
 
 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 
ΡΚΖΚΑ ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ  

Ξ.Κ.Π. «ΓΗΓΑΘΡΗΘΖ ΡΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΤΖΦΗΑΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ» 
ΘΑΡΔΘΛΠΖ : ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΚΑΘΖΠΖ 

 
 

 
 

 

ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ  
 

 
 

ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ  
 (E-PORTFOLIO) 

 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ 
 ΡΝ ΓΗΑΘΔΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΠΞΝΓΥΛ  
ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ  

 
 

 
 

 

 
 

ΡΠΝΡΠΝ ΓΖΚΖΡΟΑ  
ΚΔ08035 

 
 

 
 

ΔΞΗΒΙΔΞΥΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ : ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Γ. ΠΑΚΤΥΛ, ΑΛΑΞΙΖΟΥΡΖΠ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ 
 

 
 

 
 

ΞΔΗΟΑΗΑΠ 2011 



 
2 

 

Ξεξηερόκελα 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ ......................................................................................... 8 

1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ.................................................................................. 9 

1.1.  ΠΘΝΞΝΠ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ................................................................. 13 

1.2. ΓΝΚΖ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ .................................................................... 15 

2.  ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΘΖ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ............................................................ 16 

2.1. ΓΗΑΘΔΚΑΡΗΘΖ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖ - ΓΗΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝΡΖΡΑ ............................. 16 

2.2. ΑΛΑΙΡΗΘΑ  ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ............................................................ 19 

2.3. ΔΔΙΗΘΡΖ ΕΥΛΖ .......................................................................... 23 

2.4. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΘΔΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ................................................. 25 

2.5. ΚΝΟΦΔΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ................................................................. 28 

2.6. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ............................................................... 32 

3.  ΦΑΘΔΙΝΠ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ – PORTFOLIO ................................................ 38 

3.1. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ  -  E-PORTFOLIO ...................... 43 

3.2. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ........................ 45 

3.3. ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ 

ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ................................................................................. 48 

3.3.1. ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΡΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ................. 49 

3.3.2. ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΡΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ................. 52 

3.3.3. ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ 

ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ................................................................................. 54 

3.3.4. ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ

 .................................................................................................... 56 

3.4. ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΑ ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ 

ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ................................................................................. 57 

3.5. ΠΓΘΟΗΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ...... 58 

3.6. ΠΡΑΓΗΑ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ 62 

4.  ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΡΝ  ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ .. 67 

4.1. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ....... 67 

4.2. ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ 

ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ................................................................................. 71 

4.2.1. MAHARA ................................................................................ 71 

4.2.2.  CHALK & WIRE ....................................................................... 75 

4.3. BLOGS – ΗΠΡΝΙΝΓΗΑ  ΠΡΖΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ............................................. 77 

4.4. ΑΛΑΞΡΜΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ .............................. 84 



 
3 

 

4.4.1. ΦΑΠΔΗΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ................ 84 

4.4.2. ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΝ WORDPRESS ...... 88 

4.4.3.   ΦΑΠΔΗΠ  ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΝ 

WORDPRESS .................................................................................... 89 

5. ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ.......................................... 94 

5.1. ΔΞΗΙΝΓΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖΠ ΚΔΘΝΓΝ .................................................... 94 

5.2. ΔΞΗΙΝΓΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ .................................................................... 95 

5.3. ΓΗΑΡΞΥΠΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΥΛ ΞΝΘΔΠΔΥΛ .............................................. 95 

5.4. ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ ΔΟΓΑΙΔΗΑ .................................................................. 96 

5.4.1. PRE–QUESTIONNAIRE, ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΝ ΞΟΝΦΗΙ ΡΥΛ 

ΚΑΘΖΡΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝΠ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΖ ΚΑΘΖΠΖ ΘΑΗ ΡΖ ΠΣΝΙΗΘΖ ΕΥΖ 

ΓΔΛΗΘΝΡΔΟΑ. .................................................................................... 96 

5.4.2. POST – QUESTIONNAIRE, ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖΠ ΠΡΑΠΔΥΛ ΡΥΛ 

ΚΑΘΖΡΥΛ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΖ ΚΑΘΖΠΖ ΘΑΗ ΡΖ ΠΣΝΙΗΘΖ ΕΥΖ ΓΔΛΗΘΝΡΔΟΑ ΚΔΡΑ ΡΝ 

ΞΔΗΟΑΚΑ. ....................................................................................... 101 

5.4.3. ΟΝΚΞΟΗΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ . 101 

5.4.4. ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΔΟΥΡΖΠΔΥΛ ΑΛΝΗΣΡΝ ΡΞΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ................................................. 103 

5.5. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ............. 103 

5.5.1. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ............ 104 

5.5.2.  ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ ............................................................................. 106 

6. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΡΖΠ ΈΟΔΛΑΠ ........................................................... 112 

6.1. ΡΝ ΞΟΝΦΗΙ ΡΝ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ ........................................................... 112 

6.1.1. ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΚΑΓΑΠ ΔΙΔΓΣΝ ..................................... 112 

6.1.2. ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΔΗΟΑΚΑΡΗΘΖΠ ΝΚΑΓΑΠ .............................. 113 

6.2. ΠΡΑΠΔΗΠ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΖ ΣΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΞΝΙΝΓΗΠΡΖ ................... 114 

6.2. ΠΡΑΠΔΗΠ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΖ ΚΑΘΖΠΖ .................................................... 119 

6.3. ΠΡΑΠΔΗΠ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΝ ΠΣΝΙΔΗΝ – ΡΑΜΖ ........................................... 127 

6.4. ΑΡΝΔΗΘΝΛΑ ............................................................................. 135 

6.5. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΟΝΚΞΟΗΘΑΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΑΡΝΚΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ 

ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ................................................................................ 144 

6.5. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΥΡΖΠΔΥΛ ΑΛΝΗΣΡΝ ΡΞΝ .................................... 161 

7. ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ – ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΔΠ ΘΑΡΔΘΛΠΔΗΠ ..................................... 165 

7. 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑ ΞΝΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΈΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΡΖΛ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ .................................................................. 165 



 
4 

 

7.2. ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΗΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΔΠ ΞΝΘΔΠΔΗΠ ΡΝ ΞΔΗΟΑΚΑΡΝΠ . 166 

7.2.1. ΞΟΥΡΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΞΝΘΔΠΖ ..................................................... 166 

7.2.2. ΓΔΡΔΟΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΞΝΘΔΠΖ ................................................... 171 

7.2.1. ΡΟΗΡΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΞΝΘΔΠΖ ...................................................... 173 

7.2.4. ΡΔΡΑΟΡΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΞΝΘΔΠΖ ................................................... 179 

7.3. ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖ ΈΟΔΛΑ ............................................... 180 

8. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ................................................................................. 182 

8.1. ΠΛΡΝΚΝΠ ΝΓΖΓΝΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΔΛΝΠ ΗΠΡΝΙΝΓΗΝ ΠΡΝ WORDPRESS 182 

8.2. Pre -Questionnaire .................................................................. 195 

8.3.ΟΝΚΞΟΗΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ .......... 199 

8.4.  ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΡΞΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΔΙΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ ΦΑΘΔΙΝ ... 202 

8.5. ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ ΠΡΝ WORDPRESS .............. 203 

9. ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ .............................................................................. 213 

 

 

ΔΗΘΝΛΔΠ 
ΔΗΘΝΛΑ 1: ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΠΡΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ .................................... 55 

ΔΗΘΝΛΑ 2: ΒΑΠΗΘΖ ΝΘΝΛΖ MAHARA ........................................................ 73 

ΔΗΘΝΛΑ 3: ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ MAHARA ........................................................... 75 

ΔΗΘΝΛΑ 4: ΝΘΝΛΖ ΑΞΝ PORTFOLIO ΞΝ ΔΣΔΗ ΓΖΚΗΝΟΓΖΘΔΗ ΚΔ ΡΝ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ 

CHALK & WIRE ................................................................................. 77 

ΔΗΘΝΛΑ 5: ΠΣΖΚΑΡΗΘΖ ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΖ ΡΥΛ ΦΑΠΔΥΛ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ...................................................................... 87 

ΔΗΘΝΛΑ 6: ΦΑΠΔΗΠ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΝ 

WORDPRESS .................................................................................... 91 

ΔΗΘΝΛΑ 7: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΡΥΛ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ ... 145 

ΔΗΘΝΛΑ 8:ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΦΑΘΔΙΝ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΡΥΛ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ 146 

ΔΗΘΝΛΑ 9: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝΙΚΔΠΥΛ ................ 146 

ΔΗΘΝΛΑ 10: ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΦΑΘΔΙΝ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝΙΚΔΠΥΛ ........... 147 

ΔΗΘΝΛΑ 11: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΔΘΝΙΗΑ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ ........... 148 

ΔΗΘΝΛΑ 12: ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΦΑΘΔΙΝ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΔΘΝΙΗΑ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ ....... 148 

ΔΗΘΝΛΑ 13: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ  ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ ............... 149 

ΔΗΘΝΛΑ 14: ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΦΑΘΔΙΝ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ ............ 149 

ΔΗΘΝΛΑ 15: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ ΓΗΑΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ 

ΘΔΗΚΔΛΝ ....................................................................................... 150 

ΔΗΘΝΛΑ 16: ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΦΑΘΔΙΝ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ ΓΗΑΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ 

ΘΔΗΚΔΛΝ ....................................................................................... 150 

ΔΗΘΝΛΑ 17: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ ΘΔΗΚΔΛΝ ........................... 151 

ΔΗΘΝΛΑ 18:ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΦΑΘΔΙΝ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ ΘΔΗΚΔΛΝ ........................ 151 

file:///C:/Users/Demetra/Desktop/msc1.docx%23_Toc297237693
file:///C:/Users/Demetra/Desktop/msc1.docx%23_Toc297237693


 
5 

 

ΔΗΘΝΛΑ 19: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΣΝΙΗΑΠΚΝ ........................ 152 

ΔΗΘΝΛΑ 20: ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΦΑΘΔΙΝ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΣΝΙΗΑΠΚΝ .................... 152 

ΔΗΘΝΛΑ 21: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ .......... 153 

ΔΗΘΝΛΑ 22: ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΦΑΘΔΙΝ  ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ ...... 153 

ΔΗΘΝΛΑ 23: ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ, ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖΛ 

ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ ..................................................................... 155 

ΔΗΘΝΛΑ 24: ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ  ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 

ΞΝΙΚΔΠΥΛ .................................................................................... 156 

ΔΗΘΝΛΑ 25: ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖΛ 

ΔΘΝΙΗΑ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ. ........................................................................ 156 

ΔΗΘΝΛΑ 26: ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ 

ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ ............................................................................ 157 

ΔΗΘΝΛΑ 27: ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ 

ΓΗΑΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΘΔΗΚΔΛΝ .................................................. 157 

ΔΗΘΝΛΑ 28: ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ 

ΘΔΗΚΔΛΝ ........................................................................................ 158 

ΔΗΘΝΛΑ 29: ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ 

ΠΣΝΙΗΑΠΚΝ ..................................................................................... 158 

ΔΗΘΝΛΑ 30: ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ 

ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ ....................................................................... 159 

ΔΗΘΝΛΑ 31: ΠΓΘΟΗΠΖ ΡΔΙΗΘΖΠ  ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ..................................................... 160 

ΔΗΘΝΛΑ 32: ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΚΑΘΖΡΥΛ  ΠΡΖΛ ΔΟΥΡΖΠΖ : "ΡΝ ΘΑΙΡΔΟΝ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ΔΗΛΑΗ..." ......................................... 161 

ΔΗΘΝΛΑ 33: ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΚΑΘΖΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΟΥΡΖΠΖ: "ΡΝ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝΡΔΟΝ ΠΡΝΗΣΔΗΝ 

ΞΝ ΔΚΑΘΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΚΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΗΛΑΗ..." . 162 

ΔΗΘΝΛΑ 34: ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΚΑΘΖΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΟΥΡΖΠΖ: "ΑΡΝ ΞΝ ΚΔ ΓΠΘΝΙΔΤΔ 

ΞΔΟΗΠΠΝΡΔΟΝ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΚΝ ΦΑΘΔΙΝ, ΔΗΛΑΗ..." ............... 163 

ΔΗΘΝΛΑ 35: ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΚΑΘΖΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΟΥΡΖΠΖ ΓΗΑΡΗ ΞΟΝΡΗΚΝΛ ΡΝΛ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΑΞΝ ΡΝΛ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ. ...................... 163 

ΔΗΘΝΛΑ 36: ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΚΑΘΖΡΥΛ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΝ ΘΑ ΑΙΙΑΕΑΛ ΑΛ 

ΔΦΡΗΑΣΛΑΛ ΡΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΡΝΠ ΦΑΘΔΙΝ  ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΟΣΖ. ........................ 164 

ΔΗΘΝΛΑ 37: ΑΙΙΑΓΖ ΓΙΥΠΠΑΠ ΠΡΝ WORDPRESS ........................................ 182 

ΔΗΘΝΛΑ 38: ΈΓΓΟΑΦΖ ΠΡΝ WORDPRESS .................................................. 183 

ΔΗΘΝΛΑ 39: ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ .................................................. 183 

ΔΗΘΝΛΑ 40: ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΔΓΓΟΑΦΖΠ ..................................................... 184 

ΔΗΘΝΛΑ 41: ΠΛΓΔΠΖ ΠΡΝ ΗΠΡΝΙΝΓΗΝ .................................................... 184 

ΔΗΘΝΛΑ 42: ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΙΔΓΣΝ ............................................................. 184 

ΔΗΘΝΛΑ 43: ΠΔΙΗΓΑ  ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ......................................................... 185 

ΔΗΘΝΛΑ 44:ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ .................................................... 186 

ΔΗΘΝΛΑ 45: ΒΑΠΗΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ......................................................... 186 

ΔΗΘΝΛΑ 46: ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΛΔΑΠ ΠΔΙΗΓΑΠ .................................................. 187 

ΔΗΘΝΛΑ 47: ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΛΔΝ ΑΟΘΟΝ ................................................... 188 

ΔΗΘΝΛΑ 48: ΘΔΗΚΔΛΝΓΟΑΦΝΠ............................................................... 188 

ΔΗΘΝΛΑ 49: ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΛΔΝ ΑΟΘΟΝ .................................................. 189 



 
6 

 

ΔΗΘΝΛΑ 50: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΙΗΘΝ ............................................................ 189 

ΔΗΘΝΛΑ 51: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΚΦΑΛΗΠΖΠ ...................................................... 190 

ΔΗΘΝΛΑ 52: ΑΙΙΑΓΖ ΘΔΚΑΡΝΠ ............................................................. 190 

ΔΗΘΝΛΑ 53: ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ..................................................... 191 

ΔΗΘΝΛΑ 54: ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΚΔΙΥΛ ............................................................ 192 

ΔΗΘΝΛΑ 55: ΓΔΛΗΘΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ ........................................................... 193 

ΔΗΘΝΛΑ 56: ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΑΞΝΟΟΖΡΝ ....................................................... 194 

 

 

 

ΞΗΛΑΘΔΠ 
ΔΗΘΝΛΑ 1: ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΠΡΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ .................................... 55 

ΔΗΘΝΛΑ 2: ΒΑΠΗΘΖ ΝΘΝΛΖ MAHARA ........................................................ 73 

ΔΗΘΝΛΑ 3: ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ MAHARA ........................................................... 75 

ΔΗΘΝΛΑ 4: ΝΘΝΛΖ ΑΞΝ PORTFOLIO ΞΝ ΔΣΔΗ ΓΖΚΗΝΟΓΖΘΔΗ ΚΔ ΡΝ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ 

CHALK & WIRE ................................................................................. 77 

ΔΗΘΝΛΑ 5: ΠΣΖΚΑΡΗΘΖ ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΖ ΡΥΛ ΦΑΠΔΥΛ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ...................................................................... 87 

ΔΗΘΝΛΑ 6: ΦΑΠΔΗΠ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΝ 

WORDPRESS .................................................................................... 91 

ΔΗΘΝΛΑ 7: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΡΥΛ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ ... 145 

ΔΗΘΝΛΑ 8:ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΦΑΘΔΙΝ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΡΥΛ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ 146 

ΔΗΘΝΛΑ 9: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝΙΚΔΠΥΛ ................ 146 

ΔΗΘΝΛΑ 10: ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΦΑΘΔΙΝ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝΙΚΔΠΥΛ ........... 147 

ΔΗΘΝΛΑ 11: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΔΘΝΙΗΑ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ ........... 148 

ΔΗΘΝΛΑ 12: ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΦΑΘΔΙΝ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΔΘΝΙΗΑ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ ....... 148 

ΔΗΘΝΛΑ 13: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ  ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ ............... 149 

ΔΗΘΝΛΑ 14: ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΦΑΘΔΙΝ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ ............ 149 

ΔΗΘΝΛΑ 15: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ ΓΗΑΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ 

ΘΔΗΚΔΛΝ ....................................................................................... 150 

ΔΗΘΝΛΑ 16: ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΦΑΘΔΙΝ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ ΓΗΑΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ 

ΘΔΗΚΔΛΝ ....................................................................................... 150 

ΔΗΘΝΛΑ 17: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ ΘΔΗΚΔΛΝ ........................... 151 

ΔΗΘΝΛΑ 18:ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΦΑΘΔΙΝ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ ΘΔΗΚΔΛΝ ........................ 151 

ΔΗΘΝΛΑ 19: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΣΝΙΗΑΠΚΝ ........................ 152 

ΔΗΘΝΛΑ 20: ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΦΑΘΔΙΝ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΣΝΙΗΑΠΚΝ .................... 152 

ΔΗΘΝΛΑ 21: ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ .......... 153 

ΔΗΘΝΛΑ 22: ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΦΑΘΔΙΝ  ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ ...... 153 

ΔΗΘΝΛΑ 23: ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ, ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖΛ 

ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ ..................................................................... 155 

ΔΗΘΝΛΑ 24: ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ  ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 

ΞΝΙΚΔΠΥΛ .................................................................................... 156 

file:///C:/Users/Demetra/Desktop/msc1.docx%23_Toc297237829
file:///C:/Users/Demetra/Desktop/msc1.docx%23_Toc297237829


 
7 

 

ΔΗΘΝΛΑ 25: ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖΛ 

ΔΘΝΙΗΑ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ. ........................................................................ 156 

ΔΗΘΝΛΑ 26: ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ 

ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ ............................................................................ 157 

ΔΗΘΝΛΑ 27: ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΖ 

ΓΗΑΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΘΔΗΚΔΛΝ .................................................. 157 

ΔΗΘΝΛΑ 28: ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ 

ΘΔΗΚΔΛΝ ........................................................................................ 158 

ΔΗΘΝΛΑ 29: ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ 

ΠΣΝΙΗΑΠΚΝ ..................................................................................... 158 

ΔΗΘΝΛΑ 30: ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΝ 

ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ ....................................................................... 159 

ΔΗΘΝΛΑ 31: ΠΓΘΟΗΠΖ ΡΔΙΗΘΖΠ  ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ ΚΑΘΖΡΥΛ - ΓΗΓΑΠΘΝΠΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ..................................................... 160 

ΔΗΘΝΛΑ 32: ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΚΑΘΖΡΥΛ  ΠΡΖΛ ΔΟΥΡΖΠΖ : "ΡΝ ΘΑΙΡΔΟΝ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ΔΗΛΑΗ..." ......................................... 161 

ΔΗΘΝΛΑ 33: ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΚΑΘΖΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΟΥΡΖΠΖ: "ΡΝ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝΡΔΟΝ ΠΡΝΗΣΔΗΝ 

ΞΝ ΔΚΑΘΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΚΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΗΛΑΗ..." . 162 

ΔΗΘΝΛΑ 34: ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΚΑΘΖΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΟΥΡΖΠΖ: "ΑΡΝ ΞΝ ΚΔ ΓΠΘΝΙΔΤΔ 

ΞΔΟΗΠΠΝΡΔΟΝ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΚΝ ΦΑΘΔΙΝ, ΔΗΛΑΗ..." ............... 163 

ΔΗΘΝΛΑ 35: ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΚΑΘΖΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΟΥΡΖΠΖ ΓΗΑΡΗ ΞΟΝΡΗΚΝΛ ΡΝΛ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΑΞΝ ΡΝΛ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ. ...................... 163 

ΔΗΘΝΛΑ 36: ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΚΑΘΖΡΥΛ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΝ ΘΑ ΑΙΙΑΕΑΛ ΑΛ 

ΔΦΡΗΑΣΛΑΛ ΡΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΡΝΠ ΦΑΘΔΙΝ  ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΟΣΖ. ........................ 164 

ΔΗΘΝΛΑ 37: ΑΙΙΑΓΖ ΓΙΥΠΠΑΠ ΠΡΝ WORDPRESS ........................................ 182 

ΔΗΘΝΛΑ 38: ΈΓΓΟΑΦΖ ΠΡΝ WORDPRESS .................................................. 183 

ΔΗΘΝΛΑ 39: ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ .................................................. 183 

ΔΗΘΝΛΑ 40: ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΔΓΓΟΑΦΖΠ ..................................................... 184 

ΔΗΘΝΛΑ 41: ΠΛΓΔΠΖ ΠΡΝ ΗΠΡΝΙΝΓΗΝ .................................................... 184 

ΔΗΘΝΛΑ 42: ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΙΔΓΣΝ ............................................................. 184 

ΔΗΘΝΛΑ 43: ΠΔΙΗΓΑ  ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ......................................................... 185 

ΔΗΘΝΛΑ 44:ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ .................................................... 186 

ΔΗΘΝΛΑ 45: ΒΑΠΗΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ......................................................... 186 

ΔΗΘΝΛΑ 46: ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΛΔΑΠ ΠΔΙΗΓΑΠ .................................................. 187 

ΔΗΘΝΛΑ 47: ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΛΔΝ ΑΟΘΟΝ ................................................... 188 

ΔΗΘΝΛΑ 48: ΘΔΗΚΔΛΝΓΟΑΦΝΠ............................................................... 188 

ΔΗΘΝΛΑ 49: ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΛΔΝ ΑΟΘΟΝ .................................................. 189 

ΔΗΘΝΛΑ 50: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΙΗΘΝ ............................................................ 189 

ΔΗΘΝΛΑ 51: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΚΦΑΛΗΠΖΠ ...................................................... 190 

ΔΗΘΝΛΑ 52: ΑΙΙΑΓΖ ΘΔΚΑΡΝΠ ............................................................. 190 

ΔΗΘΝΛΑ 53: ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ..................................................... 191 

ΔΗΘΝΛΑ 54: ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΚΔΙΥΛ ............................................................ 192 

ΔΗΘΝΛΑ 55: ΓΔΛΗΘΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ ........................................................... 193 

ΔΗΘΝΛΑ 56: ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΑΞΝΟΟΖΡΝ ....................................................... 194 

 



 
8 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Θαζψο ε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή ηείλεη πξνο ην θνηλσληθν – επηθνδνκηζηηθφ 

κνληέιν κάζεζεο θαη  ηελ καζεηνθεληξηθή εθπαίδεπζε, νδεγνχκαζηε ζε αιιαγέο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ παξάιιεια κε βάζε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν 

Ξιαίζην Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ πξνσζνχληαη νη θαηλνηνκίεο ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο, ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο, ηεο εηζαγσγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζην ζρνιείν αιιά θαη ν  εθζπγρξνληζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ κε ρξήζε 

κεζφδσλ φπσο ηα ζρέδηα εξγαζίαο, ν θάθεινο εξγαζηψλ ηνπ καζεηή, ε 

απηναμηνιφγεζε θαη ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.  

Νη ζηφρνη γηα απζεληηθή αμηνιφγεζε πνπ ηίζεληαη απφ ην  Γ.Δ.Ξ.Ξ.Π. ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο, αιιά θαη ηε δηάρπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο Ξιεξνθνξηθήο ζε φια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή ζην ζπλδπαζκφ 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο κεζφδνπ Portfolio κε ηε δεκηνπξγία ηνπ  e-portfolio. 

Κέζα ζε απηή ηελ εξγαζία, παξνπζηάδεηαη κηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε γηα ηε 

δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ κε ην WordPress, θαζψο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο. 
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1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

 

Έλα απφ ηα θπξίαξρα ζέκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζρνιηθήο δσήο 

αιιά θαη θεληξηθφο άμνλαο θάζε πξνζπάζεηαο κεηαξξχζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο απνηειεί ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. 

Πχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 8/1995 γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ,  «ε αμηνιόγεζε 

είλαη ε δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζην λα πξνζδηνξίζεη, θαηά ηξόπν ζπζηεκαηηθό 

θαη αληηθεηκεληθό, ην απνηέιεζκα νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηαο ζε ζρέζε  κε ηνπο 

ζηόρνπο ηνπο νπνίνπο απηή επηδηώθεη θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ κέζσλ θαη 

κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπο. Σην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, 

αμηνιόγεζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ησλ 

επηδησθόκελσλ από ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζθνπώλ θαη εηδηθώλ ζηόρσλ. 

Αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή είλαη ε ζπλερήο παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, κε βάζε ηελ 

νπνία παξαθνινπζείηαη ε πνξεία ηεο κάζεζεο ηνπο, πξνζδηνξίδνληαη ηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα ηεο θαη εθηηκώληαη, παξάιιεια, άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ». 

Πην δεχηεξν άξζξν ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο αλαθέξνληαη νη ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηνπ 

καζεηή ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν. Ππλνπηηθά αλαθέξνπκε φηη ε αμηνιφγεζε πνπ 

γίλεηαη απφ ηνλ δάζθαιν, ζηεξίδεηαη ζηελ θαζεκεξηλή πξνθνξηθή εμέηαζε, ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηψλ πνπ αλαηίζεληαη ζηνπο καζεηέο. 

 

Κε βάζε απηά ηα ζηνηρεία αληηιακβαλφκαζηε φηη ν φξνο βαζκνινγία, είλαη ηδηαίηεξα 

ζηελφο απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ θαη νξίδεηαη γηα ην ζρνιείν σο ε θαηάηαμε θάζε 

καζεηή ζε έλα ζεκείν  ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο ζχκθσλα κε ηελ εμέηαζε ησλ 

γλψζεσλ ή θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ.  

 

Αληίζεηα, ν  φξνο αμηνιφγεζε είλαη επξχηεξνο θαη αλαθέξεηαη ζηελ έληαμε ηεο 

βαζκνινγίαο ζε έλα πιαίζην κε βάζε ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο εξκελεχεη ηε 

βαζκνινγία ηνπ καζεηή κε αλαθνξά ζε έλα εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλα θξηηήξηα, 

ηα νπνία κπνξεί λα είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν γλψζεσλ, νη  ηθαλφηεηεο θαη νη 

δεμηφηεηεο ελφο καζεηή θ.α. ελψ παξάιιεια ν εθπαηδεπηηθφο κειεηά ην λφεκα ησλ 

βαζκψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηδαζθφκελε χιε, ηελ επίδνζε, ηηο ηθαλφηεηεο θάζε 

καζεηή ψζηε λα δηαπηζηψζεη ηελ πνξεία ηνπ καζεηή θαη αλάινγα λα πξάμεη γηα ηελ 

πεξαηηέξσ πνξεία ηεο εξγαζίαο ηνπ.  
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Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην βηβιίν ηνπ Αρηιιέα Θαςάιε «Βαζκνινγία θαη 

Αμηνιφγεζε ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν», είλαη ηεθκεξησκέλν φηη ε βαζκνινγία 

παξνπζηάδεη πνιιά ιάζε θαη πνιιέο αδπλακίεο, έηζη ψζηε λα λνζεχεηαη ε 

αληηθεηκεληθφηεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηεο.  

 

Πηεξηδφκελνη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ηελ αμία ηεο 

αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε απηήλ ηεο βαζκνινγίαο. Ζ αμηνιφγεζε, πέξα απφ ηνλ 

αλαηξνθνδνηηθφ ηεο ραξαθηήξα, κπνξεί λα καο εμαζθαιίζεη ζεκαληηθά ζηνηρεία 

φπσο ηε δηαγλσζηηθή βάζε, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ελίζρπζε ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη γηα 

ηνλ καζεηή, ηε δξαζηεξηνπνίεζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο, ηελ 

ελίζρπζε ηεο παηδαγσγηθήο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Θαζψο ε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή ηείλεη πξνο ην θνηλσληθν – επηθνδνκηζηηθφ 

κνληέιν κάζεζεο θαη  ηελ καζεηνθεληξηθή εθπαίδεπζε, νδεγνχκαζηε ζε αιιαγέο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζέηνπλ ζε επαλεμέηαζε ησλ 

ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, αλαδεηψληαο λέεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ψζηε 

λα πξνσζείηαη ε βαζηά θαηάθηεζε ησλ πηπρψλ ηεο γλψζεο ελψ παξάιιεια ζα 

ζπκβάιινπλ ζηε δηαξθή βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο, αθνχ ζα 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην θαη ζπληξέρνλ ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο.   

Κε βάζε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Ξιαίζην Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ, θαζψο επίζεο 

θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ Αλαιπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα φιεο ηηο ηάμεηο 

ηεο  πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ην 2003 (ΦΔΘ 303/13-03-

2003), πξνσζνχληαη κεηαμχ ησλ άιισλ, νη θαηλνηνκίεο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, ησλ 

ζρεδίσλ εξγαζίαο, ηεο εηζαγσγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζρνιείν αιιά θαη ν  

εθζπγρξνληζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ.  

Πηε ζπλέρεηα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε ζπλνπηηθά, ηηο αιιαγέο πνπ 

πξνηείλνληαη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ησλ 

καζεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαζεκαηηθφηεηα, αιιά θαη πψο ε πξνζπάζεηα απηή 

κπνξεί λα εληζρπζεί κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζρνιείν.   

Πχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή 

αμηνιφγεζε θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπνπκε ην 

γεγνλφο φηη απηή ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο ζηφρνπο  πνπ ηίζεληαη γηα 

ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Κέζα απφ απηή ηελ αλάγθε, ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα 

πξνσζεί ηε δηαξθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο παηδείαο. Γηα λα 
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κπνξέζνπκε φκσο  λα θηλεζνχκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζα πξέπεη λα 

ππάξμνπλ αιιαγέο ζε φιε ην θάζκα ηεο κάζεζεο, ην νπνίν κε βάζε ηηο επηηαγέο 

ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θηλείηαη πξνο ηελ νιηζηηθή, δηαζεκαηηθή κάζεζε, 

κέζα απφ ηελ νπνία εληζρχεηαη ε κεηαγλψζε, πνπ απνηειεί ην ππφβαζξν  

αλάθιεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο. 

Κέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε αμηνιφγεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απνηίκεζε ησλ 

γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο κεηά απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, αιιά 

θαιχπηεη θαη εθθάλζεηο φπσο νη ζηάζεηο, νη αμίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη 

δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο κέζα απφ ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ρα 

πξνεγνχκελα ζηνηρεία δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κέζα απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

δνθηκαζίεο, αιιά απαηηνχληαη ηερληθέο πνπ ζα θαιχπηνπλ ζηνηρεία απφ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε ζε κηα νιηζηηθή 

απνηίκεζε ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο.  

Πην Δηζαγσγηθφ, γεληθφ κέξνο ηνπ ΓΔΞΞΠ1 δηαθξίλνληαη ηξείο κνξθέο αμηνιφγεζεο 

νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

Ζ Αξρηθή ή Γηαγλσζηηθή Αμηνιφγεζε 

Ζ Γηακνξθσηηθή ή Σηαδηαθή Αμηνιφγεζε 

Ζ Τειηθή ή Σπλνιηθή Αμηνιφγεζε. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Γ.Δ.Ξ.Ξ.Π., βαζηθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

καζεηή πξέπεη λα είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ν 

εληνπηζκφο ησλ καζεζηαθψλ ειιείςεσλ, ψζηε λα νδεγνχκαζηε ζηαδηαθά ζηελ 

πξφνδν ηνπ καζεηή, ζπλδπάδνληαο ηελ αμηνιφγεζε γηα ηε κάζεζε κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο (Αιιαρηψηεο, 2009).  

Αλαιπηηθφηεξα, ε  αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή απνζθνπεί: 

 Σηε δηαπίζησζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηεο κάζεζεο. 

 Σην ζρεδηαζκό ησλ επόκελσλ ζηαδίσλ ηεο κάζεζεο. 

 Σηε δηεξεύλεζε θαη απνηύπσζε ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο πνξείαο ησλ 

καζεηώλ, ησλ ηθαλνηήησλ (δεμηνηήησλ), ησλ ελδηαθεξόλησλ θαη ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο ζε όια ηα επίπεδα θαη ζηάδηα θαηάθηεζεο ηεο γλώζεο. 

 Σηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ζπλνιηθά  ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε 

νπνία ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε θαη ελζάξξπλζε ησλ καζεηώλ αιιά θαη ζηε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ κάζεζεο. 

                                                           
1
 http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/1Geniko_Meros.pdf 
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 Σηνλ εληνπηζκό ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ θαη ησλ ειιείςεσλ ησλ 

καζεηώλ κε ζηόρν ησλ ζρεδηαζκό θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Σηελ θαιιηέξγεηα εξεπλεηηθνύ πλεύκαηνο, ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ κέζα 

από δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

 Σηελ απόθηεζε ππεπζπλόηεηαο από ηνπο καζεηέο κέζα από δηαδηθαζίεο 

ζπιινγηθήο εξγαζίαο θαη απηναμηνιόγεζεο. 

 Σηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηώλ θαη 

ζπλνιηθά ζηε ζπγθξόηεζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπο 

 Ιαη ζηνλ απόθηεζε κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ 

κέζα από ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο κάζεζεο ηνπο. (ΞΗ, 2003α) 

 Ξξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, πξνηείλνληαη  ηερληθέο 

αμηνιφγεζεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ καζεζηαθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ αιιά θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ θάζε καζεηή. Κέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην πξνσζείηαη ν απζεληηθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο, πνπ έξρεηαη λα 

ζπκπιεξψζεη θαη λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη ηππηθέο 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο κέζα ζηελ ηάμε. 

Ξέξα απφ ηελ πξνθνξηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία εθηφο ησλ άιισλ, αλαθέξεηαη 

πιένλ θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αιιά θαη ηηο  γξαπηέο 

δνθηκαζίεο πνπ παίξλνπλ ραξαθηήξα πην αλνηρηνχ ηχπνπ, ηα λέα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα πξνσζνχλ ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχ, ηα 

ζρέδηα εξγαζίαο, ηνλ θάθειν εξγαζηψλ ηνπ καζεηή, ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ αιιά 

θαη ηελ αμηνιφγεζε απφ  ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, θαζψο θαη ηνλ ζπλδπαζκφ 

δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ.   

Απφ ηα παξαπάλσ ζα ζηαζνχκε ηδηαίηεξα ζηνλ θάθειν επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή 

θαη ζηε ρξήζε ηνπ σο κέζν αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ. Πε αξθεηέο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη ζηελ Ακεξηθή θαη ηελ Απζηξαιία, ν ηξφπνο απηφο 

αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη 

καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο ελψ παξάιιεια ζπλζέηνπλ 

ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο σο καζεηέο κέζα απφ ηελ επηινγή θαη επίδεημε 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε καζεζηαθή πξφνδν ηνπο.  

Ν θάθεινο επηηεπγκάησλ (portfolio) απνηειεί κηα ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ 

πξνεηνηκάδεηαη απφ ηνλ καζεηή θαη πνπ αμηνινγείηαη γηα λα θαηαδείμεη ηελ θαηνρή, 

ηελ θαηαλφεζε, ηελ εθαξκνγή, θαη ηε δπλαηφηεηα ζχλζεζεο απφ απηφλ ελφο 

δεδνκέλνπ ζπλφινπ ελλνηψλ. Ν καζεηήο πξέπεη λα νξγαλψζεη, λα ζπλζέζεη, θαη λα 



 
13 

 

πεξηγξάςεη κέζα ζην portfolio κε ζαθήλεηα ηα επηηεχγκαηά ηνπ θαη λα 

εμσηεξηθεχζεη απνηειεζκαηηθά απηφ πνπ έρεη κάζεη. 

Έλα portfolio κπνξεί λα είλαη έλαο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηηο θαιχηεξεο εξγαζίεο 

ελφο καζεηή θαη ηελ αμηνιφγεζε πνπ απηφο θάλεη γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 

Ξαξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά θάπνηα απφ  ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ρξήζε ηνπ Φαθέινπ Δπηηεπγκάησλ: 

 Δκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ πνξεία ηεο αμηνιφγεζεο. 

 Θαιιηέξγεηα ηεο ππεπζπλφηεηαο ηνπ καζεηή γηα ηε δηθή ηνπ κάζεζε 

 Αλαθάιπςε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ησλ καζεηψλ  

 Δηθφλα ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ  

 Ξξνψζεζε ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο 

 Ππκβνιή ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  

1.1.  ΠΘΝΞΝΠ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

 

Ζ κέζνδνο ηεο αμηνιφγεζεο βάζε ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ, ζεσξείηαη  σο κηα 

απφ ηηο βαζηθφηεξεο κεζφδνπο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ ζπλδεκηνπξγία αηνκηθνχ 

θαθέινπ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ θάζε καζεηή νδεγεί ζηελ 

ζηαδηαθή απεηθφληζε ηεο καζεζηαθήο πνξείαο ηνπ αηφκνπ, ζε αληίζεζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ κφλν έλα ζηηγκηφηππν 

ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ν καζεηήο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζα απνθαζίζεη γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζέιεη λα 

παξνπζηάζεη κέζα απφ ηνλ αηνκηθφ ηνπ θάθειν, νδεγνχκελνο έηζη θαη ζε κηα 

κνξθή απηναμηνιφγεζεο.  Κέζα απφ ηελ επηκειή ηήξεζε ηνπ θαθέινπ, ν καζεηήο 

κπνξεί λα ειέγρεη ν ίδηνο ηελ πξφνδν ηνπ, ελψ κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ λα 

εληνπίδεη ηπρφλ θελά θαη αδπλακίεο ηνπ.   

Ξξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην portfolio γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή, ζα 

πξέπεη λα δψζνπκε απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα φπσο: 

Ζ ρξήζε ηνπ portfolio : 

 Δλζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ κηα ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη 

ζηε κάζεζε; 

 Δλζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ κηα ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη 

ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίζνπλ ηε ζρνιηθή δσή; 
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 Κπνξεί κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ e - portfolio λα βειηησζεί ε απηνεηθφλα ηνπ 

καζεηή; 

 Κπνξνχλ νη καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ ην ραξηνθπιάθην ηνπο, εληνπίδνληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα ζεκεία εθείλα ζηα νπνία παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο; 

Γηα λα απαληεζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα ζα επηρεηξεζεί λα γίλεη 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε κε ηε δεκηνπξγία απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ  

ειεθηξνληθψλ θαθέισλ επηηεπγκάησλ (e-portfolios). 

Πχκθσλα κε ην Γ.Δ.Ξ.Ξ.Π. ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ν εηδηθφο ζθνπφο ηεο 

εηζαγσγήο ησλ ΡΞΔ ζηελ ειιεληθή Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη ν εμήο: 

«… λα εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ππνινγηζηή θαη λα έιζνπλ ζε κηα πξώηε επαθή κε δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ σο 

επνπηηθνύ κέζνπ δηδαζθαιίαο, σο γλσζηηθνύ - δηεξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ θαη σο 

εξγαιείνπ επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ ζην πιαίζην ησλ 

θαζεκεξηλώλ ζρνιηθώλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ 

θαη ηδηαίηεξα αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Σε θακία πεξίπησζε δελ 

λνείηαη ε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο σο δηδαζθαιία γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

(ιακβαλνκέλνπ, επηπιένλ, ππόςε όηη δελ δηαηίζεηαη ρξόλνο ζην αληίζηνηρν 

Ωξνιόγην Πξόγξακκα). Σθνπόο είλαη ν καζεηήο λα καζαίλεη κε ηε ρξήζε ησλ 

Τερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Επηθνηλσλίαο (ΤΠΕ) παξά γηα ηε ρξήζε 

ηνπο.» 

Δπνκέλσο δίλεηαη έκθαζε ζην λα εθηειέζνπλ νη καζεηέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ 

ππνινγηζηή θαη λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε ηεο 

ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο ζε ζεκαληηθέο αλζξψπηλεο αζρνιίεο: ηελ πιεξνθνξία 

θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο, ηελ επηθνηλσλία, ηελ ςπραγσγία θαη ηηο λέεο δπλαηφηεηεο 

πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο (Θφκεο, 2005) 

Δπηπξφζζεηα, ηίζεηαη σο άμνλαο ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ε δεκηνπξγία, ε 

αλαθάιπςε θαη ε ελεκέξσζε κέζα απφ ηελ επίηεπμε γεληθψλ ζηφρσλ φπσο ε 

αλαδήηεζε, ε ζπιινγή, ε επηινγή πιεξνθνξηψλ, ε θξηηηθή επεμεξγαζία θαη ε 

παξνπζίαζε ηνπο.  

Νη ζηφρνη γηα απζεληηθή αμηνιφγεζε πνπ ηίζεληαη απφ ην  Γ.Δ.Ξ.Ξ.Π. ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο, αιιά θαη ηε δηάρπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο Ξιεξνθνξηθήο ζε φια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή ζην ζπλδπαζκφ 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο κεζφδνπ Portfolio κε ηε δεκηνπξγία ηνπ  e-portfolio. 
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1.2. ΓΝΚΖ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

 

Πην πξψην θεθάιαην απηήο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζην ππφ δηεξεχλεζε 

αληηθείκελν θαη ηίζεληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία θαη ζα επηρεηξήζνπκε 

λα απαληήζνπκε κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε.  

Πην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε  ηνπ αληηθεηκέλνπ, δηαζαθελίδνληαη  νη φξνη δηαζεκαηηθφηεηα θαη 

δηεπηζηεκνληθφηεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Ξιαίζην 

Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ ηεο ειιεληθήο Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη 

ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο πνπ πξνβάιιεηαη κέζα ζην ΓΔΞΞΠ θαη ζηε ζπλέρεηα 

επηθεληξψλνπκε ηελ πξνζνρή καο ζην θάθειν επηηεπγκάησλ πνπ πξνηείλεηαη σο 

ελαιιαθηηθή κνξθή αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, εμεηάδνπκε ην ζέκα ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ (portfolio) ζην 3o 

θεθάιαην, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη  νξηζκνί, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ θαθέινπ, αιιά παξάιιεια, 

παξνπζηάδεηαη θαη σο επηινγή ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ 

(e-portfolio). 

Πην 4ν θεθάιαην, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ κε ηε ρξήζε 

ησλ νπνίσλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί  έλαο εθπαηδεπηηθφο ειεθηξνληθφο θάθεινο 

θαη παξνπζηάδνπκε ην εξγαιείν κε ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε  ζρεδηαζζείζα 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ 

παξαπάλσ. 

Ρν επφκελν θεθάιαην, αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Αθνινπζεί  ζην 6ν θεθάιαην ε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, φπσο απηά πξνέθπςαλ κεηά ηε ιήμε ηεο παξέκβαζεο θαη ηέινο, 

ζην 7ν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο απαληήζεηο πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αιιά θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή εξγαζία θαη εμέιημε 

πάλσ ζην αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο.  

Αθνινπζεί παξάξηεκα, ζην νπνίν θαη πεξηέρεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε  ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξέκβαζεο, ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηνπ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ αιιά θαη κηα παξνπζίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε 

δηδάζθνπζα, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο ζηε ρξήζε ηνπ WordPress, γηα 

ηε δεκηνπξγία ηνπ Portfolio ηνπο.  
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2.  ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΘΖ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ 

2.1. ΓΗΑΘΔΚΑΡΗΘΖ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖ - ΓΗΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝΡΖΡΑ 

 

Ξξνθεηκέλνπ λα αλαθεξζνχκε ζηνλ φξν δηαζεκαηηθφηεηα, ζα πξέπεη αξρηθά λα ηνλ 

νξηνζεηήζνπκε αιιά θαη λα ηνλ δηαζαθελίζνπκε, αθνχ αξθεηέο θνξέο ηφζν ζηε 

δηεζλή φζν θαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ν φξνο απηφο ηαπηίδεηαη ή θαη 

ζπγρέεηαη κε άιινπο φξνπο φπσο απηφο ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο, ηεο 

πνιπεπηζηεκνληθφηεηαο, ηεο πνιπζεκαηηθφηεηαο,  ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο.  

Πχκθσλα κε ηνπο Maingrain θαη Dufour ην πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο είλαη ε δηαζχλδεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε βάζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη έλα θαζνξηζκέλν ζρέδην. Ρα γλσζηηθά αληηθείκελα 

επηιέγνληαη θαη δηαζπλδένληαη κε ζθνπφ ηελ νηθνδφκεζε ελφο πξσηφηππνπ 

κνληέινπ πξνο απάληεζε ζε κηα ηδηαίηεξε πξνβιεκαηηθή (Maingain & Dufour, 

2007). 

Ν Καηζαγθνχξαο ηνλίδεη φηη  κε ηνλ  φξν δηαζεκαηηθφηεηα   (thematic ή cross 

curricular thematic approach) αλαθεξφκαζηε ζηε ζεσξεηηθή αξρή νξγάλσζεο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαιχεη ηα δηαθξηηά καζήκαηα σο πιαίζηα 

νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, παξαζεσξεί ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπο θαη ηηο 

εζσηεξηθέο δνκέο ηνπο θαη επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ηε ζρνιηθή γλψζε 

εληαηνπνηεκέλε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζθαηξηθή κειέηε ζεκάησλ θαζνιηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηνλ πνιηηηζκφ (universalia) 

(Καηζαγθνχξαο, 2009).   

Κε ηε δηαζεκαηηθφηεηα επηρεηξείηαη ε ελνπνίεζε ησλ  γλψζεσλ κε ζηφρν κηα 

απφθαζε, επηθνηλσλία ή δξάζε, κηα απάληεζε ελ γέλεη, ε νπνία δίλεη λφεκα ζηηο 

γλψζεηο κέζα απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχληαη, ρσξίο νη γλψζεηο απηέο λα 

παξακέλνπλ πεξηραξαθσκέλεο ζηνπο ηνίρνπο ηνπ ζρνιείνπ, νχηε βέβαηα 

απνθιεηζκέλεο ζην πιαίζην θάζε γλσζηαθνχ πεδίνπ (Αιαρηψηεο & Θαξαηδηά-

Πηαπιηψηε, 2009). 

Κέζα απφ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα εμεηδηθεπηεί κηα ζπγθεθξηκέλε 

αλαπαξάζηαζε  κε πξσηφηππν ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνλ ππάξρνληα ζηφρν, ην 

ππφ δηαπξαγκάηεπζε πξφβιεκα ή ζέκα γεληθψο. Κέζα απφ  ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ μεθηλά κηα δηεξγαζία 

ζχγθιηζεο δηαθφξσλ θιάδσλ, κε απνηέιεζκα λα απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, φρη 

ηα απηνηειή πεδία ηεο γλψζεο αιιά ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά κέζα απφ ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε δνκνχληαη  

ζπγθξνηεκέλεο γλψζεηο αιιά  κέζα ζην πιαίζην ελφο επηζηεκνληθνχ πεδίνπ κε ηε 

κεηαθνξά γλψζεσλ, ηερλνγλσζίαο, ελλνηψλ, εξγαιείσλ, κνληέισλ, κεζφδσλ, 

δεμηνηήησλ απφ άιιν επηζηεκνληθφ πεδίν (Αιαρηψηεο & Θαξαηδηά-Πηαπιηψηε, 

2009). 

Ξαξάιιεια, κε ηνλ φξν δηεπηζηεκνληθφηεηα (inter – disciplinary)  αλαθεξφκαζηε 

ζηε ζεσξεηηθή αξρή νξγάλσζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ δηαηεξεί ηα 

δηαθξηηά καζήκαηα κε ηα ηδηαίηεξα πξνζδηνξηζηηθά ηνπο – φπσο είλαη νη  νπζηψδεηο 

γλψζεηο, ε νξηνζέηεζε θαη ε αιιεινπρία ησλ ελλνηψλ, νη ζπζηεκηθέο ζρέζεηο θαη  

νη ίδηεο δηαδηθαζίεο – αιιά επηρεηξεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο, ηερληθέο θαη 

πξνζεγγίζεηο λα θάλεη δηαζπλδέζεηο θαη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη πιεξέζηεξε θαη 

ζθαηξηθφηεξε κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ. Ρν είδνο ηεο ζπζρέηηζεο, 

ν βαζκφο δηαζχλδεζεο θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπ γλσζηαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ 

πξνθχπηνπλ δηαθνξνπνηνχληαη απφ πξνζέγγηζε ζε πξνζέγγηζε (Καηζαγθνχξαο, 

2009). 

Κεηά απφ ηηο παξαπάλσ δηεπθξηλήζεηο, κπνξνχκε λα παξαζέζνπκε ηνπο παξαθάησ 

νξηζκνχο γηα ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηελ δηεπηζηεκνληθφηεηα: 

Γηεπηζηεκνληθόηεηα (inter- disciplinarity) : Eίλαη έλαο ηξφπνπο νξγάλσζεο 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ  πνπ δηαηεξεί ηα δηαθξηηά καζήκαηα σο 

πιαίζηα επηινγήο θαη δηάηαμεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, αιιά επηρεηξεί κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο λα ζπζρεηίζεη κεηαμχ ηνπο ην πεξηερφκελν ησλ δηαθξηηψλ καζεκάησλ.  

Γηαζεκαηηθόηεηα (cross-thematic integration): Eίλαη έλαο ηξφπνο νξγάλσζεο 

ηνπ Αλαιπηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ, πνπ θαηαξγεί σο πιαίζηα επηινγήο  θαη 

νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ηα δηαθξηηά καζήκαηα θαη αληηκεησπίδεη ηε 

γλψζε σο εληαία νιφηεηα, ηελ νπνία πξνζεγγίδεη κέζα απφ  ηε ζπιινγηθή ζπλήζσο 

δηεξεχλεζε ζεκάησλ, δεηεκάησλ θαη πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ 

παξνπζηάδνπλ κε ηα θξηηήξηα ησλ καζεηψλ ελδηαθέξνλ (cross curricular themes, 

thematic integration, unit approach, topic approach, integrated day. 

(Καηζαγθνχξαο, 2002α). 

Ππλνςίδνληαο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηεπηζηεκνληθφηεηα δηαθξίλεηαη 

απφ ηε δηαζεκαηηθφηεηα σο πξνο ην γεγνλφο φηη κέζσ ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο  

κεηαθέξεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν απφ κηα επηζηήκε ζε κηα άιιε πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξμεη δεκηνπξγία λέαο γλψζεο, ελψ ζην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο γίλεηαη 
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πξνζπάζεηα γηα ζπγθξφηεζε θαη ελνπνίεζε νιηζηηθψλ γλψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθσζεί κηα ζθαηξηθή απάληεζε ζην εξψηεκα/πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη.  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ απφ δηαθνξεηηθά γλσζηαθά  πεδία κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο φπσο επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ην πεδίν ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο είλαη επξχηεξν ζε ζρέζε κε εθείλν ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο.  

Πην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο, κέζα απφ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο ηίζεληαη νη ζηφρνη θαη νη κέζνδνη ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηαπηφρξνλα δνκείηαη 

ην πεξηερφκελν ησλ δηδαζθφκελσλ απηνηειψλ καζεκάησλ ζηε βάζε κηαο 

ηζφξξνπεο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο θαηαλνκήο ηεο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ πξνσζείηαη ε 

δηαζχλζεζε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε βαζηθψλ ζεκάησλ θαη 

πξνβάιιεηαη ε  παξάκεηξνο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή πξάμε, δηαδηθαζία 

πνπ εληζρχεη θαη ηε Γεληθή παηδεία (Αιαρηψηεο, 2002). 

Κε ηε δηαζεκαηηθφηεηα εληζρχεηαη ε επηδησθφκελε γεληθή παηδεία θαη ε πνηφηεηα 

ηεο εθπαίδεπζεο, ε εληαία νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη νη δηεξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο. Έηζη 

αλαπξνζαξκφδνληαη νη ζηφρνη θαη νη κέζνδνη ηεο δηδαζθαιίαο θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ καζεκάησλ δνκείηαη ζηε βάζε κηαο ηζφξξνπεο θάζεηεο θαη νξηδφληηαο 

θαηαλνκήο ηεο δηδαζθφκελεο χιεο.  

Κέζα απφ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ν καζεηήο κπνξεί λα 

αλαδείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαζπλδένληαη ηα δηάθνξα  καζήκαηα αιιά 

παξάιιεια λα θάλεη ζπζρεηίζεηο θαη γεληθεχζεηο.  Ξξνθεηκέλνπ λα ππνβνεζεζνχλ 

ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ψζηε  λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε απνηειεζκαηηθφηεηα, 

είλαη απαξαίηεηεο νη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε ηα ζρνιηθά καζήκαηα λα 

αιιεινζπζρεηίδνληαη, λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη λα θαηαλννχληαη θαιχηεξα 

θαη ε ζρνιηθή γλψζε λα ελνπνηείηαη βαζκηαία κε απνηέιεζκα ν καζεηήο λα απνθηά 

νιηζηηθέο εηθφλεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Ξαλαγάθνο, 2002). 

Κε βάζε ηηο παξαπάλσ αξρέο θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε μεθίλεζε ην 

θζηλφπσξν ηνπ 2000 απφ ην Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ν ζρεδηαζκφο ηεο 

αλαζεψξεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Γχν 

είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ην γεληθφ πιαίζην απηνχ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ:  

1. Γεκηνπξγία ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

ηζφξξνπε θάζεηε θαηαλνκή ηεο δηδαθηέαο χιεο απφ ηάμε ζε ηάμε.  
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2. Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κέζα απφ ηελ νξηδφληηα δηαζχλδεζε ησλ Αλαιπηηθψλ 

Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ (Α.Ξ.Π)  ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

Πην  Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Ξιαίζην Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ, ηνλίδεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε δελ θαηαξγεί 

ηελ απηνλνκία ησλ καζεκάησλ, σζηφζν δηθηπψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν βαζηθέο 

δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη έλλνηεο ψζηε λα πξνβάιιεηαη ε  παξάκεηξνο ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή πξάμε  (Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2003). 

Ρν Δληαίν Ξιαίζην Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ηηηινδνηήζεθε σο δηαζεκαηηθφ θαη φρη 

σο δηεπηζηεκνληθφ αλ θαη επί ηεο νπζίαο ε πξνσζεκέλε δηαζεκαηηθφηεηα ηζρχεη 

θπξίσο ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο, ζηελ νπνία θαηαξγείηαη ε απηνλνκία ησλ 

καζεκάησλ θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ ζέκαηα, δεηήκαηα ή πξνβιήκαηα, ζηηο 

δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα ζρέδηα εξγαζίαο, αθνχ φπνπ είλαη εθηθηφ 

αλαδεηνχληαη κέζα ζηα Α.Ξ.Π. θαη ηε δηδαζθαιία πξνεθηάζεηο πνπ έρνπλ ηα ζέκαηα 

ησλ καζεκάησλ ζην επίπεδν ησλ επηζηεκψλ, ηεο ηέρλεο, ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη 

ζηε δηακφξθσζε δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ν φξνο 

Γηαζεκαηηθφηεηα ππεξβαίλεη θαη ππεξθαιχπηεη ηνλ φξν Γηεπηζηεκνληθφηεηα 

(Αιαρηψηεο, Γηα έλα ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 2002γ). 

2.2. ΑΛΑΙΡΗΘΑ  ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ 

 

Ρν αλαιπηηθφ πξφγξακκα είηε παξαδνζηαθνχ είηε λένπ ηχπνπ είλαη ην απνηέιεζκα 

θαη ην πξντφλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ θαη ζχληαμεο ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ 

καθξνπξφζεζκεο νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ γίλεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα θαη 

κε δηαθνξεηηθφ θαηά πεξίπησζε βαζκφ εγθπξφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο (Βξεηηφο & 

Θαςάιεο, 1997). 

Ρα παξαδνζηαθά Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ζπλήζσο θαηαιφγνπο 

ζπλνπηηθψλ δηαγξακκάησλ ησλ πεξηερνκέλσλ δηδαζθαιίαο, ηα νπνία είλαη 

δεζκεπηηθά γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ρσξίο φκσο λα ηνλ ζηεξίδνπλ κεζνδνινγηθά θαη 

παηδαγσγηθά. Ρα πεξηερφκελα δειαδή απηά πξέπεη λα δηδαρηνχλ ζε θαζνξηζκέλν 

ρξφλν θαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζρνιηθνχο ηχπνπο θαη ηάμεηο. Δπηπιένλ, 

θαηαγξάθνπλ ζπλήζσο σο ζθνπνχο γεληθφινγεο αξρέο εζληθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, 

θνηλσληθνχ θιπ. πεξηερνκέλνπ, πνπ δελ έρνπλ θαηά αλάγθε ζρέζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία βηψλνπλ νη καζεηέο. Ξαξάιιεια, ηα πεξηερφκελα ησλ 

παξαδνζηαθψλ ΑΞΠ  ηζρχνπλ γηα πνιιά ρξφληα θαη δελ γίλεηαη ζπρλά αλαζεψξεζε 

ηνπο.  
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Ρα παξαδνζηαθά ΑΞΠ δελ πεξηέρνπλ κεζνδνινγηθέο ππνδείμεηο, ελψ φζνλ αθνξά 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη αλαθνξά θπξίσο ζηνλ αξηζκφ ησλ γξαπηψλ 

δηαγσληζκψλ θαη εμεηάζεσλ αιιά θαη ζε νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο 

ψζηε λα αμηνινγεζεί ν βαζκφο θαηάθηεζεο ησλ γλσζηαθψλ πεξηερνκέλσλ.   

Ζ ζχγρξνλε άπνςε γηα ηα ΑΞΠ δηαθέξεη απφ απηή πνπ επηθξαηνχζε παξαδνζηαθά.  

Ν φξνο  θνπξίθνπιν (curriculum) αλαθέξεηαη ηφζν ζηα λέα ΑΞΠ φζν θαη ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γεληθφηεξα, έρεη πην ζπγθεθξηκέλν θαη πην ζηελφ 

πεξηερφκελν θαζψο αλαθέξεηαη ζηελ θαηά ην δπλαηφλ ιεπηνκεξεηαθή πεξηγξαθή 

κηαο δηαδηθαζίαο κάζεζεο κηα ελφηεηαο γλψζεσλ γηα  ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο ζε 

έλα επίζεο ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (Αιαρηψηεο & Θαξαηδηά-Πηαπιηψηε, 

2009).Ρν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θνπξίθνπινπ απφ ηελ ζθνπηά απηή είλαη ην 

γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία απηή κάζεζεο δε παίξλεη κηα ηειηθή κνξθή, ελψ ε 

δηαδηθαζία κάζεζεο ζεσξείηαη δηαξθήο, κε ζηφρν ηελ αλαλέσζε θαη βειηίσζε ηεο 

(Βξεηηφο & Θαςάιεο, 1997). 

Ρα θνπξίθνπια ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο απφ ηα εμήο ηέζζεξα δνκηθά ζηνηρεία: 

Α. Σηόρνη 

Ζ βαζηθή αθεηεξία γηα ην θνπξίθνπιν είλαη  νη ζαθψο θαζνξηζκέλνη θαη 

ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη πνπ θαιείηαη λα επηηχρεη. 

Β. Πεξηερόκελα 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ήδε ηεζεί, ζα πξέπεη λα επηιεγνχλ θαη ηα 

θαηάιιεια πεξηερφκελα φρη απφιπηα κε βάζε κφλν ηελ αμία ηνπο  σο κνξθσηηθά 

αγαζά, αιιά θαη σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηφρσλ.  

Γ. Κεζνδνινγηθέο ππνδείμεηο 

 Ξξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ θαιείηαη λα επηηχρεη ην θνπξίθνπιν, 

πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγηθέο ππνδείμεηο, ελαιιαθηηθέο 

κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο θαη κέζα δηδαζθαιίαο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Νη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο δελ έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα 

αιιά ν δηδάζθσλ ηηο  πξνζαξκφδεη  ζηηο δνζείζεο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο. 

Γ. Έιεγρνο Δπίηεπμεο Σηόρσλ.  

Ρν θνπξίθνπιν δελ είλαη ηππνπνηεκέλν θαη ακεηάβιεην αιιά αλακνξθψλεηαη θαη 

βειηηψλεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Κέζα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ 
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επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε, θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε  ζπλερήο βειηίσζε ηνπ.  

Ξξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί έλα ΑΞΠ, απαηηείηαη κηα πνιχπινθή θαη πνιπδηάζηαηε 

δηαδηθαζία. Ρν ΑΞΠ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ κε ζηφρν ηελ 

νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο / κάζεζεο αιιά θαη ηε δηαξθή αλαλέσζε θαη βειηίσζε 

ηεο.  

Ρα ΑΞΠ απνηεινχλ ζπγθξνηεκέλεο πξνηάζεηο  πνπ αλαθέξνληαη ζην πεξηερφκελν 

θαη ηε κνξθή ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα 

νξγαλψλεηαη ε γλψζε απηή θαη ζηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ε γλψζε απνθηάηαη 

θαη αμηνπνηείηαη απφ φινπο ηνπο καζεηέο. Ζ ζεκαζία ησλ  ΑΞΠ γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηφηη ζέηνπλ ηηο βαζηθέο 

παξακέηξνπο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο (Θαξαηδηά-Πηαπιηψηε, 2002). 

Πήκεξα θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο ψζηε ηα ΑΞΠ λα θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ 

νιηζηηθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο κε αλαθαιππηηθέο, ζπκκεηνρηθέο 

θαη βησκαηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο.  

Ρν ΓΔΞΞΠ πεξηιακβάλεη ηα ΓΔΞΞΠ  ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ην 

ΑΞΠ. Ζ δνκή ηνπο πεξηιακβάλεη: 

1. Γεληθνύο ζθνπνύο δηδαζθαιίαο επηκέξνπο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ 

(ΓΔΞΞΠ επηκέξνπο καζεκάησλ ) 

2. Άμνλεο γλσζηηθνύ πεξηερνκέλνπ (ΑΞΠ) 

3. Γλσζηηθνύο ζηόρνπο, αμίεο θαη δεμηόηεηεο πνπ θαιιηεξγνύληαη ζην 

πιαίζην θάζε γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ.  

4. Θεκειηώδεηο δηαζεκαηηθέο έλλνηεο νη νπνίεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη 

δηαρένληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα.  

5. Θεκαηηθέο ελόηεηεο, ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη πξνηεηλόκελα 

ζρέδηα εξγαζίαο γηα ηελ  θάζε ηάμε. 

Έηζη νη ζηφρνη ησλ ΑΞΠ νκαδνπνηνχληαη ζε: 

1. Γλώζε θαη κεζνδνινγία, δειαδή δεμηφηεηεο λνεηηθέο, κεζνδνινγηθέο θαη 

ρεηξηζκνχ νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο πεξηνρέο ή 

δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο.  



 
22 

 

2. Σπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ζπκκεηνρηθέο – 

βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

3. Γεμηόηεηεο πνπ ζπλδένπλ ηελ επηζηήκε ή ηελ ηέρλε κε ηελ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα. (Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2005) 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία απφ ηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ΓΔΞΞΠ θαη 

ησλ ΑΞΠ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο,  κεξηθέο απφ ηηο θαηλνηνκίεο πνπ ηα 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα ηζρχνληα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ  είλαη ηα εμήο: 

1. Θαζηεξψλνπλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε ζρνιηθή γλψζε, δειαδή ηελ 

εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο απφ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο θαη ηε ζπλεπαθφινπζε 

θαιιηέξγεηα ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ κέζα απφ ηε ζεψξεζε ηεο 

κάζεζεο φρη σο πξντφληνο αιιά θαη σο δηαδηθαζίαο απηελέξγεηαο θαη αλαθάιπςεο 

πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε  δηακφξθσζε ηνπ θνζκνεηδψινπ ηνπ καζεηή.  

2. Θαζηεξψλνπλ ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο ζηα πιαίζηα φισλ ησλ 

καζεκάησλ. Κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο  γηα πξνσζεκέλεο 

δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη αλαπηχζζνληαη ζηνπο καζεηέο νη γλσζηηθν-

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ επηζηεκνληθνχ ηξφπνπ ζθέςεο. Νη δεμηφηεηεο απηέο είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ απηνξπζκηδφκελε κάζεζε, πνπ πξνυπνζέηεη ε δηα βίνπ κάζεζε.  

3. Ππλδένπλ νξγαληθά ηελ αμηνιφγεζε θαη αμηνιφγεζε  κε ηηο ππφινηπεο 

δηαδηθαζίεο ηεο δηδαζθαιίαο, πξνηείλνληαο πνηθίιεο κνξθέο  θαη ηερληθέο 

αμηνιφγεζεο αλάινγα  κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ καζεηψλ.  

4. Δληζρχνπλ ην ζρνιηθφ παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θαληαζίαο θαη ηνπ παηρληδηνχ, κε ηελ αλάπηπμε ζηνπο 

καζεηέο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη  ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο, δηαδηθαζίεο πνπ 

δηεπθνιχλνληαη κέζα απφ ηηο δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηα πνίθηια ζρέδηα 

εξγαζίαο θαη ηηο δηεξεπλεηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο. 

5. Δληάζζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζε φιεο ηηο 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο σο εξγαιείν κάζεζεο, επηθνηλσλίαο θαη δεκηνπξγίαο. 

(Αιαρηψηεο, 2002δ) 

Ρν ΓΔΞΞΠ, δηαηεξεί ηα δηαθξηηά καζήκαηα ζην αλαιπηηθφ θαη σξνιφγην 

πξφγξακκα, αιιά παξάιιεια αμηνπνηεί ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο ζπζρέηηζεο ηεο 

γλψζεο ζηνλ νξηδφληην θαη ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα. Νη δχν απηνί άμνλεο 

ππνδειψλνληαη θαη απφ ην ίδην ην ΓΔΞΞΠ σο Γηαζεκαηηθφ (νξηδφληηνο άμνλαο) θαη 

εληαίν (θαηαθφξπθνο άμνλαο). Πηνλ θαηαθφξπθν άμνλα δηαζθαιίδεηαη κέζα ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν ε εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ε νκαιή ξνή ηεο γλψζεο απφ θιάδν 
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ζε θιάδν, απφ ελφηεηα ζε ελφηεηα, απφ ηάμε ζε ηάμε θαη απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα. 

Ζ ζπλνρή απηή δηαηεξείηαη θπξίσο κέζα απφ ηελ ελλνηνθεληξηθή νξγάλσζε ηεο 

γλψζεο θαη ηελ έιιεηςε ησλ επηθαιχςεσλ ζηελ χιε. (Καηζαγθνχξαο, 2002α).  

Ρν ΓΔΞΞΠ κε ην πεξηερφκελν ηνπ, ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

πνπ πξνσζεί θαη ηηο θνηλσληνγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ζπγθξνηεί ην πεξηερφκελν ηεο γεληθήο 

παηδείαο.  

2.3. ΔΔΙΗΘΡΖ ΕΥΛΖ 

 

Ξξνθεηκέλνπ  λα επηηεπρζεί ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη παξάιιεια 

λα πξνζεγγηζηεί ε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ καζεηή πξνο ηελ  θαηεχζπλζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο κάζεζεο, ζπλεπάγεηαη αλαδηνξγάλσζε ηνπ αλαιπηηθνχ θαη ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή λέσλ 

κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

Κέζα ζε απηφ ην πιαίζην ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεληθφηεξε πξνβιεκαηηθή ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο, θαζηεξψζεθε ην πξφγξακκα ηεο επέιηθηεο δψλεο, κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο: 

Πην Λεπηαγσγείν σο ειεχζεξε έληαμε ζην πξφγξακκα ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κηθξήο ή κεγάιεο δηάξθεηαο ζρεδίσλ εξγαζίαο. 

Πην Γεκνηηθφ σο επέιηθηε δψλε δηαζεκαηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Πην Γπκλάζην σο επέιηθηε δψλε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ.  

Ρν πξφγξακκα μεθίλεζε πηινηηθά θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2001-2002 κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζε 11 λεπηαγσγεία, 176 δεκνηηθά ζρνιεία θαη 52 γπκλάζηα ηεο 

ρψξαο θαη επεθηάζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 κε ηε ζπκκεηνρή 563 

αθφκε δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 149 λεπηαγσγείσλ θαη 43 γπκλαζίσλ (Ξαηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2002). 

Βαζηθή επηδίσμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο επέιηθηεο δψλεο είλαη λα εμαζθαιίζεη ζην 

πιαίζην ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπιάρηζηνλ έλα δίσξν θαηά 

ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ηνπ: 

 Δπηιέγνπλ  ζέκαηα. 

 Δθαξκφδνπλ κεζφδνπο επεμεξγαζίαο δνθηκάδνπλ ηξφπνπο έθθξαζεο ηεο 

κάζεζεο πνπ εθαξκφδνπλ ηηο γεληθέο αξρέο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη γη’ 
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απηφ δελ εληάζζνληαη εχθνια ζην ζπκβαηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

(Καηζαγθνχξαο, 2009). 

Πχκθσλα κε ηνλ Καηζαγθνχξα (2002β) Βαζηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

Δπέιηθηε Εψλε  είλαη ηα εμήο: 

 Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ελνπνηεί ηε γλψζε, μεπεξλψληαο  κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηα πξνβιήκαηα ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο θαη ηεο κνλνκέξεηαο.  

 Ζ αλάδεημε ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο ηεο γλψζεο κέζα απφ ηε ραιάξσζε 

ησλ δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ κεηαμχ ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ. 

 Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηε ζχλδεζε ηεο 

ζρνιηθήο δσήο κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ θαη ηηο πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο δσήο, έηζη ψζηε ε ζρνιηθή γλψζε λα απνθηά λφεκα θαη 

παξάιιεια λα αλνίγνληαη δίαπινη επηθνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία.  

 Ζ νπζηαζηηθνπνίεζε ηεο κάζεζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπ 

παηδηνχ κέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο.  

 Ζ αλάπηπμε ζπιινγηθψλ κνξθψλ ζπζηεκαηνπνηεκέλεο δξάζεο θαη 

δηαιεθηηθήο αληηπαξάζεζεο, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θξηηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηα θνηλσληθά δξψκελα.  

 Ζ αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ απαηηεί ε απηφ-ξπζκηδφκελε 

κάζεζε θαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο 

γλψζεο θαη ηεο  ηερλνινγίαο.  

 Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  

Ρν κνληέιν ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο επέιηθηεο δψλεο 

θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

αθνχ αλάκεζα ζηα ζεηηθά ηνπ ζηνηρεία ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

κέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή θαη βησκαηηθή κάζεζε κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. 

(Αιαρηψηεο, 2002) 

Κε ην πξφγξακκα ηεο Δπέιηθηεο, εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο, ρσξίο εμσηεξηθέο 

δεζκεχζεηο, επηιέγνπλ επίθαηξα θαη ελδηαθέξνληα ζέκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα  λα επεμεξγαζηνχλ αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ζεκάησλ, ην είδνο ησλ 

κεζφδσλ  θαη ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Έηζη ν δηδαθηηθφο ρξφλνο δελ 

γίλεηαη αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

εθπαίδεπζεο αιιά αληίζεηα, γίλεηαη φξνο γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο (Καηζαγθνχξαο, 2002β). 
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2.4. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΘΔΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ 

Αμηνιφγεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα, απνδίδνπκε αμία ζε θάηη. Ζ αμηνιφγεζε πξνυπνζέηεη ηε κέηξεζε, θαηά 

ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην πνζνζηηθφ κέγεζνο ελφο πξάγκαηνο, κε βάζε ηε 

δεδνκέλε κνλάδα κεηξήζεσο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε κέηξεζε πξνυπνζέηεη ηελ 

εμέηαζε, ηε ζπιινγή δειαδή ζηνηρείσλ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη θάζε κέηξεζε  θαη 

θαηαιήγεη ζηελ έθθξαζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κε ηε 

βαζκνινγία.  

Ν πην ζηελφο φξνο απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ είλαη ν νξφο βαζκνινγία, ν νπνίνο 

ζεκαίλεη γηα ην ζρνιείν ηελ θαηάηαμε θάζε καζεηή ζε έλα ζεκείν ηεο 

βαζκνινγηθήο θιίκαθαο κε βάζε ηεο εμέηαζε ησλ γλψζεσλ ηνπ ή άιισλ 

δεμηνηήησλ  θαη ηθαλνηήησλ. Ξην επξχο αληίζεηα είλαη ν φξνο αμηνιφγεζε, ν νπνίνο 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ έληαμε ηεο βαζκνινγίαο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην θαη θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ επξχηεξε εξκελεία ηεο. Πηα πιαίζηα ηεο αμηνινγήζεσο 

δειαδή ν εθπαηδεπηηθφο εξκελεχεη ηε βαζκνινγία ηνπ καζεηή κε αλαθνξά ζε εθ 

ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλα θξηηήξηα ηα νπνία κπνξεί λα είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν 

επίπεδν γλψζεσλ, ε επίδνζε κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο νκάδαο καζεηψλ ή ησλ 

καζεηψλ φιεο ηεο ηάμεο, νη ηθαλφηεηεο ή νη δεμηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή 

θ.ι.π. Κειεηά επίζεο ζηα πιαίζηα ηεο αμηνινγήζεσο ν εθπαηδεπηηθφο  ην λφεκα ησλ 

βαζκψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηδαζθφκελε χιε, κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή κε ηε 

γεληθή επίδνζε ησλ άιισλ καζεηψλ θιπ γηα λα δηαπηζηψζεη πψο πάεη ν καζεηήο, 

πνπ πξνρσξεί θαιά θαη πνπ πζηεξεί, ψζηε λα πάξεη αλάινγεο απνθάζεηο γηα ηελ 

παξαπέξα πνξεία ηεο εξγαζίαο ηνπ. (Θαςάιεο, 1998) 

Πχκθσλα κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 462/1991, άξζξν 1,2 ε αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ηνπ καζεηή είλαη ζπλερήο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε ηελ νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη ε πξφνδνο ηνπ καζεηή θαζψο θαη ν ηξφπνο επίηεπμεο ηεο, κε ζθνπφ 

λα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ αιιά θαη παξάιιεια λα 

εμαζθαιίδεηαη ε πεξαηηέξσ πξφνδνο ηνπ καζεηή.  

Ζ αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηηο ζρνιηθέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη 

ηθαλφηεηεο πνπ απφθηεζε θαη αλέπηπμε ν καζεηήο θαη νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην 

γλσζηηθφ, ην γισζζηθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα κε ζθνπφ 

ηελ παξψζεζε, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηε ζσζηή απηναληίιεςε ηνπ παηδηνχ, ηε 

δηάγλσζε  ησλ ηθαλνηήησλ αιιά θαη ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ ελδέρεηαη λα 

                                                           
2
 http://www.ypepth.gr/docs/fek_171_11_12_1991_enisxytikh.pdf 
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αληηκεησπίδεη, ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο γηα ηελ 

πξναγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα έρεη σο βαζηθφ ηεο ζηφρν ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή, κέζα 

απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

καζεζηαθψλ ειιείςεσλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο γλψζεο.  

Πην γεληθφ κέξνο ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΓΔΞΞΠ 3,ηνλίδεηαη φηη κέζα απφ 

ηελ αμηνιφγεζε ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα απνζθνπεί: 

 Πηε δηαπίζησζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ κάζεζεο. 

 Πην ζρεδηαζκφ ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ ηεο κάζεζε.ο  

 Πηε δηεξεχλεζε θαη απνηχπσζε ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο πνξείαο ησλ 

καζεηψλ, ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ηνπο ζε φια ηα επίπεδα θαη ζηάδηα θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο. 

 Πηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ζπλνιηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία 

ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε θαη ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ αιιά θαη ζηε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ κάζεζεο. 

 Πηνλ εληνπηζκφ ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ειιείςεσλ  ησλ καζεηψλ 

κε ζηφρν ηνλ ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Πηελ  θαιιηέξγεηα εξεπλεηηθνχ πλεχκαηνο, ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο  

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κέζα 

απφ δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 Πηελ απφθηεζε ππεπζπλφηεηαο απφ ηνπο καζεηέο κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

ζπιινγηθήο εξγαζίαο θαη απηναμηνιφγεζεο. 

 Πηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ θαη 

ζπλνιηθά ζηε ζπγθξφηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.  

 Πηελ απφθηεζε κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ κέζα 

απφ ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο κάζεζήο ηνπο.  

Πχκθσλα κε ηνλ Nitko (1996), ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, πάλσ ζηηο 

νπνίεο ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

αμηνινγεζνχλ νη επηδησθφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη.  

 

                                                           
3
 http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/1Geniko_Meros.pdf 
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Νη αξρέο απηέο είλαη νη εμήο: 

1. Ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θαη λα ζέζεη ηνπο επηζπκεηνχο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Ξξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο 

ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη απφ ηελ αξρή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

λα έρνπλ νξηζηεί επαξθψο θαη κε μεθάζαξν ηξφπν νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη 

εθδειψζεηο πνπ δειψλνπλ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ.  

2. Ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα βεβαησζεί φηη νη ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ 

επηιέγνληαη, ηαηξηάδνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. Νη 

ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, επηιέγνληαη κε θξηηήξηα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πξαθηηθφηεηαο, αιιά παξάιιεια ζα πξέπεη λα 

πεγάδνπλ άκεζα απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ.  

3. Ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα επηιέγεη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο, έηζη ψζηε λα 

ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη 

κε ηε ρξήζε δηαθξηηψλ παξαδεηγκάησλ λα θαζηζηά θαηαλνεηφ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ηη πεξηκέλεη απφ απηνχο θαη παξάιιεια ζα πξέπεη λα ηνπο 

παξέρεη ηελ θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε.  

4. Ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα κεηξεζεί ε επίηεπμε ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ. 

Ζ εγθπξφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, ηδηαίηεξα φηαλ απαηηνχληαη αλψηεξεο δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

5. Ν εθπαηδεπηηθφο φηαλ εξκελεχεη θαη εμεγεί ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα, 

ζα πξέπεη λα έρεη θαηά λνπ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο 

ηερληθέο αμηνιφγεζεο. Ν εθπαηδεπηηθφο δελ ζα πξέπεη λα μερλά ην γεγνλφο φηη 

αθφκε θαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο κνξθέο αμηνιφγεζεο, ην 

παξαγφκελν απνηέιεζκα απνηειεί έλα κφλν ζηηγκηφηππν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

καζεηή θαη φηη ε εξκελεία ηεο αμηνιφγεζεο εκπεξηέρεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

θαη ηελ πηζαλφηεηα ιάζνπο.  

Δπηπιένλ, ε αμηνιφγεζε, ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, σο δηαξθήο θαη ζθφπηκε ιεηηνπξγία. Θα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα θαη ζε θακία πεξίπησζε, δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί απνηέιεζκα ηεο 

ζχγθξηζεο ηνπ καζεηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.  
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Ζ αμηνιφγεζε δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο απνθηεζείζεο γλψζεηο αιιά 

ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ, ζηε δηακφξθσζε 

ζηάζεσλ, αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ.  

 

Ξαξάιιεια, ηελ φιε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ηε ραξαθηεξίδεη ε ζαθήλεηα, ε 

δηαθάλεηα θαη ε αμηνπηζηία θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη 

λα γλσζηνπνηεί έγθαηξα ζηνπο καζεηέο ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα 

αμηνινγεζνχλ.  

 

Γίλεηαη θαλεξφ φηη επηδηψθεηαη ε ελεξγφο εκπινθή ηνπ καζεηή φρη κφλν ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο κέζα απφ ηε δηεξεπλεηηθή – αλαθαιππηηθή κάζεζε, 

αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ επηδησθφκελσλ  

δηδαθηηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. Ν καζεηήο εκπιέθεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ αθνχ ζπκκεηέρεη ζην ζηάδην εμαγσγήο θαη δηαηχπσζεο ησλ 

θξηηεξίσλ κε βάζε ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αμηνιφγεζε ηνπ. Ρέινο, 

πξνσζείηαη θαη επηδηψθεηαη θαη ε απηναμηνιφγεζε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ.  

2.5. ΚΝΟΦΔΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

 

Ν Bloom θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1971, φπ. αλαθ. ζην Θαζζσηάθεο, 2003) 

δηαθξίλνπλ ηξία είδε αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνινγηθή δηαδηθαζία ζην ζρνιείν:  

1. Αξρηθή ή Γηαγλσζηηθή Αμηνιόγεζε: Ζ δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε είλαη ε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κε ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ην 

επίπεδν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ  ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο απέλαληη ζηε κάζεζε, ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή (Williams & Williams, 

1996). Δθαξκφδεηαη θπξίσο ζηελ αξρή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη θαηά 

ηε δηάξθεηά ηεο  θαη απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ εκπεηξηψλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ πηζαλψλ δπζθνιηψλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο. Πηφρνο ηεο είλαη αθελφο λα απνηππψλεηαη ην 

πξνυπάξρνλ γλσζηηθφ επίπεδν θαη αθεηέξνπ λα πξνζδηνξίδνληαη ηα αίηηα πνπ 

επηδξνχλ αλαζηαιηηθά ζηε κάζεζε, ψζηε λα ζρεκαηνπνηεζνχλ ηα κέηξα πξφιεςεο 

θαη αληηκεηψπηζεο ησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ. Κε ηελ έλλνηα απηή, ν 

εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα πξνζαξκφζεη ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζην επίπεδν, 

ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε καζεηή, κε ζθνπφ λα νδεγήζεη φινπο 
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ηνπο καζεηέο ζηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ 

ζηφρσλ (Αιαρηψηεο & Θαξαηδηά-Πηαπιηψηε, 2009). 

Ζ εθαξκνγή ηεο δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε θπξίσο φηαλ ν 

εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη κηα λέα ηάμε ή φηαλ έλαο λένο καζεηήο έξρεηαη ζηελ 

ηάμε. Κέζα απφ ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε επηδηψθεηαη λα νδεγεζνχλ φινη νη καζεηέο 

ζηελ θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί αθνχ νη καζεηέο θαηαηάζζνληαη 

αλάινγα κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο θαη έηζη απνθεχγεηαη ε 

αληζφηεηα ζηελ έλαξμε ηεο λέαο κάζεζεο (Βαξζακίδνπ & Οεο, 2007). 

2. Γηακνξθσηηθή ή Σηαδηαθή Αμηνιόγεζε: Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

εθαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, έρεη θπξίσο πιεξνθνξηαθφ 

ραξαθηήξα θαη απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο θάζε καζεηή πξνο ηελ 

θαηάθηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ (Αιαρηψηεο & Θαξαηδηά-

Πηαπιηψηε, 2009). Κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηέο ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηηο πεξηνρέο εθείλεο ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπφκελνη εκθαλίδνπλ αδπλακίεο θαη 

ρξεηάδνληαη βειηίσζε, δίλνληαο ηνπο φκσο παξάιιεια θαη θίλεηξν κέζα απφ ηε 

ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπο.  

Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζα 

πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, έηζη ψζηε κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

ζπγθεληξσζνχλ λα ππάξμεη πηζαλή ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ή ηεο δηδαθηηθήο 

κεζφδνπ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα επηηχρνπλ ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο.  

Νη ηειηθέο δηαπηζηψζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ παηδαγσγηθφ, δεκηνπξγηθφ, 

καζεζηαθφ δηάινγν κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ. Γελ πξέπεη λα 

παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο φηη κέζα απφ ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα 

βειηησζεί φρη κφλν ην παξαγφκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ν 

εθπαηδεπηήο φζν θαη ν εθπαηδεπφκελνο. Ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα εκπιέθεη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ 

βνεζήζεη λα αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο απηναληίιεςεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηα 

βίνπ κάζεζε. Έξεπλα ηνπ Καηζαγγνχξα (1996, νπ. αλαθ. ζην Βαξζακίδνπ & Οεο, 

2007) 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. 



 
30 

 

3. Τειηθή ή Σπλνιηθή Αμηνιόγεζε: Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε ιακβάλεη ρψξα ζην 

ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Ξξφθεηηαη γηα αλαθεθαιαησηηθή αιιά θαη 

αλαηξνθνδνηηθή δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ 

δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο σο 

ηειηθνχο ζηφρνπο. Νπζηαζηηθά ζπγθξίλεηαη ην καζεζηαθφ επίπεδν θάζε καζεηή κε 

απηφ πνπ δηέζεηε πξηλ θαη ε νκαδηθή επίδνζε ηεο ηάμεο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζδνθψκελε θαη επηδησθφκελε (Αιαρηψηεο & Θαξαηδηά-Πηαπιηψηε 2009). Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαη απηή ε κνξθή αμηνιφγεζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

είηε απφ ηνλ εθπαηδεπηή είηε απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν.  Κέζα απφ απηή ηε κνξθή 

ηεο αμηνιφγεζεο γίλεηαη κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, φρη κφλν 

γα ηνλ καζεηή πνπ εμεηάδεη ηα θελά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ αιιά θαη γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ θάλεη ηνλ απνινγηζκφ ηεο δηδαθηηθήο ηνπ πνξείαο.  

 

Ζ παηδαγσγηθή ζπδήηεζε εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ 

δχν ηειεπηαίσλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο, πνπ αλ θαη θαίλνληαη δηαθνξεηηθέο, ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ζηνρεχνπλ πάληα ζην 

παηδαγσγηθφ φθεινο ηνπ καζεηή.  

 

 Τειηθή                  

Αμηνιόγεζε 

Γηακνξθσηηθή 

Αμηνιόγεζε 

Οόινο ηεο 

αμηνιόγεζεο 

Αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο, 

γηα λα πνζνζηηθνπνηεζνχλ 

πξνθαζνξηζκέλεο θαη 

κεηξήζηκεο πηπρέο σο πξνο 

ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο 

θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. 

Δπηθεληξψλεηαη ζε έλα 

ζηηγκηφηππν απφ ηε κάζεζε 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

Αμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε 

κάζεζε , πξνθεηκέλνπ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ 

ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. 

Σξεζηκνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

κάζνπλ θαη ηνπο 

εθπαηδεπηέο λα βειηηψζνπλ 

ηε δηδαζθαιία ηνπο.  

Ππρλόηεηα ηεο 

αμηνιόγεζεο 

Όρη ζπρλή, ηειηθή 

αμηνιφγεζε κε ηε ρξήζε 

ηππνπνηεκέλσλ 

δνθηκαζηψλ. 

Δπηθεληξψλεηαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο 

Ππρλή δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε. 

Δπηθεληξψλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηε 

δηαδηθαζία θαη φρη κφλν ζην 

πξνζδνθψκελν 
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κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίαο. Ιακβάλεη 

ρψξα ζην ηέινο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

απνηέιεζκα. Ιακβάλεη 

ρψξα φζν ζπρλά θξηζεί 

απαξαίηεην, κε ζθνπφ 

πάληα ηε βειηίσζε ηεο 

κάζεζεο. 

Κνξθή ηεο 

αμηνιόγεζεο 

Ζ κνξθή αμηνιφγεζεο 

ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε 

επηιεγκέλσλ απαληήζεσλ. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε 

εγθπξφηεηα ηεο δνθηκαζίαο 

παξά ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν απηή ππνζηεξίδεη ηε 

κάζεζε.  

Απζεληηθή αμηνιφγεζε, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο 

πεγέο, φπσο παξνπζηάζεηο, 

θάθεινο επηηεπγκάησλ 

καζεηή, δνθηκαζίεο θ.α. 

Αλαηξνθνδόηεζε  

Πσζηέο ή ιάζνο 

απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ή 

δνθηκαζίεο ή απιά έλα 

γεληθφ απνηέιεζκα.  Ζ 

ππνζηήξημε ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο δελ είλαη ν 

βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο.  

 

Ζ εμέηαζε γίλεηαη γηα 

δηαγλσζηηθνχο ιφγνπο, κε 

πξνηάζεηο ψζηε λα 

βειηησζεί ηφζν ε κάζεζε 

φζν θαη ε δηδαζθαιία. Ζ 

αλαηξνθνδφηεζε δελ είλαη 

επηθξηηηθή αιιά ιεηηνπξγεί 

κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν.  

 

Ξίλαθαο 1: Σαξαθηεξηζηηθά Ρειηθήο θαη Γηακνξθσηηθήο Αμηνιόγεζεο. Ξξνζαξκνγή από 
Shute, 2007 

 

Ζ ζχγρξνλε ηάζε ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο εζηηάδεηαη, 

φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζηε ζεψξεζε «αμηνιφγεζε γηα ηε 

κάζεζε» θαη ζπλδέεηαη, ρσξίο φκσο λα ηαπηίδεηαη κε ηελ «αμηνιφγεζε ηεο 

κάζεζεο». Πηελ πξψηε πεξίπησζε εκπεξηέρεηαη θαη ε δηακνξθσηηθή δηάζηαζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ελψ ζηε δεχηεξε γίλεηαη αλαθνξά πεξηζζφηεξν ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

κεγηζηνπνηείηαη ην παηδαγσγηθφ φθεινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηειηθήο κνξθήο 

αμηνιφγεζεο.   

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, δεκηνπξγείηαη έλα ζπλδπαζηηθφ κνληέιν 

αμηνιφγεζεο. Ζ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 
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δηδαζθαιίαο, αιιά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

εληζρχνληαη νη επηδφζεηο φισλ ησλ καζεηψλ. Πχκθσλα κε απηφ ην ζπλδπαζηηθφ 

κνληέιν, ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ν εληνπηζκφο ησλ καζεζηαθψλ ειιείςεσλ κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηειηθά ηελ 

πξφνδν ηνπ καζεηή. Ξξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε κάζεζε, ζα πξέπεη λα 

ζπλδπαζηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, ε «αμηνιφγεζε ηεο  κάζεζεο» κε ηελ 

«αμηνιφγεζε γηα ηε κάζεζε»  (Mc Donald, 2002). 

2.6. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

Αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαζνξίδνληαη θαη νη ηερληθέο αμηνιφγεζεο. Νη ηερληθέο 

απηέο, δίλνπλ έκθαζε ζηε δεμηφηεηα θαηάθηεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο, 

ζηνρεχνπλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ γλσζηαθνχ  απνηειέζκαηνο ελψ επηπξφζζεηα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε ησλ δεμηνηήησλ ηδηαίηεξσλ καζεζηαθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ  ηνπ θάζε καζεηή (Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Ξιαίζην Ξξνγξακκάησλ 

Ππνπδψλ [ΓΔΞΞΠ]- Γεληθφ Κέξνο, 2001).  

Όπσο αλαθέξεηαη ζην Ξ.Γ.86/2001/ΦΔΘ 73, η.Α’, ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη έρεη ζθνπφ λα 

πξνζδηνξίζεη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθψλ ηεο ζηφρσλ. Κε ην ζπλδπαζκφ 

πνηθίισλ κνξθψλ θαη ηερληθψλ, ε αμηνιφγεζε νθείιεη λα επηηχρεη φρη κφλν έγθπξε, 

αμηφπηζηε, αληηθεηκεληθή θαη αδηάβιεηε απνηίκεζε ησλ γλψζεσλ, ηεο θξηηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ  αιιά θαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

απηνγλσζία θαη ζηελ αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε ηνπο γηα ην επίπεδν κάζεζεο θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο.  

Ζ παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε, παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αδπλακίεο σο πξνο ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο κάζεζεο ζην ζρνιείν.  Ρν παξαδνζηαθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο  

εκθαλίδεη ζαθέζηαηα θελά  θαη αδπλακίεο, ηφζν σο πξνο ηελ κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, αιιά θπξίσο σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

Όπσο αλαθέξεη ν Θαζζσηάθεο (2003) ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

απαξηίδνπλ ηελ παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε  ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 

1. Ρν θπξηφηεξν κέζν εμέηαζεο ηνπ καζεηή είλαη νη εξσηήζεηο πιήξνπο ή ζχληνκεο 

αλάπηπμεο. Ξνιχ ζπάληα ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο, φπσο εξσηήζεηο πνιιαπιψλ 

επηινγψλ, δηάηαμεο, ζπκπιήξσζεο θελψλ θ.α. 
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2. Ζ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ηίζεληαη ζην πεξηζψξην, 

αθνχ νη καζεηέο θαινχληαη λα απνκλεκνλεχζνπλ ηηο λέεο γλψζεηο, ρσξίο 

παξάιιεια λα ειέγρεηαη ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπο. 

 

3. Ρηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε εμέιημε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θξίλεηαη απφ ηελ επίδνζε 

ηνπ ζε κία θαη κφλν γξαπηή δνθηκαζία. 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο αδπλακίαο ηεο παξαδνζηαθήο αμηνιφγεζεο λα ζπκβάιιεη πξνο 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο κάζεζεο  ζην ζρνιείν, απνηέιεζε έλα  βαζηθφ αίηην γηα ηελ 

αλαδήηεζε λέσλ πξνζεγγίζεσλ αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή. Ξέξα απφ ηηο ηππηθέο θαη 

εκθαλείο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο κέζα ζηελ ηάμε αλαδεηνχληαη λέεο κέζνδνη θαη 

ηερληθέο εθαξκνγήο ηεο γλψζεο. 

Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε ζπλνδεχεηαη απφ 

έλα πιήζνο πξνβιεκάησλ θαη αδπλακηψλ πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ δηεπθνιχλεη 

ηε κάζεζε. Ζ ζρνιηθή πξαθηηθή αιιά θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ επεξεάζηεθαλ 

φπσο αλαθέξνπλ νη Θνπινπκπαξίηζε θαη Καηζαγγνχξαο (2004) απφ ηξία βαζηθά 

θηλήκαηα: 

Α) Tν θίλεκα ηνπ θνηλσληθνύ επηθνδνκεηηζκνύ (social constructivism), βαζηθή 

ζέζε ηνπ νπνίνπ είλαη πψο ε γλψζε νηθνδνκείηαη κέζα απφ ζπιινγηθή ζθέςε θαη 

πξνζπάζεηα.  

Β) Ρν θίλεκα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηε δηδαζθαιία κε 

ζηφρν ηελ θαηαλφεζε θαη  

Γ) ην θίλεκα γηα ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο πνπ εθθξάδεηαη θαη 

απνηππψλεηαη ζε ζχγρξνλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα φπσο είλαη ην Γηαζεκαηηθφ 

Δληαίν Ξιαίζην Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ ηεο Διιάδαο.  

Ρα ηξία απηά θηλήκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

πξνσζνχληαη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ελεξγεηηθή θαη βησκαηηθή 

κάζεζε κε ηελ εκπινθή ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ αθφκε θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

αμηνιφγεζεο, νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ θηλήκαηνο ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο (authentic assessment), ην νπνίν κεηαμχ ησλ άιισλ ππνζηεξίδεη φηη 

ε αμηνιφγεζε απνηειεί ζπλεπζχλε ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή αιιά θαη 

απνβιέπεη φρη κφλν ζηελ απνηίκεζε ησλ γλψζεσλ αιιά θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ λα αμηνπνηεί απηέο ηηο γλψζεηο θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

θαη θαηαζηάζεηο.  
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Πηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε ππφ ηνπο φξνπο 

authentic assessment, authentic evaluation, performance based assessment. 

Πχκθσλα κε ην θίλεκα ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο, βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο 

απζεληηθήο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε απζεληηθή δηδαζθαιία θαη ε απζεληηθή 

κάζεζε. 

Όπσο αλαθέξεη ε Παθειιαξίνπ (2006) ε απζεληηθή αμηνιφγεζε αθνξά 

θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο, δίλνληαο ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα 

λα νηθνδνκήζνπλ ηε λέα γλψζε κε ελεξγεηηθφ ηξφπν, πάλσ ζε φηη έρνπλ ήδε 

κάζεη. Κε απηφ ηνλ ηξφπν, ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο  εμαξηάηαη θαη θαζνξίδεηαη 

απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ ελψ παξάιιεια πξνσζείηαη  ε ηδέα ηεο νιηζηηθήο 

αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ηε βησκέλε πξαγκαηηθφηεηα.   

Γη’ απηφ ην θπζηθφ πιαίζην αλάπηπμεο ηεο απζεληηθήο εξγαζίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε 

είλαη απηφ πνπ παξέρεηαη απφ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ηφζν σο 

ζηξαηεγηθή φζν θαη σο κεζνδνινγία, αθνχ  δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή 

λα ζπλεξγάδεηαη, λα επελεξγεί πάλσ ζηα πξάγκαηα, λα δηακνξθψλεη άπνςε, λα 

ζπλαπνθαζίδεη δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζπλαμηνινγεί.  

Όπσο ηνλίδνπλ νη Βαξζακίδνπ θαη Οεο (2007) ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή, ε 

ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αμηνινγεζεί ν καζεηήο αηνκηθά, 

ζπγθξηλφκελνο κφλν κε ηελ πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα ηνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε 

κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ.  

Κηα πνιχ ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή πξφθιεζε, είλαη ε αλάγθε λα παξέρεηαη ζηνπο 

καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ηεο γλψζεο, κέζα απφ ηε 

δπλαηφηεηα απνινγηζκνχ θαη βειηίσζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Κε ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο, ν 

εθπαηδεπφκελνο έρεη ηα παξαθάησ νθέιε:  

1. Σξεζηκνπνηεί 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. Ξαξαθνινπζεί, ζπλδηακνξθψλεη, έρεη ηεθκεξησκέλν ιφγν γηα ηα απνηειέζκαηα 

ηεο παηδαγσγηθήο θαη αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο. 
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4. Απνθηά δπλαηφηεηα ζηνραζκνχ θαη θξηηηθήο αλάιπζεο ηεο παηδαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

5. Αληαπνθξίλεηαη κε επειημία ζηηο εθάζηνηε ηδηαηηεξφηεηεο ηεο παηδαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο (Mac Beath, 2001). 

Πχκθσλα κε ηνπο Θνπινπκπαξίηζε & Καηζαγγνχξα (2004), ε απζεληηθή 

αμηνιφγεζε δηαθξίλεηαη θπξίσο απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

1) Νη εξσηήζεηο θαη νη αζθήζεηο πνπ επηιέγνληαη αλαδεηθλχνπλ ηνλ επηλνεηηθφ 

ηξφπν ζθέςεο ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ φζα έκαζαλ ζην ζρνιείν, λα κπνξνχλ 

λα εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε, ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ.  

2) Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε δελ έρεη σο ζθνπφ ηεο κφλν ηνλ έιεγρν ηεο 

ζπγθξάηεζεο πιεξνθνξηψλ, αιιά παξάιιεια νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηε δεκηνπξγία 

ζπζρεηηζκψλ αλάκεζα ζηα δεδνκέλα κε ζθνπφ λα θαηαθέξνπλ λα παξάμνπλ 

ζπκπεξαζκνχο θαη ηεθκεξησκέλε δξάζε.  

3) Ξξνυπνζέηεη ην ζηνραζκφ θαη ηελ θξηηηθή αλάιπζε ηφζν ησλ πξντφλησλ φζν θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο κάζεζεο.  

4) Νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο γίλνληαη θηήκα ησλ καζεηψλ. Όηαλ νη 

αμηνινγνχκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ, λα ζπλδηακνξθψλνπλ 

θαη λα έρνπλ ιφγν γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ απνδίδεη ε αμηνιφγεζε, ηφηε 

πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα γηα βειηίσζε ηεο παξαγφκελεο γλψζεο θαη ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο.  

5) Αληαπνθξίλεηαη κε επειημία ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξίζηαζεο (γλσζηηθά 

αληηθείκελα, ζηφρνη κάζεζεο θηι.). 

Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ πιαίζην γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο απζεληηθήο εξγαζίαο ζηελ ηάμε θαη αμηνιφγεζεο, αθνχ νη 

θαηαζηάζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα ιχζνπλ νη καζεηέο κέζα ζε 

απηφ ην πιαίζην απαηηνχλ ηε ρξήζε φρη κεκνλσκέλσλ πιεξνθνξηψλ αιιά 

εληνπνηεκέλε γλψζε πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο 

(Lorraine, 2008). 

Ρν δηαζεκαηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, δηαθνξνπνηείηαη απφ ην ζπκβαηηθφ ζηνπο 

εμήο ηνκείο: 
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Α. Ρν γλσζηαθφ πεξηερφκελν νξγαλψλεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ζχκθσλα κε ηελ 

ελλνηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο.  

Β. Ζ απφθηεζε γλψζεσλ απνηειεί φρη κφλν ζθνπφ αιιά θαη κέζνλ επίηεπμεο θαη 

άιισλ παηδαγσγηθψλ επηδηψμεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ, 

κεηαγλσζηηθψλ, θνηλσληθν – ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ.  

Γ. Ν καζεηήο ζπκκεηέρεη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεη σο άηνκν θαη σο κέινο ηεο νκάδαο (Θνπινπκπαξίηζε & 

Καηζαγγνχξαο, 2004). 

Δπνκέλσο, κέζα ζην δηαζεκαηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα  γίλεηαη αλαθνξά ζε δχν 

επίπεδα δηδαζθαιίαο (Καηζαγθνχξαο, 2009):  

Α. Πην επίπεδν ηεο δεισηηθήο γλώζεο,  φπνπ αλαθεξφκαζηε ζην επίπεδν ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη  

Β. Πην επίπεδν ηεο δηαδηθαζηηθήο γλώζεο, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη λα 

αλαπηπρζνχλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο δεμηφηεηεο φπσο: (α) ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα, (β) ζπλερνχο ειέγρνπ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο, (γ) απην-αμηνιφγεζεο θαη ηελ απην-

βειηίσζεο. 

Κέζα απφ ηα δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δηεπξχλεηαη ην πεδίν ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, αθνχ έκθαζε δελ δίλεηαη κφλν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

γλσζηαθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ φπσο ηα πξνζσπηθά 

θίλεηξα ηνπ θάζε καζεηή, ε απηνξξχζκηζε, ε απηνδηφξζσζε, ε πξνζαξκνγή ησλ 

κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ζηηο αλάγθεο ηνπ.  

Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηηο γλψζεηο πνπ κπνξεί λα θαηέρεη 

έλαο καζεηήο, αιιά ζηνρεχεη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα αμηνπνηεί απηέο ηηο 

γλψζεηο δεκηνπξγηθά θαη θξηηηθά. 

 Ρα ζεκαληηθφηεξα πξναπαηηνχκελα ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε 

παξαηήξεζε θαη ε ηεθκεξίσζε. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε είλαη  κηα δηαδηθαζία κε 

απζηεξφ πξνγξακκαηηζκφ θαη θαλφλεο, ζην ζρεδηαζκφ ηεο νπνίαο, ζχκθσλα κε 

ηνλ Γεσξγνχζε (1998) ελζσκαηψλνληαη ηα αθφινπζα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά: 

Α) Ζ έκθαζε ζε εθαξκνγέο.  Αμηνινγείηαη φρη κφλν ηη γλσξίδεη ν καζεηήο αιιά 

θαη ην ηη κπνξεί λα θάλεη.  



 
37 

 

Β) Ζ εζηίαζε ζηελ άκεζε αμηνιόγεζε. Αμηνινγείηαη ν δηαηππσκέλνο 

εθπαηδεπηηθφο ζθνπφο άκεζα ζε αληίζεζε κε ηελ έκκεζε αμηνιφγεζε.  

Γ) Ζ ρξήζε πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Νη ππφ εθηέιεζε απφ ηνπο καζεηέο 

εξγαζίεο πξνεηνηκάδνληαη θαη δηακνξθψλνληαη θαηά θάπνην ηξφπν ψζηε νη καζεηέο 

λα ηηο αληηιακβάλνληαη σο κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  

Γ) Ζ ελζάξξπλζε ηεο αλνηρηήο ζθέςεο. Νη εξγαζίεο δηακνξθψλνληαη θαηά 

ηξφπν πνπ ελζαξξχλνπλ πεξηζζφηεξν απφ κηα νξζέο απαληήζεηο θαη απαηηνχλ 

ζρεηηθά κηθξή πεξίνδν γηα λα εθηειεζηνχλ. 

Κέζα ζε απηφ ην  πιαίζην, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε απζεληηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

αμηνιφγεζεο πξνβιέπνληαη ηερληθέο φπσο νη εμήο: νη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο 

εμεηάζεηο κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ή αλνηρηνχ ηχπνπ, ν εκηδνκεκέλνο δπλακηθφο 

δηάινγνο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, νη ζπλζεηηθέο 

δεκηνπξγηθέο-δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο (ζρέδηα εξγαζίαο), ε ζπζηεκαηηθή 

παξαηήξεζε, ν θάθεινο εξγαζηψλ - δειηίν ηνπ καζεηή, ε απηναμηνιφγεζε ηνπ 

καζεηή ή ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ν ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ 

ηερληθψλ (π.ρ. ηεζη θαη πξνθνξηθή εμέηαζε) θ.ιπ. 

Ν «θάθεινο επηδφζεσλ» ηνπ καζεηή εληάζζεηαη ζηελ έλλνηα ηεο πνηνηηθήο 

απνηίκεζεο ηεο επίδνζήο ηνπ. Ζ πνηνηηθή αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζε 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζρέζε κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

καζεηή ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο καζεζηαθέο  δεμηφηεηεο θαη απνζθνπεί 

ζηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ηνπ καζεηή θαη ησλ γνλέσλ ηνπ ζε δεηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη ηε ζπλνιηθή γεληθά επίδνζε θαη εηθφλα ηνπ ζην 

ζρνιείν (Ξ.Γ.86/2001/ΦΔΘ 73, η. Α΄). 

 

 
 

 

 

 

 



 
38 

 

3.  ΦΑΘΔΙΝΠ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ – PORTFOLIO 

 

Ν θάθεινο πιηθνχ (portfolio) απνηειεί κηα ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ πξνεηνηκάδεηαη 

απφ ηνλ καζεηή θαη πνπ αμηνινγείηαη γηα λα θαηαδείμεη ηελ θαηνρή, ηελ 

θαηαλφεζε, ηελ εθαξκνγή, θαη ηε δπλαηφηεηα ζχλζεζεο απφ απηφλ ελφο 

δεδνκέλνπ ζπλφινπ ελλνηψλ. Ν καζεηήο πξέπεη λα νξγαλψζεη, λα ζπλζέζεη, θαη λα 

πεξηγξάςεη κέζα ζην portfolio κε ζαθήλεηα ηα επηηεχγκαηά ηνπ θαη λα 

εμσηεξηθεχζεη απνηειεζκαηηθά απηφ πνπ έρεη κάζεη. 

Νη Artel & Spandel (1992, φπσο αλαθ. ζηνπο Βαξζακίδνπ & Οεο, 2007) νξίδνπλ ην 

θάθειν επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή σο: «Σθόπηκε ζπιινγή εξγαζίαο ηνπ καζεηή 

δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ καζεηή, ηελ πξόνδν ηνπ ή ηελ επίδνζε 

ηνπ ζε κηα δεδνκέλε πεξηνρή».  

Ζ Vavrus (1990, φπσο αλαθ. ζηνπο Βαξζακίδνπ & Οεο, 2007) νξίδεη ην portfolio 

σο «Σπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε ζπιινγή ελδείμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από 

ην δηδάζθνληα θαη ην καζεηή, γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

γλώζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ ηνπ καζεηή». 

Νη Paulson et al (1993, φπσο αλαθ. ζηνπο Βαξζακίδνπ & Οεο, 2007) νξίδνπλ ην 

θάθειν σο ζθφπηκε ζπιινγή ηεο εξγαζίαο ηνπ καζεηή πνπ δείρλεη ηηο 

πξνζπάζεηεο, ηελ πξφνδν θαη ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο 

πεξηνρέο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Ν νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ηνπο  Meyer et al (1990), είλαη ν αθφινπζνο: Ο 

θάθεινο πιηθνύ είλαη ζθόπηκε ζπιινγή ηεο εξγαζίαο ηνπ καζεηή, ε νπνία 

παξνπζηάδεη ηηο πξνζπάζεηεο, ηελ πξόνδν ή ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζε δεδνκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Η ζπιινγή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ, ηα θξηηήξηα 

επηινγήο, ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία θξίζεθαλ αμηόινγα ηα πεξηερόκελα θαη ελδείμεηο 

γηα ηηο βαζύηεξεο ζθέςεηο ησλ καζεηώλ.  

Ν Wiggins (Wiggins & Jay, 2000) ραξαθηεξίδεη ηνλ θάθειν επηηεπγκάησλ σο κηα 

αληηπξνζσπεπηηθή ζπιινγή ηεο εξγαζίαο ελφο αηφκνπ. Όπσο δείρλνπλ νη ξίδεο ηεο 

ιέμεο (θαη φπσο ζπκβαίλεη αθφκε θαη ζηηο ηέρλεο) απηφ ην δείγκα εξγαζίαο είλαη 

δηακνξθσκέλν γηα έλαλ ηδηαίηεξν ζθνπφ θαη κπνξεί λα κεηαθεξζεί απφ κέξνο ζε 

κέξνο γηα επίδεημε ή επηζεψξεζε. 

Πην έξγν ηνπ John Zubizarreta, The Learning Portfolio, αλαθέξνληαη νη αθφινπζνη 

νξηζκνί: Υο ραξηνθπιάθην  κπνξεί λα νξηζηεί ε πνιπδηάζηαηε θαη ηεθκεξησκέλε 
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ζπιινγή ησλ εξγαζηψλ ελφο καζεηή, πνπ έρνπλ  ζπιιερζεί κε έλαλ νξγαλσκέλν 

ηξφπν, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ζηνηρεία αλαζηνραζκνχ ζρεηηθά  κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (Annis θαη Jones, 1995 φπσο αλαθ. ζε 

Zubizarreta, 2004). 

Ν θάθεινο επηηεπγκάησλ είλαη έλα επέιηθην εξγαιείν, πνπ ζηεξίδεηαη ζε δεδνκέλα 

θαη δεζκεχεη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ζε κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο αλαζηνραζκνχ θαη 

ζπλεξγαηηθήο αλάιπζεο ηεο κάζεζεο. Υο γξαπηφ θείκελν, ειεθηξνληθή αλαθνξά ή 

άιιν δεκηνπξγηθφ έξγν, ν θάθεινο αλαδεηθλχεη ηνλ ζθνπφ, ηνλ πινχην θαη ηε 

ζπλάθεηα ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Ρν ραξηνθπιάθην επηθεληξψλεηαη ζηνλ επί 

ηνχηνπ αλαζηνραζκφ πνπ γίλεηαη ζπλεξγαηηθά θαη κε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη 

απνηεινχλ ελδείμεηο ηφζν γηα ηελ βειηίσζε φζν θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

κάζεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. (Zubizarreta, 2004) 

Ζ Lankes (1995) αλαθέξεη φηη έλα εθπαηδεπηηθφ ραξηνθπιάθην δελ απνηειεί κηα 

απιή παξάζεζε εγγξάθσλ θαη έξγσλ πνπ απνζεθεχνληαη ζε έλα θάθειν. 

Ξεξηιακβάλεη θαη άιια ζηνηρεία, φπσο ηελ αμηνιφγεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ηνλ αλαζηνραζκφ ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε απηά. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζπιινγή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ηφζν 

ζηελ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζηα θξηηήξηα ηεο επηινγήο, ζηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο φζν θαη ζηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ αλαζηνραζκφ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ.  

Νη Θνπινπκπαξίηζε θαη Καηζαγγνχξαο (2004)  παξαζέηνπλ ηνλ  εμήο νξηζκφ: 

Φάθεινο Εξγαζηώλ ηνπ καζεηή είλαη κηα ζπιινγή ησλ έξγσλ ελόο καζεηή, ηα 

νπνία έρνπλ επηιεγεί κε ηε ζπλαίλεζή ηνπ θαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν. Τα 

έξγα απηά απνηεινύλ ηεθκήξηα γηα ηελ πξνζπάζεηα, ηελ πξόνδν θαη ηελ επίδνζε 

ηνπ καζεηή ζε δεδνκέλν ή δεδνκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο (κεκνλσκέλα ή ζπζρεηηδόκελα). Η ζπιινγή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ην ζθεπηηθό πνπ αλαπηύζζεη ν καζεηήο θαζώο θαηαβάιεη πξνζπάζεηα γηα λα 

εθπνλήζεη ηηο εξγαζίεο, πνπ ζα πεξηιεθζνύλ ζηνλ θάθειν, ηηο νδεγίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ, ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ έξγσλ θαη ηελ θξηηηθή 

ηνπ θνηλνύ πνπ έρεη θιεζεί λα κειεηήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ην θάθειν εξγαζηώλ.  

Πηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη δηάθνξα είδε θαθέισλ επηηεπγκάησλ ηνπ 

καζεηή, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηνλ ηνκέα πνπ αμηνινγείηαη αιιά θαη 

κε ην αθξναηήξην ζην νπνίν απεπζχλεηαη ν θάθεινο.   
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Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαθέινπ επηηεπγκάησλ, είλαη ε μεθάζαξε ζέζε ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγείηαη ν θάθεινο.  Κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία κπνξνχκε ζηε ζπλέρεηα 

λα νξίζνπκε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζεζεί.  

 

Πχκθσλα κε ηελ Madden (2007) ππάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ γεληθά νη θάθεινη επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ: 

 Ν θάθεινο αλάπηπμεο (Developmental e-portfolios). Απηφ ην είδνο 

θαθέινπ επηθεληξψλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ καζεηψλ θαη 

πεξηιακβάλεη πιηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο αλαπηπμηαθέο θάζεηο 

ηνπ καζεηή.  

 Ν θάθεινο παξνπζίαζεο (Presentational student e-portfolios). 

Ππλήζσο πεξηιακβάλεη κηα κηθξφηεξε επηινγή απφ ην πιηθφ πνπ δηαζέηεη ν 

καζεηήο θαη έρεη επηιεγεί κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, αλάινγα κε ην αθξναηήξην ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη ν θάθεινο.  

Ζ Seely (1994, νπ. αλαθ. Θνπινπκπαξίηζε & Καηζαγγνχξαο, 2004) δηαθξίλεη 

ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο θαθέισλ: 

(α) Ρν θάθειν επίδεημεο ηεο θαιύηεξεο εξγαζίαο (showcase),  

(β) Ρν θάθειν πνπ πεξηέρεη δείγκαηα εξγαζίαο (documentation),  

(γ) Ρν θάθειν αμηνιόγεζεο (evaluation) θαη  

(δ) Ρν θάθειν επίδεημεο ηεο δηαδηθαζηηθήο γλώζεο (process).  

Πχκθσλα κε ηνπο Stefani, Mason θαη Pegler, (2007) ππάξρνπλ νη εμήο θαηεγνξίεο 

θαθέινπ επηηεπγκάησλ: 

Showcase portfolio (θάθεινο επίδεημεο – παξνπζίαζεο) 

Ρν ζπγθεθξηκέλν είδνο θαθέινπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηνπο 

αξρηηέθηνλεο. Πε απηφ ην είδνο θαθέινπ, ν καζεηήο κπνξεί λα απνθαζίζεη ν ίδηνο 

ην πεξηερφκελν πνπ ζέιεη λα αλαδείμεη, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ηα θαιχηεξα 

δείγκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ζε απηή ηε κνξθή θαθέινπ, πέξα απφ ηα 

δείγκαηα εξγαζίαο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ θαη θξίζεηο ζρεηηθά κε απηά.  
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Development portfolio (θάθεινο αλάπηπμεο) 

Ν ζεκαληηθφηεξνο ξφινο απηνχ ηνπ είδνπο θαθέινπ είλαη λα ππνζηεξίμεη ην 

ζρεδηαζκφ ηεο πξνζσπηθήο εμέιημεο ησλ καζεηψλ (Personal Development Planning 

–PDP). Ν θάθεινο απηφο δείρλεη ηηο εξγαζίεο πνπ είλαη ζε εμέιημε θαη  θαηαδεηθλχεη 

ηηο αλάγθεο εμέιημεο θαη πξνφδνπ ηνπ καζεηή. Ξαξάιιεια, απνθηά ηδηαίηεξε 

ρξεζηκφηεηα αλάκεζα ζε καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηα ίδηα καζήκαηα, 

πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο θαη αμηνινγνχληαη κε ηνπο ίδηνπο 

ηξφπνπο. Ν θάθεινο απηφο κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο κεηαμχ 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηή.  

Ν Γεσξγνχζεο (1998) νλνκάδεη απηφ ην είδνο θαθέινπ «εμειηθηηθφ» θαη ηνλίδεη φηη 

είλαη απαξαίηεην ν καζεηήο λα αηζζάλεηαη φηη είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ θπξίαξρνο ζηελ 

επηινγή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ θαθέινπ. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ εμειηθηηθνχ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα αληηθαηνπηξίζεη θαη λα ηεθκεξηψζεη 

πξφνδν ζε κηα πεξηνρή κάζεζεο θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ καζεηή θαη απφ ηελ 

άπνςε ηνπ δηδάζθνληνο. Ν θάθεινο απηφο πξέπεη λα βνεζάεη ηνλ καζεηή λα 

πξννδεχζεη κέζσ ηεο βαζχηεξεο ζθέςεο ηνπ θαη λα αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο  ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.  

Assessment portfolio (θάθεινο αμηνιόγεζεο) 

Ν θάθεινο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ νη καζεηέο 

δελ αμηνινγνχληαη κε βάζε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο, αιιά θαινχληαη λα παξάζρνπλ 

απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.  

 Ν θάθεινο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη σο ηκήκα ηεο ζηξαηεγηθήο αμηνιφγεζεο. Ρα 

έγγξαθα θαη ηα αληηθείκελα ζπιιέγνληαη ζηνλ θάθειν κε αξρηθφ ζθνπφ ηελ  

αμηνιφγεζε, αλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ 

θαη άιινπο ζθνπνχο.   

Reflective Portfolio (θάθεινο αλαζηνραζκνύ) 

 Ρν είδνο απηνχ ηνπ θαθέινπ έρεη σο ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο αλάπηπμε θαζψο επίζεο θαη ηηο αιιαγέο ζηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ηνπο κέζα ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν.  Ν ζπγθεθξηκέλνο θάθεινο, 

ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία απφ ηα πξνεγνχκελα είδε, αιιά επί ηεο νπζίαο είλαη ην 

είδνο εθείλν ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Κέζα απφ ηνλ θάθειν αλαζηνραζκνπ, ν καζεηήο κπνξεί λα δείμεη 

ηα επηηεχγκαηά ηνπ αιιά θαη πψο απηά ζρεηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ ηεζεί.  
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Νη Burke θ.ά. (1994, φπσο αλαθ. Θνπινπκπαξίηζε & Καηζαγγνχξαο, 2004) 

αλαθέξνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο ΦΔΚ: (α) ηνλ πξνζσπηθό (personal), 

(β) ηνλ αθαδεκατθό (academic) θαη (γ) ην θάθειν επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο (professional). 

Ν Γεσξγνχζεο (1998) αλαθέξεη θαη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο θαθέισλ πιηθνχ ησλ 

καζεηψλ: 

Α)  Ο δηεπηζηεκνληθόο θάθεινο πιηθνύ ηνπ καζεηή (Cross – Discipline 

Portfolio) 

Νη  θάθεινη απηνχ ηνπ είδνπο απνηεινχλ ζπιινγέο εξγαζίαο απφ δηάθνξεο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο έρνπλ παξαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηξηκήλνπ ή 

εμακήλνπ ή νιφθιεξνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  Ξνιινί θάθεινη πιηθνχ ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία.  Ππλήζσο ππάξρεη κηα 

ηεξάζηηα έθηαζε εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην δηεπηζηεκνληθφ 

θάθειν πιηθνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαθέινπ είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή ζην λα εληνπίζεη εμειηθηηθέο αιιαγέο θαη ζην λα απνθαιχςεη ηηο 

απνξίεο θαη ηηο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ. 

Β) Ο θάθεινο πιηθνύ ηνπ καζεηή από κηα κόλν επηζηεκνληθή πεξηνρή 

(Disciplined – Based Portfolio) 

Νη θάθεινη πιηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηεθκεξηψλνπλ δεμηφηεηεο ή επηηεχγκαηα 

ζε ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο. Δπεηδή ε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θαθέινπ είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε, δηεπθνιχλεη ην ζρεκαηηζκφ κηαο 

εηθφλαο ζε βάζνο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία θαη ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή ζε κηα 

πεξηνρή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Γ) Ο ζπλερήο ή δηαξθήο θάθεινο πιηθνύ ηνπ καζεηή (Pass –Along 

Portfolio). 

 Νη θάθεινη πιηθνχ πνπ δηαβηβάδνληαη ζηνπο δηδάζθνληεο ηνπ καζεηή θαηά ην 

επφκελν ζρνιηθφ έηνο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο ηδηαίηεξε θαηεγνξία. Απηφ ην 

είδνο θαθέινπ ρξεζηκεχεη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπλέρεηα απφ ην έλα ζρνιηθφ 

έηνο ζην άιιν θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ. Ζ ζπζζσξεπηηθή 

θαηαγξαθή ηεο εξγαζίαο ηνπ καζεηή δηεπθνιχλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπλέρεηαο ζηελ αλάπηπμε θαη ηε κάζεζε ηνπ.  
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Γ) Ο θάθεινο πιηθνύ απνθνίηεζεο (Graduation Portfolio).  

 Νη θάθεινη απηήο ηεο κνξθήο δείρλνπλ ηα επίπεδα θαηνρήο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο 

πνπ επηηεχρζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Ρειεηφθνηηνη ή απφθνηηνη ιπθείνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηνχο ηνπο 

θαθέινπο ζε ζπλεληεχμεηο ηνπο θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. 

Δ) Ο ζύλζεηνο θάθεινο πιηθνύ (Composite portfolio).  

Ν ζχλζεηνο θάθεινο ζηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπ πεξηέρεη εξγαζίεο πεξηζζφηεξσλ 

καζεηψλ.  

Πχκθσλα κε ηνλ Slater (Classroom Assessment Techniques - Portfolios), κηα 

αθφκε θαηεγνξία είλαη ν θάθεινο αλνηρηήο κνξθήο (Open Format Portfolio). Ν 

ζπγθεθξηκέλνο θάθεινο παξέρεη κηα πην νμπδεξθή κνξθή ηνπ επηπέδνπ επίδνζεο 

ελφο καζεηή.  Πην θάθειν απηήο ηεο κνξθήο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ νπνηνδήπνηε πιηθφ ζεσξνχλ νη ίδηνη φηη απνηειεί απφδεημε ηεο 

θαηάθηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Αλ θαη ε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ 

είδνπο θαθέινπ ελέρεη έλαλ κεγαιχηεξν βαζκφ δπζθνιίαο γηα ηνπο καζεηέο, 

εληνχηνηο πνιινί εθπαηδεπφκελνη δειψλνπλ φηη είλαη πνιχ πεξήθαλνη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο θαθέινπ αιιά θαη γηα ην ρξφλν πνπ 

δαπάλεζαλ ζε απηφλ.  

3.1. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ  -  E-PORTFOLIO 

 

Ν ςεθηαθφο θάθεινο ηνπ καζεηή (e-portfolio), -πνπ είλαη επίζεο γλσζηφο ζηελ 

βηβιηνγξαθία θαη σο eportfolio, e-portfolio, efolio, digital portfolio, webfolio- είλαη 

θαηά βάζε κηα ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ θαθέινπ εξγαζηψλ ηνπ καζεηή, πνπ είλαη 

βαζηζκέλνο ζην ραξηί, δεκηνπξγεκέλνο ζ’ έλα ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη κε 

ελζσκάησζε φρη κφλν θεηκέλνπ, αιιά θαη γξαθηθψλ, ήρνπ θαη βίληεν.  

Έλα ειεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην είλαη κηα ζθφπηκε ζπιινγή ςεθηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ – ηδέεο, ζηνηρεία, αλαζηνραζκνί, αλαηξνθνδφηεζε θιπ – πνπ έρεη σο 

ζηφρν λα παξνπζηάζεη ζε έλα επηιεγκέλν αθξναηήξην ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

κάζεζε ή θαη ηηο ηθαλφηεηεο ελφο αηφκνπ. (Sutherland & Powell) 

Oη Wall et al.(2006). πεξηγξάθνπλ ηνλ ςεθηαθφ θάθειν ηνπ καζεηή σο:  

1. επηιεγκέλεο θαη δνκεκέλεο ζπιινγέο πιεξνθνξηψλ,  
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2. πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γηα εηδηθνχο ζθνπνχο θαη γηα λα 

παξνπζηάζνπλ/απνδείμνπλ θάπνηνπ ηηο επηηεχμεηο θαη ηελ αλάπηπμε, 

 3. πνπ απνζεθεχηεθαλ ςεθηαθά θαη πνπ νξγαλψζεθαλ κε ην θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ,  

4. πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ πνιπκέζσλ θαη ζπλήζσο κέζα ζ’ 

έλα δηθηπαθφ πεξηβάιινλ θαη 

 5. πνπ αλαθηήζεθαλ απφ κηα ηζηνζειίδα, ή πνπ επηδφζεθαλ κε CD-ROM ή κε DVD. 

(Αιηβίδνο & Ιηάπε, 2007) 

Έλαο αξθεηά επξχο νξηζκφο ζρεηηθά κε ην είλαη ειεθηξνληθφο θάθεινο κπνξεί λα 

βξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ PebblePad4 θαη είλαη ν αθφινπζνο: 

Ζιεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην είλαη έλα ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ηαπηφηεηα λα επηιέγνπλ θαη λα 

θαηαγξάθνπλ ηθαλφηεηεο, γεγνλφηα, ζρέδηα ή ζθέςεηο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο  

γη’ απηνχο. Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ αλάκεζα ζε απηέο ηηο θαηαγξαθέο, 

ελψ παξάιιεια επηηξέπεη ηε ζχλδεζε ηνπο κε άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ πνπ ηηο 

ζηνηρεηνζεηνχλ, επηηξέπνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζην ρξήζηε λα ελζσκαηψζεη ζηα 

πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, αθαδεκατθά ζηνηρεία.  

Γηεπθνιχλεη ηελ  απηνγλσζία, πξνάγεη ηνλ αλαζηνραζκφ, ππνζηεξίδεη ηνλ 

εκπινπηηζκφ κέζα απφ ηνλ ζρνιηαζκφ θαη  ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο 

απνδέθηεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Αλαπηχζζεηαη, εμειίζζεηαη θαη σξηκάδεη κέζα απφ 

ηελ πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζε απηφ, ρσξίο πεξηνξηζκφ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

Ξαξέρεη εξγαιεία γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο, 

γηα ηελ αθήγεζε ηζηνξηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα θαη 

παξάιιεια εμαζθαιίδεη ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα κνηξαζηεί, κε πνην αθξναηήξην, γηα πνην ζθνπφ θαζψο επίζεο 

θαη γηα πνην ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Απνηειεί έλα πξνζσπηθφ απνζεηήξην, έλα πξνζσπηθφ εκεξνιφγην, έλα ζχζηεκα 

ζπλεξγαζίαο θαη αλαηξνθνδφηεζεο θαη έλα  ςεθηαθφ ζέαηξν ζην νπνίν ην θνηλφ 

έρεη πξφζβαζε κφλν κέζσ πξφζθιεζεο. 

                                                           
4 http://www.pebblepad.co.uk/definitions.asp 

 

http://www.pebblepad.co.uk/definitions.asp
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Ζ Barrett (2000) ηνλίδεη φηη ν ειεθηξνληθφο θάθεινο επηηεπγκάησλ ρξεζηκνπνηεί 

ηηο ειεθηξνληθέο ηερλνινγίεο, επηηξέπνληαο ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θαθέινπ λα 

ζπιιέγεη θαη λα νξγαλψλεη ηα εθζέκαηα ηνπ θαθέινπ ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

κέζσλ (ήρνο, βίληεν, γξαθηθά, θείκελν). Ν θάθεινο επηηεπγκάησλ ρξεζηκνπνηεί 

κηα βάζε δεδνκέλσλ ή δεζκνχο ππεξθεηκέλσλ γηα λα δείμεη κε μεθάζαξν ηξφπν ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ  πξνηχπσλ ή ησλ ζηφρσλ, ησλ εθζεκάησλ θαη ηνπ 

αλαζηνραζκνχ. Ππρλά νη φξνη Ζιεθηξνληθόο Φάθεινο Δπηηεπγκάησλ θαη 

Τεθηαθόο Φάθειόο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ξαξφια  απηά ππάξρεη 

δηάθξηζε: Ν ειεθηξνληθφο θάθεινο πεξηέρεη εθζέκαηα ηα νπνία κπνξεί λα 

βξίζθνληαη ζε αλαινγηθή κνξθή, φπσο κηα βηληενηαηλία, ή κπνξεί λα είλαη ζε 

κνξθή αλαγλψζηκε απφ έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Πηνλ ςεθηαθφ θάθειν 

επηηεπγκάησλ, φια ηα εθζέκαηα έρνπλ κνξθή αλαγλσξίζηκε απφ έλα ππνινγηζηή. 

Ν ειεθηξνληθφο θάθεινο δελ είλαη κηα ηπραία ζπιινγή αληηθεηκέλσλ, αιιά έλα 

εξγαιείν αλαζηνραζκνχ  πνπ επηδεηθλχεη ηελ αλάπηπμε κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. 

3.2. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ   

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ απνηειεί έλα απφ ηα θνκβηθά ζεκεία 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Αθελφο δηφηη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, αθεηέξνπ δηφηη ηα αμηνινγηθά 

απνηειέζκαηα απνηεινχλ ηε βάζε ηεο πιεξνθφξεζεο θαηά ηε κεηάβαζε ησλ 

καζεηψλ ζε επφκελε ηάμε ή βαζκίδα εθπαίδεπζε. Ζ αμηνιφγεζε είλαη έλαο 

ηδηαίηεξα επξχο φξνο. Κπνξεί λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθά θάζε θνξά, αλάινγα κε ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε πνιινχο ηξφπνπο. Πε 

θάζε πεξίπησζε φκσο, φηαλ γίλεηαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν είλαη ζεκαληηθή, 

θαζψο πηζηνπνηψληαο ην επίπεδν γλψζεσλ ησλ καζεηψλ, ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία 

ηζρπξψλ θηλήηξσλ κάζεζεο.  

 

Ζ κέζνδνο ηεο αμηνιφγεζεο βάζεη θαθέινπ ζεσξείηαη σο ε βαζηθφηεξε κέζνδνο 

πινπνίεζεο ηεο Απζεληηθήο Αμηνιφγεζεο. Ν αηνκηθφο θάθεινο ηνπ καζεηή είλαη 

έλαο πξνζσπηθφο θάθεινο πνπ ηνλ ηεξεί θαη ηνλ ελεκεξψλεη ν ίδηνο ν καζεηήο 

Πχκθσλα κε ηε κέζνδν απηή ν ίδηνο ν καζεηήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ζπιιέγεη κε θξηηηθφ ηξφπν ελδεηθηηθά δείγκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπ ζε 

έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα, ηα αλαιχεη ν ίδηνο θαη ηα παξνπζηάδεη γηα 

αμηνιφγεζε θαη γεληθφηεξε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε.  
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Πχκθσλα κε ηνλ Henkin (1993) ν θάθεινο επηηεπγκάησλ πξνζθέξεη κηα νιηζηηθή 

αμηνιφγεζε, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθή θαη έγθπξε κέηξεζε αλψηεξσλ λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Δπηπξφζζεηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα πεγή, νη καζεηέο 

επσθεινχληαη απφ ηελ ρξήζε ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ, αθνχ γίλνληαη 

θαιχηεξνη εθηηκεηέο θαη θξηηέο ηνπ εαπηνχ ηνπο κέζα απφ ηνλ αλαζηνραζκφ 

ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία πνπ παξάγνπλ.  Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν θάθεινο 

επηηεπγκάησλ σο κέζνδνο αμηνιφγεζεο, ηφηε νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ  θαιχηεξεο 

ηθαλφηεηεο απηναμηνιφγεζεο θαη δελ εμαξηνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπο κφλν απφ ηνπο 

βαζκνχο. 

 

Έλα άιιν ζεκείν πνπ αμίδεη λα ηνλίζνπκε είλαη ην γεγνλφο φηη  κε ηε ρξήζε ηνπ 

θαθέινπ επηηεπγκάησλ παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εκπιαθνχλ ζε έλα δεκηνπξγηθφ δηάινγν θαη λα 

αλαπηχμνπλ θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο.  Ν Wiggins (1994) ηνλίδεη φηη 

ππάξρεη ηδηαίηεξα απμεκέλε δπζθνιία λα βαζκνινγεζεί κε αθξίβεηα θαη δηθαηνζχλε 

έλαο καζεηήο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη  κφλν ε βαζκνινγηθή θιίκαθα κε ζθνπφ λα 

εθθξαζηεί  ε πξφνδνο, ε εμέιημε θαη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή. (Cook - 

Benjamin, 2003) 

 

Ξξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ειεθηξνληθφο θάθεινο επηηεπγκάησλ σο 

κέζνδνο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα νη ζθνπνί ηεο 

αμηνιφγεζεο αιιά θαη ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα πξνζδηνξίδεηαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο.  

 

Κέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

 

• Ξνην είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ; Θα απνηειεί ν θάθεινο ζπιινγή φισλ 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ καζεηή ή ζα επηιέγνληαη ελδεηθηηθά κφλν θάπνηα ζηνηρεία ηεο 

δνπιεηάο ηνπ; Θα πεξηιακβάλεη ν θάθεινο κφλν νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο ηνπ 

καζεηή ή θαη άιια ζηνηρεία;  

 

• Ξνηνο απνθαζίδεη ηη ζα πεξηιεθζεί ζην θάθειν;  

 

• Ξνηνο ή πνηνη ζα έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην θάθειν; Ξφζν ζπρλά;  

 

• Ξνχ παξακέλεη ν θάθεινο;  
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Artifacts /  αληηθείκελα θαη εξγαζίεο 

Ρίηινο 

Ξεξηερόκελνπ 
Ξεξηερφκελν ηδηνθηήηεο 

Α. Πρνιηθέο εξγαζίεο Ηζηνξηθφ εξγαζηψλ ηαμηλνκεκέλν κε βάζε 

ηελ εκεξνκελία θαη κε ηε ζεκαηηθή 

δηάθξηζε. Κπνξεί λα πεξηέρεη 

 παξνπζηάζεηο 
 νκαδνζπλεξγαηηθέο εξγαζίεο 
 γξαπηέο εξγαζίεο κε δηνξζψζεηο θαη 

ζρφιηα απφ θαζεγεηέο  
 ιχζε αζθήζεσλ 
 νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 

 νηηδήπνηε ζα ήζειαλ λα θξαηήζνπλ 
θαζψο ζα είλαη πεξήθαλνη γη’ απηφ. 

καζεηήο 

 

εθπαηδεπηηθφο 

β. Αλζξσπηζηηθέο / 

πεξηβαιινληνινγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

ηζηνξηθφ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηέρεη: 

 πεξηγξαθή 
 θαηαγξαθή ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ γηα ηνλ καζεηή θαη 
ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

 θσηνγξαθίεο θαη ινηπφ πιηθφ 

καζεηήο 

γ. θαιιηηερληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

ηζηνξηθφ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηέρεη 

εηδηθεπκέλα πεδία φπσο: 

 ζπκκεηνρή ζε ρνξσδία / 
ζπγθξφηεκα 

 δεκηνπξγία κνπζηθήο ζχλζεζεο 
 επηζθέςεηο ζε κνπζηθά γεγνλφηα 
 βηνγξαθηθά αγαπεκέλσλ κνπζηθψλ 

ηέρλε 

 θσηνγξαθίεο εξγαζηψλ πνπ 
εθπνλήζεθαλ\δεκηνπξγηθέο 
θαιιηηερληθέο εξγαζίεο 

καζεηήο 

 

 

 

εθπαηδεπηηθφο 

 

δ. Ξνιηηηζηηθέο θαη 

κνξθσηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

ηζηνξηθφ ζπκκεηνρψλ ζε κνξθσηηθέο 

επηζθέςεηο ζε ζέαηξα, κνπζηθέο ζθελέο, 

κνπζεία, εθδξνκέο 

καζεηήο 

γξακκαηεία 

εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ 

ε. ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, 

εκεξίδεο 

ηζηνξηθφ ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα θαη ζε 

ζπλέδξηα ή εκεξίδεο  
καζεηήο 

Ξίλαθαο 2: Αληηθείκελα θαη εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα πεξηέρνληαη ζε έλαλ ειεθηξνληθό θάθειν 
5 

                                                           
5
 Προςαρμογι από : http://economu.files.wordpress.com/2010/12/intranet-e-portfolio1.jpg 
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Ρα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ κπνξεί λα είλαη: 

 

 Γείγκαηα εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν ή/θαη ην ζπίηη. 

 Έιεγρνη πξνφδνπ. 

  Θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ηεζη. 

 Φχιια πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Φχιια απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή. 

 Ξεξηγξαθηθέο παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Ξαξαηεξήζεηο ή πξνηάζεηο ηνπ καζεηή γηα ηε δηδαζθαιία. 

 Έπαηλνη, βξαβεία ή άιιεο δηαθξίζεηο. 

 Γεκηνπξγηθέο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο πνπ εθπνλεί ν καζεηήο κφλνο ηνπ ή σο     

κέινο νκάδαο. 

 Ό, ηη άιιν θξηζεί απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα είλαη πιήξεο θαη πην 

αληηθεηκεληθή ε αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή.  

3.3. ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ 

 

Νη Loretzo & Itelson  (2005), παξνπζηάδνπλ κηα ιίζηα ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ 

ελζθχπηνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ηελ πιήξε δπλακηθή ηνπ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ππνζηεξίδεη  θαη εληζρχεη ηε κάζεζε ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ.  

Ρα εξσηήκαηα απηά είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ρν θίλεηξν θαη ε παξψζεζε ησλ καζεηψλ γηα λα αζρνιεζνχλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν επηηεπγκάησλ, εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ. Ξψο κπνξνχκε λα 

δηαζθαιίζνπκε φηη νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη απηφλ ηνλ ζθνπφ; 

 Ν ειεθηξνληθφο θάθεινο ζα απνηειέζεη ην επίζεκν αξρείν ηεο εξγαζίαο 

ελφο καζεηή ζε επίπεδν ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ; 

 Ζ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ζα απνηειέζεη κηα 

πξναηξεηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ζα έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα πνπ ζα 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ; 

 Γηα πφζν θαηξφ κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπ καζεηή, ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη 

ν ειεθηξνληθφο θάθεινο; Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο αιιάμεη 
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εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ή γξαθηεί ζε άιιν κάζεκα, ν θάθεινο ηνπ ζα κπνξεί 

λα κεηαθεξζεί; 

 Ξνηνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ θαθέινπ;  

 Ξνηνη έρνπλ πξφζβαζε ζην θάθειν ηνπ καζεηή θαη ζε πνηνπο απφ απηνχο 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αιιαγέο; 

 Ξψο ζα αμηνινγεζεί ε εξγαζία ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαθέινπ; 

Απηέο απνηεινχλ κεξηθέο κφλν απφ ηηο εξσηήζεηο θαη ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ. Αξρηθά ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε 

απφ ηελ πξνζπάζεηα λα νξίζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ.  

3.3.1. ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΡΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ 

Δμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο, είλαη αξθεηνί νη εθπαηδεπηηθνί νπ αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

αμηνιφγεζεο.  Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ, κπνξεί λα εληζρπζεί ε  απηναμηνιφγεζε θαη ε απηναληίιεςε. 

Δπηπιένλ, κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπο, κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηε ζηνρνζεζία, αλάινγα πάληα, κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη 

ηελ θαηαλφεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε θαη ηε ζεκαζία 

ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζηνρνζεζίαο.  

Ν ειεθηξνληθφο θάθεινο επηηεπγκάησλ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ην γεγνλφο φηη ν 

θάζε καζεηήο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ καζεζηαθφ ξπζκφ θαη ζηξαηεγηθή. Κέζα απφ ηνλ 

θάθειν κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεία απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη παξάιιεια λα παξάζρνπλ έλα πιαίζην 

ηφζν γηα ηε δηακνξθσηηθή φζν θαη γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε.  

Δκπινθή ησλ καζεηώλ ζηελ πνξεία ηεο αμηνιόγεζεο ηεο πξνόδνπ ηνπο.  

Ρν ηζρπξφηεξν πιενλέθηεκα ηεο αμηνιφγεζεο κε ηε ρξήζε ηνπ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη κέζα απφ ηελ άκεζε εκπινθή ησλ καζεηψλ 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ ηνπο αιιά θαη κε 

ηελ δπλαηφηεηα πνπ ηνπο παξέρεηαη ψζηε λα εκπιαθνχλ ζηελ πνξεία αμηνιφγεζεο 

ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο αηνκηθήο ηνπο 

πξνφδνπ, νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο κάζεζεο 
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ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ είλαη πεξηζζφηεξν καζεηνθεληξηθή παξά 

δαζθαινθεληξηθή (Γεσξγνχζεο, 1998; Βαξζακίδνπ & Οεο, 2007). 

Θαιιηέξγεηα ηεο ππεπζπλόηεηαο ηνπ καζεηή γηα ηε δηθή ηνπ κάζεζε 

Δθφζνλ νη καζεηέο εκπιέθνληαη ελεξγά ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, 

ζπκκεηέρνληαο ζηε ζηνρνζεζία, ζηελ επηινγή ησλ εξγαζηψλ θηι., ελζαξξχλνληαη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα γίλνπλ ππεχζπλνη γηα ηε δηθή ηνπο κάζεζε. Έηζη, νη 

καζεηέο αηζζάλνληαη φηη έρνπλ κεγαιχηεξν ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο θαη γίλνληαη ππεχζπλνη γηα ηε δηθή ηνπο κάζεζε (Koca & Lee, 1998) 

Νη καζεηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ πνπ ζα αλαξηήζνπλ ζηνλ 

αηνκηθφ ηνπο θάθειν ελψ ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληα είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπκβνπιεπηηθφο θαη επηθνπξηθφο.  

Σπλδπαζκόο αμηνιόγεζεο θαη δηδαζθαιίαο/κάζεζεο 

Ν θάθεινο επηηεπγκάησλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

κάζεζεο. Νη  Gilman, Andrew and Rafferty (1995, φπσο αλαθ. ζηνπο Koca & Lee, 

1998) ηνλίδνπλ φηη ν θάθεινο επηηεπγκάησλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί φρη κφλν ην παξαγψκελν απνηέιεζκα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο αιιά θαη ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία γεληθφηεξα. Κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν παξέρεηαη ε επθαηξία γηα ην ζπλδπαζκφ ηεο κάζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο, 

εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ αμηνινγνχληαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο θαη, ζπλεπψο, κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο. 

Αλαθάιπςε ησλ δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηώλ ησλ καζεηώλ 

 

Ζ αμηνιφγεζε κε ηε κέζνδν ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο. Πχκθσλα κε 

ηνπο Owings and Follo (1992, φπσο αλαθ. ζηνπο Koca & Lee, 1998) ε αμηνιφγεζε 

κε ηε ρξήζε ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ  βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ  

ηφζν ηηο δπλαηφηεηεο φζν θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο. Έηζη, ζα κπνξνχλ πην εχθνια λα 

ζπλδέζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο κε ηηο επηηπρίεο θαη απνηπρίεο ηνπο. Ραπηφρξνλα, ζα 

κπνξνχλ λα ζέζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο γηα πεξαηηέξσ θαιιηέξγεηα ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο θαη βειηίσζε ησλ αδπλακηψλ ηνπο. (Καξηίδνπ - Φνξζίεξ, 2005) 
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Δηθόλα ησλ πνηθίισλ δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή  

Κέζα ζην θάθειν επηηεπγκάησλ κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ πνιιά ζέκαηα, 

πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα δείμνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο, λα παξνπζηάζνπλ πνηθίιεο δεμηφηεηεο, φπσο επίζεο θαη ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ γηα βειηίσζε θαη αλάπηπμε. Δπηπιένλ, ν κεγάινο 

αξηζκφο ζεκάησλ πνπ εθηίζεληαη ζην θάθειν, δίλεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο 

επξείαο έθηαζεο λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή.  

Έκθαζε ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο – πξνζαξκνγή ζε εμαηνκηθεπκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο.  

 

Ν θάζε καζεηήο πξνεηνηκάδεη ηνλ αηνκηθφ ηνπ θάθειν, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ νη θάθεινη πιηθνχ ζηνπο ηδηαίηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο πνπ 

έρνπλ ηεζεί γηα θάζε καζεηή. Ξαξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

παξνπζηάζνπλ εξγαζίεο πνπ λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζην δηθφ ηνπο καζεζηαθφ 

επίπεδν, ζην δηθφ ηνπο καζεζηαθφ ζηηι θαη ζηηο δηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο.  

 

Πξνώζεζε ελεξγεηηθήο κάζεζεο 

 

Κέζα απφ ηηο εξγαζίεο πνπ επηιέγνπλ νη καζεηέο γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηνλ 

θάθειν επηηεπγκάησλ, ν θάζε καζεηήο  κπνξεί λα παξαθνινπζεί ζηελά ηελ 

πξφνδν ηνπ θαη λα ζέηεη ηνπο δηθνχο ηνπ καζεζηαθνχο ζηφρνπο, ζπκκεηέρνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ελεξγά ζε φιε ηελ πνξεία ηελ κάζεζεο. 

 

Δπηπξφζζεηα ν Αλδξεαδάθεο (2006, φπ. Αλαθ. ζηνπο Βαξζακίδνπ & Οεο, 2007)  

απαξηζκεί θαη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ 

ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αμηνιφγεζεο.  

 Απνηεινχλ πινχζηα πεγή απζεληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ην ηη ζπκβαίλεη 

κέζα ζε κηα ζρνιηθή ηάμε θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ. 

 Δίλαη θαιά πξνζαξκνζκέλνη ζε εμαηνκηθεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, 

ηηο αηνκηθέο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή. 

 Κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαθνίλσζε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή 

ζε άιινπο (εθπαηδεπηηθφο επφκελεο ρξνληάο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, 

εξγνδφηεο, θ.ιπ.). 

 Δλζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή. 
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  Ν εθπαηδεπηηθφο απνθηά γλψζε γχξσ απφ ην ηη ν καζεηήο εθηηκά θαη ζε ηη 

απνδίδεη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε αμία.  

3.3.2. ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΡΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ 

 

Ν Αλδξεαδάθεο (2006, φπσο αλαθ. ζηνπο Βαξζακίδνπ & Οεο, 2007)) εληνπίδεη ηα 

βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο βάζεη θαθέινπ: 

 Απαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα  ζρεδηαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί έλα 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη ηδηαίηεξα 

ρξνλνβφξα, αθνχ γηα ηελ παξαγσγή κηαο αμηφπηζηεο  εθηίκεζεο ηεο 

κάζεζεο ηνπ καζεηή, ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη αξθεηέο 

εξγαζίεο.  

 Νη εξγαζίεο πνπ εθπνλνχλ νη καζεηέο είλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζνχλ, 

ηδηαίηεξα φηαλ πνηθίιινπλ απφ καζεηή ζε καζεηή. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ απαηηεί ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ππνθεηκεληθήο θξίζεο, 

γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηελ αμηνπηζηία ηεο βαζκνινγίαο (Venn, 2000). Ν 

Γεσξγνχζεο (1998), αλαθέξεη επίζεο φηη νη θξίζεηο γηα ηελ επίδνζε ηνπ 

καζεηή πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο θαη λα κελ επεξεάδνληαη  απφ παξάγνληεο 

πνπ είλαη άζρεηνη κε ηε δεμηφηεηα πνπ αμηνινγείηαη. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, θπξίσο εάλ νη 

θάθεινη επηηεπγκάησλ απνηεινχλ ηε κφλε ηππηθή πεγή αμηνιφγεζεο ηεο 

επίδνζεο ηνπ καζεηή.  

 Ζ δπζθνιία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ φηαλ έλαο θάθεινο 

δελ πεξηέρεη ζπγθξίζηκν πεξηερφκελν.  Ξξνθείκελνπ λα κπνξνχλ λα 

αμηνινγεζνχλ κε  φζν ην δπλαηφλ πην αληηθεηκεληθφ ηξφπν νη θάθεινη 

επηηεπγκάησλ, απαηηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα έρνπλ θξνληίζεη ηδηαίηεξα ηε 

δνκή ηνπ πιηθνχ πνπ παξνπζηάδνπλ. Γηα  ζπγθξίζεηο ηεο πξνφδνπ ηνπ 

καζεηή θαηά ηηο δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο ή γηα ζπγθξίζεηο καζεηψλ, νη 

θάθεινη πιηθνχ πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζπγθξίζηκν πεξηερφκελν (Γεσξγνχζεο, 

1998). Πε γεληθέο γξακκέο, φζν ιηγφηεξν ζπγθξίζηκα είλαη ηα πξντφληα, 

ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα ππάξμεη ζθάικα ζηελ αμηνιφγεζε.  

  Νη καζεηέο ζεσξνχλ ζε νξηζκέλα καζήκαηα φηη ε κέζνδνο απηή ζηεξείηαη 

ελδηαθέξνληνο. 

 Ιφγσ ηεο θχζεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη θάθεινη, ε 

αμηνπηζηία ηεο θαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ είλαη 

ζπρλά αξθεηά ρακειή. 
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 Ζ αμηνιφγεζε βάζεη θαθέινπ ζέηεη ζπρλά ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ηνπο 

καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ζεκαληηθή βνήζεηα απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. 

 Ζ έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζ’ απηή ηε 

κέζνδν. Ξνιιέο θνξέο, αθφκε θαη ππάξρνπλ ζαθή θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο, 

δελ πξέπεη λα ππνηεζεί φηη νη δηδάζθνληεο ζα εθαξκφζνπλ ηα θξηηήξηα αηά 

κε ζπλεπεία ρσξίο ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε. Όπσο επίζεο δελ πξέπεη 

λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα ηζρπξή ηάζε ζηνπο 

βαζκνινγεηέο λα εμαζζελεί ε αθξίβεηα ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Έηζη, επηβάιιεηαη λα ππάξρεη επαλεθπαίδεπζε θαηά πεξηφδνπο ζηνπο 

βαζκνινγεηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδα ε αμηνπηζηία 

θαη ε ζπλέπεηα ηνπο (Γεσξγνχζεο, 1998).  

 Νη θάθεινη ηνλίδνπλ ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ καζεηή παξά ηηο αδπλακίεο ηνπ. 

Νη καζεηέο πξνβάιινπλ δείγκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, απνθεχγνληαο φκσο 

λα επηδείμνπλ πξντφληα ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ ζθάικαηα. Ρν 

πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα δνκείηαη κε ηέηνηνλ ηξφπν 

ψζηε λα εκθαλίδνληαη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν καζεηήο, αλ 

θαη ζεσξείηαη θπζηθφ κέζα ζηνλ θάθειν λα δίλεηαη έκθαζε θαη ζηα ζεηηθά 

ζηνηρεία ηνπ καζεηή.  

 Ρέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Venn (2000) ε ζπιινγή θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ 

απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ψζηε λα ζεσξείηαη πιήξεο έλαο θάθεινο, είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο δχζρξεζηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ.  

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε κε ηελ 

ρξήζε ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ, είλαη ε ππνζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

γνλέσλ. Νη πεξηζζφηεξνη γνλείο έρνπλ ζπλεζίζεη λα ιακβάλνπλ ζην ηέινο θάζε 

βαζκνινγηθήο πεξηφδνπ, έλαλ έιεγρν πξνφδνπ, ζηνλ νπνίν ν καζεηήο αμηνινγείηαη 

κε ηε ρξήζε κηαο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο. Κηα αιιαγή, φπσο ε αμηνιφγεζε ηνπ 

καζεηή κε ηε ρξήζε ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ, απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα, 

ψζηε νη γνλείο λα γλσξίζνπλ  θαη λα απνδερηνχλ ηε θχζε θαη ηα πιενλεθηήκαηα 

ηνπ λένπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο.  

Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θαη ην ζέκα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ 

νξίδνληαη ηα standards γχξσ απφ ην θάθειν επηηεπγκάησλ. Κηα πξνζέγγηζε απηνχ 

ηνπ πξνβιήκαηνο πξνηείλεη ν θάζε δάζθαινο αλεμάξηεηα, λα νξίδεη ηα δηθά ηνπ  

θξηηήξηα κε βάζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ζρεηηθά κε ηελ 

πινπνίεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ  (Conn et al., 2004 -2005). 
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3.3.3. ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ 

ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ 

 

Ο ειεθηξνληθόο θάθεινο εληζρύεη ηελ ελεξγό κάζεζε. 

 Ζ ειεθηξνληθφο θάθεινο  βνεζά ηνπο καζεηέο λα νξίζνπλ ζηφρνπο φζνλ αθνξά 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπο  θαη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ζρεηηθά κε ηε κάζεζε  ηνπο. 

Κε απηφ ηνλ ηξφπν νη εθπαηδεπφκελνη εκπιέθνληαη πην ελεξγά θαη αηζζάλνληαη φηη 

αλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπο.  

Ο ειεθηξνληθόο θάθεινο δίλεη θίλεηξα γηα κάζεζε. 

Νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηζρπξφ θίλεηξν γηα κάζεζε, φηαλ αηζζάλνληαη φηη ε 

παξαγφκελε εξγαζία ηνπο δελ απεπζχλεηαη κφλν πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά 

κπνξεί λα είλαη πξνζβάζηκε ζηνλ θαζέλα κέζα απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ.  Αθφκε, ε 

ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ελζαξξχλεη ηνλ αλαζηνραζκφ, ν νπνίνο 

απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο κάζεζεο.  

Ο ειεθηξνληθόο θάθεινο απνηειεί εξγαιείν αλαηξνθνδόηεζεο.  

Ν ειεθηξνληθφο θάθεινο επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη  ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ. Κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, δεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα 

αλαηξνθνδφηεζεο φπνπ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ηαπηφρξνλα δηάθνξεο 

δηαδηθαζίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ.   

Ο ειεθηξνληθόο θάθεινο απνηειεί εξγαιείν ζπδήηεζεο γύξσ από ηελ 

απόδνζε ηνπ καζεηή.  

Ρν ειεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηνλ δηάινγν γχξσ απφ ηε κάζεζε, αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

ηνλ εθπαηδεπφκελν, αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ γνλέα, αλάκεζα ζηνλ 

γνλέα θαη ηνλ καζεηή. Ζ  ρξήζε ηνπ θαθέινπ, είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε  κηα 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ καζεηή 

κέζα απφ ηελ επίδεημε ηεο εξγαζίαο ηνπ, ζηνηρείν ην νπνίν δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν βαζκνιφγεζεο.   
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Δηθόλα 1: Ξξόζβαζε ζηνλ Ζιεθηξνληθό Φάθειν 

Ο ειεθηξνληθόο θάθεινο είλαη εύθνια πξνζβάζηκνο.  

 Ρν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ ζε ζχγθξηζε κε 

ην παξαδνζηαθφ ραξηνθπιάθην απνηειεί ην  γεγνλφο φηη παξέρεη άκεζε θαη εχθνιε 

πξφζβαζε ζηηο εξγαζίεο ηνπ καζεηή.  Ρα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ 

καζεηή είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ  ζηνπο καζεηέο, ζηνπο γνλείο 

ζηνπο δαζθάινπο.  Απηή ε δηαδηθαζία δηαζθαιίδεη  επθνιία ζηελ πξφζβαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ, πξαθηηθά απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο γεο.   

Σηνλ ειεθηξνληθό θάθειν κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο πνιπκέζσλ 

 Κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ, ν καζεηήο κπνξεί λα απνζεθεχζεη πέξα 

απφ ηηο γξαπηέο ηνπ εξγαζίεο θαη δείγκαηα απφ άιινπ είδνπο εξγαζίαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα έλα ζθίηζν, έλα βίληεν θ.α. 

Δπθνιία ζηελ αλαβάζκηζε 

Ρν πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ κπνξεί πνιχ εχθνια λα αλαβαζκηζηεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, αιιά αθφκε θαη λα δηαηεξεζεί γηα 

πεξηζζφηεξα ρξφληα.  
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3.3.4. ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ 

ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ  

 

Ζ επειημία πνπ παξνπζηάδεη ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ σο πξνο ηελ  

ζπιινγή θαη απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ, πέξα απφ ηηο ζεηηθέο πιεπξέο πνπ 

παξνπζηάδεη, πνιχ ζπρλά κπνξεί λα νδεγήζεη  θαη ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

εμαηηίαο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ν θάζε 

ελδηαθεξφκελνο λα αμηνπνηήζεη έλαλ ειεθηξνληθφ θάθειν, ηεο πιεζψξαο επηινγψλ 

πνπ ππάξρνπλ σο πξνο ην ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αιιά θαη 

εμαηηίαο ηνπ γξήγνξνπ ξπζκνχ κε ηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ε ηερλνινγία. 

(Zubizarreta, 2004). 

Πχκθσλα κε ην NEA (National Education Association),  ε κεηάβαζε απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ θάθειν ζηνλ ειεθηξνληθφ, ζα πξέπεη λα γίλεη αθνχ πξψηα έρνπλ 

ιπζεί θάπνηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Ξξόζβαζε: Νη καζεηέο αιιά θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε 

φρη κφλν ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο αιιά θαη ζην ινγηζκηθφ πνπ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ.  

Γηαρείξηζε: Ξξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ, ζα πξέπεη λα 

θαζνξηζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.               

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ην  Cooper of Texas Tech University έλα βαζηθφ 

κεηνλέθηεκα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη γηα ηε ζάξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην θάθειν, 

απαηηείηαη θαηάιιεινο εμνπιηζκφο ή αθφκε θαη εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο. Αθφκε, απαηηείηαη κεγάιε κλήκε πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεπηνχλ νη 

εξγαζίεο ησλ καζεηψλ, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα κελ  κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί ην ειεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην ζε κηα δηζθέηα ππνινγηζηή.  

Αθφκε, φηαλ ην ραξηνθπιάθην βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα ελζθήςνπλ 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ζέκαηα αζθαιείαο. Πην εκπφξην θπθινθνξεί 

ινγηζκηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ, αιιά ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο δελ είλαη θαηάιιειν γηα λα θαιχςεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη ηερληθή ππνζηήξημε 

απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ αλάπηπμε  θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ ινγηζκηθνχ.  



 
57 

 

3.4. ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΑ ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ 

 

Απφ  ηε ζηηγκή πνπ ην ειεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην απνηειεί ηελ ηερλνινγηθή 

αιιαγή ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ, αλαπφθεπθηα πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ.  

 

Δπίζεο, δελ πξέπεη λα παξαβιέπνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Πχκθσλα κε ηνπο  Abrami θαη Barrett (2005)  ππάξρεη ε 

πξφθιεζε ηεο απζεληηθφηεηαο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ ησλ 

καζεηψλ. Ζ κεγαιχηεξε αλεζπρία εκπίπηεη ζην γεγνλφο φηη δελ είλαη πάληα εχθνιν 

λα γίλεη αληηιεπηφ αλ ηα πξντφληα πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή ζην θάθειν ηνπο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο ίδηνπο. Δπηπξφζζεηα,  νη 

Meeus et al. (Chou & Chen, 2008) εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία φηη νη καζεηέο κε 

ειάρηζηεο ηθαλφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κπνξεί λα κελ 

βαζκνινγνχληαη αληηθεηκεληθά ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαθέινπ ηνπο, αιιά ε αμηνιφγεζε ηνπο κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ ηελ εκθάληζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπνζεηνχλ ζην θάθειν, ηα νπνία ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ, δελ έρνπλ ειθπζηηθή κνξθή.   

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ειεθηξνληθφο θάθεινο εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο  

κάζεζεο  ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θαη νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο.  

 

Πχκθσλα κε ηνλ Challis  (2005), γηα λα αλαπηπρζνχλ ζην έπαθξν νη δπλαηφηεηεο 

πνπ δίδνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

άκεζε ζχλδεζε κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Κηα κειέηε πεξίπησζεο, 

πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο  Hickerson and Preston ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηβεβαηψλεη φηη φηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαθέινπ, ηφηε κπνξεί λα εληζρπζεί ε κάζεζε αιιά θαη λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο 

γχξσ απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ.    
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3.5. ΠΓΘΟΗΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΦΑΘΔΙΝ 

ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ  

 

Νη Lorenzo θαη Ittelson (2005b), ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ειεθηξνληθά ραξηνθπιάθηα 

απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε θαηλνηνκία πνπ εηζήρζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, έπεηηα απφ ηελ  εηζαγσγή ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (course management systems). 

 

Πχκθσλα κε ηνπο Strudler θαη Wetzel (2005), απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν ειεθηξνληθφο 

θάθεινο επηηεπγκάησλ απνηειεί ηελ εμέιημε ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ, 

πνιιά απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ  ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε 

ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπ θαθέινπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ θαη ζηελ 

ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ. Ρέηνηα νθέιε είλαη: 

· Ζ αλάπηπμε ηεο κάζεζεο 

· Ζ ππνζηήξημε ηεο απηναμηνιφγεζεο 

· Ζ ελίζρπζε ηνπ αλαζηνραζκνχ 

· Ζ αλάπηπμε θηλήηξσλ γχξσ απφ ηε κάζεζε 

Πχκθσλα κε ηελ  Barrett (1999) ε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ απφ ηνλ αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ θάθειν επηθεληξψλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ ηερλνινγηθή αιιαγή  πνπ επέξρεηαη  κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπο, 

αθνχ ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην παξακέλεη ίδην. Ρα πξφζζεηα νθέιε ηεο 

ειεθηξνληθήο  ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή είλαη ηα εμήο:  

 

1. Γηαηήξεζε 

Ν ειεθηξνληθφο θάθεινο κπνξεί  εχθνια λα  αλαζεσξείηαη θαη λα αλαλεψλεηαη, 

ράξε ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ κνξθή  (Barrett H. , 2000). 

 

2. Απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά 

Ν παξαδνζηαθφο θάθεινο είλαη νγθψδεο θαη παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηε κεηαθνξά 

ηνπ. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ δελ απαηηείηαη ε ρξήζε ραξηηνχ 

θαη παξάιιεια επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε θαη ν δηακνηξαζκφο ηνπ πιηθνχ πνπ 

πεξηέρεη είηε κε ηελ ρξήζε νπηηθνχ δίζθνπ (cd) είηε κε ηε ρξήζε ππεξζπλδέζκσλ, 

φηαλ ην πιηθφ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην δηαδίθηπν. Δπηπιένλ, ζηελ ειεθηξνληθή 

κνξθή ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο δηαζέζηκνο γηα ηελ απνζήθεπζε πνιπκέζσλ 

(Barrett H., 2000; Ahj, 2004). Ρν πεξηερφκελν κπνξεί κε ζρεηηθή επθνιία λα 

εγγξαθεί ζε έλαλ νπηηθφ δίζθν γηα λα δηακνηξαζηεί. Κε ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα γηα πην άκεζε αλαηξνθνδφηεζε απφ πεξηζζφηεξεο πεγέο. (Lorenzo & 

Ittelson, 2005; Ahj, 2004). 
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3.  Κνξθή δεδνκέλσλ - Πνιιαπιέο Αλαπαξαζηάζεηο 

 Ν ειεθηξνληθφο θάθειφο κπνξεί λα πεξηέρεη θείκελα,  αιιά θαη πιηθφ ζε άιιεο 

κνξθέο, φπσο αξρεία ήρνπ θαη εηθφλαο, γξαθηθά, θσηνγξαθίεο θαη παξνπζηάζεηο 

(Mason, Pegler, & Weller, 2004). 

 

4.Πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη επειημία 

Δίλαη ζρεηηθά εχθνιν λα πξνζηεζεί λέν πιηθφ, λα δηαγξαθνχλ παιαηφηεξα αξρεία, 

λα γίλεη αλαδηάηαμε ηνπ πιηθνχ ή λα αιιάμεη ε ζεηξά κε ηελ νπνία παξαηίζνληαη νη 

πεγέο ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθφ ραξηνθπιάθην, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ 

παξνπζηάδεη απμεκέλε δπζθνιία ζρεηηθά κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ. Δπηπξφζζεηα, 

κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ, ν ρξήζηεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο  λα 

παξαηάμεη ην πιηθφ ηνπ αθνινπζψληαο κηα απζηεξή γξακκηθή ή ηεξαξρηθή δνκή.  

(Chappell & Schermerhorn, 1999). 

 

5. Πξόζβαζε  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ην ίδην ςεθηαθφ πιηθφ κπνξεί λα 

αλαδηνξγαλσζεί θαη λα παξνπζηαζηεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν εμππεξεηψληαο θάζε 

θνξά δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Δάλ ν ειεθηξνληθφο θάθεινο θηινμελείηαη ζε κηα 

ηζηνζειίδα, ην πεξηερφκελν ηνπ κπνξεί λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκν απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο, ηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο γνλείο (Barrett H. , 2000). 

Ξαξ’ φια απηά φκσο, ν ειεθηξνληθφο θάθεινο δελ είλαη απιά κηα πξνζσπηθή 

ηζηνζειίδα κε ζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχλ ζε δείγκαηα εξγαζίαο.   

 

Πηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή ηνπ δηαδηθηχνπ, κε ηελ νπνία ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ θαθέινπ, κπνξεί  λα δηαρεηξηζηεί θαη λα νξγαλψζεη ην πιηθφ ηνπ 

ζε θαθέινπο, λα πξνζζέζεη πιηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη έρεη 

θαηαζθεπαζηεί κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ ινγηζκηθψλ, αιιά θαη λα ειέγρεη ηελ 

πξφζβαζε ζηνλ θάθειφ ηνπ, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα παξαρσξήζεη δηθαηψκαηα 

ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα, πξνθεηκέλνπ λα ζρνιηάζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ.  Έηζη, 

αληαιιάζζνληαη ζρφιηα θαη γίλνληαη ζπδεηήζεηο, κεηαμχ ηνπ  θάηνρνπ ηνπ θαθέινπ 

αιιά θαη ησλ δαζθάισλ, ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ησλ θίισλ, δίδεηαη 

αλαηξνθνδφηεζε αιιά θαη ην ίδην ην άηνκν αλαζηνράδεηαη ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο 

θαη ηελ πξφνδφ ηνπ. Αλάινγα κε ην ινγηζκηθφ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δίλεηαη 

ζπγθεθξηκέλε πξφζβαζε ζε ηκήκαηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

πνπ θαιείηαη ν θάθεινο λα εμππεξεηήζεη θάζε θνξά.    
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6. Οξγάλσζε 

Νη καζεηέο κπνξνχλ  λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία γηα λα νξγαλψζνπλ ην 

ειεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην ηνπο. Ρα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θάθειν 

κπνξνχλ κε επθνιία λα νξγαλσζνχλ θαη λα ηαμηλνκεζνχλ (Barrett H. , 2000; 

Mason, Pegler, & Weller, 2004) . 

 

7. Ηθαλόηεηεο ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.  

Ξξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί έλαο νινθιεξσκέλνο θάθεινο, νη καζεηέο ζα πξέπεη 

λα έρνπλ  επαξθείο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  

Δπηπξφζζεηα, έλαο νινθιεξσκέλνο θάθεινο, κπνξεί λα εμππεξεηήζεη  θαη σο 

απφδεημε ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ (Barrett 

H. , 2000; Abrami & Barrett, 2005).  

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην ελλνηνινγηθφ θαη ζεσξεηηθφ πιαίζην ηαπηίδεηαη 

ηφζν γηα ην παξαδνζηαθφ φζν θαη γηα ην ειεθηξνληθφ  ραξηνθπιάθην. Ρν ζεκείν 

ζην νπνίν εληνπίδεηαη ε βαζηθή δηαθνξά ηνπο είλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Ρα 

νθέιε πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, βνεζνχλ ψζηε ν ειεθηξνληθφο θάθεινο λα μεπεξλά ηνλ παξαδνζηαθφ.  

 

Όκσο, φζνλ αθνξά ηα παηδαγσγηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε 

ηνπ θαθέινπ, ηφηε παξαηεξνχκε φηη ν ειεθηξνληθφο θάθεινο παξνπζηάδεη ηα ίδηα 

πξνβιήκαηα κε ηνλ παξαδνζηαθφ, φπσο ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα, αιιά 

επηπιένλ ελζθήπηνπλ θαη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο, φπσο νη κεησκέλεο ηθαλφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ αξθεηνί καζεηέο σο 

πξνο ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαθέινπ 

(Gibson & Barrett, 2003). 

 

Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, εληνπίδεηαη ην θαηλφκελν 

φηη είλαη ειάρηζηεο νη εκπεηξηθέο κειέηεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ θάθειν (Abrami & Barrett, 2005).   

 

 Ζιεθηξνληθόο Ξαξαδνζηαθόο 

Ξνιπκέζα  Κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ 

εηθφλεο, αξρεία video, αξρεία 

ήρνπ, θείκελα θιπ.  

Κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

θείκελν θαη θσηνγξαθίεο. 

Νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή 

πνιπκέζσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

απνζεθεπκέλε ζε CDs, DVDs 

πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν. 
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Φνξεηόηεηα Κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε Cd, 

αιιά κπνξεί λα είλαη 

πξνζβάζηκνο απφ θάζε 

ππνινγηζηή κε ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν.  

Δίλαη νγθψδεο θαη απαηηείηαη ε 

κεηαθνξά θαθέισλ, γεγνλφο 

πνπ δπζρεξαίλεη ηε 

θνξεηφηεηα. 

Αζθάιεηα  Δμαξηάηαη απφ ην ινγηζκηθφ πνπ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. πάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα πξνζθιεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα πνπ ζα 

έρνπλ πξφζβαζε ζην 

ραξηνθπιάθην, ν θάθεινο 

κπνξεί λα είλαη πξνζβάζηκνο 

γηα φινπο ή αθφκε θαη 

ηδησηηθφο.  

Ξξφζβαζε ζην ραξηνθπιάθην 

έρνπλ κφλν απηνί ζηνπο 

νπνίνπο δίλεηαη έλα 

αληίγξαθφ ηνπ.  

Ηθαλόηεηα επίδεημεο 

απόθηεζεο 

γλώζεσλ κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ  

λαη λαη  

Αλαηξνθνδόηεζε Δμαξηάηαη απφ ην ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ θαθέινπ. 

Κπνξεί λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

γηα παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο 

αιιά θαη ε επηινγή αλ απηή ζα 

είλαη νξαηή ζε θάζε επηζθέπηε 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.  

Γελ είλαη ηφζν εχθνιε ε 

παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο θαη 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

μερσξηζηφ έγγξαθν ψζηε λα 

κπνξεί θάπνηνο λα ζρνιηάζεη 

γχξσ απφ ηα αληηθείκελα ελφο 

ραξηνθπιαθίνπ.  

Γπλαηόηεηα γηα 

ζπλεξγαζία - 

επηθνηλσλία  

Δπθνιία δηακνηξαζκνχ κε ηελ 

απνζηνιή ηνπ ππεξζπλδέζκνπ. 

πάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο 

ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θαθέινπ πνπ 

δηακνηξάδεηαη, φπσο επίζεο θαη 

ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη .  

Ν δηακνηξαζκφο γίλεηαη κε ηε 

ρξήζε θσηνηππεκέλσλ 

αληίγξαθσλ.  

Δπειημία πάξρεη, αιιά ν βαζκφο ηεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, φπσο 

επίζεο θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα 

ρξήζεο ηνπ.  

Ζ επειημία πνπ παξέρεηαη 

ππφθεηηαη ζηνπο θπζηθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ έρεη ε 

ρξήζε ηνπ ραξηηνχ.  

Νξγάλσζε θαη 

θαηεγνξηνπνίεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ 

Ρν πιηθφ κπνξεί εχθνια λα 

νξγαλσζεί, λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί θαη λα 

ηξνπνπνηεζεί. 

Ρν πιηθφ κπνξεί λα νξγαλσζεί 

θαη λα θαηεγνξηνπνηεζεί φκσο 

δελ είλαη εχθνιε ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ.  

Ξίλαθαο 3: Βαζηθά Πηνηρεία Ζιεθηξνληθνύ θαη Ξαξαδνζηαθνύ Φαθέινπ6 

 

                                                           
6
 Προςαρμογι από : http://ctlt.ubc.ca/resources/teaching/portfolios/ 
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3.6. ΠΡΑΓΗΑ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΦΑΘΔΙΝ 

ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ 

Ξξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ν θάθεινο επηηεπγκάησλ ζηελ ηάμε, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη πξψηα λα δψζεη απαληήζεηο ζε κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ηφζν ην εχξνο φζν θαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ 

θαθέινπ ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ ηάμε θαη ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Όπσο αλαθέξεη θαη ν Αξβαλίηεο (2007) ηα  αξρηθά εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα 

ηεζνχλ είλαη ηα εμήο: 

 Πε πνηνπο ηνκείο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηεξνχκαζηε ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη φξγαλα αμηνιφγεζεο; 

 Ξψο ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο κε ηε ρξήζε ηνπ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ ζπκπιεξψλεη θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ζηα 

πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο; 

  Ξνηεο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπκπεξηθνξέο, ηα απνηειέζκαηα ή ηα 

πξφηππα επίδνζεο (standards) πνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηνλ ππξήλα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ ; 

  Ξνην απφ ηα απνηειέζκαηα απηά κπνξεί λα αμηνινγεζεί 

απνηειεζκαηηθφηεξα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζέγγηζε ηνπ portfolio; 

 Ξνηεο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ καο δίλνπλ απνδείμεηο ηεο κάζεζεο θαη 

ηεο πξνφδνπ ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ; 

  Ξψο κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε φηη νη καζεηέο θαηαιαβαίλνπλ ην ζθνπφ 

θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε 

ελφο portfolio;  

Αθνχ απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηά ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππφςε ηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ αθνινπζνχλ:  

Α) ην ζθνπό 

Β) ηα θξηηήξηα 

Γ)  ηα ζηνηρεία πεξηερνκέλνπ  
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Πηε ζπλέρεηα  αλαθέξνληαη ηα ζηάδηα ηα νπνία παξέρνπλ έλα πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο νξγάλσζεο ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή. 

Α’ ζηάδην  Πξνζδηνξηζκόο ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ πνπ ζα αμηνινγεζνύλ 

κέζσ ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ 

Ρν ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηεο νξγάλσζεο ηεο αμηνιφγεζεο κέζσ ηνπ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Κέζα απφ ηνπο 

ζηφρνπο πνπ απνθαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηίζεηαη ε βάζε 

γηα ηελ επηινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζην θάθειν. 

Απηή ε αξρηθή θάζε αλάπηπμεο ελφο portfolio ζπλεπάγεηαη ηε ιήςε απνθάζεσλ εθ 

κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ. Κέζα απφ βαζηθέο εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο 

δάζθαινη θαη καζεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο, νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ πιήξσο ην ζθνπφ ηεο ηήξεζεο ηνπ portfolio θαη 

ηεο ζέζεο ηνπ σο κέζνπ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπο. Νη 

εξσηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζην ζθνπφ, ην ρξφλν, ηα πιηθά θαη ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ (Αξβαλίηεο, 

2007). 

Ν εθπαηδεπηηθφο, φπσο αλαθέξεη ν Γεσξγνχζεο (1998), ζα πξέπεη ζε απηφ ην 

ζηάδην λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ιφγν πνπ νδεγεί ζηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ, ζηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζθνπνχο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ, γηα πνηα 

κνξθή αμηνιφγεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν θάθεινο επηηεπγκάησλ, θαζψο επίζεο θαη 

πνηνο ζα εκπιαθεί ζηε ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζθνπψλ θαη ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ.  

Β ζηάδην  Δλεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ηε κέζνδν αμηνιόγεζεο κε βάζε 

ην θάθειν επηηεπγκάησλ  

Πε απηφ ην ζηάδην νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε απηή ηε 

κέζνδν αμηνιφγεζεο. Νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ν θάθεινο επηηεπγκάησλ ζα επεξεάζεη ηε βαζκνινγία ηνπο θαη παξάιιεια λα 

αληηιεθζνχλ φηη κέζα απφ απηφλ ζα παξνπζηάδνληαη νη βαζηθφηεξεο δεμηφηεηεο, 

γλψζεηο θαη ηδέεο πνπ ζα απνθηήζνπλ. 

Ρέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ε βαζηθή ηδέα ηεο ρξήζεο απηνχ ηνπ 

ηξφπνπ αμηνιφγεζεο είλαη ε πξνζερηηθή επηινγή ζηνηρείσλ πνπ ζα απνδεηθλχνπλ 

ηε κάζεζε πνπ έρεη επηηεπρζεί.  
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Γ ζηάδην Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ  

Πε απηφ ην ζηάδην ζα πξέπεη λα απνθαζηζηεί κέζα απφ πνηα αληηθείκελα πνπ ζα 

πεξηιεθζνχλ ζην θάθειν απεηθνλίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαη νη ζηφρνη ησλ 

καζεηψλ. 

 

Όιεο νη επηινγέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπιινγή ηνπ portfolio πξέπεη ζαθψο λα 

απεηθνλίδνπλ ηα θξηηήξηα θαη ηα πξφηππα (standards) πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε. (Αξβαλίηεο, 2007) Ρν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ πξέπεη 

λα βαζίδεηαη ζην ζθνπφ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Σσξίο έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ν 

θάθεινο επηηεπγκάησλ θαηαληά λα είλαη απιψο έλαο θάθεινο κε εξγαζίεο ηνπ 

καζεηή.  Γη΄ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ εξγαζηψλ 

πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζην θάθειν. Ππλήζσο ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ κπνξεί 

λα πάξεη αξθεηέο κνξθέο φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 Ξίλαθαο πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ  

 Απηνβηνγξαθία  

 Απνζπάζκαηα/δείγκαηα εκεξνινγίνπ ηνπ καζεηή  

 Ξεξηιήςεηο εξγαζηψλ  

 Γξαπηνί δηάινγνη/ζπλεληεχμεηο  

 Νκαδηθέο εξγαζίεο (projects)  

 Άξζξα εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ  

 Ξξφρεηξεο, αλαζεσξεκέλεο θαη ηειηθέο κνξθέο εξγαζηψλ ηνπ καζεηή  

 Δξγαζίεο πνπ λα δείρλνπλ ηηο δηνξζψζεηο ιαζψλ απφ ηνλ ίδην ην καζεηή  

 Αλαθνξά ηνπ καζεηή, ε νπνία λα πεξηγξάθεη κε ζπληνκία ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν επηηεπγκάησλ  

 Βηληενηαηλίεο ή θσηνγξαθίεο νκαδηθψλ εξγαζηψλ (projects)  

 Ζρνθαζέηεο θαη βηληενηαηλίεο κε ερνγξαθεκέλα θαη βηληενγξαθεκέλα 

ζηνηρεία, πνπ λα είλαη ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ηνπ καζεηή (ζπλεληεχμεηο, 

επηζθέςεηο, θηι.)  

 Πρφιηα απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκκαζεηέο  

 Γηαγσλίζκαηα (Καξηίδνπ - Φνξζίεξ, 2005) 
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Γ’  ζηάδην Πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ  

 

Πε απηφ ην ζηάδην ζα πξέπεη λα έρεη θαζνξηζηεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν 

ζα γίλεη ε ρξήζε ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ ζηελ ηάμε θαη παξάιιεια λα 

θαζνξηζηνχλ ζπλαληήζεηο ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη αλ αθνινπζείηαη ε ζσζηή πνξεία 

ζρεηηθά κε ηελ εηνηκαζία ηνπ θαθέινπ. 

 

Δ’ ζηάδην Αμηνιόγεζε ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ θαη αλαηξνθνδόηεζε  

 Ρν πιηθφ ζε έλα θάθειν επηηεπγκάησλ πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλν θαηά 

ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη θαηά θαηεγνξίεο, ψζηε λα κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα 

αμηνινγήζεη ηα επηηεχγκαηα ηνπ καζεηή.  

 Πε κηα ζσζηή αμηνιφγεζε πάληνηε γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο πξφζθαηεο κε ηελ 

πξνεγνχκελε δνπιεηά ηνπ καζεηή. Απηή ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα δείρλεη 

ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή ζε ζρέζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν επίδνζεο, 

πνπ είλαη ζχκθσλν κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηηο πξνζδνθίεο 

αλάπηπμεο ηνπ καζεηή.  

 Ν θάθεινο επηηεπγκάησλ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχγθξηζε 

ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο. Ξξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

ηεο πξνφδνπ ηνπ θαζελφο καζεηή μερσξηζηά ζε θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 Θάζε εξγαζία ηνπ θαθέινπ πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζα έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ αξρή.  

 Κπνξεί, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε απηναμηνιφγεζε σο κέζν γηα ηελ 

ζπληξέρνπζα αμηνιφγεζε, εθφζνλ ν καζεηήο πξέπεη λα δηθαηνινγήζεη ην 

βαζκφ ηνπ, θάλνληαο αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο 

ηνπ θαθέινπ ηνπ. Έηζη, ε αμηνιφγεζε γίλεηαη πην απιή γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, αθνχ ν καζεηήο κπνξεί λα απνδείμεη ζε πνην βαζκφ έρεη 

πεηχρεη θάζε ζηφρν.  

 Αθνχ ν καζεηήο έρεη θαηαβάιεη πνιιή πξνζπάζεηα θαη έρεη επελδχζεη πνιχ 

ρξφλν γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ θαθέινπ, ζπζηήλεηαη φπσο ν εθπαηδεπηηθφο 

παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ θάζε καζεηή, ε 

νπνία λα κελ είλαη απιψο έλαο βαζκφο. Έλαο πηζαλφο ηξφπνο είλαη ε 

πξνζζήθε ζην θάθειν κηαο επηζηνιήο, ε νπνία λα δίλεη κε ιεπηνκέξεηεο ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ησλ εξγαζηψλ, έηζη πνπ λα 

δεκηνπξγείηαη έλα πξνθίι ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή. Άιιε επηινγή είλαη 

ε εηνηκαζία πηζηνπνηεηηθψλ ζηα νπνία λα παξέρνληαη ζρφιηα γηα ηα ζεηηθά 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαζψο θαη εηζεγήζεηο γηα κειινληηθνχο ζηφρνπο.  
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 Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο θηινζνθίαο ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θαη ελεξγεηηθνχ 

ηξφπνπ αμηνιφγεζεο κε ηε κέζνδν ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ είλαη νη 

ζχληνκεο αηνκηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ θάζε καζεηή. Π' 

απηέο ζπδεηείηαη ε πξφνδνο θαη ηίζεληαη νη ζηφρνη γηα ηελ επφκελε 

ζπλάληεζε. Νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνπλ απηέο 

ηηο ζπλαληήζεηο θαη λα έρνπλ ππφςε ηνπο ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ, φηαλ 

επηιέγνπλ ηα ζέκαηα γηα ηελ επφκελε ζπλάληεζε. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη 

ζπλαληήζεηο απηέο κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπληξέρνπζα 

αμηνιφγεζε γηα ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή. Κπνξνχλ, επίζεο, λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, φηαλ ν καζεηήο παξνπζηάζεη 

ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ θαθέινπ, θαη καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθαζίζνπλ 

γηα ηνλ ηειηθφ βαζκφ. Απηή είλαη κηα επθαηξία πνπ παξέρεηαη ζην καζεηή λα 

ζπδεηήζεη ην βαζκφ ηνπ θαθέινπ ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ελδεηθηηθά ζηνηρεία 

ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηνπο ζηφρνπο νη νπνίνη έρνπλ 

ζπκθσλεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ.  

Ση’ ζηάδην Έθζεζε - Παξνπζίαζε ησλ θαθέισλ επηηεπγκάησλ 

Κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ θαθέισλ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ νη πην θάησ 

δξαζηεξηφηεηεο:  

 Έθζεζε θαθέισλ επηηεπγκάησλ. Νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζα έρνπλ έηζη 

ηελ επθαηξία λα δνπλ ηνπο θαθέινπο απηνχο.  

 Ππλάληεζε γνληψλ - εθπαηδεπηηθνχ. Π' απηήλ νη καζεηέο ζα παξνπζηάζνπλ 

ηνπο θαθέινπο κε ηα επηηεχγκαηά ηνπο.  

Ε’  ζηάδην Αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηόηεξσλ ζηνηρείσλ κε άιια λεόηεξα.  

Αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ καζεηή θαη ηε κνξθή ηνπ Portfolio, ν έιεγρνο θαη ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα γίλεηαη αλά 15ήκεξν, κήλα, ηξίκελν, 

εμάκελν, ρξφλν. Ρν Portfolio αλαλεψλεηαη ζπλερψο, εθφζνλ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ αιιάδνπλ νη ζηφρνη ηνπ θαζελφο, ηα ζρέδηά ηνπ, νη αμίεο ηνπ, ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ, αιιά θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ε εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο. Έηζη, ν καζεηήο αληηθαζηζηά ηα παιηά 

δεδνκέλα κε ζχγρξνλα απνξξίπηνληαο φ,ηη ζεσξείηαη παξσρεκέλν θαη κε 

αληαπνθξηλφκελν ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο.  
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4.  ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΡΝ  ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ 

ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ 

4.1. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

ΦΑΘΔΙΝ 

 

Πχκθσλα κε ηνπο Stefani, Mason, & Pegler (2007) ππάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

ινγηζκηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ. Θάζε κηα απφ  απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο εκθαλίδεη ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζηε ρξήζε 

ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα: 

Δκπνξηθό ινγηζκηθό 

Αξθεηά είλαη ηα ηδξχκαηα, ηα νπνία επηιέγνπλ λα απνθηήζνπλ έλα εκπνξηθφ 

ζχζηεκα απφ έλαλ αλαγλσξηζκέλν πσιεηή. 

Ρα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ινγηζκηθνχ είλαη 

ηα εμήο: 

Γελ απαηηείηαη θφζηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ν πσιεηήο είλαη απηφο 

πνπ παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε φπνηε απηή ρξεηαζηεί. Δπηπιένλ, θπθινθνξνχλ 

ζηελ αγνξά κηα πιεζψξα πξνγξακκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ 

θαθέισλ, ψζηε ν ελδηαθεξφκελνο λα κπνξεί λα επηιέμεη ην ζχζηεκα πνπ  ηαηξηάδεη 

θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ. Ρέινο, αξθεηά απφ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ, πεξηέρνπλ ελζσκαησκέλν ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ γηα ηε 

δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ θαθέισλ επηηεπγκάησλ.  

Πηα κεηνλεθηήκαηα ζρεηηθά κε απηή ηελ θαηεγνξία ινγηζκηθνχ αλαθέξεηαη ην 

γεγνλφο φηη ε ηερληθή ππνζηήξημε θαη ε ππεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ κπνξεί 

λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ αγνξαζηή, νη αιιαγέο θαη νη 

πξνζαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε αγνξαζηή κπνξεί λα 

απαηηνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο αξθεηφ ρξφλν θαη ρξήκαηα. 

Ηδησηηθά ζπζηήκαηα παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ  

Ξνιιά παλεπηζηήκηα έρνπλ αλαπηχμεη ην δηθφ ηνπο ινγηζκηθφ πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα φρη κφλν γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ θαθέισλ 

επηηεπγκάησλ, αιιά παξάιιεια θαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 
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κε άιια ζπζηήκαηα πνπ παλεπηζηεκίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζχζηεκα 

θαηαγξαθήο βαζκψλ θαη ηεο online θαηάζεζεο ησλ εξγαζηψλ.  

Ρα ζπζηήκαηα απηά παξνπζηάδνπλ ην πιενλέθηεκα φηη ην θάζε ίδξπκα κπνξεί λα 

αλαπηχμεη ην ινγηζκηθφ πνπ ηαηξηάδεη αθξηβψο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο ηνπ ηδξχκαηνο, δελ ππάξρεη θφζηνο γηα ηελ αγνξά ηνπ ινγηζκηθνχ θαη 

ηέινο ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα δηαηεξεί ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπ ινγηζκηθνχ.  

Βέβαηα, ε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα 

ρξνλνβφξα θαη ελεξγνβφξα, ηα θφζηε πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ 

απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ κεξηθέο θνξέο είλαη απαγνξεπηηθά θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα κπνξεί λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη ην απαξαίηεην εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ ψζηε λα δηαηεξεί θαη λα αλαβαζκίδεη ην ζχζηεκα.  

Ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ  

Ζ Ξξσηνβνπιία αλνηθηνχ θψδηθα γηα ηε  δεκηνπξγία θαθέινπ επηηεπγκάησλ (OSPI 

– Open Source Portfolio Software) απνηειεί κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο αλάπηπμεο ελφο ειεθηξνληθνχ θαθέινπ. 

Ρα ζεηηθά ζηνηρεία απηήο ηεο πξνζπάζεηαο επηθεληξψλνληαη ζην γεγνλφο φηη  δελ 

ππάξρεη ρξέσζε γηα ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα θαη παξάιιεια είλαη 

αξθεηά ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, ηδηαίηεξα ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο, 

ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο αλνηρηνχ θψδηθα. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ζε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο, ειινρεχεη πάληα ε πηζαλφηεηα λα ζηακαηήζεη ε 

αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ, δεκηνπξγψληαο έηζη ηνλ θίλδπλν λα 

δεκηνπξγεζνχλ θφζηε απφ ηελ αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηνπ, ελψ ζε πεξίπησζε 

πνπ θάπνην ίδξπκα ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη 

ζπληήξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο.  Ρέινο, δελ ζα πξέπεη λα 

παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο φηη ζε απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο  ππάξρεη πάληα ε 

πηζαλφηεηα νη αλαβαζκίζεηο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα λα κελ 

αληαπνθξίλνληαη θαη λα κε ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε.  

Δξγαιεία αλνηρηνύ θώδηθά. 

Κηα ηειεπηαία θαηεγνξία ινγηζκηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ απνηεινχλ ηα εξγαιεία αλνηρηνχ θψδηθά πνπ φκσο δελ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ, αιιά νη ρξήζηεο ηα έρνπλ πξνζαξκφζεη πάλσ 
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ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο.  Ρέηνηα παξαδείγκαηα απνηεινχλ πξνγξάκκαηα φπσο 

ην Microsoft Front Page ή ην  Macromedia Dreamweaver, φπνπ κε ηε ρξήζε ελφο 

HTML επεμεξγαζηή, ππνζηεξίδεηαη ε θαηαζθεπή θαη δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαθέινπ.  

Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο αλαπηχζζεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ ρξήζηε, αθνχ 

απηφο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα πξνθαζνξηζκέλν ζηπι γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ θαθέινπ ηνπ θαη επηπιένλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη 

λα ελζσκαηψζεη δπλαηφηεηεο θαη αληηθείκελα ζην θάθειν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ. Ρέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ην θφζηνο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη 

ην ειάρηζην δπλαηφ.  

Ρν ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα απφ ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ, 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηε 

ρξήζε ελφο HTML επεμεξγαζηή πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο 

ζειίδα, αθνχ κε απηά ηα εξγαιεία ν ρξήζηεο δελ θαζνδεγείηαη κε βάζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν.  

Έλαο άιινο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο ησλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ θαζψο θαη παξαδείγκαηα απφ θάζε θαηεγνξία αλαθέξνληαη 

ζην πηινηηθφ πξφγξακκα Mosep7 (more self esteem with my e portfolio) θαη  είλαη 

ν εμήο: 

Δκπνξηθά πξντόληα ινγηζκηθνύ ePortfolio (Commercial ePortfolio 

software products)  

Angel EPortfolio, Fronter, PebblePAd, EPET, iWebfolio, RAPID, eXact Portfolio, 

LiveText, TaskStream.  

Ξξντόληα ινγηζκηθνύ Αλνηθηνύ Θώδηθα (Open Source software products)  

Elgg Learning Landscapes, Mahara, OSP-Portfolio  

Ππζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο κε πξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο γηα ePortfolio 

(Learning management systems, with portfolio functions via plug-ins)  

Blackboard/WebCT with portfolio module, Moodle with Exabis ePortfolio plug-in, 

Moodle with Moofolio plug-in  

Ππζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ κε ePortfolio ιεηηνπξγίεο (Content 

management systems with extended ePortfolio functions)  

Factline Community Server  

                                                           
7
 http://www.mosep.org/images/stories/attachments/mosep_study.pdf   

http://www.mosep.org/images/stories/attachments/mosep_study.pdf
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Δλζσκαησκέλα ζπζηήκαηα θαη παθέηα ινγηζκηθνύ (Integrated systems 

and system families)  

Winvision – MS-Sharepoint Server Portal 

 

Αηνκηθά θαη Αθαδεκατθά Αθαδεκατθά  

Ππγγξαθηθά 

Δξγαιεία 

Πηαηηθέο 

πεξεζίεο 
Γηαδηθηύνπ 

Γηαδξαζηηθέο 

πεξεζίεο 
Γηαδηθηύνπ 

Ινγηζκηθό - 

απαηηείηαη 
Server 

πεξεζίεο 

πνπ 
θηινμελνύληαη 

Ππζηήκαηα 

αμηνιόγεζεο 

Mozilla 
Composer 

Apple's iWeb, 

Dreamweaver, 

FrontPage, 

nVu, ή 

νπνηνδήπνηε 

εξγαιείν 
ζπγγξαθήο  

Microsoft 

Office & Open 

Office: Word, 

Powerpoint & 
Lecshare Pro 

Adobe Acrobat 

MovieMaker2, 

PhotoStory3, 

iMovie, ή 

νπνηνδήπνηε 

εξγαιείν γηα 

ηελ 

επεμεξγαζία 

Video 

GeoCities 

eFolio 
Minnesota  

Tripod 

Digication 

KEEP Toolkit  

GooglePages  

 

 

WordPress 
(blog) 

WikiSpaces 

PB Wiki  

GoogleDocs 

Έγγξαθα θαη 
παξνπζίαζε  

Google Sites 

ZOHO Writer 

EduSpaces 
(Elgg) 

 

Userland's 
Manila 

Blackboard  

 

Δξγαιεία 

αλνηρηνχ 

θψδηθα: 

Elgg, Mahara, 

OSPI, ePEARL 
 

Δλζσκαησκέλν 

ζην Moodle: 

Moofolio, 

MyStuff (U.K.)  

Ππζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο 

Ξεξηερνκέλνπ 

αλνηρηνχ 

θψδηθα 

   Plone, 
Drupal 

Microsoft 

SharePoint  

Digication 

Think.com 

(nuVentive's 

iWebfolio 

PebblePad (U.K.) 

Pupil Pages 

(K12) 

Epsilen 

My eCoach 

GoogleApps for 

Education 

TaskStream 

College 
LiveText 

Chalk & Wire 

FolioTek 

nuVentive's 
TracDat 

Richer Picture 

Απηά ηα εξγαιεία 
κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ 
γηα ηε 

δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθνύ 
θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ 
(εθηόο 

ζύλδεζεο), είλαη 
απαξαίηεηε όκσο 

ε ρξήζε ελόο 

Κε απηέο ηηο 
ζηαηηθέο 

ππεξεζίεο 
δηαδηθηχνπ 

κπνξεί θάπνηνο 

ηδηψηεο ή 
θάπνην ίδξπκα  

λα 
δεκηνπξγήζεη 

θαη λα 
δεκνζηεχζεη 
έλα θάθειν 

Κε απηέο ηηο  
δπλακηθέο 
ππεξεζίεο 
δηαδηθηχνπ 

κπνξεί θάπνηνο 

ηδηψηεο ή θάπνην 
ίδξπκα λα 

δεκηνπξγήζνπλ  
θαη λα 

δεκνζηεχζνπλ 
έλαλ θάθειν 
παξνπζίαζεο. 

Απηά ηα 
ζπζηήκαηα 
κπνξνχλ λα 

εγθαηαζηαζνχλ 
ζηνλ 

εμππεξεηεηή 
ελφο ηδξχκαηνο  
πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρεηαη ν 
απαξαίηεηνο 
ρψξνο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ 

Ρα ζπζηήκαηα απηά 
θηινμελνχλ ηνπο 

θαθέινπο θάπνηνπ 
ηδξχκαηνο, ρσξίο 

λα είλαη 

απαξαίηεηε ε 
χπαξμε 

εμππεξεηεηή. 
Ππλήζσο 

ππνζηεξίδνπλ ηελ 
αιιειεπίδξαζε* 

αιιά δελ 

Ρα ζπζηήκαηα 
απηά θηινμελνχλ 
ηνπο θαθέινπο 

θάπνηνπ 
ηδξχκαηνο, ρσξίο 

λα είλαη 
απαξαίηεηε ε 

χπαξμε 
εμππεξεηεηή. 
πνζηεξίδνπλ 

ηελ 
αιιειεπίδξαζε* 

http://www.mozilla.org/
http://www.mozilla.org/
http://www.apple.com/ilife/iweb/
http://www.adobe.com/products/dreamweaver/
http://office.microsoft.com/en-us/frontpage/default.aspx
http://nvudev.com/index.php
http://office.microsoft.com/en-us/default.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/default.aspx
http://www.openoffice.org/
http://www.openoffice.org/
http://www.lecshare.com/
http://www.adobe.com/products/acrobat/
http://www.microsoft.com/windowsxp/moviemaker/default.asp
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/photostory/default.mspx
http://www.apple.com/ilife/imovie/
http://geocities.yahoo.com/
http://www.efoliominnesota.com/
http://www.efoliominnesota.com/
http://www.tripod.lycos.com/
http://spotlight.digication.com/index.digi
http://www.cfkeep.org/static/index.html
http://pages.google.com/-/about.html
http://www.wordpress.com/
http://www.wordpress.com/
http://www.wikispaces.com/site/for/teachers
http://www.pbwiki.com/
http://docs.google.com/
http://www.google.com/sites/overview.html
http://www.zoho.com/
http://eduspaces.net/
http://eduspaces.net/
http://manila.userland.com/
http://manila.userland.com/
http://www.blackboard.com/
http://elgg.org/
http://www.mahara.org/
http://www.osportfolio.org/
http://grover.concordia.ca/epearl/en/epearl.html
http://www.k12opensource.org/spdc/moofolio/moofolio.html
http://www.open.ac.uk/mystuff/
http://plone.org/
http://drupal.org/
http://www.microsoft.com/sharepoint/default.mspx
http://www.microsoft.com/sharepoint/default.mspx
http://www.digication.com/
http://www.think.com/
http://www.nuventive.com/products_iwebfolio.html
http://www.nuventive.com/products_iwebfolio.html
http://www.pebblelearning.co.uk/
http://www.pupilpages.com/
http://www.epsilen.com/Epsilen/Public/Home.aspx
http://my-ecoach.com/
http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html
http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html
https://www.taskstream.com/
http://college.livetext.com/college/index.html
http://college.livetext.com/college/index.html
http://www.chalkandwire.com/
http://www.foliotek.com/
http://www.nuventive.com/products_tracdat.html
http://www.nuventive.com/products_tracdat.html
http://www.richerpicture.com/
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εμππεξεηεηή   

πξνθεηκέλνπ λα 

δεκνζηεπηνύλ 
ζην δηαδίθηπν.  
Φάθεινη πνπ 

δεκηνπξγνύληαη 
κε απηά ηα 
εξγαιεία 

κπνξνύλ λα 
δεκνζηεπηνύλ 

θαη ζε T CD-R ή 
DVD-R. Σσξίο 

αιιειεπίδξαζε* 

παξνπζίαζεο.  

– Σσξίο ή κε 

ειάρηζηε 
αιιειεπίδξαζε. 

* (Web 1.0) 

πνζηεξίδεηαη ε 

αιιειεπίδξαζε* 

(Web 2.0) 

θαθέινπ. 

πνζηεξίδεηαη ε 

αιιειεπίδξαζε* 
αιιά δελ 

απνηεινχλ 
ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ**. 

απνηεινχλ 

ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο 
δεδνκέλσλ**  

θαη πεξηέρνπλ 

ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο 
δεδνκέλσλ**, 

φπσο επίζεο θαη 
ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο.  

*Ζ αιιειεπίδξαζε επηηξέπεη ηελ ύπαξμε δηαιόγνπ 
θαη αλαηξνθνδόηεζεο ζηνλ θάθειν, είηε κε ηελ 

ύπαξμε ζρνιίσλ είηε κέζσ ηεο ζπλεξγαηηθήο 
επεμεξγαζίαο.  

Δπίπεδν δηαδξαζηηθφηεηαο: Σακειφ < - - - - - - 

- - - - - - > ςειφ 

**Ρα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ επηηξέπνπλ ηε 
ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηνπο 

θαθέινπο επηηεπγκάησλ θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 
αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε ζπγθέληξσζε πνζνηηθψλ  

ζηνηρείσλ.  

Δπίπεδν πξνζσπηθήο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο  γηα ην δεκηνπξγφ ηνπ θαθέινπ:  

ςειφ< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > Σακειφ- 
Ξίλαθαο 4: Θαηεγνξίεο ινγηζκηθνύ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ θαθέινπ 
επηηεπγκάησλ (Κεηάθξαζε από http://electronicportfolios.com/categories.html) 

 

4.2. ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ 

ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ  

4.2.1. MAHARA 

 

Ρν Mahara( ζηε γιψζζα Te Reo Māori ζεκαίλεη «ζθέθηνκαη» θαη «ζθέςε») 

απνηειεί έλα ζχζηεκα  δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ ραξηνθπιαθίσλ αλνηρηνχ 

θψδηθα (open source), ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ζηα κέζα ηνπ 2006 σο πξφγξακκα 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο απφ ην ίδξπκα αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθήο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο (e-learning Collaborative Development Fund -  eCDF)  ηεο επηηξνπήο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Λέαο Εειαλδίαο.  Πην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

ζπκκεηείραλ ην παλεπηζηήκην Massey, ην ηερλνινγηθφ παλεπηζηήκην ηνπ Auckland, 

ην αλνηρηφ πνιπηερλείν ηεο Λέαο Εειαλδίαο θαη ην παλεπηζηήκην Victoria ηνπ 

Wellington.  

Ζ βαζηθή αξρή πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε δεκηνπξγία ηνπ Mahara ήηαλ ε 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ, ην νπνίν λα 

είλαη καζεηνθεληξηθφ, ζε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

κάζεζεο (LMS) ηα νπνία επηθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηνλ θνξέα πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηεί.  
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Ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα θαηαβιήζεθε ψζηε ην ζχζηεκα λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε 

δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ραξηνθπιαθίσλ κε ηε ρξήζε ελφο 

πεξηβάιινληνο θηιηθνχ πξνο ηνλ ρξήζηε, ελψ κέζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηιακβάλνληαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνινγίσλ, δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ 

βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαζψο επίζεο θαη έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ δηαδηθηπαθέο καζεηηθέο θνηλφηεηεο.  

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αξρηηεθηνληθή 

ηνπ  Moodle ελψ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ έρεη ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα  κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 . 

Mahara 

 

Αλάπηπμε Catalyst IT Ltd. 

Αξρηθή έθδνζε 1 Γεθεκβξίνπ 2006 

Ρειεπηαία έθδνζε 
1.3.3 / 10 Λνεκβξίνπ 

2010 

Γιώζζα PHP 

Ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Cross-platform 

Γηαζέζηκε γιώζζα Αγγιηθά 

Ρύπνο ePortfolio 

Άδεηα 
GNU General Public 

License  

Ηζηνζειίδα mahara.org  

 Ξίλαθαο 5: ραξαθηεξηζηηθά Mahara 

Κηα ζεκαληηθή θαηλνηνκία ηνπο Mahara ζε ζρέζε κε άιια ζπζηήκαηα δεκηνπξγίαο 

ειεθηξνληθψλ ραξηνθπιαθίσλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

ειέγρεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο ζα έρνπλ πξφζβαζε νη ππφινηπνη ρξήζηεο. Γηα 

λα επηηεπρζεί απηφ, θαη λα είλαη επθνιφηεξε ε πξφζβαζε, νη πιεξνθνξίεο πνπ ν 

ρξήζηεο ζέιεη λα δείμεη ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο, ηνπνζεηνχληαη ζε 

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-platform
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_software_categories
http://en.wikipedia.org/wiki/EPortfolio
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://www.mahara.org/
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ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Θάζε ζχλνιν πιεξνθνξηψλ θαη 

αληηθεηκέλσλ νλνκάδεηαη «view».  Ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη φζα views 

ζέιεη, κέζα ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη αληηθείκελα πνπ εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ θαη απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν αθξναηήξην. ν ρξήζηεο δίλεη πξφζβαζε 

ζηα ζπγθεθξηκέλα αξρεία είηε ζε κεκνλσκέλα άηνκα είηε ζε άηνκα πνπ απνηεινχλ 

κέιε κηαο νκάδαο.  

  Κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία: 

 ν ηδηνθηήηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ κπνξεί λα ιάβεη 

αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα πνπ εθζέηεη ζην ραξηνθπιάθην 

ηνπ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα δνζεί ηφζν δεκφζηα φζν θαη ηδησηηθά.  

 Νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα  δεκηνπξγήζνπλ κηα ιίζηα παξαθνινχζεζεο κέζα 

απφ ηελ νπνία λα παξαθνινπζνχλ αιιαγέο θαη επηζεκάλζεηο ζηα views 

άιισλ ρξεζηψλ.  

 

Δηθόλα 2: Βαζηθή νζόλε Mahara 
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Δπηπιένλ, ην Mahara πεξηιακβάλεη έλα απνζεηήξην αξρείσλ ην νπνίν επηηξέπεη 

ζηνπο ρξήζηεο λα: 

 δεκηνπξγνχλ θαθέινπο θαη ππνθαθέινπο 

 λα αλεβάδνπλ πνιιαπινχο θαθέινπο εχθνια θαη γξήγνξα 

 λα κπνξνχλ λα δψζνπλ ζε θάζε θάθειν φλνκα θαη πεξηγξαθή 

 λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο θαθέινπο 

 Κέζα απφ ην Mahara παξέρεηαη έλα εξγαιείν κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ ηα ηζηνιφγηα 

θαζψο θαη νη αλαξηήζεηο ζε απηά ζεσξνχληαη αληηθείκελα (artifacts) ηα νπνία 

κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ σο View. Ρν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα: 

 δεκηνπξγνχλ αλαξηήζεηο ηζηνινγίνπ κε ηε βνήζεηα ελφο WYSIWYG 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. 

 επηζπλάπηνπλ θαθέινπο ζηηο αλαξηήζεηο ηνπο. 

 πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο ζηηο αλαξηήζεηο ηνπο. 

 ελεξγνπνηνχλ ή λα απελεξγνπνηνχλ ηε ιήςε ζρνιίσλ ζην ηζηνιφγην ηνπο. 

 λα δεκηνπξγνχλ πξφρεηξα αξρεία γηα κεηαγελέζηεξε δεκνζίεπζε. 

Ρν Mahara παξέρεη έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ην νπνίν νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ κηα ιίζηα κε ηνπο θίινπο ηνπο 

κέζα ζην ζχζηεκα. Νη ηδηνθηήηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ραξηνθπιαθίσλ κπνξνχλ λα 

απνθαζίζνπλ αλ νη άιινη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ηνπο πξνζζέζνπλ απηφκαηα ζηε 

ιίζηα θίισλ ή αλ απαηηείηαη ε απνζηνιή αηηήκαηνο θαη απνδνρήο. Κέζα απφ απηή 

ηε ιεηηνπξγία ν ρξήζηεο κπνξεί λα δψζεη πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαθέινπο 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ζηνπο θίινπο ηνπ. 

Ρν Mahara επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα ειεθηξνληθφ βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα, κε ηελ εηζαγσγή πιεξνθνξηψλ ζε  πεδία φπσο: 

 Ξξνζσπηθά ζηνηρεία θαη επηθνηλσλία 

 Κφξθσζε θαη εξγαζηαθή εκπεηξία 

 Ξηζηνπνηεηηθά, επηβξαβεχζεηο, βξαβεία 

 Γεκνζηεχζεηο θαη βηβιία 

 Ξξνζσπηθά αθαδεκατθά θαη εξγαζηαθά πξνζφληα 

 Ξξνζσπηθνί, αθαδεκατθνί θαη εξγαζηαθνί ζηφρνη   
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Δηθόλα 3: Ιεηηνπξγίεο Mahara 

4.2.2.  CHALK & WIRE 

Ζ Chalk & Wire (πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 

1995) είλαη κηα εηαηξία ε νπνία 

αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία ινγηζκηθνχ 

θαη εξγαιείσλ πνπ σο ζθνπφ έρνπλ λα 

εληζρχζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηερλνινγία. Δίλαη ε πξψηε εηαηξία πνπ 

αλέπηπμε εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ ραξηνθπιαθίσλ ζην δηαδίθηπν.  

Ρα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ ραξηνθπιαθίσλ ηεο 

εηαηξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξα απφ  400 αθαδεκατθά ηδξχκαηα.  

Ρα εξγαιεία πνπ παξέρεη ε Chalk & Wire γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ 

ραξηνθπιαθίσλ δίλνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζπζηήκαηα κέζα απφ ηα νπνία πξνάγεηαη ε απζεληηθή κάζεζε, δηεπθνιχλνληαο ηελ 

αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

Γεκηνπξγία θαη 

ζπιινγή 

Νξγάλσζε 

 

Γηακνηξαζκόο 

θαη δηθηύσζε 

 

Αλάπηπμε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ 

 

Αλαβάζκηζε 

ηνπ πξνθίι 

 

Αλέβαζκα 

αξρείσλ 

 

Γεκηνπξγία 

CV 

 

Γεκηνπξγία 

ηζηνινγίνπ 

 

 

Νξγάλσζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε 

Ξξνβνιέο (views) 

 

 

Γεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ 

πξνβνιψλ αλάινγα κε ην θνηλφ ζην 

νπνίν απεπζχλνληαη. 

 

 

Δχξεζε θίισλ 

Γεκηνπξγία 

νκάδσλ 
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Κε ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ, νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

φπνηνλ ηχπν ραξηνθπιαθίνπ ηνπο ελδηαθέξεη αιιά θαη λα ην δηαηεξήζνπλ θαη κεηά 

ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Κέζα απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο 

θάθειν κπνξνχλ λα επηδείμνπλ ηηο πνιιαπιέο δεμηφηεηεο ηνπο, παξνπζηάδνληαο ηα 

επηηεχγκαηα ηνπο αιιά θαη ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη. Ξαξάιιεια, 

κπνξνχλ λα αλαζηνραζηνχλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπο. 

Ρν αθαδεκατθφ θαη δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη ηελ 

παξνπζίαζε θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ κε ηα εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο πνπ παξάζρνληαη απφ ην ζχζηεκα θαη παξάιιεια λα  ηα ζρνιηάζεη, κε 

βάζε θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αξρή.   

Ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ην νξγαλψζεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο. Ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί 

επίζεο λα έρεη πξφζβαζε ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αλαιχζεηο κε βάζε ηηο 

αμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, ψζηε λα κπνξεί λα ειέγμεη ηελ πξφνδν πνπ έρεη 

επηηεπγρζεί, λα ζπγθξίλεη ηηο επηδφζεηο  κηαο νκάδαο ή θαη αθφκε λα ειέγμεη ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα βεβαησζεί γηα ηνλ αλ 

έρνπλ επηηεπρζεί νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί.  

Κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηα εμήο: 

 ν ρξήζηεο κπνξεί λα εμαηνκηθεχζεη ηνλ ηξφπν παξνπζίαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη πιεξνθνξίεο πνπ 

νξγαλψλνληαη θαη παξνπζηάδνληαη λα ζπλάδνπλ κε ηελ αθαδεκατθή ή θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή 

 ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη  ζε πνην θνηλφ θαη ζε πνηα ηκήκαηα ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζα δψζεη πξφζβαζε. Νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε 

έλαλ ειεθηξνληθφ θάθειν κπνξνχλ λα ζρνιηάζνπλ αιιά θαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ πάλσ ζε νκαδηθέο εξγαζίεο.  
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Δηθόλα 4: Νζόλε από Portfolio πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ην ινγηζκηθό Chalk & Wire 

 Ρα ραξηνθπιάθηα κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε νπνηνλδήπνηε εμσηεξηθφ 

ζθιεξφ δίζθν  ή θαη λα δεκνζηεπηνχλ ζε θάπνηα ζειίδα ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Αθφκε θαη νη ινγαξηαζκνί ρξεζηψλ πνπ έρνπλ κείλεη αλελεξγνί κπνξνχλ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ αθφκε θαη κεηά απφ ρξφληα. 

Ρν θφζηνο  γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ αιιά θαη ηνλ ρξφλν γηα ηνλ νπνίν ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Γηα κέρξη 500 

ινγαξηαζκνχο ε ρξέσζε αλέξρεηαη ζηα $26 αλά εμάκελν.  

4.3. BLOGS – ΗΠΡΝΙΝΓΗΑ  ΠΡΖΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 

 

Ρα ηζηνιφγηα (weblogs ή blogs) είλαη ςεθηαθά εξγαιεία πνπ εληάζζνληαη ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ 2.0 (Web 2.0). Δίλαη δχζθνιν λα πξνζπαζήζνπκε 

λα νξίζνπκε ηη είλαη έλα ηζηνιφγην, αιιά απηφ πνπ γλσξίδνπκε είλαη φηη ηα 

ηζηνιφγηα έρνπλ γίλεη ηδηαίηεξα δεκνθηιή ηα ηειεπηαία ρξφληα.   

Ν αγγιηθφο φξνο blog πξνέξρεηαη απφ ην weblog, ην νπνίν έρεη κεηαθξαζηεί ζηα 

ειιεληθά σο ηζηνιφγην. Ρα ηζηνιφγηα απνηεινχλ κηα ππεξεζία πνπ δίλεη ζην ρξήζηε 

ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζεη κε απιά βήκαηα κηα ηδηφηππε  ηζηνζειίδα, ζηελ 

νπνία κπνξεί λα θαηαρσξεί πνιπκεζηθφ πιηθφ,  θαη ζηελ νπνία νη δεκνζηεχζεηο 

αλαλεψλνληαη ζπρλά θαη θαηαηάζζνληαη ρξνλνινγηθά.  Δπηπξφζζεηα, ηα ηζηνιφγηα 

http://chalkandwire.com/images/site/content/features/feature-folios-authoring-full.jpg
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κνηάδνπλ ζπρλά κε πξνζσπηθά δηαδηθηπαθά εκεξνιφγηα, ζηα νπνία ζπλήζσο έλα 

άηνκν έρεη ηελ επζχλε ησλ δεκνζηεχζεσλ. Ρν πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεχζεσλ 

κπνξεί λα απνηειείηαη απφ πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο ή  θαη παξαζέκαηα απφ άιιεο 

πεγέο. Νη αλαγλψζηεο  ησλ ηζηνινγίσλ έρνπλ ζπλήζσο ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαζέηνπλ ηε δηθή ηνπο άπνςε ζηηο παξαπάλσ δεκνζηεχζεηο, κε ηε κνξθή 

ζρνιίνπ. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ηνπ 

δεκηνπξγνχ θαη ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ ελψ παξάιιεια δηθαηνινγείηαη θαη ν  φξνο 

δηαδηθηπαθφ δηαδξαζηηθφ εκεξνιφγην (Βηβίηζνπ, 2005).  

Όπσο αλαθέξεη ε  Blood (2002),  ε θαηαζθεπή θαη δηαηήξεζε ελφο blog, είλαη 

πνιχ επθνιφηεξε ζε αληίζεζε κε ηηο πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο, αθνχ ππάξρνπλ 

πιήζνο απφ δηαδηθηπαθέο πχιεο πνπ πξνζθέξνπλ δσξεάλ ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

θηινμελίαο ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε γλψζε HTML. Ζ ηδηφηεηα ησλ blogs λα 

επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε δεκνζίεπζε θεηκέλσλ θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ηνπο απφ 

πνιιαπινχο ρξήζηεο ελζαξξχλνληαο ηε ζπδήηεζε, ηα θαζηέξσζε ζαλ ηελ πην 

εχθνιε κνξθή έθθξαζεο θαη νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ blog πνπ 

κνηξάδνληαη παξφκνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη φιεο καδί απνηεινχλ απηφ πνπ 

ζήκεξα νλνκάδεηαη “κπινγθφζθαηξα” (“blogosphere) (Βξαηζάιε, 2008). 

 

Ρα πξψηα ηζηνιφγηα, ε αθεηεξία ησλ νπνίσλ εληνπίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ΄90, μεθίλεζαλ σο ηζηνζειίδεο κε παξνρέο ζπλδέζκσλ ζε άιιεο ηζηνζειίδεο. 

Υζηφζν, ε πξψηε απηή κνξθή ησλ ηζηνινγίσλ ήηαλ εμαηξεηηθά δχζρξεζηε, θαζψο 

απαηηνχζε θαηαξηηζκέλνπο ρξήζηεο. Ρν 1999 φκσο, κέζσ ηνπ Pitas.com θαη ηνπ 

Blogger.com, γίλεηαη απινπνίεζε ησλ εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο ηζηνινγίσλ, ε νπνία 

θαζηζηά δπλαηή θαη εχθνιε ηε ρξήζε ηνπο θαη ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο θαη καδηθήο γεληάο ρξεζηψλ ηζηνινγίσλ ζε πνιχ ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά θαη ηελ αιιαγή ζην πεξηερφκελν ησλ ηζηνινγίσλ (Blood, 

2002) 

 

Ξέξα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (αλάξηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζρνιηαζκφο) 

παξέρεη θαη πεξαηηέξσ δπλαηφηεηεο φπσο: 

 Ζκεξνιφγην κέζσ ηνπ νπνίνπ επηιέγεη θαλείο ηηο αλαξηήζεηο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο κέξαο. 

 Αλαδήηεζε ζε φια ηα πεξηερφκελα ηνπ ηζηνινγίνπ. 

 Ξαξνπζίαζε ιίζηαο απφ άιια ηζηνιφγηα πνπ επηζπκεί ν δεκηνπξγφο 

(Blogroll). 

 Ρo Weblog-API (Application Programming Interface) πνπ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί θαλείο ην πιεξνθνξηαθφ 
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πιηθφ ελφο ηζηνινγίνπ κέζσ ηξίησλ εθαξκνγψλ (επεμεξγαζηή θεηκέλνπ 

θιπ.). 

 Ρελ απηφκαηε ζπιινγή θαη παξνπζίαζε ησλ πεξηερνκέλσλ ελφο ηζηνινγίνπ 

ζε άιιν δηαδηθηπαθφ ηφπν ή ζε αλαγλψζηεο ηεο ππεξεζίαο RSS (RSS 

Feeds). 

Ππγθξίλνληαο έλα ηζηνιφγην κε άιιεο κνξθέο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο 

δηαπηζηψλνπκε φηη απνηειεί έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο. Ζ αληαιιαγή 

κηθξψλ θεηκέλσλ πνπ θπξηαξρεί ζηελ πιεηνςεθία ησλ ηζηνινγίσλ, κπνξεί λα 

επηηεπρζεί θαη κε άιια ηερλνινγηθά κέζα/ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο ε 

πιεθηξνιφγεζε/αληαιιαγή θεηκέλνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (chat). Ρν πιενλέθηεκά 

ηνπ φκσο είλαη φηη ε επηθνηλσλία εμειίζζεηαη αζχγρξνλα παξέρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ ζηνραζκνχ πξηλ ηε δεκνζίεπζε ελφο θεηκέλνπ. Νη νκάδεο 

ζπδήηεζεο (forum) θαη νη ιίζηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (Mailing lists) 

δίλνπλ σο αζχγρξνλα κέζα ηε δπλαηφηεηα ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζπδεηήζεσλ. 

Ρν ηζηνιφγην φκσο παξέρεη, πιένλ ηε ζεηξηαθήο, πξφζβαζε κέζα απφ ηελ 

εκεξνινγηαθή θαηαρψξεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ (Stangl, 2007, φπσο αλαθ. 

ζηνπο Ρεξδφπνπιν & Φηιηππηάδε). 

Έλαο γεληθφο ηξφπνο θαηάηαμεο ησλ ηζηνινγηψλ, φπσο απηφο παξνπζηάδεηαη ζην 

βηβιίν «The Educational Potential of e-Portfolios» (Lorraine, 2008) είλαη ν εμήο: 

Ξξνζσπηθά ηζηνιόγηα, κε ηε κνξθή δηαδηθηπαθνύ εκεξνινγίνπ. Ρα 

ηζηνιφγηα απηνχ ηνπ ηχπνπ κπνξεί λα επηηξέπνπλ ή φρη ηελ πξνζζήθε ζρνιίσλ απφ 

ηνπο αλαγλψζηεο αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ ηδηνθηήηε – ζπγγξαθέα ηνπο.  

Ξξνζσπηθά ηζηνιόγηα, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί  πξνθεηκέλνπ λα 

απνηειέζνπλ πεγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  Ρα 

ηζηνιφγηα πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία, κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ηελ 

εξγαζία κηαο νκάδαο  πνπ εξγάδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη ην ηζηνιφγην 

απνηειεί ην φρεκα ψζηε λα γίλεηαη ν δηακνηξαζκφο απηήο ηεο γλψζεο θαη ηνπ 

ελδηαθέξνληνο. Ππλήζσο, ηα ηζηνιφγηα απηνχ ηνπ είδνπο δηακνξθψλνληαη απφ 

θάπνηνλ «εηδηθφ» ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

Αθαδεκατθά  ηζηνιόγηα ή ηζηνιφγηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ κε 

ζθνπφ λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο, λα ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θ.ν.θ. 

Δπηπιένλ, ζηελ  εξγαζία ησλ Ρεξδίδε Π. θαη Φηιηππηάδε Γ. (Αμηνπνηψληαο ην 

ηζηνιφγην (weblog) ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν. Ζ πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ηεο ηεηάξηεο 
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ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ.), ζπλαληνχκε ηνπο εμήο ηξφπνπο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ηζηνινγίσλ: 

α) αλάινγα κε ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ηζηνιόγηα: 

· κε θείκελν, 

· κε ήρν (Audioblogs ή Podcasts), 

· κε θσηνγξαθίεο, 

· θηλεηψλ ζπζθεπψλ (δεκηνπξγνχληαη/επηθαηξνπνηνχληαη απφ θηλεηφ ηειέθσλν ή 

ππνινγηζηή παιάκεο), 

· κε βίληεν (videocasts). 

β) ζε ζρέζε κε ηε ζεκαηνινγία ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο ηζηνιόγηα: 

· γεληθνχ ελδηαθέξνληνο, 

· δεκνζηνγξαθηθά, 

· πνιηηηθά, 

· ζξεζθεπηηθά θιπ. 

γ) κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ δεκηνπξγώλ ηνπο: 

· πξνζσπηθφ εκεξνιφγην, 

· ηζηνιφγην κηαο νκάδαο ρξεζηψλ (groupblog). 

δ) αλάινγα κε ην θαηά πόζν είλαη αλνηθηό ή θιεηζηό ζηελ αλάξηεζε 

ζρνιίσλ  

ε) αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο  

· πξνζσπηθφ εκεξνιφγην, 

· πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο, 

· κέζν παξνπζίαζεο ελφο πξφηδεθη, 

· ρψξνο ζπιινγήο δηεπζχλζεσλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ θιπ. 

 

Ζ Βξαηζάιε (2008) αλαθέξεη φηη σο πξφδξνκνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ηνπ 

blog κπνξεί λα ζεσξεζεί ην πεξηβάιινλ CSILE (Computer Supported Intentional 

Learning – Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελν Ξεξηβάιινλ Πθφπηκεο Κάζεζεο).  Ρν 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Scardamalia & Bereiter ζην 

παλεπηζηήκην ηνπ Ontario ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 σο  κηα θνηλφρξεζηε 

βάζε δεδνκέλσλ φπνπ νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα εηζάγνπλ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο κε 

ηε κνξθή θεηκέλνπ θαη ζρεδηαγξακκάησλ, λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ζεκεηψζεηο 

άιισλ, λα ζρνιηάδνπλ θαη ηα ζρφιηα λα γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο ζπγγξαθείο, λα ηηο 

ζπλδπάδνπλ ή λα γξάθνπλ ζεκεηψζεηο. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ε κάζεζε, αθνχ νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη θαη 

αλαπηχζζνπλ ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε, πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκήζνπλ κηα θνηλή 

ηξάπεδα γλψζεσλ.  
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Ζ ηήξεζε εκεξνινγίνπ ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί παιηά πξαθηηθή πνπ πξνζθέξεη 

δηαγλσζηηθέο θαη αλαζηνραζηηθέο δπλαηφηεηεο, θαζψο νη δηαξθείο κεηέπεηηα 

αλαγλψζεηο ηνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ 

αλαζθφπεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο ζθέςεο ηνπο.  

 

Κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξίζκα, ην ηζηνιφγην απνηειεί έλα γλσζηηθφ 

πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν θαηαηίζεληαη κε δπλακηθφ ηξφπν επηρεηξήκαηα θαη 

ζέζεηο, εληζρχνληαο θαη πξνάγνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

Δπηπιένλ, σο δπλακηθφ αζχγρξνλν εξγαιείν κάζεζεο,  ελζαξξχλεη ηνλ 

αλαζηνραζκφ θαη ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο ζε 

θνηλσληθφ πιαίζην κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ ηζηνινγίνπ κε 

ηνπο ππφινηπνπο επηζθέπηεο. 

 

Ζ Βηβίηζνπ (2005) ζεσξεί σο βαζηθά ζηνηρεία ηα νπνία θαζηζηνχλ ην ηζηνιφγην ζε 

ζεκαληηθφ εξγαιείν κάζεζεο, ηα παξαθάησ: 

 Ζ παξνπζίαζε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο 

ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο.  

 Ζ εκπινθή ησλ ρξεζηψλ κε ηε αλάγλσζε θαη ζπγγξαθή θεηκέλσλ, 

βειηηψλεη ηε γισζζηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηηο δεμηφηεηεο παξαγσγήο θαη 

θαηαλφεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.  

 Ζ δεκνζίεπζε αηνκηθψλ εξγαζηψλ εληζρχεη ην ζεηηθφ θίλεηξν θαη ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ.  

 Δλζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία ζε νκάδεο. 

 Ππλδέεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηνινγίνπ κε απηφ ηνπ καζήκαηνο ζηελ 

ηάμε. 

 Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

 Δλζαξξχλεηαη  ε επηθνηλσλία κε αζχγρξνλν πεξηερφκελν δαζθάινπ – 

καζεηή. 

 Δλζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή – παξαγσγή ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ αηνκηθά 

ή νκαδηθά. 
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 Βειηηψλνληαη νη δεμηφηεηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή θαη ηεο πινήγεζεο 

ζην δηαδίθηπν γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. 

 Ζ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ζρνιίσλ απφ ηνπο επηζθέπηεο εληζρχεη ην 

δεκηνπξγφ λα επηζηξέςεη θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνξεία ηνπ. 

 Ρν αίζζεκα ηδηνθηεζίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε καζεηέο – ζπγγξαθείο 

ηζηνινγίσλ, πξνσζεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ  ελεξγή πξνζπάζεηα 

ζχλζεζεο  

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηηο πξνηάζεηο ρξήζεο ησλ ηζηνινγίσλ σο παηδαγσγηθφ 

εξγαιείν (Ξαλειιήλην Πρνιηθφ Γίθηπν), έλα εθπαηδεπηηθφ ηζηνιφγην κπνξεί λα 

εληζρχζεη ην καζεζηαθφ ελδηαθέξνλ κηαο ηάμεο,  αλ ρξεζηκνπνηεζεί κε θάπνηνπο 

απφ ηνπο  ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

Ξίλαθαο αλαθνηλώζεσλ 

Ρα ηζηνιφγηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλαλ ελαιιαθηηθφ ειεθηξνληθφ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ. Πε έλαλ ηέηνην πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ κπνξνχλ λα αλαξηεζνχλ πιεξνθνξίεο φπσο: θαλφλεο θαη 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο ηνπ καζήκαηνο, αλαθνηλψζεηο, δξαζηεξηφηεηεο, 

πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία θ.α. 

Αλάξηεζε νδεγηώλ 

Κέζα απφ έλα θαιφ νξγαλσκέλν ηζηνιφγην, ν εθπαηδεπηηθφ κπνξεί λα αλαξηήζεη 

πιεξνθνξίεο, εμεγήζεηο αιιά θαη επηπιένλ παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, πξνθεηκέλνπ  λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ ηνπ θαη λα δψζεη επηπιένλ εξεζίζκαηα γηα κειέηε, αιιά θαη γηα λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο ην ηζηνιφγην σο εξγαιείν θαζνδήγεζεο 

γηα ηνπο καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

Βήκα πξνβιεκαηηζκνύ θαη δηαιόγνπ 

Κέζα απφ ην ηζηνιφγην νη καζεηέο κπνξνχλ λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα 

θαηαγξάςνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά  κε εξσηήζεηο θξίζεσο, λα αλαθέξνπλ ηηο 

ηδέεο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηελ ηάμε, λα  ζρνιηάζνπλ άξζξα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πξνο δηαπξαγκάηεπζε αληηθείκελν θ.α. 
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Σώξνο ζπλεξγαζίαο 

Κέζα απφ ηα ηζηνιφγηα κπνξεί λα πξνσζεζεί ε ζπλεξγαηηθή κάζεζεο, αθνχ  κέζα 

ζην ηζηνιφγην κπνξνχλ νη καζεηέο λα αλαξηνχλ ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη 

ζηε ζπλέρεηα, αθνχ παξνπζηάζνπλ ηελ πξφνδν ηνπο, λα πεξηκέλνπλ απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζρφιηα, παξαηεξήζεηο θαη δηνξζψζεηο.   

Γεκνζίεπζε εξγαζηώλ 

Νη καζεηέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ηζηνιφγην, κε ζθνπφ λα 

θηινμελνχλ εθεί ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ. 

Κε απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη έλαο ειεθηξνληθφο θάθεινο επηηεπγκάησλ, 

αλαδεηθλχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί γηα έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα  ζε θάπνηνλ ηνκέα.   

Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα θάλνπκε ζηελ ηειεπηαία ρξήζε πνπ πξνηείλεηαη γηα ηα 

καζεηηθά ηζηνιφγηα.  Αλάκεζα ζην θάθειν επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή θαη ην 

ηζηνιφγην, ππάξρεη έλαο θνηλφο ηφπνο αλαθνξάο, αλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο, ηα 

ηζηνιφγηα ζεσξνχληαη πην αλεπίζεκα σο πξνο ηε κνξθή θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηα ειεθηξνληθά ραξηνθπιάθηα. Ξαξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

εκθαλίδνπλ είλαη ηα εμήο: 

Ζ νξγάλσζε ησλ ηζηνινγίσλ γίλεηαη κε ηε κνξθή εκεξνινγίνπ θαη γη’ απηφ ην 

ιφγν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο  θάθεινη αλαζηνραζκνχ.  

Αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο, ηα ηζηνιφγηα  κπνξεί  λα είλαη 

ηδησηηθά ή λα απεπζχλνληαη ζε έλα επξχηεξν θνηλφ.  

Ρν πεξηερφκελν ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην θείκελν, αιιά  κπνξεί λα 

πεξηέρνπλ γξαθηθά θαη θσηνγξαθίεο, ζπλδέζκνπο πξνο άιιεο εθαξκνγέο, ζειίδεο, 

αξρεία θ.α. 

Ζ δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν, γίλεηαη ηδηαίηεξα εχθνια αθφκε θαη γηα 

ηνλ άπεηξν ρξήζηε, κέζα απφ κηα θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε δηεπηθάλεηα.  

Κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη 

θάθεινη επίδεημεο, αθνχ κε ηε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα δνζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ηδέεο ελφο αηφκνπ, ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ.  

Ζ εκθάληζε θαη ην πεξηερφκελν κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε βάζε ηηο επηζπκίεο 

ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαθέινπ.  
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Ν ρξήζηεο αλ θαη δελ ηνπ αλήθεη ην ζχζηεκα, νλνκάδεηαη ζπλήζσο ηδηνθηήηεο ηνπ 

ηζηνινγίνπ (Lorraine, 2008). 

 Κέζα απφ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ηήξεζε ελφο πξνζσπηθνχ ηζηνινγίνπ, ν ρξήζηεο 

κπνξεί ρξεζηκνπνηψληαο ην ιφγν θαη ηελ εηθφλα, λα δεκνζηνπνηήζεη ηηο ηδέεο, ηηο 

ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ηζηνιφγην θαζίζηαηαη σο  έλα 

ηδαληθφ πεξηβάιινλ νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο κέζα απφ ηελ θαηάζεζε 

επηρεηξεκάησλ, ζέζεσλ θαη αληηζέζεσλ, πξνσζψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ησλ δηαδηθηπαθψλ δεμηνηήησλ αιιά θαη δεμηνηήησλ 

θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Κέζα απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη 

θαλεξφ φηη ην ηζηνιφγην, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο θαθέινπ επηηεπγκάησλ. Ρν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα γηα ηε 

ρξήζε ελφο ηζηνινγίνπ σο θαθέινπ επηηεπγκάησλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα απνθηήζεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν κέζα απφ κεξηθά απιά  θαη 

γξήγνξα  βήκαηα. Ν ρξήζηεο, κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα απφ αξθεηά πξφηππα, 

πξνθεηκέλνπ λα  επηιέμεη ηελ εκθάληζε ηνπ blog ηνπ. Έλα αθφκε βαζηθφ 

πιενλέθηεκα ηνπ ηζηνιφγηνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα 

απνζεθεπηεί θαη λα νξγαλσζεί ην πεξηερφκελν ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά ή κε ηε ρξήζε εηηθεηψλ. Δπηπξφζζεηα, ηα ηζηνιφγηα κε ηε 

ρξήζε ησλ RSS feeds,  δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε θάπνηνπ αηφκνπ.   

4.4. ΑΛΑΞΡΜΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ  

4.4.1. ΦΑΠΔΗΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ 

 

Πχκθσλα κε ηελ Barrett (2001) ππάξρνπλ πέληε ζεκαληηθέο θάζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ, αθνχ πξψηα έρεη ιεθζεί ε απφθαζε γηα 

ην ζθνπφ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ. Νη θάζεηο 

απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

1. ζπιινγή ησλ αληηθεηκέλσλ. 

2. Θαζνξηζκφο ζθνπνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαθέινπ. 

3. Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ αληηθεηκέλσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαθέινπ. 

4. Αλαζηνραζκφο ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη ην ξφιν θάζε αληηθεηκέλνπ. 

5.Ξαξνπζίαζε ηνπ θαθέινπ. 
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Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, θαίλνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο θαηά θάζε 

ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ε δεκηνπξγία ελφο 

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ.  

Φάζεηο Γεκηνπξγίαο Ζιεθηξνληθνύ Φαθέινπ Δπηηεπγκάησλ θαηά 

Barrett 

Ξξνβνιή Νη καζεηέο  θαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο γηα ην κέιινλ. 

Απνθαζίδνπλ γηα ηνλ ζθνπφ δεκηνπξγίαο ηνπ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ 

Ππιινγή  Νη καζεηέο ζπιιέγνπλ ηα αληηθείκελα πνπ απνηεινχλ 

απφδεημε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπο θαη εμππεξεηνχλ 

ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.  Κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν νδεγνχκαζηε ζε κεγάιν αξηζκφ επηινγψλ ζρεηηθά κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ θαθέινπ 

Δπηινγή Νη καζεηέο επαλεμεηάδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηα αληηθείκελα πνπ 

έρνπλ επηιέμεη θαη θαζνξίδνπλ απηά  πνπ επηδεηθλχνπλ κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ θαη 

θξηηεξίσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπ 

θαθέινπ 

Αλαζηνραζκφο Νη καζεηέο εμεγνχλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε θάζε 

αληηθείκελν ζην θάθειν ηνπο, αμηνινγνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπο. 

Ξξνηείλεηαη λα γίλεηαη αλαζηνραζκφο ζρεηηθά κε ην θάζε 

αληηθείκελν πνπ ηνπνζεηείηαη ζην θάθειν αιιά θαη ζρεηηθά κε 

ηνλ θάθειν ζπλνιηθά. 

Απηναμηνιφγεζε Νη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζθέςεηο κε βάζε δείθηεο 

απφδνζεο θαη ζέηνπλ κειινληηθνχο ζηφρνπο.  

Ξαξνπζίαζε Νη καζεηέο κνηξάδνληαη ην θάθειν ηνπο κε ην θαηάιιειν 

αθξναηήξην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπλεξγάδνληαη γηα ην πεξηερφκελν, ηε 

δηαδηθαζία θαη ην ζθνπφ ηνπ θαθέινπ. 

Ξίλαθαο 6: Φάζεηο  Γεκηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ θαθέινπ επηηεπγκάησλ ζύκθσλα κε ηελ 
Barrett 

 

Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί ζχκθσλα κε ηνπο Johnson et al (2010) απνηειεί 

ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ πίλαθα ηεο Barrett,  κε ηε ρξήζε ηεο πξνβνιήο σο 

αξρηθνχ ζηαδίνπ ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ. Κέζα απφ απηφ ην 

ζηάδην εληζρχεηαη ζεκαληηθά ν ξφινο ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ φζνλ αθνξά ηελ 
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επηινγή ησλ ζηφρσλ, ην ζρεδηαζκφ, ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκηνπξγίαο  ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ.  

Δπηπιένλ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ θπθιηθή θχζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ, φπνπ θάζε θάζε ππνζηεξίδεη θαη βνεζά ψζηε λα θαζνξηζηεί θαη ε 

επφκελε. Δίλαη ζεκαληηθφ ε  δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαθέινπ λα μεθηλά κε 

ηελ πξνβνιή, γηαηί κέζα απφ απηφ ην βήκα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαθέινπ κπνξεί λα  ηεζνχλ λένη ζηφρνη θαη λα νξηζηνχλ λένη 

ζθνπνί. 

 

Ξίλαθαο 7: Φάζεηο δεκηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ θαθέινπ επηηεπγκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο 
Johnson et al. 

 

 

 

Φάζεηο Γεκηνπξγίαο Ζιεθηξνληθνύ Φαθέινπ Δπηηεπγκάησλ θαηά  Johnson et al 
 
 

1ε   

Φάζε: 

Ξξνζδηνξηζκφο γεληθνχ ζθνπνχ γηα ην θάθειν 

 

2ε   

Φάζε: 

Ππγθέληξσζε αληηθεηκέλσλ γηα ην θάθειν 

 

3ε   
Φάζε: 

Δπηινγή ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ γηα ην θάθειν, ζέζπηζε εθπαηδεπηηθψλ 
ζηφρσλ γηα ηα αληηθείκελα 
 

4ε   
Φάζε: 

Αλαζηνραζκφο ζρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 

 

5ε   
Φάζε: 

Απηναμηνιφγεζε: αμηνιφγεζε ηεο αμίαο ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ θαη 
ζρεδηαζκφο κειινληηθψλ ζηφρσλ 
 

6ε   

Φάζε: 

Ξαξνπζίαζε ηνπ θαθέινπ, ζπλεξγαζία γηα αλαηξνθνδφηεζε θαη ζηνρνζεζία 

 

7ε   

Φάζε: 

Γηαρείξηζε  ζεκάησλ ζρεηηθά κε ην ρξφλν, ηε ζπλεξγαζία θαη ην ζθνπφ 

 

8ε   

Φάζε: 

Δλζσκάησζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη βαζκνινγίαο ζηε δηαδηθαζία  

 

9ε   
Φάζε: 

Νξηζκφο ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ζεκείσλ αλαθνξάο ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα 
 

10ε 

Φάζε: 

Βαζκνινγία: Δμνηθείσζε κε ηηο ξνπκπξίθεο 

 



 
87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Φάςεισ δθμιουργίασ Φακζλου Επιτευγμάτων 

1θ Φάςθ 

γενικόσ ςκοπόσ του 
φακζλου 

επιτευγμάτων 

2θ Φάςθ 

ςυγκζντρωςθ των 
αντικειμζνων  του 

φακζλου

3θ  Φάςθ

επιλογι 
ςυγκεκριμζνου 
ςκοποφ για τον 

φάκελο 

4θ φάςθ

αναςτοχαςμόσ

5θ Φάςθ

αυτοαξιολόγθςθ

6θ Φάςθ

Παρουςίαςθ του 
φακζλου

7θ Φαςθ

ρφκμιςθ κεμάτων 
ςχετικά με το χρόνο, 
τθ ςυνεργαςία και το 

ςκοπό

8θ Φάςθ 

ενςωμάτωςθ 
χρονοδιαγράμματοσ 

και βακμολογίασ

9θ Φάςθ

οριςμόσ 
χρονοδιαγραμμάτων 

και ςθμείων 
αναφοράσ

10θ Φάςθ

εφαρμογι 
βακμολογίασ

Δθμιουργία 

Φακζλου 

Επιτευγμάτων 
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4.4.2. ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΝ 

WORDPRESS 

 

Ρν WordPress κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ  

νη εθπαηδεπφκελνη λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ αηνκηθφ ειεθηξνληθφ θάθειν 

επηηεπγκάησλ ηνπο.  

Κε ηε ρξήζε κηαο πιαηθφξκαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηζηνινγίνπ δίλεηαη ζην 

ρξήζηε ε δπλαηφηεηα ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο θνξεηφηεηαο. Όπσο έρνπκε ήδε 

αλαιχζεη, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε ρξήζε ελφο ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ αθνξά ηελ ηδηνθηεζία 

ηνπ θαθέινπ κεηά απφ ηελ απνθνίηεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

ίδξπκα ζην νπνίν θνηηνχζε. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην απφ ηα εκπνξηθά 

ινγηζκηθά  πνπ θηινμελνχληαη ζην server ηνπ ζρνιείνπ, ηφηε ηίζεηαη ην ζέκα αλ ην 

ραξηνθπιάθην ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ φπσο επίζεο θαη αλ δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ηνπ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ηνπ θάθειν. 

Σξεζηκνπνηψληαο ηελ πιαηθφξκα δεκηνπξγίαο ηζηνινγίσλ WordPress,  ν θάζε 

ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην ινγαξηαζκφ ηνπ απφ νπνηνλδήπνηε 

ππνινγηζηή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν. Ρα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνζπάζεηαο ηνπ καζεηή είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ  ζηνπο 

καζεηέο, ζηνπο γνλείο ζηνπο δαζθάινπο.  

Ξαξάιιεια κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ WordPress, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνιπκέζσλ θαη φρη κφλν ηηο γξαπηέο ηνπ εξγαζίεο. Κέζα απφ 

κηα εχθνιε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζην θάθειν video, ήρνο, εηθφλεο. 

Ρν WordPress δίλεη ηε δπλαηφηεηα ην ηζηνιφγην λα είλαη πξνζβάζηκν ζε θάζε 

ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ φκσο ππάξρεη θαη ε επηινγή  ν ηδηνθηήηεο ηνπ λα κπνξεί λα 

ην δηαηεξήζεη ηδησηηθφ θαη λα πξνζθαιέζεη ζε απηφ ηα άηνκα πνπ ν ίδηνο ζέιεη.  

Κέζα απφ απηή ηε ξχζκηζε πξνζηαηεχνληαη νη ρξήζηεο,  ηδηαίηεξα φηαλ απηνί είλαη 

αλήιηθνη καζεηέο.  

Αθφκε, ζε θάζε άξζξν ή πιηθφ πνπ δεκνζηεχεηαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

πξνζηεζνχλ ζρφιηα απφ ηα άηνκα πνπ παξαθνινπζνχλ ην ηζηνιφγην. Κε απηφ ηνλ 

ηξφπν αληαιιάζζνληαη ζρφιηα θαη γίλνληαη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηνπ  θάηνρνπ ηνπ 

θαθέινπ αιιά θαη ησλ δαζθάισλ, ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ησλ θίισλ. Έηζη, κέζα 
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απφ απηή ηε δπλαηφηεηα κπνξεί λα δνζεί αλαηξνθνδφηεζε γηα θάζε αληηθείκελν 

πνπ βξίζθεηαη ζην θάθειν απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. 

Ρν πεξηερφκελν πνπ πξνζηίζεηαη ζε έλα ηζηνιφγην κπνξεί λα απνζεθεπηεί θαη λα 

νξγαλσζεί κε αξθεηνχο δπλακηθνχο ηξφπνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ρξνλνινγηθά. 

Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα επεμεξγαζηεί μαλά ηηο 

δεκνζηεχζεηο ηνπ, λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρεη νξγαλψζεη ηηο εξγαζίεο 

ηνπ, λα πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη αληηθείκελα. 

 Ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο ελφο άξζξνπ ζπκίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί θαη έλαο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ. Νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο ππνινγηζηή θαη δεκηνπξγίαο θεηκέλνπ θαη 

επεμεξγαζίαο ηνπ, νπφηε κεηψλεηαη ν βαζκφο δπζθνιίαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

επεμεξγαζίαο ελφο λένπ αληηθεηκέλνπ.  Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εηζαγσγή 

πνιπκέζσλ.   

Ρέινο, έλα  ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν θαζηζηά ην WordPress, σο ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθή ιχζε γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ, απνηειεί 

ην γεγνλφο φηη παξέρεηαη ζε αξθεηέο γιψζζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ειιεληθή, 

ζηνηρείν αξθεηά ρξήζηκν, θπξίσο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ καζεηέο κηθξφηεξεο 

ειηθίαο πνπ έρνπλ ειάρηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο, ηεο γιψζζαο πνπ ζπλήζσο 

ζπλαληνχκε ζηα εκπνξηθά ινγηζκηθά.  

4.4.3.   ΦΑΠΔΗΠ  ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 

ΡΝ WORDPRESS 

 

Πχκθσλα  κε ηελ Barrett, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα ειεθηξνληθφο 

θάθεινο επηηεπγκάησλ, αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο, νη νπνίεο 

αλαθέξζεθαλ αλαιπηηθά ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Πε απηφ ην ζεκείν, ζα 

αλαθεξζνχκε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Barrett,πξνζαξκφδεη ηα ζπγθεθξηκέλα 

βήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλαο εθπαηδεπηηθφο ειεθηξνληθφο θάθεινο, 

θαηάιιεινο γηα καζεηέο κηθξήο ειηθίαο, κε ηε ρξήζε ηνπ WordPress. 

Νη θάζεηο θαζψο θαη νη νδεγίεο πξνο ηνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, 

αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη επεμεγνχλ ζην ζρήκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ εηθφλα 

38. 

                                                           
8
 http://sites.google.com/site/eportfolioswp/process 
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1ε Φάζε: Σπιινγή/Ταμηλόκεζε Τη αληηθείκελα ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ 

ειεθηξνληθό θάθειν; Κε πνηα θξηηήξηα ζα ηαμηλνκεζνύλ απηέο νη 

πιεξνθνξίεο; 

Καζεηέο: Γεκηνπξγνχλ έλα ςεθηαθφ αξρείν ηνπ έξγνπ ηνπο. Αλ, ε εξγαζία δελ 

αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ηφηε ζα πξέπεη λα απνζεθεπηεί ζε θάπνην κέζν 

απνζήθεπζεο φπσο ζε έλαλ ζθιεξφ δίζθν ή ζην ηνπηθφ δίθηπν. Πε πεξίπησζε πνπ 

ε εξγαζία αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζα πξέπεη θάζε αξρείν, λα έρεη ην δηθφ ηνπ 

URL. Ξξναηξεηηθά, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα ιίζηα κε ηα αληηθείκελα πνπ 

πεξηέρνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη αληηζηνίρηζε αλάκεζα ζην αληηθείκελν θαη 

ζηνλ  εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ πνπ ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ππεξεηεί.  

Δπίζεο ζπζηήλεηαη ζηνπο καζεηέο λα κεηαηξέπνπλ φια ηα αληηθείκελα πνπ 

ηνπνζεηνχλ ζην θάθειν ηνπο ζε κνξθέο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ην δηαδίθηπν, 

πξνθεηκέλνπ ν δπλεηηθφο αλαγλψζηεο ηνπ θαθέινπ, λα κελ αληηκεησπίζεη 

πξνβιήκαηα ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ην απαηηνχκελν ινγηζκηθφ γηα λα δηαβάζεη 

ηηο θαηαρσξήζεηο.  

2ε Φάζε: Σθνπόο Απνθαζίζηε ζρεηηθά κε ην ζθνπό ηνπ ειεθηξνληθνύ 

θαθέινπ. Τη πξνζπαζείηε λα δείμεηε κέζα από απηόλ ηνλ θάθειν. 

Υπάξρνπλ απνηειέζκαηα, ζηόρνη ή standards πνπ επηδεηθλύνληαη κέζα από 

ηε ρξήζε απηνύ ηνπ θαθέινπ; 

Πε απηφ ην παξάδεηγκα ηα βήκαηα 2-4, παξνπζηάδνπλ κηα δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία 

κε ηε ρξήζε ηνπ blog, πξνθεηκέλνπ  λα παξέρεηαη δηακνξθσηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

ζηηο εξγαζίεο ηνπ καζεηή ζε ηαθηηθή βάζε.  

Δθπαηδεπηηθνί θαη Καζεηέο: Ξξνζδηνξίδνπλ  πψο ζα νξγαλψζνπλ ηνλ θάθειν. 

Ρν ραξηνθπιάθην ζα νξγαλσζεί γχξσ απφ ηα απνηειέζκαηα, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

πξφηππα πνπ  πξνζδηνξίζηεθαλ ζην πξψην βήκα; 

Καζεηέο: Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη θαηεγνξίεο / πξφηππα, 

νξγαλψλεηαη κηα θαηεγνξία ζην WordPress γηα θάζε ζεκαληηθφ ζηφρν/ πξφηππν 

πνπ  απαηηείηαη  σο ηκήκα ηνπ ζθνπνχ πνπ εμππεξεηεί ην portfolio. 

Καζεηέο: Γεκηνπξγία κηα ζειίδα ζην  Wordpress, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί σο  

εηζαγσγηθή ζειίδα  ζην ραξηνθπιάθην. Ζ ζειίδα απηή, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα 

ηκήκα κε ηίηιν « Πρεηηθά κε εκέλα» 

Γάζθαινη: Γεκηνπξγία  έλα πξφηππνπ, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ θξηζεί απαξαίηεην.  
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Δηθόλα 7: Φάζεηο Γεκηνπξγίαο Ζιεθηξνληθνύ Φαθέινπ κε ηε ρξήζε ηνπ WordPress 
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3ε Φάζε: Αλαζηνραζκόο 

Ν Αλαζηνραζκφο είλαη ε θαξδία θαη ε ςπρή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Ν αλαζηνραζκφο  

δίλεη ην ζθεπηηθφ γηαηί απηά ηα αληηθείκελα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, ζθνπνχ ή πξνηχπνπ. Νη θαηαρσξήζεηο ζην ηζηνιφγην, 

παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα αλαζηνραζκφ ζηνλ παξφληα ρξφλν ή γηα 

αλαζηνραζκφ ζηελ πξάμε.  

Δθπαηδεπηηθνί: Ξαξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ηηο πεγέο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο 

αλαζηνραζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο.  Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα, ή αληηθείκελν, 

πνην ζα πξέπεη  λα είλαη ην επίθεληξν ηνπ αλαζηνραζκνχ ησλ καζεηψλ; 

Καζεηέο: Ραμηλφκεζε θάζε θαηαρψξεζεο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ηνπ 

Wordpress (πξφηππν, ζηφρνο, απνηέιεζκα) 

Καζεηέο: Γεκηνπξγία ηαμηλφκεζεο κε ηε ρξήζε Δηηθεηψλ (Tags)  

Καζεηέο: Ξξνζζήθε θαηάιιεισλ αληηθεηκέλσλ (κε ηε ρξήζε ππεξζπλδέζκσλ) ή 

σο επηζπλαπηφκελα ζηηο θαηαρσξήζεηο ηνπ blog 

Σαξαθηεξηζηηθά Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ: Νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

απαηηνχλ θσδηθφ πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη είζνδνο ζε έλα ηζηνιφγην γηα ιφγνπο  

αζθαιείαο. Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη θσδηθφο, ηφηε ζα πξέπεη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ν 

θσδηθφο απηφο λα θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη ζηνπο θαζεγεηέο.  

4ε Φάζε: Σύλδεζε / Αιιειεπίδξαζε/ Γηάινγνο/ Αλαηξνθνδόηεζε Απηό 

ην ζηάδην παξέρεη ηε δπλαηόηεηα γηα αιιειεπίδξαζε θαη αλαηξνθνδόηεζε 

ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζην Blog.  

 Πε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη θαλεξή ε δχλακε ησλ δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ 

Web 2.0.  

Δθπαηδεπηηθνί θαη ζπκκαζεηέο: Κε ηε ρξήζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ ηζηνινγίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ζρφιηα, παξέρεηαη 

αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηνλ θάθειν. Θα 

πξέπεη  λα παξέρνληαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ψζηε ε αλαηξνθνδφηεζε λα είλαη 

αθφκε πην απνηειεζκαηηθή.  

Νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά παξέρνπλ ππνδείγκαηα ζρεηηθά κε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαζψο θαη κηα ξνπκπξίθα γηα ηελ αμηνιφγεζε. 
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Νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επηινγή λα αλαζεσξήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ 

ηελ εξγαζία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε αιιά θαη ηε ξνπκπξίθα.  

Δπαλάιεςε ησ βεκάησλ 3-4 γηα θάζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ή αληηθείκελν.  

5ε Φάζε:  Αζξνηζηηθόο αλαζηνραζκόο / Δπηινγή/ Αμηνιόγεζε  

Πην ηέινο θάζε καζήκαηνο ή πξνγξάκκαηνο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα γξάςνπλ 

έλαλ αλαζηνραζκφ ζρεηηθά κε ην κάζεκα, κέζα απφ ην νπνίν ζα παξέρεηαη κηα 

κεηά – αλάιπζε ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο φπσο απηή απεηθνλίδεηαη κέζα απφ ηνπο 

αλαζηνραζκνχο  πνπ απνζεθεχνληαη ζηηο θαηαρσξήζεηο ηνπ blog.  

Καζεηέο: Σξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ θαηεγνξηψλ, εμεηάδνπλ ηηο 

θαηαρσξήζεηο ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαη γξάθνπλ έλαλ αλαδξνκηθφ αλαζηνραζκφ, 

ζρεηηθά κε ηελ κάζεζε πνπ αληηπξνζσπεχεηαη ζε απηά ηα αληηθείκελα, επηιέγνληαο 

παξάιιεια έλα ή δπν παξαδείγκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαιχηεξα απηφ ην 

επίηεπγκα.  

Δθπαηδεπηηθόο: Ξαξέρεη αλαηξνθνδφηεζε θαη αμηνιφγεζε ζηελ επηιεγκέλε 

εξγαζία κε ηε ρξήζε ξνπκπξίθαο.  

6ε Φάζε: Παξνπζίαζε/δεκνζίεπζε Ο δεκηνπξγόο ηνπ Portfolio 

απνθαζίδεη πνηα ηκήκαηα ηνπ θαθέινπ ζα θάλεη δεκόζηα.  

Καζεηήο: Γεκηνπξγεί κηα ζειίδα ε νπνία παξνπζηάδεη θαη ππεξηνλίζεη ηα θαιχηεξα 

ηκήκαηα ηνπ θαθέινπ, δεκηνπξγψληαο ζπλδέζκνπο πξνο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαρσξήζεηο ηνπ.  

Καζεηέο: Γεκηνπξγία εηζαγσγηθήο ζειίδαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κηα 

ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ θαθέινπ. Πηελ νπζία, απνηειεί έλα «γξάκκα πξνο ηνλ 

αλαγλψζηε» θαη εμεγεί ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ θαθέινπ. Ξαξέρεη 

ζπλδέζκνπο ζε άιιεο ζειίδεο ηζηνινγίνπ. 
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5. ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ 

5.1. ΔΞΗΙΝΓΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖΠ ΚΔΘΝΓΝ 

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηε «Κεζνδνινγία  εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο» ησλ Cohen, Manion, 

& Morrison  (2008) φζνλ αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ πεηξακαηηζκφ ππάξρνπλ ηα εμήο 

ζρέδηα: 

 Ξξν-πεηξακαηηθφ ζρέδην κε κηα πεηξακαηηθή νκάδα θαη έιεγρν πξν θαη κεηά. 

 Ξεηξακαηηθφ ζρέδην κε δχν κεηξήζεηο (πξν θαη κεηά) κε ρξήζε νκάδαο 

ειέγρνπ. 

 Νηνλεί πεηξακαηηθφ ζρέδην κε δχν κεηξήζεηο (πξν θαη κεηά) κε ρξήζε κε 

ηζνδχλακεο νκάδαο ειέγρνπ. 

Πηελ επξχηεξε ηνπ έλλνηα, πείξακα κπνξεί λα ζεσξεζεί έλαο ηξφπνο νξγάλσζεο 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ πνπ ζα καο επέηξεπαλ λα εμαγάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

εχινγν κηαο ππφζεζεο. Πηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπ έλα πείξακα εκπεξηέρεη ηελ 

αιιαγή ζηελ ηηκή κηαο κεηαβιεηήο θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο 

αιιαγήο πάλσ ζε κηα άιιε κεηαβιεηή. 

Πην πξν – πεηξακαηηθφ ζρέδην ν εξεπλεηήο κεηξά κηα νκάδα βάζεη κηαο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, έπεηηα εηζάγεη έλαλ πεηξακαηηθφ ρεηξηζκφ  κεηά ηε ιήμε 

ηνπ νπνίνπ κεηξψληαη μαλά νη ζηάζεηο ηεο νκάδαο θαη πξνρσξά ζηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ δηαθνξψλ ηεο βαζκνινγίαο ηηο νπνίεο απνδίδεη ζηνλ πεηξακαηηθφ ρεηξηζκφ. 

Ρν πεηξακαηηθφ ζρέδην κε δχν κεηξήζεηο θαη ρξήζε νκάδαο ειέγρνπ δηαθέξεη απφ 

ην πξν –πεηξακαηηθφ ζρέδην θαηά ην φηη πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε δχν νκάδσλ, νη 

νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηπραηνπνίεζε, ε νπνία δηαζθαιίδεη ηε κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα ηζνδπλακίαο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ νκάδσλ 

έιεγρνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη ν ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο ηζνδχλακσλ θαζ’ φια νκάδσλ 

είλαη ζρεδφλ αδχλαηνο. Έηζη, ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ηίζεηαη ν πην κεηξηνπαζήο 

ζηφρνο ηεο «εμίζσζεο» ησλ νκάδσλ σο πξνο ηηο «ζρεηηθέο» κεηαβιεηέο (Φίιηαο, 

1996). 

Ρέινο, ην νηνλεί πεηξακαηηθφ ζρέδην, ζπλαληάηαη ζπρλά ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα 

αθνχ ζην πεξηβάιινλ ελφο ζρνιείνπ είλαη ζρεδφλ αδχλαην γηα ηνπο εξεπλεηέο λα 

επηρεηξήζνπλ αιεζηλά πεηξάκαηα.  Πην νηνλεί πεηξακαηηθφ ζρέδην ε δεηγκαηνιεςία 

δελ είλαη ηπραία, φκσο ρξεζηκνπνηνχληαη δχν νκάδεο (πεηξακαηηθή νκάδα – νκάδα 

ειέγρνπ) θαη δχν κεηξήζεηο (pre – post).  
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Ρν ηειεπηαίν ζρέδην είλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Όπσο αλαθέξεηαη θαη απφ ηνπο ησλ 

Cohen, Manion, & Morrison (2008)   ε ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά αλάκεζα ζην 

αιεζηλφ πείξακα θαη ην νηνλεί πείξακα είλαη φηη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ν 

εξεπλεηήο αλαιακβάλεη ηε κειέηε κε απηνχζηεο νκάδεο νπφηε εμαηηίαο απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο δελ κπνξεί λα ππάξρεη ηπραία επηινγή ησλ νκάδσλ. 

5.2. ΔΞΗΙΝΓΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ 

 

Νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη 40 καζεηέο νη νπνίνη θνίηεζαλ  θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2009 – 2010 ζηα ηκήκαηα Πη΄ 1 θαη Πη΄ 2 ηεο Πη΄ ηάμεο  ηνπ 7νπ 

Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Εσγξάθνπ. Νη καζεηέο ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο απνηεινχλ ηελ 

νκάδα ειέγρνπ, ελψ νη καζεηέο ηνπ δεχηεξνπ ηκήκαηνο απνηεινχλ ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα. Θάζε έλα απφ απηά ηα δχν ηκήκαηα απνηειείηαη απφ 20 

καζεηέο. 

5.3. ΓΗΑΡΞΥΠΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΥΛ ΞΝΘΔΠΔΥΛ  

 

Ν θάθεινο επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή θαηαιχεη ηα ζηελά φξηα ηεο παξαδνζηαθήο 

ζρνιηθήο αμηνιφγεζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

αμηνιφγεζε γλσζηηθψλ ζηφρσλ γχξσ απφ ηα  καζήκαηα αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζε 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Κε βάζε απηή ηελ παξαδνρή, κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε φηη ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή 

ζπκβάιιεη ψζηε 

 Νη καζεηέο λα  αλαπηχμνπλ κηα ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε. 

 Νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ κηα ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζην ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ ηε δσή ζηελ ηάμε θαη ηε ζρνιηθή δσή γεληθφηεξα. 

 Νη καζεηέο λα βειηηψζνπλ ηελ απηνεηθφλα ηνπο. 

 Νη καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηα ζεκεία εθείλα ζηα νπνία παξνπζηάδνπλ 

αδπλακίεο θαη έρνπλ ειιείςεηο κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ ηνπο.  

Απφ ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο, πεγάδνπλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ θαινχκαζηε 

λα δηεξεπλήζνπκε κέζα ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
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1. Νη καζεηέο  πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν επηηεπγκάησλ είραλ 

ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ παξαδνζηαθφ θάθειν επηηεπγκάησλ. 

2.  Νη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν επηηεπγκάησλ 

αλέπηπμαλ πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζρνιηθή δσή γεληθφηεξα ζε ζρέζε κε 

ηνπο καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζα ηνλ παξαδνζηαθφ θάθειν επηηεπγκάησλ.  

3. Νη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν επηηεπγκάησλ 

βειηίσζαλ πεξηζζφηεξν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

(απηνεηθφλα) ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ 

παξαδνζηαθφ θάθειν επηηεπγκάησλ. 

4. Νη καζεηέο κπφξεζαλ λα αμηνινγήζνπλ ηνλ θάθειν επηηεπγκάησλ πνπ 

δεκηνχξγεζαλ εληνπίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο παξαιήςεηο θαη ηηο αδπλακίεο 

ηνπο.  

5.4. ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ ΔΟΓΑΙΔΗΑ 

 

Πηελ παξνχζα ελφηεηα, ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ εθείλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα.  Ρν 

ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ παξαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα. 

5.4.1. PRE–QUESTIONNAIRE, ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΝ 

ΞΟΝΦΗΙ ΡΥΛ ΚΑΘΖΡΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝΠ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΖ ΚΑΘΖΠΖ 

ΘΑΗ ΡΖ ΠΣΝΙΗΘΖ ΕΥΖ ΓΔΛΗΘΝΡΔΟΑ. 

 

Κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν απεπζχλεηαη ηφζν ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ φζν θαη ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ε εξεπλήηξηα επηθεληξψλεηαη ζην 

λα ζπγθεληξψζεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία αλαθνξηθά πξνο ηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζην ηέινο 

ηεο παξέκβαζεο.  

Αλαιπηηθφηεξα,  νη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ: 

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ην θχιν ησλ καζεηψλ 

 Ρε ρξήζε  ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο 

καζεηέο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή 
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 Ρηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

γεληθφηεξα 

 Ρηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε κάζεζε 

 Ρηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηε δσή κέζα ζηελ ηάμε 

 Ρελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.  

Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην  εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 4 ηκήκαηα.  Πηελ αξρή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα δειψζνπλ αλ έρνπλ ζηελ θαηνρή 

ηνπο ππνινγηζηή θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, φπσο επίζεο θαη πφζεο ψξεο 

αζρνινχληαη θαζεκεξηλά θαη κε πνηεο δξαζηεξηφηεηεο αζρνινχληαη φηαλ θάλνπλ 

ρξήζε ηνπ internet. Γηα ηελ θαηαγξαθή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ δελ δφζεθαλ 

ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο απφ ηηο νπνίεο θαινχληαλ λα επηιέμνπλ νη καζεηέο, 

αιιά δηαηππψζεθαλ κε ηε κνξθή πξνηάζεσλ αλνηθηνχ ηχπνπ.  

Πηε ζπλέρεηα ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 4 ηκήκαηα ζηα νπνία κε ηε 

ρξήζε θιίκαθαο ηχπνπ Likert, επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

Δλφηεηα 1ε: Πηάζεηο απέλαληη ζηε ρξήζε Ζιεθηξνληθνχ πνινγηζηή 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα απνηειείηαη απφ έμη εξσηήζεηο θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ  ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

γεληθφηεξα. 

Δλφηεηα 2ε: Πηάζεηο απέλαληη ζηε κάζεζε 

Πην δεχηεξν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέζα απφ 15 πξνηάζεηο  ζα αληρλεπηνχλ 

νη ζηάζεηο ησλ  καζεηψλ απέλαληη ζηε κάζεζε. 

Δλφηεηα 3ε : Πηάζεηο απέλαληη ζην ζρνιείν – ηάμε 

Πην ηξίην ηκήκα νη καζεηέο θαινχληαη κέζα απφ 14 πξνηάζεηο λα εθθξάζνπλ ηε 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ζρνιείν αιιά θαη ηε δσή 

κέζα ζηελ ηάμε γεληθφηεξα.  

Δλφηεηα 4ε: Απηνεηθφλα 

Ρέινο, ην ηέηαξην ηκήκα, απνηειείηαη απφ 16 πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απηνεηθφλα ηνπ θάζε καζεηή, ηνλ ηξφπν πνπ ην θάζε άηνκν βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ.  

Ζ θιίκαθα ηχπνπ Likert απνηειεί κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο θιίκαθεο ζηηο 

θνηλσληθέο θαη παηδαγσγηθέο έξεπλεο, κε ηελ νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε 

κέηξεζε ζηάζεσλ θαη απφςεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο κε βάζε ηεο 
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απαληήζεηο ζε έλα ζχλνιν εξσηεκάησλ, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην πξνο 

κειέηε πξφβιεκα. 

Ζ κέζνδνο ηνπ Likert, είλαη ε πξνζπάζεηα λα απινπνηεζεί ε ηερληθή ηνπ Thurstone 

γηα ηελ θαηαζθεπή θιίκαθαο, θαηαξγψληαο ηνπο θξηηέο θαη κεηψλνληαο ηνλ φγθν 

ηεο δνπιεηάο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο.  Όπσο θαη ε θιίκαθα ηνπ 

Thurstone, έηζη θαη ε θιίκαθα Likert, απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά πξνηάζεσλ, ζηηο 

νπνίεο δεηείηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα αληηδξάζνπλ. Νη εξσηψκελνη  θαινχληαη 

λα απαληήζνπλ ζε θάζε ζέκα/πξφηαζε  κε βάζε βαζκνχο ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο 

θαη φρη απιψο λα ζεκεηψζνπλ ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2008). 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη  κηα θιίκαθα ηεξάξρεζεο, ζα πξέπεη  νη θαηεγνξίεο  λα είλαη 

ζαθψο δηαθξηηέο θαη λα εμαληινχλ φιεο ηηο πηζαλέο απαληήζεηο ησλ αηφκσλ πνπ 

ζα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην.  Ζ θιίκαθα Likert δίλεη κηα πνηθηιία 

απαληήζεσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα: 

1 Γηαθσλψ απφιπηα 

2Γηαθσλψ 

3 Νχηε ζπκθσλψ, νχηε δηαθσλψ 

4 Ππκθσλψ 

5 Ππκθσλψ απφιπηα 

Νη παξαπάλσ δηαβαζκίζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

δηακνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο – ππνθείκελα ηεο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ 

απαληήζεηο ζηα πξνο δηεξεχλεζε εξσηήκαηα.  

Ρν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλαπηχρζεθε απφ ζηνηρεία πνπ 

βξέζεθαλ ζηηο εμήο ηζηνζειίδεο 

National Center for School Engagement9,  

The Vermont department of education's official web site10,  

                                                           
9
 http://www.peecworks.org/PEEC/PEEC_Inst/035FA6B1-

007EA7AB.0/Finlay%202006%20Quantifying%20School%20Engagement.pdf  
 
10

http://education.vermont.gov/new/pdfdoc/dept/transformation/commission/policy_development_
resources/personalized_learning/educ_pl_ces_student_survey.pdf 

http://www.peecworks.org/PEEC/PEEC_Inst/035FA6B1-007EA7AB.0/Finlay%202006%20Quantifying%20School%20Engagement.pdf
http://www.peecworks.org/PEEC/PEEC_Inst/035FA6B1-007EA7AB.0/Finlay%202006%20Quantifying%20School%20Engagement.pdf
http://education.vermont.gov/new/pdfdoc/dept/transformation/commission/policy_development_resources/personalized_learning/educ_pl_ces_student_survey.pdf
http://education.vermont.gov/new/pdfdoc/dept/transformation/commission/policy_development_resources/personalized_learning/educ_pl_ces_student_survey.pdf
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CESNational11,  

Cengage Learning12,  

The Texas Center for Educational Technology13 

Κέζα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα εξσηεκαηνιφγηα, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα έηζη ψζηε λα 

δηαπηζησζεί  αλ ζα παξαηεξεζεί αιιαγή ζηνλ ηξφπν δέζκεπζεο ησλ καζεηψλ 

απέλαληη ζην ζρνιείν. Πχκθσλα κε ηνλ  Fredricks ζην άξζξν ηνπ «School 

engagement: Potential of the concept, state of evidence», κηα έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηε δέζκεπζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηε κάζεζε γεληθφηεξα, ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ηξεηο ηχπνπο δέζκεπζεο: ε ζπκπεξηθνξηζηηθή δέζκεπζε 

(behavioral engagement), ε γλσζηηθή δέζκεπζε (cognitive engagement) θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε (emotional engagement.) 

 

Ζ  ζπκπεξηθνξηζηηθή δέζκεπζε αλαθέξεηαη ζηελ ηήξεζε θαλφλσλ, αιιά θαη ζηελ 

ελαζρφιεζε κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο.  Πε απηή ηελ θαηεγνξία, αλήθνπλ δείθηεο νη 

νπνίνη αλαθέξνληαη ζε ζπκπεξηθνξέο  πνπ δείρλνπλ πξνζπάζεηα, επηκνλή, 

ζπγθέληξσζε, ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε, ελαζρφιεζε κε ηηο εξγαζίεο, ζπλεηζθνξά 

ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ηάμε. 

 

Ζ γλσζηηθή δέζκεπζε  νξίδεηαη κε βάζε ηα θίλεηξα, ηελ πξνζπάζεηα αιιά θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο αθνινπζνχληαη. Ξεξηιακβάλεη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ςπρνινγηθή δέζκεπζε γχξσ απφ ηελ κάζεζε, αιιά θαη ηελ επηζπκία γηα 

ηελ πξφθιεζε θαη ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα ψζηε λα 

ππεξθαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο.   

Πε απηήλ ηελ θαηεγνξία εμεηάδνληαη δείθηεο φπσο ε ηθαλφηεηα ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ε επηζπκία γηα εξγαζία θαη πξνζπάζεηα πέξα απφ ηηο επηηαγέο ηεο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο δέζκεπζεο θαζψο θαη  πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα. 

 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε πεξηιακβάλεη γεληθά ηα ελδηαθέξνληα, ηηο αμίεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηνπο  δαζθάινπο θαη 

ηνπο ζπκκαζεηέο, ην αίζζεκα ηεο εκπινθήο ζηελ νκάδα θαη ζηελ ηάμε, ε αλάγθε 

γηα αλαγλψξηζε ηεο επηηπρίαο.  

                                                                                                                                                                      
 
11

 http://www.essentialanalysis.org/files/ces_elementary_student_survey.pdf  
 
12

 http://college.cengage.com/collegesurvival/downing/on_course/4e/students/assess/index.html 
 
13

 http://www.tcet.unt.edu/research/ 
 

http://www.essentialanalysis.org/files/ces_elementary_student_survey.pdf
http://college.cengage.com/collegesurvival/downing/on_course/4e/students/assess/index.html
http://www.tcet.unt.edu/research/
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Πηα εξσηεκαηνιφγηα ππάξρνπλ πξνηάζεηο νη νπνίεο θαιχπηνπλ θαη ηηο ηξεηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Ρέινο, γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε 

πξνζπάζεηα λα αθνινπζεζνχλ κηα ζεηξά απφ θαλφλεο θαιήο πξαθηηθήο, νη νπνίνη 

θαη αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

Πχκθσλα κε ηνπο Verma θαη Mallick,(1999) νη  πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ κπνξεί 

λα βνεζήζνπλ ψζηε λα βειηηζηνπνηεζνχλ νη απαληήζεηο ηνπ εξσηψκελνπ: 

1.  Ρν εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθφ σο πξνο ηε ζρεδίαζε ηνπ θαη 

λα ππεξηνλίδνληαη νη δηαθνξεηηθνί ηνκείο απφ ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη κε ηε 

ρξήζε δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ζειίδαο. 

2. Ρν εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλν ζχκθσλα κε κηα ινγηθή 

αθνινπζία θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη πξνηάζεηο λα είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλεο, 

ελψ παξάιιεια, κε ηε ρξήζε θεθαιίδσλ, λα γίλεηαη θαηαλνεηφ ζηνλ εξσηψκελν 

ηφζν ην ζέκα θάζε θαηεγνξίαο φζν  θαη ν ζθνπφο ηεο.  

3. Νη πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλεο κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα είλαη 

φζν ην δπλαηφλ πην εχθνιν λα αλαγλσζηνχλ θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο. 

4. Κηα αθφκε θαιή πξαθηηθή είλαη ε ρξήζε ηεο έληνλεο γξαθήο, φπνπ ν εξεπλεηήο 

ζεσξεί φηη απηφ είλαη απαξαίηεην, ψζηε νη απαληψληεο λα κελ έρνπλ ακθηβνιία 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα δξάζνπλ.  

5. Ν εξεπλεηήο κπνξεί επίζεο λα δψζεη θαη παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ην εξσηεκαηνιφγην αλ απηφ ζεσξεζεί 

απαξαίηεην, ψζηε ηεο. Πε απηφ ην ζεκείν, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα πξνζέμεη 

ηδηαίηεξα, ψζηε λα κελ ππάξμεη θαζνδήγεζε πξνο κία επηζπκεηή απάληεζε ζηηο 

επφκελεο εξσηήζεηο.  

6. Ξξνθεηκέλνπ λα αηζζαλζνχλ εκπηζηνζχλε νη εξσηψκελνη, είλαη θαιφ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, εξσηήζεηο πνπ είλαη εχθνιν λα 

απαληεζνχλ. 

7. Θα ήηαλ θαιφ λα απνθεχγεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πην ζεκαληηθψλ εξσηήζεσλ 

πξνο ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. πάξρεη ε πεξίπησζε, νη απαληψληεο λα 

απαληήζνπλ ζε απηέο πην βηαζηηθά απφ φηη ζα ήηαλ επηζπκεηφ.  

8. Δίλαη ρξήζηκν ηα αληηθείκελα ηεο έξεπλαο λα γλσξίδνπλ ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε έξεπλα απηή. 
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9. Ν εξεπλεηήο ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξεί λα επραξηζηήζεη κε έλα 

ζπλνπηηθφ ζεκείσκα ηνπο απαληψληεο γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο.  

(Verma & Mallick, 1999) 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο Cohen, Manion θαη Morrison (2008), κηα αθφκε 

θαιή πξαθηηθε είλαη λα ππάξρνπλ ζηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαβεβαηψζεηο  

εκπηζηεπηηθφηεηαο, αλσλπκίαο θαη κε αληρλεπζηκφηεηαο.  

5.4.2. POST – QUESTIONNAIRE, ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖΠ 

ΠΡΑΠΔΥΛ ΡΥΛ ΚΑΘΖΡΥΛ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΖ ΚΑΘΖΠΖ ΘΑΗ ΡΖ ΠΣΝΙΗΘΖ ΕΥΖ 

ΓΔΛΗΘΝΡΔΟΑ ΚΔΡΑ ΡΝ ΞΔΗΟΑΚΑ.  

 

Ρα  ίδηα εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ζα δνζνχλ ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο, ζα 

δνζνχλ μαλά κε ηε ιήμε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεπηνχλ δηαθνξέο ζηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε κάζεζε θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο δσήο γεληθφηεξα. Πε απηή ηε θάζε, ην εξσηεκαηνιφγην 

πνπ ζα δνζεί ζηνπο καζεηέο θαη ηεο πεηξακαηηθήο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζα 

απνηειείηαη απφ ηα 4 ηκήκαηα ηνπ pre-questionnaire, ρσξίο ηηο εηζαγσγηθέο 

εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, πνπ δηεξεπλνχλ πεξηζζφηεξν ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απφ ηνπο καζεηέο.  

5.4.3. ΟΝΚΞΟΗΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ 

ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ  

 

Θάζε καζεηήο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζα ζπκπιεξψζεη νλνκαζηηθά κηα ξνπκπξίθα κε 

ηελ νπνία ζα αμηνινγεί ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πνπ δεκηνχξγεζε σο πξνο: 

 Ρελ επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ. 

 Ρελ επθνιία πινήγεζεο. 

 Ρε δεκηνπξγηθφηεηα. 

 Ρε δηάηαμε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ. 

 Ρν θείκελν. 

 Ρνλ ζρνιηαζκφ. 

 Ρν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα. 

Ζ ίδηα ξνπκπξίθα ζα ζπκπιεξσζεί γηα ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα ζην πείξακα θαη απφ 

ηε δηδάζθνπζα ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ θαη 

θαηά πφζν κπφξεζαλ νη καζεηέο λα βαζκνινγήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ην 
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θάθειν ηνπο κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπκε 

λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

Ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ξνπκπξίθα σο πξνο ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ, έγθεηηαη ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

παξνπζηάδεη ε ρξήζε ηεο θαη είλαη ηα εμήο: 

 Κέζα απφ κηα θαινζρεδηαζκέλε ξνπκπξίθα ε αμηνιφγεζε γίλεηαη πην 

ζπλεπήο θαη αληηθεηκεληθή αθνχ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε 

αληηζηνηρίδνληαη κε standards, ζηνηρεία απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηε 

δηδαζθαιία.  

 

 Κεηψλνληαη νη πξνθαηαζθεπαζκέλεο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ  

απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηή, αθνχ αμηνινγνχληαη κε 

βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα.  

 

 Ξαξάιιεια, κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

αμηνινγνχληαη κε ηε ρξήζε ηεο ξνπκπξίθαο, ν εθπαηδεπηηθφο μεθαζαξίδεη 

ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα ζέζεη θαη κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ.  

 

 Πην επίπεδν πνπ αθνξά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, κε ηε ρξήζε ξνπκπξίθαο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε, κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ ψζηε λα ζέζνπλ νη ίδηνη 

ζηφρνπο θαη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα ηε κάζεζε ηνπο, αθνχ 

γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζνχλ 

θαη κπνξνχλ λα βειηησζνχλ πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.  

 

 Όηαλ νη ξνπκπξίθεο ρξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα ηελ απηναμηνιφγεζε είηε γηα 

ηελ εηεξναμηνιφγεζε, βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαπηχμνπλ ηελ 

απαηηνχκελε θξηηηθή ηθαλφηεηα γηα λα αμηνινγήζνπλ ηφζν ηε δηθή ηνπο 

εξγαζία φζν θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. (Center for Advanced Research on 

Language Acquisition) 
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5.4.4. ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΔΟΥΡΖΠΔΥΛ ΑΛΝΗΣΡΝ ΡΞΝ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ 

 

Ρν ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν  ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα, επηθνπξηθά πξνο ηε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο,  γηα λα δηεξεπλεζεί ε άπνςε 

ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα ειεθηξνληθά ραξηνθπιάθηα πνπ νη ίδηνη δεκηνχξγεζαλ.  

Όπσο αλαθέξνπλ θαη ζηε «Κεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο» (Cohen, Manion, 

& Morrison, 2008) νη αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο είλαη έλαο πνιχ ειθπζηηθφο 

κεραληζκφο γηα έξεπλα κηθξφηεξεο θιίκαθαο ή ηκήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ζέινπκε λα καο απνθέξνπλ έλα δίθαην πξνζσπηθφ ζρφιην ησλ απαληψλησλ.  Νη 

αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο είλαη απηέο πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ ηα «δηακάληηα» 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αιιηψο κπνξεί λα κελ εληφπηδε ην εξσηεκαηνιφγην.  Ξέξα 

απφ ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ απηνχ ηνπ ηχπνπ νη εξσηήζεηο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηε δπζθνιία γηα ηνλ εξεπλεηή ζηε δηεμαγσγή ζπγθξίζεσλ κεηαμχ ησλ 

απαληήζεσλ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ, κηα αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε κπνξεί λα 

απνηππψζεη ηελ απζεληηθφηεηα, ηνλ πινχην, ην βάζνο ηεο απάληεζεο θαη ηελ 

εηιηθξίλεηα πνπ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. 

5.5. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 

 

Ρν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν γηα ηελ πξνηεηλφκελε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

απνηειεί ε δεκηνπξγία θαη ν εκπινπηηζκφο κε ην θαηάιιειν πιηθφ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή.  Νη καζεηέο θαινχληαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηνλ αηνκηθφ θάθειν επίδεημεο – παξνπζίαζεο (Showcase 

portfolio), έλα είδνο θαθέινπ ζην νπνίν ν καζεηήο κπνξεί λα απνθαζίζεη ν ίδηνο ην 

πεξηερφκελν πνπ ζέιεη λα αλαδείμεη πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ηα θαιχηεξα 

δείγκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Αθφκε, ζε απηή ηε κνξθή θαθέινπ κπνξνχλ λα 

παξνπζηαζηνχλ θαη θξίζεηο ζρεηηθά κε απηά. 

Γη’ απηφλ αθξηβψο, ην ιφγν δελ παξνπζηάδεηαη ζε  απηή ηελ εξγαζία θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ κνληέιν ή θάπνην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην, αθνχ ν θάζε 

καζεηήο ήηαλ ειεχζεξνο λα επηιέμεη ηηο εξγαζίεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

αληηθείκελν εθείλνο  ζεσξνχζε σο απαξαίηεην γηα λα παξνπζηάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη ηελ εμέιημε ηνπ σο καζεηή.  
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5.5.1. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 

 

Ξεξηγξαθή Ξξνηεηλόκελεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο  

Ρίηινο 

εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 

 

Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ 

Δθπαηδεπηηθό Ξιαίζην 

Δθπαηδεπηηθό 

Ξξόβιεκα 

Ζ αμηνιφγεζε  ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο 

ζηφρνπο  πνπ ηίζεληαη γηα ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Κέζα απφ 

απηή ηελ αλάγθε, ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα πξνσζεί ηε δηαξθή 

αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο παηδείαο. Γηα λα 

κπνξέζνπκε φκσο  λα θηλεζνχκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, 

ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζε φιε ην θάζκα ηεο 

κάζεζεο, ην νπνίν κε βάζε ηηο επηηαγέο ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θηλείηαη πξνο ηελ νιηζηηθή, δηαζεκαηηθή 

κάζεζε. 

Κέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε αμηνιφγεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

απνηίκεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο κεηά απφ 

ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, αιιά θαιχπηεη θαη εθθάλζεηο φπσο 

νη ζηάζεηο, νη αμίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη δεμηφηεηεο πνπ 

απνθηνχλ νη καζεηέο κέζα απφ ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ρα 

πξνεγνχκελα ζηνηρεία δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κέζα απφ 

ηηο παξαδνζηαθέο δνθηκαζίεο, φπνηε κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ 

θαθέινπ επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή, ζα επηρεηξεζεί λα 

ζπκκεηάζρνπλ νη καζεηέο πην ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη παξάιιεια λα ζπλζέζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ 

εαπηνχ ηνπο σο καζεηέο κε ηελ επηινγή θαη επίδεημε 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε καζεζηαθή πξφνδν ηνπο.  

Ν θάθεινο επηηεπγκάησλ (portfolio) απνηειεί κηα ζπιινγή 

ζηνηρείσλ πνπ πξνεηνηκάδεηαη απφ ηνλ καζεηή θαη πνπ 

αμηνινγείηαη γηα λα θαηαδείμεη ηελ θαηνρή, ηελ θαηαλφεζε, 

ηελ εθαξκνγή, θαη ηε δπλαηφηεηα ζχλζεζεο απφ απηφλ ελφο 

δεδνκέλνπ ζπλφινπ ελλνηψλ. Ν καζεηήο πξέπεη λα 

νξγαλψζεη, λα ζπλζέζεη, θαη λα πεξηγξάςεη κέζα ζην 

portfolio κε ζαθήλεηα ηα επηηεχγκαηά ηνπ θαη λα 

εμσηεξηθεχζεη απνηειεζκαηηθά απηφ πνπ έρεη κάζεη. Κέζα 

απφ ηελ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ εξγαζηψλ ηνπ, ν καζεηήο 

κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ. 

 

Δξσηήκαηα 

πξνο 

δηεξεύλεζε  

Ζ ρξήζε ηνπ e - portfolio : 

 Δλζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ κηα 

ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε; 

 Δλζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ κηα 
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ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίζνπλ ηε ζρνιηθή δσή; 

 Κπνξεί κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ e- portfolio λα 

βειηησζεί ε απηνεηθφλα ηνπ καζεηή; 

 Κπνξνχλ νη καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ ην 

ραξηνθπιάθην ηνπο; 

 

Σαξαθηεξηζηηθά 

Δθπαηδεπόκελσ

λ  

Γλσζηηθά: 

Νη εθπαηδεπφκελνη: 

 Δίλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηεο 

εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ 

 Γλσξίδνπλ λα πινεγεζνχλ ζην Γηαδίθηπν 

 

Τπρνθνηλσληθά: 

 Ξνιινί απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο δελ είλαη πξφζπκνη 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

Γεκνγξαθηθά: 

 πάξρνπλ εθπαηδεπφκελνη θαη ησλ δχν θχιισλ. Ν 

κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη 12 έηε. 

 

Αλάγθεο 

Δθπαηδεπόκελσ

λ 

Νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ αλάγθε λα ζπκκεηάζρνπλ 

ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα δξνπλ σο κέιε 

κηαο νκάδαο. 

 

Ξξναπαηηνύκελ

εο γλώζεηο ή 

δεμηόηεηεο 

Δμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία θαη ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ.  

Γλψζε πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν. 

 

Δλέξγεηεο 

Ρύπνο Γξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ 

 ζπγθέληξσζε 

 δηαρείξηζε  

 επηινγή 

 

επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 θξηηηθή 

 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 ζχλζεζε 

 δεκηνπξγία 

 παξαγσγή 

 αλάπηπμε γξαπηνχ ιφγνπ 

 

Οόινη Δθπαηδεπόκελνη: 

 Δπηθνηλσλνχλ 

 Αζθνχλ θξηηηθή  
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Ξίλαθαο 8: Ππλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηελ 
νληνινγία DialogPlus14 

 

5.5.2.  ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ 

 

Ζ  ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ’ 

ηξηκήλνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2009-2010 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ  11ε  Καξηίνπ 

ηνπ 2010 έσο θαη ηελ 15ε Ηνπλίνπ ηνπ 2010.  Γηα ηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε παξέκβαζε δηαηέζεθαλ γηα φιν ην 

ηξίκελν,  νη 2 ψξεο ηνπ σξνινγίνπ εβδνκαδηαίνπ  πξνγξάκκαηνο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηελ «επέιηθηε δψλε» θαη νη νπνίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είραλ 

πξνγξακκαηηζηεί  λα πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε Ξαξαζθεπή,  ην 2ν δηδαθηηθφ δίσξν 

(Γηδαθηηθή Ξεξίνδνο : 10.00 – 11.30). Ππγθεθξηκέλα, νη ψξεο πνπ αθηεξψζεθαλ 

ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ειεθηξνληθψλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ 

καζεηψλ ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 

                                                           
14

 Προςαρμογι από άμψων Δθμιτριοσ, Πανεπιςτθμιακζσ θμειϊςεισ για το μάκθμα «Διδακτικά 
Μοντζλα  και Εκπαιδευτικόσ χεδιαςμόσ», ακαδθμαϊκό ζτοσ 2008-2009 

 Ιακβάλνπλ απνθάζεηο 

 Σεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο 

 Απηναμηνινγνχληαη 

 Δπηιέγνπλ θαη παξνπζηάδνπλ εξγαζίεο 

 

Δθπαηδεπηήο: 

 Ξαξνπζηάδεη θαηάιιειν πιηθφ 

 Ξαξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

 Γηαιέγεηαη 

 Νξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

 Αμηνινγεί 

Δξγαιεία - 

Ξόξνη 

Hardware 

Computer 

Βηληενπξνβνιέαο 

 

Software 

επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ 

ηζηνιφγηα 

ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θσηνγξαθίαο 
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 Ζκεξνκελία  Γηδαθηηθέο ώξεο Γξαζηεξηόηεηεο 

1 Ξέκπηε 11 

Καξηίνπ  

1 δηδαθηηθή ψξα  Ππκπιήξσζε αξρηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ – θνηλή 

δξαζηεξηφηεηα νκάδαο 

ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθήο 

νκάδαο 

2 Ξαξαζθεπή 12 

Καξηίνπ  

 

2 δηδαθηηθέο ψξεο Γλσξηκία κε ην Wordpress 

3 Ξαξαζθεπή 19 

Καξηίνπ 

 

2 δηδαθηηθέο ψξεο  Γεκηνπξγία αηνκηθψλ blogs 

απφ ηνπο καζεηέο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο 

4 Ξαξαζθεπή 16 

Απξηιίνπ 

 

2 δηδαθηηθέο ψξεο Γηακφξθσζε  blog 

5 Ξαξαζθεπή 23 

Απξηιίνπ 

 

2 δηδαθηηθέο ψξεο  Γεκηνπξγία αξρηθήο ζειίδαο 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ – 

παξνπζίαζε καζεηψλ 

6 Ξαξαζθεπή 30 

Απξηιίνπ  

 

2 δηδαθηηθέο ψξεο  Δπηινγή εξγαζηψλ πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζην 

ραξηνθπιάθην 

7 Ξαξαζθεπή 7 

Καΐνπ  

 

2 δηδαθηηθέο ψξεο Ξξνζζήθε εξγαζηψλ ζην 

ραξηνθπιάθην - 

δηακφξθσζε 

8 Ξαξαζθεπή 14 

Καΐνπ 

 

2 δηδαθηηθέο ψξεο Ξξνζζήθε εξγαζηψλ ζην 

ραξηνθπιάθην - 

δηακφξθσζε 

9 Ξαξαζθεπή 21 

Καΐνπ 

 

2 δηδαθηηθέο ψξεο Ξξνζζήθε εξγαζηψλ ζην 

ραξηνθπιάθην - 

δηακφξθσζε 

10 Ξαξαζθεπή 28  

Καΐνπ  

 

2 δηδαθηηθέο ψξεο Ξξνζζήθε εξγαζηψλ ζην 

ραξηνθπιάθην - 

δηακφξθσζε 

11 Ξαξαζθεπή 4 

Ηνπλίνπ 

 

2 δηδαθηηθέο ψξεο Ξξνζζήθε εξγαζηψλ ζην 

ραξηνθπιάθην - 

δηακφξθσζε 

12 Ξαξαζθεπή 11 2 δηδαθηηθέο ψξεο  Ξξνζζήθε εξγαζηψλ ζην 
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Ηνπλίνπ 

 

ραξηνθπιάθην - 

δηακφξθσζε 

13 Γεπηέξα 12 

Ηνπλίνπ 

2 δηδαθηηθέο ψξεο  1ε δηδαθηηθή ώξα 

Ππκπιήξσζε ηειηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ – θνηλή 

δξαζηεξηφηεηα νκάδαο 

ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθήο 

νκάδαο 

2ε δηδαθηηθή ώξα 

Ππκπιήξσζε ξνπκπξίθαο 

αμηνιφγεζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ θαη 

ζπκπιήξσζε εξσηήζεσλ 

αλνηθηνχ ηχπνπ απφ ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα 

Ξίλαθαο 9: Πρεδηαζκόο θαη Σξνλνδηάγξακκα  Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο 

 

1ε δηδαθηηθή ώξα 

Γηα λα ζπκπιεξσζνχλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ζπγθεληξψζεθαλ νη καζεηέο θαη ησλ 

δχν ηκεκάησλ ζηελ ίδηα αίζνπζα θαη αθηεξψζεθε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπο κηα 

δηδαθηηθή ψξα. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ  έγηλε ηελ Ξέκπηε 

11 Καξηίνπ, ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα. 

Ξξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθχςεη πξφβιεκα θαηαλφεζεο σο πξνο ηε δηαηχπσζε ησλ 

εξσηήζεσλ, αιιά θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δελ ζα 

παξαιείςνπλ λα αμηνινγήζνπλ  θάπνηα απφ ηηο πξνηάζεηο, ε δηδάζθνπζα αθνχ 

κνίξαζε ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη εμήγεζε ζηνπο καζεηέο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

έπξεπε λα βαζκνινγήζνπλ θάζε πξφηαζε, δηάβαδε κεγαιφθσλα  θάζε πξφηαζε, 

δίδνληαο παξάιιεια ηνλ απαξαίηεην ρξφλν ζηνπο καζεηέο γηα λα θπθιψζνπλ ζηελ 

αξηζκεηηθή θιίκαθα ηνλ αξηζκφ εθείλν πνπ αληηπξνζψπεπε πεξηζζφηεξν ηε ζηάζε 

ηνπ θάζε καζεηή.   

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε πξηλ απφ ηελ εηζαγσγηθή παξέκβαζε 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

κελ επεξεαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα έδηλαλ νη καζεηέο κέζα απφ απηφ ην 

εξσηεκαηνιφγην. 
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2ν δηδαθηηθό δίσξν 

Θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ δίσξνπ, νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο ηάμεο 

ελεκεξψζεθαλ απφ ηε δηδάζθνπζα ζρεηηθά κε  ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ ζα 

ιάκβαλε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ ηξηκήλνπ ζην  δίσξν ηεο Δπέιηθηεο 

Εψλεο. Ν ρξφλνο απηφο δηαηέζεθε ψζηε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

παηδαγσγηθφ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα, ηα ζηάδηα ηα νπνία πεξηιακβάλεη, αιιά θαη λα ιχζνπλ απνξίεο  

πνπ ηπρφλ ηνπο γελλήζεθαλ κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Αθφκε, έγηλε 

παξνπζίαζε απφ ηε δηδάζθνπζα ζρεηηθά κε ην WordPress15,  ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε ν παξαδνζηαθφο θάθεινο ηνπ καζεηή λα κεηαθεξζεί ζηελ 

ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ. 

3ν δηδαθηηθό δίσξν 

Ξξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δίσξνπ, ε δηδάζθνπζα είρε 

κεξηκλήζεη ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκνχο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε 

δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζην WordPress. Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ινγαξηαζκψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο φλνκα πξφζβαζεο ε ιέμε student ζπλνδεπφκελε απφ ηα 

αξρηθά ηνπ καζεηή θαη έλαλ αχμνληα αξηζκφ. Νη καζεηέο, εηζεξρφκελνη ζην 

εξγαζηήξην είραλ ήδε ελεκεξσζεί γηα  ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ θαη  είρε απνδνζεί ζηνλ θαζέλα ην φλνκα πξφζβαζεο θαη ν θσδηθφο 

ηνπ.  

Πηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ αλά δπάδεο ηνπο /Ζ ηεο αίζνπζαο 

ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Κε ηε βνήζεηα παξνπζίαζεο πνπ έγηλε απφ ηε 

δηδάζθνπζα16, φπνπ πεξηγξάθνληαλ αλαιπηηθά ηα βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηζηνινγίνπ, θάζε καζεηήο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δεκηνχξγεζε ην 

blog ηνπ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αηνκηθφο ειεθηξνληθφο θάθεινο. Γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ηζηνινγίνπ, νη καζεηέο πήξαλ ηελ νδεγία λα δψζνπλ ην ίδην 

θσδηθνπνηεκέλν φλνκα κε ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ν ειεθηξνληθφο ινγαξηαζκφο 

ηνπο.  

4ν δηδαθηηθό δίσξν 

Θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ δίσξνπ, έγηλαλ αξρηθά ηειηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηα 

blogs ησλ καζεηψλ ψζηε λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ησλ αλήιηθσλ καζεηψλ, αιιά 

                                                           
15

 Βλ. Παράρτθμα 
16

 Βλ. Παράρτθμα 
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θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα ηδησηηθή νκάδα, θιεηζηή πξνο άιινπο ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Πε απηφ ην ζηάδην, θάζε καζεηήο δηαηεξψληαο θαη ν ίδηνο ην ξφιν ηνπ 

administrator, απέδσζε ηνλ ίδην ξφιν θαη ζηε δηδάζθνπζα, ψζηε λα έρεη ε ίδηα 

άκεζε πξφζβαζε ζηνλ βαζηθφ πίλαθα ειέγρνπ ησλ καζεηψλ. Πηε ζπλέρεηα, νη 

καζεηέο κέζα απφ ηηο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ έδσζαλ ηδησηηθφ ραξαθηήξα ζην 

ηζηνιφγην ηνπο θαη ν θαζέλαο μερσξηζηά πξνζθάιεζε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο λα έρεη πξφζβαζε ζην θάζε blog ψζηε ηα άηνκα πνπ απνηεινχλ ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα λα κπνξνχλ λα δνπλ ηηο αλαξηήζεηο ησλ ππφινηπσλ κειψλ θαη 

λα έρνπλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο ζρνιίσλ. 

Πηε ζπλέρεηα, δφζεθε ζηνπο καζεηέο  ν απαηηνχκελνο ρξφλνο, γηα λα 

εμεξεπλήζνπλ ηηο  δπλαηφηεηεο ηνπ blog ηνπο θαη λα επηιέμνπλ ην ζέκα, ην νπνίν 

νη ίδηνη ζεσξνχζαλ φηη ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζην πξνζσπηθφ ηνπο ραξηνθπιάθην.   

5ν δηδαθηηθό δίσξν 

Θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ δίσξνπ, δφζεθε ν απαηηνχκελνο ρξφλνο ζηνπο 

καζεηέο ψζηε  λα εμεξεπλήζνπλ ηηο ηειηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο θαη παξάιιεια,  δεκηνχξγεζαλ ηελ πξψηε 

εηζαγσγηθή ζειίδα κε ηελ νπνία ν θαζέλαο έθαλε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ, αιιά θαη ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην blog απηφ.  

6ν δηδαθηηθό δίσξν 

Νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ δίσξνπ, δελ έιαβαλ ρψξα ζην 

εξγαζηήξην ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, αιιά ζηελ ηάμε, φπνπ νη καζεηέο 

θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ απφ ηνλ αηνκηθφ παξαδνζηαθφ ηνπο θάθειν ην πιηθφ εθείλν 

πνπ ν θαζέλαο ζεσξνχζε σο θαηάιιειν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ εαπηνχ ηνπ σο 

καζεηή θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ επηηεπγκάησλ θαη παξάιιεια λα ιεθζνχλ κε ηε 

βνήζεηα ηεο δηδάζθνπζαο νη απαξαίηεηεο θσηνγξαθίεο απφ ηηο θαηαζθεπέο ησλ 

καζεηψλ πνπ επίζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν. 

7ν δηδαθηηθό δίσξν 

Θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ δίσξνπ έγηλε απφ ηε δηδάζθνπζα επίδεημε ζηνπο 

καζεηέο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνχζαλ λα πξνζζέζνπλ θαξηέιεο θαη 

θαηεγνξίεο ζηνλ θάθειν ηνπο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ήηαλ δπλαηή ε 

δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία ησλ άξζξσλ κε ηα νπνία ζα παξνπζίαδαλ ηηο εξγαζίεο 

ηνπο. Γφζεθε ζηνπο καζεηέο ν απαηηνχκελνο ρξφλνο  γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ν 

θαζέλαο ηηο θαηεγνξίεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα γηλφηαλ ζηε ζπλέρεηα ε πξνζζήθε 

ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνχ. 
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8ν -10ν δηδαθηηθό δίσξν 

Πηηο ηέζζεξεηο απηέο δηδαθηηθέο ψξεο, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα πξνζζέζνπλ ην 

πιηθφ πνπ ήζειαλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηνπο θάθειν. Ξαξάιιεια, έγηλε ρξήζε θαη 

άιισλ πξνγξακκάησλ, φπσο ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ αθνχ ήηαλ αξθεηνί νη 

καζεηέο πνπ γλψξηδαλ ηνλ ηξφπν λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ θείκελα 

ζην MS Word, ηα νπνία κεηέθεξαλ ζηε ζπλέρεηα κε επηθφιιεζε ζην ηζηνιφγην ηνπο 

ή θαη ρξήζε επεμεξγαζηή εηθφλαο επεηδή θάπνηνη καζεηέο ήζειαλ λα ζαξψζνπλ θαη 

λα επεμεξγαζηνχλ εηθφλεο θαη θσηνγξαθίεο πνπ ζα πιαηζίσλαλ ηηο παξνπζηάζεηο 

ηνπο. 

11ν - 12ν δηδαθηηθό δίσξν 

Πε απηφ ηνλ ρξφλν, νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα πεξηεγεζνχλ ζηα 

ραξηνθπιάθηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη λα ζρνιηάζνπλ θαη παξάιιεια λα 

πξνζζέζνπλ επηπιένλ πιηθφ ζηνλ αηνκηθφ ηνπο θάθειν αιιά θαη λα θάλνπλ φιεο 

ηηο αιιαγέο πνπ εθείλνη ζα ζεσξνχζαλ απαξαίηεηεο. Θα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν 

λα ζπκπιεξψζνπκε φηη νη καζεηέο, έρνληαο νη πεξηζζφηεξνη πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν θαη απφ ην ζπίηη ηνπο, κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ην ραξηνθπιάθην 

ηνπο πεξηζζφηεξεο ψξεο απφ απηέο πνπ είρε πξνβιέςεη ε δηδάζθνπζα ζην 

ζπγθεθξηκέλν  ρξνλνδηάγξακκα. 

13ν δηδαθηηθό δίσξν 

Γηα ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην αθηεξψζεθε ε 1ε δηδαθηηθή ψξα ηεο 14εο Ηνπλίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί απφ θνηλνχ ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην θαη γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ Πη’ 2 πνπ απνηεινχζαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα  δφζεθε θαη ε δεχηεξε 

δηδαθηηθή ψξα ηεο ίδηαο κέξαο γηα λα ζπκπιεξσζεί ε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ  φπσο θαη νη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ ζρεηηθά κε ηνπο 

ειεθηξνληθνχο θαθέινπο. 
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6. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΡΖΠ ΈΟΔΛΑΠ 

6.1. ΡΝ ΞΟΝΦΗΙ ΡΝ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ  

 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ απφ ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην 

πνπ ζπκπιεξψζεθε πξηλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ηφζν απφ ηελ 

πεηξακαηηθή φζν θαη απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ θαηαγξάθεθαλ νη εμήο παξάκεηξνη 

πνπ θαιφ ζα είλαη λα  ζπλππνινγηζηνχλ θαηά ηελ γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ  κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πεηξάκαηνο. Ρα 

ζηνηρεία απηά είλαη ηα εμήο: 

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ καζεηψλ  

 Ζ ρξήζε ππνινγηζηή θαη δηαδηθηχνπ απφ ηνπο καζεηέο 

 Ν ηξφπνπο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο καζεηέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπο.  

6.1.1. ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΚΑΓΑΠ ΔΙΔΓΣΝ 

 

Νη καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ 20 καζεηέο (9 αγφξηα – 11 θνξίηζηα), ειηθίαο 

12 εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ κφλν έλαο  δελ είρε ππνινγηζηή θαη απφ ηνπο 19 πνπ 

είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή νη 18 είραλ πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν. Νη καζεηέο θαηά κέζν φξν πεξλνχζαλ θαζεκεξηλά 1,5 ψξα 

αζρνινχκελνη κε ηνλ ππνινγηζηή. 

Πηνηρεία νκάδαο ειέγρνπ 

θύιν αγφξηα θνξίηζηα 

10 50% 10 50% 

θαηνρή Ζ/ 9 45% 10 50% 

πξόζβαζε ζην 

δηαδίθηπν 

8 40% 10 50% 

Ξίλαθαο 10: Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά Νκάδαο Διέγρνπ 

 

Απφ ηνπο 18 καζεηέο, πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, νη 11 φηαλ θάλνπλ 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ πεξηζζφηεξν ζπκκεηέρνπλ ζε ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 
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4 αζρνινχληαη κε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, 2 παξαθνινπζνχλ videos ζην YouTube 

θαη 1 κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

 

Ξίλαθαο 11: Πηνηρεία ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο σο πξνο ηελ ελαζρόιεζε ζην δηαδίθηπν 

6.1.2. ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΔΗΟΑΚΑΡΗΘΖΠ ΝΚΑΓΑΠ 

 

Νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ήηαλ 20 καζεηέο (10 αγφξηα – 10 θνξίηζηα), 

ειηθίαο 12 εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ δχν  δελ είραλ ππνινγηζηή θαη απφ ηνπο 18 πνπ 

είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή νη 17 είραλ πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν. Νη καζεηέο θαηά κέζν φξν πεξλνχζαλ θαζεκεξηλά 2 ψξεο αζρνινχκελνη 

κε ηνλ ππνινγηζηή. 

Πηνηρεία πεηξακαηηθήο νκάδαο 

θύιν αγφξηα θνξίηζηα 

10 50% 10 50% 

θαηνρή Ζ/ 10 50% 8 40% 

πξόζβαζε ζην 

δηαδίθηπν 

9 45% 8 40% 

Ξίλαθαο 12: Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ξεηξακαηηθήο Νκάδαο 

 

ςελίδεσ 
κοινωνικισ 
δικτφωςθσ

61%

youtube
11%

διαδικτυακά 
παιχνίδια

22%

mail
6%

Εναςχόλθςθ ςτο διαδίκτυο

ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ youtube διαδικτυακά παιχνίδια mail
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Απφ ηνπο 17 καζεηέο, πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, νη 7 φηαλ θάλνπλ 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ πεξηζζφηεξν ζπκκεηέρνπλ ζε ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 

2 αζρνινχληαη κε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, 3 παξαθνινπζνχλ videos ζην YouTube, 3 

πινεγνχληαη ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο θαη 2 ζπκκεηέρνπλ ζπζηεκαηηθά ζε forums. 

 

Ξίλαθαο 13: Πηνηρεία ηεο Ξεηξακαηηθήο Νκάδαο σο πξνο ηελ ελαζρόιεζε κε ην δηαδίθηπν 

6.2. ΠΡΑΠΔΗΠ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΖ ΣΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΞΝΙΝΓΗΠΡΖ 

 

 Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην εξσηεκαηνιφγην 

πνπ δφζεθε ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα.  Πηελ πξψηε ζηήιε 

αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ έδσζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε, πξηλ 

ηελ παξέκβαζε ελψ ζηελ  ηξίηε  ζηήιε θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ κεηά ηε ιήμε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο  Πηελ δεχηεξε θαη ζηελ 

ηέηαξηε ζηήιε αλαθέξνληαη ηα πνζνζηά ησλ καζεηψλ πνπ έδσζαλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε αληίζηνηρα.  Πηελ  

πέκπηε ζηήιε αλαγξάθεηαη ε δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε αλά απάληεζε θαη ζηελ 

έθηε ζηήιε ε ίδηα δηαθνξά αιιά ζε πνζνζηηαία κνξθή. Ρέινο ζηελ έβδνκε ζηήιε  

θαίλεηαη ην πνζνζηφ  πνπ αιιάδεη είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά αιιά αθνχ έρνπλ 

ζπγρσλεπηεί ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνηάζεσλ «δηαθσλψ απφιπηα» θαη 

«δηαθσλψ»,  φπσο επίζεο θαη απηά ησλ πξνηάζεσλ «ζπκθσλψ» θαη «ζπκθσλψ 

απφιπηα». Πην ζεκείν απηφ ζα ππελζπκίζνπκε φηη ην ηκήκα Πη’ 1 απνηειεί ηελ 

νκάδα ειέγρνπ θαη ην Πη’ 2 απνηειεί ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.  
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Ζ πξψηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ 6 εξσηήζεηο θαη  

αλαθέξεηαη ζηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή γεληθφηεξα.  Αλ ζεσξήζνπκε φηη ζεκαληηθή αιιαγή απνηειεί  ε 

κεηαζηξνθή ηεο ζέζεο ηνπ 20% ηνπ δείγκαηνο, ηφηε σο πξνο ηελ νκάδα ειέγρνπ 

έρνπκε ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ πξφηαζε «Κνπ αξέζεη λα αζρνινύκαη κε ηνλ 

ειεθηξνληθό  ππνινγηζηή», φπνπ απφ ηνπο 20 καζεηέο πνπ ζην αξρηθφ 

εξσηεκαηνιφγην δήισλαλ ζεηηθνί απέλαληη ζηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή,  ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, 15 έδσζαλ ηελ ίδηα 

απάληεζε, ελψ  5 καζεηέο (πνζνζηφ 25%) έδσζαλ νπδέηεξε ή  αξλεηηθή 

απάληεζε. 

Αμηνζεκείσηε αιιαγή έρνπκε θαη ζηελ πξφηαζε «Αηζζάλνκαη ηθαλόο λα 

ρξεζηκνπνηώ ηνλ Ζ/», φπνπ παξαηεξείηαη κηα δηαθνξά ηεο ηάμεσο ησλ 5 

καζεηψλ  (πνζνζηφ 25%) ζηηο θαηεγνξίεο «ζπκθσλψ» θαη «ζπκθσλψ απφιπηα», 

αλάκεζα ζην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην. 

Ρέινο, αλ θαη δελ ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή κεηαβνιή, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε 

ζην πνζνζηφ εθείλν ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ ζεσξεί φηη κπνξεί λα 

κάζεη αξθεηά πξάγκαηα κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαζψο ην 

πνζνζηφ απηφ θηάλεη ην 80% ζην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην ελψ ζην ηειηθφ  ην ίδην 

πνζνζηφ είλαη 75%, φπσο επίζεο θαη ζηελ πξφηαζε «Δίλαη ζεκαληηθό γηα κέλα 

λα γλσξίδσ λα ρεηξίδνκαη ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή» φπνπ ζεηηθή άπνςε 

έρνπλ   αξρηθά 16 καζεηέο (πνζνζηφ 80%) θαη κε βάζε ηα ηειηθά ζηνηρεία 15 

καζεηέο (πνζνζηφ 75%). 

 

Νκάδα Διέγρνπ 
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2 
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+1 +2 0 -5 +2 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

+5% +10% 0% -25% +10% 
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Ξίλαθαο 14: Πηάζεηο Απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ Ζιεθηξνληθνύ πνινγηζηή, Νκάδα Διέγρνπ 

 

Ζ πεηξακαηηθή νκάδα ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απφ ηνπο  καζεηέο έδσζε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

πξφηαζε «Κε θνπξάδεη ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή», φπνπ απφ 

ηελ αξρή κέρξη ηε ιήμε ηεο παξέκβαζεο παξαηεξνχκε φηη ελψ αξρηθά 10 καζεηέο 

(πνζνζηφ 50%) ζπκθσλνχλ κε απηή ηελ πξφηαζε, ζην ηέινο ππάξρεη κείσζε 

απηνχ ηνπ πνζνζηφ θαηά 35%. 7 καζεηέο, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ θνπξαζηηθή ηε 

ρξήζε ππνινγηζηή,  αιιάδνπλ ζηάζε θαη 4 απφ απηνχο δείρλνπλ νπδέηεξε ζηάζε 

θαη 3 δειψλνπλ φηη δηαθσλνχλ κε απηή ηελ πξφηαζε.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ, αλ θαη δελ ππάξρνπλ 

ηδηαίηεξεο δηαθνξέο ζηα εξσηεκαηνιφγηα πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε απνηεινχλ 

νη εμήο πξνηάζεηο: 

Πηελ πξφηαζε «Κνπ αξέζεη λα αζρνινύκαη κε ηνλ ειεθηξνληθό 

ππνινγηζηή», ζεηηθά απαληά ην 95% ησλ καζεηψλ , πνζνζηφ πνπ κεηψλεηαη θαηά 

10% κεηά απφ ηελ παξέκβαζε. Βέβαηα, αλ θαη ππάξρεη κείσζε ζηνλ ηειηθφ αξηζκφ 

ησλ καζεηψλ πνπ δειψλνπλ ζεηηθνί απέλαληη ζηελ πξφηαζε απηή, αμίδεη λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ε κεηαθίλεζε ηνπο δελ ήηαλ πξνο ηνλ  άμνλα ησλ αξλεηηθψλ 

απαληήζεσλ, αιιά πξνο ηελ νπδέηεξε ζηάζε, ελψ  βιέπνπκε φηη κε ηε ιήμε ηεο 

παξέκβαζεο δελ ππάξρεη θαλέλαο καζεηήο πνπ λα δειψλεη αξλεηηθή ζηάζε ζε 

απηή ηελ πξφηαζε.  

Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη πνζνζηφ 85% ησλ καζεηψλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο ζεσξεί φηη κπνξεί λα κάζεη θαηλνχξηα πξάγκαηα κε ηε ρξήζε 

ηνπ ππνινγηζηή, πνζνζηφ πνπ παξακέλεη ζρεδφλ ζηα ίδηα επίπεδα (80%) κεηά ηε 

ιήμε ηεο παξέκβαζεο. Ρα ίδηα αθξηβψο πνζνζηά εθθξάδνληαη θαη γηα ηελ πξφηαζε 

«Αηζζάλνκαη ηθαλόο λα ρξεζηκνπνηώ ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή».  Αθφκε 

80% ησλ καζεηψλ δηαηεξνχλ θαη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο ηελ 

άπνςε φηη  είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνπο ίδηνπο λα γλσξίδνπλ λα ρεηξίδνληαη 

ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.  

Ππκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε φηη ηφζν νη καζεηέο πνπ απνηεινχλ ηελ νκάδα 

ειέγρνπ φζν θαη απηνί πνπ απνηεινχλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα δηαηεξνχλ κηα 
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ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ζηε ρξήζε ηνπο 

γεληθφηεξα.   

 

Ξεηξακαηηθή Νκάδα  
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Ξίλαθαο 15: Πηάζεηο απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ,  Ξεηξακαηηθή Νκάδα 

6.2. ΠΡΑΠΔΗΠ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΖ ΚΑΘΖΠΖ 

 

Κε ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζθνπφο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ  κέζα 

απφ 15 εξσηήζεηο   νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε κάζεζε γεληθφηεξα.  

Ξέξα απφ ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη κεηά απφ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, 

αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζε θάπνηα ζηνηρεία πνπ παξαηεξνχληαη γεληθά ηφζν ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ φζν θαη ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ 

καζεηψλ γχξσ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ ηε κάζεζε γεληθφηεξα.  

Ξξψηε παξαηήξεζε είλαη φηη κεγάιν  πνζνζηφ ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ 

ζεσξνχλ φηη ε εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο ίδηνπο θαη ην πνζνζηφ απηφ 

παξακέλεη ζρεδφλ ην ίδην θαη πξηλ θαη κεηά απφ ηελ παξέκβαζε (ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ ην πνζνζηφ είλαη 85%  θαη 90% αληίζηνηρα, ελψ γηα ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα ηα πνζνζηά είλαη 80% θαη 85%). 

Κηα αθφκε αιιαγή πνπ επηζεκαίλεηαη θαη ζηηο δχν νκάδεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

ππάξρεη κείσζε ηνπ πνζνζηφ θαηά 25% ησλ καζεηψλ πνπ ειέγρνπλ ηηο εξγαζίεο 
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ηνπο γηα λα δηνξζψζνπλ ηα ιάζε ηνπο.  Απφ ηνπο 17 καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

πνπ αξρηθά απάληεζαλ ζεηηθά, κφλν νη 12 έδσζαλ ηελ ίδηα απάληεζε θαη ζην 

ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, ελψ απφ ηνπο 13 καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο  κε 

ζεηηθή απάληεζε,  8 απάληεζαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη κεηά ηελ παξέκβαζε.  

Πεκαληηθή αιιαγή κεηά ηελ παξέκβαζε σο  πξνο ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ππήξμε 

ζηελ πξφηαζε «γλσξίδσ πώο λα καζαίλσ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν», φπνπ 

αξρηθά 12 καζεηέο είραλ δψζεη ζεηηθή απάληεζε. Πην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, ν 

αξηζκφο απηφο απμήζεθε θαηά 4 καζεηέο, θηάλνληαο ηνπο 16 (πνζνζηφ 80%) . Νη 

καζεηέο απηνί ζην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην είραλ θξαηήζεη νπδέηεξε ζηάζε.  Απφ 

ηελ νκάδα ειέγρνπ γηα ηελ ίδηα εξψηεζε παίξλνπκε σο απνηέιεζκα κηα αχμεζε 

ηνπ πνζνζηνχ θαηά 10%. 

 Αμηνζεκείσην είλαη ην απνηέιεζκα πνπ έρνπκε ζηελ πξφηαζε «Όηαλ 

αληηκεησπίδσ έλα πξόβιεκα πξνζπαζώ λα ην ιύζσ κόλνο κνπ». Πηελ 

νκάδα ειέγρνπ γηα απηή ηελ πξφηαζε είρακε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θαηά 10% (απφ 

ηνπο 13 καζεηέο πνπ απάληεζαλ αξρηθά ζεηηθά, ζεηηθά απάληεζαλ ζην ηέινο νη 

11), ελψ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα απφ ηνπο 10 καζεηέο πνπ αξρηθά απάληεζαλ 

ζεηηθά, παξαηεξήζεθε αχμεζε θαη ν αξηζκφο ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ έθηαζε ηηο 

16. Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη ε αχμεζε απηή ηνπ πνζνζηνχ θαηά 30%, 

πξνήξζε απφ καζεηέο πνπ αξρηθά είραλ απαληήζεη φηη νχηε ζπκθσλνχζαλ νχηε 

δηαθσλνχζαλ κε απηή ηελ πξφηαζε.  

Ρέινο, ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ε πεηξακαηηθή νκάδα ζεκείσζε αιιαγή  

ζηελ πξφηαζε  «Κπνξώ λα ειέγμσ πόζν επηηπρεκέλνο είκαη», αθνχ ππήξμε 

αχμεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ θαηά 25%. (απφ 9 καζεηέο πνπ αξρηθά 

απάληεζαλ ζεηηθά, ζην ηέινο ν αξηζκφο απηφο έθηαζε ζηνπο 14). Γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ ζηελ ίδηα πξφηαζε παξαηεξνχκε κείσζε ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ θαηά 

30% αθνχ κφιηο 7 καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, αλ θαη 

ν αξηζκφο ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηελ αξρή ήηαλ 13. 

Πηηο ππφινηπεο πξνηάζεηο, νη απμνκεηψζεηο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ήηαλ  ηεο 

ηάμεσο ηνπ 10% κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα εμάγνπκε αζθαιή 

απνηειέζκαηα ηφζν απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ φζν θαη απφ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.  

Νκάδα Διέγρνπ 

 
δηαθσλώ 

απόιπηα 

δηαθσλ

ώ 
Νύηε 

ζπκθσλώ 

νύηε 

δηαθσλώ 
ζπκθσλ

ώ 

ζπκθσλ

ώ 

απόιπηα 
ζύλνιν 

1 
 0 0 3 5 12 

20 
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Ζ εθπαίδεπζε 

είλαη 
ζεκαληηθή γηα 
κέλα. 

0% 0% 15% 25% 60% 100% 

0 2 0 4 14 20 

0% 10% 0% 20% 70% 100% 

0 +2 -3 -1 +2 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

0% 10% -15% -5% +10% 

10% -15% +5% 

2 
 
 
 
 
Κειεηάσ  ηα 

καζήκαηα κνπ 
ζπζηεκαηηθά. 

0 2 8 2 8 
20 

 

0% 10% 40% 10% 40% 100% 

1 1 4 5 9 20 

5% 5% 20% 25% 45% 100% 

+1 -1 -4 +3 +1 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

+5% -5% -20% +15% +5% 

0% -20% +20% 

3 
 
 
 
 
Διέγρσ ηηο 
εξγαζίεο κνπ 

γηα λα 
δηνξζψζσ ηα 
ιάζε κνπ. 

0 2 1 6 11 20 

0% 10% 5% 30% 55% 100% 

1 1 6 7 5 20 

5% 5% 30% 35% 25% 100% 

+1 -1 +5 +1 -6 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

+5% -5% +25% +5% -30% 

0% +25% -25% 

4 
 
 
 

Ξξνζπαζψ 
πνιχ γηα λα 
βειηηψζσ ηελ 
επίδνζε κνπ. 

0 0 2 10 8 20 

0% 0% 10% 50% 40% 100% 

0 0 4 7 9 20 

0% 0% 20% 35% 45% 100% 

0 0 +2 -3 +1 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 0% +10% -15% +5% 

0% 10% -10% 

5 
 
 

 
Ξαίξλσ 
θαινχο 

0 1 5 7 7 20 

0% 5% 25% 35% 35% 100% 

0 1 7 4 8 20 

0% 5% 35% 20% 40% 100% 
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βαζκνχο ζηα  

καζήκαηα. 
0 0 +2 -3 +1 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 0% +10% -15% +5% 

0% +10% -10% 

6 

 
 
 
Ξην πνιχ κε 
ελδηαθέξεη λα 
κάζσ κε θάζε 
ηξφπν, αθφκε 

θη αλ είλαη 
δχζθνιν. 

0 0 6 8 6 20 

0% 0% 30% 40% 30% 100% 

0 1 7 5 7 20 

0% 5% 35% 25% 35% 100% 

0 +1 +1 -3 +1 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

0% +5% +5% -15% +5% 

5% 5% -10% 

7 
 
 
Ξξνζπαζψ λα 
θαηαιάβσ ην 
πεξηερφκελν 

ηνπ 
καζήκαηνο θαη 
ην ζεσξψ 
απηφ πνιχ 
ζεκαληηθφ γηα 
κέλα. 

0 0 6 6 8 20 

0% 0% 30% 30% 40% 100% 

0 0 2 9 9 20 

0% 0% 10% 45% 45% 100% 

0 0 -4 +3 +1 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 0% -20% +15% +5% 

0% -20% +20% 

8 

 
 

 
Όηαλ 
αληηκεησπίδσ 
έλα πξφβιεκα 
πξνζπαζψ λα 
ην ιχζσ 
κφλνο κνπ. 

0 2 5 6 7 20 

0% 10% 25% 30% 35% 100% 

0 4 5 5 6 20 

0% 20% 25% 25% 30% 100% 

0 +2 0 -1 -1 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% +10% 0% -5% -5% 

10% 0% -10% 

9 

 
 
Ππλερίδσ λα 

πξνζπαζψ 
αθφκε θαη 
φηαλ ζεσξψ 
φηη απηφ πνπ 

θάλσ δελ 
είλαη 
ελδηαθέξνλ. 

0 0 6 8 6 20 

0% 0% 30% 40% 30% 100% 

2 2 4 7 5 20 

10% 10% 20% 35% 25% 100% 

+2 +2 -2 -1 -1 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

+10% +10% -10% -5% -5% 

+20% -10% -10% 

10 
 
 

0 2 5 5 8 20 

0% 10% 25% 25% 40% 100% 



 
123 

 

 

 
Κπνξψ λα 

ειέγμσ πφζν 
επηηπρεκέλνο 
είκαη. 

1 3 9 3 4 20 

5% 15% 45% 15% 20% 100% 

+1 +1 +4 -2 -4 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

+5% +5% +20% -10% -20% 

+10% +20% -30% 

11 
 
 
 
 
Γελ γλσξίδσ 

πψο κπνξψ λα 
καζαίλσ 

θαιχηεξα. 

4 5 6 3 2 20 

20% 25% 30% 15% 10% 100% 

6 4 6 3 1 20 

30% 20% 30% 15% 5% 100% 

+2 -1 0 0 -1 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

+10% -5% 0% 0% -5% 

5% 0% -5% 

12 
 
 

 
Όηαλ 
αληηκεησπίδσ 
έλα πξφβιεκα 
κπνξψ κε ηηο 
θαηάιιειεο 
πξάμεηο λα 

βξσ ηε ιχζε. 

1 1 3 4 11 20 

5% 5% 15% 20% 55% 100% 

1 2 3 5 9 20 

5% 10% 15% 25% 45% 100% 

0 +1 0 +1 -2 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 5% 0% +5% -10% 

5% 0% -5% 

13 

 
 
Όηαλ έρσ έλα 
δχζθνιν 
κάζεκα, 
κειεηάσ 
κφλνο. 

0 3 6 4 7 20 

0% 15% 30% 20% 35% 100% 

2 5 4 2 7 20 

10% 25% 20% 10% 35% 100% 

2 +2 -2 -2 0 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

+10% +10% -10% -10% 0% 

+20% -10% -10% 

14 

 
 
Θαηαιαβαίλσ 
πψο απηά πνπ 

καζαίλσ 
ζρεηίδνληαη κε 
ηε δσή θαη ηα 
ελδηαθέξνληα 
κνπ. 

0 1 2 9 8 20 

0% 5% 10% 45% 40% 100% 

0 0 3 6 11 20 

0% 0% 15% 30% 55% 100% 

0 -1 +1 -3 +3 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% -5% +5% -15% +15% 

-5% 5% 0% 
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15 

 
 

Γλσξίδσ πψο 
λα καζαίλσ κε 
ηνλ θαιχηεξν 
ηξφπν. 

0 2 4 7 7 20 

0% 10% 20% 35% 35% 100% 

0 2 2 8 8 20 

0% 10% 10% 40% 40% 100% 

0 0 -2 +1 +1 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

0% 0% -10% +5% +5% 

0% -10% +10% 

Ξίλαθαο 16: Πηάζεηο απέλαληη ζηε κάζεζε, Νκάδα Διέγρνπ 

 

Ξεηξακαηηθή Νκάδα  

 

  
δηαθσλψ 

απφιπηα 
δηαθσλψ 

Νχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 
δηαθσλψ 

ζπκθσλψ 
ζπκθσλψ 

απφιπηα ζύλνιν 

1 

 
 
 
 
Ζ εθπαίδεπζε 
είλαη ζεκαληηθή 

γηα κέλα. 

0 0 4 5 11 20 

0% 0% 20% 25% 55% 100% 

0 1 2 7 10 20 

0% 5% 10% 35% 50% 100% 

0 +1 -2 +2 -1 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% +5% -10% +10% -5% 

5% -10% 5% 

2 
 

 
 
Κειεηάσ  ηα 
καζήκαηα κνπ 
ζπζηεκαηηθά. 

0 1 7 8 4 20 

0% 5% 35% 40% 20% 100% 

1 1 5 11 2 20 

5% 5% 25% 55% 10% 100% 

+1 0 -2 +3 -2 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

+5% 0% -10% +15% -10% 

+5% -10% +5% 

3 
 
 
 
Διέγρσ ηηο 

εξγαζίεο κνπ γηα 
λα δηνξζψζσ ηα 
ιάζε κνπ. 

0 2 5 10 3 20 

0% 10% 25% 50% 15% 100% 

2 2 8 5 3 20 

10% 10% 40% 25% 15% 100% 
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+2 0 +3 -5 0 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

+10% +0% +15% -25% 0% 

+10% +15% -25% 

4 
 
 
 

Ξξνζπαζψ πνιχ 
γηα λα βειηηψζσ 
ηελ επίδνζε κνπ. 

0 0 5 4 11 20 

0% 0% 25% 20% 55% 100% 

0 0 3 10 7 20 

0% 0% 15% 50% 35% 100% 

0 0 -2 +6 -4 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 0% -10% +30% -20% 

0% -10% +10% 

5 
 
 
 

Ξαίξλσ θαινχο 
βαζκνχο ζηα  
καζήκαηα. 

0 2 5 8 5 20 

0% 10% 25% 40% 25% 100% 

0 2 5 10 3 20 

0% 10% 25% 50% 15% 100% 

0 0 0 +2 -2 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 0% 0% +10% -10% 

0% 0% 0% 

6 

 
 
 
Ξην πνιχ κε 
ελδηαθέξεη λα 
κάζσ κε θάζε 
ηξφπν, αθφκε θη 

αλ είλαη δχζθνιν. 

0 0 9 5 6 20 

0% 0% 45% 25% 30% 100% 

0 1 6 8 5 20 

0% 5% 30% 40% 25% 100% 

0 +1 -3 +3 -1 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

0% +5% -15% +15% -5% 

5% -15% +10% 

 
7 
 
Ξξνζπαζψ λα 

θαηαιάβσ ην 
πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο θαη ην 
ζεσξψ απηφ πνιχ 
ζεκαληηθφ γηα 
κέλα. 

0 1 8 7 4 20 

0% 5% 40% 35% 20% 100% 

0 2 4 10 4 20 

0% 10% 20% 50% 20% 100% 

0 +1 -4 +3 0 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 5% -20% +15% 0% 

5% -20% 15% 

8 
1 0 9 7 3 20 
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Όηαλ 
αληηκεησπίδσ έλα 
πξφβιεκα 
πξνζπαζψ λα ην 
ιχζσ κφλνο κνπ. 

5% 0% 45% 35% 15% 100% 

1 1 2 10 6 20 

5% 5% 10% 50% 30% 100% 

0 +1 -7 +3 +3 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

0% 5% -35% 15% 15% 

5% -35% +30% 

9 
 
 
Ππλερίδσ λα 
πξνζπαζψ αθφκε 
θαη φηαλ ζεσξψ 

φηη απηφ πνπ θάλσ 
δελ είλαη 
ελδηαθέξνλ. 

2 2 7 6 3 20 

10% 10% 35% 30% 15% 100% 

2 1 7 8 2 20 

10% 5% 35% 40% 10% 100% 

0 -1 0 +2 -1 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% -5% 0% 10% -5% 

-5% 0% 5% 

10 
 
 
 

Κπνξψ λα ειέγμσ 
πφζν 
επηηπρεκέλνο 
είκαη. 

0 2 9 4 5 20 

0% 10% 45% 20% 25% 100% 

2 1 3 9 5 20 

10% 5% 30% 45% 10% 100% 

+2 -1 -6 +5 0 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

10% -5% -30% 25% 0% 

5% -30% 25% 

11 
 

 
 
Γελ γλσξίδσ πψο 
κπνξψ λα 
καζαίλσ 
θαιχηεξα. 

3 7 6 2 2 20 

15% 35% 30% 10% 10% 100% 

4 4 8 2 2 20 

20% 20% 40% 10% 10% 100% 

+1 -3 +2 0 0 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

5% -15% +10% 0% 0% 

-10% +10% 0% 

12 
 
 
Όηαλ 
αληηκεησπίδσ έλα 
πξφβιεκα κπνξψ 

κε ηηο θαηάιιειεο 
πξάμεηο λα βξσ ηε 
ιχζε. 

0 1 1 11 7 20 

0% 5% 5% 55% 35% 100% 

1 1 2 12 4 20 

5% 5% 10% 60% 20% 100% 

+1 0 +1 +1 -3 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 5% 0% 5% 5% -15% 



 
127 

 

5% 5% -10% 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

13 
 
 
Όηαλ έρσ έλα 
δχζθνιν κάζεκα, 
κειεηάσ κφλνο. 

1 2 5 7 5 20 

5% 10% 25% 35% 25% 100% 

1 1 7 6 5 20 

5% 5% 35% 30% 25% 100% 

0 -1 +2 -1 0 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% -5% 10% -5% 0% 

-5% 10% -5% 

14 
 
 
Θαηαιαβαίλσ πψο 

απηά πνπ καζαίλσ 
ζρεηίδνληαη κε ηε 
δσή θαη ηα 
ελδηαθέξνληα 
κνπ. 

1 0 7 10 2 20 

5% 0% 35% 50% 10% 100% 

1 2 5 9 3 20 

5% 10% 25% 45% 15% 100% 

0 +2 -2 -1 +1 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 10% -10% -5% 5% 

10% -10% 0% 

15 
 

 

Γλσξίδσ πψο λα 
καζαίλσ κε ηνλ 
θαιχηεξν ηξφπν. 

1 1 6 9 3 20 

5% 5% 30% 45% 15% 100% 

1 1 2 9 7 20 

5% 5% 10% 45% 35% 100% 

0 0 -4 0 +4 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

0% 0% -20% 0% 20% 

0% -20% 20% 

Ξίλαθαο 17: Πηάζεηο απέλαληη ζηε κάζεζε, Ξεηξακαηηθή Νκάδα 

6.3. ΠΡΑΠΔΗΠ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΝ ΠΣΝΙΔΗΝ – ΡΑΜΖ 

 

Πην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε 

ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηάμε. Ζ ελφηεηα απηή 

απνηειείηαη απφ 11 εξσηήζεηο θαη αθνξά  ηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη εξσηεζέληεο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ζρνιείν αιιά θαη ηε δσή κέζα ζηελ 

ηάμε. Πην ηκήκα απηφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαηεξνχληαη θαη νη κεγαιχηεξεο 

αιιαγέο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα αλάκεζα ζην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ 

εξσηεκαηνιφγην.  
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Αξρίδνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά  κε ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη θαη νη 

δχν νκάδεο είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο ζηελ πξφηαζε «Ρν ζρνιείν κε βνεζά λα 

κάζσ πώο λα γξάθσ θαιά», κε πνζνζηά ζχκθσλσλ απαληήζεσλ 90 % ηφζν  

γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ φζν θαη γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.  Αθφκε ζηελ πξφηαζε 

«Δπζύλνκαη γηα ηνπο βαζκνύο πνπ παίξλσ» παξαηεξνχκε φηη θαη νη δχν 

νκάδεο ζπκθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε ζε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 90% (νκάδα 

ειέγρνπ ζην αξρηθφ θαη ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ) κέρξη θαη 100% (πεηξακαηηθή 

νκάδα κεηά απφ ηελ παξέκβαζε). 

Πεκαληηθέο αιιαγέο πνπ κπνξνχκε λα ιάβνπκε ππφςε γηα ηελ έξεπλα καο φζνλ 

αθνξά ηελ πεηξακαηηθή νκάδα παξαηεξνχκε ζηηο εμήο πξνηάζεηο: 

«Έρσ ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάδσ ηελ άπνςε κνπ ζηελ ηάμε.» 

«Πηα καζήκαηα, παξνπζηάδσ ηηο εξγαζίεο κνπ ζηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.» 

«Ρν ζρνιείν κε βνεζά λα ζθέθηνκαη ζρεηηθά  κε ηηο εξγαζίεο κνπ θαη λα 

ζέησ ζηόρνπο γηα ην κέιινλ» 

 

«Κέζα από ηα καζήκαηα έρσ κάζεη πώο λα ζπιιέγσ, λα νξγαλώλσ θαη λα 

ειέγρσ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο.» 

«Νη ζρνιηθέο εξγαζίεο  κνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ» 

Αλαιπηηθφηεξα,  ζηελ πξψηε πξφηαζε («Έρσ ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάδσ ηελ 

άπνςε κνπ ζηελ ηάμε.») παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ θαηά 

20% αθνχ  αξρηθά απάληεζαλ ζεηηθά 15 καζεηέο, ελψ κε ηε ιήμε ηεο 

παξέκβαζεο, ην πνζνζηφ έθηαζε ην 95% θαη ηνπο 19 καζεηέο.  Πηελ νκάδα 

ειέγρνπ γηα ηελ ίδηα πξφηαζε έρνπκε κείσζε ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ θαηά 15% 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ απαληνχλ ζεηηθά, λα κεηψλεηαη απφ ηνπο 16 ζηνπο 

13. 

Πηελ πξφηαζε «ζηα καζήκαηα παξνπζηάδσ ηηο εξγαζίεο κνπ ζηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ», ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ππήξμε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ζπκθσλίαο  κε ηελ παξαπάλσ άπνςε θαηά 30%.  Δλψ ζην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην 

7 καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά, ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο ζεηηθή ήηαλ ε άπνςε 13 

καζεηψλ. Πηελ ίδηα πξφηαζε ζηελ νκάδα ειέγρνπ παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ 

ζεηηθψλ δειψζεσλ θαηά 30% επίζεο. 

Πεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ παξαηεξνχκε ζηελ πξφηαζε : «Ρν ζρνιείν κε βνεζά λα ζθέθηνκαη 

ζρεηηθά  κε ηηο εξγαζίεο κνπ θαη λα ζέησ ζηόρνπο γηα ην κέιινλ». Πηελ 
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νκάδα ειέγρνπ αλάκεζα ζην αξρηθφ θαη ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ε κφλε αιιαγή 

πνπ ππήξμε ήηαλ κηα αχμεζε  ηεο ηάμεσο ηνπ 5% ζηε ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

παξαπάλσ πξφηαζεο. Πηελ πεηξακαηηθή νκάδα ε αιιαγή πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ 

κηα αχμεζε ησλ ζχκθσλσλ κε ηελ πξφηαζε απφςεσλ θαηά 30%, αθνχ ζηνπο 10 

καζεηέο πνπ εμέθξαζαλ αξρηθά ηε ζπκθσλία ηνπο, κεηά ηε ιήμε ηεο παξέκβαζεο 

πξνζηέζεθαλ 5 αθφκε.  

 

Γηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

παξαηεξείηαη θαη ζηελ πξφηαζε «Κέζα από ηα καζήκαηα έρσ κάζεη πώο λα 

ζπιιέγσ, λα νξγαλώλσ θαη λα ειέγρσ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο.», γηα ηελ 

νπνία ζηελ νκάδα ειέγρνπ ππήξμε αχμεζε ησλ ζχκθσλσλ απφςεσλ θαηά 5%, 

ελψ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ν 

αξηζκφο ησλ ζεηηθά δηαθείκελσλ καζεηψλ απμήζεθε απφ 9  ζε 13 (ην πνζνζηφ 

απμήζεθε απφ 45% ζε 65%). 

 

Πηελ πεηξακαηηθή νκάδα  γηα ηελ πξφηαζε «Νη ζρνιηθέο εξγαζίεο  κνπ 

θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ» ππήξμε αχμεζε ζηηο ζεηηθέο απφςεηο θαηά 10%  

ελψ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ε αχμεζε  γηα ηελ ίδηα πξφηαζε ήηαλ 25%. 

Ρέινο, αλ θαη ζηαηηζηηθά δελ ππήξμε αμηφινγε κεηαβνιή, αμίδεη λα αλαθέξνπκε ην 

πνζνζηφ ζχκθσλσλ απφςεσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ ζηελ πξφηαζε «Δπζύλνκαη 

γηα ηνπο βαζκνύο πνπ παίξλσ ζην ζρνιείν», φπνπ ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

δειψλνπλ ζχκθσλνη κε απηή ηελ πξφηαζε θαη ζην αξρηθφ θαη ζην ηειηθφ 

εξσηεκαηνιφγην 19 απφ ηνπο 20 καζεηέο (πνζνζηφ 95%) ελψ ζηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα ην αξρηθφ πνζνζηφ μεθηλά απφ 90% (18 καζεηέο) θαη θηάλεη κε ην ηέινο 

ηεο παξέκβαζεο ην 100%.  

 

 

Νκάδα Διέγρνπ 

 
δηαθσλώ 

απόιπηα 
δηαθσλώ 

Νύηε 

ζπκθσλώ 

νύηε 

δηαθσλώ 
ζπκθσλώ 

ζπκθσλώ 

απόιπηα ζύλνιν 

1 
 
 
 
 

Ρν ζρνιείν κε 
βνεζά λα κάζσ 

0 1 1 5 13 20 

0% 5% 5% 25% 65% 100% 

0 0 2 9 9 20 

0% 0% 10% 45% 45% 100% 
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πψο λα γξάθσ 

θαιά. 
0 -1 +1 +4 -4 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% -5% 5% 20% -20% 

-5% 5% 0% 

2 
 
 

 
 
Ξξνζδνθψ φηη 
ζα ηα πάσ θαιά 
ζηα καζήκαηα. 

0 0 3 5 12 20 

0% 0% 15% 25% 60% 100% 

0 1 2 9 8 20 

0% 5% 10% 45% 40% 100% 

0 +1 -1 +4 -4 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

0% 5% -5% +20% -20% 

5% -5% 0% 

3 
 
 
 
 

Έρσ ηε 
δπλαηφηεηα λα 
εθθξάδσ ηελ 
άπνςε κνπ 
ζηελ ηάμε. 

1 0 3 6 10 20 

5% 0% 15% 30% 50% 100% 

1 0 6 4 9 20 

5% 0% 30% 20% 45% 100% 

0 0 +3 -2 -1 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 0% 15% -10% -5% 

0% 15% -15% 

4 
 
 

 
 
 
Δξγάδνκαη 
νκαδηθά κε 
άιινπο 

ζπκκαζεηέο 
κνπ. 

1 0 6 5 8 20 

5% 0% 30% 25% 40% 100% 

1 0 6 6 7 20 

5% 0% 30% 30% 35% 100% 

0 0 0 +1 -1 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 0% 0% 5% -5% 

0% 0% 0% 

5 
 

 
 
Ζ αμηνιφγεζε 
απφ ηνπο 
δαζθάινπο κνπ, 
κε βνεζά λα 

θαηαλνψ ηη έρσ 
κάζεη θαη ηη 
πξέπεη λα 
κάζσ. 

1 0 2 5 12 20 

5% 0% 10% 25% 60% 100% 

1 0 2 10 7 20 

5% 0% 10% 50% 35% 100% 

0 0 0 +5 -5 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

0% 0% 0% 25% -25% 

0% 0% 0% 
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6 

 
 

 
Πηα καζήκαηα, 
παξνπζηάδσ ηηο 
εξγαζίεο κνπ 
ζηνπο 
ζπκκαζεηέο 

κνπ. 

2 1 7 7 3 20 

10% 5% 35% 35% 15% 100% 

0 0 4 7 9 20 

0% 0% 20% 35% 45% 100% 

-2 -1 -3 0 +6 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

-10% -5% -15% 0% 30% 

-15% -15% 30% 

7 
 
 
 

Ρν ζρνιείν κε 
βνεζά λα 
ζθέθηνκαη 

ζρεηηθά  κε ηηο 
εξγαζίεο κνπ 
θαη λα ζέησ 
ζηφρνπο γηα ην 
κέιινλ. 

1 1 3 6 9 20 

5% 5% 15% 30% 45% 100% 

0 2 2 7 9 20 

0% 10% 10% 35% 45% 100% 

-1 +1 -1 +1 0 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

-5% 5% -5% 5% 0% 

0% -5% 5% 

8 
 
 
 
Κέζα απφ ηα 

καζήκαηα έρσ 
κάζεη πψο λα 

ζπιιέγσ, λα 
νξγαλψλσ θαη 
λα ειέγρσ ηηο 
λέεο 

πιεξνθνξίεο. 

0 0 3 12 5 20 

0% 0% 15% 60% 25% 100% 

0 1 4 9 6 20 

0% 5% 20% 45% 30% 100% 

0 +1 +1 -3 +1 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 5% 5% -15% 5% 

5% 5% -10% 

9 
 

 
 
Νη ζρνιηθέο 
εξγαζίεο  κνπ 
θεληξίδνπλ ην 
ελδηαθέξνλ. 

0 0 8 8 4 20 

0% 0% 40% 40% 20% 100% 

0 0 6 8 6 20 

0% 0% 30% 40% 30% 100% 

0 0 -2 0 +2 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

0% 0% -10% 0% 10% 

0% -10% 10% 

10 
 
 
Δπζχλνκαη γηα 
ηνπο βαζκνχο 
πνπ παίξλσ ζην 

ζρνιείν. 

0 0 1 5 14 20 

0% 0% 5% 25% 70% 100% 

0 0 1 4 15 20 

0% 0% 5% 20% 75% 100% 

0 0 0 -1 +1 δηαθνξά 
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0% 0% 0% -5% 5% αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 
0% 0% 0% 

11 
 
 
Νη ζρνιηθέο 

εξγαζίεο κε 
βνεζνχλ λα 
κάζσ 
δηαζθεδάδνληαο. 

2 3 3 9 3 20 

10% 15% 15% 45% 15% 100% 

1 1 2 7 9 20 

5% 5% 10% 35% 45% 100% 

-1 -2 -1 -2 +6 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

-5% -10% -5% -10% 30% 

-15% -5% 20% 

Ξίλαθαο 18:  Πηάζεηο απέλαληη ζην ζρνιείν - ηάμε,  Νκάδα Διέγρνπ 

 

Ξεηξακαηηθή Νκάδα  

 

  δηαθσλ

ώ 

απόιπηα 

δηαθσλ

ώ 
Νύηε 

ζπκθσλώ 

νύηε 

δηαθσλώ 
ζπκθσλ

ώ 

ζπκθσλ

ώ 

απόιπηα 
ζύλνιν 

1 
 
 

 
Ρν ζρνιείν κε 
βνεζά λα κάζσ 
πψο λα γξάθσ 

θαιά. 

0 1 1 10 8 20 

0% 5% 5% 50% 40% 100% 

0 0 3 7 10 20 

0% 0% 15% 35% 50% 100% 

0 -1 +2 -3 +2 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% -5% +10% -15% +10% 

-5% +10% -5% 

2 
 

 
 
Ξξνζδνθψ φηη 
ζα ηα πάσ 

θαιά ζηα 
καζήκαηα. 

0 1 5 12 2 20 

0% 5% 25% 60% 10% 100% 

0 0 7 8 5 20 

0% 0% 35% 40% 25% 100% 

0 -1 +2 -4 +3 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% -5% +10% -20% +15% 

-5% +10% -5% 

3 

 
 

0 0 5 8 7 20 

0% 0% 25% 40% 35% 100% 
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Έρσ ηε 
δπλαηφηεηα λα 

εθθξάδσ ηελ 
άπνςε κνπ 
ζηελ ηάμε. 

0 0 1 10 9 20 

0% 0% 5% 50% 45% 100% 

0 0 -4 2 +2 
δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 0% -20% 10% 10% 

0% -20% 20% 

4 
 
 
 
Δξγάδνκαη 
νκαδηθά κε 

άιινπο 

ζπκκαζεηέο 
κνπ. 

1 0 4 6 9 20 

5% 0% 20% 30% 45% 100% 

0 3 2 7 8 20 

0% 15% 10% 35% 40% 100% 

-1 +3 -2 +1 -1 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

-5% 
+15

% 
-10% +5% -5% 

10% -10% 0% 
5 
 
 
 

Ζ αμηνιφγεζε 
απφ ηνπο 
δαζθάινπο 
κνπ, κε βνεζά 
λα θαηαλνψ ηη 

έρσ κάζεη θαη 
ηη πξέπεη λα 

κάζσ. 

1 2 2 11 4 20 

5% 10% 10% 55% 20% 100% 

0 0 3 10 7 20 

0% 0% 15% 50% 35% 100% 

-1 -2 +1 -1 +3 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγη
ν 

-5% -10% 5% -5% +15% 

-15% 5% 10% 

6 
 
 
 
Πηα καζήκαηα, 
παξνπζηάδσ ηηο 

εξγαζίεο κνπ 
ζηνπο 
ζπκκαζεηέο 
κνπ. 

1 3 9 5 2 20 

5% 15% 45% 25% 10% 100% 

1 1 5 7 6 20 

5% 5% 25% 35% 30% 100% 

0 -2 -4 +2 +4 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγη
ν 

0% -10% -20% 10% 20% 

-10% -20% 30% 

7 
 
 
 
Ρν ζρνιείν κε 
βνεζά λα 
ζθέθηνκαη 

ζρεηηθά  κε ηηο 
εξγαζίεο κνπ 
θαη λα ζέησ 

0 1 9 7 3 20 

0% 5% 45% 35% 15% 100% 

0 1 4 9 6 20 

0% 5% 20% 45% 30% 100% 

0 0 -5 +2 +3 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 0% 0% -25% 10% 15% 
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ζηφρνπο γηα ην 

κέιινλ. 

0% -25% 25% 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγη

ν 

8 
 
 
Κέζα απφ ηα 

καζήκαηα έρσ 
κάζεη πψο λα 
ζπιιέγσ, λα 
νξγαλψλσ θαη 
λα ειέγρσ ηηο 
λέεο 
πιεξνθνξίεο. 

0 0 11 8 1 20 

0% 0% 55% 40% 5% 100% 

0 2 5 9 4 20 

0% 10% 25% 45% 20% 100% 

0 +2 -6 +1 +3 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγη
ν 

0% 10% -30% 5% 15% 

10% -30% 20% 

9 
 
 
 
Νη ζρνιηθέο 
εξγαζίεο  κνπ 

θεληξίδνπλ ην 
ελδηαθέξνλ. 

3 0 10 5 2 20 

15% 0% 50% 25% 10% 100% 

1 2 5 8 4 20 

10% 10% 25% 40% 20% 100% 

-2 +2 -5 +3 +2 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγη
ν 

-10% 10% -25% 15% 10% 

0% -25% 25% 

10 

 
 
 
Δπζχλνκαη γηα 
ηνπο βαζκνχο 
πνπ παίξλσ 

ζην ζρνιείν. 

1 0 1 6 12 20 

5% 0% 5% 30% 60% 100% 

0 0 0 11 9 20 

0% 0% 0% 55% 45% 100% 

-1 0 -1 +5 -3 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

-5% 0% -5% 25% -15% 

-5% -5% 10% 
11 
 
 

Νη ζρνιηθέο 

εξγαζίεο κε 
βνεζνχλ λα 
κάζσ 
δηαζθεδάδνληαο
. 

1 0 6 11 2 20 

5% 0% 30% 55% 10% 100% 

1 3 5 7 4 20 

5% 15% 25% 35% 20% 100% 

0 +3 -1 -4 +2 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 15% -5% -20% +10% 

15% -5% -10% 
Ξίλαθαο 19: Πηάζεηο απέλαληη ζην ζρνιείν - ηάμε, Ξεηξακαηηθή Νκάδα 
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6.4. ΑΡΝΔΗΘΝΛΑ 

 

Πην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο 

θαη ησλ δχν νκάδσλ εμεηάδεηαη ε απηνεηθφλα  ησλ καζεηψλ. Κέζα απφ 16 

εξσηήζεηο νη καζεηέο θαινχληαη λα  εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν βιέπνπλ νη ίδηνη ηνλ εαπηφ ηνπο.  Πε απηήλ ηελ θαηεγνξία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ παξαηεξνχκε επίζεο κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα ζρεηηθά κε ηα  απνηειέζκαηα απφ ην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ 

εξσηεκαηνιφγην.  Ππγθεθξηκέλα, ζεκαληηθή κεηαβνιή παξαηεξήζεθε ζε 7 απφ ηηο 

16 εξσηήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηνπο  καζεηέο. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

Πηελ πξφηαζε: «Όηαλ έρσ κηα απνηπρία, ξσηάσ ηνλ εαπηό κνπ: Ρη κπνξώ 

λα κάζσ από απηό;» ελψ ζην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην 9 καζεηέο είραλ 

απαληήζεη ζεηηθά, ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο απηφο 

απμάλεηαη ζηνπο 14. (αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απφ 40% ζε 70%). Ρελ ίδηα ζηηγκή 

ζηελ νκάδα ειέγρνπ παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα νξηαθή κείσζε ηνπ ίδηνπ 

πνζνζηνχ απφ 65% ζε 60%. 

 

Πηελ πξφηαζε «Απνδέρνκαη ηνλ εαπηό κνπ όπσο είλαη κε ηα ιάζε θαη ηηο 

αδπλακίεο κνπ.» ελψ αξρηθά δήισζαλ ζχκθσλνη 8 καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο (πνζνζηφ 40%) ζηε ζπλέρεηα ην πνζνζηφ απηφ απμάλεηαη θαηά 30% αθνχ 

ζεηηθνί κε ηελ πξφηαζε εκθαλίδνληαη 14 καζεηέο (πνζνζηφ 70%).  Πηελ νκάδα 

ειέγρνπ παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ απφ 65% ζε 

60%. 

 

Ζ πξφηαζε «Όηαλ ζθέθηνκαη γηα ηελ απόδνζε κνπ ζε κηα επεξρόκελε 

πξόθιεζε, ζπλήζσο αηζζάλνκαη όηη δελ ζα ηα πάσ θαιά» έρεη αξλεηηθή 

ρξνηά θαη καο ελδηαθέξνπλ νη αξλεηηθέο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο 

καζεηέο. Ξαξάιιεια, εμαηηίαο ηνπ αξλεηηθνχ λνήκαηνο πνπ πεξηέρεη σο πξφηαζε, 

απνηειεί θαη έλαλ δείθηε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη νη καζεηέο θαηαλφεζαλ 

απηφ πνπ δήισλε ε πξφηαζε θαη δελ έδσζαλ απιά ηπραίεο απαληήζεηο. 

 

Πε απηή ηελ πξφηαζε, νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο αξρηθά απάληεζαλ 

αξλεηηθά ζε πνζνζηφ κφιηο 10%, ελψ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ηάμεο έδσζε 

νπδέηεξε απάληεζε ζε πνζνζηφ 70%. Κεηά ηελ παξέκβαζε, παξαηεξνχκε κηα 

κεηαθίλεζε πξνο ηηο αξλεηηθέο απαληήζεηο θαη ηνλ αξηζκφ απηψλ ησλ καζεηψλ λα 

θηάλεη ηνπο 10 θαη ζε πνζνζηφ ην 50%. Ξαξαηεξείηαη επνκέλσο αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ θαηά 10%, θπξίσο απφ καζεηέο πνπ αξρηθά δελ είραλ εθθξάζεη άπνςε 
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αιιά θαη απφ απηνχο πνπ είραλ ζπκθσλήζεη κε απηή ηελ πξφηαζε.  Πρεηηθά κε ηελ 

νκάδα ειέγρνπ παξαηεξνχκε επίζεο αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ καζεηψλ πνπ δελ 

ζπκθσλνχλ κε απηή ηελ πξφηαζε, αιιά ε αχμεζε απηή είλαη κηθξφηεξε θαη θηάλεη 

ην 15%. 

 

Ζ επφκελε πξφηαζε ζηελ νπνία  παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε  ζε πνζνζηφ 25% 

είλαη ε πξφηαζε «Γλσξίδσ πώο λα ζέησ ζηόρνπο». Πε απηή ε πεηξακαηηθή 

νκάδα έδσζε αξρηθά ζεηηθή απάληεζε ζε πνζνζηφ 50% (10 καζεηέο), ελψ  

καζεηέο (πνζνζηφ 15%) απάληεζε αξλεηηθά. Πην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην 15 

καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά (πνζνζηφ 75%) θαη θαλέλαο δελ έδσζε αξλεηηθή 

απάληεζε.  Γηα ηελ ίδηα πξφηαζε ζηελ νκάδα ειέγρνπ ππήξμε κείσζε ησλ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ θαηά 10% θαη αχμεζε ησλ αξλεηηθψλ  θαηά 15% αλάκεζα ζην αξρηθφ 

θαη ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην. 

 

Ζ νκάδα ειέγρνπ έδσζε κείσζε 10% ζην πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ θαη ζηελ 

πξφηαζε «Ξνιύ ζπρλά αηζζάλνκαη ραξνύκελνο», ελψ παξάιιεια ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα ππήξμε αχμεζε ησλ ζχκθσλσλ απαληήζεσλ θαηά 20% (ην 

πνζνζηφ απμήζεθε απφ 70% ζε 90%) θαη κφλν έλαο καζεηήο έκεηλε ζηαζεξφο 

ζηελ αξλεηηθή απάληεζε πνπ δφζεθε ηφζν ζηελ αξρή φζν θαη ζην ηέινο.  

 

 Ζ ηειεπηαία πξφηαζε ζηελ νπνία παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αιιαγή ηνπ πνζνζηνχ 

αθνξνχζε ηελ απηνπεηζαξρία ηνπ θάζε καζεηή. Πηελ πξφηαζε «Έρσ 

απηνπεηζαξρία» παξαηεξνχκε αξρηθά φηη ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην νη καζεηέο 

θαη ησλ δχν νκάδσλ δελ έδσζαλ θακία αξλεηηθή απάληεζε. Πηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ, αθνχ ελψ 

αξρηθά δειψλνπλ ζχκθσλνη κε ηελ πξφηαζε απηή 10 καζεηέο (πνζνζηφ 50%), κε 

ηε ιήμε ηεο παξέκβαζεο, ζεηηθνί είλαη 17 καζεηέο (πνζνζηφ 85% - αχμεζε 35%). 

Πηελ νκάδα ειέγρνπ γηα ηελ ίδηα πξφηαζε βιέπνπκε ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην 

κηα κεηαθίλεζε ελφο πνζνζηνχ 20% απφ  ηηο ζεηηθέο απαληήζεηο πξνο ηελ 

νπδέηεξε ζηάζε, ζε ζρέζε κε ηα αξρηθά απνηειέζκαηα.  

 
Νκάδα Διέγρνπ 

 
δηαθσλψ 

απφιπηα 
δηαθσλψ 

Νχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 
ζπκθσλψ 

ζπκθσλψ 

απφιπηα ζύλνιν 

1 
 
 

Γελ ηεξψ ηηο 
ππνζρέζεηο  πξνο 

12 4 1 1 2 20 

60% 20% 5% 5% 10% 100% 

11 4 4 1 0 20 
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ηνλ εαπηφ κνπ θαη 

πξνο ηνπο άιινπο. 
55% 20% 20% 5% 0% 100% 

-1 0 +3 0 -2 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

-5% 0% 15% 0% -10% 

-5% 15% -10% 

2 
 
 
 
Κνπ ιείπεη απηφ 

πεηζαξρία. 

6 10 4 0 0 20 

30% 50% 20% 0% 0% 100% 

8 2 9 0 1 20 

40% 10% 45% 0% 5% 100% 

+2 -8 +5 0 +1 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

10% -40% 25% 0% 5% 

-30% 25% 5% 

3 

 
 
 
Αηζζάλνκαη φηη 
αμίδσ φζν θαη θάζε 
άιιν άηνκν. 

1 1 3 5 10 20 

5% 5% 15% 25% 50% 100% 

1 3 5 3 8 20 

5% 15% 25% 15% 40% 100% 

0 +2 +2 -2 -2 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 10% 10% -10% -10% 

10% 10% -20% 

4 
 
 
 
Ππρλά αηζζάλνκαη 

αγρσκέλνο. 

1 0 5 2 12 20 

5% 0% 25% 10% 60% 100% 

1 1 5 8 5 20 

5% 5% 25% 40% 25% 100% 

0 +1 0 +6 -7 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 5% 0% 30% -35% 

5% 0% -5% 

5 
 
 
Αλ  είλαη 

επηπρηζκέλνο ή 
δπζηπρηζκέλνο 
εμαξηάηαη ζε 
κεγάιν βαζκφ απφ 
εκέλα. 

1 0 9 4 6 20 

5% 0% 45% 20% 30% 100% 

2 0 8 4 6 20 

10% 0% 40% 20% 30% 100% 

+1 0 -1 0 0 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 5% 0% -5% 0% 0% 
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5% -5% 0% 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 
6 
 
 

Έρσ γχξσ κνπ 
αλζξψπνπο ζηνπο 
νπνίνπο κπνξψ λα 
βαζηζηψ γηα 
βνήζεηα. 

0 1 3 1 15 20 

0% 5% 15% 5% 75% 100% 

0 0 5 5 10 20 

0% 0% 25% 25% 50% 100% 

0 -1 +2 +4 -5 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

0% -5% 10% 20% -25% 

-5% 10% -5% 

7 
 

 
Ξεξλάσ ηνλ ρξφλν  
κνπ θάλνληαο 
ελδηαθέξνληα 
πξάγκαηα. 

0 0 2 4 14 20 

0% 0% 10% 20% 70% 100% 

0 0 2 3 15 20 

0% 0% 10% 15% 75% 100% 

0 0 0 -1 +1 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

0% 0% 0% -5% 5% 

0% 0% 0% 

8 
 
 
 
Όηαλ έρσ κηα 

απνηπρία, ξσηάσ 
ηνλ εαπηφ κνπ: Ρη 
κπνξψ λα κάζσ 
απφ απηφ; 

1 0 6 8 5 20 

5% 0% 30% 40% 25% 100% 

0 1 7 4 8 20 

0% 5% 35% 20% 40% 100% 

-1 +1 +1 -4 +3 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

-5% 5% 5% -20% 15% 

0% 5% -5% 

9 
 

 
Απνδέρνκαη ηνλ 
εαπηφ κνπ φπσο 
είλαη κε ηα ιάζε 
θαη ηηο αδπλακίεο 
κνπ. 

0 0 5 2 13 20 

0% 0% 25% 10% 65% 100% 

0 0 6 5 9 20 

0% 0% 30% 25% 45% 100% 

0 0 +1 +3 -4 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

0% 0% 5% 15% -20% 

0% 5% -5% 

10 
 
 
Όηαλ ζθέθηνκαη 
γηα ηελ απφδνζε 
κνπ ζε κηα 
επεξρφκελε 

1 1 10 3 5 20 

5% 5% 50% 15% 25% 100% 

3 1 7 6 3 20 

15% 5% 35% 30% 15% 100% 
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πξφθιεζε, 

ζπλήζσο 
αηζζάλνκαη φηη δελ 

ζα ηα πάσ θαιά.  

+2 0 -3 +3 -2 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

10% 0% -15% 15% -10% 

10% -15% 5% 

11 

 
 
Όηαλ 
αληηκεησπίδσ κηα 
πξφθιεζε (π.ρ. λα 
γξάςσ έλα ηεζη) 
ζπλήζσο 

αηζζάλνκαη φηη ζα 
ηα θαηαθέξσ. 

0 0 4 9 7 20 

0% 0% 20% 45% 35% 100% 

1 2 7 5 5 20 

5% 10% 35% 25% 25% 100% 

+1 +2 +3 -4 -2 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

5% 10% 15% -20% -10% 

15% 15% -30% 

12 
 
 
 
 
Γελ είκαη 

νξγαλσηηθφο. 

10 2 7 0 1 20 

50% 10% 35% 0% 5% 100% 

8 3 7 1 1 20 

40% 15% 35% 5% 5% 100% 

-2 +1 0 +1 0 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

-10% 5% 0% 5% 0% 

-5% 0% 5% 

13 

 
 

 
 
Γλσξίδσ πψο λα 
ζέησ ζηφρνπο. 

0 1 5 7 7 20 

0% 5% 25% 35% 35% 100% 

1 3 4 6 6 20 

5% 15% 20% 30% 30% 100% 

+1 +2 -1 -1 -1 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

5% 10% -5% -5% -5% 

15% -5% -10% 

14 

 
 
 

Ξνιχ ζπρλά 
αηζζάλνκαη 
ραξνχκελνο. 

1 1 3 4 11 20 

5% 5% 15% 20% 55% 100% 

2 0 5 5 8 20 

10% 0% 25% 25% 40% 100% 

+1 -1 +2 +1 -3 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

5% -5% 10% 5% -15% 

0% 10% -10% 

15 
 
 

9 5 2 1 3 20 

45% 25% 10% 5% 15% 100% 
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Αηζζάλνκαη φηη 

αμίδσ ιηγφηεξν 
απφ άιινπο 

αλζξψπνπο. 

5 4 8 0 3 20 

25% 20% 40% -5% 15% 100% 

-4 -1 +6 -1 0 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 
αξρηθό θαη 

ηειηθό 
εξσηεκαηνιόγην 

-20% -5% 30% -5% 0% 

-25% 30% -5% 

16 
 
 
 
Έρσ 
απηνπεηζαξρία. 

0 0 5 4 11 20 

0% 0% 25% 20% 55% 100% 

0 0 9 2 9 20 

0% 0% 45% 10% 45% 100% 

0 0 +4 -2 -2 δηαθνξά 
αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 
ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 0% 20% -10% -10% 

0% 20% -20% 

Ξίλαθαο 20: Απηνεηθόλα ησλ καζεηώλ, Νκάδα Διέγρνπ 

 

Ξεηξακαηηθή Νκάδα  

 

  
δηαθσλψ 

απφιπηα 
δηαθσλψ 

Νχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 
ζπκθσλψ 

ζπκθσλψ 

απφιπηα ζύλνιν 

1 
 
 
Γελ ηεξψ ηηο 

ππνζρέζεηο  
πξνο ηνλ 
εαπηφ κνπ θαη 
πξνο ηνπο 
άιινπο 

7 8 3 1 1 20 

35% 40% 15% 5% 5% 100% 

7 5 6 1 1 20 

35% 25% 30% 5% 5% 100% 

0 -3 +3 0 0 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% -15% +15% 0% 0% 

-15% 15% 0% 

2 

 
 
 
Κνπ ιείπεη 
απηφ 

πεηζαξρία 

2 6 10 2 0 20 

10% 30% 50% 10% 0% 100% 

3 8 7 0 2 20 

15% 40% 35% 0% 10% 100% 

+1 +2 -3 -2 +2 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

5% 10% -15% -10% 10% 

15% -15% 0% 
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3 

 
 

Αηζζάλνκαη φηη 
αμίδσ φζν θαη 
θάζε άιιν 
άηνκν 

0 2 5 2 11 20 

0% 10% 25% 10% 55% 100% 

2 2 4 7 5 20 

10% 10% 20% 35% 25% 100% 

+2 0 -1 +5 -6 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

10% 0% -5% 25% 
-30 

% 

10% -5% -5% 

4 
 

 
Ππρλά 
αηζζάλνκαη 
αγρσκέλνο 

1 1 5 5 8 20 

5% 5% 25% 25% 40% 100% 

0 2 8 7 3 20 

0% 10% 40% 35% 15% 100% 

-1 +1 +3 +2 -5 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

-5% 5% 15% 10% -25% 

0% 15% -15% 

5 
 
 

Αλ  είλαη 
επηπρηζκέλνο 

ή 
δπζηπρηζκέλνο 
εμαξηάηαη ζε 
κεγάιν βαζκφ 
απφ εκέλα 

1 0 9 3 7 20 

5% 0% 45% 15% 35% 100% 

2 2 8 5 3 20 

10% 10% 40% 25% 15% 100% 

+1 +2 -1 +2 -4 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

5% 10% -5% 10% -20% 

15% -5% -10% 

6 
 
 
 

Έρσ γχξσ 
κνπ 
αλζξψπνπο 
ζηνπο νπνίνπο 
κπνξψ λα 
βαζηζηψ γηα 

βνήζεηα. 

0 1 4 6 9 20 

0% 5% 20% 30% 45% 100% 

1 0 1 11 7 20 

5% 0% 5% 55% 35% 100% 

+1 -1 -3 +5 -2 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

5% -5% -15% 25% -10% 

0% -15% +15% 

7 
 
 
Ξεξλάσ ηνλ 
ρξφλν  κνπ 
θάλνληαο 

ελδηαθέξνληα 
πξάγκαηα 

1 1 2 9 7 20 

5% 5% 10% 45% 35% 100% 

0 0 3 8 9 20 

0% 0% 15% 40% 45% 100% 

-1 -1 +1 -1 +2 δηαθνξά 
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-5% -5% 5% -5% 10% αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 
-10% 5% 5% 

8 

 
 
Όηαλ έρσ κηα 
απνηπρία, 
ξσηάσ ηνλ 
εαπηφ κνπ: Ρη 
κπνξψ λα 

κάζσ απφ 
απηφ; 

1 2 8 3 6 20 

5% 10% 40% 15% 30% 100% 

1 1 4 10 4 20 

5% 5% 20% 50% 20% 100% 

0 -1 -4 +7 -2 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% -5% -20% 35% -10% 

-5% -20% 25% 

9 
 
 

Απνδέρνκαη 
ηνλ εαπηφ κνπ 
φπσο είλαη κε 
ηα ιάζε θαη 
ηηο αδπλακίεο 
κνπ. 

1 2 9 3 5 20 

5% 10% 45% 15% 25% 100% 

0 2 4 5 9 20 

0% 10% 20% 25% 45% 100% 

-1 0 -5 +2 +4 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

-5% 0% -25% 10% 20% 

-5% -25% 30% 

10 
 
 
Όηαλ 

ζθέθηνκαη γηα 

ηελ απφδνζε 
κνπ ζε κηα 
επεξρφκελε 
πξφθιεζε, 
ζπλήζσο 
αηζζάλνκαη φηη 

δελ ζα ηα πάσ 
θαιά 

1 1 14 3 1 20 

5% 5% 70% 15% 5% 100% 

3 7 9 1 0 20 

15% 35% 45% 5% 0% 100% 

+2 +6 -5 -2 -1 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

10% 30% -25% -10% -5% 

40% -25% -15% 

11 
 
Όηαλ 
αληηκεησπίδσ 

κηα πξφθιεζε 
(π.ρ. λα 
γξάςσ έλα 

ηεζη) 
ζπλήζσο 
αηζζάλνκαη φηη 

ζα ηα 
θαηαθέξσ 

0 3 11 2 4 20 

0% 15% 55% 10% 20% 100% 

1 2 12 3 2 20 

5% 10% 60% 15% 10% 100% 

+1 -1 +1 +1 -2 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

5% -5% 5% 5% -10% 

0% 5% -5% 

12 
 
Γελ είκαη 
νξγαλσηηθφο 

5 2 7 2 4 20 

25% 10% 35% 10% 20% 100% 

2 6 6 4 2 20 

10% 30% 30% 20% 10% 100% 
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-3 +4 -1 +2 -2 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

-15% 20% -5% 10% -10% 

5% -5% 0% 

13 
 
 
Γλσξίδσ πψο 
λα ζέησ 
ζηφρνπο 

1 2 7 6 4 20 

5% 10% 35% 30% 20% 100% 

0 0 5 11 4 20 

0% 0% 25% 55% 20% 100% 

-1 -2 -2 +5 0 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

-5% -10% -10% 25% 0% 

-15% -10% 25% 

14 

 
 
Ξνιχ ζπρλά 
αηζζάλνκαη 
ραξνχκελνο 

1 0 5 4 10 20 

5% 0% 25% 20% 50% 100% 

0 0 2 15 3 20 

0% 0% 10% 75% 15% 100% 

-1 0 -3 +11 -7 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

-5% 0% -15% +55% -35% 

-5% -15% +20% 

15 
 
 

Αηζζάλνκαη φηη 
αμίδσ ιηγφηεξν 
απφ άιινπο 
αλζξψπνπο 

8 2 7 2 1 20 

40% 10% 35% 10% 5% 100% 

8 4 3 3 2 20 

40% 20% 15% 15% 10% 100% 

0 +2 -4 +1 +1 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% 10% -20% +5% +5% 

10% -20% 10% 

16 
 
 
Έρσ 
απηνπεηζαξρία 

0 2 8 8 2 20 

0% 10% 40% 40% 10% 100% 

0 0 3 11 6 20 

0% 0% 15% 55% 30% 100% 

0 -2 -5 +3 +4 δηαθνξά 

αλάκεζα ζην 

αξρηθό θαη 

ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην 

0% -10% -25% 15% 20% 

-10% -25% 35% 

 

Ξίλαθαο 21: απηνεηθόλα ησλ καζεηώλ, Ξεηξακαηηθή Νκάδα 
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6.5. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΟΝΚΞΟΗΘΑΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΑΡΝΚΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ 

ΔΞΗΡΔΓΚΑΡΥΛ  

 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη αλαιπηηθά νη βαζκνινγίεο πνπ 

ζπγθέληξσζαλ νη καζεηέο αθνχ ζπκπιήξσζαλ ηε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηνπ 

αηνκηθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ.  Ζ θιίκαθα αμηνιφγεζεο  είλαη ε αθφινπζε: 

Δμαηξεηηθά: 48 – 33 βαζκνί 

Ηθαλνπνηεηηθά: 32 – 17 βαζκνί 

Ζκηηειέο, ρξεηάδεηαη επηπιένλ 

εξγαζία: 

  17 – 0 βαζκνί 

 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, παξαηεξνχκε φηη 5 απφ ηνπο 20 

καζεηέο ζεσξνχλ φηη ν θάθεινο ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ελψ 15 απφ ηνπο 

καζεηέο βαζκνιφγεζαλ ην θάθειν ηνπο σο εμαηξεηηθφ. 
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Καζεηήο  λν1 3/9 3/9 6/6 6/6 4/6 3/3 3/3 4/6 33/48 

Καζεηήο  λν2 6/9 3/9 6/6 4/6 4/6 3/3 2/3 6/6 35/48 

Καζεηήο  λν3 6/9 3/9 6/6 2/6 6/6 2/3 2/3 4/6 31/48 

Καζεηήο  λν4 6/9 6/9 6/6 6/6 6/6 2/3 2/3 6/6 40/48 

Καζεηήο  λν5 9/9 6/9 6/6 4/6 4/6 2/3 3/3 2/6 37/48 

Καζεηήο  λν6 6/9 3/9 6/6 6/6 4/6 2/3 3/3 6/6 37/48 

Καζεηήο  λν7 9/9 9/9 6/6 2/6 2/6 3/3 3/3 6/6 41/48 

Καζεηήο  λν8 3/9 6/9 6/6 4/6 4/6 2/3 2/3 4/6 32/48 

Καζεηήο  λν9 6/9 9/9 6/6 4/6 6/6 3/3 3/3 6/6 43/48 

Καζεηήο  λν10 6/9 6/9 6/6 4/6 6/6 2/3 2/3 6/6 38/48 

Καζεηήο  λν11 3/9 9/9 6/6 6/6 6/6 3/3 3/3 6/6 42/48 

Καζεηήο  λν12 9/9 9/9 4/6 6/6 4/6 3/3 3/3 4/6 43/48 
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Καζεηήο  λν13 9/9 0/9 2/6 6/6 4/6 3/3 3/3 4/6 32/48 

Καζεηήο  λν14 9/9 6/9 4/6 4/6 4/6 2/3 2/3 6/6 38/48 

Καζεηήο  λν15 6/9 6/9 6/6 6/6 6/6 3/3 2/3 6/6 41/48 

Καζεηήο  λν16 6/9 3/9 6/6 6/6 6/6 3/3 3/3 6/6 39/48 

Καζεηήο  λν17 9/9 6/9 6/6 4/6 6/6 3/3 3/3 2/6 39/48 

Καζεηήο  λν18 3/9 3/9 2/6 2/6 6/6 3/3 1/3 6/6 26/48 

Καζεηήο  λν19 9/9 3/9 2/6 4/6 2/6 2/3 2/3 4/6 29/48 

Καζεηήο  λν20 6/9 9/9 4/6 6/6 2/6 3/3 3/3 4/6 36/48 

Ξίλαθαο 22:Βαζκνινγίεο καζεηώλ Πη' 2 κε βάζε ηε ξνπκπξίθα αμηνιόγεζεο ηνπ 
ειεθηξνληθνύ ραξηνθπιαθίνπ 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ νη καζεηέο 

ηνπνζέηεζαλ ν θαζέλαο ζηνλ αηνκηθφ ηνπ θάθειν, παξαηεξνχκε φηη  7  απφ ηνπο 

20 καζεηέο  (πνζνζηφ 35%)έδσζαλ ζηνλ θάθειν ηνπο 9 βαζκνχο, ζεσξψληαο φηη 

φια ηα αληηθείκελα ζρεηίδνληαη άκεζα θαη κε ζαθήλεηα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε ν θάθεινο.  9 καζεηέο (πνζνζηφ 45%) ραξαθηήξηζαλ ηνλ θάθειν 

ηνπο ηθαλνπνηεηηθφ σο πξνο ηελ επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ θαη βαζκνιφγεζαλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κε 6 βαζκνχο.  Ρέινο, 4  καζεηέο  (πνζνζηφ 20%) 

ζεψξεζαλ φηη ν θάθεινο ηνπο  δελ πεξηείρε φζα δείγκαηα εξγαζίαο ζα έπξεπε θαη 

γη απηφ έδσζαλ ηνλ βαζκφ 3 ραξαθηεξίδνληαο έηζη ηνλ θάθειν ηνπο σο αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθφ. 

 

Δηθόλα 8: Βαζκνινγία καζεηώλ σο πξνο ηελ επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ 
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Δηθόλα 9:Σαξαθηεξηζκόο Φαθέινπ σο πξνο ηελ επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ 

Νη καζεηέο ζηε ζπλέρεηα θιήζεθαλ λα βαζκνινγήζνπλ ηε ρξήζε πνιπκέζσλ ζην 

θάθειν ηνπο. Ζ βαζκνιφγηα ζρεηηδφηαλ φρη κφλν απφ ηελ παξνπζία  

θσηνγξαθηψλ, γξαθηθψλ, ήρνπ θαη video, ζην θάθειν θάζε καζεηή αιιά θαη θαηά 

πφζνλ ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ πνπ επηιέρζεθε εμππεξεηεί ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί 

ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Πηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί θαίλνληαη αλαιπηηθά νη βαζκνινγίεο πνπ έδσζε ν θάζε καζεηήο 

μερσξηζηά.  

 

Δηθόλα 10: Βαζκνινγία καζεηώλ σο πξνο ηε ρξήζε πνιπκέζσλ 
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Δηθόλα 11: Σαξαθηεξηζκόο Φαθέινπ σο πξνο ηε ρξήζε πνιπκέζσλ 

Ξξνθχπηεη φηη 5 απφ ηνπο 20 καζεηέο (πνζνζηφ 25%) ζεσξνχλ φηη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνίεζαλ ηα πνιπκέζα είλαη ππνδεηγκαηηθφο,  7 καζεηέο απφ ηνπο 

20 (πνζνζηφ 35%), ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε πνιπκέζσλ γηα λα πιαηζηψζνπλ ηα 

αληηθείκελα ζην θάθειν ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή, 7 καζεηέο (πνζνζηφ 35%) 

ραξαθηήξηζαλ ηε ρξήζε πνιπκέζσλ σο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή, ελψ έλαο καζεηήο 

(πνζνζηφ 5%), βαζκνιφγεζε ηνλ θάθειν ηνπ σο πξνο ηε ρξήζε πνιπκέζσλ κε 0, 

απνδίδνληαο ηνπ έηζη ηνλ ραξαθηεξηζκφ «αλεπαξθέο». 

Ζ επφκελε θαηεγνξία πνπ αμηνινγήζεθε ήηαλ ε επθνιία πινήγεζεο.  Νη καζεηέο 

θιήζεθαλ λα βαζκνινγήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ ζπλδέζκσλ, 

φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλδέζκσλ πνπ ππάξρνπλ ζην θάθειν ηνπο. Ρα 

απνηειέζκαηα  ηεο βαζκνινγίαο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  14 

καζεηέο  (πνζνζηφ 70%) βαζκνιφγεζαλ ηνλ θάθειν ηνπο κε 6, ραξαθηεξίδνληαο 

ηνλ ππνδεηγκαηηθφ, 3 καζεηέο (πνζνζηφ 15%) έδσζαλ 4 βαζκνχο ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηθαλνπνηεηηθφ,  ελψ ηνλ ραξαθηεξηζκφ αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθφ έδσζαλ 3 καζεηέο (πνζνζηφ 15%) 
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Δηθόλα 12: Βαζκνινγία καζεηώλ σο πξνο ηελ επθνιία πινήγεζεο 

 

Δηθόλα 13: Σαξαθηεξηζκόο Φαθέινπ σο πξνο ηελ επθνιία πινήγεζεο 

Υο πξνο ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηηο πξσηφηππεο ηδέεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν 

ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ,  9 καζεηέο  (πνζνζηφ 45%)  ραξαθηήξηζε ην θάθειν 

σο ππνδεηγκαηηθφ, 8 καζεηέο (πνζνζηφ 40%) απέδσζαλ ην ραξαθηεξηζκφ 

ηθαλνπνηεηηθφ κε 4 βαζκνχο θαη 3 καζεηέο (πνζνζηφ 15%) βαζκνιφγεζαλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα κε 2, δειαδή σο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ. 
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Δηθόλα 14: Βαζκνινγία καζεηώλ  σο πξνο ηε δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Δηθόλα 15: Σαξαθηεξηζκόο Φαθέινπ σο πξνο ηε δεκηνπξγηθόηεηα 

 Γηα ηε δηάηαμε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ, φπνπ νη καζεηέο  βαζκνιφγεζαλ ηνλ 

ειεθηξνληθφ θάθειν σο πξνο ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ 

θαηάιιειε ρξήζε ησλ γξακκαηνζεηξψλ, ηεο πιάγηαο θαη έληνλεο γξαθήο θαη ησλ 

επηθεθαιίδσλ,  9 καζεηέο  (πνζνζηφ 45%) βαζκνιφγεζαλ ην θάθειν ηνπο κε 6 

βαζκνχο, ραξαθηεξίδνληαο ηνλ σο ππνδεηγκαηηθφ,  8 καζεηέο (πνζνζηφ 40%) 

έδσζαλ 4 βαζκνχο θαη ην ραξαθηεξηζκφ ηθαλνπνηεηηθφ, ελψ 3 καζεηέο (πνζνζηφ 

15) κε 2 βαζκνχο ραξαθηήξηζαλ ηνλ θάθειν σο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ. 
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Δηθόλα 16: Βαζκνινγία καζεηώλ σο πξνο ηε δηάηαμε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ 

 

Δηθόλα 17: Σαξαθηεξηζκόο Φαθέινπ σο πξνο ηε δηάηαμε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ 

 

Γηα ην θείκελν σο πξνο ηελ νξζνγξαθία θαη ηε γξακκαηηθή, 12  καζεηέο  (πνζνζηφ 

60%) βαζκνιφγεζαλ κε 3 βαζκνχο, δειαδή ην ραξαθηήξηζαλ ππνδεηγκαηηθφ θαη 8  

καζεηέο (πνζνζηφ 40%) απέδσζαλ κε 2 βαζκνχο ην ραξαθηεξηζκφ ηθαλνπνηεηηθφ. 
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Δηθόλα 18: Βαζκνινγία καζεηώλ σο πξνο ην θείκελν 

 

Δηθόλα 19:Σαξαθηεξηζκόο Φαθέινπ σο πξνο ην θείκελν 

Πηελ επφκελε θαηεγνξία νη καζεηέο έπξεπε λα βαζκνινγήζνπλ θαηά πφζν ην θάζε 

αληηθείκελν πνπ επηιέρζεθε γηα ηνλ θάθειν ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ θαηάιιειν ζρνιηαζκφ πνπ 

λα εμεγεί ηε ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 11 καζεηέο (πνζνζηφ 55%) ζεψξεζαλ 

φηη ν θάθεινο ηνπο είλαη ππνδεηγκαηηθφο σο πξνο απηή ηελ θαηεγνξία, 8 καζεηέο (πνζνζηφ 

40%)  ζεσξεί φηη ν θάθεινο ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο, θαη 1 καζεηήο (πνζνζηφ 5%) 

ραξαθηήξηζε κέζσ ηεο βαζκνινγίαο ηνπ, ηνλ θάθειν ηνπ σο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ.  
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Δηθόλα 20: Βαζκνινγία καζεηώλ σο πξνο ην ζρνιηαζκό 

 

Δηθόλα 21: Σαξαθηεξηζκόο Φαθέινπ σο πξνο ην ζρνιηαζκό 

 

Υο πξνο ηε ρξήζε εηζαγσγηθνχ ζεκεηψκαηνο θαη ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα 

ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ θαη ηνπ καζεηή,  11 

καζεηέο (πνζνζηφ 55%) ζεσξνχλ φηη είλαη ππνδεηγκαηηθφο ν θάθεινο ηνπο θαη 

πεξηέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία,  7 καζεηέο (πνζνζηφ 35%) ραξαθηεξίδνπλ 

ην θάθειν σο ηθαλνπνηεηηθφ θαη 2 καζεηέο (πνζνζηφ 5%) δίλνπλ 2 βαζκνχο ζε 

απηφ ην θξηηήξην, απνδίδνληαο έηζη ηνλ ραξαθηεξηζκφ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ.  
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Δηθόλα 22: Βαζκνινγία καζεηώλ σο πξνο ην εηζαγσγηθό ζεκείσκα 

 

Δηθόλα 23: ραξαθηεξηζκόο θαθέινπ  σο πξνο ην εηζαγσγηθό ζεκείσκα 

 

Ζ ίδηα ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ησλ καζεηψλ 

ζπκπιεξψζεθε θαη απφ ηε δηδάζθνπζα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη 

βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσζε ν θάζε καζεηήο,  ζπκπίπηεη κε ηελ αληίζηνηρε 

βαζκνινγία πνπ δφζεθε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ. Ρα απνηειέζκαηα ηεο βαζκνινγίαο 

ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη απφ  ηνλ νπνίν 

κπνξνχκε λα δνχκε φηη απφ ηα 20 ραξηνθπιάθηα, ηα 17 ραξαθηεξίδνληαη σο 

εμαηξεηηθά ελψ ηα 3 σο ηθαλνπνηεηηθά. 
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Καζεηήο  λν1 3/9 3/9 6/6 4/6 4/6 3/3 2/3 4/6 29/48 

Καζεηήο  λν2 9/9 6/9 6/6 2/6 4/6 3/3 2/3 6/6 38/48 

Καζεηήο  λν3 6/9 6/9 6/6 2/6 5/6 2/3 3/3 4/6 34/48 

Καζεηήο  λν4 6/9 6/9 6/6 4/6 5/6 2/3 2/3 6/6 37/48 

Καζεηήο  λν5 9/9 6/9 6/6 4/6 4/6 2/3 2/3 4/6 37/48 

Καζεηήο  λν6 6/9 3/9 6/6 6/6 5/6 2/3 2/3 6/6 36/48 

Καζεηήο  λν7 6/9 9/9 6/6 2/6 2/6 3/3 2/3 6/6 36/48 

Καζεηήο  λν8 3/9 9/9 6/6 4/6 5/6 2/3 2/3 4/6 35/48 

Καζεηήο  λν9 9/9 9/9 5/6 4/6 6/6 3/3 3/3 6/6 45/48 

Καζεηήο  λν10 6/9 6/9 6/6 4/6 6/6 2/3 2/3 6/6 38/48 

Καζεηήο  λν11 3/9 9/9 6/6 4/6 6/6 3/3 3/3 6/6 40/48 

Καζεηήο  λν12 6/9 9/9 6/6 6/6 6/6 3/3 2/3 4/6 42/48 

Καζεηήο  λν13 9/9 3/9 4/6 4/6 4/6 3/3 3/3 4/6 34/48 

Καζεηήο  λν14 9/9 6/9 3/6 4/6 4/6 2/3 2/3 6/6 36/48 

Καζεηήο  λν15 6/9 6/9 6/6 4/6 3/6 3/3 2/3 4/6 34/48 

Καζεηήο  λν16 6/9 3/9 6/6 6/6 6/6 3/3 3/3 6/6 39/48 

Καζεηήο  λν17 6/9 3/9 6/6 6/6 5/6 3/3 3/3 2/6 34/48 

Καζεηήο  λν18 3/9 3/9 4/6 4/6 6/6 3/3 2/3 6/6 31/48 

Καζεηήο  λν19 9/9 3/9 4/6 4/6 2/6 2/3 2/3 4/6 30/48 

Καζεηήο  λν20 9/9 6/9 4/6 4/6 3/6 3/3 3/3 4/6 36/48 

Ξίλαθαο 23: Βαζκνινγία ηνπ Φαθέινπ από ηε δηδάζθνπζα, κε βάζε ηε ξνπκπξίθα 
αμηνιόγεζεο 
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Πε απηφ ην ζεκείν ζα αληηπαξαβάινπκε ηηο βαζκνινγίεο πνπ έδσζαλ νη καζεηέο κε 

βάζε ηε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο, κε ηηο βαζκνινγίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηε 

δηδάζθνπζα. Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ, παίξλνπκε ηα εμήο 

απνηειέζκαηα: 

 

Δηθόλα 24: Ππγθξηηηθή βαζκνινγία καζεηώλ - δηδάζθνπζαο, σο πξνο ηελ επηινγή 
αληηθεηκέλσλ 

Αλ πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ζα δνχκε 

φηη ε βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ηεο δηδάζθνπζαο ζπκπίπηεη γηα 15 

άηνκα (πνζνζηφ 75%), 2 καζεηέο έδσζαλ ζηνλ εαπηφ ηνπο κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία, ελψ 3 άηνκα έδσζαλ ζηνλ εαπηφ ηνπο κηθξφηεξε βαζκνινγία ζε 

ζρέζε κε ηε δηδάζθνπζα.  

Πηε δεχηεξε θαηεγνξία, ε νπνία αθνξά ζηε ρξήζε πνιπκέζσλ, παξαηεξνχκε φηη 

ππάξρεη ζπκθσλία αλάκεζα ζηηο δχν βαζκνινγίεο ζε πνζνζηφ 70% (14 καζεηέο), 

ελψ ζε 4 καζεηέο ε δηδάζθνπζα έδσζε κεγαιχηεξε βαζκνινγία θαη 2 καζεηέο 

έδσζαλ ζηνλ εαπηφ ηνπο κεγαιχηεξε βαζκνινγία. 
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Δηθόλα 25: Ππγθξηηηθή βαζκνινγία  καζεηώλ - δηδάζθνπζαο σο πξνο ηε ρξήζε πνιπκέζσλ 

Ζ επφκελε θαηεγνξία πνπ βαζκνινγήζεθε, αθνξά ηελ επθνιία πινήγεζεο. Κε 

βάζε ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχκε λα δνχκε θαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε βαζκνινγία ζπκπίπηεη γηα 14 καζεηέο, 

(πνζνζηφ 70%), 2 καζεηέο έδσζαλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηνλ θάθειν ηνπο θαη 

4 ήηαλ απηνί πνπ έδσζαλ ρακειφηεξε βαζκνινγία ζε ζρέζε κε ηε δηδάζθνπζα. 

 

Δηθόλα 26: Ππγθξηηηθή βαζκνινγία καζεηώλ - δηδάζθνπζαο σο πξνο ηελ επθνιία πινήγεζεο. 

Γηα ηελ θαηεγνξία «δεκηνπξγηθφηεηα», ππήξραλ θαη νη κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο 

αλάκεζα ζηε βαζκνινγία ησλ καζεηψλ θαη ηηο δηδάζθνπζαο. Ζ βαζκνινγία ήηαλ 

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

β

α

κ

μ

ο

ί

μακθτζσ

Χριςθ πολυμζςων

αυτοαξιολόγθςθ διδάςκουςα

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

β

α

κ

μ

ο

ί

μακθτζσ

Ευκολία πλοιγθςθσ

αυτοαξιολόγθςθ διδάςκουςα



 
157 

 

θνηλή ζε 11 καζεηέο (πνζνζηφ 55%) ελψ7 καζεηέο αμηνιφγεζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

κε κεγαιχηεξε βαζκνινγία θαη 2 κε κηθξφηεξε. 

 

Δηθόλα 27: Ππγθξηηηθή βαζκνινγία καζεηώλ - δηδάζθνπζαο σο πξνο ηε δεκηνπξγηθόηεηα 

Πρεηηθά κε ηε δηάηαμε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ, ε βαζκνινγία ήηαλ θνηλή γηα 

12 καζεηέο (πνζνζηφ 60%), 4 καζεηέο βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξε βαζκνινγία 

θαη 4 κε κηθξφηεξε. 

 

Δηθόλα 28: Ππγθξηηηθή βαζκνινγία καζεηώλ - δηδάζθνπζαο σο πξνο ηε δηάηαμε θαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ 
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Υο πξνο ηελ θαηεγνξία «θείκελν», ε παξαηήξεζε πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη φηη 

ε βαζκνινγία πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ βαζκνινγία ηεο 

δηδάζθνπζαο, ζπλέπεζε θαη ζηνπο 20 καζεηέο, έρνληαο έηζη ζπκθσλία ζε πνζνζηφ 

100%. 

 

Δηθόλα 29: Ππγθξηηηθή βαζκνινγία καζεηώλ - δηδάζθνπζαο σο πξνο ην θείκελν 

Υο πξνο ηνλ ζρνιηαζκφ, 15 καζεηέο θαη πνζνζηφ 75% έδσζαλ ηελ ίδηα 

βαζκνινγία κε ηε δηδάζθνπζα, ζε 3 πεξηπηψζεηο ε δηδάζθνπζα έδσζε κεγαιχηεξε 

βαζκνιφγηα θαη 2 καζεηέο βαζκνιφγεζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο πςειφηεξα.  

 

Δηθόλα 30: Ππγθξηηηθή βαζκνινγία καζεηώλ - δηδάζθνπζαο σο πξνο ην ζρνιηαζκό 
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Όζνλ αθνξά ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, ζε 18 καζεηέο (πνζνζηφ 90%) ππήξμε 

ζπκθσλία αλάκεζα ζηηο δχν βαζκνινγίεο ελψ 1 καζεηήο έδσζε κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία θαη 1 κηθξφηεξε.  

 

Δηθόλα 31: Ππγθξηηηθή βαζκνινγία καζεηώλ - δηδάζθνπζαο σο πξνο ην εηζαγσγηθό ζεκείσκα 

Ρέινο, ζα δνχκε ζπγθεληξσηηθά ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ δφζεθε ζε θάζε 

καζεηή απφ ηε δηδάζθνπζα. 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πίλαθα, νη βαζκνινγίεο ζπκπίπηνπλ 

ζε 3 πεξηπηψζεηο, απφθιηζε 1 κνλάδαο ππάξρεη ζε 3 πεξηπηψζεηο, απφθιηζε 2 

κνλάδσλ ζε 2 πεξηπηψζεηο, ζε 5 πεξηπηψζεηο ε απφθιηζε είλαη 3 κνλάδεο, ζε 2 

πεξηπηψζεηο ηα απνηειέζκαηα απνθιίλνπλ θαηά 4 κνλάδεο θαη 5 κνλάδεο είλαη ε 

απφθιηζε ζε 3 πεξηπηψζεηο. Ζ κεγαιχηεξε απφθιηζε είλαη απηή ησλ 6 θαη ησλ 7 

κνλάδσλ πνπ εκθαλίδνληαη απφ 1 θνξά αληίζηνηρα.  
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Δηθόλα 32: Πύγθξηζε ηειηθήο  βαζκνινγίαο καζεηώλ - δηδάζθνπζαο γηα ηνλ ειεθηξνληθό 
θάθειν επηηεπγκάησλ 

33

35

31

40

37

37

41

32

43

32

43

43

32

38

41

39

39

26

29

36

29

38

34

37

37

36

36

35

45

38

40

42

34

36

34

39

34

31

30

36

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

μ
α

κ
θ

τζ
σ 

υνολικι Βακμολογία
διδάςκουςα αυτοαξιολόγθςθ



 
161 

 

6.5. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΥΡΖΠΔΥΛ ΑΛΝΗΣΡΝ ΡΞΝ 

 

Ρα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, θιήζεθαλ ζην ηέινο ηεο 

παξέκβαζεο λα απαληήζνπλ ζε  εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ ζρεηηθά κε ηνλ αηνκηθφ 

ηνπο ειεθηξνληθφ θάθειν.   

Ζ πξψηε πξφηαζε πξνο ζπκπιήξσζε αλάθεξε.  «Ρν θαιύηεξν ζρεηηθά κε ηνλ 

ειεθηξνληθό θάθειν επηηεπγκάησλ είλαη….». Νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε 

απηή ηελ εξψηεζε θαίλνληαη θσδηθνπνηεκέλα ζηνλ γξάθεκα πνπ αθνινπζεί: 

 

Δηθόλα 33: Απαληήζεηο καζεηώλ  ζηελ εξώηεζε : "ην θαιύηεξν ζρεηηθά κε ηνλ ειεθηξνληθό 
θάθειν επηηεπγκάησλ είλαη..." 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη απηφ πνπ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ ζηελ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ είλαη φηη 13 

καζεηέο απάληεζαλ φηη ην θαιχηεξν ζρεηηθά κε ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ζε ζρέζε 

κε ηνλ ζπκβαηηθφ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ ηνπο δφζεθε λα δνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ 

ηηο εξγαζίεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

Πηε δεχηεξε εξψηεζε νη καζεηέο θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ θαηά ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο άπνςε πνην είλαη  ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν πνπ έκαζαλ κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ αηνκηθνχ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηνπο. Πχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ θαη απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 8 απφ ηνπο 20 

καζεηέο ζεψξεζαλ σο ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε ρξήζε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ βειηίσζαλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ηνπο σο πξνο 

ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  Αθφκε 2 καζεηέο ζεψξεζαλ ζεκαληηθφ 

ην γεγνλφο φηη έκαζαλ λα δεκηνπξγνχλ θαη λα ρεηξίδνληαη έλα ηζηνιφγην θαη άιινη 
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2 ζεψξεζαλ φηη κέζα απφ απηή ηελ παξέκβαζε έκαζαλ λα γξάθνπλ θείκελα ζηνλ 

ππνινγηζηή. Αλ δερηνχκε φηη θαη απηνί νη καζεηέο αλαθέξνληαη   γεληθφηεξα ζηελ 

αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, 

ηφηε πξνθχπηεη φηη  12  καζεηέο απφ ηνπο 20 (πνζνζηφ 60%) ζεσξνχλ φηη κέζα 

απφ απηή ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε αλέπηπμαλ θαη βειηίσζαλ ηηο δεμηφηεηεο 

ηνπο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ Ζ/. 

 

Δηθόλα 34: Απαληήζεηο καζεηώλ ζηελ εξώηεζε: "ην ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν πνπ έκαζα κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνύ κνπ θαθέινπ είλαη..." 

Ζ ηξίηε πξνο ζπκπιήξσζε εξψηεζε δεηνχζε απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηη 

ηνπο δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν ζρεηηθά κε ηνλ ειεθηξνληθφ ηνπο θάθειν. Νη 

απαληήζεηο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Θα πξέπεη λα ζρνιηάζνπκε ην 

γεγνλφο φηη 6 απφ ηνπο 20 καζεηέο (πνζνζηφ 30%) πξνβιεκαηίζηεθαλ ζρεηηθά κε 

ην πιηθφ πνπ έπξεπε λα επηιέμνπλ θαη λα αλεβάζνπλ ζηνλ θάθειν ηνπο, ψζηε λα 

δίλνπλ κέζα απφ απηφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή εηθφλα ηνπο σο καζεηέο.   

Γχν καζεηέο δπζθνιεχηεθαλ επεηδή έπξεπε λα γξάςνπλ ηα θείκελα ηνπο ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη έλαο είρε δπζθνιία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ έπξεπε 

λα αλεβάζεη θσηνγξαθίεο θαη εηθφλεο ζην blog ηνπ. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη 

φηη ζπλνιηθά 3 απφ ηνπ 20 καζεηέο (πνζνζηφ 15%) ζπλάληεζε δπζθνιίεο σο πξνο 

ηνλ ηξφπν πνπ ζα έπξεπε λα κεηαθέξνπλ ηνλ θάθειν ηνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή.   

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη 6 καζεηέο (πνζνζηφ 30%) δελ 

έδσζαλ απάληεζε ζε απηή ηελ εξψηεζε.   
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Δηθόλα 35: Απαληήζεηο καζεηώλ ζηελ εξώηεζε: "Απηό πνπ κε δπζθόιεςε πεξηζζόηεξν 
ζρεηηθά κε ηνλ ειεθηξνληθό κνπ θάθειν, είλαη..." 

Πηελ ηέηαξηε εξψηεζε νη καζεηέο θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηνλ 

ειεθηξνληθφ θάθειν θαη ηνλ παξαδνζηαθφ θαη λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ επηινγή 

ηνπο. Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη 19 απφ ηνπο 20 καζεηέο (πνζνζηφ 95%) 

επέιεμαλ ηελ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ θαθέινπ ελψ 1 καζεηήο (πνζνζηφ 5%) 

δήισζε φηη δελ πξνηηκά θακία απφ ηηο δχν κνξθέο. Απφ ηνπο καζεηέο πνπ 

επέιεμαλ ηελ ειεθηξνληθή κνξθή, νη 16 απφ ηνπο 20 (πνζνζηφ 80%) ζεσξνχλ φηη 

απηνχ ηνπ είδνπο ν θάθεινο είλαη πην δηαζθεδαζηηθφο, νη 2 απφ ηνπο 20 (πνζνζηφ 

10%) δήισζαλ πξνηίκεζε ζηνλ ειεθηξνληθφ ζεσξψληαο φηη έρεη θαιχηεξε 

εκθάληζε απφ ην παξαδνζηαθφ ραξηνθπιάθην, ελψ 1 καζεηήο (πνζνζηφ 5%), 

ζεσξεί φηη ν ειεθηξνληθφο θάθεινο πιενλεθηεί έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ ζην 

γεγνλφο φηη είλαη δπζθνιφηεξν λα ραζνχλ ηα απνζεθεπκέλα ζηνηρεία. 

  

Δηθόλα 36: Απαληήζεηο καζεηώλ ζηελ εξώηεζε γηαηί πξνηηκνύλ ηνλ ειεθηξνληθό από ηνλ 
παξαδνζηαθό θάθειν επηηεπγκάησλ. 
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Ρέινο, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ πνηα είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ 

ζα άιιαδαλ ζε πεξίπησζε πνπ έθηηαρλαλ ην θάθειν ηνπο απφ ηελ αξρή. Νη 

απαληήζεηο ηνπο ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 

Δηθόλα 37: Απαληήζεηο καζεηώλ ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα άιιαδαλ αλ έθηηαρλαλ ηνλ 
ειεθηξνληθό ηνπο θάθειν  από ηελ αξρή. 

 

Ξέληε καζεηέο (πνζνζηφ 25%) ζα έβαδαλ πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο ζην θάθειν ηνπο, 

ηξεηο καζεηέο  (πνζνζηφ 15% ) ζα έδηλαλ πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηα ζρφιηα ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

θαθέινπ ηνπο, ελψ ηξεηο καζεηέο (πνζνζηφ 15%) ζα αθηέξσλαλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ψζηε λα δψζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ εαπηνχ ηνπο ζηελ 

αξρηθή ζειίδα ηνπ θαθέινπ. 
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7. ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ – ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΔΠ ΘΑΡΔΘΛΠΔΗΠ 

7. 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑ ΞΝΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΈΟΔΛΑΠ 

ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ 

 

Όπσο αλαιπηηθά είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην πείξακα δηεμήρζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2009 -2010, ζηελ Πη’ ηάμε ηνπ 7νπ 

Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Εσγξάθνπ. Πην πείξακα έιαβαλ κέξνο νη καζεηέο θαη ησλ 

δχν ηκεκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο. Ρν Πη’1 απνηέιεζε ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη 

νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ, ζπλέρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ην ρξφλν 

δηεμαγσγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ηνπο παξαδνζηαθνχο θαθέινπο 

επηηεπγκάησλ, πνπ δηαηεξνχζαλ απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο. Πην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, νη καζεηέο ηνπ Πη΄2, νη νπνίνη απνηέιεζαλ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, 

δεκηνχξγεζαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν επηηεπγκάησλ,  ζηνλ 

νπνίν θαη κεηέθεξαλ ηκήκα ηνπ παξαδνζηαθνχ θαθέινπ πνπ θαη νη ίδηνη, φπσο θαη 

νη καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, δηαηεξνχζαλ απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο. 

Νη καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ απνηεινχληαλ απφ άηνκα ειηθίαο 12 εηψλ, ελψ 

ππήξρε ηζνθαηαλνκή αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ απνηεινχζαλ ην δείγκα θαη ησλ δχν 

ηκεκάησλ. Νη καζεηέο απηνί είραλ κεγάιν βαζκφ εμνηθείσζεο κε ηνπο ππνινγηζηέο 

αθνχ απφ ηνπο 40 καζεηέο, κφλν νη 3 δελ είραλ θαη δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ππνινγηζηή ζην ζπίηη ελψ απφ ηνπο 37 πνπ έθαλαλ ρξήζε ππνινγηζηή ζην ζπίηη, νη 

35 είραλ πξφζβαζε θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ην δηαδίθηπν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

θαζεκεξηλά.  

Ξαξαηεξνχκε επίζεο, απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο θαη ησλ 

δχν νκάδσλ ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, φηη πνζνζηφ 95% ησλ καζεηψλ δήισζε φηη ηνπ αξέζεη ε ελαζρφιεζε 

κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, θαζψο επίζεο φηη θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 

80%  δειψλεη φηη κπνξεί κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή λα 

κάζεη λέα πξάγκαηα. Ξαξφκνηα είλαη ηα πνζνζηά πνπ εθθξάδνπλ ηελ άπνςε ησλ 

καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή αιιά θαη κε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε γλψζε ρεηξηζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή.   

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε καζεηέο πνπ 

απνηέιεζαλ ην δείγκα γηα απηή ηελ παξέκβαζε, ήηαλ αξθεηά ζεηηθνί απέλαληη ζηε 

ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη αηζζάλνληαλ ηθαλνί θαη εμνηθεησκέλνη κε 

ηε ρξήζε ηνπο. Αθφκε, παξνπζίαζαλ κηα ηδηαίηεξα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε 
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κάζεζε κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Ξαξαηεξνχκε ηέινο, φηη ηα πνζνζηά απηά 

είραλ κηθξέο έσο ακειεηέεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα, γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά αμηφπηζηα.  

Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, νη καζεηέο πνπ ηελ απνηεινχζαλ, 

θαηείραλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ηνπ Ζ/ θαη είραλ γλψζεηο γχξσ απφ ηνλ 

ρεηξηζκφ πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο, κε 

απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη επθνιφηεξε ε πξνζπάζεηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

παξαδνζηαθνχ  θαθέινπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

Κηα αθφκε ζεκαληηθή παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο παξέκβαζεο, ήηαλ 

ην γεγνλφο φηη αξθεηνί καζεηέο, αζρνιήζεθαλ κε ην ειεθηξνληθφ ηνπο 

ραξηνθπιάθην, φρη κφλν απφ ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ ζρνιείνπ, 

αιιά θαη απφ ην ζπίηη ηνπο, κε απνηέιεζκα λα είλαη πην εθηθηή ε κεηαθνξά 

πεξηζζφηεξσλ αληηθεηκέλσλ ζην θάθειν,  αθνχ ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν ζα ηεινχληαλ 

ε παξέκβαζε, απνδείρηεθε φηη δελ ήηαλ επαξθήο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, κηαο θαη 

νη Ζ/ πνπ ππήξραλ ζην ζρνιείν, δελ κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ θαη ηνπο 20 

καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. Δλψ ζηελ αξρή ζην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ 

ππήξραλ θαη ιεηηνπξγνχζαλ 10 ππνινγηζηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ 3 απφ 

απηνχο ηέζεθαλ εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη δελ επαλαιεηηνχξγεζαλ. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα, νη καζεηέο λα κνηξάδνληαη έλαλ ππνινγηζηή αλά ηξεηο, κεηψλνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ρξφλν πξφζβαζεο ηνπ θαζέλα ζηνλ ειεθηξνληθφ ηνπ θάθειν.  

7.2. ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΗΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΔΠ ΞΝΘΔΠΔΗΠ ΡΝ 

ΞΔΗΟΑΚΑΡΝΠ 

 

Πην ηκήκα απηφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο κε ηε βνήζεηα ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαιείσλ  πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

7.2.1. ΞΟΥΡΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΞΝΘΔΠΖ 

 

 Υ1. Οη καζεηέο  πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ειεθηξνληθό θάθειν επηηεπγκάησλ είραλ 

ζεηηθόηεξε ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ παξαδνζηαθό θάθειν επηηεπγκάησλ. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ ζέζακε ζρεηηθά κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε αλαιπηηθφηεξα ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζπγθεληξψζακε απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ησλ δχν νκάδσλ 

θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηα αξρηθά θαη ηα ηειηθά 

πνζνζηά.  

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε 

κάζεζε, ζα επηρεηξήζνπκε λα αλαιχζνπκε ηα απνηειέζκαηα, πνπ πήξακε απφ ην 

δεχηεξν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηεξεπλνχζε ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ 

απέλαληη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε κάζεζε γεληθφηεξα. Ξξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπκε λα θηάζνπκε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, ζα επηρεηξήζνπκε λα 

ζπγθεληξψζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Ξίλαθαο 24: Πύγθξηζε απνηειεζκάησλ νκάδαο ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθήο νκάδαο σο πξνο ηε 
ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 

 

Δπηρεηξψληαο λα αλαιχζνπκε ηα ζηνηρεία, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ δελ παξαηεξείηαη θάπνηα αιιαγή ησλ 

καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε 

κάζεζε. Ξην ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 15 πξνηάζεηο πνπ ηέζεθαλ πξνο ηνπο καζεηέο 

θαη ηεο πεηξακαηηθήο αιιά θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αληηκεησπίδνπλ ηε κάζεζε, παξαηεξνχκε φηη  ζηηο 7 απφ απηέο δελ ππήξμε 

ζεκαληηθή κεηαβνιή αλάκεζα ζην αξρηθφ θαη ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, ηφζν 

ζηελ πεηξακαηηθή φζν θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ.  

Νη πξνηάζεηο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθή γηα κέλα 

 Ξξνζπαζώ πνιύ γηα λα βειηηώζσ ηελ επίδνζε κνπ 

 Ξαίξλσ θαινύο βαζκνύο ζηα  καζήκαηα 

 Ξην πνιύ κε ελδηαθέξεη λα κάζσ κε θάζε ηξόπν, αθόκε θη αλ είλαη 

δύζθνιν 

 Γελ γλσξίδσ πώο κπνξώ λα καζαίλσ θαιύηεξα 

 Όηαλ αληηκεησπίδσ έλα πξόβιεκα κπνξώ κε ηηο θαηάιιειεο πξάμεηο 

λα βξσ ηε ιύζε 

 Θαηαιαβαίλσ πώο απηά πνπ καζαίλσ ζρεηίδνληαη κε ηε δσή θαη ηα 

ελδηαθέξνληα κνπ 

Ρφζν ηα άηνκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ φζν θαη ηα άηνκα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, 

έδσζαλ  κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ αλάκεζα ζην αξρηθφ θαη ζην 

ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ζηελ εμήο  πξφηαζε: 
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«Ξξνζπαζώ λα θαηαιάβσ ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο θαη ην ζεσξώ 

απηό πνιύ ζεκαληηθό γηα κέλα» 

Δλψ θαη ζηηο δχν νκάδεο παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αξλεηηθψλ 

απφςεσλ ζηελ πξφηαζε: «Διέγρσ ηηο εξγαζίεο κνπ γηα λα δηνξζώζσ ηα ιάζε 

κνπ» 

Νη  αιιαγέο απηέο,  φκσο δελ κπνξνχλ  λα καο δψζνπλ ζεηηθή απάληεζε σο πξνο 

ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε, αθνχ ε κεηαβνιή απηή παξαηεξήζεθε θαη ζηηο δχν 

νκάδεο.  

Ρέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε κία απφ ηηο πξνηάζεηο, ππήξμε 

δηαθνξνπνίεζε πξνο ην ζεηηθφ άμνλα ησλ απαληήζεσλ ζηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ («Κειεηάσ  ηα καζήκαηα κνπ ζπζηεκαηηθά») ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή 

θακία αιιαγή δελ παξαηεξήζεθε ζηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο. Αληίζηνηρα, αιιαγή ππήξμε  ζηηο εμήο 2 πξνηάζεηο ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα  

 Όηαλ αληηκεησπίδσ έλα πξόβιεκα πξνζπαζώ λα ην ιύζσ κόλνο 

κνπ. 

 Γλσξίδσ πώο λα καζαίλσ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. 

ελψ γηα ηηο ίδηεο πξνηάζεηο δελ παξαηεξήζεθε αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αμηνιφγεζε ε νκάδα ειέγρνπ ηηο ίδηεο πξνηάζεηο.  

 Αθφκε, κηα ζεκαληηθή αιιαγή πνπ φκσο δελ αιιάδεη ην γεγνλφο φηη δελ 

επηβεβαηψζεθε ε αξρηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε, απνηειεί ε απάληεζε πνπ δφζεθε 

ζηελ πξφηαζε «Ππλερίδσ λα πξνζπαζώ αθόκε θαη όηαλ ζεσξώ όηη απηό πνπ 

θάλσ δελ είλαη ελδηαθέξνλ», ζηελ νπνία πξφηαζε ππήξμε έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην θηλήζεθαλ 

πξνο ηνλ άμνλα ησλ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ. Γηα ηελ  ίδηα πξφηαζε, δελ 

παξαηεξνχκε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο απαληήζεηο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο.  

Κηα ηειεπηαία παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα απνηειεί ε πξφηαζε: «Κπνξώ λα ειέγμσ πόζν 

επηηπρεκέλνο είκαη». Γηα ηελ πξφηαζε απηή, ε νκάδα ειέγρνπ εκθαλίδεη 

ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο ζεηηθέο απαληήζεηο  ελψ αληίζεηα ε πεηξακαηηθή νκάδα 

εκθαλίδεη αιιαγή, πξνο ηελ θαηεχζπλζε φκσο ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ. 

Ππγθεληξψλνληαο φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, παξαηεξνχκε φηη απφ  ηηο 15 

πξνηάζεηο πξνο δηεξεχλεζε, δελ ππήξμε αιιαγή ζε 7 πξνηάζεηο νχηε ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ νχηε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ελψ ππήξμε αιιαγή ζηελ πεηξακαηηθή 
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νκάδα ζε 5 απφ ηηο 15 πξνηάζεηο. Πηελ νκάδα ειέγρνπ αιιαγή ππήξμε ζε 6 απφ 

απηέο ηηο πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε κία θηλήζεθε πξνο ηνλ αξλεηηθφ άμνλα.  

Δπνκέλσο, ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ είλαη φηη ην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα δελ επηβεβαηψλεηαη.  

7.2.2. ΓΔΡΔΟΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΞΝΘΔΠΖ  

 

2.  Νη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν επηηεπγκάησλ 

αλέπηπμαλ πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζρνιηθή δσή γεληθφηεξα ζε ζρέζε κε 

ηνπο καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζα ηνλ παξαδνζηαθφ θάθειν επηηεπγκάησλ.  

Γηα λα κπνξέζνπκε λα εμάγνπκε ζαθή θαη αζθαιή απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε απηφ 

ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ζα πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ πήξακε απφ ην 

3ν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

 

ΠΡ’ 1 – νκάδα ειέγρνπ 
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Ζ αμηνιόγεζε 

από ηνπο 
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Πίνακασ 25: φγκριςθ αποτελεςμάτων ομάδασ ελζγχου και πειραματικισ ομάδασ ωσ προσ τθ ςτάςθ των 
μακθτών απζναντι ςτθ μάκθςθ 

Απφ ηηο 11 πξνηάζεηο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαηεξνχκε ζε 

5 απφ απηέο δελ ππάξρεη θακία αμηφινγε κεηαβνιή νχηε ζηελ πεηξακαηηθή, νχηε 

ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Νη πξνηάζεηο απηέο είλαη νη εμήο: 

 Ρν ζρνιείν κε βνεζά λα κάζσ πώο λα γξάθσ θαιά  

 Ξξνζδνθώ όηη ζα ηα πάσ θαιά ζηα καζήκαηα 

 Δξγάδνκαη νκαδηθά κε άιινπο ζπκκαζεηέο κνπ. 
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 Ζ αμηνιόγεζε από ηνπο δαζθάινπο κνπ, κε βνεζά λα θαηαλνώ ηη 

έρσ κάζεη θαη ηη πξέπεη λα κάζσ. 

 Δπζύλνκαη γηα ηνπο βαζκνύο πνπ παίξλσ ζην ζρνιείν 

Πηελ πξφηαζε «Πηα καζήκαηα, παξνπζηάδσ ηηο εξγαζίεο κνπ ζηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ» ππήξμε ζεηηθή αιιαγή ηφζν ζηελ νκάδα ειέγρνπ φζν θαη ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα.  

Πηηο πξνηάζεηο: 

 Έρσ ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάδσ ηελ άπνςε κνπ ζηελ ηάμε 

 Ρν ζρνιείν κε βνεζά λα ζθέθηνκαη ζρεηηθά  κε ηηο εξγαζίεο κνπ θαη 

λα ζέησ ζηόρνπο γηα ην κέιινλ 

 Κέζα από ηα καζήκαηα έρσ κάζεη πώο λα ζπιιέγσ, λα νξγαλώλσ 

θαη λα ειέγρσ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο. 

 Νη ζρνιηθέο εξγαζίεο  κνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ 

 ππήξμε ζεηηθή αιιαγή ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα  αιιά φρη ζηελ νκάδα ειέγρνπ.   

Ζ πξφηαζε «Πηα καζήκαηα, παξνπζηάδσ ηηο εξγαζίεο κνπ ζηνπο ζπκκαζεηέο 

κνπ» ζπγθέληξσζε ζεκαληηθέο αιιαγέο πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε, ηφζν ζηελ 

πεηξακαηηθή φζν θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ, ελψ  ζηελ πξφηαζε «Νη ζρνιηθέο 

εξγαζίεο κε βνεζνύλ λα κάζσ δηαζθεδάδνληαο», ζηελ νκάδα ειέγρνπ ππήξμε 

ζεηηθή αιιαγή ζε αληίζεζε κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, φπνπ δελ παξαηεξήζεθε 

ζεκαληηθή αιιαγή. Ππλνπηηθά, γηα απηφ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, απφ ηηο 11 

πξνηάζεηο κε ηηο νπνίεο δηεξεπλάηαη ε πηζαλφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε κηα 

ζεηηθφηεξεο ζηάζεο απέλαληη ζηε ζρνιηθή δσή κέζα απφ ηελ ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ, παξαηεξνχκε κεηαβνιή πξνο ηηο ζεηηθέο απαληήζεηο 

ζε 5 πξνηάζεηο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα. Ξαξάιιεια, ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

ζεηηθή αιιαγή ππάξρεη ζε 2 πξνηάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ζηελ κηα ππήξμε ζεηηθή 

κεηαβνιή θαη ζηελ  πεηξακαηηθή νκάδα.  

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, δελ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ηζρχεη ε 

ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή ππφζεζε. 

7.2.1. ΡΟΗΡΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΞΝΘΔΠΖ 

 

3. Νη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν επηηεπγκάησλ 

βειηίσζαλ πεξηζζφηεξν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 
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(απηνεηθφλα) ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ 

παξαδνζηαθφ θάθειν επηηεπγκάησλ. 

Γηα λα εξεπλήζνπκε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ην νπνίν αθνξά ζηε βειηίσζε 

ηεο απηνεηθφλαο ηνπ καζεηή κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ, ζα  ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην 

ηέηαξην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν 

νκάδσλ. Ρα ζηνηρεία απηά θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

Κέζα απφ 16 πξνηάζεηο επηρεηξνχκε λα δνχκε αλ ππήξμε αιιαγή ζηηο απφςεηο ησλ 

καζεηψλ.  Πε έμη πξνηάζεηο δελ ππήξμε αιιαγή ζηε ζηάζε νχηε ηεο πεηξακαηηθήο  

νχηε ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Νη πξνηάζεηο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Γελ ηεξώ ηηο ππνζρέζεηο  πξνο ηνλ εαπηό κνπ θαη πξνο ηνπο άιινπο 

 Ππρλά αηζζάλνκαη αγρσκέλνο 

 Αλ  είκαη επηπρηζκέλνο ή δπζηπρηζκέλνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό 

από εκέλα 

 Έρσ γύξσ κνπ αλζξώπνπο ζηνπο νπνίνπο κπνξώ λα βαζηζηώ γηα 

βνήζεηα. 

 Ξεξλάσ ηνλ ρξόλν  κνπ θάλνληαο ελδηαθέξνληα πξάγκαηα 

 Γελ είκαη νξγαλσηηθόο 

 

Πηελ πεηξακαηηθή νκάδα ππήξμε αιιαγή ζε 7 πξνηάζεηο.  

 Όηαλ έρσ κηα απνηπρία, ξσηάσ ηνλ εαπηό κνπ: Ρη κπνξώ λα κάζσ 

από απηό; 

 

 Απνδέρνκαη ηνλ εαπηό κνπ όπσο είλαη κε ηα ιάζε θαη ηηο αδπλακίεο 

κνπ. 

 Όηαλ ζθέθηνκαη γηα ηελ απόδνζε κνπ ζε κηα επεξρόκελε 

πξόθιεζε, ζπλήζσο αηζζάλνκαη όηη δελ ζα ηα πάσ θαιά  

 Γλσξίδσ πώο λα ζέησ ζηόρνπο 

 Ξνιύ ζπρλά αηζζάλνκαη ραξνύκελνο 

 Αηζζάλνκαη όηη αμίδσ ιηγόηεξν από άιινπο αλζξώπνπο 

 Έρσ απηνπεηζαξρία 

Θαη ζηηο 7 απηέο πξνηάζεηο ε αιιαγή θηλείηαη πξνο ηε ζεηηθή αιιαγή θαη 

πξνθεηκέλνπ λα εμαγάγνπκε αζθαιή απνηειέζκαηα ζα εμεηάζνπκε ηα 
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απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία πνπ 

πήξακε απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ.  

Πηελ πξφηαζε «Όηαλ έρσ κηα απνηπρία, ξσηάσ ηνλ εαπηό κνπ: Ρη κπνξώ λα 

κάζσ από απηό;» ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ππήξμε αχμεζε ησλ ζχκθσλσλ 

απφςεσλ θαηά 25%, αχμεζε πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκαληηθή ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην γεγνλφο φηη ζηελ νκάδα ειέγρνπ δελ παξαηεξείηαη θάπνηα αμηφινγε κεηαβνιή 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε.   

Ξαξφκνηα είλαη θαη ε αιιαγή πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πξφηαζε «Απνδέρνκαη ηνλ 

εαπηό κνπ όπσο είλαη κε ηα ιάζε θαη ηηο αδπλακίεο κνπ». Πηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα έλα πνζνζηφ 30% κεηαθηλήζεθε απφ ηελ νπδέηεξε θαη αξλεηηθή ζηάζε 

πξνο ην ζεηηθφ άμνλα, ελψ ε αληίζηνηρε κεηαβνιή γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ είλαη 

5%. 

 

Ζ επφκελε πξφηαζε ζηελ νπνία παξαηεξείηαη αιιαγή ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, 

αιιά φρη ζηελ νκάδα ειέγρνπ είλαη ε πξφηαζε: «Όηαλ ζθέθηνκαη γηα ηελ 

απόδνζε κνπ ζε κηα επεξρόκελε πξόθιεζε, ζπλήζσο αηζζάλνκαη όηη δελ 

ζα ηα πάσ θαιά». Ζ πξφηαζε απηή έρεη αξλεηηθή ρξνηά, φπνηε πξνζδνθνχκε λα 

δνχκε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ πξνο ηε δηαθσλία κε ηελ πξφηαζε απηή. 

Ξξάγκαηη, ζηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ππάξρεη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ηνπ νπνίνπ δηαθσλεί κε απηή ηελ άπνςε, θαηά 40%, αιιαγή ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

αλάκεζα ζην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην.  

Πηελ πεηξακαηηθή νκάδα ππήξμε αιιαγή θαη ζηελ πξφηαζε «Γλσξίδσ πώο λα 

ζέησ ζηόρνπο» φπνπ αλάκεζα ζην αξρηθφ θαη ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ππήξμε 

αχμεζε ησλ ζχκθσλσλ απφςεσλ θαηά 25%. Αλαηξέρνληαο ζηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά γηα ζηελ νκάδα ειέγρνπ δελ παξαηεξνχκε αληίζηνηρε αιιαγή, αιιά 

αχμεζε ησλ καζεηψλ πνπ εθθξάδνπλ ηελ άπνςε φηη δελ γλσξίδνπλ πψο λα ζέηνπλ 

ζηφρνπο θαηά 15%. 

Ξαξφκνηεο είλαη νη αιιαγέο θαη ζηελ πξφηαζε «Ξνιύ ζπρλά αηζζάλνκαη 

ραξνύκελνο». Πηελ πεηξακαηηθή νκάδα απμήζεθαλ νη καζεηέο πνπ ζπκθσλνχλ 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε θαηά 20% ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ κεηψζεθε θαηά 10%. 

Πηελ πξφηαζε «Αηζζάλνκαη όηη αμίδσ ιηγόηεξν από άιινπο αλζξώπνπο», 

πεξηκέλνπκε απνηειέζκαηα πξνο ηνλ άμνλα ησλ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ, αθνχ ε 

πξφηαζε είλαη θνξηηζκέλε αξλεηηθά. Κέζα απφ ηα ζηνηρεία βιέπνπκε φηη ππάξρεη 

αιιαγή ζηα πνζνζηά θαη ησλ δχν νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξέκβαζε. 
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Όζνλ αθνξά ηελ νκάδα ειέγρνπ, παξαηεξνχκε φηη απμήζεθε ην πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ πνπ εμέθξαζαλ δηαθσλία κε απηή ηελ άπνςε θαηά 25% ελψ ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα κεηψζεθαλ νη νπδέηεξεο απφςεηο θαηά 20%. Ζ κεηαθίλεζε ηνπ 

πνζνζηνχ απηνχ έγηλε θαηά 10% πξνο ηε ζχκθσλε γλψκε θαη 10% πξνο ηε 

δηαθσλία κε ηελ πξφηαζε. Βιέπνληαο ζπλνιηθά απηά ηα ζηνηρεία, κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε φηη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ππήξμε αιιαγή γηα ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα. 

Ρειεπηαία ζα δηεξεπλήζνπκε ηελ πξφηαζε «Έρσ απηνπεηζαξρία». Γηα απηή ηελ 

πξφηαζε βιέπνπκε φηη απμάλεηαη αξθεηά ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ  ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα θαηά 35%, ελψ αληίζεηα ζηελ νκάδα ειέγρνπ κεηψλεηαη θαηά 

20% ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ απηνπεηζαξρία.  

Πηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχκε παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ηηο 

πξνηάζεηο πνπ παξαηεξήζεθε αιιαγή ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα.  

Πηελ πξφηαζε «Κνπ ιείπεη απηνπεηζαξρία» παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κεηαβνιή 

ζηα ζηνηρεία ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο φπνπ ζηηο αξλεηηθέο απαληήζεηο ππήξμε 

κείσζε 30% θαη κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ απηψλ θαηά 25% πξνο ηελ νπδέηεξε 

ζηάζε θαη 5% πξνο ηε ζπκθσλία. Πην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζα ηνλίζνπκε φηη γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, ε αιιαγή πνπ επηζπκνχζακε λα δνχκε ήηαλ πξνο ηα 

πεδία «δηαθσλψ» θαη «δηαθσλψ απφιπηα» κηαο θαη ην πεξηερφκελν ηεο πξνο 

δηεξεχλεζε πξφηαζεο έρεη αξλεηηθή ρξνηά. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πξφηαζε «Αηζζάλνκαη όηη αμίδσ όζν θαη θάζε άιιν άηνκν», 

δελ ππάξρεη ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, φκσο βιέπνπκε κηα 

αιιαγή ζηελ νκάδα ειέγρνπ φπνπ  νη ζχκθσλεο κε ηελ πξφηαζε απαληήζεηο 

κεηψλνληαη θαηά 20% θαη ε κεηαθίλεζε γίλεηαη θαηά 10% πξνο ηελ νπδέηεξε 

ζηάζε θαη θαηά 10% πξνο ηε δηαθσλία.  

 

Πε παξφκνην πιαίζην ηνπνζεηνχκε θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο πξφηαζεο «Όηαλ 

αληηκεησπίδσ κηα πξόθιεζε (π.ρ. λα γξάςσ έλα ηεζη) ζπλήζσο 

αηζζάλνκαη όηη ζα ηα θαηαθέξσ». Πηελ πεηξακαηηθή νκάδα δελ παξαηεξείηαη 

αμηφινγε κεηαβνιή, ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, φπνπ ππήξμε έλα πνζνζηφ 

30% ην νπνίν κεηαθηλήζεθε απφ ηελ αξρηθά ζεηηθή ζηάζε ηνπ, πξνο ηελ νπδέηεξε 

θαη αξλεηηθή άπνςε ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην.  
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ΠΡ’ 1 – νκάδα ειέγρνπ 
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Ππλνπηηθά, βιέπνπκε φηη ππάξρεη αιιαγή ζηε ζηάζε ζε 9 απφ ηηο 16  πξνηάζεηο 

φζνλ αθνξά ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζε αληηδηαζηνιή κε ηα ζηνηρεία πνπ πήξακε 

απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη απαληάηαη 

ζεηηθά ην 3ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαθέινπ επηηεπγκάησλ κπνξεί λα βειηησζεί ε απηνεηθφλα ησλ καζεηψλ.  

7.2.4. ΡΔΡΑΟΡΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΞΝΘΔΠΖ  

 

4. Νη καζεηέο κπφξεζαλ λα αμηνινγήζνπλ ηνλ θάθειν επηηεπγκάησλ πνπ 

δεκηνχξγεζαλ εληνπίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο παξαιήςεηο θαη ηηο αδπλακίεο 

ηνπο.  

Γηα λα απαληεζεί ην 4ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ζα αμηνπνηήζνπκε ηα ζηνηρεία ηα 

νπνία ζπγθεληξψζακε απφ ηε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ, 

φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο αιιά θαη απφ ηε 

δηδάζθνπζα. Ξαξάιιεια, επηθνπξηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη απαληήζεηο ζηηο 

εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ πνπ δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο.  

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κε 

βάζε ηε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηνπ θαθέινπ επηηεπγκάησλ, νη βαζκνινγία πνπ 

έδσζαλ νη καζεηέο ζπκπίπηεη ζε 3 πεξηπηψζεηο κε ηε βαζκνινγία πνπ απνδφζεθε 

απφ ηε δηδάζθνπζα. Πε 3 πεξηπηψζεηο ππήξρε απφθιηζε 1 κνλάδαο, ζε 2 

πεξηπηψζεηο ε απφθιηζε ήηαλ 2 κνλάδεο θαη 3 κνλάδεο απφθιηζε ππήξραλ  ζε 5 

πεξηπηψζεηο. Ππλνιηθά δειαδή γηα 13 καζεηέο (πνζνζηφ 65%) ε απφθιηζε 

αλάκεζα ζηηο βαζκνινγίεο, θπκάλζεθε απφ 0 έσο 3 βαζκνχο, απφθιηζε αξθεηά 

κηθξή αλ ιάβνπκε ππφςε ην γεγνλφο φηη ην εχξνο ραξαθηεξηζκνχ ηνπ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ απφ ηε κηα θαηεγνξία ζηελ επφκελε ήηαλ 15 κνλάδεο.  

Θαη ζηηο ππφινηπεο 7 πεξηπηψζεηο ησλ αηφκσλ πνπ απνηέιεζαλ ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα ε απφθιηζε ήηαλ 4 θαη 5 κνλάδεο ζε 3 πεξηπηψζεηο αληίζηνηρα ελψ ζε κηα 

πεξίπησζε ε απφθιηζε ήηαλ 6 κνλάδεο. Ρέινο, ε κεγαιχηεξε απφθιηζε πνπ 

παξνπζηάζηεθε κφλν ζε κηα πεξίπησζε ήηαλ απηή ησλ 7 κνλάδσλ.  

Αθφκε, αλ αλαθεξζνχκε ζηα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε απφ ηηο εξσηήζεηο 

αλνηρηνχ ηχπνπ, βιέπνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ην παξαγφκελν απνηέιεζκα θαη ζε κεγάιν βαζκφ κπφξεζαλ λα εληνπίζνπλ ηα 

ζεκεία εθείλα ζην θάθειν ηνπο, πνπ επηδέρνληαλ βειηίσζεο.  

Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη καζεηέο θαηάθεξαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο αιιά θαη ηηο παξαιήςεηο ηνπο.  



 
180 

 

7.3. ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ 
 

Κέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε λα εξεπλεζεί ζηελ πξάμε 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ν ειεθηξνληθφο θάθεινο 

επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή κέζα ζην πιαίζην ηεο ηάμεο. Όπσο δηαθάλεθε απφ ηηο 

απαληήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, νη καζεηέο έδεημαλ ζαθή πξνηίκεζε πξνο ηνλ 

ειεθηξνληθφ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ θάθειν επηηεπγκάησλ. Βέβαηα, νη 

ρξνληθνί πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο 

απνηέιεζαλ ηξνρνπέδε, ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία εμήρζεζαλ απφ ηελ 

πξαγκαηνπνηεζείζα έξεπλα λα ζεσξνχληαη πην αζθαιή. Δπνκέλσο, κεγάιν 

ελδηαθέξνλ ζα είρε ε δηελέξγεηα παξεκθεξνχο πεηξάκαηνο, ην νπνίν φκσο, ζα 

επεθηείλεηαη ρξνληθά ζηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Αθφκε, 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζακε λα εμαγάγνπκε γχξσ απφ ηε ρξήζε ηνπ 

e-portfolio ζηελ ειιεληθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εάλ καο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ απφ ηελ πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ θαη 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ηνπ θαζ’ φιε ηε ζρνιηθή δσή ησλ 

καζεηψλ ζην Γεκνηηθφ. Βέβαηα, έλα ηέηνην ζρέδην ζα απαηηνχζε δηαθνξεηηθνχο 

ρεηξηζκνχο θαη έλα αξθεηά ρξνλνβφξν πιάλν, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαηά 

πφζν ν ειεθηξνληθφο θάθεινο ζε απηή ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο κπνξεί λα 

βνεζήζεη φρη κφλν ζηελ αμηνιφγεζε αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε άιισλ 

κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ.  

Κηα άιιε παξαηήξεζε πνπ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε, πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε 

φζα ήδε αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, είλαη ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θαη άιισλ 

κνξθψλ θαθέινπ επηηεπγκάησλ. Πηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε, νη καζεηέο 

θιήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ θάθειν επίδεημεο (Showcase portfolio), φπνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη επέιεμαλ νη ίδηνη ην πεξηερφκελν πνπ ζέιεζαλ λα αλαδείμνπλ. 

Ξαξφκνηα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλαλ θάθειν αλάπηπμεο (Development portfolio) κέζα απφ ηνλ 

νπνίν θαίλνληαη νη εξγαζίεο ηνπ καζεηή πνπ είλαη ζε εμέιημε, θαηαδεηθλχνληαο έηζη 

ηηο αλάγθεο εμέιημεο θαη πξνφδνπ ηνπ καζεηή ή αθφκε θαη έλαλ θάθειν 

αλαζηνραζκνχ (Reflective Portfolio) φπνπ ν καζεηήο κπνξεί λα δείμεη ηα 

επηηεχγκαηά ηνπ αιιά θαη πψο απηά ζρεηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ ηεζεί.  Γηα κηα αθφκε θνξά, φκσο, γηα λα θηλεζνχκε εξεπλεηηθά πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε, απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ 

πεηξάκαηνο θαη ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ.  
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Δλδηαθέξνλ ζα είρε αθφκε, λα δίδνληαλ ζηνλ εξεπλεηή ε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμειίζζεηαη έλα καζεηηθφ portfolio θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο καζεηηθήο θαη αθαδεκατθήο δσήο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, φπσο 

επίζεο θαη αλ ν θάθεινο απηφο ζηε ζπλέρεηα κπφξεζε λα απνηειέζεη πνιχηηκν 

εξγαιείν ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ. 

Ρέινο, ζα πξέπεη λα θάλνπκε κηα αλαθνξά ζηηο δπζθνιίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ θαθέινπ 

επηηεπγκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Όπσο αλαθέξεη ε Barrett17 νη εθπαηδεπηηθνί  δελ δηαζέηνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα λα 

αζρνιεζνχλ κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ραξηνθπιαθίσλ ζηελ 

ηάμε, αθνχ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα αιιά θαη άιιεο θαηλνηνκίεο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ πξνηεξαηφηεηα. Αθφκε, ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία 

δελ δηαζέηνπλ  έλα θαηάιιεια νξγαλσκέλν εξγαζηήξην ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, νχηε κηα αξθεηά γξήγνξε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, ελψ έλα αθφκε 

πξφβιεκα σο πξνο ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ 

απνηειεί θαη ε απνζήθεπζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ζε ηνπηθνχο servers. Ξνιινί 

εθπαηδεπηηθνί δελ δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο ή ηελ εκπεηξία  πξνθεηκέλνπ 

λα σζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο πξνο ηε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ. Δλψ έλαο αθφκε θίλδπλνο, ηδηαίηεξα φηαλ αθνξά αλήιηθνπο 

καζεηέο είλαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 http://blog.helenbarrett.org/2011/05/why-arent-there-more-e-portfolios-in-k.html 

http://www.google.com/url?q=http://blog.helenbarrett.org/2011/05/why-arent-there-more-e-portfolios-in-k.html&ei=mKUMToLmEM_LtAa6xLWDDw&sa=X&oi=unauthorizedredirect&ct=targetlink&ust=1309453472276558&usg=AFQjCNFt573tojD5i9nysUnD4QCmqY2Xsw
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8. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

8.1. ΤΝΣΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΟΤ ΣΟ 

WORDPRESS 

 

Ρν WordPress είλαη έλα απφ ηα πνιιά εξγαιεία πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζεη θαλείο δπλακηθέο ηζηνζειίδεο ζην internet, νη νπνίεο είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο  θπξίσο ζηε δεκνζίεπζε, νξγάλσζε θαη ηαθηηθή αλαλέσζε 

ηζηνξηψλ θαη άξζξσλ.  

 Ρν WordPress ζηηο ηειεπηαίεο ηνπ εθδφζεηο πξνζθέξεη πέξα απφ ηελ απιή 

δεκηνπξγία blog ηζηνζειίδσλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά (δεκηνπξγία ζηαηηθψλ 

ζειίδσλ, themes θιπ.) πνπ ην κεηαηξέπνπλ ζε έλα ειθπζηηθφ παθέην δεκηνπξγίαο 

δπλακηθψλ sites .Πηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ε απιφηεηα ηνπ, ε 

επθνιία ζηε ρξήζε θαη δηαρείξηζε, νη πνηθίιεο δπλαηφηεηεο παξνπζίαζεο θαη 

εκθάληζεο.  

Κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα www.wordpress.com, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε 

δσξεάλ έλα blog (ηζηνιφγην).  

 

 

 

 

 

Εικόνα 38: Αλλαγι γλώςςασ ςτο WordPress 

 

 

Σο πρϊτο βιμα για τθ δθμιουργία του ιςτολογίου, είναι θ 

αλλαγι τθσ γλϊςςασ, από τα αγγλικά που δίνονται  ωσ 

αρχικι επιλογι, ςε ελλθνικά.  

http://www.wordpress.com/
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Εικόνα 39: Ζγγραφι ςτο WordPress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 40: Δθμιουργία Λογαριαςμοφ 

 

Δίνουμε το όνομα χριςτθ. Σο όνομα πρζπει να 

περιζχει τουλάχιςτον 4 χαρακτιρεσ και να 

αποτελείται μόνο από γράμματα και αρικμοφσ.  

τθ ςυνζχεια, και αφοφ θ γλϊςςα ζχει αλλάξει,  ηθτάμε 

εγγραφι.  

 Για να μπορζςουμε να πραγματοποιιςουμε τθν εγγραφι 

μασ και να αποκτιςουμε το προςωπικό μασ ιςτολόγιο, το 

μόνο που απαιτείται είναι μια ζγκυρθ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.   

Επιλζγουμε τθ διεφκυνςθ ςτθν οποία κα βρίςκεται το 

ιςτολόγιο μασ.  Μια ακόμθ επιλογι που δίνεται ςτον 

χριςτθ, είναι να μπορζςει να ζχει το δικό του domain, 

με μια πρόςκετθ ετιςια χρθματικι επιβάρυνςθ.   

Καλοφμαςτε να δθμιουργιςουμε τον κωδικό 

πρόςβαςθσ. Ο κωδικόσ κα πρζπει να αποτελείται από 

γράμματα και αρικμοφσ. ε περίπτωςθ που το 

ςφςτθμα κεωριςει ότι ο κωδικόσ δεν είναι ιδιαίτερα 

ιςχυρόσ, τότε δεν μποροφμε να προχωριςουμε τθν 

εγγραφι.  
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       Εικόνα 41: Ολοκλιρωςθ εγγραφισ 

 

 

 

 

 

Εικόνα 42: φνδεςθ ςτο ιςτολόγιο 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 43: Πίνακασ ελζγχου 

Για να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι, κα 

πρζπει ο χριςτθσ να λάβει ζνα 

μινυμα μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου. Με τθ χριςθ του 

ςυνδζςμου να αναφζρεται ςτο 

μινυμα,  γίνεται θ ενεργοποίθςθ του 

ιςτολογίου.  

Μετά τθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ, ο χριςτθσ μπορεί 

να ςυνδεκεί ςτο ιςτολόγιο του, προκειμζνου να ζχει πρόςβαςθ 

ςτον πίνακα ελζγχου. ε περίπτωςθ που κάποιοσ ζχει χάςει τον 

κωδικό πρόςβαςθσ, δίνεται θ επιλογι να ςταλεί νζοσ κωδικόσ 

μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Ο πίνακασ ελζγχου χωρίηεται ςε τρία τμιματα. το ανϊτερο τμιμα εμφανίηονται επιλογζσ που 
αφοροφν ςτθν αποςφνδεςθ («Αποςφνδεςθ χριςτθ») του χριςτθ από αυτόν, ςτθν προβολι των 
ςτοιχείων που κα προβάλλονται ςτο μεςαίο και κφριο μζροσ του («Επιλογζσ προβολισ»), κακϊσ 
και ςε ςυντομεφςεισ για ςφνταξθ άρκρων και δθμιουργία ςελίδων ςτον Ιςτότοπο («Νζο άρκρο»). 

 

τθν αριςτερι πλευρά εμφανίηεται μια 

μπάρα ςτθν οποία εμφανίηονται οι 

λειτουργίεσ του ιςτολογίου.   

το κεντρικό τμιμα του πίνακα ελζγχου, εμφανίηονται τα 

περιεχόμενα τθσ κάκε επιλογισ του διαχειριςτι, αλλά και του 

κάκε χριςτθ ανάλογα με τα δικαιϊματα που του ζχουν 

ανατεκεί ωσ προσ τθ χριςθ του ιςτολογίου.  
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Εικόνα 44: ελίδα  Διαχείριςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αρχικι ςελίδα τθσ διαχείριςθσ (ςτθν αγγλικι version ονομάηεται dashboard) εμφανίηει 

κάποια γριγορα links και νζα που αφοροφν γενικά το WordPress. Σα links αυτά μασ 

πθγαίνουν απ’ ευκείασ ςε βαςικζσ λειτουργίεσ . 

τον πίνακα ελζγχου, εμφανίηονται οι επιλογζσ ποφ ζχει ο διαχειριςτισ του ιςτολογίου. Ο 

χριςτθσ μπορεί να οργανϊςει με τον τρόπο που επικυμεί αυτι τθ ςελίδα, επιλζγοντασ τι κα 

εμφανίηεται, αλλά και τθ κζςθ ςτθν οποία κα βρίςκονται τα ςτοιχεία αυτά, όπωσ για 

παράδειγμα θ επιλογι τθσ γριγορθσ δθμοςίευςθσ, τα ςτατιςτικά, τα ςχόλια που αναρτϊνται 

από τουσ αναγνϊςτεσ κλπ. 

τθν αριςτερι πλευρά τθσ οκόνθσ, εμφανίηονται μια ςειρά από ςυνδζςμουσ, που όταν ο 

χριςτθσ πατιςει πάνω τουσ, είτε αναπτφςςεται ζνα πτυςςόμενο μενοφ είτε παραπζμπεται 

ςε κάποια άλλθ ςελίδα.  
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Εικόνα 45:Πρόςκετεσ δυνατότθτεσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 46: Βαςικζσ λειτουργίεσ 

 

Μζςα από τισ πρόςκετεσ δυνατότθτεσ, ο χριςτθσ μπορεί να 

ζχει επιπλζον λειτουργίεσ για το ιςτολόγιο του, όπωσ τθν 

προςκικθ domain, τθν αγορά πρόςκετου αποκθκευτικοφ 

χϊρου, τθ χριςθ video κλπ. Οι ςυγκεκριμζνεσ δυνατότθτεσ 

προςφζρονται όχι δωρεάν, όπωσ οι υπόλοιπεσ λειτουργίεσ 

του ιςτολογίου, αλλά απαιτοφν τθν καταβολι ενόσ 

χρθματικοφ ποςοφ ςε ετιςια βάςθ.  

Μζςα από τον πίνακα 

ελζγχου ο διαχειριςτισ 

μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτα 

ςχόλια του, ςτα ιςτολόγια 

που παρακολουκεί, ςτθν 

προςκικθ ετικετϊν, ςτα 

ςτατιςτικά του ιςτολογίου 

κ.α. 

Δθμιουργία, επεξεργαςία, διαχείριςθ άρκρων και κατθγορίεσ  

Διαχείριςθ πολυμζςων  

Διαχείριςθ ςυνδζςμων  

Δθμιουργία, επεξεργαςία, διαχείριςθ ςτατικϊν ςελίδων  

 
Επεξεργαςία και διαχείριςθ ςχολίων 

 Ρυκμίςεισ βακμολογίασ άρκρων, ςελίδων, ςχολίων 

 Δθμιουργία και διαχείριςθ δθμοςκοπιςεων  
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Εικόνα 47: Δθμιουργία νζασ ςελίδασ 

Γενικζσ ρυκμίςεισ ςχετικά με τθ λειτουργία του ιςτολογίου  

Διαχείριςθ εμφάνιςθσ ιςτολογίου  

Διαχείριςθ χρθςτϊν ιςτολογίου  

Ειςαγωγι και εξαγωγι άρκρων από άλλεσ εφαρμογζσ  

Προκειμζνου να προςτεκεί υλικό ςτο ιςτολόγιο, δίνονται δφο επιλογζσ. Μποροφμε να 

ηθτιςουμε τθν προςκικθ μιασ νζασ ςελίδασ ι ενόσ νζου άρκρου. Όταν δθμιουργείται μια 

νζα ςτατικι ςελίδα, γίνεται προκειμζνου να δοκοφν πλθροφορίεσ ςτουσ χριςτεσ του 

ιςτολογίου, που όμωσ δεν επιδζχονται ιδιαίτερου ςχολιαςμοφ ι αλλθλεπίδραςθσ. Για να 

δθμιουργθκεί μια νζα ςελίδα, βρίςκουμε τθν ανάλογθ επιλογι ςτον πίνακα ελζγχου και 

ςτθ ςυνζχεια οδθγοφμαςτε ςτθν παρακάτω διεπιφάνεια. 

Η δθμιουργία μιασ ςελίδασ δε διαφζρει ςθμαντικά από τθ δθμιουργία ενόσ άρκρου (post). 

Η κφρια διαφορά είναι ότι οι ςελίδεσ εμφανίηονται ςε διαφορετικό ςθμείο ςτθν αρχικι 

ςελίδα του ιςτολογίου και ότι δεν ομαδοποιοφνται ςε κατθγορίεσ αλλά ςε άλλεσ ςελίδεσ. 

Κάποιεσ επιπλζον επιλογζσ είναι το Page author (ποιοσ είναι ο δθμιουργόσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςελίδασ), το Page Parent (αν θ ςελίδα μασ κα μπει «κάτω» από μια άλλθ 

ςελίδα), και το Page Template (αν κζλουμε θ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα να ζχει διαφορετικι 

εμφάνιςθ από το υπόλοιπο site). 
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Εικόνα 48: Δθμιουργία νζου άρκρου 

Εικόνα 49: Κειμενογράφοσ 

Η δεφτερθ επιλογι αφορά ςτθ δθμιουργία άρκρου. Σα άρκρα περιζχουν ςυνικωσ 

πλθροφορίεσ, οι οποίεσ εμφανίηονται χρονολογικά ανάλογα με τον χρόνο προςκικθσ τουσ 

ςτο ιςτολόγιο. Προκειμζνου να γίνει ευκολότερθ θ περιιγθςθ των υπόλοιπων χρθςτϊν ςτο 

ιςτολόγιο, τα άρκρα  ταξινομοφνται κάτω από τθν κατάλλθλθ κατθγορία, ι τουσ δίνεται θ 

αντίςτοιχθ ετικζτα. Οι κατθγορίεσ εμφανίηονται ςτθν αρχικι ςελίδα του ιςτολογίου ςε 

ξεχωριςτό block και είναι πολφ χριςιμεσ για τθν ομαδοποίθςθ του υλικοφ. 

 Για τθ δθμιουργία νζου άρκρου, βρίςκουμε τθν αντίςτοιχθ επιλογι και ςτθ ςυνζχεια  

οδθγοφμαςτε ςτθν παρακάτω διεπιφάνεια, μζςα από τθν οποία μποροφμε  να ζχουμε τισ 

ακόλουκεσ επιλογζσ: 

 Κακοριςμόσ τθσ μορφισ, τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ανικει 

 Ζλεγχοσ ι όχι ςτθν υποβολι ςχολίων 

 Ζλεγχοσ τθσ ορατότθτασ του άρκρου 

 Επιςφναψθ αρχείου ιχου, εικόνασ, γραπτοφ κειμζνου. 

Σόςο ςτθ δθμιουργία άρκρου, όςο και ςτθ δθμιουργία ςελίδασ, δίνονται οι επιλογζσ τθσ 
χριςθσ κειμενογράφου ι τθσ επεξεργαςίασ του κειμζνου με τθ χριςθ τθσ HTML. 

Ο κειμενογράφοσ, ζχει τθν κλαςικι μορφι που εμφανίηεται ςε οποιοδιποτε πρόγραμμα 
επεξεργαςίασ κειμζνου. τθν αρχικι επιλογι εμφανίηονται μόνο οι επιλογζσ 
μορφοποίθςθσ τθσ πάνω ςειράσ, αλλά δίνεται και θ επιλογι τθσ εμφάνιςθσ τθσ πλιρουσ 
εργαλειοκικθσ. Ακόμθ, όταν ο δείκτθσ  βρίςκεται πάνω ςτα εικονίδια, τότε εμφανίηεται 
ετικζτα, που περιγράφεται θ χριςθ κάκε πλικτρου. 
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Εικόνα 50: Δθμοςίευςθ νζου άρκρου 

Γηαρείξηζε ηνπ πιηθνύ (Manage) 

Εικόνα 51: Διαχείριςθ υλικοφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ςελίδα ι το άρκρο που ζχουν 

δθμιουργθκεί από το διαχειριςτι,  δεν 

εμφανίηονται ςτο ιςτολόγιο, αν δεν 

πατθκεί θ επιλογι «δθμοςίευςθ». 

Παράλλθλα, δίνονται οι επιλογζσ να 

αποκθκευτεί το προςχζδιο και να γίνει 

θ δθμοςίευςθ του ςε μεταγενζςτερο 

χρόνο. 

Μια ακόμθ επιλογι που δίνεται από το Wordpress, είναι θ δυνατότθτα να 

διαχειριςτοφμε τα άρκρα και τισ ςελίδεσ  και γενικότερα όλο το υλικό που ζχει 

δθμοςιευτεί ςτο ιςτολόγιο. Από τθν καρτζλα που φαίνεται πιο πάνω  ο διαχειριςτισ 

μπορεί να δει τον τίτλο τθσ ςελίδασ ι του άρκρου, τον ςυντάκτθ, τθν κατθγορία ςτθν 

οποία εντάςςεται, τισ ετικζτεσ που ζχουν προςτεκεί, τθν θμερομθνία που 

δθμιουργικθκε το ςυγκεκριμζνο υλικό, τα ςτατιςτικά και τα ςχόλια που μπορεί να 

ζχουν προςτεκεί. Παρόμοιεσ επιλογζσ υπάρχουν και ςτισ ςελίδεσ διαχείριςθσ των 

κατθγοριϊν (Categories) και ςελίδων (Pages), όπου επίςθσ ςου δίνεται θ δυνατότθτα 

να δθμιουργιςεισ μια καινοφρια κατθγορία ι ςελίδα.   

τθ ςυνζχεια, υπάρχει θ δυνατότθτα να γίνει θ επεξεργαςία του ςυγκεκριμζνου 

υλικοφ,  θ προβολι του ςτο ιςτολόγιο ι και θ μετακίνθςθ του ςτα άχρθςτα.  
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Εικόνα 52: διαχείριςθ εμφάνιςθσ 

 

Εικόνα 53: Αλλαγι κζματοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μζςα από τθν επιλογι «εμφάνιςθ», κακορίηονται τα 

κζματα εμφάνιςθσ του ιςτολογίου. τθν επιλογι 

«κζματα», εμφανίηονται κάποια πρότυπα, όπου 

κακορίηονται με ςυγκεκριμζνο τρόπο, εμφανιςιακά 

κζματα όπωσ ο τρόποσ εμφάνιςθσ του κειμζνου 

(γραμματοςειρά, μζγεκοσ, χρϊμα), θ κζςθ των 

ςτοιχείων τθσ ςελίδασ κλπ.  

Αφοφ ο διαχειριςτισ επιλζξει το κζμα που κζλει να ζχει 

το ιςτολόγιο του μπορεί να πιζςει το κουμπί 

«προεπιςκόπθςθ», ϊςτε να δοκιμάςει το κζμα ι 

«ενεργοποίθςθ» προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί αυτό 

το πρότυπο ςτο ιςτολόγιο. 

Από τθν επιλογι Κεφαλι, ο διαχειριςτισ του ιςτολογίου, μπορεί να αλλάξει τθν εικόνα που 

εμφανίηεται ςτο κζμα όπωσ επίςθσ και το χρϊμα που επικυμεί ο ίδιοσ για τον τίτλο τθσ ςελίδασ, 

τροποποιϊντασ με αυτό τον τρόπο το πρότυπο που ζχει επιλεγεί για τθν εμφάνιςθ τθσ ςελίδασ.  

Ακόμθ μζςα από το επεξεργαςία του css , μπορεί κάποιοσ να τροποποιιςει με τον τρόπο που 

επικυμεί το κζμα που χρθςιμοποιείται ςτο ιςτολόγιο ι ακόμθ και να δθμιουργιςει το δικό του 

κζμα.  
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Εικόνα 54: πρόςκετεσ λειτουργίεσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μζςα από τθν καρτζλα Widgets, ο διαχειριςτισ μπορεί να κακορίςει πρόςκετεσ λειτουργίεσ 

που κα ζχει το ιςτολόγιο του, όπωσ για παράδειγμα  να εμφανίηονται οι ςθμαντικότερεσ 

ετικζτεσ ςε μορφι ςφννεφου, να γίνεται απευκείασ ςφνδεςθ με τον λογαριαςμό του χριςτθ ςε 

υπθρεςίεσ όπωσ το twitter ι το flickr k.a. 

τθν καρτζλα «Διαχείριςθ χολίων» ο διαχειριςτισ τθσ ιςτοςελίδασ 

μπορεί να δει όλα τα μθνφματα που ζχουν γραφτεί ςτο site από τουσ 

χριςτεσ που ζχουν μπει και ςχολιάςει τισ ςελίδεσ και τα άρκρα.  

Τπάρχει αναηιτθςθ αν επικυμεί να βρει ςχόλια που ικανοποιοφν 

κάποιο κριτιριο (για παράδειγμα μπορεί κάποιοσ να κζλει να 

αφαιρζςει ςχόλια με προςβλθτικό ι άςεμνο λεξιλόγιο). Παρζχονται, 

επίςθσ, οι δυνατότθτεσ τθσ επεξεργαςίασ (αλλαγι του κειμζνου, των 

ιδιοτιτων του ςχολίου ι τθσ θμερομθνίασ) ι τθσ αφαίρεςθσ των 

ςχολίων και θ καταχϊρθςθ τουσ ωσ μθ εγκεκριμζνα ι spam.   

Ακόμθ, δίνεται θ δυνατότθτα τα ςχόλια που γίνονται από τουσ χριςτεσ 

να μθν εμφανίηονται αμζςωσ, αλλά να βρίςκονται ςε αναμονι, μζχρι 

να δϊςει ο διαχειριςτισ τθν ζγκριςθ για τθν εμφάνιςθ τουσ. Σζλοσ, 

υπάρχουν πρόςκετα όπωσ το akismet, με το οποίο φιλτράρονται τα 

ςχόλια, ϊςτε να αποτρζπεται θ δθμοςίευςθ spam. 
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Εικόνα 55: Προςκικθ μελών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η καρτζλα «μζλθ», δίνει τθ δυνατότθτα τθσ διαχείριςθσ των εγγεγραμμζνων χρθςτϊν 

του ιςτολογίου, αλλά και τθν ανάκεςθ ςυγκεκριμζνου ρόλου ςτον κακζνα.  

Τπάρχουν 4 κατθγορίεσ μελϊν: 

Administrator 
διαχειριςτισ 

Ο διαχειριςτισ ζχει τον ζλεγχο όλων των λειτουργιϊν που ζχουν 
και οι άλλοι χριςτεσ και επιπλζον μπορεί να : 

 Αλλάξει όλεσ τισ ρυκμίςεισ 

 Αλλάξει κζμα 

 Να ενεργοποιιςει και να διαχειριςτεί τα πρόςκετα 

 Να διαχειριςτεί τουσ χριςτεσ 

 Να διαχειριςτεί τουσ φακζλουσ 

Editor Αυτι θ κατθγορία χριςτθ, ζχει τα δικαιϊματα που ζχει o author  
και ο contributor αλλά επιπλζον μπορεί: 

 Να διαχειρίηεται τα ςχόλια 

 Να διαχειρίηεται τισ κατθγορίεσ 

 Να διαχειρίηεται τουσ ςυνδζςμουσ 

 Να διαχειρίηεται τα άρκρα 

 Να διαχειρίηεται τισ ςελίδεσ 

Author Σο ςυγκεκριμζνο επίπεδο χριςτθ μπορεί να δθμοςιεφςει άρκρα 
και να ανεβάςει αρχεία. 
 

contributor Η ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ζχει ελάχιςτα δικαιϊματα. Μπορεί να 
δθμιουργιςει  άρκρα, αλλά δεν μπορεί να προςκζςει εικόνεσ και 
άλλα πολυμζςα. 
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Εικόνα 56: Γενικζσ ρυκμίςεισ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η τελευταία καρτζλα, περιζχει γενικζσ ρυκμίςεισ  που ο 

διαχειριςτισ μπορεί να κακορίςει διάφορεσ παραμζτρουσ  που κα 

ιςχφουν για το ιςτολόγιο.  

Μζςα από τθν καρτζλα «γενικζσ ρυκμίςεισ», ο διαχειριςτισ 

μπορεί να κακορίςει το όνομα του ιςτολογίου, να δϊςει μια 

ςφντομθ περιγραφι του, να δϊςει μια διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου για τθν επικοινωνία, να επιλζξει τθ γλϊςςα του 

ιςτολογίου, κακϊσ και γενικζσ επιλογζσ ςχετικά με τθν 

θμερομθνία και τθν ϊρα. 

Μζςα από τθν επιλογι «ανάγνωςθ», ο διαχειριςτισ μπορεί να κακορίςει αν θ 

αρχικι ςελίδα κα είναι ςτατικι ι κα παρουςιάηονται τα τελευταία άρκρα που 

ζχουν δθμοςιευτεί.  Μποροφμε επίςθσ να κακορίςουμε πόςα άρκρα το πολφ κα 

εμφανίηονται και το κυριότερο ποια κωδικοποίθςθ κα χρθςιμοποιεί θ ιςτοςελίδα 

μασ.  

Από τισ ρυκμίςεισ ςυηιτθςθσ, δφνονται επιλογζσ ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ των 

άρκρων κακϊσ επίςθσ και για τα ςχόλια.  
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Εικόνα 57: Ρυκμίςεισ απορριτου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια από τισ ςθμαντικότερεσ ρυκμίςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ, αποτελοφν οι 

ρυκμίςεισ απορριτου. Μζςα από αυτι τθν καρτζλα, ο διαχειριςτισ επιλζγει αν  το  

ιςτολόγιο κα είναι ορατό ςε όλουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των μθχανϊν 

αναηιτθςθσ ι αν κα είναι προςβάςιμο μόνο ςε κανονικοφσ επιςκζπτεσ. Ακόμθ,  μια 

επιλογι που δίνεται είναι το ιςτολόγιο να είναι  ιδιωτικό και ο διαχειριςτισ να 

κακορίηει τα άτομα που κα ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτό. Μζςα ςτισ δωρεάν παροχζσ 

του wordpress είναι το όριο των 35 χρθςτϊν  για το ιδιωτικό ιςτολόγιο. Παράλλθλα 

όμωσ δίνεται θ ευκαιρία ςε όποιον το επικυμεί να καλζςει επιπλζον χριςτεσ, με τθν 

καταβολι κάποιου πρόςκετου χρθματικοφ ποςοφ.  
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8.2. Pre -Questionnaire 
 

 

 

1μ Μένμξ 
Στάσεηξ απέκακτη στε πνήσε Ηιεθτνμκηθμύ Υπμιμγηστή 

Σε αοτή τεκ εκότετα πμο απμτειείταη από 6  ενςτήσεηξ, ζα πνέπεη κα θοθιώσεηξ τμκ ανηζμό πμο εθυνάδεη 

θαιύτενα τεκ άπμρή σμο απέκακτη στηξ παναθάτς πνμτάσεηξ πμο σπετίδμκταη με τμκ τνόπμ πμο 

ακτημετςπίδεηξ τε πνήσε Η/Υ γεκηθότενα. 

 

 
         1 Δηαθςκώ απμιοηά 

         2 Δηαθςκώ 

        3 Ούηε δηαθςκώ, μύηε ζομθςκώ 

         4 Σομθςκώ 

         5 Σομθςκώ απόιοηα 

1 Μμο ανέζεη κα αζπμιμύμαη με ημκ ειεθηνμκηθό οπμιμγηζηή. 

 

 1 2 3 4 5 

2 Με θμονάδεη ε πνήζε ειεθηνμκηθμύ οπμιμγηζηή. 

 

 1 2 3 4 5 

3 Μπμνώ κα μάζς ανθεηά πνάγμαηα όηακ πνεζημμπμηώ ημκ Η/Υ. 

 

 1 2 3 4 5 

4 Είκαη πμιύ ζεμακηηθό γηα μέκα κα γκςνίδς πώξ κα πεηνίδμμαη ημκ 

Η/Υ. 

 1 2 3 4 5 

5 Αηζζάκμμαη ηθακόξ κα πνεζημμπμηώ ημκ Η/Υ. 

 

 1 2 3 4 5 

6 Οη Η/Υ είκαη δύζθμιμη ζηε πνήζε ημοξ. 

 

 1 2 3 4 5 

 

 

Ενςτεματμιόγημ 
 

Αγόνη        Κμνίτση                                      Ηιηθία:……….ετώκ 

Φνεσημμπμηείξ Η/Υ στμ σπίτη;                        Ναη         Όπη 

Έπεηξ πνόσβασε στμ internet από τμ σπίτη;         Ναη         Όπη 

Κάζε πότε ασπμιείσαη θαη γηα πόσε ώνα;                                

Τη σμο ανέσεη κα θάκεηξ πημ πμιύ στμ internet;  
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2μ Μένμξ 
Στάσεηξ απέκακτη στε μάζεσε 

Σε αοτή τεκ εκότετα πμο απμτειείταη από 15  ενςτήσεηξ, ζα πνέπεη κα θοθιώσεηξ τμκ ανηζμό πμο εθυνάδεη 

θαιύτενα τεκ άπμρή σμο απέκακτη στηξ παναθάτς πνμτάσεηξ πμο σπετίδμκταη με τμκ τνόπμ πμο 

ακτημετςπίδεηξ τε μάζεσε γεκηθότενα. 
 

  1 Δηαθςκώ απμιοηά 

2 Δηαθςκώ 

3 Ούηε δηαθςκώ, μύηε ζομθςκώ 

4 Σομθςκώ 

5 Σομθςκώ απόιοηα 

 

1 Η εθπαίδεοζε είκαη ζεμακηηθή γηα μέκα. 

 

 1 2 3 4 5 

2 Μειεηάς  ηα μαζήμαηα μμο ζοζηεμαηηθά. 

 

 1 2 3 4 5 

3 Ειέγπς ηηξ ενγαζίεξ μμο γηα κα δημνζώζς ηα ιάζε μμο. 

 

 1 2 3 4 5 

4 Πνμζπαζώ πμιύ γηα κα βειηηώζς ηεκ επίδμζε μμο. 

 

 1 2 3 4 5 

5 Παίνκς θαιμύξ βαζμμύξ ζηα  μαζήμαηα. 

 

 1 2 3 4 5 

6 Πημ πμιύ με εκδηαθένεη κα μάζς με θάζε ηνόπμ, αθόμε θη ακ είκαη 

δύζθμιμ. 

 1 2 3 4 5 

7 Πνμζπαζώ κα θαηαιάβς ημ πενηεπόμεκμ ημο μαζήμαημξ θαη ημ 

ζεςνώ αοηό πμιύ ζεμακηηθό γηα μέκα. 

 1 2 3 4 5 

8 Όηακ ακηημεηςπίδς έκα πνόβιεμα πνμζπαζώ κα ημ ιύζς μόκμξ 

μμο. 

 1 2 3 4 5 

9 Σοκεπίδς κα πνμζπαζώ αθόμε θαη όηακ ζεςνώ όηη αοηό πμο 

θάκς δεκ είκαη εκδηαθένμκ. 

 1 2 3 4 5 

10 Μπμνώ κα ειέγλς πόζμ επηηοπεμέκμξ είμαη. 

 

 1 2 3 4 5 

11 Δεκ γκςνίδς πώξ μπμνώ κα μαζαίκς θαιύηενα. 

 

 1 2 3 4 5 

12 Όηακ ακηημεηςπίδς έκα πνόβιεμα μπμνώ με ηηξ θαηάιιειεξ 

πνάλεηξ κα βνς ηε ιύζε. 

 1 2 3 4 5 

13 Όηακ έπς έκα δύζθμιμ μάζεμα, μειεηάς μόκμξ. 

 

 1 2 3 4 5 

14 Καηαιαβαίκς πώξ αοηά πμο μαζαίκς ζπεηίδμκηαη με ηε δςή θαη 

ηα εκδηαθένμκηα μμο. 

 1 2 3 4 5 

15 Γκςνίδς πώξ κα μαζαίκς με ημκ θαιύηενμ ηνόπμ. 

 

 1 2 3 4 5 
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3μ Μένμξ 
Στάσεηξ απέκακτη στμ σπμιείμ - τάλε 

Σε αοτή τεκ εκότετα πμο απμτειείταη από 11  ενςτήσεηξ, ζα πνέπεη κα θοθιώσεηξ τμκ ανηζμό πμο εθυνάδεη 

θαιύτενα τεκ άπμρή σμο απέκακτη στηξ παναθάτς πνμτάσεηξ πμο σπετίδμκταη με τμκ τνόπμ πμο 

ακτημετςπίδεηξ τμ σπμιείμ αιιά θα τε δςή μέσα στεκ τάλε. 

 

          1 Δηαθςκώ απμιοηά 

         2 Δηαθςκώ 

       3 Ούηε δηαθςκώ, μύηε ζομθςκώ 

         4 Σομθςκώ 

         5 Σομθςκώ απόιοηα 

 

1 Τμ ζπμιείμ με βμεζά κα μάζς πώξ κα γνάθς θαιά. 

 

 1 2 3 4 5 

2 Πνμζδμθώ όηη ζα ηα πάς θαιά ζηα μαζήμαηα. 

 

 1 2 3 4 5 

3 Έπς ηε δοκαηόηεηα κα εθθνάδς ηεκ άπμρε μμο ζηεκ ηάλε. 

 

 1 2 3 4 5 

4 Ενγάδμμαη μμαδηθά με άιιμοξ ζομμαζεηέξ μμο. 

 

 1 2 3 4 5 

5 Η αλημιόγεζε από ημοξ δαζθάιμοξ μμο, με βμεζά κα θαηακμώ ηη 

έπς μάζεη θαη ηη πνέπεη κα μάζς. 

 1 2 3 4 5 

6 Σηα μαζήμαηα, πανμοζηάδς ηηξ ενγαζίεξ μμο ζημοξ ζομμαζεηέξ 

μμο. 

 1 2 3 4 5 

7 Τμ ζπμιείμ με βμεζά κα ζθέθημμαη ζπεηηθά  με ηηξ ενγαζίεξ μμο 

θαη κα ζέης ζηόπμοξ γηα ημ μέιιμκ. 

 1 2 3 4 5 

8 Μέζα από ηα μαζήμαηα έπς μάζεη πώξ κα ζοιιέγς, κα μνγακώκς 

θαη κα ειέγπς ηηξ κέεξ πιενμθμνίεξ. 

 1 2 3 4 5 

9 Οη ζπμιηθέξ ενγαζίεξ  μμο θεκηνίδμοκ ημ εκδηαθένμκ. 

 

 1 2 3 4 5 

10 Εοζύκμμαη γηα ημοξ βαζμμύξ πμο παίνκς ζημ ζπμιείμ. 

 

 1 2 3 4 5 

11 Οη ζπμιηθέξ ενγαζίεξ με βμεζμύκ κα μάζς δηαζθεδάδμκηαξ. 

 

 1 2 3 4 5 
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4μ Μένμξ 
Αοτμεηθόκα 

Σε αοτή τεκ εκότετα πμο απμτειείταη από 16 ενςτήσεηξ, ζα πνέπεη κα θοθιώσεηξ τμκ ανηζμό πμο εθυνάδεη 

θαιύτενα τεκ άπμρή σμο απέκακτη στηξ παναθάτς πνμτάσεηξ πμο σπετίδμκταη με τμκ τνόπμ πμο εσύ βιέπεηξ 

τμκ εαοτό σμο. 

 

          1 Δηαθςκώ απμιοηά 

         2 Δηαθςκώ 

        3 Ούηε δηαθςκώ, μύηε ζομθςκώ 

         4 Σομθςκώ 

         5 Σομθςκώ απόιοηα 

1 Δεκ ηενώ ηηξ οπμζπέζεηξ  πνμξ ημκ εαοηό μμο θαη πνμξ ημοξ 

άιιμοξ.  

 1 2 3 4 5 

2 Μμο ιείπεη αοημπεηζανπία. 

 

 1 2 3 4 5 

3 Αηζζάκμμαη όηη αλίδς όζμ θαη θάζε άιιμ άημμμ. 

 

 1 2 3 4 5 

4 Σοπκά αηζζάκμμαη αγπςμέκμξ. 

 

 1 2 3 4 5 

5 Ακ  είκαη εοηοπηζμέκμξ ή δοζηοπηζμέκμξ ελανηάηαη ζε μεγάιμ 

βαζμό από εμέκα. 

 1 2 3 4 5 

6 Έπς γύνς μμο ακζνώπμοξ ζημοξ μπμίμοξ μπμνώ κα βαζηζηώ γηα 

βμήζεηα. 

 1 2 3 4 5 

7 Πενκάς ημκ πνόκμ  μμο θάκμκηαξ εκδηαθένμκηα πνάγμαηα. 

 

 1 2 3 4 5 

8 Όηακ έπς μηα απμηοπία, νςηάς ημκ εαοηό μμο: Τη μπμνώ κα 

μάζς από αοηό; 

 1 2 3 4 5 

9 Απμδέπμμαη ημκ εαοηό μμο όπςξ είκαη με ηα ιάζε θαη ηηξ 

αδοκαμίεξ μμο. 

 1 2 3 4 5 

10 Όηακ ζθέθημμαη γηα ηεκ απόδμζε μμο ζε μηα επενπόμεκε 

πνόθιεζε, ζοκήζςξ αηζζάκμμαη όηη δεκ ζα ηα πάς θαιά.  

 1 2 3 4 5 

11 Όηακ ακηημεηςπίδς μηα πνόθιεζε (π.π. κα γνάρς έκα ηεζη) 

ζοκήζςξ αηζζάκμμαη όηη ζα ηα θαηαθένς. 

 1 2 3 4 5 

12 Δεκ είμαη μνγακςηηθόξ. 

 

 1 2 3 4 5 

13 Γκςνίδς πώξ κα ζέης ζηόπμοξ. 

 

 1 2 3 4 5 

14 Πμιύ ζοπκά αηζζάκμμαη πανμύμεκμξ. 

 

 1 2 3 4 5 

15 Αηζζάκμμαη όηη αλίδς ιηγόηενμ από άιιμοξ ακζνώπμοξ. 

 

 1 2 3 4 5 

16 Έπς αοημπεηζανπία. 

 

 1 2 3 4 5 

Πνηκ παναδώζεηε ημ ενςηεμαημιόγημ, βεβαηςζείηε 

όηη απακηήζαηε ζε όιεξ ηηξ πνμηάζεηξ! 

Εοπανηζηώ γηα ηε ζοκενγαζία ζαξ! 
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8.3.ΡΟΤΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΥΑΚΕΛΟΤ ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΩΝ  
 

 
ΡΟΤΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΩΝ 

 

 
Κατθγορία 

 
Τποδειγματικό 

 
Ικανοποιθτικό 

 
ρκετά Ικανοποιθτικό 

 
Ανεπαρκζσ 

 
Βακμοί 

Επιλογι 
Αντικειμζ-
νων  

9 βακμοί  6 βακμοί 3 βακμοί 0 βακμοί    

όλα τα αντικείμενα 
και τα δείγματα εργαςιϊν 
ςχετίηονται άμεςα και με 
ςαφινεια με το ςκοπό 
του θλεκτρονικοφ 
φακζλου επιτευγμάτων. 

Σα περιςςότερα 
αντικείμενα και δείγματα 
εργαςίασ ςχετίηονται με 
το ςκοπό του 
θλεκτρονικοφ φακζλου 
επιτευγμάτων.  

Λίγα 
αντικείμενα και 
δείγματα εργαςίασ 
ςχετίηονται με το 
ςκοπό του 
θλεκτρονικοφ 
φακζλου 
επιτευγμάτων. 

 Σα περιςςότερα 
αντικείμενα και 
δείγματα εργαςίασ 
δεν ςχετίηονται με το 
ςκοπό του 
θλεκτρονικοφ 
φακζλου 
επιτευγμάτων. 

Χριςθ των 
πολυμζςων  

9 βακμοί  6 βακμοί 3 βακμοί  0 βακμοί    

Όλεσ οι 
φωτογραφίεσ, τα 
γραφικά, οι ιχοι και τα 
video  προκαλοφν 
ενδιαφζρον και είναι 
κατάλλθλα 
παραδείγματα για ζναν 
ι περιςςότερουσ 
ςτόχουσ . 

 Οι περιςςότερεσ 
φωτογραφίεσ, τα 
γραφικά, οι ιχοι και τα 
video  προκαλοφν 
ενδιαφζρον και είναι 
κατάλλθλα 
παραδείγματα για ζναν 
ι περιςςότερουσ 
ςτόχουσ. 

 Λίγεσ 
φωτογραφίεσ, τα 
γραφικά, οι ιχοι 
και τα video  
προκαλοφν 
ενδιαφζρον και 
είναι κατάλλθλα 
παραδείγματα για 
ζναν ι 
περιςςότερουσ 
ςτόχουσ. 

 Οι 
φωτογραφίεσ, τα 
γραφικά, οι ιχοι 
και τα video  δεν  
είναι κατάλλθλα 
παραδείγματα για 
ζναν ι 
περιςςότερουσ 
ςτόχουσ και 
αποςποφν τθν 
προςοχι από το 
περιεχόμενο του 
φακζλου. 

Ευκολία 
πλοιγθςθσ 

3 βακμοί  2 βακμοί 1 βακμόσ 0 βακμοί  

Όλοι οι ςφνδεςμοι 
που υπάρχουν ςτον 
θλεκτρονικό φάκελο 
επιτευγμάτων οδθγοφν 
ςτθν αρχικι ςελίδα με 
τα περιεχόμενα. 

Οι περιςςότεροι 
από τουσ ςυνδζςμουσ 
που υπάρχουν ςτον 
θλεκτρονικό φάκελο 
επιτευγμάτων οδθγοφν 
ςτθν αρχικι ςελίδα με 
τα περιεχόμενα. 

 Μερικοί από 
τουσ ςυνδζςμουσ 
που υπάρχουν 
ςτον θλεκτρονικό 
φάκελο 
επιτευγμάτων 
οδθγοφν ςτθν 
αρχικι ςελίδα με 
τα περιεχόμενα. 

Τπάρχουν 
ςθμαντικά 
προβλιματα ςτθν 
πλοιγθςθ ςτον 
θλεκτρονικό 
φάκελο 
επιτευγμάτων με 
τθ χριςθ 
ςυνδζςμων 
ανάμεςα ςτα 
αντικείμενα. 

3 βακμοί  2 βακμοί 1 βακμόσ 0 βακμοί  
 
 
 
 
 

Όλοι οι εξωτερικοί 
ςφνδεςμοι 
λειτουργοφν. 

Οι περιςςότεροι 
εξωτερικοί ςφνδεςμοι 
λειτουργοφν. 

Μερικοί από 
τουσ εξωτερικοφσ 
ςυνδζςμουσ 
λειτουργοφν. 

Οι 
περιςςότεροι από 
τουσ εξωτερικοφσ 
ςυνδζςμουσ, δεν 
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λειτουργοφν . 

 

Δθμιουργι-
κότθτα 

6 βακμοί  4 βακμοί 2 βακμοί 0 βακμοί    

Σο περιεχόμενο του 
θλεκτρονικοφ φακζλου 
επιτευγμάτων  
ενιςχφεται από 
πρωτότυπεσ ιδζεσ και 
δθμιουργικότθτα.  

Σα περιςςότερα 
αρχεία από το 
περιεχόμενο του 
θλεκτρονικοφ φακζλου 
επιτευγμάτων 
ενιςχφονται από 
πρωτότυπεσ ιδζεσ και 
δθμιουργικότθτα.  

Μερικά από τα 
αρχεία από το 
περιεχόμενο του 
θλεκτρονικοφ 
φακζλου 
επιτευγμάτων 
ενιςχφονται από 
πρωτότυπεσ ιδζεσ 
και 
δθμιουργικότθτα.  

Σο 
περιεχόμενο του 
θλεκτρονικοφ 
φακζλου 
επιτευγμάτων, δεν 
ενιςχφεται από 
πρωτότυπεσ ιδζεσ 
και δθμιουργικότθ-
τα.  

Διάταξθ 
και 
ςτοιχεία 
κειμζνου 

3 βακμοί 2 βακμοί 1 βακμόσ 0 βακμοί    

Σο περιεχόμενο του 
θλεκτρονικοφ φακζλου 
επιτευγμάτων είναι 
εφκολο να διαβαςτεί με 
τθν χριςθ τθσ 
κατάλλθλθσ 
γραμματοςειράσ, τθσ 
πλάγιασ και ζντονθσ 
γραφισ, των 
επικεφαλίδων.  

 Σο περιεχόμενο 
του θλεκτρονικοφ 
φακζλου επιτευγμάτων 
είναι ςε γενικζσ  
γραμμζσ εφκολο να 
διαβαςτεί με τθν χριςθ 
τθσ κατάλλθλθσ 
γραμματοςειράσ, τθσ 
πλάγιασ και ζντονθσ 
γραφισ, των 
επικεφαλίδων. 

 Σο 
περιεχόμενο του 
θλεκτρονικοφ 
φακζλου 
επιτευγμάτων είναι 
ςυχνά δφςκολο να 
διαβαςτεί εξαιτίασ 
τθσ  χριςθσ 
ακατάλλθλθσ 
γραμματοςειράσ, 
τθσ πλάγιασ και 
ζντονθσ γραφισ, 
των επικεφαλίδων.  

 Σο 
περιεχόμενο του 
θλεκτρονικοφ 
φακζλου 
επιτευγμάτων είναι 
δφςκολο να 
διαβαςτεί εξαιτίασ 
τθσ χριςθσ 
ακατάλλθλθσ 
γραμματοςειράσ 
τθσ πλάγιασ και 
ζντονθσ γραφισ, 
των επικεφαλίδων. 

 

3 βακμοί 2 βακμοί 1 βακμόσ 0 βακμοί 

Σο φόντο και τα 
χρϊματα ενιςχφουν τθν 
αναγνωςιμότθτα του 
κειμζνου.  

Tο φόντο και τα 
χρϊματα ενιςχφουν τθν 
αναγνωςιμότθτα του 
κειμζνου ςτισ 
περιςςότερεσ 
περιπτϊςεισ.  

Σο φόντο και 
τα χρϊματα ςε 
μερικά ςθμεία 
αποςποφν τθν 
προςοχι και 
μειϊνουν τθν 
αναγνωςιμότθτα 
του κειμζνου. 
 

Σο φόντο και 
τα χρϊματα 
αποςποφν τθν 
προςοχι και 
μειϊνουν τθν 
αναγνωςιμότθτα 
του κειμζνου.  

Κείμενο 3 βακμοί 2 βακμοί 1 βακμόσ 0 βακμοί  

 
 
 
 
 
 
 
 

Σο κείμενο δεν ζχει 
λάκθ ςτθ γραμματικι, 
ςτθ ςτίξθ και ςτθν 
ορκογραφία. 

Σο κείμενο ζχει 
μερικά λάκθ ςτθ 
γραμματικι, ςτθ ςτίξθ 
και ςτθν ορκογραφία. 
Απαιτοφνται μικρζσ 
διορκωτικζσ 
παρεμβάςεισ.  

Σο κείμενο ζχει 
αρκετά λάκθ ςτθ 
γραμματικι, ςτθ 
ςτίξθ και ςτθν 
ορκογραφία και 
απαιτοφνται 
διορκϊςεισ.  

Σο κείμενο ζχει 
πολλά λάκθ ςτθ 
γραμματικι, ςτθ 
ςτίξθ και ςτθν 
ορκογραφία. 
Απαιτοφνται 
ςθμαντικζσ 
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διορκωτικζσ 
παρεμβάςεισ.  

χολιαςμόσ 3 βακμοί 2 βακμοί 1 βακμόσ 0 βακμοί    

Κάκε αντικείμενο 
ςυνοδεφεται από  
κατάλλθλο ςχολιαςμό 
που επεξθγεί τθ 
ςθμαςία αυτισ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ 
εργαςίασ και 
περιλαμβάνει τον τίτλο, 
τον ςυγγραφζα, και τθν 
θμερομθνία αυτισ τθσ 
προςκικθσ.  

 Σα περιςςότερα 
αντικείμενα 
ςυνοδεφονται  από  
κατάλλθλο ςχολιαςμό 
που επεξθγεί τθ 
ςθμαςία αυτισ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ 
εργαςίασ και 
περιλαμβάνει τον τίτλο, 
τον ςυγγραφζα, και τθν 
θμερομθνία αυτισ τθσ 
προςκικθσ. 

 Μερικά από 
τα αντικείμενα 
ςυνοδεφεται από  
κατάλλθλο 
ςχολιαςμό που 
επεξθγεί τθ 
ςθμαςία αυτισ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ 
εργαςίασ και 
περιλαμβάνει τον 
τίτλο, τον 
ςυγγραφζα, και 
τθν θμερομθνία 
αυτισ τθσ 
προςκικθσ. 

 Κανζνα 
αντικείμενο δεν 
ςυνοδεφεται από  
κατάλλθλο 
ςχολιαςμό που 
επεξθγεί τθ 
ςθμαςία αυτισ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ 
εργαςίασ και 
περιλαμβάνει τον 
τίτλο, τον 
ςυγγραφζα, και 
τθν θμερομθνία 
αυτισ τθσ 
προςκικθσ. 

Ειςαγωγικό 
ςθμείωμα 

6 βακμοί 4 βακμοί 2 βακμοί 0 βακμοί    

Σο ειςαγωγικό 
ςθμείωμα περιζχει όλα 
τα απαραίτθτα ςτοιχεία 
για τθν παρουςίαςθ 
του περιεχομζνου του 
θλεκτρονικοφ φακζλου 
και του μακθτι. 

 Σο ειςαγωγικό 
ςθμείωμα περιζχει τα 
περιςςότερα από  τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία 
για τθν παρουςίαςθ του 
περιεχομζνου του 
θλεκτρονικοφ φακζλου 
και του μακθτι. 

 Σο ειςαγωγικό 
ςθμείωμα περιζχει 
ελάχιςτα από  τα 
απαραίτθτα 
ςτοιχεία για τθν 
παρουςίαςθ του 
περιεχομζνου του 
θλεκτρονικοφ 
φακζλου και του 
μακθτι.  

Δεν υπάρχει 
ειςαγωγικό 
ςθμείωμα.  

 

υνολικοί βακμοί  

      
 
      /48 

 

 

 

 Θιίκαθα αμηνιόγεζεο: 

  

Δμαηξεηηθά: 48 – 33 βαζκνί 

 
Ηθαλνπνηεηηθά: 32 – 16 βαζκνί 

 
Ζκηηειέο, ρξεηάδεηαη επηπιένλ 

εξγαζία: 
15 – 0 βαζκνί 
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8.4.  ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ 

ΥΑΚΕΛΟΤ 

ΤΤεειιηηθθήή  ααλληημμιιόόγγεεζζεε  ηημμοο  εειιεεθθηηννμμκκηηθθμμύύ  θθααθθέέιιμμοο  εεππηηηηεεοογγμμάάηηςςκκ  

Αοηή ε θόνμα αλημιόγεζεξ ζα ζαξ βμεζήζεη κα αλημιμγήζεηε ημκ πνμζςπηθό ζαξ 

θάθειμ επηηεογμάηςκ, αθμύ ημκ έπεηε μιμθιενώζεη. Απακηήζηε ζηηξ ενςηήζεηξ πμο 

αθμιμοζμύκ. 

1. Τμ θαιύηενμ ζπεηηθά με ημκ ειεθηνμκηθό θάθειμ επηηεογμάηςκ είκαη 

 

 

2. Τμ ζεμακηηθόηενμ πμο έμαζα με ηεκ μιμθιήνςζε ημο θαθέιμο είκαη 

 

 

3. Τη ζε δοζθόιερε πενηζζόηενμ ζπεηηθά με ημκ ειεθηνμκηθό θάθειμ; 

 

 

4.Ακ έπνεπε κα επηιέλεηξ ακάμεζα ζημκ θάθειμ επηηεογμάηςκ θαη ημκ ειεθηνμκηθό 
θάθειμ επηηεογμάηςκ, ηη ζα πνμηημμύζεξ θαη γηαηί; 

 

 

 

5. Ακ έθηηαπκεξ ημκ ειεθηνμκηθό ζμο θάθειμ από ηεκ ανπή, ηη ζα έθακεξ με  
δηαθμνεηηθό ηνόπμ; 
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8.5. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ WORDPRESS 
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