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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το ACT είναι ένα ∆ιαδικτυακό Προσαρµοστικό Εργαλείο Επικοινωνίας το οποίο επιτρέπει τη
σύγχρονη επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευοµένων κατά τη διάρκεια εκπόνησης συνεργατικών
δραστηριοτήτων. Το ACT χρησιµοποιεί την ηµιδοµηµένη µορφή διαλόγου και υποστηρίζει ως
«υποστηρικτικά µέσα επικοινωνίας» τις «Αρχικές Φράσεις» και τις «∆ηλώσεις Ενεργειών», που
προσαρµόζονται µε βάση (i) τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα που επιδιώκεται να
επιτευχθούν ή (ii) τους ρόλους που ορίζονται στους εκπαιδευόµενους από το µοντέλο συνεργασίας,
κατά τη διάρκεια εκπόνησης της δραστηριότητας.
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∆ιάλογος,

Συνεργατικές

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ACT
To ACT (Adaptive Communication Tool) είναι ένα διαδικτυακό προσαρµοστικό εργαλείο
επικοινωνίας που υποστηρίζει τη σύγχρονη επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευοµένων στο πλαίσιο
εκπόνησης συνεργατικών δραστηριοτήτων. Το ACT σχεδιάστηκε να λειτουργεί είτε αυτόνοµα είτε
σε συνεργασία µε το περιβάλλον SCALE (Γρηγοριάδου κ.ά. 2004). Η επικοινωνία
πραγµατοποιείται µέσω της ηµιδοµηµένης µορφής διαλόγου (semi-structured dialogue), η οποία
περιορίζει τον αριθµό των εκτός θέµατος αλληλεπιδράσεων (Baker & Lund, 1996), οργανώνει/
διευκολύνει τη γραπτή επικοινωνία (Barros & Verdejo, 2000), υποστηρίζει τη διαδικασία της
αξιολόγησης ως προς τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα που επιδιώκεται να επιτευχθούν στο
πλαίσιο της δραστηριότητας και διευκολύνει τη συλλογή εµπειρικών δεδοµένων που αφορούν στη
συνεργασία των εκπαιδευοµένων για περαιτέρω αξιοποίησή τους από το σύστηµα.
Σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας που υποστηρίζουν την ηµιδοµηµένη µορφή διαλόγου και
έχουν αναπτυχθεί ως αυτόνοµα εργαλεία επικοινωνίας ή στο πλαίσιο συνεργατικών
περιβαλλόντων, χρησιµοποιούν ως «υποστηρικτικά µέσα επικοινωνίας» είτε τις «Αρχικές
Φράσεις» (ΑΦ) (Sentence Openers) όπως το BetterBlether (Robertson, Good & Pain, 1998) και το
LeCS (Rosatelli & Self, 2002) είτε τις «∆ηλώσεις Ενεργειών» (∆Ε) (Communication Acts) όπως
το DEGREE (Barros & Verdejo, 2000). Το ACT υποστηρίζει και τις δύο µορφές «υποστηρικτικών
µέσων επικοινωνίας». Οι ΑΦ αφορούν σε προκαθορισµένες φράσεις που χρησιµοποιούνται σε µια
πρόταση και οι οποίες µπορεί να συµπληρώνονται µε επιπρόσθετο κείµενο από τον εκπαιδευόµενο
όπως «Προτείνω…», «Πολύ καλή ιδέα», «∆ιαφωνώ …γιατί…». Οι ∆Ε δηλώνουν το είδος της
συµβολής του εκπαιδευόµενου κατά τη διάρκεια του διαλόγου όπως «Πρόταση», «Αντιπρόταση»,
«∆ιευκρίνιση» και συµπληρώνονται µε επιπρόσθετο κείµενο το οποίο επεξηγεί το είδος της
συµβολής. Τα σύνολα των ΑΦ και των ∆Ε που υποστηρίζονται από το ACT προσδιορίστηκαν
βάση τριών εµπειρικών µελετών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού του

396

4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 – 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών

(Gogoulou et al. 2004). Πέραν των «υποστηρικτικών µέσων επικοινωνίας» που παρέχονται από το
εργαλείο, κάθε εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα να ορίσει τη δική του ΑΦ ή ∆Ε µε σκοπό τη
διευκόλυνση της συνοµιλίας µεταξύ των µελών της οµάδας καθώς και τον εµπλουτισµό των
«υποστηρικτικών µέσων επικοινωνίας» από τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους.
Το εργαλείο ACT επιτρέπει την αυτόµατη κατηγοριοποίηση των µηνυµάτων που
αποστέλλονται βάσει των «υποστηρικτικών µέσων επικοινωνίας». Συγκεκριµένα, οι ΑΦ ή οι ∆Ε
κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: Πρόταση (P-Proposal), Άποψη (O-Opinion),
Ερώτηση (Q-Question), Αιτιολόγηση (R-Reasoning), ∆ιευκρίνιση (C-Clarification), Συµφωνία (AAgreement), ∆ιαφωνία (D-Disagreement), Παρακίνηση (M-Motivation), Βοήθεια (N-Need), και
Κοινωνικά Σχόλια (S-Social comments). Η κατηγοριοποίηση των µηνυµάτων επιτρέπει την
ανάλυση της ατοµικής και συνεργατικής συµπεριφοράς των εκπαιδευοµένων µε βάση ένα σύνολο
δεικτών που χαρακτηρίζουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο εκπόνησης µιας δραστηριότητας.
Στο Σχήµα 1 απεικονίζεται η γραφική διεπαφή του εργαλείου ACT. Ο εκπαιδευόµενος έχει τη
δυνατότητα να συνθέσει ένα µήνυµα χρησιµοποιώντας τα παρεχόµενα «υποστηρικτικά µέσα
επικοινωνίας» και να αποστείλει το µήνυµά του σε κάποιο/α ή σε όλα τα µέλη της οµάδας.
∆ιακρίνονται τρεις χώροι: (α) ο χώρος Εµφάνισης Μηνυµάτων όπου εµφανίζονται τα µηνύµατα
που ανταλλάσσονται µεταξύ των εκπαιδευοµένων ταξινοµηµένα σύµφωνα µε το χρόνο αποστολής
τους, (β) ο χώρος ∆ηµιουργίας Μηνυµάτων, όπου παρέχονται τα «υποστηρικτικά µέσα
επικοινωνίας» και συµπληρώνονται από τον εκπαιδευόµενο τα απαραίτητα ορίσµατα των ΑΦ ή
των ∆Ε, και (γ) ο χώρος Αποστολής Μηνύµατος όπου παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία για την
αποστολή του µηνύµατος. Κάθε εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη
συζήτηση που διενεργείται µέσω του ∆έντρου Μηνυµάτων όπου τα µηνύµατα οµαδοποιούνται σε
υποδέντρα ανάλογα µε τη σύνδεσή τους µε άλλα µηνύµατα που έχουν ήδη αποσταλεί (Σχήµα 1).

Σχήµα 1. Το περιβάλλον διεπαφής του εργαλείου επικοινωνίας και το ∆έντρο Μηνυµάτων.
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Το ACT προσαρµόζει τα παρεχόµενα «υποστηρικτικά µέσα επικοινωνίας» που προτείνονται
στους εκπαιδευόµενους (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. Συγκεκριµένα, το ACT υποστηρίζει ΑΦ στην
περίπτωση που τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα (γνωστικές δεξιότητες) αφορούν στο
επίπεδο «Κατανόησης» (Remember+Understand), «Εφαρµογής» (Apply) και «Αξιολόγησης»
(Evaluate), ενώ στην περίπτωση του επιπέδου «∆ηµιουργίας» (Analyze+Create), υποστηρίζει τις
∆Ε. Επιπλέον, το σύνολο των ΑΦ που παρέχονται για καθένα από τα τρία επίπεδα των
προσδοκώµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων προσαρµόζεται σύµφωνα µε το συγκεκριµένο
επίπεδο. Εκτός των ΑΦ και των ∆Ε που στοχεύουν στην επίτευξη συγκεκριµένων
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προσδοκώµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων παρέχονται επιπλέον ΑΦ/∆Ε, που στοχεύουν στη
διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευόµενων και στην υποστήριξη της καλλιέργειας των
δεξιοτήτων επικοινωνίας/συνεργασίας όπως οι ΑΦ «∆ε γνωρίζω την απάντηση. Μπορείς να µε
βοηθήσεις;», «Υπάρχει κάποια ιδέα;» και οι ∆Ε «Κοινωνικά Σχόλια», «Σχόλια ∆ραστηριότητας».
Το σύνολο των ΑΦ ή των ∆Ε που παρέχονται δεν είναι το ίδιο για όλα τα µέλη της οµάδας (ο
«µεσολαβητής» (moderator) της οµάδας έχει στη διάθεσή του πρόσθετες ΑΦ ή ∆Ε όπως
«Συµπεραίνουµε ότι η τελική απάντηση είναι..», «Ας προχωρήσουµε στην επόµενη ερώτηση»).
Στην περίπτωση που οι συνεργατικές δραστηριότητες δε στοχεύουν σε µαθησιακά αποτελέσµατα
που να ικανοποιούν ένα από τα τέσσερα επίπεδα γνωστικών δεξιοτήτων που προαναφέρθηκαν,
αλλά έχουν ως στόχο να καλλιεργήσουν στους εκπαιδευόµενους δεξιότητες στην επικοινωνία
ή/και να τους καταστήσουν ικανούς να συζητούν και να ανταλλάσσουν ιδέες πάνω σε ένα
συγκεκριµένο θέµα κ.λπ., η επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευόµενων πραγµατοποιείται µέσω ∆Ε.
Με βάση το µοντέλο συνεργασίας, το ACT υποστηρίζει τις ∆Ε στην περίπτωση οµάδας
εκπαιδευόµενων, που συνεργάζονται σύµφωνα µε συγκεκριµένους ρόλους. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση, το επίπεδο των προσδοκώµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων της δραστηριότητας δε
λαµβάνεται υπόψη, αλλά η επίτευξη αυτών εξετάζεται έµµεσα από το µοντέλο συνεργασίας που
εφαρµόζεται. Το σύνολο των παρεχόµενων ∆Ε διαφοροποιείται ανάλογα µε τους ρόλους που
ανατίθενται στα µέλη της οµάδας. Για παράδειγµα, στην περίπτωση του µοντέλου «οδηγόςπαρατηρητής», ο εκπαιδευόµενος που έχει το ρόλο του «οδηγού», ο οποίος είναι αρµόδιος για την
υποβολή των προτάσεων και την καθοδήγηση της εκπόνησης της δραστηριότητας, έχει στη
διάθεσή του ∆Ε όπως «Πρόταση», «∆ιευκρίνηση-Επεξήγηση», «Αιτιολόγηση», κ.λπ., ενώ ο
εκπαιδευόµενος που έχει το ρόλο του «παρατηρητή», ο οποίος είναι αρµόδιος για τον έλεγχο
πιθανών λαθών, την υποβολή σχολίων/ερωτήσεων, κ.λπ., έχει στη διάθεσή του ∆Ε όπως
«Ερώτηση», «Σχόλιο», «Αποδοχή», «Απόρριψη» κ.λπ.
Στα άµεσα σχέδια µας περιλαµβάνεται (i) η υλοποίηση ενός ευφυή πράκτορα υπεύθυνου για τη
συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευοµένων, ο οποίος θα αξιοποιεί τα εµπειρικά δεδοµένα τα οποία
συλλέγονται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευοµένων και θα υποστηρίζει την
επικοινωνία/συνεργασία των µελών της οµάδας, και (ii) η τελική αξιολόγηση του εργαλείου ACT.
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