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Δπραξηζηίεο 
 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο ζε φινπο απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ζπλέβαιιαλ ζην λα θέξσ εηο πέξαο ηελ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα ηεο 

εξγαζίαο απηήο, ηελ θα. Φσηεηλή Παξαζθεπά Δπίθνπξν θαζεγήηξηα γηα ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηά ηεο θαη ηε δηαξθή ππνζηήξημή ηεο, ηφζν θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ 

πεηξάκαηνο φζν θαη θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα κέιε 

ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο κνπ, απνηεινχκελε απφ ηνπο θ. Γεκήηξην άκςσλ 

Αλαπιεξσηή θαζεγεηή θαη θ. πκεψλ Ρεηάιε Αλαπιεξσηή θαζεγεηή, γηα ηηο 

ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηνπο θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Μάζεζεο. 

 

Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο θνηηεηέο ηνπ Δ’ θχθινπ ζπνπδψλ 

ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο γηα ηελ 

ελεξγή θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο.  

 

Δπίζεο, επραξηζηψ ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεινπνλλήζνπ γηα ηε ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθήο 

άδεηαο γηα ηα δχν έηε ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.  

 

Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ζηνπο 

θίινπο κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, βνήζεηα θαη πξν πάλησλ θαηαλφεζε 

θαζ’ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο ζε ζπλεξγαηηθά ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα πεξηβάιινληα 

κάζεζεο. Δθαξκφζηεθε λαηνπξαιηζηηθή ζπλαθεηαθή έξεπλα ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, θαηά ηελ νπνία κειεηήζεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ 

απζεληηθή αμηνιφγεζε θαη νη ζπζρεηίζεηο απηψλ κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο, κε ηελ πξνζέγγηζε ζηε κειέηε (επηθαλεηαθή/ ζε βάζνο), κε ηνλ 

αλαζηνραζηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε απζεληηθή αμηνιφγεζε εληζρχεη ηε 

κειέηε ζε βάζνο, ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ εζσηεξηθή θηλεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Οη εθπαηδεπφκελνη ζπλδένπλ ηελ απζεληηθφηεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζε έλα δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα κε ηε ζπλνιηθή απζεληηθφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, ηελ απζεληηθή δξαζηεξηφηεηα, ην θπζηθφ πιαίζην, ηα παξαγφκελα 

πξντφληα θαη ηα μεθάζαξα θαη απζεληηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθή δσή. Γηα ηε δεκηνπξγία 

απζεληηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ ζα ελνπνηεί ηελ εθπαίδεπζε, ηε 

κάζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο moodle, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία 

ησλ θνηηεηψλ θαη ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Οη 

εθπαηδεπηέο θαη νη δεκηνπξγνί ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο 

ππνβνεζνχκελσλ απφ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε σο ελαιιαθηηθφ θαη πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαη κάζεζεο. Καιά νξγαλσκέλα θαη 

θαηαλνεηά πξφηππα, απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θξηηήξηα θαη ξνπκπξίθεο 

κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ηελ απζεληηθφηεηα ζηελ αμηνιφγεζε. Ζ εθαξκνγή ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη ε ελζσκάησζή ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

δεκηνπξγεί κηα λέα δπλακηθή ζηελ αμηνιφγεζε γηα ηε κάζεζε, αληί γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο. 
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Κεθάιαην 1: ΔΙΑΓΧΓΗ      

 

1.1 Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο 

 

Ζ ηδέα ηεο απζεληηθήο κάζεζεο έγηλε δεκνθηιήο ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο, φπσο ε 

εκπιαηζησκέλε κάζεζε θαη ε γλσζηηθή καζεηεία (Brown, Collins, & Duguid, 1989, 

Collins, Brown, & Newmann, 1989) πνπ εζηηάδνληαη ζηε κάζεζε ζε ζεκαληηθά 

πξαγκαηηθά πιαίζηα (π.ρ. ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ή ηνπ πνιηηηζκνχ). Απηέο νη 

ζεσξίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε νπζηαζηηθή απζεληηθή κάζεζε απαηηεί κάζεζε ζην 

πιαίζην ηεο εξγαζίαο ή ηνπιάρηζηνλ ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο δσήο έμσ απφ ην 

ζρνιείν. ηηο κέξεο καο, κεγαιχηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ νκαιή 

κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηελ εξγαζία θαη ε απζεληηθή κάζεζε ππνζηεξίδεηαη φηη 

είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε κεηάβαζε απηή (Boshuizen, 

Bromme, Gruner &, 2004). Τπφ ην πξίζκα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο επνηθνδνκεηηθήο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ απζεληηθή κάζεζε, εθηφο απφ ηελ εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθφ ε 

απζεληηθφηεηα λα επεξεάζεη θαη ηελ αμηνιφγεζε (Biggs, 1996). 

 

Πξφζθαηεο έξεπλεο θαη ζεσξίεο κάζεζεο παξέρνπλ πιεζψξα απφ ζθέςεηο, ηδέεο θαη 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο καζεηνθεληξηθψλ, 

ξεαιηζηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. Καηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε βαζηζκέλεο ζηα ελλέα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απζεληηθήο κάζεζεο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηνπο Herrington and Oliver (2000) κε εθηεηακέλε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα. Οη θαηεπζχλζεηο βαζίδνληαη ζηηο θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο θαη 

θπξίσο ζηελ ζεσξία ηεο εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο. (Herrington & Herrington, 2006) 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απζεληηθή κάζεζεο είλαη (1) ε παξνρή απζεληηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε γλψζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή (Authentic Context), (2) νη απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Authentic 

activities), (3) ε επίδεημε ηεο εξγαζίαο ησλ εηδηθψλ (Expert performance), (4) νη 

πνιιαπινί ξφινη θαη πξννπηηθέο (Multiple roles and perspectives), (5) ε ζπλεξγαηηθή 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (Collaborative construction of knowledge), (6) ν 
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αλαζηνραζκφο (Reflection), (7) ε δεκηνπξγία πξντφληνο (Articulation), (8) ε βνήζεηα 

θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Coaching and scaffolding) θαη (9) ε απζεληηθή 

αμηνιφγεζε (Authentic assessment). 

 

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο πνπ εζηηάδνληαη ζε 

δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ ή ηθαλφηεηεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή επηηπρία, είλαη φηη είλαη απζεληηθνί (Boud, 1990; 1995; Dierick & 

Dochy, 2001; Gielen, Dochy & Janssen, 2003; Messick, 1994; Segers, 2004; Tillema, 

Kessels, & Meijers, 2000). Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε απνζθνπεί ζηε ζχλδεζε 

εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο κε ηε δεκηνπξγία αληηζηνηρίαο κεηαμχ απηψλ πνπ 

αμηνινγνχληαη θαη απηψλ πνπ νη καζεηέο πξέπεη λα θάλνπλ αξγφηεξα ζην ρψξν 

εξγαζίαο (Boud, 1995, Cummings & Maxwell, 1999, Gulikers, Bastiaens, & 

Kirschner, 2004, Kasworm & Marienau, 1997, Messick). Με ηε δεκηνπξγία απηήο ηεο 

ζχλδεζεο, ε απζεληηθή αμηνιφγεζε αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηε κάζεζε θαη 

ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηε κειινληηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Ζ 

απζεληηθή αμηνιφγεζε αλακέλεηαη (α) λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα εκβαζχλνπλ 

πεξηζζφηεξν (Birenbaum, 1996, Dochy & McDowell, 1997, McDowell, 1995, 

Frederiksen, 1984), (β) λα παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ επαγγεικαηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο ζθέςεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επαγγεικαηίεο (Gielen 

et al, Savery & Duffy, 1995) θαη (γ) λα παξέρνπλ θίλεηξα ζηνπο καζεηέο λα κάζνπλ, 

δείρλνληαο ηελ άκεζε ζρέζε απηψλ πνπ έκαζαλ κε ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή 

(Herrington & Herrington, 1998, Lizzio & Wilson, 2004a, Martens, Gulikers, & 

Bastiaens, 2004, McDowell). 
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1.2 Παξνπζίαζε Πξνβιεκαηηθήο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη απζεληηθή αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο, ηα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε ελζσκάησζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα εθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ απνθηεζείζα γλψζε θαη λα δεκηνπξγνχλ 

πξντφληα ή λα βειηηψλνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο (Duchastel, 

1997; Reeves & Okey, 1996; Herrington & Herrington 1998). Αλακθηζβήηεηα, ε 

πιεηνςεθία ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο εμαθνινπζεί λα θαιιηεξγεί 

αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο θαη ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε. Ηδίσο ζηα online καζήκαηα, νη 

καζεηέο αμηνινγνχληαη ζπρλά κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ή άιιεο δνθηκαζίεο 

πνπ βαζκνινγνχληαη εχθνια, απνθαιχπηνληαο ζπρλά κφλν αλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίζνπλ, λα αλαθαιέζνπλ ή λα απνζηεζίζνπλ φζα έκαζαλ απφ ην πεξηερφκελν 

ηνπ καζήκαηνο (Wiggins, 1990). Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε ελνπνίεζε ηεο 

αμηνιφγεζεο κε ηε κάζεζε ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ νη 

καζεηέο παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα επεμεξγαζκέλα καζεζηαθά πξντφληα. 

 

Ζ κεγαιχηεξε θηλεηήξηα δχλακε πίζσ απφ ηελ αλάγθε γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε 

είλαη ην ράζκα αλάκεζα ζε απηφ πνπ δηδάζθεηαη, καζαίλεηαη θαη αμηνινγείηαη ζην 

ζρνιείν θαη ζε απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή εξγαζία (Biemans, 

Nieuwenhuis, Poell, Mulder, & Wesselink, 2004, Boud, 1991). Σν θελφ απηφ 

πξνέθπςε απφ αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Χο αληίδξαζε, επεηδή νη καζεηέο ρξεηαδφηαλ λα κάζνπλ δηαθνξεηηθά 

«πξάγκαηα» κε δηαθνξεηηθφ «ηξφπν», ε εθπαίδεπζε άξρηζε λα αιιάδεη γηα λα 

ζπκβαδίζεη κε ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Χζηφζν, ε αιιαγή ζηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο απαηηεί θαη λέεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, αθνχ ε αμηνιφγεζε είλαη 

πηζαλφηαηα ε πην ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε κάζεζε ησλ 

καζεηψλ. Οη αιιαγέο απεηθνλίδνληαη ζε ηξεηο εμειίμεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε 

γηα απζεληηθή αμηνιφγεζε.  

 

Ζ πξψηε εμέιημε είλαη ε κεηάβαζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο απφ ηε 

βηνκεραληθή επνρή (βηνκεραληθή επαλάζηαζε) ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, γεγνλφο 

πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζε αιιαγέο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο 
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απαηηήζεηο (Birenbaum et al., 2006, Dochy, 2001). ηελ βηνκεραληθή επνρή, ε γλψζε 

ζεσξνχληαλ σο κηα αληηθεηκεληθή νληφηεηα ζηαζεξή θαη ζπγθεθξηκέλε, πνπ κπνξεί 

λα κεηαδνζεί απφ ην έλα άηνκν ζην άιιν (Honebein, Duffy, & Fishman, 1993, 

Sternberg, 1999). Οη εξγαδφκελνη απαηηνχληαλ λα δηαζέηνπλ εηδηθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ηελ εθηέιεζε κηαο δηαδηθαζίαο κε βάζε ηα θαζήθνληα 

ηνπο. 

 

Ζ ζεκεξηλή επνρή ηεο πιεξνθνξίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ αικαηψδε αχμεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηψλ. Ζ γλψζε ζεσξείηαη πιένλ ππνθεηκεληθή θαη σο έλα ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν νηθνδφκεκα πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί απφ θάζε άηνκν απφ ηελ 

αξρή (Sternberg, 1999). Δπηπιένλ, ε γλψζε θαη ε κάζεζε ζεσξνχληαη σο πιαίζην-

εμαξηψκελεο. Ζ νπζηαζηηθή κάζεζε απαηηεί ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ζε έλα ξεαιηζηηθφ πιαίζην (Brown, Colllins, & Duguid, 1989, Dall'Alba 

& Sandberg, 1996). Ζ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο απαηηεί εξγάηεο ηεο γλψζεο 

(Bereiter, 2002) θαη αληαγσληζηηθνχο εξγαδνκέλνπο (Birenbaum, 1996) νη νπνίνη λα 

είλαη αλεμάξηεηνη, δεκηνπξγηθνί θαη επέιηθηνη ιχηεο πξνβιεκάησλ, πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ, λα εθαξκφδνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθηνχλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα αληηκεησπίδνπλ λέα 

πξνβιήκαηα ζηελ εξγαζία ηνπο.  

 

Ζ δεχηεξε εμέιημε αθνξά ηελ αιιαγή απφ ηελ εθπαίδεπζε γηα δεκηνπξγία 

ζπνξαδηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ (Biggs, 1996). Οη παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο, πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ 

κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γλψζεο θαη ζηελ εμάζθεζε ζε απιέο δηαδηθαζηηθέο 

δεμηφηεηεο, ραξαθηεξίδνληαλ απφ εθπαίδεπζε κφλν γηα ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο, 

κάζεζε κέζσ απνκλεκφλεπζεο, εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο, θαη αμηνιφγεζε 

ηππνπνηεκέλε, ππνθεηκεληθή, βαζηζκέλε ζηε γλψζε ή εζηηαζκέλε ζηελ επίδεημε 

δεμηνηήησλ γηα ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο (Birenbaum, 2003). Σν κάζεκα δηδαζθφηαλ 

ζε παζεηηθνχο καζεηέο πνπ είραλ λα απνκλεκνλεχζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο 

αλαθαιέζνπλ γηα λα απαληήζνπλ ζε ηεζη πνιιαπιήο επηινγήο ή γηα ηελ εθηέιεζε 

απιψλ δεμηνηήησλ ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ε δηδαζθαιία, ε 

κάζεζε θαη ε αμηνιφγεζε αληηκεησπίδνληαλ σο μερσξηζηέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηελ 
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αμηνιφγεζε λα ζεσξείηαη φηη δεκηνπξγείηαη δεπηεξεπφλησο κεηά ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε (Biggs, 1996).  

 

ήκεξα, ε γλψζε εμαθνινπζεί λα είλαη ζεκαληηθή, αιιά σο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απφθηεζε ηθαλνηήησλ (Miller, 1990, Segers, Dochy, & DeCorte, 1999). Οη 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: εθπαίδεπζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε κάζεζε ζε βάζνο θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, κάζεζε βαζηζκέλε ζηελ αλαζηνραζηηθή θαηαζθεπή ηεο 

γλψζεο θαη αμηνιφγεζε εληαγκέλε ζε πιαίζην, δηεξκελεπηηθή θαη βαζηζκέλε ζηελ 

απφδνζε ηεο εθηέιεζεο δξαζηεξηνηήησλ (Birenbaum, 2003). Ζ εθπαίδεπζε 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο ηθαλφηεηεο πξνσζεί ηελ ελεξγή θαηαζθεπή ηεο γλψζεο απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Σνπο δηδάζθεη πψο λα ελζσκαηψλνπλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο 

θαη ζηάζεηο ζε ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα εληνπίδνπλ ηα θελά ζηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηε κειινληηθή ηνπο κάζεζε. Ζ αμηνιφγεζε 

απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα δείμνπλ ην επίπεδν αλάπηπμήο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. 

Μεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ελνπνίεζε ησλ ηξηψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, 

δηδαζθαιία, κάζεζε θαη αμηνιφγεζε, αληί λα αληηκεησπίδνληαη σο μερσξηζηέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Birenbaum, 1996, Van Merriënboer, 1997). Ο Biggs (1996) πξφηεηλε 

ηε δεκηνπξγία κηαο επνηθνδνκεηηθήο ζπλέλσζεο κεηαμχ ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.  

 

Ζ ελνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο είλαη επηηαθηηθή 

αλάγθε ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ ελδείμεσλ γηα ηελ ηζρπξή επίδξαζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ζηε δηδαζθαιία θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ. Έλαο 

εληππσζηαθφο αξηζκφο κεηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηζρπξή επίδξαζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη: The tail wags the dog 

(Gibbs, 1992), the real test bias (Frederiksen, 1984), the washback effect (Alderson & 

Wall, 1993), the backwash effect (Prodroumou, 1995), the pre-assessment effect 

(Gielen, Dochy, & Dierick, 2003), or consequential validity (Messick, 1994). Ζ 

αμηνιφγεζε ππνδεηθλχεη ζηνπο καζεηέο ηη ζεσξείηαη πην ζεκαληηθφ θαη ηη πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ θαη λα θάλνπλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο. Ζ 

αμηνιφγεζε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πηζαλφηαηα ε πην ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε 

κάζεζε ησλ καζεηψλ, αθνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο λα επηθεληξσζνχλ 

κφλν ζηα ζέκαηα πνπ ζα εμεηαζηνχλ (δειαδή, ηη πξέπεη λα κειεηεζεί) θαη λα 
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δηακνξθψζεη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο ζηνλ ηξφπν κειέηεο (δειαδή, πψο πξέπεη λα 

κειεηεζεί) (Ramsden, 1992, Scouller & Prosser, 1994). 

 

Ζ ηξίηε εμέιημε αθνξά ζηε κεηάβαζε απφ ηελ θνπιηνχξα ησλ ηεζη ζηελ θνπιηνχξα ηεο 

αμηνιφγεζεο (Birenbaum, 1996). Ζ αιιαγή ησλ πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο είλαη 

αλαπφθεπθηε φηαλ νη πξννπηηθέο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε αιιάδνπλ, εηδηθά 

αλ ιάβνπκε ππφςε ηφζν ηελ αλάγθε γηα επνηθνδνκεηηθή ζπζρέηηζε φζν θαη ηελ 

ηζρπξή επίδξαζε ηεο αμηνιφγεζεο ζηε κάζεζε θαη ζηε δηδαζθαιία. Σα ηππνπνηεκέλα 

ηεζη (standardized tests), φπσο πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηφ/ιάζνο θαη ζχληνκσλ 

απαληήζεσλ, επηθξίζεθαλ γηα αθαηαιιειφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο λένπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

καζεηψλ (Brown & Knight, 1994, Fredericksen, 1984, Glaser, 1993, Schuwirth & 

Van der Vleuten, 2004, Wiggins, 1993). Θεσξήζεθαλ αλεπαξθή γηα ηε κέηξεζε 

λνεηηθά πςειψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο θαη νδεγνχλ ηνπο 

καζεηέο ζηελ πηνζέηεζε επηθαλεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ κειέηεο φπσο ε απνκλεκφλεπζε 

θαη ε αλαπαξαγσγή ηεο γλψζεο ζε βάξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κειέηεο ζε βάζνο.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηελ θνπιηνχξα ηεο αμηνιφγεζεο, ε αμηνιφγεζε αλακέλεηαη λα 

ηαηξηάδεη κε ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη λα απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε 

ηεο κάζεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ. Ζ αμηνιφγεζε ελζαξξχλεη ηνπο 

καζεηέο λα ελψζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο γηα λα επηιχζνπλ 

ξεαιηζηηθά επαγγεικαηηθά πξνβιήκαηα (Birenbaum, 1996; Dochy, 2001, Reeves & 

Okey, 1996). Δλψ ηα παξαδνζηαθά ηεζη ήηαλ απνθνκκέλα, ρσξίο πιαίζην θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο, ε λέα αμηνιφγεζε 

είλαη ελνπνηεκέλε, εληαγκέλε ζε πιαίζην θαη πην εζηηαζκέλε ζηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε γηα ηε κάζεζε (Birenbaum & Dochy, 1996, Dochy & McDowell, 1997, 

Segers, 2003). Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αμηνιφγεζεο είλαη πην πηζαλφ λα 

ηαηξηάδνπλ κε ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο γηα ηε δεκηνπξγία καζεηψλ κε 

επάξθεηα σο κειινληηθψλ αληαγσληζηηθψλ εξγαδνκέλσλ. Πψο ε απζεληηθφηεηα, ην 

θεληξηθφ ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο, είλαη ζχκθσλε κε φιεο απηέο ηηο εμειίμεηο 

ζρεηίδεηαη κε ην ζηφρν ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο γηα κείσζε ηνπ ράζκαηνο 

αλάκεζα ζηνλ θφζκν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο. 
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1.3 ηφρνο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

Ζ απζεληηθφηεηα ζηελ αμηνιφγεζε, πάλσ ζηελ νπνία εζηηάδεη απηή ε δηπισκαηηθή 

εξγαζία, ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλά απνδεθηή παξαδνρή φηη ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα 

θαζνδεγεί ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ή λα επηθέξεη αιιαγέο ζηε κάζεζε. Ζ 

απζεληηθφηεηα ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα θξίζηκα ζηνηρεία ησλ λέσλ ηξφπσλ 

αμηνιφγεζεο πνπ εθπξνζσπνχλ ηε λέα θνπιηνχξα αμηνιφγεζεο (Dochy, 2001, 

Messick, 1994, Segers, 2003). Ζ αχμεζε ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο αμηνιφγεζεο 

αλακέλεηαη λα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία φηαλ ε αμηνιφγεζε αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα θαη 

ζηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ αμηνινγνπκέλσλ. Τπάξρνπλ δχν ιφγνη γηα ηελ 

αχμεζε ηεο απζεληηθφηεηαο ησλ αμηνινγήζεσλ. Πξψηνλ, γηα λα κεηξήζνπκε, φζν ην 

δπλαηφλ εγθπξφηεξα, αλ έλαο καζεηήο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζηνλ θφζκν ηεο 

εξγαζίαο. Απηή είλαη ε αζξνηζηηθή πιεπξά ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

αζρνιείηαη κε ηελ εγθπξφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηεο (construct validity) (δειαδή αλ ε 

αμηνιφγεζε αμηνινγεί απηά πνπ ζηνρεχεη λα αμηνινγήζεη). Γεχηεξνλ, γηα λα 

θαηεπζχλνπκε ηνπο καζεηέο πξνο ηε κάζεζε ζε βάζνο θαη ηελ αλάπηπμε 

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ. Απηή είλαη ε δηακνξθσηηθή πιεπξά ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη αζρνιείηαη κε ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο (consequential 

validity) (δειαδή, πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

κάζεζε ησλ θνηηεηψλ;).  

 

Ο βαζηθφο ζηφρνο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο ζε ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Ζ 

εθαξκνγή απηή ζα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα πεξηβάιινλ 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ λα αμηνπνηνχλ ηηο αξρέο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

πινπνηνχλ ηε δηαδηθαζία απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Γηα λα εμεηαζζεί ε 

θαηαζθεπαζηηθή εγθπξφηεηα ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ζα θαηαγξαθνχλ νη 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο, ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη 

ηα απνηειέζκαηά ηεο. Γηα λα εμεηαζηνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο ζα θαηαγξαθνχλ ηα θίλεηξα, ε επηθαλεηαθή ή ζε βάζνο κειέηε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη επηξξνέο ζηνλ αλαζηνραζηηθφ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. 
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ηηο πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο, είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη νη αληηιήςεηο ησλ 

ζπνπδαζηψλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αμηνιφγεζεο θαζνξίδνπλ ηη 

καζαίλνπλ θαη πψο καζαίλνπλ (Boud, 1995, Entwistle, 1991, Gibbs, 1999, Gijbels, 

2005, Scouller & Prosser, 1994, Scouller, 1995, 1997, 1998, Struyven, Dochy, & 

Janssen, 2003). Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε γηα ηελ ηφλσζε ηεο 

κάζεζεο ησλ καζεηψλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε νη καζεηέο λα αληηιακβάλνληαη ηελ 

αμηνιφγεζε σο απζεληηθή. Έλα πξφβιεκα εδψ είλαη φηη ε απζεληηθφηεηα είλαη 

ππνθεηκεληθή, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απηφ πνπ νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη σο 

απζεληηθή αμηνιφγεζε δελ είλαη απαξαίηεηα ην ίδην κε απηφ πνπ άιια άηνκα (π.ρ. 

θαζεγεηέο ή επαγγεικαηίεο) αληηιακβάλνληαη σο απζεληηθή αμηνιφγεζε. Μηα 

ζεκαληηθή ζθνπηά κειέηεο είλαη, επνκέλσο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αμηνιφγεζεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ αληίιεςε ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο αμηνιφγεζεο, θαη ην πψο νη 

αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ηνπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

 

1.4 Καηλνηνκία ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

Καηά ηελ παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ πιήζνο πξνβιεκάησλ 

θαη αδπλακηψλ, ε έθθξαζε θαη απνηχπσζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή γίλεηαη κέζσ 

εμεηάζεσλ θαη βαζκψλ. Σν κέρξη ζήκεξα θαζηεξσκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

βαζίδεηαη ζηε ζχγθξηζε επηδφζεσλ καζεηψλ, θάηη πνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ 

δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε. Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε πσο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

δίλεηαη έκθαζε ζε παγθφζκην επίπεδν ζηε δηεξεχλεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζηελ ηάμε. θνπφο είλαη λα πξνσζεζνχλ 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ελεξγή θαη βησκαηηθή κάζεζε, ε νπνία ζα 

νδεγεί ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο. Έηζη, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εκπινθή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, αθφκα θαη θαηά ηελ αμηνινγηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία παξαδνζηαθά ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

 

Ζ θαηλνηνκία ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ ελνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ζε ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα 

ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, κέζσ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Δίλαη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ ελνπνίεζε απηή, αληί λα αληηκεησπίδνληαη σο 

μερσξηζηέο δξαζηεξηφηεηεο, ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ ελδείμεσλ γηα ηελ ηζρπξή 
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επίδξαζε ηεο αμηνιφγεζεο ζηε δηδαζθαιία θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηε κάζεζε ησλ 

καζεηψλ. ήκεξα, ε γλψζε εμαθνινπζεί λα είλαη ζεκαληηθή, αιιά σο πξνυπφζεζε 

γηα ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ (Miller, 1990, Segers, Dochy, & DeCorte, 1999). Οη 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: εθπαίδεπζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε κάζεζε ζε βάζνο θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, κάζεζε βαζηζκέλε ζηελ αλαζηνραζηηθή θαηαζθεπή ηεο 

γλψζεο θαη αμηνιφγεζε εληαγκέλε ζε πιαίζην, δηεξκελεπηηθή θαη βαζηζκέλε ζηελ 

απφδνζε ηεο εθηέιεζεο απζεληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Birenbaum, 2003). Ζ 

εθπαίδεπζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο ηθαλφηεηεο πξνσζεί ηελ ελεξγή θαηαζθεπή ηεο 

γλψζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Σνπο δηδάζθεη πψο λα ελζσκαηψλνπλ γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο ζε ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα εληνπίδνπλ ηα θελά ζηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηε κειινληηθή ηνπο κάζεζε. Ζ 

απζεληηθή αμηνιφγεζε απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα δείμνπλ ην επίπεδν αλάπηπμήο 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο κέζα ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο.  

 

ην πιαίζην απηφ, ζηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξείηαη αιιαγή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο ψζηε ε αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ θνηηεηή λα απνηειέζεη θνηλή 

επζχλε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε απψηεξν ζθνπφ 

ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο κέζα απφ πξαγκαηηθέο- απζεληηθέο θαηαζηάζεηο. Ο Mac 

Beath (2001) ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη πσο δχν είλαη νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο 

αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο: λα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηη 

καζαίλνπλ θαη πσο καζαίλνπλ νη καζεηέο. Σαπηφρξνλα φκσο, νη καζεηέο πξέπεη λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα λα απνηηκνχλ νη ίδηνη ηελ αμία ηεο 

παξερφκελεο κάζεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί σο θχζεη αμηνινγεηέο θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε, είλαη αδχλαην λα δηδάμνπλ απνηειεζκαηηθά ρσξίο ζπλερή 

αλαηξνθνδφηεζε πιεξνθφξεζεο γηα ην πψο καζαίλνπλ νη καζεηέο, αθνχ ζπγρξφλσο 

αληηκεησπίδνπλ θαη πνιιά άιια πξαθηηθήο θχζεσο πξνβιήκαηα (αξηζκφο καζεηψλ, 

αλεπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή, έιιεηςε ππνδεηγκαηηθήο δηνίθεζεο). Ζ δηδαζθαιία 

πνιιέο θνξέο πεξηνξίδεηαη ζε πξάμε θαιήο πίζηεο, ζπλεπψο αλαδχεηαη ε πξφθιεζε 

λα αλαπηπρζνχλ ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο πνπ ζα απαιιάζζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηνπο δηδάζθνληεο απφ ηελ επζχλε θαη ην βάξνο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο θαη ζα 

εκπιέθνπλ ζε απηή ηε λεπξαιγηθή θαη πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία θαη ηνπο καζεηέο. 
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Ζ εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ζε ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα 

ππνζηεξηδφκελα απφ ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο πινπνηήζεθε ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε ειιεληθφ αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα.. Ζ εθαξκνγή ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε έρεη ήδε κειεηεζεί κε 

ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Ζ 

αμηνιφγεζε απνηειεί ζπλεπζχλε δαζθάινπ-καζεηή θαη πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ 

απνηίκεζε ηφζν ησλ γλψζεσλ, φζν θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή λα αμηνπνηεί ηελ 

παξερφκελε γλψζε κέζα ζε φζν ην δπλαηφλ απζεληηθέο ζπλζήθεο. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε ηεο απζεληηθήο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε απζεληηθή δηδαζθαιία 

θαη ε απζεληηθή κάζεζε. Εεηείηαη πιένλ απφ ηνπο καζεηέο κέζα ζηελ ηάμε λα 

εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο, έηζη ψζηε λα παξαρζεί έλα έξγν, έλα 

πξντφλ. Απηά ηα έξγα ζηεξίδνληαη ζε ξεηά δηαηππσκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη 

απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο απνδέθηεο (γνλείο, ζπκκαζεηέο, δαζθάινπο) 

(Μαηζαγγνχξαο, 2003). ηε κειέηε απηή, ε δηαδηθαζία ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο 

εθαξκφδεηαη ζε ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

κε θπξίαξρεο ηερλνινγίεο ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν. 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο απαηηείηαη απζεληηθφ πεξηβάιινλ 

κάζεζεο. Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο 

βαζηζκέλεο ζηηο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ. Οπφηε ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο ηνπ moodle δεκηνπξγήζεθαλ 

δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα πινπνηνχληαη απζεληηθφ πιαίζην (Authentic context), 

απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Authentic activities), επίδεημε ηεο εξγαζίαο ησλ εηδηθψλ 

(Expert performance), πνιιαπινί ξφινη θαη πξννπηηθέο (Multiple roles and 

perspectives), ζπλεξγαηηθή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (Collaborative construction of 

knowledge), αλαζηνραζκφο (Reflection), δεκηνπξγία πξντφληνο (Articulation), 

βνήζεηα θαη ζηήξημε (Coaching and scaffolding) θαη απζεληηθή αμηνιφγεζε 

(Authentic assessment). Έηζη, έλα ππαξθηφ ζχζηεκα αμηνπνηείηαη ψζηε λα 

εμππεξεηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

Σέινο, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κεηξήζεθαλ νη αληηιήςεηο 

ειιήλσλ θνηηεηψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Οη αληηιήςεηο απηέο ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν κάζεζεο 

ηνπο, ηνλ αλαζηνραζηηθφ θξηηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη ηα θίλεηξα γηα κάζεζε. Έηζη, 
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πξνθχπηνπλ ρξήζηκα εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηηο επηδξάζεηο 

πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία. Παξφιν πνπ ε 

απζεληηθή αμηνιφγεζε αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηε κάζεζε ησλ ζπνπδαζηψλ, 

δελ έρεη ππάξμεη πνζνηηθή ειιεληθή έξεπλα γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ αληηιήςεσλ ηεο 

απζεληηθφηεηαο ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ. Ζ κειέηε απηή πξνζπαζεί λα κεηξήζεη ηηο 

επηδξάζεηο ησλ αληηιήςεσλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ζηνλ ηξφπν κειέηεο ησλ 

ειιήλσλ θνηηεηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε κειέηε απηή ζηεξίδεηαη ζηηο πέληε 

δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (δξαζηεξηφηεηεο, θπζηθφ πιαίζην, θνηλσληθφ 

πιαίζην, θξηηήξηα, απνηειέζκαηα/κνξθή αμηνιφγεζεο). Με ηε δηάζπαζε ηεο έλλνηαο 

ηεο απζεληηθφηεηαο ζηηο πέληε δηαζηάζεηο θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηαγξαθή κηαο 

ιεπηνκεξνχο εηθφλαο γηα ην ηη επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

απζεληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη πσο νη αληηιήςεηο γηα απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο 

πηπρέο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κειέηεο. Μηα εκπεηξηθή κειέηε ησλ Gulikers, 

Bastiaens, θαη Martens (2005) πνπ ρεηξίδεηαη δχν δηαζηάζεηο (δξαζηεξηφηεηα θαη 

θπζηθφ πιαίζην) έδεημε φηη ε γλεζηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ θπζηθνχ 

πιαηζίνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ. Απηφ 

ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο 

αμηνιφγεζεο ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο θαη ηελ εμέηαζε ησλ επηκέξνπο επηπηψζεσλ 

ηνπο ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ. 
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1.5 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηψληαη ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε αιιάδεη ηελ αληίιεςε ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία 

ηεο αμηνιφγεζεο.  

2. Ζ εθαξκνγή θαη νη αληηιήςεηο γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε βειηηψλνπλ ηνλ 

ηξφπν κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

3. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε εληζρχεη ηελ αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε.  

4. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε απμάλεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαζηάζεηο 

ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζε (απζεληηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, απζεληηθή εξγαζία, 

απζεληηθφ πιαίζην, απζεληηθφ πξντφλ, απζεληηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο). ηελ έξεπλα 

απηή κειεηάηαη ν βαζκφο επίδξαζεο ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ αληηιήςεσλ πνπ πξνθχπηνπλ. Οη αληηιήςεηο ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο αληηιήςεηο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί αλ ε απζεληηθή αμηνιφγεζε επεξεάδεη ηνλ ηξφπν 

κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ παξνχζα κειέηε εμεηάδεηαη θαηά 

πφζν ε απζεληηθή αμηνιφγεζε ζπζρεηίδεηαη κε ηε κειέηε ζε βάζνο (Deep Study 

Approach) θαη κε ηελ επηθαλεηαθή κειέηε (Surface Study Approach). Αλακέλεηαη ε 

απζεληηθή αμηνιφγεζε λα απμάλεη ηε κειέηε ζε βάζνο θαη λα κεηψλεη ηελ 

επηθαλεηαθή κειέηε.  

 

ε αληίζεζε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, ε απζεληηθή αμηνιφγεζε 

ζεσξείηαη φηη εληζρχεη ηελ αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε (Reflective Thinking). Σν 

εξψηεκα είλαη αλ ε ελίζρπζε ηεο αλαζηνραζηηθήο θξεηηθήο ζθέςεο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε. Γειαδή, αλ νη 

εθπαηδεπφκελνη αλαζηνράδνληαη ηε γλψζε θαη ηα πξντφληα απηήο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο πεξηζζφηεξν φηαλ έρνπλ ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ 

απζεληηθή αμηνιφγεζε.  
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Σέινο, εξεπλάηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε 

θαη ησλ θηλήηξσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα θίλεηξα 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξνχλ ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, ηα εμσηεξηθά θίλεηξα, ηελ αμία 

κάζεζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο, ηελ πξνζπάζεηα ζηε κάζεζε, ηελ απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηε κάζεζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα ηνπ άγρνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα εμεηάζεσλ. Καηά πφζν νη αληηιήςεηο γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε 

επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ απηέο ηηο ζπληζηψζεο ζα δηεξεπλεζεί ζηελ 

παξνχζα κειέηε. 

 

1.6 Γεληθή Δπηζθφπεζε ηεο Μεζνδνινγίαο 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδνληαη νη αληηιήςεηο ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη ε επίδξαζε ηεο ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ζε ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελα ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία 

θαη έξεπλεο πάλσ ζε λένπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, ν αληίθηππνο ηεο αμηνιφγεζεο ζηε 

κάζεζε πξέπεη λα εμεηάδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ην πεξηβάιινλ κάζεζεο ζην 

ζχλνιφ ηνπ θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Σα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη αλ ε απζεληηθή αμηνιφγεζε αιιάδεη ηελ 

αληίιεςε ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, αλ ε εθαξκνγή θαη νη 

αληηιήςεηο γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε βειηηψλνπλ ηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, αλ ε απζεληηθή αμηνιφγεζε εληζρχεη ηελ αλαζηνραζηηθή θξηηηθή 

ζθέςε θαη αλ απζεληηθή αμηνιφγεζε απμάλεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζην ηκήκα Φεθηαθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. πκκεηείραλ ηξηάληα έμη κεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ δηεηέο κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο 

θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν θαη νη ειηθίεο ηνπο θπκαίλνληαλ απφ ηα 

22 έσο ηα 55 ρξφληα.  
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Ζ εθαξκνγή ηεο έξεπλαο θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο & Δπηθνηλσλία». ηφρνο ηνπ 

καζήκαηνο είλαη ε εζηίαζε ζηε ζεσξία, ζηελ έξεπλα θαη ζηελ πξαθηηθή πνπ αθνξά 

ζηε δηακφξθσζε ησλ παξακέηξσλ εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

απφδνζε ζε πεξηβάιινληα e-Learning (face to face & νn line, web-based). Γηα ην 

ιφγν απηφ έκθαζε δίλεηαη ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, αιιά θαη ζε 

ςπρνινγηθνχο δείθηεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ε αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ θαη ηνπο 

άιινπο, ε νκάδα, νη ζηάζεηο θ.α. φπσο ηειηθά δηακνξθψλνληαη απφ ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε ζχγρξνλε επνρή (ςεθηαθά εξγαιεία επηθνηλσλίαο, 

κάζεζεο θαη απφδνζεο). Σα παξαπάλσ ζεσξνχληαη έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο έξεπλαο 

βαζηζκέλνο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, κε ζηφρν ηελ αλζξψπηλε 

επηθνηλσλία θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηε δηακεζνιάβεζε ησλ ςεθηαθψλ απηψλ 

ζπζηεκάησλ (Computer Mediated Communication, virtual learning environments, 

communities of practices etc). Σειεπηαίεο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο εζηηάδνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηνλ ηνκέα απηφ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

καζήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ moodle ζηε δηεχζπλζε http://eptlab.unipi.gr ψζηε νη θνηηεηέο λα 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε chat θαη θφξνπκ, λα έρνπλ πξφζβαζε πιηθφ θαη 

παξνπζηάζεηο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαζηήξηα (απνζηνιή παξαδνηένπ, απηφ-

αμηνιφγεζε θαη εηεξν-αμηνιφγεζε) θαη λα απαληήζνπλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο 

έξεπλαο. 

 

ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλαθεηαθή εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή θαη νη 

ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο έγηλαλ κε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson r. Ο ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο Pearson r θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε ή φρη ζρέζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ 

θαη ππνινγίδεη ηελ κνξθή απηήο ηεο ζρέζεο (ζεηηθή ή αξλεηηθή ζπζρέηηζε) αιιά θαη 

ηελ έληαζε ηεο (επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο). Σν ζηαηηζηηθφ απηφ θξηηήξην 

ειέγρεη ηε κεδεληθή ππφζεζε φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. Ο 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson r είλαη παξακεηξηθφ θξηηήξην θαη έηζη ηα δεδνκέλα 

θαη ζηηο δχν ππφ κειέηε κεηαβιεηέο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαρσξεκέλα ζε 

ηνπιάρηζηνλ ηζνδηαζηεκηθή θιίκαθα, λα αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή θαη λα 

έρνπλ φκνηεο δηαζπνξέο. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson r 

κειεηήζεθαλ νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ 

http://eptlab.unipi.gr/
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θα ηελ αμία ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηνλ ηξφπν κειέηεο(ζε 

βάζνο/επηθαλεηαθφο), ηελ αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε θαη ηα θίλεηξα.  

 

Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξα εξσηεκαηνιφγηα. Σν πξψην 

κε 41 εξσηήζεηο δηεξεπλά ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ απζεληηθφηεηα ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη είλαη βαζηζκέλν ζηηο 5 δηαζηάζεηο ηνπ πιαηζίνπ ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο (Gulikers, Bastiaens, & Kirschner, 2004; 2006) θαη ζηηο αληηιήςεηο γηα 

ην ζθνπφ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηψλ κέζσ 

εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο (Sandra T.Miller, 2009). Σν δεχηεξν 

εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 20 εξσηήζεηο θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνζέγγηζε 

ηεο κειέηεο ησλ θνηηεηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ επηθαλεηαθή κειέηε θαη ζηε κειέηε ζε 

βάζνο βαζηζκέλν ζην Revised-Study Process Questionnaire - 2 Factors (R-SPQ-2F; 

Biggs, Kember, & Leung, 2002). Σν ηξίην εξσηεκαηνιφγην κε 16 εξσηήζεηο 

εζηηάδεηαη ζηελ αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε θαη είλαη βαζηζκέλν ζην Level of 

Reflective Thinking Questionnaire (David Kember, Doris Y.P. Leung, Alice Jones, 

Alice Yuen Loke, Jan McKay, Kit Sinclair, Harrison Tse, Celia Webb, Frances Kam 

Yuet Wong, Marian Wong and Ella Yeung, Hong Kong Polytechnic University, Hung 

Hom, Kowloon, Hong Kong, 2000). Σν ηέηαξην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 81 

εξσηήζεηο θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε κειέηε ησλ θηλήηξσλ ησλ θνηηεηψλ θαη είλαη 

βαζηζκέλν ζην Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Pintrich, R. R., & 

DeGroot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of 

classroom academic performance, Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.) Γηα 

λα κεηξεζεί ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ ππνινγίζηεθε ν δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο Cronbach alpha γηα θάζε παξάγνληα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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1.7 Οξγάλσζε ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο  

 

ην Κεθάιαην 2 ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη κηα εθηελήο 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απζεληηθή αμηνιφγεζε θαη ηα ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο ππνζηεξηδφκελα 

απφ ππνινγηζηέο. Αλαιχεηαη ε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky ζρεηηθά 

κε ηε Εψλε ηεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο, ε ζεσξία ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, ε 

εκπιαηζησκέλε κάζεζε, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ππνζηεξηδφκελε απφ ππνινγηζηή, ε 

αμηνιφγεζε, ηα απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, νη δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο, νη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε, νη πξνζεγγίζεηο 

κειέηεο ησλ καζεηψλ θαη ηα θίλεηξα ηεο κάζεζεο. Δπίζεο, θαηαγξάθεηε ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 

ην Κεθάιαην 3 πεξηγξάθεηαη εθηελψο ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Αλαιχεηαη ε 

επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο, ν ζηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο, ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, ε επηινγή ησλ ζηαηηζηηθψλ 

θξηηεξίσλ γηα ηηο αλαιχζεηο, ην δείγκα κειέηεο, νη ζπκκεηέρνληεο, νη πεξηνξηζκνί, ηα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη πεξηβάιινληα, ηα εξσηεκαηνιφγηα, ε δηαδηθαζία ηεο 

έξεπλαο θαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

Σν Κεθάιαην 4 δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηήλ. Πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ησλ 

εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, ε πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε 

ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ. 

  

ην Κεθάιαην 5 θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Έηζη, 

πεξηιακβάλεη ηελ επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηε ζπδήηεζε, ηηο πηζαλέο αηηίεο 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη 

έξεπλα. 

 

Σέινο αθνινπζνχλ νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη παξαξηήκαηα κε ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ηεο έξεπλαο θαη ζηηγκηφηππα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα ππνζηεξηρηεί ην απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο.  
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Κεθάιαην 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχεηαη ε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky ζρεηηθά 

κε ηε Εψλε ηεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο, ε ζεσξία ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, ε 

εκπιαηζησκέλε κάζεζε, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ππνζηεξηδφκελε απφ ππνινγηζηή, ε 

αμηνιφγεζε, ηα απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, νη δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο, νη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε, νη πξνζεγγίζεηο 

κειέηεο ησλ καζεηψλ θαη ηα θίλεηξα ηεο κάζεζεο. Σέινο, θαηαγξάθεηε ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 

2.2 Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο 

2.2.1 Κνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky (Vygotsky’s Sociocultural Theory)  

 

Σν φλνκα ηνπ Ρψζνπ ςπρνιφγνπ θαη θηιφζνθνπ Vygotsky ζηε δεθαεηία ηνπ 1930 

ζπλδέεηαη κε ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. Γίλεη έκθαζε ζηελ 

επίδξαζε πνπ αζθνχλ ηα πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά πεξηβάιινληα ζηε κάζεζε θαη 

ππνζηεξίδεη ηελ απνθαιππηηθή κάζεζε. Απηή ε πξνζέγγηζε ηνπνζεηεί ην δηδάζθνληα 

ζε έλαλ ελεξγφ ξφιν ελψ ζπγρξφλσο νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηηο λνεηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο θπζηθά, κέζα απφ πνηθίια κνλνπάηηα ηεο αλαθάιπςεο. Σξία ζέκαηα 

ελνπνηνχλ ηελ, κάιινλ πνιχπινθε, ζεσξία ηνπ Vygotsky. Σν πξψην είλαη ε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο, ην δεχηεξν είλαη ν θεληξηθφο ξφινο ηεο 

γιψζζαο θαη ην ηξίην είλαη απηφ πνπ ν Vygotsky νλνκάδεη «δψλε επηθείκελεο 

αλάπηπμεο». 

 

Σξεηο βαζηθέο ππνζέζεηο ηνπ Vygotsky: 

1. Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ζ θνηλφηεηα ζέηεη έλα θεληξηθφ ξφιν. Οη άλζξσπνη 

ηνπ ζηελνχ πεξηβάιινληνο ηνπ καζεηή επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν πνπ 

απηφο βιέπεη ηνλ θφζκν. 

2. Δξγαιεία γηα γλσζηηθή αλάπηπμε. Σν είδνο θαη ε πνηφηεηα απηψλ ησλ 

εξγαιείσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν θαη ην ξπζκφ ηεο αλάπηπμεο. Σα 
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εξγαιεία είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ: ζπνπδαίνπο ελήιηθεο γηα ην 

καζεηή, γιψζζα, πνιηηηζκηθή παξάδνζε 

3. Ζ δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο (zone of proximal development). 

 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Vygotsky νη δεμηφηεηεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) απηέο πνπ εθηεινχληαη αλεμάξηεηα 

απφ ην καζεηή β) απηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ νχηε κε βνήζεηα γ) απηέο 

πνπ αλήθνπλ κεηαμχ ησλ δχν, δειαδή ηα έξγα πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ κε 

βνήζεηα. 

 

χκθσλα κε ηνπο Neil Mercer θαη Eunice Fisher ν φξνο θνηλσληθνπνιηηηζκηθή 

ζεσξία αλαθέξεηαη ζε κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κειέηε ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

γλσζηηθήο εμέιημεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη θπξίσο ζην έξγν ηνπ Vygotsky. Άιινη 

εξεπλεηέο αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ζεσξία ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο φξνπο, πνιηηηζκηθή 

ςπρνινγία ή θνηλσληθή – γλσζηηθή – εμειηθηηθή ζεσξία ή θνηλσληθντζηνξηθή 

πξνζέγγηζε. Ζ νπζία ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη φηη ε κάζεζε θαη ε γλσζηηθή 

εμέιημε αληηκεησπίδνληαη ζαλ δηαδηθαζίεο πνιηηηζκηθά βαζηζκέλεο θαη φρη ζαλ απιά 

επεξεαζκέλεο απφ ηνλ πνιηηηζκφ . Δπίζεο αληηκεησπίδνληαη σο θνηλσληθέο παξά σο 

εμαηνκηθεπκέλεο. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ επηθνηλσληαθή πιεπξά ηεο κάζεζεο φπνπ ε 

γλψζε κνηξάδεηαη θαη νη δηάθνξεο αληηιήςεηο νηθνδνκνχληαη ζε πνιηηηζκηθά 

δηακνξθσκέλα πιαίζηα. Οη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο γλσζηηθήο 

εμέιημεο επηθεληξψλνληαη ηφζν πνιχ ζην άηνκν πνπ ν παξάγνληαο ηνπ πνιηηηζκνχ 

θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηε κάζεζε θαη ζηελ εμέιημε ζρεδφλ πεξηζσξηνπνηνχληαη ή 

θαη αθφκα αγλννχληαη. Αληίζεηα ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία δίλεη κηα θεληξηθή 

θαη εμέρνπζα ζέζε ζηνλ παξάγνληα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ ζεσξία 

απηή θαίλεηαη λα πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ εξεπλεηψλ πνπ 

επηζπκνχλ λα κειεηήζνπλ ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία κέζα ζε έλα θνηλσληθφ 

πιαίζην θαη επίζεο ζε εθείλνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κέζσ ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία. Δπεηδή ε νκηιία είλαη 

ην πξσηαξρηθφ κέζν γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε γλψζε , ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο, κέζσ ηεο 

νπνίαο νη ελήιηθνη επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηελ νπνία ζα 

πηνζεηήζνπλ ηειηθά ηα παηδηά, ε ζεσξία απηή αζρνιείηαη άκεζα κε απηφ ην 

νπζηαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν. Σνλίδεη 
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ηελ άπνςε φηη ε επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο κέζσ ηνπ ιφγνπ είλαη ε εκπινθή ζε 

έλαλ θνηλσληθφ ηξφπν ζθέςεο .  

 

Ζ δώλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο (zone of proximal development) 

 

Ζ δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο ελφο καζεηή είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ επηπέδνπ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ αλεμάξηεηε δηαδηθαζία 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο δπλακηθήο, φπσο θαζνξίδεηαη κέζσ ηεο 

επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ελφο ελήιηθα ή ζε 

ζπλεξγαζία κε πην ηθαλνχο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

 

Σν πξαγκαηηθφ αλαπηπμηαθφ επίπεδν ελφο παηδηνχ ππνδειψλεη ην επίπεδν λνεηηθήο 

αλάπηπμεο ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Τπνδειψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ 

σξηκάζεη ζην παηδί. Ζ δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο θαζνξίδεη ιεηηνπξγίεο πνπ 

δελ έρνπλ σξηκάζεη αθφκα αιιά βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο θαη 

αλάπηπμεο. Ζ δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο καο επηηξέπεη λα ζθηαγξαθήζνπκε ην 

άκεζν κέιινλ ηνπ παηδηνχ θαη ηε ζπλνιηθή δπλακηθή θαηάζηαζε ηεο αλάπηπμήο ηνπ. 

Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη ην παηδί κε ηελ επξχηεξε δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο έρεη 

θαιχηεξεο επηδφζεηο ζην ζρνιείν (Hanfmann, 1969). Παξαδείγκαηνο ράξε, δχν 

παηδηά ειηθίαο δέθα εηψλ απαληνχλ θαη ηα δχν ζηηο ίδηεο εξσηήζεηο, ηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα απαληήζνπλ θαηά κέζν φξν ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο. Όηαλ φκσο έλα 

απφ ηα παηδηά αθνχ θαζνδεγεζεί θαηάιιεια απαληά επηηπρψο ζε εξσηήζεηο πνπ ην 

άιιν δελ κπνξεί λα απαληήζεη, κπνξνχκε λα πνχκε ηφηε φηη ε δψλε ηεο επηθείκελεο 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ απηνχ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηνπ άιινπ. Έρεη θαζηεξσζεί θαη 

είλαη ζσζηφ λα ππνινγίδνπκε ην ζηάδην εμέιημεο ηνπ παηδηνχ κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ λα επηιχεη πξνβιήκαηα ρσξίο βνήζεηα. Ζ κάζεζε ηνπ παηδηνχ, σζηφζν 

ππεξβαίλεη ην εμειηθηηθφ ζηάδην θαη κπνξεί λα εληνπηζζεί, αλ ππνινγίζνπκε απηά ηα 

επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα πνπ ην παηδί επηιχεη κε ηελ θνηλσληθή ελίζρπζε. 

 

Εψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο (ΕΔΑ) είλαη ε απφζηαζε αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ 

επίπεδν εμέιημεο ηνπ παηδηνχ, (δειαδή απηφ ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα επηιχεη πξνβιήκαηα ρσξίο βνήζεηα) θαη ηνπ δπλεηηθνχ επηπέδνπ 

εμέιημεο ηνπ παηδηνχ (δει. απηφ ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ ελειίθσλ ή ζε ζπλεξγαζία κε ηθαλφηεξνπο 
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ζπλνκειίθνπο). Ζ ΕΔΑ πξνζδηνξίδεη απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ δελ έρνπλ σξηκάζεη 

αθφκα , αιιά βξίζθνληαη ζε εκβξπαθή θαηάζηαζε. χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο 

απφςεηο δελ ππάξρεη κηα ΕΔΑ μερσξηζηή γηα θάζε άηνκν. Γηα θάζε μερσξηζηή 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα ΕΔΑ. Δπίζεο ππάξρνπλ 

πνιηηηζκηθέο δψλεο, φπσο ππάξρνπλ θαη αηνκηθέο, εμαηηίαο ησλ πνιηηηζκηθψλ 

δηαθνξψλ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληψλ. 

  

χκθσλα κε απηέο ηηο απφςεηο δηδαζθαιία είλαη ε εληζρπκέλε εθηέιεζε κέζσ ηεο 

ΕΔΑ. Μπνξεί λα εηπσζεί φηη ε δηδαζθαιία πξαγκαηψλεηαη , φηαλ πξνζθέξεηαη 

βνήζεηα θαηά ηφπνπο ζηε δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο , φπνπ ε εθηέιεζε ηε 

ρξεηάδεηαη. Γελ έρεη θαη ηφζν ζεκαζία απφ πνηνλ εληζρχεηαη ε εθηέιεζε, φζν φηη απηή 

επηηπγράλεηαη θαη επνκέλσο ε εμέιημε θαη ε κάζεζε ελεξγνπνηείηαη. Όπνηα θαη αλ 

είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ζηε ΕΔΑ, ν δάζθαινο, ν ελήιηθαο, ν ηθαλφηεξνο ζπλνκήιηθνο 

εληζρχεη. Μέζσ απηήο ηεο ελίζρπζεο ε κάζεζε αθππλίδεη δηαθνξεηηθέο εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο, πνπ ελεξγνπνηνχληαη κφλν φηαλ ην παηδί αιιειεπηδξά κε ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ απηέο νη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθεχνληαη, απνηεινχλ πηα κέξνο ηεο 

αλεμάξηεηεο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ, πνπ πξαγκαηψζεθε. Παξφηη ε δνπιεηά ηνπ 

Vygotsky αθνξά θπξίσο ζηα παηδηά, αλάινγεο δηαδηθαζίεο ελεξγνπνηνχληαη θαη ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ ελειίθσλ. Με ηελ παξαδνρή απηνχ ηνπ γεγνλφηνο κπνξνχκε 

αθφκα λα δεκηνπξγήζνπκε απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

επηκφξθσζε ησλ ελειίθσλ. 
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Τα ζηάδηα ηεο Εώλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο ΕΔΑ 

 

ΣΑΓΗΟ 1
ν
  

Δίλαη απηφ ζην νπνίν ε εθηέιεζε εληζρχεηαη απφ άιινπο ηθαλφηεξνπο. 

 

ε απηφ ην ζηάδην, νη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί ή νη ηθαλφηεξνη ζπλνκήιηθνη δίλνπλ 

νδεγίεο ή ππνδείμεηο θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ παηδηνχ είλαη ζπλαηλεηηθή ή κηκεηηθή. Ζ 

θαηαλφεζε αλαπηχζζεηαη κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Απφ 

έξεπλεο θάλεθε πσο ην χθνο ηεο αιιειεπίδξαζεο νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

ηέηνην πνπ παξέρεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε άιινπο. Γεληθά 

απνηειεζκαηηθνί είλαη εθείλνη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ιφγνπ δηαηεξνχλ κηα εμαηξεηηθή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ απφζπαζε, ηελ απάληεζε 

θαη ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ καζεηή. Σν παηδί πνπ ζηαδηαθά ζπιιακβάλεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ηα κέξε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζρεηίδνληαη ην έλα κε ην άιιν ή ην λφεκα ηεο 

εθηέιεζεο, κέζσ ηνπ ιφγνπ ή άιισλ ζεκεηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, εληζρχεηαη κε άιια 

κέζα, εξσηήζεηο , αλαηξνθνδφηεζε θαη παξνρή πεξηζζφηεξσλ γλψζεσλ. Ζ ελίζρπζε 

ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ έρεη πεξηγξαθεί σο σκαλωσιά (scaffolding). Γεληθά 

απηφο πνπ εληζρχεη παξέρεη κηα δηαβάζκηζε εξγαζηψλ, δνκψληαο δεπηεξεχνληεο 

ζηφρνπο θαη ππνδηαηξέζεηο απηψλ. ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ έλα παηδί κπνξεί 

λα κελ αληηιεθζεί ην ζηφρν ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ηνλ θαηαλνεί ν ελήιηθαο, πνπ 

εληζρχεη. Ο αξρηθφο ζηφρνο ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα είλαη ε δηαηήξεζε κηαο επράξηζηεο 

αιιειεπίδξαζεο ή κπνξεί λα είλαη έλα άιιν θίλεηξν πνπ νη ελήιηθεο δελ κπνξνχλ λα 

θαηαιάβνπλ. Ο ελήιηθνο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη έλα δεπηεξεχνληα ή πξσηεχνληα 

ζηφρν, γηα λα αληαπνθξηζεί ζην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ παηδηνχ, φπσο ην εθηηκά. Οη 

ζηφρνη ηνπ παηδηνχ ζα κεηαβιεζνχλ, επίζεο, ζε αληηζηνηρία κε ηε βνήζεηα απφ ηνλ 

ελήιηθν θαη ηελ αλαπηπζζφκελε δηππνθεηκεληθφηεηα ηνπο. Γηα λα κπνξέζεη ν 

δάζθαινο λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο θαη λα πεηχρεη ηε δηππνθεηκεληθφηεηα ζην 

πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο εθηέιεζεο, απαηηείηαη κηα νπζηαζηηθή γλψζε ηνπ ζέκαηνο 

δηφηη ρσξίο απηή α) δελ κπνξνχλ λα αλαδηακνξθψζνπλ γξήγνξα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη β) δελ κπνξνχλ λα ραξηνγξαθήζνπλ ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ην 

παηδί γηα ην ζηφρν ηνπ έξγνπ. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ παξαηεξνχκε 

ειάηησζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ ησλ ελειίθσλ θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επζχλεο 

ηνπ καζεηή «αξρή ηεο κεηαβίβαζεο». Σν ζηάδην απηφ νινθιεξψλεηαη φηαλ ε επζχλε 
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γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ελίζρπζεο, ηεο κεηαθνξάο ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ έρεη 

κεηαβηβαζζεί επηηπρψο ζην καζεηή. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη ζηαδηαθή. 

 

ΣΑΓΗΟ 2
ν
  

Δίλαη ην ζηάδην ζην νπνίν ε εθηέιεζε γίλεηαη απφ ην ίδην ην άηνκν. 

 

ην ζηάδην απηφ ην παηδί εθηειεί κηα εξγαζία ρσξίο λα δέρεηαη βνήζεηα απφ ηνπο 

άιινπο. Χζηφζν δελ ζεκαίλεη φηη ε εθηέιεζε εμειίζζεηαη πιήξσο ή 

απηνκαηνπνηείηαη. ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηε γιψζζα, 

ηε ζθέςε θαη ηε δξάζε γεληθά επαλαδηεπζεηνχληαη νληνγελεηηθά. Ζ κεηάζεζε απφ 

ηνλ εμσηεξηθφ ζηνλ εζσηεξηθφ ιφγν νινθιεξψλεηαη κε ηε κεηάβαζε ηνπ ρεηξηζκνχ 

ηνπ ζπκβφινπ (π.ρ. γιψζζαο) απφ ηνπο άιινπο ζηνλ εαπηφ καο. χκθσλα κε ηνλ 

Vygotsky θαη ηνλ νπαδφ ηνπ Luria, φηαλ αξρίδνπλ ηα παηδηά λα θαηεπζχλνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ην ιφγν ηνπο, έρνπλ θζάζεη ζε έλα ζεκαληηθφ ζηάδην ζηε 

κεηάβαζε ηεο ηθαλφηεηα κέζα ζηε δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο. Ο απηνέιεγρνο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα επαλαιακβαλφκελε θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο πνπ 

γεθπξψλεη ηε βνήζεηα απφ ηνπο άιινπο κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλεο θαη αλεπηπγκέλεο. Έηζη γηα ηα παηδηά, κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

απηνθαηεπζπλφκελνπ ιφγνπ είλαη ε απηνθαζνδήγεζε. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηε δηα βίνπ 

κάζεζε. ην κηθξνγελεηηθφ επίπεδν, φηαλ εμεηάδνπκε ηελ θαηάθηεζε κηαο 

ηθαλφηεηαο γηα κηα ηδηαίηεξε εθηέιεζε, νη ελήιηθνη ζηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ 

κηινχλ ζηνλ εαπηφ ηνπο ζπλερψο θαη πξάγκαηη εληζρχνληαη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν. 

 

ΣΑΓΗΟ 3
ν
  

ην ζηάδην απηφ ε εθηέιεζε αλαπηχζζεηαη , απηνκαηνπνηείηαη θαη απνιηζψλεηαη. 

 

Σν ζηάδην απηφ ν Vygotsky ην πεξηέγξαςε ζαλ ηνλ θαξπφ ηεο εμέιημεο, αιιά θαη ζαλ 

απνιίζσκα, ηνλίδνληαο ηε ζηαζεξφηεηά ηνπ θαη ηελ απφζηαζή ηνπ απφ ηηο θνηλσληθέο 

θαη πλεπκαηηθέο δπλάκεηο ηεο αιιαγήο. Όηαλ φια ηα ζηνηρεία ηεο απηνξξχζκηζεο 

εμαθαληζζνχλ, ην παηδί εμέξρεηαη απφ ηε δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο θαη εηζέξρεηαη 

ζην εμειηθηηθφ ζηάδην ηνπ έξγνπ. Ζ ελίζρπζε απφ ηνλ ελήιηθν ή άιιν ηθαλφηεξν 

παηδί δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηε. Δδψ ε ελίζρπζε ζα πξνθαινχζε δηαηάξαμε . ε 

απηή ηελ πεξίπησζε νη νδεγίεο απφ άιινπο απνδηνξγαλψλνπλ θαη εμνξγίδνπλ. 
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ΣΑΓΗΟ 4
ν
  

ην ζηάδην απηφ ε απναπηνκαηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο νδεγεί ζηελ αλαδξνκή κέζσ 

ηεο ΕΔΑ 

 

ην ζηάδην απηφ δηαπηζηψλνπκε κηα ζηελή θαη κεηαβαιιφκελε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ 

απηνέιεγρν θαη ηνλ εηεξνέιεγρν. Ζ δηα βίνπ κάζεζε ηνπ αηφκνπ απαξηίδεηαη απφ ηηο 

ίδηεο ξπζκηζκέλεο αιιεινπρίεο ζηε δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο απφ ηελ 

εηεξνελίζρπζε ζηελ απηνελίζρπζε πνπ επαλαιακβάλνληαη ζπλερψο, γηα λα 

αλαπηπρζνχλ νη λέεο ηθαλφηεηεο. ε θάζε άηνκν ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, ζα 

αλακηρζνχλ νη εηεξνξξπζκηδφκελεο, απηνξξπζκηδφκελεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο. Ζ ελίζρπζε, ε βειηίσζε θαη ε δηαηήξεζε ηεο εθηέιεζεο δεκηνπξγνχλ 

έλαλ επαλαιακβαλφκελν θχθιν απφ ηελ απηνελίζρπζε ζηελ εηεξνελίζρπζε. Ζ 

απναπηνκαηνπνίεζε θαη ε αλαδξνκή ζπκβαίλνπλ ηφζν ηαθηηθά πνπ απνηεινχλ ην 4
ν
 

ζηάδην ηεο θαλνληθήο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ πνπ κπνξνχζε λα θάλεη ην 

άηνκν πξηλ, ηψξα δελ κπνξεί λα ην θάλεη. Γηάθνξνη ιφγνη, φπσο πεξηβαιινληηθέο 

αιιαγέο, άγρνο ηνπ αηφκνπ, θπζηθέο αλαζηαηψζεηο, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

απναπηνκαηνπνίεζε. Μεηά ηελ απναπηνκαηνπνίεζε αλ απνθαηαζηαζεί ε ηθαλφηεηα, 

ηφηε ε εμειηθηηθή δηαδηθαζία ζα επαλέιζεη. Μηα κνξθή αλαδξνκήο, ζπρλά 

απνηειεζκαηηθή, είλαη ε εμσηεξίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγνπ, θαζψο θαη ε 

επαλαθνξά ζηε κλήκε ηεο θσλήο ηνπ δαζθάινπ. Αιιά ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θακηά 

κνξθή απηνξξχζκηζεο δελ είλαη επαξθήο γηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ ηθαλφηεηα θαη 

απαηηείηαη ζπρλά κηα αθφκα επαλάιεςε ή επηζηξνθή ζηελ εηεξνξξχζκηζε. Ζ 

εηνηκφηεηα ηνπ δαζθάινπ λα επαλαιάβεη θάπνην πξνεγνχκελν κάζεκα είλαη κηα 

έλδεημε άξηζηεο δηδαζθαιίαο. 

 

Ζ έλλνηα ηεο ΕΔΑ απνδίδεη δχν βαζηθέο θαη νπζηαζηηθέο πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο 

εμέιημεο. Ζ πξψηε είλαη φηη ε κάζεζε πνπ γίλεηαη κε ηελ δηδαζθαιία ή ηελ βνήζεηα 

είλαη έλα θνηλφ θαη ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο. Ζ δεχηεξε 

είλαη φηη ηα φξηα ηεο κάζεζεο ηνπ αηφκνπ ή ε ηθαλφηεηα ηνπ γηα επίιπζε 

πξνβιεκάησλ κπνξνχλ λα δηεπξπλζνχλ κε ηελ παξνρή ηνπ ζσζηνχ είδνπο 

δηδαζθαιίαο ή ελίζρπζεο. ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο θνηλσληνπνιηηηζκηθήο 

πξνζέγγηζεο, ε κάζεζε θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ αληηκεησπίδνληαη σο 

αιιειέλδεηεο δηαδηθαζίεο. πλεπψο ε ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα επηιχεη δηαθνξεηηθά 
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ην «ίδην» πξφβιεκα ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηα 

αλνκνηνγελή θνηλσληθά πιαίζηα πνπ πεξηβάιινπλ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. 

 

Οη Newman, Griffin θαη Cole (1989) ππνζηεξίδνπλ φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

ςπρνινγηθήο έξεπλαο είλαη ιαλζαζκέλν δηφηη νη εξεπλεηέο απνδέρζεθαλ κε 

απιντθφηεηα φηη νη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο κπνξνχλ λα θαζνξηζζνχλ αλεμάξηεηα απφ 

ηα δηππνθεηκεληθά πιαίζηα κέζα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 Δπεηδή νη αλαθνξέο πάλσ ζηε ΕΔΑ πιεζαίλνπλ ηφζν ζηελ εμειηθηηθή φζν θαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε ηνλ θίλδπλν πνπ ππάξρεη, 

δειαδή, λα ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο ζαλ κηα ζχγρξνλε ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ 

νξνινγία ηνπ Piaget ή ζηελ έλλνηα IQ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθνχλ νη αηνκηθέο 

δηαθνξέο ζηα άηνκα. Απηή ε εξκελεία, ζχκθσλα κε πνιινχο εξεπλεηέο θαηαζηξέθεη 

ηελ νπζία ηεο έλλνηαο. Σα φξηα ηεο ΕΔΑ γηα θάζε παηδί πνπ θάλεη έλα έξγν, ζα 

θαζνξηζζνχλ ζηελ πνξεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Αξρέο ηνπ Vygotsky γηα ηε κάζεζε 

 

Ζ κάζεζε θαη ε αλάπηπμε είλαη κηα θνηλσληθή θαη ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

δελ κπνξεί λα δηδαρζεί. Δμαξηάηαη απφ ην καζεηή λα νηθνδνκήζεη ηε δηθή ηνπ 

θαηαλφεζε ζην κπαιφ ηνπ. ε απηή ηε δηαδηθαζία ν δάζθαινο ελεξγεί σο 

δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο. Ζ δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ θαηάιιεισλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ νπνίσλ πξνζθέξεηαη ζην καζεηή ε απαξαίηεηε ππνζηήξημε γηα ηε κέγηζηε 

κάζεζε. Όηαλ πξνζθεξζνχλ νη θαηάιιειεο θαηαζηάζεηο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη 

ε κάζεζε ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί ζε πιαίζηα πνπ έρνπλ λφεκα, θαηά πξνηίκεζε ζε 

εθείλν ην πιαίζην ζην νπνίν ε κάζεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Δκπεηξίεο εμσζρνιηθέο 

πξέπεη λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηηο ζρνιηθέο εκπεηξίεο. Δηθφλεο, πξνζσπηθέο ηζηνξίεο, 

ζηηγκηφηππα εηδήζεσλ, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, παξέρνπλ ζηνπο 

καζεηέο ηελ αίζζεζε ηεο χπαξμήο ηνπο κεηαμχ ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο κάζεζεο.  
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2.2.2 Κνλζηξνπθηηβηζκόο - Constructivism Theory  

 

Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο (constructivism) αλαθέξεηαη ζην «πψο νη άλζξσπνη καζαίλνπλ» 

(how to learn). Βαζηθή αξρή είλαη φηη νη άλζξσπνη θαηαζθεπάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

θαηαλνήζεηο γηα ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο, κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηνλ ζηνραζκφ ηνπο 

πάλσ ζηελ εκπεηξία απηή, ρξεζηκνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε 

γηα λα εξκελεχζνπλ ηε λέα γλψζε (Brooks J.G., Brooks M.G., 2001, Shapiro A., 

2002). Δίλαη επνκέλσο, ελεξγνί δεκηνπξγνί ηεο γλψζεο ηνπο.  

 

χκθσλα κε ηνπο θχξηνπο εθθξαζηέο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ (constructivism), 

κάζεζε ζεκαίλεη αλαδήηεζε ησλ ελλνηψλ εληαγκέλε κέζα ζε πιαίζην (πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο, θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο). Ζ δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλε ζηα λνεηηθά κνληέια ησλ εθπαηδεπφκελσλ, νη νπνίνη θαινχληαη λα 

θαηαζθεπάζνπλ λέεο έλλνηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε (schema). 

Έηζη ε κάζεζε δελ είλαη κηα απιή κεηαθνξά γλψζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηή ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν, αιιά ην απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο πξνζσπηθήο νηθνδφκεζεο ηεο 

γλψζεο, κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο λέαο πιεξνθνξίαο κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε 

ηνπ θάζε αηφκνπ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ λέσλ ηδεψλ θαη γλψζεσλ ζηηο ππάξρνπζεο.  

 

Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο είλαη κηα πνηθηιφκνξθε ζχλζεζε. Καηά ηνπο Good, Wandersee 

θαη Julien (1993) έρεη ηηο παξαιιαγέο: δηαιεθηηθφο θνλζηξνπθηηβηζκφο, εκπεηξηθφο, 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, κεζνδνινγηθφο, πηαδεηηαλφο, κεηαεπηζηεκνινγηθφο, 

πξαγκαηηζηηθφο, ξεαιηζηηθφο, θνηλσληθφο, θνηλσληθντζηνξηθφο. Γηαθξίλνληαη ηα εμήο 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα (Snowman J., Biehler R., 2006):  

 Μάζεζε ζεκαίλεη ελεξγή θαηαζθεπή ηεο γλψζεο θαη «έρεη λφεκα θαη 

πεξηερφκελν» (meaningful learning): ν εθπαηδεπφκελνο «ρηίδεη, δνκεί» ηηο λέεο 

ηδέεο ηνπ πάλσ ζηελ πξνεγνχκελε γλψζε.  

 Ζ γλψζε θάπνηνπ αηφκνπ δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί εμ νινθιήξνπ ζε θάπνην 

άιιν άηνκν, δηφηη (ε γλψζε) είλαη απνηέιεζκα ηεο πξνζσπηθήο εξκελείαο 

κηαο εκπεηξίαο, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ε 

πξνεγνχκελε γλψζε, ην θχιν, ε εζληθή θιεξνλνκηά, ην ππφβαζξν θ.ιπ.  

 Σν φηη θάζε άηνκν έρεη ηηο δηθέο ηνπ θαηαλνήζεηο γηα ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ δε 

ζεκαίλεη φηη δε ζπκθσλεί κε άιια άηνκα. Οη άλζξσπνη θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

παξαηεξήζεηο, ειέγρνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο θαη δηεμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα ηα 
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νπνία κπνξεί λα είλαη ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα θάπνηνπ άιινπ (Duffy 

Σ.Μ., Cunningham D.J., 1996, Hung D., 2002).  

 Ζ ζπδήηεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ησλ πξνζσπηθψλ απφςεσλ 

θαη ηδεψλ (Cobb P., Bowers J.,1999, Hay Κ.Δ., Barab S., 2001). Δπνκέλσο, νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηνχλ θαη λα 

αληαιιάζζνπλ πνηθίιεο απφςεηο πάλσ ζε αλφκνηεο εκπεηξίεο.  

 

Οη πεξηζζφηεξεο επνηθνδνκεηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο έρνπλ ηε κνξθή ηνπ γλσζηηθνχ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ ν νπνίνο εθθξάδεηαη απφ ηνλ Piaget θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ κε θχξην εθθξαζηή ηνπ ηνλ Vygotsky. Ζ δεχηεξε κνξθή δίλεη 

έκθαζε ζην ξφιν ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ε κάζεζε (Derry S.J., 1999, McMahon M., 1997). Δπίζεο ζηνλ 

θνηλσληθφ θνλζηξνπθηηβηζκφ ν εθπαηδεπηήο παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνχο ηνπ 

βνήζεηα, ε νπνία ειαηηψλεηαη ζηαδηαθά, αθνχ βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα γίλνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη απηνξπζκηδφκελνη θαη αλεμάξηεηνη θαηαζθεπαζηέο ηεο γλψζεο ηνπο. 

Υξεζηκνπνηεί ξεαιηζηηθνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη ππφ ηελ 

θαζνδήγεζή ηνπ νη εθπαηδεπφκελνη ζπλεξγάδνληαη θαη δνκνχλ ηηο λέεο ηδέεο.  

 

Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ππνζηεξίδνπλ:  

 ηελ πξαγκαηηθόηεηα: Ζ πξαγκαηηθφηεηα θαηαζθεπάδεηαη κέζσ ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Σα κέιε κηαο θνηλσλίαο εθεπξίζθνπλ καδί 

ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θφζκνπ κέζα ζηνλ νπνίν δνπλ (Kukla A., 2000). Δπίζεο, 

ε πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα αλαθαιπθζεί, αθνχ δελ ππάξρεη πξηλ απφ 

ηελ εθεχξεζή ηεο απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο.  

 ηε γλώζε: Ζ γλψζε είλαη επίζεο έλα αλζξψπηλν πξντφλ, αθνχ 

θαηαζθεπάδεηαη θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά (Ernest P., 1999). Σα άηνκα 

δεκηνπξγνχλ ηηο θαηαλνήζεηο ηνπο κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο κε 

ηνπο άιινπο αιιά θαη κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ.  

 ηε κάζεζε: Ζ κάζεζε είλαη θνηλσληθή δηαδηθαζία. Γελ πξαγκαηνπνηείηαη 

κφλν κέζα απφ έλα άηνκν. Πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε ηνπ 

αηφκνπ κε ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο (McMahon Μ., 1997).  
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Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε θχζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ηα 

έκπεηξα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη. Υσξίο ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πην έκπεηξνπο, είλαη αδχλαην λα απνθηεζεί ε θνηλσληθή 

ζεκαζία ησλ ζπκβφισλ θαη λα κάζεη θαλείο πψο λα ηα ρξεζηκνπνηεί. Ζ κάζεζε κέζα 

ζε έλα πιαίζην θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιπλζεί κε ηνπο 

εμήο ηξφπνπο (Gredler M.E., 1997):  

 Με ηε ρξήζε γλσζηηθώλ εξγαιείσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κάζεζε γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ φπνπ φινη καδί απνθηνχλ ηελ θαηαλφεζε ηεο 

λέαο έλλνηαο.  

 Μέζα από ηελ αλαδπόκελε πξνζέγγηζε: εδψ βεβαηψλεηαη φηη ε εθαξκνγή 

ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ζηελ ηάμε πξέπεη λα πξνθχπηεη ζχκθσλα 

κε ηηο αλάγθεο πνπ εκθαλίδνληαη (Gredler M.E., 1997). Οη ππεξαζπηζηέο ηνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ κπνξνχλ λα 

εξκελεπηνχλ ζηελ ηάμε απφ ην άηνκν αιιά θαη απφ ηε ζπιινγηθή άπνςε ηεο 

ηάμεο (Cobb P., 1999; Gredler M.E., 1997).  

 Μέζα από εκπιαηζησκέλεο γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο: Γίλεηαη έκθαζε ζηε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Οη άλζξσπνη είλαη 

έλα κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ θαη ην πεξηβάιινλ κε ηε ζεηξά 

ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην άηνκν (Bredo Δ., 1994, Gredler Μ.Δ., 1997). Όηαλ 

ην κπαιφ ιεηηνπξγεί, ην άηνκν αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο, εάλ 

ην πεξηβάιινλ θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

αιιάδνπλ, νη ζηφρνη ηνπ θάζε αηφκνπ αιιάδνπλ επίζεο (Bredo Δ., 1994, 

Gredler Μ.Δ., 1997). Δπνκέλσο, ε κάζεζε δελ κπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ ην 

άηνκν απνκνλψλεηαη απφ ην πεξηβάιινλ. 

 

Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο ππνζηεξίδεη φηη ην άηνκν ελεξγεί ζηα αληηθείκελα θαη ζηα 

γεγνλφηα θαη απνθηά ηελ θαηαλφεζε κε ηελ δηθή ηνπ αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν κέζα 

απφ ηελ εκπεηξία ηνπ (Brooks and Brooks, 1999; Lorsbach and Tobin, 2002). Ο 

θνλζηξνπθηηβηζκφο ζεσξεί φηη ν εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα βνεζείηαη γηα λα 

εξκελεχζεη, λα θαηαλνήζεη θαη λα θαηαζθεπάζεη ηε δηθή ηνπ αλαπαξάζηαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ζηεξηγκέλνο ζηελ πιεξνθνξία θαη ηελ εκπεηξία. Ζ ζρέζε αλάκεζα 

ζηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία γίλεηαη ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ θεληξηθφ δήηεκα επεηδή 

έηζη εξεπλψληαη ηα εξσηήκαηα γηα ην πψο καζαίλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαη πψο 
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θηάλνπλ ζε κία απάληεζε. χκθσλα ινηπφλ κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ε γλψζε θαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπλ αληηθεηκεληθή θαη απφιπηε αμία αιιά ε γλψζε είλαη 

θνκκάηη ηνπ λνεηηθνχ θφζκνπ ηνπ γλψζηε θαη ζρεηηθή κε ηελ εκπεηξία πνπ έρεη απηφο 

απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Γειαδή ε γλψζε δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, ηελ ππνδνκή ηεο παηδείαο, ηηο αλάγθεο θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε ηνπ θάζε αηφκνπ πνπ παίξλεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

(Kruse 1998; Seel 2001; Matthews 2002; Tilikidou, 2004 p. 47).  

 

Ζ απνδνρή ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ έρεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζρεδηαζκφ, επεηδή θαηά ηνπο θνλζηξνπθηηβηζηέο είλαη απαξαίηεην ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ην ηη ήδε γλσξίδεη ν θαζέλαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ν 

θαζέλαο καζαίλεη (Lebow 1993; Reigeluth and Squire 1998). χκθσλα κε ηελ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή άπνςε κφλν ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

πξέπεη λα είλαη πξνθαζνξηζκέλνο (Willis 1995). χκθσλα, δειαδή κε απηήλ ηελ 

άπνςε ην πεξηερφκελν πνπ ζα δηδαρηεί δελ πξέπεη λα είλαη πξνθαζνξηζκέλν, παξά 

κφλν νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο, ην γεληθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν. Παξάιιεια 

ζηα πιαίζηα κηαο ηέηνηαο πξφηαζεο, νη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηε γλψζε απφ πεξηζζφηεξεο θαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη λα 

αλαδεηήζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ ζέκαηνο, πνπ ζπνπδάδνπλ, κε άιια ζπλαθή γλσζηηθά 

αληηθείκελα. Οη θνλζηξνπθηηβηζηέο, δειαδή, επηδηψθνπλ κέζα απφ ηνλ θαζνδεγεηηθφ 

ζρεδηαζκφ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν νη 

εθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ειεχζεξα θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, γη’ απηφ ε πιεξνθνξία δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ρσξηζηά απφ ην 

ρψξν πνπ ηελ παξάγεη, αληίζεηα ε γλψζε ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ην πεξηβάιινλ 

γηα ην νπνίν είλαη ρξήζηκε (Gabrys, Weiner and Lesgold 1993; Bednar et al. 1995; 

Savery and Duffy 1995; Nicaise and Barnes 1996). Ζ πξνζπάζεηα γηα κεηάδνζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζε πξαγκαηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα 

θαηαιήμεη ζε απνηπρία.  

 

Όινη νη θνλζηξνπθηηβηζηέο ζπκθσλνχλ επίζεο φηη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε είλαη ε πην 

απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή κέζνδνο θαη απηή πνπ θαιχπηεη ηελ καζεζηαθή ζεψξεζε 

ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ (Lebow 1993; Garside 1996; Rader 1998). ηε βηβιηνγξαθία 

εκθαλίδνληαη ελδηαθέξνπζεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

δηδαζθαιίαο βαζηζκέλεο ζηελ νκαδηθή εθπαίδεπζε θαη ζηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο 
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ζρεδηαζκφο ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη 

αλαγλσξίδεη ζηνλ εθπαηδεπηή ην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ (mentor) πνπ ζα θαζνδεγεί θαη 

φρη ηνπ δαζθάινπ πνπ ζα παξέρεη έηνηκε γλψζε (Jonassen and Rohrer-Murphy, 1999; 

Brooks and Brooks, 1999).  

 

χκθσλα κε ηελ πξφηαζε ησλ θνλζηξνπθηηβηζηψλ, ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ επηθεληξψλεηαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο 

κάζεζεο θαη φρη δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ. Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

εμέιημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δεκηνπξγεί έλα ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη 

θαηά ηνλ Reigeluth (1996) ηηο δξαζηεξηφηεηεο:  

 ηεο Αλάιπζεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 ηεο χλζεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη  

 ηεο Αμηνιφγεζεο, δηαδηθαζίαο πνπ γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο αιιαγέο.  

 

Έλα ζεκαληηθφ ζέκα ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ πνπ 

παίξλνπλ ελεξγφ κέξνο θαη παίδνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζε φιε ηε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο. Απηνί πνπ ζρεδηάδνπλ ζα πξέπεη λα 

πάξνπλ ππφςε ηνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε θχζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ην πεξηβάιινλ εθαξκνγήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα κάζεζεο θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο.  

 

Κάζε εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ νθείιεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηεζεί θαη 

λα κεηαδνζεί ε γλψζε. Όηαλ επηθξαηεί απηή ε θαηάζηαζε ην ζχζηεκα πνπ 

δεκηνπξγείηαη αμηνπνηεί, παξάιιεια κε ηελ παηδεία θαη ηελ σξηκφηεηα ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ, ηα ηερληθά κέζα κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο είλαη νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη 

ηα κέζα επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο είλαη ηα πνιπκέζα/ππεξκέζα. 

(multimedia/hypermedia). Απηέο νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη καδί ή 

ρσξηζηά επεξεάδνπλ ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα, επεηδή σο ζχγρξνλε 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο πνπ 
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ραξαθηεξίδεηαη απφ πινχζην πεξηερφκελν θαη απζεληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε πνιιαπιψλ εκπεηξηψλ κάζεζεο (Jonassen 1994; 

Reigeluth 1996). Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ 

αηφκνπ κε ηελ πιεξνθνξία ή ηε ρξήζε ηνπο, έηζη ψζηε λα ελζσκαησζεί ε θαηλνχξηα 

πιεξνθνξία ζηελ ήδε ππάξρνπζα δνκή ηεο γλψζεο. Ζ αιιειεπίδξαζε ηεο γλψζεο ζε 

έλα online πεξηβάιινλ απνηειεί ην επίθεληξν ηεο ελεξγνχο κάζεζεο. Ζ αληαπφθξηζε 

ζε εξσηήζεηο πνπ παξέρνπλ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηεο 

γλψζεο. Δπηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα απνθηήζεη γλψζε θαη δεμηφηεηεο, λα 

κεηαθέξεη ηε γλψζε ηνπ εθαξκφδνληάο ηελ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη λα ζπλδέζεη 

ηε ζεσξεηηθή έλλνηα κε ηελ πξαθηηθή, ην αθεξεκέλν κε ην ζπγθεθξηκέλν (Boyle, 

1977; Bransford et al., 1988; Liber, Olivier and Britain, 2000; Yang, 2001). Σα ππεξ-

θείκελα (hypertext) ζπζηήκαηα θαη ε αιιειεπίδξαζε κπνξνχλ λα παξαγάγνπλ έλα 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο γηαηί 

επηηξέπνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εμεηάδνπλ ηελ ίδηα πεξίπησζε μαλά θαη μαλά 

απφ δηαθνξεηηθή πξννπηηθή. Ζ επαλεμέηαζε κηαο έλλνηαο κε δηαθνξεηηθά 

παξαδείγκαηα ρξήζεο βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ λέα αληίιεςε γηα ην 

ζέκα, λέεο πξννπηηθέο θαη ζε βάζνο γλψζε, γηαηί ηα ζπκθξαδφκελα θσηίδνπλ 

θαηλνχξηεο απφςεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ άιια ζπκθξαδφκελα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο ίδηεο έλλνηεο (Spiro et al., 1992). 
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2.2.3 Δκπιαηζησκέλε Μάζεζε (Situated Learning – J. Lave & E.Wenger) 

 

χκθσλα κε ηελ Lave ε κάζεζε είλαη ζπλάξηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνπιηνχξαο ππφ ησλ νπνίσλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη. Απηφ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία 

ηάμε θαη νη νπνίεο αθνξνχλ γλψζε αθεξεκέλε θαη εθηφο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πιαηζίνπ. Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

ζεσξίαο απηήο. Οη καζεηεπφκελνη νπζηαζηηθά γίλνληαη κέιε κίαο κηθξήο «θνηλφηεηαο 

πξαθηηθήο» (“community of practice”) ε νπνία ελζηεξλίδεηαη ζπγθεθξηκέλα 

«πηζηεχσ» θαη αληηιήςεηο θαη ζηελ νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο. Καζψο ηα λέα κέιε ηεο θνηλφηεηαο απηήο κεηαθηλνχληαη απφ ηελ 

πεξηθέξεηά ηεο πξνο ην θέληξν ηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, αθνκνηψλνπλ 

ηελ θνπιηνχξα ηεο θαη ηειηθά ιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ελφο έκπεηξνπ κέινπο ηεο. 

Δπηπξφζζεηα ε εκπιαηζησκέλε κάζεζε (situated learning) ζπλήζσο δελ είλαη 

εζθεκκέλε, αιιά πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ν καζεηεπφκελνο λα έρεη σο ζηφρν λα 

κάζεη.  

 

Ζ ζεσξία ηεο εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο αλ θαη δηαηππψζεθε ηελ πξνεγνχκελε 

δεθαεηία θαη εμειίζζεηαη κέρξη ζήκεξα (Lave, Scribner, Cole, Hutchins), απνηειεί 

νπζηαζηηθά κία παιηφηεξε ηδέα πνπ πεγάδεη απφ δηαθνξεηηθά πεδία φπσο είλαη ε 

θνηλσληνινγία ηεο γλψζεο (Sociology of knowledge: Marx, Durkheim, Mannheim), ν 

θαλθζηνλαιηζκφο (Functionalism: Deway, Bartlett), ε ζεσξία δξαζηεξηφηεηαο 

(Activity Theory: Vygotsky, Leontiev, Luria, Cole, Wertsch), ε ζεσξία ηεο 

θπβεξλεηηθήο θαη ζπζηεκάησλ (Cybernetics and systems theory: Bateson, von 

Foerster), ε εζλνκεζνδνινγία (Ethnomethodology: Garfinkel), ε νηθνινγηθή 

ςπρνινγία (Gibson, Jenkins, Bransford, Neisser, Barker).  

 

Ζ ζεσξία απηή ζε έλα κεγάιν κέξνο απνηειεί παξάγσγν ηεο ζεσξίαο 

δξαζηεξηνηήησλ. χκθσλα κε ηνλ Vygotsky ε θεληξηθή ηδέα ηεο Activity Theory 

είλαη ε εμήο (Trudy Williams) (1993): «Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηνλ 

εγθέθαιν, δελ κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ από ηελ ζπκπεξηθνξά νύηε θαη από ην 

θνηλσληθό πιαίζην ζην νπνίν ζπκβαίλνπλ. Οη θνηλσληθέο θαη νη πλεπκαηηθέο δνκέο 
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εηζρσξνύλ ε κία ζηελ άιιε. Ζ γλώζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ θνηλσλία θαη ε κάζεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θνηλσληθώλ ζπλεξγαηηθώλ δηαδηθαζηώλ.  

Σηελ δηαδηθαζία απηνξξύζκηζεο από ηνπο άιινπο (other to self regulation) ε ρξήζε 

ησλ εξγαιείσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο γιώζζαο ελεκεξώλνπλ θαη δίλνπλ 

πξόζβαζε ζε θνηλσληθά δνκεκέλεο θαη θνηλέο γηα όινπο αλαπαξαζηάζεηο. Τν πώο 

θαζέλαο ηείλεη λα ξπζκίδεηαη από ηνπο άιινπο θαη λα αλαπηύζζεηαη νθείιεηαη ζηε 

δηαθνξά, ηνπ ηη κπνξεί λα θάλεη κόλνο ηνπ θαη ηνπ ηη ζα κπνξνύζε λα θάλεη 

ζπλεξγαδόκελνο κε άιιεο κνλάδεο (ίζσο κε πεξηζζόηεξεο ηθαλόηεηεο ζε θάπνηα ζέκαηα) 

εηζεξρόκελνο ζε κία δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Σην πιαίζην απηό ηόζν νη 

ιηγόηεξνη ηθαλνί όζν θαη νη πεξηζζόηεξν ηθαλνί (novices – experts) ζπζρεηίδνπλ ηηο 

πξάμεηο ηνπο (self-regulation) κε ηηο πξάμεηο ησλ άιισλ (other-regulation) θαη κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ξπζκίδνπλ ηελ αληίιεςή ηνπο, αλαβαζκίδνπλ ηελ γιώζζα ηνπο 

θαη επηιέγνπλ λέεο δξαζηεξηόηεηεο.  

Ζ γιώζζα (θαη άιιεο αλαπαξαζηάζεηο) απνηεινύλ έλα αλαθαηαζθεπαζκέλν θαη 

εζσηεξηθεπκέλν είδσιν ησλ εμσηεξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Με άιια ιόγηα, ε νκηιία 

εζσηεξηθεύεηαη θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ζθέςε, ε νπνία παξάγεη νκηιία θαη κέζσ ηεο 

νπνίαο ην άηνκν ζπκκεηέρεη ζε έλα θνηλσληθό ζύλνιν πξαγκαηνπνηώληαο 

δξαζηεξηόηεηεο».  

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη εκθαλέο ην πψο ε Situated learning theory ζπζρεηίδεηαη θαη 

ελ κέξεη πξνθχπηεη απφ ηελ Activity Theory ηνπ Vygotsky (1978). Γηα λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε ζεσξία ζα πξέπεη πξψηα απφ φια λα πξνζδηνξίζνπκε ην πψο γίλεηαη 

αληηιεπηή ζχκθσλα κε απηή ε γλψζε (Clansey J. William) (1995). 

  

Ζ πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο (κέζσ θαλφλσλ, γξακκαηηθήο, ζρεκάησλ, 

δηαδηθαζηψλ) είλαη πάληνηε θησρή κπξνζηά ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηηο δηάθνξεο έλλνηεο. Κάζε άηνκν θσδηθνπνηεί ηηο 

δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη θαηαζθεπάδεη πξνζσπηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Όηαλ έλα άηνκν δξα, δελ αθνινπζεί 

απιά ζρήκαηα, θαλφλεο ή δηαδηθαζίεο πνπ αλαθαιεί απφ ηελ κλήκε ηνπ, αιιά 

δεκηνπξγεί θάζε θνξά θάηη λέν. Όηη θάλεη έλα άηνκν θαη βιέπεη είλαη ζπλπθαζκέλα 

θαη δεκηνπξγνχλ λέεο αληηιήςεηο θαη δξάζεηο, ζπλζέηνληαο θαη επεξεάδνληαο ηελ 

κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ.  
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Ζ ζεσξία ηεο εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο έρεη λα θάλεη κε ην πψο ε κάζεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλά. Πξφθεηηαη γηα κία ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ θχζε ηεο 

αλζξψπηλεο γλψζεο, ε νπνία ηζρπξίδεηαη φηη ε γλψζε θαηαζθεπάδεηαη δπλακηθά 

θαζψο αληηιακβαλφκαζηε ηη καο ζπκβαίλεη, θαζψο θηλνχκαζηε θαη επηθνηλσλνχκε. 

Δηδηθφηεξα ε αληίιεςή καο ζρεηηθά κε ηελ δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία 

αζρνινχκαζηε κέζα ζε κία θνηλσληθή νκάδα ζρεκαηίδεη θαη πξνζδηνξίδεη ηη 

ζθεθηφκαζηε, πψο δξνχκε θαη ηη ιέκε. Ζ δξάζε καο ινηπφλ είλαη εκπιαηζησκέλε ζηνλ 

ξφιν καο σο κέινο κίαο θνηλφηεηαο.  

 

Ζ γλψζε δελ απνηειεί, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή, έλα ζχλνιν γεγνλφησλ ή 

θαλφλσλ. Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ηη ελλννχκε κε ηελ θξάζε απηή ζα πξέπεη λα 

δηαρσξίζνπκε ην κνληέιν ηεο γλψζεο απφ ηελ ίδηα ηελ γλψζε. Σα γεγνλφηα, νη 

πεξηγξαθέο θαη νη θαλφλεο ζπληζηνχλ ην κνληέιν ηεο γλψζεο, καο βνεζνχλ λα 

πξνζεγγίζνπκε ηελ γλψζε, αιιά δελ απνηεινχλ ηελ γλψζε, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ν 

ράξηεο κηαο πεξηνρήο φζν ιεπηνκεξήο θη αλ είλαη, δελ είλαη ε ίδηα ε πεξηνρή. 

Καιχηεξα ζα έπξεπε λα αληηιακβαλφκαζηε ηελ γλψζε σο ηελ δπλαηφηεηα λα 

πξνζαλαηνιίδνπκε θαη λα πξνζδηνξίδνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά καο ψζηε απηή λα 

πξνζαξκφδεηαη δπλακηθά ζηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο.  

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν παξαπάλσ δηαρσξηζκφο, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη νη ηδέεο θαη νη 

νξηζκνί πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ ρψξν ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο έρνπλ εμηζψζεη ηελ 

έλλνηα ηεο γλψζεο κε ηελ έλλνηα ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο. Ζ γλψζε είλαη ζαλ 

ηελ ελέξγεηα, κία αλαιπηηθή αθαίξεζε. Γελ κπνξείο λα δψζεηο ηελ γλψζε ζε έλα 

άιιν άηνκν (αθφκα θαη ηα βηβιία απνηεινχλ πεξηγξαθή ηεο γλψζεο, είλαη ν ράξηεο 

ηεο πεξηνρήο, φρη ε πεξηνρή). πλεπψο αθνχ ε γλψζε δελ είλαη έλα ζχλνιν απφ 

πεξηγξαθέο, είλαη απηνλφεην φηη δελ κπνξνχκε λα κάζνπκε απιψο κεηαθέξνληαο 

θαλφλεο απφ ην κπαιφ ελφο αηφκνπ ζην κπαιφ ελφο άιινπ. Καηαλνψληαο φηη 

καζαίλνπκε θαζψο αληηιακβαλφκαζηε κία δξαζηεξηφηεηα θαη επεηδή νη 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη θπξίσο θνηλσληθέο, ε ζεσξία απηή δίλεη έκθαζε ζην πψο 

κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπκε ιακβάλνληαο ππφςε καο ηελ 

ζπκκεηνρή ζε κία θνηλφηεηα θαη ηελ ηαπηφηεηα πνπ παίξλνπκε ζπκκεηέρνληαο.  

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αλαθεξφκαζηε ζε κία γεληθφηεξε έλλνηα απφ ηελ έλλνηα ηεο πξάμεο. Οη 
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δξαζηεξηφηεηεο δελ πεξηνξίδνληαη ζηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ επεηδή έρνπκε 

ζέζεη θάπνηνπο ζηφρνπο, αληίζεηα πεξηιακβάλνπλ φιε ηελ νπζία, αιιά θαη ηνπο 

θαλφλεο κίαο θνηλσληθήο νκάδαο. Πεξηιακβάλνπλ ηελ εξγαζία πνπ πξέπεη λα γίλεη, 

αιιά θαη ηελ νκηιία ζην ηειέθσλν κε ηνπο ζπλεξγάηεο, ην δηάιεηκκα πνπ είλαη 

απαξαίηεην, ηελ έξεπλα πνπ πξέπεη λα γίλεη, ηελ επηινγή θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ γηα 

ηελ ζπδήηεζε ή θαη ηελ ζθέςε. 

  

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη θνηλσληθέο. Φπζηθά ζα κπνξνχζε λα αλαξσηεζεί 

θάπνηνο πψο ην λα δνπιεχεη έλα άηνκν ζην ζπίηη ηνπ είλαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα 

ή θαη πψο ε κάζεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη 

εκπιαηζησκέλε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο φηαλ ιέκε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα, ελλννχκε φηη θάπνηεο λφξκεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά 

καο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ (πψο είκαζηε ληπκέλνη, πψο 

ζθεθηφκαζηε, ηη ζεκαίλεη «αζρνινχκαη κε κία δξαζηεξηφηεηα», ηη ζεκαίλεη θάλσ 

δηάιεηκκα απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα θιπ.). Απηέο νη λφξκεο πξνθχπηνπλ απφ ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν ζην νπνίν ην άηνκν έρεη εληαρζεί. Με ηνλ ίδην ηξφπν ε κάζεζε 

είλαη εκπιαηζησκέλε.  

 

Μαζαίλνπκε ινηπφλ θαζψο ελαζρνινχκαζηε κε θνηλσληθέο, εκπιαηζησκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γηα λα γίλνπκε κέινο κία θνηλφηεηαο εηδηθψλ δελ αξθεί λα καο 

εηπσζνχλ νη θαλφλεο θαη λα παξαδνζνχλ ηα εξγαιεία, δελ αξθεί ε πεξηγξαθή ηνπ ηη 

θάλνπλ θαη ιέλε νη άλζξσπνη, δειαδή ε ζεσξία. Υξεηάδεηαη πξαθηηθή, δειαδή ην ηη 

θάλνπλ θαη ιέλε νη άλζξσπνη. Ζ εθκάζεζε κίαο εηδηθφηεηαο έρεη λα θάλεη κε ην ηη 

βιέπεη έλα άηνκν, πνηνπο ξφινπο ππνδχεηαη, πψο αληηιακβάλεηαη φ,ηη βιέπεη θαη 

θάλεη θαη κε πνηνπο ηξφπνπο αιιειεπηδξά.  

 

πλνςίδνληαο, ην φηη ε κάζεζε είλαη εκπιαηζησκέλε, δελ ζεκαίλεη φηη έλα άηνκν 

κπνξεί λα κάζεη θαιχηεξα απιά δνθηκάδνληαο θάηη. Πξφθεηηαη γηα ππεξαπινχζηεπζε 

ηεο ηδέαο. Απηφ πνπ ηζρπξίδεηαη ε ζεσξία είλαη φηη ε κάζεζε ζπκβαίλεη ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, θάζε ζηηγκή. Δπνκέλσο ε ζεσξία ηεο εκπιαηζησκέλεο 

κάζεζεο καο θαιεί λα δνχκε πψο κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε ηελ γλψζε θάζε αηφκνπ, 

θαζψο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αληίιεςε ηνπ ηδίνπ ζρεηηθά κε ηηο ίδηεο ηνπ ηηο 

πξάμεηο θαη απφ ην πιαίζην ζην νπνίν απηφ ππάγεηαη.  
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Οη Brown, Collins θαη Duguid (1989), βαζηζκέλνη ζηηο ζεσξεηηθέο βάζεηο πνπ είρε 

ζέζεη ε Jean Lave, ήηαλ νη πξψηνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ηδέεο ηεο ζεσξίαο απηήο 

γηα λα πξνηείλνπλ έλα κνληέιν δηδαζθαιίαο, πνπ λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο 

ηάμεηο. Ζ πξνζπάζεηα απηή μεθίλεζε παξαηεξψληαο επηηπρεκέλεο θαηαζηάζεηο 

κάζεζεο, πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζε δηάθνξα πιαίζηα θαη θνπιηνχξεο. Αλαιχνληαο ηηο 

θαηαζηάζεηο απηέο πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ ηα θαηαιπηηθά ζηνηρεία θιεηδηά, πνπ 

επέηξεπαλ ζηνπο καζεηεπφκελνπο λα απνθηήζνπλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία ηηο γλψζεηο 

πνπ δηδάζθνληαλ. Όπσο αλαθέξεη ν McLellan (1991) ηα θνηλά απηά ζηνηρεία πνπ 

βξέζεθαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ήηαλ ηα εμήο: apprenticeship, collaboration, 

reflection, coaching, multiple practice θαη articulation.  

 

χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο (cognitive apprenticeship) πνπ 

πξνηάζεθε απφ ηνπο Brown, Collins θαη Duguid βαζηζκέλνη ζηα απνηειέζκαηά ηνπο, 

ε κάζεζε απνθηά λφεκα θαη είλαη επθνιφηεξν λα ζπκβεί φηαλ νη καζεηεπφκελνη 

βξίζθνληαη ζε έλα πξαγκαηηθφ πιαίζην θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, κε ηηο νπνίεο 

αζρνινχληαη, είλαη απηέο εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ρξεηάδνληαη λα κάζνπλ ην ππφ 

δηδαζθαιία αληηθείκελν. Αληίζεηα ην ζεκεξηλφ κνληέιν εθπαίδεπζεο δελ είλαη ηφζν 

ζπγθεθξηκέλν, αιιά αθεξεκέλν. Οη δηδαθηηθέο ελφηεηεο ρσξίδνληαη θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη καζεηέο γλσξίδνπλ κφλν θαη κφλν εμαηηίαο ηεο ελφηεηαο 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη απφ πνχ λα αληιήζνπλ γλψζεηο, ψζηε λα ιχζνπλ θάπνην 

πξφβιεκα. Όηαλ φκσο θαινχληαη λα ιχζνπλ θάπνην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο ίδηεο γλψζεηο, νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ 

κεηαθνξά, εθαξκφδνληαο απηά πνπ ήδε γλσξίδνπλ. Κάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη ζην 

κνληέιν πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο θαη γη’ απηφ κηιήζακε γηα «κάζεζε κε 

λφεκα».  

 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ κνληέινπ ηεο εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο είλαη ε 

ηδέα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αξράξηνπ ζε θάπνηα θνηλφηεηα πξαθηηθήο (CoP: Community 

of practice). Ζ ηδέα απηή πξνηάζεθε απφ ηνπο Lave θαη Wegner (1991). χκθσλα κε 

απηήλ νη αξράξηνη εηζέξρνληαη ζε πξαθηηθέο θνηλφηεηεο. Κάζε κέινο ηεο θνηλφηεηαο 

κπνξεί λα έρεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ξφινπο θαη ζπλεξγάδεηαη κε άηνκα 

δηαθνξεηηθήο εκπεηξίαο. Σα κε έκπεηξα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζηελ αξρή βξίζθνληαη 

ζην πεξηζψξην ηεο νκάδαο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη θαζψο αιιειεπηδξνχλ κε 

εκπεηξφηεξα κέιε, δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, αλαγλσξίδνληαη απφ ηα 
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ππφινηπα κέιε θαη πξνρσξνχλ πξνο ην θέληξν ηεο θνηλφηεηαο, γηλφκελνη 

εκπεηξνγλψκνλεο (λφκηκε πεξηθεξεηαθή ζπκκεηνρή/ Legitimate peripheral 

participation).  

 

Παξφιν πνπ νη ηδέεο ηεο ζεσξίαο ηεο εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο είλαη εχθνιν λα 

εμεγεζνχλ, δηφηη φινη καο θαζεκεξηλά καζαίλνπκε κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεη ε 

ζεσξία απηή, ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηηο ηάμεηο παξνπζηάδεη πνιιέο δπζθνιίεο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην κνληέιν έρεη ππνζηεί πνιιέο θνξέο αξλεηηθή θξηηηθή. Σν 

ζπνπδαηφηεξν αληεπηρείξεκα γηα ηελ ρξήζε ηνπ κνληέινπ ζηηο ηάμεηο είλαη φηη 

ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

εκπεηξνγλψκνλεο. Κάηη ηέηνην φκσο είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν. Αθφκα φκσο θη αλ 

ππνζέηακε φηη ήηαλ δπλαηφ θάηη ηέηνην, πψο ζα κπνξνχζακε λα κεηαθέξνπκε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο κέζα ζηελ ηάμε;  

 

Ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ην αδηέμνδν απηφ έδεηρλε φηη ζα κπνξνχζε λα 

μεπεξαζηεί κέζσ εθαξκνγψλ βαζηζκέλσλ ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Βέβαηα 

θαη ε ηδέα απηή έρεη ππνζηεί αξθεηέο θνξέο αξλεηηθή θξηηηθή (Engestrom, 1994). 

Όπσο είλαη θπζηθφ νη ππνινγηζηέο δελ κπνξνχλ λα εμνκνηψζνπλ πιήξσο ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νχηε κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηεπφκελνπο ηηο άπεηξεο 

επηινγέο πνπ ζα είραλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Πάλησο είλαη γεγνλφο φηη πιένλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ φηη ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη νη δπλαηφηεηεο 

εμνκνίσζεο ησλ ζεκεξηλψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κπνξνχλ λα θέξνπλ ζηηο 

ηάμεηο κία πνιχ θαιή πξνζέγγηζε ησλ ζπλζεθψλ καζεηείαο.  

 

Οχησο ή άιισο αθφκα θη αλ κεηαθέξακε ηνπο καζεηέο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

ραξαθηεξηδφηαλ κε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη πξαγκαηηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο, δελ 

ζα κπνξνχζακε λα απαιείςνπκε απφ ηνπο ίδηνπο ηελ επίγλσζε ηνπ φηη είλαη καζεηέο 

θαη φηη ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα κάζνπλ. πλεπψο κφλν θαη κφλν απφ 

απηφ νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο αιινηψλνληαη, φπσο θαη ζε έλα πείξακα ην γεγνλφο φηη 

νη παξαηεξνχκελνη έρνπλ ηελ επίγλσζε φηη νη πξάμεηο ηνπο θαηαγξάθνληαη, επεξεάδεη 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. πλεπψο ην πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλαο 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κπνξεί λα είλαη αιινησκέλν, αιιά φρη ηφζν ψζηε ε ρξήζε 

ηνπ λα είλαη απαγνξεπηηθή.  
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Πάλησο ε ρξήζε εθαξκνγψλ βαζηζκέλσλ ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο δελ είλαη 

παλάθεηα, δηφηη ν ζρεδηαζκφο ησλ εθαξκνγψλ απηψλ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί 

ζπγθεθξηκέλεο αξρέο. Οη Herrington θαη Oliver (Critical Characteristics of situated 

learning: Implications for the instructional design of multimedia) παξνπζίαζαλ έλα 

πιαίζην εξγαζίαο γηα δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ πνιπκεζηθψλ, δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ, 

βαζηζκέλνη ζηηο ηξεηο πεξηνρέο επηξξνήο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εκπιαηζησκέλε κάζεζε κε 

θέληξν ην άηνκν (πξάθηνξαο, δξαζηεξηφηεηα, θφζκνο / agent, activity, world) (Lave, 

Werner) θαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ έλα καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή. Οη παξαπάλσ ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά 

αληηζηνηρία κε ηνπο φξνπο πξάθηνξαο, δξαζηεξηφηεηα θαη θφζκνο ηνπο φξνπο 

Μαζεηεπφκελνο (Learner), δηαδξαζηηθφ πνιπκεζηθφ πξφγξακκα (Interactive 

multimedia program / IMM program) θαη πινπνίεζε (implementation). ηα ζηνηρεία 

απηά αληηζηνίρεζαλ ζηελ ζπλέρεηα ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ παξαθάησ εηθφλα.  

 

Δηθόλα 1: πζηαηηθά ζηνηρεία εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο ζε πνιπκέζα  
J. Herrington & R. Oliver 1995 (Critical Characteristics of situated learning: Implications for the instructional 

design of multimedia) Edith Cowan University 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ πιαίζην εξγαζίαο ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα πξνζνκνηψλεη 

έλα απζεληηθφ πιαίζην, λα ρξεζηκνπνηεί απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα παξέρεη 

απνδφζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ εκπεηξνγλψκνλεο, λα πξνζθέξεη πνιιέο 

πξννπηηθέο, ε πινπνίεζε ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ 

ππνβνήζεζε θαη ηελ επηβεβαίσζε ηνπ πφηε επηηεχρζεθε κάζεζε θαη ζε φ,ηη αθνξά 

ηνλ καζεηεπφκελν, λα επλνεί ηελ ζπλεξγαζία, λα επλνεί ηελ κεηαθνξά ηεο γλψζεο 

θαη λα ηνλ πξνηξέπεη λα εθθξάδεη ηηο γλψζεηο ηνπ.  
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2.2.4 Τερλνινγηθά Υπνζηεξηδόκελε Σπλεξγαηηθή Μάζεζε (Computer- Supported 
Collaborative Learning) 

 

Ζ πλεξγαηηθή Μάζεζε είλαη έλαο φξνο πνπ πεξηιακβάλεη κία πνηθηιία απφ 

εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ θνηλή δηαιεθηηθή πξνζπάζεηα 

απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, θαζψο θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο. πλήζσο, νη 

εθπαηδεπφκελνη αλήθνπλ ζε νκάδεο δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ, θαη ζηφρνο ηνπο 

είλαη ε ακνηβαία έξεπλα γηα θαηαλφεζε, ιχζεηο, θαζψο θαη παξαγσγή ελφο ηειηθνχ 

πξντφληνο. Ο φξνο πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 17
νπ 

αηψλα (Slavin, 1990).  

 

Οη Johnson, Johnson & Holubec (1990) φξηζαλ ηε πλεξγαηηθή Μάζεζε σο ηελ 

νξγάλσζε ηεο ηάμεο ζε κηθξέο νκάδεο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο δηθήο ηνπο κάζεζεο, θαζψο θαη ηεο κάζεζεο 

ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο. Σα κέιε ηεο νκάδαο, κέζσ ησλ ζπλεξγαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, επηδηψθνπλ 

απνηειέζκαηα ηα νπνία είλαη επσθειή ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν. 

Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, παχεη λα ππάξρεη αληαγσληζηηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, αθνχ φινη έρνπλ έλαλ θνηλφ ζηφρν, πνπ γηα λα 

επηηεπρζεί νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά (ελδερφκελε απνηπρία επεξεάδεη φιε 

ηελ νκάδα).  

 

Δίλαη ζαθέο φηη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο είλαη ε νκάδα. Χο 

νκάδα νξίδεηαη έλα νξγαλσκέλν ππνζχλνιν κε δχν ή πεξηζζφηεξα κέιε, πνπ 

ζπλδένληαη κε θνηλά ελδηαθέξνληα, βξίζθνληαη ζε άκεζε επηθνηλσλία, αλαπηχζζνπλ 

ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, έρνπλ θνηλή ζπλείδεζε, αλαγλσξίδνπλ νξηζκέλνπο 

δεζκεπηηθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη επηδηψθνπλ κε πξνζπκία θνηλνχο ζηφρνπο 

(Καλάθεο, 1987). Μία νκάδα, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πλεξγαηηθήο Μάζεζεο, πξέπεη λα απνηειείηαη απφ δχν σο έμη άηνκα. Απηφ βέβαηα 

δελ ζεκαίλεη φηη θηηάρλνληαο κία ηέηνηα νκάδα έρνπκε απηφκαηα θαη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Γηα λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ρψξα θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο.  
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Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο είλαη ηα εμήο (Johnson, Johnson & 

Holubec, 1990):  

 

 Κνηλφο ζηφρνο: γηα λα ππάξρεη ζπλεξγαζία, πξέπεη λα ππάξρεη θνηλφο 

καζεζηαθφο ζηφρνο.  

 

 Αιιειεπίδξαζε: δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζπλεξγαζία, αλ δελ ππάξρεη ζπλερήο 

αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Ζ αιιειεπίδξαζε εθδειψλεηαη σο 

ακνηβαία βνήζεηα, ελίζρπζε θαη ελζάξξπλζε, αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη 

γλψζεο, αλαηξνθνδφηεζε εθπαηδεπνκέλσλ θηι.  

 

 Αιιειεμάξηεζε: ε έλλνηα απηή δηαθνξνπνηεί ηε πλεξγαηηθή Μάζεζε απφ 

ηελ παξαδνζηαθή κάζεζε κε νκάδεο θαη απνηειεί ην βαζηθφηεξν ζπζηαηηθφ 

ηεο. Αιιειεμάξηεζε ππάξρεη φηαλ ε νκάδα γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο 

ρξεηάδεηαη ηε ζπκβνιή θάζε κέινπο ηεο, θαη αληίζηξνθα, ε επηηπρία θάζε 

κέινπο ηεο εμαξηάηαη απφ ηε ζπκβνιή ησλ ππφινηπσλ κειψλ.  

 

 Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο: νη εθπαηδεπφκελνη πνπ δελ θαηέρνπλ βαζηθέο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο δπζθνιεχνληαη λα επηηχρνπλ πςειήο πνηφηεηαο 

ζπλεξγαζία. Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζε απηνχο νη απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο, φπσο ε έθθξαζε δηαθσλίαο, ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

ε άζθεζε εγεηηθνχ ξφινπ, πξηλ λα εληαρζνχλ ζηελ νκάδα.  

 

 Πξνζσπηθή επζχλε: ε ζπλεξγαζία θηλδπλεχεη αλ θάπνην κέινο μεθχγεη απφ 

ηνλ νκαδηθφ ηνπ ξφιν θαη αξρίζεη λα επηβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ ή λα 

ππνβάιιεη ιχζεηο θαη απαληήζεηο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο νκάδαο φρη κφλν δελ σθεινχληαη αιιά ζηελ νπζία αδξαλνπνηνχληαη. Γη’ 

απηφ θάζε κέινο ζα πξέπεη λα θαζίζηαηαη πξνζσπηθά ππεχζπλν γηα ηελ 

επηηπρία ηεο νκάδαο κέζσ ηεο αίζζεζεο ηεο ζεηηθήο αιιειεμάξηεζεο.  
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Ζ πλεξγαηηθή Μάζεζε κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο (Κνπηζειίλε & 

Θενθηιίδεο, 1998):  

 

 πλεξγαηηθή επίδνζε: ν εθπαηδεπηήο παξνπζηάδεη ηε καζεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη νη εθπαηδεπφκελνη εξγάδνληαη νκαδηθά γηα λα ηελ 

αθνκνηψζνπλ, αληαιιάζνληαο ηδέεο θαη δεμηφηεηεο κεηαμχ ηνπο. Οη νκάδεο 

παξακέλνπλ ίδηεο ζε νιφθιεξε ηε δξαζηεξηφηεηα.  

 

 πλεξγαηηθή ζπλαξκνιφγεζε: νη εθπαηδεπφκελνη εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ 

πέληε ή έμη αηφκσλ. Κάζε κέινο ηεο νκάδαο αλαιακβάλεη λα γίλεη εηδηθφο ζε 

έλα ζέκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη έπεηηα λα θαζνδεγήζεη ηα ππφινηπα κέιε ζε 

απηή. ηφρνο είλαη λα βνεζήζεη ν έλαο ηνλ άιιν ψζηε ε νκάδα λα κάζεη κέζσ 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηα επηκέξνπο ζέκαηα ψζηε λα νινθιεξψζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα.  

 

 Οκαδηθή δηεξεχλεζε: νη εθπαηδεπφκελνη είλαη αλεμάξηεηνη, αθνχ είλαη απφ 

κφλνη ηνπο ππεχζπλνη γηα ην ηη ζα κάζνπλ θαη πψο ζα ην νξγαλψζνπλ γηα λα 

ην κάζνπλ. Γη’ απηφ δηαιέγνπλ ηα επηκέξνπο ζέκαηα, θαζνξίδνπλ ηνπο 

ζηφρνπο, ζπδεηνχλ θαη εξγάδνληαη γηα λα παξνπζηάζνπλ ηελ αλαθνξά ηεο 

νκάδαο.  

 

 Αληηπαξάζεζε ζε νκάδεο: θάζε νκάδα ρσξίδεηαη ζε δεχγε, φπνπ ην έλα είλαη 

ππεχζπλν γηα ηα ππέξ θαη ην άιιν γηα ηα θαηά ελφο ζέκαηνο. Απηφο ν ηξφπνο 

εξγαζίαο βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα κάζνπλ θαιχηεξα, αθνχ κέζσ ηεο 

έξεπλαο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαιχηεξα γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ 

πιεξνθνξηψλ.  
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Ζ πλεξγαηηθή Μάζεζε ζπκβάιιεη (Slavin, 1990; Κνπηζειίλε & Θενθηιίδεο, 1998) 

ζηελ:  

 αλάπηπμε αηζζεκάησλ αιιεινβνήζεηαο, εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο,  

 

 αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο ζεηηθήο αιιειεμάξηεζεο, αθνχ ε επηηπρία ηεο 

νκάδαο εμαξηάηαη απφ θάζε κέινο θαη αληίζηξνθα,  

 

 θαιχηεξε ρξήζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, αθνχ ειαηηψλεηαη ν αληαγσληζκφο 

θαη εληζρχεηαη ε ζπλεξγαζία,  

 

 αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αλεμαξηεζίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηή, αθνχ 

ππάξρεη πςειφο βαζκφο απηνλνκίαο,  

 

 αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο, αθνχ ν εθπαηδεπφκελνο επηδηψθεη λα 

κάζεη ν ίδηνο θαη ειέγρεη αλ θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ καζαίλνπλ,  

 

 αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο, αθνχ ν εθπαηδεπφκελνο απνηειεί ελεξγφ κέινο 

ηεο νκάδαο,  

 

 αθνκνίσζε ζθέςεσλ, ιχζεσλ θαη πξνηάζεσλ απφ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ιφγσ ηεο εζειεκέλεο αλνκνηνγέλεηαο, θαη  

 

 ζεηηθφηεξε ζηάζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηε καζεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα (θίλεηξν γηα κάζεζε) αιιά θαη απέλαληη ζηνλ εθπαηδεπηή.  

 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κέζνδν, 

αιιά κε ηελ εθαξκνγή ηεο (Slavin, 1990; Κνπηζειίλε & Θενθηιίδεο, 1998):  

 

•  Ζ δηαδηθαζία είλαη ζπλήζσο ρξνλνβφξα. Απηφ ην πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο.  
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• Τπάξρεη απμεκέλν θφξην εξγαζίαο γηα ηνλ εθπαηδεπηή, ν νπνίνο πξέπεη λα 

πξνεηνηκάδεη θαζεκεξηλά ηνπο ζηφρνπο θάζε νκάδαο, θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο 

θάζε κέινπο ρσξηζηά.  

 

• Έιιεηςε έηνηκνπ πιηθνχ πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε ηεο ζπλεξγαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

πλεξγαηηθή Μάζεζε Τπνζηεξηδφκελε απφ Τπνινγηζηή (Computer-Supported 

Collaborative Learning)  

 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ε ζπλεξγαζία κέζσ ππνινγηζηή άξρηζε λα 

εθαξκφδεηαη ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, θαζψο ν ππνινγηζηήο είρε γίλεη ήδε 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είραλ ήδε εδξαησζεί, αθνχ ζεσξείην φηη ε «απφ θνηλνχ 

δεκηνπξγία θαηαλφεζεο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο πξνάγεη ηε κάζεζε» (Littleton & 

Hakkinen, 1999, Johnson & Johnson, 1990).  

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγήζεθε κηα λέα επηζηεκνληθή πεξηνρή, απηή ηεο 

πλεξγαηηθήο Μάζεζεο Τπνζηεξηδφκελεο απφ Τπνινγηζηή (Computer Supported 

Collaborative Learning - CSCL). Ζ πλεξγαηηθή Μάζεζε Τπνζηεξηδφκελε απφ 

Τπνινγηζηή είλαη έλα εξεπλεηηθφ πεδίν πνπ αθνξά θπξίσο ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο 

πξαθηηθέο δεκηνπξγίαο θαηαλφεζεο ζην πιαίζην θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηνπο 

ηξφπνπο πνπ απηέο νη πξαθηηθέο δηακεζνιαβνχληαη (mediated) απφ ζρεδηαζκέλα 

αληηθείκελα (designed artifacts) (Koschmann, 1994). Μειεηά ηφζν ην ζεσξεηηθφ 

(ςπρνινγηθφ θαη παηδαγσγηθφ) πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο, φζν θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε, θαζψο 

θαη ην πψο απηέο ζπλεηζθέξνπλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

 

Απνηειείηαη απφ ηελ πλεξγαηηθή Δξγαζία Τπνζηεξηδφκελε απφ Τπνινγηζηέο 

(Computer-Supported Collaborative Work - CSCW) θαη ηε πλεξγαηηθή Μάζεζε 

(Δηθφλα 1.1). Ζ πλεξγαηηθή Δξγαζία Τπνζηεξηδφκελε απφ Τπνινγηζηέο νξίδεηαη σο 

έλα δηθηπαθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζηνπο ππνινγηζηέο, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νκάδσλ γηα κηα θνηλή εξγαζία θαη παξέρεη κία 

δηακνηξαδφκελε δηεπηθάλεηα κέζσ ηεο νπνίαο ζπλεξγάδνληαη νη νκάδεο. Ζ 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε νξίδεη ηηο νκάδεο πνπ εξγάδνληαη καδί γηα έλαλ θνηλφ ζθνπφ. 
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Δηθόλα 2: πληζηώζεο ηεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο Τπνζηεξηδόκελεο από Τπνινγηζηή  

 

θνπφο ηεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο Τπνζηεξηδφκελεο απφ Τπνινγηζηή είλαη λα 

ππνζηεξίμεη (scaffold) ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ψζηε λα κάζνπλ απνηειεζκαηηθά ελψ 

ζπλεξγάδνληαη (Stahl, Koschmann, & Suthers, 2006). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα 

ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ νκαδηθή δηαδηθαζία κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο πξφζσπν-κε-πξφζσπν (face-to-face), ρσξίο παξφια απηά λα 

κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη απηνχ ηνπ είδνπο ηελ επηθνηλσλία.  

 

Οη Johnson, Johnson & Stanne (1995) κεηά απφ έξεπλεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε πλεξγαηηθή Μάζεζε Τπνζηεξηδφκελε απφ Τπνινγηζηή πξνάγεη ςειφηεξε 

πνζφηεηα θαη πνηφηεηα θαζεκεξηλήο επίηεπμεο, κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα 

ηεθκεξησκέλεο κάζεζεο θαζψο θαη θαιχηεξε ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ νη 

καζεηέο ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Παξαηήξεζαλ φηη νη 

ζπλεξγαηηθέο νκάδεο παξνπζηάζηεθαλ πην γξήγνξεο θαη αθξηβείο απφ ηηο 

αηνκηθηζηηθέο θαη αληαγσληζηηθέο νκάδεο, θαζψο θαη φηη νη εθπαηδεπφκελνη 

ρξεηάδνληαλ ιηγφηεξε βνήζεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηή.  
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Ζ πλεξγαηηθή Μάζεζε Τπνζηεξηδφκελε απφ Τπνινγηζηή βαζίδεηαη ζην παξαθάησ 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν:  

 ζηελ Κνηλσληθν-Πνιηηηζκηθή Θεσξία (Sociocultural Theory) ηνπ Vygotsky:   

Ο Vygotsky αλέπηπμε κηα Κνηλσληθν-Πνιηηηζκηθή Θεσξία (Socio-Cultural 

Theory of Learning) γηα ηελ θνηλσλην-γλσζηηθή αλάπηπμε, πνπ αλ θαη είρε 

δηαηππσζεί απφ ην 1930, βξίζθεη ζηηο κέξεο καο ζεκαληηθή εθαξκνγή ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Τπνζηήξημε φηη ε κάζεζε θαη ε γλσζηηθή εμέιημε 

ηνπ αηφκνπ είλαη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλεο, θαζψο θαη φηη ε ζθέςε 

αλαπηχζζεηαη (πξντφλ νηθνδφκεζεο θαη αλαδφκεζεο γλψζεσλ) ζηα πιαίζηα 

ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλάκεζα ζε παηδηά θαη ελήιηθνπο (Vygotsky, 

1978). χκθσλα κε ην γελεηηθφ λφκν ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

Vygotsky (1981), νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ εκθαλίδεηαη δπν θνξέο ή ζε δπν επίπεδα. Αξρηθά εκθαλίδεηαη 

ζην θνηλσληθφ θαη κεηά ζην ςπρνινγηθφ επίπεδν. Έπεηηα, νη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, απνηεινχλ γελεηηθά ηε βάζε φισλ 

ησλ ιεηηνπξγηψλ πςειφηεξνπ επηπέδνπ θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Ο 

εθπαηδεπφκελνο παχεη λα είλαη παζεηηθφο δέθηεο θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζε 

δξσλ ππνθείκελν πνπ δηακνξθψλεη κε ηηο πξάμεηο ηνπ ηε γλσζηηθή ηνπ 

πξαγκαηηθφηεηα. Βαζηθή αξρή ηεο ζεσξίαο ηνπ είλαη ε «Εψλε Δπηθείκελεο 

Αλάπηπμεο» (Zone of Proximal Development), πνπ απνηειεί ηελ 

αλεμεξεχλεηε πεξηνρή ηνπ εζσηεξηθνχ δπλακηθνχ ηνπ καζεηή, ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζε κία ελ δπλάκεη ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε εμέιημεο. Δδψ θαίλεηαη ε 

ζεκαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο ηνπ ελειίθνπ (εθπαηδεπηή, γνλέα) θαη ν ξφινο 

ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  

 

 ζηελ Δπνηθνδνκηθή Θεσξία (Constructivism Theory): Ζ Δπνηθνδνκηθή 

Θεσξία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη βαζίδεηαη ζηηο 

ςπρν-γλσζηηθέο θαη θνηλσληθν-γλσζηηθέο Θεσξίεο Μάζεζεο. Θεσξεί φηη ε 

γλψζε δελ ππάξρεη έμσ απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. Ζ κάζεζε δελ ζπλίζηαηαη ζηε 

ζπζζψξεπζε πιεξνθνξηψλ ή ζηελ αλαθάιπςε κηαο εμσηεξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά ζηελ νξγάλσζε ησλ εζσηεξηθψλ αληηιήςεσλ θαη 

εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ. Οη εθπαηδεπφκελνη νηθνδνκνχλ θαηλνχξγηεο έλλνηεο 

θαη ηδέεο κε βάζε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο θαη κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο 



  

52 

 

ζπκκεηνρήο θαη εκπινθήο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο απζεληηθνχ ηχπνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο πξαγκαηηθά εξγαιεία (Papert, 1980; Papert, 1993). Ο ξφινο 

ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ είλαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

ελεξγεηηθή κάζεζε, φπνπ νη καζεηέο νηθνδνκνχλ ηηο δηθέο ηνπο 

νινθιεξσκέλεο εξκελείεο θαη γλψζεηο. Ζ κάζεζε ζπκβαίλεη κέζα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πιαίζην, φπνπ ε ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε 

ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην δηδάζθνληα απνηειεί αλαπφζπαζην 

ζηνηρείν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

 

 ζηε Θεσξία ηεο Καηαλεκεκέλεο Γλσζηηθφηεηαο (Distributed Cognition 

Theory): Ζ ζεσξία ηεο θαηαλεκεκέλεο γλσζηηθφηεηαο (Hutchins, 1995; Pea, 

1995; Salomon, 1995) απνηειεί κία πβξηδηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κειέηε ησλ 

πηπρψλ ηεο γλσζηηθφηεηαο, απφ γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη νξγαλσηηθή 

πξννπηηθή. Ζ ζεσξεηηθή απηή πξνζέγγηζε εκθαλίζηεθε πξνο ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’80 σο έλα ξηδηθά λέν παξάδεηγκα γηα ηε κειέηε ηνπ ρψξνπ ησλ 

γλσζηηθψλ θαηλνκέλσλ (Rogers & Ellis, 1994). ε αληίζεζε κε ηελ 

παξαδνζηαθή γλσζηηθή ςπρνινγία, πνπ κειεηά ηε γλσζηηθφηεηα σο έλα 

θαηλφκελν επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζην πιαίζην ηνπ ππνθεηκέλνπ, ν 

Hutchins (1991) ππνζηεξίδεη φηη ε γλσζηηθφηεηα θαηαλνείηαη θαιχηεξα σο 

έλα θαηαλεκεκέλν (distributed) θαηλφκελν. Χο πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζηελ 

θαηαλεκεκέλε θχζε ησλ γλσζηηθψλ θαηλνκέλσλ αλάκεζα ζε ππνθείκελα, 

θαηαζθεπάζκαηα (artifacts), εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο, 

αλαθνξηθά κε κία θνηλή γιψζζα απφ “αλαπαξαζηαζηαθέο θαηαζηάζεηο” 

(representational states) θαη “κέζα” (media) (Rogers, 1997). πλεπψο, ε 

πξνζέγγηζε απηή ζεσξεί ην ππνθείκελν κέξνο ελφο επξχηεξνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ην θνηλσληθφ θαη πιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Σα 

πιαίζηα απηά νξηνζεηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηθνηλσλία αλζξψπνπ – ππνινγηζηή θαη εηδηθφηεξα ην ζρεδηαζκφ 

ζπλεξγαηηθψλ δηθηπαθψλ πεξηβαιιφλησλ.  
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 ζηε Θεσξία ηεο Δκπιαηζησκέλεο Γλψζεο (Situated Cognition Theory): Καηά 

ηε ζεσξία απηή, ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

κάζεζεο δξα σο πεγή απζεληηθψλ εξεζηζκάησλ. “Ζ κάζεζε δε ζεσξείηαη 

απηφλνκε απφ ηελ πξάμε θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζεκαζία δε λνείηαη σο κία 

κνξθή μερσξηζηή απφ ηηο πξαθηηθέο θαη ην πιαίζην φπνπ πιάζεηαη” (Barrab & 

Duffy, 2000; Hewitt, Scardamalia & Webb, 1997; Brown, Collins & Duguid, 

1989). Ο Perret-Clermont (1993) ππνζηεξίδεη φηη είλαη αδχλαηνλ λα 

μερσξίζνπκε ηηο γλσζηηθέο εξγαζίεο απφ ηηο θνηλσληθέο, γηαηί φιεο νη 

γλσζηηθέο εξγαζίεο έρνπλ θνηλσληθά ζπζηαηηθά. Ζ Δκπιαηζησκέλε Γλψζε 

ζπκβαίλεη φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη δνπιεχνπλ πάλσ ζε απζεληηθέο εξγαζίεο, νη 

νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (Winn, 1993).  

 

 ζηε Θεσξία ηεο Γλσζηηθήο Δπειημίαο (Cognitive Flexibility Theory): Ζ 

Θεσξία ηεο Γλσζηηθήο Δπειημίαο, πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

Δπνηθνδνκεηηθήο Θεσξίαο, ζηνρεχεη ζηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία αζζελψο-

δνκεκέλσλ (ill-structured) πεδίσλ γλψζεο κε ηε ρξήζε ππεξκέζσλ (Spiro et 

al., 1988). Ζ ζεσξία απηή αξρηθά είρε πξνηαζεί γηα λα βνεζήζεη ζηελ 

ππέξβαζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο, ζε πξνεγκέλν 

ζηάδην κάζεζεο, θαηά ηε πξφζιεςε ζχλζεηεο γλψζεο (Punyashloke, Spiro & 

Feltovich, 1995). Βαζίδεηαη ζε πεξηπηψζεηο (cases) θαη πξνηείλεη έλα 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ πνηθηιφκνξθνπ πιηθνχ ησλ πεξηπηψζεσλ 

κέζσ ηεο δηαζηαπξνχκελεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (criss-crossing learning 

activity) (Spiro & Jehng, 1990; Demetriadis & Pombortsis, 1999). Ζ πςεινχ 

επηπέδνπ κάζεζε πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε επέιηθησλ αλαπαξαζηάζεσλ 

γλψζεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο θαη ηελ 

θαηάθηεζε δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ο 

εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζρίζεη ηνλ ηζηφ ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, λα κειεηήζεη ην πιηθφ απφ πνηθίιεο δηαδξνκέο θαη νπηηθέο 

γσλίεο, λα ζπλζέζεη απαληήζεηο θαη λα νδεγεζεί απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ.  
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 ζηε Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο (Activity Theory): Ζ Θεσξία ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο ζεσξεί φηη ε αλζξψπηλε δξάζε δηακεζνιαβείηαη απφ 

πνιηηηζκηθά ζχκβνια (cultural signs), ιέμεηο θαη εξγαιεία, ηα νπνία επηδξνχλ 

ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ζπλεπψο ζηηο λνεηηθέο ηνπ δηεξγαζίεο. 

Βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία απνηειείηαη απφ ην 

ππνθείκελν, ην αληηθείκελν, ηηο πξάμεηο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο. Σν ππνθείκελν 

είλαη έλα άηνκν ή κηα νκάδα, πνπ απαζρνιείηαη κε κία δξαζηεξηφηεηα. Ζ 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ιακβάλεη ρψξα κε ηε δηακεζνιάβεζε εζσηεξηθψλ 

θαη εμσηεξηθψλ εξγαιείσλ. Ζ δηακεζνιάβεζε γίλεηαη απφ αληηθείκελα, ηα 

νπνία νξίδνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ φξγαλα, ζήκαηα, γιψζζεο θαη ηα νπνία 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηα άηνκα γηα λα ειέγμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Nardi, 

1996).  
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2.2.5 Αμηνιόγεζε 

 

Αμηνιφγεζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, κέζσ ηεο νπνίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα θξηηήξηα απνδίδνπκε αμία ζε θάηη. ηελ εθπαίδεπζε ε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί κηα ιεηηνπξγία άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα απνηειέζκαηα, φκσο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζπλδένληαη ζπρλά κε θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο 

ζεσξίεο πνπ άπηνληαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζην ζχλνιφ ηεο. 

 

χκθσλα κε ηε «ζεσξία ηεο ζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο» (Ajzen & Fishbein, 1980), 

ε πξφζεζε ηνπ αηφκνπ θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ πξφζεζε κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί απφ έλα ζπλδπαζκφ ζηάζεσλ θαη θνηλσληθψλ παξακέηξσλ. Οη ζηάζεηο 

(φπσο πξναλαθέξζεθε, Fishbein & Ajzen, 1975), είλαη νη πξνδηαζέζεηο πνπ 

καζαίλνληαη θαη πνπ θάλνπλ ηα άηνκα λα αληηδξνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά γηα έλα 

δήηεκα (Fishbein & Ajzen, 1975). Ο Ajzen (1988) έρεη, κνινηαχηα, δηαηππψζεη ηελ 

άπνςε φηη ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη απφιπηα ειεγρφκελε απφ ην άηνκν, κπνξεί 

φκσο θαη φρη. ηελ πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα εθηειέζεη κηα ζπκπεξηθνξά, ππάξρνπλ 

εκπφδηα. Σα εκπφδηα απηά νθείινληαη είηε ζε εζσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη νη 

ηθαλφηεηεο, ε γλψζε, ν πξνγξακκαηηζκφο, είηε ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο 

είλαη ν ρξφλνο, νη επθαηξίεο, ή ε ζπλεξγαζία κε άιινπο (Ajzen & Madden, 1986). 

 

Γεληθά, φζν πην ζεηηθέο ζηάζεηο έρεη έλα άηνκν, ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα έρεη ζεηηθή 

πξφζεζε θαη ζπκπεξηθνξά. χκθσλα, δε, κε ηνπο Fishbein θαη Middletadt (1987), ε 

θαηαλφεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνπλ κηα ζπκπεξηθνξά είλαη ην βαζηθφ βήκα γηα 

ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη αιιαγψλ ησλ ζηάζεσλ. Ζ ζρνιηθή 

επίδνζε έρεη ζπρλά ζπζρεηηζηεί κε ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο, 

εθθξαδφκελεο σο απηναληίιεςε ή απηνεθηίκεζε. Οη έξεπλεο σζηφζν δηίζηαληαη ζε 

φ,ηη αθνξά ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζρέζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο κε ηελ απηναληίιεςε 

ή ηελ απηνεθηίκεζε (Μαθξή- Μπφηζαξε, 2001).  
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ρεηηθέο ζεσξίεο 

 

Μηα ζεσξεηηθή εθδνρή πνπ πξνζπάζεζε λα εξκελεχζεη ηελ επίδξαζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηα θίλεηξα θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ βαζίδεηαη ζηε Θεσξία 

ηεο Γλσζηηθήο Αμηνιφγεζεο (Cognitive Evaluation Theory), ε νπνία αλαπηχρζεθε 

απφ ηνπο Deci θαη Ryan (1980). Οη παξαπάλσ κειεηεηέο, ζπλδπάδνληαο 

πξνγελέζηεξεο ζεσξίεο φπσο απηέο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ White (1959) θαη ηνπ 

απηνθαζνξηζκνχ ηνπ de Charmes (1976) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη αηνκηθέο 

δηαθνξέο ζην αίζζεκα ηθαλφηεηαο θαη αληηιακβαλφκελεο εζηίαο ζπκπεξηθνξάο, 

θαζνδεγνχλ ηηο δηαθνξέο ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε. Έηζη, ζηα πιαίζηα ηεο 

Θεσξίαο ηεο Γλσζηηθήο Αμηνιφγεζεο εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ζηε κάζεζε, κεηαμχ 

άιισλ, ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη ησλ ακνηβψλ.  

 

Ζ παξαπάλσ ζεσξία κπνξεί λα ζπλνςηζηεί, ζχκθσλα πάληα κε ηνπο Deci θαη Ryan 

(1980), ζηα εμήο: 

 θάζε γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί αθνξκή γηα ηα άηνκα λα αληηιεθζνχλ 

εζσηεξηθέο αηηίεο ζπκπεξηθνξάο γηα κηα δξαζηεξηφηεηα, έρεη ηελ ηάζε λα 

πξνάγεη ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, 

 ηα γεγνλφηα πνπ πξνάγνπλ ηελ αληηιακβαλφκελε ηθαλφηεηα πξνάγνπλ θαη ηελ 

εζσηεξηθή παξαθίλεζε,  

 απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ θαη επεξεάδεη ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε δελ είλαη 

ην γεγνλφο απηφ θαζ’ απηφ, αιιά ε ζεκαζία πνπ δίλεη ζην γεγνλφο θάζε 

άηνκν. 

 

Οη Deci θαη Ryan, αξγφηεξα (1985), δηαηχπσζαλ ηε Θεσξία ηνπ Απηφ-πξνζδηνξηζκνχ 

(Self-determination), ζχκθσλα κε ηελ oπνία θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο γηα ηα άηνκα είλαη ν βαζκφο απηνλνκίαο πνπ νη ίδηνη 

λνηψζνπλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο, ε αληηιακβαλφκελε ηθαλφηεηα θαη ε αλάγθε γηα 

ζχλαςε ζρέζεσλ. πλδένληαο δε, ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε κε ηελ εμσηεξηθή, 

επεζήκαλαλ ην ξφιν ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ παξαθίλεζε. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ηελ Duda (1998), ε Θεσξία ηνπ Απηφ-πξνζδηνξηζκνχ 

(Self-determination) ησλ Deci & Ryan απνηειεί ηελ πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε ηεο 

παξαθίλεζεο ηνπ αηφκνπ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 
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χκθσλα κε ηνλ Nicholls (1989) νη καζεηέο, κεηαμχ άιισλ, αμηνινγνχλ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο φηαλ ζπγθξίλνπλ ηελ επίδνζή ηνπο κε απηή ησλ άιισλ παηδηψλ ζηελ 

ίδηα ή παξφκνηα δξαζηεξηφηεηα. Ζ αηνκηθή ηνπο βειηίσζε εληζρχεη ην αίζζεκα ηεο 

αληηιακβαλφκελεο ηθαλφηεηαο θαη επηηπρίαο θαη απηνί πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη 

ζηελ νκαδηθή εξγαζία δηαηεξνχλ πςειή ηελ παξαθίλεζή ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κε θνβνχκελνη ηελ απνηπρία. Απηφ ζπκβαίλεη, θπξίσο, φηαλ ηα παηδηά 

αληηιακβάλνληαη φηη ε επηηπρία ή ε απνηπρία εμαξηάηαη άκεζα απφ ηα ίδηα.  

 

Μηα άιιε δηάζηαζε ζηε κειέηε ησλ θξηηεξίσλ, κε βάζε ηα νπνία αμηνινγείηαη ε 

ζρνιηθή επίδνζε, έδσζε ν Fontana (1996). Τπνζηήξημε αξρηθά, φηη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε αλαινγία κε ηνπο ζηφρνπο ησλ δηαθφξσλ 

καζεκάησλ θαη ηα πεξηερφκελα απηψλ, ζπκθσλψληαο θαη κε άιινπο παηδαγσγνχο 

(Lund, 1992; Wiggins, 1991). Πάλσ απ’ φια, φκσο, ηφληζε φηη ην ζεκαληηθφηεξν 

ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα εληνπηζηεί, εξεπλψληαο ηηο επηινγέο ησλ ηερληθψλ 

αμηνιφγεζεο, είλαη ε ζρέζε απηψλ ησλ ηερληθψλ κε ην επίπεδν ζην νπνίν έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα απνθηεζεί ε κάζεζε. Δμεηάδεηαη απηφ πνπ δηδάζθεηαη. Δπνκέλσο ε 

κειέηε ησλ θξηηεξίσλ θαζνξίδεη ηνπο ηξφπνπο, ηηο κεζφδνπο θαη ηα πεξηερφκελα ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

  

Αλαζθφπεζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

 

Θεηηθέο απόςεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ 

Ζ ζρνιηθή αμηνιφγεζε απνηειεί ζεζκφ ζηελ ειιεληθή αιιά θαη ηελ παγθφζκηα 

εθπαίδεπζε. Οη Thorndike θαη Hagen (1969) ππνζηεξίδνπλ φηη ζε θάζε ηνπ βήκα ν 

καζεηήο πξέπεη λα δηαπηζηψλεη ή λα πιεξνθνξείηαη ηελ επίδνζή ηνπ, ιεηηνπξγίεο νη 

νπνίεο κφλν κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε γίλνληαη πξάμε. Ζ ζεκαζία κηαο ζπλερνχο 

θαηαγξαθήο ηεο καζεηηθήο πξνφδνπ έρεη ηνληζηεί θαη απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο (Good & Brophy, 1986), έρνληαο απψηεξν ζηφρν ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ.  

 

Οη Tousignant θαη Siedentop (1983) έγθαηξα δηαπίζησζαλ φηη ε απφδνζε ησλ 

καζεηψλ κεγηζηνπνηείηαη φηαλ νη καζεηέο γλσξίδνπλ φηη απηή θαηαγξάθεηαη θαη 

αμηνινγνχληαη. Βέβαηα, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη επηθξαηεί ε εληχπσζε ζηνπο 

θαζεγεηέο φηη νη καζεηέο ζπκπεξηθέξνληαη κάιινλ αζπλήζηζηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
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εμεηάζεσλ, παξνπζηάδνληαο κηα πιαζκαηηθή εηθφλα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο (Jackson, 

1968).  

 

Οη Cone θαη Cone (1999) ζεσξνχλ φηη θάζε θαζεγεηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ κέζα αμηνιφγεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ φηη ε αμηνιφγεζε πξέπεη:  

α) λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο,  

β) λα πξνάγεη ηε κάζεζε,  

γ) λα είλαη αμηφπηζηε θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζηαζεξή βάζε,  

δ) λα είλαη θαηαλνεηή ζε καζεηέο, γνλείο θαη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή 

ζπκβνχινπο θαη  

ε) λα είλαη εχρξεζηε θπξίσο γηα ηνλ ίδην ην δηδάζθνληα. 

 

Μηα απφ ηηο λέεο θαηεπζχλζεηο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ είλαη ε έκθαζε πνπ 

δίλεηαη ζηελ αμία ηεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο - κάζεζεο. Εεηείηαη απφ ηνπο 

δαζθάινπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αμηνιφγεζε σο έλα θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

λα θαζνξίδνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη καζεηέο έρνπλ κάζεη, ζην ζρεδηαζκέλν 

πξφγξακκά ηνπο. Εεηείηαη απφ ηα ζρνιεία λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε πνπ λα 

πεξηγξάθεη ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ καζεηψλ ζε έλα εχξνο δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζε ζρέζε κε ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν. Έηζη, ε 

αμηνιφγεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα λα πξνζδηνξηζηεί ηη έρνπλ κάζεη νη καζεηέο, 

θαζψο είλαη επίζεο θαη έλαο ηξφπνο ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο (Baumgartner & Jackson, 1995). 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο δελ είλαη απιά κηα δηαδηθαζία εληαγκέλε ζηελ 

εθπαίδεπζε, αιιά απνηειεί κηα ζχγρξνλε απαίηεζε ηεο θνηλσλίαο γηα θάζε 

εθπαηδεπηηθή εξγαζία. Όπσο ηζρπξίζηεθε ν Knezevich (1976), νη δηαδηθαζίεο 

ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη θνζηνιφγεζεο (Planning, Programming and 

Budgeting Systems, γλσζηφηεξσλ σο PPBS) ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε, ελψ, παξάιιεια, έρνπλ κεηαθεξζεί ζηελ εθπαίδεπζε νηθνλνκηθά 

ζπζηήκαηα «αλάιπζεο θφζηνπο –απνηειέζκαηνο» (Rossmiller & Geske, 1977). Γηα 

λα πηνζεηεζνχλ ηέηνηεο νηθνλνκηθέο κέζνδνη απαηηείηαη νη πνιίηεο λα 

πξνεηνηκάδνληαη απφ ηα πξψηα ζρνιηθά ηνπο ρξφληα. Έλαο νπζηψδεο ηξφπνο 

πξνεηνηκαζίαο είλαη ε εθαξκνγή απζηεξψλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. 

Χο εθ ηνχηνπ ην θνηλσληθφ ζχλνιν απαηηεί θαη’ νπζία ηελ εθαξκνγή ηεο ζρνιηθήο 
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αμηνιφγεζεο, γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ ηα κέιε ηνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλζήθεο 

ηεο εμσζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, φπνπ ε αμηνιφγεζε απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο εμέιημεο. 

 

Ο Γεκεηξφπνπινο (1998α), ζεσξψληαο ηε ζρνιηθή αμηνιφγεζε αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο, θάλεη ιφγν γηα ηηο νκάδεο εθείλεο πνπ εμππεξεηεί ε 

αμηνιφγεζε θαη νη νπνίεο δέρνληαη ηελ αλαηξνθνδνηηθή ηεο ιεηηνπξγία θαη 

αμηνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηά ηεο: (α) ην καζεηή ηνλ ίδην, (β) ην ζρνιείν θαη θαη’ 

επέθηαζε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, (γ) ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ θαη (δ) ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Δπηβεβαηψλνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο νη Good θαη Brophy (1986) δηαπίζησζαλ ζε έξεπλά ηνπο φηη ε 

απφδνζε ησλ καζεηψλ κεγηζηνπνηνχληαλ φηαλ νη θαζεγεηέο ηνπο παξαθνινπζνχζαλ 

θαη ηνπο εμέηαδαλ. Αθφκε, νη Tousignant θαη Siedentop (1983) δηαπίζησζαλ φηη ε 

απφδνζε ησλ καζεηψλ ήηαλ πςειφηεξε, φηαλ ππήξρε έιεγρνο απφ ηνπο θαζεγεηέο 

θαη νη πξνζπάζεηέο ηνπο θαηαγξάθνληαλ. Ζ αμηνιφγεζε, δειαδή, ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ εξεπλεηηθέο θαηαγξαθέο, βειηηψλεη ηελ 

απφδνζε ησλ καζεηψλ. 

 

Αξλεηηθά ζρόιηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ 

Ο Ebel (1979) ππνζηεξίδεη φηη θάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα 

απζηεξά θαζνξηζκέλν ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο, αιιά ραξαθηεξίδεη ηε βαζκνιφγεζε 

ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ σο κηα ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή δηαδηθαζία εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ ή κέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ αθξηβείο 

κεηξήζεηο. Ο Payne (1974) ζεκεηψλεη πσο ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο πξνέξρνληαη αθξηβψο απφ ην γεγνλφο φηη πξνζπαζνχκε λα 

ζπλνςίζνπκε ζε κηα απιή έλδεημε (βαζκφ) ηελ ηφζν ζχλζεηε αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά. Πηζαλφηαηα θαη ν παξαπάλσ είλαη έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην 60% 

ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνηείλεη ηελ αμηνιφγεζε ρσξίο βαζκνχο ζην 

Γεκνηηθφ ρνιείν (Tajalli, 1986). 

 

 

Σν δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη ησλ θξηηεξίσλ βάζε ησλ 

νπνίσλ απηή αζθείηαη έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ζεκαληηθψλ εξεπλψλ θαη ην 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή έρεη δερζεί αξθεηέο 
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θξηηηθέο απφ ηνπο παηδαγσγνχο. Πνιιέο θνξέο δε, ε θξίζε ηνπο έρεη ραξαθηεξηζηεί 

εμαηξεηηθά αξλεηηθή, εηδηθά γηα ηνλ ηξφπν εμέηαζεο. Ο Παπάο (1980) δεηά ηελ 

θαηάξγεζε ησλ εμεηάζεσλ γηαηί πηζηεχεη φηη νη εμεηάζεηο δελ δίλνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

εηθφλα ηνπ καζεηή, θάλνληαο ιφγν γηα παξαδείγκαηα αξλεηηθψλ θξίζεσλ δαζθάισλ 

γηα γλσζηέο κεγαινθπΐεο φπσο ηνλ Beethoven, ηνλ Tolstoi, ηνλ Einstein θ.α. Γηα λα 

ζηεξίμεη ηελ άπνςή ηνπ παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα έξεπλάο ηνπ κεηαμχ καζεηψλ 

γπκλαζίνπ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ην 100% ησλ παηδηψλ ζεψξεζαλ ηηο ηζρχνπζεο 

εμεηάζεηο σο αλαμηφπηζηεο, πξνηείλνληαο ηελ θαηάξγεζή ηνπο. Αθφκε, ν ζεσξεηηθφο 

ηεο παηδαγσγηθήο Ingenkamp (1982), παξαζέηνληαο ηελ άπνςε φηη κε ηηο εμεηάζεηο 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν αζθεί κηα θαηαπίεζε πάλσ ζην άηνκν, δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη 

ππάξρεη αζπκθσλία κεηαμχ αγσγήο θαη αμηνιφγεζεο. Ο Καζζσηάθεο (1981) 

αλαθέξεηαη ζηελ ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο, θαη 

εηδηθφηεξα ζην εμεηαζηηθφ άγρνο ησλ καζεηψλ, ην νπνίν θηάλεη κεξηθέο θνξέο ζε 

αθξαία ζεκεία λεπξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαη δηεξσηάηαη αλ νη σθέιεηεο απφ ηελ 

αμηνιφγεζε είλαη ηθαλέο λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο. 

 

Έρεη επίζεο δηαηππσζεί απφ ηνπο Graham θαη Golan (1991) ε άπνςε φηη πνιιέο 

θνξέο, ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο, εληζρχεηαη ην αληαγσληζηηθφ ζηνηρείν ησλ 

καζεηψλ, ην νπνίν ζπληεξεί φρη επλντθέο ζπλζήθεο κάζεζεο. Παξάιιεια, νη 

Symonds θαη Harter-Chase (1992) ηφληζαλ πσο φηαλ ν αληαγσληζκφο απηφο 

θαιιηεξγεί θιίκα βαζκνζεξίαο ηα επνηθνδνκεηηθά νθέιε ηεο αμηνιφγεζεο ράλνληαη, 

θαη ε δηαδηθαζία απηή ραξαθηεξίδεηαη, πιένλ, σο αξλεηηθή. Ο Καςάιεο (1998), φζνλ 

αθνξά ηελ αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία ηεο αμηνιφγεζεο ζην ζρνιείν, αλαθέξεη φηη ν 

αληαγσληζκφο νδεγεί ηνπο καζεηέο ζε αλαζθάιεηα θαη αξλεηηθή απην-αμηνιφγεζε, 

κείσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο, ελψ δελ επλνείηαη, έηζη, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. 

Πξνηείλεη παξάιιεια λα ππάξρνπλ θαη λα ηεξνχληαη ζαθείο θαλφλεο δηαηηεζίαο θαη 

θξίζεο νη νπνίνη λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνί ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλ 

ζέιεη θαλείο λα εμαιείςεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ αληαγσληζκνχ. 
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Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Καςάιε (1998), φζν πην ζπρλέο είλαη νη αληαγσληζηηθέο 

εθδειψζεηο, κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο, ηφζν κεγαιχηεξε 

ζεκαζία απνθηά ε αληαγσληζηηθή αηκφζθαηξα, θαη φζν κεγαιχηεξε ε πνηθηιία ησλ 

ηθαλνηήησλ νη νπνίεο ειέγρνληαη, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη θαη νη πηζαλφηεηεο λα 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ληθεηέο. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζηελ άπνςε φηη ε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη αθελφο ζπρλή, θαη αθεηέξνπ, λα 

βαζίδεηαη ζε φζν ην δπλαηφ πην πινπξαιηζηηθέο κεζφδνπο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 

 

Ζ Wiggins (1991) έρεη ηζρπξηζηεί φηη πξέπεη λα ππάξρεη άκεζε ζρέζε ηεο 

αμηνιφγεζεο κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αμηνινγψληαο κέζα απφ ηα ίδηα θαζήθνληα 

εξγαζίαο θαη ηειηθά κέζα απφ ηνλ ίδην ηνλ ζθνπφ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Καηά ηελ ίδηα, κηα έκκεζε ζπλέπεηα ηεο ζχλδεζεο ηεο αμηνιφγεζεο κε ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα είλαη ε απνηειεζκαηηθή ηνπνζέηεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

εθηέιεζήο ηνπο. Ηζρπξίδεηαη δε, φηη ε νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε απαηηεί νη θαζεγεηέο λα 

ηελ εθαξκφδνπλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ, θαη φρη λα ηνπο 

εμεηάδνπλ κφλν γηα λα ηνπο βαζκνινγήζνπλ. Σαπηφρξνλα, ε Lund (1992) έρεη 

πξνηείλεη φηη ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε αξκνλία κε ηνπο 

νξνζεηεκέλνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνλ πνηνηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ, 

ην θαιφ ζχζηεκα δηνίθεζεο, αιιά θαη φινπο ηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. 

 

Ζ αμηνιφγεζε, ινηπφλ, ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή βαζίδεηαη ζην βαζκφ επηηπρίαο ηνπ 

ζηελ πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ (Γεκεηξφπνπινο, 1998α) ή εθθξάδεη 

ηελ εθηίκεζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απηφο θαηαβάιιεη (ν καζεηήο) γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο ή ηέινο, εθθξάδεη ην απνηέιεζκα ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ (καζεηή) ζε φ,ηη αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο (Muller, 1974). πλνςίδνληαο ηηο πξνεγνχκελεο απφςεηο, ν Γεκεηξφπνπινο 

(1998β) αλέθεξε φηη νη ζθνπνί πξέπεη λα απνηειέζνπλ ηνλ νδεγφ ηφζν γηα ηελ 

δηδαζθαιία φζν θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε. Ηδηαίηεξα γηα ηελ αμηνιφγεζε, λα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ν θάζε αμηνινγεηήο πξέπεη λα ζηεξηρηεί γηα 

λα νξίζεη ηα θαηάιιεια θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Δπίζεο, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη 

νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη «ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 
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αμηνιφγεζεο» (Zessoules & Gardner,1991) θαη φηη ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα εξγαιείν πνπ λα ηνπο βνεζήζεη λα αλαιάβνπλ κφλνη ηνπο ηηο δηθέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Παξά ην γεγνλφο, φκσο, φηη πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ 

ππνζηεξίμεη ηελ άπνςε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο 

ηνπο (Desrosiers, Genet Violet & Godbout, 1997; Godbout, Desrosiers & Dadouchi, 

1994; Gréhaigne & Godbout, 1998; Gréhaigne, Godbout & Bouthier, 1997; Latham, 

1992) νη Robinson θαη Turkington (1994) δηαπίζησζαλ φηη ηα παξαδνζηαθά 

πξνγξάκκαηα απνθιείνπλ ηνπο καζεηέο απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Ο Dreikurs (1975) 

πξνηείλεη φηη θάζε επαηζζεηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηηθφο, γηα λα πεηχρεη κηα 

αληηθεηκεληθφηεξε θαη δηθαηφηεξε αμηνιφγεζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίζεη, λα εμεηάζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηα θνηλσληθά θαη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα 

ηνπ παηδηνχ, πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζεη ηε ζηάζε ηνπ θαη λα θαηαιάβεη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ζην ζρνιηθφ ρψξν. Υξεηάδεηαη λα απεπζπλζεί ζηελ 

αηνκηθφηεηα θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή, δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα 

λα παίξλεη κέξνο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζηελ ηάμε, 

ελζαξξχλνληαο ηελ απηελέξγεηά ηνπ θαη εμαηνκηθεχνληαο ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ (Μαζζηάιαο, 1984; Παληαδήο, 1997). Οη αηνκηθέο δηαθνξέο πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο έρεη 

ηνλίζεη θαη ν Sulzer-Azaroff (1991). 
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Δίδε αμηνιφγεζεο 

 

Ο Bloom θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1971, φπ. αλαθ. ζην Καζζσηάθεο, 2003) δηαθξίλνπλ 

ηξία είδε αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

αμηνινγηθή δηαδηθαζία ζην ζρνιείν: 

α) ε αξρηθή ή δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε (diagnostic), ε νπνία αζρνιείηαη θπξίσο κε 

ηελ έλαξμε ελφο θαηλνχξγηνπ θεθαιαίνπ δηδαζθαιίαο,  

β) ε δηακνξθσηηθή ή ζηαδηαθή αμηνιφγεζε (formative), ε νπνία αλαθέξεηαη άκεζα 

ζηελ πνξεία κηαο ελφηεηαο δηδαζθαιίαο  

γ) ε ηειηθή ή ζπλνιηθή αμηνιφγεζε (summative), ε νπνία αλαθέξεηαη ζην ηειηθφ 

ζεκείν κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαη 

δ) ε απνηηκεηηθή (evaluative), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ απνηίκεζε ηεο απφδνζεο 

ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ελ γέλεη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ ζπγθιίλνπλ θη άιινη εξεπλεηέο (Κσλζηαληίλνπ, 2000˙ 

Weeden et al, 2002)  

α) Αξρηθή ή δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε: θνπφο ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο είλαη λα 

πξνζδηνξηζηεί ην επίπεδν γλψζεσλ ησλ καζεηψλ ζε έλαλ νξηζκέλν γλσζηηθφ ηνκέα 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε ν δηδάζθσλ λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ηε δηδαζθαιία 

ηνπ. Με ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε επηδηψθεηαη λα νδεγεζνχλ φινη νη καζεηέο ζηελ 

θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Οη καζεηέο θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηηο 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο πάλσ ζην ζέκα πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζεί 

θαη έηζη απνθεχγεηαη ε αληζφηεηα ζηελ έλαξμε ηεο λέαο κάζεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ θάζε καζεηή ή κηαο νκάδαο καζεηψλ πνπ έρνπλ ην ίδην γλσζηηθφ επίπεδν. Μηα 

ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο, φπσο κηθξφο αξηζκφο καζεηψλ ζηελ ηάμε, ζχγρξνλνο 

ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία αλακθίβνια απνηειεί ην 

δεηνχκελν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο Zielinski (1976, φπ. αλαθ. ζην Ρέιινο, 

2003) ζεσξεί αλαγθαία ηελ εθαξκνγή ηεο δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο, ηδηαίηεξα φηαλ 

ν εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη κηα λέα ηάμε ή φηαλ έλαο θαηλνχξγηνο καζεηήο έξρεηαη 

ζηελ ηάμε. Ο δάζθαινο κε ηελ αμηνπνίεζε ζηελ πξάμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αξρηθήο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα δξάζεη παηδαγσγηθά θαη λα θαηαζηήζεη 

απνηειεζκαηηθή ηε δηδαζθαιία ηνπ. Αλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο 
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αμηνπνηεζνχλ νξζά, επσθεινχληαη ηδηαίηεξα νη αδχλακνη καζεηέο θαη αίξνληαη νη 

αληζφηεηεο. Ο δάζθαινο αλαδηαηππψλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπ πξσηίζησο ηνπο καζεηέο πνπ ρξήδνπλ ζηήξημεο. 

 

β) Γηακνξθσηηθή ή ζηαδηαθή αμηνιφγεζε: χκθσλα κε ηνλ Καζζσηάθε (2003), ε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε έρεη ραξαθηήξα πιεξνθνξηαθφ θαη σο ζθνπφο ηεο 

ηνλίδεηαη ν έιεγρνο ηεο πνξείαο ηνπ καζεηή πξνο ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Δίλαη βαζηθφ λα ηνλίζνπκε ζην ζεκείν απηφ πσο ε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε δελ ζηνρεχεη ζηελ αμηνινγηθή θαηάηαμε ηνπ καζεηή 

αλάκεζα ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηηο γλψζεηο ηνπ 

πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αιιά λα θαηαζηεί ζαθέο ζε πνην βαζκφ ν θάζε 

καζεηήο μερσξηζηά πέηπρε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ αξρηθά ηεζεί. Ζ ζχγθξηζε, 

επνκέλσο, κεηαμχ ησλ καζεηψλ απνθεχγεηαη θαη ν καζεηήο παχεη λα ζεσξείηαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ απνηπρία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Τπφ απηή ηε ινγηθή, ε 

δηδαζθαιία θξίλεηαη επηηπρήο φηαλ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο θαηαθηά ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Ο Ρέιινο (2003) ππνζηεξίδεη πσο ε ζηαδηαθή αμηνιφγεζε 

πξνζθέξεη θίλεηξα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα πξνζαξκφζεη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

ηε δηδαζθαιία ηνπ, αιιά είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη γηα ην καζεηή, γηαηί ηνλ 

πιεξνθνξεί γηα ηελ πξφνδφ ηνπ. Έξεπλα ηνπ Μαηζαγγνχξα (1996) έδεημε πσο ε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πξέπεη λα θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε, ηδηαίηεξα ζην 

Γεκνηηθφ ζρνιείν, δξνκνινγψληαο βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζηε δηδαζθαιία θαη 

ζέηνληαο ζην πεξηζψξην ηελ θαηάηαμε ησλ καζεηψλ βάζε ηεο επίδνζεο, πξαθηηθή 

πνπ απνηειεί θαλφλα γηα φιεο ηηο κνξθέο παξαδνζηαθήο αμηνιφγεζεο. 

 

γ) Σειηθή ή αζξνηζηηθή ή ζπλνιηθή αμηνιφγεζε (summative): Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε 

ιακβάλεη ρψξα φηαλ έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο έρεη πεξαησζεί θαη πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί σο πξνο ηα απνηειέζκαηά ηνπ. θνπφο ηεο ζπλνιηθήο ή αζξνηζηηθήο 

αμηνιφγεζεο είλαη λα γίλεη κηα ζπγθεληξσηηθή εθηίκεζε ηνπ ηη επηηεχρζεθε ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί ζηελ αξρή (Καζζσηάθεο, 2003). Ο 

Μαηζαγγνχξαο (1995) θάλεη ιφγν γηα κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, 

θαζψο θαη ν εθπαηδεπηηθφο θάλεη ηνλ πξνζσπηθφ απνινγηζκφ ηεο πνξείαο ηνπ, αιιά 

θαη ν καζεηήο εληνπίδεη θελά θαη αδπλακίεο πνπ πξνζπαζεί λα εμαιείςεη. Βέβαηα, ην 

γεγνλφο πσο κε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε νη καζεηέο κεηέρνπλ ζε εμεηάζεηο θαη 

θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηελ επίδνζε ηνπο, (θάηη πνπ δελ γίλεηαη θαηά ηελ εθαξκνγή 
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ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο), παξαπέκπεη ζηελ επηιεθηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ, ε νπνία επηβάιιεηαη απφ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ησλ «επηδφζεσλ». Σα 

απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο ακθηζβεηνχληαη έληνλα, επεηδή ειέγρεηαη 

κνλνκεξψο, απνζπαζκαηηθά θαη ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ε ζρνιηθή επίδνζε 

ηνπ καζεηή. Ζ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε εθθξάδεη ηε ζεηηθηζηηθή παηδαγσγηθή, επεηδή 

επηθεληξψλεηαη ζην κεηξήζηκν πξντφλ ηεο κάζεζεο (Μαηζαγγνχξαο, 1995). 

 

δ) Απνηηκεηηθή (evaluative), ε νπνία θαηαδεηθλχεη ην πφζν θαιά νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

γεληθά ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνδίδνπλ. Ο Γεκεηξφπνπινο (1998) αλαθέξεηαη 

ζηελ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε, ζηελ νιηθή αμηνιφγεζε, ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πξνφδνπ, ζηε δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε, ζηελ αμηνιφγεζε κε βάζε ην απνηέιεζκα θαη 

ζηε δπλακηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία ζέηεη σο βαζηθή πξνυπφζεζε ζηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ καζεηή ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ σο «ζχλνιν», σο «φινλ». ην ζεκείν απηφ βέβαηα 

αμίδεη λα επηζεκάλνπκε πσο ζπρλά νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο 

πξνζαξκφδνληαη ζηε ινγηθή ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο κε απνηέιεζκα λα 

ζηεξίδνπλ ιεηηνπξγηθά ηνλ θιαζηθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, ν νπνίνο 

εζηηάδεη ζηελ εμέηαζε ζηείξσλ θαη αδξαλψλ γλψζεσλ, πεξηζσξηνπνηψληαο ηελ 

χπαξμε άιισλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. 
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2.3 Απζεληηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο (Authentic Learning Environment) 

 

Πξφζθαηεο έξεπλεο θαη ζεσξίεο κάζεζεο παξέρνπλ πιεζψξα απφ ζθέςεηο, ηδέεο θαη 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο καζεηνθεληξηθψλ, 

ξεαιηζηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. Καηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε βαζηζκέλεο ζηα ελλέα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απζεληηθήο κάζεζεο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηνπο Herrington and Oliver (2000) κε εθηεηακέλε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα. Οη θαηεπζχλζεηο βαζίδνληαη ζηηο θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο θαη 

θπξίσο ζηελ ζεσξία ηεο εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο (Herrington & Herrington, 2006). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απζεληηθή κάζεζεο είλαη (1) ε παξνρή απζεληηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε γλψζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή (Authentic Context), (2) νη απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Authentic 

activities), (3) ε επίδεημε ηεο εξγαζίαο ησλ εηδηθψλ (Expert performance), (4) νη 

πνιιαπινί ξφινη θαη πξννπηηθέο (Multiple roles and perspectives), (5) ε ζπλεξγαηηθή 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (Collaborative construction of knowledge) (6) ν 

αλαζηνραζκφο (Reflection), (7) ε δεκηνπξγία πξντφληνο (Articulation), (8) ε βνήζεηα 

θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Coaching and scaffolding) θαη (9) ε απζεληηθή 

αμηνιφγεζε (Authentic assessment). 

 

2.3.1 Απζεληηθό Πιαίζην (Authentic Context) 

 

Σν πιαίζην πξέπεη λα είλαη ζθαηξηθφ, λα αλαδεηθλχεη ηνπο ζθνπνχο ηεο κάζεζεο, λα 

παξέρεη θίλεηξν γηα κάζεζε θαη λα δηακνξθψλεη έλα ζηαζεξφ θαη πνιχπιεπξν 

πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ λα κπνξεί λα δηεξεπλεζεί ζε βάζνο. Γελ αξθεί απιψο λα 

δίλνληαη ζρεηηθά παξαδείγκαηα απφ θαηαζηάζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ γηα λα 

ηνληζηεί ε έλλνηα ή ην ζέκα πνπ δηδάζθεηαη. Απαηηείηαη έλα ελνξρεζηξσκέλν θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

γλψζε θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο πφξσλ πνπ ζα παξέρνπλ ηε γλψζε απφ δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο γσλίεο (Brown et al., 1989, Hill & Hannafin, 2001, Honebein, Duffy, & 

Fishman, 1993, Reeves & Reeves, 1997). 
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Πνιιά καζήκαηα δε ιακβάλνπλ ππφςε ηε δπλακηθή ελφο απζεληηθνχ πιαηζίνπ 

απνζπλδένληαο ην πιηθφ ηνπο απφ ηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία (Sternberg, Wagner, & 

Okagaki, 1993). Γηδάζθνληαη γεληθεπκέλεο ζεσξεηηθέο αξρέο θαη δεμηφηεηεο θαη φρη 

εμεηδηθεπκέλεο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηθαλφηεηεο. Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

θαζνξίδνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ην πεξηερφκελν θαη φρη νη πξαγκαηηθέο 

επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο. Σα καζήκαηα ζπλήζσο ρσξίδνληαη ζε ελφηεηεο κε βάζε 

ηα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ θαη παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή δηαιέμεσλ.  

 

Αληίζεηα, έλα κάζεκα κε έλα πην απζεληηθφ πιαίζην παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή ελφο 

ξεαιηζηηθνχ πξνβιήκαηνο δηαηεξψληαο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. 

Οη θνηηεηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο πεγέο πιεξνθνξηψλ, αληί λα 

παξνπζηάδνληαη ζέκαηα κε γξακκηθφ ηξφπν κέζσ εβδνκαδηαίσλ δηαιέμεσλ θαη 

ζεκηλαξίσλ. Σα δηθηπαθά καζήκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα πεξηβάιινλ 

δηεπαθήο πνπ δεκηνπξγεί κηα αληηπξνζσπεπηηθή κεηαθνξά θαη πεξηιακβάλεη φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, έλα κάζεκα γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα 

ζηελ εξγαζία κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί απφ κηα εηθφλα ζε 

έλα ρψξν εξγαζίαο, έλα παηδαγσγηθφ κάζεκα απφ κηα ηάμε, έλα κάζεκα 

λνζειεπηηθήο απφ έλα λνζνθνκείν θαη νχησ θαζεμήο. Με φπνηα κνξθή θαη λα 

παξνπζηάδεηαη, ην πιαίζην παξέρεη κηα ξεαιηζηηθή θαη απζεληηθή θαηάζηαζε πνπ 

νδεγεί ζηε κειέηε ελφο ζχλζεηνπ πξαγκαηηθνχ πξνβιήκαηνο. 

 

2.3.2 Απζεληηθέο Γξαζηεξηόηεηεο (Authentic Activities) 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχλ νη καζεηέο είλαη αλακθηζβήηεηα ε πην θξίζηκε 

πηπρή ηνπ ζρεδηαζκνχ θάζε καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη λα 

πεξηιακβάλνπλ ζχλζεηεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν θαη λα κελ είλαη κηα αθνινπζία απφ ζχληνκα αζχλδεηα 

παξαδείγκαηα (Bransford, Vye, Kinzer, & Ρίζθν, 1990, Brown  

et al., 1989, Lebow & ηνίρεκα, 1994, Reeves & Reeves, 1997). ηα παλεπηζηεκηαθά 

καζήκαηα ζπρλά δεηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο λα εθηειέζνπλ αθεξεκέλεο θαη κε 

εληαγκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δξαζηεξηφηεηεο (Lebow & Wager, 1994). 

Γηαηππψλνληαη έηζη ψζηε λα είλαη θαιά νξηζκέλεο, πιήξεηο ζην πεδίν εθαξκνγήο 
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(Sternberg et al., 1993) θαη πξνζαξκνζκέλεο ηειηθά ζηηο πξαθηηθέο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο ηάμεο θαη φρη ζηε κεηαθνξά ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν 

(Clayden, Desforges, Mills, & Rawson, 1994). Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο έρνπλ 

ειάρηζηεο νκνηφηεηεο κε εθείλεο ησλ πξαγκαηηθψλ επαγγεικαηηψλ (Brown et al., 

1989). 

  

ε αληίζεζε κε απηή ηελ θαηαθεξκαηηζκέλε θαη εθηφο πιαηζίνπ πξνζέγγηζε, ε 

εκπιαηζησκέλε κάζεζε πξνσζεί απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ ην 

θέληξν κειέηεο φινπ ηνπ καζήκαηνο. Ζ δξαζηεξηφηεηα δελ ζπκπιεξψλεη απαξαίηεηα 

ην κάζεκα, αιιά είλαη ην ίδην ην κάζεκα. (Herrington, Reeves, Oliver, & Woo, 

2004). Οη Lave θαη Wenger (1991) εθηζηνχζαλ ηελ πξνζνρή ζρεηηθά κε ηελ ηδέα ηεο 

εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο, ιέγνληαο φηη πεξηιακβάλεη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο έλλνηεο ηεο «κάζεζεο in situ» ή ηεο «κάζεζεο κέζα απφ ηελ πξάμε» γηα 

ηηο νπνίεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηά πξνζέγγηζε ηζνδχλακε. Αληίζεηα, νη 

απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη πεξίπινθεο θαη φρη απφιπηα 

θαζνξηζκέλεο, ψζηε λα δηαζέηνπλ ηελ ίδηα πνιππινθφηεηα κε απηέο πνπ ζπλαληψληαη 

ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

 

2.3.3 Δπίδεημε ηεο εξγαζίαο ησλ εηδηθώλ (Expert performance) 

 

Δπίδεημε ηεο εξγαζίαο ησλ εηδηθψλ ζεκαίλεη λα παξνπζηάζεηο έλα κνληέιν 

ζπκπεξηθνξάο ελφο πξαγκαηηθνχ εηδηθνχ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ πξφζβαζε 

ζε ηέηνηνπ είδνπο κνληεινπνηήζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ εξγαζίαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε 

γλσζηηθή καζεηεία, φπνπ καζεηέο θαη ηερλίηεο κάζαηλαλ λέεο δεμηφηεηεο κε ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ θαζνδήγεζε ελφο εηδηθνχ (Collins et al., 1989). εκαληηθά 

ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο ησλ εηδηθψλ ππάξρνπλ ζε ζχγρξνλεο εθαξκνγέο ηνπ κνληέινπ 

ηεο καζεηείαο, φπσο ζηελ πξαθηηθή εξγαζία θαη ζηε κάζεζε κέζα απφ κειέηεο 

πεξίπησζεο (Riesbeck, 1996). 

ε πνιιά παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα, δελ παξέρνληαη παξαδείγκαηα εδηθψλ πνπ λα 

παξνπζηάδνπλ πψο εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο ή λα ζρνιηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, 

ψζηε λα κπνξνχλ νη θνηηεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα κνληεινπνηήζνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο γλψζεο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ηέηνηνπ 

είδνπο επίδεημε ηεο εξγαζίαο ησλ εηδηθψλ, κπνξεί λα γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ 
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απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ ή ηεο εξγαζίαο κέζα ζε έλα πξαγκαηηθφ πιαίζην. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ην απαηηνχκελν παξαδνηέν γηα ηνπο θνηηεηέο είλαη κηα επηζηεκνληθή 

αλαθνξά, κηα παξφκνηα πξαγκαηηθή αλαθνξά ζα κπνξνχζε λα είλαη δηαζέζηκε. 

Απνζπάζκαηα απφ βίληεν κπνξνχλ λα δείρλνπλ ζπλεληεχμεηο ησλ εηδηθψλ ή ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγάδνληαη ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα. Έηζη, επηηξέπεηαη ζηνπο 

θνηηεηέο λα παξαηεξήζνπλ ην «θνηλσληθφ πεξηθεξεηαθφ πιαίζην» πνπ αλαπηχζζεηαη 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Δλζαξξχλνληαο ηνπο 

θνηηεηέο λα αλαδεηνχλ ηε γλψκε ησλ εηδηθψλ ζην δηαδίθηπν θαη λα εγγξάθνληαη ζε 

ιίζηεο ή νκάδεο ζπδεηήζεσλ επηηπγράλεηαη ε πξφζβαζε ζε ηδέεο ησλ εηδηθψλ θαη 

άιισλ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα εκπεηξίαο. Ζ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

παγθνζκίσλ θνηλνηήησλ καζεηψλ κέζσ εθαξκνγψλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ παξέρεη 

επθαηξίεο γηα αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ζρεηηθψλ ηζηνξηψλ. 

2.3.4 Πνιιαπινί ξόινη θαη πξννπηηθέο (Multiple roles and perspectives) 

 

ε έλα πην απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα επηηξέπεηαη θαη λα 

ελζαξξχλνληαη νη καζεηέο λα δηεξεπλνχλ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ απφ δηαθνξεηηθέο 

πξννπηηθέο, ρηαζηί θαη επαλαιακβαλφκελα (Collins et al., 1989, Spiro, Feltovich, 

Jacobson, & Coulson, 1991a). Ζ δηδαζθαιία πνπ πξνβάιιεη έλαλ θαη κφλν "νξζφ" 

ηξφπν εξκελείαο, είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Spiro, Feltovich, Jacobson θαη Coulson 

(1991b) φρη ιαλζαζκέλε, αιιά αλεπαξθήο.  

 

πρλά, ηα παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα παξέρνπλ ηε κάζεζε κέζα ζε ζηεγαλά θαη 

πεξηνξηζκέλε ζε απζηεξά φξηα (Relan & Gillani, 1997). Σν πεξηερφκελν είλαη 

εζηηαζκέλν θαη δηαζπαζκέλν, ψζηε λα παξνπζηάδεηαη ζε ελφηεηεο, αδπλαηψληαο λα 

θαιχςεη ηνπο θνηηεηέο πνπ αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθέο απφςεηο. Αληηζέησο, παξέρνληαο 

πνιιαπιέο πξννπηηθέο ψζηε λα κπνξέζνπλ νη θνηηεηέο λα εμεηάζνπλ ηα πξνβιήκαηα 

απφ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ησλ δηαθφξσλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηά, επλνείηαη 

ε δηαξθήο θαη βαζηά εμεξεχλεζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ή πξνβιήκαηνο. 
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2.3.5 Σπλεξγαηηθή νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο (Collaborative construction of knowledge)  

 

Ζ επθαηξία γηα ηνπο ρξήζηεο λα ζπλεξγάδνληαη είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, ηδίσο γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ εθπαηδεχνληαη απφ απφζηαζε (Brown et al., 

1989, Collins et al., 1989, Hooper, 1992, Reeves & Reeves, 1997). Ζ ζπλεξγαζία έρεη 

νξηζηεί σο «ε ακνηβαία εκπινθή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα ζπληνληζκέλε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ ζπιινγηθή επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο "(Roschelle & Behrend, 

1993, αλαθέξεηαη ζηελ Katz & Lesgold, 1993, ζ. 289). Οη Forman θαη Cazden (1985) 

ηζρπξίδνληαη φηη ε αιεζηλή ζπλεξγαζία δελ είλαη απιψο λα εξγάδεζαη καδί κε άιινπο, 

αιιά «ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ή ε δεκηνπξγία ελφο πξντφληνο πνπ δελ ζα 

κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί αηνκηθά» (ζει. 329). 

 

Χζηφζν, πνιιά παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα θαιιηεξγνχλ ηελ αηνκηθή εξγαζία θαη 

απφθηεζε ηεο γλψζεο αληί γηα ηε ζπλεξγαζία, αθνχ νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ αηνκηθέο. Διάρηζηεο επθαηξίεο δίλνληαη ζηνπο θνηηεηέο λα 

ζπλεξγαζηνχλ, παξά ην γεγνλφο φηη είλαη ηφζν θνληά ζην ρψξν πνπ δηδάζθνληαη θαη 

ε ηερλνινγία κπνξεί λα ηνπο θέξεη αθφκα πην θνληά. Γηα λα πξνσζεζεί ε ζπλεξγαζία, 

ε νκαδηθή εξγαζία ρξεηάδεηαη λα εληζρπζεί κε κηα θαηάιιειε δέζκε θηλήηξσλ πνπ λα 

ζπλδέεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα αλαθεξφκαζηε ζηελ νκάδα ζαλ λα είλαη έλα 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, κηα επηηξνπή, έλα ηκήκα κηαο ππεξεζίαο θαη νχησ θαζεμήο. Ζ 

ζπλεξγαζία κπνξεί επίζεο λα εληζρπζεί κέζσ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κέζσ 

ηεο ηερλνινγίαο. Γηα παξάδεηγκα, νκάδεο ζπδεηήζεσλ (forums) θαη chat rooms 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληαιιαγή θαη ηελ απφ θνηλνχ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο θαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 
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2.3.6 Αλαζηνραζκόο (Reflection) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη επθαηξίεο ζηνπο ζπνπδαζηέο λα αλαζηνράδνληαη ζρεηηθά 

κε ηε κάζεζή ηνπο, ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα δηαζέηεη απζεληηθφ πιαίζην 

θαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, πνπ εληζρχνπλ ηνλ 

αλαζηνραζκφ. Πνιινί ζεσξεηηθνί αληηκεησπίδνπλ ηνλ αλαζηνραζκφ θαη σο κηα 

δηαδηθαζία θαη σο έλα πξντφλ (Collen, 1996). Ο Knights (1985) ππνζηεξίδεη φηη ν 

αλαζηνραζκφο δελ είλαη ην είδνο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ππνδειψλεη ε νλνκαζία ηνπ - 

κηα κνλαρηθή, εζσηεξηθή δξαζηεξηφηεηα - αιιά κία ακθίδξνκε δηαδηθαζία κε ηελ 

«απαξαίηεηε πξνζνρή» ελφο άιινπ αηφκνπ. Απηή ε άπνςε ππνζηεξίδεηαη έληνλα απφ 

πνιινχο ζηε βηβιηνγξαθία νη νπνίνη επηζεκαίλνπλ φηη ν αλαζηνραζκφο είλαη κηα 

θνηλσληθή δηαδηθαζία (Kemmis, 1985) θαη φηη ε ζπλεξγαζία ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

επηηξέπεη ζηελ αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία λα γίλεη εκθαλήο (von Wright, 1992). 

 

ε πνιιά πεξηβάιινληα κάζεζεο, ππάξρνπλ ειάρηζηεο επθαηξίεο γηα αλαζηνραζκφ 

ιφγσ ηεο έκθαζεο πνπ δίλεηαη ζηελ εθκάζεζε πξνθαζνξηζκέλνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ηεο έιιεηςεο ζπλεξγαζίαο ησλ θνηηεηψλ κέζα απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαζηνραζηνχλ θνηλσληθά. Πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ν αλαζηνραζκφο, κπνξνχλ λα 

παξέρνληαη απζεληηθέο θαη νπζηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη πξφζβαζε ζηελ 

εξγαζία θαη ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ γηα λα κπνξνχλ νη θνηηεηέο λα ζπγθξίλνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο κε ηνπο εηδηθνχο. Ζ δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο επηηξέπεη ζηνπο 

θνηηεηέο λα αλαζηνραζηνχλ θνηλσληθά θαη λα εκπιαθνχλ ζε νπζηαζηηθέο ζπδεηήζεηο 

πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. Ο θάθεινο ηνπ θνηηεηή, νη δεκνζηεχζεηο ζε 

ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, νκάδεο ζπδεηήζεσλ θαη ηζηνιφγηα κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ 

ηνλ αλαζηνραζκφ ησλ θνηηεηψλ θαη λα επηηξέςνπλ ηελ θαλεξή εθδήισζή ηνπ. 

2.3.7 Γεκηνπξγία πξντόληνο (Articulation) 

 

Γηα λα παξαρζεί έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηθαλφ λα παξέρεη επθαηξίεο γηα ηε 

δεκηνπξγία πξντφληνο, ζηα καζήκαηα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ δπλαηφηεηεο γηα ηε 

δεκηνπξγία πξντφληνο θαη ηδίσο ε δεκφζηα παξνπζίαζε επηρεηξεκάησλ ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε ππεξάζπηζε κηαο ζέζεο (Edelson, Pea, & Gomez, 1996, Lave & 

Wenger, 1991). Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ελφο παξαδνηένπ πξνθαιεί ην 

ζρεκαηηζκφ, ηελ επίγλσζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο ζθέςεο. Ο 
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Vygotsky έρεη επεξεάζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο πξντφληνο ζηε κάζεζε (Davydov, 1995).  

Ο Vygotsky πίζηεπε φηη ν ιφγνο δελ είλαη απιψο ην φρεκα γηα ηελ έθθξαζε ησλ 

απφςεσλ ηνπ καζεηή, αιιά φηη ε πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ιφγνπ επεξεάδεη βαζηά 

ηε δηαδηθαζία κάζεζεο: «Ζ ζθέςε πθίζηαηαη πνιιέο αιιαγέο θαζψο κεηαηξέπεηαη ζε 

ιφγν. Γελ βξίζθεη απιψο ηξφπν έθθξαζεο κε ην ιφγν, βξίζθεη πξαγκαηηθφηεηα θαη 

κνξθή» (Lee, 1985, ζ. 79).  

 

ε πνιιά καζήκαηα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, νη καζεηέο δελ απαηηείηαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα πξντφλ θαη λα δηθαηνινγήζνπλ ην έξγν ηνπο ζε ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Αληίζεηα, νη πην απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ ηελ έθθξαζε ησλ ηδεψλ ζε κία 

κνξθή ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε. Οη θνηηεηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάινπλ θαη 

λα ππνζηεξίμνπλ ηα επηρεηξήκαηά/ πξντφληα ηνπο ζε θαηάιιεινπο ηφπνπο ζπδήηεζεο 

είηε πξφζσπν κε πξφζσπν φπσο ζηελ ηάμε, ζε ζπλέδξηα θαη ζε ζεκηλάξηα είηε κε ηε 

δεκνζίεπζή ηνπο ζην δηαδίθηπν ζε πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, θφξνπκ θαη ιίζηεο. 

 

2.3.8 Βνήζεηα θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Coaching and scaffolding)  

 

Γηα λα παξέρεηαη βνήζεηα θαη ζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θπξίσο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ (αιιά θαη απφ άιινπο θνηηεηέο), έλα απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπλεξγαηηθή κάζεζε, φπνπ νη πεξηζζφηεξν ηθαλνί λα είλαη ζε 

ζέζε λα ζπκβάιινπλ ζηε βνήζεηα θαη ζηήξημε ησλ ππνινίπσλ θαη λα παξέρεη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηα απαηηνχκελα κέζα γηα λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, φπσο θαηάιιειεο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο (Collins et al., 1989, 

Greenfield, 1984). Ζ βνήζεηα ζε έλα πεξηβάιινλ εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο απαηηεί 

«ηζρπξνχο, αιιά δηαθνξεηηθνχο ξφινπο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο» (Choi & Hannafin, 

1995) κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο καζεηέο λα εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε 

κεηαγλσζηηθφ επίπεδν (Savery & Duffy, 1996). 

 

ε πνιιά παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη δηδαθηηθφο, 

"ιέγνληαο" ζηνπο καζεηέο ηη πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη φρη βνεζεηηθφο (Harley, 1993). 

Ο εθπαηδεπηηθφο ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε κάζεζεο, (Berge, Collins, & Dougherty, 

2000, Jonassen, 1993) νξγαλψλεη ηε ζεηξά ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 



  

73 

 

ηελ αμηνιφγεζε. Μηα ζπλεζηζκέλε πξνζέγγηζε, γηα λα παξνπζηάδνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα, είλαη λα απινπνηείηαη ην ζέκα κε ηε δηάζπαζή 

ηνπ ζε ελφηεηεο. Χζηφζν, o Perkins (1991) δηαηείλεηαη φηη ε ππεξαπινχζηεπζε ζα 

πξέπεη λα πεξηνξηζηεί θαη νη εθπαηδεπηέο λα αλαδεηήζνπλ λένπο ηξφπνπο γηα ηε 

βνήζεηα θαη ζηήξημε ησλ θνηηεηψλ. ε έλα απζεληηθφ πεξηβάιινλ πξνβιέπεηαη 

βνήζεηα ζε θξίζηκεο ζηηγκέο θαη ε ζηήξημε φπνπ ν θαζεγεηήο ή/ θαη νη ζπκθνηηεηέο 

ρξεηάδεηαη λα παξέρνπλ ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ζπλδέζεηο πνπ έρεη 

αλάγθε θάπνηνο γηα λα κπνξέζεη λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηνπ. 

 

2.3.9 Απζεληηθή Αμηνιόγεζε (Authentic assessment). 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε απζεληηθή αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο ησλ θνηηεηψλ, ην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ ελνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο αμηνπνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο απνθηεζείζεο γλψζεηο θαη λα δεκηνπξγνχλ πξντφληα ή εξγαζίεο 

ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο (Duchastel , 1997, Reeves & Okey, 1996, Herrington & 

Herrington, 1998). 

 

Αλακθηζβήηεηα, ε πιεηνςεθία ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο εμαθνινπζεί λα 

θαιιηεξγεί αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ αηνκηθή 

αμηνιφγεζε. Ηδίσο ζηα ειεθηξνληθά καζήκαηα, νη θνηηεηέο αμηνινγνχληαη ζπρλά κε 

εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ή άιια ηεζη πνπ είλαη εχθνια ζηε δηφξζσζε, 

απνθαιχπηνληαο κφλν αλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ, λα αλαθαιέζνπλ ή 

λα αλαπαξάγνπλ φηη έκαζαλ εθηφο πιαηζίνπ (Wiggins, 1990). Μηα ελαιιαθηηθή 

πξνζέγγηζε είλαη λα ζπγρσλεπηεί ε αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο κάζεζεο, ζηηο νπνίεο νη θνηηεηέο λα δχλαληαη λα παξνπζηάζνπλ θαινθηηαγκέλα 

καζεζηαθά πξντφληα. 
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2.4 Οξηζκφο θα Γείθηεο Απζεληηθήο Αμηνιφγεζεο 

 

ηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ζπλαληάκε 

θάπνηα δπζθνιία, θαζψο ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια ή ελαιιαθηηθά κε 

άιινπο φξνπο, φπσο αμηνιφγεζε απφδνζεο (performance assessment) ή αμηνιφγεζε 

βαζηζκέλε ζηελ απφδνζε (performance-based assessment) ή ελαιιαθηηθή 

αμηνιφγεζε (alternative assessment) ή άκεζε αμηνιφγεζε (direct assessment) (Meyer, 

1992・ Mueller, 2003). 

 

χκθσλα κε ηνλ Grant Wiggins (1993) ε αμηνινγηθή δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη 

απζεληηθή, φηαλ εμεηάδεηαη άκεζα ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή πάλσ ζε ρξήζηκεο, 

λνεηηθέο, θαζεκεξηλέο δξάζεηο. Ο καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα, κέζσ ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο λα γλσξίδεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζε έλα πιαίζην, 

φζν ην δπλαηφ, ξεαιηζηηθφ. Οη παξαδνζηαθέο εμεηάζεηο δελ απνηεινχλ παξά έλα 

κέζν, έλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πσο ν καζεηήο απνκλεκνλεχεη πιεξνθνξίεο, ηηο 

νπνίεο εθαξκφδεη ηειείσο κεραληθά. Ζ.J.Huot (1997) ηνλίδεη πσο ε πξνζπάζεηα 

απνηίκεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή ζπλίζηαηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

πεξηιακβάλεη, θαηά θχξην ιφγν, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα εληάζζεη θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηε γλψζε θαη ηελ θξίζε ζε έλα πιαίζην απζεληηθφ. Μηα ηέηνηα 

πξνζπάζεηα πξνζιακβάλεη θάπνηα απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Απαίηεζε ρξήζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε έλα πιαίζην πνπ 

αληηπξνζσπεχεη θαηαζηάζεηο ή πξνβιήκαηα πξαγκαηηθά. 

2. Έκθαζε ζηελ αλαθάιπςε απφ ην καζεηή ηεο αθνινπζνχκελεο πνξείαο 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε δεδνκέλε, απζεληηθή θαηάζηαζε, ρσξίο λα 

επηθεληξψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

3. Απαίηεζε ρξήζεο πνιχπινθσλ λνεηηθψλ δεμηνηήησλ. 

4. Αλάθιεζε απνηειεζκάησλ κάζεζεο ή δεμηνηήησλ. 

5. Παξαηήξεζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ φςεσλ ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. 

6. Παξνρή δπλαηφηεηαο ζηνπο καζεηέο λα επηιέγνπλ ηξφπνπο ρξήζεο φζσλ 

έκαζαλ. 

 

 



  

75 

 

ην ίδην πλεχκα θηλείηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο Ryan (1994) αλαθνξηθά κε ηελ 

απζεληηθή αμηνιφγεζε: ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή, ε ελαιιαθηηθή (απζεληηθή) 

αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αμηνινγεζεί ν καζεηήο αηνκηθά, ζπγθξηλφκελνο 

κφλν κε ηελ πξνεγνχκελε πξνζπάζεηά ηνπ θαη ζε θακηά πεξίπησζε κε ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Ο θηινζνθηθφο ππξήλαο ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο εζηηάδεη ζην ηη θάλεη ν καζεηήο θηλνχκελνο κέζα ζε δηάθνξα πιαίζηα, 

ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη εληειψο ν 

εθπαηδεπηηθφο απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο, φρη κφλν, είλαη αλά 

πάζα ζηηγκή ελήκεξνο γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ηνπ, αιιά επηπιένλ, είλαη ζε 

ζέζε λα ζηνηρεηνζεηεί επαξθψο ηηο απνθάζεηο ηνπ.  

 

Γηα ηνπο Vavrous, 1990 & Torrance, 1995 (φπ. αλαθ. ζην Αλδξεαδάθεο, 2006) ε 

απζεληηθή αμηνιφγεζε απνηειεί ηε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη 

θαηαγξαθήο πνηθίισλ ζηνηρείσλ πνπ δείρλνπλ ηελ πξφνδν ελφο καζεηή κέζα ζ’ έλα 

πιαίζην δηδαζθαιίαο - κάζεζεο ην νπνίν απαηηεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ. 

 

Ο Mac Beath (2001) αλαθέξεη πσο έλα πγηέο εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη 

αλνηθηφ θαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα απνινγηζκνχ θαη βειηίσζήο ηνπ, ψζηε λα 

απνηειεί εγγχεζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ παηδηψλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ηεο 

γλψζεο. ηελ πξφθιεζε απηή, ε απάληεζε είλαη ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο, κηαο δηαδηθαζίαο πνπ, πξσηίζησο, εκπιέθεη ηνπο καζεηέο 

ζηνλ αμηνινγηθφ κεραληζκφ, πξνζθέξνληαο ηνπο πνηθίια εθφδηα: 

1. Υξεζηκνπνηεί πξαθηηθέο πνπ αλαδεηθλχνπλ ην δεκηνπξγηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη 

εθαξκφδεη ηηο απνθηεζείζεο γλψζεηο ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. 

2. Απνθεχγεη ηε ζηείξα απνκλεκφλεπζε θαη ηελ απιή ζπγθξάηεζε πιεξνθνξηψλ, 

αθνχ πιένλ είλαη ζε ζέζε λα ζπζρεηίδεη δεδνκέλα θαη λα νδεγείηαη ζε 

ζπκπεξάζκαηα θαη ηεθκεξησκέλε δξάζε. 

3. Παξαθνινπζεί, ζπλδηακνξθψλεη, έρεη ηεθκεξησκέλν ιφγν γηα ηα απνηειέζκαηα 

ηεο παηδαγσγηθήο θαη αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο. 

4. Απνθηά δπλαηφηεηα ζηνραζκνχ θαη θξηηηθήο αλάιπζεο ηεο παηδαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

5. Αληαπνθξίλεηαη κε επειημία ζηηο εθάζηνηε ηδηαηηεξφηεηεο ηεο παηδαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. 
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Απζεληηθή αμηνιφγεζε ζεκαίλεη πξσηίζησο απζεληηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε θαη 

κεηά αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο. Αθνξά θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο θαη 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ ηε λέα γλψζε κε ηξφπν 

ελεξγεηηθφ, πάλσ ζε φ,ηη έρνπλ ήδε θάλεη. Σα πεξηερφκελα ηεο κάζεζεο θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο ηνπ θαζελφο, αιιά θαη ηεο νκάδαο κέζα ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη. Πξνσζείηαη, έηζη, ε νιηζηηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ, κέζα απφ ηε 

βησκέλε πξαγκαηηθφηεηα θαη εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα 

ζπλεξγάδεηαη, λα επελεξγεί πάλσ ζηα πξάγκαηα, λα δηακνξθψλεη άπνςε, λα 

ζπλαπνθαζίδεη δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζπλαμηνινγεί (Παληαδήο & αθειιαξίνπ, 

2005). 

 

πλνςίδνληαο, θαηαγξάθνπκε ηα βαζηθά ζεκεία ζηα νπνία εζηηάδεη ε απζεληηθή 

αμηνιφγεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία:  

α) αλαιπηηθή δεμηφηεηα ησλ καζεηψλ 

β) δεμηφηεηα αμηνπνίεζεο θαη ρξήζεο ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο 

γ) δεμηφηεηα έληαμεο θαη ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα κηαο νκάδαο 

δ) έκθαζε ηφζν ζε γξαπηέο, φζν θαη ζε πξνθνξηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ.  

Αλ επηρεηξνχζακε λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα γηαηί λα εθαξκνζηεί ε απζεληηθή 

αμηνιφγεζε ζηε ζέζε ηεο παξαδνζηαθήο, ζα παξαζέηακε ηελ άπνςε πνιιψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δειψλνπλ πσο νη καζεηέο ζα έπξεπε λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηε δηαινγηζηηθή ζθέςε (higher order thinking skills), αληί ηεο ζηείξαο 

απνκλεκφλεπζεο κε κεραληθφ ηξφπν. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έπεηηα απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή 

ηφζν ηεο ςπρνκεηξίαο φζν θαη ηεο αμηνιφγεζεο κε αλαθνξά ζε θξηηήξην θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο, δηαθαίλνληαη λέεο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο. 

χκθσλα κε απηέο ε αμηνιφγεζε: α) πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνπο δαζθάινπο ηεο ηάμεο 

κέζα ζηα ζρνιεία θαη β) ν ζηφρνο ηεο πξέπεη λα είλαη ε πξνψζεζε ηεο κάζεζεο κέζσ 

ηεο παξαθίλεζεο ησλ καζεηψλ. Μέζα απφ απηέο ηηο απαηηήζεηο εγθαηαιείπνληαη 

ζηαδηαθά νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη θαη πξνβάιιεη ε απαίηεζε γηα κηα πεξηζζφηεξν 

απζεληηθή αμηνιφγεζε. 
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Πίζσ απφ ηηο παξαδνζηαθέο φζν θαη ηηο απζεληηθέο αμηνινγήζεηο ππάξρεη ε 

πεπνίζεζε φηη ε βαζηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε αλάπηπμε ηθαλψλ θαη 

παξαγσγηθψλ πνιηηψλ (Mueller, 2003). Απφ απηή ηελ θνηλή αξρή, νη δχν πξννπηηθέο 

ζηελ αμηνιφγεζε απνθιίλνπλ. Οπζηαζηηθά, ε παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε ζηεξίδεηαη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία πνπ πηνζεηεί ηνλ αθφινπζν ζπιινγηζκφ: 

1. Ζ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα αλαπηπρζνχλ ηθαλνί θαη παξαγσγηθνί 

πνιίηεο. 

2. Γηα λα είλαη έλα άηνκν παξαγσγηθφο πνιίηεο, πξέπεη λα θαηέρεη νξηζκέλεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. 

3. Δπνκέλσο, ηα ζρνιεία πξέπεη λα δηδάμνπλ απηέο ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο. 

4. Γηα λα θαζνξηζηεί ε επηηπρία, ην ζρνιείν πξέπεη έπεηηα λα εμεηάζεη ηνπο 

καζεηέο, γηα λα δεη εάλ απέθηεζαλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαλ. 

 

ην πξφηππν ηεο παξαδνζηαθήο αμηνιφγεζεο, ινηπφλ, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ νδεγεί 

ηελ αμηνιφγεζε. Πξψηα θαζνξίδεηαη ην corpus ηεο γλψζεο θαη έπεηηα ε γλψζε 

δηαρέεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ κεηαδίδεηαη κε ηε δηδαζθαιία. ηε ζπλέρεηα, 

νη αμηνινγήζεηο εθαξκφδνληαη, γηα λα θαζνξίζνπλ εάλ ε απφθηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ επηηεχρζεθε. 

 

Αληίζεηα, ε απζεληηθή αμηνιφγεζε πξνθχπηεη απφ έλα δηαθνξεηηθφ ζπιινγηζκφ: 

1. Ζ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα αλαπηπρζνχλ ηθαλνί θαη παξαγσγηθνί 

πνιίηεο. 

2. Γηα λα είλαη έλα άηνκν παξαγσγηθφο πνιίηεο, πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα 

επηηπγράλεη ηνπο ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

3. Δπνκέλσο, ηα ζρνιεία πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ ηθαλνί 

ζηελ εθηέιεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ φηαλ απνθνηηήζνπλ. 

4. Γηα λα θαζνξηζηεί ε επηηπρία, ην ζρνιείν πξέπεη λα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο 

λα θαηαθηήζνπλ ηνπο ζεκαληηθνχο ζηφρνπο πνπ αλαπαξηζηνχλ ηηο 

πξαγκαηηθέο πξνθιήζεηο ηεο δσήο έηζη, ψζηε λα δνπλ εάλ είλαη ζε ζέζε λα 

ηνπο πεηχρνπλ. 
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Καηά ζπλέπεηα, ζηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε είλαη ε αμηνιφγεζε πνπ θαζνξίδεη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη φρη ην αληίζεην. Γειαδή, νη δάζθαινη θαζνξίδνπλ αξρηθά 

ηνπο ζηφρνπο πνπ νη καζεηέο ζα εθηειέζνπλ γηα λα θαηαδείμνπλ ηελ θαηάθηεζή ηνπο 

(mastery), θαη έπεηηα αλαπηχζζεηαη έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζα επηηξέςεη ζηνπο 

καζεηέο λα εθηειέζνπλ θαιά εθείλνπο ηνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζα πεξηιάκβαλαλ ηελ 

απφθηεζε ηεο νπζηαζηηθήο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ γηα ηελ πξαγκαηηθή δσή. 

Απηφ έρεη αλαθεξζεί θαη σο αλάδξνκνο πξνγξακκαηηζκφο (backwards programming) 

(McDonald, 1999). 

2.4.1 Οη πέληε δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο αμηνιόγεζεο 

 

Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Μηα δξαζηεξηφηεηα απζεληηθήο αμηνιφγεζεο απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα 

ζπλδπάζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο φπσο θάλνπλ νη 

επαγγεικαηίεο (Darling, Hammond & Snyder, 2000, Gielen et al., 2003, Van 

Merriënboer, 1997). Δπηπιένλ, πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ έξγνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο (Petraglia, 1998, 

Uhlenbeck, 2002). Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θάζε δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο πξέπεη λα 

είλαη πνιχ πεξίπινθε, φπσο ππνζηεξίδεηαη ζπρλά απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (π.ρ., Herrington & Herrington, 1998, Wiggins, 1993). 

Παξφιν πνπ ηα πεξηζζφηεξα απζεληηθά πξνβιήκαηα είλαη ζχλζεηα, κε πνιιέο 

παξακέηξνπο, κε πνιιέο αξρέο, φρη απφιπηα δνκεκέλα θαη κε πνιιέο πηζαλέο ιχζεηο, 

ηα πξνβιήκαηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο κπνξεί λα είλαη απιά, δνκεκέλα, κε κία ζσζηή 

απάληεζε θαη κηα κέζνδν επίιπζεο (Cronin, 1993). Ζ ίδηα αλάγθε γηα νκνηφηεηα 

ηζρχεη θαη γηα ηελ θπξηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο κηαο 

ιχζεο (Honebein et al., 1993). Σα ηδηνθηεζηαθά/πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

θνηηεηψλ ζηε δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα κνηάδνπλ κε απηά ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζηελ αληίζηνηρε εξγαζία ηνπο. Οη Savery θαη Duffy (1995) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε παξαρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο θπξηφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη 

ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ιχζεο ζηνπο θνηηεηέο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ απζεληηθή κάζεζε θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ πξαγκαηηθή δσή, νη αλαζέζεηο εξγαζηψλ επηβάιινληαη ζπρλά 

απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη νη επαγγεικαηίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηππνπνηεκέλα εξγαιεία θαη 
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δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, φπνηε ε θπξηφηεηα πεξλά ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηνλ εξγνδφηε. Άξα, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ππνζηεξίδεη φηη πξνθεηκέλνπ λα 

γίλνπλ αληαγσληζηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί νη καζεηέο ζηελ αληηκεηψπηζε 

επαγγεικαηηθψλ πξνβιεκάησλ, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα κνηάδεη 

ζηελ πνιππινθφηεηα θαη ζε επίπεδα δηθαησκάησλ κε ηελ θαηάζηαζε θξηηήξην. 

 

Μέρξη απηφ ην ζεκείν ε απζεληηθφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαίλεηαη λα είλαη κηα 

αξθεηά αληηθεηκεληθή δηάζηαζε. Απηή ε αληηθεηκεληθφηεηα αλαηξέπεηαη απφ ηνπο 

Messick (1994) θαη Stein, Isaacs, & Andrews (2004), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

αληίιεςε ηνπ καζεηή γηα ηε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ζην επίθεληξν ηεο 

απζεληηθφηεηαο. Σνλίδνπλ φηη ε παξνρή απιψο δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο 

αληηπξνζσπεπηηθψλ ησλ επαγγεικαηηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ αξθεί γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο απζεληηθήο εκπεηξίαο, εθ 'φζνλ νη καζεηέο δελ ζεσξνχλ ηελ αμηνιφγεζε 

ζεκαληηθή. Οη Sambell, McDowell θαη Brown (1997) θαη Lizzio θαη Wilson (2004) 

έδεημαλ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα αληηιακβάλνληαη φηη ε 

δξαζηεξηφηεηα είλαη ζρεηηθή θαη αληηπξνζσπεπηηθή ησλ κειινληηθψλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο ξφισλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη (α) βιέπνπλ ηε ζχλδεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κε κηα θαηάζηαζε ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ή κε κηα εξγαζηαθή 

θαηάζηαζε θαη (β) ζεσξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα σο κηα πνιχηηκε κεηαβηβάζηκε 

δεμηφηεηα. αθψο, νη αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε ή ηε ζεκαζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

δηαθέξνπλ απφ καζεηή ζε καζεηή θαη πηζαλψο αθφκα θαη λα αιιάμνπλ φηαλ ζα 

αξρίζνπλ λα απνθηνχλ πξαθηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία (Lizzio & Wilson, 2004a). 

 

Φπζηθφ πιαίζην (physical context) 

 

Σν πνχ βξηζθφκαζηε, ζπρλά αλ φρη πάληα, θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάλνπκε 

θάηη θαη ζπλήζσο ν πξαγκαηηθφο ηφπνο είλαη πην βξψκηθνο (θπξηνιεθηηθά θαη 

κεηαθνξηθά) απφ ηα αζθαιή πεξηβάιινληα κάζεζεο. Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα 

έλαλ κεραληθφ ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ. Ζ δπλαηφηεηα ελφο ζηξαηηψηε λα βξεη ην 

πξφβιεκα ζε έλα φρεκα πνπ δε δνπιεχεη κπνξεί λα αμηνινγεζεί ζε έλα θαζαξφ 

ζπλεξγείν κε δηαζεζηκφηεηα φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, αιιά ην κειινληηθφ 

θπζηθφ πεξηβάιινλ πηζαλφηαηα ζα πεξηιακβάλεη κηα εκπφιεκε δψλε, δχζθνιεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, ιηγφηεξν ρψξν θαη ιηγφηεξν εμνπιηζκφ. Αθφκα θαη αλ κηα 

δξαζηεξηφηεηα είλαη απζεληηθή, κπνξεί λα είλαη ακθηζβεηήζηκν αλ αμηνινγψληαο 
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ηνπο καζεηέο ζε έλα μεθάζαξν θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ πξαγκαηηθά αμηνινγείηαη ε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

δσήο. 

 

Σν θπζηθφ πιαίζην ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα αληαλαθιά ηνλ ηξφπν πνπ 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή 

(Brown, Collins & Duguid, 1989, Herrington & Oliver, 2000). Ζ πηζηφηεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζην πιαίζην ησλ πξνζνκνηψζεσλ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

θαη πεξηγξάθεη πφζν πηζηά κηα πξνζνκνίσζε κηκείηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Alessi, 

1988). Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε ζπρλά κεηαρεηξίδεηαη πεξηβάιινληα πςειήο 

πηζηφηεηαο. Ζ παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ θαη ε πνζφηεηα ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ 

πιαηζίνπ απνηεινχλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ βαζκνχ πηζηφηεηαο. Έηζη, έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πιαηζίνπ είλαη ν αξηζκφο θαη ηα είδε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ σο επί ην πιείζηνλ ζρεηηθέο αιιά θαη άζρεηεο 

πιεξνθνξίεο (Herrington & Oliver, 2000) θαη ηα νπνία πξέπεη λα κνηάδνπλ κε ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο θξηηήξην (Arter & Spandel, 1992, 

Segers, Dochy, & De Corte, 1999). 

 

Γηα παξάδεηγκα, ν Resnick (1987) ππνζηεξίδεη φηη νη πεξηζζφηεξεο εμεηάζεηο ζην 

ζρνιείν αθνξνχλ εξγαζίεο απνκλεκφλεπζεο, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ζρνιείνπ 

ζπρλά είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε εξγαιεία θαη πφξνπο (φπσο ππνινγηζηέο, πίλαθεο, 

πξφηππα) θαζηζηψληαο ηηο ζρνιηθέο εμεηάζεηο ιηγφηεξν απζεληηθέο. Ο Segers θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (1999) ππνζηεξίδνπλ φηη ζα ήηαλ κε απζεληηθφ λα ζηεξείο απφ ηνπο 

θνηηεηέο ηνπο πφξνπο θαη ηηο πεγέο αθνχ θαη νη επαγγεικαηίεο βαζίδνληαη ζε πφξνπο 

θαη πεγέο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ παξνρή ελφο 

απζεληηθνχ θπζηθνχ πιαηζίνπ είλαη ν ρξφλνο πνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο αμηνιφγεζεο (Wiggins, 1989). Σα δηαγσλίζκαηα 

ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα παξάδεηγκα 

δχν ψξεο, ην νπνίν είλαη αθηεξσκέλν εμ νινθιήξνπ ζην δηαγψληζκα. ηελ 

πξαγκαηηθή δσή, νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ ζπρλά πεξηζζφηεξν 

ρξφλν θαη θαηαλεκεκέλν ζε δηαθνξεηηθέο εκέξεο ή αληίζεηα απαηηνχλ γξήγνξε θαη 

άκεζε αληίδξαζε ζε θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Ο Wiggins (1989) αλαθέξεη φηη 

κηα απζεληηθή αμηνιφγεζε δελ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κε ξεαιηζηηθνχο θαη 

απζαίξεηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. πκπεξαζκαηηθά, ην επίπεδν ηεο 
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απζεληηθφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πιαηζίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ νκνηφηεηα ησλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ κε απηά ζηελ θαηάζηαζε θξηηήξην. 

 

Κνηλσληθφ Πιαίζην (Social Context)  

 

Γελ είλαη κφλν ην θπζηθφ πιαίζην, αιιά θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην πνπ επεξεάδεη ηελ 

απζεληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο. Οη Brown, Collins θαη Duguid (1989) ππνζηήξημαλ 

φηη κηα απζεληηθή δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

ηνπ πνιηηηζκνχ ή ηεο θνηλσλίαο. ηελ πξαγκαηηθή δσή, ε ζπλεξγαζία είλαη ζπρλά ν 

θαλφλαο παξά ε εμαίξεζε θαη ν Resnick (1987) ηνλίδεη φηη ε κάζεζε θαη ε εθηέιεζε 

εξγαζηψλ εθηφο ζρνιείνπ σο επί ην πιείζηνλ ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα θνηλσληθφ 

ζχζηεκα. Χο εθ ηνχηνπ, έλα κνληέιν γηα ηελ απζεληηθφηεηα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε θνηλσληθέο δηεξγαζίεο πνπ ππάξρνπλ ζην πιαίζην ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Απηφ 

πνπ είλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθφ ζε κηα απζεληηθή αμηνιφγεζε είλαη λα κνηάδνπλ νη 

θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο ηεο αμηνιφγεζεο κε ηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο κηαο 

ηζνδχλακεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο. ε απηφ ην ζεκείν, ην πιαίζην απηφ δηαθσλεί 

κε ηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε δηφηη νξίδεη ηε ζπλεξγαζία σο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απζεληηθφηεηα (π.ρ., Herrington & Herrington, 1998). Αλ ε 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε απαηηεί ζπλεξγαζία, ηφηε θαη ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ζπλεξγαζία, αιιά αλ ε θαηάζηαζε ζπλήζσο αληηκεησπίδεηαη 

κεκνλσκέλα, ηφηε θαη ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα είλαη αηνκηθή. Όηαλ ε αμηνιφγεζε 

απαηηεί ηε ζπλεξγαζία, δηαδηθαζίεο φπσο ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ε ζεηηθή 

αιιειεμάξηεζε θαη ε αηνκηθή επζχλε πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε (Slavin, 1989). 

Όηαλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αμηνιφγεζε είλαη αηνκηθή, ην θνηλσληθφ πιαίζην 

πξέπεη λα ελζαξξχλεη έλα είδνο επγελνχο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

 

 

Απνηέιεζκα/Μνξθή Αμηνιφγεζεο (Assessment Result/Form)  

 

Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ζρεηίδεηαη κε ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

εμαγφκελνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο αμηνιφγεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην πεξηερφκελν ηεο 

αμηνιφγεζεο. Έλα απζεληηθφ απνηέιεζκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξία ζηνηρεία. Θα 

πξέπεη λα απαηηεί απφ ηνπο ζπνπδαζηέο λα απνδεηθλχνπλ ηε κάζεζε ή ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο κε ηε δεκηνπξγία ελφο πνηνηηθνχ πξντφληνο ή κε ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ, πνπ 
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κπνξεί λα θιεζνχλ λα πινπνηήζνπλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Δπηπιένλ, απηφ ζα πξέπεη 

λα κπνξεί λα είλαη νξαηφ θαη παξαηεξήζηκν απφ ηξίηνπο (Wiggins, 1993). Οη καζεηέο 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δείμνπλ ζε ηξίηνπο φηη ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

αληαλαθινχλ πξαγκαηηθή άξηηα απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ ηθαλνηήησλ. Ζ ινγηθή 

πίζσ απφ ηελ απαίηεζε λα απνδεηθλχνπλ νη θνηηεηέο ηε κάζεζή ηνπο κέζσ κηαο 

παξαηεξήζηκεο εθηέιεζεο έξγνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δσήο είλαη φηη απηφ 

επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, φζν ην δπλαηφλ εγθπξφηεξα, γηα βαζηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ηε δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ γηα κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ζε 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο εξγαζίαο (Darling-Hammond & Snyder, 2000 , Klarus, 2003). 

Γεδνκέλνπ φηη ε επίδεημε ησλ ζρεηηθψλ ηθαλνηήησλ ζπρλά δελ είλαη δπλαηή ζε κία 

θαη κνλαδηθή δνθηκαζία, κηα απζεληηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα 

ζεηξά απφ πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνιιαπινχο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

κάζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε αζθαιή θαη δίθαηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο 

(επαγγεικαηηθέο) ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ (Darling-Hammond & Snyder). 

Uhlenbeck (2002), γηα παξάδεηγκα, έδεημε φηη ν ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ κεζφδσλ 

αμηνιφγεζεο ήηαλ απαξαίηεηνο γηα λα θαιχςεη επαξθψο φιν ην εχξνο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο εθπαηδεπηηθνχ. 

 

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο (Criteria)  

 

Σα θξηηήξηα είλαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο πνπ 

απνηηκψληαη. Σα πξφηππα (standards) είλαη ην επίπεδν ηεο απφδνζεο πνπ αλακέλεηαη 

απφ δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο θαη ειηθίεο καζεηψλ (Arter & Spandel, 1992). Σα 

θξηηήξηα θαη ηα πξφηππα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαθψλ 

επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή (Darling-Hammond & Snyder, 2000). 

Δπηπιένλ, νξηζκέλα θξηηήξηα ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε έλα ξεαιηζηηθφ 

απνηέιεζκα, ψζηε λα εμεγνχληαη αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ή νη πξνδηαγξαθέο 

ηνπ πξντφληνο, ηεο δηαδηθαζίαο, ηεο επίδνζεο ή ησλ ιχζεσλ πνπ νη καζεηέο πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπλ.  

 

Ο θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ θαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ ζαθήο θαη μεθάζαξε δηαηχπσζή 

ηνπο ζηνπο καζεηέο είλαη ζεκαληηθή δηάζηαζε γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε 

(Darling-Hammond, 1994), δηφηη απηφ θαζνδεγεί ηε κάζεζε (Sluijsmans, 2002). 
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Έπεηηα, θαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή νη εξγαδφκελνη ζπλήζσο γλσξίδνπλ κε πνηα 

θξηηήξηα ζα θξηζνχλ νη επηδφζεηο ηνπο. Σειηθά, απηφ ζεκαίλεη φηη ε απζεληηθή 

αμηνιφγεζε είλαη κηα θξίζε αλαθεξφκελε ζε θξηηήξηα. 

 

Ζ εηθφλα 3 δείρλεη φηη ε δηάζηαζε ησλ θξηηεξίσλ έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην πιαίζην 

ησλ 5 δηαζηάζεσλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ δηάζηαζε απηή έρεη ακθίπιεπξε 

ζρέζε κε φιεο ηηο άιιεο δηαζηάζεηο. Απφ ηε κία πιεπξά, ηα θξηηήξηα κε βάζε ηελ 

επαγγεικαηηθή πξαθηηθή, πνπ είλαη ζπρλά ε αθεηεξία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

απζεληηθψλ αμηνινγήζεσλ, ζα πξέπεη λα θαζνδεγνχλ ηε δηακφξθσζε ησλ άιισλ 

ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα θξηηήξηα ζα πξέπεη επίζεο λα 

αληαλαθιψληαη ζε θάζε κηα άιιε δηάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην 

θπζηθφ πιαίζην απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ πφξσλ θαη κέζσλ, ηα θξηηήξηα ζα πξέπεη 

λα θαζνξίδνπλ πψο απηά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίδεημε ησλ 

ηθαλνηήησλ, αθνχ ηα θξηηήξηα απηά θαζνδεγνχλ ηε κάζεζε ησλ θνηηεηψλ. 

 

Δηθόλα 3: Οη πέληε δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο αμηνιόγεζεο  
Gulikers, J. T. M. Gulikers, J. T. M. , Bastiaens, Th. J., & Kirschner, P. A. (2006) 
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2.4.2 Αληηιήςεηο γηα ηελ Απζεληηθή Αμηνιόγεζε 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζθνπφο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε δεκηνπξγία 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ νδεγνχλ ζηε κάζεζε ζε βάζνο θαη ε αλάπηπμε πεξηζζφηεξν 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ή ηθαλνηήησλ (Boud, 1995, Dochy, 2001, Herrington & 

Herrington, 1998, Tillema et al., 2000). Γπζηπρψο, απηή ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηεο κάζεζεο δελ είλαη ηφζν επζεία. Ζ κάζεζε επεξεάδεηαη απφ ηελ 

αμηνιφγεζε κε ηξεηο ηξφπνπο (Boud, 1995) (α) απφ ηηο θπζηθέο ή αληηθεηκεληθέο 

ηδηφηεηεο ηεο αμηνιφγεζεο, (β) απφ ηελ εξκελεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην ππφ 

αμηνιφγεζε πιηθφ (δειαδή, ν θαζεγεηήο δηακνξθψλεη ην πιηθφ πνπ πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί κε έλαλ νξηζκέλν ηξφπν θαη επηιέγεη δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο 

θαηάιιειεο γηα ην ζέκα θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο) θαη (γ) απφ 

ηελ εξκελεία ηνπ καζεηή γηα ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. 

Πξνεγνχκελε έξεπλα (Entwistle, 1991, Gijbels, 2005, Scouller & Prosser, 1994, 

Scouller 1997, Struyven, Dochy, & Janssen, 2003, Van Rossum & Schenk, 1984) 

έδεημε φηη ηδίσο ην ηξίην ζηνηρείν, νη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αμηνιφγεζεο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε 

ηεο κάζεζεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ αμηνιφγεζε σο 

κέηξεζε ηεο αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ, ρξεζηκνπνηνχλ κηα επηθαλεηαθή ζηξαηεγηθή 

κειέηεο πνπ θαίλεηαη θαηάιιειε γηα ηε κάζεζε κέζσ απνζηήζηζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ απζεληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο, νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα αζθνχλ επηξξνή. Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο, ε απζεληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ ηεο 

νκνηφηεηαο κεηαμχ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο. Με βάζε 

απηφ, ζα κπνξνχζε ε απζεληηθφηεηα λα θαίλεηαη ζαλ λα είλαη κηα αληηθεηκεληθή 

θαηαζθεπή, αιιά ε απζεληηθφηεηα δελ είλαη «αληηθεηκεληθή». Κάηη είλαη απζεληηθφ ζε 

ζρέζε κε θάηη άιιν, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα θαηάζηαζε, έλαλ ηφπν ή έλα 

επάγγεικα (Honebein, Duffy, & Fishman, 1993, Messick, 1994, Petraglia, 1998, 

Radinsky, Bouillion, Lento, & Gomes, 2001). Πφζν έλα άηνκν ζεσξεί φηη ε 

αμηνιφγεζε είλαη απζεληηθή εμαξηάηαη απφ ην πιαίζην αλαθνξάο πνπ έρεη ζην κπαιφ 

ηνπ κε βάζε ην νπνίν κεηξά ηελ απζεληηθφηεηα. Δπηπιένλ, ε αληίιεςε ελφο αηφκνπ 



  

85 

 

γηα ηελ απζεληηθφηεηα κπνξεί λα αιιάμεη. Απηφ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ηεο 

πνζφηεηαο θαη ηνπ είδνπο ηεο πξαθηηθήο εκπεηξίαο, ηεο εθπαίδεπζεο ή ηεο ειηθίαο 

(Honebein et al, Lizzio & Wilson, 2004a, Petraglia, 1998). Απηφ ζεκαίλεη φηη απηφ 

πνπ έλα άηνκν αληηιακβάλεηαη σο απζεληηθφ δελ είλαη θαη’ αλάγθε απζεληηθφ ζηα 

κάηηα θάπνηνπ άιινπ. Αλ είλαη αιήζεηα φηη νη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ απζεληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο θαζνδεγνχλ ηε κάζεζή ηνπο, ηφηε απηφ ζεκαίλεη 

φηη πξηλ ε απζεληηθή αμηνιφγεζε κπνξέζεη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηε κάζεζε, είλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε ν καζεηήο λα αληηιακβάλεηαη ηελ αμηνιφγεζε σο απζεληηθή 

(Radinsky et al., 2001). 

 

Κάλνληαο κηα αμηνιφγεζε πην απζεληηθή ζηα κάηηα ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο δελ είλαη 

αξθεηφ, αθνχ ζηελ επηξξνή ηεο αμηνιφγεζεο ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα 

κεζνιαβνχλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο 

(Boud, 1995, Entwislte, 1991, Sambell et al., 1997, Scouller, 1997). Απηέο νη κειέηεο 

δείρλνπλ φηη ν ηξφπνο πνπ νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ αμηνιφγεζε, θαη φρη ε 

πξαγκαηηθή αμηνιφγεζε ή νη πξνζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, επεξεάδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αληηιήςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ 

ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κειέηεο ηνπο (πσο 

καζαίλνπλ) θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηά ηνπο (ηη καζαίλνπλ). Σα 3P (Presage-

Process-Product) ηνπ κνληέινπ ηνπ Biggs, 1989, εμεηάδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

αληηιήςεσλ ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Presage variables), ηνπ ηξφπνπ κειέηεο 

(Process variables) θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Product variables). Ο Biggs 

ππνζηεξίδεη φηη ε επηξξνή ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηψλ κπνξεί λα είλαη πνιχ 

έληνλε θαη φηη νη αληηιήςεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε κάζεζή ηνπο κε δχν 

ηξφπνπο. Οη αληηιήςεηο γηα ην πεξηβάιινλ κάζεζεο κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε 

επίδξαζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, αιιά θαη ε επηξξνή ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κπνξεί επίζεο λα είλαη έκκεζε, κέζσ ηνπ ηξφπνπ 

κειέηεο. Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα (Lizzio, Wilson, & Simons, 2002) ππνζηεξίδνπλ 

θαη ηηο δχν απηέο ζρέζεηο. Έδεημαλ φηη ε ζεηηθή αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο 

είρε άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο, θαζψο θαη κηα έκκεζε 

επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηελ παξαθίλεζε ηεο κειέηεο ζε 

βάζνο. Δπηπιένλ, κειέηεο ησλ Scouller (1997, 1998) θαη Sambell, McDowell, θαη 

Brown (1997) έδεημαλ φηη νη θνηηεηέο πξνζάξκνζαλ ηνλ ηξφπν κειέηεο ηνπο, φηαλ 

αληηιήθζεθαλ φηη νη αμηνινγήζεηο έρνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο. Όζνλ αθνξά ηηο 
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αληηιήςεηο γηα ηελ απζεληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο, νη McDowell (1995) θαη 

Herrington θαη Herrington (1998) έδεημαλ φηη νη θνηηεηέο ιέλε φηη ε αμηνιφγεζε 

επεξεάδεη ζεηηθά ηε κάζεζή ηνπο, φηαλ ζεσξνχλ φηη είλαη ζπλαθήο ή φηη έρεη θάπνηα 

ζχλδεζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απηά ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη αληηιήςεηο 

ησλ θνηηεηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ 

αλάπηπμε αμηνινγήζεσλ. Δάλ απμάλνληαο ηελ απζεληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο 

εθηηκάηαη φηη θηλεηνπνηείηαη ε βαζηά κάζεζε θαη βνεζνχληαη νη καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο, ηφηε είλαη επηηαθηηθή αλάγθε νη καζεηέο λα 

αληηιακβάλνληαη ηελ αμηνιφγεζε σο απζεληηθή, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα θάλεη 

ηνπο καζεηέο λα απνθαζίζνπλ φηη ε βαζηά κειέηε ζα δψζεη ηα θαιχηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα . 

 

2.4.3 Πξνζεγγίζεηο Μειέηεο (Study Approach) 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ καζεηψλ ζηε κάζεζε απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ βήκα ζηελ αλάπηπμε ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Γηα λα 

δεκηνπξγεζεί έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, είλαη απαξαίηεην λα κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζή ηνπο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλα καζεηή θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κάζεζεο έρνπλ ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ (Biggs, 

1979, p.381). Γχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κάζεζε, ε κειέηε ζε «βάζνο» θαη ε 

«επηθαλεηαθή» κειέηε, έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφ, κε ηελ ζε 

βάζνο πξνζέγγηζε λα θαίλεηαη λα νδεγεί ζε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη 

γηα απηφ λα ζεσξείηαη ε επηζπκεηή πξνζέγγηζε γηα ηνπο καζεηέο. Ζ κειέηεο ζε βάζνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο κειέηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη 

ζηελ θαηαζθεπή αμηφινγεο γλψζεο απφ ην πεξηερφκελν πνπ πξέπεη λα καζεπηεί. Ζ 

επηθαλεηαθή κειέηε πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

απνκλεκφλεπζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή απνζπαζκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ (Biggs, 1987). 

Οη πξνζεγγίζεηο ησλ καζεηψλ ζηε κάζεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, επεηδή δελ είλαη ζηαζεξέο θαη επεξεάδνληαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, εηδηθά απφ ην πεξηβάιινλ κάζεζεο. Έηζη, νη Biggs, Kember θαη Leung 

ηζρπξίδνληαη φηη "ε πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε πεξηγξάθεη ηε θχζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα 
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ζηνπο καζεηέο, ην πιαίζην θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο" (2001, ζ. 137). Γλσξίδνληαο ηηο 

πξνζεγγίζεηο ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ 

ζηξαηεγηθέο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε βαζηά κάζεζε.  

 

2.4.4 Κίλεηξα (Motivations) 

 

Σα θίλεηξα ζεσξνχληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο σο ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, γηαηί επεξεάδνπλ ηελ νξγάλσζε γλσζηηθψλ θαη 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ επίδνζή ηνπο 

(Wigfield & Eccles, 2000; Boekaerts, 2001). Ση φκσο ελλννχκε κε ηνλ φξν θίλεηξα; 

Γεληθά, ηα θίλεηξα νξίδνληαη σο νη δπλάκεηο ή αηηίεο πνπ ελζαξξχλνπλ ή παξσζνχλ 

ην άηνκν λα αζρνιεζεί ή λα επηδηψμεη ηελ επηηπρία θάπνηνπ ζηφρνπ (Φηιίππνπ & 

Υξίζηνπ, 2001). ην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ν φξνο αλαθέξεηαη ζηε δηάζεζε, ηελ 

επηκνλή θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ νη καζεηέο θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο 

κε έλα έξγν, πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζε επηζπκεηφ απνηέιεζκα (Wolters & 

Rosenthal, 2000). Σα θίλεηξα είλαη δπλαηφλ λα πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ην άηνκν ή 

λα έρνπλ πεγή ζην πεξηβάιινλ ηνπ ππνθεηκέλνπ, λα είλαη δειαδή εζσηεξηθά ή 

εμσηεξηθά θίλεηξα. Παξαδείγκαηα εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ είλαη ηα έλζηηθηα θαη νη 

ζθνπνί, ελψ παξαδείγκαηα εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ είλαη ε επηδίσμε ακνηβήο θαη ε 

απνθπγή θάπνηνπ θηλδχλνπ. 

 

Οη ζχγρξνλνη εξεπλεηέο μεπεξλνχλ ηα ζηελά πιαίζηα ηεο κειέηεο ησλ επηπηψζεσλ 

πνπ δπλαηφλ λα έρνπλ ηα δηάθνξα είδε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ θαη 

πηνζεηνχλ κηα επξχηεξε ζεψξεζε ηεο έλλνηαο ησλ θηλήηξσλ, αλαθεξφκελνη ζηηο 

πεπνηζήζεηο θηλήηξσλ (Pintrich, 1999; Boekaerts 2001). Τπνζηεξίδνπλ φηη νη αηηίεο 

πνπ παξσζνχλ έλα άηνκν λα αζρνιεζεί κε έλα έξγν δελ είλαη κφλν νη εζσηεξηθνί ή 

εμσηεξηθνί ζθνπνί ζηνπο νπνίνπο δπλαηφλ λα πξνζαλαηνιίδεηαη ην άηνκν αιιά θαη νη 

πεπνηζήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηελ αμία ηνπ έξγνπ ην νπνίν 

πξφθεηηαη λα εθηειέζεη (Lens et al., 2001). πγθεθξηκέλα, ν Pintrich (1999) θαη νη 

Wolters & Rosenthal (2000), αλαθέξνπλ σο ζπληζηψζεο ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

θηλήηξσλ: α) ηηο πεπνηζήζεηο επάξθεηαο, β) ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ αμία ηνπ έξγνπ θαη 

γ) ηηο πεπνηζήζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ ζε ζθνπνχο. 
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Οη πεπνηζήζεηο επάξθεηαο απνηεινχλ ηα πηζηεχσ ελφο αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα εθηειεί ζπγθεθξηκέλν έξγν (Pintrich, 1999). Οη πεπνηζήζεηο 

επάξθεηαο ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε έξεπλα, ιεηηνπξγνχλ σο αίηηα (θίλεηξα) γηα 

επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο καζεηήο ν νπνίνο πηζηεχεη φηη είλαη 

ηθαλφο ζηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, πην εχθνια παξσζείηαη λα εθηειέζεη ην 

έξγν παξά έλαο καζεηήο πνπ πηζηεχεη φηη έρεη κεησκέλεο ηθαλφηεηεο. Έρεη βξεζεί φηη 

νη πεπνηζήζεηο επάξθεηαο ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε πνηθηιία 

ζεκάησλ (Pintrich, 1999) θαη απνηεινχλ ηζρπξφ δείθηε πξφβιεςεο ηεο καζεκαηηθήο 

επίδνζεο (Zimmerman, 2000; Wigfield & Eccles, 2000). 

 

Οη πεπνηζήζεηο γηα ηελ αμία ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ, ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην έξγν, θαη ην ξφιν 

ηνπ έξγνπ γηα επίηεπμε κειινληηθψλ ζηφρσλ. Με άιια ιφγηα νη πεπνηζήζεηο γηα ηελ 

αμία ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή γηα ην πφζν ελδηαθέξνλ, 

ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν είλαη ην έξγν γηα πξνζσπηθνχο ή θνηλσληθνχο ζθνπνχο. 

Δπξήκαηα πξφζθαηεο έξεπλαο αλαθέξνπλ φηη νη πεπνηζήζεηο καζεηψλ θαη θνηηεηψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ αμία ηνπ έξγνπ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ επίδνζε ηνπο ζε δηάθνξα 

ζέκαηα, ρσξίο σζηφζν νη ζρέζεηο λα είλαη ηφζν έληνλεο φζν κε ηηο πεπνηζήζεηο 

επάξθεηαο (Pintrich, 1999). 

 

Οη πεπνηζήζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνπο ζθνπνχο αλαθέξνληαη ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ν καζεηήο απνθαζίδεη λα εκπιαθεί ζε έλα έξγν, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη 

εζσηεξηθνί ή εμσηεξηθνί, είλαη κε άιια ιφγηα, ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θίλεηξα 

αληίζηνηρα. Σα εζσηεξηθά θίλεηξα, πεξηιακβάλνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο (κε 

σθειηκηζηηθνχο) ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλα άηνκν επηιέγεη λα αζρνιεζεί κε έλα 

έξγν, π.ρ. ε λνεηηθήο πξφθιεζε θαη γλσζηηθή πεξηέξγεηα πνπ δεκηνπξγεί ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, ε αχμεζε ηεο γλψζεο θαη ηθαλφηεηάο ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ε 

νινθιεξσηηθή κάζεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, εζσηεξηθά θίλεηξα ππάξρνπλ «...ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο, δηαζέηνπλ ρξφλν θαη επηκέλνπλ ζηελ εχξεζε ηεο ιχζεο γηαηί πηζηεχνπλ 

ζηελ αμία απηνχ πνπ θάλνπλ. Σνπο ηθαλνπνηεί ε αηζζεηηθή απφιαπζε, ε ραξά ηεο 

επηηπρίαο, ε θαηάθηεζε ηεο πλεπκαηηθήο θνξπθήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ νπνηαδήπνηε 

ακνηβή» (Φηιίππνπ & Υξίζηνπ, 2001, ζ.55). 
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Σα εμσηεξηθά θίλεηξα, πεξηιακβάλνπλ εμσηεξηθά αίηηα πνπ ππαγνξεχνπλ κηα 

ζπκπεξηθνξά, πνπ σζνχλ έλα άηνκν λα αζρνιεζεί κε έλα έξγν, φπσο ε πξνζδνθία 

ζπγθεθξηκέλνπ νθέινπο θαηά ηελ επφδσζε ηνπ έξγνπ ή ε απνθπγή θάπνηνπ 

ηηκήκαηνο πνπ ζα έρεη λα θαηαβάιεη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν 

(Φηιίππνπ & Υξίζηνπ, 2001). πγθεθξηκέλα, ην άηνκν είλαη δπλαηφλ λα εθηειεί έλα 

έξγν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε θαιψλ βαζκψλ, ηελ πξνζθνξά ηθαλνπνίεζεο ζε ηξίηνπο 

(δάζθαινη, γνλείο) ή αθφκε θαη γηα λα μεπεξάζεη ζε επίδνζε άιια άηνκα ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ο Pintrich (1999) βξήθε φηη ε επίδνζε καζεηψλ κέζεο 

εθπαίδεπζεο ζε πνηθηιία ζεκάησλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά, αλ θαη φρη ζε κεγάιν βαζκφ, κε 

ηνλ εζσηεξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζε ζθνπνχο ελψ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηνλ 

εμσηεξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζε ζθνπνχο. 

 

πλνςίδνληαο, νη πεπνηζήζεηο ησλ θηλήηξσλ είλαη νη αηηίεο πνπ παξσζνχλ έλα άηνκν 

λα αζρνιεζεί κε έλα έξγν ή λα επηδηψμεη ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ. Οη αηηίεο 

απηέο είλαη δπλαηφλ λα πξνθχπηνπλ ιφγσ εζσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζε ζθνπνχο, 

φπσο ε αχμεζε ηεο γλψζεο θαη ηθαλφηεηαο ή ιφγσ εμσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζε 

ζθνπνχο φπσο ε επίδνζε, ε ακνηβή ή ε απνθπγή ηηκσξίαο. Οη αηηίεο απηέο (θίλεηξα) 

πηζαλφλ λα πεγάδνπλ θαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο επάξθεηαο πνπ έρεη ην άηνκν ζρεηηθά κε 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ λα εθηειεί ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαζψο θαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπ αηφκνπ γηα ηελ αμία ηνπ έξγνπ απηνχ. Χζηφζν, ε επίηεπμε ελφο ζηφρνπ δελ 

θαίλεηαη λα εμαξηάηαη κφλν απφ ηα θίλεηξα αιιά, ζχκθσλα κε εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζρεηίδεηαη θαη κε κεραληζκνχο απηνξξχζκηζεο ηεο κάζεζεο (Φηιίππνπ 

& Υξίζηνπ, 2001). 

 

Σν MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire - εξσηεκαηνιφγην ησλ 

ζηξαηεγηθψλ παξαθίλεζεο γηα ηελ κάζεζε) δεκηνπξγήζεθε ζην παλεπηζηήκην ηνπ 

Michigan απφ ηνλ Paul Pintrich θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Pintrich, Smith, Garcia, & 

McKeachie, 1991). Σν παλεπηζηήκην ηνπ Michigan, παξαδνζηαθά έρεη ππάξμεη έλα 

απφ ηα εγεηηθά δηεζλή θέληξα γηα ηελ έξεπλα ζηελ εθπαηδεπηηθή ςπρνινγία, θπξίσο 

ζηνπο ηνκείο ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο. Γηα ηελ εθπφλεζε 

απηνχ ηνπ εξγαιείνπ ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ ηξία ρξφληα, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

νπνίσλ νη πξνηάζεηο (items) επαλεμεηάδνληαλ θαη αλαζεσξνχληαλ βαζηδφκελεο ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ θαη ηεο αμηνπηζηίαο θαη ζε ζπζρεηίζεηο κε 

κέηξα επίηεπμεο (Winne& Perry, 2000). 
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Σν MSLQ απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο παλεπηζηεκίνπ θαη, φπσο απνθαιχπηεη θαη ε 

νλνκαζία ηνπ, νη πξνηάζεηο ηνπ θαιχπηνπλ δχν επξείο ζεκαηηθέο πεξηνρέο, ηα θίλεηξα 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο. Όιν ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 81 πξνηάζεηο, 

ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί κία ζθάια επηά ζεκείσλ σο εμήο: «θαζφινπ 

αιεζέο γηα κέλα» (1) έσο «πνιχ αιεζέο γηα κέλα» (7). Ζ θαηεγνξία ησλ ζηξαηεγηθψλ 

κάζεζεο πεξηιακβάλεη 50 πξνηάζεηο πνπ ρσξίδνληαη ζε δχν ελφηεηεο: α) γλσζηηθέο 

θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, θαη πεξηιακβάλεη ππνθαηεγνξίεο φπσο δνθηκή, 

επεμεξγαζία, νξγάλσζε, θξηηηθή ζθέςε θαη κεηαγλσζηηθή απηνθαηεχζπλζε θαη β) 

ζηξαηεγηθέο ρεηξηζκνχ ησλ πεγψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ππνθαηεγνξίεο ηνπ ρξφλνπ 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κειέηεο, ξχζκηζεο ηεο πξνζπάζεηαο, νκαδηθή κάζεζε θαη 

βνήζεηα ζηελ αλαδήηεζε. Απηέο νη ππνθαηεγνξίεο είλαη αζξνηζηηθέο κε ηελ έλλνηα φηη 

ηα ηειηθά ζχλνια ζρεκαηίδνληαη ππνινγίδνληαο ηα απνηειέζκαηα θάζε κηαο 

πξφηαζεο ζε θάζε ππνθαηεγνξία. Αλαθνξηθά κε ηηο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

εξγαιείνπ, νη Pintrich et al. (1991) ζεκεηψλνπλ ζην ζρεηηθφ εγρεηξίδην πσο ε 

νξζφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ ήηαλ άξηζηε, αιιά «ηθαλνπνηεηηθή». 
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2.5 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ 

 

Δίλαη αλαγθαίν θαηά ηελ αμηνιφγεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ην δηαθνξεηηθφ αξρηθφ επίπεδν γλψζεσλ ηνπ θάζε καζεηή, ην θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη, ε ζπλέπεηά 

ηνπ, νη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαπηχζζεη, ε ζπλνιηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζε εθδειψζεηο 

ηνπ ζρνιείνπ. Με ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, φπσο απηφ εθαξκφδεηαη 

ζηε ρψξα καο, δελ αμηνινγείηαη παξά ε επίδνζε ζε γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο 

δνθηκαζίεο θαη ειάρηζηα ζπλππνινγίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί. Ο 

εθπαηδεπηηθφο, ζπρλά ιφγσ αλεπαξθνχο θαηάξηηζεο ζε δεηήκαηα αμηνιφγεζεο, 

ρξεζηκνπνηεί παξαδνζηαθέο ηερληθέο, κέζα ζε έλα θαηεμνρήλ δαζθαινθεληξηθφ 

ζχζηεκα δηδαζθαιίαο θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί θαη λα 

αμηνινγεί κε επηζηεκνληθφ ηξφπν ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

καζεηή. Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ή ζπλδπαζκφο ηερληθψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπάληα ή απνθεχγνληαη ιφγσ άγλνηαο ή αλχπαξθηεο παηδαγσγηθήο 

θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο. Οη εξσηήζεηο αλάπηπμεο πνπ θαηεμνρήλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ηφζν ζηηο γξαπηέο, φζν θαη ζηηο πξνθνξηθέο δνθηκαζίεο, 

ζπληζηνχλ κνλνκεξή θαη απνζπαζκαηηθή δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ηεο επίδνζεο θαη 

θαζηζηνχλ επάισην θαη ηξσηφ ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα εμεηάζεσλ. 

 

Σν κέρξη ζήκεξα θαζηεξσκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζηε ζχγθξηζε 

επηδφζεσλ καζεηψλ, θάηη πνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε. Ζ 

ζχγρξνλε παηδαγσγηθή ηείλεη πξνο ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, επνκέλσο, 

θξίλεηαη αλαγθαία θαη ε απφιπηε αηνκηθή αμηνιφγεζε, φπνπ ε ζχγθξηζε γίλεηαη 

κεηαμχ ηεο επίδνζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

(Γεκεηξφπνπινο, 2003). ην ίδην πλεχκα κε ην Γεκεηξφπνπιν θηλνχληαη θαη νη 

Μαξαζεχηεο (1986) θαη Κνζκφπνπινο (1983), νη νπνίνη θάλνπλ ιφγν γηα 

εμαηνκηθεπκέλε αμηνιφγεζε, πνπ ζα αλαθέξεηαη ζην καζεηή σο «φινλ», ζην νπνίν ε 

επίδνζε δελ απνηειεί παξά κφλν κηα δηάζηαζε. ην παξαπάλσ πιαίζην, ζπρλά, νη 

εθπαηδεπηηθνί, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαλνχλ δίθαηνη θαη αληηθεηκεληθνί, ζα 

κπνξνχζαλ λα εθαξκφδνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, ε ρξήζε ησλ 

νπνίσλ δελ είλαη ζεζκηθά θαηνρπξσκέλε θαη έηζη λα ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια 

θαη ζπλεπηθνπξηθά κε ηελ παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

Πνιηηεία. Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη - ηερληθέο αμηνιφγεζεο ζεσξνχληαη ην θχιιν 
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παξαηήξεζεο ηνπ καζεηή, ε απηναμηνιφγεζε ηνπ, ε αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή απφ 

ζπκκαζεηέο ηνπ, ν «θάθεινο» εξγαζηψλ ηνπ καζεηή θαη ε απζεληηθή αμηνιφγεζε.  

 

Παξαδνζηαθφ ζχζηεκα - ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε 

 

Πξηλ πξνζδηνξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο, φπσο απηφ πνπ εθαξκφδεηαη ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο καο, ζε ζρέζε κε 

επηφηεξεο κνξθέο αμηνιφγεζεο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ πξνηαζεί, είλαη αλαγθαίν λα 

επηζεκάλνπκε ηηο ζπνπδαηφηεξεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ε νπνηαδήπνηε 

αμηνινγηθή δηαδηθαζία ζην ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηά ηεο λα έρνπλ αμία. 

χκθσλα κε ηνπο Βαιζακάθε - Ράιιε (1979) ππάξρνπλ έμη βαζηθνί φξνη απφ ηνπο 

νπνίνπο εμαξηάηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο αμηνιφγεζεο:  

α) Ζ εγθπξφηεηα είλαη κηα πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθηά 

αξλεηηθή ρξνηά ε ζρνιηθή αμηνιφγεζε. Σν απνηέιεζκα κηαο εμεηαζηηθήο δνθηκαζίαο 

έρεη πξαγκαηηθή αμία, ζεσξείηαη έγθπξν, φηαλ ειέγρεη κφλν απηά ηα ζεκεία πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο-αμηνινγεηήο είρε ηελ πξφζεζε λα ειέγμεη. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ην ζπληειεζηή θχξνπο, ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο εμέηαζεο κε ην 

θξηηήξην. πρλά ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε εγθπξφηεηα ησλ εμεηαζηηθψλ 

δνθηκαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία, φηαλ ε ηειηθή 

βαζκνινγία πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο δελ απνηππψλεη παξά ηε κλεκνληθή ηθαλφηεηα 

ηνπ καζεηή,  

β) βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο θαιήο αμηνιφγεζεο ζεσξείηαη, επίζεο, ε αμηνπηζηία. Ζ 

αμηνιφγεζε - εμέηαζε κεηξάεη κε αμηνπηζηία, δειαδή κε ζηαζεξφηεηα θαη αθξίβεηα, 

απηφ ην νπνίν πξνεηνηκάζηεθε λα κεηξήζεη. Δίλαη, επνκέλσο, απηνλφεην πσο ε 

αμηνινγηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα δίλεη ην ίδην απνηέιεζκα, φζεο θνξέο θη αλ 

επαλαιεθζεί,  

γ) ε αληηθεηκεληθφηεηα ζεσξείηαη εμίζνπ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, επθηαίν ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, αλ θαη δχζθνιν λα 

εκπεξηέρεηαη απφιπηα θαηά ηηο εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο, αθνχ ν ππνθεηκεληθφο 

παξάγνληαο είλαη αλαπφθεπθην λα πεξηζσξηνπνηεζεί εληειψο. Ζ νπδεηεξφηεηα θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε πξνυπνζέηεη απζηεξφηεηα θαη νκνηνκνξθία, θαζψο θαη ζαθή 

θξηηήξηα εθηίκεζεο,  

δ) ε δηαθξηηφηεηα, δειαδή ε ηθαλφηεηα κηαο εμεηαζηηθήο δνθηκαζίαο λα θαηαηάζζεη 

ηνπο καζεηέο αλάινγα κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία, ζεσξείηαη νπζηαζηηθφο 
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παξάγνληαο θαιήο αμηνιφγεζεο. Ζ δηαθξηηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ επηιεθηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαηά ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη λα νδεγεζνχλ φινη νη καζεηέο 

ζηελ θαηάθηεζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ,  

ε) ε πξαθηηθφηεηα- ρξεζηκφηεηα απνηειεί, επίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζσζηήο 

αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή. Απηφ αληηθαηνπηξίδεη ηελ επθνιία κε ηελ νπνία ε εμέηαζε 

κπνξεί λα δηεμαρζεί θαη λα βαζκνινγεζεί,  

ζη) ηέινο, ε πεξηεθηηθφηεηα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηελ ζσζηή αμηνιφγεζε, θάηη ην 

νπνίν ζεκαίλεη πσο θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ καζεηή πξέπεη λα θαιχπηεηαη νπζηψδεο 

ηκήκα ηεο δηδαρζείζαο χιεο. 

 

Ο Καζζσηάθεο (2003) ζπλνςίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο 

αμηνιφγεζεο, φπσο απηή εθαξκφδεηαη ζην ειιεληθφ ζρνιείν, εζηηάδεη ζηα εμήο 

βαζηθά ζεκεία:  

α) νη εξσηήζεηο ζχληνκεο ή πιήξνπο αλάπηπμεο απνηεινχλ ην θπξηφηεξν κέζν 

εμέηαζεο ηνπ καζεηή. Σερληθέο, φπσο εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ, δηάηαμεο, 

ζπκπιήξσζεο θελψλ, ζπάληα ρξεζηκνπνηνχληαη,  

β) ε απνκλεκφλεπζε θαη ε ζπζζψξεπζε γλψζεσλ επλννχληαη ηδηαίηεξα, θαζψο 

ηίζεηαη ζην πεξηζψξην ε θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ, 

 γ) αξθεί ε εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ηνπ καζεηή ζε κηα κφλν γξαπηή - ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο- δνθηκαζία γηα λα θξηζεί ην κέιινλ θαη ε εμέιημε ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ.  

 

Σν παξαδνζηαθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο εκθαλίδεη ζαθέζηαηα θελά θαη αδπλακίεο. 

Μηα εθηελήο ζπδήηεζε αξζξψλεηαη γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε θαη θαηά ζπλέπεηα γχξσ απφ ηελ 

εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 
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Οξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο «απζεληηθή αμηνιφγεζε» 

 

Όπσο δηαθάλεθε ζηελ αλάιπζε πνπ επηρεηξήζεθε πξνεγνπκέλσο, θαηά ηελ 

παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ πιήζνο πξνβιεκάησλ θαη 

αδπλακηψλ, ε έθθξαζε θαη απνηχπσζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή γίλεηαη κέζσ 

εμεηάζεσλ θαη βαζκψλ. Σν κέρξη ζήκεξα θαζηεξσκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

βαζίδεηαη ζηε ζχγθξηζε επηδφζεσλ καζεηψλ, θάηη πνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ 

δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε. Ζ ζρνιηθή πξαθηηθή θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

επεξεάζηεθαλ, ηδηαίηεξα ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα απφ ηξία βαζηθά θηλήκαηα: 

χκθσλα κε ηνπο Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνχξα (2004) πξφθεηηαη γηα: α) ην 

θίλεκα ηνπ «θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ» (social constructivism). Βαζηθή ζέζε 

απηνχ ηνπ θηλήκαηνο είλαη πσο ε γλψζε νηθνδνκείηαη κέζα απφ ζπιινγηθή 

πξνζπάζεηα θαη ζπλεξγαζία (Vygotsky, 1988), β) ην δεχηεξν είλαη ην θίλεκα ηεο 

«θξηηηθήο ζθέςεο», ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηε δηδαζθαιία κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε 

(Bruner, 1996) θαη γ) είλαη ην θίλεκα γηα ηελ «νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο» 

(Wineburg & Grossman, 2000, φπ. αλαθ. ζην Μαηζαγγνχξαο, 2003), ην νπνίν 

εθθξάδεηαη θαη απνηππψλεηαη ζε ζχγρξνλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο είλαη ην 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηεο Διιάδαο. Αμίδεη λα 

επηζεκάλνπκε πσο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δίλεηαη έκθαζε ζε παγθφζκην 

επίπεδν ζηε δηεξεχλεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κέζα 

ζηελ ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

ελεξγή θαη βησκαηηθή κάζεζε, ε νπνία ζα νδεγεί ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζα 

απφ ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο, κε ηελ εκπινθή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, αθφκα θαη θαηά 

ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία παξαδνζηαθά ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

 

Σα ηξία παξαπάλσ θηλήκαηα νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηε δεκηνπξγία ελφο αθφκε 

θηλήκαηνο, πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ καζεηή 

(ΜacBeath, 2001 & Seebauer & Hellus, 2002), απηφ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο 

(authentic assessment), πνπ ππνζηεξίδεη κεηαμχ άιισλ, φηη ε αμηνιφγεζε απνηειεί 

ζπλεπζχλε δαζθάινπ-καζεηή θαη φηη πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ απνηίκεζε ηφζν ησλ 

γλψζεσλ, φζν θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή λα αμηνπνηεί ηελ παξερφκελε γλψζε 

κέζα ζε φζν ην δπλαηφλ απζεληηθέο ζπλζήθεο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε 

ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε ππφ ηνπο φξνπο authentic assessment, authentic 
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evaluation, performance based assessment. χκθσλα κε ην θίλεκα ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο, βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο απζεληηθήο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε 

απζεληηθή δηδαζθαιία θαη ε απζεληηθή κάζεζε. Δπηδεηείηαη πιένλ απφ ηνπο καζεηέο 

κέζα ζηελ ηάμε λα εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο, έηζη ψζηε λα 

παξαρζεί έλα έξγν, έλα πξντφλ. Απηά ηα έξγα ζηεξίδνληαη ζε ξεηά δηαηππσκέλνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο απνδέθηεο (γνλείο, 

ζπκκαζεηέο, δαζθάινπο) (Μαηζαγγνχξαο, 2003). 

 

ην παξαπάλσ πιαίζην, ε αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή απνηειεί θνηλή 

επζχλε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε απψηεξν ζθνπφ 

ηε βειηίσζε κέζα απφ πξαγκαηηθέο- απζεληηθέο θαηαζηάζεηο. Ο Mac Beath (2001) 

ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη πσο δχν είλαη νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο αμηνινγηθήο 

δηαδηθαζίαο: λα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηη καζαίλνπλ θαη 

πσο καζαίλνπλ νη καζεηέο ζην ζρνιείν, έρνληαο ηαπηφρξνλα ηε δπλαηφηεηα, αιιά θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα απνηηκνχλ νη ίδηνη ηελ αμία ηεο παξερφκελεο κάζεζεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί σο θχζεη αμηνινγεηέο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, είλαη αδχλαην λα 

δηδάμνπλ απνηειεζκαηηθά ρσξίο ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε πιεξνθφξεζεο γηα ην πψο 

καζαίλνπλ νη καζεηέο, αληηκεησπίδνληαο ζπγρξφλσο θαη πνιιά άιια πξαθηηθήο 

θχζεσο πξνβιήκαηα (αξηζκφο καζεηψλ, αλεπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή, έιιεηςε 

ππνδεηγκαηηθήο δηνίθεζεο). χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ ε δηδαζθαιία 

πεξηνξίδεηαη ζε πξάμε θαιήο πίζηεο, αιιά αλαδχεηαη παξάιιεια ε πξφθιεζε λα 

αλαπηπρζνχλ ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο πνπ ζα απαιιάζζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο 

δηδάζθνληεο απφ ηελ επζχλε θαη ην βάξνο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο θαη ζα 

ελαπνζέηνπλ απηή ηε λεπξαιγηθή θαη πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία απνθιεηζηηθά ζηνπο 

καζεηέο θαη, φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην, ζηνπο γνλείο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

96 

 

Κεθάιαην 3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 3.1 Δπηινγή ηεο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο - ηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο 

 

ηελ παξνχζα κειέηε επηιέρζεθε ε ζπλαθεηαθή ζηξαηεγηθή πνπ αλήθεη ζηηο 

λαηνπξαιηζηηθέο ζηξαηεγηθέο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπλαθεηαθήο 

ζηξαηεγηθήο είλαη φηη πξνζπαζεί λα κειεηήζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζν ηνπο αξηζκεηηθνχο δείθηεο ζπλάθεηαο.  

 

Οη δείθηεο (ή ζπληειεζηέο) ζπλάθεηαο είλαη ζηαηηζηηθνί δείθηεο πνπ εθθξάδνπλ 

αξηζκεηηθψο – πνζνηηθνπνηνχλ – ην βαζκφ θαη ηα άιια πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(ηελ θαηεχζπλζε θαη ηε κνξθή) ηεο ζπκκεηαβνιήο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

Ο βαζκφο ζπλάθεηαο δείρλεη πφζν κεγάιε είλαη ε ζπκκεηαβνιή θαη εθθξάδεηαη κε 

αξηζκεηηθή ηηκή πνπ θπκαίλεηαη, κεηαμχ 0.00 θαη ±1.00. Ζ θαηεχζπλζε ηεο 

ζπλάθεηαο δείρλεη θαηά πφζνλ ε ζπκκεηαβνιή ησλ ηηκψλ είλαη επζέσο αλάινγε (φηαλ 

απμάλνληαη νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Α, απμάλνληαη αλάινγα θαη νη ηηκέο ηεο Β) νπφηε 

ε ζπλάθεηα ιέγεηαη ζεηηθή. Ή, ε ζπκκεηαβνιή ησλ ηηκψλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε 

(φηαλ απμάλνληαη νη ηηκέο ηεο Α, κεηψλνληαη νη ηηκέο ηεο Β θαη ην αληίζηξνθν, φηαλ 

κεηψλνληαη νη ηηκέο ηεο Α, απμάλνληαη νη ηηκέο ηεο Β), νπφηε ε ζπλάθεηα ιέγεηαη 

αξλεηηθή.  

 

Ζ κνξθή ηεο ζπλάθεηαο δείρλεη θαηά πφζνλ ε θαηεχζπλζεο ηεο ζπκκεηαβνιήο 

(ζεηηθή ή αξλεηηθή) είλαη ίδηα ζε φιν ην κήθνο ηεο θιίκαθαο ησλ ηηκψλ, νπφηε 

ιέγεηαη επζχγξακκε ή θαηά πφζνλ ε θαηεχζπλζε ελαιιάζζεηαη (ζε θάπνην δηάζηεκα 

ηεο θιίκαθαο ε θαηεχζπλζε κπνξεί λα είλαη ζεηηθή, ελψ ζε θάπνην άιιν λα γίλεηαη 

αξλεηηθή), νπφηε ιέγεηαη θακππιφγξακκε.  
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Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ επηρεηξνχκε λα απαληήζνπκε κε ηηο ζπλαθεηαθέο 

έξεπλεο είλαη ηξηψλ εηδψλ: 

Α) Ζ δηεξεχλεζε ηεο ππάξρνπζαο ζπλάθεηαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

κεηαβιεηψλ. 

Β) Ζ πξφβιεςε ησλ ηηκψλ κηαο κεηαβιεηήο απφ ηηο ηηκέο κηαο άιιεο ή πεξηζζφηεξσλ 

κεηαβιεηψλ 

Γ) Ο εληνπηζκφο αλάκεζα ζε πνιιέο κεηαβιεηέο κε ηε ρξήζε ηεο ζηαηηζηηθήο 

κεζφδνπ ηεο «αλάιπζεο παξαγφλησλ», νιίγσλ ζεκειηαθψλ δηαζηάζεσλ – 

παξαγφλησλ, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πνιιέο απηέο κεηαβιεηέο. 

(Παξαζθεπφπνπινο ζει. 149) 

 

Σν ζχλεζεο εξεπλεηηθφ ζρήκα ζηηο ζπλαθεηαθέο έξεπλεο είλαη φηη κηα απφ ηηο 

κεηαβιεηέο εθιακβάλεηαη σο ε «εμαξηεκέλε» κεηαβιεηή θαη πξνζπαζνχκε λα 

εξκελεχζνπκε ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ηεο θαη ε άιιε ή νη άιιεο κεηαβιεηέο 

εθιακβάλνληαη σο νη «αλεμάξηεηεο» κεηαβιεηέο θαη πξνζπαζνχκε λα θαζνξίζνπκε 

πφζν ζπλεηζθέξεη ε θαζεκηά ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο (δηαζπνξά) ησλ ηηκψλ ηεο 

«εμαξηεκέλεο» κεηαβιεηήο.  

 

Σν εξεπλεηηθφ ζρέδην ζηηο ζπλαθεηαθέο έξεπλεο πεξηιακβάλεη ηε ιήςε ελφο 

δείγκαηνο ππνθεηκέλσλ, ην νπνίν θξνληίδνπκε λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. ηε 

ζπλέρεηα εμαζθαιίδνπκε γηα θάζε ππνθείκελν κηα ηηκή γηα θάζε κεηαβιεηή ηεο 

έξεπλαο θαη ηέινο ππνινγίδνπκε, κε ηελ αλάινγε ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία, ηνλ 

θαηάιιειν γηα ηα δεδνκέλα καο αξηζκεηηθφ δείθηε. Γηα λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή 

ηεο ζπλαθεηαθήο κεζφδνπ, πξέπεη λα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ δχν κεηαβιεηέο θαη θαη’ 

επέθηαζε δχν ηηκέο γηα θάζε ππνθείκελν. πλήζσο, ηα εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα 

πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν κεηαβιεηέο θαη έηζη ππνινγίδνπκε ηνπο δείθηεο 

ζπλάθεηαο κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ αλά δχν, ζε φινπο ηνπο δπλαηνχο 

ζπλδπαζκνχο. 

 

ην παξφλ εξεπλεηηθφ πξφβιεκα κειεηψληαη πεξηζζφηεξεο απφ δχν κεηαβιεηέο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη δηεξεχλεζε ηεο ππάξρνπζαο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπο. Ζ 

«αλεμάξηεηε» κεηαβιεηή είλαη νη αληηιήςεηο γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε νη νπνίεο 

εμαξηψληαη απφ ηηο αληηιήςεηο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο 

(ζρεδίαζε ηξφπνπ κειέηεο, εληνπηζκφο δπλαηψλ ζεκείσλ θαη αδπλακηψλ, απηφ-
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αμηνιφγεζε, ζπλεξγαζία) θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο αμηνιφγεζεο, θαζνδήγεζε ηεο 

κάζεζεο, εθαξκνγή γλψζεσλ, δίθαηε αμηνιφγεζε) κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (απζεληηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, απζεληηθή εξγαζία, 

απζεληηθφ πιαίζην, απζεληηθφ πξντφλ, απζεληηθά θαη θαηαλνεηά θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο) θαη νη «εμαξηεκέλεο» κεηαβιεηέο είλαη κειέηε ζε βάζνο, ε επηθαλεηαθή 

κειέηε, ε αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε, ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, ηα εμσηεξηθά 

θίλεηξα, ε αμία ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο θαη ε απηναπνηειεζκαηθφηεηα ησλ 

αμηνινγνχκελσλ. 

 

Οη φξνη αλεμάξηεηε θαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο αηηηψδνπο ζρέζεο: ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή δειψλεη ην αίηην θαη ε 

εμαξηεκέλε ην απνηέιεζκα. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ φξσλ δηθαηνινγείηαη κφλν ζηηο 

πεηξακαηηθέο έξεπλεο. Αληίζεηα, ζηηο λαηνπξαιηζηηθέο έξεπλεο ε απφδνζε αηηηψδνπο 

ζρέζεο, θαζψο θαη ε δηάθξηζε κεηαμχ αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο είλαη πξνβιεκαηηθή, 

νπφηε ηίζεληαη κέζα ζε εηζαγσγηθά (« ») δηφηη ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο λα δειψλνπλ 

αηηηψδε ζρέζε: κεηαβιεηή-αίηην θαη κεηαβιεηή-απνηέιεζκα.  
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3.2 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηψληαη ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε αιιάδεη ηελ αληίιεςε ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία 

ηεο αμηνιφγεζεο.  

2. Ζ εθαξκνγή θαη νη αληηιήςεηο γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε βειηηψλνπλ ηνλ 

ηξφπν κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

3. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε εληζρχεη ηελ αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε.  

4. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε απμάλεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαζηάζεηο 

ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζε (απζεληηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, απζεληηθή εξγαζία, 

απζεληηθφ πιαίζην, απζεληηθφ πξντφλ, απζεληηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο). ηελ έξεπλα 

απηή κειεηάηαη ν βαζκφο επίδξαζεο ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ αληηιήςεσλ πνπ πξνθχπηνπλ. Οη αληηιήςεηο ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο αληηιήςεηο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί αλ ε απζεληηθή αμηνιφγεζε επεξεάδεη ηνλ ηξφπν 

κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ παξνχζα κειέηε εμεηάδεηαη θαηά 

πφζν ε απζεληηθή αμηνιφγεζε ζπζρεηίδεηαη κε ηε κειέηε ζε βάζνο (Deep Study 

Approach) θαη κε ηελ επηθαλεηαθή κειέηε(Surface Study Approach). Αλακέλεηαη ε 

απζεληηθή αμηνιφγεζε λα απμάλεη ηε κειέηε ζε βάζνο θαη λα κεηψλεη ηελ 

επηθαλεηαθή κειέηε.  

 

ε αληίζεζε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, ε απζεληηθή αμηνιφγεζε 

ζεσξείηαη φηη εληζρχεη ηελ αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε (Reflective Thinking). Σν 

εξψηεκα είλαη αλ ε ελίζρπζε ηεο αλαζηνραζηηθήο θξεηηθήο ζθέςεο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε. Γειαδή, αλ νη 

εθπαηδεπφκελνη αλαζηνράδνληαη ηε γλψζε θαη ηα πξντφληα απηήο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο πεξηζζφηεξν φηαλ έρνπλ ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ 

απζεληηθή αμηνιφγεζε.  
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Σέινο, εξεπλάηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε 

θαη ησλ θηλήηξσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα θίλεηξα 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξνχλ ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, ηα εμσηεξηθά θίλεηξα, ηελ αμία 

κάζεζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο, ηελ πξνζπάζεηα ζηε κάζεζε, ηελ απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηε κάζεζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα ηνπ άγρνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα εμεηάζεσλ. Καηά πφζν νη αληηιήςεηο γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε 

επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ απηέο ηηο ζπληζηψζεο ζα δηεξεπλεζεί ζηελ 

παξνχζα κειέηε. 

 

3.3 ρεδηαζκφο Έξεπλαο 

 

Ζ έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζην ηκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο. Δηδηθφηεξα, πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Γηαπξνζσπηθέο 

ρέζεηο θαη Δπηθνηλσλία ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηελ 

θαηεχζπλζε Ζιεθηξνληθή Μάζεζε γηα ηνλ Δ’ θχθιν ζπνπδψλ. θνπφο ηνπ ηκήκαηνο 

είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ e-learning practitioners, πνπ λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξντφληα ειεθηξνληθήο κάζεζεο, λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιινπο practitioners Έιιελεο 

θαη μέλνπο θαη λα εμειηρζνχλ ζε εξεπλεηέο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, βαζηθφο ζηφρνο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα εζηηάζνπλ ζηε 

ζεσξία, έξεπλα θαη πξαθηηθή πνπ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ησλ παξακέηξσλ εθείλσλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζε 

πεξηβάιινληα e-Learning (on line, web-based, face to face).   

 

Ο ζρεδηαζκφο πεξηειάκβαλε ηε δεκηνπξγία ελφο απζεληηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο 

(authentic learning environment) κέζα ζην νπνίν εθαξκφζηεθε ε απζεληηθή 

αμηνιφγεζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο (situated learning) κε βάζε κειέηε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζε 

web πεξηβάιινληα (Oliver & Herrington, 2000) πνπ επεθηάζεθε ζηα πεξηβάιινληα 

κάζεζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Herrington & Herrington, 2006). 
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 Με βάζε ηηο παξαπάλσ κειέηεο έλα απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο πεξηιακβάλεη: 

1. Απζεληηθφ πιαίζην (Authentic context) 

2. Απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Authentic activities) 

3. Δπίδεημε ηεο εξγαζίαο ησλ εηδηθψλ (Expert performance) 

4. Πνιιαπινχο ξφινπο θαη πξννπηηθέο (Multiple roles and perspectives) 

5. πλεξγαηηθή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (Collaborative construction of 

knowledge) 

6. Αλαζηνραζκφο (Reflection) 

7. Γεκηνπξγία πξντφληνο (Articulation) 

8. Βνήζεηα θαη ζηήξημε (Coaching and scaffolding) 

9. Απζεληηθή αμηνιφγεζε (Authentic assessment) 

 

Vygotsky’s 

Sociocultural 

Theory 

Constructivism 

Theory

Situated 

Learning

Authentic 

Learning 

Environment

Authentic 

Context

Access to 

Expert 

Performance

Multiple Roles 

and 

Perspectives

Collaboration

Reflection

CSCL

Coaching and 

Scaffolding

Articulation

Authentic  

Activities

Authentic 

Assessment

   

 

Δηθόλα 4: Απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη ζεσξεηηθό ππόβαζξν 
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ΣΦΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΑΣΗ 1
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθνύ 

    πιαηζίνπ

ΦΑΣΗ 3
ε 
: Δεκηνπξγία πιηθνύ γηα 

     ηελ επίδεημε ηεο 

     εξγαζίαο ηωλ εηδηθώλ

ΦΑΣΗ 5
ε 
: Δεκηνπξγία πιηθνύ γηα 

     scaffolding

ΦΑΣΗ 6
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθήο 

    αμηνιόγεζεο (Standards-

    task-criteria-rubric)

ΦΑΣΗ 2
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθώλ 

    δξαζηεξηνηήηωλ πνπ 

    νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία 

    απζεληηθνύ πξνϊόληνο

ΦΑΣΗ 4
ε 
: Δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθώλ 

    δξαζηεξηνηήηωλ θαη   

    πνιιαπιώλ ξόιωλ

ΦΑΣΗ 8
η 

: Δημιοςπγία   

     επωηημαηολογίων - 

     Μεηπήζειρ

ΦΑΣΗ 7
ε 
: Αλαζηνραζκόο -   

    Απηό- αμηνιόγεζε θαη 

    εηεξν- αμηνιόγεζε

ΦΑΣΗ 8
ε 
: Δεκηνπξγία    

    εξωηεκαηνινγίωλ -      

    Μεηξήζεηο
 

 

Γηάγξακκα 1: Φάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο έξεπλαο 
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ΣΦΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΑΣΗ 1
η 

: Δημιοςπγία αςθενηικού 

    πλαιζίος

ΦΑΣΗ 3
ε 
: Δεκηνπξγία πιηθνύ γηα ηελ 

    επίδεημε ηεο εξγαζίαο ηωλ 

    εηδηθώλ

ΦΑΣΗ 4
ε 
: Δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθώλ 

    δξαζηεξηνηήηωλ θαη   

    πνιιαπιώλ ξόιωλ

ΦΑΣΗ 5
ε 
: Δεκηνπξγία πιηθνύ γηα 

    scaffolding

ΦΑΣΗ 6
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθήο 

    αμηνιόγεζεο (Standards-

    task-criteria-rubric)

ΦΑΣΗ 8
ε 
: Δεκηνπξγία    

    εξωηεκαηνινγίωλ -      

    Μεηξήζεηο

ΦΑΣΗ 2
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθώλ 

    δξαζηεξηνηήηωλ πνπ 

    νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία 

    απζεληηθνύ πξνϊόληνο

Σν απζεληηθό πιαίζην ζρεδηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

ηάμεο θαη ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο καζεκάησλ moodle. Σν 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηήζεθαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο αληαλαθιά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε 

γλώζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή, 

δηαηεξώληαο έλα πιήξεο ζπλεξγαηηθό απζεληηθό 

πιαίζην ρσξίο θαηάηκεζε θαη απνζύλζεζε, πνπ 

πξνθαιεί ηελ εμεξεύλεζε θαη επηηξέπεη ηε θπζηθή 

πνιππινθόηεηα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ (Brown, 

Collins and Duguid, 1989; Brown and Duguid, 1993; 

Collins, Brown and Newman, 1989; CTGV, 1990, 1993a, 

1993c). 

ΦΑΣΗ 7
ε 
: Αλαζηνραζκόο -   

    Απηό- αμηνιόγεζε θαη 

    εηεξν- αμηνιόγεζε

 

Γηάγξακκα 2 1
ε
 Φάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο έξεπλαο 
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ΣΦΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΑΣΗ 1
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθνύ 

    πιαηζίνπ

ΦΑΣΗ 3
ε 
: Δεκηνπξγία πιηθνύ γηα ηελ 

    επίδεημε ηεο εξγαζίαο ηωλ 

    εηδηθώλ

ΦΑΣΗ 4
ε 
: Δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθώλ 

    δξαζηεξηνηήηωλ θαη   

    πνιιαπιώλ ξόιωλ

ΦΑΣΗ 5
ε 
: Δεκηνπξγία πιηθνύ γηα 

    scaffolding

ΦΑΣΗ 6
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθήο 

    αμηνιόγεζεο (Standards-

    task-criteria-rubric)

ΦΑΣΗ 2
η 

: Δημιοςπγία αςθενηικών 

    δπαζηηπιοηήηων πος 

    οδηγούν ζηη δημιοςπγία 

    αςθενηικού πποϊόνηορ

ρεδηάζηεθαλ δύν απζεληηθέο δξαζηεξηόηεηεο. ηελ 

πξώηε, νη εθπαηδεπόκελνη ζα πξέπεη λα πινπνηήζνπλ 

ζπλεξγαηηθά δηαδηθαζία ηεο απζεληηθήο αμηνιόγεζεο 

γηα αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ λέσλ 

εθπαηδεπηηθώλ. Σνπο δεηείηαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξόηππεο απαηηήζεηο (standards) γηα απζεληηθά 

πεξηβάιινληα. ηε δεύηεξε, νη θνηηεηέο ρξεηάδεηαη λα 

ζπλζέζνπλ νκαδηθά έλα πιήξεο απζεληηθό πεξηβάιινλ. 

εκαληηθό κέξνο ηεο απζεληηθήο αμηνιόγεζεο απνηειεί 

ε δεκηνπξγία απζεληηθνύ πξντόληνο κε ην νπνίν ν 

εθπαηδεπόκελνο εθαξκόδεη ηε γλώζε ηνπ ζε 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. ε θάζε δξαζηεξηόηεηα νη 

νκάδεο πξέπεη λα παξαδώζνπλ ην πξντόλ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο, πνπ απνηειεί έλα ζπκθσλεκέλν 

θείκελν κε βάζε ην νπνίν ζα αμηνινγεζνύλ από ηνπο 

ίδηνπο θαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Μέζα ζε θάζε 

νκάδα πξέπεη λα επηηεπρζνύλ ζπκθσλίεο θαη λα 

επηιπζνύλ δηαθσλίεο. Καζέλαο ρξεζηκνπνηεί ηηο γλώζεηο 

ηνπ γηα λα παξνπζηάζεη ηηο ζέζεηο ηνπ, λα ππεξαζπηζηεί 

ηηο απόςεηο ηνπ θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζεη, ώζηε λα 

δεκηνπξγεζεί ην θαιύηεξν δπλαηό παξαδνηέν. Έηζη, ε 

γλώζε γίλεηαη έθδειε θαη ιεπηνκεξεηαθή θαη όρη 

ζησπεξή θαη απνζπαζκαηηθή.

ΦΑΣΗ 8
ε 
: Δεκηνπξγία    

    εξωηεκαηνινγίωλ -      

    Μεηξήζεηο

ΦΑΣΗ 7
ε 
: Αλαζηνραζκόο -   

    Απηό- αμηνιόγεζε θαη 

    εηεξν- αμηνιόγεζε

 

Γηάγξακκα 3: 2
ε
 Φάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο έξεπλαο 
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ΣΦΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΑΣΗ 1
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθνύ 

    πιαηζίνπ

ΦΑΣΗ 3
η 

: Δημιοςπγία ςλικού για 

     ηην επίδειξη ηηρ 

     επγαζίαρ ηων ειδικών

ΦΑΣΗ 4
ε 
: Δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθώλ 

    δξαζηεξηνηήηωλ θαη   

    πνιιαπιώλ ξόιωλ

ΦΑΣΗ 5
ε 
: Δεκηνπξγία πιηθνύ γηα 

    scaffolding

ΦΑΣΗ 6
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθήο 

    αμηνιόγεζεο (Standards-

    task-criteria-rubric)

ΦΑΣΗ 2
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθώλ 

    δξαζηεξηνηήηωλ πνπ 

    νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία 

    απζεληηθνύ πξνϊόληνο

ρεδηάζηεθε πεξηερόκελν θαη πξνζνκνίσζε (workshop)  

θηηαγκέλα ζην courselab (e-learning authoring tool) γηα 

λα παξαηεξήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη πσο νη εηδηθνί  

ιεηηνπξγνύλ θαηά ηε δεκηνπξγία ελόο απζεληηθνύ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο. Πεξηιακβάλεηαη video κε 

παξεκβάζεηο ησλ H. Gardner (professor of Harvard 

University Graduate School of Education), H. Price 

(President of American National Urban League), G. 

Wiggins (president of Relearning by Design) P. Bolanos 

(principal The Key Learning Community) θαη άιισλ 

ζρεηηθά κε ηα απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη ηελ 

απζεληηθή αμηνιόγεζε. ην workshop πεξηέρνληαη 

νξηζκνί, ζύγθξηζε κε ηελ παξαδνζηαθή αμηνιόγεζε, 

ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνύληαη ηα απζεληηθά 

πεξηβάιινληα θαη ε απζεληηθή αμηνιόγεζε, νδεγίεο 

εθαξκνγήο, παξαδείγκαηα θαη δηάινγνη εηδηθώλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο απζεληηθήο αμηνιόγεζεο. 

ΦΑΣΗ 8
ε 
: Δεκηνπξγία    

    εξωηεκαηνινγίωλ -      

    Μεηξήζεηο

ΦΑΣΗ 7
ε 
: Αλαζηνραζκόο -   

    Απηό- αμηνιόγεζε θαη 

    εηεξν- αμηνιόγεζε

 

Γηάγξακκα 4: 3
ε
 Φάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο έξεπλαο 
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ΣΦΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΑΣΗ 1
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθνύ 

    πιαηζίνπ

ΦΑΣΗ 3
ε 
: Δεκηνπξγία πιηθνύ γηα 

     ηελ επίδεημε ηεο 

     εξγαζίαο ηωλ εηδηθώλ

ΦΑΣΗ 4
η 

: Δημιοςπγία 

     ζςνεπγαηικών   

     δπαζηηπιοηήηων και 

     πολλαπλών πόλων

ΦΑΣΗ 5
ε 
: Δεκηνπξγία πιηθνύ γηα 

    scaffolding

ΦΑΣΗ 6
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθήο 

    αμηνιόγεζεο (Standards-

    task-criteria-rubric)

ΦΑΣΗ 2
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθώλ 

    δξαζηεξηνηήηωλ πνπ 

    νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία 

    απζεληηθνύ πξνϊόληνο

Η ζπλεξγαζία ζρεδηάζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά 

νκάδεο κέζσ on-line ζπδεηήζεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 

θάζε νκάδαο. Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηείηαη ε 

δξαζηεξηόηεηα ηεο ζπδήηεζεο (chat) ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οη εθπαηδεπόκελνη κπνξνύλ λα αληαιιάμνπλ απόςεηο, 

ζρόιηα, ζπλδέζκνπο ζε λέν πιηθό θαη λα 

δηαπξαγκαηεπηνύλ ηηο ηδέεο ηνπο, αθνύ πξέπεη λα 

ζπκθσλήζνπλ ζε έλα θνηλό γηα ηελ νκάδα παξαδνηέν. 

Γηα θάζε απζεληηθή δξαζηεξηόηεηα απαηηείηαη 

ζπδήηεζε θαη νκαδηθή εξγαζία, κε απνηέιεζκα ηε 

ζπλεξγαηηθή αλνηθνδόκεζε ηεο γλώζεο θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο.

Οη δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηάζηεθαλ θαηάιιεια ώζηε νη 

εθπαηδεπόκελνη λα εθαξκόζνπλ ηελ απζεληηθή 

αμηνιόγεζε από δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο. Αξρηθά, 

αλαιακβάλνπλ ην ξόιν ηνπ δεκηνπξγνύ πξόηππσλ 

απαηηήζεσλ (standards) γηα απζεληηθά πεξηβάιινληα. 

Μεηά, αιιάδνπλ ξόιν θαη γίλνληαη αμηνινγεηέο ηνπ 

εαπηνύ ηνπο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. ε επόκελε 

δξαζηεξηόηεηα θαινύληαη λα αλακνξθώζνπλ δηθό ηνπο 

παιηόηεξν εθπαηδεπηηθό ζελάξην, ώζηε νη 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπο λα δηακνξθώλνπλ απζεληηθό 

πεξηβάιινλ, νπόηε απνθηνύλ ην ξόιν ηνπ δεκηνπξγνύ 

απζεληηθνύ πεξηβάιινληνο. Έπεηηα, σο αμηνινγεηέο 

θαινύληαη λα θάλνπλ απηό-αμηνιόγεζε ζην αλαλεσκέλν 

ζελάξην ηνπο θαη εηεξν-αμηνιόγεζε ηνπ απζεληηθνύ 

πεξηβάιινληνο ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπο. ε θάζε 

πεξίπησζε έρνπλ πξόζβαζε ζηηο πξόηππεο απαηηήζεηο 

(standards), ηα θξηηήξηα επίηεπμεο (criteria) θαη ηε 

ξνπκπξίθα αμηνιόγεζεο (rubric) γηα ηα απζεληηθά 

πεξηβάιινληα.ΦΑΣΗ 8
ε 
: Δεκηνπξγία    

    εξωηεκαηνινγίωλ -      

    Μεηξήζεηο

ΦΑΣΗ 7
ε 
: Αλαζηνραζκόο -   

    Απηό- αμηνιόγεζε θαη 

    εηεξν- αμηνιόγεζε

 

 

Γηάγξακκα 5: 4
ε
 Φάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο έξεπλαο 
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ΣΦΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΑΣΗ 1
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθνύ 

    πιαηζίνπ

ΦΑΣΗ 3
ε 
: Δεκηνπξγία πιηθνύ γηα 

     ηελ επίδεημε ηεο 

     εξγαζίαο ηωλ εηδηθώλ

ΦΑΣΗ 5
η 

: Δημιοςπγία ςλικού για 

     scaffolding

ΦΑΣΗ 6
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθήο 

    αμηνιόγεζεο (Standards-

    task-criteria-rubric)

ΦΑΣΗ 2
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθώλ 

    δξαζηεξηνηήηωλ πνπ 

    νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία 

    απζεληηθνύ πξνϊόληνο

Η βνήζεηα θαη ε ζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο είλαη 

βαζηθό κέιεκα ηεο εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ εξεπλεηή. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηεο δηαδηθαζίαο ζα 

κπνξνύλ λα παξαηεξνύλ ηελ πξόνδν ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, λα θάλνπλ ππνδείμεηο θαη λα παξέρνπλ 

αλαηξνθνδόηεζε. Η θπζηθή ηνπο παξνπζία ζηνρεύεη 

ζηελ άκεζε αληαπόθξηζε ζε αηηήκαηα γηα βνήζεηα, 

γεγνλόο πνπ αλακέλεηε λα εληζρύζεη ηε δηαδηθαζία, ώζηε 

λα είλαη γξήγνξε θαη απνδνηηθή. Μέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, είλαη άκεζα θαη ζπλερώο πξνζπειάζηκεο 

όιεο νη απαξαίηεηεο νδεγίεο, ζπκβνπιέο θαη 

θαηεπζύλζεηο. Οη θνηηεηέο κπνξνύλ ειεθηξνληθά λα 

ζηείινπλ απνξίεο θαη λα δεηήζνπλ βνήζεηα είηε κέζα 

από ην forum ή λα ζηείινπλ πξνζσπηθά e-mail ζηελ 

εθπαηδεπηηθό θαη ηνλ εξεπλεηή. Η ακνηβαία ππνζηήξημε 

κεηαμύ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ δύλαηαη λα επηηεπρζεί θαη 

κέζσ ησλ ζπλεξγαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Μέζα από 

ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηελ ζπλεξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ ηειηθνύ παξαδνηένπ, ζπληειείηαη ε ζεκειίσζε ηεο 

γλώζεο.

ΦΑΣΗ 4
ε 
: Δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθώλ 

    δξαζηεξηνηήηωλ θαη   

    πνιιαπιώλ ξόιωλ

ΦΑΣΗ 8
ε 
: Δεκηνπξγία    

    εξωηεκαηνινγίωλ -      

    Μεηξήζεηο

ΦΑΣΗ 7
ε 
: Αλαζηνραζκόο -   

    Απηό- αμηνιόγεζε θαη 

    εηεξν- αμηνιόγεζε

 

Γηάγξακκα 6: 5
ε
 Φάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο έξεπλαο 
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ΣΦΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΑΣΗ 1
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθνύ 

    πιαηζίνπ

ΦΑΣΗ 3
ε 
: Δεκηνπξγία πιηθνύ γηα 

     ηελ επίδεημε ηεο 

     εξγαζίαο ηωλ εηδηθώλ

ΦΑΣΗ 5
ε 
: Δεκηνπξγία πιηθνύ γηα 

     scaffolding

ΦΑΣΗ 6
η 

: Δημιοςπγία αςθενηικήρ 

    αξιολόγηζηρ (Standards-

    task-criteria-rubric)

ΦΑΣΗ 2
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθώλ 

    δξαζηεξηνηήηωλ πνπ 

    νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία 

    απζεληηθνύ πξνϊόληνο

Η απζεληηθή αμηνιόγεζε απνηειεί αλαπόζπαζην θαη 

πνιύ ζεκαληηθό κέξνο ησλ απζεληηθώλ πεξηβαιιόλησλ 

κάζεζεο. ηε κειέηε απηή, ε απζεληηθή αμηνιόγεζε 

είλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο θαη όρη κηα 

αθόκα δηαθνξεηηθή δξαζηεξηόηεηα. Η απζεληηθή 

αμηνιόγεζε εθαξκόδεηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

νκαδηθνύ πξντόληνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εληζρύεηαη 

κε ηελ απηό-αμηνιόγεζε θαη ηελ εηεξν-αμηνιόγεζε. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο, νη εθπαηδεπόκελνη κέζσ ηνπ 

παξερόκελνπ πιηθνύ πνπ ζα είλαη από ηελ αξρή ζην 

ζύζηεκα, ζα γλσξίδνπλ ηηο  απαηηήζεηο ηεο 

αμηνιόγεζεο, ζα ζπκκεηέρνπλ θαη ζα εθηειέζνπλ κηα 

απζεληηθή εξγαζία, ζα γλσξίδνπλ ηα θξηηήξηα επίηεπμεο 

ηεο εξγαζίαο θαη ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα πηζαλά 

επίπεδα επίηεπμεο ησλ θξηηεξίσλ κέζσ ηεο  ξνπκπξίθαο 

αμηνιόγεζεο. Η ίδηα ξνπκπξίθα αμηνιόγεζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν θαηά ηελ απηό-αμηνιόγεζε όζν 

θαη θαηά ηελ εηεξν-αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.

ΦΑΣΗ 4
ε 
: Δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθώλ 

    δξαζηεξηνηήηωλ θαη   

    πνιιαπιώλ ξόιωλ

ΦΑΣΗ 8
ε 
: Δεκηνπξγία    

    εξωηεκαηνινγίωλ -      

    Μεηξήζεηο

ΦΑΣΗ 7
ε 
: Αλαζηνραζκόο -   

    Απηό- αμηνιόγεζε θαη 

    εηεξν- αμηνιόγεζε

 

Γηάγξακκα 7: 6
ε
 Φάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο έξεπλαο 

 

 



  

109 

 

ΣΦΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΑΣΗ 1
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθνύ 

    πιαηζίνπ

ΦΑΣΗ 3
ε 
: Δεκηνπξγία πιηθνύ γηα 

     ηελ επίδεημε ηεο 

     εξγαζίαο ηωλ εηδηθώλ

ΦΑΣΗ 5
ε 
: Δεκηνπξγία πιηθνύ γηα 

     scaffolding

ΦΑΣΗ 6
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθήο 

    αμηνιόγεζεο (Standards-

    task-criteria-rubric)

ΦΑΣΗ 2
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθώλ 

    δξαζηεξηνηήηωλ πνπ 

    νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία 

    απζεληηθνύ πξνϊόληνο

Ο αλαζηνραζκόο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ εληζρύεηαη πξώηα 

από όια κε ην απζεληηθό πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη ηηο 

απζεληηθέο δξαζηεξηόηεηεο, αθνύ νη εθπαηδεπόκελνη 

θαινύληαη λα εθαξκόζνπλ ηε γλώζε ζε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Μέζσ ηνπ on-line ζπζηήκαηνο κπνξνύλ ζε 

νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κε γξακκηθά λα έρνπλ 

πξόζβαζε ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη λα επαλεμεηάδνπλ 

ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο γλώζεηο ή ηηο παξαλνήζεηο ηνπο 

δξώληαο αλαζηνραζηηθά όπνηε ην επηζπκνύλ. Κύξηα 

ελίζρπζε ηεο αλαζηνραζηηθήο ζθέςεο πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ηεο απηό-αμηνιόγεζεο θαη ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο 

θαη ζηηο δύν απζεληηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπνπ νη 

εθπαηδεπόκελνη κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ ηνλ εαπηό ηνπο 

κε ηνπο άιινπο θαη λα ζθεθηνύλ ηη πεξηζζόηεξν ζα 

κπνξνύζαλ λα έρνπλ θάλεη ζηηο εξγαζίεο ηνπο.

ΦΑΣΗ 4
ε 
: Δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθώλ 

    δξαζηεξηνηήηωλ θαη   

    πνιιαπιώλ ξόιωλ

ΦΑΣΗ 8
ε 
: Δεκηνπξγία    

    εξωηεκαηνινγίωλ -      

    Μεηξήζεηο

ΦΑΣΗ 7
η 

: Αναζηοσαζμόρ -   

     Αςηό- αξιολόγηζη και 

     εηεπο- αξιολόγηζη

 

Γηάγξακκα 8: 7
ε
 Φάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο έξεπλαο 
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ΣΦΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΑΣΗ 1
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθνύ 

    πιαηζίνπ

ΦΑΣΗ 3
ε 
: Δεκηνπξγία πιηθνύ γηα 

     ηελ επίδεημε ηεο 

     εξγαζίαο ηωλ εηδηθώλ

ΦΑΣΗ 5
ε 
: Δεκηνπξγία πιηθνύ γηα 

     scaffolding θαη 

     αλαζηνραζκό

ΦΑΣΗ 6
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθήο 

    αμηνιόγεζεο (Standards-

    task-criteria-rubric)

ΦΑΣΗ 8
η 

: Δημιοςπγία   

     επωηημαηολογίων - 

     Μεηπήζειρ

ΦΑΣΗ 2
ε 
: Δεκηνπξγία απζεληηθώλ 

    δξαζηεξηνηήηωλ πνπ 

    νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία 

    απζεληηθνύ πξνϊόληνο

Μέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο νη εθπαηδεπόκελνη 

ζα ζπκπιεξώζνπλ εξσηεκαηνιόγηα κε δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία θαη εξσηήκαηα κε απαληήζεηο ζε ηαθηηθέο 

θιίκαθεο likert (πρ. Γηαθσλώ απόιπηα, Γηαθσλώ, Ούηε 

ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ, πκθσλώ, πκθσλώ 

απόιπηα) ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο απζεληηθήο αμηνιόγεζεο θαη ηνπο 

επηκέξνπο ππό κειέηε δείθηεο.

ΦΑΣΗ 4
ε 
: Δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθώλ 

    δξαζηεξηνηήηωλ θαη   

    πνιιαπιώλ ξόιωλ

ΦΑΣΗ 7
ε 
: Δεκηνπξγία  

    δξαζηεξηνηήηωλ 

    απηό-αμηνιόγεζεο θαη 

    εηεξν- αμηνιόγεζεο

 

Γηάγξακκα 9: 8
ε
 Φάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο έξεπλαο 

 

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Α. 
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3.4 Δπηινγή ζηαηηζηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηηο αλαιχζεηο 

 

Λφγσ ηεο ζπλαθεηαθήο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο Pearson r. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson r θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε 

ή φρη ζρέζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ θαη ππνινγίδεη ηελ κνξθή απηήο ηεο ζρέζεο 

(ζεηηθή ή αξλεηηθή ζπζρέηηζε) αιιά θαη ηελ έληαζε ηεο (επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο). Σν ζηαηηζηηθφ απηφ θξηηήξην ειέγρεη ηε κεδεληθή ππφζεζε φηη δελ 

ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson r 

είλαη παξακεηξηθφ θξηηήξην θαη έηζη ηα δεδνκέλα θαη ζηηο δχν ππφ κειέηε κεηαβιεηέο 

ζα πξέπεη λα είλαη θαηαρσξεκέλα ζε ηνπιάρηζηνλ ηζνδηαζηεκηθή θιίκαθα, λα 

αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή θαη λα έρνπλ φκνηεο δηαζπνξέο. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί 

λα πάξεη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο r είλαη απφ –1 κέρξη +1. Όηαλ ην πξφζεκν ηνπ 

ζπληειεζηή είλαη ζεηηθφ (ζεηηθή ζπζρέηηζε) ε κία κεηαβιεηή απμάλεηαη θαζψο 

απμάλεηαη θαη ε άιιε. Όηαλ ην πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή είλαη αξλεηηθφ (αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε) ε κία κεηαβιεηή απμάλεηαη θαζψο ε άιιε κεηψλεηαη. Αλ ν ζπληειεζηήο 

έρεη ηηκή 1 (κέγηζηε ηηκή) έρνπκε απφιπηε ζπζρέηηζε ελψ φηαλ είλαη 0 δελ έρνπκε 

θαζφινπ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Σηκέο θνληά ζην κεδέλ απνηεινχλ 

έλδεημε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ. Όζν πην κεγάιεο είλαη νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ή φζν πην θνληά 

βξίζθνληαη ζηε κνλάδα (ζε απφιπηε ηηκή πάληα), ηφζν πην ηζρπξή είλαη ε γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. 

 

Οη πην γλσζηνί ζπληειεζηέο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο είλαη νη ζπληειεζηέο ηνπ Pearson, 

ηνπ Spearman θαη ηνπ Kendall. Ζ κεδεληθή θαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε εδψ είλαη νη 

εμήο:  

 

Ζν: ξ=0 ή δελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ  

Ζ1: ξ≠0 ή ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ  

 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson “ρξεηάδεηαη” ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο 

ησλ δεδνκέλσλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο δχν πνπ δελ “ρξεηάδνληαη” ηελ ππφζεζε 

ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Βέβαηα, γηα κεγάια δείγκαηα, κεγέζνπο 30 

παξαηεξήζεσλ θαη πάλσ θαη φζν ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο κεγαιψλεη ε ζεσξία καο 

ιέεη φηη νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ “πιεζηάδνπλ” ε κία ηελ άιιε. Ζ θχξηα δηαθνξά 
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ησλ ζπληειεζηψλ είλαη φηη ν ζπληειεζηήο ηνπ Pearson ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα 

δεδνκέλα, ελψ νη άιινη δχν ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο ηάμεηο κεγέζνπο ησλ 

δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, ν ζπληειεζηήο ηνπ Spearman είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπ 

Pearson ζηελ νπζία ππνινγηζκέλνο γηα ηηο ηάμεηο κεγέζνπο ησλ δεδνκέλσλ. Σν 

γεγνλφο ινηπφλ φηη νη ζπληειεζηέο ηνπ Spearman θαη ηνπ Kendall ππνινγίδνληαη κε 

βάζε ηηο ηάμεηο κεγέζνπο ησλ δεδνκέλσλ είλαη πνπ επηηξέπεη ηελ ειεπζεξία σο πξνο 

ηε κε ηθαλνπνίεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ. ηελ παξνχζα κειέηε 

εμαζθαιίζηεθε ε θαλνληθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, νπφηε ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ζπληειεζηήο Pearson. 

Δθηφο απφ ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson είλαη απαξαίηεην θαη ην επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (p-value Sig. (2-tailed)). Ζ p-value ππνινγίδεηαη γηα 

θάζε ζπληειεζηή μερσξηζηά θαη αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο φηη ζην 

ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ δελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε (δειαδή φηη ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο γηα ην δεχγνο είλαη ίζνο κε ην κεδέλ). Όηαλ ην επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.05, ζπκπεξαίλνπκε φηη απηή ε 

ππφζεζε απνξξίπηεηαη. Άξα, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ δεχγνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε p-value είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0.01, ηφηε ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο έρεη ζηαηηζηηθά πνιχ ζεκαληηθή αμία.  

 

Πξηλ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο, γηα ηελ εμέηαζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ησλ ελνηήησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο Cronbach alpha. χκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία (Nunnally, 1978), 

κηα ηηκή ηνπ κέηξνπ Cronbach Alpha πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην 0,7 απνηειεί 

θξηηήξην αμηφπηζηεο θιίκαθαο. Δίλαη επηζπκεηφ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην λα ππάξρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εξσηήζεηο πνπ λα κεηξνχλ ηνλ ίδην δείθηε. Γειαδή, δεηνχκε 

αξρηθά απφ ην δείγκα ηε γλψκε γηα έλα δήηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δεηνχκε πάιη απάληεζε γηα ην ίδην δήηεκα αιιά κε δηαθνξεηηθά 

δηαηππσκέλε εξψηεζε. Αλ ζπκθσλνχλ νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ αξρηθή 

εξψηεζε κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο επφκελεο εξσηήζεηο, ηφηε απηφ δειψλεη 

φηη νη εξσηνχκελνη απαληνχλ κε ζπλέπεηα. Αλ φκσο ππάξρεη αζπκθσλία ζηηο αξρηθέο 

θαη ηειηθέο επηινγέο γηα ηηο παξφκνηεο εξσηήζεηο, ηφηε απηφ δειψλεη φηη καο 

απάληεζαλ αζπλεπψο. Αξρηθά, ν δείθηεο απηφο είρε πξνηαζεί απφ ηνλ Lee J. 

Cronbach(1916-2001) σο κέηξν ππνινγηζκνχ ηεο ζπλέπεηαο ζηηο απαληήζεηο πνπ 

έδηλαλ άηνκα κε ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο. Αλ απαληνχζαλ κε ζπλέπεηα απηφ δήισλε 
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πξφνδν ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, ελψ αλ απαληνχζαλ αζπλεπψο, απηφ ήηαλ 

κηα έλδεημε γηα πεξαηηέξσ θξνληίδα θαη ππνζηήξημε. Σν επηζηεκνληθφ άξζξν πνπ 

παξνπζίαζε γηα πξψηε θνξά ηνλ ζπληειεζηή απηφλ ήηαλ ην εμήο: Cronbach, L. J. 

(1951) Coefficient alpha and the internal structure oftests. Psychometrika, 16(3), 297-

334. 

 

 

3.5 Γείγκα κειέηεο 

3.5.1 Σπκκεηέρνληεο 

 

Σν δείγκα απηήο ηε κειέηεο πεξηιακβάλεη 36 θνηηεηέο ηνπ Δ’ θχθινπ ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηε Γηδαθηηθή ηεο Σερλνινγίαο θαη 

Φεθηαθά πζηήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ηνπ ηκήκαηνο 

Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο θαη Δπηθνηλσλία. Σν δείγκα 

απνηεινχζαλ 21 (58,3%)άληξεο θαη 15 (41,7%) γπλαίθεο, 22 (61,1%) ειηθίαο κέρξη 

θαη 30 εηψλ θαη 14(38,9%) πάλσ απφ 30 εηψλ. Οη θνηηεηέο πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα 

πξνπηπρηαθά ηκήκαηα ζπνπδψλ παλεπηζηεκίσλ ή αλψηαησλ ηερλνινγηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη δηάθνξα επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα. 

Πεξηιακβάλνληαη εθπαηδεπηηθνί απφ φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο κε δηαθνξεηηθά 

αληηθείκελα, φπσο πιεξνθνξηθή, καζεκαηηθά, θπζηθή, ζεσξεηηθέο επηζηήκεο, λένη 

απφθνηηνη ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη εξγαδφκελνη ζε εηαηξίεο. Καηά κέζσ φξν 

εξγάδνληαη 33,94 ψξεο κε ηππηθή απφθιηζε 14,56. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ πνιχ 

θαιέο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο θαη άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Σν δείγκα 

έρεη νκνηνκνξθία σο πξνο ηα θίλεηξα θαη ηηο ζηάζεηο πνπ ηνπο θάλνπλ λα 

παξαθνινπζνχλ έλα πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη 

έρνπλ θνηλφ γλσζηηθφ ππφβαζξν ζε ζέκαηα e-learning. 
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3.5.2 Πεξηνξηζκνί 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δείγκα παξαθνινπζνχζαλ ην κάζεκα Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο 

θαη Δπηθνηλσλία κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θάζε Γεπηέξα 18:00 – 21:00. Σηο ππφινηπεο 

κέξεο ηεο εβδνκάδαο παξαθνινπζνχλ άιια 3 ηξία καζήκαηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε απμεκέλεο ππνρξεψζεηο. Ζ πιεηνςεθία παξάιιεια έρεη 

ζεκαληηθφ θφξην εξγαζίαο ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Οη 

παξαθνινπζήζεηο ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή ζην ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

Οη παξεκβάζεηο έγηλαλ ππνρξεσηηθά ζε δχν ηξίσξα καζήκαηα κε βάζε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηελ αληίζηνηρε δηδαθηηθή ελφηεηα. Απηφο είλαη 

βαζηθφο πεξηνξηζκφο γηα ηελ θαηαγξαθή αιιαγήο ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε, ιφγσ ηνπ ππνρξεσηηθά κηθξνχ 

ρξνληθνχ εχξνπο ηεο εθαξκνγήο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Γηα απηφ, ζηελ 

παξνχζα κειέηε θαηαγξάθνληαη νη παξνχζεο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο 

πξνο ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε επηκέξνπο δείθηεο πνπ έρνπλ 

πξναλαθεξζεί θαη δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαγξαθή ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπο. 
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3.7 Δξεπλεηηθά Δξγαιεία/πεξηβάιινληα 

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν εξγαζηήξηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ζηα νπνία ν θάζε θνηηεηήο μερσξηζηά είρε πξφζβαζε ζε έλα 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν(internet).  

 

Οη εθπαηδεπφκελνη είραλ πξφζβαζε ζην πιηθφ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ LMS 

(Learning Management System) ηνπ moodle ζην http://eptlab.unipi.gr. Σν Moodle 

είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ (course management system (CMS)) - έλα 

ινγηζκηθφ παθέην πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηέο λα 

δεκηνπξγνχλ εχθνια πνηνηηθά online καζήκαηα. Σέηνηα ζπζηήκαηα e-learning 

κεξηθέο θνξέο απνθαινχληαη πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο - Learning 

Management Systems (LMS) ή Δηθνληθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο - Virtual Learning 

Environments (VLE). Γεκηνπξγήζεθε ην 1999 απφ ηνλ Απζηξαιφ Martin Dougiamas 

θαη ήηαλ κέξνο ηνπ PhD ηνπ. Σν φλνκα Moodle είλαη ην αθξψλπκν ηνπ Modular 

Object - Oriented Dynamic Learning Environment. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

ηελ θεληξηθή δηνίθεζε εθπαίδεπζεο γηα ηελ επηκφξθσζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θάζε βαζκίδαο γηα λα 

εκπινπηίζνπλ ην θαζεκεξηλφ κάζεκά ηνπο, λα ην θάλνπλ πην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ηνπο εηζάγνπλ ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο. Σν Moodle παξέρεηαη δσξεάλ σο ινγηζκηθφ Open Source (θάησ απφ 

ηελ GNU Public License) θαη κπνξεί λα ηξέμεη ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ππνζηεξίδεη 

PHP, ελψ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδεηαη κε πνιινχο ηχπνπο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

(ηδηαίηεξα MySQL). 

 

Μεξηθά γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελδηαθέξνπλ ην δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο: 

 ην Moodle ηξέρεη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θακηά κεηαηξνπή ζε 

πεξηβάιινληα Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware θαη θάζε άιιν 

ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη PHP (πεξηιακβάλνληαη ζρεδφλ φινη νη πάξνρνη 

θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ).  

 είλαη ζρεδηαζκέλν κε αξζξσηφ ηξφπν θαη επηηξέπεη έηζη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

επειημία λα πξνζζέηεηο (θαη λα αθαηξεηο) ιεηηνπξγηθφηεηα ζε πνιιά επίπεδα.  

http://eptlab.unipi.gr/
http://php.net/
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 αλαβαζκίδεηαη πνιχ εχθνια απφ κηα έθδνζε ζηελ επφκελε - έρεη έλα 

εζσηεξηθφ ζχζηεκα πνπ αλαβαζκίδεη ηηο ίδηεο ηνπ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη λα 

ηηο επηδηνξζψλεη φηαλ ρξεηάδεηαη.  

 ρξεηάδεηαη κφλν κηα βάζε δεδνκέλσλ (θαη κπνξεί λα ηε κνηξάδεηαη κε άιιεο 

εθαξκνγέο αλ είλαη απαξαίηεην).  

 πεξηιακβάλεη πεξηεθηηθή ηεθκεξίσζε βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη 

πνιιέο βάζεηο δεδνκέλσλ.  

 Έρεη δνζεί έκθαζε ζηε δπλαηή αζθάιεηα. Οη θφξκεο ειέγρνληαη, νη 

πιεξνθνξίεο επηθπξψλνληαη, ηα cookies είλαη θσδηθνπνηεκέλα.  

 

Μεξηθά άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελδηαθέξνπλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ. 

 Σν Moodle πξνσζεί ηελ παηδαγσγηθή κέζνδν ηνπ θνηλσληθνχ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ social constructionist pedagogy 

 είλαη θαηάιιειν γηα ηάμεηο 100% online φπσο θαη γηα ζπκπιήξσζε κάζεζεο 

πξφζσπν κε πξφζσπν.  

 έρεη κηα απιή, κηθξνχ βάξνπο, απνηειεζκαηηθή, ζπκβαηή, απιήο ηερλνινγίαο 

δηαζχλδεζε κε ην θπιινκεηξεηή (browser).  

 Οη θαηάινγνη καζεκάησλ απεηθνλίδνπλ πεξηγξαθέο γηα θάζε κάζεκα ζηνλ 

εμππεξεηεηή (server), πεξηιακβάλνληαο θαη ηηο πξνζβάζεηο απφ ηνπο 

επηζθέπηεο.  

 Σα καζήκαηα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη λα επξεζνχλ - έλα site 

Moodle κπνξεί λα ππνζηεξίμεη εθαηνληάδεο καζεκάησλ  

 Οη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο εηζαγσγήο θεηκέλνπ (πεγέο, κελχκαηα ζε forum, 

εηζαγσγέο ζε εκεξνιφγηα θηι) κπνξνχλ λα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο κε έλα ηθαλφ, 

ελζσκαησκέλν επεμεξγαζηή θεηκέλνπ WYSIWYG HTML (What You See Is 

What You Get).  

 

 

 

 

 

 

http://moodle.org/doc/?frame=philosophy.html
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ηελ παξνχζα κειέηε ζην moodle ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο Σπδήηεζε 

(chat), Δξγαζηήξην (workshop), Οκάδεο ζπδήηεζεο (forum), εξσηεκαηνιόγηα 

(questionnaires), ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο πεγψλ πιεξνθνξηψλ Σύλζεζε θεηκέλνπ, 

Σύλζεζε ηζηνζειίδαο, Σύλδεζε κε έλα αξρείν ή ηζηνζειίδα, Πξόζζεζε κηα εηηθέηαο θαη 

ην Ζκεξνιόγην. 

 

Σπδήηεζε (chat) 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα «πδήηεζε» επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δσκαηίσλ πδήηεζεο 

(δσκάηην chat), κέζα ζηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ζπδεηνχλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ζην Γηαδίθηπν, κε ρξήζε γξαπηνχ θεηκέλνπ. Μπνξνχλ λα 

ππάξρνπλ πνιιά δσκάηηα πδήηεζεο γηα έλα κάζεκα πνπ λα αθνξνχλ δηάθνξα 

ζέκαηα. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ζπλνκηιήζεη κε ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ θαη νη 

ζπνπδαζηέο κεηαμχ ηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε λα βξίζθνληαη θαη απηνί ζην Γηαδίθηπν 

θαη λα έρνπλ αλνηθηφ ην ίδην δσκάηην πδήηεζεο. 

 

Δξγαζηήξην (workshop) 

 

Σν Δξγαζηήξην είλαη έλα είδνο αμηνιφγεζεο κε κηα ηεξάζηηα γθάκα επηινγψλ. 

Δπηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο εξγαζίεο. Δπίζεο, 

ζπληνλίδεη ηε ζπιινγή θαη θαηαλνκή απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

 

Αξηζκόο Αμηνινγήζεσλ ησλ Τπνβνιώλ Μαζεηώλ: Ο αξηζκφο απηφο θαζνξίδεη εάλ 

νη ζπνπδαζηέο θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ην Δξγαζηήξην άιισλ ζπνπδαζηψλ. Δάλ ν 

αξηζκφο απηφο δελ είλαη 0, θάζε ζπνπδαζηήο θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηφζα 

Δξγαζηήξηα απφ άιινπο ζπνπδαζηέο, φζν δειψλεη θαη ν αξηζκφο ζην πεδίν απηφ. 

Μεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε, ν δεκηνπξγφο ηνπ Δξγαζηεξίνπ κπνξεί λα δεη ηα ζρφιηα 

θαη ελδερνκέλσο ην βαζκφ πνπ δίλεηαη απφ ην βαζκνινγεηή ηνπ. Ο εθπαηδεπηήο 

κπνξεί επίζεο λα βαζκνινγήζεη απηέο ηηο αμηνινγήζεηο θαη νη βαζκνί ησλ 

αμηνινγήζεσλ απηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειηθψλ 

βαζκψλ. ην ζπνπδαζηή παξνπζηάδνληαη ηα ζρφιηα θαη ν βαζκφο ηνπ εθπαηδεπηή γηα 

θάζε κηα απφ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ, εάλ ηα ζηνηρεία απηά είλαη δηαζέζηκα. 

 

 

http://e-learning.sch.gr/mod/glossary/showentry.php?courseid=149&concept=Chat
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Απηό-Αμηνιόγεζε: Ζ αμηνιφγεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

πξναηξεηηθά ηελ εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή ζε ηκήκαηα, ηα νπνία θάζε ζπνπδαζηήο 

θαιείηαη λα αμηνινγήζεη. Απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ γηα παξάδεηγκα ν αξηζκφο ησλ 

ηκεκάησλ ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο πνπ θάζε ζπνπδαζηήο πξέπεη λα αμηνινγήζεη 

ηίζεηαη ζε 5, ηφηε θάζε ζπνπδαζηήο ζα θιεζεί λα αμηνινγήζεη 6 ηκήκαηα ηεο 

εξγαζίαο, θαζψο έλα απφ απηά είλαη ε δηθή ηνπ εξγαζία. Δάλ δελ ππάξρνπλ ηκήκαηα 

ζηελ εξγαζία θαη ε επηινγή αμηνιφγεζεο είλαη «αλνηθηή» ε αλάζεζε αμηνιφγεζεο 

θαζίζηαηαη απηφ-αμηνιφγεζε. ηελ αμηνιφγεζε απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηή, αλάινγα βέβαηα κε ην ηη ζα απνθαζίζεη ν εθπαηδεπηήο. 

 

Πίλαθαο Έλσζεο Τπνβαιιόκελσλ Δξγαζηώλ: H επηινγή απηή ζαο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εκθαλίζεηε έλαλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα βαζκνινγίαο ζην ηέινο ελφο 

Δξγαζηεξίνπ. Αλ εκθαλίδεηαη ζηελ ζειίδα, ηφηε καο δείρλεη κία ιίζηα κε ηηο 

θαιχηεξεο εξγαζίεο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε απηή ην Δξγαζηήξην. Δάλ ν αξηζκφο ησλ 

θαηαρσξήζεσλ ζην πεδίν απηφ ηεζεί ζην 0, ηφηε ν πίλαθαο βαζκνινγίαο δελ 

εκθαλίδεηαη ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο άζθεζεο. Αλ γηα παξάδεηγκα, ν αξηζκφο απηφο 

θαζνξηζηεί ζε 10, ηφηε εκθαλίδνληαη νη 10 θαιχηεξεο ππνβνιέο. 

 

Οκάδεο ζπδήηεζεο (forum) 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα «Οκάδα ζπδήηεζεο» επηηξέπεη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε έλα κάζεκα. Κάζε ζπκκεηέρνληαο κπνξεί λα μεθηλήζεη κηα λέα 

ζπδήηεζε θαη κπνξεί λα ζηείιεη κελχκαηα ζε νπνηαδήπνηε Οκάδα ζπδήηεζεο, 

εθφζνλ ηνπ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζε απηή. Σα κελχκαηα πνπ απνζηέιινληαη ζε 

κηα Οκάδα ζπδήηεζεο κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ ζπλεκκέλα, λα δνκνχληαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο θαη λα εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

βαζκνιφγεζεο ησλ κελπκάησλ κηαο Οκάδαο ζπδήηεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ 

καζήκαηνο. Ζ Γξαζηεξηφηεηα «Οκάδα ζπδήηεζεο» είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο εδψ 

ζπκβαίλνπλ νη πεξηζζφηεξεο ζπδεηήζεηο. Οη Οκάδεο ζπδεηήζεσλ κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα θάζε κήλπκα. Με ηε ζπλδξνκή ζε 

κηα Οκάδα πδεηήζεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ αληίγξαθα θάζε λένπ 

κελχκαηνο ζην ειεθηξνληθφ ηνπο ηαρπδξνκείν. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα επηβάιεη ηε 

ζπλδξνκή ζε φινπο αλ ην επηζπκεί. 

 



  

119 

 

 Δξσηεκαηνιόγηα (questionnaires)  

 

Δίλαη κηα πξφζζεηε δπλαηφηεηα ηνπ moodle (plug-in) πνπ βνεζά ζηε δηεμαγσγή 

εξεπλψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ moodle. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο εξσηήζεσλ 

δηαθφξσλ ηχπσλ θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ απαληήζεσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα έρνπλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ζπκπιήξσζεο θαη κπνξεί ν θαζεγεηήο λα 

θαζνξίζεη ηνλ αθξηβή αξηζκφ πξνζπαζεηψλ πνπ δηθαηνχηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν 

καζεηήο. Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε αηνκηθά θαη ζπγθεληξσηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζρεηηθά αξρεία. 

 

Σύλζεζε θεηκέλνπ 

 

Απηφο ν ηχπνο Πεγήο πιεξνθνξηψλ είλαη κηα ζειίδα γξακκέλε ζε απιφ θείκελν.  

Τπάξρνπλ δηάθνξα δηαζέζηκα είδε ηξνπνπνίεζεο πνπ επηηξέπνπλ ηε κεηαηξνπή ηνπ 

απινχ θεηκέλνπ ζε θαινζρεκαηηζκέλν θείκελν ηζηνζειίδαο. Γηα παξάδεηγκα νη 

δηεπζχλζεηο δηαδηθηχνπ http://moodle.org κεηαηξέπνληαη ζε ππεξζπλδέζκνπο θαη 

ζπγθεθξηκέλνη ζπλδπαζκνί ραξαθηήξσλ κεηαηξέπνληαη ζε πξφζσπα έθθξαζεο 

(emoticons) απηφκαηα. 

 

 Σύλζεζε ηζηνζειίδαο 

 

Με απηή ηελ επηινγή κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα νινθιεξσκέλε ηζηνζειίδα 

κέζα ζην Moodle. Δδψ ππάξρεη κεγάιε ειεπζεξία θηλήζεσλ θαζψο κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε φιεο ηηο επηινγέο πνπ ππάξρνπλ ζηε γιψζζα HTML θαζψο θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε θψδηθα Javascript. 

 

 Σύλδεζε κε έλα αξρείν ή ηζηνζειίδα 

 

Ζ επηινγή απηή επηηξέπεη λα ζπλδεζείηε κε νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα ή αξρείν ζε 

δεκφζην δίθηπν. Δπίζεο, ζαο επηηξέπεη λα ζπλδεζείηε κε νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα ή 

αξρείν πνπ έρεηε «αλεβάζεη» ζηα αξρεία ηνπ καζήκαηφο ζαο απφ ηνλ ππνινγηζηή ζαο. 

Οη απιέο ηζηνζειίδεο εκθαλίδνληαη φπσο αθξηβψο είλαη ελψ ε δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ 

πνιπκέζσλ γίλεηαη κε έμππλν ηξφπν θαη κάιηζηα είλαη δπλαηφ λα ελζσκαησζνχλ ζε 

ηζηνζειίδα. Παξαδείγκαηνο ράξε, ηα αξρεία MP3 εκθαλίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 

http://moodle.org/
http://e-learning.sch.gr/mod/glossary/showentry.php?courseid=149&concept=Moodle
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ελζσκαησκέλν εξγαιείν θαζνδήγεζεο. Τπάξρνπλ πνιιέο επηινγέο γηα λα 

εκθαληζηνχλ ηα πεξηερφκελα σο παξάζπξα popup ή παξάζπξα-πιαίζηα. Δηδηθφηεξα, 

αλ επηιέμεηε κηα ζχλδεζε κε θάπνηα εθαξκνγή ζην Γηαδίθηπν (ή κε θάπνην άιιν 

ηχπν πεξηερνκέλσλ ηθαλφ λα δερζεί παξακέηξνπο), κπνξείηε λα επηιέμεηε λα ζηείιεηε 

πιεξνθνξίεο ζηελ εθαξκνγή απηή, φπσο, ην φλνκα ρξήζηε, ηηο ειεθηξνληθέο 

δηεπζχλζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ, ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζνχλ θ.α 

 

Πξόζζεζε κηα εηηθέηαο 

 

Ζ εηηθέηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε θεηκέλνπ ή γξαθηθψλ 

αλάκεζα ζηηο άιιεο Γξαζηεξηφηεηεο ή Πεγέο πιεξνθνξηψλ. Ζ εηηθέηα επεηδή δελ 

είλαη Γξαζηεξηφηεηα δελ εκθαλίδεηαη ζην block «Γξαζηεξηφηεηεο» κεηά ηε 

δεκηνπξγία ηεο. 

  

Ζκεξνιόγην 

 

Σν Ζκεξνιφγην είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν, ζηηο εκεξνκελίεο ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ γεγνλφηα/δξαζηεξηφηεηεο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ. Οη δπλαηνί ηχπνη 

γεγνλφησλ είλαη: ζπζηήκαηνο, καζήκαηνο, πξνζσπηθφ, νκαδηθφ γεγνλφο. Κάζε 

κήλπκα ζην εκεξνιφγην δειψλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 

γεγνλφηνο (ζπζηήκαηνο, καζήκαηνο, πξνζσπηθφ, νκαδηθφ γεγνλφο) ζην νπνίν αλήθεη. 

Σα γεγνλφηα ζπζηήκαηνο είλαη νξαηά απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ κφλν απφ ην δηαρεηξηζηή ηεο Πιαηθφξκαο. Σα γεγνλφηα 

καζήκαηνο είλαη νξαηά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ καζήκαηνο θαη κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ απφ ην δηαρεηξηζηή ηεο Πιαηθφξκαο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο. Σα νκαδηθά 

γεγνλφηα είλαη νξαηά κφλν απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη 

πξνζηίζεληαη θαη απηά απφ ην δηαρεηξηζηή ηεο Πιαηθφξκαο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο. 

Σέινο, θάζε ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη έλα πξνζσπηθφ γεγνλφο, ην 

νπνίν είλαη πξνζβάζηκν κφλν απφ ηνλ ίδην. Απηφ ην block κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη 

ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ Moodle, αιιά θαη ζε θάζε κάζεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ 

Πιαηθφξκα. 
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 Courselab 

 

Σν ινγηζκηθφ courselab είλαη έλα εξγαιείν ζπγγξαθήο πιηθνχ ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

(e-learning authoring tool). Βνεζά ζηε δεκηνπξγία web-based πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο, πξνζνκνηψζεσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

ππνζηεξηδφκελα απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο. 

Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη:  

 Οηθείν εχρξεζην πεξηβάιινλ ζπγγξαθήο παξφκνην κε ην PowerPoint.  

 Πίλαθα κε δελδξηθή εκθάληζε ηεο δνκήο ηνπ καζήκαηνο 

 Δκθάληζε ελνηήησλ κε κηθξνγξαθίεο θαη ηεξαξρία 

 Λσξίδα πιαηζίσλ πνπ πεξηέρεη κηθξνγξαθίεο απφ φια ηα πιαίζηα ηεο 

επηιεγκέλεο δηαθάλεηαο 

 Γξακκή ρξφλνπ εκθάληζεο ησλ πιαηζίσλ 

 Σκήκα παξνπζίαζεο φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ 

 Οη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελεο επηινγέο είλαη πξνζβάζηκεο απφ θνπκπηά 

ζηε γξακκή εξγαιείσλ  

 Πεξηβάιινλ WYSIWYG (What You See Is What You Get)  

 Δπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ γηα δηακφξθσζε γξακκαηνζεηξάο θεηκέλνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν, ρξψκα θαη κέγεζνο. πκπεξηιακβάλνληαη ππεξζπλδέζεηο, 

πίλαθεο, ιίζηεο θαη θσηνγξαθίεο. 

 Σνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ κε drag-and-drop 

 Γεκηνπξγία απιψλ animation. 

 Τπνζηήξημε πνιπκέζσλ (Φσηνγξαθίεο ησλ πεξηζζφηεξσλ ηχπσλ, Δηζαγσγή 

θαη ζπγρξνληζκφο αξρείσλ ήρνπ, Adobe® Flash® movies, Adobe® 

Shockwave® applications, Java® applets, Video clips) 

 Γξήγνξε Αλάπηπμε πιηθνχ 

 Γνθηκαζίεο θαη αμηνιφγεζε 

 Γηαδξαζηηθφηεηα 

 Δηδηθά εθέ θαηά ηελ παξνπζίαζε 

 Πξνζνκνηψζεηο ινγηζκηθνχ 

 Βαζκνιφγεζε θαη αμηνιφγεζε 

 Δπηινγέο δεκνζίεπζεο θαη ζπκβαηφηεηα κε πξφηππα ειεθηξνληθήο κάζεζεο 
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o Simple wizard-based publishing 

o Publish to HTML package 

o Publish to CD-ROM 

o Publish to AICC package γηα εηζαγσγή ζε LMS πνπ ππνζηεξίδεη απηή 

ηελ πξνδηαγξαθή 

o Publish to SCORM 1.2 package γηα εηζαγσγή ζε LMS πνπ 

ππνζηεξίδεη απηή ηελ πξνδηαγξαθή 

o Publish to SCORM 1.3 (SCORM 2004) γηα εηζαγσγή ζε LMS πνπ 

ππνζηεξίδεη απηή ηελ πξνδηαγξαθή 

 πκβαηφηεηα κε LMS Πεξηερφκελν ειεθηξνληθήο κάζεζεο θηηαγκέλν ζην 

CourseLabείλαη ζπκβαηφ κε ηα παξαθάησ πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

(Learning Management Systems): 

o Moodle 

o Akuter Enterprise 

o ATutor 

o BlackBoard 

o Docebo 

o IBM Learning Space 

o IBM Lotus Workplace Collaborative Learning 

o Ilias 

o Microsoft SharePoint Learning Kit 

o Oracle iLearning 

o SAP eLearning Solution 

o WebSoft WebTutor and WebTutor Lite 

 

Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο κειέηεο ζην πεξηερφκελν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε ην CourseLab πεξηιακβάλνληαη video, νξηζκνί, ζχγθξηζε κε ηελ 

παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε, ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε απζεληηθή 

αμηνιφγεζε, νδεγίεο εθαξκνγήο, παξαδείγκαηα θαη δηάινγνη εηδηθψλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο, αμηνπνηψληαο ηηο παξαπάλσ 

δπλαηφηεηεο. 

 

 

http://www.moodle.org/
http://www.akuter.com/
http://www.atutor.ca/
http://www.blackboard.com/
http://www.docebo.com/
http://www.ibm.com/
http://www.ibm.com/
http://www.ilias.de/
http://www.microsoft.com/slk/
http://www.oracle.com/
http://www.sap.com/
http://www.websoft.ru/


  

123 

 

3.8 Δξσηεκαηνιφγηα 

 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα θαη 

δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο. Σα εξσηεκαηνιφγηα είλαη ηα: Perception Questionnaire-

Δξσηεκαηνιόγην Αληηιήςεσλ, Study Process Questionnaire –Δξσηεκαηνιόγην ηεο 

δηαδηθαζίαο ζηελ κειέηε, Level of Reflective Thinking Questionnaire-Δξσηεκαηνιόγην 

Δπηπέδνπ Αλαζηνραζηηθή Σθέςεο θαη Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire- Δξσηεκαηνιόγην Σηξαηεγηθώλ Κηλεηνπνίεζεο ζηε Μάζεζε. Σα πιήξε 

εξσηεκαηνιφγηα βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα Α. 

 

Perception Questionnaire-Δξσηεκαηνιόγην Αληηιήςεσλ 

 

Πεξηέρεη 41 εξσηήκαηα ζηελ 5-βαζκε θιίκαθα likert απφ 1 (Γηαθσλψ απφιπηα) κέρξη 

5 (πκθσλψ απφιπηα) βαζηζκέλα ζην πεληαδηάζηαην πιαίζην ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο. (Gulikers et al., 2004). Υξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηαζηνχλ νη 

αληηιήςεηο σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (απζεληηθφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, απζεληηθή εξγαζία, απζεληηθφ πιαίζην, απζεληηθφ πξντφλ, απζεληηθά θαη 

θαηαλνεηά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο) κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο. Μεηξά ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ηα πέληε ραξαθηεξηζηηθά ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο κνηάδνπλ κε ηελ 

θαζεκεξηλή επαγγεικαηηθή πξαθηηθή, ηηο αληηιήςεηο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο (Beliefs and perceptions of authentic assessment and the influence on 

student learning; J. Gulikers 2006 θαη Formative computer-based assessments; Sandra 

T. Miller, 2009). 

 

Study Process Questionnaire –Δξσηεκαηνιόγην ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ κειέηε 

 

Ο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο κειέηεο κεηξήζεθε απφ ην Revised-Study Process 

Questionnaire - 2 Factors (R-SPQ-2F; Biggs, Kember, & Leung, 2002), κηα 

αλαζεψξεζε ηνπ Study Process Questionnaire (Biggs, 1987). Σν R-SPQ-2F είλαη έλα 

εξσηεκαηνιφγην κε 20 εξσηήκαηα ζηελ 5-βαζκε θιίκαθα likert απφ 1 (δελ ηζρχεη 

πνηέ ή κφλν ζπάληα γηα κέλα) κέρξη 5 (ηζρχεη πάληα ή ζρεδφλ πάληα γηα κέλα) 

πξνζαξκνζκέλν ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ηηο λέεο ηάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε δχν πξνζεγγίζεηο ζηε κειέηε, ηε 
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κειέηε ζε βάζνο(Deep Study Approach) θαη κε ηελ επηθαλεηαθή κειέηε(Surface 

Study Approach). Σν πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην κεηαθξάζηεθε ζηα Διιεληθά θαη 

πξνζαξκφζηεθε ζην πιαίζην ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο, πνπ ήηαλ ην αληηθείκελν 

απηήο ηεο κειέηεο.. 

 

Level of Reflective Thinking Questionnaire-Δξσηεκαηνιόγην Δπηπέδνπ Αλαζηνραζηηθή 

Σθέςεο 

 

Πεξηέρεη 16 εξσηήκαηα ζηελ 5-βαζκε θιίκαθα likert απφ 1 (Γηαθσλψ απφιπηα) κέρξη 

5 (πκθσλψ αλεπηθχιαθηα). Υξεζηκνπνηείηαη ζε έξεπλεο γηα λα κεηξεζεί ε 

αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε. Οη επηκέξνπο δείθηεο ηνπ είλαη ε αβίαζηε ζθέςε, ε 

θαηαλφεζε, ν αλαζηνραζκφο θαη ν θξηηηθφο αλαζηνραζκφο. (©2000 David Kember, 

Doris Y.P. Leung, Alice Jones, Alice Yuen Loke, Jan McKay, Kit Sinclair, Harrison 

Tse, Celia Webb, Frances Kam Yuet Wong, Marian Wong and Ella Yeung. Hong 

Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong) 

  

Motivated Strategies for Learning Questionnaire - Δξσηεκαηνιόγην Σηξαηεγηθώλ 

Κηλεηνπνίεζεο ζηε Μάζεζε 

 

Πεξηιακβάλεη 81 εξσηήζεηο ζηελ 7-βαζκε θιίκαθα likert απφ 1 (πνιχ ρακειφ 

επίπεδν αιεζείαο) κέρξη 7 (πνιχ πςειφ επίπεδν αιεζείαο). Οη επηκέξνπο δείθηεο πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε ήηαλ ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, ηα εμσηεξηθά 

θίλεηξα, ε αμία ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο θαη ε απηναπνηειεζκαηθφηεηα ησλ 

αμηνινγνπκέλσλ (*Pintrich, R. R. , & DeGroot, E. V. (1990) Motivational and self-

regulated learning components of classroom academic performance, Journal of 

Educational Psychology, 82, 33-40.) . 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

125 

 

3.9 Πεξηγξαθή Γηαδηθαζίαο Έξεπλαο 

 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ζην 

νπνίν ζπκκεηείραλ νη θνηηεηέο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ην Μνληέιν ηεο Απηνξξπζκηδφκελεο Μάζεζεο (Self-Regulated 

Learning Model).  

Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θιαζηθψλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο, νη 

νπνίεο «απέηπραλ» λα κάζνπλ ζηνλ καζεηή λα γεληθεχεη ή λα κεηαθέξεη ην 

καζεζηαθφ απφθηεκά ηνπ ζε λέεο θαηαζηάζεηο, νδήγεζε ηνπο κειεηεηέο ησλ 

θνηλσληθνγλσζηηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο ζηε ζχιιεςε ελφο λένπ κνληέινπ κάζεζεο. 

H παξαδνζηαθή αληίιεςε ηεο παηδείαο πνπ ήζειε ηε γλψζε λα κεηαβηβάδεηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηνλ καζεηή αληηθαζίζηαηαη απφ ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο εκπιέθεηαη ελεξγά πιένλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Έηζη, ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ηνλίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ν ξφινο ηεο 

απηνξξχζκηζεο ζηε κάζεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν καζεηήο παξαθνινπζεί θαη 

ηξνπνπνηεί φρη κφλν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αιιά θαη ηηο γλσζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. 

Ζ απηνξξχζκηζεο ηεο κάζεζεο νξίδεη φηη νη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα ξπζκίδνπλ 

κφλνη ηνπο φρη κφλν ηε γεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, αιιά λα κάζνπλ λα ξπζκίδνπλ ηηο 

γλσζηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο, δειαδή λα δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επηιέγνπλ, λα 

ζπλδπάδνπλ θαη λα ζπληνλίδνπλ ηηο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο, ψζηε απηέο λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην κάζεζεο. Ο καζεηήο πξέπεη λα κάζεη λα 

εληνπίδεη ν ίδηνο ηνπο κεραληζκνχο νη νπνίνη ζα ηνλ ελεξγνπνηήζνπλ, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα παξαθνινπζεί, λα ειέγρεη θαη λα ξπζκίδεη ν ίδηνο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο επίδνζήο ηνπ θαη λα αμηνπνηεί ηφζν ηνπο πξνζσπηθνχο γλσζηηθνχο 

θαη ζπκηθνχο – ζπλαηζζεκαηηθνχο φζν θαη εμσηεξηθνχο – πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο.  

Απηνξξχζκηζε είλαη ε δεμηφηεηα πνπ θάλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζθέθηνληαη θαη 

λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα, ψζηε λα μεπεξλνχλ ηα εκπφδηα θαη λα επηηπγράλνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο θαη κε ηνλ φξν απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε ελλννχκε ηε δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία ην άηνκν γίλεηαη θπξίαξρνο ησλ δηθψλ ηνπ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο 

(Zimmermann, 1989). Πεξηιακβάλεη κεηαγλσζηηθέο, ππνθηλνχκελεο θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ μεθηλνχλ απφ ην ίδην ην άηνκν πξνθεηκέλνπ λα 
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απνθηήζεη γλψζε θαη δεμηφηεηεο φπσο ζηνρνζεζία, ζρεδηαζκφ, απηνελίζρπζε, 

απηνεθπαίδεπζε θ.ά.  

Σν άηνκν δελ κπνξεί λα επηδξάζεη ζηα πξνζσπηθά ηνπ θίλεηξα θαη ελέξγεηεο αλ δελ 

παξαηεξεί ηηο επηδφζεηο ηνπ, ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο απηέο πξνθχπηνπλ θαη 

ηα άκεζα απνηειέζκαηα πνπ πξνθαινχλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ινηπφλ γηα 

επηηπρεκέλε απηνξξχζκηζε είλαη ε αθξίβεηα, ε ζπλέπεηα θαη ε ρξνληθή εγγχηεηα ηνπ 

απηνειέγρνπ. ηε δηαδηθαζία ηεο απηνξξχζκηζεο, ε δηαδηθαζία ηεο απηνπαξαηήξεζεο 

πξνζθέξεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ βνεζάεη ην άηνκν λα ζέζεη ξεαιηζηηθνχο 

ζηφρνπο θαη λα αμηνινγήζεη ηε πξφνδφ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πεηχρεη. Οη 

πξνεγνχκελεο πξνζσπηθέο επηδφζεηο απνηεινχλ πάληα έλα κέηξν αλαθνξάο ζχκθσλα 

κε ην νπνίν κεηξάηαη θαη ε αχμεζε ηεο απφδνζεο. Άιισζηε νη άλζξσπνη 

ππνζπλείδεηα πξνζπαζνχλ λα μεπεξάζνπλ ηα πξνεγνχκελα επηηεχγκαηά ηνπο θαη 

φηαλ ην θαηαθέξνπλ, αλαδεηνχλ λέα πεδία απηντθαλνπνίεζεο πνπ λα πξνθαινχλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Δπνκέλσο, ν φξνο απηνξξχζκηζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα 

παξαθνινπζνχλ ηε δηθή ηνπο κάζεζε, λα θαηαλννχλ πφηε θάλνπλ ιάζε θαη λα μέξνπλ 

πψο λα ηα δηνξζψλνπλ. Ζ απηνξξχζκηζε είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ. Οη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο γηα λα καζαίλνπλ 

κεραληθά, ρσξίο λα έρνπλ πιήξε επίγλσζε ηνπ ηη θάλνπλ. 

Ζ απηνξξχζκηζε πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ βνεζνχλ ηνπο 

καζεηέο λα αμηνινγνχλ ηε κάζεζή ηνπο, λα ειέγρνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο θαη λα 

δηνξζψλνπλ ηα ιάζε ηνπο φηαλ ρξεηάδεηαη. Βαζίδεηαη ζην ζηνραζκφ ηνπ αηφκνπ κε 

ηελ έλλνηα ηεο επίγλσζεο ησλ ηδεψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαλείο. 

Οη ζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ ηε ζπδήηεζε, ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία θαη ηηο εθζέζεηο φπνπ νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα εθθξάζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη λα ηηο ππεξαζπίζνπλ. Μία άιιε πηπρή ηεο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο 

είλαη ε ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ησλ θαηλνκέλσλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ησλ 

θνηλφηππσλ ηδεψλ απφ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, θιπ. 

Απηνξπζκηδφκελε κάζεζε, ζα ιέγακε, είλαη κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε δηεξγαζηψλ νη νπνίεο επηδξνχλ ζηε κάζεζε ηνπ καζεηή. 

Απηέο νη δηαδηθαζίεο νξγαλψλνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 
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επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. ηελ 

απηνξπζκηδφκελε κάζεζε θπξίαξρν θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαηέρεη ν «εαπηφο», θαζψο 

είλαη εθείλνο ν νπνίνο ζέηεη ζηφρνπο θαη πξνζδνθίεο γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ. Ο 

καζεηήο, δειαδή, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία παξαθνινπζεί, ειέγρεη ή θαη ηξνπνπνηεί 

ηε δξάζε ηνπ, ψζηε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. 

Ζ απηφ-ξπζκηδφκελε κάζεζε ελεξγνπνηεί ηα θίλεηξα θαη ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ 

θαη νπζηαζηηθνπνηεί ηε κάζεζε θαη επεηδή απνηειεί φξν ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

έρεη έληνλα απαζρνιήζεη ηνπο εηδηθνχο, νη νπνίνη έρνπλ κνξθνπνηήζεη ηα ζεσξεηηθά 

θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζε ζπγθξνηεκέλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο απηφ-

ξπζκηδφκελεο κάζεζεο.  

 

Δμ απηψλ γλσζηφηεξε θαη πιεξέζηεξε είλαη ε πξνηεηλφκελε απφ ηνλ Zimmerman 

(1994) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: 

 

 Πξνπαξαζθεπαζηηθή (forethought) θάζε: πξνεγείηαη ηνπ καζεζηαθνχ έξγνπ 

θαη πεξηιακβάλεη γλσζηηθν-ζπκηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη νη ζηφρνη, ν 

ζρεδηαζκφο, νη πεπνηζήζεηο θαη ηα θίλεηξα. 

 Δθηειεζηηθή (performance) θάζε: αλαθέξεηαη ζηελ επζπλείδεηε θαη 

πξνγξακκαηηζκέλε ελαζρφιεζε κε ην καζεζηαθφ έξγν θαη πεξηιακβάλεη ηξία 

είδε δηεξγαζηψλ, ήηνη ηελ επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, ηελ εθαξκνγή 

καζεζηαθψλ ηερληθψλ θαη ηελ απηφ-θαζνδήγεζε. 

 Αλαζηνραζηηθή (self-reflection) θάζε: θιείλεη ηνλ θχθιν ηεο απηφ-

ξπζκηδφκελεο κάζεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηέζζεξα είδε δηεξγαζηψλ, ήηνη ηελ 

απηφ-αμηννιφγεζε, ηηο αηηηαθέο επεμεγήζεηο ηεο επίδνζεο, ηηο αληηδξάζεηο 

πξνο ηνλ εαπηφ θαη ηηο αλαπξνζαξκνγέο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζχκθσλα κε ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ . 

 

 

 

 

 

 



  

128 

 

Με βάζε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεσξίαο, πξνθχπηνπλ ζηξαηεγηθέο αληίζηνηρεο 

γηα θάζε θάζε ηεο απην-ξχζκηζεο (Zimmerman, 1989).  

 

Φάζε  ηξαηεγηθή 

 

 

Πξνπαξαζθεπαζηηθή 

Φάζε (Forethought 

Phase) 

 

 Παξαηήξεζε & κίκεζε πξφηππεο ζπκπεξηθνξάο 

(modelling) 

 Έθθξαζε πξψησλ απφςεσλ (outcome expectations) 

 Αλαζηνραζκφο 

 ηνρνζέηεζε (goal orientations – task analysis) 

 ηξαηεγηθέο Πξνγξακκαηηζκνχ (strategic planning) 

 Απην-παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ζεκεηψζεσλ (self-

observation) 

 Δπαλάιεςε θαη ρξήζε κλεκνληθψλ ηερληθψλ 

 Δλεξγνπνίεζε ελδνγελνχο ελδηαθέξνληνο (intrinsic 

interest) 

 Πεπνηζήζεηο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο (self-efficacy 

beliefs) 

 

Δθηειεζηηθή Φάζε 

(Performance Phase) 

 Δπίιπζε αλάινγνπ κε ην πξφηππν πξνβιήκαηνο 

 Δπαλάιεςε θαη ρξήζε κλεκνληθψλ ηερληθψλ 

 Απην-παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ζεκεηψζεσλ (self-

monitoring) 

 Απην-έιεγρνο (self-control) 

 Απην-παξαηήξεζε (self – observation - Self-recording) 

 Άκηιια - πλεξγαζία 

 

 

Αλαζηνραζηηθή 

Φάζε (Self-reflection 

Phase) 

 

 χγθξηζε απφδνζεο 

 Απην-θξηηηθή (self-judgment) 

 Πξνζαξκνγή ζηξαηεγηθψλ (self-reaction) 

 Απην-αληίδξαζε (Πξνζδηνξηζκφο αλαγθψλ γηα βειηίσζε) 

 Απην-αμηνιφγεζε (self - evaluation) 

 Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (Αμηνιφγεζε ζπκπεξηθνξάο – 

πξνζδηνξηζκφο ηεο δπζθνιίαο) 

Πίλαθαο 1. Φάζεηο θαη ηξαηεγηθέο Κύθινπ Απην-ξύζκηζεο 
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Μέζα απφ απηά ηα ζελάξηα ζηνρεχνπκε ζηε ζηαδηαθή εκβχζηζε ζην εθπαηδεπηηθφ 

αληηθείκελν, μεθηλψληαο απφ γεληθφ ζην εηδηθφ, πξνζθέξνληαο παξάιιεια 

ππνζηεξηθηηθέο εξσηήζεηο (scaffolding), ψζηε νη καζεηέο λα απνκαθξπλζνχλ γηα ιίγν 

απφ ην άκεζν πξφβιεκα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηη θάλνπλ θαη γηαηί. 

 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ γίλεηαη ρξήζε ησλ δηαθαλεηψλ 

δηαιέμεσλ ηνπ καζήκαηνο «Γηδαθηηθά Μνληέια θαη Δθπαηδεπηηθφο ρεδηαζκφο» 

άκςσλ Γ. θαη Κνθθνλφο Α. (2006) ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

ζηε Γηδαθηηθή ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθά πζηήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε 

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο. 

 

Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθνύ ελαξίνπ 

0. Δθπαηδεπηηθή 

πξνζέγγηζε: 

 

Μνληέιν Απηνξξπζκηδφκελεο Μάζεζεο (Self-

Regulated Learning Model)  

 

0.1. Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη 

πξνζέγγηζεο 

 Δπίηεπμε θπξηαξρίαο ζην πεξηερφκελν 

 Απφθηεζε δεμηνηήησλ απηνξξχζκηζεο 

 Κηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 Γεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα κάζεζε ζην 

ξπζκφ θάζε εθπαηδεπνκέλνπ  

 Αλάπηπμε ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 Πξναγσγή ηεο απηφ-θαηεπζπλφκελεο 

κάζεζεο (Self-Directed learning)  

 

0.2. Παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ/ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο 

απηνξξχζκηζεο 

 Ζ εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο, γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 
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 Ζ ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη ην 

παηδαγσγηθφ πιαίζην πνπ είλαη ζηε 

δηάζεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ην 

δηακνηξαζκφ ηδεψλ 

 Ο αθξηβήο θαζνξηζκφο ζηφρσλ ηνπ 

καζήκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο  

 

 Οξζή θαη αληηπξνζσπεπηηθή επηινγή 

παξαδεηγκάησλ θαη πξνβιεκάησλ 

 Ζ απηφ-ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη 

πςειφ αίζζεκα απηφ- 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 

1. Σίηινο ζελαξίνπ: 
 

Απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο 

2. Πεξηγξαθή:  

2.1. Πεξηγξαθή δηδαθηηθνχ 

πξνβιήκαηνο 

 Καηαλφεζε ησλ απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ 

κάζεζεο 

 Αμηνπνίεζε ησλ απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ 

κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

 

Σν δηδαθηηθφ πξφβιεκα απνηειεί κέξνο ηεο 

δηδαθηηθήο χιεο ηνπ καζήκαηνο Γηαπξνζσπηθέο 

ρέζεηο θαη Δπηθνηλσλία ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηε Γηδαθηηθή ηεο 

Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθά πζηήκαηα ζηελ 

θαηεχζπλζε Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ηνπ ηκήκαηνο 

Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο. 
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2.2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη 

αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ 

 

Γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη θνηηεηέο ηνπ Δ’ θχθινπ 

ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηε 

Γηδαθηηθή ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθά 

πζηήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε Ζιεθηξνληθή 

Μάζεζε ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθά πεδία αξρηθψλ ζπνπδψλ 

(πιεξνθνξηθή, ςεθηαθά ζπζηήκαηα, θπζηθή, 

θηινινγία, παηδαγσγηθά θα). Δίλαη απφθνηηνη ΑΔΗ 

θαη ΑΣΔΗ. Έρνπλ θνηλφ γλσζηηθφ ππφβαζξν ζε 

ζέκαηα e-learning, πνιχ θαιέο γλψζεηο 

πιεξνθνξηθήο θαη άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο  

 

Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Οη καζεηέο έρνπλ ζεηηθή ζηάζε ζε ζρέζε κε ην 

κάζεκα γηαηί αζρνινχληαη ή πξφθεηηαη λα 

αζρνιεζνχλ ζην κέιινλ κε ηελ εθπαίδεπζε ή ην 

ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 

Δλδηαθέξνληαη γηα ηηο ζεσξίεο θαη κνληέια 

κάζεζεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηα αμηνπνηήζνπλ 

ζην κειινληηθφ ηνπο έξγν.  

 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

36 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Γηδαθηηθή 

ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ζηελ 

θαηεχζπλζε Ζιεθηξνληθή Μάζεζε. Ζιηθία 24-50 

εηψλ κε θνηλή γιψζζα ηα ειιεληθά. 
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3. Δθπαηδεπηηθνί ζθνπνί θαη 

ζηόρνη: 

 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηφρσλ ζηε κάζεζε 

 Δπηινγή ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη επίηεπμεο ζηφρσλ 

 Καζνξηζκφο πξνζσπηθψλ 

πεπνηζήζεσλ - πξνζδνθηψλ 

 Απηνπαξαηήξεζε – απηνθαηαγξαθή 

  Απηνθαζνδήγεζε 

 Δζηίαζε θαη δηαηήξεζε ηεο 

πξνζνρήο 

 Δθαξκνγή θαη ρξήζε ζηξαηεγηθψλ 

κάζεζεο 

 Δλεξγνπνίεζε θαη δηαηήξεζε 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ 

 Αλαδήηεζε θαη αμηνπνίεζε 

εμσηεξηθήο βνήζεηαο, αλ ρξεηαζηεί. 

 Αλαζηνραζκφο 

 Απηναμηνιφγεζε 

 Απηνεπηβαιιφκελεο εληζρχζεηο ή 

πνηλέο 

 Απηνελίζρπζε: Αμηνπνίεζε 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ, αζρνιία κε 

πξνζθηιείο δξαζηεξηφηεηεο 

 Απηνηηκσξία: ηέξεζε ή αλαβνιή 

αληακνηβήο  

 Πξνζαξκνγή ζηηο θαηαζηάζεηο 

 Αλαζεψξεζε καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

 Αλαδήηεζε πην απνηειεζκαηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ 
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4. Ρόινη: 

Δθπαηδεπόκελνο 

 Καζνξίδεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

 Δπεμεξγάδεηαη πιηθφ 

 Δπηιέγεη ζηξαηεγηθή κειέηεο 

 Μειεηά παξαδείγκαηα 

 Δπηιχεη πξνβιήκαηα  

 Απηνθαηαγξάθεη ηελ πνξεία ηνπ 

 Αλαζηνράδεηαη ηε δηαδηθαζία 

 Αλαπξνζαξκφδεη ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο  

 

Οκάδα εθπαηδεπόκελσλ 

 πδεηνχλ ζην forum 

 Αληαιιάζζνπλ ιχζεηο πξνβιεκάησλ 

 πγθξίλνπλ ηηο ιχζεηο ηνπο  

 πδεηνχλ ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο, ηα 

δχζθνια ζεκεία, ηηο πξνζεγγίζεηο, ηηο 

νκνηφηεηεο, ηηο δηαθνξέο, ηηο ειιείςεηο θαη ηηο 

πξνηεηλφκελεο αιιαγέο.  

 Δληνπίδνπλ ηα ιάζε ηνπο θαη ηηο αηηίεο πνπ ηα 

πξνθάιεζαλ  

 Αλαγλσξίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ νδεγνχλ 

ζηε ζσζηή ιχζε. 

 

Γηδάζθσλ 

 Καζνξίδεη ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ 

καζήκαηνο 

 Γεκηνπξγεί ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά θαη φρη παζεηηθά. 

 Τπνζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε φιεο ηηο 

θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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5. Γξαζηεξηόηεηεο:  

5.1. Φάζε 1: Πξνζνδνθία  

Αξρηθά νη εθπαηδεπφκελνη παξαθνινπζνχλ video 

κέζα απφ ην πιηθφ πνπ έρεη θηηαρηεί ζην 

courselab ζρεηηθά κε ηα απζεληηθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο. Έπεηηα δεκηνπξγνχλ νκάδεο ησλ δχν ή 

ηξηψλ αηφκσλ θαη ελεκεξψλνπλ ηε δηδάζθνπζα 

ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη αληίζηνηρεο νκάδεο 

εξγαζίαο ζην moodle. Παξνπζηάδνληαη θαη 

αλαιχνληαη νη ζηφρνη ηεο ελφηεηαο θαη γίλεηαη 

αλνηρηή πξφζσπν κε πξφζσπν ζπδήηεζε ψζηε λα 

γίλνπλ θαηαλνεηνί νη ζηφρνη. Παξνπζηάδεηαη 

κειέηε πεξίπησζεο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

πιηθνχ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ Ά 

ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ γηα ην κάζεκα επηινγήο 

«Δθαξκνγέο Τπνινγηζηψλ». Πεξηγξάθνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζπζηαηηθά κέξε ησλ 

απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. 

Παξνπζηάδεηαη ην παξάδεηγκα απζεληηθνχ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο γηα ην πιηθφ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  

5.2. Φάζε 2: Δθηέιεζε 

Αλαξηάηαη ζην moodle ε εθθψλεζε ηεο άζθεζεο 

πνπ πξέπεη λα εθηειέζνπλ νη θνηηεηέο, ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο γηα έλα 

απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Γίλνληαη 

δηαζέζηκεο άιιεο δχν κειέηεο πεξίπησζεο 

δξαζηεξηνηήησλ απζεληηθνχ πεξηβάιινληνο 

κάζεζεο, κηα γηα ην κάζεκα Έθθξαζε Έθζεζε 

ηεο Β’ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ γηα ηελ ελφηεηα 

«Ο ιφγνο» θαη κηα γηα ην κάζεκα Αλάπηπμε 

Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ 

ηεο Γ’ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ γηα ηελ ελφηεηα 

«Γνκέο Γεδνκέλσλ», ψζηε νη θνηηεηέο λα 
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εμαζθεζνχλ θαη λα κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ 

κάζεζεο. ηε ζπλέρεηα κέζσ ηνπ chat νη νκάδεο 

ζπδεηνχλ on-line θαη απνθαζίδνπλ ην ζέκα ηνπ 

ζελαξίνπ ηνπο. Αληαιιάζνπλ ηα ζέκαηα ηνπο κε 

ηηο ππφινηπεο νκάδεο αλαθνηλψλνληαο ηα ζην 

θφξνπκ ηνπ καζήκαηνο. πδεηνχλ πηζαλέο 

δπζθνιίεο θαη απνξίεο. Οη νκάδεο εξγάδνληαη γηα 

ηε δεκηνπξγία απζεληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

βάζε ην ζέκα ηνπο θαη απνζηέιινπλ ηα ζρεηηθά 

αξρεία ζην moodle ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα γηα 

απηφ-αμηνιφγεζε θαη εηεξν-αμηνιφγεζε.  

 

5.3. Φάζε 3: Αλαζηνραζκφο 

Οη θνηηεηέο εθαξκφδνπλ απηφ-αμηνιφγεζε θαη 

εηεξν-αμηνιφγεζε κε ρξήζε ξνπκπξίθαο. 

Απνζηέιινπλ ζην θφξνπκ ηα ηειηθά ηνπο 

παξαδνηέα θαη ζπδεηνχλ ηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπο, ηα εχθνια θαη δχζθνια ζεκεία, 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ θαη πνηεο 

ιχζεηο έδσζαλ, ηηο αιιαγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

θάλνπλ θαη λέεο ηδέεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζην κέιινλ. 

 

6. Μέζα: 

Δξγαιεία 

 Κεληξηθφο Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο κε 

PowerPoint 

 Βηληενπξνβνιέαο 

 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο Δξγαζηεξίνπ 

 Πξνζσπηθνί Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο 

 Moodle 

 Courselab 
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Δθπαηδεπηηθνί πόξνη 

 Τιηθφ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο 

Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο θαη Δπηθνηλσλία 

(έγγξαθα, ζχλδεζκνη ζην δηαδίθηπν) 

 Ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν 

 Ζιεθηξνληθέο Βηβιηνζήθεο 

 Αξρείν παξνπζίαζεο δηδάζθνληα  

 

Πίλαθαο 2: Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθνύ ελαξίνπ 
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Αθόξκεζε

Χωξηζκόο ζε νκάδεο

Οξηζκόο Σηόρνπ

Παξνπζίαζε 

Πξνβιήκαηνο

Παξαθνινύζεζε 

κνληέινπ

Πεξηγξαθή 

Μνληεινπνηεκέλεο 

Λύζεο

Παξνπζίαζε 

Πξνβιήκαηνο γηα 

επίιπζε 

Φ
ά

ζ
ε

 Π
ξ

ν
ζ

δ
ν

θ
ία

ο
Φ

ά
ζ

ε
 Ε

θ
ηέ

ι
εζ

ε
ο

Φ
ά

ζ
ε

 

Α
λ
α

ζ
ην

ρ
α

ζ
κ

ν
ύ

Moodle CourseLab

Παξνπζίαζε - Video

Δεκηνπξγία νκάδωλ

Παξνπζίαζε κειέηεο 

πεξίπηωζεο  - Υιηθό Η/Υ Α’ 

Λπθείνπ

Παξνπζίαζε ζηόρνπ ηεο 

ελόηεηαο

Επεμήγεζε ηωλ επηκέξνπο 

ηκεκάηωλ ηωλ απζεληηθώλ 

πεξηβαιιόληωλ κάζεζεο

Επίδεημε απζεληηθνύ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο γηα ην 

πιηθό ηνπ Η/Υ

Εθθώλεζε Άζθεζεο

Παξαθνινύζεζε ηνπ 

κνληέινπ 

Σπλεξγαηηθή 

Δεκηνπξγία 

Πξνβιεκάηωλ

Αληαιιαγή 

Πξνβιεκάηωλ

Επίιπζε 

πξνβιεκάηωλ

Απηναμηνιόγεζε

Εηεξναμηνιόγεζε

Εμαγωγή 

Σπκπεξαζκάηωλ

Δεκηνπξγία απζεληηθνύ 

πξνϊόληνο αλά νκάδα 

Παξαηήξεζε θαη 

εμάζθεζε ζην κνληέιν 

κε  πξόζζεηεο κειέηεο 

πεξίπηωζεο

Σπδήηεζε ζηελ νκάδα 

γηα επηινγή ζέκαηνο 

ζελαξίνπ

Αληαιιαγή ηωλ 

ζεκάηωλ κεηαμύ ηωλ 

νκάδωλ

Απηό- αμηνιόγεζε κε 

ρξήζε ξνπκπξίθαο 

Εηεξν-αμηνιόγεζε κε 

ρξήζε ξνπκπξίθαο 

Σπδήηεζε ζην θόξνπκ 

ηνπ καζήκαηνο

 

 

Γηάγξακκα 10: Φάζεηο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 
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Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε blended πεξηβάιινλ κάζεζεο. Γηα ηελ 

εθπαίδεπζε απφ θνληά πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν ηξίσξεο ζπλαληήζεηο πξφζσπν κε 

πξφζσπν ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο. Γηα ηελ απφ απφζηαζε εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην moodle σο 

πεξηβάιινλ πνπ ππνζηεξίδεη ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ην courselab σο authoring tool γηα 

ηε δεκηνπξγία πιηθνχ θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ απνηίκεζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Αξρηθά, νη θνηηεηέο είραλ ελεκεξσζεί κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ην 

πεξηβάιινλ ηνπ moodle πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην http://eptlab.unipi.gr. Οη 

ινγαξηαζκνί ηνπο είραλ ήδε δεκηνπξγεζεί, κε βάζε ηα usernames πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε άιιν ζχζηεκα, νπφηε έθαλαλ είζνδν θαη ελεκέξσζαλ ην πξνθίι 

ηνπο. 

  

 

Δηθόλα 5: Moodle 

 

 

 

http://eptlab.unipi.gr/
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ηελ πξψηε θαηά πξφζσπν ζπλάληεζε έγηλε κηα κηθξή επίδεημε ζηα πεξηερφκελα ηνπ 

moodle, αθνχ φινη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ απφ πξνεγνχκελα καζήκαηα 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Έγηλε αλαθνξά ζην παξερφκελν πιηθφ 

γηα κειέηε, ζηηο νδεγίεο, ζηα δσκάηηα ζπδήηεζεο, ζηα θφξνπκ, ζηε δηαδηθαζία 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα. 

 

Καηά ηε θάζε ηεο Πξνζδνθίαο απφ ην κνληέιν ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο, νη 

θνηηεηέο παξαθνινχζεζαλ παξνπζίαζε θηηαγκέλε ζην courselab ζρεηηθά κε ηα 

απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο.  

 

 

Δηθόλα 6: Παξνπζίαζε γηα ηα απζεληηθά πεξηβάιινληα 

 

Παξαθνινχζεζαλ video ζρεηηθφ κε ηα απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο.     
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Δηθόλα 7: Video γηα ηα απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (Πεγή Edutopia) 

 

Έπεηηα ηνπο δεηήζεθε λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο εξγαζίαο ησλ δχν ή ηξηψλ αηφκσλ. 

Καηαγξάθεθαλ νη νκάδεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δσκάηηα ζπδήηεζεο (chat rooms) ζηα νπνία ζα έρνπλ πξφζβαζε 

κφλν ηα κέιε θάζε νκάδαο. Αξγφηεξα θαηαρσξήζεθαλ νη νκάδεο ζην moodle.  

 

 Δηθόλα 8: Γεκηνπξγία νκάδσλ ζην moodle 



  

141 

 

 

ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίζηεθαλ νη ζηφρνη ηεο ελφηεηαο απφ ηνπο θνηηεηέο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηα. Παξνπζηάζηεθε ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο ελφηεηαο γηα 

θαηαλφεζε ησλ απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζπδήηεζε πξφζσπν κε πξφζσπν ψζηε λα θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθφηεξα νη ζηφρνη, λα 

γίλνπλ θαηαλνεηνί απφ φιεο ηηο νκάδεο θαη λα απαληεζνχλ πηζαλέο απνξίεο. Οη 

ζηφρνη πνπ πξνέθπςαλ είλαη:   

 

 η καταγραφή των χαρακτηριςτικών των αυθεντικών περιβαλλόντων μάθηςησ 

 η αποτφπωςη standards για αυθεντικά περιβάλλοντα 

 η δημιουργία αυθεντικοφ περιβάλλοντοσ μάθηςησ 

Οη ζηφρνη ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεθαλ ζην courselab.  

Αθνινχζεζε ε παξνπζίαζε κειέηεο πεξίπησζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ απζεληηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ πιηθνχ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ γηα ηελ Ά ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ γηα ην κάζεκα επηινγήο «Δθαξκνγέο 

Τπνινγηζηψλ».   

 

Δηθόλα 9: Μειέηε πεξίπησζεο γηα ην πιηθό ηνπ Η/Τ  
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Πξηλ ηελ αλάιπζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο πεξηγξάθεθε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ηα 

ζπζηαηηθά κέξε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. 

ην ζεκείν απηφ, έγηλε εθηελήο ζπδήηεζε κε ηνπο θνηηεηέο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ 

φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη ηνπο δφζεθαλ 

πεγέο γηα πεξεηαίξσ κειέηε.   

 

 

Δηθόλα 10: πζηαηηθά κέξε απζεληηθνύ πεξηβάιινληνο κάζεζεο  
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Παξνπζηάδεηαη ην παξάδεηγκα απζεληηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο γηα ην πιηθφ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

 

 

Δηθόλα 11: Μειέηε πεξίπησζεο απζεληηθνύ πεξηβάιινληνο κάζεζεο  

 

ηε κειέηε πεξίπησζε ην απζεληηθφ πιαίζην ζρεηίδεηαη κε ηα ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Οη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα δνκηθά 

κέξε ελφο ππνινγηζηή θαη πσο απηά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. ρεδηάδνληαο έλα 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φιεο ηηο ζπζθεπέο ηηο 

νπνίεο θαη πνπιά έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, νπφηε ζα πξέπεη λα εξεπλήζνπλ φια 

ηα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ Ζ/Τ. Αμηνπνηψληαο ην Internet, κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ 

ηζηνζειίδεο κε ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα θαη λα θαηαγξάςνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νκαδνπνηνχληαη νη ζπζθεπέο ζε απηά θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο. Όηαλ 

ν καζεηήο πινεγείηαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ππαξρφλησλ θαηαζηεκάησλ έρεη ην ξφιν 

ηνπ πειάηε, πνπ αλαδεηά ζπζθεπέο. ηε ζπλέρεηα φκσο φηαλ ζα πξνζπαζήζεη λα 

ζρεδηάζεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ ηνπ θαηαζηήκαηνο γίλεηαη ζρεδηαζηήο θαη 

ηέινο φηαλ ζα πξέπεη λα δηαθεκίζεη ην θαηάζηεκά ηνπ γίλεηαη επηρεηξεκαηίαο πνπ 

πξνζδνθά ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ. Έηζη, παξαηεξεί ην πιηθφ ηνπ ππνινγηζηή απφ 
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δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο. Ζ ζπλεξγαζία κέζα ζηηο νκάδεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

παξαδνηέσλ βνεζά ζηελ ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηνλ 

αλαζηνραζκφ. Δπίζεο κέζα απφ εξσηήκαηα, ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ππνζηεξίδεηαη ε πνξεία ησλ καζεηψλ πξνο ηε δεκηνπξγία 

ηνπ ηειηθνχ παξαδνηένπ. Οη καζεηέο ηειηθά δεκηνπξγνχλ έλα ζρέδην γηα ηε κνξθή 

ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαη έλα δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην γηα ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπ. Σέινο, εθαξκφδεηαη απζεληηθή αμηνιφγεζε κε ρξήζε ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο, ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηναμηνιφγεζε, εηεξναμηνιφγεζε θαη αμηνιφγεζε απφ 

ηνλ θαζεγεηή ηνπ καζήκαηνο ζρεηηθά κε ην πιηθφ ηνπ Ζ/Τ θαη ηα παξαδνηέα. 

 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ζηνπο θνηηεηέο, αθνινπζνχλ νη 

νδεγίεο γηα ηελ on line δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ηνπο. ην moodle αλαξηάηαη ε 

εθθψλεζε ηεο άζθεζεο γηα δεκηνπξγία απζεληηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. Οη 

θνηηεηέο θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ επηπιένλ πεγέο απφ ην δηαδίθηπν θαη λα 

κειεηήζνπλ ηδησηηθά ηα απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο.  

 

ηε δεχηεξε θαηά πξφζσπν παξέκβαζε, ζπδεηήζεθαλ θαη άιια παξαδείγκαηα 

απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη σο άζθεζε δηακνξθσηηθήο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο δεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο λα εθηειέζνπλ κηα απζεληηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλεξγαηηθά standards αμηνιφγεζεο ελφο 

απζεληηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο θαη λα ηα απνζηείινπλ γηα απηναμηνιφγεζε θαη 

εηξεξναμηνιφγεζε κέζα απφ ην ζρεηηθφ workshop ηνπ moodle. Μέζα απφ ην 

courselab νη θνηηεηέο είραλ πιηθφ γηα ηα standards απφ ηελ πξνεγνχκελε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε. Ζ ζπλεξγαζία πινπνηήζεθε κέζα απφ chat rooms γηα ηελ θάζε νκάδα θαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα θφξνπκ γηα 

αλαζηνραζκφ θαη πεξηζζφηεξε ζπδήηεζε κεηαμχ φισλ ησλ θνηηεηψλ. ην θφξνπκ 

φζνη θνηηεηέο ήζειαλ έζηεηιαλ θαη ην παξαδνηέν κε ηα standards ηνπο. 
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Δηθόλα 12: Τιηθό γηα ηα standards ζην courselab 

 

 

Δηθόλα 13: Πξόζβαζε ζηελ εξγαζία ησλ εηδηθώλ γηα standards 
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Δηθόλα 14: Απζεληηθή δξαζηεξηόηεηα δεκηνπξγίαο standards  

 

 

Δηθόλα 15: πλεξγαηηθή Γξαζηεξηόηεηα 
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Δηθόλα 16: Απηό-αμηνιόγεζε ζην workshop 

 

 

Δηθόλα 17: Δηεξν-αμηνιόγεζε ζην workshop 
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Δηθόλα 18: Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο από ην workshop 

 

 

Δηθόλα 19: Φόξνπκ γηα αλαζηνραζκό 
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Μεηά ηε δεχηεξε θαηά πξφζσπν παξέκβαζε νη θνηηεηέο εξγάζηεθαλ online ζην 

moodle θαη εθάξκνζαλ μαλά απζεληηθή αμηνιφγεζε. Κάζε νκάδα έζηεηιε ην ζέκα 

ελφο ζελαξίνπ ζην νπνίν ζα δεκηνπξγνχζε απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, ζχκθσλα 

κε ηελ ηειηθή δξαζηεξηφηεηα απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Έγηλε αληαιιαγή ησλ 

ζεκάησλ κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ ζην θφξνπκ, ψζηε λα ππάξμεη ζπδήηεζε θαη 

αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ελδερφκελεο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα. Κάζε 

νκάδα ζρεδίαζε ην δηθφ ηεο απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη δεκηνχξγεζε ην 

ζρεηηθφ παξαδνηέν. Μέζα απφ ην ηειηθφ workshop ηα κέιε θάζε νκάδαο αλέβαζαλ 

ζην moodle ην ηειηθφ ηνπο παξαδνηέν. 

 

ηελ ηειεπηαία θάζε, κέζα απφ ην workshop πινπνηήζεθε ε απηναμηνιφγεζε θαη ε 

εηεξναμηνιφγεζε ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε απφ ηε 

δηδάζθνπζα κε βάζε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε κέζα 

ζην θφξνπκ γηα ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη ηηο κειινληηθέο 

πξνεθηάζεηο ηνπο. 

 

 

Δηθόλα 20: Ρνπκπξίθα αμηνιόγεζεο δξαζηεξηόηεηαο 
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Δηθόλα 21: πκπιήξσζε ξνπκπξίθαο απζεληηθήο αμηνιόγεζεο ζην workshop 

 

Σέινο, νη θνηηεηέο ζπκπιήξσζαλ ζην moodle ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απνηηκνχζαλ 

ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο, ηνλ ηξφπν 

κειέηεο ηνπο, ηνλ αλαζηνραζηηθφ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, ηα θίλεηξα ηνπο θαη 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θχιν θαη ειηθία). 
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Δηθόλα 22: Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

 

 

Δηθόλα 23: πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηνλ ηξόπν κειέηεο (ζε βάζνο/ επηθαλεηαθόο) 
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Δηθόλα 24: πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ απζεληηθή αμηνιόγεζε 

 

 

Δηθόλα 25: πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα αλαζηνραζηηθό ηξόπν ζθέςεο 
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Δηθόλα 26: πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηα θίλεηξα 
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Κεθάιαην 4: ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ εξεπλεηηθφ πξφβιεκα κειεηψληαη πεξηζζφηεξεο απφ δχν κεηαβιεηέο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη δηεξεχλεζε ηεο ππάξρνπζαο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπο. Ζ 

«αλεμάξηεηε» κεηαβιεηή είλαη νη αληηιήςεηο γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε νη νπνίεο 

εμαξηψληαη απφ ηηο αληηιήςεηο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο 

(ζρεδίαζε ηξφπνπ κειέηεο, εληνπηζκφο δπλαηψλ ζεκείσλ θαη αδπλακηψλ, απηφ-

αμηνιφγεζε, ζπλεξγαζία) θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο αμηνιφγεζεο, θαζνδήγεζε ηεο 

κάζεζεο, εθαξκνγή γλψζεσλ, δίθαηε αμηνιφγεζε) κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (απζεληηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, απζεληηθή εξγαζία, 

απζεληηθφ πιαίζην, απζεληηθφ πξντφλ, απζεληηθά θαη θαηαλνεηά θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο) θαη νη «εμαξηεκέλεο» κεηαβιεηέο είλαη κειέηε ζε βάζνο, ε επηθαλεηαθή 

κειέηε, ε αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε, ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, ηα εμσηεξηθά 

θίλεηξα, ε αμία ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο θαη ε απηναπνηειεζκαηθφηεηα ησλ 

αμηνινγνχκελσλ. 

 

Οη φξνη αλεμάξηεηε θαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο αηηηψδνπο ζρέζεο: ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή δειψλεη ην αίηην θαη ε 

εμαξηεκέλε ην απνηέιεζκα. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ φξσλ δηθαηνινγείηαη κφλν ζηηο 

πεηξακαηηθέο έξεπλεο. Αληίζεηα, ζηηο λαηνπξαιηζηηθέο έξεπλεο ε απφδνζε αηηηψδνπο 

ζρέζεο, θαζψο θαη ε δηάθξηζε κεηαμχ αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο είλαη πξνβιεκαηηθή, 

νπφηε ηίζεληαη κέζα ζε εηζαγσγηθά (« ») δηφηη ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο λα δειψλνπλ 

αηηηψδε ζρέζε: κεηαβιεηή-αίηην θαη κεηαβιεηή-απνηέιεζκα. 
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4.2 Έιεγρνο Δξεπλεηηθψλ Δξσηεκάησλ 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηψληαη ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε αιιάδεη ηελ αληίιεςε ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία 

ηεο αμηνιφγεζεο.  

2. Ζ εθαξκνγή θαη νη αληηιήςεηο γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε βειηηψλνπλ ηνλ 

ηξφπν κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

3. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε εληζρχεη ηελ αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε.  

4. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε απμάλεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαζηάζεηο 

ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζε (απζεληηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, απζεληηθή εξγαζία, 

απζεληηθφ πιαίζην, απζεληηθφ πξντφλ, απζεληηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο). ηελ έξεπλα 

απηή κειεηάηαη ν βαζκφο επίδξαζεο ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ αληηιήςεσλ πνπ πξνθχπηνπλ. Οη αληηιήςεηο ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο αληηιήςεηο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί αλ ε απζεληηθή αμηνιφγεζε επεξεάδεη ηνλ ηξφπν 

κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ παξνχζα κειέηε εμεηάδεηαη θαηά 

πφζν ε απζεληηθή αμηνιφγεζε ζπζρεηίδεηαη κε ηε κειέηε ζε βάζνο (Deep Study 

Approach) θαη κε ηελ επηθαλεηαθή κειέηε (Surface Study Approach). Αλακέλεηαη ε 

απζεληηθή αμηνιφγεζε λα απμάλεη ηε κειέηε ζε βάζνο θαη λα κεηψλεη ηελ 

επηθαλεηαθή κειέηε.  

 

ε αληίζεζε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, ε απζεληηθή αμηνιφγεζε 

ζεσξείηαη φηη εληζρχεη ηελ αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε (Reflective Thinking). Σν 

εξψηεκα είλαη αλ ε ελίζρπζε ηεο αλαζηνραζηηθήο θξηηηθήο ζθέςεο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε. Γειαδή, αλ νη 

εθπαηδεπφκελνη αλαζηνράδνληαη ηε γλψζε θαη ηα πξντφληα απηήο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο πεξηζζφηεξν φηαλ έρνπλ ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ 

απζεληηθή αμηνιφγεζε.  
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Σέινο, εξεπλάηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε 

θαη ησλ θηλήηξσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα θίλεηξα 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξνχλ ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, ηα εμσγελή θίλεηξα, ηελ αμία 

κάζεζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο, ηελ πξνζπάζεηα ζηε κάζεζε, ηελ απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηε κάζεζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα ηνπ άγρνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο. Καηά πφζν νη αληηιήςεηο γηα ηελ απζεληηθή 

αμηνιφγεζε επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ απηέο ηηο ζπληζηψζεο ζα δηεξεπλεζεί 

ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

ζην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη εξσηήκαηα κε απαληήζεηο ζε 

ηαθηηθέο θιίκαθεο likert (πρ. Γηαθσλψ απφιπηα, Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ, πκθσλψ, πκθσλψ απφιπηα) ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηνπο επηκέξνπο ππφ κειέηε δείθηεο.  

 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα θαη 

δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο. Σα εξσηεκαηνιφγηα είλαη ηα: Perception Questionnaire-

Δξσηεκαηνιόγην Αληηιήςεσλ, Study Process Questionnaire –Δξσηεκαηνιόγην ηεο 

δηαδηθαζίαο ζηελ κειέηε, Level of Reflective Thinking Questionnaire-Δξσηεκαηνιόγην 

Δπηπέδνπ Αλαζηνραζηηθή Σθέςεο θαη Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire- Δξσηεκαηνιόγην Σηξαηεγηθώλ Κηλεηνπνίεζεο ζηε Μάζεζε. Σα πιήξε 

εξσηεκαηνιφγηα βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα Α. 

 

Perception Questionnaire-Δξσηεκαηνιόγην Αληηιήςεσλ 

 

Πεξηέρεη 41 εξσηήκαηα ζηελ 5-βαζκε θιίκαθα likert απφ 1 (Γηαθσλψ απφιπηα) κέρξη 

5 (πκθσλψ απφιπηα) βαζηζκέλα ζην πεληαδηάζηαην πιαίζην ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο (Gulikers et al., 2004). Υξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηαζηνχλ νη 

αληηιήςεηο σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (απζεληηθφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, απζεληηθή εξγαζία, απζεληηθφ πιαίζην, απζεληηθφ πξντφλ, απζεληηθά θαη 

θαηαλνεηά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο) κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο. Μεηξά ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ηα πέληε ραξαθηεξηζηηθά ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο κνηάδνπλ κε ηελ 

θαζεκεξηλή επαγγεικαηηθή πξαθηηθή, ηηο αληηιήςεηο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο 
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αμηνιφγεζεο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο (Beliefs and perceptions of authentic assessment and the influence on 

student learning; J. Gulikers 2006 θαη Formative computer-based assessments; Sandra 

T. Miller, 2009). Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ήηαλ πςειφο θαη 

ζηαηηζηηθά απνδεθηφο, Cronbach alpha = .951. Γηα ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ν 

ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ήηαλ Overall Authenticity .693, Task 

.436 (Με απνδεθηφ), Physical Context .710, Criteria .797, Form/Result .878, 

Perceptions of the purpose of AA .756, Value of AA .798. 

 

Study Process Questionnaire –Δξσηεκαηνιόγην ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ κειέηε 

 

Ο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο κειέηεο κεηξήζεθε απφ ην Revised-Study Process 

Questionnaire - 2 Factors (R-SPQ-2F; Biggs, Kember, & Leung, 2002), κηα 

αλαζεψξεζε ηνπ Study Process Questionnaire (Biggs, 1987). Σν R-SPQ-2F είλαη έλα 

εξσηεκαηνιφγην κε 20 εξσηήκαηα ζηελ 5-βαζκε θιίκαθα likert απφ 1 (δελ ηζρχεη 

πνηέ ή κφλν ζπάληα γηα κέλα) κέρξη 5 (ηζρχεη πάληα ή ζρεδφλ πάληα γηα κέλα) 

πξνζαξκνζκέλν ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ηηο λέεο ηάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε δχν πξνζεγγίζεηο ζηε κειέηε, ηε 

κειέηε ζε βάζνο (Deep Study Approach) θαη κε ηελ επηθαλεηαθή κειέηε (Surface 

Study Approach). Σν πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην κεηαθξάζηεθε ζηα Διιεληθά θαη 

πξνζαξκφζηεθε ζην πιαίζην ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο, πνπ ήηαλ ην αληηθείκελν 

απηήο ηεο κειέηεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη δχν παξάγνληεο πνπ κεηξήζεθαλ 

είραλ πςειφ θαη ζηαηηζηηθά απνδεθηφ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

Cronbach alpha = .764 γηα DSA θαη Cronbach alpha = .897 γηα SSA. Όινη νη 

ζηαηηζηηθνί έιεγρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ 

S.P.S.S. 17.0. 
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Level of Reflective Thinking Questionnaire-Δξσηεκαηνιόγην Δπηπέδνπ Αλαζηνραζηηθή 

Σθέςεο 

 

Πεξηέρεη 16 εξσηήκαηα ζηελ 5-βαζκε θιίκαθα likert απφ 1 (Γηαθσλψ απφιπηα) κέρξη 

5 (πκθσλψ αλεπηθχιαθηα). Υξεζηκνπνηείηαη ζε έξεπλεο γηα λα κεηξεζεί ε 

αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε. Οη επηκέξνπο δείθηεο ηνπ είλαη ε αβίαζηε ζθέςε, ε 

θαηαλφεζε, ν αλαζηνραζκφο θαη ν θξηηηθφο αλαζηνραζκφο (©2000 David Kember, 

Doris Y.P. Leung, Alice Jones, Alice Yuen Loke, Jan McKay, Kit Sinclair, Harrison 

Tse, Celia Webb, Frances Kam Yuet Wong, Marian Wong and Ella Yeung. Hong 

Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong). Ο ζπληειεζηήο 

αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ήηαλ ζηα φξηα ηνπ ζηαηηζηηθά απνδεθηνχ, 

Cronbach alpha = .641. Γηα ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ήηαλ απνδεθηφο ζηνπο δείθηεο αλαζηνραζκφο (Reflection) .646 

θαη θξηηηθφο αλαζηνραζκφο (Critical Reflection) .866. 

 

Motivated Strategies for Learning Questionnaire - Δξσηεκαηνιόγην Σηξαηεγηθώλ 

Κηλεηνπνίεζεο ζηε Μάζεζε 

 

Πεξηιακβάλεη 81 εξσηήζεηο ζηελ 7-βαζκε θιίκαθα likert απφ 1 (πνιχ ρακειφ 

επίπεδν αιεζείαο) κέρξη 7 (πνιχ πςειφ επίπεδν αιεζείαο). Οη επηκέξνπο δείθηεο πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε ήηαλ ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, ηα εμσηεξηθά 

θίλεηξα, ε αμία ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο θαη ε απηναπνηειεζκαηθφηεηα ησλ 

αμηνινγνπκέλσλ (*Pintrich, R. R., & DeGroot, E. V. (1990) Motivational and self-

regulated learning components of classroom academic performance, Journal of 

Educational Psychology, 82, 33-40.). Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο ήηαλ ζηα φξηα ηνπ ζηαηηζηηθά απνδεθηνχ, Cronbach alpha = .887. Γηα ηνπο 

επηκέξνπο παξάγνληεο ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ήηαλ 

απνδεθηφο ζηνπο δείθηεο ηα εζσηεξηθά θίλεηξα .665, ηα εμσηεξηθά θίλεηξα .688, ε 

αμία ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο .793 θαη ε απηναπνηειεζκαηθφηεηα ησλ 

αμηνινγνπκέλσλ .826. 
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4.3 Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ 

 

 

 Pearson r 

 Correlation 
Deep 

Approach 

Surface  

Approach 

Overall 

Authenticity  Task 

Physical  

Context 

Form/ 

Result Criteria 

Criteria 

Transparency 

Perception 

Of Purpose 

Overall Authenticity ,390
*
 -,176        

Task (κε απνδεθηφ) ,410
*
 -,244 ,834

**
       

Physical Context ,297 -,175 ,633
**

 ,680
**

      

Form/ Result ,364
*
 -,255 ,745

**
 ,798

**
 ,727

**
     

Criteria ,297 -,324 ,768
**

 ,777
**

 ,751
**

 ,833
**

    

Criteria Transparency ,348
*
 -,157 ,579

**
 ,544

**
 ,656

**
 ,672

**
 ,660

**
   

Perception Of Purpose ,401
*
 -,339

*
 ,737

**
 ,722

**
 ,709

**
 ,766

**
 ,680

**
 ,570

**
  

Value Of AA ,395
*
 -,524

**
 ,699

**
 ,675

**
 ,761

**
 ,796

**
 ,725

**
 ,580

**
 ,795

**
 

Note:  * Correlation is significant 0.05 level (2-tailed).  

           ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

          Sample size: N=36  

 

Πίλαθαο 3: ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο ησλ αληηιήςεσλ, ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο 

πξνζέγγηζεο κειέηεο ζηελ απζεληηθή αμηνιόγεζε 

 

ΤΠΟΘΔΗ : Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε αιιάδεη ηελ αληίιεςε ζε ζρέζε κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο.  

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ, γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο Pearson r (Πίλαθαο 3) πξνθχπηεη 

φηη: 

 

1. Τπάξρεη ζεηηθή ζπλάθεηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p<.01 κεηαμχ ησλ 

αληηιήςεσλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη ησλ επηκέξνπο 

παξακέηξσλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο πνπ εμεηάζηεθαλ (Overall 

authenticity (r(36)=.737 κε p< .01), Physical Context (ξ(36)=.709 κε p< .01), 

Form/Result (ξ(36)=.766 κε p< .01), Criteria (ξ(36)=.680 κε p< .01, Criteria 

Transparency (ξ(36)=.570 κε p< .01). Δμαηξείηαη ε παξάκεηξνο task ιφγσ 

ρακεινχ δείθηε αμηνπηζηίαο (Chronbach α=.436). Οη αληηιήςεηο γηα ηνπο 
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ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο πέληε 

δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Άξα, γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή 

ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη 5 

δηαζηάζεηο (Απζεληηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, απζεληηθφ πιαίζην, απζεληηθφ 

πξντφλ, απζεληηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, θαηαλνεηά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο). 

 

 

2. Τπάξρεη ζεηηθή ζπλάθεηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p<.01 κεηαμχ ησλ 

αληηιήςεσλ γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο πνπ εμεηάζηεθαλ 

(Overall authenticity (r(36)=.699 κε p< .01), Physical Context (ξ(36)=.761 κε 

p< .01), Form/Result (ξ(36)=.796 κε p< .01), Criteria (ξ(36)=.725 κε p< .01, 

Criteria Transparency (ξ(36)=.580 κε p< .01). Δμαηξείηαη ε παξάκεηξνο task 

ιφγσ ρακεινχ δείθηε αμηνπηζηίαο (Chronbach α=.436). Οη αληηιήςεηο γηα ηελ 

αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε 

ηηο πέληε δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Άξα, γηα λα έρεη 

επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα ε απζεληηθή αμηνιφγεζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη νη 5 δηαζηάζεηο (Απζεληηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, απζεληηθφ 

πιαίζην, απζεληηθφ πξντφλ, απζεληηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, θαηαλνεηά 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο). 

 

3. Τπάξρεη ζεηηθή ζπλάθεηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p<.01 κεηαμχ ησλ 

αληηιήςεσλ γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

ησλ αληηιήςεσλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. ξ(36)= .795 

Όζν πην μεθάζαξνη είλαη νη ζηφρνη ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηνπο 

αμηνινγνχκελνπο (ζρεδίαζε ηξφπνπ κειέηεο, εληνπηζκφο δπλαηψλ ζεκείσλ 

θαη αδπλακηψλ, απηφ-αμηνιφγεζε, ζπλεξγαζία) ηφζν θαιχηεξεο νη αληηιήςεηο 

γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο 

αμηνιφγεζεο, θαζνδήγεζε ηεο κάζεζεο, εθαξκνγή γλψζεσλ, δίθαηε 

αμηνιφγεζε) 
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ΤΠΟΘΔΗ : Ζ αληίιεςε γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε βειηηψλεη ηνλ ηξφπν 

κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 3 παξαηεξνχκε φηη: 

 

1. Τπάξρεη ζεηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ κειέηεο ζε βάζνο θαη φισλ ησλ επηκέξνπο 

δεηθηψλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Γειαδή ε απζεληηθή αμηνιφγεζε 

απμάλεη ηελ κειέηε ζε βάζνο.  

i. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο κειέηεο ζε βάζνο κε ηελ 

ζπλνιηθή απζεληηθφηεηα ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο r(36) = .390 κε 

p< .05 

ii. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο κειέηεο ζε βάζνο κε ην 

πξντφλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο r(36) = .364 κε p< .05 

iii. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο κειέηεο ζε βάζνο κε ηελ 

δηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο r(36) = .348 κε 

p< .05 

iv. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο κειέηεο ζε βάζνο κε ηηο 

αληηιήςεηο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (ζρεδίαζε 

ηξφπνπ κειέηεο, εληνπηζκφο δπλαηψλ ζεκείσλ θαη αδπλακηψλ, απηφ-

αμηνιφγεζε, ζπλεξγαζία) r(36)= .401 κε p< .05 

v. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο κειέηεο ζε βάζνο κε ηηο 

αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο (θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο αμηνιφγεζεο, θαζνδήγεζε ηεο 

κάζεζεο, εθαξκνγή γλψζεσλ, δίθαηε αμηνιφγεζε) r(36)= .395 κε     

p< .05 

 

 

 

 

 

 

2. Τπάξρεη αξλεηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ επηθαλεηαθήο κειέηεο θαη φισλ ησλ 

επηκέξνπο δεηθηψλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Γειαδή ε απζεληηθή 

αμηνιφγεζε κεηψλεη ηελ επηθαλεηαθή κειέηε. 
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i. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε αξλεηηθή ζπλάθεηα ηεο επηθαλεηαθήο 

κειέηεο κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο (ζρεδίαζε ηξφπνπ κειέηεο, εληνπηζκφο δπλαηψλ ζεκείσλ 

θαη αδπλακηψλ, απηφ-αμηνιφγεζε, ζπλεξγαζία) r(36)=-.339 κε p< .05 

ii. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε αξλεηηθή ζπλάθεηα ηεο επηθαλεηαθήο 

κειέηεο κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο αμηνιφγεζεο, 

θαζνδήγεζε ηεο κάζεζεο, εθαξκνγή γλψζεσλ, δίθαηε αμηνιφγεζε) 

r(36)= - .524 κε p< .01 
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Pearson  r 

 Correlation 
Overall Authenticity Task 

Physical 

Context 

Form/  

Result Criteria 

Criteria 

Transparency 

Perception 

Of Purpose 

Value  

Of AA 

Reflection ,188 ,152 ,327 ,255 ,196 ,349* ,489** ,472** 

Critical Reflection ,280 ,339* ,363* ,366* ,330* ,395* ,480** ,333* 

Note:  * Correlation is significant 0.05 level (2-tailed).  

           ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

          Sample size: N=36  

 

Πίλαθαο 4: ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο ησλ αληηιήςεσλ, ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο 

αλαζηνραζηηθήο θξηηηθήο ζθέςεο ζηελ απζεληηθή αμηνιόγεζε 

 

Τπόζεζε: Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε εληζρχεη ηελ αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε. 

 

Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 4, 

πξνθχπηεη φηη: 

  

1. Τπάξρεη ζεηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ αλαζηνραζκνχ θαη φισλ ησλ επηκέξνπο 

δεηθηψλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Γειαδή ε απζεληηθή αμηνιφγεζε 

πξνσζεί ηνλ αλαζηνραζκφ.  

i. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηνπ αλαζηνραζκνχ κε ηελ 

δηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο r(36) = .349 κε 

p< .05 

ii. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηνπ αλαζηνραζκνχ κε ηηο 

αληηιήςεηο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (ζρεδίαζε 

ηξφπνπ κειέηεο, εληνπηζκφο δπλαηψλ ζεκείσλ θαη αδπλακηψλ, απηφ-

αμηνιφγεζε, ζπλεξγαζία) r(36)= .489 κε p< .01 

iii. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηνπ αλαζηνραζκνχ κε ηηο 

αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο (θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο αμηνιφγεζεο, θαζνδήγεζε ηεο 

κάζεζεο, εθαξκνγή γλψζεσλ, δίθαηε αμηνιφγεζε) r(36)= .472 , p< .01 
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2. Τπάξρεη ζεηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο θξηηηθήο αλαζηνραζηηθήο ζθέςεο θαη 

φισλ ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Γειαδή ε 

απζεληηθή αμηνιφγεζε πξνσζεί ηελ αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε.  

i. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο θξηηηθήο αλαζηνραζηηθήο 

ζθέςεο κε ην πιαίζην ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο r(36) = .363 κε    

p< .05 

ii. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο θξηηηθήο αλαζηνραζηηθήο 

ζθέςεο κε ηνλ ηξφπν θαη ην πξντφλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο    

r(36) = .366 κε p< .05 

iii. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο θξηηηθήο αλαζηνραζηηθήο 

ζθέςεο κε ηα θξηηήξηα ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο r(36) = .330 κε  

p< .05 

iv. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο θξηηηθήο αλαζηνραζηηθήο 

ζθέςεο κε ηελ δηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο  

r(36) = .395 κε p< .05 

v. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο θξηηηθήο αλαζηνραζηηθήο 

ζθέςεο κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο (ζρεδίαζε ηξφπνπ κειέηεο, εληνπηζκφο δπλαηψλ ζεκείσλ 

θαη αδπλακηψλ, απηφ-αμηνιφγεζε, ζπλεξγαζία) r(36)= .480 κε p< .01 

vi. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο θξηηηθήο αλαζηνραζηηθήο 

ζθέςεο κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο αμηνιφγεζεο, 

θαζνδήγεζε ηεο κάζεζεο, εθαξκνγή γλψζεσλ, δίθαηε αμηνιφγεζε)    

r(36)= .333 κε p< .05 
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Πίλαθαο 5: ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο ησλ αληηιήςεσλ, ησλ δηαζηάζεσλ θαη ησλ 

θηλήηξσλ γηα κάζεζε ζηελ απζεληηθή αμηνιόγεζε 

 

ΤΠΟΘΔΗ: Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε απμάλεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5: 

  

1. Τπάξρεη ζεηηθή ζπλάθεηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p<.05 κεηαμχ ησλ 

αληηιήςεσλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. ξ(36)= .362. Όζν πην μεθάζαξνη είλαη νη ζηφρνη ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηνπο αμηνινγνχκελνπο (ζρεδίαζε ηξφπνπ 

κειέηεο, εληνπηζκφο δπλαηψλ ζεκείσλ θαη αδπλακηψλ, απηφ-αμηνιφγεζε, 

ζπλεξγαζία)  ηφζν απμάλνληαη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

2. Τπάξρεη ζεηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ θαη φισλ ησλ 

επηκέξνπο δεηθηψλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Γειαδή ε απζεληηθή 

αμηνιφγεζε εληζρχεη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα.  

i. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ κε 

ηνλ ηξφπν θαη ην πξντφλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο r(36) = .395 κε 

p< .05 

Pearson r  

Correlation 

Overall 

Authenticity Task 

Physical 

Context 

Form/ 

Result Criteria 

Criteria 

Transparency 

Perception 

 Of Purpose 

Value 

 Of AA 

Intrinsic Goal 

Orientation  

,326 ,264 ,262 ,395* ,318 ,527** ,362* ,313 

Extrinsic Goal 

Orientation 

,134 ,082 ,145 ,106 ,061 ,218 ,092 ,145 

Task Value ,235 ,225 ,448** ,363* ,345* ,531** ,410* ,451** 

Self-Efficacy ,175 ,161 ,339* ,174 ,228 ,512** ,266 ,345* 

Note:  * Correlation is significant 0.05 level (2-tailed).  

           ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

          Sample size: N=36 
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ii. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ κε 

ηελ δηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο r(36) = .527 

κε p< .01 

 

3. Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ή ησλ επηκέξνπο 

δεηθηψλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Γειαδή ε απζεληηθή αμηνιφγεζε δελ 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηα εμσηεξηθά θίλεηξα.  

 

4. Τπάξρεη ζεηηθή ζπλάθεηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p<.05 κεηαμχ ησλ 

αληηιήςεσλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο αμίαο ηνπ 

πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο ξ(36)= .410. Όζν πην μεθάζαξνη είλαη νη ζηφρνη ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηνπο αμηνινγνχκελνπο (ζρεδίαζε ηξφπνπ 

κειέηεο, εληνπηζκφο δπλαηψλ ζεκείσλ θαη αδπλακηψλ, απηφ-αμηνιφγεζε, 

ζπλεξγαζία) ηφζν απμάλεηαη ε αμία ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο. 

 

5. Τπάξρεη ζεηηθή ζπλάθεηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p<.01 κεηαμχ ησλ 

αληηιήςεσλ ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

ηεο αμίαο ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο. ξ(36)= .451. Όζν πην μεθάζαξε είλαη ε 

αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηνπο 

αμηνινγνχκελνπο (θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο αμηνιφγεζεο, θαζνδήγεζε ηεο 

κάζεζεο, εθαξκνγή γλψζεσλ, δίθαηε αμηνιφγεζε), ηφζν απμάλεηαη ε αμία ηνπ 

πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο. 

 

6. Τπάξρεη ζεηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο αμίαο ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο θαη 

φισλ ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. 

i. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο αμίαο ηνπ πιηθνχ ηνπ 

καζήκαηνο κε ην θπζηθφ πιαίζην ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο       

r(36) = .448 κε  p< .01 

ii. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο αμίαο ηνπ πιηθνχ ηνπ 

καζήκαηνο κε ηνλ ηξφπν θαη ην πξντφλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο    

r(36) = .363 κε p< .05 



  

 

 

167 

iii. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο αμίαο ηνπ πιηθνχ ηνπ 

καζήκαηνο κε ηα θξηηήξηα ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο r(36) = .345 κε 

p< .05 

iv. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο αμίαο ηνπ πιηθνχ ηνπ 

καζήκαηνο κε ηελ δηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο r(36) = .531 κε p< .01 

 

 

7. Τπάξρεη ζεηηθή ζπλάθεηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p<.05 κεηαμχ ησλ 

αληηιήςεσλ ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ξ(36)= .345. Όζν πην μεθάζαξε είλαη ε αμία 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηνπο αμηνινγνχκελνπο 

(θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο αμηνιφγεζεο, θαζνδήγεζε ηεο κάζεζεο, εθαξκνγή 

γλψζεσλ, δίθαηε αμηνιφγεζε), ηφζν απμάλεηαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ αμηνινγνχκελσλ. 

 

8. Τπάξρεη ζεηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη φισλ ησλ 

επηκέξνπο δεηθηψλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. 

i. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

κε ην θπζηθφ πιαίζην ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο r(36) = .339 κε     

p< .05 

ii. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλάθεηα ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

κε ηελ δηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο        

r(36) = .512 κε p< .01 
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4.4 πδήηεζε Δπξεκάησλ 

 

Οη αληηιήςεηο ηεο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο αληηιήςεηο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπλάθεηα παξαηεξήζεθε 

κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ γηα ηηο αληηιήςεηο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο γηα ηνπο αμηνινγνχκελνπο (ζρεδίαζε ηξφπνπ κειέηεο, εληνπηζκφο 

δπλαηψλ ζεκείσλ θαη αδπλακηψλ, απηφ-αμηνιφγεζε, ζπλεξγαζία) θαη ηηο αληηιήςεηο 

γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο 

αμηνιφγεζεο, θαζνδήγεζε ηεο κάζεζεο, εθαξκνγή γλψζεσλ, δίθαηε αμηνιφγεζε). 

Όζν πην μεθάζαξνη είλαη νη ζηφρνη ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηνπο 

αμηνινγνχκελνπο, ηφζν θαιχηεξεο νη αληηιήςεηο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο. 

 

Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη νη αληηιήςεηο γηα ηνπο 

ζηφρνπο θαη νη αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο έρνπλ ζεηηθή ζπλάθεηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε φιεο ηηο επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (Απζεληηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, απζεληηθφ 

πιαίζην, απζεληηθφ πξντφλ, απζεληηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, θαηαλνεηά θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο). Οπφηε επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε φηη ε εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο επεξεάδεη ζεηηθά ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο αμηνιφγεζεο, αθνχ φηαλ εληζρχνληαη νη πεπνηζήζεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο, απμάλεηαη θαη ε απνδνρή ηεο αμηνιφγεζεο.  

 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη κεηξήζεηο δείρλνπλ φηη ε 

απζεληηθή αμηνιφγεζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε κειέηε ζε βάζνο (Deep Study 

Approach) θαη αξλεηηθά κε ηελ επηθαλεηαθή κειέηε (Surface Study Approach). Έηζη 

επηβεβαηψλεηαη ε αξρηθή ππφζεζε φηη ε εθαξκνγή θαη νη αληηιήςεηο γηα ηελ 

απζεληηθή αμηνιφγεζε βειηηψλνπλ ηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Δηδηθφηεξα, ε κειέηε ζε βάζνο έρεη ζεηηθή ζπλάθεηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε ηελ 

ζπλνιηθή απζεληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ην απζεληηθφ παξαδνηέν ηεο αμηνιφγεζεο, 

ηα μεθάζαξα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ αμία 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ, νη αληηιήςεηο ηεο 
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απζεληηθήο αμηνιφγεζεο έρνπλ αξλεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε κειέηεο. Χο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο ε επηθαλεηαθή κειέηε έρεη αξλεηηθή ζπλάθεηα αιιά δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σειηθά πξνθχπηεη φηη ε απζεληηθή αμηνιφγεζε απμάλεη ηελ 

κειέηε ζε βάζνο θαη κεηψλεη ηελ επηθαλεηαθή κειέηε. Γειαδή φηαλ νη θνηηεηέο 

αληηιακβάλνληαλ ηελ αμηνιφγεζε πην απζεληηθή, αλέθεξαλ φηη κειεηνχλ πεξηζζφηεξν 

ζε βάζνο. 

 

ρεηηθά κε ηελ ππφζεζε φηη ε απζεληηθή αμηνιφγεζε εληζρχεη ηελ αλαζηνραζηηθή 

θξηηηθή ζθέςε, νη ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο έδεημαλ ζεηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ 

αλαζηνραζκνχ (Reflection), ηεο αλαζηνραζηηθήο θξηηηθήο ζθέςεο (Critical 

Reflection) θαη ησλ αληηιήςεσλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Γειαδή, νη 

εθπαηδεπφκελνη αλαζηνράδνληαη ηε γλψζε θαη ηα πξντφληα απηήο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο πεξηζζφηεξν φηαλ έρνπλ ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ 

απζεληηθή αμηνιφγεζε. Δπίζεο, ηφζν ν αλαζηνραζκφο φζν θαη ε αλαζηνραζηηθή 

θξηηηθή ζθέςε επεξεάδνληαη ζεηηθά απφ ηε δηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο. Όζν πην μεθάζαξα είλαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηφζν 

πεξηζζφηεξν επεμεξγάδνληαη ηε γλψζε νη θνηηεηέο. Παξάιιεια, ε θξηηηθή ζθέςε 

επεξεάδεηαη ζεηηθά θαη απφ ην θπζηθφ πιαίζην, ην πξντφλ αμηνιφγεζεο θαη ηα 

θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε, αιιά δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη 

ζπλεμαξηάηαη απφ ηελ απζεληηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Αθφκε, νη κεηξήζεηο δελ 

έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

Γηα ηελ ηειεπηαία ππφζεζε, πνπ αθνξά ηε ζχλδεζε ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο κε 

ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη κεηξήζεηο 

έδεημαλ φηη νη αληηιήςεηο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηνπο 

αμηνινγνχκελνπο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζεηηθά ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ θνηηεηψλ. 

Οη αληηιήςεηο γηα ηε κνξθή ηεο αμηνιφγεζεο, ην ηειηθφ παξαδνηέν θαη ε δηαθάλεηα 

ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ζπκβαδίδνπλ κε ηα εζσηεξηθά θίλεηξα. Αληίζεηα, 

πξνθχπηεη φηη ε απζεληηθή αμηνιφγεζε δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηα εμσηεξηθά θίλεηξα. Οη 

απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ αμία ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο γίλνληαη ζεηηθφηεξεο 

φηαλ αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο γηα 

βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ κειέηεο, ζπλεξγαζία θαη εληνπηζκφ θαη δηφξζσζε ησλ πηζαλψλ 
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παξαλνήζεσλ. Δπίζεο, ε αμία ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο εληζρχεηαη απφ ηηο 

αληηιήςεηο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Σν θπζηθφ πιαίζην, ην 

εμαγφκελν πξντφλ, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ε ζαθήλεηα ζηε δηαηχπσζε ηνπο, ε 

θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο αμηνιφγεζεο, ε εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη ε δίθαηε 

αμηνιφγεζε βειηηψλνπλ ηε ζηάζε ησλ θνηηεηψλ απέλαληη ζην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. 

Σέινο, νη ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε φηη νη αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ πνπ αμηνινγνχληαλ. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

θαίλεηαη λα είλαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ θπζηθνχ πιαηζίνπ ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη ε εχιεπηε παξνπζίαζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο κε ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. 
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Κεθάιαην 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

5.1 Δπηζθφπεζε Απνηειεζκάησλ 

 

Με βάζε ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ ζηελ παξνχζα 

κειέηε πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ζε έλα 

ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο: 

 

1. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε αιιάδεη ηελ αληίιεςε ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία 

ηεο αμηνιφγεζεο. 

 

2. Ζ εθαξκνγή θαη νη αληηιήςεηο γηα ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε βειηηψλνπλ ηνλ 

ηξφπν κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

 

3. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε εληζρχεη ηελ αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε.  

 

4. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε απμάλεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

 

5.2 πδήηεζε 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ζε ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη πξνηηκεηέα κέζνδνο αμηνιφγεζεο, ε νπνία φρη κφλν 

σθειεί ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αιιά θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ θνηηεηψλ. 

Ζ κεηάβαζε απφ ηα ηππνπνηεκέλα ηεζη ζηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε ζε ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελα ζπζηήκαηα κάζεζεο νδεγεί ζηελ ελζσκάησζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο. Ζ ελνπνίεζε απηή 

ζεσξείηαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Οη 

ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη απαηηνχλ ηε ζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηελ 

αμηνιφγεζε, ψζηε ε αμηνιφγεζε λα απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη φρη μερσξηζηή δξαζηεξηφηεηα πνπ έπεηαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο. 
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Ηδίσο, φηαλ απαηηείηαη δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ε απζεληηθή 

αμηνιφγεζε κπνξεί λα απνηειέζεη κηα απνηειεζκαηηθή επηινγή.  

 

Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα πξνθχπηεη φηη νη ζηφρνη θαη ηα απνηειέζκαηα απνηεινχλ 

αιιειέλδεηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη επεξεάδνληαη 

ζεκαληηθά απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο. Οη θνηηεηέο ζεσξνχλ ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε 

πην αμηφινγε θαη απνηειεζκαηηθή, φηαλ νη ζηφρνη ηεο είλαη μεθάζαξνη θαη 

θαηαλνεηνί. Οη αληηιήςεηο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηνπο 

αμηνινγνχκελνπο (ζρεδίαζε ηξφπνπ κειέηεο, εληνπηζκφο δπλαηψλ ζεκείσλ θαη 

αδπλακηψλ, απηφ-αμηνιφγεζε, ζπλεξγαζία) θαη νη αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο αμηνιφγεζεο, 

θαζνδήγεζε ηεο κάζεζεο, εθαξκνγή γλψζεσλ, δίθαηε αμηνιφγεζε) εληζρχνληαη φηαλ 

ε αμηνιφγεζε γίλεηαη φιν θαη πην απζεληηθή, κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη 

γεληθφηεξα ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε. Ζ αμηνιφγεζε 

είλαη ίζσο απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπζηαηηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα απηήλ κπνξνχλ λα δπλακηηίζνπλ φιε ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξνζέγγηζε. Χζηφζν, απφ ηελ παξνχζα κειέηε πξνθχπηεη φηη ε απζεληηθή 

αμηνιφγεζε θαιιηεξγεί ηελ αμία ηεο αμηνιφγεζεο κέζα απφ ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο 

ηεο. Έηζη, γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο (απζεληηθφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, απζεληηθφ πιαίζην, απζεληηθή δξαζηεξηφηεηα, απζεληηθφ πξντφλ, 

απζεληηθά θαη μεθάζαξα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο). Σν moodle ρξεζηκνπνηήζεθε 

απνηειεζκαηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, νπφηε φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη απζεληηθέο θαη λα πινπνηνχλ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

Οη κεηξήζεηο απηήο ηεο κειέηεο απνθάιπςαλ επίζεο, φηη νη απμεκέλεο ζεηηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηελ απζεληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο νδεγνχλ ηνπο θνηηεηέο ζε κηα 

βαζχηεξε πξνζέγγηζε ζηε κειέηε ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη αληηιήςεηο γηα ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο θαη ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο ζπκβάιινπλ ζηε κειέηε ζε βάζνο θαη πεξηνξίδνπλ ηελ επηθαλεηαθή 

κειέηε. Απφ ηελ ζηείξα απνζηήζηζε θαη αλαπαξαγσγή πιεξνθνξηψλ πεξλάκε κέζσ 

ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ εκβάζπλζε ζηε γλψζε θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζε 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα. Οη καζεηέο επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα 
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κάζεζε, θάλνπλ πεξηζζφηεξε δνπιεηά κέρξη λα ζρεκαηίζνπλ ηα δηθά ηνπο 

ζπκπεξάζκαηα, αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ψζηε λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αλαδεηνχλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο ή βηβιηνγξαθία πέξα απφ ηηο 

παξερφκελεο. Αληίζεηα, πεξηνξίδνληαο ηελ επηθαλεηαθή κειέηε κέζσ ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο ειαηηψλεηαη ε απνκλεκφλεπζε θαη ε επηδεξκηθή ελαζρφιεζε κε ην 

πιηθφ θαη απμάλεηαη ε πξνζπάζεηα γηα κειέηε θαη νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηεο χιεο. 

 

Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε ζπλδέεηαη κε ηνλ αλαζηνραζκφ θαη πξνσζεί ηελ 

αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε. Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο 

γλψζεο ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαζεκεξηλφηεηαο νη θνηηεηέο νδεγνχληαη ζηνλ 

αλαζηνραζκφ ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο ησλ εηδηθψλ, ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο. χκθσλα κε ηα 

ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα φζν απμάλνληαη νη αληηιήςεηο ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα αιιάμεη έλαο θνηηεηήο ηνλ ηξφπν πνπ 

ζθέθηεηαη ή ελεξγεί. Ζ εθαξκνγή ηεο λέαο γλψζεο ζε απζεληηθά πξνβιήκαηα 

δεκηνπξγεί ζπζρεηίζεηο κε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο θαη εληζρχεη ηελ θξηηηθή ζθέςε 

ησλ θνηηεηψλ.  

  

Μέζσ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ζην ειεθηξνληθφ ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ 

παξαηεξήζεθε ελδπλάκσζε ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ησλ θνηηεηψλ. Όηαλ ε ζηφρνη 

ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο είλαη εχιεπηνη θαη θαηαλνεηνί απμάλεηαη ε εζσηεξηθή 

θηλεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ. Δλδηαθέξνληαη γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ αθφκα θαη αλ 

απηέο δελ εγγπψληαη έλα θαιφ βαζκφ, πξνηηκνχλ πιηθφ πνπ ηνπο πξνθαιεί ψζηε λα 

κάζνπλ θαηλνχξγηα πξάγκαηα θαη αζρνινχληαη κε πιηθφ πνπ μππλά ηελ πεξηέξγεηά 

ηνπο αθφκα θαη αλ είλαη πην δχζθνιν. Αληίζεηα, νη αληηιήςεηο γηα ηελ απζεληηθή 

αμηνιφγεζε δελ ζρεηίδνληαη κε ηα εμσηεξηθά θίλεηξα. Οη θνηηεηέο δελ απνδίδνπλ 

ζεκαζία ζηνπο βαζκνχο ή ζηελ επίδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηνπο άιινπο. Έηζη, 

ε απζεληηθφηεηα δείρλεη λα είλαη κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα κελ 

επηβάιιεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ή ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

 

Οη ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο επεξεάδνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ αμία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε ζπλεηζθέξεη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελδπλακψλνληαο ηελ αμία ηνπ παξερφκελνπ πιηθνχ θαη 
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ζπλδένληαο ηα καζήκαηα θαη ηελ αμηνιφγεζε κε ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. 

Παξάιιεια, φζν πεξηζζφηεξε αμία απνδίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο (θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο αμηνιφγεζεο, θαζνδήγεζε ηεο κάζεζεο, 

εθαξκνγή γλψζεσλ, δίθαηε αμηνιφγεζε) ηφζν εληζρχεηαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ θνηηεηψλ γηα ηε κάζεζε. Καηαβάινπλ κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ην ζχλζεην πιηθφ θαη λα εθαξκφζνπλ ηελ παξερφκελε γλψζε θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο, έρνληαο κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε φηη κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο. Ζ αηνκηθή ηνπο βειηίσζε εληζρχεη ην αίζζεκα ηεο 

αληηιακβαλφκελεο ηθαλφηεηαο θαη επηηπρίαο θαη απηνί πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη 

ζηελ νκαδηθή εξγαζία δηαηεξνχλ πςειή ηελ παξαθίλεζή ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κε θνβνχκελνη ηελ απνηπρία. 

 

Σέινο, απφ ηελ εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηελ ελζσκάησζή ηεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πξνθχπηεη φηη ε απζεληηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαιχηεξα γηα ηελ αμηνιόγεζε γηα ηε κάζεζε, αληί γηα ηελ αμηνιόγεζε 

ηεο κάζεζεο. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε ηαηξηάδεη κε ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο γηα ηε δεκηνπξγία καζεηψλ κε επάξθεηα σο κειινληηθψλ αληαγσληζηηθψλ 

εξγαδνκέλσλ, πξνσζεί ηε κάζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

ελζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο λα ελψζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο 

γηα λα επηιχζνπλ ξεαιηζηηθά επαγγεικαηηθά πξνβιήκαηα. Δλψ ηα παξαδνζηαθά ηεζη 

ήηαλ απνθνκκέλα, ρσξίο πιαίζην θαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ αζξνηζηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο, ε απζεληηθή αμηνιφγεζε είλαη ελνπνηεκέλε, εληαγκέλε ζε 

πιαίζην θαη πην εζηηαζκέλε ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε γηα ηε κάζεζε. 
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5.3 Πεξηνξηζκνί 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δείγκα παξαθνινπζνχζαλ ην κάζεκα Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο 

θαη Δπηθνηλσλία κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θάζε Γεπηέξα 18:00 – 21:00. Σηο ππφινηπεο 

κέξεο ηεο εβδνκάδαο παξαθνινπζνχζαλ άιια 3 ηξία καζήκαηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε απμεκέλεο ππνρξεψζεηο. Ζ πιεηνςεθία παξάιιεια έρεη 

ζεκαληηθφ θφξην εξγαζίαο ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Οη 

παξαθνινπζήζεηο ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή ζην ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

Οη παξεκβάζεηο έγηλαλ ππνρξεσηηθά ζε δχν ηξίσξα καζήκαηα κε βάζε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηελ αληίζηνηρε δηδαθηηθή ελφηεηα. Απηφο είλαη 

βαζηθφο πεξηνξηζκφο γηα ηελ θαηαγξαθή αιιαγήο ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε, ιφγσ ηνπ ππνρξεσηηθά κηθξνχ 

ρξνληθνχ εχξνπο ηεο εθαξκνγήο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Γηα απηφ, ζηελ 

παξνχζα κειέηε θαηαγξάθνληαη νη παξνχζεο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο 

πξνο ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε επηκέξνπο δείθηεο πνπ έρνπλ 

πξναλαθεξζεί θαη δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαγξαθή ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπο. Αλ θαη 

έγηλαλ κεηξήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ δελ επηηξέπεη 

ηνλ έιεγρν αιιαγήο ζηάζεο. 

 

Καηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ππνινγίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο γηα θάζε παξάγνληα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα φπνηνπο 

παξάγνληεο νη ηηκέο δε ήηαλ απνδεθηέο, δελ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Δλδερνκέλσο θάπνηα εξσηήκαηα λα κελ έγηλαλ αληηιεπηά 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ιφγσ ηεο δηαηχπσζεο ηνπο ή λα πξνήιζαλ απφ θφπσζε ιφγσ 

ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ εξσηεκάησλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Οη δείθηεο πνπ δελ 

είραλ ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία αθνξνχζαλ ηελ απζεληηθφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηελ αλάγθε γηα θαηαλφεζε ηνπ πιηθνχ, ην κεραληθφ ηξφπν ζθέςεο θαη ην άγρνο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο,  
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5.4 πκπεξάζκαηα 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ζε ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα 

ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο είλαη πξνηηκεηέα κέζνδνο αμηνιφγεζεο, ε νπνία 

φρη κφλν σθειεί ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αιιά θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ 

θνηηεηψλ. Με βάζε ηηο αληηιήςεηο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο, φπσο απηέο 

θαηαγξάθεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε, γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη φιεο νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο 

(Απζεληηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, απζεληηθφ πιαίζην, απζεληηθφ πξντφλ, απζεληηθά θαη 

μεθάζαξα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο) 

 

Οη θνηηεηέο ζεσξνχλ ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε πην αμηφινγε θαη απνηειεζκαηηθή, 

φηαλ νη ζηφρνη ηεο (ζρεδίαζε ηξφπνπ κειέηεο, εληνπηζκφο δπλαηψλ ζεκείσλ θαη 

αδπλακηψλ, απηφ-αμηνιφγεζε, ζπλεξγαζία) είλαη μεθάζαξνη θαη θαηαλνεηνί. Οη 

αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο 

(θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο αμηνιφγεζεο, θαζνδήγεζε ηεο κάζεζεο, εθαξκνγή 

γλψζεσλ, δίθαηε αμηνιφγεζε) εληζρχνληαη φηαλ ε αμηνιφγεζε γίλεηαη φιν θαη πην 

απζεληηθή. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο 

moodle ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη απζεληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σν moodle ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ εθαξκνγή 

ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ απαηηνχληαλ ζηελ έξεπλα. Χζηφζν, θαη άιιεο 

εθαξκνγέο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ έλα 

απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη απζεληηθή αμηνιφγεζε. 

 

Ζ κειέηε απηή έδεημε φηη νη απμεκέλεο αληηιήςεηο γηα ηελ απζεληηθφηεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζε έλα δηαδηθηπαθφ ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο νδεγνχλ ηνπο 

θνηηεηέο ζηε κειέηε ζε βάζνο ηνπ παξερφκελνπ πιηθνχ. Όιεο νη δηαζηάζεηο ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ ζε βάζνο πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο. 

Παξάιιεια ε αξλεηηθή ζπλάθεηα αλάκεζα ζηελ επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε ηεο 

κειέηεο θαη φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο επηβεβαηψλνπλ ηελ 

ππφζεζε φηη ε απζεληηθή αμηνιφγεζε πξνσζεί ηε κειέηε ζε βάζνο. Σα εζσηεξηθά 

θίλεηξα ησλ θνηηεηψλ αλαπηχζζνληαη φηαλ νη ζηφρνη ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο 

είλαη πην μεθάζαξνη. Αληίζεηα, δελ ππήξμε θακία έλδεημε ζχλδεζεο ησλ εμσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Άξα, ε απζεληηθφηεηα 
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θαίλεηαη φηη δελ επηβάιιεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ή ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη έγηλε 

κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ αμία ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο επεξεάδνπλ ηελ 

εθηίκεζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ αμία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο. Παξάιιεια, 

φζν πεξηζζφηεξε αμία απνδίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο 

(θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο αμηνιφγεζεο, θαζνδήγεζε ηεο κάζεζεο, εθαξκνγή 

γλψζεσλ, δίθαηε αμηνιφγεζε) ηφζν εληζρχεηαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

θνηηεηψλ γηα ηε κάζεζε. πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη ηελ ελζσκάησζή ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πξνθχπηεη φηη ε 

απζεληηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαιχηεξα γηα ηελ αμηνιόγεζε γηα ηε 

κάζεζε, αληί γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο κάζεζεο. 
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5.5 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη έξεπλα 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζνχλ 

λέα ζπζηήκαηα ή λα ηξνπνπνηεζνχλ ηα ήδε ππάξρνληα κε plug-ins ψζηε λα 

ππνζηεξίδνπλ απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη λα ηθαλνπνηνχλ φζν ην δπλαηφλ 

απνδνηηθφηεξα φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Βαζηθέο αξρέο ησλ 

ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη: 

 Οη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

 Ζ αμηνιφγεζε λα είλαη εληαγκέλε ζε πιαίζην, αληηπξνζσπεπηηθή θαη λα 

επζπγξακκίδεηαη κε ηε δηδαζθαιία 

 Σν ζέκα λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηά πνπ νη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ 

 Να αμηνινγνχληαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ην πξντφλ ηεο κάζεζεο 

 Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο λα είλαη μεθάζαξα γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

 Μαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί λα ιακβάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

 Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο λα είλαη λα ελεκεξσζνχλ νη 

καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ πξφνδν ηεο κάζεζεο θαη λα ζρεδηάζνπλ 

ηα επφκελα βήκαηά ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

 

ρεδηαζηηθά ηα ζπζηήκαηα απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη: 

 Να είλαη εχθνια ζηε ρξήζε θαη εθκάζεζε ηφζν ζηνπο καζεηέο φζν θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

 Να είλαη επέιηθηα θαη πξνζαξκφζηκα ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα κάζεζεο  

 Να επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ απηφ-

αμηνιφγεζεο θαη εηεξν-αμηνιφγεζεο. 

 Να δηαζέηνπλ κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο αμηνιφγεζεο 

 Να ελζσκαηψλνπλ παιηνχο θαη λένπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο 

 Να ππνζηεξίδνπλ δηακνξθσηηθή θαη ζπλνιηθή αμηνιφγεζε 

 Να παξνπζηάδνπλ απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Να απνζεθεχνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθά καζήκαηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο 
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 Να παξάγνπλ αλαθνξέο ζε δηάθνξα επίπεδα ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ 

 Να δεκηνπξγνχλ κηα ζπιινγή απζεληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο πνπ 

λα ζπλδπάδνληαη κε πξφηππα (standards), θξηηήξηα θαη ξνπκπξίθεο. 

 Να ππνζηεξίδνπλ παξάδνζε εξγαζηψλ, απηνκαηνπνηεκέλε βαζκνιφγεζε, 

απηφκαηε δεκηνπξγία εθζέζεσλ, απνζήθεπζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

 Να είλαη νηθνλνκηθά 

 

Δηδηθφηεξα γηα λα εληζρπζεί ε απζεληηθφηεηα ζηελ αμηνιφγεζε, θαηά ην ζρεδηαζκφ 

λέσλ ζπζηεκάησλ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην παξαθάησ κνληέιν: 

 

  

 

Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε πινπνίεζε ηεο θάζε δηάζηαζεο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ν 

ζρεδηαζηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα παξαθάησ: 

ΑΤΘΕΝΣΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΠΡΟΣΤΠΑ 

(STANDARDS) 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

(TASK) 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

(CRITERIA) 

ΡΟΤΜΠΡΙΚΑ 

(RUBRIC) 
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1. Σα standards ζπλδένληαη κε  ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο 

2. Σα standards αληηπξνζσπεχνπλ αμηφινγε κάζεζε 

3. Σα standards εληζρχνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα επίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

4. Σα standards είλαη θαηάιιεια γηα φινπο ηνπο καζεηέο κε βάζε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

5. Σα standards είλαη αμηνινγήζηκα θαη κεηξήζηκα. 

6. Σα standards είλαη πην πεξηνξηζκέλα απφ έλα ζθνπφ θαη πην επξχ απφ έλα ζηφρν. 

7. Σα standards δελ πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλν δεζκεπηηθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο. 

8. Σα standards έρνπλ ζαθή, νξζή θαη πιήξε δηαηχπσζε. 

9. Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα standards είλαη θαηαλνεηή γηα ηνπο 

αμηνινγνχκελνπο 
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1. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηα 

standards. 

2. Ζ δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγεί 

ξεαιηζηηθφ απζεληηθφ πεξηβάιινλ 

αμηνιφγεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ θαζεκεξηλή/ 

επαγγεικαηηθή δσή 

3. Ζ δξαζηεξηφηεηα πεξηέρεη 

δηακνξθσηηθή (formative) θαη 

ζπλνιηθή (summative) αμηνιφγεζε 

4. Ζ δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη 

δπλαηφηεηεο εκπινθήο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζε κηα πνηθηιία 

απφ δξάζεηο 

5. Ζ δξαζηεξηφηεηα αμηνινγεί 

δηαθνξεηηθά επίπεδα επίηεπμεο ησλ 

standards αμηνιφγεζεο 

6. Ζ δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

7. Ζ δξαζηεξηφηεηα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα βνήζεηα θαη 

ζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο 

8. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο απζεληηθνχ 

πξντφληνο 

9. Ζ δξαζηεξηφηεηα πξνθαιεί ηνλ 

αλαζηνραζκφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

ζρεηηθά ηα πξντφληα αμηνιφγεζεο  

10. Ζ δξαζηεξηφηεηα παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθή κε ην 

απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο 

ζπλδεδεκέλε κε ηα standards. 
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1. Σα θξηηήξηα είλαη ζχληνκα 

2. Σα θξηηήξηα είλαη μεθάζαξα σο πξνο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

3. Σα θξηηήξηα είλαη απνηηκήζηκα. 

4. Σα θξηηήξηα πεξηγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά/ πξντφλ 

5. Σα θξηηήξηα είλαη γξακκέλα ζε γιψζζα θαηαλνεηή απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο 

6. Σα θξηηήξηα ζπλδένληαη κε ηα standards 

7. Σα θξηηήξηα ηαπηίδνληαη κε ηα πξαγκαηηθά θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή/επαγγεικαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

8. Σα θξηηήξηα είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο αληίζηνηρνπο εηδηθνχο θαη 

επαγγεικαηίεο. 
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ην Παξάξηεκα Γ ηεο εξγαζίαο ππάξρεη ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο (rubric) ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο, νπφηε θαη αλαιχνληαη φια ηα επίπεδα επίηεπμεο ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

 

1. Ζ ξνπκπξίθα αμηνπνηεί φια ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 

2. Σα θξηηήξηα ηεο ξνπκπξίθαο είλαη 

αληηθεηκεληθά 

3. Ζ ξνπκπξίθα παξέρεη ζαθείο 

πεξηγξαθέο γηα θάζε επίπεδν 

επίηεπμεο ησλ θξηηεξίσλ 

4. Ζ ξνπκπξίθα ρξεζηκνπνηεί βάξε γηα 

θάζε θξηηήξην 

5. Ζ ξνπκπξίθα αληηζηνηρεί 

αληηθεηκεληθνχο βαζκνχο γηα θάζε 

επίπεδν επίηεπμεο 

6. Ζ ξνπκπξίθα αμηνινγεί ζπλνιηθά ηη 

ρξεηάδεηαη  λα γλσξίδνπλ θαη λα 

κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη. 

7. Ζ ξνπκπξίθα πξνθαιεί ηελ επίηεπμε 

απνηειεζκάησλ πςεινχ επηπέδνπ 

8. Ζ ηειηθή βαζκνινγία πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ ξνπκπξίθα αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ επίδνζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

9. Ζ κνξθή ηεο ξνπκπξίθαο είλαη 

θαηαλνεηή θαη εχθνια δηαρεηξίζηκε. 
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Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ: 

 

ρεδηαζκφο Απζεληηθήο Αμηνιφγεζεο καζεηψλ Ά Λπθείνπ Γεληθνχ Λπθείνπ  

Μάζεκα: Δθαξκνγέο Τπνινγηζηψλ (επηινγήο ) 

Κεθάιαην 3: Σν πιηθφ ηνπ ππνινγηζηή.  

Με βάζε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ βαζηθνί ζηφρνη είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ: ηη 

είλαη πιηθφ, ηε δηάθξηζε πιηθνχ – ινγηζκηθνχ, πνηα είλαη ηα κέξε ηνπ πιηθνχ, πσο 

ζπλεξγάδνληαη ηα κέξε κεηαμχ ηνπο θαη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

κέξνπο. 
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Αμηνπνηψληαο ην παξαπάλσ κνληέιν ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα δεκηνπξγεζνχλ 

Αληηθείκελα Απζεληηθήο Αμηνιφγεζεο (Authentic Assessment Objects) σο 

ππνθαηεγνξία ησλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ (Learning Objects) ή ηα καζεζηαθά 

αληηθείκελα λα εκπεξηέρνπλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο, ψζηε 

λα ελνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ζηα ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ ηα εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο καζεζηαθνχ 

αληηθεηκέλνπ ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ πξφηππα (standards), απζεληηθή δξαζηεξηφηεηα 

(authentic task), θξηηήξηα (criteria) θαη ξνπκπξίθεο (rubrics). 

 

  

 Ζ δεκηνπξγία ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ ζα εκπινπηίζεη ηηο βηβιηνζήθεο εθπαηδεπηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, νπφηε ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαη ηα αληίζηνηρα κεηαδεδνκέλα πνπ 

ζα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επθνιφηεξε αλαδήηεζή ηνπο.  

ΑΤΘΕΝΣΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΠΡΟΣΤΠΑ 

(STANDARDS) 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

(TASK) 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

(CRITERIA) 

ΡΟΤΜΠΡΙΚΑ 

(RUBRIC) 
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Ζ κειινληηθή έξεπλα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ψζηε λα ελζσκαηψζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα νθέιε ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα 

απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φρη μερσξηζηή δξαζηεξηφηεηα, κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. 

Δπηπιένλ κειέηε απαηηείηαη, ψζηε λα εμεηαζηνχλ ηξφπνη αιιαγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζηα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο 

ηεο ηξηηνβάζκηαο θαη φρη κφλν εθπαίδεπζεο ψζηε λα ελζσκαησζεί ε απζεληηθή 

αμηνιφγεζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα εθαξκνζηνχλ παξφκνηεο έξεπλεο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ψζηε λα θαηαγξαθνχλ αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο πξνο 

ηελ απνδνρή ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη λα αλαιπζνχλ πνηνηηθνί δείθηεο πνπ ζα 

ζπλδένπλ ηηο αληηιήςεηο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο κε ηελ επίδνζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μειέηεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζηηο ππφινηπεο βαζκίδεο 

ηεο εθπαίδεπζεο, εθηφο απφ ηελ ηξηηνβάζκηα, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ε ειηθία θαη νη 

εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ 

λέεο πνιηηηθέο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο. Οη πνιηηηθέο απηέο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ:  

 Αιιαγέο θαη / ή πξνζαξκνγέο ζηελ αξρηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηεο ζπλερνχο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα κάζνπλ ηελ απζεληηθή 

αμηνιφγεζε. 

 Πξνψζεζε ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζην 

ζχλνιφ ηεο σο κέζν γηα ηελ αλάπηπμε επξχηεξεο απνδνρήο. 

 Πξνψζεζε ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο θνξείο ράξαμεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ ζηελ πξάμε  

 Πξνψζεζε ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο απφ θαη ζηε «βηνκεραλία ησλ 

εμεηάζεσλ» φπσο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή 

κάζεζε, νξγαληζκνχο πνπ δηελεξγνχλ εμεηάζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο εθδφζεηο. 
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 Αιιαγέο ζε εμεηαδφκελν πιηθφ θαη ζε κνξθέο εμεηάζεηο. 

 

Δίλαη ζαθέο φηη απηέο νη αιιαγέο είλαη εθηεηακέλεο θαη απαηηνχλ θάπνηα ζεκειηψδε 

επαλεμέηαζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ζηηο ηξέρνπζεο πξαθηηθέο εμέηαζεο. Αιιά, 

πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη απηέο νη αιιαγέο κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν ξηδηθέο 

απφ φηη θαληαδφκαζηε. Οη λέεο κέζνδνη κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, ηφζν on-line φζν 

θαη πξφζσπν κε πξφζσπν θαη ε αλάπηπμε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ πιαηθφξκσλ 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δείρλνπλ φηη νη ελ ιφγσ  

εμειίμεηο δελ είλαη ηφζν θνπηνπξηζηηθέο.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ε απζεληηθή αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ καζεηψλ, σο ηνπο κειινληηθνχο πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ελεξγνχο πνιίηεο, 

έηνηκνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ πνιχπινθσλ θαη ησλ 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελσλ θνηλσληψλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, απαηηείηαη ζέιεζε θαη 

ππνζηήξημε απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο γηα ηνπο εξεπλεηέο, ηνπο εηδηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο πνπ λα επλννχλ ηέηνηεο πξνζεγγίζεηο, πνπ ζα είλαη 

επσθειείο γηα φινπο. 
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Παξάξηεκα 

 

Παξάξηεκα Α: Δξσηεκαηνιφγηα 

Perception Questionnaire-Δξσηεκαηνιόγην Αληηιήςεσλ 

 

1. Απηή ε αμηνιφγεζε ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο κειινληηθνχο επαγγεικαηίεο 

ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 

2. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο έκνηαδαλ κε ηα θξηηήξηα ζηα νπνία πξέπεη λα 

αληαπνθξηζψ ζηελ πξάμε 

3. Ζ ρξήζε ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο γηα απηφ-αμηνιφγεζε είλαη έλαο θαιφο 

ηξφπνο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

4. πλεξγάζηεθα απνδνηηθά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ φηαλ εθάξκνζα ηελ απζεληηθή 

αμηνιφγεζε. 

5. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε κε βνήζεζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

αμηνιφγεζεο 

6. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε δελ ήηαλ κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηέο κνπ 

7. Ζ εξγαζία ηεο αμηνιφγεζεο έκνηαδε κε ηελ πξαγκαηηθή εξγαζία ελφο επαγγεικαηία 

ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

8. Απηφο ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο 

επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ 

9. Σν πιαίζην ζην νπνίν είρα λα εθαξκφζσ ηελ αμηνιφγεζε ήηαλ ηερλεηφ. 

10. ε απηή ηελ αμηνιφγεζε ήηαλ ζεκαληηθέο ηφζν ε γλψζε φζν θαη νη 

επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο 

11. Ο ζθνπφο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο είλαη λα θαηεπζχλεη ηε κάζεζε κνπ 

12. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε κε θαζνδήγεζε ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κνπ 

13. Γελ ήκνπλ ζίγνπξνο γηα ην ζθνπφ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο 

14. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε ήηαλ κφλν κηα εξγαζία πνπ έπξεπε λα θάλσ. 

15. Απηή ε αμηνιφγεζε ήηαλ πξνζαξκνζκέλε ζηηο αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο 

απαηηήζεηο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

16. Σν πιαίζην ζην νπνίν είρα λα εθηειέζσ ηελ αμηνιφγεζε έκνηαδε κε έλα 

ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 

17. Σα θξηηήξηα ζηα νπνία έπξεπε λα αληαπνθξηζψ ζε απηή ηελ αμηνιφγεζε έκνηαδαλ 

κε ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε 
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18. Μνπ πήξε πνιχ ρξφλν γηα λα εθαξκφζσ ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε 

19. Ο ζθνπφο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ήηαλ ε βαζκνιφγεζή κνπ ζην κάζεκα 

20. Σα θξηηήξηα ζηα νπνία έπξεπε λα αληαπνθξηζψ ζε απηή ηελ αμηνιφγεζε ήηαλ 

αξθεηά μεθάζαξα 

21. Απηή ε αμηνιφγεζε κε πξνεηνίκαζε σο κειινληηθφ επαγγεικαηία ηεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

22. ε απηή ηελ αμηνιφγεζε αμηνινγήζεθα πάλσ ζε θξηηήξηα ζεκαληηθά γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

23. ε απηή ηελ αμηνιφγεζε ήηαλ ζεκαληηθέο νη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη φρη ε 

γλψζε πάλσ ζηα ζέκαηα αμηνιφγεζεο 

24. Σν πιαίζην ζην νπνίν είρα λα εθαξκφζσ ηελ αμηνιφγεζε έκνηαδε κε απηφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

25. Απηφο ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηαηξηάδεη ζηνλ επαγγεικαηία ηεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο 

26. Γελ θαηέβαια πξνζπάζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο 

27. Ζ εξγαζία ηεο αμηνιφγεζεο απνηεινχζε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ελφο 

επαγγεικαηία ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

28. Ο ζθνπφο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ήηαλ λα κε βνεζήζεη λα ζρεδηάζσ ηνλ 

ηξφπν κειέηεο κνπ 

29. Αλαδξνκηθά, ηα απνηειέζκαηα κνπ ζηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε αληαπνθξίλνληαλ 

κε αθξίβεηα ζην βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ ζηηο νπνίεο αμηνινγήζεθα. 

30. Σν πξντφλ πνπ είρα λα παξάγσ ζε απηή ηελ αμηνιφγεζε είλαη κέξνο ηεο δνπιεηάο 

ελφο επαγγεικαηία ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

31. ε απηή ηελ αμηνιφγεζε ήηαλ ζεκαληηθή κφλν ε γλψζε πάλσ ζηα ζέκαηα 

αμηνιφγεζεο θαη φρη ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα 

32. Σν πιαίζην ζην νπνίν είρα λα εθηειέζσ ηελ αμηνιφγεζε ήηαλ 

απζεληηθφ/ξεαιηζηηθφ. 

33. Πξηλ λα αξρίζεη ε αμηνιφγεζε ήηαλ μεθάζαξν ηη αλακελφηαλ απφ κέλα 

34. Ζ εξγαζία ηεο αμηνιφγεζεο δηέθεξε απφ ηελ εξγαζία ελφο πξαγκαηηθνχ 

επαγγεικαηία ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

35. Σν πξντφλ πνπ αμηνινγήζεθε ζε απηή ηελ αμηνιφγεζε είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ 

πνπ αμηνινγείηαη ζηελ πξάμε 

36. Ο ζθνπφο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ήηαλ λα εληνπίζσ ηα δπλαηά κνπ ζεκεία 

θαη ηηο αδπλακίεο κνπ 
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37. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε είλαη έλαο δίθαηνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο απηνχ ηνπ 

καζήκαηνο 

38. ε απηή ηελ αμηνιφγεζε αμηνινγήζεθα ζε πξάγκαηα πνπ δελ ρξεηάδνκαη λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ζηελ πξαγκαηηθή επαγγεικαηηθή πξαθηηθή 

39. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία ζπδεηήζεσλ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα αμηνιφγεζεο 

40. Ήηαλ δχζθνιν λα δηαπηζηψζσ ηη πεξίκελαλ απφ εκέλα ζε απηή ηελ αμηνιφγεζε 

41. Σν πξντφλ πνπ είρα λα παξάγσ ζε απηή ηελ αμηνιφγεζε είλαη θάηη πνπ έλαο 

πξαγκαηηθφο επαγγεικαηίαο πξέπεη λα παξάγεη ζηελ πξάμε 
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Study Process Questionnaire –Δξσηεκαηνιόγην ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ κειέηε 

 

 

1. Θεσξψ φηη κεξηθέο θνξέο ε κειέηε ησλ καζεκάησλ κνπ πξνζθέξεη έλα 

αίζζεκα πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο.  

2. Πηζηεχσ φηη πξέπεη λα θάλσ αξθεηή δνπιεηά πάλσ ζε θάπνην ζέκα ψζηε λα 

κπνξψ λα ζρεκαηίζσ ηα δηθά κνπ ζπκπεξάζκαηα θαη λα κείλσ 

ηθαλνπνηεκέλνο.  

3. ηφρνο κνπ είλαη λα πεξάζσ ην κάζεκα θάλνληαο φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε 

δνπιεηά.  

4. Μειεηψ πξνζεθηηθά κφλν απηά πνπ καο κνηξάδνληαη ζην κάζεκα ή απηά πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο.  

5. Αηζζάλνκαη φηη νπζηαζηηθά νπνηνδήπνηε ζέκα κπνξεί λα γίλεη εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνλ κφιηο θαηαπηαζηψ κε απηφ.  

6. Θεσξψ ηα πεξηζζφηεξα λέα ζέκαηα ελδηαθέξνληα θαη ζπρλά αθηεξψλσ 

επηπιένλ ρξφλν πξνζπαζψληαο λα αλαδεηήζσ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε απηά.  

7. Γελ βξίζθσ ην κάζεκά κνπ πνιχ ελδηαθέξνλ, γη’ απηφ θαηαβάισ ηελ 

ειάρηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα.  

8. Μαζαίλσ θάπνηα πξάγκαηα κε απνζηήζηζε, θάλνληαο επαλάιεςε μαλά θαη 

μαλά κέρξη λα ηα απνκλεκνλεχζσ, αθφκα θη αλ δελ ηα θαηαιαβαίλσ.  

9. Θεσξψ φηη ην λα κειεηάο αθαδεκατθά ζέκαηα κπνξεί λα είλαη κεξηθέο θνξέο 

εμίζνπ ελδηαθέξνλ κε έλα θαιφ κπζηζηφξεκα ή κία ηαηλία.  

10. Δμεηάδσ ηνλ εαπηφ κνπ πάλσ ζε ζεκαληηθά ζέκαηα ψζπνπ λα ηα 

θαηαλνήζσ πιήξσο.  

11. Θεσξψ φηη κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ ζηηο πεξηζζφηεξεο αμηνινγήζεηο 

απνζηεζίδνληαο ηα βαζηθά θνκκάηηα παξά πξνζπαζψληαο λα ηα θαηαλνήζσ.  

12. Γεληθά πεξηνξίδσ ηε κειέηε κνπ ζε απηά πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα νξηζηεί 

θαζψο πηζηεχσ φηη δελ είλαη αλαγθαίν λα θάλσ νηηδήπνηε επηπιένλ.  

13. Γνπιεχσ ζθιεξά κε ηηο ζπνπδέο κνπ επεηδή βξίζθσ ην πιηθφ ελδηαθέξνλ.  

14. Γηαζέησ πνιχ απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν κνπ αλαθαιχπηνληαο πεξηζζφηεξα 

γχξσ απφ ελδηαθέξνληα ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ ζπδεηεζεί ζε δηάθνξα 

καζήκαηα.  

15. Θεσξψ φηη δελ εμππεξεηεί λα κειεηά θαλείο ζέκαηα ζε βάζνο. Πξνθαιεί 
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ζχγρπζε θαη ράζηκν ρξφλνπ, ελψ ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κηα ζχληνκε 

ελαζρφιεζε κε ηα ζέκαηα.  

16. Πηζηεχσ φηη νη θαζεγεηέο δελ ζα έπξεπε λα πεξηκέλνπλ απφ ηνπο θνηηεηέο 

λα δηαζέηνπλ πνιχ ρξφλν κειεηψληαο πιηθφ πνπ φινη γλσξίδνπλ φηη δελ ζα 

εμεηαζηεί.  

17. Έξρνκαη ζε θάζε κάζεκα έρνληαο ζην κπαιφ κνπ απνξίεο πνπ ζέισ λα 

απαληεζνχλ.  

18. Γελ παξαιείπσ λα θνηηάδσ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηελ πξνηεηλφκελε 

βηβιηνγξαθία πνπ αθνξνχλ ηα καζήκαηα.  

19. Γελ βιέπσ ην ιφγν λα καζαίλσ πιηθφ πνπ δελ είλαη πηζαλφ λα είλαη ζηελ 

εμέηαζε.  

20. Θεσξψ φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα πεξάζσ ηηο εμεηάζεηο είλαη λα 

πξνζπαζήζσ λα ζπκεζψ απαληήζεηο ζε πηζαλέο εξσηήζεηο.  
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Level of Reflective Thinking Questionnaire - Δξσηεκαηνιόγην Δπηπέδνπ 

Αλαζηνραζηηθή Σθέςεο 

 

1. Όηαλ εθηειψ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο, κπνξψ λα ηηο θάλσ ρσξίο λα 

ζθέθηνκαη ηη θάλσ. 

2. Απηφ ην κάζεκα πξνυπνζέηεη λα θαηαλνήζνπκε έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη απφ 

ηνλ θαζεγεηή. 

3. Μεξηθέο θνξέο ακθηζβεηψ ηνλ ηξφπν πνπ νη άιινη θάλνπλ θάηη θαη πξνζπαζψ 

λα βξσ έλα θαιχηεξν ηξφπν. 

4. Χο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ καζήκαηνο, έρσ αιιάμεη ηνλ ηξφπν ζεψξεζεο ηνπ 

εαπηνχ κνπ. 

5. ’ απηφ ην κάζεκα θάλνπκε πξάγκαηα ηφζεο πνιιέο θνξέο πνπ άξρηζα λα ηα 

θάλσ ρσξίο λα ζθέθηνκαη. 

6. Γηα λα πεξάζεη θαλείο απηφ ην κάζεκα πξέπεη λα θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν. 

7. Μνπ αξέζεη λα μαλαζθέθηνκαη ηη έρσ θάλεη θαη λα βξίζθσ ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο λα ην θάλσ. 

8. Απηφ ην κάζεκα έρεη θινλίζεη θάπνηεο απφ ηηο πην ζηαζεξέο αληηιήςεηο κνπ. 

9. Δθφζνλ ζπκάκαη ην πιηθφ πνπ κνηξάδεηαη ζηηο παξαδφζεηο γηα ηηο εμεηάζεηο, 

δελ ρξεηάδεηαη λα ζθέθηνκαη πνιχ. 

10. Δίλαη απαξαίηεην λα θαηαλνψ ην πιηθφ πνπ δηδάζθεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή 

ψζηε λα εθηειψ πξαθηηθέο εξγαζίεο. 

11. πρλά αλαζηνράδνκαη ηηο πξάμεηο κνπ γηα λα δηαπηζηψζσ αλ ζα κπνξνχζα λα 

έρσ βειηηψζεη απηφ πνπ έθαλα. 

12. Χο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ καζήκαηνο, έρσ αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπλήζσο ελεξγψ. 

13.  Αλ αθνινπζήζσ ηηο νδεγίεο ηνπ θαζεγεηή, δελ ρξεηάδεηαη λα ζθέθηνκαη 

πάξα πνιχ ζ’ απηφ ην κάζεκα.  

14. ’ απηφ ην κάζεκα πξέπεη δηαξθψο λα ζθέθηεζαη ην πιηθφ ην νπνίν 

δηδάζθεζαη. 

15. πρλά επαλαμηνινγψ ηελ εκπεηξία κνπ ψζηε λα κάζσ απφ απηή θαη λα 

βειηησζψ γηα ηε κειινληηθή κνπ απφδνζε.  

16. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ καζήκαηνο, αλαθάιπςα ζθάικαηα ζ’ απηά πνπ 

κέρξη πξφηηλνο ζεσξνχζα ζσζηά.  
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Motivated Strategies for Learning Questionnaire- Δξσηεκαηνιόγην Σηξαηεγηθώλ 

Κηλεηνπνίεζεο ζηε Μάζεζε 

 

1. Πξνηηκψ ην πιηθφ καζεκάησλ πνπ πξαγκαηηθά κε πξνθαιεί, έηζη ψζηε λα κπνξψ 

λα κάζσ λέα πξάγκαηα.  

2. Δάλ κειεηήζσ κε θαηάιιεινπο ηξφπνπο, ζα είκαη ζε ζέζε λα κάζσ ην πιηθφ ησλ 

καζεκάησλ.  

3. Όηαλ δίλσ κηα εμέηαζε ζθέθηνκαη ην πφζν θαθψο είκαη ζπγθξίλνληαο κε, κε 

άιινπο ζπνπδαζηέο.  

4. θέθηνκαη φηη ζα είκαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζσ απηά πνπ καζαίλσ ζε θάπνην 

κάζεκα θαη ζε άιια καζήκαηα.  

5. Πηζηεχσ φηη ζα πάξσ έλαλ άξηζην βαζκφ.  

6. Δίκαη ζίγνπξνο φηη κπνξψ λα θαηαιάβσ ην δπζθνιφηεξν πιηθφ πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ καζεκάησλ.  

7. Έλαο θαιφο βαζκφο είλαη ην πην ηθαλνπνηεηηθφ πξάγκα γηα κέλα.  

8. Όηαλ δίλσ κηα εμέηαζε ζθέθηνκαη ηα ζεκεία ζε άιια κέξε απηήο ηα νπνία δελ 

κπνξψ λα απαληήζσ.  

9. Δίλαη ειάηησκά κνπ εάλ δελ κπνξψ λα κάζσ ην πιηθφ ησλ καζεκάησλ.  

10. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα κάζσ ην πιηθφ ησλ καζεκάησλ.  

11. Σν ζεκαληηθφηεξν πξάγκα γηα κέλα είλαη λα θαιπηεξεχζσ ηνλ γεληθφ κνπ βαζκφ, 

θαη έηζη ε θχξηα αλεζπρία κνπ ζε θάζε κάζεκα είλαη λα πάξσ θαιφ βαζκφ.  

12. Δίκαη βέβαηνο φηη κπνξψ λα κάζσ ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη ζηα 

καζήκαηα.  

13. Δάλ κπνξψ, ζέισ λα πάξσ θαιχηεξνπο βαζκνχο απφ ηνπο άιινπο ζπνπδαζηέο.  

14. Όηαλ δίλσ εμεηάζεηο ζθέθηνκαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνηπρίαο.  

15. Δίκαη βέβαηνο φηη κπνξψ λα θαηαιάβσ θαη ην πην ζχλζεην πιηθφ πνπ 

παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην κάζεκα.  

16. Πξνηηκψ ην πιηθφ καζεκάησλ πνπ μππλά ηελ πεξηέξγεηά κνπ, αθφκα θη αλ είλαη 

δπζθνιφηεξν λα κάζσ απφ απηφ.  

17. Δλδηαθέξνκαη πνιχ γηα ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ.  

18. Δάλ πξνζπαζήζσ αξθεηά ζθιεξά, ζα θαηαιάβσ ην πιηθφ ησλ καζεκάησλ.  

19. Έρσ άζρεκα, ζπλαηζζήκαηα φηαλ δίλσ εμεηάζεηο.  

20. Δίκαη βέβαηνο φηη κπνξψ λα θάλσ κηα άξηζηε εξγαζία.  
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21. Αλακέλσ λα ηα πάσ θαιά ζηα καζήκαηα.  

22. Σν πην ηθαλνπνηεηηθφ πξάγκα γηα κέλα είλαη λα θαηαιάβσ ιεπηνκεξψο ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο.  

23. Πηζηεχσ φηη ην πιηθφ ησλ καζεκάησλ είλαη ρξήζηκν γηα λα κάζσ.  

24. Όηαλ έρσ ηελ επθαηξία, επηιέγσ εξγαζίεο απφ ηηο νπνίεο κπνξψ λα κάζσ αθφκα 

θη αλ απηέο δελ εγγπψληαη έλαλ θαιφ βαζκφ.  

25. Δάλ δελ θαηαιαβαίλσ ην πιηθφ ησλ καζεκάησλ, είλαη επεηδή δελ πξνζπάζεζα 

αξθεηά ζθιεξά.  

26. πκπαζψ ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ.  

27. Ζ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα κέλα.  

28. Αηζζάλνκαη ηελ θαξδηά κνπ λα «θηππά γξήγνξα» φηαλ δίλσ εμεηάζεηο.  

29. Δίκαη ζίγνπξνο φηη κπνξψ λα θαηέρσ ηηο δεμηφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζηα 

καζήκαηα.  

30. Θέισ λα ηα πάσ θαιά ζηα καζήκαηα επεηδή είλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα δείμσ 

ηηο δπλαηφηεηεο κνπ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηνπο θίινπο κνπ, ηνλ εξγνδφηε κνπ θ.α.  

31. Δμεηάδνληαο ηε δπζθνιία ηνπ καζήκαηνο, ηνλ δηδάζθνληα, θαη ηηο δεμηφηεηεο κνπ, 

ζθέθηνκαη φηη ζα ηα πάσ θαιά ζε απηφ ην κάζεκα.  

32. Όηαλ κειεηψ ηηο ζεκεηψζεηο ησλ καζεκάησλ, ππνγξακκίδσ ην πιηθφ έηζη ψζηε λα 

βνεζεζψ ζηελ νξγάλσζε ησλ ζθέςεψλ κνπ.  

33. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ράλσ ζεκαληηθά λνήκαηα επεηδή ζθέθηνκαη 

άιια πξάγκαηα.  

34. Όηαλ κειεηψ γηα απηφ ην κάζεκα, ζπρλά πξνζπαζψ λα εμεγήζσ ην πιηθφ ζε έλα 

ζπκκαζεηή ή έλα θίιν.  

35. Μειεηψ ζπλήζσο ζε κέξνο φπνπ κπνξψ λα επηθεληξσζψ ζηελ εξγαζία κνπ.  

36. Καηά ηε κειέηε κνπ, επηλνψ εξσηήζεηο γηα λα βνεζεζψ ζηελ εζηίαζε ηεο 

κειέηεο κνπ.  

37. Αηζζάλνκαη ζπρλά ηφζν βαξεηά φηαλ κειεηψ γηα θάπνην κάζεκα πνπ 

εγθαηαιείπσ ηελ κειέηε κνπ πξνηνχ ηειεηψζσ φηη είρα πξνγξακκαηίζεη λα θάλσ.  

38. Αλαξσηηέκαη ζπρλά γηα πξάγκαηα πνπ άθνπζα ή δηάβαζα ζε θάπνην κάζεκα έηζη 

ψζηε λα απνθαζίζσ αλ ηα βξίζθσ πεηζηηθά.  

39. Όηαλ κειεηψ, αζθνχκαη επαλαιακβάλνληαο ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο.  

40. Αθφκα θη αλ έρσ πξφβιεκα ζηε κάζεζε ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο, πξνζπαζψ 

κφλνο κνπ, ρσξίο βνήζεηα απφ θαλέλαλ.  
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41. Όηαλ κπεξδεχνκαη κε θάηη πνπ δηάβαζα, επηζηξέθσ θαη πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ 

κφλνο.  

42. Όηαλ κειεηψ, δηαβάδσ ηηο ζεκεηψζεηο θαη πξνζπαζψ λα βξσ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ηδέεο.  

43. Κάλσ ζσζηή δηαρείξηζε ρξφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο κνπ.  

44. Δάλ νη ζεκεηψζεηο είλαη δχζθνιν λα θαηαλνεζνχλ, αιιάδσ ηνλ ηξφπν ηεο κειέηεο 

κνπ.  

45. Πξνζπαζψ λα ζπλεξγαζηψ κε άιινπο ζπνπδαζηέο γηα λα νινθιεξψζσ ηηο 

εξγαζίεο κνπ.  

46. Καηά ηε κειέηε κνπ δηαβάδσ ηηο ζεκεηψζεηο μαλά θαη μαλά.  

47. Όηαλ κηα ζεσξία, κηα εξκελεία, ή έλα ζπκπέξαζκα παξνπζηάδνληαη ζηηο 

ζεκεηψζεηο, πξνζπαζψ λα ζθεθηψ εάλ ππάξρνπλ θαιά απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

48. Γνπιεχσ ζθιεξά γηα λα ηα θαηαθέξσ αθφκα θη αλ δελ κνπ αξέζεη ην 

αληηθείκελν.  

49. Κάλσ δηαγξάκκαηα ή πίλαθεο γηα λα βνεζεζψ ζηελ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ.  

50. Καηά ηε κειέηε κνπ, ζπρλά απνηακηεχσ ρξφλν γηα λα ζπδεηήζσ κε άιινπο 

ζπνπδαζηέο ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ.  

51. Υεηξίδνκαη ην πιηθφ σο αθεηεξία θαη πξνζπαζψ λα αλαπηχμσ ηηο δηθέο κνπ ηδέεο 

ζρεηηθά κε απηφ.  

52. Σν βξίζθσ δχζθνιν ην λα θνιιήζσ ζε έλα πξφγξακκα κειέηεο.  

53. Όηαλ κειεηψ, πξνζπαζψ λα ζπκάκαη πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, φπσο 

νη δηαιέμεηο, νη ζεκεηψζεηο, θαη νη ζπδεηήζεηο.  

54. Πξνηνχ κειεηήζσ ην λέν πιηθφ ιεπηνκεξψο, ξίρλσ ζπρλά κηα καηηά ζε απηφ γηα 

λα δσ πψο νξγαλψλεηαη.  

55. Θέησ ζπρλά εξσηήζεηο ζηνλ εαπηφ κνπ γηα λα δσ αλ θαηαλνψ ην πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο.  

56. Πξνζπαζψ λα αιιάμσ ηνλ ηξφπν κειέηεο κνπ πξνθεηκέλνπ λα ηαηξηάδεη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο θαη ην χθνο δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

57. πρλά δηαπηζηψλσ φηη είρα δηαβάζεη γηα απηφ ην κάζεκα πξηλ αιιά δελ ήμεξα φηη 

απηά ήηαλ ζρεηηθά.  

58. Εεηψ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηεπθξηλίζεη ηηο έλλνηεο πνπ δελ θαηαιαβαίλσ 

πνιχ θαιά.  

59. Απνκλεκνλεχσ ηηο βαζηθέο ιέμεηο γηα λα ζπκάκαη ζεκαληηθέο έλλνηεο ηνπ 
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καζήκαηνο.  

60. Όηαλ ε εξγαζία είλαη δχζθνιε, είηε ζηακαηψ είηε κειεηψ κφλν ηα εχθνια κέξε 

ηεο.  

61. Πξνζπαζψ λα ζθεθηψ έλα ζέκα θαη λα απνθαζίζσ ηη δεηάεη λα κάζσ παξά λα ην 

δηαβάζσ ιεπηνκεξψο γη’ απηφ.  

62. Πξνζπαζψ λα ζπζρεηίζσ ηηο ηδέεο ελφο καζήκαηνο κε εθείλεο άιισλ καζεκάησλ 

φπνπ είλαη δπλαηφλ.  

63. Όηαλ κειεηψ, μεθεχγσ απφ ηηο ζεκεηψζεηο κνπ θαη θάλσ κηα πεξίιεςε ησλ 

ζεκαληηθψλ ελλνηψλ.  

64. Όηαλ δηαβάδσ πξνζπαζψ λα ζπζρεηίζσ ην αληηθείκελν κε απηά πνπ ήδε 

γλσξίδσ.  

65. Έρσ έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο γηα ηελ κειέηε κνπ.  

66. Πξνζπαζψ λα «παίμσ» κε δηθέο κνπ ηδέεο ζρεηηθέο κε απηφ πνπ καζαίλσ.  

67. Όηαλ κειεηψ, γξάθσ ζπλνπηηθέο πεξηιήςεηο ησλ θχξησλ ηδεψλ απφ ηα 

αλαγλψζκαηα θαη ηηο ζεκεηψζεηο κνπ.  

68. Όηαλ δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ην πιηθφ, δεηψ απφ θάπνηνλ άιιν ζπνπδαζηή λα κε 

βνεζήζεη.  

69. Πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ ην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο ζπλδένληαο απηά πνπ δηαβάδσ 

κε ηηο δηαιέμεηο.  

70. Δίκαη ζίγνπξνο φηη ζπκβαδίδσ κε ηα εβδνκαδηαία αλαγλψζκαηα θαη ηηο αλαζέζεηο 

εξγαζηψλ.  

71. Όπνηε δηαβάδσ ή αθνχσ έλαλ ηζρπξηζκφ ή έλα ζπκπέξαζκα, ζθέθηνκαη γηα ηηο 

πηζαλέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.  

72. πληάζζσ θαηαιφγνπο ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ θαη απνκλεκνλεχσ ηνπο 

θαηαιφγνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο κνπ.  

73. Παξαθνινπζψ ηα καζήκαηα ηαθηηθά.  

74. Αθφκα θαη φηαλ ην πιηθφ είλαη αδηάθνξν, θαηνξζψλσ λα ζπλερίζσ έσο φηνπ 

ηειεηψζσ.  

75. Πξνζπαζψ λα εληνπίζσ ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ κπνξνχλ λα κε βνεζήζνπλ εάλ 

είλαη απαξαίηεην.  

76. Καηά ηε κειέηε κνπ πξνζπαζψ λα θαζνξίζσ ηηο έλλνηεο πνπ δελ θαηαιαβαίλσ 

πνιχ θαιά.  

77. πρλά δηαπηζηψλσ φηη δελ μνδεχσ ην ρξφλν κνπ ιφγσ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ.  
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78. Όηαλ κειεηψ, ζέησ ηνπο ζηφρνπο κνπ έηζη ψζηε λα θαηεπζχλσ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

κνπ ζε θάζε πεξίνδν ζπνπδψλ.  

79. Δάλ κπεξδεχνκαη θξαηψληαο ζεκεηψζεηο, ζηγνπξεχνκαη γηα ηελ νξζφηεηα απηψλ 

ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο.  

80. πάληα βξίζθσ ρξφλν λα θάλσ επαλάιεςε ζηηο ζεκεηψζεηο κνπ ή ηα 

αλαγλψζκαηα κνπ πξηλ απφ έλαλ δηαγσληζκφ.  

81. Πξνζπαζψ λα εθαξκφζσ ηηο ηδέεο απφ ηα αλαγλψζκαηα κνπ ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε δηάιεμε θαη ε ζπδήηεζε.  
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Παξάξηεκα Β. Κξηηήξηα επίηεπμεο (criteria) ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο 

  

Α. Γηα ηα standards: 

 

A1. χλδεζε ησλ standards κε πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο 

A2. Σα standards αληηπξνζσπεχνπλ αμηφινγε κάζεζε 

A3. Σα standards εληζρχνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηηο δεμηφηεηεο 

γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ 

A4. Σα standards είλαη θαηάιιεια γηα φινπο ηνπο καζεηέο κε βάζε 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

A5. Σα standards είλαη αμηνινγήζηκα θαη κεηξήζηκα. 

A6. Σα standards είλαη πην πεξηνξηζκέλα απφ έλα ζθνπφ θαη πην 

επξχ απφ έλα ζηφρν. 

A7. Σα standards δελ πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλν δεζκεπηηθφ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο. 

A8. αθή, νξζή θαη πιήξεο δηαηχπσζε ησλ standards. 

A9. Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα standards είλαη 

θαηαλνεηή γηα ηνπο αμηνινγνχκελνπο 

 

 Β. Γηα ηελ εξγαζία (authentic task): 

 

B1. Ζ εξγαζία ζπλδέεηαη κε ηα standards. 

B2. Γεκηνπξγεί ξεαιηζηηθφ απζεληηθφ πεξηβάιινλ αμηνιφγεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζπλδεδεκέλν κε ηελ θαζεκεξηλή/ επαγγεικαηηθή 

δσή 

B3. Ζ εξγαζία πεξηέρεη δηακνξθσηηθή (formative) θαη ζπλνιηθή 

(summative) αμηνιφγεζε 

B4. Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηεο εκπινθήο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζε κηα πνηθηιία απφ δξάζεηο 

B5. Ζ εξγαζία αμηνινγεί δηαθνξεηηθά επίπεδα επίηεπμεο ησλ 

standards αμηνιφγεζεο 

B6. Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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B7. Ζ εξγαζία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα βνήζεηα θαη ζηήξημε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο 

B8. Ζ εξγαζία ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο απζεληηθνχ 

πξντφληνο 

B9. Ζ εξγαζία πξνθαιεί ηνλ αλαζηνραζκφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

ζρεηηθά ηα πξντφληα αμηνιφγεζεο  

B10.  Ζ εξγαζία παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθή κε ην απνηέιεζκα 

ηεο αμηνιφγεζεο ζπλδεδεκέλε κε ηα standards. 

 

Γ. Γηα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο: 

 

Γ1. Σα θξηηήξηα είλαη ζχληνκα 

Γ2. Σα θξηηήξηα είλαη μεθάζαξα σο πξνο ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα 

Γ3. Σα θξηηήξηα είλαη απνηηκήζηκα. 

Γ4. Σα θξηηήξηα πεξηγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά/ πξντφλ 

Γ5. Σα θξηηήξηα είλαη γξακκέλα ζε γιψζζα θαηαλνεηή απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο 

Γ6. Σα θξηηήξηα ζπλδένληαη κε ηα standards 

Γ7. Σα θξηηήξηα ηαπηίδνληαη κε ηα πξαγκαηηθά θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή/επαγγεικαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Γ8. Σα θξηηήξηα είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο αληίζηνηρνπο εηδηθνχο θαη 

επαγγεικαηίεο. 
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Γ. Γηα ηε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο: 

Γ1. Ζ ξνπκπξίθα αμηνπνηεί φια ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 

Γ2. Σα θξηηήξηα ηεο ξνπκπξίθαο είλαη αληηθεηκεληθά 

Γ3. Ζ ξνπκπξίθα παξέρεη ζαθείο πεξηγξαθέο γηα θάζε επίπεδν 

επίηεπμεο ησλ θξηηεξίσλ 

Γ4. Ζ ξνπκπξίθα ρξεζηκνπνηεί βάξε γηα θάζε θξηηήξην 

Γ5. Ζ ξνπκπξίθα αληηζηνηρεί αληηθεηκεληθνχο βαζκνχο γηα θάζε 

επίπεδν επίηεπμεο 

Γ6. Ζ ξνπκπξίθα αμηνινγεί ζπλνιηθά ηη ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ 

θαη λα κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη. 

Γ7. Ζ ξνπκπξίθα πξνθαιεί ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ πςεινχ 

επηπέδνπ 

Γ8.  Ζ ηειηθή βαζκνινγία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ξνπκπξίθα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ επίδνζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

Γ9. Ζ κνξθή ηεο ξνπκπξίθαο είλαη θαηαλνεηή θαη εχθνια 

δηαρεηξίζηκε. 
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Παξάξηεκα Γ. Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο (rubric) ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο 

 

A. Γηα ηα standards: 

Κξηηήξην Με 

ηθαλνπνηεηηθή 

(0 βαζκόο) 

Ιθαλνπνηεηηθή 

(1 βαζκνί) 

Άξηζηε 

(2 βαζκνί) 

Βαξύηεηα- 

Βαζκνί 

A1. Πξόγξακκα 

ζπνπδώλ θαη ζηόρνη 

καζήκαηνο 

 

Ληγφηεξα απφ ηα 

κηζά standards 

ζπλδένληαη κε ην 

πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο 

Σα πεξηζζφηεξα 

standards  

ζπλδένληαη κε ην 

πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη κε 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο  

Όια ηα standards  

ζπλδένληαη κε ην 

πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη κε 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο 

Βαξχηεηα:2 

Βαζκφο: /4 

A2. Αμηόινγε κάζεζε Σα standards 

αμηνινγνχλ κε 

απαξαίηεηε 

ηππνπνηεκέλε 

γλψζε  

Σα standards 

αμηνινγνχλ 

απαξαίηεηε 

γλψζε γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, 

πνπ δελ 

ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα 

Σα standards 

αμηνινγνχλ πνιχ 

απαξαίηεηε γλψζε 

γηα ηελ επάξθεηα 

ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ 

θαη ζπλδέεηαη κε 

ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο 

Βαξχηεηα:1.5 

Βαζκφο: /3 

A3. Κξηηηθή ζθέςε θαη 

δεμηόηεηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ 

 

Σα standards 

ζπλδένληαη κε 

ηεηξηκκέ λε 

κάζεζε θαη δελ 

πξνάγνπλ ηελ 

θξηηηθή ζθέςε  

Σα standards 

πξνάγνπλ ηελ 

θξηηηθή ζθέςε, 

αιιά δελ 

ζπλδένληαη κε 

επίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

Σα standards 

πξνάγνπλ ηελ 

θξηηηθή ζθέςε θαη 

ζπλδένληαη κε 

επίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

Βαξχηεηα:1.5 

Βαζκφο: /3 
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A4. Υαξαθηεξηζηηθά 

θαη αλάγθεο 

εθπαηδεπνκέλσλ 

Σα standards δε 

ιακβάλνπλ 

ππφςε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

Σα standards 

ιακβάλνπλ ελ 

κέξε ππφςε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

Σα standards 

ιακβάλνπλ ππφςε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηηο αλάγθεο 

ηνπ θάζε 

εθπαηδεπνκέλνπ 

θαη 

πξνζαξκφδνληαη 

ζηνλ θαζέλα 

μερσξηζηά 

Βαξχηεηα:1 

Βαζκφο: /2 

A5. Δπίπεδν επίηεπμεο Σα standards δελ 

κπνξνχλ λα 

αμηνινγεζνχλ 

θαη λα 

απνηηκεζνχλ 

Σα standards 

κπνξνχλ λα 

αμηνινγεζνχλ 

αιιά δελ 

θαζνξίδνληαη 

ζαθή επίπεδα 

επίηεπμεο 

Σα standards 

κπνξνχλ λα 

αμηνινγεζνχλ θαη 

λα απνηηκεζνχλ κε 

βάζε κηα θιίκαθα 

κε ζαθψο 

θαζνξηζκέλα 

επίπεδα επίηεπμεο 

Βαξχηεηα:1 

Βαζκφο: /2 

A6. Δύξνο Σα standards 

πεξηνξίδνληαη 

ζηελ αμηνιφγεζε 

ελφο κηθξνχ 

ζηφρνπ ή 

αμηνινγνχλ 

αζχλδεηνπο 

ζηφρνπο θαη 

κπνξνχλ λα 

αλαιπζνχλ ζε 

επηκέξνπο 

standards 

 

 

 

Σα standards 

αμηνινγνχλ 

ζηφρνπο, πνπ δελ 

έρνπλ ζαθή 

ζχλδεζε κεηαμχ 

ηνπο 

Σα standards 

πεξηιακβάλνπλ 

ηελ αμηνιφγεζε 

κηα νκάδαο απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο 

αιιειέλδεηνπο 

ζηφρνπο 

Βαξχηεηα:1 

Βαζκφο: /2 
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A7. Σξόπνο 

αμηνιόγεζεο 

 

Σα standards 

πεξηέρνπλ 

ζπγθεθξηκέλν 

δεζκεπηηθφ 

ηξφπν 

αμηνιφγεζεο 

Σα standards 

πεξηέρνπλ 

πεπεξαζκέλνπο 

ηξφπνπο 

αμηνιφγεζεο 

Σα standards δελ 

πεξηέρνπλ 

ζπγθεθξηκέλν 

δεζκεπηηθφ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο 

 

 

 

Βαξχηεηα:1 

Βαζκφο: /2 

A8. Γηαηύπσζε Σα standards 

είλαη αζαθή, 

έρνπλ ειιείςεηο 

θαη δε 

ρξεζηκνπνηνχλ 

νξζή νξνινγία 

Σα standards 

είλαη πιήξε, αιιά 

έρνπλ δηαηππσζεί 

κε πξφρεηξν 

ηξφπν, πνπ νδεγεί 

ζε παξεξκελείεο  

Σα standards 

έρνπλ δηαηππσζεί 

κε ζαθήλεηα, 

ρξεζηκνπνηνχλ 

εχζηνρα ηελ 

νξνινγία θαη είλαη 

πιήξε 

Βαξχηεηα:1 

Βαζκφο: /2 

A9. Γιώζζα Σν επίπεδν ηεο 

γιψζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

δελ αξκφδεη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ  

Σν επίπεδν ηεο 

γιψζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

πιεζηάδεη 

κεξηθψο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ  

Σν επίπεδν ηεο 

γιψζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

αξκφδεη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ  

Βαξχηεηα:1 

Βαζκφο: /2 

   χλνιν: /22 

 

Πίλαθαο 6: Ρνπκπξίθα αμηνιόγεζεο ησλ standards απζεληηθήο αμηνιόγεζεο 
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 Β. Γηα ηελ εξγαζία (authentic task): 

Κξηηήξην Με 

ηθαλνπνηεηηθή 

(0 βαζκόο) 

Ιθαλνπνηεηηθή 

(1 βαζκνί) 

Άξηζηε 

(2 βαζκνί) 

Βαξύηεηα- 

Βαζκνί 

B1. ύλδεζε κε 

standards 

 

Ζ εξγαζία 

θαιχπηεη ζε κηθξφ 

βαζκφ ηα 

standards  

Ζ εξγαζία 

θαιχπηεη κεξηθά 

απφ ηα standards 

Ζ εξγαζία θαιχπηεη 

φια ηα standards 

Βαξχηεηα:2 

Βαζκφο: /4  

B2. ύλδεζε κε ηελ 

θαζεκεξηλή/ 

επαγγεικαηηθή 

πξαγκαηηθόηεηα 

 

Ζ εξγαζία 

δεκηνπξγεί έλα 

ηερλεηφ 

πεξηβάιινλ πνπ 

δελ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ θαζεκεξηλή/ 

επαγγεικαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα 

Ζ εξγαζία 

δεκηνπξγεί έλα 

ηερλεηφ 

πεξηβάιινλ πνπ 

έρεη αξθεηά 

ραξαθηεξηζηηθά 

θνηλά κε ηελ 

θαζεκεξηλή/ 

επαγγεικαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα 

Ζ εξγαζία 

ζπλδέεηαη κε έλα 

ξεαιηζηηθφ 

απζεληηθφ 

πεξηβάιινλ, πνπ 

έρεη πνιιά 

ραξαθηεξηζηηθά 

θνηλά κε ηελ 

θαζεκεξηλή/ 

επαγγεικαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα 

Βαξχηεηα:2 

Βαζκφο: /4 

B3. Γηακνξθσηηθή 

(formative) θαη 

ζπλνιηθή 

(summative) 

αμηνιόγεζε 

 

Ζ εξγαζία δελ 

πεξηιακβάλεη 

επηκέξνπο 

ηκήκαηα 

αμηνιφγεζεο θαη 

αμηνινγεί κφλν 

ζπλνιηθά ηνλ 

εθπαηδεπφκελν 

Ζ εξγαζία 

πεξηιακβάλεη 

επηκέξνπο 

ηκήκαηα 

αμηνιφγεζεο θαη 

ζπλνιηθή 

αμηνιφγεζε 

ρσξίο 

αλαηξνθνδφηεζε  

Ζ εξγαζία 

πεξηιακβάλεη 

επηκέξνπο ηκήκαηα 

αμηνιφγεζεο κε 

αλαηξνθνδφηεζε 

απφ ηνπο 

ζπλεθπαηδεπκέλνπο 

θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη 

ζπλνιηθή 

αμηνιφγεζε κε 

αλαηξνθνδφηεζε 

γηα ην ηειηθφ 

Βαξχηεηα:1 

Βαζκφο: /2 
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πξντφλ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ 

B4. Δκπινθή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

Ζ εξγαζία 

πεξηιακβάλεη κηα 

ή δχν 

δξαζηεξηφηεηεο 

αμηνιφγεζεο 

Ζ εξγαζία 

πεξηιακβάλεη 

ηξεηο έσο πέληε 

δξαζηεξηφηεηεο 

αμηνιφγεζεο 

Ζ εξγαζία 

πεξηιακβάλεη πάλσ 

απφ πέληε 

δξαζηεξηφηεηεο 

αμηνιφγεζεο 

Βαξχηεηα:1 

Βαζκφο: /2 

B5. Δπίπεδα επίηεπμεο 

 

Ζ εξγαζία δελ 

αμηνινγεί 

δηαθνξεηηθά 

επίπεδα επίηεπμεο 

Ζ εξγαζία 

αμηνινγεί κε 

επίπεδα 

επίηεπμεο, αιιά 

ηα φξηα κεηαμχ 

ηνπο δελ είλαη 

ζαθή θαη 

ζπγθεθξηκέλα 

 

Ζ εξγαζία  

αμηνινγεί κε ζαθή 

θαη ζπγθεθξηκέλα 

επίπεδα επίηεπμεο, 

γλσζηνπνηεκέλα 

ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο 

Βαξχηεηα:1 

Βαζκφο: /2 

B6. πλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 

Ζ εξγαζία δελ 

πεξηιακβάλεη 

ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Ζ εξγαζία 

πεξηιακβάλεη1-2 

ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Ζ εξγαζία 

πεξηιακβάλεη πάλσ 

απφ 2 ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Βαξχηεηα:1 

Βαζκφο: /2 

B7. Γπλαηόηεηα γηα 

βνήζεηα θαη ζηήξημε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αμηνιόγεζεο 

Ζ εξγαζία δελ 

παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα 

βνήζεηα θαη 

ζηήξημε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο 

 

 

 

 

 

Ζ εξγαζία 

παξέρεη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο 

θάζεηο ηε 

δπλαηφηεηα γηα 

βνήζεηα θαη 

ζηήξημε 

Ζ εξγαζία παξέρεη 

θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο 

εμέιημήο ηεο ηε 

δπλαηφηεηα γηα 

βνήζεηα θαη 

ζηήξημε 

Βαξχηεηα:1 

Βαζκφο: /2 
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Πίλαθαο 7: Ρνπκπξίθα αμηνιόγεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο απζεληηθήο αμηνιόγεζεο 

 

 

 

B8. Γεκηνπξγία 

απζεληηθνύ 

πξντόληνο 

 

Ζ εξγαζία 

ζπλδέεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο 

πξντφληνο 

επηλνεκέλνπ απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ   

 

Ζ εξγαζία 

ζπλδέεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο  

πξντφληνο πνπ 

έρεη θαη 

απζεληηθά θαη 

επηλνεκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά 

Ζ εξγαζία 

ζπλδέεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο 

απζεληηθνχ 

πξντφληνο 

 

Βαξχηεηα:2 

Βαζκφο: /4 

B9. Αλαζηνραζκόο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

ζρεηηθά ηα πξντόληα 

αμηνιόγεζεο  

 

Ζ εξγαζία 

ηειεηψλεη κε ηελ 

παξάδνζε ηνπ 

ηειηθνχ 

παξαδνηένπ/ 

πξντφληνο 

Ζ εξγαζία 

ζπλνδεχεηαη κε 

ηνλ αλαζηνραζκφ 

ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

ζρεηηθά ηα 

πξντφληα 

αμηνιφγεζεο κε 

έλαλ ηξφπν 

Ζ εξγαζία 

πξνθαιεί ηνλ 

αλαζηνραζκφ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

ζρεηηθά ηα 

πξντφληα 

αμηνιφγεζεο κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 

έλαλ ηξφπνπο 

(απηφ- αμηνιφγεζε, 

εηεξν-αμηνιφγεζε, 

ζπδήηεζε θ.ά.)  

Βαξχηεηα:1.5 

Βαζκφο: /3 

B10. Αλαηξνθνδόηεζε  Ζ εξγαζία δελ 

παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε 

ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο 

Ζ εξγαζία 

παξέρεη κηα 

γεληθή 

αλαηξνθνδφηεζε 

ζρεηηθή κε ην 

απνηέιεζκα ηεο 

αμηνιφγεζεο 

 

Ζ εξγαζία παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε 

ζρεηηθή κε ην 

απνηέιεζκα ηεο 

αμηνιφγεζεο 

ζπλδεδεκέλε κε ηα 

standards 

 

Βαξχηεηα:1.5 

Βαζκφο: /3 

   χλνιν: /28 
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Γ.  Γηα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο: 

Κξηηήξην Με 

ηθαλνπνηεηηθή 

(0 βαζκόο) 

Ιθαλνπνηεηηθή 

(1 βαζκνί) 

Άξηζηε 

(2 βαζκνί) 

Βαξύηεηα- 

Βαζκνί 

Γ1.  πληνκία 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη 

πάλσ απφ δχν 

καθξνζθειείο 

πξνηάζεηο θαηά 

κέζν φξν γηα ηελ 

πεξηγξαθή ελφο 

θξηηεξίνπ 

Υξεζηκνπνηνχληαη  

δχν καθξνζθειείο 

πξνηάζεηο θαηά 

κέζν φξν γηα ηελ 

πεξηγξαθή ελφο 

θξηηεξίνπ 

Υξεζηκνπνηείηαη 

κία ζχληνκε 

πξφηαζε  γηα ηελ 

πεξηγξαθή ελφο 

θξηηεξίνπ 

Βαξχηεηα:1.5 

Βαζκφο: /3 

Γ2. ύλδεζε κε ηα 

αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα 

 

Σα θξηηήξηα 

ζπγρένληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη δελ είλαη 

μεθάζαξα σο πξνο 

ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα 

Σα θξηηήξηα δελ 

ζπγρένληαη 

κεηαμχ ηνπο, αιιά 

δελ είλαη 

μεθάζαξα σο πξνο 

ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα 

Σα θξηηήξηα δελ 

ζπγρένληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη είλαη 

μεθάζαξα σο πξνο 

ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα 

Βαξχηεηα1.5 

Βαζκφο: /3 

Γ3. Απνηίκεζε 

 

Σα θξηηήξηα δελ 

είλαη απνηηκήζηκα. 

 

Σα θξηηήξηα είλαη 

απνηηκήζηκα, 

αιιά ε απνηίκεζε 

είλαη 

ππνθεηκεληθή 

 

Σα θξηηήξηα είλαη 

απνηηκήζηκα θαη ε 

απνηίκεζε είλαη 

ζε κεγάιν βαζκφ 

αληηθεηκεληθή 

Βαξχηεηα:2 

Βαζκφο: /4 

Γ4. πκπεξηθνξά/ 

πξντόλ 

 

Σα θξηηήξηα δελ 

πεξηγξάθνπλ 

ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά/ 

πξντφλ 

Σα θξηηήξηα 

πεξηγξάθνπλ   

ζπκπεξηθνξά/ 

πξντφλ,  

Σα θξηηήξηα 

πεξηγξάθνπλ 

ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά/ 

πξντφλ 

Βαξχηεηα:1 

Βαζκφο: /2 
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Πίλαθαο 8: Ρνπκπξίθα αμηνιόγεζεο ησλ θξηηεξίσλ απζεληηθήο αμηνιόγεζεο 

 

 

 

Γ5. Γιώζζα 

 

Σν επίπεδν ηεο 

γιψζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

δελ αξκφδεη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ  

Σν επίπεδν ηεο 

γιψζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

πιεζηάδεη κεξηθψο 

ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ  

Σν επίπεδν ηεο 

γιψζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

αξκφδεη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ  

Βαξχηεηα:1 

Βαζκφο: /2 

Γ6. ύλδεζε κε 

standards 

 

Σα θξηηήξηα 

θαιχπηνπλ ζε 

κηθξφ βαζκφ ηα 

standards  

Σα θξηηήξηα 

θαιχπηνπλ κεξηθά 

απφ ηα standards 

Σα θξηηήξηα 

θαιχπηνπλ φια ηα 

standards 

Βαξχηεηα:1.5 

Βαζκφο: /3 

Γ7. ύλδεζε κε ηελ 

θαζεκεξηλή/ 

επαγγεικαηηθή 

πξαγκαηηθόηεηα 

 

Σα θξηηήξηα είλαη 

ηερλεηά θαη δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαζεκεξηλή/ 

επαγγεικαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Σα θξηηήξηα είλαη 

ηερλεηά θαη έρνπλ 

αξθεηά 

ραξαθηεξηζηηθά 

θνηλά κε ηελ 

θαζεκεξηλή/ 

επαγγεικαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα 

Σα θξηηήξηα 

ηαπηίδνληαη κε ηα 

πξαγκαηηθά 

θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ θαζεκεξηλή/ 

επαγγεικαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Βαξχηεηα:2 

Βαζκφο: /4 

Γ8. εκαζία/αμία γηα 

εηδηθνύο θαη 

επαγγεικαηίεο 

 

Σα θξηηήξηα δελ 

είλαη ζεκαληηθά 

γηα ηνπο 

αληίζηνηρνπο 

εηδηθνχο θαη 

επαγγεικαηίεο. 

 

Κάπνηα απφ ηα 

θξηηήξηα είλαη  

ζεκαληηθά γηα 

ηνπο αληίζηνηρνπο 

εηδηθνχο θαη 

επαγγεικαηίεο. 

 

Όια ηα θξηηήξηα 

είλαη ζεκαληηθά 

γηα ηνπο 

αληίζηνηρνπο 

εηδηθνχο θαη 

επαγγεικαηίεο. 

 

Βαξχηεηα:2 

Βαζκφο: /4 

   χλνιν: /25 
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Γ.  Γηα ηε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο: 

Κξηηήξην Με 

ηθαλνπνηεηηθή 

(0 βαζκόο) 

Ιθαλνπνηεηηθή 

(1 βαζκνί) 

Άξηζηε 

(2 βαζκνί) 

Βαξύηεηα- 

Βαζκνί 

Γ1. Αμηνπνίεζε 

θξηηεξίσλ 

αμηνιόγεζεο 

 

Ζ ξνπκπξίθα 

αμηνπνηεί θάησ 

απφ ην 50% ησλ 

θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο  

Ζ ξνπκπξίθα 

αμηνπνηεί θάησ 

απφ ην 80% ησλ 

θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο. 

Ζ ξνπκπξίθα 

αμηνπνηεί πάλσ 

απφ ην 80% ησλ 

θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο. 

Βαξχηεηα:1.5 

Βαζκφο: /3 

Γ2. Αληηθεηκεληθόηεηα  

 

Σα θξηηήξηα ηεο 

ξνπκπξίθαο είλαη 

ππνθεηκεληθά  

Σα πεξηζζφηεξα 

θξηηήξηα ηεο 

ξνπκπξίθαο 

είλαη 

αληηθεηκεληθά 

Σα θξηηήξηα ηεο 

ξνπκπξίθαο είλαη 

αληηθεηκεληθά  

Βαξχηεηα:1.5 

Βαζκφο: /3 

Γ3. Πεξηγξαθή 

επηπέδνπ επίηεπμεο 

ησλ θξηηεξίσλ 

 

Ζ ξνπκπξίθα δελ 

παξέρεη 

πεξηγξαθέο γηα 

θάζε επίπεδν 

επίηεπμεο ησλ 

θξηηεξίσλ 

 

Ζ ξνπκπξίθα 

παξέρεη 

πεξηγξαθέο γηα 

θάζε επίπεδν 

επίηεπμεο ησλ 

θξηηεξίσλ κε 

αζάθεηεο 

 

Ζ ξνπκπξίθα 

παξέρεη ζαθείο 

πεξηγξαθέο γηα 

θάζε επίπεδν 

επίηεπμεο ησλ 

θξηηεξίσλ 

 

Βαξχηεηα:1.5 

Βαζκφο: /3 

Γ4. Βάξε γηα θάζε 

θξηηήξην 

 

Ζ ξνπκπξίθα δελ 

ρξεζηκνπνηεί βάξε 

γηα θάζε θξηηήξην 

 

Ζ ξνπκπξίθα 

ρξεζηκνπνηεί 

βάξε γηα θάζε 

θξηηήξην πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ 

πξαγκαηηθή αμία 

ησλ θξηηεξίσλ 

Ζ ξνπκπξίθα 

ρξεζηκνπνηεί βάξε 

γηα θάζε θξηηήξην 

πνπ 

αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ πξαγκαηηθή 

αμία ησλ 

θξηηεξίσλ 

 

 

 

Βαξχηεηα:1 

Βαζκφο: /2 
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Γ5. Βαζκνί γηα θάζε 

επίπεδν επίηεπμεο 

 

Ζ ξνπκπξίθα δελ  

αληηζηνηρεί 

βαζκνχο γηα θάζε 

επίπεδν επίηεπμεο 

 

Ζ ξνπκπξίθα 

δελ θαηαλέκεη 

αληηθεηκεληθά 

ηνπο βαζκνχο 

γηα θάζε επίπεδν 

επίηεπμεο(πνιχ 

απζηεξή ή πνιχ 

ήπηα θαηαλνκή) 

Ζ ξνπκπξίθα 

αληηζηνηρεί 

αληηθεηκεληθνχο 

βαζκνχο γηα θάζε 

επίπεδν επίηεπμεο 

 

Βαξχηεηα:1.5 

Βαζκφο: /3 

Γ6. Αμηνιόγεζε ηεο 

γλώζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηεο 

γλώζεο 

Ζ ξνπκπξίθα 

αμηνινγεί κφλν ηη 

ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη 

Ζ ξνπκπξίθα 

αμηνινγεί κέρξη 

80% απφ απηά 

πνπ ρξεηάδεηαη 

λα γλσξίδνπλ 

θαη λα κπνξνχλ 

λα εθαξκφζνπλ 

νη 

εθπαηδεπφκελνη. 

Ζ ξνπκπξίθα 

αμηνινγεί πάλσ 

απφ 80% απφ απηά 

πνπ ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδνπλ θαη λα 

κπνξνχλ λα 

εθαξκφζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη. 

Βαξχηεηα:1.5 

Βαζκφο: /3 

Γ7. Δπίηεπμε 

απνηειεζκάησλ 

πςεινύ επηπέδνπ 

 

Ζ ξνπκπξίθα 

παξνπζηάδεη 

πεξηνξηζκέλεο 

απαηηήζεηο γηα ηελ 

επίηεπμε 

απνηειεζκάησλ 

πςεινχ επηπέδνπ 

 

Ζ ξνπκπξίθα 

παξνπζηάδεη 

κέηξηεο 

απαηηήζεηο γηα 

ηελ επίηεπμε 

απνηειεζκάησλ 

πςεινχ 

επηπέδνπ 

Ζ ξνπκπξίθα 

παξνπζηάδεη 

απμεκέλεο 

απαηηήζεηο γηα ηελ 

επίηεπμε 

απνηειεζκάησλ 

πςεινχ επηπέδνπ 

Βαξχηεηα:1.5 

Βαζκφο: /3 

Γ8. Σειηθή βαζκνινγία Ζ ηειηθή 

βαζκνινγία πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ 

ξνπκπξίθα δελ 

αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ επίδνζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. 

 

Ζ ηειηθή 

βαζκνινγία πνπ 

πξνθχπηεη απφ 

ηελ ξνπκπξίθα 

αληαπνθξίλεηαη 

κέρξη 80% ζηελ 

επίδνζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. 

Ζ ηειηθή 

βαζκνινγία πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ 

ξνπκπξίθα 

αληαπνθξίλεηαη 

πάλσ απφ 80% 

ζηελ επίδνζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. 

Βαξχηεηα:1.5 

Βαζκφο: /3 
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Γ9. Μνξθή 

 

Ζ κνξθή ηεο 

ξνπκπξίθαο δελ 

είλαη θαηαλνεηή 

θαη εχθνια 

δηαρεηξίζηκε. 

 

Ζ κνξθή ηεο 

ξνπκπξίθαο 

είλαη θαηαλνεηή 

θαη αιιά φρη 

εχθνια 

δηαρεηξίζηκε. 

Ζ κνξθή ηεο 

ξνπκπξίθαο είλαη 

θαηαλνεηή θαη 

εχθνια 

δηαρεηξίζηκε. 

 

Βαξχηεηα:1 

Βαζκφο: /2 

   χλνιν: /25 

 

 

Πίλαθαο 9: Ρνπκπξίθα αμηνιόγεζεο ηεο ξνπκπξίθαο απζεληηθήο αμηνιόγεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


