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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αυτή παρουσιάζει το MODINF (MOdel of learner Diagnosis of
INFormational text comprehension) - ένα µοντέλο εκπαιδευόµενου για κατανόηση
κειµένου πληροφορικής σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των δικτύων υπολογιστών. Το
µοντέλο αυτό πραγµατοποιεί διάγνωση της κατανόησης του κειµένου πληροφορικής µε
βάση την αναγνώριση από τον εκπαιδευόµενο των θεµελιωδών γνωστικών κατηγοριών
κατά την κατανόηση του κειµένου (Baudet & Denhiere 1992) και εξάγει το γνωστικό
προφίλ του. Παρουσιάζεται η πειραµατική έρευνα, που έγινε µε τη συµµετοχή µαθητών και
οδήγησε στη κατασκευή του µοντέλου εκπαιδευόµενου καθώς και τα αποτελέσµατα
εφαρµογής του MODINF.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Μοντελοποίηση
Πληροφορικής, ∆ίκτυα υπολογιστών

εκπαιδευόµενου,

Κατανόηση
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατανόηση κειµένου είναι µία διαδικασία κατασκευής νοήµατος µέσω της
αλληλεπίδρασης αναγνώστη και κειµένου (Rand Group 2002). Η κατανόηση κειµένου
προϋποθέτει την ύπαρξη τριών οντοτήτων: του αναγνώστη που κατανοεί, του κειµένου
προς κατανόηση και της δραστηριότητας αλληλεπίδρασης η οποία είναι µέρος της
κατανόησης. Οι σύγχρονες θεωρίες και µοντέλα κατανόησης κειµένου εστιάζουν στα
βαθύτερα επίπεδα κατανόησης (όπως σε µηχανισµούς συµπερασµού βάσει γνώσης, στη
γνώση του πραγµατικού κόσµου, στην επίλυση προβλήµατος) και όχι στα επιφανειακά
επίπεδα κατανόησης (όπως η λεκτική επεξεργασία, η συντακτική ανάλυση, και η ρητή
ερµηνεία του κειµένου) (Kintsch 1998, Trabasso & Van Den Broek 1985, Johnson-
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Laird 1983). Η κατανόηση κειµένου είναι µια πολύπλοκη διαδικασία ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για κατανόηση επιστηµονικών ή τεχνικών κειµένων.
Στη διεθνή βιβλιογραφία, έχουν προταθεί διάφορα µοντέλα κατανόησης κειµένου που
να περιγράφουν τις γνωστικές διεργασίες που συντελούνται από τους αναγνώστες κατά
την κατανόηση ενός κειµένου. Τα µοντέλα αυτά µπορούν να υποστηρίξουν συστήµατα
µοντελοποίησης εκπαιδευόµενου για κατανόηση κειµένου που αφορά διάφορα γνωστικά
αντικείµενα. Χαρακτηριστικά συστήµατα
είναι τα TAGUS, UM, Mr Collins,
PACMOD, StyLE-OLM, See Yourself Write, SQL-TUTOR (Dimitrova 2001, Bull &
Nghien 2002), ReTuDiS (Tsaganou et al. 2003a, Grigoriadou et al. 2004).
Το µοντέλο MODINF που παρουσιάζεται στη παρούσα εργασία, στηρίζεται στο
σύστηµα ReTuDiS (Tsaganou et al. 2003a). Αρχικά στην εργασία παρουσιάζεται το
θεωρητικό υπόβαθρο για κατανόηση κειµένου, στη συνέχεια περιγράφεται η έρευνα και
τα αποτελέσµατά της που χρησιµοποιήθηκαν για τη κατασκευή του µοντέλου
εκπαιδευόµενου. Περιγράφεται το µοντέλο εκπαιδευόµενου και η µηχανισµός
διάγνωσης του γνωστικού προφίλ του εκπαιδευόµενου. Τέλος εκτίθενται αποτελέσµατα
εφαρµογής του MODINF, συµπεράσµατα και τα µελλοντικά σχέδια.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο ένας εκπαιδευόµενος δοµεί τη γνώση του
κατά τη διάρκεια ανάγνωσης ενός κειµένου έχει ερευνηθεί πολύπλευρα τα τελευταία
χρόνια. Γενικά γίνεται αποδεκτό ότι κατά τη διάρκεια της κατανόησης ενός κειµένου οι
εκπαιδευόµενοι κατασκευάζουν µια ή περισσότερες αναπαραστάσεις του και οι
αναπαραστάσεις αυτές περιλαµβάνουν ένα µικρόκοσµο από χαρακτήρες, αντικείµενα,
χωρικές διατάξεις, ενέργειες, γεγονότα, συναισθήµατα κ.λπ. (Graesser & Tipping 1999,
Graesser et al. 2002).
Ο Kintsch επικεντρώνεται σε δύο βασικές αναπαραστάσεις που δηµιουργούνται κατά
την µελέτη ενός κειµένου το µοντέλο (ή πρότυπο) κειµένου (textbase model) και το
µοντέλο (ή πρότυπο) κατάστασης (situation model) (Kintsch 1989).
Το µοντέλο κατανόησης κειµένου των Fletcher, Van Den Broek, Arthur εµπνεύστηκε
από τον τρόπο µε τον οποίο οι αναγνώστες ανακαλύπτουν τις αιτιακές σχέσεις σε µια
ιστορία (Fletcher et al. 1996). Σύµφωνα µε την θεωρία αυτή, η διαδικασία κατανόησης
κειµένου προσοµοιάζει µε την διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος, κατά την οποία
οι αναγνώστες αναζητούν τις αιτίες και τα αποτελέσµατα µιας συγκεκριµένης πρότασης.
Η διαδικασία αυτή βέβαια υπόκειται σε περιορισµούς, όπως ότι οι αναγνώστες
εστιάζουν την προσοχή τους στην πιο πρόσφατη πρόταση που έχει προηγούµενη
πρόταση ως αιτία αλλά όχι επόµενη.
Η θεωρία των Baudet & Denhiere (1992) για κατανόηση κειµένου υποστηρίζει ότι η
κατανόηση ενός κειµένου συνίσταται στην κατανόηση θεµελιωδών γνωστικών
κατηγοριών και ο αναγνώστης κατά την κατανόηση ενός κειµένου κατασκευάζει
κάποιες νοητικές αναπαραστάσεις στην προσπάθειά του να αναπαραστήσει τον κόσµο
που αντιπροσωπεύεται από το κείµενο. Στο µοντέλο αυτό βασικό ρόλο έχουν οι
εννοιολογικές κατηγορίες κατάσταση, γεγονός και πράξη. Ο όρος κατάσταση είναι
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στατικός και περιγράφει µια κατάσταση κατά την οποία δεν υφίσταται καµία αλλαγή
στη διάρκεια του χρόνου. Ο όρος γεγονός περιγράφει µια δράση που προκαλεί αλλαγές
αλλά δεν προέρχεται από τον άνθρωπο. Το γεγονός µπορεί να είναι τυχαίο ή να
προκαλείται από µη ανθρώπινη ενέργεια π.χ από κάποια µηχανή. Η πράξη είναι µια
δράση που προκαλεί αλλαγές αλλά προέρχεται από τον άνθρωπο. Η γλώσσα
χρησιµοποιεί ορισµένες συγκεκριµένες και θεµελιώδεις σηµασιολογικές κατηγορίες για
να καθορίσει και να οργανώσει τη σηµασία. Οι κατηγορίες αυτές είναι: του
αντικειµένου (ή του ατόµου), της κατάστασης, του γεγονότος, της ενέργειας και των
σχέσεων (αιτιακές, χρονικές, τοπικές κ.τ.λ.). Αυτές οι θεµελιώδεις κατηγορίες
καθορίζονται από τα χαρακτηριστικά του γνωστικού συστήµατος του ατόµου. Η
κατανόηση ενός κειµένου εξαρτάται από το κατά πόσο ο αναγνώστης αναγνωρίζει αυτές
τις γνωστικές κατηγορίες και τις συµπεριλαµβάνει στις αναπαραστάσεις του σαν
γνωστικές σταθερές.
Οι Baudet & Denhiere (1992) διατυπώνουν την άποψη ότι για να εξεταστεί η
αναπαράσταση που δοµούν οι σπουδαστές κατά την διαδικασία κατανόησης ενός
κειµένου, δεν αρκεί η ανάλυση τον κειµένου στις εννοιολογικές κατηγορίες κατάσταση,
γεγονός, ενέργεια. Θα πρέπει να εξεταστεί η οργάνωση και η δόµηση της γνωσιακής
αναπαράστασης σε µίκρο και µάκρο-επίπεδο. Το άτοµο που διαβάζει ένα κείµενο
κατασκευάζει σταδιακά τη µικροδοµή της αναπαράστασής του κειµένου, δηλαδή τις
καταστάσεις τα γεγονότα και τις σύνθετες δράσεις του κόσµου που περιγράφεται από
το κείµενο καθώς επίσης και τις χρονικές και αιτιοκρατικές σχέσεις που συνδέουν τις
δοµές αυτές. Στο µάκρο- επίπεδο η κατασκευή της µακροδοµής από τον αναγνώστη του
κειµένου επιτυγχάνεται µε µια αναδόµηση της µικροδοµής και την κατασκευή µιας
ιεραρχικής δοµής ανάλογα µε τον τύπο του συστήµατος που αναφέρεται στο κείµενο και
περιλαµβάνει σύνθετες στατικές καταστάσεις, σχέσεις µέρους -όλου, χρονικές και
αιτιοκρατικές σχέσεις ακολουθίας γεγονότων, και σχέσεις σκοπού και υποσκοπών. Οι
Baudet & Denhiere υποστηρίζουν ότι ένα άτοµο που θέλει να εξηγήσει τη λειτουργία
ενός τεχνικού συστήµατος οφείλει να κατασκευάσει µια αναπαράσταση της "φυσικής
ροής των πραγµάτων" όπου το κάθε καινούργιο γεγονός να εξηγείται αιτιολογικά από
τις συνθήκες των γεγονότων που ήδη έχουν συµβεί. Ένα τεχνικό σύστηµα που διαθέτει
ένα σύνολο αλληλοσυσχετιζόµενων µονάδων που ορίζονται από ιεραρχικές σχέσεις
τύπου µέρους -όλου και µπορούν να οργανωθούν σε ένα δέντρο σκοπού-υποσκοπών
ονοµάζεται λειτουργικό σύστηµα. Η δηµιουργία ενός κειµένου το οποίο να επιτρέπει µια
ακριβή περιγραφή του τεχνικού συστήµατος και διευκολύνει τον αναγνώστη στην
κατασκευή της µακροδοµής του ονοµάζεται ανάλυση του τεχνικού αντικειµένου σε
λειτουργικό σύστηµα.
Η ανάλυση σε λειτουργικό σύστηµα ενός τεχνικού αντικειµένου έχει τρεις όψεις: την
αιτιότητα, την περιγραφή της ακολουθίας των γεγονότων που εκτελούνται και την
τελεολογική. Ειδικότερα το κείµενο που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να παρέχει
περιγραφές οι οποίες να περιλαµβάνουν
• Περιγραφή των µονάδων που συνθέτουν το σύστηµα µε βάση την αιτιολογική
σχέση που τις συνδέει.
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•

Περιγραφή της ακολουθίας των γεγονότων που εκτελούνται σ' αυτές τις µονάδες σε
σχέση µε την αιτία που τα προκαλεί καθώς και τις αλλαγές που προκαλούν στις
στατικές καταστάσεις του συστήµατος.
Ο εκπαιδευόµενος, προκειµένου να κατανοήσει ένα κείµενο ενεργοποιεί δεξιότητες.
Η θεωρία µάθησης του Bloom (1956) αναφορικά µε τις γνωστικές διεργασίες-δεξιότητες
που ενεργοποιούν οι εκπαιδευόµενοι κατά την µάθηση υποστηρίζει ότι αυτές
διακρίνονται σε έξι επίπεδα: (1) αναγνώριση ή ανάκληση, (2) κατανόηση: οι
εκπαιδευόµενοι συγκρίνουν, εξηγούν, καταλήγουν σε λογικά συµπεράσµατα
χρησιµοποιώντας το υλικό που τους δίνεται (3) ανάλυση: οι εκπαιδευόµενοι διακρίνουν
σηµαντικά από µη σηµαντικά, (4) εφαρµογή, (5) ανάλυση και (6) σύνθεση και
αξιολόγηση. Οι γνωστικές διεργασίες ταξινοµούνται κατά βαθµό δυσκολίας, που
σηµαίνει ότι οι γνωστικές διεργασίες ανώτερου επιπέδου είναι δυσκολότερο να
ενεργοποιηθούν και απαιτούν µεγαλύτερη προσπάθεια από αυτόν που µαθαίνει
(Anderson et al. 2001).

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ MODINF
Πειραµατική κατασκευή µοντέλου
Στην έρευνα µας για την κατανόηση κειµένου πληροφορικής από εκπαιδευόµενους,
χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο κατανόησης κειµένου των Baudet & Denhiere (1992). Οι
γνωστικές κατηγορίες που µπορεί να αναγνωριστούν σε ένα κείµενο πληροφορικής
αντιστοιχούν στις γνωστικές κατηγορίες γεγονός και κατάσταση. Το φύλλο
δραστηριοτήτων που χρησιµοποιήθηκε κατασκευάστηκε µε στόχο να βοηθήσει τους
εκπαιδευόµενους να ενεργοποιήσουν δεξιότητες. Οι γνωστικές διαδικασίες που
αναµένεται να ενεργοποιήσουν οι εκπαιδευόµενοι καθώς πραγµατοποιούν
δραστηριότητες κατά τη κατανόηση κειµένου πληροφορικής αντιστοιχούν σύµφωνα µε
τη θεωρία του Bloom στα τρία πρώτα επίπεδα. Η πειραµατική έρευνα έγινε µε τη
συµµετοχή 60 µαθητών Γ’ τάξης δηµόσιου γυµνασίου.
Φύλλο δραστηριοτήτων
Το φύλλο δραστηριοτήτων που χρησιµοποιήθηκε περιλάµβανε κείµενο
συνοδευόµενο από ερωτήσεις και µια λευκή κόλλα αναφοράς. Οι µαθητές κλήθηκαν να
διαβάσουν το κείµενο που επιλέχθηκε και να απαντήσουν σε όλες τις ανοικτού τύπου
ερωτήσεις που τέθηκαν. Το κείµενο πληροφορικής που χρησιµοποιήθηκε αφορούσε τα
δίκτυα υπολογιστών. Το δίκτυο περιγράφεται ως ένα σύστηµα µε µονάδες: τον
εξυπηρετητή, τους σταθµούς και τα περιφερειακά (π.χ. εκτυπωτές) που συνδέονται
µεταξύ τους σύµφωνα µε µία τοπολογία. Τα µηνύµατα που στέλνονται και λαµβάνονται
µεταξύ των µονάδων αποτελούν αιτίες γεγονότων που οδηγούν το σύστηµα να
µεταπέσει από µία κατάσταση σε µία άλλη. Ακολουθεί απόσπασµα του κειµένου που
χρησιµοποιήθηκε και ενδεικτικές ερωτήσεις (Σχήµα 1).
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∆ίκτυα ως προς την γεωγραφική περιοχή & τοπολογίες τοπικών δικτύων
Τα δίκτυα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες βάσει του γεωγραφικού εύρους που
καλύπτουν, στα τοπικά δίκτυα, στα δίκτυα ευρείας περιοχής, και στο διαδίκτυο.
Τα τοπικά δίκτυα συνδέουν υπολογιστές που βρίσκονται σε ένα κτίριο, σε κοντινά
κτίρια ακόµη και σε διαφορετικές πόλεις, αν χρησιµοποιούνται οπτικές ίνες. Τα δίκτυα
ευρείας περιοχής συνδέουν υπολογιστές που είναι διάσπαρτοι σε µια πόλη, σε διάφορες
πόλεις, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιοµέτρων. Το διαδίκτυο κατανέµεται παγκόσµια
και σε αυτό ενώνονται πολλά επιµέρους
τοπικά και ευρείας περιοχής δίκτυα.
Ένα τοπικό δίκτυο αποτελείται από
διάφορες
µονάδες:
υπολογιστές,
τερµατικά, εκτυπωτές κ.ά., συνδεδεµένες
µεταξύ τους. Κάθε τέτοια συσκευή
αποκαλείται σταθµός ή κόµβος (node). Ο
τρόπος µε τον οποίο συνδέονται οι
σταθµοί σε ένα δίκτυο ονοµάζεται
τοπολογία (topology) του δικτύου. Οι πιο
κοινές τοπολογίες είναι:
• Τοπολογία αστέρα
Στην τοπολογία αστέρα (star) υπάρχει ένα
κεντρικό σύστηµα εξυπηρέτησης (server), το οποίο αποτελεί το κέντρο της τοπολογίας.
Κάθε σταθµός συνδέεται απευθείας µε το κεντρικό σύστηµα εξυπηρέτησης
(εξυπηρετητής).
Για να στείλει δεδοµένα ένας σταθµός σε έναν άλλον, πρέπει να κάνει µια αίτηση
σύνδεσης (connection request) στο σύστηµα εξυπηρέτησης. Το σύστηµα εξυπηρέτησης,
αφού πραγµατοποιήσει ελέγχους, που αφορούν την άδεια πρόσβασης του αιτούντος
στον σταθµό στον οποίο ζητάει να συνδεθεί, διαµεσολαβεί και εποπτεύει την
επικοινωνία. Στην τοπολογία αστέρα δηλαδή, το σύστηµα εξυπηρέτησης λειτουργεί σαν
τροχονόµος. Πλεονεκτήµατα της τοπολογίας αυτής είναι η ασφάλεια που προσφέρει το
σύστηµα εξυπηρέτησης στη διακίνηση των µηνυµάτων, η γρήγορη µεταφορά δεδοµένων
λόγω της µικρής φυσικής απόστασης µεταξύ δύο υπολογιστών και η δυνατότητα
λειτουργίας του δικτύου, ακόµη και εάν κάποιοι σταθµοί ή ένα τµήµα της καλωδίωσης
υποστούν βλάβη. Σηµαντικό µειονέκτηµα της τοπολογίας αστέρα είναι ότι δεν είναι
δυνατή η λειτουργία του δικτύου χωρίς το σύστηµα εξυπηρέτησης.
Ερωτήσεις:
1. Ποια από τις παρακάτω µονάδες παίζει το σηµαντικότερο ρόλο και ποια το λιγότερο
σηµαντικό για τη λειτουργία τοπικού δικτύου τοπολογίας αστέρα: Σύστηµα
Εξυπηρέτησης, Υπολογιστής, Εκτυπωτής και γιατί.
2. Τι γίνεται αν ένας σταθµός πάθει βλάβη στην τοπολογία αστέρα; Το δίκτυο
εξακολουθεί να λειτουργεί ή παύει και γιατί.
Σχήµα 1: Φύλλο δραστηριότητας
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Μετά την ολοκλήρωση της φάσης αυτής έγινε αναθεώρηση και αναδιατύπωση των
ερωτήσεων ενώ λήφθηκαν υπ’ όψη οι απαντήσεις των µαθητών στη διατύπωση των
τελικών εναλλακτικών απαντήσεων επιλογής για την κατασκευή του φύλλου
δραστηριοτήτων του υπολογιστικού µοντέλου (Tsaganou et al. 2003a).

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ
Η σχεδίαση του µοντέλου MODINF για µοντελοποίηση εκπαιδευόµενου βασίστηκε
στη σχεδίαση του συστήµατος ReTuDiS που είναι ένα διαγνωστικό και διαλογικό
αναστοχαστικό εκπαιδευτικό σύστηµα µοντελοποίησης της κατανόησης ιστορικού
κειµένου (Grigoriadou et al. 2004). Το µοντέλο που υλοποιήθηκε στην παρούσα εργασία
απαρτίζεται από τη µονάδα αλληλεπίδρασης, τη βάση γνώσης, και τη µονάδα διάγνωσης
(Σχήµα 2).
Εκπαιδευόµενος

Μονάδα αλληλεπίδρασης
Μονάδα διάγνωσης
Καταγραφή και επεξεργασία απαντήσεων εκπαιδευόµενου
∆ιάγνωση µε συλλογιστική βασισµένη σε κανόνες
Γνωστικό προφίλ

Βάση γνώσης
Πεδίο γνώσης : Φύλλο δραστηριοτήτων (ιστορικό κείµενο
+ζευγάρια ερωτήσεων + εναλλακτικές απαντήσεις)
Μοντέλο εκπαιδευόµενου

Σχήµα 2: Αρχιτεκτονική του µοντέλου MODINF
H µονάδα αλληλεπίδρασης είναι η µονάδα διεπαφής του εκπαιδευόµενου µε τη βάση
γνώσης και τη µονάδα διάγνωσης. Η βάση γνώσης αναπαριστά τη γνώση του
συστήµατος σχετικά µε το κείµενο πληροφορικής (πεδίο γνώσης) και τη γνώση του
συστήµατος για τον εκπαιδευόµενο (µοντέλο εκπαιδευόµενου) (Tsaganou 2003b,
Grigoriadou et al. 2004).
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Το πεδίο γνώσης αποτελείται από τo κείµενο πληροφορικής, το φύλλο
δραστηριοτήτων µε τις ερωτήσεις και τις εναλλακτικές απαντήσεις, τους
χαρακτηρισµούς των απαντήσεων (θέση και αιτιολογία) και των επιχειρηµάτων, τους
χαρακτηρισµούς των επιχειρηµάτων, τους κανόνες απόδοσης χαρακτηρισµών στα
επιχειρήµατα.
Το φύλλο δραστηριοτήτων στη τελική µορφή του συµπεριλαµβάνει το κείµενο τις
ερωτήσεις και τις εναλλακτικές απαντήσεις. Προκειµένου να εξαχθούν συγκεκριµένα
συµπεράσµατα σχετικά µε τα γνωστικά προφίλ των εκπαιδευόµενων, κρίθηκε σκόπιµο
να διαχωριστούν οι ερωτήσεις σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά την απάντηση - θέση
που δίνει ο εκπαιδευόµενος και το δεύτερο την αιτιολογία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
µπορούµε να εντοπίζουµε και να αξιολογούµε κατάλληλα τις περιπτώσεις
εκπαιδευόµενων που ενώ απαντούν σωστά σε µια ερώτηση η αιτιολογία που δίνουν
µπορεί να είναι µη επιστηµονική, και να µπορεί να επισηµανθεί έτσι αντίφαση ανάµεσα
στη θέση και στην αιτιολογία.
Οι ερωτήσεις που δόθηκαν στους εκπαιδευόµενους κατασκευάστηκαν µε τρόπο ώστε
από τις απαντήσεις των εκπαιδευόµενων να είναι δυνατή η εξαγωγή συµπερασµάτων για
τη κατανόηση των γνωστικών κατηγοριών. Οι γνωστικές κατηγορίες που µπορεί να
αναγνωριστούν σε ένα κείµενο πληροφορικής και από τις οποίες θα εκτιµηθεί το
γνωστικό προφίλ του εκπαιδευόµενου αντιστοιχούν στις γνωστικές κατηγορίες γεγονός
και κατάσταση. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν εναλλακτικές απαντήσεις που αφορούν τη
θέση και την αιτιολογία. Στο Σχήµα 3 παρουσιάζονται 2 ενδεικτικές ερωτήσεις µε
εναλλακτικές απαντήσεις.
Μία θέση η µία αιτιολογία µπορεί να χαρακτηριστεί ως επιστηµονική, λιγότερο
επιστηµονική ή µη επιστηµονική. Για κάθε ερώτηση ο συνδυασµός της απάντησης που
αφορά τη θέση και την αιτιολογία συνιστά το επιχείρηµα που αντιστοιχεί σε µία
γνωστική κατηγορία (κατάσταση ή γεγονός). Ένα επιχείρηµα εκτιµάται, βάσει
αντίστοιχου κανόνα διάγνωσης τύπου IF…THEN..., αν είναι έγκυρο, λιγότερο έγκυρο ή
µη-έγκυρο οπότε αντίστοιχα θεωρούµε ότι ο εκπαιδευόµενος µπορεί να αναγνωρίζει τη
γνωστική κατηγορία στην οποία αναφέρεται το επιχείρηµα (αναγνώριση), να βρίσκεται
προς την αναγνώριση ή να µην αναγνωρίζει τη γνωστική κατηγορία (µη-αναγνώριση).
Η µέθοδος διάγνωσης, που χρησιµοποιήθηκε στη µονάδα διάγνωσης, για την εξαγωγή
του γνωστικού προφίλ είναι η συλλογιστική βασισµένη σε κανόνες οι οποίοι
ενσωµατώθηκαν στο πεδίο γνώσης του συστήµατος. Η µονάδα διάγνωσης του
συστήµατος κάνει διάγνωση του γνωστικού προφίλ του εκπαιδευόµενου συνδυάζοντας
τις απαντήσεις του, χρησιµοποιώντας το πεδίο γνώσης για το χαρακτηρισµό των
απαντήσεων, των επιχειρηµάτων και τους κανόνες διάγνωσης. Το γνωστικό προφίλ
εξάγεται λαµβάνοντας υπόψη όλα τα επιχειρήµατα. Πιθανές τιµές γνωστικού προφίλ
είναι ανάλογα µε τον αριθµό των γνωστικών κατηγοριών που αναγνωρίζει και το βαθµό
αναγνώρισης: χαµηλό, ενδιάµεσο και υψηλό µε διαβαθµίσεις.
Το µοντέλο κάθε εκπαιδευόµενου απαρτίζεται από τις απαντήσεις του
εκπαιδευόµενου στο φύλλο δραστηριοτήτων, τους χαρακτηρισµούς των απαντήσεων,

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο

τους χαρακτηρισµούς των επιχειρηµάτων που προκύπτουν µε βάση τους κανόνες από το
συνδυασµό των απαντήσεων για τη θέση και την αιτιολογία, την αναγνώριση ή όχι κάθε
γνωστικής κατηγορίας και το γνωστικό του προφίλ. Το µοντέλο εκπαιδευόµενου
εµπεριέχει επιπλέον του γνωστικού προφίλ όλες τις πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο
που ο εκπαιδευόµενος κατανοεί ένα κείµενο πληροφορικής στοιχεία που αντανακλούν
τις µαθησιακές του δυσκολίες.
Ερώτηση 1: Ποια από τις παρακάτω µονάδες παίζει το σηµαντικότερο ρόλο και ποια
το λιγότερο σηµαντικό για τη λειτουργία τοπικού δικτύου τοπολογίας αστέρα και γιατί.
Θέση
1. Σύστηµα Εξυπηρέτησης-> Υπολογιστής->Εκτυπωτής
2. Υπολογιστής->Σύστηµα Εξυπηρέτησης->Εκτυπωτής
3. Σύστηµα Εξυπηρέτησης->Εκτυπωτής-> Υπολογιστής
Αιτιολογία
1. Επειδή χωρίς το σύστηµα εξυπηρέτησης παύει να λειτουργεί το δίκτυο και χωρίς
τον εκτυπωτή δεν µπορούν να εκτυπώσουν όλοι οι υπολογιστές του δικτύου.
2. Επειδή χωρίς το σύστηµα εξυπηρέτησης παύει να λειτουργεί το δίκτυο και
χωρίς τον προσωπικό υπολογιστή κάποιος χρήστης µένει εκτός δικτύου.
3. Επειδή χωρίς κάποιον προσωπικό υπολογιστή παύει να λειτουργεί το δίκτυο και
χωρίς το κεντρικό σύστηµα εξυπηρέτησης δεν µπορεί ο εκτυπωτής να λάβει και
να εκτυπώσει δεδοµένα.
Ερώτηση 2: Τι γίνεται αν ένας σταθµός πάθει βλάβη στην τοπολογία αστέρα και γιατί.
Θέση
1. Το δίκτυο εξακολουθεί να λειτουργεί
2. Το δίκτυο παύει να λειτουργεί
Αιτιολογία
1. Επειδή δεν µπορούν να µεταδοθούν οι πληροφορίες από τον έναν υπολογιστή
στον άλλον.
2. Επειδή όλοι οι σταθµοί είναι συνδεδεµένοι στο ίδιο καλώδιο.
3. Επειδή το κεντρικό σύστηµα εξυπηρέτησης είναι υπεύθυνο για την µετάδοση
των πληροφοριών.
4. Επειδή η φυσική απόσταση µεταξύ των δύο υπολογιστών είναι µικρή.
Σχήµα 3: Ζευγάρια ερωτήσεων µε εναλλακτικές απαντήσεις
Συνεπώς το µοντέλο του εκπαιδευόµενου µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για
περαιτέρω επεξεργασία προκειµένου να προκύψουν διάφορα χρήσιµα συµπεράσµατα
για τον τρόπο που ο εκπαιδευόµενος κατανοεί ένα κείµενο πληροφορικής. Ο
εκπαιδευτής, έχει τη δυνατότητα αφού παρακολουθήσει το µοντέλο εκπαιδευόµενου να
λάβει διδακτικές αποφάσεις για τις πιο δόκιµες στρατηγικές που θα ακολουθήσει,
προκειµένου να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα τις αδυναµίες που ενδέχεται να
παρουσιάζει ο εκπαιδευόµενος.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ MODINF
Στη φάση πρώτης εφαρµογής του υπολογιστικού µοντέλου MODINF συµµετείχαν 30
µαθητές Γ’ τάξης γυµνασίου -διαφορετικό δείγµα σε σχέση µε τη πειραµατική έρευνα.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά των µαθητών που αντιστοιχούν στις
κατηγορίες γνωστικών προφίλ που προβλέπει το µοντέλο. Επειδή για τη πλειοψηφία των
µαθητών το γνωστικό προφίλ εκτιµήθηκε ότι είναι Σχεδόν Χαµηλό ή Κάτω του
Ενδιαµέσου, ενδιαφέρον παρουσιάζει η περαιτέρω µελέτη των µαθησιακών δυσκολιών
των εκπαιδευόµενων που εκτιµήθηκε ότι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες γνωστικού
προφίλ.
Πίνακας 1: Γνωστικά Προφίλ
Γνωστικό Προφίλ
Πολύ Χαµηλό
Σχεδόν Χαµηλό
Κάτω του Ενδιαµέσου
Πάνω του Ενδιαµέσου
Υψηλό

Περιγραφή Γνωστικού Προφίλ
Μη Αναγνώριση Γνωστικών Κατηγοριών
Κοντά στην Αναγνώριση δύο Γνωστικών Κατηγοριών
Κοντά στην Αναγνώριση τριών Γνωστικών Κατηγοριών
Κοντά στηνΑναγνώριση τεσσάρων Γνωστικών
Κατηγοριών
Κοντά στην Αναγνώριση όλων των Γνωστικών
Κατηγοριών

Ποσοστά
9%
26%
57%
4%
4%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το µοντέλο MODINF για µοντελοποίηση εκπαιδευόµενου πραγµατοποιεί διάγνωση
του γνωστικού προφίλ και µοντελοποίηση εκπαιδευόµενου στηριζόµενο στη θεωρία
κατανόησης κειµένου των Baudet & Denhiere για κείµενο πληροφορικής. Η παρούσα
εργασία συνεισφέρει στη γνωστική αναπαράσταση της κατανόησης κειµένου
πληροφορικής µε βάση την αναγνώριση γνωστικών κατηγοριών, στη κατασκευή
µοντέλου εκπαιδευόµενου και συστήµατος µοντελοποίησης για κατανόηση κειµένου
πληροφορικής. Η εφαρµογή του µοντέλου έδειξε ότι το γνωστικό προφίλ των
περισσότερων µαθητών εκτιµήθηκε ότι έχει ενδιάµεσες τιµές γεγονός που µας οδηγεί να
επικεντρώσουµε την έρευνα στη διερεύνηση των αντιφάσεων στις απαντήσεις των
εκπαιδευόµενων αυτής της κατηγορίας και στη παρακολούθηση της συλλογιστικής τους
µε απώτερο στόχο να σχεδιαστεί εξατοµικευµένη διδασκαλία.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Το µοντέλο εκπαιδευόµενου MODINF µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για τη
διάγνωση γνωστικών δυσκολιών σχετικά µε την κατανόηση κειµένου πληροφορικής, οι
οποίες είναι απαραίτητο να διαπιστωθούν προκειµένου να παρασχεθεί η κατάλληλη
βοήθεια και ανατροφοδότηση στους εκπαιδευόµενους. Παράλληλα, µε την εξαγωγή του
γνωστικού προφίλ των εκπαιδευόµενων, µπορεί να γίνει δυνατή η περαιτέρω
εξατοµίκευση της µάθησης µε τρόπο που να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσµατικά στον
εκάστοτε εκπαιδευόµενο. Στα µελλοντικά σχέδια εντάσσεται η σχεδίαση διαλογικού
τµήµατος που θα υποστηρίζει την εξατοµίκευση της µάθησης.
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