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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το SCALE είναι ένα ∆ιαδικτυακό Προσαρµοστικό Περιβάλλον Μάθησης που υποστηρίζει την 
εξατοµικευµένη και τη συνεργατική µάθηση. Το SCALE δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να 
επιτύχει συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους του γνωστικού αντικειµένου που αφορούν στις προς 
µάθηση έννοιες µέσα από την εκπόνηση ατοµικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων καθώς και να 
καλλιεργήσει ικανότητες/δεξιότητες συνεργασίας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουµε το 
θεωρητικό πλαίσιο σχεδιασµού του περιβάλλοντος και τα δοµικά στοιχεία της δραστηριότητας που 
αφορούν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στο πλαίσιο «πράξης», στο πλαίσιο καθοδήγησης και στα 
εργαλεία της δραστηριότητας. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εξατοµικευµένη Μάθηση, Συνεργατική Μάθηση, Αξιολόγηση της Μάθησης, 
Ατοµικές και Συνεργατικές ∆ραστηριότητες, Θεωρία της ∆ραστηριότητας 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Τα τελευταία χρόνια πολλές ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη 

διαδικτυακών περιβαλλόντων συνεργατικής µάθησης. Οι συνεργατικές δραστηριότητες αποτελούν 
βασική µονάδα µάθησης και αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους εκπαιδευόµενους. Τα 
σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των περιβαλλόντων συνεργατικής µάθησης αφορούν στον τρόπο 
και στα εργαλεία που παρέχονται για επικοινωνία, στο είδος των συνεργατικών δραστηριοτήτων, 
στον αριθµό των συµµετεχόντων, στα κριτήρια για το σχηµατισµό οµάδων, στους χώρους που 
προσφέρουν στους εκπαιδευόµενους και στον τρόπο πρόσβασης σε αυτούς, στο βαθµό 
καθοδήγησης από το ίδιο το περιβάλλον καθώς και στην υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό 
(Dimitracopoulou & Petrou, 2003).  
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουµε το περιβάλλον SCALE (Supporting Collaboration and 

Adaptation in a Learning Environment) που είναι ένα ∆ιαδικτυακό Προσαρµοστικό Εκπαιδευτικό 
Περιβάλλον στο οποίο δοµικό στοιχείο αποτελούν οι δραστηριότητες (activity-centred approach). 
Το SCALE παρέχει στον εκπαιδευόµενο ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην επίτευξη 
µαθησιακών στόχων του γνωστικού αντικειµένου που αφορούν στις προς µάθηση έννοιες µέσα 
από την εκπόνηση ατοµικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων αλλά και στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων/δεξιοτήτων συνεργασίας και αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο µιας κοινότητας µάθησης. 
Το SCALE παρουσιάζει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά/λειτουργίες µε άλλα περιβάλλοντα 
συνεργατικής µάθησης όπως το CoVis (Pea et al., 1994) και το FLE (http://fle3.uiah.fi/) όσον 
αφορά στη λειτουργία του σηµειωµαταρίου, το HabiPro (Vizcaino & du Boulay, 2002), το 
COLER (Constantino-González & Suthers, 2001) και τον ευφυή πράκτορα του FLE (Morch, 
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Dolonen and Omdahl, 2003) όσον αφορά στους παιδαγωγικούς πράκτορες που υποστηρίζουν τόσο 
τη διαδικασία της µάθησης όσο και τη συνεργασία των εκπαιδευοµένων, το DEGREE (Barros & 
Verdejo, 2000) όσον αφορά στην υποστήριξη ηµιδοµηµένου διαλόγου στο εργαλείο επικοινωνίας. 
Τα προαναφερθέντα περιβάλλοντα είναι προσανατολισµένα στην υποστήριξη της συνεργατικής 
µάθησης. Το SCALE συνδυάζει και επεκτείνει τις δυνατότητες/λειτουργίες των προαναφερθέντων 
συστηµάτων στις κατευθύνσεις (i) της υποστήριξης της συνεργατικής και της εξατοµικευµένης 
µάθησης, (ii) της υποστήριξης της αξιολόγησης ως βασικό εργαλείο της µαθησιακής διαδικασίας, 
και (iii) της εξατοµικευµένης υποστήριξης των εκπαιδευόµενων, τόσο σε επίπεδο µάθησης όσο 
και σε επίπεδο συνεργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τις 
ανάγκες τους. Συγκεκριµένα, το SCALE υποστηρίζει (i) την εξατοµικευµένη µάθηση (α) 
επιτρέποντας στους εκπαιδευόµενους να εκπονήσουν ατοµικές δραστηριότητες, και (β) 
καθοδηγώντας/βοηθώντας τους εκπαιδευόµενους κατά τη διάρκεια εκπόνησης των 
δραστηριοτήτων µέσω παιδαγωγικών πρακτόρων και παρέχοντας ανατροφοδότηση 
προσαρµοσµένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων, (ii) τη 
συνεργατική µάθηση (α) επιτρέποντας στους εκπαιδευόµενους να εκπονήσουν συνεργατικές 
δραστηριότητες, (β) υποστηρίζοντας τη δηµιουργία οµάδων βάσει των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των εκπαιδευοµένων και των δραστηριοτήτων, (γ) υποστηρίζοντας εναλλακτικά 
µοντέλα συνεργασίας µεταξύ των µελών της οµάδας, (δ) ενισχύοντας τη συνεργασία και 
διευκολύνοντας τη σύγχρονη επικοινωνία των µελών της οµάδας των εκπαιδευόµενων, και (ε) 
καθοδηγώντας/βοηθώντας τους εκπαιδευόµενους στο επίπεδο επικοινωνίας µέσω παιδαγωγικών 
πρακτόρων, και (iii) την αξιολόγηση της µάθησης δίνοντας τη δυνατότητα (α) της αυτόµατης 
αξιολόγησης των δραστηριοτήτων που εκπονούνται από τους εκπαιδευόµενους, (β) της 
συνεργατικής αξιολόγησης εργασιών (collaborative assessment) και (γ) της αξιολόγησης εργασιών 
από άλλους εκπαιδευόµενους (peer assessment) και παρέχοντας στους εκπαιδευόµενους 
ανατροφοδότηση της µαθησιακής τους πορείας µε πολλαπλές µορφές που προσαρµόζονται στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες τους. 
Η λειτουργία του περιβάλλοντος SCALE καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε 

ο σχεδιασµός του παρουσιάζονται συνοπτικά στην επόµενη ενότητα. Στη συνέχεια, περιγράφεται 
αναλυτικά η δοµή των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται και συγκεκριµένα παρουσιάζονται τα 
δοµικά στοιχεία που στοιχειοθετούν το εκπαιδευτικό πλαίσιο, το πλαίσιο «πράξης», το πλαίσιο 
καθοδήγησης και τα εργαλεία που υποστηρίζουν την εκπόνηση της δραστηριότητας. Η 
παρουσίαση ολοκληρώνεται µε αναφορά στα άµεσα µελλοντικά µας σχέδια. 

 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SCALE – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
Στο SCALE (Σχήµα 1), ο εκπαιδευόµενος καθορίζει τη µαθησιακή του πορεία, επιλέγοντας 

αρχικά το γνωστικό αντικείµενο και το µαθησιακό στόχο που επιθυµεί να επιτύχει (π.χ. στο Σχήµα 
1, ο εκπαιδευόµενος έχει επιλέξει ως µαθησιακό στόχο την «Επαναληπτική δοµή Όσο» για το 
γνωστικό αντικείµενο «Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό»). Ο µαθησιακός στόχος αφορά σε µια ή 
περισσότερες βασικές έννοιες του γνωστικού αντικειµένου. Στη συνέχεια επιλέγει µια 
δραστηριότητα η οποία ανήκει σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για την 
επίτευξη του συγκεκριµένου µαθησιακού στόχου. Οι δραστηριότητες µπορεί να είναι ατοµικές ή 
συνεργατικές. Στην περίπτωση της συνεργατικής δραστηριότητας (π.χ. στο Σχήµα 1, η τρίτη 
δραστηριότητα), ο εκπαιδευόµενος καλείται να συνεργαστεί µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας του. 
Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να συνεργάζονται σε οµάδες που απαρτίζονται το πολύ 
από 4 άτοµα ακολουθώντας ένα συγκεκριµένο µοντέλο συνεργασίας. Τα µέλη της οµάδας µπορεί 
να δρουν (i) ισότιµα, δηλαδή όλοι έχουν τα ίδια καθήκοντα ή (ii) µε βάση συγκεκριµένους ρόλους 
οπότε τα καθήκοντα εξαρτώνται από το ρόλο του κάθε µέλους. Η επικοινωνία των µελών της κάθε 
οµάδας κατά τη διάρκεια εκπόνησης της συνεργατικής δραστηριότητας πραγµατοποιείται µε 
σύγχρονο τρόπο µέσω του προσαρµοστικού εργαλείου επικοινωνίας ACT, το οποίο παρουσιάζεται 
στη συνέχεια. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το µοντέλο συνεργασίας που ακολουθείται, ένα µέλος 
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της οµάδας αναλαµβάνει το ρόλο του µεσολαβητή (mediator) της οµάδας και είναι υπεύθυνος για 
την υποβολή της απάντησης που έχει προκύψει µετά από τη συνεργασία και την προτροπή για τη 
συνέχιση της συνεργασίας στο πλαίσιο της δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 
δραστηριότητας, οι εκπαιδευόµενοι έχουν στη διάθεσή τους ένα σύνολο από εργαλεία, ανάλογα µε 
το εκπαιδευτικό πλαίσιο της δραστηριότητας, που διευκολύνουν την εκπόνηση της (π.χ. το 
εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης COMPASS και το περιβάλλον αξιολόγησης PECASSE 
που περιγράφονται στη συνέχεια) καθώς και εργαλεία/λειτουργίες που υποστηρίζουν και 
καθοδηγούν τους εκπαιδευόµενους (π.χ. τους παιδαγωγικούς πράκτορες, το σηµειωµατάριο, την 
προσαρµοστική ανατροφοδότηση).  

 
Σχήµα 1. Η διεπαφή του περιβάλλοντος SCALE 

Ο σχεδιασµός του SCALE στηρίχθηκε στο µεθοδολογικό πλαίσιο της θεωρίας της 
∆ραστηριότητας (Activity Theory), η οποία βασίζεται στην ψυχολογική σχολή των Vygotsky, 
Leontiev και Lyria. Η θεωρία της δραστηριότητας έχει ως βασική µονάδα ανάλυσης τη 
δραστηριότητα και συνιστά ένα πλαίσιο για τη µελέτη διαφορετικών µορφών ανθρωπίνων 
πράξεων ως αναπτυξιακών διαδικασιών, µε το κοινωνικό και το ατοµικό επίπεδο διασυνδεόµενα 
(Αβούρης & Κόµης, 2003), και στοχεύει στην καταγραφή της δυναµικής των συνεργατικών 
περιβαλλόντων µάθησης και εργασίας (Κόλλιας & Βοσνιάδου, 2002). Οι Cole και Engeström 
(1993) ανέπτυξαν ένα µοντέλο συστήµατος που βασίζεται στη δραστηριότητα, ως ένα πλαίσιο για 
τη µελέτη του τρόπου οικοδόµησης της γνώσης, το οποίο ενσωµατώνει διάφορα εργαλεία 
διαµεσολάβησης µεταξύ του υποκειµένου και του αντικειµένου (το αντικείµενο οδηγεί σε ένα 
συγκεκριµένο αποτέλεσµα) συµπεριλαµβανοµένων της κοινότητας που εµπλέκεται, των κανόνων 
και του καταµερισµού εργασίας (Σχήµα 2). Το πάνω µέρος του τριγώνου που έχει ως κορυφές τα 
Εργαλεία ∆ιαµεσολάβησης, το Υποκείµενο, και το Αντικείµενο, απεικονίζει τη σχέση που υπάρχει 
ανάµεσα στο υποκείµενο και στο αντικείµενο όπως αυτή διαµορφώνεται από τα εργαλεία 
διαµεσολάβησης. Ουσιαστικά περιγράφει την εξατοµικευµένη µάθηση (individual learning) χωρίς 
να λαµβάνεται υπόψη και να εξετάζεται η κοινότητα που εµπλέκεται και στην οποία ανήκει το 
υποκείµενο (Hill, Cummings & van Aalst, 2003). Το κάτω µέρος του τριγώνου, προσθέτει ακόµη 
µία διάσταση που αφορά στην κοινότητα στην οποία συµµετέχει το υποκείµενο. Συγκεκριµένα, 
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παρουσιάζει τη σύνθεση της κοινότητας, τους κανόνες που τη διέπουν καθώς και τον καταµερισµό 
εργασίας ανάµεσα στα µέλη της κοινότητας. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η εξατοµικευµένη 
µάθηση δεν πραγµατώνεται µόνο µέσω των εργαλείων διαµεσολάβησης αλλά λαµβάνεται υπόψη 
η ίδια η κοινότητα µε τους κανόνες και τον καταµερισµό εργασίας. Ουσιαστικά απεικονίζει τον 
τρόπο µε τον οποίο πραγµατώνεται η µάθηση στο κοινωνικό πλαίσιο του υποκειµένου.  
Στο περιβάλλον SCALE, όσον αφορά στις ατοµικές δραστηριότητες, ο εκπαιδευόµενος 

αποτελεί το υποκείµενο, το αντικείµενο/περιεχόµενο της δραστηριότητας αντιστοιχεί στο 
αντικείµενο και τα διάφορα εργαλεία που υποστηρίζονται από το SCALE για την εκπόνηση της 
δραστηριότητας αποτελούν τα εργαλεία διαµεσολάβησης (Σχήµα 2.1). Η ενασχόληση µε το 
αντικείµενο/περιεχόµενο της δραστηριότητας οδηγεί στην παραγωγή του παραδοτέου της 
δραστηριότητας, δηλαδή του επιθυµητού αποτελέσµατος. Τα εργαλεία διαµεσολάβησης µπορεί να 
περιλαµβάνουν (i) το εκπαιδευτικό λογισµικό, τις προσοµοιώσεις, το ∆ιαδίκτυο, το εργαλείο 
εννοιολογικής χαρτογράφησης, κ.α. που κρίνονται απαραίτητα, σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό 
πλαίσιο της δραστηριότητας, και (ii) το σηµειωµατάριο της συγκεκριµένης δραστηριότητας στο 
οποίο οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν και συνεισφέρουν µε σχόλια, προτάσεις, απαντήσεις, κ.α. 
και δηµοσιοποιούν τους προβληµατισµούς/ιδέες τους σε θέµατα που αφορούν στη δραστηριότητα. 

 
Σχήµα 2. Μοντέλο Συστήµατος που βασίζεται στη ∆ραστηριότητα 

 

  
Σχήµα 2.1. Η ατοµική δραστηριότητα στο SCALE 
βάσει του Μοντέλου Συστήµατος που βασίζεται 

στη ∆ραστηριότητα 
Σχήµα 2.2. Η συνεργατική δραστηριότητα στο 
SCALE βάσει του Μοντέλου Συστήµατος που 

βασίζεται στη ∆ραστηριότητα 
 
Όσον αφορά στις συνεργατικές δραστηριότητες, το µοντέλο συστήµατος συνίσταται στα εξής 

(Σχήµα 2.2): (i) το υποκείµενο αποτελούν οι εκπαιδευόµενοι, (ii) το αντικείµενο είναι το 
αντικείµενο/περιεχόµενο της δραστηριότητας και το αποτέλεσµα είναι το παραδοτέο που καθορίζει 
η δραστηριότητα, (iii) τα εργαλεία διαµεσολάβησης είναι, όπως και στην περίπτωση της ατοµικής 
δραστηριότητας, κάποιο/α υποστηρικτικό/ά εργαλείο/α για την εκπόνηση της δραστηριότητας, τα 
σηµειωµατάρια που διακρίνονται στο σηµειωµατάριο της δραστηριότητας και στο σηµειωµατάριο 
της οµάδας, καθώς και το εργαλείο σύγχρονης επικοινωνίας ACT, (iv) την κοινότητα συγκροτούν 
οι οµάδες εκπαιδευοµένων (υποστηρίζονται οµάδες το πολύ 4 ατόµων) που συνεργάζονται στο 
πλαίσιο εκπόνησης µίας συνεργατικής δραστηριότητας, (v) ο καταµερισµός της εργασίας 
πραγµατοποιείται βάσει των ρόλων που αναλαµβάνουν τα µέλη της οµάδας, και (vi) οι κανόνες 
για την επικοινωνία/συνεργασία των µελών της κοινότητας (οµάδας) καθορίζονται επίσης βάσει 
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των ρόλων που αναλαµβάνουν τα µέλη της οµάδας. Για παράδειγµα, στην περίπτωση µιας 
δραστηριότητας που αφορά στην έννοια της επαναληπτικής δοµής «Όσο» στο πλαίσιο του 
γνωστικού αντικειµένου «Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό» και στην οποία οι εκπαιδευόµενοι 
καλούνται να αξιολογήσουν την προγραµµατιστική λύση που δίνεται σε ένα πρόβληµα και να 
προβούν στις αντίστοιχες διορθώσεις του κώδικα: (α) το αντικείµενο της δραστηριότητας είναι η 
αξιολόγηση της δοθείσας λύσης του προβλήµατος και η διόρθωση αυτής, (β) το αποτέλεσµα 
αφορά στο διορθωµένο κώδικα της λύσης του προβλήµατος, (γ) η κοινότητα που συµµετέχει στη 
δραστηριότητα απαρτίζεται από τριµελής οµάδες προπτυχιακών πρωτοετών φοιτητών που 
παρακολουθούν το γνωστικό αντικείµενο «Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό» στο πλαίσιο ενός εξ 
αποστάσεως προγράµµατος σπουδών, (δ) το υποκείµενο είναι οι εκπαιδευόµενοι, (ε) τα εργαλεία 
διαµεσολάβησης περιλαµβάνουν το εργαλείο επικοινωνίας ACT, το εκπαιδευτικό λογισµικό 
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ (http://glossomatheia. studies.gr/) και τα σηµειωµατάρια της οµάδας και της 
δραστηριότητας, στ) οι κανόνες περιλαµβάνουν τους κανόνες που τίθενται κατά την έναρξη της 
δραστηριότητας και αφορούν στο πλαίσιο καλής συνεργασίας και επικοινωνίας καθώς και 
κανόνες οι οποίοι έχουν ενσωµατωθεί στο εργαλείο επικοινωνίας και αφορούν στα 
«υποστηρικτικά µέσα επικοινωνίας» που διατίθενται σε κάθε µέλος της οµάδας και στον τρόπο 
υποβολής της τελικής απάντησης της οµάδας και συνέχισης της συνεργασίας στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας (ο ρόλος του µεσολαβητή της οµάδας) και ζ) ο καταµερισµός εργασίας που είναι 
ίδιος για όλα τα µέλη εκτός από τον εκπαιδευόµενο που έχει αναλάβει το ρόλο του µεσολαβητή. 
Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση βασικών λειτουργιών και εργαλείων του SCALE έχει 

ολοκληρωθεί όπως το εργαλείο επικοινωνίας ACT και το εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης 
COMPASS ενώ συγκεκριµένες λειτουργίες όπως η καθοδήγηση των εκπαιδευοµένων µέσω των 
παιδαγωγικών πρακτόρων, η προσαρµοστική ανατροφοδότηση, η αυτόµατη οµαδοποίηση των 
εκπαιδευοµένων µε βάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και το περιβάλλον αξιολόγησης 
PECASSE βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η δοµή των 
δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από το περιβάλλον. 
 
ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ SCALE 
Η µαθησιακή διαδικασία στο πλαίσιο του περιβάλλοντος SCALE πραγµατώνεται µέσα από την 

εκπόνηση ατοµικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων. Η δραστηριότητα ακολουθεί ένα 
εκπαιδευτικό πλαίσιο, παρέχει στον εκπαιδευόµενο ένα πλαίσιο «πράξης», τον υποστηρίζει στη 
µαθησιακή του πορεία µέσω ενός πλαισίου καθοδήγησης και τον διευκολύνει στην εκπόνηση της 
δραστηριότητας µέσω ενός συνόλου εργαλείων (Σχήµα 3). Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά 
τα βασικά δοµικά στοιχεία καθενός πλαισίου καθώς και τα εργαλεία που προσφέρονται κατά την 
εκπόνηση της δραστηριότητας. 

 
Το Εκπαιδευτικό Πλαίσιο 
Το εκπαιδευτικό πλαίσιο καθορίζει το περιεχόµενο της µάθησης και τον τρόπο µε τον οποίο 

επιδιώκεται να πραγµατοποιηθεί η µάθηση. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει: 
• Το γνωστικό αντικείµενο που αφορά η συγκεκριµένη δραστηριότητα (π.χ. Εισαγωγή στον 

Προγραµµατισµό, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Εκπαίδευση από Απόσταση). 
• Το µαθησιακό στόχο που επιδιώκεται να επιτευχθεί και αφορά σε θεµελιώδεις έννοιες του 

γνωστικού αντικειµένου (π.χ. ο µαθησιακός στόχος «Γνωρίζω τη λειτουργία της 
επαναληπτικής δοµής Όσο;» αφορά στη βασική έννοια «Επαναληπτική δοµή Όσο» του 
γνωστικού αντικειµένου «Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό»). 

• Την εκπαιδευτική/διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται και διέπει τη δραστηριότητα. Για 
παράδειγµα, στο γνωστικό αντικείµενο «Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό», η δραστηριότητα 
µπορεί να ακολουθεί το πλαίσιο ECLiP, το οποίο υιοθετεί χαρακτηριστικά από τη 
διερευνητική και τη συνεργατική µάθηση (Γρηγοριάδου κ.ά. 2004α).  
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• Την εκπαιδευτική λειτουργία την οποία η δραστηριότητα επιδιώκει να επιτύχει (π.χ. 
εκµαίευση/καταγραφή της προϋπάρχουσας γνώσης, δηµιουργία κινήτρου για µάθηση, 
αξιολόγηση της εννοιολογικής αλλαγής του εκπαιδευόµενου) (Γρηγοριάδου κ.ά. 2004α). 

• Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα τα οποία αναλύουν το µαθησιακό στόχο και αφορούν σε 
διαφορετικά επίπεδα γνωστικών δεξιοτήτων όπως Κατανόησης (Comprehension) 
(Remember+Understand), Εφαρµογής (Application) (Apply), Αξιολόγησης (Checking-
Critiquing) (Evaluate), και ∆ηµιουργίας (Creation) (Analyse+Create) (Gogoulou et al. 2004). 

• Τον τύπο της δραστηριότητας, ο οποίος καθορίζει εάν πρόκειται για δραστηριότητα την 
οποία ο εκπαιδευόµενος θα επεξεργαστεί και θα απαντήσει στα ερωτήµατα που τίθενται 
(δραστηριότητα επεξεργασίας) ή για δραστηριότητα όπου ο εκπαιδευόµενος αναλαµβάνει το 
ρόλο του αξιολογητή (δραστηριότητα αξιολόγησης) και την αξιολογεί µόνος του (peer 
assessment) είτε σε συνεργασία µε άλλους εκπαιδευόµενους (collaborative assessment).  

• Το είδος της δραστηριότητας, που καθορίζει εάν ο εκπαιδευόµενος θα εκπονήσει τη 
δραστηριότητα ατοµικά (εξατοµικευµένη µάθηση) ή σε συνεργασία στο πλαίσιο κάποιας 
οµάδας (συνεργατική µάθηση). 

• Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που απαιτούνται για την εκπόνηση της δραστηριότητας, όπως 
εκπαιδευτικό λογισµικό, προσοµοιώσεις, εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης κλπ. 

• Τον τρόπο αξιολόγησης της δραστηριότητας που έχει εκπονήσει ο εκπαιδευόµενος ή η οµάδα 
εκπαιδευοµένων. Υποστηρίζεται η αυτόµατη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, η αξιολόγηση 
των δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό, από έναν άλλο εκπαιδευόµενο (peer assessment) 
και από µία οµάδα εκπαιδευοµένων (collaborative assessment).  

 
Σχήµα 3. Τα δοµικά στοιχεία της δραστηριότητας στο SCALE 

 
Το Πλαίσιο «Πράξης» 
Το πλαίσιο «πράξης» καθορίζει το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων καθώς και τον τρόπο 

ενεργοποίησης και επικοινωνίας των εκπαιδευοµένων. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει:  
• Τις υποδραστηριότητες από τις οποίες αποτελείται µία δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα 

µπορεί να έχει περισσότερες από µια υποδραστηριότητες. Οι υποδραστηριότητες µπορεί να 
επιδιώκουν να επιτύχουν διαφορετικού επιπέδου προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Κάθε 
υποδραστηριότητα αποτελείται από ένα ή περισσότερα ερωτήµατα. 

• Το υποστηρικτικό υλικό που µπορεί να περιλαµβάνει επεξηγήσεις για τη δραστηριότητα 
ή/και βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. εικόνες, διευθύνσεις στο ∆ιαδίκτυο). 
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• Το µοντέλο συνεργασίας που ακολουθείται στην περίπτωση που η δραστηριότητα είναι 
συνεργατική. Το µοντέλο συνεργασίας καθορίζει (i) το πλήθος των ατόµων σε κάθε οµάδα, 
(ii) το ρόλο που αναλαµβάνει το κάθε µέλος, καθώς και (iii) το άτοµο που θα αναλάβει το 
ρόλο του µεσολαβητή της οµάδας. 

 
Το Πλαίσιο Καθοδήγησης 
Το πλαίσιο καθοδήγησης καθορίζει τον τρόπο και τα µέσα ανατροφοδότησης της µαθησιακής 

πορείας του/των εκπαιδευόµενου/ων. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει: 
• Την προσαρµοστική ανατροφοδότηση η οποία παρέχεται στον εκπαιδευόµενο λαµβάνοντας 

υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Το SCALE υποστηρίζει 
διαφορετικούς τύπους ανατροφοδότησης (π.χ. παράδειγµα, επεξήγηση/οδηγία, λύση, λύσεις 
άλλων εκπαιδευοµένων) καθώς και µέσα ανατροφοδότησης (π.χ. φόρµα αξιολόγησης ή 
γράµµα αξιολόγησης) στην περίπτωση αξιολόγησης της δραστηριότητας από 
εκπαιδευόµενους. Ο εκπαιδευόµενος κατά την εγγραφή του σε ένα γνωστικό αντικείµενο έχει 
τη δυνατότητα να δηλώσει τη σειρά προτίµησης όσον αφορά στους διαφορετικούς τύπους και 
µέσα ανατροφοδότησης. Το περιβάλλον λαµβάνει υπόψη τις προτιµήσεις του 
εκπαιδευόµενου αλλά και τις ανάγκες του (π.χ. γνωστικό επίπεδο, µαθησιακό στυλ) και του 
προτείνει τον καταλληλότερο τύπο ανατροφοδότησης.  

• Τη βοήθεια-υποστήριξη από τους παιδαγωγικούς πράκτορες η οποία παρέχεται τόσο κατά 
την εκπόνηση ατοµικών όσο και συνεργατικών δραστηριοτήτων. Όσον αφορά στις ατοµικές 
δραστηριότητες, η βοήθεια αφορά στο περιεχόµενο της δραστηριότητας και µπορεί να είναι 
ακούσια ή εκούσια. Ο προσωπικός βοηθός του εκπαιδευόµενου (παιδαγωγικός πράκτορας) 
µπορεί να παρέµβει και να παροτρύνει τον εκπαιδευόµενο να ασχοληθεί µε τη 
δραστηριότητα, να δώσει κάποια οδηγία/παράδειγµα όταν ο εκπαιδευόµενος παραµένει 
ανενεργός για κάποιο χρονικό διάστηµα ή όταν συνεχίζει να δίνει λανθασµένες απαντήσεις. 
Επιπλέον, µπορεί ο ίδιος ο εκπαιδευόµενος να ζητήσει βοήθεια από τον προσωπικό βοηθό 
ζητώντας του να του παρουσιάσει τους παρεχόµενους τύπους ανατροφοδότησης ή ζητώντας 
να του παράσχει κάποιο συγκεκριµένο τύπο ανατροφοδότησης. Στο πλαίσιο των 
συνεργατικών δραστηριοτήτων παρέχεται βοήθεια τόσο σε επίπεδο προσωπικού βοηθού όσο 
και σε επίπεδο συνεργασίας. Υπάρχει ο βοηθός για τη συνεργασία, ο οποίος λαµβάνει υπόψη 
το µοντέλο συνεργασίας που ακολουθείται και µε βάσει τις αρµοδιότητες του κάθε ρόλου, 
παρεµβαίνει και παροτρύνει τα µέλη της οµάδας να συµµετάσχουν (σε περίπτωση παθητικής 
συµπεριφοράς), να χρησιµοποιήσουν τα «υποστηρικτικά µέσα επικοινωνίας» που απαιτεί ο 
ρόλος τους (π.χ. αν κάποιο µέλος αντί να δίνει απαντήσεις (όπως καθορίζει ο ρόλος του), 
προβαίνει σε σχόλια, τότε ο βοηθός της συνεργασίας τον παροτρύνει να δώσει κάποια 
απάντηση σε ερώτηµα που έχει τεθεί), κ.α. 

• Τα σηµειωµατάρια τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να καταγράψουν 
τις ιδέες τους αλλά και να «επικοινωνήσουν» και να ανταλλάξουν απόψεις µε άλλους 
εκπαιδευόµενους. Τα σηµειωµατάρια έχουν τη µορφή ασύγχρονων οµάδων συζήτησης που 
µπορεί ο εκπαιδευόµενος να καταχωρεί τη σηµείωσή του προσδίδοντάς της τον επιθυµητό 
χαρακτηρισµό. Στο περιβάλλον SCALE υποστηρίζονται τρεις κατηγορίες σηµειωµατάριου: 
(i) Σηµειωµατάριο γνωστικού αντικειµένου στο οποίο ο εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα 
να τηρεί προσωπικές σηµειώσεις αλλά και να έχει πρόσβαση σε σηµειώσεις που έχουν 
δηµοσιοποιήσει άλλοι εκπαιδευόµενοι και αφορούν στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο 
(Σχήµα 1), (ii) Σηµειωµατάριο δραστηριότητας στο οποίο ο εκπαιδευόµενος έχει τη 
δυνατότητα να τηρεί προσωπικές σηµειώσεις αλλά και να έχει πρόσβαση σε σηµειώσεις που 
έχουν δηµοσιοποιήσει άλλοι εκπαιδευόµενοι και αφορούν στη συγκεκριµένη δραστηριότητα, 
και (iii) Σηµειωµατάριο οµάδας στο οποίο ο εκπαιδευόµενος έχει πρόσβαση σε σηµειώσεις 
που έχουν δηµοσιοποιήσει τα µέλη της οµάδας του και αφορούν σε µία συγκεκριµένη 
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συνεργατική δραστηριότητα. Επειδή οι σηµειώσεις µπορεί να δηµοσιοποιούνται και να έχουν 
πρόσβαση σε αυτές (δηλαδή δυνατότητα ανάγνωσης και απάντησης) και άλλοι 
εκπαιδευόµενοι, τα σηµειωµατάρια προωθούν τη διαδικασία του αναστοχασµού (Κόλλιας & 
Βοσνιάδου, 2002), συµβάλλουν στην καλλιέργεια µεταγνωστικών δεξιοτήτων όπως ο 
αυτοέλεγχος και η αυτο-ρύθµιση και αποτελούν ένα εργαλείο που υποστηρίζει µε έµµεσο 
τρόπο τη συνεργασία των εκπαιδευοµένων. Ο εκπαιδευόµενος µπορεί να χαρακτηρίσει τη 
σηµείωση του (τύπος σηµείωσης) ως σηµείωση γενικής πληροφόρησης, πρότασης/ 
απάντησης, απορίας/ερώτησης, αιτιολόγησης, σχολιασµού ή οδηγίας.  

• Τους δείκτες δραστηριότητας που αφορούν σε µία συγκεκριµένη δραστηριότητα και δίνουν 
πληροφορίες όπως ο αριθµός των εκπαιδευοµένων που έχουν εκπονήσει τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα περισσότερες από µια φορά, ο αριθµός των σηµειώσεων που έχουν 
δηµιουργηθεί για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα (σε επίπεδο δηµοσίευσης) και ποιών 
τύπων είναι οι σηµειώσεις, ο αριθµός των φορών που έχει ζητηθεί βοήθεια και ο τύπος της 
ανατροφοδότησης που έχει ζητηθεί για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Στην περίπτωση 
που η δραστηριότητα είναι συνεργατική παρέχονται επιπλέον πληροφορίες όπως ο αριθµός 
των οµάδων που έχουν εκπονήσει τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, το πλήθος των φορών 
που έχει εφαρµοστεί κάθε µοντέλο συνεργασίας και ποια µοντέλα συνεργασίας έχουν 
εφαρµοστεί, ο αριθµός των µηνυµάτων που ανταλλάχθηκαν σύµφωνα µε το ρόλο των 
εκπαιδευοµένων. Οι δείκτες δραστηριότητας δίνουν στον εκπαιδευόµενο (i) τη δυνατότητα 
να αναστοχαστεί τον τρόπο και το βαθµό που ο ίδιος έχει ασχοληθεί µε µία δραστηριότητα, 
(ii) κίνητρο να ξαναπροσπαθήσει σε περίπτωση µη ικανοποιητικού αποτελέσµατος, κ.λπ. 

 
Τα Εργαλεία 
Το εργαλεία διευκολύνουν τους εκπαιδευόµενους κατά τη διάρκεια εκπόνησης των 

δραστηριοτήτων και έχουν αναπτυχθεί προκειµένου να λειτουργούν αυτόνοµα αλλά και σε 
συνεργασία µε το περιβάλλον SCALE. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνουν:  
Το Προσαρµοστικό Εργαλείο Επικοινωνίας (ACT): Η συνεργασία των εκπαιδευοµένων στην 
περίπτωση εκπόνησης συνεργατικών δραστηριοτήτων πραγµατοποιείται µέσω του εργαλείου ACT 
(Adaptive Communication Tool), το οποίο επιτρέπει τη σύγχρονη επικοινωνία µεταξύ των 
εκπαιδευοµένων και χρησιµοποιεί την ηµιδοµηµένη µορφή διαλόγου. Στην ηµιδοµηµένη µορφή 
διαλόγου παρέχονται, ως «υποστηρικτικά µέσα επικοινωνίας», οι «Αρχικές Φράσεις» (ΑΦ) 
(sentence openers) και οι «∆ηλώσεις Ενεργειών» (∆Ε) (communication acts) (Γρηγοριάδου κ.α. 
2004β). Το ACT προσαρµόζει το σύνολο των ΑΦ ή των ∆Ε που προτείνονται στους συνοµιλητές 
(i) στα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα που επιδιώκεται να επιτευχθούν µέσα από τη 
δραστηριότητα ή (ii) στους ρόλους που ορίζονται στους εκπαιδευόµενους από το µοντέλο 
συνεργασίας. Τα µηνύµατα κατηγοριοποιούνται βάσει των «υποστηρικτικών µέσων επικοινωνίας» 
που χρησιµοποιούνται επιτρέποντας την ανάλυση και την περιγραφή της ατοµικής και 
συνεργατικής συµπεριφοράς των συνοµιλητών στο πλαίσιο ενός συνόλου δεικτών που 
χαρακτηρίζουν τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια εκπόνησης της δραστηριότητας. Επίσης, τα 
εµπειρικά δεδοµένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης αξιοποιούνται από 
τους παιδαγωγικούς πράκτορες προκειµένου να υποστηρίξουν την επικοινωνία και τη συνεργασία 
των µελών της οµάδας. 
To Περιβάλλον PECASSE: Το PECASSE (PEer and Collaborative ASSessment Environment) 
είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον στο οποίο οι εκπαιδευόµενοι αναλαµβάνουν να αξιολογήσουν 
δραστηριότητες που έχουν εκπονηθεί είτε από άλλους εκπαιδευόµενους ως µεµονωµένα άτοµα 
είτε από οµάδες εκπαιδευοµένων. Ανάλογα µε το εκπαιδευτικό πλαίσιο της δραστηριότητας, (i) η 
αξιολόγηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε ατοµικά (peer assessment) είτε από οµάδα 
εκπαιδευοµένων στην οποία µπορεί να συµµετέχει και ο εκπαιδευτικός (collaborative assessment), 
(ii) η διαδικασία της αξιολόγησης µπορεί να επαναληφθεί το πολύ για 3 κύκλους όπου κάθε 
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κύκλος περιλαµβάνει τα στάδια κατάθεση-αξιολόγηση/ανατροφοδότηση-βελτίωση, και (iii) η 
ανατροφοδότηση που αποστέλλεται µπορεί να έχει τη µορφή γράµµατος αξιολόγησης ή/και 
φόρµας αξιολόγησης. Μέσω του περιβάλλοντος, ο εκπαιδευόµενος µπορεί να καταθέτει τις 
δραστηριότητες του (αφορά δραστηριότητες για τις οποίες δεν υποστηρίζεται από το SCALE η 
αυτόµατη αξιολόγηση), να ενηµερώνεται για τις αξιολογήσεις που έχει να εκπονήσει, να καθορίζει 
άξονες/κριτήρια/ερωτήµατα στη φόρµα αξιολόγησης ανάλογα µε την δραστηριότητα, να 
αποστέλλει την αξιολόγηση/ανατροφοδότηση για τη δραστηριότητα που αξιολόγησε, να λαµβάνει 
την ανατροφοδότηση για τη δική του εργασία, να αυτοαξιολογεί την εργασία του και να αξιολογεί 
τους αξιολογητές του. Στην περίπτωση της συνεργατικής αξιολόγησης, η οµάδα αξιολόγησης 
µπορεί να απαρτίζεται από τέσσερα το πολύ άτοµα και υπάρχει η δυνατότητα να εφαρµόζονται 
εναλλακτικά µοντέλα συνεργασίας µεταξύ των µελών της οµάδας. Η συνεργασία µπορεί να 
πραγµατοποιείται είτε µε σύγχρονο τρόπο µέσω του εργαλείου ACT είτε µε ασύγχρονο τρόπο 
µέσω ενός εργαλείο συζήτησης (τύπου οµάδας συζήτησης που αφορά µόνο στα µέλη της οµάδας). 
Το Εργαλείο Εννοιολογικής Χαρτογράφησης (COMPASS): Το COMPASS (COncept MaP 
ASSessment tool) (Gouli et al. 2004) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο εννοιολογικής 
χαρτογράφησης που έχει ως σκοπό να υποστηρίξει τη µαθησιακή διαδικασία εµπλέκοντας τους 
εκπαιδευόµενους στην εκπόνηση δραστηριοτήτων που βασίζονται στους εννοιολογικούς χάρτες. 
Συγκεκριµένα, οι δραστηριότητες µπορεί να ζητούν από τους εκπαιδευόµενους (i) να 
κατασκευάσουν έναν εννοιολογικό χάρτη, (ii) να επεκτείνουν ένα δοσµένο εννοιολογικό χάρτη 
προσθέτοντας έννοιες και συνδέσµους, (iii) να αξιολογήσουν/διορθώσουν έναν εννοιολογικό 
χάρτη, (iv) να συµπληρώσουν τις έννοιες ή/και τους συνδέσµους σε έναν εννοιολογικό χάρτη ή (v) 
συνδυασµός των παραπάνω λειτουργιών π.χ. αξιολόγηση και συµπλήρωση ενός χάρτη. Σε κάθε 
µία περίπτωση, ανάλογα µε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα και την εκπαιδευτική λειτουργία του 
πλαισίου της δραστηριότητας, η εκπόνηση µπορεί να υποστηρίζεται µε λίστες εννοιών και 
συνδέσµων τις οποίες οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να χρησιµοποιήσουν. Ο χάρτης του 
εκπαιδευόµενου αξιολογείται είτε αυτόµατα από το σύστηµα (σύγκριση µε το χάρτη του 
εκπαιδευτικού) είτε από τους εκπαιδευόµενους/εκπαιδευτικό µέσω του περιβάλλοντος PECASSE. 
Στην περίπτωση της αυτόµατης αξιολόγησης, το COMPASS δίνει τη δυνατότητα παροχής (i) 
οπτικής ανατροφοδότησης και (ii) ανατροφοδότησης µέσω διαλόγου µε το σύστηµα. Στη 
διαλογική ανατροφοδότηση, η ανατροφοδότηση που παρέχεται εξαρτάται από το γνωστικό 
επίπεδο του εκπαιδευόµενου, τις προτιµήσεις του, και τη συµπεριφορά του κατά τη διάρκεια της 
αλληλεπίδρασης µε το εργαλείο. 
  
ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε το διαδικτυακό προσαρµοστικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον SCALE στο οποίο η µαθησιακή διαδικασία πραγµατώνεται µέσα από την εκπόνηση 
ατοµικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στο θεωρητικό 
πλαίσιο σχεδιασµού του SCALE που βασίζεται στη θεωρία της δραστηριότητας καθώς και στην 
παρουσίαση των δοµικών στοιχείων της δραστηριότητας που αφορούν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, 
στο πλαίσιο «πράξης», στο πλαίσιο καθοδήγησης καθώς και στα εργαλεία που υποστηρίζουν την 
εκπόνησή της. Στα άµεσα σχέδιά µας περιλαµβάνεται η ολοκλήρωση των εργαλείων/λειτουργιών 
του περιβάλλοντος που βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης καθώς και η διεξαγωγή ενός συνόλου 
πειραµάτων µε στόχο τη διαµορφωτική και την τελική αξιολόγηση του περιβάλλοντος. 
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