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CHATBOTS: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
I. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CHATBOT;

Τι κοινό έχουν η Cortana της Microsoft, η Siri της Apple και η Alexa τηςAmazon; Εκτός από
το γεγονός ότι πιθανότατα έχουν πολύ μεγάλη εικόνα για τις συνήθειες περιήγησής μας στο
διαδίκτυο, η λογική πίσω από την οποία λειτουργούν αυτά τα προγράμματα είναι η ίδια.
Πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη (AI) που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στα
μηνύματα του χρήστη προσομοιώνοντας μια συνομιλία και μπορεί να συγκριθεί με έναν
αγώνα τένις: για κάθε ερώτηση του χρήστη, ανταποκρίνονται, με τη σειρά τους, με την
κατάλληλη και έξυπνη απάντηση. Η διάρκεια αυτής της ανταλλαγής μηνυμάτων εξαρτάται
αποκλειστικά από το επίπεδο περιέργειας του χρήστη. Αυτοί οι «συνομιλητές» που δεν
κουράζονται ποτέ από την αλληλεπίδραση των χρηστών είναι γνωστοί ως chatbots. Ακόμα κι
αν οι λειτουργίες και το εύρος των εργασιών τους ενδέχεται να ποικίλλουν, ο σκοπός τους
παραμένει ο ίδιος: η βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών με τον εξ ορθολογισμό των
αλληλεπιδράσεων και τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.
1. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ CHATBOTS;
Η κυριότερη εργασία κατά τη δημιουργία ενός chatbot είναι η κατασκευή της Γνωσιακής
Βάσης, η οποία μπορεί να ερμηνευθεί ως ο εγκέφαλος του chatbot. Αποτελείται από τη
γλώσσα σήμανσης τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence Markup Language AIML) που περιέχει λέξεις, αριθμούς και σύμβολα για να μοιάζει με τη δομή που
χρησιμοποιείται για ανθρώπινες συνομιλίες και εδώ είναι που ο δημιουργός του chatbot
μπορεί να προσθέσει «γνώση» στο chatbot τους. Η βασική ενότητα γνώσεων που μπορεί να
προστεθεί σε ένα chatbot είναι μια κατηγορία και κάθε κατηγορία αποτελείται από μια
5
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ερώτηση εισαγωγής, μια απάντηση εξόδου και ένα προαιρετικό πλαίσιο. Οι κατηγορίες
αποτελούνται από ετικέτες που μπορούν να απλοποιήσουν πολύπλοκους όρους, να χωρίσουν
μια εισαγωγή σε υποτμήματα, να εντοπίσουν πιθανά συνώνυμα με την ίδια απάντηση και να
εντοπίσουν λέξεις-κλειδιά στην είσοδο. Επομένως, οι πληροφορίες σε αυτήν τη Γνωσιακή
Βάση είναι από τι θα εξαγάγει το chatbot όταν αλληλεπιδρά με χρήστες, αλλά πώς κατανοεί
το chatbot τα μηνύματα χρήστη και πώς θα γνωρίζει με ποιες πληροφορίες θα απαντήσει;
Τα Chatbots αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που τους
επιτρέπουν να κατανοούν, να αναλύουν και να αναπαράγουν την ανθρώπινη γλώσσα.
Αυτό ονομάζεται επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing - NLP) και
χρησιμεύει για την αναγνώριση μοτίβων (με τη μορφή μηνυμάτων χρήστη) και των
αντίστοιχων προτύπων τους (με τη μορφή απαντήσεων του chatbot στον χρήστη). Το NLP
του chatbot του επιτρέπει: να προσδιορίσει την πρόθεση χρήστη (Ποιος είναι ο στόχος του
χρήστη στην αποστολή του μηνύματος;) και να εξαγάγει το περιβάλλον χρήστη (Ποιο είναι
το προφίλ αυτού του χρήστη;), με την βοήθεια των οποίων το chatbot μπορεί να
δημιουργήσει την κατάλληλη απάντηση.
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2. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ CHATOBOT
Μπορούμε να εντοπίσουμε τη γοητεία των ανθρώπων με τη δημιουργία συνομιλητών από
μηχανές στον προβληματισμό του μαθηματικού Alan Turing το 1950: «Μπορούν οι μηχανές
να σκεφτούν;». Ο Turing θεωρούσε ότι η μεγαλύτερη δοκιμή για τη μέτρηση της
ανάπτυξης μηχανών θα ήταν αν θα μπορούσαν να μιμηθούν επιτυχώς τη νοημοσύνη του
ανθρώπινου εγκεφάλου στις αλληλεπιδράσεις τους με τους χρήστες.
Περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα το 1966, ο επιστήμονας Joseph Weizenbaum από το
εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης του MIT έθεσε σε δοκιμασία την θεωρία του Turing με τη
δική του εφεύρεση: ένα πρόγραμμα υπολογιστή που ονομάζεται ELIZA. Προγραμματίστηκε
να αναπαράγει μια αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχοθεραπευτή και του ασθενούς του,
εντοπίζοντας λέξεις-κλειδιά από την είσοδο του χρήστη και, στη συνέχεια, αποδίδοντας την
κατάλληλη απάντηση. Έτσι, δημιουργήθηκε η πρώτη παρουσία του NLP και το πρώτο
chatbot.
Οι δεξιότητες επεξεργασίας γλωσσών που ήταν απαραίτητες για πιο αυθεντικές
αλληλεπιδράσεις χρηστών συνέχισαν να βελτιώνονται με την εφεύρεση του PARRY, ενός
chatbot που δημιουργήθηκε από τον ψυχίατρο και τον επιστήμονα υπολογιστών Kenneth
Colby για το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ το 1972. Σε αντίθεση με την ELIZA, ανέλαβε το
ρόλο ενός ψυχικά ασθενή αντί ενός ψυχίατρου σε μια προσπάθεια να πείσει δημιουργικές
απαντήσεις από τους συμμετέχοντες.
Το chatbot A.L.I.C.E. αναπτύχθηκε το 1995 από τον Richard Wallace και, ακόμη και αν
κατασκευάστηκε πάνω από είκοσι χρόνια μετά το PARRY, το πλαίσιο αυτού του chatbot
ηγήθηκε της σύγχρονης εποχής της δημιουργίας chatbot, καθώς αντιπροσώπευε την πρώτη
χρήση του προαναφερθέντος συνδυασμού προτύπων AIML που είναι χρησιμοποιείται
για τα περισσότερα chatbots σήμερα.
Ένα χρονοδιάγραμμα για την προέλευση του chatbot δεν θα ήταν πλήρες χωρίς την προσθήκη
του Jabberwacky, το οποίο δημιουργήθηκε το 1997 από τον προγραμματιστή Rollo
Carpenter. Αναπτύχθηκε και κυκλοφόρησε ως το "ομιλητικό chatbot", η επιτυχία του με τους
χρήστες οδήγησε σε άλλους δημιουργούς chatbot να αναγνωρίσουν τη σημασία της
δημιουργίας μιας μοναδικής, ελκυστικής προσωπικότητας για τα chatbots τους.
This project has been funded with support from the European Commission. This
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3. ΤΑ CHATBOTS ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
Οι λειτουργίες του Chatbot έχουν διανύσει πολύ δρόμο από τα πρωτότυπα του 20ού αιώνα
που βασίστηκαν σε βασικές εξόδους βασισμένες σε κείμενο. Λόγω των τεχνολογικών
εξελίξεων, της μεγαλύτερης προσβασιμότητας των εργαλείων για μη προγραμματιστές και
της παγκοσμιοποίησης των βιομηχανιών, η πλατφόρμα chatbot είναι πλέον ένα πανταχού
παρόν στοιχείο στο World Wide Web. Προσφέρει επίσης την πιο διαδραστική και φιλική
προς το χρήστη εμπειρία από ποτέ.
Είτε τα ενδιαφέροντά σας ή η δουλειά σας είναι στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου,
των αεροπορικών ταξιδιών, της παράδοσης φαγητού ή των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι θα συναντήσετε ένα φιλικό chatbot. Η αυξημένη χρήση τους
σε αυτές τις βιομηχανίες με γνώμονα το κέρδος οδήγησε στη μείωση του κόστους
υπηρεσιών, σε ταχύτερους χρόνους απόκρισης και σε καλύτερες καμπάνιες μάρκετινγκ,
μαζί με τη βελτίωση των προϊόντων με βάση τα σχόλια των χρηστών στις αλληλεπιδράσεις
chatbot.
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II. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ CHATBOTS ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μπορούν να επιτευχθούν οι ίδιοι στόχοι που οδηγούν τη δημιουργία chatbot σε βιομηχανίες
προσανατολισμένες στην εξυπηρέτηση πελατών στον τομέα της εκπαίδευσης; Αυτή η
προσπάθεια βρίσκεται στην καρδιά των έξυπνων μαθησιακών περιβαλλόντων (Smart
Learning Environments - SLE), των έξυπνων συστημάτων διδασκαλίας (Intelligent Tutoring
Systems - ITS) και της μάθησης μέσω της τεχνολογίας (Technology-mediated learning TML), τα οποία δημιουργούν chatbots με NLP τόσο ελκυστικά όσο και εκπαιδευτικά. Αυτά
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τα chatbots παρέχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό ανά πάσα στιγμή και σε
οποιαδήποτε τοποθεσία και αλληλεπιδρούν με μαθητές με σύγχρονο τρόπο.
Οι κύριες εργασίες των chatbots στην μάθηση είναι:
● Η παρουσίαση πληροφοριών που πρέπει να μελετήσουν οι εκπαιδευόμενοι
προσαρμοσμένες στα επίπεδα επάρκειας των μαθητών
● Ο έλεγχος της δραστηριότητας στην πλατφόρμα διασφαλίζοντας έτσι ότι οι
εκπαιδευόμενοι παραμένουν στο θέμα και απαντούν μόνο σε σχετικές ερωτήσεις
● Η παροχή συνδέσμων και πηγών σε εξωτερικούς πόρους ως συμπληρωματικό
περιεχόμενο
● Η αξιολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευομένων με τη χρήση κουίζ και άλλων
δοκιμαστικών ασκήσεων
● Ο σχολιασμός της απόδοσης των εκπαιδευομένων και προτάσεις για το πώς μπορεί να
βελτιωθεί
● Το αίτημα για την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων σχετικά με το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο ή της αλληλεπιδράσεις του chatbot, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να
έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να βελτιωθούν
● Η αλληλεπίδραση με τον χρήστη με ελκυστικό, παρακινητικό και εκπαιδευτικό τρόπο

Από την εισαγωγή του πρώτου chatbot για μάθηση το 1970 με την ονομασία SCHOLAR
που ασχολήθηκε με τον διάλογο για τη γεωγραφία της Νότιας Αμερικής, η μάθηση μέσω
chatbot έχει επεκταθεί σημαντικά. Σήμερα υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την
αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας σε τομείς όπως η εκμάθηση γλωσσών, η παροχή
συμβουλών σε ορισμένα θέματα, η προετοιμασία των εξετάσεων και άλλα.
Μερικά πρόσφατα παραδείγματα chatbots για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι:
• Γνωστικός

δάσκαλος

• Jill Watson
• QuizBot του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ
• Duolingo
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Οι ειδικοί σε διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς υποστήριξαν επίσης το αυξανόμενο
ενδιαφέρον για τα chatbots στην εκπαίδευση. Μια μετα-ανάλυση του 2014 για τα chatbot
που διεξήχθη από μελετητές του περιοδικού εκπαιδευτικής ψυχολογίας διαπίστωσε ότι ήταν
πιο αποτελεμαστικά από τις παραδοσιακές οδηγίες που βασίζονται σε υπολογιστή και
συγκέντρωσαν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές όταν συνδυάστηκαν με
οδηγίες εκπαιδευτικών σε τάξεις πλήρους μεγέθους Μια άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε
για το περιοδικό Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Ασθενών διαπίστωσε ότι τα chatbots
βοήθησαν τους μαθητές να αλλάξουν ανθυγιεινές δίαιτες και συμπεριφορά μόνο λόγω της
συνέπειας των συνομιλιών, που μπορεί να πιστοποιήσει τη δύναμη της δημιουργίας της
σωστής προσωπικότητας για το chatbot σας.
Περιττό να πούμε ότι όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη
επένδυσης σε αυτές τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην τάξη. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει
να αφήσει τους δασκάλους να αισθάνονται άβολα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα τους
αντικαταστήσει. Τα chatbots χρησιμεύουν για να συμπληρώνουν έργο των εκπαιδευτικών
στην εκπαίδευση - δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη φύση της δυναμικής δασκάλουμαθητή. Η αποτελεσματική παιδαγωγική στην τάξη δεν μετριέται μόνο από την εμπλοκή των
μαθητών με το υλικό, αλλά και από τη δημιουργία νοήματος από το μαθημένο περιεχόμενο
που μόνο οι αλληλεπιδράσεις με τον δάσκαλο μπορούν να επιτύχουν.
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IΙI. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ CHATBOT ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Με όλη αυτή τη συζήτηση που σχετίζεται με ειδικούς που ερευνούν τις δυνατότητες των
chatbots για επαγγελματίες της μάθησης και της εκπαίδευσης να στρέφονται όλο και πιο
συχνά σε chatbots προκειμένου να προσφέρουν μια νέα παιδαγωγική εμπειρία στους μαθητές,
το ερώτημα παραμένει: Πώς μπορεί η χρήση chatbots να επηρεάσει θετικά την
εκπαίδευση; Παρακάτω αναφέρονται διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα chatbots μπορούν
να συμπληρώσουν την παραδοσιακή διαδικασία μάθησης και να λειτουργήσουν ως χρήσιμα
εργαλεία τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.
1. Η ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΑ CHATBOTS ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ & ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ
ΤΑ ΛΑΘΗ
Τα Chatbots προσφέρουν ακριβή και άμεσα σχόλια στους μαθητές σχετικά με την
απόδοσή τους. Σε αντίθεση με την τυπική βαθμολόγηση που περιορίζεται στις αξιολογήσεις
στο τέλος του εξαμήνου, τα σχόλια από ένα chatbot δίνονται μετά την ολοκλήρωση της
εργασίας. Η διακριτική αλλά ενθαρρυντική φύση της πλατφόρμας chatbot μειώνει επίσης
το άγχος των μαθητών και διασφαλίζει ότι δεν αποθαρρύνονται από τα λάθη τους. Τα
σχόλια του Chatbot μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε βελτιωμένη μεταγνωστική σκέψη: οι
μαθητές έχουν καλύτερη αυτοαντίληψη των δεξιοτήτων τους τόσο συχνότερα
αξιολογούνται.
2. Η ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΑ CHATBOTS ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ &
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ
Ο ρυθμός με τον οποίο οι μαθητές κατανοούν και απορροφούν τις πληροφορίες διαφέρει. Τα
Chatbots έχουν σχεδιαστεί για να εκτιμούν τα επίπεδα επάρκειας και να δημιουργούν
εξατομικευμένο περιεχόμενο, οδηγίες και σχόλια, σύμφωνα με διαφορετικά προφίλ
μαθητών. Επομένως, τα chatbots προσφέρουν μαθησιακές εμπειρίες προσαρμοσμένες στις
ανάγκες κάθε μαθητή.
3. Η ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΑ CHATBOTS ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ
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Η διάρκεια, η ροή και η συχνότητα των αλληλεπιδράσεων του χρήστη με το chatbot
είναι αυτόματα ρυθμισμένες και εναπόκεινται στον πλήρη έλεγχο του χρήστη,
ανεξάρτητα από τον τόπο ή την ώρα της ημέρας. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στους μαθητές να
βρίσκονται στη θέση του οδηγού της μαθησιακής εμπειρίας, η οποία μπορεί να ενισχύσει
περαιτέρω την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη τους στην πρόοδό τους.

4. Η ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΑ CHATBOTS ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ
Οι «δάσκαλοι» chatbots μπορούν να ενθαρρύνουν την τακτική και συνεπή μάθηση
στέλνοντας υπενθυμίσεις σε χρήστες σε δύο περιπτώσεις: για την αναθεώρηση παλαιών
μαθημάτων που μπορεί να μην είναι τόσο φρέσκα στο μυαλό των μαθητών και για την
εφαρμογή μιας ρουτίνας μελέτης βασισμένη στην αρχή της μικρομάθησης (για πρόσθετες
εξηγήσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Υποστήριξη τακτικής μάθησης με μια ρουτίνα
εκμάθησης» στην ενότητα Προτάσεις εμπειρίας χρήστη στον οδηγό σχεδίασης του Chatbot).
5. Η ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΑ CHATBOTS ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ
Το chatbot έχει σχεδιαστεί για να είναι διαδραστικό και να αναπαράγει την αφοσίωση των
χρηστών. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να
μετατρέπει τα μαθήματα σε μια σειρά μηνυμάτων που μοιάζουν με μια συνομιλία
συνομιλίας. Επιπλέον, τα chatbots θυμίζουν ήδη τις κοινωνικές πλατφόρμες που
χρησιμοποιούν οι μαθητές καθημερινά. Οι χρήστες παραμένουν αφοσιωμένοι χάρη στο
στυλ συνομιλίας του chatbot και στην επιλογή των πόρων μικτών μέσων.
6. Η ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΑ CHATBOTS ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Οι μαθητές δεν είναι οι μόνοι που αποκομίζουν τα οφέλη των αλληλεπιδράσεων chatbot.
Χάρη στη λειτουργία σχολίων του chatbot στην οποία ρωτάει τους χρήστες πώς μπορεί να
βελτιωθεί το περιεχόμενο και η απόδοσή του, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα σχόλια των μαθητών για να δημιουργήσουν μια καλύτερη
μαθησιακή εμπειρία. Όχι μόνο τα chatbots απλοποιούν τη διαδικασία λήψης και εφαρμογής
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σχολίων, διευκολύνουν επίσης τις ευθύνες των εκπαιδευτικών στους τομείς της
παρακολούθησης της απόδοσης των μαθητών, της απομνημόνευσης των μαθημάτων και
αναλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες εργασίες (για παράδειγμα, απαντώντας σε συχνές
ερωτήσεις όποτε οι μαθητές χρειάζονται υπενθυμίσεις ή εξηγήσεις).
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IV. ΓΙΑΤΙ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΤΑ CHATBOTS ΣΤΗΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ;
Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) προσπαθεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου παγκόσμιου περιβάλλοντος παρέχοντας εκπαιδευτικά
προγράμματα σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Η ΕΕΚ
στοχεύει ως βασικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από τη Διακήρυξη της
Κοπεγχάγης του 2002, η οποία αναγνώρισε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕΚ
στη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής και δυναμικής αγοράς εργασίας στην Ευρώπη.
Η ΕΕΚ είναι πολύ σημαντική για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Η πιο
πρόσφατη ομάδα εργασίας για την επαγγελματική εκπαίδευση, με εντολή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κατά την περίοδο 2018-2020, επικεντρώθηκε στη βελτιώση της καινοτομίας και
της ψηφιοποίησης των χώρων ΕΕΚ. Η ανάπτυξη καινοτόμων μορφών διδασκαλίας, η
χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και η δημιουργία νέων μαθησιακών περιβαλλόντων
προσδιορίστηκαν ως τομείς προτεραιότητας για την επίτευξη αυτών των στόχων.
Εκτός από τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία που θα παρέχουν στους χώρους ΕΕΚ, αυτό
που ακολουθεί είναι μερικά άλλα επιχειρήματα που μπορούν να προβληθούν για το γιατί τα
chatbots μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η
ΕΕΚ.
1. ΤΑ CHATBOTS ΗΔΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τα chatbots δεν είναι μόνο για παιδιά και νέους μαθητές! Τα μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα
όπως τα πανεπιστήμια και τα σχολεία διαχείρισης έχουν αγκαλιάσει τη χρήση του
chatbots. Εκτός από τη βοήθεια που παρέχουν για τη μείωση του φόρτου εργασίας του
προσωπικού και την απάντηση σε ερωτήσεις μαθητών, οι λειτουργίες υπενθύμισης του
chatbots χρησιμοποιούνται για τον μετριασμό των χαμηλών ποσοστών διατήρησης και
εγγραφής φοιτητών που μαστίζουν τα μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα. Με την αποστολή
τακτικών ειδοποιήσεων και ερευνών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τα chatbots έχουν

This project has been funded with support from the European Commission. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

15

χρησιμοποιηθεί για να διατηρήσουν τους μαθητές αφοσιωμένους και πιο παρακινημένους για
το φθινόπωρο εξάμηνο.
2. ΤΑ CHATBOTS ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ
Ακόμα κι αν οι περισσότεροι άνθρωποι εξομοιώνουν την ΕΕΚ με το ρόλο της στη
συνεργασία με τους νέους για να τους προετοιμάσουν για την αγορά εργασίας, ένα μεγάλο
μέρος των μαθητών ΕΕΚ αποτελείται από ηλικιωμένους εργαζόμενους που επιθυμούν να
συμβαδίσουν με τις αναδυόμενες τεχνολογίες στο εργατικό δυναμικό και τους μετανάστες
εργαζόμενους που θέλουν να εισέλθουν το εργατικό δυναμικό. Ανεξάρτητα από το μάθημα
που διδάσκεται, η τακτική χρήση πλατφορμών chatbot βελτιώνει τον τεχνολογικό
αλφαβητισμό και οδηγεί σε μεγαλύτερη περιέργεια των μαθητών, διασφαλίζοντας έτσι τη
δια βίου μάθηση των ηλικιωμένων διευκολύνοντας την κοινωνική ένταξη ευάλωτων
πληθυσμών.
3. ΤΑ CHATBOTS ΜΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΕΝ
ΜΕΝΕΙ ΠΙΣΩ
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η σύνθεση τάξεων σε χώρους ΕΕΚ δεν είναι ομοιογενής.
Αποτελούνται από μαθητές με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, δεξιότητες, ενδιαφέροντα
και υπόβαθρα. Για να διασφαλιστεί η ίση προσοχή σε όλους τους μαθητές, ώστε να μην
αισθάνονται πίσω, τα chatbots μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς. Προσφέρουν
εξατομικευμένη υποστήριξη για να βεβαιωθείτε ότι κάθε μαθητής αισθάνεται ότι
συμπεριφέρεται ως ένας-ένας δάσκαλος, εξατομικεύοντας τα μαθήματα και τα σχόλια
που ταιριάζουν στις ανάγκες τους και ενθαρρύνοντας την αυτο-μάθηση.
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ΠΙΘΑΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ
CHATBOTS ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
I. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (SLDS);
Σύμφωνα με τον ορισμό που παρέχεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη οι Ειδικές Διαταραχές Μάθησης
(SLDs) σχετίζονται με προκλήσεις επεξεργασίας πληροφοριών, οι οποίες κυμαίνονται από
ήπια έως σοβαρή, και μπορεί να εκδηλωθούν σε περιορισμούς στον αλφαβητισμό, τη
γλώσσα, τον αριθμό, τις κινητικές λειτουργίες, τη βραχυπρόθεσμη μνήμη και προσοχή,
τις κοινωνικές και οργανωτικές δεξιότητες. Οι SLD περιλαμβάνουν μαθησιακές δυσκολίες
όπως δυσλεξία, δυσπραξία, δυσκολία στους υπολογισμούς και την γραφή, διαταραχή
έλλειψης προσοχής, υπερκινητικότητα και παρόμοιες άλλες δυσκολίες.
Παρά το γεγονός ότι, χωρίς σωστή κατανόηση και προσαρμογές από τους εκπαιδευτικούς, οι
SLDs μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη μαθησιακή απόδοση αυτών των μαθητών, αυτές
οι δυσκολίες δεν είναι συνώνυμες με μειωμένο επίπεδο νοημοσύνης ή έλλειψη προσπάθειας.
Αντίθετα, οι μαθητές με SLD έχουν πληθώρα δυνατοτήτων σε γνωστικούς τομείς που είναι
υπεύθυνοι για τη δημιουργική και καινοτόμο σκέψη, την επίλυση προβλημάτων και την
αναλυτική ικανότητα και την αυτόνομη μάθηση. Επομένως, αυτοί οι μαθητές δεν έχουν
διανοητική ανεπάρκεια με κανέναν τρόπο - απλώς επεξεργάζονται τις πληροφορίες με
διαφορετικό τρόπο! Ωστόσο, τα τυπικά περιβάλλοντα στην τάξη, τα οποία δίνουν έμφαση
σε δραστηριότητες ολόκληρης της ομάδας, κρίσεις από ομοτίμους, απρόσωπες αξιολογήσεις
και χρονικούς περιορισμούς, έχουν παραδοσιακά σταθεί εμπόδια για την ενδυνάμωση των
μαθητών με SLD καθώς κάνουν μόνο δευτερεύοντες προσαρμογές για τα χαρακτηριστικά
αυτών των μαθητών.
H συνεργασία μεταξύ της τεχνολογίας και της συμπερίληψης
Έχουμε την ταχεία πρόοδο της τεχνολογίας για να ευχαριστήσουμε για το αυξημένο
ενδιαφέρον για τη δημιουργία περισσότερων SLD φιλικών μαθησιακών περιβαλλόντων που
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στοχεύουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν αυτοί οι μαθητές στις
παραδοσιακές τάξεις. Ο τύπος της καινοτομίας στην πρώτη γραμμή αυτής της πρωτοβουλίας
ονομάζεται υποβοηθητική τεχνολογία (assistive technology), σχεδιασμένη να
χρησιμοποιείται από άτομα με μαθησιακές διαταραχές για να λειτουργήσει πιο
αποτελεσματικά.
Η υποβοηθητική τεχνολογία βελτιώνει την απόδοση των μαθητών με SLDs δημιουργώντας
λύσεις που αξιοποιούν τα δυνατά τους σημεία. Οι αρχές πίσω από αυτήν την τεχνολογία
έχουν ήδη εφαρμοστεί στους τομείς της ηλεκτρονικής μάθησης και των ευφυών συστημάτων
διδασκαλίας (Intelligent Tutoring Systems - ITS). Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι η
τεχνολογία εκπαίδευσης είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών SLD βελτιώνει την
πρόσβαση και την κατανόηση του μαθησιακού περιεχομένου, και επίσης βοηθά στην
αντιμετώπιση του αλφαβητισμού και των κοινωνικών δυσκολιών. Αυτό που έδειξε επίσης η
βιβλιογραφία είναι ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στη δημιουργία λύσεων στον
τομέα της τεχνολογίας της εκπαίδευσης για τους ηλικιωμένους μαθητές, καθώς οι SLDs δεν
εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου.
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II. ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ CHATBOTS ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ως τύπος υποστηρικτικής τεχνολογίας, τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας chatbot
(σχεδιασμός και περιεχόμενο) μπορούν να παίξουν στις δυνάμεις των μαθητών SLD και
να προσφέρουν μια πιο περιεκτική και προσβάσιμη μαθησιακή εμπειρία. Εκτός από το
γεγονός ότι η ίδια η φύση της τεχνολογίας των chatbot επιτρέπει την πλήρη προσαρμογή του
περιεχομένου και των αλληλεπιδράσεων, αυτό που ακολουθεί είναι ορισμένα χαρακτηριστικά
του chatbot που θα μπορούσαν να περιγραφούν ως φιλικά προς το SLD.
1. Παρουσίαση περιεχομένου και παρατηρήσεων
Τα μέσα με τα οποία το chatbot παρουσιάζει πληροφορίες και επικοινωνεί με τους μαθητές
μπορούν να θεωρηθούν ως παραδείγματα βιβλίων ορθών πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς.
● Οι συνομιλίες μοιάζουν με διάλογο και το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε μικρά
κομμάτια πληροφοριών: Για μαθητές με δυσλεξία που δυσκολεύονται να
ακολουθήσουν και να μην χάσουν τη θέση τους όταν διαβάζουν μεγάλα κείμενα,
καθώς και για μαθητές με ADHD που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εστίασης για μεγάλο
χρονικό διάστημα
● Παροχή περιλήψεων για τα μαθήματα και σημειώσεις μελέτης ενσωματωμένες
στο chatbot: Προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές να παρακολουθούν την
«μεγαλύτερη εικόνα» και να παραιτηθούν από την ανάγκη να ξαναγράψουν και να
αντιγράψουν για μαθητές με κινητικές ικανότητες και δυσκολίες γραφής.
● Τα μαθήματα και οι πρόσθετες πληροφορίες είναι προσβάσιμα και εύκολα στην
πλοήγηση: Χρήσιμο για την ανακούφιση της πίεσης του να πρέπει να βγείτε έξω για
να αναζητήσετε εναλλακτικές λύσεις και ενδεχομένως να παραπλανηθείτε και να
αποκινηθείτε.
Εκτός από αυτές τις χρήσιμες πρακτικές, η μορφή των μαθημάτων υποστηρίζει μια τεχνική
διδασκαλίας πολλαπλών τεχνικών: το chatbot προσφέρει τη δυνατότητα να ενσωματώσει
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μια ποικιλία πόρων στην πλατφόρμα (κείμενο, ήχος, βίντεο, κ.λπ.) που συνδυάζεται καλά με
τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών με SLD ώστε να αποδίδουν καλύτερα στην εμπλοκή
και την οπτική τόνωση των μαθησιακών περιβαλλόντων.
2. Χώρος χωρίς να κρίνει κάποιος με άμεσες και εξατομικευμένες απαντήσεις
Λόγω των μαθησιακών προκλήσεων, οι μαθητές με SLD και η παρουσία τους στην τάξη
μπροστά από τους συνομηλίκους τους ή η αξιολόγηση από τον δάσκαλό τους θα μπορούσε
να προκαλέσει συναισθήματα ντροπής, απογοήτευσης και αμηχανίας. Οι αλληλεπιδράσεις
τους με το chatbot μπορούν να διορθώσουν το στίγμα που διαφορετικά θα μπορούσαν να
βιώσουν σε παραδοσιακά μαθησιακά περιβάλλοντα:
● Τα σχόλια από τα chatbots είναι άμεσα (οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας,
ανεξάρτητα από τη ρύθμιση) και οι οδηγίες αναλύονται σε μικρότερα βήματα. Τα
σχόλια του Chatbot προσαρμόζονται στην απόδοση κάθε μαθητή ξεχωριστά.
● Η συνομιλία με ένα μηχάνημα σημαίνει ότι τα λάθη μπορούν να γίνουν χωρίς φόβο
γελοιοποίησης ή κρίσης, η οποία ελευθερώνει τους μαθητές από το στίγμα να
κάνουν λάθη και παρέχει μια αίσθηση άνεσης ότι γίνονται αποδεκτά.
● Τα σχόλια του Chatbot είναι ενθαρρυντικά και θετικά, γεγονός που μπορεί να
ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των μαθητών SLD. Το chatbot ενθαρρύνει την αυτοβελτίωση, αλλά χωρίς την πίεση των χρονικών περιορισμών ή του άγχους απόδοσης..
3. Η ενεργή μάθηση ενισχύει τα αυτόνομα στυλ μάθησης
Η εκμάθηση με το chatbot μπορεί όχι μόνο να βελτιώσει τα αισθήματα κατανόησης και
αποδοχής των μαθητών SLD, αλλά έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει επίσης τα μαθησιακά
τους αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει επειδή η μελέτη με το chatbot διαμορφώνεται
σύμφωνα με την αρχή του αυτόνομου ρυθμού μάθησης. Παραδείγματα μάθησης
προσαρμοσμένα στον ρυθμό του εκπαιδευομένου στην πλατφόρμα chatbot είναι:
● Η παροχή της επιλογής στους μαθητές να θέσουν τους στόχους τους
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● Επιτρέπει στους μαθητές να αποφασίσουν οι ίδιοι τη ροή της μαθησιακής τους
διαδικασίας
● Η προετοιμασία των μαθημάτων επανεξέτασης για να επιλέξουν οι μαθητές όταν
αυτοί το κρίνουν απαραίτητο
Ως αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης, οι μαθητές δεν περιορίζονται από τις προσδοκίες ή
τις εντολές των δασκάλων τους, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή τους
διαδικασία. Ως εκ τούτου, το να είναι υπεύθυνοι για τη δική τους μάθηση οι μαθητές με SLD
τους βοηθά να προσδιορίσουν τα δυνατά και τα απαραίτητα τους. Η ανάληψη δράσης εκ
μέρους κάποιου ορίζεται ως αυτο-υπεράσπιση, η οποία ήταν θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι
για την μελλοντική επιτυχία των μαθητών με SLD.
Το chatbot ενισχύει περαιτέρω το αυτόνομο στυλ μάθησης των μαθητών SLD επειδή
προσφέρει ένα ασφαλές, ελεγχόμενο και χωρίς περισπασμό περιβάλλον για τη διεξαγωγή
σπουδών, στο οποίο η εστίασή τους δεν θα διαταραχθεί. Αυτό το είδος της συνεπούς και
δομημένης μαθησιακής εμπειρίας ωφελεί σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές με προβλήματα
SLD.
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CHATBOT V1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο στόχος αυτού του πρώτου γύρου οδηγιών είναι να βοηθήσει τους συνεργάτες αυτού του
έργου να δημιουργήσουν το δικό τους chatbot για την ΕΕΚ. Με βάση τα σχόλια των πρώτων
επιτόπιων δοκιμών των chatbots των συνεργατών, αυτό το βασικό σύνολο οδηγιών θα
βελτιωθεί και θα βελτιωθεί.
Η τελική έκδοση αυτών των οδηγιών θα καλύπτει τρεις πτυχές των chatbots: την παιδαγωγική
αξία και τις χρήσεις τους, τις τεχνικές προτάσεις σχεδιασμού και σχόλια και προτάσεις από
την εμπειρία των χρηστών της πλατφόρμας δημιουργού chatbot.
Θα καλύψει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης, ειδικά
στην ΕΕΚ, για να μάθουν πώς να σχεδιάζουν, να χρησιμοποιούν και να ενσωματώνουν
chatbots στην πρακτική τους, επισημαίνοντας τις συγκεκριμένες χρήσεις και λειτουργίες των
chatbots που είναι σχετικές με την εκπαίδευση για να βοηθήσουν τους επαγγελματίες της
ΕΕΚ να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους πρακτικές στους νέους τύπους διδασκαλίας στην
τάξη που διατίθενται χάρη στη χρήση ενός εκπαιδευτή chatbot. Οι οδηγίες θα περιλαμβάνουν
συστάσεις για την παραγωγή περιεχομένου διδασκαλίας και chatbots για μαθητές με SLD.
Αυτή η πρώτη έκδοση του οδηγού καλύπτει τις ακόλουθες πτυχές:
-

Τις παιδαγωγικές οδηγίες,

-

Τις προτάσεις από εμπειρίες των χρηστών,

-

Πρόσθετες οδηγίες για την προσαρμογή για μαθηθτές με συγκεκριμένες μαθησιακές
διαταραχές (SLDs).

Αυτός ο οδηγός θα ολοκληρωθεί στις επόμενες εκδόσεις με τεχνικές προτάσεις.
Σημείωση: Στα πρώτα 2 μέρη αυτού του οδηγού, ορισμένες οδηγίες θα είναι επίσης καλές
πρακτικές για την προσαρμογή του περιεχομένου σε μαθητές με SLD. Θα επισημανθούν με
αυτό το σύμβολο: ★
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I. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Το να προσέχετε πώς τα μαθήματά σας θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα chatbot είναι το
κλειδί για να διασφαλιστεί η επίτευξη των παιδαγωγικών σας στόχων. Αυτές οι οδηγίες
χρησιμεύουν για να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με ορισμένες προκλήσεις που ενδέχεται να
αντιμετωπίσουν σε αυτή τη διαδικασία και να προσφέρουν λύσεις σχετικά με τον καλύτερο
τρόπο προσαρμογής του περιεχομένου και των μαθημάτων τους στην πλατφόρμα chatbot. Ο
στόχος πίσω από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευτικούς
σε μια νέα προσέγγιση για τη δημιουργία μαθημάτων που θα είναι πιο διαδραστική, στο
σημείο και εξατομικευμένη για να ταιριάζει στις ανάγκες όλων των μαθητών.
1. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ
Η δημιουργία περιεχομένου για την πλατφόρμα chatbot και η παρουσίασή του στους μαθητές
είναι μια σύντομη άσκηση! Εάν οι μαθητές θα ήθελαν να πλοηγηθούν στο περιεχόμενο, να
ελέγξουν ένα ακριβές σημείο ενός συγκεκριμένου μαθήματος ή να υπενθυμίσουν τα κύρια
σημεία του, ο ρόλος του chatbot δεν είναι απλώς να παρέχει στους μαθητές ολόκληρο το
κείμενο ή το περιεχόμενο του μαθήματος όπως θα μπορούσαν απλά επίσης να βρείτε αυτές
τις πληροφορίες από άλλες πηγές. Αντίθετα, ο σκοπός του chatbot είναι να εντοπίσει τις
πληροφορίες που αναζητούν οι μαθητές ή να παρέχει περιλήψεις για το τι θα ήθελαν να
μάθουν οι μαθητές.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί παρέχοντας σύντομες, απλές προς το σημείο απαντήσεις που
επιτρέπουν στους μαθητές να διερευνήσουν περαιτέρω. Διαφορετικά, θα μπορούσαν απλώς
να επιστρέψουν στις σημειώσεις τους εάν χρειάζονταν πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Το
παρακάτω παράδειγμα μεταφέρει τη διαφορά μεταξύ μιας μη χρήσιμης και μιας χρήσιμης
απάντησης στο chatbot.
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Ωστόσο, το chatbot μπορεί επίσης να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν
ολόκληρο το κείμενο του μαθήματος εάν θέλουν, εάν, για παράδειγμα, χάσουν τις
σημειώσεις τους ή θέλουν μια προεπισκόπηση του τι θα διδαχθούν. Λάβετε υπόψη ότι,
ιδανικά, αυτό δεν πρέπει να είναι το πρωταρχικό καθήκον του chatbot, καθώς οι
αλληλεπιδράσεις με τους μαθητές θα πρέπει να είναι δομημένες ώστε να είναι όσο το
δυνατόν πιο συνοπτικές.
2. ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
Ο ρόλος του chatbot είναι να διδάσκει τον μαθητή, αλλά κάθε μαθητής είναι διαφορετικός.
Προκειμένου όλοι οι μαθητές στο μάθημά σας να συνεχίσουν να αξιοποιούν στο έπακρο τον
δικό τους ιδιωτικό δάσκαλο για κινητά, είναι καλό να παρέχετε περιεχόμενο κατάλληλο για
διαφορετικά επίπεδα επάρκειας των μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι ως δημιουργός chatbot
μπορείτε να εξατομικεύσετε και να προσαρμόσετε το περιεχόμενο για τους μαθητές σας,
ακριβώς όπως θα κάνατε για μαθήματα στην τάξη. Αυτή η συνειδητοποίηση περιβάλλοντος
μπορεί να επιτευχθεί με τους ακόλουθους τρόπους:
●

Για τους μαθητές που βρήκαν ένα μάθημα δύσκολο, ετοιμάστε πρόσθετες εξηγήσεις
για τις πιο προβληματικές έννοιες, ώστε αυτοί οι μαθητές να κατανοήσουν
καλύτερα το περιεχόμενο, διασφαλίζοντας ότι μπορούν να επιστρέψουν στην τάξη με
τις ίδιες γνώσεις με τους συνομηλίκους τους.

●

Για τους μαθητές που δεν βρήκαν ένα μάθημα ιδιαίτερα δύσκολο, ή μπορεί να το
έχουν βρει εύκολο, μπορείτε να παρέχετε επιπλέον περιεχόμενο
(συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών συνδέσμων) για να προχωρήσουν ακόμη
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περισσότερο με τις σπουδές τους. Αυτό θα τους κρατήσει διανοητικά διεγερμένους
και θα τους βοηθήσει να παρακινηθούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

3. ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ★
Κατά τη δημιουργία παιδαγωγικού περιεχομένου για το chatbot, λάβετε υπόψη τον τρόπο
δομής των μαθημάτων σας. Κάθε θέμα πρέπει να περιλαμβάνει υποστηρικτικά μαθήματα
και αυτά τα υποστηρικτικά μαθήματα πρέπει να συνοδεύονται από σαφή περίγραμμα
και μαθησιακούς στόχους. Οι περιλήψεις εξηγούν πώς θα δομηθεί το υποστηρικτικό
μάθημα και καλύπτουν τα κύρια σημεία του μαθήματος. Οι μαθησιακοί στόχοι είναι η
επιδιωκόμενη απόκτηση δεξιοτήτων και πρακτικές γνώσεις που το μάθημα πρέπει να
μεταφέρει στους μαθητές. Δείτε το παρακάτω παράδειγμα σχετικά με προτάσεις σχετικά με
τη δομή των μαθημάτων υποστήριξης

Παράδειγμα:
Ξεκινήστε κάθε μάθημα με ένα σύντομα «check-in»:
Θέμα του μαθήματος:
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, θα πρέπει να μπορείτε / θα γνωρίζετε για:
Περίληψη του μαθήματος:
Στη συνέχεια, ολοκληρώστε με ένα σύντομο «check-out»:
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Σήμερα μελετήσαμε (θέμα του μαθήματος). Οι πιο σημαντικές έννοιες ήταν: (όνομα 3 λέξειςκλειδιά που σχετίζονται με το θέμα)
Μπορέσαμε να… (συζητήσουμε την εργασία που έκαναν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του
μαθήματος)
Την επόμενη φορά, θα μελετήσουμε (αναφέρετε το επερχόμενο θέμα)

Η συμπερίληψη ενός σαφούς περιγράμματος και μαθησιακών στόχων στη διάταξη για
κάθε υποστηρικτικό μάθημα θα είναι πολύ χρήσιμη για τους μαθητές για 3 βασικούς
λόγους:
●

Πρώτον, η δομή του παιδαγωγικού υλικού με αυτόν τον τρόπο διεγείρει τη
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη. Αφού εισαγάγετε το θέμα του
μαθήματος και εξοικειώσετε τους μαθητές με τους μαθησιακούς στόχους,
προετοιμάστε μια περίληψη για το τι πρόκειται να μάθουν οι μαθητές. Στη συνέχεια,
στο τέλος του μαθήματος, υπενθυμίστε στους μαθητές τι έχει διδαχθεί,
επαναλαμβάνοντας τους μαθησιακούς στόχους και τα σημεία από το περίγραμμα. Η
τήρηση αυτής της δομής θα είναι πολύ ευεργετική για την πρόοδο των μαθητών σας
καθώς ενισχύει τις ικανότητες των μαθητών να θυμούνται πληροφορίες.

●

Επιπλέον, είναι καλή πρακτική να παρέχετε ένα σαφές περίγραμμα και μαθησιακούς
στόχους ως μέρος της διάταξης του μαθήματος σας, ειδικά για μαθητές με SLD,
καθώς μπορούν να τους ανατρέξουν σε περίπτωση που χαθούν σε οποιοδήποτε
σημείο κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Με αυτόν τον τρόπο, μια τέτοια απλή
διάταξη λειτουργεί ως οδηγός για τους μαθητές, επισημαίνοντας εύκολα την ουσία
και την πρόθεση του μαθήματος για να στραφούν ανά πάσα στιγμή.

●

Τέλος, ένα περίγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο καθώς διαιρεί το υλικό του μαθήματος
σε σαφείς και ξεχωριστές ενότητες - αυτό μπορεί να βοηθήσει το chatbot να είναι
όσο το δυνατόν ακριβέστερο στις αλληλεπιδράσεις του με τους μαθητές εάν έχουν
οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένα μέρη του μαθήματος.
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4. ΑΝΑΜΙΞΤΕ ΤΑ ΜΕΣΑ

★

Ετοιμαστείτε να ενεργοποιήσετε την δημιουργικότητά σας ως δημιουργός chatbot, καθώς ο
εκπαιδευτής chatbot θα πρέπει να παρέχει ελκυστικό και διαφοροποιημένο περιεχόμενο!
Εάν το chatbot σας προσφέρει μόνο πόρους κειμένου για να μάθουν οι μαθητές, δεν θα φανεί
μόνο ως ανεπιθύμητο και επαναλαμβανόμενο, αλλά θα είναι επίσης λιγότερο ενθαρρυντικό.
Το να δώσετε στους μαθητές μόνο κείμενο για ανάγνωση, ειδικά αν είναι εν κινήσει, δεν θα
κάνει το μάθημά σας αξέχαστο! Επιπλέον, οι μαθητές με SLD (όπως δυσλεξία, δυσπραξία
και δυσορθογραφία) θα μπορούσαν να κουραστούν πιο εύκολα εάν τους παρέχεται μόνο
κείμενο. Αυτοί οι μαθητές ευδοκιμούν όταν εκτίθενται σε τεχνικές πολυαισθητηριακής
μάθησης, οπότε η εφαρμογή μιας ποικιλίας πόρων θα διασφαλίσει ότι θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο το να έχουν έναν δάσκαλο chatbot
Υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων πόρων τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης για να
διαφοροποιήσετε το περιεχόμενό σας. Δείτε τα παρακάτω παραδείγματα για ιδέες σχετικά με
διάφορες πηγές στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση για τη δημιουργία μιας
ποικιλίας περιεχομένου.
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Παραδείγματα:
● Για βίντεο, δείτε το: www.powtoon.com
● Για ήχο, ψάξτε για: recordings, podcasts, etc.
● Για infographics: δοκιμάστε το www.canva.com και www.piktochart.com για έτοιμα
πρότυοα
● Για δυναμικές παρουσιάσεις, δείτε το: www.genial.ly
● Για χάρτες μυαλού (mind maps), προχωρήστε και εξερευνήστε:
https://www.mindmup.com/ ή το https://www.xmind.net/download/
● Για κάρτες flash, αυτός ο ιστότοπος παρέχει λεξιλόγιο ειδικά για την ΕΕΚ:
https://www.cram.com/

Επιπλέον, σε περίπτωση που βρείτε ενδιαφέροντα άρθρα ειδήσεων ή δημοσιεύσεις
ιστολογίου, μην διστάσετε να τα μοιραστείτε με μαθητές στην πλατφόρμα chatbot, εφόσον
αυτά τα είδη πηγών δεν αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των μέσων που παρέχετε στους
μαθητές για να μάθουν ένα μάθημα.
Το σημείο ανάμιξης των μέσων είναι να αναβαθμίσει ένα μάθημα κάνοντας το περιεχόμενο
πιο διασκεδαστικό παρά να αποσπά την προσοχή. Επομένως, ένα όριο σε αυτήν την οδηγία
είναι να αποφευχθεί το φαινόμενο "Χριστουγεννιάτικο δέντρο":
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5. ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ

★

Η λήψη σχολίων από μέντορες στο σχολείο μπορεί να είναι μια αγχωτική διαδικασία για
κάθε μαθητή. Αυτό το συναίσθημα είναι ακόμη πιο έντονο σε μαθητές με SLD που έχουν
μεγαλύτερη δυσκολία στην επίτευξη μαθησιακών στόχων με τον ίδιο ρυθμό με τους
συνομηλίκους τους λόγω των ειδικών τους αναγκών. Επομένως, είναι χρήσιμο να
χρησιμοποιείτε κάθε περίσταση για να αυξήσετε την αυτοεκτίμηση των μαθητών!
Ακολουθούν μερικές πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα για να σας καθοδηγήσουν:
●

Κάντε θετικά σχόλια:

Μια ευγενική και θετική λέξη βοηθά πολύ! Όταν οι μαθητές δίνουν σωστές απαντήσεις στις
ασκήσεις κρατήστε το πνεύμα τους ψηλό με σχόλια όπως:

Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να διατηρείτε τα σχόλιά σας αισιόδοξα όταν οι μαθητές
κάνουν επίσης λάθη. Μια απάντηση όπως αυτή σε ένα σφάλμα μαθητή θα μπορούσε να είναι
χρήσιμη:
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●

Προσφέρετε λύσεις για το πώς μπορούν οι μαθητές να βελτιώσουν την απόδοσή
τους:

Τα σχόλια δεν πρέπει να αφορούν μόνο τη θετικότητα, αλλά θα πρέπει επίσης να
περιλαμβάνουν εποικοδομητικές προτάσεις για το πώς να βελτιωθούν προκειμένου να
διατηρηθούν οι μαθητές αισιόδοξοι για την πρόοδό τους εάν κάνουν λάθη. Ένα θετικό
παράδειγμα θα ήταν:

●

Αποφύγετε να εμφανιστείτε ως επιθετικοί:

Να είστε προσεκτικοί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το chatbot αλληλεπιδρά με τους
μαθητές, προκειμένου να αποφύγετε να τους αποθαρρύνετε από τη συνεχή δέσμευση. Για
παράδειγμα, η χρήση του κόκκινου χρώματος, η έντονη στίξη (όπως:?!), Η σύνταξη
κειμένου ή λέξεων με κεφαλαία γράμματα μπορεί να θεωρηθεί ως επιθετική, κ.λπ.
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●

Τελειώστε με μια θετική νότα:

Εάν ένας μαθητής σταματήσει τη συνεδρία του με το chatbot μετά από αποτυχίες ασκήσεων,
το chatbot θα πρέπει να εξακολουθεί να υποστηρίζει. Ζητήστε από το chatbot να τους
αποχαιρετήσει με θετικό τρόπο, όπως::

6. ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥ Σ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ
★
Με τη χρήση των chatbots, η παθητική μάθηση είναι κάτι παρελθόν! Οι λειτουργίες του
Chatbot μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση μιας πιο ενεργού προσέγγισης στη
μάθηση, ανεξάρτητα από το μάθημα. Ως εκ τούτου, ως δημιουργός του chatbot έχετε τη
δυνατότητα να εμπλέξετε τους μαθητές στην οργάνωση της διαδικασίας μάθησης,
προκειμένου να γίνουν ενεργά συμμετέχοντες στη δική τους πρόοδο. Εκτός από το τυπικό
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πρόγραμμα που ακολουθεί το chatbot, θα μπορούσε επίσης να ενθαρρύνει τους μαθητές να
θέσουν επιπλέον στόχους για τον εαυτό τους.
Ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω παράδειγμα σχετικά με τις πιθανές αλληλεπιδράσεις που θα
μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μεταξύ των μαθητών και του chatbot.

Παράδειγμα:
“Σκέφτηκα μικρούς επιπλέον στόχους που θα μπορούσατε να θέσετε αυτήν την εβδομάδα.
Επιλέξτε 2-3 και θα σας βοηθήσω να τους φτάσετε!”
1. Μάθετε 5 νέες λέξεις που σχετίζονται με την ικανότητα που μελετάτε.
2. Μάθετε για 3 τομείς στους οποίους αυτή η ικανότητα είναι σημαντική.
3. Βρείτε 3 άρθρα που πιστεύετε ότι είναι ενδιαφέροντα για το επάγγελμα που θέλετε να
ακολουθήσετε.
4. Προσπαθήστε να σκεφτείτε τις πιο σημαντικές έννοιες που θα θέλατε να κατανοήσετε σε
αυτό το μάθημα.
Για καθημερινές αξιολογήσεις μπορείτε να εισαγάγετε μια απλή άσκηση ενός λεπτού::
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών μιας μαθησιακής συνεδρίασης, το chatbot μπορεί
να ζητήσει από τους μαθητές να γράψουν μια ερώτηση όπως: «Το πιο σημαντικό πράγμα
που έμαθα σήμερα και αυτό που κατάλαβα λιγότερο:» Αυτό είναι ένα καλό εργαλείο για
να βοηθήσει την πρόοδο του μαθητή ως Τους βοηθά να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τους
και να αναγνωρίσουν τα επιτεύγματά τους!
Η παροχή βοήθειας στους μαθητές στον καθορισμό των δικών τους στόχων μπορεί να
είναι ιδιαίτερα επωφελής για την αυτο-υπεράσπιση των μαθητών SLD, καθώς είναι ένας
τρόπος να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την ανάγκη ανάληψης προσωπικής ευθύνης για τη
μάθησή τους. Μια πιθανή στρατηγική στην καθοδήγηση των μαθητών είναι η επίτευξη
στόχων SMART:
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7. ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Η εκμάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία και μερικές φορές μπορεί να αισθάνεται σαν να
συσσωρεύεται νέα γνώση και να αντικαθιστά προηγούμενες γνώσεις, καθώς δεν είναι τόσο
φρέσκο στο μυαλό σας. Επομένως, είναι σημαντικό να βοηθήσετε τους μαθητές να
θυμούνται τις βασικές έννοιες των προηγούμενων μαθημάτων από καιρό σε καιρό,
προκειμένου να διατηρούν πληροφορίες. Αυτό μπορεί να γίνει ενσωματώνοντας ασκήσεις
αναθεώρησης για να υπενθυμίσουμε στους μαθητές τι έχουν ήδη διδαχθεί, κάτι που βοηθά
στη μεταφορά γνώσεων από τη βραχυπρόθεσμη στη μακροπρόθεσμη μνήμη.
Δείτε το παρακάτω παράδειγμα για ιδέες σχετικά με ασκήσεις αναθεώρησης τις οποίες
μπορεί να χρησιμοποιήσει το chatbot για να θυμίσετε στους μαθητές σας τα παλιότερα
μαθήματα.
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Παράδειγμα:
“Θα θέλατε να διαβάσετε το τελευταίο μάθημα που μάθαμε μαζί?”
● Κουίζ πολλαπλών επιλογών (“Ποιο από τα παρακάτω είναι η σωστή απάντηση?”)
● Ερωτήσεις σωστού λάθους (“Επιλέξτε αν αυτή η πρόταση είναι σωστή ή λάθος:… ”)
● Ασκήσεις για τον προσδιορισμό και τη σύνταξη μιας έννοιας βάσει του ορισμού της
(“Σε ποια έννοια αναφέρεται αυτή η πρόταση: … ”)
● Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού (παρέχει το πλαίσιο για τους μαθητές να συμπληρώσουν
τα κενά με το προηγούμενο βασικό λεξιλόγιο που έχουν διδαχθεί)
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II. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ
Ο στόχος σας ως δημιουργός chatbot είναι όχι μόνο να διασφαλίσετε ότι το περιεχόμενό σας
έχει ενσωματωθεί αποτελεσματικά στην πλατφόρμα chatbot, αλλά και να δημιουργήσετε μια
μαθησιακή εμπειρία για τους μαθητές που είναι όσο το δυνατόν πιο φιλική προς το χρήστη.
Αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας chatbot για να διατηρεί την αφοσίωση
υψηλή και ένα μέρος στο οποίο οι μαθητές μπορούν να παίξουν ρόλο. Αυτές οι συστάσεις
χρησιμεύουν για να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς πώς τα διάφορα χαρακτηριστικά της
πλατφόρμας chatbot μπορούν να βελτιστοποιηθούν ώστε να επηρεάσουν θετικά τα
μαθησιακά αποτελέσματα και να δημιουργήσουν έναν διαισθητικό δάσκαλο που θα συνεχίσει
να στρέφεται στους χρήστες..
1. ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΤΕ ΤΟ CHATBOT ΣΑΣ
Ακόμα κι αν το chatbot θα είναι ένα μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης της δικής σας
δημιουργίας, δεν χρειάζεται να ακούγεται ρομποτικό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους
οποίους θα μπορούσατε να βοηθήσετε το chatbot να «ζωντανεύει» και να εμφανίζεται πιο
ανθρώπινο και ευαίσθητο στους μαθητές, προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία του
χρήστη.
● Προσαρμόστε το όνομα και την εμφάνισή του: Προκειμένου οι μαθητές να
αισθάνονται ότι οι αλληλεπιδράσεις με το chatbot δεν είναι απρόσωπες και
μηχανογραφημένες, δώστε στο chatbot σας ένα όνομα και φιλικό πρόσωπο. Αυτή η
μικρή πράξη θα συμβάλει σημαντικά στην εκδήλωση στους μαθητές ότι το chatbot
είναι ένας μοναδικός χαρακτήρας και όχι ένα μηχάνημα.
● Εξοικειώστε το chatbot με μια μικρή συζήτηση: Ένα chatbot είναι πιο ελκυστικό
από άλλα εργαλεία, επειδή αλληλεπιδρά μέσω της συνομιλίας. Επομένως, μην
διστάσετε να ξεκινήσετε τις συνομιλίες με μικρές ερωτήσεις, όπως: «Πώς νιώθεις
σήμερα;» ή "Πώς ήταν η μέρα σου;" Αυτό θα κάνει το chatbot σας πιο «ζωντανό»
και θα του δώσει μια φιλική προσωπικότητα, η οποία ενθαρρύνει τον μαθητή να
συνεχίσει να μαθαίνει μαζί του. Ωστόσο, θυμηθείτε να περιορίσετε αυτό το είδος
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«εξωσχολικής» συζήτησης σε μερικές ανταλλαγές το πολύ προτού επιστρέψετε τον
χρήστη στους μαθησιακούς στόχους που βρίσκονται στο χέρι.
● Δώστε στο chatbot μια αίσθηση του χιούμορ: Ένα μεγάλο μέρος του
εξανθρωπισμού του chatbot σημαίνει ότι προετοιμάζετε φιλικές και ελαφριές
απαντήσεις ως μέρος των αλληλεπιδράσεών του με τον μαθητή, ειδικά κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων. Σκεφτείτε κατάλληλα αστεία, λογοπαίγνια ή αστείες
συνομιλίες που θα μπορούσαν να προσθέσουν κάποια κωμική αξία στις πληροφορίες
που διδάσκονται.
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2. ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΠΛΟΗΓΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ ★
Ο ρόλος του chatbot είναι να μιμηθεί έναν δάσκαλο στον οποίο οι μαθητές μπορούν να
απευθυνθούν ανά πάσα στιγμή για διευκρίνιση σχετικά με το περιεχόμενο και προτάσεις
σχετικά με τον τρόπο μετακίνησης της πλατφόρμας. Προκειμένου να καθοδηγήσουν τους
μαθητές να έχουν τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησης, υπάρχουν πολλά βήματα για τα οποία
πρέπει να προετοιμαστεί το chatbot στις αλληλεπιδράσεις του με τους χρήστες:
● Κατά την πρώτη συνομιλία, το chatbot πρέπει να εξηγεί τις δυνατότητες της
πλατφόρμας chatbot και τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί εισάγοντας τους μαθητές σε προτάσεις σχετικά με το περιεχόμενο που
μπορούν να μάθουν, μαζί με οδηγίες χρήστη που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
αυτό το περιεχόμενο.
● Καθώς η συνομιλία εξελίσσεται, το chatbot ενεργεί επίσης ως δάσκαλος εξηγώντας
στους μαθητές τη σημασία του περιεχομένου που μαθαίνουν σε μια συγκεκριμένη
στιγμή στο γενικό πεδίο εφαρμογής του μαθήματος. Αυτό διατηρεί τους
μαθησιακούς στόχους στην πρώτη γραμμή των αλληλεπιδράσεων.
● Προβλέψτε δύσκολες καταστάσεις (όπως οι μαθητές να χαθούν στην πλατφόρμα ή
να χάσουν κίνητρα) και δείξτε λύσεις για να τους βοηθήσετε να παραμείνουν
αφοσιωμένοι. Αυτό συνεπάγεται πρόταση εναλλακτικού ή παρόμοιου περιεχομένου,
επιστροφή στο μενού ή ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τις εισόδους των χρηστών.
Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με σκοπό να υπενθυμίσουν στους μαθητές ότι βρίσκονται
στην έδρα του οδηγού της μαθησιακής διαδικασίας.
● Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όταν η μάθηση είναι ήδη σε εξέλιξη, υπενθυμίστε
στους μαθητές τη δυνατότητα να επανεξετάσουν τα προηγούμενα μαθήματα. Η
πλοήγηση των χρηστών σε αυτά που έχουν ήδη μάθει μπορεί να διασφαλίσει ότι
διατηρούν τις πληροφορίες πιο εύκολα.
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Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους χρήστες να
πλοηγηθούν σε διαφορετικές δυνατότητες στις αλληλεπιδράσεις τους με το chatbot:

Παραδείγματα:
1. Παρουσιάστε στους μαθητές την πλατφόρμα:
“Αν θέλετε να ανακαλύψετε τα βασικά θέματα του μαθήματος, μπορείτε να πείτε "(ερώτηση
χρήστη εδώ)”
2. Εξηγήστε γιατί ένα συγκεκριμένο θέμα είναι σημαντικό:
“Αυτό είναι ένα μάθημα που σχετίζεται με (ένα προηγούμενο μάθημα) και θα σας βοηθήσει
να μάθετε (αναφέρατε την απόκτηση δεξιοτήτων)”
3. Διατηρήστε τους μαθητές σε καλό δρόμο:
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“Ω όχι, φαίνεται ότι έχετε χαθεί! Μπορώ να σας δώσω περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με
αυτό το περιεχόμενο εάν πείτε "(ερώτηση χρήστη εδώ)" ή μπορείτε να επιλέξετε να
μελετήσετε κάτι άλλο πληκτρολογώντας "….”.
4. Υπενθυμίστε στους μαθητές σας να κάνουν ανασκόπηση:
“Θα θέλατε να διαβάσετε τις έννοιες που μάθαμε για το τελευταίο μάθημά μας;”

Η δημιουργία ενός chatbot που είναι προετοιμασμένο να καθοδηγήσει τους χρήστες σε μια
ποικιλία πιθανών αποτελεσμάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους μαθητές με SLD για να
διασφαλίσουν ότι συμβαδίζουν με το πρόγραμμα, καθώς μπορούν να χαθούν πιο συχνά
από τους συνομηλίκους.

3. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΕ ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥ CHATBOT ΣΑΣ

★

Πριν εισαγάγετε τους μαθητές στο chatbot σας, ως δημιουργός του chatbot, πρέπει να
γνωρίζετε όλες τις πιθανές απαντήσεις που μπορείτε να δώσετε στους χρήστες, καθώς και τα
πιθανά σχόλια που μπορεί να λάβετε από αυτούς στις αλληλεπιδράσεις σας. Η γνώση της
σωστής χρήσης λεξιλογίου παίζει ρόλο τόσο στις εξόδους chatbot όσο και στις εισόδους
των χρηστών.
Πρώτον, για να παραμείνετε συνεπείς με την προσωπικότητα που έχετε δώσει στο chatbot και
να το κάνετε διασκεδαστικό, σκεφτείτε πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να
διατυπώσετε ερωτήσεις και σχόλια στους χρήστες: πείτε γεια, αντίο, να επισημάνετε τη
φοιτητική εργασία ή να δώσετε τα σχόλια των μαθητών. Αυτό συνιστάται ώστε να
διατηρούνται οι απαντήσεις του chatbot στο χρήστη όσο το δυνατόν πιο ποικίλες.
Διαφορετικά, ο μαθητής θα συνηθίσει να διαβάζει ξανά τις ίδιες προτάσεις που θα
μπορούσαν να μειώσουν την επιθυμία και τη δέσμευσή τους να σπουδάσουν με το chatbot.
Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου του chatbot δεν συνεπάγεται μόνο την προετοιμασία
ποικίλων απαντήσεων για τους μαθητές, αλλά και την πρόβλεψη των λόγων των χρηστών
αξιοποιώντας στο έπακρο την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας του chatbot (για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη λειτουργικότητα, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 1 σχετικά με
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την προέλευση και χρήσεις των chatbots). Οι εκφωνήσεις χρηστών είναι είσοδοι χρήστη που
μπορείτε να περιμένετε να λάβετε από τους μαθητές και ότι, ως δημιουργός του chatbot, θα
πρέπει να εισαγάγετε στην πλατφόρμα chatbot, καθώς αυτό θα επιτρέψει στο chatbot να
διακρίνει την πρόθεση του χρήστη. Αυτές οι εκφωνήσεις μπορεί να είναι είτε προτροπές για
πλοήγηση στο μάθημα που έχετε ήδη εισαγάγει στον χρήστη είτε διαμορφώσεις του ίδιου
σκοπού.
Προκειμένου το chatbot να διαχειριστεί αυτές τις αλληλεπιδράσεις όσο το δυνατόν πιο
ομαλά, πρέπει να προετοιμάσετε αυτό που πιστεύετε ότι είναι τα πιο αναμενόμενα σχόλια
που μπορούν να κάνουν οι χρήστες ανάλογα με τη φύση της αλληλεπίδρασής τους με το
chatbot. Ακολουθούν μερικές συμβουλές και παραδείγματα για το πώς μπορεί να γίνει αυτό:

Παραδείγματα:
● Αναγνωρίστε τα μηνύματα αναλόγως με το μήκος τους:
Αντί για «Θέλω να μάθω περισσότερα για…», επίσης να αναγνωρίσω «Θέλω να μάθω για…»
και «Θα ήθελα να μάθω…» ως δυνατότητες. αντί για "Βοήθεια" αναγνωρίστε επίσης
"Βοήθεια" κ.λπ..
● Αλλάξτε τη διατύπωση πιθανών προτροπών:
Οι μαθητές που ρωτούν για το μάθημα μπορούν να ρωτήσουν "Πες μου για ..." "Διδάξτε μου
για ..." "Τι είναι ...;" «Τι μπορώ να μάθω για…;» και τα λοιπά.
● Βοηθήστε τους χρήστες που δίνουν λέξεις κλειδιά:
Βεβαιωθείτε ότι το chatbot αναγνωρίζει βασικές λέξεις που σχετίζονται με το περιεχόμενό
σας ως πιθανές προτροπές χρήστη για εκείνους τους μαθητές που θέλουν να μεταβούν
απευθείας στις εξηγήσεις, καθώς και για εκείνους τους χρήστες που απαντούν σε ερωτήσεις
με απαντήσεις "ναι / όχι".
● Προβλέψτε κοινά λάθη στην πληκτρολόγηση:
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ελαττωματική γραμματική, έλλειψη σημείων στίξης και
πληθυντικότητας, λανθασμένα ορθογραφικά λάθη για πιο δύσκολες λέξεις, κ.λπ. Αυτή η
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προσαρμογή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μαθητές με SLD που έχουν περισσότερες
πιθανότητες να αγωνιστούν με ορθογραφικά και γραπτά καθήκοντα.

4. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕ Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ★
Ο καθηγητής chatbot μπορεί να κάνει τη ζωή σας και των μαθητών σας ευκολότερη
αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες εργασίες, διπλασιάζοντας ως εικονικός βοηθός. Οι
λειτουργίες του chatbot υπερβαίνουν την απλή ανάκτηση περιεχομένου, καθώς μπορούν
επίσης να περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση απλών χειρωνακτικών εργασιών που
ασχολούνται μαθητές και καθηγητές σε τακτική βάση.
Όσον αφορά τους μαθητές, η ζωή τους μπορεί να είναι αρκετά ταραχώδης και μπορεί να είναι
δύσκολο ή αγχωτικό για αυτούς να παρακολουθούν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις
τάξεις τους. Ο οργανισμός, σε γενικές γραμμές, είναι επίσης ένας τομέας με τον οποίο οι
μαθητές με SLD μπορούν να αγωνιστούν. Ως εκ τούτου, ως δημιουργός chatbot, μπορείτε
να τροφοδοτήσετε το chatbot με λεπτομέρειες logistics, όπως την ημερομηνία και την ώρα
της επόμενης τάξης ή εάν οι μαθητές θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει κάτι νωρίτερα. Θα
ήταν επίσης χρήσιμο για μαθητές με δυσκολίες ανάγνωσης να μεταδώσουν αυτές τις
πληροφορίες χρησιμοποιώντας λίστες εικονογραμμάτων. Παρέχοντας λεπτομέρειες logistics,
το chatbot διασφαλίζει ότι όλοι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με το επιδιωκόμενο
πρόγραμμα και μπορούν να συνεχίσουν χωρίς να αισθάνονται σύγχυση ή συγκλονισμένοι.
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Όχι μόνο το chatbot μπορεί να ελαφρύνει το βάρος ορισμένων ευθυνών των μαθητών, αλλά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάληψη επαναλαμβανόμενων εργασιών από
εκπαιδευτικούς, όπως η απάντηση στην ίδια ερώτηση επανειλημμένα σχετικά με μια
επερχόμενη εργασία. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο
ένα chatbot, εκχωρώντας αυτές τις βασικές εργασίες σε αυτούς (απαντώντας σε συχνές
ερωτήσεις, απομνημόνευση μαθημάτων κ.λπ.), κάτι που επιτρέπει στο χρόνο τους να
αφιερώνεται πιο βαθιά με τους μαθητές.

5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΡΟΥΤΙΝΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
★
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Ως δημιουργός chatbot, έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε πότε το chatbot θα ξεκινήσει
συνομιλίες με μαθητές και θα τους στείλει υπενθυμίσεις σχετικά με τη σημασία της τακτικής
άσκησης. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι το περιεχόμενο του chatbot πρέπει να είναι
δομημένο σύμφωνα με την πρακτική της μικρομάθησης.

Ως εκ τούτου, το chatbot θα πρέπει να διδάσκει τον μαθητή στην εφαρμογή μιας ρουτίνας
μελέτης υπενθυμίζοντάς τους να εξασκούνται σε τακτικά διαστήματα κατά τη διάρκεια
του μαθήματος. Εκτός από την κανονικότητα των μηνυμάτων που στέλνει το chatbot, η
δημιουργία μιας ρουτίνας για την αλληλεπίδραση του chatbot-μαθητή είναι μια καλή
πρακτική, επειδή συνεπείς και οικείες συνεδρίες μελέτης συμβάλλουν στην ενίσχυση
δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και τη διαχείριση του χρόνου.
Ανατρέξτε στο παρακάτω παράδειγμα για το πώς θα μπορούσε να ξεδιπλωθεί αυτή η
αλληλεπίδραση.

Παράδειγμα:
1. Το chatbot λέει "Γεια σου, πώς είσαι;"
2. Ο μαθητής απαντά και το chatbot δίνει μια υποστηρικτική απάντηση.
3. Στη συνέχεια, το chatbot προσφέρει να μελετήσει μέρος ενός μαθήματος.
4. Ο μαθητής ολοκληρώνει την άσκηση.
5. Το chatbot δίνει σχόλια.
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6. Το chatbot δίνει ένα συμπέρασμα για το τι μόλις μελετήθηκε.
7. Το chatbot προσφέρει να αναθεωρήσει το ίδιο μάθημα, να προχωρήσει σε άλλο ή να
τελειώσει την αλληλεπίδραση προς το παρόν.
8. Αν ο μαθητής θέλει να σταματήσει, το chatbot λέει: «Αντίο, θα μιλήσουμε σύντομα!”

Η δημιουργία μιας μαθησιακής ρουτίνας είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τους μαθητές με
SLD, καθώς δεν χρειάζεται να ξοδεύουν πρόσθετη ενέργεια για να καταλάβουν ποια
δραστηριότητα θα επικεντρωθεί στη συνέχεια και πώς να μελετήσουν αποτελεσματικά όταν
μελετούν με το chatbot.
6. ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥ Σ ΜΑΘΗΤΕΣ
Όχι μόνο το chatbot μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει σχόλια στους μαθητές για την
απόδοσή τους, αλλά μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για τη λήψη σχολίων από τους μαθητές.
Τα chatbots μπορούν να είναι σπουδαίοι δάσκαλοι για τους μαθητές, καθώς δεν είναι
κρίσιμοι, και είναι λιγότερο εκφοβιστικοί από τους δασκάλους ή μερικές φορές ακόμη και
άλλους μαθητές, οπότε οι μαθητές δεν θα έχουν τόσες πολλές δισταγμούς να μοιραστούν τις
σκέψεις τους. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες του
chatbot για να λάβουν σχόλια για τα μαθήματά τους! Για να το κάνει αυτό, κάθε τόσο συχνά,
το chatbot θα πρέπει να ζητάει από τον μαθητή σχόλια, είτε για το περιεχόμενο του
μαθήματος, την εμπειρία του να διδάσκεται από το chatbot κ.λπ..
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Αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο για τον εκπαιδευτή να γνωρίζει εάν πρέπει να αλλάξει τμήματα
του μαθήματος προκειμένου να παράσχει πρόσθετες εξηγήσεις σχετικά με τις έννοιες που οι
μαθητές βρίσκουν ασαφείς ή εάν το περιεχόμενο δεν ταιριάζει στα επίπεδα επάρκειας των
μαθητών. Αυτά τα σχόλια θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν την
απόδοση του ίδιου του chatbot εάν οι εκπαιδευόμενοι έχουν ιδέες για το πώς θα μπορούσαν
να βελτιωθούν οι αλληλεπιδράσεις του μαζί τους.

This project has been funded with support from the European Commission. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

46

III. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ CHATBOT ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (SLDS)
Στο Κεφάλαιο 2 σας παρουσιάστηκαν πολλές δυνατότητες chatbot που θα μπορούσαν να
προωθήσουν τη συνοχή και την προσβασιμότητα για μαθητές με SLD, προκειμένου να τους
βοηθήσουν να επιτύχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Καθώς αυτοί οι
εκπαιδευόμενοι αποτελούν περίπου το 10% του πληθυσμού, το chatbot αντιπροσωπεύει έναν
τύπο βοηθητικής τεχνολογίας που μπορεί να προσαρμοστεί και να τροποποιηθεί ώστε να
είναι φιλική προς το SLD. Οι ακόλουθες οδηγίες χρησιμεύουν ως πρακτικές προτάσεις
σχετικά με τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής των δυνατοτήτων αυτής της τεχνολογίας τεχνητής
νοημοσύνης στον σχεδιασμό και το περιεχόμενο του chatbot σας.
1. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΔΙΠΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

★

Όταν δίνετε εργασίες και οδηγίες, η καλύτερη άμυνα ενάντια στην υπερφόρτωση
πληροφοριών είναι να χωρίσετε τις πληροφορίες σε μικρά κομμάτια πληροφοριών που
είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν οι μαθητές, αλλιώς γνωστή ως τεχνική «chunking». Με
αυτόν τον τρόπο, ο στόχος σας είναι να αποφύγετε διπλές εργασίες: διαχωρίστε σαφώς τις
εργασίες και δίνετε μόνο μία οδηγία ανά πρόταση. Σε περίπτωση χειρισμών ή ασκήσεων με
πολλαπλά βήματα, είναι σημαντικό να αποσυνθέσετε τα βήματα έτσι ώστε να βοηθήσετε
τους μαθητές με SLD. Ο διαχωρισμός των καθηκόντων πρέπει επίσης να γίνει με διαδοχικό
τρόπο από απλούστερες έως πιο περίπλοκες εργασίες, γεγονός που διασφαλίζει ότι οι μαθητές
δεν θα κατακλύζονται.
Ο χωρισμός των πληροφοριών σε μικρά κομμάτια επιτρέπει στους μαθητές να αναγνωρίζουν
καλύτερα τα μοτίβα και τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Αυτό το είδος μορφοποίησης
εργασιών και ασκήσεων δεσμεύει τη βραχυπρόθεσμη μνήμη με πιο αποτελεσματικό τρόπο,
βελτιώνει την επεξεργασία πληροφοριών και βοηθά τους μαθητές να βελτιώσουν τις
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιώντας βήμα προς βήμα προσεγγίσεις.
Όταν γράφετε κάθε εργασία, μην ενοχλείτε τους μαθητές με περιττές λεπτομέρειες - οι
οδηγίες πρέπει να μεταδίδουν μόνο τις πιο σημαντικές πληροφορίες για να διατηρήσουν
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αυτούς τους μαθητές επικεντρωμένους στην εργασία. Δείτε το παρακάτω παράδειγμα σχετικά
με τον τρόπο με τον οποίο το chatbot αποφασίζει να αποσυνθέσει τα βήματα μιας άσκησης.

2. ΕΝΘΑΡΥΝΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΛΕΚΤΙΚΑ
ΒΗΜΑΤΑ
★
Όταν καταλαβαίνετε μια ιδέα, μπορείτε να την εκφράσετε χρησιμοποιώντας τα δικά σας
λόγια. Καθώς αυτός είναι ένας στόχος που οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να επιτύχουν όλοι οι
μαθητές, η χρήση της λεκτικοποίησης μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τους μαθητές SLD να
επιτύχουν αυτόν τον παιδαγωγικό στόχο. Η λεκτικοποίηση είναι μια εκπαιδευτική
προσέγγιση που επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν την υποκείμενη λογική μιας
εργασίας αντί να αγωνίζονται άσκοπα να απομνημονεύσουν τι πρέπει να γίνει. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί προς όφελος των μαθητών SLD σε διάφορους τομείς.
Όπως αναφέρθηκε, η λεκτικοποίηση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τι
τους ζητά μια άσκηση ή εργασία. Επομένως, όταν ένας μαθητής δυσκολεύεται να
ολοκληρώσει μια άσκηση ή να κατανοήσει ένα μάθημα, το chatbot θα μπορούσε να
προτείνει να διαβάσει το κείμενο δυνατά. Με την κατανόηση των βημάτων μιας άσκησης
διδασκαλίας ή ανάγνωσης, οι δεξιότητες κατανόησης ανάγνωσης των μαθητών μπορούν να
βελτιωθούν.
Η λεκτικοποίηση είναι επίσης ένα βασικό στοιχείο εκμάθησης για ανάκτηση μνήμης και
διατήρηση πληροφοριών. Ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος με τον οποίο οι επιδόσεις
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των μαθητών μπορούν να ενισχυθούν σε αυτούς τους τομείς μέσω της λεκτικοποίησης είναι
να προτείνει στους μαθητές να ακούσουν ορισμένες έννοιες που διδάσκονται με τη
μορφή μνημονικών ή ακρωνυμίων. Αυτές οι συσκευές είναι και οι δύο φιλικές προς το SLD
προσαρμογές στο περιεχόμενο εκμάθησης, επειδή χρησιμοποιούν χιούμορ, ποιήματα ή
διασκεδαστικά γεγονότα για να βοηθήσουν τους μαθητές να ενεργοποιήσουν τις
προηγούμενες γνώσεις και να θυμηθούν τι έχουν μάθει..

Παράδειγμα:
“Εδώ είναι ένας ευκολότερος τρόπος να θυμάστε τις βασικές έννοιες του θέματος:
Μπορείτε να πείτε (εισάγετε το μνημονικό εδώ); Δεν ακούγεται ανόητο;
Λοιπόν, το πρώτο γράμμα κάθε λέξης σε αυτό το αστείο ρητό μπορεί να μας θυμίζει το
πρώτο γράμμα των βασικών λέξεων που έχουμε μάθει!”

Ανεξάρτητα από τη φύση της χρήσης του, η λεξιλογία παραμένει μια αποτελεσματική
στρατηγική μάθησης για την πλατφόρμα chatbot ειδικότερα, καθώς αυτός ο μηχανοδηγός
αντιπροσωπεύει μια ζώνη χωρίς κρίσεις: Οι μαθητές με SLD δεν θα αισθανθούν την πίεση
να αξιολογηθούν από καθηγητές ή συμμαθητές ενώ μιλούν ή διαβάζουν δυνατά στο
chatbot, το οποίο έχει το πρόσθετο μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα της βελτίωσης του oracy.
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3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΑΡΤΕΣ FLASH ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
★
Αρκετές μαθησιακές διαταραχές καθιστούν πιο δύσκολο για ορισμένους μαθητές να
κατανοήσουν και να θυμηθούν νέο λεξιλόγιο εάν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στο
κείμενο για την επεξεργασία νέων πληροφοριών. Επειδή έχουν λιγότερα κίνητρα να
αλληλεπιδράσουν με υλικό κειμένου, αυτό μπορεί να περιορίσει τις δεξιότητες ανάγνωσης
των μαθητών SLD και να εμποδίσει την ανάπτυξη της αναγνώρισης «όρασης», η οποία είναι
μια σημαντική ικανότητα για τους εκπαιδευόμενους να εξασκηθούν έτσι ώστε αργότερα να
γίνουν άπταιστα στην ανάγνωση.
Εδώ μπαίνουν οι κάρτες flash. Οι κάρτες flash είναι ένας τύπος άμεσης διδασκαλίας που
χρησιμοποιεί την επανάληψη και την οπτική μάθηση για να επιτύχει μαθησιακούς στόχους.
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Οι κάρτες Flash είναι προσαρμόσιμες σε διαφορετικά μαθήματα, ανεξάρτητα από το υλικό
αντικείμενο. Χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση λέξεων υψηλής συχνότητας ή λέξεων
βασικού λεξιλογίου. Όσον αφορά συγκεκριμένα τους χώρους ΕΕΚ, μην διστάσετε να
εισαγάγετε κάρτες flash για τεχνικές λέξεις και λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με την
τάξη σας (ανατρέξτε στην ενότητα Παραδείγματα της επικεφαλίδας "Μίξη μέσων" στις
παιδαγωγικές οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με το πού να βρείτε δωρεάν κάρτες flash
online).
Η χρήση των καρτών flash μπορεί να ταιριάζει με τη μορφή του chatbot με την εφαρμογή ως
μέρος των ποπ κουίζ λεξιλογίου, με υποθέσεις ασκήσεων παιχνιδιού ή ακόμη και κατά τη
διάρκεια ασκήσεων αναθεώρησης.
4. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ★
Εκτός από τη χρήση flashcards, μπορείτε να παίξετε με τα πλεονεκτήματα των μαθητών SLD
ως μαθητές πολλαπλών αισθητήρων χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών
εργαλείων. Αυτό είναι απαραίτητο όχι μόνο για να διατηρήσουμε αυτούς τους μαθητές
επικεντρωμένους στο μαθησιακό υλικό αλλά και για τη βελτίωση της απομνημόνευσης.
Αυτοί οι πόροι μπορούν επίσης να διπλασιαστούν ως πολλαπλά εργαλεία ενίσχυσης, πράγμα
που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία όσο το
δυνατόν πιο ενδιαφέρουσα χρησιμοποιώντας διαφορετικές μορφές για να διδάξουν την ίδια
έννοια.
●

Τα γραφήματα και οι αφίσες είναι οπτικά βοηθήματα που είναι φιλικά προς το SLD
καθώς μπορούν να μεταδώσουν λεπτομερείς πληροφορίες με απλούς, συνοπτικούς
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όρους και να χρησιμοποιούν μεγαλύτερες γραμματοσειρές και ελκυστικά και
συμπληρωματικά χρώματα.
●

Διαγράμματα, πίνακες και διαγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
φιλοξενήσουν μαθητές SLD καθώς αυτοί οι μαθητευόμενοι ανταποκρίνονται καλά
στο σημαντικό κείμενο που περικλείεται σε ένα πλαίσιο. Αυτά τα εργαλεία κάνουν
επίσης καλή δουλειά διαχωρίζοντας σαφώς τις πληροφορίες και κατηγοριοποιώντας
και ομαδοποιώντας παρόμοιες έννοιες.

●

Οι χάρτες μυαλού είναι οργανωτές γραφικών τους οποίους οι μαθητές μπορούν να
χρησιμοποιήσουν όχι μόνο για να οργανώσουν λέξεις και ιδέες, αλλά και για να
κάνουν τις σχέσεις μεταξύ εννοιών σαφέστερες, να χρησιμοποιούν εικόνες και
εικονογράμματα και χάρτες χρωματικών κωδικών. Η χαρτογράφηση μυαλού
λαμβάνεται καλά από μαθητές με SLD που αγωνίζονται με την οργάνωση, καθώς
μπορούν να είναι ένας καλός τρόπος για να οργανώσετε αυτό που έχουν μελετήσει
οι μαθητές και να σχεδιάσετε την εργασία τους πιο αποτελεσματικά. Οι χάρτες
μυαλού μπορούν να γίνουν χειροκίνητα ή με τη χρήση προσβάσιμων και δωρεάν
ψηφιακών εργαλείων, όπως το λογισμικό χαρτογράφησης μυαλού που είναι ένας
τύπος βοηθητικής τεχνολογίας.
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5. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

★

Προκειμένου να απλοποιηθεί η ανάγνωση για μαθητές με SLD καθώς και η ικανότητά τους
να κατανοήσουν τη διάταξη των εγγράφων που προσφέρετε, ακολουθεί μια λίστα καλών
πρακτικών που πρέπει να ακολουθήσετε για να κάνετε την οπτική πτυχή του περιεχομένου
σας πιο περιεκτική.

Για το κείμενο:
● Χρησιμοποιήστε μια απλή, ομοιόμορφη γραμματοσειρά, όπως Arial ή Open Sans, μέγεθος
12–14, απόσταση 1,5 γραμμής.
● Ευθυγραμμίστε το κείμενο προς τα αριστερά, μην δικαιολογείτε την ευθυγράμμιση και
μην προσθέτετε ακανόνιστο διάστημα στο κείμενο.
● Χρησιμοποιήστε έντονους χαρακτήρες ή επισημάνσεις για να τονίσετε, αντί για πλάγιους
χαρακτήρες ή υπογράμμιση.
● Έχετε σαφώς διαιρεμένους υπότιτλους και τίτλους. Τα χρώματα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη διάκριση μεταξύ των μερών, αλλά παραμείνετε συνεπείς με το
χρωματικό μοτίβο σας.
Για τις εικόνες:
● Αποφύγετε τις ασπρόμαυρες εικόνες σκούρες ή θολές.
● Χρησιμοποιήστε εικόνες καλής ποιότητας όσο το δυνατόν περισσότερο με σαφείς
γραμμές.
● Αποφύγετε περιττές προοπτικές επιπτώσεις (για παράδειγμα στα γραφήματα).
Για λίστες και ερωτήσεις:
● Χρησιμοποιήστε αριθμούς ή κουκκίδες όταν υπάρχει μια λίστα με ερωτήσεις αντί για
παύλες.
● Αφήστε αρκετό χώρο για απαντήσεις.
● Προσπαθήστε να αποφύγετε πίνακες με πάρα πολλές πληροφορίες.
● Μην συμπεριλάβετε διπλές εργασίες στην ίδια ερώτηση.
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ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ; ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ
ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ TUTORBOT

I. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
Οι δοκιμές χρηστών πραγματοποιήθηκαν σε τρεις ευρωπαϊκές τοποθεσίες - Βαρκελώνη,
Ισπανία. Τρίκαλα, Ελλάδα και Μόντενα, Ιταλία. Συνολικά 76 μαθητές έλαβαν μέρος ως
συμμετέχοντες στη δοκιμή της πλατφόρμας chatbot και συλλέχθηκαν δεδομένα σε ένα
ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι χρήστες, ένας πριν και ένας μετά την εμπειρία τους
στη δοκιμή του chatbot.

Σύνοψη των βασικών ευρημάτων:
Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους μαθητές σε σχέση με τη χρήση ενός προσωπικού
συνομιλητή chatbot, καθώς πιστεύουν ότι μπορεί να εξηγήσει περαιτέρω έννοιες που
εισάγονται στις τάξεις τους και να παρέχει συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό. Οι μαθητές
είναι ανοιχτοί στην ενσωμάτωση του Tutorbot ως μέρος της ρουτίνας μάθησης Οι
δημιουργοί του Chatbot θα επωφεληθούν από την πλήρη αξιοποίηση των
προσαρμόσιμων δυνατοτήτων του Tutorbot, προκειμένου να παρέχουν όσο το δυνατόν
πιο εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία στους χρήστες.

Προφίλ των χρηστών και προσδοκίες
Το ερωτηματολόγιο πριν από τις δοκιμές χρηστών χρησίμευσε για τη συλλογή πληροφοριών
σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των υπευθύνων δοκιμών (ηλικία, επίπεδο επάρκειας,
τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη), εάν είχαν προηγούμενη εμπειρία με το Tutorbot και τα
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chatbots γενικά, καθώς και για να σημειώσουν τις προσδοκίες τους για το Tutorbot
δοκιμαστική εμπειρία.
Η πλειοψηφία των υπεύθυνων δοκιμών ήταν άνω των 20 ετών και οι περισσότεροι χρήστες
που συμμετείχαν στη δοκιμή είχαν μόνο στοιχειώδη γνώση του περιεχομένου του μαθήματος
που θα τους διδάσκει το chatbot. Όσον αφορά την τεχνολογική τους εμπειρία, σχεδόν
κανένας χρήστης ανέφερε σπάνια ότι χρησιμοποιεί υπολογιστές / smartphone, σε αντίθεση με
τη συντριπτική πλειοψηφία που περιέγραψε ότι διαθέτει καλή γνώση της τεχνολογίας, με ένα
σημαντικό μέρος να περιγράφει την εμπειρογνωμοσύνη τους ως πιο γνωστή από τον μέσο
χρήστη. Σε όλες τις ομάδες, οι περισσότεροι χρήστες ανέφεραν ότι είχαν χρησιμοποιήσει ένα
chatbot τουλάχιστον μία φορά στο παρελθόν. Ωστόσο, περισσότερο από το 95% όλων των
χρηστών δήλωσαν ότι δοκιμάζουν το Tutorbot ειδικά για πρώτη φορά.
Τέλος, όσον αφορά τις προσδοκίες των χρηστών, δύο δυνατότητες συγκέντρωσαν την
υψηλότερη υποστήριξη όσον αφορά την απόδοση του chatbot: «Θα ήθελα να έχω
περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με τις έννοιες που εισήχθησαν στην τάξη» και «Θα
ήθελα να αποκτήσω επιπλέον πόρους από αυτούς που παρουσιάζονται στην τάξη ". Τα
σχόλια των χρηστών κάτω από το ερωτηματολόγιο άφησαν επίσης χώρο στους μαθητές να
σχολιάσουν οτιδήποτε άλλο θεωρούσαν σχετικό πριν από τη δοκιμή - οι περισσότεροι
εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για αλληλεπίδραση με το chatbot και εξέφρασαν την
πεποίθηση ότι αυτή η τεχνολογία AI αντιπροσωπεύει το μέλλον της μάθησης.
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II. ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ TUTORBOT
Οι δοκιμές διεξήχθησαν για μια περίοδο δύο εβδομάδων με την αλληλεπίδραση των μαθητών
με το Tutorbot, κατά τη διάρκεια του οποίου το chatbot θα βοηθούσε τους χρήστες να
περιηγηθούν στην πλατφόρμα chatbot και στο περιεχόμενο των μαθημάτων. Το επόμενο
ερωτηματολόγιο επικεντρώθηκε στη συχνότητα χρήσης των χρηστών, καθώς και στους
δείκτες χρηστικότητας και εμπειρίας χρήστη όπως: ευκολία πλοήγησης και διαισθητικότητα,
προσωπικότητα chatbot, αποτελεσματικότητα και συνολική ικανοποίηση των χρηστών.
1. Όσον αφορά τη συνολική ικανοποίηση και τη συχνότητα χρήσης :

•

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των χρηστών απάντησε θετικά όταν
ρωτήθηκε αν τους άρεσε η εμπειρία τους με το chatbot.

•

Όσον αφορά την κανονικότητα της χρήσης, οι χρήστες εξέφρασαν τη μελέτη τους με
το chatbot τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και το πολύ έως και αρκετές φορές
την εβδομάδα.

2. Όσον αφορά την ευκολία πλοήγησης και την διαδραστικότητα:

•

Ένα αξιοσημείωτο τμήμα των χρηστών έκρινε ότι η εμπειρία της πλοήγησης στην
πλατφόρμα chatbot ήταν αρκετά φυσική. Ωστόσο, έχουμε παρατηρήσει ότι ένας
διαισθητικός σχεδιασμός έχει μεγάλη σημασία για τους χρήστες, προκειμένου να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στο περιεχόμενο και οι αλληλεπιδράσεις με το chatbot.

•

Με βάση τις προτάσεις χρηστών, οι δημιουργοί chatbot θα πρέπει να εκμεταλλευτούν
περισσότερο τη δυνατότητα πλατφόρμας για να εισάγουν πιο σαφείς οδηγίες στους
χρήστες σχετικά με τις πιθανότητες αλληλεπίδρασης τους με το chatbot.

3. Όσον αφορά την εμπλοκή των χρηστών με την προσωπικότητα του εκπαιδευτή :
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•

Όσον αφορά τις εντυπώσεις των χρηστών σχετικά με την προσωπικότητα του
Tutorbot, οι χρήστες έχουν σχολιάσει τις δυνατότητες που έχει δείξει το chatbot ως
φιλικοί και ελκυστικοί. Η ικανότητα του chatbot να κάνει συζήτηση (smalltalk)
έχει παρατηρηθεί ως σημαντικό χαρακτηριστικό για τους μαθητές που πρέπει να
διερευνηθούν περαιτέρω. Οι χρήστες σχολίασαν την προθυμία τους να
συμμετάσχουν όχι μόνο στο "Πώς είσαι;" διάλογο με το chatbot, αλλά και επιθυμητές
αλληλεπιδράσεις με το chatbot που τους εύχονται καλή πρωινή / καλή μέρα και
παρόμοιες προσωπικές ανταλλαγές.

•

Αυτό επισημαίνει το γεγονός ότι οι μαθητές δίνουν μεγάλη έμφαση στην
αλληλεπίδραση «ανθρώπου» με το chatbot. Επομένως, οι δημιουργοί chatbot δεν
πρέπει να παραμελούν να λάβουν μέτρα για να «εξανθρωπίσουν» τα chatbots τους
(για πιο συγκεκριμένες συμβουλές για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, ανατρέξτε
στο κεφάλαιο Προτάσεις εμπειρίας χρήστη του Οδηγού σχεδίασης Chatbot).

4. ‘Οσον αφορά την ικανότητα του Τ utorbot να κατανοεί τη συμβολή του χρήστη:

•

Με βάση τα σχόλια των χρηστών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του chatbot να
παράγει κατάλληλες απαντήσεις στις εισόδους των χρηστών, έχουμε επισημάνει τη
σημασία του αφιερώματος του χρόνου στη διατήρηση της δυνατότητας της
επεξεργασίας φυσικής γλώσσας του chatbot με τις πιο συνηθισμένες εκφράσεις
χρήστη..

•

Οι μαθητές δήλωσαν ότι είχαν την τάση να χρησιμοποιούν έννοιες με τις οποίες το
chatbot δεν ήταν εξοικειωμένο, με τις οποίες οι δημιουργοί chatbot θα μπορούσαν να
διορθώσουν συλλέγοντας τις πιο κοινές εισόδους χρήστη που λείπουν από την
επεξεργασία φυσικής γλώσσας του chatbot και ενσωματώνοντάς τις στην πλατφόρμα.

5. Όσον αφορά τη βοήθεια της μελέτης που παρέχεται στους μαθητές :
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•

• Σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών σχετικά με τη χρησιμότητα της χρήσης ενός
chatbot για τις σπουδές τους, οι περισσότεροι χρήστες συμφωνούν ότι το chatbot
έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τη μαθησιακή τους απόδοση. Τα σχόλια των
χρηστών έχουν τονίσει την ανάγκη για τους δημιουργούς του chatbot να
χρησιμοποιούν τη δυνατότητα «υπενθύμιση» του chatbot σε μεγαλύτερο βαθμό. Η
πρόταση είναι για το Tutorbot να προχωρήσει περισσότερο, απλώς υπενθυμίζοντας
στους μαθητές να επανεξετάσουν παλιά μαθήματα, αλλά και να περιλαμβάνει
υπενθυμίσεις σχετικά με: δεσμεύσεις τάξης, προθεσμίες, χρήσιμους συνδέσμους για
μαθήματα κ.λπ..

•

Η γενική εντύπωση από αυτά τα σχόλια είναι ότι οι χρήστες χαιρετίζουν τη
δυνατότητα του Tutorbot να αναλάβει έναν πιο ενεργό ρόλο για να βοηθήσει στις
μελέτες τους, μοιάζοντας με έναν τύπο «εικονικού βοηθού» της τάξης με τις
υπενθυμίσεις του. Ένας χρήστης σχολιάζει ότι θα διευκόλυνε το βάρος τους να
«κυνηγήσουν καθηγητές» για ειδοποιήσεις.

•

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, το Tutorbot κατάφερε να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μαθητών σχετικά με την παροχή εξηγήσεων
σχετικά με τις έννοιες που εισήχθησαν στην τάξη και την προσφορά πρόσθετων
πόρων.

•

Οι μαθητές σχολίασαν επίσης θετικά εάν υπήρχε μια γενική εντύπωση ότι το
Tutorbot ήταν μια χρήσιμη προσθήκη στις σπουδές τους.
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ΤΙ ΕΠΕΤΑΙ; ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΚ

ΤΙ ΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
Με βάση την ακαδημαϊκή έρευνα, τα ερωτηματολόγια των χρηστών και τις συνεντεύξεις
συνεργατών του έργου, αυτό το έγγραφο έχει χρησιμεύσει για να δείξει πώς η χρήση των
chatbots αντιπροσωπεύει μια πολλά υποσχόμενη περιοχή για εφαρμογή σε χώρους ΕΕΚ. Από
τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με συνεργαζόμενους οργανισμούς για το έργο
Tutorbot, οι επαγγελματίες της ΕΕΚ και της τεχνολογίας έχουν εκφράσει τα οφέλη των
τρεχουσών δυνατοτήτων του Tutorbot για την ΕΕΚ χάρη σε χαρακτηριστικά όπως:
αποστολή μαθητών υπενθυμίσεων για ρουτίνα μάθηση και κριτική, προσφέροντας επιπλέον
πόρους εκτός από αυτούς που παρουσιάζονται στην τάξη , περαιτέρω επεξήγηση των εννοιών
που εισάγονται στην τάξη, αυτοματοποίηση ορισμένων επαναλαμβανόμενων εργασιών και
εξατομίκευση περιεχομένου που ταιριάζει στις ανάγκες κάθε μαθητή.
Επιπλέον, αυτοί οι επαγγελματίες συμφωνούν επίσης ότι απλώς έχουμε πάρει μια γεύση
μόνο όταν πρόκειται για τους τρόπους με τους οποίους η AI μπορεί να εφαρμοστεί στην
ΕΕΚ για τον εξορθολογισμό της μάθησης και την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ
εκπαιδευτικών και μαθητών. Οι συνεχιζόμενες τάσεις στους τομείς της τεχνολογίας της
ηλεκτρονικής μάθησης και της εκπαίδευσης επαναλαμβάνουν περαιτέρω την προοπτική ότι
οι δυνατότητες χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕΚ είναι ατελείωτες και δεν έχουν
ακόμη διερευνηθεί διεξοδικά. Ας δούμε τι μπορεί να έχει το μέλλον για την εμβάθυνση και
την ανάπτυξη του ρόλου της AI στην ΕΕΚ.
1. Κάνοντας την τεχνολογία πιο έξυπνη
Δεδομένου ότι η εφαρμογή AI σε χώρους ΕΕΚ είναι μια προσπάθεια στα σπάργανα,
υπάρχουν ακόμη πολλά να ειπωθούν για το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υπάρχουσες
δυνατότητες της τεχνολογίας προχωρώντας μπροστά. Η πρόοδος των δυνατοτήτων
τεχνητής νοημοσύνης συσχετίζεται θετικά με την αύξηση των συσσωρευμένων
δεδομένων σχετικά με τη χρήση της: όσο περισσότεροι επαγγελματίες της εκπαίδευσης
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εφαρμόζουν αυτήν την τεχνολογία σε χώρους ΕΕΚ, βελτιώνεται επίσης η ακρίβεια στον
προσδιορισμό του τι απαιτείται στη συνέχεια..
Βλέποντας πώς η μηχανική μάθηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της χρήσης της τεχνητής
νοημοσύνης στην εκπαίδευση, αυτή η τεχνολογία «μαθαίνει» μέσω συχνής και συνεπούς
εφαρμογής. Σύμφωνα με τα λόγια ενός από τους τεχνικούς μας, το επόμενο βήμα μπορεί
επομένως να σχεδιάσει AI που θα υπερβαίνει απλώς απαντώντας σε ερωτήσεις μαθητών και
θα είναι σε θέση να προβλέψει τις επόμενες ανάγκες του χρήστη χωρίς να περιμένει
μηνύματα. Αυτή η ικανότητα να παρακολουθείτε με ακρίβεια και να προβλέπετε την πρόοδο
των μαθητών, έχοντας την τεχνητή νοημοσύνη να γίνει πιο έξυπνο με την πάροδο του χρόνου
μέσω των αλληλεπιδράσεών του με τους χρήστες μπορεί να οδηγήσει σε πιο βελτιωμένη
αφοσίωση των μαθητών.
Ωστόσο, μια πτυχή της τεχνολογίας που θα παραμείνει συνεπής είναι η αρχή της
τήρησης ενός απλού σχεδιασμού: η τεχνολογία θα πρέπει πάντα να παραμένει προσιτή για
το κοινό-στόχο της, με τις πιο σχετικές με την τεχνολογία εργασίες να παραμένουν κρυμμένες
από την άποψη.

2. Καθιστώντας την τεχνολογία πιο εξατομικευμένη και βοηθητική
Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα στη μεγαλύτερη
εξατομίκευση της μάθησης εάν ένας αριθμός διαφορετικών τεχνολογικών καινοτομιών
επρόκειτο να συνδυαστούν ή να χρησιμοποιηθούν μαζί. Αυτό μπορεί να γίνει εφαρμόζοντας,
εκτός από τα chatbots, την επαυξημένη πραγματικότητα ή τις πλατφόρμες που
βασίζονται στην παιχνιδοποίηση. Σύμφωνα με τις απόψεις ενός από τους ερωτηθέντες ΕΕΚ,
η εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών μπορεί να ωφελήσει τους μαθητές ανοίγοντας και
εμπλέκοντάς τους με διαφορετικό τρόπο, δίνοντάς τους διαφορετική δεξιότητα και, το πιο
σημαντικό, συμπεριλαμβάνοντας τους στη διαδικασία σχεδιασμού και δημιουργίας ("Όχι
απλά παίζοντας παιχνίδια, αλλά δημιουργώντας τα! »). Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να
είναι ενεργά συμμετέχοντες στη σφυρηλάτηση μιας μαθησιακής διαδρομής ειδικά
προσαρμοσμένης στα ενδιαφέροντά τους.
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Επιπλέον, διαφορετική επαυξημένη τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό
του ίδιου του chatbot, το οποίο θα αποτελούσε καλό σήμα για την καλύτερη ένταξη των
μαθητών με συγκεκριμένες μαθησιακές διαταραχές. Μερικές από τις πιο χρήσιμες
«βοηθητικές» τεχνολογίες που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν είναι οι τεχνολογίες
κειμένου σε ομιλία και αναγνώρισης φωνής. Για εκείνους τους μαθητές που αγωνίζονται με
αποκωδικοποίηση λέξεων, δεξιότητες πληκτρολόγησης ή έλλειψη προσοχής, αυτές οι
τεχνολογίες θα κάνουν βήματα στην απλοποίηση της χρήσης του chatbot για αυτούς. Τα
οφέλη αυτών των τεχνολογιών εκτείνονται πέρα από την κοινότητα SLD - είναι χρήσιμα για
μαθητές που αγωνίζονται με την προφορά του νέου λεξιλογίου, τις δυσκολίες στην όραση ή
απλώς για τη διασφάλιση αυξημένης εμπλοκής των μαθητών με το περιεχόμενο.
Όπως δηλώνει ένας άλλος ερωτώμενος στην ΕΕΚ, ανεξάρτητα από τη μορφή του, το AI
μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη λογισμικού που ταιριάζει στις συγκεκριμένες
ανάγκες κάθε μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν κεντρικό
ρόλο στην τάξη, αλλά θα κάνουν λιγότερες διαλέξεις και περισσότερη καθοδήγηση.
3. Καθιστώντας την τεχνολογία πιο χρήσιμη με την αυτοματοποίηση εργασιών
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ως στόχο να διευκολύνει τις εργασίες των εκπαιδευτικών και
μπορεί να το κάνει αυτοματοποιώντας επαναλαμβανόμενες, διοικητικές εργασίες. Τα
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούν ήδη chatbots για να μειώσουν το βάρος
κάποιου διοικητικού έργου και επικοινωνίας με τους φοιτητές, τόσο πριν όσο και μετά την
εγγραφή. Επομένως, το chatbot μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως δάσκαλος όσο και ως
εικονικός βοηθός.
Πριν ξεκινήσει ένα μάθημα, αυτά τα chatbots αναλαμβάνουν το καθήκον να καθοδηγούν τους
μαθητές βήμα προς βήμα στη διαδικασία εγγραφής, βοηθώντας τους να εγγραφούν και να
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με οικονομική βοήθεια, υποτροφίες, αμοιβές, ειδικά
μαθήματα και άλλες συχνές ερωτήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν επίσης συγκριθεί με
το να ενεργούν ως επαγγελματίες σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς
απαντούν σε ερωτήσεις των μαθητών σχετικά με διάφορες υπάρχουσες επαγγελματικές ροές
και διάφορα επαγγέλματα. Η πλειοψηφία αυτών των ερωτήσεων και των διοικητικών
διατυπώσεων επαναλαμβάνεται χρόνο με το χρόνο, οπότε με προσεκτικό συντονισμό της
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τεχνητής νοημοσύνης, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να
αντιμετωπίσουν αυτά τα ερωτήματα πριν από την εγγραφή μέσω του αυτόματου σεναρίου
συνομιλίας. Σε περίπτωση λήψης ερωτήσεων που είναι πιο περίπλοκες ή συγκεκριμένες για
το περιβάλλον, το chatbot μπορεί να κατευθύνει τον μαθητή στον αρμόδιο υπεύθυνο
επικοινωνίας στο ίδρυμα.
Μετά την έναρξη του μαθήματος, το chatbot μπορεί να διαδραματίσει αναπόσπαστο ρόλο
στην απελευθέρωση χρόνου για εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με έναν από τους ερωτηθέντες
στην ΕΕΚ, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν chatbots για να
αυτοματοποιήσουν τυχόν σχόλια που έχουν για τους μαθητές σχετικά με τις αναθέσεις, τις
προθεσμίες και τις μελλοντικές ευκαιρίες πρακτικής άσκησης / απασχόλησης. Για πρακτικά
παραδείγματα για το πώς τα chatbots προχωρούν ήδη περισσότερο στην παροχή διοικητικής
ανακούφισης στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ρίξτε μια ματιά στο chatbot Ivy και
στον δημιουργό chatbot Virtual Spirits.
4. Καθιστώντας την τεχνολογία πιο εκπαιδευτική
Σύμφωνα με έναν από τους επαγγελματίες της τεχνολογίας που συμμετέχουν σε αυτό το έργο,
ο απώτερος στόχος είναι να προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το Tutorbot περισσότερο
σαν δάσκαλο και λιγότερο σαν bot. Με την αυξημένη χρήση, αυτή η τεχνολογία μπορεί να
εξοπλίσει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές με βιώσιμες δεξιότητες για
προσαρμογή στις ανάγκες των εκπαιδευτικών τάσεων και των απαιτήσεων απασχόλησης.
Για τους μαθητές, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να τους εξοικειώσει με τις
συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Αυτό το σημείο επεκτάθηκε από
έναν από τους εμπειρογνώμονες της ΕΕΚ: όσο περισσότερο χρησιμοποιούν AI σαν
chatbots, τόσο περισσότεροι μαθητές θα μπορούν να εντοπίσουν τη σύνδεση μεταξύ
επιστημονικών και ανθρωπιστικών ικανοτήτων. Σχετικά, η αυξημένη χρήση του AI έχει
ανοίξει νέες θέσεις στην αγορά εργασίας που προωθούν τη διεπιστημονικότητα των τομέων.
Ως εκ τούτου, οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν καλύτερα πώς συνδέονται οι γλώσσες
και ο ψηφιακός κόσμος γενικά ("Δεν χρειάζεται να είστε γλωσσολόγος ή μηχανικός
λογισμικού, αλλά πρέπει να γνωρίζετε κάτι από τη γλωσσική προοπτική και πώς σχεδιάζεται
το λογισμικό") ). Έτσι, η μελέτη με την τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να
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εκπαιδεύσει τους μαθητές με έναν πρακτικό και πρακτικό τρόπο προετοιμασίας για τις
μελλοντικές επαγγελματικές τάσεις.
Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η αυξημένη χρήση διαφορετικών τεχνολογιών
τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ενισχύσει και να βελτιώσει τις ψηφιακές δεξιότητές
τους για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα πώς μπορούν να ενσωματώσουν
καινοτόμα εργαλεία στις διδακτικές τους συνήθειες. Ωστόσο, οι ειδικοί της ΕΕΚ συμφωνούν
ότι οι μελλοντικές εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να εργαστούν ώστε οι
τεχνολογίες να είναι όσο το δυνατόν πιο προσιτές στους εκπαιδευτικούς. Εκτός από την
πρόταση μιας απλής σχεδίασης τεχνολογίας, αυτό μπορεί να γίνει με την εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση και τις πρακτικές λειτουργίες της τεχνητής νοημοσύνης
με προγράμματα «εκπαιδεύστε τους εκπαιδευτές» και σκιώδεις συνεδρίες όταν
παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε μια νέα τεχνολογία.
Υπάρχουν ήδη αρκετές πλατφόρμες για τη δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης που
αφήνουν τις τρομακτικές εργασίες που σχετίζονται με την τεχνολογία στις μηχανές,
επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να επικεντρωθούν περισσότερο στις παιδαγωγικές
πτυχές της εφαρμογής της νέας τεχνολογίας. Αυτό διασφαλίζει ότι η διαδικασία
ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στην τάξη δεν είναι εκφοβιστική και ομαλή.
Εργαλεία που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα σήμερα είναι Dialogflow, Cocohub και Chatfuel,
τα οποία φροντίζουν ορισμένες τεχνικές (όπως η επεξεργασία φυσικής γλώσσας).
Προκειμένου οι επαγγελματίες της ΕΕΚ να θεωρήσουν την AI ως ένα χρήσιμο συμπλήρωμα
στις διδακτικές τους πρακτικές, οι μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα πρέπει να δώσουν
προτεραιότητα στη δημιουργία λειτουργιών που διασφαλίζουν την άνεση και την
ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στην τεχνολογία, καθώς και να τους εκπαιδεύσουν για το
πώς μπορεί αυτή η τεχνολογία να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν το περιβάλλον
διδασκαλίας τους.
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