάγνωση της κατανόησης κειµένου 

από µαθητές που να περιλαµβάνει:

α) ένα κείµενο που αφορά το γνωστικό αντικείµενο. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κείµενο 

από σχολικά ή άλλα βιβλία και να το τροποποιήσετε ώστε να είναι περιεκτικό χωρίς 

όµως να παραθέτει συµπεράσµατα, αφού αυτά καλούνται να τα εξάγουν οι µαθητές. 

Το κείµενο να χωριστεί σε παραγράφους και για κάθε παράγραφο να δώσετε έναν 

τίτλο.

β) ένα ζευγάρι ερωτήσεων για κάθε παράγραφο: η πρώτη ερώτηση να ζητάει την άποψη- 

θέση που έχει ο µαθητής στο θέµα της ερώτησης και η δεύτερη την αιτιολόγηση της 

άποψης αυτής. 

γ) τέσσερις τουλάχιστο εναλλακτικές απαντήσεις για κάθε σκέλος της ερώτησης. Οι 

εναλλακτικές απαντήσεις να εκτείνονται σε όλο το φάσµα πιθανών απαντήσεων 

µε χαρακτηρισµούς: επιστηµονική, λιγότερο επιστηµονική, …µη επιστηµονική. 

Τις εναλλακτικές απαντήσεις µπορείτε να τις κατασκευάσετε κάνοντας έρευνα 

µε ερωτήσεις ανοικτού τύπου και µε τη συµµετοχή µικρού δείγµατος µαθητών, 

αναζητώντας στη βιβλιογραφία ή καταφεύγοντας στη προσωπική σας διδακτική 

εµπειρία. 

- Nα σχεδιάσετε εκπαιδευτική δραστηριότητα µε εξατοµικευµένο διάλογο που 

στηρίζεται στη προηγούµενη διάγνωση. Για όλους τους συνδυασµούς ζευγαριών 

εναλλακτικών απαντήσεων να σχεδιάσετε διάλογους ώστε να υποστηρίξουν 

εξατοµικευµένη µάθηση. Για το σχεδιασµό του διαλόγου, που σκοπό έχει να βοηθήσει 

τους µαθητές να ξεπεράσουν τις λανθασµένες / αντιφατικές απαντήσεις τους, 

µπορείτε να χρησιµοποιήσετε υποθέσεις, παραδείγµατα, αντι-παραδείγµατα και 

στοιχεία υποκίνησης του ενδιαφέροντος του µαθητή και συµµετοχής του στο διάλογο. 

Ο διάλογος να περιλαµβάνει τουλάχιστον τέσσερα βήµατα.

- Να κατασκευάσετε demo σε html ή να εισάγετε το εκπαιδευτικό υλικό στο σύστηµα 

ReTuDiS.

- Να διατυπώσετε τους διδακτικούς στόχους, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, τις 

προαπαιτούµενες γνώσεις (αν πρέπει να υπάρχουν) και τους ρόλους εκπαιδευτικού 

και εκπαιδευοµένων της δραστηριότητας.

∆εύτερη φάση. Στη δεύτερη φάση οι φοιτητές παρουσίασαν τις προτάσεις 
τους που αξιολογήθηκαν από τους διδάσκοντες. Τα κριτήρια αξιολόγησης 
ήταν η αρτιότητα της οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού και η καταλληλό-
τητα του επιλεγµένου εκπαιδευτικού υλικού για τη διατύπωση ερωτήσεων και 
εναλλακτικών απαντήσεων. Επίσης αν οι ερωτήσεις µπορούν να απαντηθούν 
µε βάση το κείµενο και ποιος ο βαθµός δυσκολίας και αν οι προτεινόµενοι δι-
άλογοι ευνοούν τον αναστοχασµό και την εξατοµικευµένη µάθηση. Τέλος αν 
έχουν διατυπωθεί τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα από τη πραγµατοποίηση 
της δραστηριότητας από τους µαθητές. 

Μετά ακολούθησε συζήτηση και έγιναν διδακτικές παρεµβάσεις. ∆όθηκαν 
γενικές οδηγίες για όλες τις οµάδες και ειδικές για κάθε γνωστικό αντικείµε-
νο και για οµάδα ξεχωριστά. Συγκεκριµένα, έγιναν υποδείξεις σε οµάδες που 
παρουσίασαν ελλιπείς προτάσεις λόγω αδυναµιών στη διατύπωση ερωτήσεων 
κατάλληλων για τον εντοπισµό των αντιφάσεων στις απαντήσεις των µαθη-
τών. Μία οµάδα παρουσίασε δύο προτάσεις µε θέµατα: «Το πρότυπο O.S.I.» 
και «Σχεδίαση και υλοποίηση δοµηµένης καλωδίωσης τοπικών δικτύων τοπο-
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λογίας αστέρα» από τις οποίες επιλέχθηκε η δεύτερη (η οποία και παρουσιά-
ζεται στη συνέχεια) ως πιο άρτια προετοιµασµένη, αλλά και επειδή το γνωστι-
κό αντικείµενο που πραγµατεύεται προσφέρεται αποτελεσµατικότερα για τη 
διατύπωση ποικιλίας ερωτήσεων. Όσον αφορά το διάλογο, επισηµάνθηκε στις 
οµάδες ότι είναι αναγκαία η κάλυψη όλων των δυνατών συνδυασµών απαντή-
σεων των µαθητών µε δεδοµένο ότι το εκπαιδευτικό αυτό υλικό θα ενσωµατω-
θεί σε ένα διαλογικό σύστηµα µε το οποίο θα αλληλεπιδρά ο µαθητής. Επίσης 
συζητήθηκαν αδυναµίες σχετικά µε τη διατύπωση των προσδοκώµενων απο-
τελεσµάτων.

Τρίτη φάση. Στη Τρίτη φάση έγινε από τους φοιτητές ανάπτυξη demo του 
εκπαιδευτικού υλικού σε html. Έγινε παρουσίαση των εργασιών, ακολούθησε 
συζήτηση για τη προοπτική εισαγωγής του εκπαιδευτικού υλικού στο σύστη-
µα ReTuDiS. Τέλος έγινε παράδοση των εργασιών.

Ακολουθεί ενδεικτικό απόσπασµα πρότασης εργασίας από τη δεύτερη 
φάση (όπου ο εκπαιδευόµενος έχει επιλέξει απαντήσεις: θέση 3 και αιτιολό-
γηση 2). Οι παρατηρήσεις που έγιναν για τη πρόταση αυτή αφορούσαν το 
µέγεθος του κειµένου, τα επίπεδα του διαλόγου και τη διατύπωση των προσ-
δοκώµενων αποτελεσµάτων. 

Εργασία

Τίτλος: Σχεδίαση και Υλοποίηση ∆οµηµένης Καλωδίωσης Τοπικών ∆ικτύων 
Τοπολογίας Αστέρα

Φύλλο ∆ραστηριότητας
Να διαβάσεις το κείµενο προσεκτικά και να απαντήσεις σε κάθε ερώτηση επιλέγοντας 

για κάθε ερώτηση µία από τις εναλλακτικές απαντήσεις.
Σε ένα ενσύρµατο τοπικό δίκτυο υπολογιστών µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε, τόσο 

οµοαξονικά καλώδια και καλώδια UTP και STP µε ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων 

από1 Mbps έως 100 Μbps, όσο και οπτικές ίνες, που υποστηρίζουν ταχύτητες της 

τάξης του 1 Gbps. Η χρήση δοµηµένης καλωδίωσης κατά την εγκατάσταση ενός 

τοπικού δικτύου υπολογιστών σε διάταξη αστέρα, διασφαλίζει την αποτελεσµατική 

διαχείριση του δικτύου. Σε ένα πολυώροφο κτήριο, κάθε όροφος διαθέτει το δικό 

του οριζόντιο υποσύστηµα καλωδίωσης που συνδέει τους χώρους εργασίας σε 

κάθε όροφο, ενώ όλα αυτά τα οριζόντια υποσυστήµατα καλωδίωσης, συνδέονται 

µε ένα κατακόρυφο υποσύστηµα καλωδίωσης, προκειµένου να είναι δυνατή 

η επικοινωνία µεταξύ των ορόφων του κτιρίου. Στο κατακόρυφο υποσύστηµα 

καλωδίωσης πρέπει να είναι δυνατή η αθροιστική µεταφορά πληροφορίας από 

όλους τους ορόφους ταυτόχρονα γι΄ αυτό απαιτείται χρήση µέσου µετάδοσης µε 

υψηλές ταχύτητες. Στην περίπτωση του υποσυστήµατος οριζόντιας καλωδίωσης, 

η µέγιστη επιτρεπτή απόσταση για οριζόντιο καλώδιο από το χώρο του διανοµέα 

µέχρι την τηλεπικοινωνιακή έξοδο, είναι τα 90 µέτρα. Στη περίπτωση του 

υποσυστήµατος κατακόρυφης καλωδίωσης, η µέγιστη απόσταση µεταφοράς 

δεδοµένων, είναι συνάρτηση του µέσου µετάδοσης που χρησιµοποιείται

Ζευγάρι ερωτήσεων 1. Για την κατασκευή της δοµηµένης καλωδίωσης ενός τοπικού 

δικτύου τοπολογίας αστέρα σε ένα 2οροφο κτήριο, λαµβάνοντας υπόψη και το 

κόστος, ποια ενσύρµατα µέσα θα χρησιµοποιήσεις και γιατί. Επέλεξε απαντήσεις: 
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Θέση
1. Οπτική ίνα σε όλο το δίκτυο (προς την επιστηµονική)

2. Οπτική ίνα στις οριζόντιες καλωδιώσεις και UTP / STP καλώδιο στην 

κατακόρυφη ( µη επιστηµονική)

3. Οπτική ίνα στην κατακόρυφη καλωδίωση και UTP / STP καλώδιο στις στις 

οριζόντιες καλωδιώσεις (επιστηµονική)

4. UTP / STP καλώδιο σε όλο το δίκτυο (προς την επιστηµονική)

Αιτιολόγηση
1. Επειδή θέλουµε να πετύχουµε ταυτόχρονη µεταφορά πληροφορίας από όλους 

τους ορόφους και χαµηλό κόστος (επιστηµονική)

2. Επειδή θέλουµε σχεδόν ταυτόχρονη µεταφορά πληροφορίας σε όλους τους 

κόµβους ανεξαρτήτως κόστους (προς την επιστηµονική)

3. Επειδή δεν µας ενδιαφέρει η ταχύτητα µετάδοσης της πληροφορίας αλλά η 

ακεραιότητα της και το χαµηλότερο δυνατόν κόστος(προς την επιστηµονική)

4. Επειδή ότι και να τοποθετήσω θα έχω ακεραιότητα µετάδοσης πληροφορίας µε 

οποιοδήποτε κόστος (µη επιστηµονική).

∆ιάλογος
Εκπαιδευτής: Η απαντήσεις στην ερώτηση 1 δείχνουν ότι ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ θα 

χρησιµοποιήσεις Οπτική ίνα  στην κατακόρυφη καλωδίωση και UTP / STP καλώδιο 

στις οριζόντιες καλωδιώσεις. Επίσης θεωρείς ότι είναι απαραίτητο να έχουµε 

ταυτόχρονη µεταφορά δεδοµένων ανεξαρτήτως κόστους. Θέλεις να το συζητήσουµε 

αυτό;  () Θέλω    ()∆εν Θέλω    () Επιστροφή στη 1η ερώτηση 

Εκπαιδευόµενος: () Θέλω 

Εκπαιδευτής: Για µία επιχείρηση που εκτείνεται σε δύο ορόφους το κόστος 

κατασκευής οριζόντιας καλωδίωσης µε οπτική ίνα είναι περίπου 50πλάσιο του UTP 

/ STP καλωδίου ενώ το όφελος από την εκµετάλλευση θα ήταν µερικά millisecond. 

Αξίζει το µεγάλο αυτό κόστος;  

() Ναι, γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να µας ενδιαφέρει το κόστος

() Όχι, επιστροφή στη 1η ερώτηση για να αλλάξω επιλογή

Εκπαιδευόµενος: () Όχι, επιστροφή στη 1η ερώτηση για να αλλάξω επιλογή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
Η αξιολόγηση του συγγραφικού εργαλείου ως εκπαιδευτικού µέσου για εξοι-
κείωση µε τα διαλογικά συστήµατα εκπαιδευόµενων µεταπτυχιακών φοιτητών 
έγινε σε δύο φάσεις µε τη συµµετοχή ειδικών στη διδακτική του γνωστικού 
αντικειµένου και στη διδακτική αξιοποίηση νοηµόνων εκπαιδευτικών συστη-
µάτων. Η αξιολόγηση εστιάστηκε κυρίως στα εκπαιδευτικά οφέλη που απορ-
ρέουν από τη χρήση ενός συγγραφικού εργαλείου για την ανάπτυξη διαλογι-
κών δραστηριοτήτων και στη διερεύνηση προβληµάτων προσαρµοσιµότητας 
του συστήµατος σε νέο διδακτικό υλικό (Murray, 2003). Οι ειδικοί κλήθηκαν 
να σχολιάσουν θέµατα σχετικά µε αποτελεσµατικότητα του συστήµατος να 
βοηθήσει τον εκπαιδευµένο συγγραφέα στην εισαγωγή υλικού και στην ορ-
γάνωση και διάρθρώση διαλογικής δραστηριότητας για εξατοµικευµένη µά-
θηση. Επίσης, πόσο γενικό είναι το σύστηµα ώστε να καλύπτει διαφορετικές 
γνωστικές περιοχές και πόσο εύκολο είναι να µάθουν να χρησιµοποιούν το 
σύστηµα οι µη έχοντες γνώσεις προγραµµατισµού. Τέλος ζητήθηκε η άποψή 
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τους για το γνωστικό υπόβαθρο των συγγραφέων και αν το υποκείµενο δι-
δακτικό µοντέλο περιορίζει τον συγγραφέα. Γενικά οι ειδικοί έδωσαν θετικά 
σχόλια και επισήµαναν ότι το υποκείµενο διδακτικό µοντέλο είναι αυτό που 
αρχικά φαίνεται να δυσκολεύει το συγγραφέα όχι τόσο να το κατανοήσει αλλά 
να το εφαρµόσει σε κάθε περίπτωση. Όµως, παρά τη δυσκολία το σύστηµα κα-
τευθύνει αποτελεσµατικά τους συγγραφείς να υποστηρίξουν διδακτικό υλικό 
από ποικίλες γνωστικές περιοχές. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε η εκπαιδευτική διαδικασία κατανόησης δι-
αλογικών συστηµάτων µέσω συγγραφής διαλογικών δραστηριοτήτων από µε-
ταπτυχιακούς φοιτητές µε το συγγραφικό εργαλείο του συστήµατος ReTuDiS. 
Η αξιολόγηση του συγγραφικού εργαλείου ως εκπαιδευτικού µέσου για την 
εξοικείωση µε τα διαλογικά συστήµατα έδειξε ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για τη ανάπτυξη δραστηριοτήτων από φοιτητές –µελλοντικούς εκπαιδευτι-
κούς µε στόχο την υποστήριξη εκπαιδευόµενων στην εξατοµικευµένη µάθηση 
σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα.

Μελλοντικά στοχεύουµε στην αξιολόγηση του συγγραφικού εργαλείου ως 
εκπαιδευτικού µέσου από εκπαιδευόµενους µεταπτυχιακούς φοιτητές διαδι-
κασία που δεν κατέστη δυνατό να πραγµατοποιηθεί σε αυτή τη φάση. Επίσης 
στοχεύουµε στην υποστήριξη πρόσβασης στο συγγραφικό εργαλείο του συ-
στήµατος ReTuDiS µέσω διαδικτύου, γεγονός που θα επιτρέψει τη διεξαγωγή 
ευρύτερης έρευνας ανάπτυξης διαλογικών δραστηριοτήτων από εκπαιδευτι-
κούς. 
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