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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η  παρούσα  διπλωματική  εργασία  εκπονήθηκε  στο  πλαίσιο  του  Διατμηματικού 

Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  «Επιστήμες  της  Γλώσσας  και  της 

Επικοινωνίας»,  υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ.  Αντώνη Τσοπάνογλου και  την 

καθοδήγηση  της  τριμελούς  επιτροπής  αποτελούμενης  από  τον  επιβλέποντα,  την 

επίκουρη καθηγήτρια  Αγγ.-Ν.  Αντωνοπούλου-Τρύφωνα και  τη λέκτορα Ευαγγελία 

Χατζηγεωργίου. 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε ο Φάκελος Εργασιών 

(Portfolio Assessment)  και  συγκεκριμένα  ο  σχεδιασμός  και  η  εφαρμογή  του  στο 

γλωσσικό  μάθημα.  Σκοπός  της  εργασίας  ήταν  να  διερευνήσει  την  ανάπτυξη 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, και ειδικότερα της κατανόησης και παραγωγής γραπτού 

λόγου καθώς και της ικανότητας αυτοαξιολόγησης των μαθητών/τριών, μετά από την 

εφαρμογή του Φακέλου Εργασιών. 

Αφορμή για  την  παρούσα έρευνα στάθηκαν  οι  αναφορές  στο  Διαθεματικό  Ενιαίο 

Πλαίσιο  Προγραμμάτων  Σπουδών  (ΔΕΠΠΣ)  και  στα  Αναλυτικά  Προγράμματα 

Σπουδών (ΑΠΣ)1 για την αξιολόγηση του μαθητή/τριας, που ως μέσο αξιολόγησης 

προτείνεται η χρήση Φακέλου Εργασιών. 

Στο  σημείο  αυτό  θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους  όσους  συνέβαλαν  στην 

ολοκλήρωση  της  παρούσας  εργασίας  και  ιδιαίτερα  τον  επιβλέποντα  κ.  Αντώνη 

Τσοπάνογλου, καθηγητή του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, για την 

αμέριστη και συνεχή συμπαράστασή του στην επίβλεψη και την καθοδήγηση της όλης 

ερευνητικής προσπάθειας με πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, ακόμη, την κ. 

Αγγ.-Ν.  Αντωνοπούλου-Τρύφωνα,  επίκουρη  καθηγήτρια  του  Τμήματος  Αγγλικής 

Γλώσσας  και  Φιλολογίας  και  την  κ.  Ευαγγελία  Χατζηγεωργίου,  λέκτορα  του 

Τμήματος  Γαλλικής  Γλώσσας  και  Φιλολογίας,  για  την  πολύπλευρη  βοήθεια  στην 

επίβλεψη και την καθοδήγηση της ερευνητικής προσπάθειας. Θα ήθελα, επίσης, να 

ευχαριστήσω την κ. Βάσω Τοκατλίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας για τις ουσιαστικές οδηγίες και συμβουλές που έδινε μαζί με 

τον επιβλέποντα στα μαθήματα κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών. 

1  Αντικατέστησε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1989 (Π.Δ. 486/1989-ΦΕΚ. 208 Α΄).



Ιδιαίτερα  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω τους  εκπαιδευτικούς  Χρυσόστομο  Αντωνίου, 

Αποστολίνα Τζωρτζή και  Γιώτα Παπασταύρου για την πολύτιμη βοήθειά τους  ως 

κριτές για τη βαθμολόγηση της γραπτής δοκιμασίας. 

Ευχαριστώ θερμά τους μαθητές  και  τις  μαθήτριες  που έλαβαν μέρος  στην έρευνα 

καθώς και τις οικογένειες της Πειραματικής Ομάδας που συνεργάστηκαν άψογα.

Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου που επέδειξε υπομονή σε όλη την ερευνητική 

μου προσπάθεια. 

Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2008

Μάριος Στυλιανού   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αξιολόγηση είναι μια διαρκής και σκόπιμη λειτουργία η οποία ενσωματώνεται στη 

διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Η αξιολόγηση δεν αποτελεί απλώς μια 

διαδικασία ελεγκτικού ή διαπιστωτικού χαρακτήρα, αλλά ανατροφοδοτεί την ίδια τη 

διδακτική πράξη. 

Η παραδοσιακή αξιολόγηση δίνει έμφαση στα αποτελέσματα μιας καθορισμένης και 

ειδικής γνώσης που καθορίζεται από την απόδοση του μαθητή σε ένα αντικειμενικό 

τεστ  (Herman,  Aschbacher &  Winter,  1992).  Η προσέγγιση αυτή συχνά μας δίνει 

περιορισμένες ενδείξεις για την αξιολόγηση του μαθητή σε συγκεκριμένες γνώσεις και 

παρέχει  λίγες  πληροφορίες  για  τη  διδασκαλία  και  την  όλη διαδικασία  εκμάθησης 

(Thompson, 1995). 

Οι  παραδοσιακές  δοκιμασίες  απεικονίζουν  μια  άλλη  εικόνα  της  τάξης  και  των 

περιορισμένων στόχων που έχουν τεθεί (Tierney,  Carter &  Desai, 1991: 26-28). Σε 

ερωτήσεις που είχαν κάνει ο Tierney και οι άλλοι σε σχολεία στο Οχάιο σε δασκάλους 

και μαθητές πήραν από τους μεν δασκάλους τα εξής σχόλια:

• «Τα στοιχεία από τις δοκιμασίες δεν απεικονίζουν τι πραγματικά διδάσκουμε 

στις τάξεις μας», 

• «Τα στοιχεία από τις δοκιμασίες δεν είναι αντιπροσωπευτικά των διαφόρων 

εργασιών που κάνουν οι μαθητές καθημερινά»,

• «Οι  δοκιμασίες  δεν  αποκαλύπτουν  τι  πραγματικά  μπορούν  να  κάνουν  τα 

παιδιά», 

από τους δε μαθητές τα εξής σχόλια:

• «Οι  δοκιμασίες  και  το  πώς  βαθμολογούμαστε  δεν  ανταμείβουν  τον 

πειραματισμό ή την ανάληψη πρωτοβουλιών για καινούριες ιδέες», 

• «Οι εκπαιδευτικοί θέλουν να είναι βέβαιοι ότι έχουμε καταλάβει τον τρόπο 

τους. Δεν ενδιαφέρονται για εμάς», 

και στη Μινεσότα δύο μαθητές ρώτησαν τους δασκάλους τους:

• «Γιατί κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση και το γράψιμο, εφόσον δε θα είναι μέσα 

στο τεστ;».

7



Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής,  τα τελευταία χρόνια έχει  δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση  στην  αναζήτηση  εναλλακτικών  μορφών  αξιολόγησης,  όπου  ο  μαθητής 

καθορίζει ο ίδιος τους στόχους του, περιγράφοντας μαθησιακές εμπειρίες, εκτιμά τις 

δυνατότητές του και κατανοεί ότι η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί μέρος της 

μάθησης (Baker, 1990, Herman, Aschbacher and Winter, 1992 and Lewis, 1992). 

Ένας  από τους  πιο  δημοφιλής  τρόπους  εναλλακτικής  (ή  αυθεντικής)  αξιολόγησης 

είναι και η χρήση του Φακέλου Εργασιών (Portfolio Assessment) (McClure, 1997, 

Belannof and Dickson, 1991, Kimldorf, 1994, Γεωργούσης, 1998, κ.ά.). Η χρήση του 

Φακέλου  Εργασιών  ως  μέσου  αξιολόγησης,  και  ειδικότερα  ως  μέσου 

αυτοαξιολόγησης  της  εργασίας  των  μαθητών,  δίνει  την  ευκαιρία  στο  μαθητή  να 

εμπλακεί στη μάθησή του, οδηγώντας τον να σκεφτεί τρόπους βελτίωσης. Ο Φάκελος 

Εργασιών αποτελεί, επιπλέον, ένα χώρο που επιδεικνύει ο μαθητής την πρόοδό του. 

Βοηθά το μαθητή να προσδιορίσει τις γνώσεις, τις ανάγκες, καθώς και τα κίνητρά του, 

και να θέσει μελλοντικούς στόχους. 

Ο Φάκελος Εργασιών βελτιώνει τη συνεργασία και την κατανόηση δασκάλου-γονιού, 

αυξάνει την οικογενειακή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εξατομικεύει την 

εμπειρία εκμάθησης για να βοηθήσει κάθε παιδί να αναπτυχθεί στο δικό του μέγιστο 

ποσοστό, ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων, αφήνει τον κάθε 

δάσκαλο να έχει το δικό του ρυθμό και επιτρέπει στους δασκάλους να εργάζονται με 

τα παιδιά ταυτόχρονα σε πολλά πεδία γνώσης (Shores and Grace, 1998). Ακόμη ο 

Φάκελος  Εργασιών  είναι  ένα  αρχείο  της  μαθησιακής  προόδου  του  μαθητή. 

«Μπορούμε να παρατηρήσουμε τι έχει μάθει, πώς το έχει μάθει, πώς σκέφτεται, πώς 

υποβάλλει ερωτήσεις, πώς αναλύει, συνθέτει, παράγει, δημιουργεί, πώς επικοινωνεί με 

τους άλλους πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά (Grace, 1992). 

Η  παρούσα  ερευνητική  εργασία  έρχεται  μετά  από  σχεδιασμό  να  εφαρμόσει  μια 

περίπτωση Φακέλου Εργασιών και να αξιολογήσει κατά πόσο η εφαρμογή του μπορεί 

να βοηθήσει στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, και ειδικότερα 

στην  κατανόηση  και  παραγωγή  γραπτού  λόγου,  καθώς  και  στην  ανάπτυξη  της 

ικανότητας για αυτοαξιολόγηση. 

Η εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια τα οποία παρουσιάζουν μια όσο το δυνατό 

πιο συνολική εικόνα του αντικειμένου μελέτης. Στο πρώτο κεφάλαιο διατυπώνεται η 

έννοια  της  αξιολόγησης  και  γίνεται  αναφορά  στην  τυπολογία  εκπαιδευτικής 
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αξιολόγησης  και  στις  τεχνικές  της.  Οριοθετείται  ταυτόχρονα η έννοια «αυθεντική 

αξιολόγηση»  και  αναπτύσσεται  ειδικότερα  η  έννοια  της  «αυτοαξιολόγησης». 

Συγκρίνεται, τέλος, η ποσοτική με την ποιοτική απόδοση της επίδοσης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται όλη η θεωρία για το τι είναι Φάκελος Εργασιών, 

διασαφηνίζεται  ο  λόγος  για  τον  οποίο  χρησιμοποιείται,  αναφέρονται  τα  βασικά 

χαρακτηριστικά του, τα στάδια οργάνωσής του, τα είδη,  το περιεχόμενό του και η 

αξιολόγηση του ίδιου του Φακέλου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο διασαφηνίζεται η έννοια και το περιεχόμενο των διαβαθμισμένων 

κριτηρίων (rubric) και γίνεται αναφορά στη διαδικασία διαμόρφωσης των κριτηρίων, 

καθώς και στην αυτοαξιολόγηση και αλληλοαξιολόγηση των παιδιών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποιες πειραματικές  εφαρμογές του Φακέλου 

Εργασιών, η ενδεικτική δομή του, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

της εφαρμογής του. 

Στο  πέμπτο  κεφάλαιο γίνεται  αναφορά στο  ερευνητικό  πρόβλημα,  στο  σκοπό  και 

στους  στόχους  της  έρευνας,  στις  ερευνητικές  υποθέσεις  που  τέθηκαν,  στα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού, στα όργανα και τα μέσα συλλογής των ερευνητικών 

δεδομένων, στο χρονοδιάγραμμα και τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας, καθώς και 

στη μέθοδο της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων.

Στο  έκτο  κεφάλαιο  αναπτύσσεται  ο  όλος  σχεδιασμός  του  Φακέλου  Εργασιών, 

αναφέρονται, δηλαδή, η δομή και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και η αναγκαιότητα 

της χρήσης του και τα χρονοδιαγράμματα. 

Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που προήλθαν 

από τα διαγνωστικά μέσα αξιολόγησης. Οι δύο ομάδες συγκρίνονται μεταξύ τους, για 

να  διαπιστωθεί,  αν  διαφέρουν  οι  επιδόσεις  τους  ως  προς  την  επικοινωνιακή τους 

ικανότητα, και ειδικότερα ως προς την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής γραπτού 

λόγου και στην ικανότητα αυτοαξιολόγησης. 

Στο  όγδοο κεφάλαιο  αναφέρονται  τα  γενικά  συμπεράσματα της  όλης  ερευνητικής 

εργασίας,  οι  περιορισμοί  που υπήρχαν  και  προτάσεις  για  μελλοντικές  ερευνητικές 

προσπάθειες.  

ΜΕΡΟΣ 1Ο

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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1. Η έννοια της αξιολόγησης

1.1. Εισαγωγή 

Στο  παρόν  κεφάλαιο  θα  διατυπωθεί  αρχικά  η  έννοια  της  αξιολόγησης  και  θα 

αναφερθούν  τα  είδη  της  αξιολόγησης,  καθώς  και  οι  τεχνικές  της.  Επιπλέον,  θα 

οριοθετηθεί η έννοια της «αυθεντικής αξιολόγησης» και θα επεξηγηθεί ειδικότερα η 

έννοια  της  «αυτοαξιολόγησης».  Τέλος,  θα  συγκριθεί  η  ποσοτική  απόδοση  της 

επίδοσης  (βαθμολόγηση)  με  την  ποιοτική  απόδοση  της  επίδοσης  (περιγραφική 

αξιολόγηση).

1.2. Η αξιολόγηση ως έννοια

Στο πλαίσιο της σύγχρονης παιδαγωγικής η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της όλης διδακτικής διαδικασίας, που αποτελεί όχι μόνο μία διαδικασία ελεγκτικού ή 

διαπιστωτικού χαρακτήρα,  αλλά ανατροφοδοτεί  τον ίδιο  τον εκπαιδευτικό  και  τον 

κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Η αξιολόγηση, σύμφωνα με τον πιο απλό και γενικό ορισμό που δίδεται στην έννοια 

αυτή,  είναι  η  απόδοση  μιας  ορισμένης  αξίας  σε  κάποιο  πρόσωπο,  αντικείμενο  ή 

πράγμα  με  βάση  συγκεκριμένα,  σαφή  και  προκαθορισμένα  κριτήρια  και  μέθοδο 

εκτιμήσεως (Κασσωτάκης,  1981: 15). Ο όρος αξία αναφέρεται στην απόδοση μιας 

ορισμένης θετικής ή αρνητικής ιδιότητας στο αξιολογούμενο πρόσωπο ή πράγμα (π.χ. 

κατάλληλο),  στο αποτέλεσμα ορισμένης  συγκρίσεως  με  άλλα ομοειδή αντικείμενα 

από  την  άποψη  συγκεκριμένου  χαρακτηριστικού  (π.χ.  καλύτερος)  και  στο  βαθμό 

επιτεύξεως δεδομένου αρχικού στόχου (π.χ. το πρόγραμμα απέτυχε). 

Ο ορισμός που βρίσκει κανείς σε ένα ειδικό λεξικό (De Landsheere, 1979: 111) είναι: 

«[Αξιολόγηση είναι] η κοινωνική διεργασία η οποία καταλήγει στην έκφραση μιας 

αξιολογικής  κρίσης»  (Τσοπάνογλου,  2000:  33).  Αξιολογώ  σημαίνει,  επομένως, 

διατυπώνω ένα σχόλιο, λέω την άποψή μου, σχετικά με την αξία που έχει κάποιος ή 

κάτι. 

Ένας  λίγο  διαφορετικός  ορισμός  για  την  αξιολόγηση  που  δίνεται  από  τον 

Τσοπάνογλου (2000: 34) είναι: «Αξιολόγηση είναι η διαδικασία και το προϊόν χρήσης 

τακτικής κλίμακας». Η βασική νοητική διεργασία που απαιτείται κατά την αξιολόγηση 

είναι  η  σύγκριση,  η  οποία  προϋποθέτει  τον  προσδιορισμό  της  μεταβλητής,  του 
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σημείου  αναφοράς  και  του  αριθμού  των  βαθμίδων  της  κλίμακας  που  θα 

χρησιμοποιηθεί. 

Ο όρος «αξιολόγηση» (assessment) χρησιμοποιείται στις επιστήμες της Γλώσσας με 

την έννοια της αξιολόγησης της επάρκειας του χρήστη της γλώσσας. Η αποτίμηση 

(evaluation)  χρησιμοποιείται  ως  όρος  ευρύτερος  από  την  αξιολόγηση2.  Κάθε 

αξιολόγηση είναι είδος αποτίμησης, αλλά σε ένα γλωσσικό πρόγραμμα αποτιμώνται 

πολλά πράγματα εκτός της γλωσσικής επάρκειας, όπως είναι η αποτελεσματικότητα 

συγκεκριμένων μεθόδων ή υλικών. 

Στον όρο αξιολόγηση υπάρχουν τρεις θεμελιώδεις έννοιες: η εγκυρότητα, η αξιοπιστία 

και η λειτουργικότητα. Η εγκυρότητα (validity) έχει να κάνει με τη δοκιμασία, αν τα 

αποτελέσματα  που  δίνει  αναπαριστούν  την  ακριβή  επάρκεια  των  υποψηφίων.  Η 

αξιοπιστία  (reliability)  αφορά  το  όργανο  αξιολόγησης  κατά  πόσο  δίνει  τα  ίδια 

αποτελέσματα, αν η αξιολόγηση πραγματοποιηθεί δύο ξεχωριστές στιγμές. Τέλος, μια 

διαδικασία  αξιολόγησης  πρέπει  να  είναι  πρακτική,  να  είναι  λειτουργική.  Η 

λειτουργικότητα  είναι  κυρίως  ζήτημα  ελέγχου  της  επίδοσης.  Οι  αξιολογητές 

λειτουργούν κάτω από πίεση χρόνου. Μπορούν να δουν μόνο ένα περιορισμένο δείγμα 

της  επίδοσης  και  υπάρχουν  πεπερασμένα  όρια  των  τύπων  και  του  πλήθους  των 

κατηγοριών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως κριτήρια.  

1.3. Τυπολογία εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

2 βλ. Κ.Ε.Π. (Common European Framework). 
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Στο  Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγράμματος  Σπουδών  (ΔΕΠΠΣ)  και  στα 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ)3 των μαθημάτων του Δημοτικού και του 

Γυμνασίου  διακρίνονται  τρεις  μορφές  αξιολόγησης.  Η  Αρχική  ή  Διαγνωστική 

Αξιολόγηση η οποία εφαρμόζεται  κυρίως  στην αρχή της  μαθησιακής  διαδικασίας, 

αλλά και κατά τη διάρκειά της, και αποσκοπεί στον προσδιορισμό του επιπέδου των 

γνώσεων  και  των  εμπειριών,  των  ενδιαφερόντων  και  τον  εντοπισμό  των  πιθανών 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Η Διαμορφωτική ή Σταδιακή Αξιολόγηση 

(formative evaluation), η οποία εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, έχει 

βασικά πληροφοριακό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον έλεγχο της πορείας του μαθητή 

για την κατάκτηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών  στόχων.   Η Τελική ή Συνολική 

Αξιολόγηση (summative evaluation) έχει ανακεφαλαιωτικό και ανατροφοδοτικό ρόλο 

για την εκτίμηση του βαθμού επιτεύξεως των αρχικών στόχων. 

Σε μια άλλη κατηγοριοποίηση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης ο  Oskarsson (1978) 

αναφέρει έξι τύπους αξιολόγησης:

α)  Κατατακτήρια  (placement testing),  η  οποία  έχει  προγνωστική  λειτουργία4 και 

γίνεται  για  να  αποφασιστεί  ποιο  επίπεδο,  ή  ποια  τάξη  ενός  σχολείου,  είναι  το 

καταλληλότερο για έναν μαθητή που θα ενταχθεί για πρώτη φορά σε μια σχολική 

μονάδα. 

β)  Συνεχής  αξιολόγηση  προόδου  (continuous progress testing),  η  οποία  έχει 

διαγνωστική λειτουργία των αδύνατων σημείων της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης 

που  είχε  μέχρι  τώρα  ο  μαθητής,  ώστε  να  ετοιμαστεί  ειδικό  πρόγραμμα  ή  να 

τροποποιηθεί το υπάρχον. 

γ) Συνεχής καθοδηγούμενη αυτοαξιολόγηση5.   

δ)  Αξιολόγηση  της  επίδοσης  σε  συγκεκριμένη  σειρά  μαθημάτων  (achievement 

testing).

ε) Διαγνωστική αξιολόγηση.

ζ) Αξιολόγηση γλωσσομάθειας (proficiency testing), δηλ. η εξασφάλιση μιας εικόνας 

του βαθμού ικανότητας χρήσης μιας γλώσσας.  

3 βλ. Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), αρ. 303/13-03-03, τεύχος Β΄, σ. 3743-3744.
4 Προβλέπει  την  επιτυχία  του  αξιολογούμενου  στους  στόχους  ενός  προϋπάρχοντος  εκπαιδευτικού 
προγράμματος.
5 Θα επεξηγηθεί εκτενέστερα παρακάτω, αφού είναι από τις κύριες έννοιες της ερευνητικής εργασίας.
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Μια πιο πλήρης εικόνα δίνεται από τον Τσοπάνογλου (2000) που δημιουργεί τύπους 

αξιολόγησης που προσδιορίζονται από το λόγο ύπαρξής τους, όπως το γιατί γίνεται η 

αξιολόγηση  (αξιολόγηση  της  επίδοσης,  αξιολόγηση  της  γλωσσομάθειας),  τι 

αξιολογείται  (άμεση  και  έμμεση  αξιολόγηση),  με  ποια  διαδικασία  γίνεται  η 

αξιολόγηση (αξιολόγηση βάσει κριτηρίων, αξιολόγηση βάσει νόρμας), πού γίνεται η 

αξιολόγηση (εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση), πότε έγινε η αξιολόγηση (αρχική, 

ενδιάμεση  και  τελική  αξιολόγηση)  και  ποιος  αξιολογεί  και  ποιος  αξιολογείται 

(ετεροαξιολόγηση, αλληλοαξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση). 

Εκτός  από  τους  πιο  πάνω  τύπους  αξιολόγησης  το  Κοινό  Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο 

Αναφοράς για τη Γλώσσα6 προσθέτει  κι  άλλους τύπους,  όπως η υποκειμενική και 

αντικειμενική αξιολόγηση, η βαθμολόγηση με κατάλογο ελέγχου και η βαθμολόγηση 

της επίδοσης, η εντύπωση και η καθοδηγούμενη κρίση, η ολιστική και η αναλυτική 

αξιολόγηση και τέλος η αξιολόγηση ακολουθίας και κατηγορίας.

Η  υποκειμενική  αξιολόγηση  είναι  η  κρίση  της  ποιότητας  της  επίδοσης  από  ένα 

αξιολογητή  και  η  αντικειμενική  αξιολόγηση  είναι  η  αξιολόγηση  που  γίνεται  με 

δοκιμασίες συγκλίνουσας παραγωγής γραπτού λόγου. Η βαθμολόγηση σε κατάλογο 

ελέγχου είναι η κρίση κάποιου σε σχέση με έναν κατάλογο σημείων που θεωρούνται 

συναφή για κάποιο επίπεδο ή κάποιο τμήμα ενός επιπέδου και η βαθμολόγηση σε 

κλίμακα είναι η κρίση ότι κάποιος βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ή ζώνη 

κλίμακας. Η εντύπωση είναι εντελώς υποκειμενική κρίση, βασισμένη στην εμπειρία 

της επίδοσης του μαθητή στην τάξη και η καθοδηγούμενη κρίση είναι η συνειδητή 

αξιολόγηση  του  κάθε  μαθητή  σε  σχέση  με  συγκεκριμένα  κριτήρια.  Η  ολιστική 

αξιολόγηση είναι η διατύπωση μιας σφαιρικής συνθετικής κρίσης και η αναλυτική 

αξιολόγηση είναι η εξέταση διαφόρων πλευρών ξεχωριστά. Η αξιολόγηση ακολουθίας 

περιλαμβάνει μια ακολουθία μεμονωμένων καθηκόντων αξιολόγησης (π.χ. παιχνίδια 

ρόλων) τα οποία βαθμολογούνται με ολιστικό βαθμό και η αξιολόγηση κατηγορίας 

αφορά ένα μόνο καθήκον αξιολόγησης.

        

1.4. Τεχνικές αξιολόγησης 

6 βλ. Κ.Ε.Π. (Common European Framework).
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Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) οι 

τεχνικές αξιολόγησης συναρτώνται άμεσα με τα χαρακτηριστικά, τους στόχους και το 

περιεχόμενο  του  γνωστικού  αντικειμένου.  Συνδέονται  με  βασικές  οργανωτικές-

επικοινωνιακές  περιστάσεις  που  διασφαλίζουν  το  παιδαγωγικό  περιεχόμενο  της 

αξιολόγησης.  Στοχεύουν  στη  διερεύνηση  του  γνωστικού  αποτελέσματος,  αλλά 

ταυτόχρονα δίνουν έμφαση στην ικανότητα απόκτησης και διαχείρισης της γνώσης 

και  στην  πολλαπλή  εφαρμογή  και  χρησιμοποίησή  της,  ενώ  επίσης  μπορεί  να 

αναδεικνύουν  τις  επικοινωνιακές  δεξιότητες  και  τη  μαθησιακή  «ταυτότητα»  κάθε 

μαθητή.  Στις  τεχνικές  αξιολόγησης  περιλαμβάνονται  οι  γραπτές  ή  προφορικές 

εξετάσεις  με  ερωτήσεις  κλειστού  ή  ανοικτού  τύπου,  ο  ημιδομημένος  δυναμικός 

διάλογος  μεταξύ  των  συμμετεχόντων  στη  μαθησιακή  διαδικασία,  οι  συνθετικές 

δημιουργικές–διερευνητικές εργασίες (σχέδια εργασίας), η συστηματική παρατήρηση, 

ο  φάκελος  εργασιών/δελτίο  του  μαθητή,  η  αυτοαξιολόγηση  του  μαθητή  ή  η 

αξιολόγηση από τους συμμαθητές του,  ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών (π.χ. 

τεστ και προφορική εξέταση) κτλ. 

Με  το  συνδυασμό  διαφορετικών  και  νέων  τεχνικών  αξιολόγησης,  το  ενδιαφέρον 

μετατέθηκε από την αποτίμηση της αποστήθισης των γνώσεων στην αξιολόγηση της 

κριτικής ικανότητας και της συνθετικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών.    

1.5. Οριοθέτηση της έννοιας «αυθεντική αξιολόγηση» 

«Σε παλιότερες εποχές οι εκπαιδευτικοί ήταν ελεύθεροι να ακολουθούν και να ασκούν 

το επάγγελμα του «δασκάλου» έτσι όπως οι ίδιοι πίστευαν ότι έπρεπε. Στις μέρες μας, 

όμως,  το παλιό παραδοσιακό σχολείο,  καθώς και  ο  παραδοσιακός  δάσκαλος  είναι 

σχήματα που εκλείπουν.  Σήμερα,  ένα υγιές εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει  να είναι 

ανοικτό  και  να  δίνει  τη  δυνατότητα  απολογισμού  και  βελτίωσής  του.  Ένα τέτοιο 

σύστημα θα αποτελεί εγγύηση της δυνατότητας των παιδιών να παρακολουθούν την 

εξέλιξη της γνώσης» (MacBeath 2001: 63). Σε ένα τέτοιο σύστημα σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει η αυθεντική αξιολόγηση (authentic assessment). 

Ιστορικά, ο κύριος ρόλος της αξιολόγησης ήταν η ανίχνευση και η επικέντρωση στις 

διαφορές  των  μαθητών  με  σκοπό  την  ταξινόμησή  τους.  Τέτοιου  είδους  εμπειρίες 

αξιολόγησης παράγουν «νικητές» και  «ηττημένους».  Κάποιοι  μαθητές πετυχαίνουν 

γρηγορότερα και  «οικοδομούν» πάνω στις  επιτυχίες  τους καθώς μεγαλώνουν,  ενώ 

άλλοι αποτυγχάνουν γρηγορότερα, μένοντας συνεχώς πίσω (Stiggins, 2007). Όμως, η 
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αποστολή  του  σχολείου  σήμερα  έχει  αλλάξει.  Μέσα  και  από  την  αυθεντική 

αξιολόγηση οι μαθητές βοηθούνται να μπουν, με το δικό τους βαθμό ένταξης, στην 

ομάδα των «νικητών».

Μια  αξιολόγηση  είναι  αυθεντική  όταν  οι  στόχοι  έχουν  αξία  και  σημασία  για  το 

μαθητή. Τέτοιες αξιολογήσεις μοιάζουν με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και όχι με 

παραδοσιακά τεστ. Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι προφορικές συνεντεύξεις, 

ομαδικές λύσεις προβλημάτων ή η δημιουργία Φακέλου Εργασιών (Hart, 1994). Η 

αυθεντική αξιολόγηση πραγματώνεται σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που μοιάζει 

περισσότερο με αυτό που αντιμετωπίζει ο μαθητής στην πραγματική του ζωή (Meyer, 

1992).

Η αυθεντική αξιολόγηση δίνει άμεσα την επίδοση του μαθητή, σε αντίθεση με την 

παραδοσιακή αξιολόγηση που δίνει έμμεσα τα στοιχεία της απόδοσης. Στο σχεδιασμό 

και  στη  χρήση  της  αυθεντικής  αξιολόγησης  ενσωματώνονται  τα  ακόλουθα 

χαρακτηριστικά (Wiggins, 1990):

I. Η αυθεντική αξιολόγηση απαιτεί από τους μαθητές να είναι αποτελεσματικοί 

«εκτελεστές»  της  επίκτητης  γνώσης.  Τα  παραδοσιακά  τεστ  τείνουν  να 

αποκαλύψουν μόνο εάν ο μαθητής μπορεί να αναγνωρίσει, να θυμηθεί ή να 

συνθέσει, τι έχει μάθει εκτός πλαισίου. 

II. Η  αυθεντική  αξιολόγηση  παρουσιάζει  στους  μαθητές  μια  πλήρη  σειρά 

στόχων, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις οι 

οποίες  βρίσκονται  στις  καλύτερες  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες:  έρευνες, 

παραγωγή, αναθεώρηση και συζήτηση εγγράφων, προφορική ανάλυση ενός 

πρόσφατου  πολιτικού  γεγονότος  κτλ.  Τα  συμβατικά  τεστ  συνήθως 

περιορίζονται σε ερωτήσεις οι οποίες έχουν μια απάντηση. 

III. Στην  αυθεντική  αξιολόγηση  ο  μαθητής  επεξεργάζεται  τις  απαντήσεις,  σε 

αντίθεση  με  τα  συμβατικά  τεστ  που  ζητούν  από  τους  μαθητές  να 

ανταποκριθούν σε ασκήσεις, επιλέγοντας ή γράφοντας τη σωστή απάντηση, 

ανεξάρτητα  από  τους  λόγους.  Σπάνια  υπάρχει  η  δυνατότητα  να 

προγραμματιστούν, να αναθεωρηθούν και να τεκμηριωθούν οι απαντήσεις σε 

τυπικά τεστ, ακόμη κι αν είναι ανοικτού τύπου οι ερωτήσεις.

Ως αποτέλεσμα:
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IV.  Η αυθεντική αξιολόγηση επιτυγχάνει εγκυρότητα και αξιοπιστία,  δίνοντας 

έμφαση στα κατάλληλα κριτήρια για βαθμολόγηση του γραπτού, σε αντίθεση 

με τα παραδοσιακά τεστ που δίνουν έμφαση στη μια σωστή απάντηση για 

κάθε ερώτημα.

V. Η εγκυρότητα ενός τεστ μπορεί να εξαρτηθεί εν μέρη αν μιμείται ένα «τεστ» 

της  πραγματικής  ζωής.  Η  εγκυρότητα  ενός  τεστ  πολλαπλής  επιλογής 

καθορίζεται μόνο από την επιλογή των ερωτημάτων από το περιεχόμενο του 

Αναλυτικού Προγράμματος. 

VI. Οι  αυθεντικοί  στόχοι  περιλαμβάνουν  «κακο-δομημένες»  προκλήσεις  και 

ρόλους που βοηθούν τους μαθητές να προετοιμαστούν σε σύνθετες ασάφειες 

του «παιχνιδιού» της ενήλικης και  επαγγελματικής ζωής.  Τα παραδοσιακά 

τεστ μοιάζουν περισσότερο με «τρυπάνια», αξιολογώντας στατικά και πολλές 

φορές αυθαίρετα ιδιαίτερα ή απλοϊκά στοιχεία των δραστηριοτήτων. 

Ο  όρος,  γενικά,  αυθεντική  απόδοση  χρησιμοποιείται  για  να  προσδιορίσει  την 

ικανότητα να κάνεις πράγματα τα οποία είναι «μετρήσιμα» στην ενήλικη ζωή (Brandt, 

1996/97). 

Σε  ένα  μη  αυθεντικό  σχολικό  περιβάλλον  οι  εργασίες  των  μαθητών  δεν  τους 

επιτρέπουν να «χρησιμοποιήσουν» τα μυαλά τους καλά και επιπλέον η εργασία τους 

δεν έχει  καμία έννοια ή αξία γι΄ αυτούς πέρα από την επίτευξη της επιτυχίας στο 

σχολείο (Newmann & Wehlage, 1993). 

Γενικά  η  αυθεντική  αξιολόγηση  μπορεί  να  χαρακτηριστεί  από  τα  εξής  κριτήρια 

(Rennert-Ariev, 2005):

I. Δίνεται στους μαθητές ο έλεγχος του τι και πώς θα αξιολογηθούν.

II. Η σχέση μεταξύ του αξιολογητή και του αξιολογούμενου είναι διαλογική με 

στόχο την κατανόηση και την αλλαγή της παραδοσιακής ιεραρχίας μεταξύ 

των δύο.

  Οι μαθητές πρέπει να είναι ενεργητικά μέλη στην αξιολόγηση της μάθησής τους και 

όχι  παθητικοί  αποδέκτες.  Η  αυθεντική  αξιολόγηση  είναι  συνεπής  με  τη  σχολική 

πρακτική, έχοντας εκπαιδευτική και διδακτική εγκυρότητα. Συλλέγει στοιχεία για την 

επίδοση  του  μαθητή  από  διαφορετικές  πηγές  δραστηριοτήτων,  προάγει  άμεσα  τη 
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μάθηση και τα κίνητρα των μαθητών, καθώς και τη διδασκαλία, και τέλος απεικονίζει 

την πραγματική εικόνα του συγκεκριμένου μαθητικού κοινού (Paris & Ayres, 1994). 

Τέλος,  η  αυθεντική  αξιολόγηση,  και  συγκεκριμένα  η  αυθεντική  εργασία,  ως  μια 

διαδικασία που αφορά καταστάσεις της καθημερινής ζωής, αποτελεί ένα σύνολο και 

όχι αποσπασματικά μέρη, που επιζητεί λύση από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. 

Κατ΄ επέκταση,  το φυσικό πλαίσιο ανάπτυξης της αυθεντικής εργασίας στην τάξη 

είναι η διαθεματική διδασκαλία και μάθηση (McTighe, 1996/97).  

1.6. Αυτοαξιολόγηση 

Σύμφωνα με τον  MacBeath (2001: 140) τα βασικά αξιώματα της φιλοσοφίας ενός 

πλαισίου αυτοαξιολόγησης είναι τέσσερα:

I.  Η μάθηση ανήκει στη φύση του ανθρώπου.

II.  Η εξέλιξη και η αλλαγή είναι εσωτερική ανάγκη.

III.  Η αντίδραση είναι σημαντική για την ατομική μάθηση και την εξέλιξη των 

οργανισμών.

IV.  Οι άνθρωποι αφοσιώνονται σε ό,τι έχουν οι ίδιοι δημιουργήσει.

Στο επίκεντρο της πιο πάνω φιλοσοφίας βρίσκεται η μάθηση. Εγγενές και απαραίτητο 

στοιχείο της βελτίωσης της μάθησης αποτελεί η αυτοαξιολόγηση. 

Η αυτοαξιολόγηση είναι μια κρίση του ίδιου του μαθητή για τη δική του επάρκεια. Για 

τους  Rolheiser και Ross (2003) η αυτοαξιολόγηση είναι να κρίνεις την ποιότητα της 

δουλειάς σου, βασισμένος σε ενδείξεις και σαφή κριτήρια, με σκοπό το να δουλεύεις 

καλύτερα  στο  μέλλον.  Επίσης,  η  αυτοαξιολόγηση προάγει  την  ανάπτυξη κριτικής 

σκέψης και υπευθυνότητας (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002). 

Οι  Ross et el.  (1998a)  διακρίνουν  τέσσερα  γενικά  στάδια  για  τη διδασκαλία  των 

μαθητών να αυτοαξιολογούνται:

I. Στάδιο  1:  Εμπλοκή  των  μαθητών  στον  καθορισμό  των  κριτηρίων  που  θα 

χρησιμοποιηθούν  για  την  εκτίμηση  της  απόδοσής  τους.  Η  ανάμειξη  των 

μαθητών  στον  καθορισμό  των  κριτηρίων  αξιολόγησης  αρχίζει  με  μια 

διαπραγμάτευση. Ούτε η επιβολή των σχολικών στόχων ούτε η συμφωνία στις 

προτιμήσεις  των  μαθητών  είναι  πιθανόν  να  είναι  τόσο  επιτυχής  όσο  η 

δημιουργία ενός κοινού συνόλου το οποίο οι  μαθητές αντιλαμβάνονται  ως 
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σημαντικό  για  αυτούς.  Οι  μελέτες  σε  χώρους  εργασίας,  για  παράδειγμα, 

δείχνουν ότι η ανάμειξη των υπαλλήλων στη λήψη των αποφάσεων για την 

εργασίας τους αυξάνει την ικανοποίηση και τη δέσμευση για το στόχο. Εκτός 

από  την  αύξηση  της  δέσμευσης  των  μαθητών  για  την  υλοποίηση  των 

εκπαιδευτικών στόχων,  η διαπραγμάτευση των προθέσεων  επιτρέπει  στους 

δασκάλους να βοηθήσουν τους μαθητές να καθορίσουν στόχους που να είναι 

συγκεκριμένοι, άμεσοι και δύσκολοι, χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην 

καταβολή μεγαλύτερης  προσπάθειας  εκ μέρους  τους.  Παρέχει,  επίσης,  μια 

ευκαιρία να επηρεαστούν οι εκπαιδευτικοί  προσανατολισμοί  των μαθητών, 

μια  μακροπρόθεσμη  προσπάθεια  καθοδήγησης,  η  οποία  είναι  ιδιαίτερα 

έγκαιρη σε ένα πλαίσιο συνεταιριστικής εκμάθησης.

II. Στάδιο  2:  Εκμάθηση των μαθητών πώς  να εφαρμόσουν τα κριτήρια  στην 

εργασία τους. Εάν οι μαθητές έχουν συμμετάσχει σε μια διαπραγμάτευση στο 

στάδιο 1, το αποτέλεσμα των κριτηρίων θα είναι ένα σύνολο προσωπικών και 

σχολικών στόχων. Δεδομένου ότι οι στόχοι δεν είναι εξολοκλήρου δικοί τους, 

οι μαθητές πρέπει να δουν παραδείγματα του τι σημαίνουν στην πράξη. Τα 

παραδείγματα αυτά βοηθούν τους μαθητές να καταλάβουν τι συγκεκριμένα 

σημαίνουν τα κριτήρια για αυτούς. 

III. Στάδιο  3:  Ανατροφοδότηση  των  μαθητών  μέσα από τις  αυτοαξιολογήσεις 

τους. Η αρχική κατανόηση των κριτηρίων από τους μαθητές και πώς μπορούν 

να τα εφαρμόσουν είναι  πιθανόν να είναι  ατελής.  Οι  δάσκαλοι  πρέπει  να 

βοηθήσουν  τους  μαθητές  να  επαναπροσδιορίσουν  την  κατανόηση  των 

κριτηρίων  μέσα  από  την  ανατροφοδότηση,  από  το  δάσκαλο,  τους 

συνομήλικους  και  τους  ίδιους,  στην  προσπάθειά  τους  να  εφαρμόσουν  τα 

κριτήρια.  Έχοντας  διαφορετικές  πηγές  (π.χ.  συνομήλικοι  και  δάσκαλος) 

παρέχονται  τα  δεδομένα  για  σύγκριση  που  βοηθούν  τους  μαθητές  να 

αναπτύξουν σωστές αυτοαξιολογήσεις. Η συζήτηση σχετικά με τις διαφορές 

στα δεδομένα μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη. 

IV. Στάδιο  4:  Ανάπτυξη  παραγωγικών  στόχων  και  σχεδίων  δράσης  από  τους 

μαθητές.  Το  δυσκολότερο  μέρος  για  τη  διδασκαλία  των  μαθητών  στην 

αυτοαξιολόγηση της  εργασίας  τους  αποτελεί  ο  σχεδιασμός  τρόπων  για να 

παρασχεθεί  η  υποστήριξη  στους  μαθητές,  ώστε  να  χρησιμοποιούν  τα 

δεδομένα της αυτοαξιολόγησης για να θέτουν καινούριους στόχους. Χωρίς τη 
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βοήθεια του δασκάλου, οι μαθητές μπορεί να είναι αβέβαιοι αν έχουν επιτύχει 

τους  στόχους  τους.  Οι  δάσκαλοι  μπορούν,  επίσης,  να  βοηθήσουν  τους 

μαθητές να συνδέσουν τα συγκεκριμένα επίπεδα απόδοσης με τις στρατηγικές 

εκμάθησης που υιοθέτησαν και την προσπάθεια που έχουν καταβάλει. Τέλος, 

οι δάσκαλοι μπορούν να βοηθήσουν τους σπουδαστές να αναπτύξουν βιώσιμα 

σχέδια  δράσης  στα  οποία  οι  εφικτοί  στόχοι  καθίστανται  λειτουργικοί  ως 

σύνολο συγκεκριμένων σκοπών δράσης. 

Οι  Ross et al. (1998c) στις μελέτες που έχουν κάνει, έχουν παρατηρήσει τρία είδη 

ωφέλειας που έχει η αυτοαξιολόγηση για τους ίδιους τους μαθητές. Η πρώτη ωφέλεια 

αφορά το γνωστικό πεδίο και  ειδικότερα τις  δεξιότητες  παραγωγής αφηγηματικού 

κειμένου. Οι μαθητές γίνονται καλύτεροι συγγραφείς με την εκμάθηση του πώς να 

αξιολογούν  την  παραγωγή  του  γραπτού  λόγου  τους.  Τα  αποτελέσματα  ήταν  πιο 

εμφανή για τους αδύνατους συγγραφείς. Η αυτοαξιολόγηση βοηθά την ομάδα που έχει 

το πιο χαμηλό επίπεδο συγγραφικής ικανότητας, επειδή είναι λιγότερο σίγουρη για το 

τι  περίπου  αποτελεί  το «καλό γράψιμο».  Όλοι  οι  μαθητές,  εντούτοις,  φαίνεται  να 

ωφελούνται από την επίδραση της από κοινού ανάπτυξης και χρήσης των κριτηρίων. 

Η δεύτερη ωφέλεια αφορά τον τομέα των κινήτρων. Οι μαθητές που έχουν διδαχθεί 

τις  δεξιότητες  αυτοαξιολόγησης  είναι  πιθανότερο  να  εμμείνουν  στις  δύσκολες 

δραστηριότητες,  να  είναι  πιο  σίγουροι  για  τις  ικανότητές  τους  και  να  παίρνουν 

μεγαλύτερη ευθύνη για τις  εργασίες  τους.  Η τρίτη  ωφέλεια αφορά τη στάση των 

μαθητών προς την αξιολόγηση, η οποία γίνεται θετικότερη, αφού συμμετέχουν οι ίδιοι 

στη διαδικασία. Δεδομένου ότι οι μαθητές γίνονται «παλαιότεροι», γίνονται όλο και 

περισσότερο  κυνικοί  για  την  παραδοσιακή  αξιολόγηση.  Όταν  η  αυτοαξιολόγηση 

συνεισφέρει στον τελικό βαθμό τους, οι μαθητές είναι πιθανότερο να αναφέρουν ότι η 

αξιολόγηση είναι δίκαιη και σημαντική για αυτούς. 

Γενικά,  οι  μαθητές  βλέπουν  την  αυτοαξιολόγηση  θετικότερα  από  άλλα  είδη 

αξιολόγησης.  Οι  μαθητές  συμπαθούν  την  αυτοαξιολόγηση,  διότι  αυξάνεται  η 

σαφήνεια για τις προσδοκίες τους, είναι δικαιότερη από άλλα είδη αξιολόγησης και 

δίνεται στους μαθητές ανατροφοδότηση, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για 

να βελτιώσουν την ποιότητα της εργασίας τους (Ross et al., 1998b).

Η έρευνα δείχνει ότι7, εφόσον δεν εμπλέκονται «high stakes» (π.χ. το να γίνεις δεκτός 

ή  όχι  σε  κάποια  σειρά  μαθημάτων),  η  αυτοαξιολόγηση  μπορεί  να  λειτουργήσει 

7 βλ. Κ.Ε.Π. (Common European Framework).
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αποτελεσματικά  ως  συμπλήρωμα  των  εξετάσεων  και  της  αξιολόγησης  από  το 

διδάσκοντα.  Η  ακρίβεια  της  αυτοαξιολόγησης  αυξάνεται  όταν  (α)  η  αξιολόγηση 

γίνεται σε σχέση με σαφείς περιγραφητές των κριτηρίων επάρκειας ή και (β) όταν η 

αξιολόγηση σχετίζεται  με κάποια συγκεκριμένη εμπειρία.  Η σημαντικότερη,  όμως, 

δυνατότητα  που  προσφέρει  η  αυτοαξιολόγηση  είναι  η  χρήση  της  ως  εργαλείου 

ανάπτυξης  των  κινήτρων  και  της  επίγνωσης:  για  να  βοηθήσει  τους  μαθητές  να 

εκτιμήσουν  τις  αρετές  τους,  να  αναγνωρίσουν  τις  αδυναμίες  τους  και  να 

προσανατολίσουν την εκμάθησή τους πιο αποτελεσματικά. 

Τέλος,  οι  MacBeath et al.  (2004:  195-262)  έχουν κατανείμει  τις  μεθόδους  και  τα 

εργαλεία της αυτοαξιολόγησης με βάση δέκα δραστηριότητες που τα χαρακτηρίζουν. 

Πρώτη  δραστηριότητα  της  διαδικασίας  αυτοαξιολόγησης  είναι  οι  «ερωτήσεις»,  η 

οποία μπορεί να υλοποιηθεί με προφορικές ερωτήσεις-συνεντεύξεις (interviews), με 

γραπτές  ερωτήσεις-ερωτηματολόγιο  (questionnaire),  με  επισκόπηση  (survey),  με 

«ημερολόγιο  μάθησης»  (log),  κ.ά.  Δεύτερη  δραστηριότητα  είναι  η 

«παρατήρηση» (observation), που μπορεί να είναι δομημένη ή μη δομημένη. Τρίτη 

δραστηριότητα είναι η «ταξινόμηση Q» και οι «προτεραιότητες» στις οποίες ζητείται 

από τις ομάδες να ταξινομήσουν προτάσεις  σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια ή 

κατά σειρά προτεραιότητας. Τέταρτη δραστηριότητα είναι η «συλλογή» (collecting) 

που μπορεί να υλοποιηθεί με ανάλυση κειμένων (document analysis) ή με ατομικό 

φάκελο  (portfolio).  Πέμπτη  δραστηριότητα  είναι  η  «συζήτηση»  και  έκτη  η 

«δραματοποίηση»  (enacting)  που  υλοποιείται  με  παίξιμο  ρόλων  (role play)  ή  με 

«αφήγηση» (story telling). Έβδομη δραστηριότητα είναι η «μέτρηση»8 (measuring) 

και όγδοη η «απεικόνιση» με αξιολόγηση εικόνων, φωτογραφιών και βίντεο. Ένατη 

δραστηριότητα είναι τα «ημερολόγια» (dairying) και δέκατη το «προφίλ» (profiling), 

όπου  χρησιμοποιείται  για  να  αναδείξει  οπτικά  τις  απόψεις  των  διάφορων 

ενδιαφερόμενων μερών9.         

1.7. Τα μέσα έκφρασης του αποτελέσματος της αξιολόγησης 

Ένα επίμαχο σημείο για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή είναι και το μέσο 

έκφρασης του αποτελέσματος της αξιολόγησης. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1.2. 
8 βλ. κεφ. 1.7.   
9 Μπορεί να δείξει πόσο κοντά ή μακριά βρίσκονται μεταξύ τους, πόσο σημαντικοί είναι και ποια η 
ιεραρχική τους θέση. Συνήθως το προφίλ έχει τη μορφή γραφήματος, το οποίο αναλύει ένα σύνθετο 
πλέγμα σχέσεων με πιο παραστατικό, σχηματικό τρόπο. 
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η αξιολόγηση στο ειδικό λεξικό De Landsheere (1979: 111) ορίζεται ως «η κοινωνική 

διεργασία η οποία καταλήγει στην έκφραση μιας αξιολογικής κρίσης» (Τσοπάνογλου, 

2000: 33). Αξιολογώ σημαίνει, επομένως, διατυπώνω ένα σχόλιο, λέω την άποψή μου, 

σχετικά με την αξία που έχει κάποιος ή κάτι. 

Σε αντιδιαστολή με την αξιολόγηση, στο ίδιο λεξικό, στο λήμμα μέτρηση, αναφέρεται 

ότι  μέτρηση,  στις  επιστήμες  γενικά,  θεωρείται  «η  απόδοση  ενός  αριθμού  σε  ένα 

αντικείμενο ή συμβάν σύμφωνα με ένα κανόνα γενικά αποδεκτό» (1979: 172). Έτσι, 

στο  σημείο  για  την  αξιολόγηση  της  επίδοσης  του  μαθητή  έχουν  εκφραστεί 

διαφορετικές  απόψεις  για  το  μέσο  έκφρασης  του  αποτελέσματος,  όπως  είναι  οι 

κλίμακες  αριθμών  (0-20  ή  0-100),  η  κλίμακα  με  γράμματα  (Α-Β-Γ-Δ-Ε),  ο 

χαρακτηρισμός με λέξεις (άριστα, πάρα πολύ καλά, κτλ.), το σχόλιο για την αξία που 

έχει κάποιος ή κάτι, κτλ.

Ο εκπαιδευτικός, όμως, διερωτάται, μήπως είναι τελικά μέτρηση η αξιολόγηση των 

μαθητών του, εφόσον κάθε φορά που τους αξιολογεί τους βάζει ένα βαθμό, εκφράζει 

δηλαδή την αξιολογική του κρίση με ένα αριθμό; Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η 

μέτρηση  είναι  μια  «αντικειμενική»  διεργασία  που  έχει  περισσότερο  ποσοτική 

διάσταση,  σε  αντίθεση  με  την  αξιολόγηση  που  χαρακτηρίζεται  από  μία  δόση 

«υποκειμενισμού»,  αφού  καταλήγει  σε  υποκειμενική  κρίση  και  έχει  ποιοτική 

διάσταση.  Τι  γίνεται,  όμως,  με  την  εξέταση  των  μαθητών  που  η  ετυμηγορία  του 

δασκάλου εκφράζεται με αριθμό; Πρόκειται για ψευδαίσθηση πως είναι δυνατό να 

αξιολογήσουμε τους μαθητές με τόση ακρίβεια και αντικειμενικότητα. Αξιολόγηση, 

όπως  αναφέρθηκε  στο  κεφάλαιο  1.2.,  είναι  η  διαδικασία  και  το  προϊόν  χρήσης 

τακτικής κλίμακας, με βασική νοητική διεργασία τη σύγκριση (Τσοπάνογλου, 2000). 

Μπορεί να ισχυριστεί κάποιος, καταχρηστικά, ότι ένας μαθητής που πήρε σε ένα τεστ 

84 στις 100 μονάδες είναι δύο φορές καλύτερος από κάποιον που εξασφάλισε 42 στις 

100, αλλά ο ισχυρισμός είναι αβάσιμος, αφού τα διάφορα ερωτήματα δεν έχουν το ίδιο 

βάρος. 

Γύρω από  τη  χρήση  της  ποσοτικής  ή  της  ποιοτικής  απόδοσης  της  επίδοσης  έχει 

αναπτυχθεί  μια πλούσια επιχειρηματολογία,  με βάση θεωρητικές  αντιλήψεις  ή και 

ευρήματα εμπειρικών ερευνών, μέσα από την οποία επισημαίνονται τα πλεονεκτήματα 

και  τα  μειονεκτήματα  της  καθεμιάς.  Το  ζητούμενο  όμως,  όπως  αναφέρει  ο 

Κωνσταντίνου (2004), δεν είναι αν υποστηρίζει ή αρνείται κάποιος τη μία ή την άλλη 

περίπτωση,  αλλά  τι  επιδιώκεται  με  τους  προσδιορισμούς-χαρακτηρισμούς  των 
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επιδόσεων, σε σχέση με τις μαθησιακές και γενικά παιδαγωγικές διαδικασίες, και ποια 

πρακτική μορφή-χρήση μπορούν να πάρουν αυτές. 

Σύμφωνα,  λοιπόν,  με  την  παιδαγωγική  λειτουργία  της  αξιολόγησης,  προέχουν 

παιδαγωγικοί  προβληματισμοί  με  επίκεντρο  την  οργάνωση  και  τους  στόχους  των 

παιδαγωγικών  διαδικασιών,  όπως  πού  αποσκοπεί  η  αξιολόγηση,  ποιες  μορφές 

επιδόσεων  αξιολογούνται  στο  σχολείο  και  με  ποιο  τρόπο  θα διατυπωθούν και  θα 

ανακοινωθούν και με ποιες τεχνικές γίνεται η αξιολόγηση.     

1.7.1. Ποσοτική απόδοση της επίδοσης – βαθμολόγηση 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια καλή αξιολόγηση είναι (α) η εγκυρότητα, 

δηλαδή το αποτέλεσμα μιας εξεταστικής δοκιμασίας να ελέγχει αυτό ακριβώς που ο 

εξεταστής είχε την πρόθεση να ελέγξει, (β) η αξιοπιστία, αν δηλαδή μια διαδικασία 

αξιολόγησης όσες φορές και αν επαναληφθεί, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, να δίνει το 

ίδιο  ή  περίπου  το  αυτό  αποτέλεσμα,  (γ)  η  αντικειμενικότητα,  όταν  δηλαδή  δεν 

επηρεάζεται από διάφορους μη σχετικούς προς την αξία του κρινόμενου παράγοντες, 

όπως η συμπάθεια ή η αντιπάθεια του κριτή προς τον κρινόμενο, (δ) η διακριτικότητα, 

αν δηλαδή μια εξεταστική δοκιμασία έχει την ικανότητα να κατατάσσει τους μαθητές 

σε διαφορετικές κατηγορίες αξιολογήσεως, ανάλογα με την αξία του καθενός και (ε) η 

πρακτικότητα και η οικονομία, αν είναι δηλαδή εύκολη η χρήση της τόσο από πλευράς 

των εξεταζόμενων και αν δεν απαιτεί πολύ χρόνο και πολύ προσωπικό ούτε κατά την 

εξέταση ούτε κατά τη διόρθωση των δοκιμίων (Κασσωτάκης, 1981). 

Η  έκφραση  της  απόδοσης  ενός  μαθητή  με  ποσοτικά  μεγέθη  παρουσιάζει  πολλές 

αδυναμίες ως προς  την αντικειμενικότητα,  την αξιοπιστία και  την εγκυρότητα,  ως 

προς τα κύρια χαρακτηριστικά δηλαδή μιας καλής μέτρησης. Τα επίμαχα σημεία, που 

θέτουν υπό αμφισβήτηση και  κάνουν επισφαλή τη διάγνωση της  αξιολόγησης και 

συνεπώς διαμορφώνουν αντιλήψεις που καθιστούν τα ποσοτικά μέσα απόδοσης των 

επιδόσεων  «αμφισβητούμενα  και  με  σχετική  αξία»  καθώς  και  «αναξιόπιστους» 

δείκτες  του  φαινομένου  που  υποτίθεται  ότι  «αναπαριστούν»,  έχουν  κατεξοχήν  ως 

επίκεντρο  την  απεικόνιση  του  εμπειρικού  κόσμου  (ψυχικά  φαινόμενα,  γεγονότα, 

καταστάσεις)  με  αριθμούς  (βαθμούς),  την  υποκειμενικότητα  του  αξιολογητή,  την 

επίδραση της κοινωνικής περίστασης στην κρίση του αξιολογητή και βέβαια την ίδια 

την προσωπικότητα του μαθητή (Κωνσταντίνου, 2004). 
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Ο Καψάλης  (1998:  555-559)  αναφέρει  έξι  παράγοντες  οι  οποίοι  επηρεάζουν  την 

αντικειμενικότητα, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της ποσοτικής απόδοσης της 

επίδοσης:

I.  ..Σφάλματα αναφοράς. Η παραδοσιακή βαθμολογία στηρίζεται στην υπόθεση 

πως  ένα  μέρος  των  μαθητών  ανταποκρίνεται  απόλυτα στις  απαιτήσεις  του 

αναλυτικού  προγράμματος,  ένα  άλλο  μέτρια  και  ένα  τρίτο  όχι.  Άμεση 

διδακτική συνέπεια της υπόθεσης αυτής είναι η προσπάθεια η διδασκαλία και 

οι απαιτήσεις του εκπαιδευτικού να μην προσανατολίζονται απλώς στο μέσο 

όρο, αλλά να διαφοροποιούνται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να απευθύνονται και 

να ικανοποιούν όλους τους μαθητές. Ανάλογη βέβαια θα είναι κατ΄ ανάγκην 

και η βαθμολογία.

II.   Η επίδραση της άλω10. Κατά την διατύπωση μιας κρίσης για έναν άνθρωπο 

διαπιστώνεται η τάση να κρίνονται οι επί μέρους ιδιότητές του όχι καθαυτές, 

αλλά σύμφωνα με  τη γενική πρώτη εντύπωση.  Έτσι  λοιπόν η βαθμολογία 

επηρεάζεται  από  πολλά  άλλα  χαρακτηριστικά  της  προσωπικότητας  του 

μαθητή, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την επίδοση. Μια ιδιαίτερα έντονη 

θετική ή αρνητική ιδιότητα του μαθητή μπορεί να επηρεάσει το βαθμολογητή 

στην κρίση του για άλλες ιδιότητες και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς 

του.

III.   Η  επίδραση  της  επιείκειας.  Η  επίδραση  αυτή  αποτελεί  εξειδίκευση  της 

«επίδρασης της άλω». Παρατηρήθηκε ότι κατά τη διατύπωση κρίσης ή απλής 

γνώμης για οικεία, προσφιλή ή συμπαθή πρόσωπα ο εξεταστής προδιατίθεται 

«επιεικέστερα» απέναντί τους, παρά σε ξένα ή αντιπαθή άτομα. 

IV.   Πλάνη της εγγύτητας. Αποδείχτηκε πως η εγγύτητα στο χώρο ή το χρόνο 

επιδρά εξομοιωτικά στην εικόνα που σχηματίζουμε για κάτι ή για κάποιον. 

Έτσι, η βαθμολογία γραπτών δοκιμίων ενός εξεταστή παρουσιάζει υψηλότερο 

δείκτη συνάφειας, όταν τα γραπτά βαθμολογούνται μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. 

V.   Τάση  της  προσκόλλησης.  Είναι  η  τάση  να  παραμένει  ο  εκπαιδευτικός 

προσκολλημένος επί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα σε ένα βαθμό που έδωσε 

κάποτε σε ένα μαθητή, έτσι ώστε η αρχική βαθμολόγηση σε ένα μάθημα να 

10 Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και ως «σύνδρομο του φωτοστέφανου».  
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επηρεάζει  σημαντικά  τις  επόμενες.  Στη  βαθμολογική  αυτή  «αδράνεια» 

καταλήγει  ίσως  ο  εκπαιδευτικός,  γιατί  δε  θέλει  να  αυτοδιαψευστεί, 

υπακούοντας έτσι σε μια γενικότερη ψυχολογική ανάγκη, η ικανοποίηση της 

οποίας συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας.

VI.   Λάθη κοινωνικής αντίληψης. Είναι τα λάθη που προέρχονται από την τάση 

να επηρεαζόμαστε στις κρίσεις μας από προκαταλήψεις, ιδέες, στάσεις κτλ. 

που επικρατούν στο κοινωνικό μας περιβάλλον. 

Ο Κωνσταντίνου (2004),  τέλος,  προσθέτει  και  σφάλματα που έχουν σχέση με την 

ταξινόμηση και ιεράρχηση των μαθημάτων σε κύρια και δευτερεύοντα και σφάλματα 

που σχετίζονται με το φύλο και προέρχονται από την επιεικέστερη βαθμολόγηση των 

κοριτσιών έναντι των αγοριών ή σφάλματα που προέρχονται από την «προκατάληψη» 

ότι  τα κορίτσια παρουσιάζουν «καλύτερες» επιδόσεις  στα λεγόμενα «φιλολογικά», 

ενώ τα αγόρια στα μαθηματικά ή τα φυσιογνωστικά μαθήματα.              

1.7.2. Ποιοτική απόδοση της επίδοσης – περιγραφική αξιολόγηση 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο η ποσοτική απόδοση της επίδοσης 

(βαθμολόγηση) έχει ως σκοπό να αποτυπώσει την πρόοδο του μαθητή και να παρέχει 

τις  πληροφορίες  για  τις  δεξιότητες  που  έχει  ή  δεν  έχει  αποκτήσει.  Εντούτοις,  η 

βαθμολόγηση δεν είναι συχνά λεπτομερής για να δώσει στους γονείς ή στον ίδιο το 

μαθητή  μια  πλήρη  εικόνα  για  την  κατανόηση  αυτού  που  έχει  μάθει  ή  έχει 

ολοκληρώσει πραγματικά (Wiggins, 1994).

Από αυτό φαίνεται ότι η βαθμολόγηση ως διαδικασία αμφισβητείται όχι μόνο για την 

εγκυρότητα, την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία της, αλλά και για τη μη πλήρη 

απόδοση  των  νοητικών  και  συναισθηματικών  λειτουργιών  στις  διάφορες 

δραστηριότητες  του μαθητή.  Η περιγραφική αξιολόγηση,  ως μια αυθεντική μορφή 

αξιολόγησης, αποτυπώνει τη συνολική πορεία του μαθητή, συλλέγοντας πληροφορίες 

για την επίδοση του μαθητή μέσω της παρατήρησης και ερωτήσεων ανοικτού τύπου, 

οι  οποίες  καταγράφονται  σε  φύλλα  σχολικής  επίδοσης.  Με  την  περιγραφική 

αξιολόγηση δεν  επιδιώκεται  η  συνολική  αξιολόγηση του  μαθητή  σε  σχέση  με  το 

προσδοκώμενο αποτέλεσμα της διδασκαλίας,  αλλά τον προσδιορισμό της επίδοσής 

του  σε  σχέση  με  κάθε  ένα  διδακτικό  στόχο  ξεχωριστά.  Με  τον  τρόπο  αυτό 

δημιουργείται  ένα  φύλλο  περιγραφικής  αξιολόγησης,  στο  οποίο  κατακόρυφα 

υπάρχουν τα κριτήρια αξιολόγησης και οριζόντια οι περιγραφές της επίδοσης. 
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Η  χρήση  της  περιγραφικής  αξιολόγησης  είναι  εναρμονισμένη  με  την  παραδοχή, 

σύμφωνα  με  την  οποία  οι  ποσοτικοί  δείκτες  δεν  πρέπει  να  αναγορευτούν  σε 

αυτοσκοπό  για  τους  μαθητές  και  να  καλλιεργήσουν  ανταγωνιστικές  διαθέσεις 

ανάμεσά  τους.  Ένα  ενδεικτικό  παράδειγμα  τίτλου  προόδου  σπουδών  με  αμιγή 

περιγραφικό  χαρακτήρα  από  ένα  μαθητή  που  βρίσκεται  στη  δεύτερη  τάξη  της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος παρουσιάζεται 

από τον Κωνσταντίνου (2004: 129):

Εργασιακή – κοινωνική συμπεριφορά 

Ο  Γιάννης  δεν  είχε  στενή  επικοινωνία  με  τους  συμμαθητές  και  το  δάσκαλο.  Στις  

ομαδικές-συλλογικές εργασίες ήταν πάντα πρόθυμος να συνεργαστεί και να βοηθήσει.  

Ωστόσο, έψαχνε ο ίδιος τους συνεργάτες-συμμαθητές του. Στην αδικία, την ασυνέπεια  

και  στη  μη  τήρηση  των  κανόνων  έδειχνε  ιδιαίτερες  ευαισθησίες.  Στις  συγκρούσεις  

προσπαθούσε να βρει λύσεις επικαλούμενος τους κανονισμούς, αλλά επειδή έδειχνε μια 

υπερευαισθησία  στο  ζήτημα  αυτό,  πολλές  φορές  δεν  έβρισκε  κατανόηση  από  τους  

άλλους. 

Ο  Γιάννης  συμμετείχε  στο  μάθημα  με  ενδιαφέρον.  Εργαζόταν  κατεξοχήν  αργά  και  

προσεκτικά. Γι’ αυτό και δεν προλάβαινε πάντα να τελειώνει τις εργασίες του. Έδειχνε  

να αντιλαμβάνεται με ευκολία τα αντικείμενα μάθησης και μάλιστα πρωτοτυπούσε σε  

πολλά θέματα είτε με καινούριες ιδέες είτε με άλλες επινοήσεις. 

Επισημάνσεις για τα γνωστικά αντικείμενα 

Έχει  κάνει  σημαντική πρόοδο στην ανάγνωση κειμένων. Διαβάζει  εκφραστικά,  αλλά  

κάπου κάπου κομπιάζει. Έδειχνε να κατανοεί τα νοήματα των κειμένων. 

Στο μεταξύ στα γραπτά κείμενά του δεν παρουσιάζει πολλά ορθογραφικά λάθη. Στον  

προφορικό λόγο δείχνει κάποια διστακτικότητα εξωτερίκευσης των σκέψεων του. Στις  

μαθηματικές  ασκήσεις  έδειξε  ότι  διαθέτει  μαθηματική  αντίληψη  –  ικανότητα,  αλλά  

εξακολουθεί να κάνει κάποια λάθη στις εργασίες του, τα οποία πιθανώς να οφείλονται  

σε ενδεχόμενες ανασφάλειες στο ζήτημα αυτό...

Η  Bruadli (1998),  υποστηρίζοντας  τη  χρησιμότητα  των  σχολίων  σε  φύλλα 

περιγραφικής αξιολόγησης, τονίζει πως αν ένας μαθητής πάρει για παράδειγμα Β στην 

ορθογραφία, ένα σχόλιο μπορεί να ενημερώσει το γονέα ότι το παιδί του είναι γενικά 

καλός  ορθογράφος,  εντούτοις  ξεχνά  επανειλημμένα  να  γράφει  τα  ρήματα  τρίτου 

προσώπου  στον  ενεστώτα  με  –ει.  Κατά  συνέπεια,  τα  σχόλια  των  δασκάλων 
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μεταβιβάζουν συχνά οποιεσδήποτε πληροφορίες δεν έχουν εξηγηθεί εντελώς από το 

βαθμό. 

Καλογραμμένα σχόλια  παρέχουν  οδηγίες  στους  γονείς  και  στα  παιδιά για  το πώς 

μπορούν  να  κάνουν  βελτιώσεις  σε  συγκεκριμένες  ακαδημαϊκές  ή  κοινωνικές 

δεξιότητες. Παραδείγματος χάριν, ο δάσκαλος που έγραψε τον προηγούμενο σχολικό 

έλεγχο για την ορθογραφία, μπορεί να συμπεριλάβει και ποιες ασκήσεις μπορούν να 

βοηθήσουν το μαθητή να ενισχύσει  τις δεξιότητες ορθογραφίας του.  Η διαδικασία 

καταγραφής  των  σχολίων  μπορεί  να  είναι   χρήσιμη  και  για  τους  ίδιους  τους 

δασκάλους.  Η  καταγραφή  σχολίων  δίνει  την  ευκαιρία  στο  δάσκαλο  να 

αντικατοπτρίσει όλη την ακαδημαϊκή και κοινωνική πρόοδο των μαθητών. Η όλη αυτή 

διαδικασία οδηγεί τους δασκάλους να κατανοήσουν βαθύτερα τις δυνατότητες και τις 

ανάγκες κάθε μαθητή. 

Ωστόσο, και η περιγραφική αξιολόγηση, παρότι διευκολύνει περισσότερο από κάθε 

άλλο  μέσο  την  έκφραση  των  επιδόσεων  του  μαθητή,  εντούτοις  και  αυτή  είναι 

συνδεδεμένη με επίμαχα σημεία, στα οποία εστιάζονται οι επικρίσεις που δέχεται. Ένα 

από τα σημεία αυτά είναι ότι το ερμηνευτικό πεδίο της είναι ευρύ, με αποτέλεσμα να 

οδηγεί σε παρερμηνείες και λανθασμένες εκτιμήσεις. Άλλο επίμαχο σημείο αποτελεί η 

τάση  του  εκπαιδευτικού  αφενός  να  χρησιμοποιεί  (π.χ.  λόγω  φόρτου  εργασίας) 

στερεότυπες  και  τυποποιημένες  εκφράσεις  και  αφετέρου  να  υπεισέρχεται  στην 

προσωπική «σφαίρα» του μαθητή και της οικογένειας και  να δημοσιοποιεί  με τον 

τρόπο αυτό τις εκτιμήσεις του. Πρόβλημα αποτελούν, επίσης, οι ίδιοι οι γονείς, που 

δυσκολεύονται  να αναγνώσουν και να κατανοήσουν τις  περιγραφικές  επιλογές και 

επισημάνσεις του εκπαιδευτικού (Κωνσταντίνου, 2004).        

1.7.3. Σύγκριση ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης της επίδοσης 

Συγκρίνοντας γενικά την ποσοτική με την ποιοτική απόδοση της επίδοσης, οι οποίες 

δεν πρέπει  να λειτουργούν ως διαδικασίες αξιολόγησης σε αντιπαράθεση, αλλά ως 

αναγκαίο  συμπλήρωμα  η  μια  της  άλλης,  εντοπίζονται  αρκετά  σημεία  στα  οποία 

υπάρχουν διαφορές. 
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Στην  ποσοτική  απόδοση της  επίδοσης  δεν  αξιολογούνται  συνολικά οι  γνώσεις,  οι 

ικανότητες, οι δεξιότητες και οι διαδικασίες που ακολούθησαν οι μαθητές κατά τη 

διάρκεια  της  μάθησης.  Ακόμη  ο  δάσκαλος  αντιμετωπίζει  δυσκολίες  στο  να 

κατορθώσει να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για να βελτιώσει τη 

διδασκαλία  του  και  η  πληροφορία  ενός  βαθμού  είναι  πυκνή,  χωρίς  να  δίνονται 

ενδείξεις για τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία του μαθητή. Επίσης, με τη βαθμολογία 

ο μαθητής συγκρίνεται με τους συμμαθητές του και κατατάσσεται σε μια κλίμακα. 

Επιπλέον,  η πληροφορία που δίνει  είναι στιγμιαία,  διότι  αποδίδει την επίδοση του 

μαθητή σε συγκεκριμένες δοκιμασίες. Τέλος, οι μαθητές, και κατ΄ επέκταση  οι ίδιοι 

οι γονείς τους, αντιμετωπίζουν τη βαθμολογία σαν αναγκαίο κακό. 

Από την  άλλη,  στην ποιοτική απόδοση της  επίδοσης  περιγράφεται  η  επίδοση του 

μαθητή σε σχέση με κάθε ένα διδακτικό στόχο ξεχωριστά, σχηματίζοντας έτσι, τόσο ο 

δάσκαλος όσο και  ο ίδιος ο μαθητής,  ακριβή αντίληψη για τις  ικανότητες  και  τις 

ελλείψεις του. Παρέχονται περισσότερες πληροφορίες στο δάσκαλο, ώστε να κάνει τις 

αναγκαίες  παρεμβάσεις  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Ακόμη,  ο  μαθητής  δε 

συγκρίνεται με τους συμμαθητές του, αλλά με τον ίδιο τον εαυτό του με σκοπό τη 

βελτίωσή  του.  Επίσης,  ο  μαθητής  καλείται  να  αυτοαξιολογηθεί,  γεγονός  που  τον 

βοηθάει να ξεκαθαρίσει την εικόνα που έχει για την ακαδημαϊκή του πορεία. Τέλος, 

καθιστά τον ίδιο το μαθητή συμμέτοχο στη διαδικασία αξιολόγησής του και θέτει την 

αξιολόγηση ως μια σύνθετη και ανοικτή διαδικασία στην οποία εμπλέκονται, όχι μόνο 

ο δάσκαλος και ο μαθητής, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς. 

Παράλληλα  με  τις  διαφορετικές  απόψεις  σχετικά  με  τον  τρόπο  απόδοσης  της 

επίδοσης,  διαφαίνονται αλλαγές11 στους στόχους και στις μορφές αξιολόγησης του 

μαθητή,  οι  οποίες  οδήγησαν στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης, 

όπως  η  χρήση  ημερολογίου,  οι  συνθετικές  δημιουργικές  εργασίες  και  η  πιο 

διαδεδομένη ο Φάκελος Εργασιών του Μαθητή (portfolio assessment). 

2. Ο Φάκελος Εργασιών του παιδιού (Portfolio Assessment)

2.1. Εισαγωγή 

«Ο  Scott εξηγούσε στο δάσκαλό του για τη σπουδαιότητα των στοιχείων που είχε 

βάλει στο φάκελό του. Είχε δείξει μια ζωγραφιά («Με αυτό αποδεικνύω πως μπορώ να 

φτιάχνω ζωγραφιές, επειδή προηγουμένως δεν μπορούσα»), ένα κείμενο το οποίο είχε 

11 βλ. κεφ. 5.1.  
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γράψει («Προηγουμένως δεν μπορούσα να γράψω τόσο καλά και τώρα μπορώ»), μια 

λίστα  με  τα  βιβλία  που  είχε  διαβάσει  («Αυτό  αποδεικνύει  πως  είμαι  καλός 

αναγνώστης,  πως  μπορώ  να  διαβάσω  αυτά  τα  βιβλία»)  και  αυτό  το  φύλλο 

αξιολόγησης («Αυτό είναι το καλύτερο φύλλο αξιολόγησης που είχα ποτέ»). Μπορεί ο 

Scott να μην αξιολογήθηκε πολύ καλά, όμως η όλη δουλειά του στο φάκελο εργασίας 

του, αποκαλύπτει ένα μαθητή ο οποίος έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι σκέψεις για τη δουλειά του στο Φάκελο δείχνουν 

ότι είναι ενήμερος και ευχαριστημένος για την πρόοδό του» (Hansen, 1992).

O Scott αξιολογεί  μαζί με το δάσκαλό του την πρόοδό του κατά τη διάρκεια της 

σχολικής  χρονιάς,  παίρνοντας  απτά παραδείγματα εργασιών  που το αποδεικνύουν. 

Υπάρχουν πάρα πολλοί  τρόποι  να συλλέξεις  και  να οργανώσεις  τις  εργασίες  των 

μαθητών  για  αξιολόγηση.  Ένας  από  τους  πιο  διαδεδομένους  τρόπους  συλλογής 

εργασιών είναι και ο Φάκελος Εργασιών, ο οποίος είναι μια συνηθισμένη πρακτική 

στις  καλές  και  εφαρμοσμένες  τέχνες,  όπως  είναι  η  ζωγραφική,  η  τέχνη  της 

φωτογραφίας και η αρχιτεκτονική. 

Στο  παρόν  κεφάλαιο  θα  επεξηγηθεί  τι  είναι  ο  Φάκελος  Εργασιών,  γιατί 

χρησιμοποιείται  και  ποια  είναι  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  του.  Θα  αναφερθούν, 

επίσης, τα στάδια οργάνωσης τους φακέλου, τα είδη του, τι περιέχει και, τέλος, πώς 

μπορεί να αξιολογηθεί. 

2.2. Έννοια και ορισμός του Φακέλου Εργασιών 

2.2.1. Τι είναι Φάκελος Εργασιών 

Όπως οι  ζωγράφοι,  οι  φωτογράφοι  και  οι  αρχιτέκτονες  χρησιμοποιούν το Φάκελο 

(Portfolio) για να τοποθετήσουν τις δουλειές που έχουν κάνει και να απεικονίσουν το 

ταλέντο τους, έτσι και ο Φάκελος Εργασιών του μαθητή σχεδιάστηκε για να αποδείξει 

το ταλέντο του μαθητή.  Πιο συγκεκριμένα η  Vavrus (1990: 48) ορίζει  το Φάκελο 
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Εργασιών  ως  «μια  συστηματική  και  οργανωμένη  συλλογή  στοιχείων  που 

χρησιμοποιούνται  από  το  δάσκαλο  και  το  μαθητή,  για  να  παρακολουθήσουν  την 

ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων του μαθητή». 

Είναι μια συστηματική συλλογή των εργασιών ενός μαθητή, τα οποία συλλέγονται 

συναινετικά με βάση συγκεκριμένους στόχους. Ο Φάκελος Εργασιών είναι ένα αρχείο 

της μαθησιακής προόδου του μαθητή. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τι έχει  μάθει, 

πώς το έχει μάθει, πώς σκέφτεται, πώς υποβάλλει ερωτήσεις, πώς αναλύει, συνθέτει, 

παράγει,  δημιουργεί,  πώς επικοινωνεί με τους άλλους πνευματικά, συναισθηματικά 

και κοινωνικά (Grace, 1992).

Ο Φάκελος Εργασιών είναι μια συλλογή εργασιών του μαθητή μετά από συλλογισμό, 

η οποία έχει πρόθεση την ενεργητική και συχνά μεγάλης διάρκεια ανασκόπηση. Στο 

σχεδιασμό του Φακέλου Εργασιών πρέπει ο κάθε δάσκαλος να αποφασίσει τι είδους 

εργασίες θα συλλεγούν. Αυτή η απλή απόφαση οδηγεί στην εξέταση του σκοπού, του 

ακροατηρίου (audience) και της χρήσης του Φακέλου Εργασιών (Seidel et al., 1997: 

29).

Ο  Φάκελος  Εργασιών  είναι  μια  συλλογή  εργασιών  η  οποία  επιδεικνύει  τα 

ενδιαφέροντα και δίνει στοιχεία για τα ταλέντα του μαθητή. Χρησιμοποιείται για να 

δείξει ο μαθητής στους άλλους τι έχει πετύχει, έχει μάθει ή έχει φτιάξει. Είναι ένας 

ειδικός  τύπος  αυτοβιογραφίας  (Kimeldorf,  1994).  Ο Φάκελος  Εργασιών  δίνει  την 

ευκαιρία στο μαθητή να εμπλακεί στη μάθησή του, οδηγώντάς τον να σκεφτεί τρόπους 

βελτίωσης.  Είναι  ένας  χώρος  που  μπορεί  να  φυλάξει  τις  εργασίες  του για  να τις 

επιδείξει σε μελλοντικό χρόνο, όταν χρειαστεί. Επίσης, τον βοηθά να προσδιορίσει τις 

γνώσεις, τις ανάγκες καθώς και τα κίνητρά του και να θέσει μελλοντικούς στόχους. 

Οι  Tierney,  Carter και Desai (1991) αναφέρουν τρία βασικά στοιχεία για το Φάκελο 

Εργασιών: 

I.  Ο Φάκελος  Εργασιών  είναι  μια  συστηματική  συλλογή εργασιών  η  οποία 

εκτελείται από το δάσκαλο μαζί με το μαθητή. Βασικά βοηθά στο να εξεταστεί 

η προσπάθεια, η βελτίωση, η πορεία και η επιτυχία του μαθητή. Μέσω των 

συλλογισμών στις εργασίες των μαθητών, δάσκαλοι και μαθητές μπορούν να 

εργαστούν μαζί για να εντοπίσουν τις δυνατότητες, τις ανάγκες και την πρόοδο 

των μαθητών.
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II.  Ο Φάκελος Εργασιών δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι το όχημα για 

συνεχή  αξιολόγηση  από  τους  μαθητές.  Παρουσιάζουν  δραστηριότητες  και 

διαδικασίες, όπως η συλλογή, η σύγκριση, η αυτοαξιολόγηση και η διατύπωση 

στόχων. 

III.   Μερικά  από  τα  σημεία  που  αποτελούν  βάση  της  χρήσης  του  Φακέλου 

Εργασιών  είναι  η  πίστη  για  την  ανάπτυξη  διαδικασιών  για  σχεδιασμό  και 

παρουσίαση τι πραγματικά κάνουν οι μαθητές, η δέσμευση για εμπλοκή του 

μαθητή στην αυτοαξιολόγηση και η παροχή βοήθειας στους μαθητές για να 

γνωρίσουν την πρόοδό τους και η πίστη πως η αξιολόγηση πρέπει να λάβει 

υπόψη:  α)  τη  διαδικασία  κατάταξης  των  μαθητών,  β)  τις  εργασίες  που 

αναπτύσσουν,  γ)  τις  βελτιώσεις  που επιτυγχάνουν,  δ)  την  προσπάθεια  που 

αναλίσκουν,  όπως,  και  ε)  το  πώς  αυτά  τα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα 

ποικίλουν. 

Όλη αυτή η διαδικασία επιλογής εργασιών, ώστε να συμπεριληφθούν στο Φάκελο, 

πρέπει να περιλαμβάνει οδηγίες για τις επιλογές, τα κριτήρια για την αξιολόγησή τους 

και στοιχεία για την αυτοκριτική του μαθητή (Arter &  Spandel, 1992). Ο Φάκελος 

Εργασιών δεσμεύει  τους μαθητές σε ένα κύκλο αξιολογήσεων και εκτιμήσεων. Οι 

μαθητές,  εργαζόμενοι  μόνοι  τους  ή  μαζί  με  άλλους,  κάνουν  ανασκόπηση  των 

εργασιών τους, απεικονίζονται οι προσπάθειές τους και αναμειγνύονται ενεργά στην 

αυτοαξιολόγηση. 

Οι  Belanoff και  Dickson (1991), μεταξύ των άλλων, αναφέρουν πως: α) ο Φάκελος 

Εργασιών είναι ένα ιδιαίτερα κατάλληλο «όχημα» για την ανάπτυξη μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων. Δάσκαλος και μαθητής μπορούν να δουν και να απεικονίσουν τι έχει γίνει 

κατά τη διάρκεια μια περιόδου, β) τα στοιχεία για την αξιολόγηση ανακύπτουν από τη 

διαλογική συζήτηση δασκάλου-μαθητή και γ) αναπόφευκτα θέτει τους χρήστες του σε 

μεγαλύτερα  ζητήματα διδασκαλίας,  εκμάθησης,  στόχων  και  μελέτης  της  ίδιας  της 

προσωπικότητας των μαθητών. 

Ο Φάκελος Εργασιών δεν είναι μια συλλογή από ζωγραφιές και γραπτά των μαθητών 

που συγκεντρώνονται, ώστε να αναδείξουν την προσπάθεια που έχουν καταβάλει οι 

μαθητές και κατ΄ επέκταση οι δάσκαλοι στη διάρκεια του σχολικού έτους. Αντίθετα, 

είναι  μια  συστηματική  συλλογή  εργασιών,  η  οποία  γίνεται  σε  συνάφεια  με 

συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους και που αξιολογείται με τα ίδια κριτήρια. Η 
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αξιολόγησή  του  μπορεί  να  γίνει  μεμονωμένα  σε  κάθε  εργασία  ή  συνολικά.  Η 

δημιουργία του είναι  ευθύνη του μαθητή με την καθοδήγηση και  υποστήριξη του 

δασκάλου, και συχνά με τη συμμετοχή των συνομήλικων και των γονέων του. Το 

ακροατήριο (audience) αξιολογεί το φάκελο. 

Ο  Φάκελος  Εργασιών  προάγει  τρεις  βασικές  δεξιότητες:  αυτοσυνειδητοποίηση, 

αυτοαξιολόγηση  και  επικοινωνία  (Kimeldorf,  1994).  Οι  μαθητές  συνειδητοποιούν 

περισσότερα για τον εαυτό τους με τη συλλογή εργασιών στο φάκελό τους. Κάνουν 

εξάσκηση στην αυτοαξιολόγηση με την επιλογή των εργασιών τους και επικοινωνούν, 

όταν μοιράζονται το φάκελό τους με άλλους.

Τέλος,  η  αξιολόγηση  βάσει  του  Φακέλου  Εργασιών  μπορεί  να  γίνει  περισσότερο 

αντιληπτή σε αντιδιαστολή με τις παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης.  Ο πιο κάτω 

πίνακας παρουσιάζει περιληπτικά τις διαφορές της αξιολόγησης με βάση το Φάκελο 

Εργασιών και της παραδοσιακής αξιολόγησης (Tierney, Carter & Desai, 1991):
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  Πίνακας 1: Σύγκριση Φακέλου Εργασιών και Παραδοσιακής Αξιολόγησης

Αξιολόγηση βάσει Φακέλου Εργασιών Παραδοσιακή Αξιολόγηση

Αντιπροσωπεύει όλο το εύρος της 

παραγωγής γραπτού και προφορικού 

λόγου, στο οποίο συμμετέχουν οι 

μαθητές.

Οι μαθητές αξιολογούνται σε ένα 

περιορισμένο εύρος δοκιμασιών, οι οποίες 

μπορούν να μην αντιστοιχούν με αυτά 

που μπορούν οι μαθητές να κάνουν. 

Εμπλέκει τους μαθητές στην αξιολόγηση 

της προόδου τους και στο να θέτουν 

στόχους μάθησης. 

Μηχανικά τα αποτελέσματα.

Μετρά τα επιτεύγματα του κάθε μαθητή, 

καθώς επιτρέπει τις ατομικές διαφορές.

Αξιολογεί όλους τους μαθητές στην ίδια 

κατεύθυνση.

Αντιπροσωπεύει μια συναινετική 

προσέγγιση της αξιολόγησης. 

Έχει στόχο την αυτοαξιολόγηση.

Η διαδικασία αξιολόγησης δεν είναι 

συναινετική. 

Η αξιολόγηση των μαθητών δεν είναι 

στόχος.

Απευθύνεται στη βελτίωση, την 

προσπάθεια και την επιτυχία. 

Απευθύνεται μόνο στην επιτυχία.

Συνδέει την αξιολόγηση και τη 

διδασκαλία με τη μάθηση. 

Χωρίζει τη μάθηση, την αξιολόγηση και 

τη διδασκαλία. 

2.2.2. Γιατί χρησιμοποιείται ο Φάκελος Εργασιών 

Ο αντικειμενικός σκοπός της χρήσης του Φακέλου εργασιών είναι η βελτίωση της 

επίδοσης του μαθητή. Ο μαθητής χρησιμοποιεί  το Φάκελο για να προσδιορίσει τις 

γνώσεις  του,  τις  ανάγκες  του και  τα κίνητρά του.  Ο ίδιος  ο  Φάκελος  ευνοεί  την 

εμπλοκή του μαθητή στη μάθησή του,  οδηγώντας τον να σκεφτεί  ο ίδιος τρόπους 

βελτίωσης. 

Η Hill και η  Ruptic (1994: 33) αναφέρουν μεταξύ άλλων πως ο σκοπός της χρήσης 

του  Φακέλου  Εργασιών  μπορεί  να  είναι  ευρύτερος  από  την  αξιολόγηση  και  να 

αντικατοπτρίζει όλη τη φιλοσοφία και τους στόχους της εκπαίδευσης, όπως είναι η 

τεκμηρίωση  της  μάθησης  και  της  προόδου12,  η  επικέντρωση  στις  «καλύτερες 

12 βλ. επίσης Valencia, 1990 και Wolf, 1989b.   
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εργασίες»  των  μαθητών,  η  ενθάρρυνση  για  πρωτοβουλία  και  δημιουργικότητα,  η 

βελτίωση της διδασκαλίας,  η ανταλλαγή πληροφοριών με τις  οικογένειες  και τους 

άλλους  δασκάλους,  η  ανατροφοδότηση  των  μαθητών  και  η  δημιουργία  θετικής 

αυτοεικόνας, η ενθάρρυνση για συλλογισμό και η καθοδήγηση των μαθητών στο να 

θέτουν στόχους και η παροχή μιας συνολικής εικόνας για τις ικανότητες του μαθητή, 

για τον ίδιο το μαθητή και την οικογένειά του. 

Ένας καλά σχεδιασμένος Φάκελος Εργασιών μπορεί να προσφέρει στους δασκάλους 

τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την πρόοδο του μαθητή, στους γονείς τη δυνατότητα 

να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά με τους δασκάλους, ώστε να συζητήσουν για 

τις εργασίες των μαθητών, τη δυνατότητα σε δασκάλους και στις διευθύνσεις των 

σχολείων να αξιολογήσουν προγράμματα διδασκαλίας και τη δυνατότητα στους ίδιους 

τους μαθητές  να γίνουν συμμέτοχοι  στη διαδικασία αξιολόγησης (Hart,  1994).  Το 

τελευταίο σημείο είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά 

στην αξιολόγηση, επιλέγοντας τις κατάλληλες εργασίες, δικαιολογώντας την επιλογή 

τους. Όλη αυτή η διαδικασία αναπτύσσει τη δεξιότητα της αυτοαξιολόγησης. 

Ο Φάκελος Εργασιών δίνει  την επίδοση και την πρόοδο του μαθητή,  φτιάχνοντας 

πορτραίτα για τους μαθητές ως αναγνώστες και συγγραφείς, παρέχει απαντήσεις που 

βοηθούν τους μαθητές να αναγνωρίσουν, να διευκρινίσουν και να προοδεύσουν μέσα 

από την επιλογή στόχων, βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν την αυτοεικόνα τους και 

η  ίδια  η  χρήση  του  έχει  επιρροή  στις  πρακτικές  διδασκαλίας  που  έχει  ο  κάθε 

δάσκαλος, καθώς και στις απόψεις τους (Kieffer & Faust, 1994). Επιπλέον, δίνεται η 

δυνατότητα στους μαθητές να πάρουν την ευθύνη της μάθησής τους – «να αναλάβουν 

την  κυριότητα»  (Paulson,  Paulson &  Meyer,  1991).  Ο  Φάκελος  Εργασιών 

χρησιμοποιείται  ως  αναπόσπαστο μέρος  της  μάθησης.  Παρέχει  στους  μαθητές  και 

στους δασκάλους τους πληροφορίες για το πόσο καλά έχουν αναπτύξει τις δεξιότητές 

τους  και  τις  γνώσεις  τους  και  τι  χρειάζονται  επιπλέον  για  να  τις  αναπτύξουν 

περισσότερο. Προσφέρει ένα διαγνωστικό εργαλείο, που παρέχει στους μαθητές το 

προφίλ των δεξιοτήτων τους για να τους βοηθήσει να γίνουν όλο και περισσότερο 

ανεξάρτητοι μαθητές (Barootchi & Keshavarz, 2002). 

Η αξιολόγηση μέσω του Φακέλου Εργασιών είναι από τη φύση της ενσωματωμένη 

πλήρως στην οδηγία. Δεν υπάρχει χρόνος που χάνεται στην αξιολόγηση και η ίδια η 

αξιολόγηση αποτελεί μια αληθινή εμπειρία μάθησης και όχι μια εξωτερική διαδικασία 

μάθησης. Η αυξανόμενη μεταγνώση, η οποία δημιουργείται μέσα από τη χρήση του 
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Φακέλου Εργασιών, έχει  ένα θετικό αντίκτυπο στην αυτοπεποίθηση των μαθητών, 

διευκολύνει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές εκμάθησης και αυξάνει τη 

δυνατότητα των μαθητών να αξιολογήσουν και να αναθεωρήσουν την εργασία τους. 

Ακόμη, προσφέρεται η δυνατότητα στο δάσκαλο να γνωρίσει σε βάθος το μαθητή του, 

ώστε να μπορέσει να εξατομικεύσει την οδηγία προς αυτόν. Τέλος, η δυνατότητα που 

δίνεται  για  συμμετοχή  των γονέων μέσα από το  Φάκελο αποτελεί  ένα σημαντικό 

παράγοντα  στην  εκπαιδευτική  επιτυχία  και  συμβαδίζει  απόλυτα  με  τις  σύγχρονες 

θεωρίες για το νέο ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος.          

2.2.3. Τα βασικά χαρακτηριστικά του 

Τα  βασικά  χαρακτηριστικά  του  Φακέλου  Εργασιών,  τα  οποία  τονίζονται  στη 

βιβλιογραφία είναι τα ακόλουθα (Γεωργούσης, 1998): 

I. Η  χρήση  στοιχείων  που  αντικατοπτρίζουν  εργασία  σε  πραγματικές 

καταστάσεις της ζωής. 

II. Τα  χρονικά  πλαίσια  του  Φακέλου  Εργασιών.  Η  διαφορά  του  Φακέλου 

Εργασιών  από  μια  συμβατική  εξέταση  είναι  ότι  μπορεί  να  «συλλάβει» 

προσπάθειες  μιας  σχετικά  εκτεταμένης  χρονικής  περιόδου.  Προσφέρει  ένα 

περιβάλλον που επιτρέπει λάθη, αποτυχημένες προσπάθειες και αδιέξοδα, τα 

οποία επεκτείνονται σε μακρύτερες χρονικές περιόδους για διορθώσεις λαθών, 

λύσεις  προβλημάτων  και  παραγωγικές  δημιουργικές  αλλαγές  στην 

κατεύθυνση του μαθητή. 

III. Η συγκέντρωση σημαντικών εργασιών για αξιολόγηση, δηλαδή οι εργασίες 

που  απαιτούν  υψηλότερα  επίπεδα  κατανόησης  (ανάλυση,  σύνθεση  και 

αξιολόγηση),  εκείνες  που  απαιτούν  εφαρμογή  ειδικών  διαδικασιών  ή 

στρατηγικών για να καταλήξει κάποιος σε απαντήσεις, και εκείνες που είναι 

πολύπλοκες και προκλητικές. 

IV. Η ενθάρρυνση  συνεργασίας  μεταξύ  μαθητών  και  μεταξύ  διδάσκοντος  και 

μαθητή.

V. Η  χρήση  πολλαπλών  διαστάσεων  για  την  αξιολόγηση  της  εργασίας  του 

μαθητή. Πρέπει να εξετάζουν πέρα από απλές γνώσεις και τις στρατηγικές 

που  συνδέονται  με  το  περιεχόμενο  συγκεκριμένης  ύλης,  μεθόδους 

διερεύνησης και διαδικασίες εργασίας που είναι ουσιώδη συστατικά στοιχεία 

της μάθησης των μαθητών. 

VI. Η ενθάρρυνση της αναλυτικής σκέψης των μαθητών.
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VII. Η συγχώνευση της αξιολόγησης και της διδασκαλίας. Η αξιολόγηση πέρα από 

ακριβείς πληροφορίες για την εκτέλεση του μαθητή σε συνεχή βάση, πρέπει 

να παρωθεί τους μαθητές για μάθηση και να διευκολύνει τη διδασκαλία. 

Πέραν από αυτά τα χαρακτηριστικά  που έχουν αναφερθεί  αναφύονται  και  κάποια 

ερωτήματα  όπως  το  ποιος  αποφασίζει  τι  θα  περιληφθεί  στο  Φάκελο,  σε  ποιους 

απευθύνεται, πού παραμένει ο Φάκελος και ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου και του 

μαθητή. 

Ο Φάκελος Εργασιών του μαθητή, ως εναλλακτική μορφή αξιολόγησης, αποτελεί μια 

ανοικτή  διαδικασία  και  συνευθύνη  εκπαιδευτικού  και  μαθητή.  Το  κοινό  των 

αξιολογητών (audience) στο οποίο απευθύνεται ο φάκελος έχει ως στόχο να μελετήσει 

το φάκελο και να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης του μαθητή. Κύριος αποδέκτης του 

φακέλου είναι ο ίδιος ο μαθητής (Seely, 1994). Οι φάκελοι παραμένουν στο σχολείο 

σε ασφαλή χώρο και η φύλαξή τους είναι συνευθύνη μαθητή και δασκάλου. Όταν ο 

μαθητής έχει  να προσθέσει κάτι στον ατομικό του φάκελο, ζητά την άδεια από το 

δάσκαλο ή ένα υπεύθυνο μαθητή. Ο φάκελος δε μεταφέρεται στο σπίτι, παρά μόνο με 

την άδεια του δασκάλου, όταν χρειαστεί και η συμβολή των γονιών στην αξιολόγηση. 

Όσον αφορά, τέλος, το ρόλο του δασκάλου και του μαθητή μέσα στην εναλλακτική 

αυτή μορφή αξιολόγησης φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα (Tierney,  Carter &  Desai, 

1991):
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Πίνακας 2: Ο ρόλος του δασκάλου και του μαθητή στη χρήση του Φακέλου 

Εργασιών 

Ο ρόλος του δασκάλου Ο ρόλος του μαθητή

Παρέχει μια καλά εφοδιασμένη τάξη. Επιλέγει τα θέματα που θα γράψει. 

Σχεδιάζει τη συμμετοχή, την 

αλληλεπίδραση και την ενθάρρυνση των 

μαθητών, ώστε να κάνουν τις 

δραστηριότητες της τάξης.  

Επιλέγει το υλικό ανάγνωσης. 

Παρέχει χρόνο για αξιολογήσεις οι οποίες 

ενθαρρύνουν τη λήψη αποφάσεων, τη 

σχεδίαση, τη συζήτηση, τη μελέτη και την 

ανταπόκριση.

Οργανώνει, διατηρεί και ευθύνεται για τη 

χρήση του Φακέλου Εργασιών. 

Παρέχει οδηγίες και διαμορφώνει τις 

προσδοκίες. 

Συμμετέχει στη διαδικασία της αυτο- και 

ετεροαξιολόγησης.  

Αξιολογεί την πρόοδο, την προσπάθεια, 

τη διαδικασία και την επιτυχία του 

μαθητή. 

Συλλέγει, αναλύει, συγκρίνει και επιλέγει 

τις εργασίες που τον αντιπροσωπεύουν. 

Βοηθά τους μαθητές να διαχειριστούν το 

Φάκελο. 

Συνεργάζεται μαζί με άλλους για να 

κατανοήσει τις δυνατότητες και τις 

αδυναμίες του. 

Επιλέγει και αναλύει τις εργασίες των 

μαθητών. 

Θέτει στόχους.

Αναπτύσσει ένα διαλογικό στυλ μάθησης.

Χρησιμοποιεί πληροφορίες που τις έχει 

μαζέψει μετά από διάλογο με τους 

μαθητές.

Χρησιμοποιεί τις αναλύσεις και τις 

εργασίες στην έκθεση για τους 

συμμετέχοντες. 

2.3. Τυπολογία Φακέλου Εργασιών 
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Οι  Φάκελοι  Εργασιών  ανάλογα  με  το  ακροατήριο  στο  οποίο  απευθύνονται,  τους 

σκοπούς τους οποίους προσπαθούν να επιτύχουν και τις προσπάθειες των μαθητών 

που αξιολογούν διακρίνονται σε διαφορετικούς τύπους. 

Ο Φάκελος Εργασιών μπορεί να έχει διαφορετικό σκοπό σε διαφορετικές στιγμές κατά 

τη  διάρκεια  της  σχολικής  χρονιάς.  Με  βάση  το  σκοπό  και  τη  χρονική  διάρκεια 

αναφύονται δύο τύποι Φακέλου: α) ο Φάκελος Διαδικασίας (process portfolio) και β) 

ο Φάκελος Προϊόντος (product portfolio) (Cole et al. 2000: 10-11). 

Ο βασικότερος  και περισσότερο αποτελεσματικός τύπος  portfolio είναι  ο Φάκελος 

Διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μαθητές χρησιμοποιούν το 

φάκελο ως εργαλείο ανάπτυξης. Πρέπει να αποδεικνύει ο μαθητής την επίδοση του 

κατά την έναρξη εκμάθησης μιας περιοχής του αναλυτικού προγράμματος. Στο σημείο 

αυτό οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις, όπως: γιατί η επίδοσή σου είναι 

σε  αυτό  το  επίπεδο;  Σε  ποια  κατεύθυνση  πιστεύεις  ότι  θα  μετακινηθείς;  Πώς 

σχεδιάζεις  να  βρεθείς  εκεί;  Πότε;  Καθώς  οι  μαθητές  προοδεύουν,  οι  δάσκαλοι 

συλλέγουν προσωρινές ενδείξεις, για να τεκμηριώσουν τη μετακίνηση των μαθητών 

προς τη μάθηση. Όταν οι μαθητές συμπληρώσουν επιτυχώς την εργασία τους, η τελική 

ένδειξη  πρέπει  να  τοποθετηθεί  στο  Φάκελο.  Μόλις  οι  μαθητές  κατανοήσουν  την 

εργασία  τους,  χρειάζεται  μια  περίληψη  του  τι  τους  οδήγησε  στη  μάθηση  και  τι 

χρειάζονται για το μέλλον. 

Ακόμη και ημιτελής εργασία μπορεί να τοποθετηθεί στο Φάκελο, για να αναγνωριστεί 

μια προβληματική περιοχή. Οι μαθητές, τότε, σκέφτονται γιατί είναι πρόβλημα και τι 

μπορεί να γίνει γι’ αυτό. Η Wolf (1989a) εξηγεί ότι η χρονολογική παρακολούθηση 

της εργασίας των παιδιών και η καταγραφή της εξέλιξής της παρέχει μια αξιόλογη 

άποψη της διαδικασίας μάθησής τους. Μέσα στο φάκελο μπορούν να συμπεριληφθούν 

πολλές εργασίες (projects),  εργασίες που βρίσκονται  σε εξέλιξη και αποτελέσματα 

εξετάσεων ως δείγματα της όλης προόδου του μαθητή. Η συλλογή, η σύγκριση, η 

επιλογή, η αναθεώρηση και η αξιολόγηση του περιεχομένου του Φακέλου μπορεί να 

γίνει σε συνεργασία του μαθητή με τους συμμαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς 

του. Οι γονείς και οι συμμαθητές μπορούν να προσθέσουν σχόλια και οι δάσκαλοι 

μπορούν να προσθέσουν δείγματα της εργασίας τους και άλλα στοιχεία. 

Λόγω του όγκου και  του χρόνου που χρειάζεται  για  να δημιουργηθεί  ο  Φάκελος 

Διαδικασίας,  έχει  επινοηθεί  μια  άλλη  μορφή  φακέλου.  Αντί  του  πλούσιου  και 
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δυναμικού  Φακέλου  Διαδικασίας,  μπορεί  να  δημιουργηθεί  ένας  πιο  λιτός  και 

συνοπτικός  φάκελος,  που ονομάζεται  Φάκελος  Υλικού.  Ο πιο ρεαλιστικός  χρόνος 

δημιουργίας ενός τέτοιου φακέλου μπορεί να είναι το τέλος της σχολικής χρονιάς ή η 

ολοκλήρωση  ενός  προγράμματος  σπουδών.  Ο  Φάκελος  Εργασιών  πρέπει  να 

αντικατοπτρίζει την ύλη που του έχει ανατεθεί να μάθει. Όλες οι επιλογές πρέπει να 

είναι εργασίες που θέλει να παρουσιάσει ο μαθητής και απεικονίζουν την επιτυχία του 

στο πρόγραμμα σπουδών.  Το σχολικό σύστημα πρέπει  να διατηρεί  αντίγραφο του 

Φακέλου για μελλοντική αναφορά. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερο επίπεδο μάθησης, 

πρέπει ο δάσκαλος να συμπεριλάβει σχόλια για το πώς έχουν πετύχει τη μάθηση οι 

μαθητές,  διότι  η καθημερινή πρόοδος  του μαθητή δεν απεικονίζεται  και  οι  γονείς 

σχηματίζουν  πολλές  φορές  μια  λανθασμένη  εικόνα  για  το  μαθητή,  αφού 

παρουσιάζεται μόνο η καλύτερη εργασία.

Μια διαφορετική τυπολογία Φακέλου Εργασιών είναι: α) ο διεπιστημονικός φάκελος 

εργασιών  (cross-discipline portfolio),  β)  ο  φάκελος  εργασιών  σε  συγκεκριμένο 

επιστημονικό  πεδίο  (discipline-based portfolio),  γ)  ο  συνεχής  φάκελος  (pass-along 

portfolio) και δ) ο φάκελος αποφοίτησης (graduation portfolio) (Seidel et al., 1997: 

40-43). 

Οι  διεπιστημονικοί  φάκελοι  είναι  συλλογές  εργασιών  από  διάφορες  γνωστικές 

περιοχές, οι οποίες έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου ή μιας σχολικής 

χρονιάς. Τέτοιου είδους φάκελοι χρησιμοποιούνται συνήθως στα δημοτικά σχολεία, 

με μια τεράστια έκταση εργασιών, όπως γραφή πολλών ειδών κειμένου, καλλιτεχνικές 

εργασίες, τεκμηριώσεις επίδοσης, εκθέσεις κτλ. Η ετερομορφία αυτή αντικατοπτρίζει 

μια  ποικιλία  από δραστηριότητες,  μαθήματα και  δεξιότητες  που αποκτώνται  στην 

αίθουσα διδασκαλίας.  Η συγκεντρωμένη εργασία αντιπροσωπεύει  αρχικά σχέδια ή 

στάδια παραγωγής, καθώς επίσης και τελικά προϊόντα. Ο διεπιστημονικός φάκελος 

ταιριάζει για μια αξιολόγηση όλης της προσωπικότητας του μαθητή. Ο τύπος αυτός 

είναι  ιδιαίτερα  αποτελεσματικός  στο  να εντοπίζει  εξελικτικές  αλλαγές  και  στο  να 

αποκαλύπτει τα ενδιαφέροντα ή τις απορίες των μαθητών. Η πρόκληση έγκειται στο 

να διαφυλάξει τις διεπιστημονικές προσπάθειες από το να καταστούν αυτές συλλογές 

χωρίς δομή στερούμενες σκοπού. Για παράδειγμα μπορεί να αναπτυχθεί ένας φάκελος 

που να αναπτύξει ένα σύνθετο προφίλ των δυνατοτήτων και των προτιμήσεων του 

κάθε μαθητή της τάξης. 
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Ο  φάκελος  εργασιών  σε  συγκεκριμένη  επιστημονική  περιοχή  τεκμηριώνει  τις 

δεξιότητες ή τα επιτεύγματα σε συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές, όπως η γραφή, 

οι εικαστικές τέχνες, οι κοινωνικές επιστήμες ή τα μαθηματικά. Η συλλογή εργασιών 

εστιάζεται σε μια μόνο επιστημονική περιοχή - γραφή – και μερικές φορές σε ένα 

μόνο  είδος  γραφής,  όπως  είναι  η  ποίηση.  Η  εστία  είναι  πολύ  συγκεκριμένη  και 

διευκολύνει  το σχηματισμό μιας σε βάθος εικόνας της  εργασίας του μαθητή στην 

περιοχή αυτή. Ο συγκεκριμένος εστιασμός σε αυτό το είδος φακέλου καθιστά εύκολη 

τη χρήση του για τη χαρτογράφηση των διακυμάνσεων της προόδου του μαθητή σε 

μια περιοχή του αναλυτικού προγράμματος. 

Ο συνεχής φάκελος αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερη κατηγορία, αφού διαβιβάζεται στο 

μαθητή κατά την επόμενη σχολική χρονιά. Αυτός ο τύπος φακέλου χρησιμεύει  ως 

εισαγωγή, διευκολύνοντας τη συνέχεια από το ένα σχολικό έτος στο άλλο και την 

επικοινωνία  μεταξύ  των  τάξεων.  Με  το  συνεχή  φάκελο  ο  δάσκαλος  μπορεί  να 

διαμορφώσει  μια  άποψη  για  την  πρόοδο  του  μαθητή  που  εκτείνεται  σε  πολλές 

σχολικές  χρονιές.  Η  συσσωρευτική  αυτή  καταγραφή  της  εργασίας  του  μαθητή 

διευκολύνει την παρακολούθηση της συνέχειας στην ανάπτυξη και τη μάθησή του. 

Ο  φάκελος  αποφοίτησης  δείχνει  τα  επίπεδα  μάθησης  και  δημιουργικότητας  που 

επιτεύχθηκαν από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αλλά πολύ 

λίγα αντικατοπτρίζουν από την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι τελειόφοιτοι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν  τέτοιου  είδους  φακέλους  σε  συνεντεύξεις  για  εργασία  ή  για  να 

γίνουν δεκτοί σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. 

Άλλοι  τύποι  φακέλων είναι  ο  φάκελος  του μαθητή (student portfolio),  ο  φάκελος 

συνθετικών  εργασιών  (project portfolio),  ο  ειδικός  και  επαγγελματικός  φάκελος 

(expert and professional portfolio)  και  ο  προσωπικός  φάκελος  (personal portfolio) 

(Kimeldorf, 1994). Ο αρχικός στόχος του φακέλου του μαθητή είναι να αποδειχθεί τι 

έχει  μάθει  ο  μαθητής  στο  σχολείο.  Ο  φάκελος  μπορεί  να  περιέχει  δείγματα  από 

μεθόδους ή διαδικασίες που έχει κατανοήσει, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ή 

ειδικές γνώσεις ή δεξιότητες που έχει αποκτήσει. Ο φάκελος συνθετικών εργασιών 

μοιάζει με ένα φιλμ τεκμηρίωσης που δείχνει την προσπάθεια ή τη σειρά των βημάτων 

που  ακολούθησε  στην  εργασία  ή  στην  ανεξάρτητη  του  μελέτη.  Στον  ειδικό  και 

επαγγελματικό φάκελο ο στόχος  είναι  να γίνει  ο μαθητής  «ειδικός» σε ένα θέμα. 

Ακόμη,  ο  προσωπικός  φάκελος  μοιάζει  με  ένα  λεύκωμα  με  τα  πράγματα  που 

ενδιαφέρουν το μαθητή. 
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Τέλος, άλλοι τύποι φακέλων13 είναι ο φάκελος απόδοσης (Graves & Sunstein, 1992), ο 

φάκελος σχετικός με μια σειρά μαθημάτων και ο φάκελος ανασκόπησης της μάθησης 

στον οποίο τεκμηριώνεται και διαφωτίζεται η πρόοδος στην κατανόηση των εμπειριών 

από τις εργασίες (Smith, 1998).        

2.4. Περιεχόμενο του Φακέλου Εργασιών 

Ο Φάκελος Εργασιών μπορεί να έχει πολλαπλούς, αλλά όχι συγκρουόμενους σκοπούς. 

Μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει τους προσωπικούς στόχους, τα ενδιαφέροντα και τα 

διάφορα στυλ μάθησης των μαθητών. Οι επιλογές μπορεί ακόμη να αντικατοπτρίζουν 

τα ενδιαφέροντα των δασκάλων και των γονιών. Ένας σχεδόν καθολικός σκοπός του 

φακέλου  επικεντρώνεται  στην  προβολή  της  προόδου  του  μαθητή  στα  διάφορα 

προγράμματα διδασκαλίας. 

Επειδή,  ο  φάκελος  εργασιών  πρέπει  να  συμπεριλαμβάνει  πληροφορίες  για  την 

ανάπτυξη του μαθητή, μπορούν να συμπεριληφθούν ποικίλα στοιχεία μέσα. Για την 

πλήρη απόκτηση της γνώσης και των δεξιοτήτων, τα πιο προφανή στοιχεία για την 

εισαγωγή στο φάκελο είναι μια σειρά από εργασίες των μαθητών (σε φύλλα, κασέτες 

και  βίντεο)  τα  οποία  αποδεικνύουν  τη  βελτίωση.  Οι  στάσεις,  οι  αλλαγές  που 

παρατηρούνται στην καταγραφή των ενδιαφερόντων, οι παρατηρήσεις ή οι εξωτερικές 

δραστηριότητες απεικονίζουν την ανάπτυξη. 

Οι φάκελοι δεν έχουν ακόμη γίνει κοινή διαδικασία, γι’ αυτό οι δάσκαλοι πρέπει να 

παρέχουν παραδείγματα φακέλων και ερωτήσεις που θα βοηθήσουν στην επιλογή των 

στοιχείων για εισαγωγή. Οι δάσκαλοι πρέπει να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες και τις 

τεχνικές που συμπεριλαμβάνονται στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού φακέλου. Το 

γεγονός αυτό απαιτεί οικειότητα και άνεση στην εφαρμογή του φακέλου. Σε όλες τις 

εκπαιδευτικές  επιδιώξεις,  ο  δάσκαλος  καθορίζει  την  επιτυχία  του  φακέλου.  Η 

εφαρμογή της χρήσης του φακέλου από δασκάλους οι οποίοι είναι εκ των προτέρων 

επιφυλακτικοί θα δημιουργήσει προβλήματα.

Πριν τον καθορισμό της χρησιμότητας οποιουδήποτε εργαλείου, οι δάσκαλοι πρέπει 

να  δώσουν  προσοχή  στα  δυνατά  οφέλη.  Οι  πιο  κάτω  λόγοι  μπορεί  να  αποβούν 

υποβοηθητικοί για το δάσκαλο, όταν αυτός σχεδιάζει και οργανώνει τα περιεχόμενα 

του φακέλου εργασιών των μαθητών:

13 Για διαφορές στην αποτελεσματικότητα των διαφόρων τύπων φακέλων βλ. Tillema, 2001.   
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I. Η αντιστοιχία με τους σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος. Οι φάκελοι 

εργασιών τονίζουν τους καθημερινούς εκπαιδευτικούς στόχους. Σχετίζονται 

με τους ειδικούς στόχους και τις εμφάσεις που δίνει το σχολείο. 

II. Όργανο συζήτησης. Οι φάκελοι προσφέρονται ως συγκεκριμένο όχημα για 

συζητήσεις  μεταξύ μαθητή – δασκάλου,  γονιού – δασκάλου και  γονιού – 

παιδιού. 

III. Σύγκριση εργασιών. Ο φάκελος δρα ως ένας φακός διαμέσου των τμημάτων, 

παρέχοντας στοιχεία για μελλοντική ανάλυση. 

IV. «Παραλλαγές» εργασιών. Η διαφορετικότητα των δειγμάτων εργασίας είναι 

αποτέλεσμα του καταρτισμού του φακέλου. Παρέχοντας τη δυνατότητα για 

πολλά βήματα, ώστε να δοθεί η τελική μορφή της εργασίας, ο δάσκαλος έχει 

στοιχεία για να αναγνωρίσει τα εμπόδια που βρίσκουν οι μαθητές. 

V. Πλεονεκτήματα και υποχρεώσεις. Παρατηρώντας τη συνολική δουλειά από 

τα δείγματα εργασίας των μαθητών, οι δάσκαλοι μπορούν να αναγνωρίσουν 

τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των μαθητών. Τότε, ο δάσκαλος εκφράζει 

στρατηγικές για να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες των μαθητών, ώστε να 

βοηθηθεί η προβληματική περιοχή (Cole et al., 2000).

VI. Τα πρότυπα και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 

θεμάτων  του  φακέλου  εργασιών  πρέπει  να  είναι  τα  ίδια  με  εκείνα  που 

χρησιμοποιούνται στην καθημερινή διδασκαλία. 

VII. Ο  τρόπος  που  οργανώνεται  και  χρησιμοποιείται  ένας  φάκελος  εργασιών 

πρέπει  να  συνάδει  με  τις  αξίες  που  μεταβιβάζει  ο  δάσκαλος  μέσω  των 

διδακτικών του δραστηριοτήτων (π.χ. αν η διδασκαλία του δίνει έμφαση στο 

να αναλαμβάνουν οι μαθητές την ευθύνη της μάθησής τους,  η διαδικασία 

συγκρότησης  τους  φακέλου  πρέπει  να  συνάδει  με  την  προσέγγιση  αυτή) 

(Arter & Spandel, 1992). 

Για  να  καταστεί  ο  φάκελος  εργασιών  χρησιμότερος  πρέπει  να  περιλαμβάνει  μια 

ποικιλία στοιχείων, έτσι ώστε ο μαθητής, ο δάσκαλος και οι γονείς να αποκτήσουν μια 

ακριβή εικόνα για την ανάπτυξη του μαθητή (Valencia, 1990).
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Για  αυτή  την  ποικιλία  στοιχείων  που  μπορούν  να  συμπεριληφθούν  στο  φάκελο 

εργασιών έχουν προταθεί διάφορες ερωτήσεις, οι οποίες είναι υποβοηθητικές, ώστε να 

προσδιοριστεί το περιεχόμενο του φακέλου (Hart, 1994, Varvus, 1990):

I. Τι  γίνεται  όταν  ο  φάκελος  βασίζεται  στο  σκοπό  δημιουργίας  του.  Θα 

χρησιμοποιηθεί  κυρίως  για  να  ενθαρρύνει  την  αυτοαξιολόγηση;  Θα 

χρησιμοποιηθεί για ευρύτερους σκοπούς αξιολόγησης; 

II. Το περιεχόμενο, επίσης, ποικίλει ανάλογα με το ακροατήριο. Ποιος θέλει να 

γνωρίζει για το φάκελο, οι μαθητές, οι γονείς, ο δάσκαλοι, οι διοικητικοί της 

εκπαίδευσης ή οι άλλοι εκπαιδευτικοί; 

III. Το περιεχόμενο ποικίλει ανάλογα με το τι θέλει να δει το ακροατήριο. Την 

καλύτερη  εργασία  του  μαθητή;  Μια  καταγραφή  της  προόδου  του  από  το 

πρώτο δείγμα στην τελική προσπάθεια συγγραφής; Στοιχεία για την ανάπτυξη 

και τις αλλαγές που έχει κάνει;

IV. Τα  επιλεγμένα  στοιχεία  του  φακέλου  εργασιών  θα  δείξουν  όψεις  της 

ανάπτυξης του μαθητή, στις οποίες οι μαθητές αδυνατούν να ανταποκριθούν ή 

τα στοιχεία αυτά θα επιβεβαιώσουν τις ενδείξεις που οι βαθμοί των εξετάσεων 

ήδη υποδηλώνουν για την επίδοση του μαθητή;

V. Ποια  είδη  ενδείξεων  δείχνουν  καλύτερα  την  πρόοδο  του  μαθητή  προς 

αναγνωρισμένους σκοπούς μάθησης; 

Οι μαθητές και οι δάσκαλοι πρέπει να είναι επιλεκτικοί στο τι θα συμπεριληφθεί στο 

φάκελο εργασιών, για να εξασφαλιστεί ότι τα περιεχόμενα είναι επικεντρωμένα στους 

στόχους  του  αναλυτικού  προγράμματος.  Ο  φάκελος  εργασιών  πρέπει  να 

συμπεριλαμβάνει ένα πίνακα με τα περιεχόμενα, τα στοιχεία αυτού που έκανε την 

επιλογή  της  εργασίας,  την  ημερομηνία  της  εργασίας,  την  περιγραφή  της 

δραστηριότητας  και  το  συλλογισμό του μαθητή  για  τη συγκεκριμένη  επιλογή.  Οι 

μαθητές πρέπει να έχουν προσέγγιση στους δικούς τους φακέλους εργασιών. 

Μόλις τα περιεχόμενα για τη γνώση αναγνωριστούν, οι μαθητές πρέπει να κάνουν την 

αρχική  επιλογή.  Οι  δάσκαλοι  πρέπει  να  παρέχουν  τις  κατάλληλες  οδηγίες  στους 

μαθητές για να επιλέξουν την καλύτερη εργασία και να διευκρινίσουν για ποιο λόγο 

έχουν κάνει την  επιλογή. Οι δάσκαλοι, ως καλοί σύμβουλοι, θα πρέπει να βοηθήσουν 

τους μαθητές στο να κάνουν την επιλογή.       
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Ο φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει ποικιλία θεμάτων και δραστηριοτήτων. Έχοντας 

κατανοήσει  ότι  ο  φάκελος  προσφέρεται  ως  ένα  βιογραφικό  εργασιών  και  ότι 

«συλλαμβάνει»  διαφορετικά  στιγμιότυπα  της  μάθησης  τού  μαθητή,  βοηθά  στη 

διαδικασία  επιλογής.  Σε  μια εργασία  project,  η  επιλογή των  εργασιών  σε  όλη τη 

διάρκεια  του  project,  βοηθά στην  αναγνώριση των ποικίλων διανοητικών  στόχων. 

Είναι απαραίτητο τα στοιχεία που εισάγονται να συσχετίζονται με στάσεις και τιμές. 

Απαιτείται οι δάσκαλοι να συμπεριλαμβάνουν αξιολογήσεις με δεδομένα για τη στάση 

των μαθητών στη μάθηση και στην αυτοεκτίμηση. 

Όταν βοηθούνται οι μαθητές στη διαδικασία επιλογής, οι δάσκαλοι πρέπει να δείξουν 

ιδιαίτερη  προσοχή στα  στοιχεία  που επιλέχθηκαν να αποδεικνύουν την  ανάπτυξη, 

τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος. 

Πιο  συγκεκριμένα  οι  Tierney,  Carter και  Desai (1991)  δίνουν  μια  μεγάλη  λίστα 

πιθανών στοιχείων τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα φάκελο εργασιών, 

που έχει σκοπό την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου. Τα στοιχεία αυτά 

δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε κάθε φάκελο του μαθητή και υπάρχουν, επίσης, 

στοιχεία τα οποία είναι  σημαντικά σε μαθητές  δημοτικού και  άλλα σημαντικά σε 

μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές. Η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική, αλλά δίνει μια ιδέα 

των στοιχείων που μπορούν να συμπεριληφθούν στο φάκελο για να παρουσιάσουν το 

μαθητή ως αναγνώστη ή συγγραφέα. 

Στη λίστα υπάρχουν στοιχεία διαδικασίας και παραγωγής.  Τα στοιχεία διαδικασίας 

αποκαλύπτουν πώς οι μαθητές μετακινούνται στις δραστηριότητες  κατανόησης και 

παραγωγής  γραπτού  λόγου.  Η  έμφαση  δίνεται  στις  στρατηγικές  που  έχουν 

χρησιμοποιηθεί και στη γνώση που έχουν οι μαθητές για τις στρατηγικές που έχουν 

χρησιμοποιήσει. Τα στοιχεία διαδικασίας αποκαλύπτουν ατομικές διαφορές για το πώς 

οι μαθητές μετακινούνται στην κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου και 

ενθαρρύνει τη γνώση και τη σκέψη για τη σημαντικότητα του «ταξιδιού» αυτού.

Τα  στοιχεία  παραγωγής  αποδεικνύουν  αν  έχουν  κατανοήσει  και  μπορούν  να 

εκπληρώσουν  τους  στόχους  που έχουν θέσει.  Είναι  παραδείγματα για  το τι  έχουν 

διαβάσει οι μαθητές, ομαδικές εργασίες, κ.ά. Αποκαλύπτουν τις δυνατότητες και τις 

ανάγκες των μαθητών στην επικοινωνία με το ακροατήριο. 

Η λίστα με τα στοιχεία που μπορούν να συμπεριληφθούν στο φάκελο εργασιών είναι: 
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 Ομαδικές εργασίες, έρευνες και εκθέσεις σχετικές με την κατανόηση και την 

παραγωγή γραπτού λόγου. 

 Αγαπημένα ποιήματα, τραγούδια, επιστολές και σχόλια.

 Ενδιαφέρουσες απόψεις για απομνημόνευση.

 Τελικά δείγματα εργασιών που απεικονίζουν το εύρος παραγωγής γραπτού 

λόγου,  όπως  κείμενα  επιχειρηματολογίας,  επιστολές,  ποιήματα  και 

αφηγήσεις. 

 Παραδείγματα  παραγωγής  γραπτού  λόγου  που  έχουν  συνάφεια  με  τους 

στόχους  του  αναλυτικού  προγράμματος,  όπως  εκθέσεις,  ημερολόγια  και 

έντυπα καταγραφής λογοτεχνικών κειμένων. 

 Παραδείγματα λογοτεχνικών κειμένων, όπως κείμενα δραματικών έργων.

 Καταγραφές των βιβλίων που έχουν διαβαστεί.

 Κασέτες οι οποίες έχουν ακουστεί. 

 Γραπτές  απαντήσεις  για τα συστατικά μέρη των λογοτεχνικών κειμένων, 

όπως  είναι  η  πλοκή,  το  σκηνικό,  η  άποψη,  η  ανάπτυξη  χαρακτήρων,  η 

σύνδεση με τη ζωή, το θέμα και η κριτική. 

 Κείμενα τα οποία φανερώνουν κριτική σκέψη για ό,τι έχει διαβαστεί. 

 Σημειώσεις από ατομική μελέτη.

 Έγγραφα  τα  οποία  αποτελούν  τεκμήρια  του  ρυθμού  ανάπτυξης,  της 

οργάνωσης,  της άρθρωσης,  της αίσθησης του ακροατηρίου,  της επιλογής 

λέξεων και της σαφήνειας. 

 Έγγραφα τα  οποία  δείχνουν  την  ανάπτυξη  σε  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά, 

όπως  είναι  η  δυνατότητα  αυτοδιόρθωσης,  η  στίξη,  η  ορθογραφία  και  η 

γραμματική.

 Εργασίες  στις  οποίες  να φαίνεται  η  αρχική  μορφή,  οι  ενδιάμεσες  και  η 

τελική. 

 Τεκμήρια για την προσπάθεια. 

 Αυτοαξιολογήσεις. 
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Συναφής με την προηγούμενη λίστα είναι και ο ακόλουθος πίνακας που προτείνει 

κάποια  γενικότερα  στοιχεία  που  μπορούν  να  ενσωματωθούν  μέσα  στο  φάκελο 

εργασιών, οποιοσδήποτε κι αν είναι ο σκοπός αυτού:

Πίνακας 3: Περιεχόμενα φακέλου εργασιών

ανέκδοτα αρχεία κασέτες ήχου

σχόλια σχέδια

ετεροαξιολογήσεις                                                                        περιγραφές

βιντεοταινίες έργα τέχνης

φωτογραφίες                                                                                 διαγράμματα

γραπτά κείμενα                                                                    γραφικές παραστάσεις

σημειώσεις συσκέψεων          ομαδικές εκθέσεις                  εργασίες στον Η/Υ

Πηγή: Hart, 1994: 25

Οι  Shores και  Grace (1998)  προχωρούν  ένα  βήμα  περαιτέρω,  εξηγώντας  και  τα 

ξεχωριστά οφέλη που έχει το καθετί που εισάγεται  στο φάκελο εργασιών, θεωρούν 

πως η εισαγωγή φωτογραφιών είναι μια ισχυρή μέθοδος για τη διατήρηση και την 

παρουσίαση  πληροφοριών  για  το  «τι»  και  το  «πώς»  οι  μαθητές  μαθαίνουν.  Οι 

φωτογραφίες θυμίζουν στους μαθητές τι έχουν κάνει και τα εκθέτουν στους γονείς. Οι 

φωτογραφίες μπορούν να διαφυλάξουν τεκμήρια από ομαδικές εργασίες (project), τα 

οποία  θα  ήταν  δύσκολο  να  διαφυλαχθούν  στο  φάκελο.  Γενικά,  οι  φωτογραφίες 

βοηθούν στην πρακτική της παρατήρησης. 

2.5. Στάδια οργάνωσης του Φακέλου Εργασιών 

Ο Φάκελος  Εργασιών  δεν  έχει  μια  μοναδική  σειρά  σταδίων  οργάνωσης,  διότι  η 

οργάνωσή του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι οι σκοποί που θέτει η 

σχολική μονάδα και κατ΄ επέκταση το εκάστοτε υπουργείο, ο τρόπος διδασκαλίας του 

εκπαιδευτικού  κτλ.  Τα  στάδια  που  αναλύονται  από  τους  διάφορους  ερευνητές 
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παρέχουν ένα γενικό και  υποβοηθητικό πλαίσιο για τη διαδικασία οργάνωσης του 

φακέλου εργασιών.

Οι Cole et al. (2000) προτείνουν τρία γενικά βήματα πριν το σχεδιασμό του φακέλου, 

έτσι ώστε η χρήση του στη σχολική τάξη να επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Πρώτα, ο 

δάσκαλος πρέπει να προσδιορίσει το βασικό σκοπό της δημιουργίας και χρήσης του 

συγκεκριμένου φακέλου εργασιών. Ο δάσκαλος πρέπει να αρθρώσει καθαρά και να 

συζητήσει όλους τους στόχους του συγκεκριμένου φακέλου εργασιών με όλα τα μέλη 

του  διδακτικού  προσωπικού.  Εάν  οι  στόχοι  είναι  ασαφείς,  η  χρήση  του  φακέλου 

εργασιών δε θα έχει κεντρικό σκοπό. Είναι σημαντικό να καθοριστούν οι στόχοι της 

σχολικής μονάδας,  της κοινότητας  και  του υπουργείου,  οι  οποίοι  στηρίζονται  στις 

δυσκολίες που έχει η σχολική τάξη. 

Δεύτερο, ο δάσκαλος πρέπει να διευκρινίσει τις στρατηγικές διδασκαλίας, οι οποίες να 

συνάδουν με τους στόχους που έχουν τεθεί. Η χρήση του φακέλου αντικατοπτρίζει το 

αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδασκαλία που λαμβάνουν οι μαθητές. Οι δάσκαλοι 

μπορεί  να  παραπονιούνται  πως  τα  συμβατικά  τεστ  δεν  αξιολογούν  ό,τι  είναι 

σημαντικό, κάτι που η χρήση του φακέλου εργασιών το κάνει. Οι ευκαιρίες πρέπει να 

δημιουργηθούν  μέσα  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα,  διαμέσου  των  στρατηγικών 

διδασκαλίας για να φτιαχτούν στοιχεία τα οποία θα συμπεριληφθούν στο φάκελο. Τα 

στοιχεία  αυτά  πρέπει  να  δίνουν  έμφαση  στην  εφαρμογή  της  διαδικασίας  για  να 

επιτευχθούν τα αποτελέσματα, παρά στις σωστές απαντήσεις. Με την ανάλυση της 

διαδικασίας, οι μαθητές αποκτούν υποστηρικτικά στοιχεία για την προσωπική τους 

διαδικασία μάθησης. 

Τρίτο,  όταν η διδασκαλία λαμβάνει  χώρα,  οι  δάσκαλοι  πρέπει  να καθορίσουν την 

ανάπτυξη.  Η αξιολόγηση υποθέτει  μια σαφή κατανόηση των προσδοκιών και  των 

κριτηρίων. Η αξιολόγηση βοηθά τους δασκάλους να αναλύουν συστηματικά τι έχουν 

επιτύχει οι μαθητές και πώς το έχουν καταφέρει. 

Ένα πιο ευρύ και αναλυτικό πλαίσιο με δέκα βήματα για την οργάνωση του φακέλου 

εργασιών  δίνεται  από  τις  Shore και  Grace (1998:  83-135)14:  (1)  Καθορισμός  του 

σκοπού, (2) Συλλογή εργασιών, (3) Συλλογή φωτογραφιών, (4) Χρήση ημερολογίων 

μάθησης,  (5) Συζήτηση-συνέντευξη,  (6) Συστηματική καταγραφή της προόδου του 

μαθητή,  (7)  Πρόχειρες  παρατηρήσεις,  (8)  Γενικές  περιγραφικές  αναφορές  για  την 

14 βλ. επίσης σχετικά με τα στάδια οργάνωσης του φακέλου εργασιών Vavrus, 1990, Nitko, 1996, κ.ά. 
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πρόοδο,  (9)  Καταγραφή  σχολίων  από  τους  μαθητές  και  τους  γονείς  και  (10) 

Επανεξέταση του φακέλου. 

Στο  πρώτο  βήμα  της  οργάνωσης  του  φακέλου  εργασιών  ο  δάσκαλος  πρέπει  να 

προσδιορίσει το σκοπό εφαρμογής του φακέλου. Πριν ο δάσκαλος, όμως, αρχίσει να 

εφαρμόζει το φάκελο πρέπει να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις, οι οποίες έχουν 

περισσότερες από μία πιθανές απαντήσεις: 

   Πώς  θα  ενσωματώσω  το  πρόγραμμα  αξιολόγησης  μέσω  του  φακέλου 

εργασιών στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου;

   Τι θα κάνω με όλες αυτές τις εργασίες του φακέλου;

   Πώς θα αξιολογήσω τις εργασίες;

   Πώς ο φάκελος ταιριάζει με τα συμβατικά τεστ και τα φύλλα παρατήρησης 

της προόδου του μαθητή;

Ένας σαφής καθορισμός της γενικής πολιτικής της εφαρμογής του φακέλου εργασιών 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

   Τον προσδιορισμό των σκοπών του φακέλου εργασιών. 

   Τον προσδιορισμό των στοιχείων που θα συλλεγούν.

   Τον καθορισμό της συνεργασίας δασκάλου, μαθητή και γονιών στη συλλογή 

στοιχείων.

   Τον καθορισμό προγράμματος για την επιλογή του κάθε στοιχείου.

   Η αναφορά σε κριτήρια τα οποία θα αξιολογηθεί ο μαθητής.

   Τον καθορισμό διαδικασιών για την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών.

   Τον καθορισμό διαδικασιών για την παρουσίαση στοιχείων στους γονείς και 

τη διαφύλαξη στοιχείων για την επόμενη σχολική χρονιά.

Κατά  τη  διαδικασία  του  προσδιορισμού  της  γενικής  πολιτικής  τους  φακέλου 

εργασιών,  ο  δάσκαλος  πρέπει  αρχικά  να  προγραμματίσει  συζητήσεις  μεταξύ  των 

δασκάλων και των γονιών σε μικρές ομάδες, στις οποίες θα καταγραφούν τα σχόλια 

του καθενός. Κατόπιν,  ορίζει  μια επιτροπή από δασκάλους και γονείς,  η οποία θα 

μελετήσει τα σχόλια των συζητήσεων και θα δώσει τη γενική πολιτική να διαβαστεί 
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από  όλους,  ορίζοντας  ένα  άλλο  γύρο  συζητήσεων.  Αφού  υιοθετηθεί  η  πολιτική, 

ενημερώνονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Στο δεύτερο βήμα, στη συλλογή εργασιών, πρέπει να παρθούν κάποιες επιπρόσθετες 

αποφάσεις για το περιεχόμενο του φακέλου. Θα συλλεγούν εργασίες, ζωγραφιές και 

άλλα είδη εργασιών ή μόνο μερικά από αυτά; Θα συλλεγεί ένας ορισμένος αριθμός 

εργασιών  από  κάθε  παιδί;  Θα  συλλέγονται  οι  εργασίες  σε  καθορισμένα  τακτά 

διαστήματα, π.χ. κάθε εβδομάδα, ή όποτε είναι αναγκαίο; Θα συλλεγούν οι καλύτερες 

εργασίες, τυπικές εργασίες ή και τα δύο; Θα αξιολογούνται όλες οι εργασίες, και αν 

ναι, ποιος θα δημιουργήσει τα κριτήρια αξιολόγησης;

Κατά τη διαδικασία συλλογής των εργασιών οι μαθητές συλλέγουν διάφορα στοιχεία 

για να δείξουν ποιοι είναι. Ο δάσκαλος πρέπει να βοηθήσει το μαθητή να σκεφτεί και 

να γράψει γιατί  επέλεξε το συγκεκριμένο στοιχείο, τι  θα ήθελε να αλλάξει αν του 

ξαναδινόταν η ευκαιρία να το ξαναγράψει και αν θα ήθελε να ξαναπροσπαθήσει. Στην 

αρχή οι απαντήσεις των μαθητών μπορεί να είναι μονολεκτικές, όπως «Δεν ξέρω», 

όμως με την πάροδο του χρόνου και την πρακτική εξάσκηση, οι απαντήσεις θα γίνουν 

πιο  λεπτομερείς.  Στα  σχόλια  του  μαθητή  μπορούν  να  προστεθούν  τα  σχόλια  του 

δασκάλου. Στο στάδιο αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η αυτοαξιολόγηση των μαθητών, η 

ετεροαξιολόγηση,  καθώς  και  η  ενθάρρυνση  των  γονιών  στο  να  δημιουργήσουν 

παρόμοιες δραστηριότητες στο σπίτι («family-work» activities).

Στο  τρίτο  βήμα  γίνεται  η  συλλογή  των  φωτογραφιών  των  παιδιών  και  των 

δραστηριοτήτων  τους.  Σε  μικρές  ομάδες  ή  στο  ζεύγος  μαθητής-δάσκαλος  γίνεται 

συζήτηση  για  την  επιλογή  φωτογραφιών,  τις  σκέψεις  πάνω  σε  αυτές  και  την 

πιθανότητα  να  επιλεγούν  για  να  συμπεριληφθούν  στο  φάκελο  εργασιών.  Στη 

συζήτηση  απαντιούνται   ερωτήσεις,  όπως  τι  συνέβηκε  στη  δραστηριότητα  που 

απεικονίζει  η  φωτογραφία,  τι  έγινε  προηγουμένως  και  αμέσως  μετά,  ποιος/ποιοι 

παρουσιάζονται, τι είδους μάθηση συντελέστηκε στη δραστηριότητα αυτή και αυτό 

είναι ένδειξη οποιουδήποτε παιδιού; 

Στα δύο προηγούμενα βήματα έγινε η συλλογή των εργασιών και των φωτογραφιών 

για να δοθεί η δυνατότητα της συζήτησης μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή για το 

τι έχουν μάθει. Στο επόμενο βήμα, το τέταρτο, ο δάσκαλος και ο μαθητής συζητούν 

την ποικιλία των πρόσφατων δραστηριοτήτων. Οι σκέψεις και τα μελλοντικά σχέδια 

καταγράφονται σε ένα ημερολόγιο μάθησης (learning log). Το ημερολόγιο μάθησης 
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διαφέρει από ένα τυπικό ημερολόγιο γεγονότων, διότι παράγεται μετά από συζήτηση 

μεταξύ  δασκάλου  και  μαθητή.  Το  ημερολόγιο  μάθησης  είναι  ένα  ιδιαίτερο  είδος 

σημειωματάριου που αποσκοπεί στο «να ενθαρρύνει την αυτοπαρακολούθηση και τη 

σκέψη» (Anthony et al., 1991). Το ημερολόγιο μάθησης επιτρέπει τη συμπερίληψη 

στοιχείων της ατομικής κατανόησης και μεθόδου σκέψης του μαθητή. Τα στοιχεία 

αυτά  κατευθύνουν  στην  επανάληψη  δραστηριοτήτων  οι  οποίες  μπορούν  να 

ενισχύσουν  και  να  επεκτείνουν  την  καινούρια  γνώση  και  ακόμη  να  δώσει  τη 

δυνατότητα στους μαθητές να διδάξουν ο ένας τον άλλο. Επιπρόσθετα, το ημερολόγιο 

μάθησης είναι ένα εργαλείο για την οικοδόμηση και την επικέντρωση στην ένας με 

ένα συζήτηση με τους μαθητές, μια σημαντική τεχνική στη διαδικασία αξιολόγησης 

βάσει του φακέλου εργασιών. 

Κατά τη διαδικασία χρήσης του ημερολογίου μάθησης ο δάσκαλος ρωτά το μαθητή τι 

έχει μάθει στο σχολείο ή στο σπίτι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας και 

τι ήταν το ενδιαφέρον. Αφήνει το μαθητή να γράψει τα σχόλια του και τον ρωτά τι θα 

ήθελε να μάθει περισσότερο για το συγκεκριμένο θέμα. Τέλος, βοηθά το μαθητή να 

σκεφτεί συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες θα το βοηθήσουν να θέσει στόχους. 

Στο πέμπτο βήμα γίνεται  μια συζήτηση-συνέντευξη μεταξύ δασκάλου,  μαθητή και 

γονιών,  μέσα  από  την  οποία  οι  μαθητές  αντιλαμβάνονται  αν  έχουν  επιτύχει  τους 

στόχους  τους,  ποιες  δεξιότητες  έχουν αναπτύξει,  ποιους  μελλοντικούς  στόχους  θα 

βάλουν κτλ. Αποτελεί μια επέκταση της συζήτησης που γίνεται στο τέταρτο βήμα. 

Είναι  μια  τεχνική  για  μια  πιο  βαθιά  επισταμένη  μελέτη  για  το  τι  γνωρίζουν  και 

μπορούν να πράξουν οι μαθητές σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ο δάσκαλος μαθαίνει 

περισσότερα για το πώς ο μαθητής μαθαίνει, τι γνωρίζει καλύτερα και πώς θα είναι η 

διδασκαλία περισσότερο αποτελεσματική στο μέλλον. 

Στο  έκτο  βήμα  γίνεται  μια  συστηματική  καταγραφή  της  προόδου  του  μαθητή. 

Παρατηρούνται  και  καταγράφονται  οι  δραστηριότητες,  οι  οποίες  έχουν σχεδιαστεί 

κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο τέταρτο βήμα. Η συστηματική παρατήρηση 

των  δραστηριοτήτων  των  μαθητών  βοηθά  το  δάσκαλο  να  αξιολογήσει  την 

αποτελεσματικότητα  των στρατηγικών  διδασκαλίας  και  συγκεκριμένων δεξιοτήτων 

των μαθητών. 

Στο  έβδομο  βήμα  οι  πρόχειρες  παρατηρήσεις  του  δασκάλου  περιέχουν  τα 

σημαντικότερα γεγονότα που αποδεικνύουν την ανάπτυξη του μαθητή. 
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Στο όγδοο βήμα καταγράφονται γενικές περιγραφικές αναφορές για την πρόοδο του 

μαθητή.  Όλες  οι  πληροφορίες  που  έχουν  συγκεντρωθεί  στα  προηγούμενα  βήματα 

βοηθούν  στην  καταγραφή  των  γενικών  αναφορών.  Οι  γονείς  επιζητούν  τις 

περιληπτικές αναφορές για την πρόοδο του παιδιού τους. 

Στο ένατο βήμα γίνεται καταγραφή σχολίων από τους μαθητές και τους γονείς τους. 

Οι  μαθητές  σκέφτονται  για  την  ανάπτυξή  τους  ως  αναγνώστες  και  θέτουν 

μελλοντικούς στόχους. Επομένως, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη χρήση του 

φακέλου  εργασιών  κάνει  το  φάκελο  κάτι  περισσότερο  από  ένα  απλό  φάκελο  με 

εργασίες. Είναι το βήμα στο οποίο η σχολική τάξη μεταφέρεται από ένα ιεραρχικό 

σύστημα, στο οποίο όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από το δάσκαλο, σε μια ομάδα 

συνεργαζόμενων μελών, στην οποία ο καθένας σκέφτεται, σχεδιάζει, επανεξετάζει και 

αναθεωρεί τις εργασίες του. 

Στα πρώτα οκτώ βήματα ο φάκελος εργασιών ήταν λίγο άγνωστος για τους μαθητές. 

Οι  μαθητές  έχουν ως τώρα συνεργαστεί  στην επιλογή και  φύλαξη των εργασιών. 

Έχουν παρατηρήσει το δάσκαλο να κάνει φωτογραφίσεις και να καταγράφει πρόχειρες 

αναφορές προόδου. Έχουν λάβει μέρος στις συζητήσεις και τώρα είναι η στιγμή για να 

λάβουν  μέρος  μαζί  με  τους  γονείς  τους  στην  παρατήρηση  των  στοιχείων  που 

περιλαμβάνονται στο φάκελο εργασιών και στην αξιολόγηση της προόδου τους. Ο 

δάσκαλος  μπορεί  να ξεκινήσει  τη συζήτηση για  το φάκελο παίρνοντας  παλιά  και 

καινούρια στοιχεία μαζί  με το μαθητή κάνοντας του ερωτήσεις,  όπως:  τι  στοιχεία 

βρίσκονται στο φάκελο, ποιο πιστεύεις ότι είναι το καλύτερο, ποιο θα ήθελες να το 

κάνεις διαφορετικά, ποιο αποδεικνύει την πρόοδό σου ως συγγραφέα, ως μαθηματικό, 

ως ερευνητή, ως ζωγράφο;

Οποιαδήποτε στιγμή θεωρηθεί κατάλληλη πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στους γονείς να 

συμπεριλάβουν στο φάκελο επιστολές για τα παιδιά τους στα οποία για παράδειγμα να 

φαίνονται  τα  αγαπημένα  τους  παιχνίδια,  τη  μέρα  και  την  ώρα  που  το  παιδί 

απολαμβάνει τη συζήτηση με το γονιό του, για τις μικροδουλειές που κάνει στο σπίτι 

κτλ.

Τέλος, στο δέκατο βήμα γίνεται επανεξέταση του φακέλου για αντικατάσταση των 

παλιών  στοιχείων  με  καινούρια,  ώστε  να  ανταποκρίνονται  στις  απαιτήσεις  της 

επόμενης χρονιάς.          

2.6. Η αξιολόγηση του Φακέλου Εργασιών 
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 Η αξιολόγηση του Φακέλου Εργασιών εξαρτάται από το σκοπό του.  Σε σχολικές 

τάξεις στις οποίες ένας από τους βασικούς σκοπούς της δημιουργίας του φακέλου 

είναι η ενθάρρυνση της δεξιότητας της αυτοαξιολόγησης, οι δάσκαλοι συχνά ζητούν 

από τους μαθητές να δημιουργήσουν τα δικά τους κριτήρια αξιολόγησης. 

Όταν ο σκοπός  είναι  η  μέτρηση και  η  παρακολούθηση της  προόδου του μαθητή, 

υπάρχουν διάφορες σκέψεις για το πώς αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση του φακέλου 

εργασιών. Από τη μια πλευρά είναι αυτοί που πιστεύουν πως το να τίθενται σχολικά ή 

ευρύτερα κριτήρια αξιολόγησης του φακέλου θα οδηγήσει πάλι στη συσσώρευση των 

μαθητών σε κατηγορίες. Αυτοί που υποστηρίζουν αυτή την άποψη συμφωνούν πως οι 

δάσκαλοι  πρέπει  να αφεθούν μόνοι  τους  στην αξιολόγηση του φακέλου,  ώστε  να 

θέσουν το δικό τους σύστημα αξιολόγησης. Από την άλλη πλευρά είναι αυτοί που 

υποστηρίζουν πως τα πρότυπα κριτήρια χρειάζονται, μόνο για την επιβεβαίωση της 

συνέχειας και της υπευθυνότητας στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια που ισχύουν στην 

αξιολόγηση του φακέλου θα πρέπει να αναπτυχθούν μέσα σε ένα πλαίσιο τοπικών και 

ευρύτερων προγραμμάτων. 

Στη  βιβλιογραφία  αναφέρονται  διάφοροι  τρόποι  αξιολόγησης  των  φακέλων.  Η 

αξιολόγηση  μπορεί  να  είναι  ποσοτική  και  ποιοτική.  Ο  δάσκαλος  μπορεί  να 

αξιολογήσει  τον  αριθμό  ή  τον  όγκο  των  εργασιών  που  υπάρχουν  στο  φάκελο, 

σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια. Την ποσοτική αυτή αξιολόγηση του φακέλου 

μπορεί  να  βοηθήσει  ενδεχομένως  ένας  πίνακας  περιεχομένων,  ο  οποίος  επιτρέπει 

στους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν τι  υπάρχει  στο φάκελο και τι  χρειάζεται να 

προστεθεί  σε σχέση με τα προκαθορισμένα κριτήρια.  Για μια έγκυρη αξιολόγηση, 

όμως,  δεν  αρκεί  το περιεχόμενο του φακέλου να εκτιμηθεί  μόνο ποσοτικά.  Είναι 

αναγκαία  και  η  ποιοτική  διάσταση.  Ο  ποιοτικός  έλεγχος  του  περιεχομένου  του 

φακέλου μπορεί να έχει δειγματοληπτικό χαρακτήρα ή να αναφέρεται στο σύνολο του 

περιεχομένου και να γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς15.

Ο στόχος των δασκάλων πρέπει να είναι η παροχή βοήθειας στους μαθητές, ώστε να 

μάθουν  να αξιολογούν  τη  δική  τους  πρόοδο.  Ο  Graves (1992:  85)  αναφέρει  πως 

«υπάρχει  ο  κίνδυνος  ο  φάκελος  εργασιών  να  αξιολογείται  με  τον  τρόπο  που 

αξιολογούσα το γραπτό λόγο των μαθητών μου τόσα χρόνια. Θα αξιολογούμε τους 

φακέλους εργασιών, «αναθεματίζοντας» την έλλειψη ικανότητας από τους μαθητές να 

15 βλ. περισσότερα στο τεύχος «Αξιολόγηση των μαθητών Α΄ Λυκείου. Γενικές οδηγίες και στοιχεία 
μεθοδολογίας», ΥΠ.Ε.Π.Θ., Κ.Ε.Ε., Αθήνα, 1998, 61-65. 
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κρίνουν και να βελτιώσουν την εργασία τους και ποια εργασία να συμπεριλάβουν στο 

φάκελο. Ευτυχώς, μερικοί ειδικοί πιστεύουν πως οι μαθητές μπορούν να μάθουν να 

αξιολογούν αποτελεσματικά τις εργασίες τους και να κάνουν σωστές επιλογές για το 

φάκελό  τους.  Η  έμφαση  στην  αξιολόγηση  των  μαθητών,  οπωσδήποτε,  είναι  μια 

χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία».  

Ο ρόλος του δασκάλου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν τη «γλώσσα» της 

σκέψης και να τους βοηθήσει να γίνουν γνώστες του δικού τους στυλ μάθησης, του 

σχεδιασμού και των μεθόδων που ακολουθούν (Hill & Ruptic, 1994). Πώς μπορεί να 

γίνει η αξιολόγηση του φακέλου; Συζητώντας με τους μαθητές για τις εργασίες που 

έχουν συμπεριλάβει στο φάκελό τους και τι έχουν μάθει από όλη τη διαδικασία. Ο 

δάσκαλος, αν αποφασίσει για να δώσει ένα συνολικό βαθμό, πρέπει να βοηθήσει τους 

μαθητές να θέσουν κριτήρια για την αξιολόγηση της κάθε εργασίας.   

3. Η κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (Rubric)

3.1. Εισαγωγή 

Η Maren αγαπά το γράψιμο. Πλησιάζει τους στόχους που έχει θέσει για την παραγωγή 

γραπτού λόγου η δασκάλα της η κ.  Smith, με μια θετική στάση, γιατί της δίνεται η 

ευκαιρία να πει τι γνωρίζει και τι αισθάνεται. Η Maren έχει το χρόνο να σχεδιάσει τι 

ακριβώς  θέλει  να  γράψει,  να  διαβάσει  προσεκτικά  τη  κλίμακα  διαβαθμισμένων 

κριτηρίων (rubric)  της κ.  Smith και  να σκεφτεί  το θέμα.  Δεδομένου ότι  συνθέτει, 

συνήθως σταματά για να διαβάσει  πέρα από αυτό που έχει  γράψει  και  για να το 
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ελέγξει σε σχέση με την κλίμακα. Όταν τελειώσει, ξαναδιαβάζει την εργασία της και 

αναθεωρεί τις λέξεις ή τις προτάσεις της, προσθέτοντας ή διαγράφοντας όπως κρίνει η 

ίδια για να καταστήσει τον «ήχο της σύνθεσής της» καλύτερο και να ταιριάξει όσο 

είναι δυνατόν αυτό που έχει γράψει με τις προσδοκίες της κλίμακας. 

Η  Katie, από την άλλη μεριά,  αντιπαθεί το γράψιμο. Δεν πιστεύει  πως είναι καλή 

συγγραφέας και δεν ξέρει ποτέ τι να πει όταν προτρέπεται για να γράψει, ακόμα και 

όταν ο δάσκαλος ορίζει το θέμα. Δε βλέπει τις κλίμακες ως χρήσιμο εργαλείο. Όταν 

της  ανατίθεται  μια  εργασία,  η  Katie γράφει  γρήγορα  κάποιες  ιδέες,  χωρίς  να 

αφιερώσει  πολύ  χρόνο  στον  προγραμματισμό  ή  στη  σκέψη  για  το  πώς  «ηχεί»  η 

σύνθεσή της. Την ενοχλεί σπάνια η επανάληψη (Saddler & Andrade, 2004).

Μαθητές όπως η  Maren ανταποκρίνονται στους κανόνες της γλώσσας, διατηρώντας 

μια εστίαση στην οργάνωση, το σκοπό και το ακροατήριο. Εκτός από τη γνώση της 

διαδικασίας παραγωγής γραπτού λόγου, τέτοιοι μαθητές ελέγχουν και κατευθύνουν τις 

διαδικασίες μέσω της αυτορύθμισης, μιας ικανότητας που οι Hayes και Flower (1986) 

τη  θεωρούν  ως  ουσιαστική  για  την  παραγωγή  γραπτού  λόγου.  Σύμφωνα  με  τους 

Graham και Harris (1996) η διαδικασία αυτορύθμισης περιλαμβάνει τον προσδιορισμό 

στόχων,  τον  προγραμματισμό,  τον  αυτοέλεγχο,  την  αυτοαξιολόγηση,  την 

αυτοεκπαίδευση και την αυτοενίσχυση. Αντίθετα, μαθητές όπως η Katie μπορούν να 

μην κατέχουν επαρκώς  τη γνώση της  διαδικασίας  παραγωγής  γραπτού λόγου και, 

επιπλέον, μπορεί να μην κατανοούν τι κάνει μια τελειωμένη εργασία «καλή». Χωρίς 

την  προσεκτική  συμμετοχή  του  μαθητή,  η  διαδικασία  παραγωγής  γραπτού  λόγου 

μοιάζει σαν ένα καράβι χωρίς πηδάλιο. 

Οι  κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων μπορούν να δώσουν τα δομικά υλικά που 

χρειάζονται οι μαθητές, ώστε να γίνουν αυτορυθμιζόμενοι συγγραφείς. Στο κεφάλαιο 

αυτό θα αναφερθεί η έννοια της κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων, θα περιγραφεί 

η διαδικασία διαμόρφωσης των κριτηρίων και θα γίνει αναφορά στην αυτοαξιολόγηση 

και αλληλοαξιολόγηση των μαθητών βάσει των κριτηρίων. 

3.2. Έννοια και περιεχόμενο των διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubric) 

Οι κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων είναι κλίμακες εκτίμησης (rating scales) (βλ. 

σχήμα 1) σε αντίθεση με τους πίνακες ελέγχου (checklists),  που χρησιμοποιούνται 

στην  αξιολόγηση  της  επίδοσης.  Τυπικά  ορίζονται  ως  οδηγοί  αξιολόγησης,  που 

αποτελούνται  από  ειδικά  εκ  των  προτέρων  καθορισμένα  κριτήρια  απόδοσης.  Οι 

53



κλίμακες  διαβαθμισμένων  κριτηρίων  είναι  χαρακτηριστική  ειδική  μορφή  οργάνου 

βαθμολόγησης που χρησιμοποιείται όταν αξιολογείται η απόδοση των μαθητών ή τα 

αποτελέσματα των εργασιών (Mertler, 2001). 

Οι  κλίμακες  διαβαθμισμένων  κριτηρίων  είναι  περιγραφικά  σχήματα  που 

αναπτύσσονται από τους δασκάλους ή άλλους αξιολογητές για να καθοδηγήσουν την 

ανάλυση  των  προϊόντων  ή  των  διαδικασιών  των  προσπαθειών  των  μαθητών 

(Brookhart,  1999).  Οι  κλίμακες  αναπτύσσονται  όταν απαιτείται  μια κρίση για την 

ποιότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση ενός ευρέως φάσματος 

θεμάτων και δραστηριοτήτων. Μια κοινή χρήση των κλιμάκων είναι η αξιολόγηση 

δειγμάτων  παραγωγής  γραπτού  λόγου.  Οι  κρίσεις  σχετικά  με  την  ποιότητα  ενός 

δεδομένου δείγματος παραγωγής γραπτού λόγου μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τα 

κριτήρια  που  καθιερώνονται  από  το  μεμονωμένο  αξιολογητή.  Ένας  αξιολογητής 

μπορεί να δώσει βάρος κατά τη διαδικασία αξιολόγησης στη γλωσσική δομή, ενώ ένας 

άλλος μπορεί να ενδιαφερθεί για την αποτελεσματικότητα ενός επιχειρήματος. Ένα 

υψηλής  ποιότητας  δοκίμιο  μπορεί  να  έχει  ένα  συνδυασμό  αυτών  κι  άλλων 

παραγόντων.  Με  την  ανάπτυξη  ενός  προκαθορισμένου  σχεδίου  για  τη  διαδικασία 

αξιολόγησης,  η  υποκειμενικότητα  που  περιλαμβάνεται  στην  αξιολόγηση  ενός 

δοκιμίου μειώνεται (Moskal, 2000).

Η χρήση της  κλίμακας διαβαθμισμένων  κριτηρίων  είναι  πιθανότερο  να δώσει  πιο 

ποιοτικές, σημαντικές και αξιόπιστες αξιολογήσεις από τις παραδοσιακές μεθόδους 

αξιολόγησης. Η αξιοπιστία της αξιολόγησης, εντούτοις, στηρίζεται στη δυνατότητα 

της κλίμακας να οδηγεί σε μια κοινή και ομοιόμορφη ερμηνεία της απόδοσης των 

μαθητών (Simon & Forgette-Giroux, 2001).

Υπάρχουν  δύο  τύποι  κλιμάκων  διαβαθμισμένων  κριτηρίων:  ο  ολιστικός  και  ο 

αναλυτικός  (βλ.  σχήμα  1).  Η  ολιστική  κλίμακα  απαιτεί  από  το  δάσκαλο  να 

βαθμολογήσει  γενικά  τη  διαδικασία  ή  την  εργασία,  χωρίς  να  κρίνει  χωριστά  τα 

συστατικά μέρη /  κατηγορίες (Nitko,  2001). Αντίθετα,  στην αναλυτική κλίμακα, ο 

δάσκαλος  βαθμολογεί  μεμονωμένα την  κάθε  κατηγορία  στην  οποία διαιρέθηκε  το 

γραπτό κείμενο, π.χ.  περιεχόμενο, ορθογραφία και μετά προσθέτει  τις βαθμολογίες 

των μεμονωμένων κατηγοριών για να λάβει ένα ολικό βαθμό (Moskal, 2000,  Nitko, 

2001).

Σχήμα 1: Τύποι εργαλείων βαθμολόγησης της επίδοσης
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Εργαλεία βαθμολόγησης της επίδοσης

Η χρήση της ολιστικής κλίμακας είναι μια γρηγορότερη διαδικασία (Nitko, 2001) και 

αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο δάσκαλος για να εξετάσει την απόδοση του μαθητή 

διαβάζει μόνο μια φορά την εργασία για να αποκτήσει τη «γενική» αίσθηση αυτού που 

ο μαθητής ήταν σε θέση να ολοκληρώσει (Mertler,  2001). Στην ολιστική κλίμακα, 

όμως,  παρέχεται  περιορισμένη  ανατροφοδότηση.  Στον  πίνακα  4  φαίνεται  ένα 

παράδειγμα ολιστικής κλίμακας. 

Πίνακας 4: Παράδειγμα ολιστικής κλίμακας

Βαθμολογία Περιγραφή
5 Καταδεικνύει την πλήρη κατανόηση του προβλήματος. Όλες οι 

απαιτήσεις του στόχου συμπεριλαμβάνονται στην απάντηση. 
4 Καταδεικνύει την ιδιαίτερη κατανόηση του προβλήματος. Όλες οι 

απαιτήσεις του στόχου συμπεριλαμβάνονται στην απάντηση. 
3 Καταδεικνύει εν μέρη κατανόηση του προβλήματος. Οι περισσότερες 

απαιτήσεις του στόχου συμπεριλαμβάνονται στην απάντηση. 
2 Καταδεικνύει ελάχιστη κατανόηση του προβλήματος. Οι περισσότερες 

απαιτήσεις του στόχου λείπουν από την απάντηση. 
1 Καταδεικνύει μηδαμινή κατανόηση του προβλήματος. Όλες οι 

απαιτήσεις του στόχου λείπουν από την απάντηση. 
0 Καθόλου κατανόηση / καθόλου προσπάθεια για το στόχο.

Από την  άλλη,  η  αναλυτική  κλίμακα είναι  μια  χρονοβόρα διαδικασία,  τόσο στην 

κατασκευή όσο και στη χρήση (Mertler, 2001), όμως, υπάρχει το πλεονέκτημα της 

πίνακες 
ελέγχου κλίμακες εκτίμησης / κλίμακες 

διαβαθμισμένων κριτηρίων

ολιστική 
κλίμακα

αναλυτική 
κλίμακα
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ανατροφοδότησης σε κάθε ένα κριτήριο που βαθμολογήθηκε ξεχωριστά, το οποίο δεν 

μπορεί  να  συμβεί  με  την  ολιστική  κλίμακα  (Nitko,  1996).  Μπορεί,  επίσης,  να 

δημιουργηθεί  ένα σχεδιάγραμμα με συγκεκριμένες  δυνατότητες  και  αδυναμίες του 

μαθητή  (Mertler,  2001).  Στον  πίνακα  5  φαίνεται  ένα  παράδειγμα  αναλυτικής 

κλίμακας.  

Πίνακας 5: Παράδειγμα αναλυτικής κλίμακας

Αρχικό 
επίπεδο

1

Αναπτυγμένο 
επίπεδο

2

Ολοκληρωμένο 
επίπεδο

3

Υποδειγματικό 
επίπεδο

4

Βαθμ.

Κριτήριο 

#1

Περιγραφή 
που 
απεικονίζει 
αρχικό 
επίπεδο 
απόδοσης

Περιγραφή που 
απεικονίζει τη 
μετακίνηση 
προς το επίπεδο 
πλήρης γνώσης

Περιγραφή που 
απεικονίζει το 
επίτευγμα της 
πλήρης γνώσης

Περιγραφή που 
απεικονίζει το 
πιο ψηλό 
επίπεδο 
απόδοσης

Κριτήριο 

#2

Περιγραφή 
που 
απεικονίζει 
αρχικό 
επίπεδο 
απόδοσης

Περιγραφή που 
απεικονίζει τη 
μετακίνηση 
προς το επίπεδο 
πλήρης γνώσης

Περιγραφή που 
απεικονίζει το 
επίτευγμα της 
πλήρης γνώσης

Περιγραφή που 
απεικονίζει το 
πιο ψηλό 
επίπεδο 
απόδοσης

3.3. Η διαδικασία διαμόρφωσης των κριτηρίων

Ο  Mertler (2001)  αναφέρει  εφτά  βήματα  για  τη  διαδικασία  διαμόρφωσης  των 

κριτηρίων16:

Βήμα 1: Επανεξέταση των σκοπών μάθησης, ώστε να συνάδουν με την εργασία. Αυτό 

επιτρέπει στο δάσκαλο να ταιριάξει τον οδηγό βαθμολόγησης με τους στόχους και τις 

οδηγίες. 

Βήμα  2: Προσδιορισμός  συγκεκριμένων  παρατηρήσιμων  ιδιοτήτων  (καθώς  και 

εκείνων  που  δε  θέλει  ο  δάσκαλος  να  παρατηρήσει)  από  τους  μαθητές,  που 

αποδεικνύονται  στις  εργασίες  τους,  στις  μεθόδους  ή  στην  επίδοσή  τους. 

16 βλ. επίσης Airasian, 2000 & 2001, Montgomery, 2001, Nitko, 2001 και Tombari & Borich, 1999. 
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Διευκρινίζονται, έτσι, τα χαρακτηριστικά, οι δεξιότητες ή οι συμπεριφορές που ψάχνει 

ο δάσκαλος, καθώς επίσης και τα κοινά λάθη που δε θέλει να δει. 

Βήμα 3: Καταιγισμός ιδεών για τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν κάθε ιδιότητα. 

Προσδιορισμός τρόπων για την περιγραφή της επίδοσης πάνω από τη μέση απόδοση 

και κάτω από τη μέση απόδοση για κάθε αισθητή ιδιότητα που προσδιορίζεται στο 

βήμα 2. 

Βήμα 4α: Για την ολιστική κλίμακα γράφονται λεπτομερείς αφηγηματικές περιγραφές 

για  την  άριστη  και  τη  φτωχή  εργασία  που  ενσωματώνουν  κάθε  ιδιότητα στην 

περιγραφή. Περιγράφονται τα ψηλότερα και τα χαμηλότερα επίπεδα απόδοσης που 

συνδυάζει τους περιγραφητές για όλες τις ιδιότητες. 

Βήμα 4β: Στην αναλυτική κλίμακα, γράφονται λεπτομερείς αφηγηματικές περιγραφές 

για την άριστη και τη φτωχή εργασία για κάθε μεμονωμένη ιδιότητα. Περιγράφονται 

τα ψηλότερα και τα χαμηλότερα επίπεδα απόδοσης χρησιμοποιώντας περιγραφητές 

για κάθε ιδιότητα ξεχωριστά.

Βήμα 5α: Για την ολιστική κλίμακα συμπληρώνεται  η κλίμακα με την περιγραφή 

άλλων επιπέδων στη συνέχεια που κυμαίνεται από την άριστη στη φτωχή εργασία για 

τις συλλογικές ιδιότητες. Περιγράφονται όλα τα ενδιάμεσα επίπεδα απόδοσης. 

Βήμα 5β: Για την αναλυτική κλίμακα ολοκληρώνεται η κλίμακα με την περιγραφή 

άλλων  επιπέδων  που  κυμαίνονται  από  την  άριστη  στη  φτωχή  εργασία  για  κάθε 

ιδιότητα.  Περιγράφονται  όλα  τα  ενδιάμεσα  επίπεδα  απόδοσης  για  κάθε  ιδιότητα 

ξεχωριστά. 

Βήμα 6: Συλλογή δειγμάτων από εργασίες των μαθητών που αποτελούν παραδείγματα 

για κάθε επίπεδο. Αυτό βοηθά τη βαθμολόγηση στο μέλλον, χρησιμοποιώντας τα ως 

συγκριτικά μέτρα επίδοσης. 

Βήμα 7: Αναθεώρηση της κλίμακας, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Προετοιμασία για να 

απεικονίσει  την  αποτελεσματικότητα  της  κλίμακας  και  αναθεώρηση πριν  από την 

επόμενη εφαρμογή. 

3.4.  Η  αυτοαξιολόγηση  και  η  αλληλοαξιολόγηση  των  παιδιών  με  τη  χρήση 

κλιμάκων διαβαθμισμένων κριτηρίων

Η ποσότητα και η ποιότητα ανατροφοδότησης που λαμβάνει ένας μαθητής σε όλη τη 

διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός καλά 

επεξεργασμένου κειμένου γραπτού λόγου (Saddler &  Andrade, 2004). Για αυτό το 

57



λόγο  πολλοί  δάσκαλοι  προσπαθούν  να  παρέχουν  ανατροφοδότηση  μέσω  των 

ατομικών ή ομαδικών συζητήσεων με τους μαθητές τους. 

Οι δάσκαλοι μπορούν να αναπτύξουν την κριτική σκέψη μέσα στις τάξεις με το να 

διδάξουν τους μαθητές τους το πώς να χρησιμοποιούν τις κλίμακες διαβαθμισμένων 

κριτηρίων, για να αξιολογήσουν τη δική τους εργασία ή των συμμαθητών τους. Η 

αξιολόγηση παρέχει την αυτορύθμιση, δίνοντας στους μαθητές την ευθύνη για τη δική 

τους εργασία, αντί να τοποθετήσει την ευθύνη απλώς στο δάσκαλο. 

Οι  δάσκαλοι  μπορεί  να  αποφεύγουν  τη  χρήση  της  αυτοαξιολόγησης  και  της 

αλληλοαξιολόγησης λόγω τριών παρερμηνειών: (1) η αυτοαξιολόγηση είναι άσκοπη, 

επειδή οι μαθητές αξιολογούν τον εαυτό τους, (2) η αλληλοαξιολόγηση είναι άσκοπη, 

επειδή θα «κτυπήσουν» τους φίλους τους και θα «τσακίσουν» τους εχθρούς τους και 

(3) τόσο η αυτοαξιολόγηση όσο και η αλληλοαξιολόγηση είναι άσκοπες, επειδή οι 

μαθητές  δε  θα τις  αναθεωρήσουν  οπωσδήποτε.  Αν  ο δάσκαλος  ζητήσει  από τους 

μαθητές  να  βαθμολογήσουν,  τότε  θα  γίνουν  τα  πιο  πάνω.  Αλλά  αν  ο  δάσκαλος 

δημιουργήσει ένα πολιτισμό κριτικής, ενθαρρύνοντας την προσδοκία για αναθεώρηση, 

καθορίζει την αξιολόγηση από την άποψη της ανατροφοδότησης, η οποία θα βοηθήσει 

τους  μαθητές  να  γράψουν  καλύτερα  και  βασίζει  την  αξιολόγηση  στις  κλίμακες 

διαβαθμισμένων  κριτηρίων,  τότε  οι  μαθητές  θα  μάθουν  να  αξιολογούν 

αποτελεσματικά  τον  εαυτό  τους  και  τους  άλλους  (O’  Donnell &  Topping,  1998, 

White, 1998). 

Οι  δάσκαλοι  μπορούν  να  δομήσουν  τη  διαδικασία  αυτοαξιολόγησης  με  πολλούς 

τρόπους.  Οι  μαθητές  μπορεί  να  χρησιμοποιήσουν  χρώματα  για  τα  στοιχεία  στα 

κείμενά τους, τα οποία αποδεικνύουν ότι το κείμενό τους ικανοποιεί κάθε κριτήριο της 

κλίμακας. Ένα παράδειγμα με δύο κατηγορίες φαίνεται στον πίνακα 6. 

Πίνακας 6: Κλίμακα για συνέντευξη από ένα ιστορικό πρόσωπο

4 3 2 1
Περιεχόμενο Το κείμενό μου 

περιλαμβάνει 
απαντήσεις σε 
όλες τις 
απαραίτητες 
ερωτήσεις και 
σε τουλάχιστον 
πέντε δικά μου 
θέματα. Οι 
απαντήσεις μου 

Το κείμενό μου 
περιλαμβάνει 
απαντήσεις σε 
όλες τις 
απαραίτητες 
ερωτήσεις και 
σε τουλάχιστον 
πέντε δικά μου 
θέματα, αλλά 
μερικές 

Απάντησα στις 
απαραίτητες 
ερωτήσεις, 
αλλά έκανα 
λιγότερες από 
πέντε δικές 
μου 
απαντήσεις. 
Μερικές 
απαντήσεις 

Έχω πολύ λίγες 
ερωτήσεις ή οι 
ερωτήσεις μου 
είναι 
τετριμμένες ή 
άσχετες. Οι 
απαντήσεις 
που περιέλαβα 
είναι ελλιπείς ή 
ανακριβείς.   
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είναι πλήρεις και 
πραγματικές. 
Έχω και τη 
βιβλιογραφία.  

απαντήσεις 
είναι ελλιπείς. 
Έχω και τη 
βιβλιογραφία.  

είναι ελλιπείς ή 
ανακριβείς. Η 
βιβλιογραφία 
μου είναι 
ελλιπής.   

Οργάνωση Η πρώτη 
παράγραφος 
εισάγει το 
πρόσωπο και 
δίνει τα 
κυριότερα 
σημεία της 
συνέντευξης. Το 
σώμα του 
κειμένου μου 
απαντά σε όλες 
τις ερωτήσεις σε 
μια λογική 
σειρά. Έχω ένα 
επίλογο ο οποίος 
δίνει την 
περίληψη.   

Έχω εισαγωγή, 
κυρίως κείμενο 
και επίλογο, 
αλλά η 
εισαγωγή (ή ο 
επίλογος) είναι 
πάρα πολύ 
ελλιπής ή 
συνοπτική. 

Οι ερωτήσεις 
και οι 
απαντήσεις 
είναι σε σειρά, 
χωρίς επίλογο 
και καμιά 
κύρια ιδέα.

Οι ερωτήσεις 
και οι 
απαντήσεις δεν 
έχουν λογική 
ακολουθία. Το 
κείμενό μου 
δεν έχει καμία 
εισαγωγή, 
κανένα επίλογο 
και καμία 
κύρια ιδέα. 

Η αυτορύθμιση μπορεί, επίσης, να βελτιωθεί με τη χρήση κλιμάκων διαβαθμισμένων 

κριτηρίων  για  την  καθιέρωση  συστήματος  ανατροφοδότησης  από  άλλους 

(συμμαθητές, γονείς). Η αλληλοαξιολόγηση μπορεί να πάρει πολλές μορφές, αλλά σε 

οποιαδήποτε προσέγγιση υπάρχουν δύο σημεία που πρέπει  να προσεχθούν για την 

επιτυχία. Πρώτο, οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν ότι δεν ορίζουν απλώς ένα βαθμό 

στην  εργασία  του  συμμαθητή  τους,  αλλά  του  παρέχουν  ανατροφοδότηση  για  να 

βελτιωθεί.  Δεύτερο,  οι  δάσκαλοι  πρέπει  να διαμορφώσουν  και  να διδάξουν στους 

μαθητές μια προσεκτική και εποικοδομητική διαδικασία αλληλοαξιολόγησης. 

Πολλές  τέτοιες  διαδικασίες  αλληλοαξιολόγησης  έχουν  αναπτυχθεί  ήδη.  Για 

παράδειγμα, η σκάλα ανατροφοδότησης Perkins (2003) περιέχει τέσσερις «βαθμίδες»: 

διευκρινίζω,  εκτιμώ,  προκαλώ  τις  ανησυχίες  και  προτείνω.  Ξεκινώντας  από  την 

κατώτατη βαθμίδα και αναρριχόμενοι, οι μαθητές ξεκινούν τη διαδικασία κάνοντας 

ερωτήσεις για να διευκρινίσουν την αναθεωρημένη εργασία. Έπειτα, σχολιάζουν αυτό 

που  εκτιμούν  για  την  εργασία.  Μετά,  αφού  τελειώσουν  με  τη  συζήτηση  των 

ανησυχιών τους για την εργασία, προσφέρουν τις προτάσεις τους για αναθεώρηση. Οι 

δάσκαλοι πρέπει να εποπτεύουν τη διαδικασία. Οι μαθητές με την πρακτική εξάσκηση 

γίνονται  πιο  βέβαιοι  για  την  παροχή  εποικοδομητικής  ανατροφοδότησης  στους 

συμμαθητές τους ( Saddler & Andrade, 2004). 
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Μπορεί  να  προκαλέσει  έκπληξη  το  γεγονός  ότι  η  έρευνα  δείχνει  πως  η 

αλληλοαξιολόγηση σχετίζεται ιδιαίτερα με την αξιολόγηση του δασκάλου (O’ Donnell 

& Topping, 1998) και ότι οι μαθητές δημιουργούν συχνά καλύτερες εργασίες για τους 

συμμαθητές τους, παρά για τους δασκάλους τους (White, 1998). 

 

4. Ερευνητικές εφαρμογές του Φακέλου Εργασιών

4.1. Εισαγωγή 

Η  χρήση  του  φακέλου  εργασιών,  ως  μια  εναλλακτική  μέθοδος  αξιολόγησης  του 

μαθητή,  αυξάνεται  διαρκώς  τα  τελευταία  χρόνια.  Αυτό  καταδεικνύεται  από  μια 

διαρκώς  αυξανόμενη  διεθνή  βιβλιογραφία  για  τη  χρήση  του  φακέλου,  καθώς  και 

συγκεκριμένα παραδείγματα της εφαρμογής του, κυρίως στις Η.Π.Α., που εκτείνονται 

σε  όλες  τις  βαθμίδες  της  εκπαίδευσης,  αλλά και  στον  επαγγελματικό  χώρο.  Ένα 

παράδειγμα εφαρμογής στο χώρο εργασίας είναι και τα teacher’s portfolios17, που σε 

πολλές πολιτείες  των Η.Π.Α.  χρησιμοποιούνται  ως βασικό μέσο πιστοποίησης της 

καταλληλότητας  και  των  προσόντων  των  υποψήφιων  εκπαιδευτικών,  κατά  τη 

διαδικασία επιλογής τους από τις τοπικές σχολικές αρχές. 

17 βλ. περισσότερα στο Green & Smyser, 1996. 
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Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούν μερικές πειραματικές εφαρμογές του φακέλου 

εργασιών, θα περιγραφούν ενδεικτικές δομές του φακέλου που έχουν εφαρμοστεί και 

τέλος  θα  τονιστούν  τα  κυριότερα  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα  από  την 

εφαρμογή του.     

4.2. Πειραματικές εφαρμογές του Φακέλου Εργασιών 

Μια  από  τις  μεγαλύτερες  πειραματικές  εφαρμογές  ήταν  το  Ευρωπαϊκό  Portfolio 

Γλωσσών (European Language Portfolio-ELP) (Council of Europe, 2000, 2006, Little, 

1999, 2005,  Little & Perclova, 2001). Το  ELP είναι ένα εργαλείο στο οποίο εκείνοι 

που μαθαίνουν ή έχουν μάθει μια γλώσσα, είτε στο σχολείο είτε έξω από το σχολείο, 

μπορούν να απεικονίσουν επάνω και να καταγράψουν τη γλώσσα που έχουν μάθει, 

καθώς και τη διαπολιτισμική εμπειρία τους πάνω σε αυτή. 

Το  ELP αναπτύχθηκε  από  το  τμήμα  γλωσσικής  πολιτικής  του  Συμβουλίου  της 

Ευρώπης, συνοδεύοντας την υλοποίηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς 

για  τις  Γλώσσες,  από  το  1998  ως  το  2000.  Τον  Οκτώβριο  του  2000,  η  μόνιμη 

διάσκεψη  των  Υπουργών  Παιδείας  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  ενέκρινε  ένα 

ψήφισμα συστήνοντας την εφαρμογή και την ευρεία χρήση του ELP. 

Η έναρξη του ELP πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 

2001, το οποίο ήταν το «Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών». Μέχρι τις αρχές του 2004, 31 

από τα 45 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων όλων 

των μεγαλύτερων από αυτά, συμμετείχαν στην ανάπτυξη, την πιλοτική εφαρμογή και 

την  εφαρμογή  ενός  ELP για  τους  μαθητές  όλων  ηλικιών,  από  την  πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση μέχρι την επαγγελματική εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια. 

Δεν πρόκειται για μια νέα μέθοδο και δε συνοδεύει καμία συγκεκριμένη μέθοδο, αλλά 

για ένα εργαλείο που επιτρέπει  στον καθένα να αξιολογεί  τις  ικανότητές  του στις 

γλώσσες που μαθαίνει ή κατέχει, καθώς και κάθε εμπειρία του σχολική ή εξωσχολική, 

στις  γλωσσικές  ή  διαπολιτισμικές  δεξιότητες.  Μέσα  από  μια  εύκολη  διαδικασία 

κωδικοποιεί και ταξινομεί τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει στη γλώσσα εκμάθησης. 

Παράλληλα συνειδητοποιεί τι έχει μάθει, πώς το έχει μάθει και γιατί το έχει μάθει, 

ώστε το επίπεδο γλωσσομάθειας του να είναι αντίστοιχο με αυτό των άλλων μαθητών 

στη χώρα του αλλά και σε όλη την Ευρώπη. 
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Ένα σύνολο κοινών αρχών και οδηγιών έχουν συμφωνηθεί σε όλα τα portfolios, έτσι 

ώστε να μπορεί οποιαδήποτε έκδοσης να επικυρωθεί από την επιτροπή επικύρωσης 

του Συμβουλίου της Ευρώπης (McLagan, 2006):

 Το  ELP είναι  ιδιοκτησία  του μαθητή  και  μπορεί  να  μεταφερθεί  από ένα 

σχολείο σε άλλο σχολείο, σε κολέγιο και στο χώρο εργασίας. 

 Η ικανότητα μετρείται ανεξάρτητα αν αποκτάται μέσα ή έξω από τη βασική 

εκπαίδευση. 

 Το  ELP ενθαρρύνει  τη  διά  βίου  εκμάθηση  γλωσσών  και  παρακινεί  τους 

μαθητές  να  πάρουν  την  ευθύνη  της  μάθησής  τους,  παρέχοντας  την 

αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση. 

 Το  ELP συνδέεται  με  το  Κοινό  Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο  Αναφοράς  για  τις 

Γλώσσες. 

 Όλες οι εκδόσεις του ELP καταγράφουν την πρόοδο και τα επιτεύγματα των 

μαθητών στις γλώσσες και περιλαμβάνουν διαπολιτισμικές και προσωπικές 

εμπειρίες και επαφές. 

Μια άλλη μεγάλη εφαρμογή του φακέλου εργασιών έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 

1980,  στην  πολιτεία  Vermont των  Η.Π.Α.,  που  απόβλεπε  σε  υψηλής  ποιότητας 

πληροφορίες  αξιολόγησης  και  στη  βελτίωση  της  διδασκαλίας  στην  πολιτεία 

(Γεωργούσης, 1998). Οι εκπαιδευτικοί της πολιτείας θεώρησαν την τεχνική αυτή ως 

«αξιόλογο βάρος». Τα βάρη ήταν οι απαιτήσεις χρόνου και χρήματος, οι αβεβαιότητες 

γύρω από τη χρήση των βαθμών και η δυσκολία στην εύρεση κατάλληλων εργασιών. 

Παρόλα αυτά πολλοί εκπαιδευτικοί (60%) βρήκαν πως το πρόγραμμα ασκεί δυναμική 

και  θετική  επίδραση  στη  διδασκαλία.  Μερικοί  εκπαιδευτικοί  παρατήρησαν  ότι  το 

πρόγραμμα αποτέλεσε  αιτία  ακόμη και  δύστροποι  εκπαιδευτικοί  να αλλάξουν  τον 

τρόπο  διδασκαλίας  τους.  Επίσης,  στα  μαθηματικά  οι  διδάσκοντες  αύξησαν  την 

έμφασή  τους  στις  στρατηγικές  λύσης  ενός  προβλήματος  και  της  μεταβίβασης 

μαθηματικών πληροφοριών. 

Τέλος18,  στο  Κεντάκι  των  Η.Π.Α.  το  ανώτατο  δικαστήριο  κήρυξε  το  σύστημα 

δημόσιας εκπαίδευσης αντισυνταγματικό το 1989 και το νομοθετικό σώμα πέρασε το 

νόμο για μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης (KERA) για να βελτιώσει το εκπαιδευτικό 

18 Για περισσότερες περιπτώσεις εφαρμογών βλ. Yancey, K. B. (ed.) (1992). 
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σύστημα.  Τότε,  οι  δάσκαλοι  αναμίχθηκαν  στη  μεταρρύθμιση  και  μαζί  με  άλλα 

συστατικά στην αξιολόγηση καθιέρωσαν και το portfolio παραγωγής γραπτού λόγου, 

το οποίο θα μετρούσε 14% στη συνολική αξιολόγηση. Στην αρχή της εφαρμογής ο 

όγκος και ο χρόνος πανικόβαλε τους δασκάλους με αποτέλεσμα να χαθεί αρχικά ο 

στόχος. Μετά από μερικά έτη, αφού το μελέτησαν καλύτερα οι δάσκαλοι και είχαν 

οργανωθεί άρχισε να εφαρμόζεται σωστά. Το  portfolio αποτελούνταν από έξι μέρη: 

ένα  πίνακα  περιεχομένων,  μια  επιστολή,  ένα  προσωπικό  κομμάτι  εμπειρίας,  ένα 

λογοτεχνικό  κείμενο  (δημιουργικό  γράψιμο)  και  δύο  κείμενα  για  επικοινωνία  με 

άτομα από την καθημερινή ζωή (Moore & Russel, 2001).     

4.3. Ενδεικτική δομή του Φακέλου Εργασιών 

Το Ευρωπαϊκό  Portfolio Γλωσσών (ELP),  το οποίο αναφέρθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο,  περιλαμβάνει  τρία  μέρη:  (1)  το  Γλωσσικό  Βιογραφικό  (Language 

Biography),  (2)  το  Ντοσιέ  (Dossier)  και  (3)  το  Γλωσσικό  Διαβατήριο  (Language 

Passport). 

Στο γλωσσικό βιογραφικό ο μαθητής καταγράφει διαδικασίες με τις οποίες αξιοποιεί 

λειτουργικά την ξένη γλώσσα στην καθημερινή ζωή. Παρουσιάζει, επίσης, σε τακτά 

χρονικά διαστήματα στρατηγικές μάθησης που ακολουθεί για να οικοδομήσει τη νέα 

γνώση. Ακόμη, περιγράφει γλωσσικές και διαπολιτισμικές εμπειρίες. Στο βιογραφικό 

περιλαμβάνονται  και  οι  σελίδες  αυτοαξιολόγησης  του  μαθητή.  Στο  αγγλικό  ELP 

περιέχονται  δηλώσεις  «μπορώ  να»,  όπου  οι  μαθητές  τις  χρωματίζουν  και  τις 

συμπληρώνουν  ανάλογα  με  την  πρόοδό  τους.  Οι  δηλώσεις  αυτές  αποτελούν  τις 

επικοινωνιακές  δεξιότητες  –  στόχους  στο  πλαίσιο  της  ανάπτυξης  των  τεσσάρων 

μακροδεξιοτήτων (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού 

και  γραπτού  λόγου)  και  αντιστοιχούν  στα  έξι  επίπεδα  γλωσσομάθειας.  Με  τη 

διαδικασία αυτή ο μαθητής καταγράφει τις δραστηριότητες και γίνεται ενήμερος της 

προόδου του και συνειδητοποιεί τι έχει μάθει, πώς το έχει μάθει και τι στόχους πρέπει 

να βάλει στο μέλλον. 

Το ντοσιέ είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη του  portfolio, καθώς αποτελεί την 

προσωπική  συλλογή  εργασιών  του  μαθητή.  Εδώ  ο  μαθητής  τοποθετεί  εργασίες, 

φωτογραφίες κτλ. που απεικονίζουν τις εμπειρίες και τα επιτεύγματά του. Ο μαθητής 

είναι  περήφανος  για  το  ντοσιέ  του και  αναλαμβάνει  την  υπευθυνότητα  του τι  θα 
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συμπεριλάβει ή αλλάξει από τις εργασίες του, ώστε να τεκμηριώνει την εξέλιξη των 

γνώσεων του. 

Το γλωσσικό διαβατήριο παρέχει  μια γενική εικόνα των γλωσσών που ο μαθητής 

γνωρίζει  ή  μαθαίνει.  Καταγράφονται  οι  γλωσσικές  επικοινωνιακές  δεξιότητες  που 

αντιστοιχούν  στα  έξι  επίπεδα  γλωσσομάθειας  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης.  Στο 

γλωσσικό  διαβατήριο  ο  μαθητής  παρουσιάζει  κάθε  είδους  πιστοποίηση  που 

αποδεικνύει τη γλωσσομάθειά του και παραθέτει χρονολογικά με συνοπτικό τρόπο 

διάφορες γλωσσικές και διαπολιτισμικές εμπειρίες. 

Οι  Cole et al.  (2000)  παρουσιάζουν δέκα μοντέλα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από 

πολλά σχολεία στο Οχάιο των Η.Π.Α. Πιο κάτω παρουσιάζονται μερικά από αυτά:

Μοντέλο1: Urbana/Fairborn, Grade 1 portfolio, Fairborn, Ohio   

I. Εισαγωγή.

ΙΙ. Τα τέσσερα πεδία περιεχομένων.

Α. Αυτοεκτίμηση.

Β. Συγκέντρωση ακαδημαϊκών-γλωσσικών στοιχείων. 

Γ. Κοινωνικές δεξιότητες.

Δ. Δεξιότητες μελέτης. 

ΙΙΙ. Κατευθυντήριες γραμμές

Α. Χώρος αποθήκευσης.

Β. Βαθμολόγηση: καλό, ικανοποιητικό, μη ικανοποιητικό. 

Γ. Κόστος. 

Μοντέλο 2: Schnell school, Grade 4 portfolio, West Carrollton, Ohio

 I. Πορτραίτο: Λήψη αποφάσεων. 

ΙΙ. Ακαδημαϊκά: Εργασίες στη γλώσσα, ημερολόγια μάθησης (logs)

ΙΙΙ.  Δεδομένα  αξιολογήσεων:  βαθμολογίες  από  τα  τεστ,  εκτιμήσεις  δασκάλων, 

καταγραφή αυτοεκτιμήσεων, σχολικά επιτεύγματα. 

Μοντέλο 4:  Milton Union Elementary School,  Grade 5 portfolio,  West Milton, 

Ohio

I. Τίτλος και πίνακας περιεχομένων

II. Ποιος είμαι;

Α. Ο εαυτός μου
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Β. Η οικογένειά μου

Γ. Οι φίλοι μου

ΙΙΙ. Επιτυχίες στο σχολείο

Α. Συμμετοχή

Β. Συμπεριφορά

Γ. Στόχοι

Δ. Δεξιότητες

Ε. Στυλ μάθησης

Ζ. Συνεργατική μάθηση 

IV. Ακαδημαϊκές επιτυχίες

Α. Κατανόηση γραπτού λόγου

Β. Παραγωγή γραπτού λόγου 

Γ. Επιστήμη

Δ. Κοινωνικά μαθήματα

Ε. Μαθηματικά

Ζ. Ημερολόγια συμβάντων

Η. Καταγραφές ικανοτήτων

Θ. Ειδικές εργασίες (projects)

V. Επαναφορά – αξιολόγηση της σχολικής χρονιάς

Μοντέλο 5: Multi-grade-level, Ohio

I. Εισαγωγή 

Α. Τίτλος (σχεδιασμένος από το μαθητή)

Β. Δήλωση του σκοπού του φακέλου

Γ. Αντιδράσεις του μαθητή (Σεπτέμβριος και Ιούνιος)

Δ. Απαίτηση για εμπιστευτικότητα

ΙΙ. Ποιος είμαι

Α. Καταγραφή ενδιαφερόντων 

Β. Σκέψεις

Γ. Συνήθειες 

Δ. Λήψη αποφάσεων

Ε. Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της αυτοεικόνας

ΙΙΙ. Στόχοι και επανεξέταση

Α. Ακαδημαϊκοί στόχοι

Β. Στόχοι συμπεριφορά
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Γ. Στόχοι συμμετοχής

Δ. Εξωσχολικοί στόχοι

Ε. Στόχοι ζωής

IV. Ακαδημαϊκά και συλλογισμοί 

Α. Γλωσσικές εργασίες

Β. Επιστήμη (τεστ)

Γ. Κοινωνικά μαθήματα (projects)

4.4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εφαρμογής του Φακέλου Εργασιών

Ο Φάκελος  Εργασιών  παρέχει  στο  δάσκαλο  τη  δυνατότητα  να  παρατηρήσει  τους 

μαθητές του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοτήτων να αναλαμβάνουν ρίσκο, να 

αναπτύσσουν δημιουργικές λύσεις και να μαθαίνουν να κρίνουν οι ίδιοι την επίδοσή 

τους  (Paulson,  Paulson &  Meyer,  1991).  Ο  φάκελος  επιτρέπει  την  εμπλοκή  των 

μαθητών  στην  αξιολόγησή τους  και  τη  συστηματική  παρακολούθηση της  πορείας 

μάθησής τους.  Παρέχει  και  τη δυνατότητα για την αξιολόγηση της  ποιότητας  της 

γενικής ατομικής επίδοσης των μαθητών. Η ευρεία χρήση των φακέλων μπορεί να 

υποκινήσει μια αλλαγή στις πρακτικές των τάξεων και την πολιτική της εκπαίδευσης 

που ικανοποιεί περισσότερο τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών (Meisels & Steele, 

1991). 

Ο φάκελος, επίσης, προωθεί την ενεργητική μάθηση, αφού απαιτεί από τους μαθητές 

να παίξουν ένα πιο ενεργό ρόλο στη μάθησή τους. Οι μαθητές δεν είναι παθητικοί, 

αλλά επιλέγουν  τις  εργασίες  που  θα  συμπεριλάβουν  στο  φάκελο,  ώστε  αυτές  να 

αντικατοπτρίζουν την πρόοδό τους. Παρακολουθούν την πρόοδό τους, κάνουν σχόλια 

πάνω σε αυτή και θέτουν μελλοντικούς στόχους. 

Ο φάκελος εργασιών, ακόμη, δίνει έμφαση στις ατομικές διαφορές και προσαρμόζεται 

στους εξατομικευμένους μαθησιακούς στόχους. Ο κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα 

να παρουσιάσει ξεχωριστά το φάκελο με τις εργασίες του, ακολουθώντας το δικό του 

μαθησιακό στυλ και προσαρμόζοντας την πορεία του ανάλογα με τις δυνατότητές του. 

Επιπλέον, ο φάκελος ενθαρρύνει τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ των μαθητών, 

δασκάλων και γονιών. Μέσα από την επικοινωνία δασκάλου – γονιών, ο φάκελος 

διευκολύνει την ανακοίνωση των επιτευγμάτων των μαθητών. 

Μέσα από το φάκελο δίνεται μια εικόνα των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών 

και μπορούν να αποκαλυφθούν οποιεσδήποτε αδυναμίες στις εκπαιδευτικές πρακτικές. 
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Οι μαθητές εμπλέκονται στην διαδικασία αξιολόγησής τους, παίρνοντας πληροφορίες 

για  την  πρόοδό  τους  κι  έτσι  ενθαρρύνονται  στο  να  γίνουν  πιο  υπεύθυνοι  για  τη 

μάθησή τους (Koca & Lee, 1998). 

Από την άλλη μεριά, υπάρχει και μια έντονη κριτική ενάντια στη χρήση του φακέλου 

εργασιών. Υπάρχουν ανησυχίες για το κόστος και το χρόνο που απαιτείται για ένα 

τέτοιο πρόγραμμα. Όσον αφορά το κόστος η χρήση του φαίνεται ιδιαίτερα ακριβή 

όταν συγκρίνεται με τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής (Wiggins, 1990), αλλά αυτό 

καταρρίπτεται αφού τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές είναι πολλαπλάσια. Όσον 

αφορά  το  χρόνο,  καταναλίσκεται  στο  μεγαλύτερο  βαθμό  στις  ανασκοπήσεις,  τις 

συζητήσεις και τις αξιολογήσεις. 

Αυτό, όμως, που προβληματίζει σε τέτοιες μορφές αξιολόγησης είναι η εγκυρότητα 

και η αξιοπιστία της βαθμολόγησης, επειδή προκύπτει από μια ποικιλία στοιχείων, τα 

οποία μπορεί να μην είναι συγκρίσιμα.              

ΜΕΡΟΣ 2Ο

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

5. Μεθοδολογία της έρευνας

5.1 Εισαγωγή – Διατύπωση του προβλήματος 

Στο  παρόν  κεφάλαιο  του  δεύτερου  μέρους  θα  γίνει  αναφορά  στο  ερευνητικό 

πρόβλημα, στο σκοπό και στους στόχους της έρευνας, στις ερευνητικές υποθέσεις που 

τέθηκαν, στα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, στα όργανα και τα μέσα συλλογής των 

ερευνητικών δεδομένων, στο χρονοδιάγραμμα και τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας, 

καθώς και στη μέθοδο της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων. 

Αφορμή  γα  την  παρούσα  έρευνα  στάθηκαν  οι  αναφορές  στο  Διαθεματικό  Ενιαίο 

Πλαίσιο  Προγραμμάτων  Σπουδών  (ΔΕΠΠΣ)  και  στα  Αναλυτικά  Προγράμματα 

Σπουδών  (ΑΠΣ),  τουλάχιστον  σε  επίπεδο  σχεδιασμού,  για  την  αξιολόγηση  του 
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μαθητή/τριας.  Ως  μέσο αξιολόγησης  προτείνεται  η  χρήση Φακέλου Εργασιών  και 

τονίζεται  πως  «Μόνιμος  στόχος  του  δασκάλου  είναι  να  καταστήσει  το  μαθητή 

υπεύθυνο για το λόγο που παράγει, ώστε να τον αξιολογεί και να τον διορθώνει μόνος 

του, κάνοντάς τον όσο μπορεί αποτελεσματικότερο για το σκοπό για τον οποίο τον 

παρήγαγε. Έτσι, ο μαθητής εισάγεται στη διαδικασία της συνεχούς αναβάθμισης του 

γλωσσικού  του  επιπέδου,  δηλαδή  στη  μορφωτική  διαδικασία  της  συνεχούς 

τελειοποίησης».

Φαίνεται πως αλλάζουν οι στόχοι και οι μορφές αξιολόγησης του μαθητή. Διευρύνεται 

η στενή αντίληψη των τεστ που αποσκοπούν απλώς στον έλεγχο της κατάκτησης της 

προβλεπόμενης  γνώσης,  για  να  συμπεριληφθεί  και  η  διαπίστωση  του  βαθμού 

επίτευξης όλων των στόχων μάθησης και τη διαπίστωση της ατομικής και συλλογικής 

πορείας των μαθητών/τριών, ώστε να σχεδιάσουν και με τη συμμετοχή των μαθητών 

τα επόμενα στάδια μάθησης (ΦΕΚ τευχ. Β΄, τόμος Α΄, αρ. Φύλλου 303/13-03-03, σ. 

3743-3744 και 3775-3777). Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, βασικός στόχος της αξιολόγησης 

είναι  η  ανατροφοδότηση  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  και  ο  εντοπισμός  των 

ελλείψεων  σε  μαθησιακό  και  ατομικό  επίπεδο,  με  σκοπό  τη  βελτίωση  της 

παρεχόμενης  εκπαιδευτικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας  του  εκπαιδευτικού 

(Κωνσταντίνου, 2002). Σύμφωνα μάλιστα με το Νόμο 2525/97 έχει γίνει θεσμοθέτηση 

εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης: συνθετικές δημιουργικές εργασίες και ατομικός 

φάκελος εργασιών του μαθητή.

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν προτιμούν τέτοιες μορφές αξιολόγησης είτε 

λόγω έλλειψης επιμόρφωσης είτε γιατί εργάζονται σε εμπειρικό πλαίσιο. Έτσι, παρόλο 

που  συντάχθηκαν  νέα  ΑΠΣ και  γράφτηκαν  νέα  βιβλία,  το  σύστημα  αξιολόγησης 

παραμένει  σε μεγάλο βαθμό παραδοσιακό. Τα πιο πάνω δεδομένα οδήγησαν στην 

ανάγκη  πειραματικού  σχεδιασμού  και  υλοποίησης  εναλλακτικών  μορφών 

αξιολόγησης, με βασικό σκοπό την εξέταση του νέου αξιολογικού πλαισίου. 

5.2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας

Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  είναι  η  διερεύνηση της  ανάπτυξης  επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων και ειδικότερα της κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. 
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Πρώτος στόχος της έρευνας τέθηκε ο σχεδιασμός ενός φακέλου εργασιών (Portfolio 

assessment) για το γλωσσικό μάθημα.

Δεύτερος στόχος της έρευνας τέθηκε η εφαρμογή και η αξιολόγηση του Portfolio, ως 

προς  την  ικανότητά του να βοηθήσει  στην ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων 

ομάδας μαθητών, στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου.

Τρίτος στόχος της έρευνας τέθηκε η αξιολόγηση της πρότασης (portfolio),  ως προς 

την ανάπτυξη της ικανότητας αυτοαξιολόγησης των μαθητών/τριών.

5.3. Ερευνητικές υποθέσεις 

Παίρνοντας  πληροφορίες  από  το  θεωρητικό  πλαίσιο  που  αναφέρθηκε  στο  πρώτο 

μέρος,  προσδιορίστηκε  η  μεθοδολογική  προσέγγιση  της  παρούσας  εργασίας  και 

επιχειρήθηκαν να δοθούν απαντήσεις στα πιο κάτω ερευνητικά ερωτήματα19:  

 Διαφοροποιούνται οι επιδόσεις της πειραματικής ομάδας από τις αντίστοιχες 

επιδόσεις της ομάδας ελέγχου όσον αφορά την αναγνώριση της κύριας ιδέας, 

την κατανόηση συμπερασμάτων, την ανάγνωση για κατανόηση λεπτομερειών 

και τη γενική κατανόηση γραπτού λόγου;

 Διαφοροποιούνται οι επιδόσεις της πειραματικής ομάδας από τις αντίστοιχες 

επιδόσεις της ομάδας ελέγχου όσον αφορά την καταλληλότητα, την ακρίβεια 

και τη γενική παραγωγή γραπτού λόγου;

 Διαφοροποιούνται οι επιδόσεις της πειραματικής ομάδας από τις επιδόσεις της 

ομάδας ελέγχου στο μετατέστ, όσον αφορά την κατανόηση γραπτού λόγου;

 Διαφοροποιούνται οι επιδόσεις της πειραματικής ομάδας από τις επιδόσεις της 

ομάδας ελέγχου στο μετατέστ, όσον αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου;

 Διαφοροποιούνται οι επιδόσεις στην κατανόηση γραπτού λόγου στο μετατέστ 

της ομάδας ελέγχου σε σχέση με τις επιδόσεις της στο προτέστ

 Διαφοροποιούνται οι επιδόσεις στην παραγωγή γραπτού λόγου στο μετατέστ 

της ομάδας ελέγχου σε σχέση με τις επιδόσεις της στο προτέστ;

 Διαφοροποιούνται οι επιδόσεις στην κατανόηση γραπτού λόγου στο μετατέστ 

της πειραματικής ομάδας σε σχέση με τις επιδόσεις της στο προτέστ;

19 Ως ενδιάμεσο μεθοδολογικό βήμα ελέγχθηκε αν διαφοροποιούνται οι επιδόσεις της πειραματικής 

ομάδας (Π.Ο.) από τις αντίστοιχες επιδόσεις της ομάδας ελέγχου (Ο.Ε.) στο pre-test, όσον αφορά την 

κατανόηση γραπτού λόγου,   την παραγωγή γραπτού λόγου και  την ικανότητα αυτοαξιολόγησης για 

κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου.
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 Διαφοροποιούνται οι επιδόσεις στην παραγωγή γραπτού λόγου στο μετατέστ 

της πειραματικής ομάδας σε σχέση με τις επιδόσεις της στο προτέστ;

 Διαφοροποιείται η ικανότητα αυτοαξιολόγησης, για κατανόηση και παραγωγή 

γραπτού  λόγου,  στο  μετατέστ  της  πειραματικής  ομάδας  σε  σχέση  με  την 

αυτοαξιολόγηση στο προτέστ;

 Διαφοροποιείται η ικανότητα αυτοαξιολόγησης, για κατανόηση και παραγωγή 

γραπτού  λόγου,  στο  μετατέστ  της  πειραματικής  ομάδας  σε  σχέση  με  την 

αυτοαξιολόγηση στο προτέστ;

 Διαφοροποιείται η ικανότητα αυτοαξιολόγησης, για κατανόηση και παραγωγή 

γραπτού  λόγου,  στο  μετατέστ  της  ομάδας  ελέγχου  σε  σχέση  με  την 

αυτοαξιολόγηση στο προτέστ;

5.4. Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας 

5.4.1. Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας και τα χαρακτηριστικά τους 

Ο πληθυσμός για  τον  οποίο σχεδιάστηκε  η έρευνα ήταν το σύνολο των Κυπρίων 

μαθητών/τριών  της  Ε΄  τάξης  του  Δημοτικού.  Το  δείγμα  της  έρευνας  αποτέλεσαν 

τριάντα τέσσερις (34) μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 

Βρυσούλων, της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου (18 αγόρια και 16 κορίτσια). 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού σχεδιασμού,  ως βασική προϋπόθεση για έγκυρη και 

αντικειμενική  αξιολόγηση  της  αποτελεσματικότητας  της  εφαρμογής  του  Φακέλου 

Εργασιών (Portfolio Assessment) τέθηκε η επιλογή δύο κατά το δυνατό ισοδύναμων 

μεταξύ τους ομάδων που φοιτούν στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Βρυσούλων, 

της  ελεύθερης  επαρχίας  Αμμοχώστου.  Για  αυτό  το  λόγο  οι  μαθητές/τριες 

ξαναμοιράστηκαν στα δύο τμήματα στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2006-2007. Το 

ένα τμήμα αποτέλεσε την Πειραματική Ομάδα (Π.Ο.) και το άλλο την Ομάδα Ελέγχου 

(Ο.Ε.). 
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5.4.2. Η επιλογή της Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου

Η συγκρότηση της πειραματικής ομάδας (n=17) και της ομάδας ελέγχου (n=17) έγινε 

ως προς δύο βασικούς παράγοντες:

α) Τις επιδόσεις των μαθητών/τριών στο μάθημα της Γλώσσας

β) Το φύλο τους 

Οι  δύο  ομάδες  θεωρούνται  φυσικώς  ισοδύναμες,  γιατί  ελήφθησαν  έτσι  ώστε  να 

υπάρχει υψηλός βαθμός ομοιότητας στη σύστασή τους ως προς τα πιο πάνω βασικά 

χαρακτηριστικά. Η πιο πάνω έρευνα είναι πειραματική in vivo (Τσοπάνογλου, 2000: 

27) με προέλεγχο και μετέλεγχο σε ισοδύναμες φυσικές ομάδες (Βάμβουκας, 1993: 

184). 

Πίνακας 7: Κατανομή των υποκειμένων ως προς το φύλο

                              Ομάδα 

   Φύλο 

Πειραματική Ομάδα Ομάδα Ελέγχου

Αγόρια 9 9
Κορίτσια 8 8
Σύνολο 17 17

5.5. Τα όργανα και τα μέσα συλλογής των ερευνητικών δεδομένων 

Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δύο τεστ:

α) Συμπληρώθηκε από τους μαθητές/τριες στον υπολογιστή, με την καθοδήγηση του 

ερευνητή, τεστ λεξιλογίου,  τεστ αυτοαξιολόγησης και τεστ για την κατανόηση και 

παραγωγή γραπτού λόγου, από το σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης  DIALANG που 

είναι βασισμένο στο «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς». Χρησιμοποιήθηκε δύο 

φορές, ως προτέστ και μετατέστ.

β) Συμπληρώθηκε από τους μαθητές/τριες τεστ κατανόησης και παραγωγής γραπτού 

λόγου20,  το  οποίο  ξαναδόθηκε  σε  άλλα  άτομα  πριν  τη  διεξαγωγή  της  παρούσας 

έρευνας, και συγκεκριμένα τα έτη 2002-2005, κι έγιναν οι κατάλληλες διορθώσεις. 

Χρησιμοποιήθηκε  δύο  φορές,  ως  προτέστ  και  μετατέστ.  Οι  λόγοι  επιλογής  του 

αναπτύσσονται εκτενέστερα στο κεφάλαιο 5.5.3.1. 

5.5.1.  Τα  διαγνωστικά  μέσα  αξιολόγησης  της  κατανόησης  και  παραγωγής 

γραπτού λόγου και η χρησιμότητά τους 

20 βλ. Παράρτημα ΙΙ.  
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Τα διαγνωστικά μέσα αξιολόγησης χρησιμοποιούνται με στόχο την ανατροφοδότηση 

της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  και  τον  εντοπισμό των  μαθησιακών  ελλείψεων,  με 

σκοπό τη βελτίωση της προσφερόμενης σχολικής εκπαίδευσης και την πρόοδο του 

μαθητή21. 

Ειδικότερα, αποσκοπούν στη διαπίστωση της επίτευξης των στόχων της μάθησης, στο 

σχεδιασμό  των  επόμενων  σταδίων  μάθησης,  στη  διερεύνηση  και  αποτύπωση  της 

ατομικής και συλλογικής πορείας των μαθητών, στην ποιοτική αναβάθμιση συνολικά 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών και των 

ελλείψεων των μαθητών με στόχο το σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων για τη 

βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας, στην καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος, στην 

απόκτηση υπευθυνότητας από τους μαθητές, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και 

αυτοεκτίμησης  των  μαθητών  και  στην  απόκτηση  μεταγνωστικών  ικανοτήτων  εκ 

μέρους των μαθητών μέσα από τον έλεγχο και τη διαχείριση της μάθησής τους.    

5.5.2. Το σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG 

Το DIALANG είναι ένα σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης το οποίο είναι βασισμένο 

στο  «Κοινό  Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο  Αναφοράς»  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης. 

Αναπτύχθηκε  από  περισσότερα  από  είκοσι  μεγάλα  ευρωπαϊκά  ιδρύματα  με  την 

υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Διεύθυνσης της εκπαίδευσης και 

του  πολιτισμού  (πρόγραμμα  Socrates,  LINGUA  Δράση  Δ).  Το  σύστημα  έχει 

αναπτυχθεί από το 1997. Η δοκιμαστική έκδοση του συστήματος βγήκε το 2003 και η 

έκδοση 1 προωθήθηκε το Μάρτιο του 2004.

Το σύστημα προσφέρει προσεκτικά σχεδιασμένα αξιόπιστα και σταθμισμένα τεστ, για 

διαφορετικές γλωσσικές δεξιότητες22,  τα οποία συνοδεύονται  από ανατροφοδότηση 

και  συμβουλές  για  τρόπους  βελτίωσης  των  ικανοτήτων  του  εξεταζόμενου,  και 

κατατάσσει τον εξεταζόμενο, ανάλογα με την επίδοσή του, σε ένα από τα τρία επίπεδα 

γλωσσομάθειας: αρχάριο, μέσο, προχωρημένο.

Επίσης,  προσφέρει  επιστημονικά  ελεγμένες  και  έγκυρες  δραστηριότητες 

αυτοαξιολόγησης23.  Οι δραστηριότητες  αυτοαξιολόγησης χρησιμοποιούνται  για δύο 
21 βλ. Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), αρ. 303/13-03-03, τεύχος Β΄, σ. 3743-3744.
22 Οι  γλωσσικές  δεξιότητες  είναι:  κατανόηση  προφορικού  λόγου,  παραγωγή  γραπτού  λόγου, 
κατανόηση γραπτού λόγου, δομές, λεξιλόγιο. 
23 Είναι ευρέως αποδεκτό ότι  η ικανότητα αυτοαξιολόγησης της γλωσσικής επάρκειας παίζει  πολύ 
σημαντικό  ρόλο  στην  εκμάθηση  μιας  γλώσσας.  Οι  περισσότερες  δηλώσεις  αυτοαξιολόγησης 
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κυρίως  λόγους.  Κατά  πρώτο  λόγο,  χρησιμοποιούνται  για  να  ενθαρρύνουν  την 

αυτόνομη  μάθηση,  για  να  δώσουν  στους  αρχάριους  μεγαλύτερο  έλεγχο  στην 

εκμάθηση και για να ενισχυθεί η συνειδητοποίηση της διαδικασίας μάθησης. Κατά 

δεύτερο λόγο, ο οποίος είναι περισσότερο «τεχνικός», το σύστημα χρησιμοποιεί τα 

αποτελέσματα  της  αυτοαξιολόγησης  και  της  κατατακτήριας  εξέτασης  λεξιλογίου, 

ώστε  να δώσει  τεστ  με  το κατάλληλο επίπεδο δυσκολίας  που να ταιριάζει  με τις 

δυνατότητες του εξεταζόμενου. 

Παρόλο που το πιο πάνω σύστημα κατασκευάστηκε με στόχο τα άτομα που μαθαίνουν 

ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα τα ελληνικά, θεωρήθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί και 

σε άτομα που έχουν μητρική γλώσσα τα ελληνικά για την αξιολόγηση των γλωσσικών 

τους  δεξιοτήτων,  διότι  δεν  υπάρχει  ανάλογο  σύστημα  αξιολόγησης  που  να 

απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά που έχουν μητρική γλώσσα τα ελληνικά, να είναι 

αξιόπιστο και  σταθμισμένο και  να προσφέρει  επιστημονικά ελεγμένες και  έγκυρες 

δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης.

5.5.2.1.  Το  σύστημα  γλωσσικής  αξιολόγησης  DIALANG και  το  «Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς» 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η ανάπτυξη του γλωσσικού συστήματος αξιολόγησης 

DIALANG βασίστηκε στο «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς», το οποίο παρέχει 

μια  κοινή  βάση  για  την  ανάπτυξη  γλωσσικών  μαθημάτων,  οδηγιών  για  σύνταξη 

σχετικών  προγραμμάτων  σπουδών,  εξετάσεων,  διδακτικών  εγχειριδίων,  κτλ.  για 

ολόκληρη την Ευρώπη. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (Κ.Ε.Π.) περιγράφει τι πρέπει 

να  κάνει  ένας/μια  μαθητής/τρια  για  να  επικοινωνεί  στην  ξένη  γλώσσα  και  ποιες 

γνώσεις  και  δεξιότητες  πρέπει  να  αναπτυχθούν,  ώστε  η  επικοινωνία  να  καταστεί 

αποτελεσματική.  Η  γλώσσα  εντάσσεται  σε  ένα  πολιτισμικό  περικείμενο  και 

καθορίζονται  επίπεδα  γλωσσομάθειας,  ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η  μέτρηση  της 

προόδου του/της μαθητή/τριας.

πάρθηκαν  από  το  Κοινό  Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο  (Common European Framework).  Στις  δηλώσεις 
αυτοαξιολόγησης  οι  μαθητές/τριες  απαντούν  αν  μπορούν,  για  παράδειγμα,  να  κατανοήσουν  ένα 
άρθρο ή να γράψουν μία επιστολή σε ένα φίλο. Εκτενέστερη ανάπτυξη υπάρχει στο κεφάλαιο 5.5.2.4. 
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Στο Κ.Ε.Π. καθορίζονται έξι βασικά επίπεδα24 που αντιστοιχούν στο βασικό, μέσο και 

προχωρημένο  επίπεδο:  Α1 (Breakthrough),  Α2  (WayStage),  Β1 (Threshold),  Β2 

(Vantage), Γ1 (Effective Operational Proficiency), Γ2 (Mastery)25.

5.5.2.2. Η διαδικασία αξιολόγησης

Το σύστημα διάγνωσης γλωσσικών ικανοτήτων DIALANG αποτελείται από διάφορα 

στάδια. Στο πρώτο στάδιο ο εξεταζόμενος επιλέγει τη δεξιότητα στην οποία θέλει να 

εξεταστεί.  Μετά  καλείται  να  εξεταστεί  στην  κατατακτήρια  εξέταση,  ώστε  να 

υπολογιστεί το μέγεθος του λεξιλογίου το οποίο διαθέτει ο εξεταζόμενος. Στο τρίτο 

στάδιο ο εξεταζόμενος απαντά σε ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, στο οποίο 

καλείται να κρίνει τις ικανότητές του στη δεξιότητα που έχει επιλέξει να εξεταστεί. Τα 

αποτελέσματα  του  ερωτηματολογίου  χρησιμεύουν,  όπως  έχει  αναφερθεί,  στον 

καθορισμό του επιπέδου  της  γλωσσικής  δοκιμασίας  που έχει  επιλεγεί.  Επίσης,  τα 

αποτελέσματα του ερωτηματολογίου συγκρίνονται στο τέλος με τα αποτελέσματα της 

γλωσσικής δοκιμασίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει υποτίμηση ή υπερεκτίμηση των 

γλωσσικών ικανοτήτων του εξεταζόμενου. 

Το  επόμενο  στάδιο  είναι  η  γλωσσική  εξέταση  στη  δεξιότητα  που  έχει  επιλεγεί. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ερωτήσεων. Σε μερικές είναι απαραίτητη η πληκτρολόγηση 

της  απάντησης  και  σε  άλλες  απλά  επιλέγεται  η  σωστή  απάντηση  από  μια  σειρά 

επιλογών. 

Στο τελευταίο στάδιο υπάρχουν τα αποτελέσματα της γλωσσικής και κατατακτήριας 

εξέτασης.  Υπάρχει  η  δυνατότητα  ελέγχου  της  ορθότητας  των  απαντήσεων  και 

πληροφορίες  για  το  ερωτηματολόγιο  αυτοαξιολόγησης.  Υπάρχει,  επιπλέον, 

ανατροφοδότηση με χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές ειδικών για το τι ακριβώς 

σημαίνουν  τα  αποτελέσματα  και  πώς  μπορούν  να  αναπτυχθούν  περισσότερο  οι 

γλωσσικές ικανότητες του εξεταζόμενου.     

5.5.2.3. Η κατατακτήρια εξέταση 

Η  κατατακτήρια  εξέταση,  όπως  αναφέρθηκε  πιο  πάνω,  χρησιμεύει  στο  να 

καθοριστούν  τα  γλωσσικά  θέματα  που  θα  δοθούν  στα  τεστ  αξιολόγησης.  Στην 

κατατακτήρια  εξέταση δίνεται  ένας  αριθμός  λέξεων,  από τις  οποίες  κάποιες  είναι 

24 βλ. Κ.Ε.Π.  
25 Τα ονόματα που χρησιμοποιήθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν επιδέχονται μετάφραση. 
Για περιγραφή των επιπέδων βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
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πραγματικές και κάποιες άλλες «φτιαχτές»26. Όλες οι λέξεις είναι ρήματα και για κάθε 

λέξη ο εξεταζόμενος πατά το πλήκτρο «Ναι», αν νομίζει ότι υπάρχει, και το πλήκτρο 

«Όχι», αν νομίζει ότι είναι «φτιαχτή».  

5.5.2.4. Οι δηλώσεις αυτοαξιολόγησης και οι κλίμακες DIALANG  

Στο σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG τα παιδιά συμπλήρωσαν δηλώσεις 

αυτοαξιολόγησης,  τόσο  για  την  κατανόηση  (πίνακας)  όσο  και  για  την  παραγωγή 

γραπτού λόγου (πίνακας), οι οποίες αντιστοιχούσαν στα επίπεδα γλωσσομάθειας του 

Κ.Ε.Π. 

26 π.χ. πραγματικές λέξεις: προσφέρω, παρατηρώ, θεσπίζω. 
         φτιαχτές λέξεις: εξητείνω, γελοστίζω.   

75



Πίνακας 8: Αυτοαξιολόγηση – Κατανόηση γραπτού λόγου

Επίπεδα 
Κ.Ε.Π.  

Κατανόηση γραπτού λόγου

Α1 Μπορώ να κατανοώ λέξεις και φράσεις πολύ απλές, όπως για παράδειγμα 
αυτές  που  περιέχονται  σε  αγγελίες,  σε  αφίσες  και  σε  διαφημιστικά 
φυλλάδια.

Α2 Μπορώ να διαβάσω ένα πολύ απλό και σύντομο κείμενο, να βρίσκω μια 
συγκεκριμένη  πληροφορία  σε  συνοπτικά  κείμενα,  όπως  μικρές  αγγελίες, 
διαφημιστικά  φυλλάδια,  καταλόγους  εστιατορίων,  έντυπα  με  ωράρια 
αφίξεων και αναχωρήσεων μέσων μαζικής μεταφοράς. Μπορώ επίσης να 
κατανοώ μια σύντομη και απλή προσωπική επιστολή.  

Β1 Μπορώ  να  κατανοώ  κείμενα  που  είναι  γραμμένα  στην  καθομιλουμένη. 
Μπορώ  να  κατανοώ  την  περιγραφή  ενός  γεγονότος  ή  την  έκφραση 
συναισθημάτων και ευχών σε μια προσωπική επιστολή. 

Β2 Μπορώ να  διαβάζω άρθρα και  συνεντεύξεις  που  εκφράζουν  προσωπικές 
θέσεις και απόψεις. Μπορώ να κατανοώ ένα σύγχρονο λογοτεχνικό κείμενο 
σε πρόζα. 

Γ1 Μπορώ να κατανοώ λογοτεχνικά ή μη κείμενα, μακροσκελή και πολύπλοκα 
και  να  αντιλαμβάνομαι  τις  διαφορές  του  ύφους.  Μπορώ  να  κατανοώ 
εξειδικευμένα άρθρα και μακροσκελείς τεχνικές οδηγίες, ακόμη κι αν δεν 
είναι σχετικές με την ειδικότητά μου.  

Γ2 Μπορώ να  διαβάσω χωρίς  προσπάθεια  και  να  εμβαθύνω  σε  κάθε  είδος 
κειμένου, όπως για παράδειγμα ένα εγχειρίδιο, ένα εξειδικευμένο άρθρο ή 
ένα λογοτεχνικό έργο. 

Πίνακας 9: Αυτοαξιολόγηση – Παραγωγή γραπτού λόγου

Επίπεδα 
Κ.Ε.Π.  

Παραγωγή γραπτού λόγου

Α1 Μπορώ να γράφω σε μια καρτ ποστάλ ένα σύντομο μήνυμα με απλά λόγια 
(π.χ. τους χαιρετισμούς σε κάποιον κατά τη διάρκεια των διακοπών μου). 
Μπορώ να συμπληρώνω τα προσωπικά μου στοιχεία (όνομα, εθνικότητα, 
διεύθυνση)  σε ένα ερωτηματολόγιο,  όπως για  παράδειγμα σε ένα έντυπο 
ξενοδοχείου.  

Α2 Μπορώ να γράφω σημειώσεις και μηνύματα με απλό και σύντομο τρόπο. 
Μπορώ  να  γράφω  μια  πολύ  απλή  προσωπική  επιστολή,  όπως  για 
παράδειγμα για να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε κάποιον.  

Β1 Μπορώ να γράφω ένα απλό και δομημένο κείμενο πάνω σε θέματα οικεία ή 
με προσωπικό ενδιαφέρον. Μπορώ να γράφω προσωπικές επιστολές για να 
διηγηθώ εμπειρίες και εντυπώσεις. 

Β2 Μπορώ  να  γράφω  κείμενο  σαφές  και  λεπτομερές  πάνω  σε  μια  μεγάλη 
ποικιλία θεμάτων σχετικών με τα ενδιαφέροντά μου. Μπορώ να γράφω μια 
μελέτη ή μια  αναφορά,  μεταφέροντας  μια πληροφορία  ή εκθέτοντας  ένα 
επιχείρημα  το  οποίο  υποστηρίζει  ή  αντικρούει  τη  συγκεκριμένη  άποψη. 
Μπορώ  να  γράφω  προσωπικές  ή  επίσημες  επιστολές  που  αποδίδουν  με 
λεπτές αποχρώσεις προσωπικά γεγονότα και εμπειρίες.

Γ1 Μπορώ  να  εκφράζομαι  αναπτύσσοντας  τις  απόψεις  μου  μέσα  από  ένα 
κείμενο  σαφές και  καλά δομημένο.  Μπορώ να γράφω μια  επιστολή,  μια 
μελέτη, μια αναφορά αναπτύσσοντας ένα πολύπλοκο θέμα και τονίζοντας τα 
σπουδαιότερα σημεία του. Μπορώ να υιοθετήσω ένα ύφος προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες εκφώνησης του λόγου μου. 

Γ2 Μπορώ να γράφω ένα σαφές κείμενο με ροή και ύφος προσαρμοσμένο στις 
περιστάσεις. Μπορώ να συντάσσω επιστολές, αναφορές ή πολύπλοκα άρθρα 
με σαφή δομή που να επιτρέπουν στον αναγνώστη να αντιλαμβάνεται και να 
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απομνημονεύει τα κύρια σημεία. Μπορώ να παρουσιάζω περιληπτικά και 
με κριτικό τρόπο μια εργασία επαγγελματική ή ένα λογοτεχνικό έργο. 

Εκτός  από  τις  δηλώσεις  αυτοαξιολόγησης,  το  σύστημα  γλωσσικής  αξιολόγησης 

DIALANG χρησιμοποιεί  δύο  είδη  περιγραφικών  κλιμάκων,  που  βασίζονται  στο 

Κ.Ε.Π.  Χρησιμοποιεί  μια  συνοπτική  περιγραφική  κλίμακα  που  συνοδεύει  τα 

αποτελέσματα και μια πιο εκτενή κλίμακα στο τελευταίο μέρος του προγράμματος 

που  ανατροφοδοτεί  με  πληροφορίες  ανάλογα  με  τις  απαντήσεις  που  δίνει  ο 

εξεταζόμενος.

Η συνοπτική  περιγραφική  κλίμακα  που  συνόδευε  τα  αποτελέσματα  που  είχαν  τα 

παιδιά στα τεστ κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου φαίνονται στους πίνακες. 

Πίνακας 10: Συνοπτική περιγραφική κλίμακα – Κατανόηση γραπτού λόγου

Επίπεδα 
Κ.Ε.Π.  

Κατανόηση γραπτού λόγου

Α1 Σε  αυτό  το  επίπεδο  οι  άνθρωποι  μπορούν  να  κατανοούν  πολύ  απλές 
προτάσεις, για παράδειγμα σε αγγελίες ή καταλόγους.  

Α2 Σε αυτό το επίπεδο οι άνθρωποι μπορούν να κατανοούν πολύ σύντομα, απλά 
κείμενα.  Μπορούν  να  εντοπίζουν  συγκεκριμένες  πληροφορίες  σε  απλά 
καθημερινά  κείμενα,  όπως  διαφημίσεις,  ενημερωτικά  φυλλάδια, 
τιμοκαταλόγους και προγράμματα και μπορούν να κατανοούν σύντομες και 
απλές προσωπικές επιστολές.   

Β1 Σε  αυτό  το  επίπεδο  οι  άνθρωποι  μπορούν  να  κατανοούν  κείμενα  που 
περιέχουν λόγο σχετικό με την καθημερινή τους ζωή. Μπορούν, επίσης, να 
κατανοούν  προσωπικές  επιστολές  στις  οποίες  ο  συγγραφέας  περιγράφει 
γεγονότα, συναισθήματα και επιθυμίες. 

Β2 Σε αυτό το επίπεδο οι άνθρωποι μπορούν να κατανοούν άρθρα και εκθέσεις 
σχετικά  με  σύγχρονα  θέματα,  όταν  ο  συγγραφέας  παίρνει  συγκεκριμένη 
θέση για κάποιο πρόβλημα ή εκφράζει μια συγκεκριμένη άποψη. Μπορούν 
να κατανοούν τα περισσότερα διηγήματα και απλά μυθιστορήματα.

Γ1 Σε αυτό το επίπεδο οι άνθρωποι μπορούν να κατανοούν εκτενή και σύνθετα 
κείμενα  λογοτεχνικού  και  άλλου  περιεχομένου,  καθώς  και  υφολογικές 
διαφορές.  Μπορούν να κατανοούν «εξειδικευμένη» γλώσσα σε άρθρα και 
τεχνικές οδηγίες, ακόμη κι αν δεν ανήκουν στο πεδίο των ενδιαφερόντων 
τους.                                                                         

Γ2 Σε  αυτό  το  επίπεδο  οι  άνθρωποι  μπορούν  να  διαβάζουν  χωρίς  κανένα 
πρόβλημα όλα σχεδόν τα είδη κειμένων, ακόμη και κείμενα αφηρημένα, με 
δύσκολες  λέξεις  και  δομές,  π.χ.  εγχειρίδια,  άρθρα για ειδικά θέματα και 
λογοτεχνικά κείμενα.   
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Πίνακας 11: Συνοπτική περιγραφική κλίμακα – Παραγωγή γραπτού λόγου

Επίπεδα 
Κ.Ε.Π.  

Παραγωγή γραπτού λόγου

Α1 Σε αυτό το επίπεδο οι άνθρωποι μπορούν να γράφουν μια σύντομη, απλή 
κάρτα, για παράδειγμα να στέλνουν χαιρετισμούς από τις  διακοπές τους. 
Μπορούν  να  συμπληρώνουν  έντυπα  με  προσωπικές  πληροφορίες,  για 
παράδειγμα να γράφουν το όνομα, την εθνικότητα και τη διεύθυνσή τους σε 
έντυπα ξενοδοχείων. 

Α2 Σε  αυτό  το  επίπεδο  οι  άνθρωποι  μπορούν  να  γράφουν  σύντομα,  απλά 
σημειώματα  και  μηνύματα  σχετικά  με  καθημερινά  ζητήματα  και 
καθημερινές  ανάγκες.  Μπορούν  να  γράφουν  μια  πολύ  απλή  προσωπική 
επιστολή, για παράδειγμα για να ευχαριστήσουν κάποιον για κάτι.    

Β1 Σε αυτό το  επίπεδο  οι  άνθρωποι  μπορούν να  γράφουν  απλά κείμενα  για 
θέματα που τους είναι οικεία ή τους ενδιαφέρουν προσωπικά. Μπορούν να 
γράφουν  προσωπικές  επιστολές  στις  οποίες  περιγράφουν  εμπειρίες  και 
εντυπώσεις.  

Β2 Σε αυτό το επίπεδο οι άνθρωποι μπορούν να γράφουν σαφή και λεπτομερή 
κείμενα  σε  ευρεία  κλίμακα θεμάτων  σχετικών  με τα  ενδιαφέροντά  τους. 
Μπορούν να γράψουν ένα δοκίμιο ή μια αναφορά που να δίνει πληροφορίες 
και να εκθέτει επιχειρήματα υπέρ ή κατά κάποιας συγκεκριμένης άποψης. 
Μπορούν να γράφουν επιστολές που να τονίζουν την προσωπική σημασία 
κάποιων γεγονότων και εμπειριών. 

Γ1 Σε  αυτό  το  επίπεδο  οι  άνθρωποι  μπορούν  να  γράφουν  σαφή  και 
καλοδομημένα  κείμενα  και  να  εκφράζουν  τις  απόψεις  τους  σε  κάποια 
έκταση. Μπορούν να γράφουν για σύνθετα ζητήματα σε επιστολή, δοκίμιο ή 
αναφορά, τονίζοντας ό,τι νομίζουν ότι είναι το πιο σημαντικό. Μπορούν να 
γράφουν διάφορα είδη κειμένων με σίγουρο και προσωπικό ύφος, τα οποία 
απευθύνονται σε συγκεκριμένους αναγνώστες. 

Γ2 Σε αυτό  το  επίπεδο  οι  άνθρωποι  μπορούν  να  γράφουν  με  σαφήνεια  και 
άνεση χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ύφος. Μπορούν να γράψουν σύνθετες 
επιστολές,  αναφορές ή άρθρα με τρόπο που να βοηθά τον αναγνώστη να 
προσέχει  και  να  θυμάται  ουσιαστικά  σημεία.  Μπορούν  να  γράφουν 
περιλήψεις και κριτικές επαγγελματικών ή λογοτεχνικών κειμένων.   

Η  πιο  εκτενής  κλίμακα  που  ανατροφοδοτούσε  με  πληροφορίες  τον  εξεταζόμενο, 

δείχνοντας  μερικές  από  τις  βασικές  διαφορές  ανάμεσα  στο  επίπεδό  του  και  στο 

επόμενο  επίπεδο,  τόσο  στην  κατανόηση  όσο  και  στην  παραγωγή  γραπτού  λόγου 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα V. 
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5.5.2.5. Το τεστ αξιολόγησης της κατανόησης γραπτού λόγου – Η δομή και τα 
χαρακτηριστικά του 

Η κατανόηση του γραπτού λόγου είναι μια διαδικασία αντίληψης του γραπτού λόγου: 

αναγνώρισης  φθόγγων/γραμμάτων και  λέξεων  (σε συνεχόμενη ή διακριτή μορφή), 

εντοπισμού  του  κειμένου  (μερικώς  ή  ολικώς),  σημασιολογικής  και  γνωσιακής 

κατανόησης του κειμένου ως γλωσσικής οντότητας και ερμηνείας του μηνύματος στο 

περικείμενό του, στην οποία εμπλέκονται διάφορες δεξιότητες, όπως οι δεξιότητες της 

αντίληψης,  η  μνήμη,  οι  δεξιότητες  της  αποκωδικοποίησης,  η  συναγωγή 

συμπερασμάτων, η πρόβλεψη, η φαντασία, η γρήγορη ανίχνευση και η αναφορά προς 

τα πίσω και προς τα εμπρός27.

Η  κατανόηση  του  γραπτού  λόγου  μπορεί  να  διακριθεί  σε  «γρήγορη 

ανάγνωση» (expeditious reading) και σε «προσεκτική ανάγνωση» (careful reading) 

(Gassner,  2007).  Στη γρήγορη ανάγνωση ο αναγνώστης  ξέρει  εκ των προτέρων τι 

ψάχνει και μπορεί να επιλέξει το μέρος του κειμένου που φαίνεται να περιέχει τις 

επιθυμητές πληροφορίες, χωρίς να χρονοτριβεί (Urquhart & Weir, 1998: 104). Στην 

«προσεκτική ανάγνωση», ο αναγνώστης προσπαθεί να χειριστεί την πλειοψηφία των 

πληροφοριών  στο  κείμενο  (χωρίς  να  έχει  τη  δυνατότητα  επιλογής),  υιοθετεί  ένα 

ενδοτικό ρόλο δεχόμενος την οργάνωση του συγγραφέα και ενισχύει την κατανόηση 

βασιζόμενος  στην  πλειοψηφία των πληροφοριών  του κειμένου (Urquhart &  Weir, 

1998: 103).

Οι στρατηγικές που ακολουθούν οι αναγνώστες στην κατανόηση του γραπτού λόγου 

φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

Στρατηγικές κατανόησης γραπτού λόγου

Γρήγορη ανάγνωση 

1. Ανάγνωση για την ουσία (κύρια ιδέα)

1.1. Αναγνώριση του είδους του κειμένου 

1.2. Αναγνώριση του θέματος του κειμένου

1.3. Αναγνώριση της πρόθεσης του κειμένου

27 βλ. Council of Europe, Common European Framework of Reference. 
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2. Ανάγνωση για εύρεση/εντοπισμό λεπτομερειών

Εύρεση συγκεκριμένων πληροφοριών, π.χ. ονόματα, αριθμοί, ημερομηνίες    

και οποιαδήποτε άλλη επιφανειακή πληροφορία. 

Προσεκτική ανάγνωση 

3. Κατανόηση του κειμένου

3.1. Ρητή κατανόηση της κύριας ιδέας ή/και διάκριση της από την υποστήριξη  
λεπτομερειών.

3.2. Εντοπισμός, προσδιορισμός, κατανόηση και σύγκριση γεγονότων, απόψεων 
και ορισμών.

3.3. Κατανόηση της λογικής οργάνωσης του κειμένου, π.χ. σχέσεις ιδεών 
(πρόβλημα-λύση, αιτία-αποτέλεσμα, χρονική ακολουθία). 

3.4. Κατανόηση των συνεκτικών σχέσεων (αναφορά, έλλειψη, αντικατάσταση, 
κλίση, λεξιλογική συνοχή).

3.5. Εξαγωγή συμπερασμάτων (που συνάγονται από πληροφορίες που δε 
δηλώνονται ρητά).

4. Κατανόηση λέξεων 

Ικανότητα εύρεσης της σημασίας άγνωστων λέξεων από τα συμφραζόμενα. 

(Urquhart & Weir, 1998)

Παρόμοια και οι  Hyun, J.K. & Hye, W.S. ( 2006: 4) ορίζουν το πλαίσιο δεξιοτήτων 

της  ικανότητας  κατανόησης  γραπτού  λόγου  ως  ουσία,  λεπτομέρεια,  συναγωγή 

συμπεράσματος και λεξιλόγιο στα συμφραζόμενα.

Όσον αφορά το σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG, που χρησιμοποιήθηκε 

στην παρούσα έρευνα, σε κάθε τεστ αξιολόγησης περιλαμβάνονταν 30 δοκιμασίες, οι 

οποίες  αξιολογούσαν  τέσσερα  κύρια  γνωρίσματα  της  ικανότητας  για  κατανόηση 

γραπτού λόγου:

1. Αναγνώριση της κύριας ιδέας (Identifying main idea). 

2. Ανάγνωση για εύρεση/εντοπισμό λεπτομερειών (Reading for detail).

3. Εξαγωγή συμπερασμάτων (Inference). 

4. Γενική κατανόηση γραπτού λόγου (General reading).

Η αναγνώριση της κύριας ιδέας έχει άμεση σχέση με τη στρατηγική της «γρήγορης 

ανάγνωσης» για ανάγνωση για την ουσία που αναφέρεται από τους Urquhart & Weir 

(1998) όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα. Στο σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης 
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DIALANG κάτω  από  το  κύριο  γνώρισμα  της  αναγνώρισης  της  κύριας  ιδέας  / 

ανάγνωσης  για  την  ουσία  ελέγχονται  η  αναγνώριση  του  είδους  του  κειμένου 

(identifying text type), η αναγνώριση του θέματος του κειμένου (identifying text 

topic) και η αναγνώριση της πρόθεσης του κειμένου (identifying text purpose). 

Η αναγνώριση του είδους του κειμένου είναι σημαντική στρατηγική, διότι βοηθά τον 

αναγνώστη  να  αναγνωρίσει  σε  επόμενο  στάδιο  το  σκοπό  του  κειμένου.  Για 

παράδειγμα ένα φυλλάδιο το οποίο διαφημίζει διακοπές έχει σκοπό να προσελκύσει το 

ενδιαφέρον παρά να ενημερώσει για γεγονότα. Ένα άλλο κλασικό ερώτημα για την 

κατανόηση γραπτού λόγου είναι να ζητείται από τους αναγνώστες να πουν το θέμα 

του κειμένου (αναγνώριση του θέματος του κειμένου), που σε ερωτήματα πολλαπλής 

επιλογής συνεπάγεται με ερωτήματα του τύπου «ποιος είναι ο καλύτερος τίτλος για το 

κείμενο. Στην τρίτη στρατηγική ο αναγνώστης καλείται να αναγνωρίσει το σκοπό του 

κειμένου, αν δηλ. έχει σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, κτλ.   

1. Αναγνώριση της κύριας ιδέας (  Identifying     main     idea  ).   

Ι. Αναγνώριση του είδους του κειμένου  

Παράδειγμα (DIALANG, ασκ. 8)

ΠΙΤΣΑ ΜΑΜ 

Πίτσες ατομικές και οικογενειακές.

Πίτσες με τυρί, ζαμπόν, ντομάτα, πιπεριά, με απ΄ όλα.

Με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας αμέσως. 

Δίνουμε στις δύο πίτσες τη μία δώρο. 

Τηλ. 675439 ή 650987

Τι είδους κείμενο είναι αυτό;

Α) ένα γράμμα

Β) μία διαφήμιση 

Γ) μία συνταγή

Δ) ένα μήνυμα
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ΙΙ. Αναγνώριση του θέματος του κειμένου  

Παράδειγμα (DIALANG, ασκ. 27)

Στο πέρασμα των χρόνων, οι  άνθρωποι  αλλάζουν τρόπους ζωής,  συμπεριφοράς και  

πολλές  φορές  επαγγέλματα,  οπότε  επόμενο  είναι  κάποια  από  αυτά  να  εκλείπουν  

οριστικά.

Σε  αυτά  ακριβώς  αναφέρονται  τα  εφτά  ημίωρα ντοκιμαντέρ  που  μπορείτε  να  δείτε 

σήμερα το βράδυ στην «Αποθήκη Α». 

Διαλέξτε τον τίτλο που ταιριάζει περισσότερο στο κείμενο που διαβάσατε;

Α) Επαγγέλματα που χάθηκαν

Β) Τα σύγχρονα επαγγέλματα

Γ) Ντοκιμαντέρ: επαγγέλματα και επιστήμη

Δ) Επαγγελματικός προσανατολισμός

ΙΙΙ. Αναγνώριση του σκοπού του κειμένου  

Παράδειγμα (DIALANG, ασκ. 13)

Είμαι  φοιτητής  από  την  Ελλάδα.  Σπουδάζω ψυχολογία.  Ψάχνω για  φίλους  από  το 

εξωτερικό. Μου αρέσει η αλληλογραφία. Ξέρω μόνο αγγλικά και ελληνικά. Τα γράμματά 

μας θα είναι στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα. Αγαπώ τη μουσική, το θέατρο και το  

σινεμά. Περιμένω γράμμα σου. 

Η διεύθυνσή μου είναι: 

Γιάννης Αγγέλου

Αγίου Δημητρίου 15, 106 83 Αθήνα, Ελλάδα 

Ο Γιάννης ψάχνει για φίλους:

Α) για παρέα στις διακοπές

Β) για αλληλογραφία

Γ) για το πάρτι του

Δ) για μια βόλτα
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2. Ανάγνωση για εύρεση/εντοπισμό λεπτομερειών (Reading for detail).

Η  ανάγνωση  για  εύρεση/εντοπισμό  λεπτομερειών  είναι  η  εύρεση  συγκεκριμένων 

πληροφοριών,  π.χ.  ονόματα,  αριθμοί,  ημερομηνίες  και  οποιασδήποτε  άλλης 

επιφανειακής  πληροφορίας.  Δεν  περιλαμβάνει  την  πλήρη  κατανόηση  όλου  του 

κειμένου, αλλά τα κυριότερα σημεία που θα δώσουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες. 

Παράδειγμα (DIALANG, ασκ. 25)

Ο καλύτερος  τρόπος  για  να  χάσετε  βάρος  και  να  μην  το  ξαναπάρετε  δεν  είναι  η  

γυμναστική σε συνδυασμό με τη δίαιτα, όπως πιστεύαμε πριν από λίγο ή μάλλον πριν  

από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τελευταίων ερευνών. Σύμφωνα με τις  

τελευταίες  έρευνες,  οι  οποίες  έγιναν  στο  Χιούστον  των  Ηνωμένων  Πολιτειών  και  

διήρκησαν δύο χρόνια, οι άνδρες και οι γυναίκες που έκαναν δίαιτα και γυμναστική  

έχασαν τα περισσότερα κιλά, περίπου δέκα κατά μέσο όρο, σε διάστημα ενός χρόνου.  

Όσοι έκαναν μόνο δίαιτα, έχασαν στο ίδιο διάστημα περίπου έξι κιλά κατά μέσο όρο,  

ενώ εκείνοι  που έκανα μόνο γυμναστική έχασαν τρία κιλά.  Στη διάρκεια όμως του 

δεύτερου  χρόνου,  όσοι  έκαναν  και  δίαιτα  και  γυμναστική  ξαναπήραν  επτά  κιλά  κι  

εκείνοι που απλώς μείωσαν την τροφή τους ξαναπήραν έξι κιλά. Ακόμη κι εκείνοι που  

έκαναν  δίαιτα  βαρέθηκαν  και  εγκατέλειψαν  την  προσπάθεια,  ενώ  όσοι  απλώς  

γυμνάζονταν κατάφεραν να παραμένουν πιστοί στο πρόγραμμά τους.       

Σύμφωνα με όσα λέγονται στο κείμενο διατηρούμε τη σιλουέτα μας αν:

Α) κάνουμε γυμναστική και συντηρητική δίαιτα

Β) κάνουμε συχνά εξαντλητική δίαιτα

Γ) γυμναζόμαστε και προσέχουμε τη δίαιτά μας 

Δ) ακολουθούμε ένα πρόγραμμα γυμναστικής

3. Εξαγωγή συμπερασμάτων (Inference). 

Στις  στρατηγικές  της  προσεκτικής  ανάγνωσης  είναι  και  η  εξαγωγή/συναγωγή 

συμπερασμάτων (Inference) που ελέγχει το γλωσσικό σύστημα DIALANG. Ελέγχει 

την ικανότητα εξαγωγής των συμπερασμάτων από πληροφορίες που δε δηλώνονται 

ρητά, και ο αναγνώστης δίνει μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια τού κειμένου για να 

εξαγάγει τα συμπεράσματά του που δεν ειπώθηκαν ρητά στο κείμενο.
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 Παράδειγμα (DIALANG, ασκ. 19)

Όσοι έκαναν χθες βόλτα στην Πλατεία Αριστοτέλους είδαν ένα παράξενο θέαμα. Μια  

ομάδα από κλόουν με πράσινα ρούχα χόρευε και μοίραζε γλυκά στα παιδιά. Τα ρούχα  

είχαν εικόνες  από την εξοχή και  παιδιά που έπαιζαν στο δάσος.  Οι  κλόουν έκαναν 

αστεία νούμερα και έστελναν φιλιά σε όλους. Φορούσαν μακό μπλουζάκια πάνω στα 

οποία έγραφε:  

Τι έγραφε στα μπλουζάκια;

Α) Αγαπάτε τη φύση

Β) Αγαπάτε τους ηθοποιούς

Γ) Μη μαλώνετε τα παιδιά

Δ) Μάθετε μουσική

4. Γενική κατανόηση γραπτού λόγου (General reading).

Κάτω από το  γνώρισμα της  γενικής  κατανόησης  που  ελέγχεται  από το  γλωσσικό 

σύστημα   DIALANG ενυπάρχουν  οι  δεξιότητες  της  κατανόησης  της  λογικής 

οργάνωσης του κειμένου, π.χ. σχέσεις ιδεών (πρόβλημα – λύση, αιτία – αποτέλεσμα, 

χρονική  ακολουθία,  κτλ.)  και  η  κατανόηση  των  συνεκτικών  σχέσεων  (αναφορά, 

έλλειψη, αντικατάσταση, κλίση, λεξιλογική συνοχή). 

  Παράδειγμα (DIALANG, ασκ. 18)

Ποια πρόταση ταιριάζει στο κείμενο;

Χθες είδα μια εκπομπή στην τηλεόραση με θέμα «Το τραγούδι στην Ελλάδα». Πολλοί  

γνωστοί τραγουδιστές είπαν τη γνώμη τους. Επίσης είχε μία δημοσκόπηση με ερωτήσεις  

στον κόσμο, στους δρόμους και τις πλατείες. .................................................   

5.5.2.6. Το τεστ αξιολόγησης της παραγωγής γραπτού λόγου – Η δομή και τα  

χαρακτηριστικά του 
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Η παραγωγή του γραπτού λόγου είναι μια διαδικασία οργάνωσης και διατύπωσης του 

μηνύματος στην οποία εμπλέκονται γνωσιακές και γλωσσικές δεξιότητες, καθώς και 

μια διαδικασία μετατροπής του κειμένου σε γραπτό, η οποία εμπλέκει χειρονακτικές 

δεξιότητες.

Οι Hyun, J.K. & Hye, W.S. (2006: 4) ορίζουν το πλαίσιο δεξιοτήτων της ικανότητας 

παραγωγής γραπτού λόγου ως μορφή, οργάνωση και περιεχόμενο. 

Όσον αφορά το σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG, που χρησιμοποιήθηκε 

στην παρούσα έρευνα, σε κάθε τεστ αξιολόγησης περιλαμβάνονταν 30 δοκιμασίες, οι 

οποίες αξιολογούσαν τρία κύρια γνωρίσματα της ικανότητας για παραγωγή γραπτού 

λόγου:

1. Ακρίβεια (Accuracy). 

2. Καταλληλότητα (Appropriacy).

3. Γενική παραγωγή γραπτού λόγου (General writing).

Τα κύρια γνωρίσματα της ικανότητας για παραγωγή γραπτού λόγου που ελέγχει το 

DIALANG στηρίζονται  στο  Κ.Ε.Π.,  στο  οποίο  αναφέρονται  οι  επικοινωνιακές 

γλωσσικές ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει το κάθε άτομο. Για να αναπτύξουν οι 

μαθητές  την  επικοινωνιακή  τους  ικανότητα  πρέπει  να  αναπτύξουν  γλωσσικές, 

κοινωνιογλωσσικές και πραγματολογικές δεξιότητες. 

Κάτω από την ανάπτυξη της γλωσσικής δεξιότητας υπάρχει η  ακρίβεια (accuracy), 

που  ελέγχει  το  γλωσσικό  σύστημα  DIALANG,  και  πιο  συγκεκριμένα  ελέγχει  τη 

λεξιλογική ικανότητα, τη γραμματική ικανότητα, τη σημασιολογική ικανότητα και την 

ορθογραφική ικανότητα. Η λεξιλογική ικανότητα αφορά το φάσμα της λεξιλογικής 

γνώσης και την ικανότητα ελέγχου αυτής της γνώσης και η γραμματική ικανότητα 

αφορά τη γνώση και την ικανότητα χρήσης των γραμματικών μέσων μιας γλώσσας, 

όπως για παράδειγμα τις δομές (π.χ. προτάσεις ως προς τη σχέση τους με τις άλλες). Η 

σημασιολογική ικανότητα αφορά τη γνώση και τον έλεγχο της σημασίας είτε σχέση 

της  λέξης  με  το   γενικό  περικείμενο  (αναφορά,  υποδήλωση)  είτε  σχέσεις  μεταξύ 

λέξεων (υπωνυμία, συμφράσεις, κτλ.) είτε σημασίες γραμματικών στοιχείων, δομών, 

κτλ.  είτε  και  πραγματολογικές  γνώσεις,  όπως  η  συναγωγή,  η  προϋπόθεση,  η 

υπονόηση, κτλ. Τέλος, η ορθογραφική ικανότητα αφορά τη γνώση και τις δεξιότητες 

αντίληψης  και  παραγωγής  των  συμβόλων  από  τα  οποία  συντίθενται  τα  γραπτά 

κείμενα.
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1.  Ακρίβεια (  Accuracy  ).   

Παράδειγμα (DIALANG, ασκ. 3)

Διαλέξτε  την  πιο  κατάλληλη  πρόταση  και  ολοκληρώστε  την  κάρτα 

συμπληρώνοντας το κενό.

Αγαπημένε μου φίλε,

Έμαθα για το ατύχημα που είχες με το αυτοκίνητό σου. Λυπήθηκα πάρα πολύ. Ευτυχώς  

που δεν τραυματίστηκες σοβαρά και δεν υπήρχε κανένας άλλος μαζί σου. 

.........................................................................................................................................

Αν βρω καιρό, θα έρθω να σε δω.

Η φίλη σου

Μαργαρίτα 

 

Α) Σας ευχόμαστε περαστικά

Β) Μας εύχεστε γρήγορη ανάρρωση

Γ) Μου εύχεστε περαστικά

Δ) Σου εύχομαι περαστικά και γρήγορη ανάρρωση

Κάτω  από  την  ανάπτυξη  της  κοινωνιογλωσσικής  δεξιότητας  υπάρχει  η 

καταλληλότητα (appropriacy), που ελέγχει το γλωσσικό σύστημα  DIALANG, και 

πιο  συγκεκριμένα  ελέγχει  τη  γνώση  και  τις  δεξιότητες  που  απαιτούνται  για  την 

αντιμετώπιση της κοινωνικής διάστασης της χρήσης της γλώσσας και έχουν σχέση με 

τους  γλωσσικούς  δείκτες  κοινωνικών  σχέσεων  (χρήση  και  επιλογή  χαιρετισμών, 

χρήση και επιλογή τύπων προσφώνησης, κ.ά.), με τις συμβάσεις ευγενείας (επίδειξη 

ενδιαφέροντος,  έκφραση  θαυμασμού,  έκφραση  μεταμέλειας,  κ.ά.),  με  εκφράσεις 

λαϊκής  σοφίας  (παροιμίες,  ιδιωματισμοί,  κ.ά.)  και  με  διαφορές  επιπέδου  ύφους 

(παγιωμένο, επίσημο, ανεπίσημο, κ.ά.).

 

2. Καταλληλότητα (  Appropriacy  ).   

Παράδειγμα (DIALANG, ασκ. 5)
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Γιώργο, 

Μην ξεχάσεις να μου στείλεις τα βιβλία που μου υποσχέθηκες. Τα περιμένω σύντομα,  

γιατί θέλω να διαβάσω για τις εξετάσεις. Σ΄ ευχαριστώ. 

Νίκος

Διαλέξτε την πιο κατάλληλη και ευγενική απάντηση. 

Α)  Νίκο, 

Εγώ είμαι άρρωστος και εσύ μου ζητάς να σου στείλω βιβλία;

                                                                       Γιώργος

Β) Νίκο, 

Δεν μπορώ να σου στείλω τα βιβλία που θέλεις. Άφησέ με ήσυχο.

                                                                       Γιώργος

Γ) Νίκο, 

Λυπάμαι πολύ, αλλά δε θα μπορέσω να σους στείλω σύντομα τα βιβλία που θέλεις,  

γιατί είμαι πολύ άρρωστος. 

                                                                       Γιώργος

Δ) Νίκο, 

Βρες κανέναν άλλο να σου στείλει τα βιβλία. Όλο από μένα ζητάς εξυπηρετήσεις. Σε  

βαρέθηκα.

                                                                       Γιώργος

Κάτω  από  την  ανάπτυξη  της  πραγματολογικής  δεξιότητας  υπάρχει  η  γενική 

παραγωγή γραπτού λόγου (general writing),  που ελέγχει  το σύστημα γλωσσικής 

αξιολόγησης  DIALANG, και πιο συγκεκριμένα ελέγχει τη γνώση και τις δεξιότητες 

του μαθητή γύρω από τις αρχές με τις οποίες τα μηνύματα:

α) οργανώνονται, δομούνται και διατάσσονται (=ικανότητα του συνεχούς λόγου).

β) χρησιμοποιούνται  για την  επιτέλεση επικοινωνιακών λειτουργιών (=λειτουργική 

ικανότητα).
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γ)  τοποθετούνται  στη  ροή  του  λόγου  σύμφωνα  με  σχήματα  διάδρασης  και 

συνδιαλλαγής (=ικανότητα σχεδιασμού).

Η ικανότητα του συνεχούς λόγου αφορά την ικανότητα του μαθητή να διατάσσει τις 

προτάσεις  σε  σειρά,  ώστε  να  παράγει  συνεκτικά  σύνολα  γλώσσας,  με  βάση 

παραμέτρους, όπως η θεματική οργάνωση, η συνοχή και η συνεκτικότητα, η λογική 

διάταξη, το ύφος και το επίπεδο ύφους, κτλ. Στη λειτουργική ικανότητα εμπλέκονται 

πολλές μικρολειτουργίες (εντοπισμός και αναζήτηση πληροφοριών, έναρξη, διαδοχή 

συνεισφορών  στο  λόγο,  κλείσιμο,  κτλ.),  μακρολειτουργίες  (ακολουθία  προτάσεων, 

περιγραφή, αφήγηση, κτλ.) καθώς και σχήματα συναλλαγής. 

3. Γενική παραγωγή γραπτού λόγου (  General     writing  ).   

Παράδειγμα (DIALANG, ασκ. 3)

Διαλέξτε τη σωστή πρόταση και ολοκληρώστε το σημείωμα συμπληρώνοντας το  

κενό.

Κώστα,

Τηλεφώνησε ο οδοντίατρός σου. Το ραντεβού σου άλλαξε. Δε θα πας σήμερα Δευτέρα  

15 Ιουνίου στις 6:30, αλλά την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα,  

δηλαδή.............................................................................................................................

Α) Την προηγούμενη Δευτέρα στις 6:30

Β) Την άλλη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 6:30 το απόγευμα

Γ) Την επόμενη μέρα, την ίδια ώρα το απόγευμα

Δ) Τον άλλο μήνα στις 22 Ιουλίου στις 6:30 το απόγευμα

5.5.2.7. Η βαθμολόγησή του
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Στο σύστημα διάγνωσης γλωσσικών ικανοτήτων DIALANG ο εξεταζόμενος σε πρώτο 

στάδιο εξεταζόταν στην κατατακτήρια εξέταση, όπου υπολογιζόταν το μέγεθος του 

λεξιλογίου για να καθοριστούν τα γλωσσικά θέματα της αξιολόγησης στην κατανόηση 

και παραγωγή γραπτού λόγου. Η βαθμολογία της κατατακτήριας εξέτασης κυμαινόταν 

από 0 μέχρι 1000 βαθμούς. 

Στο τεστ αυτοαξιολόγησης, η βαθμολόγηση γινόταν σε τακτική κλίμακα, τόσο στην 

κατανόηση όσο και στην παραγωγή του γραπτού λόγου, η οποία αντιστοιχούσε σε 

επίπεδα γλωσσομάθειας του Κ.Ε.Π. (επίπεδα: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2).

Το ίδιο και στο τεστ κατανόησης γραπτού λόγου η βαθμολόγηση γινόταν σε τακτική 

κλίμακα  η  οποία  αντιστοιχούσε  στα  επίπεδα  γλωσσομάθειας  του  Κ.Ε.Π.  Η 

βαθμολόγηση  περιλάμβανε  και  ανασκόπηση  των  ορθών  και  των  λανθασμένων 

απαντήσεων στις δεξιότητες κατανόησης του γραπτού λόγου που ελέγχονται από το 

σύστημα και έχουν αναλυθεί στο κεφάλαιο 5.5.2.5.:

1. Αναγνώριση της κύριας ιδέας (Identifying main idea). 

2. Ανάγνωση για εύρεση/εντοπισμό λεπτομερειών (Reading for detail).

3. Εξαγωγή συμπερασμάτων (Inference). 

4. Γενική κατανόηση γραπτού λόγου (General reading).

Για τους σκοπούς της έρευνας σημειώθηκε ο βαθμός επιτυχίας του κάθε εξεταζόμενου 

σε κάθε δεξιότητα σε δεκαδικό αριθμό, κατά προσέγγιση εκατοστού. 

Παρόμοια και στο τεστ της παραγωγής γραπτού λόγου η βαθμολόγηση γινόταν σε 

τακτική  κλίμακα (επίπεδα:  Α1,  Α2,  Β1,  Β2,  Γ1,  Γ2).  Επίσης,  σημειώθηκε  κι  εδώ ο 

βαθμός  επιτυχίας  (σε  δεκαδικό  αριθμό)  ορθών  απαντήσεων  στις  δεξιότητες  της 

παραγωγής γραπτού λόγου, που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 5.5.2.6.: 

1. Ακρίβεια (Accuracy). 

2. Καταλληλότητα (Appropriacy).

3. Γενική παραγωγή γραπτού λόγου (General writing).

5.5.3. Κατασκευή γραπτής δοκιμασίας για την αξιολόγηση των παιδιών ως προς 

την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου
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5.5.3.1. Η δομή και τα χαρακτηριστικά της – Οι λόγοι επιλογής της

Στην παρούσα μελέτη κρίθηκε αναγκαίο να κατασκευαστεί γραπτή δοκιμασία για την 

αξιολόγηση των παιδιών,  όσον αφορά την κατανόηση και  την παραγωγή γραπτού 

λόγου,  για  να  αυξηθεί  ο  βαθμός  εγκυρότητας  της  αξιολόγησης  που  έγινε  με  το 

γλωσσικό  σύστημα  αξιολόγησης  DIALANG.  Έχει  μεγάλο  βαθμό  δυσκολίας  και 

στοιχίζει  περισσότερο  ένα  σύστημα  αυτόματης  αξιολόγησης  γραπτών  δοκιμασιών 

ανοικτού τύπου, για αυτό και πολλές ασκήσεις μοιάζουν περισσότερο με τις ασκήσεις 

της κατανόησης, αφού είναι λίγες αυτές που ζητούν από τον αναγνώστη να γράψει 

έστω και μια πρόταση. Στο σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης  DIALANG, το οποίο 

έχει αναφερθεί στο παρόν κεφάλαιο, τόσο στο τεστ αξιολόγησης της ικανότητας για 

κατανόηση  γραπτού  λόγου,  όσο  και  στο  τεστ  αξιολόγησης  της  ικανότητας  για 

παραγωγή γραπτού λόγου, υπάρχουν δραστηριότητες κλειστού τύπου/συγκλίνουσας 

αντίδρασης28.  Ο  υπολογιστής,  όμως,  αδυνατεί  να  βαθμολογήσει  δραστηριότητες 

ανοικτού τύπου/αποκλίνουσας αντίδρασης. Για το λόγο αυτό, ο έλεγχος της ορθότητας 

ασκήσεων ανοικτού τύπου/αποκλίνουσας αντίδρασης θεωρήθηκε αναγκαίο να γίνουν 

από το δάσκαλο με τον παραδοσιακό τρόπο. Έτσι, κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή 

δεύτερης γραπτής δοκιμασίας29.

Η  γραπτή  δοκιμασία  αποτελούνταν  από  δύο  μέρη.  Το  1ο μέρος  αξιολογούσε  τη 

γλωσσική ικανότητα των παιδιών στην κατανόηση γραπτού λόγου.  Επιλέγηκε  ένα 

λογοτεχνικό  κείμενο  και  κατασκευάστηκαν  αντίστοιχες  δοκιμασίες  για  τη 

βαθμολόγηση  της  ικανότητας  για  κατανόηση  γραπτού  λόγου  από  τα  παιδιά.  Το 

λογοτεχνικό  κείμενο  που  επιλέγηκε  ήταν  το  παραμύθι  του  Τζιάννι  Ροντάρι  «Ο 

ποντικός που έτρωγε γάτους». 

Όσον αφορά τις  δοκιμασίες,  σύμφωνα με πολλές έρευνες  που έχουν γίνει  για την 

αξιολόγηση της ικανότητας για κατανόηση γραπτού λόγου, οι τρεις πιο συνηθισμένες 

δοκιμασίες αξιολόγησης είναι οι δοκιμασίες «πολλαπλής επιλογής» (multiple choice), 

οι  δοκιμασίες  «σύντομης  απάντησης»  (short answer questions)  και  οι  δοκιμασίες 

«cloze test»30 (Weir, 1997). Σε μια προσπάθεια να βρεθεί η αποτελεσματικότητα των 

τριών διαφορετικών μεθόδων, ο  Wolf (1993) βρήκε πως οι εξεταζόμενοι αντιδρούν 
28 Οι  δραστηριότητες  αυτές  έλεγχαν  το  βαθμό  κατοχής   των  επικοινωνιακών  δεξιοτήτων  στην 
κατανόηση  και  στην  παραγωγή  γραπτού  λόγου.  Οι  δεξιότητες  αυτές  θα  αναπτύσσονταν  με  την 
εφαρμογή του Φακέλου Εργασιών (βλ. ερευνητικά ερωτήματα, σελ. 69).    
29 βλ. Παράρτημα ΙΙ. 
30 Οι δοκιμασίες «Cloze test σταθερών διαστημάτων» απαιτούν τη συμπλήρωση ενός κειμένου με 
λέξεις  που αφαιρέθηκαν – για παράδειγμα μία κάθε έξι  περίπου  λέξεις  – για τις οποίες,  όμως,  δε 
δίνεται κανένα ερέθισμα. Η στήριξη γίνεται μόνο από τα συμφραζόμενα.
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πιο  αποτελεσματικά  στις  δοκιμασίες  πολλαπλής  επιλογής,  διότι  επιτρέπουν  στον 

εξεταζόμενο  την  επιλογή.  Ο  Wolf συμπληρώνει  πως  διαφορετικές  δοκιμασίες 

αξιολογούν  διαφορετικές  ικανότητες.  Στην  παρούσα  δοκιμασία  αξιολόγησης 

επιλέγηκαν  οι  δύο  πρώτες  δοκιμασίες,  οι  δοκιμασίες  πολλαπλής  επιλογής  και 

σύντομης  απάντησης,  καθώς  και  η  σειροθέτηση  προτάσεων.    Η  δοκιμασία  Α 

αποτελούνταν από πέντε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου τα παιδιά καλούνταν 

να εντοπίσουν από το κείμενο και να υπογραμμίσουν τη σωστή απάντηση, ανάμεσα σε 

τέσσερις επιλογές, στην κάθε ερώτηση κατανόησης του κειμένου. Η δοκιμασία Β ήταν 

μία σειροθέτηση προτάσεων για να σχηματιστεί η περίληψη του κειμένου, όπου τα 

παιδιά καλούνταν να βάλουν τις  πέντε προτάσεις  στη σειρά,  με βάση τη χρονική 

εξέλιξη των γεγονότων του κειμένου. Τέλος, η δοκιμασία Γ αποτελούνταν από τρεις 

ερωτήσεις κατανόησης ανοικτού τύπου/αποκλίνουσας αντίδρασης. 

Το  2ο μέρος  αξιολογούσε  τη  γλωσσική  ικανότητα  των  παιδιών  στην  παραγωγή 

γραπτού  λόγου.  Ζητούσε  από  τα  παιδιά  να  γράψουν,  με  αφορμή  το  κείμενο  του 

Τζιάννι  Ροντάρι,  ένα παραμύθι   150-200 λέξεων,  το οποίο θα απευθυνόταν στους 

συμμαθητές  τους  και  το  οποίο  θα  είχε  τη  δυνατότητα  να  δημοσιοποιηθεί  στο 

περιοδικό  του  σχολείου,  επιλέγοντας  το  κατάλληλο  ύφος  και  βάζοντας  μπόλικη 

φαντασία. 

5.5.3.2. Η βαθμολόγησή της

Οι   επιδόσεις  των  παιδιών  βαθμολογήθηκαν  με  βάση τις  σωστές  απαντήσεις  που 

έδιναν σε κάθε δοκιμασία και στην αποτελεσματική παραγωγή γραπτού λόγου.

Το 1ο μέρος της γραπτής δοκιμασίας, το οποίο αξιολογούσε τη γλωσσική ικανότητα 

των παιδιών στην κατανόηση γραπτού λόγου, πιστωνόταν με 100 βαθμούς συνολικά. 

Η δοκιμασία Α1, η οποία ήταν ερώτηση πολλαπλής επιλογής, έπαιρνε 4 βαθμούς αν 

ήταν ορθή η απάντηση, ενώ αν ήταν λανθασμένη έπαιρνε 0 βαθμούς. Με τον ίδιο 

τρόπο βαθμολογήθηκαν οι δοκιμασίες Α2-Α5. Ολόκληρη η δοκιμασία Α πιστωνόταν 

με 20 βαθμούς συνολικά. 

Στη δοκιμασία Β υπήρχαν πέντε προτάσεις, όπου τα παιδιά καλούνταν να τις βάλουν 

στη σωστή σειρά, με βάση τη χρονική εξέλιξη των γεγονότων του κειμένου. Αν τα 

 Οι δοκιμασίες «Cloze test μεταβλητών διαστημάτων» απαιτούν τη συμπλήρωση ενός κειμένου με 
λέξεις  που  αφαιρέθηκαν,  όπως  πιο  πάνω.  Όμως,  δεν  έχουν  επιλεγεί  στην  τύχη,  αλλά  με  κάποιο 
κριτήριο, π.χ. ανήκουν όλες στο ίδιο μέρος του λόγου.  
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παιδιά  έγραφαν  σωστά  την  αρίθμηση,  κάθε  πρόταση  πιστωνόταν  με  4  βαθμούς. 

Ολόκληρη η δοκιμασία Β πιστωνόταν με 20 βαθμούς συνολικά. 

Το 2ο μέρος της γραπτής δοκιμασίας, το οποίο αξιολογούσε τη γλωσσική ικανότητα 

των παιδιών στην παραγωγή γραπτού λόγου, πιστωνόταν με 100 βαθμούς συνολικά. 

Ανάμεσα στα  προτεινόμενα  σχήματα  αξιολόγησης,  τα  οποία  ήταν  το  «σχήμα  της 

ολιστικής αξιολόγησης» (holistic scoring)31 που βασίζεται στη συνολική εντύπωση του 

γραπτού  που  έχουν  οι  κριτές,  το  «σχήμα  των  βασικών-πρωταρχικών 

γνωρισμάτων»  (primary trait scoring)32 που  απομονώνει  τα  διάφορα  σημαντικά 

χαρακτηριστικά/συμβάσεις  του  κειμένου,  αποτιμώντας  τα  με  ένα  συνολικό  βαθμό 

(holistic score) και το «σχήμα της αναλυτικής βαθμολόγησης» (analytical scoring)33, 

επιλέγηκε  το τελευταίο (Αδαλόγλου,  1999 – Παπαναστασίου,  1993:  65 –  Moskal, 

2000 – Perkins, 1983).

Το  αναλυτικό  σχήμα  αξιολόγησης  θεωρήθηκε  καταλληλότερο  και  ευκολότερο  να 

χρησιμοποιηθεί από μη εκπαιδευμένους κριτές, για αυτό και προτιμήθηκε έναντι των 

δύο  άλλων  προτεινόμενων  σχημάτων  αξιολόγησης.  Αν  και  το  αναλυτικό  σχήμα 

αξιολόγησης είναι μια χρονοβόρα διαδικασία,  τόσο στην κατασκευή όσο και στην 

χρήση (Mertler, 2001), υπάρχει το ουσιαστικό πλεονέκτημα ο μαθητής/τρια να παίρνει 

ανατροφοδότηση σε κάθε ένα κριτήριο που βαθμολογήθηκε ξεχωριστά, κάτι το οποίο 

δεν  μπορεί  να συμβεί  με  το  ολιστικό  σχήμα αξιολόγησης  (Nitko,  2001).  Μπορεί, 

επίσης,  να  δημιουργηθεί  ένα  σχεδιάγραμμα  με  συγκεκριμένες  δυνατότητες  και 

αδυναμίες του μαθητή (Mertler, 2001).

Στην παρούσα έρευνα, όσον αφορά την αξιολόγηση της ικανότητας για παραγωγή 

γραπτού λόγου, καθορίστηκαν τα κριτήρια και τα επίπεδα λόγου στο κάθε κριτήριο 

που έπρεπε να λάβει υπόψη του ο κριτής για να βαθμολογήσει το γραπτό κείμενο. Ο 

καθορισμός των κριτηρίων και των επιπέδων λόγου έλαβε σε μεγάλο βαθμό υπόψη το 

αναλυτικό σχήμα αξιολόγησης που προτείνουν οι Herman J. L., Gearhart M. & Baker 

31 Ο κριτής  βαθμολογεί  τη  γενική  εντύπωση  του  γραπτού  κειμένου,  χωρίς  να  κρίνει  χωριστά  τα 
συστατικά  μέρη/κατηγορίες.  Η  ολιστική  αξιολόγηση  είναι  γρηγορότερη  διαδικασία  από  την 
αναλυτική (Nitko, 2001).
32 Ο κριτής  προσπαθεί  να  εξακριβώσει  αν  ένα  γραπτό  κείμενο  περιέχει  κάποια  πολύ  σημαντικά 
χαρακτηριστικά και να δώσει ένα ολικό βαθμό. 
33 Ο κριτής βαθμολογεί μεμονωμένα στην κάθε κατηγορία την οποία διαιρέθηκε το γραπτό κείμενο, 
π.χ. περιεχόμενο, ορθογραφία και μετά προσθέτει τις βαθμολογίες των μεμονωμένων κατηγοριών για 
να λάβει ένα ολικό βαθμό. 
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E. (1993)34, καθώς και το αναλυτικό σχήμα αξιολόγησης της «έκθεσης» από τη σκοπιά 

της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας που προτείνει η Αδαλόγλου, Κ. (1993, 1999).

Κριτήρια για τη βαθμολόγηση είχαν οριστεί  η γενική εντύπωση,  η οργάνωση του 

κειμένου,  η  ανάπτυξη  του  περιεχομένου,  το  λεξιλόγιο-έκφραση,  η  ορθογραφία-

μορφολογία,  η  στίξη,  η  σύνταξη,  η  καταλληλότητα  του  ύφους  και  η 

αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, σε κάθε κριτήριο είχαν οριστεί και έξι επίπεδα λόγου, 

από  το  1-6.  Συγκεκριμένα  ορίστηκαν  το  1=  «φτωχό»,  το  2=  «αδύνατο»,  το  3= 

«μέτριο», το 4= «καλό», το 5= «πολύ καλό» και το 6= «άριστο». Οι ορισμοί που 

αφορούσαν το κάθε επίπεδο λόγου στο κάθε κριτήριο ήταν οι εξής:   

34 Για  περισσότερες  κλίμακες  διαβαθμισμένων  κριτηρίων(Rubrics),  οι  οποίες  είναι 
κατηγοριοποιημένες ανά θεματική ενότητα και στόχο, στο: 
 Chicago Public Schools (1999).  Rubric Bank.  [Available  online: 
http://intranet.cps.kiz.il.us/Assessments/Ideas_and_Rubrics/Rubric_Bank/rubric_bank.html]
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Αναλυτικό σχήμα αξιολόγησης

Κριτήριο Ι: Γενική εντύπωση

Επίπεδο: 6. Εξαιρετικό κείμενο. Εξαιρετικός συγγραφέας.

5. Αξιέπαινο κείμενο. Αξιέπαινος συγγραφέας.

4. Αρκετά καλό κείμενο. Ικανός συγγραφέας.

3. Μέτριο κείμενο. Αναπτυσσόμενος συγγραφέας. 

2. Αδύνατο κείμενο. Αναδυόμενος συγγραφέας.

1. Φτωχό κείμενο. Ανεπαρκής συγγραφέας. 

 

Κριτήριο ΙΙ: Οργάνωση κειμένου

Επίπεδο: 6. Σαφές θέμα. Λογική διάρθρωση του κειμένου.

Μεγάλος βαθμός χρήσης διαρθρωτικών λέξεων.

Ορθή παραγραφοποίηση. Άριστη εισαγωγή και κλείσιμο ιστορίας.

5. Σαφές θέμα. Λογική διάρθρωση του κειμένου.

Ικανοποιητικός βαθμός χρήσης διαρθρωτικών λέξεων.

Ορθή παραγραφοποίηση. Μικρά λάθη στην οργάνωση που δεν

επηρεάζουν τον αναγνώστη. 

Πολύ καλή εισαγωγή και κλείσιμο ιστορίας.

4. Σαφές θέμα. Λογική διάρθρωση του κειμένου με μικρές παρεκκλίσεις.

Ικανοποιητικός βαθμός χρήσης διαρθρωτικών λέξεων.

Ικανοποιητική παραγραφοποίηση. Μερικά λάθη στην οργάνωση 

προκαλούν μικρή σύγχυση στον αναγνώστη.

Αρκετά καλή εισαγωγή και κλείσιμο ιστορίας.

3. Σαφές θέμα. Τα περισσότερα γεγονότα διαρθρώνονται λογικά. 

Μικρός βαθμός χρήσης διαρθρωτικών λέξεων.

Κατάχρηση στο χωρισμό των παραγράφων, που αρκετές φορές είναι 

αμέσως μετά από κάθε πρόταση. 

Αρκετά λάθη στην οργάνωση 

προκαλούν σύγχυση στον αναγνώστη.

Καλή εισαγωγή και κλείσιμο ιστορίας.
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2.  Το θέμα μπορεί να μην είναι τόσο σαφές. 

Αρκετά γεγονότα του κειμένου διαρθρώνονται λογικά. 

Δε γίνεται χρήση διαρθρωτικών λέξεων.

Λανθασμένη παραγραφοποίηση που προκαλεί σύγχυση στον

αναγνώστη. Φτωχή εισαγωγή και κλείσιμο ιστορίας.

1. Το θέμα δεν είναι σαφές. 

Δεν υπάρχει οργάνωση. 

Δε γίνεται χρήση διαρθρωτικών λέξεων και δεν υπάρχει συνοχή. 

Κακή ή καθόλου εισαγωγή ή κλείσιμο ιστορίας.

Κριτήριο ΙΙΙ: Ανάπτυξη του περιεχομένου

Επίπεδο: 6. Τα στοιχεία της αφήγησης έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ καλά (πλοκή,

χαρακτήρες). Οι λεπτομέρειες είναι ζωηρές. 

Το περιεχόμενο σχετίζεται με το θέμα. Οι προτάσεις είναι ποικίλες 

και σύνθετες.

5. Τα στοιχεία της αφήγησης έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ καλά, αλλά ο 

αναγνώστης μπορεί να μην είναι ικανοποιημένος.   

Ελάχιστες λεπτομέρειες στερούνται την ιδιομορφία.

4. Τα περισσότερα στοιχεία της αφήγησης έχουν αναπτυχθεί.

 Μερικές λεπτομέρειες δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως.

3. Τα στοιχεία της αφήγησης δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως. 

Ελάχιστες λεπτομέρειες που στηρίζουν την αφήγηση έχουν

 αναπτυχθεί.

2. Στοιχειώδης ανάπτυξη των στοιχείων της αφήγησης. 

Ελάχιστες ή καθόλου λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες δεν είναι σαφείς

και μπορούν να συγχύσουν τον αναγνώστη.

1. Καμία ανάπτυξη και καμία σχέση του περιεχομένου με το θέμα. 

Καθόλου λεπτομέρειες. Προτάσεις που δεν ολοκληρώνονται.

Κριτήριο Ι  V  : Λεξιλόγιο-Έκφραση  

Επίπεδο: 6. Χρήση πλούσιου και κατάλληλου λεξιλογίου. 

Ακριβείς και κατάλληλες εκφράσεις.
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5. Χρήση πλούσιου και κατάλληλου λεξιλογίου.

Οι περισσότερες εκφράσεις είναι ακριβείς και κατάλληλες. 

4. Επαρκές λεξιλόγιο. Μερικές εκφράσεις δεν είναι ακριβείς και 

κατάλληλες.

3. Το λεξιλόγιο δεν είναι κατάλληλο αρκετές φορές.

2. Το  λεξιλόγιο  είναι  πολύ  απλοϊκό  και  δεν  αποδίδονται  σωστά  τα 

συναισθήματα.

1. Περιορισμένο λεξιλόγιο. Καθόλου επίθετα. 

Κριτήριο   V  : Ορθογραφία-Μορφολογία  

Επίπεδο: 6. Καθόλου κύρια λάθη, ακόμη και σε δύσκολες λέξεις.

5. Μερικά δευτερεύοντα λάθη από απροσεξία. Μερικά λάθη στο 

σχηματισμό αρχαιότροπων επιθέτων.

4. Μερικά κύρια λάθη. Προβλήματα στο σχηματισμό αρχαιότροπων

επιθέτων και μετοχών.

3. Αρκετά κύρια και δευτερεύοντα λάθη. Προβλήματα στις καταλήξεις 

ρημάτων και ουσιαστικών. 

2. Πάρα πολλά ορθογραφικά λάθη. Λάθη στην κλίση των ρημάτων και 

στις καταλήξεις ουσιαστικών και ρημάτων.

1. Σοβαρά προβλήματα στην ορθογραφία. Λάθη στην κλίση απλών

λέξεων.    

Κριτήριο   VI  : Στίξη  

Επίπεδο: 6. Καθόλου προβλήματα.

5. Λίγα προβλήματα με το κόμμα.

4. Κάποια προβλήματα με το κόμμα και ανεπιτυχής χρήση των άλλων 

σημείων στίξης.

3. Πολλά προβλήματα με το κόμμα. Ικανοποιητική η χρήση της τελείας.

2. Προβλήματα στη στίξη, ειδικά με την τελεία. Απουσία των άλλων 

σημείων της στίξης.

1. Σοβαρά προβλήματα με τα σημεία στίξης.    
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Κριτήριο   VII  : Σύνταξη  

Επίπεδο: 6. Χρήση ποικιλίας συντάξεων. Κανένα λάθος. 

5. Ένα ή δύο δευτερεύοντα λάθη στη σύνταξη.

4. Κάποια προβλήματα στη χρήση της υποτακτικής σύνταξης. 

3. Κάποια κύρια λάθη στη σύνταξη. Χρήση κυρίως της παράταξης.

2. Προβλήματα στη σύνταξη που προκαλούν μικρή σύγχυση στον

αναγνώστη.

1. Πολλά προβλήματα στη σύνταξη που προκαλούν μεγάλη σύγχυση 

στον αναγνώστη.

Κριτήριο   VIII  : Καταλληλότητα ύφους  

Επίπεδο: 6. Χρήση κατάλληλου επιπέδου ύφους, με προσωπικό στιλ.

5. Χρήση κατάλληλου επιπέδου ύφους.

4. Ικανοποιητική χρήση κατάλληλου επιπέδου ύφους.

3. Περιορισμένη χρήση κατάλληλου επιπέδου ύφους.

2. Ο γραπτός λόγος είναι πολύ κοντά στον προφορικό.

1. Άγνοια  ανάμεσα  στις  διαφορές  που  έχουν  τα  είδη  λόγου  (π.χ. 

αναφορικός, κατευθυντικός λόγος).

Κριτήριο   I  Χ: Αποτελεσματικότητα  35  

Επίπεδο: 6. Η  συνοχή  και  η  συνεκτικότητα  του  κειμένου,  το  καθιστούν 

αποτελεσματικό.

5. Η έμφαση σε συγκεκριμένα γεγονότα, χαρακτηριστικά, 

συναισθήματα, κτλ. λειτουργεί έτσι, ώστε να εδραιωθεί μια 

επιτυχημένη επικοινωνία μεταξύ πομπού και δέκτη. 

4. Προσπάθεια του πομπού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

ιδιαίτερου ακροατηρίου. Έχει μεγάλη πιθανότητα το κείμενο 

να είναι αποτελεσματικό.

3. Αρκετά καλή προσπάθεια, που βοηθά τον πομπό να χρησιμοποιήσει το 

κείμενό του ως εργαλείο επικοινωνίας.

35 Η ικανότητα του πομπού να πετυχαίνει το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο γράφει. 
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2. «Επίπεδο» γράψιμο που δε βοηθάει τον αναγνώστη να κατανοήσει τις 

προθέσεις του πομπού. 

1. Αποτυχία επικοινωνίας πομπού-δέκτη.    

Όπως φαίνεται πιο πάνω, το κάθε κριτήριο είχε ανώτατο επίπεδο βαθμολόγησης το 6 

(=άριστο) και κατώτατο το 1 (=φτωχό). Θεωρήθηκε σκόπιμο να μπορεί να βγει μια 

συνολική  βαθμολογία,  με  ανώτατη  το  100,  για  όλα  τα  κριτήρια  του  αναλυτικού 

σχήματος βαθμολόγησης που να δηλώνει με ένα βαθμό την επίδοση των παιδιών στην 

παραγωγή  γραπτού  λόγου.  Από  τη  συνολική  βαθμολογία  για  την  ικανότητα 

παραγωγής γραπτού λόγου, αφαιρέθηκε το πρώτο κριτήριο που αφορούσε τη «Γενική 

εντύπωση», διότι θεωρήθηκε πως καλύπτει τα υπόλοιπα κριτήρια. 

Όσον αφορά τα άλλα κριτήρια δε δόθηκε η ίδια βαρύτητα στη βαθμολόγηση. Για το 

λόγο αυτό στη «Στίξη» και στην «Ορθογραφία» δόθηκαν οι χαμηλότερες βαθμολογίες 

για το χαμηλό ρόλο που έχουν στην ποιότητα ενός κειμένου. Την αμέσως ψηλότερη 

βαρύτητα  πήρε  η  «Σύνταξη»  και  το  «Λεξιλόγιο-Έκφραση».  Ακόμη  ψηλότερη 

βαρύτητα πήρε η «Οργάνωση του κειμένου», η «Ανάπτυξη του περιεχομένου» και η 

«Αποτελεσματικότητα». Την ψηλότερη βαρύτητα πήρε η «Καταλληλότητα ύφους», 

διότι  έχει  σημαντικό  ρόλο  στην  ανάπτυξη  ενός  κειμένου,  η  ορθή  κάθε  φορά 

ανταπόκριση του κειμένου στην αντίστοιχη περίσταση επικοινωνίας.

Πιο συγκεκριμένα δόθηκε στη «Στίξη» η τιμή 4, στην «Ορθογραφία-Μορφολογία» η 

τιμή 5,  στο «Λεξιλόγιο-Έκφραση» και στη «Σύνταξη» η τιμή 6,  στην «Οργάνωση 

κειμένου», στην «Ανάπτυξη περιεχομένου» και στην «Αποτελεσματικότητα» η τιμή 7 

και στην «Καταλληλότητα ύφους» η τιμή 8. Οι τιμές αυτές πολλαπλασιάζονται με το 

επίπεδο  λόγου  στο  οποίο  βαθμολογήθηκε  το  κάθε  παιδί  στο  κάθε  κριτήριο, 

αθροίζονται και το άθροισμα διαιρείται με το 3, ώστε η βαθμολογία να είναι με βάση 

το 100. Αν για παράδειγμα, ένα παιδί βαθμολογηθεί σε όλα τα κριτήρια στο επίπεδο 6 

και αυτό πολλαπλασιαστεί με την τιμή βαρύτητας που δόθηκε σε κάθε κριτήριο, το 

άθροισμα θα είναι 300. Το αποτέλεσμα αυτό πρέπει να διαιρεθεί με το 3 για να βγει 

βαθμολογία με βάση το 100, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα (παράδειγμα 1). Αν 

ένα άλλο παιδί  βαθμολογηθεί  στην «Οργάνωση κειμένου» με 3,  στην  «Ανάπτυξη 

περιεχομένου»  με  4,  στο  «Λεξιλόγιο-Έκφραση»  με  5,  στην  «Ορθογραφία-

Μορφολογία» με 5, στη «Στίξη» με 2, στη «Σύνταξη» με 3, στην «Καταλληλότητα 
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ύφους» με 4 και στην «Αποτελεσματικότητα» με 4, θα πάρει συνολική βαθμολογία 

63,33, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα (παράδειγμα 2).  

Πίνακας 12: Βαθμολόγηση γραπτής δοκιμασίας όσον αφορά την ικανότητα 

παραγωγής γραπτού λόγου

Κριτήρια αναλυτικής 

βαθμολογίας (Κi)

Τιμή 

βαρύτητας

Βαθμολογία 

(παράδειγμα 1)

Βαθμολογία 

(παράδειγμα 2)

Κ1 Οργάνωση κειμένου

Κ2 Ανάπτυξη περιεχομένου

Κ3 Λεξιλόγιο-Έκφραση

Κ4 Ορθογραφία-Μορφολογία

Κ5 Στίξη

Κ6 Σύνταξη

Κ7 Καταλληλότητα ύφους

Κ8 Αποτελεσματικότητα

Χ 7

Χ 7

Χ 6

Χ 5

Χ 4

Χ 6

Χ 8

Χ 7

6 Χ 7 =42

6 Χ 7 =42

6 Χ 6 = 36

6 Χ 5 = 30

6 Χ 4 = 24

6 Χ 6 = 36

6 Χ 8 = 48

6 Χ 7 = 42

3 Χ 7 = 21

4 Χ 7 = 28

5 Χ 6 = 30

5 Χ 5 = 25

    2 Χ 4 = 8 

    3 Χ 6 = 18 

    4 Χ 8 = 32

    4 Χ 7 = 28 

Σύνολο (Κ1+...+Κ8)/3 = ν 300/3=100 190/3=63,33

5.6. Το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας 
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Η  παρούσα  έρευνα  υλοποιήθηκε σε  τρεις  φάσεις.  Στην  πρώτη  φάση  έγινε  η 

συγκρότηση της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου. Ακόμη, σχεδιάστηκε η 

παρέμβαση, ο φάκελος εργασιών (portfolio assessment) καθώς και τα εργαλεία της 

έρευνας.  Κατά  τη  δεύτερη  φάση  εφαρμόστηκε  η  παρέμβαση  στους  μαθητές  της 

πειραματικής ομάδας και στην τρίτη φάση αξιολογήθηκε η παρέμβαση, ως προς την 

ικανότητα να βοηθήσει στην ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, στην κατανόηση 

και  στην  παραγωγή  γραπτού  λόγου,  καθώς  και  στην  ανάπτυξη  της  ικανότητας 

αυτοαξιολόγησης.     

5.6.1. Η προκαταρτική έρευνα 

Κατά το  διάστημα  Οκτωβρίου  –  Δεκεμβρίου   2006  συγκροτήθηκε  η  πειραματική 

ομάδας (n=17) και η ομάδα ελέγχου (n=17) ως προς τις επιδόσεις των μαθητών/τριών 

στο μάθημα της Γλώσσας, που είχαν τη σχολική χρονιά 2005-2006, και ως προς το 

φύλο  τους.  Επιπλέον,  μελετήθηκαν  και  ετοιμάστηκαν  τα  εργαλεία  της  έρευνας, 

δηλαδή  το  τεστ  αξιολόγησης  γλωσσικών  ικανοτήτων  DIALANG και  το  τεστ 

αξιολόγησης της κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. Όσο αφορά το σύστημα 

γλωσσικής  αξιολόγησης  DIALANG έγινε  η  κατάλληλη διευθέτηση  στην  αίθουσα 

υπολογιστών  και  μπήκαν  τα  προγράμματα  που  χρειάζονταν  σε  κάθε  υπολογιστή. 

Επίσης, σχεδιάστηκε το πειραματικό παρεμβατικό πρόγραμμα, ο φάκελος εργασιών 

(portfolio assessment)  για  την  ανάπτυξη  των  επικοινωνιακών  δεξιοτήτων  που  θα 

αναπτυχθεί εκτενέστερα στο κεφάλαιο 6. 

Έγινε και προκαταρκτική έρευνα σε τρεις μαθητές, όπου τους δόθηκαν δοκιμαστικά 

τα δύο κριτήρια αξιολόγησης και έγιναν κάποιες προσαρμογές ως προς την έκτασή 

τους, εντοπίστηκαν τα σημεία που θα χρειάζονταν περισσότερη διασαφήνιση για τα 

παιδιά36 και καθορίστηκαν τα χρονικά πλαίσια της έρευνας.    

5.6.2. Η συλλογή και η αξιολόγηση των πρώτων δεδομένων

Η συλλογή των πρώτων δεδομένων έγινε τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου του 

2007.  Από  τον  Ιανουάριο  μέχρι  και  το  τέλος  του  σχολικού  έτους  λαμβανόταν 

ανατροφοδότηση από τους ίδιους τους μαθητές,  για τα σημεία τα οποία έβρισκαν 

περισσότερο  ενδιαφέρον  και  για  τα  σημεία  τα  οποία  έβρισκαν  περισσότερες 

δυσκολίες. 
36 Δόθηκαν  διασαφηνίσεις  ειδικά  στο  τεστ  αυτοαξιολόγησης  της  κατανόησης  γραπτού  λόγου  που 
υπάρχει στο σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG.
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Ο κάθε μαθητής  οδηγήθηκε στην αίθουσα των υπολογιστών,  ενημερώθηκε για  το 

σκοπό της έρευνας και διαβεβαιώθηκε πως οι πληροφορίες που θα συλλέγονταν θα 

ήταν απόρρητες και θα χρησιμοποιούνταν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας για να 

αξιολογηθεί  η  επιτυχία  της  εφαρμογής  του  φακέλου  εργασιών  και  όχι  για  να 

αξιολογηθούν οι γνώσεις τους και να δοθούν στον εκπαιδευτικό ή στο γονέα τους. Η 

ενημέρωση αυτή έγινε για να απαλλαγούν τα παιδιά από το φόβο και τη δυσπιστία για 

το σκοπό της έρευνας. 

Η κάθε ομάδα μαθητών οδηγήθηκε στην αίθουσα υπολογιστών όπου συμπλήρωσαν το 

τεστ γλωσσικών ικανοτήτων. Ο σκοπός του πρώτου τεστ, με το σύστημα αξιολόγησης 

γλωσσικών ικανοτήτων  DIALANG, ήταν να ληφθούν πληροφορίες όσον αφορά το 

εύρος  του  λεξιλογίου,  την  ικανότητα  αυτοαξιολόγησης  και  την  κατανόηση  και 

παραγωγή γραπτού λόγου. Για την κατατακτήρια εξέταση που αφορούσε το λεξιλόγιο 

δόθηκαν  στα  παιδιά  10  λεπτά  για  να απαντήσουν  αν  υπάρχουν  οι  λέξεις  ή  είναι 

«φτειαχτές».  Δόθηκαν άλλα 10 λεπτά στα  παιδιά για  να συμπληρώσουν  στο  τεστ 

αυτοαξιολόγησης τα 18 ερωτήματα για την ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου. 

Τέλος,  δόθηκαν  στα  παιδιά  50  λεπτά  για  να  συμπληρώσουν  το  τεστ  κατανόησης 

γραπτού λόγου.

Πίνακας 13: Περιγραφή δοκιμίου κατανόησης γραπτού λόγου στο σύστημα 

γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG
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Αξιολόγηση Τύπος άσκ. Αρ. 

ερωτ.

Χρόνος Βαθμολογία 

Κατατακτήρια εξέταση Δραστηριότητα 

συγκλίνουσας 

αντίδρασης: πολλαπλής 

επιλογής (ναι/όχι)

10 λεπτά 0-1000

Ερωτηματολόγιο 

αυτοαξιολόγησης

Δραστηριότητα 

συγκλίνουσας 

αντίδρασης: πολλαπλής 

επιλογής (ναι/όχι)

18 10 λεπτά Επίπεδα:  Α1,  Α2 

Β1, Β2, Γ1, Γ2

Ικανότητα κατανόησης γραπτού 

λόγου (αναγνώριση  της κύριας 

ιδέας, κατανόηση 

συμπερασμάτων, ανάγνωση για 

κατανόηση λεπτομερειών, γενική 

κατανόηση γραπτού λόγου)

Δραστηριότητα 

συγκλίνουσας 

αντίδρασης: πολλαπλής 

επιλογής (4 επιλογές)

30 50 λεπτά -  Επίπεδα:  Α1,  Α2 

Β1, Β2, Γ1, Γ2 

- Βαθμός 

επιτυχίας για το 

κάθε κριτήριο σε 

δεκαδικό αριθμό

Σύνολο: 70 λεπτά

      

Μετά από ξεκούραση τα παιδιά συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης 

της  παραγωγής  γραπτού  λόγου  σε  10  λεπτά  και  συνέχισαν  τη  δοκιμασία  στην 

παραγωγή γραπτού λόγου, όπου τους δόθηκε χρόνος 50 λεπτών. 

 Πίνακας 14: Περιγραφή δοκιμίου παραγωγής γραπτού λόγου στο σύστημα 

αξιολόγησης γλωσσικών ικανοτήτων DIALANG

Αξιολόγηση Τύπος άσκ. Αρ. 

ερωτ.

Χρόνος Βαθμολογία 
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Ερωτηματολόγιο 

αυτοαξιολόγησης

Δραστηριότητα 

συγκλίνουσας 

αντίδρασης: πολλαπλής 

επιλογής (ναι/όχι)

18 10 λεπτά Επίπεδα:  Α1,  Α2 

Β1, Β2, Γ1, Γ2

Ικανότητα παραγωγής γραπτού 

λόγου (ακρίβεια, καταλληλότητα, 

γενική παραγωγή γραπτού λόγου)

Δραστηριότητα 

συγκλίνουσας 

αντίδρασης: πολλαπλής 

επιλογής (4 επιλογές), 

μικρές απαντήσεις

30 50 λεπτά -  Επίπεδα:  Α1,  Α2 

Β1, Β2, Γ1, Γ2 

- Βαθμός 

επιτυχίας για το 

κάθε κριτήριο σε 

δεκαδικό αριθμό

Σύνολο: 60 λεπτά

Την επόμενη μέρα δόθηκε στα παιδιά να συμπληρώσουν το δοκίμιο αξιολόγησης για 

την  κατανόηση  και  παραγωγή  γραπτού  λόγου,  που  κατασκευάστηκε  για  να 

συμπληρώσει  τις  αδυναμίες  του  συστήματος  γλωσσικής  αξιολόγησης  DIALANG, 

όπως  δικαιολογήθηκε  στο  κεφάλαιο  5.5.3.1.  Για  το  μέρος  που  αφορούσε  την 

ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου δόθηκε 30 λεπτά χρόνος, ενώ για το μέρος που 

αφορούσε  την  παραγωγή  γραπτού  λόγου  δόθηκε  50  λεπτά  χρόνος.  Υπήρξαν  δύο 

περιπτώσεις  μαθητών  που  αντιμετώπιζαν  κάποιες  δυσκολίες  και  τους  δόθηκε 

ελάχιστος επιπλέον χρόνος για να ολοκληρώσουν. 

  Πίνακας 15: Περιγραφή δοκιμίου κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου

Αξιολόγηση Τύπος άσκ. Αρ. 

ερωτ.

Χρόνος Βαθμολογία 

Κατανόηση γραπτού λόγου - πολλαπλής επιλογής  5 30 λεπτά 0-20
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- σωστή σειρά προτάσεων

- μικρές απαντήσεις 
κατανόησης 

1

3
0-20

0-60

Παραγωγή γραπτού λόγου 

(γενική εντύπωση, οργάνωση του 

κειμένου, ανάπτυξη του 

περιεχομένου, λεξιλόγιο-

έκφραση, ορθογραφία-

μορφολογία, στίξη, σύνταξη, 

καταλληλότητα του ύφους και 

αποτελεσματικότητα)

Δραστηριότητα 

αποκλίνουσας αντίδρασης 

1 50 λεπτά - Κλίμακα (9 

κριτήρια)

- Αναλυτική 

βαθμολόγηση (6 

επίπεδα για κάθε 

κριτήριο) 

Σύνολο: 80 λεπτά

 

5.6.3. Ο γενικός σχεδιασμός του Φακέλου Εργασιών 

Η παρέμβαση στην πειραματική ομάδα,  με την εφαρμογή του φακέλου εργασιών, 

ξεκίνησε την τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου του 2007 και ολοκληρώθηκε στις αρχές 

της τρίτης  εβδομάδας του Ιουνίου του 2007,  οπότε και χορηγήθηκαν τα ίδια τεστ 

(μετατέστ), για να ελεγχθεί η επιτυχία των στόχων που είχαν τεθεί για την έρευνα. Για 

την  υλοποίηση  της  παρέμβασης  εφαρμοζόταν  ένα  σταθερό  πρόγραμμα  κάθε 

εβδομάδα.  Δινόταν  καθημερινά  η ευκαιρία  στους  μαθητές  να ασχοληθούν  και  να 

συζητήσουν είτε με το δάσκαλο είτε με τους συμμαθητές τους το φάκελο εργασιών 

τους για 15 λεπτά, μετά το πέρας της λήξης του μαθήματος τής Γλώσσας και κάθε 

Παρασκευή να αφιερώνουν ολόκληρο το 40λεπτο (100 λεπτά εβδομαδιαίως). Στον πιο 

πάνω χρόνο  μπορούν  να  υπολογιστούν  και  περίπου  30  λεπτά  την  εβδομάδα  που 

αφιέρωναν τα παιδιά για  να συζητήσουν  με  τους  γονείς  τους  το περιεχόμενο του 

φακέλου τους. Σε περίπτωση που κάποια ώρα του μαθήματος της Γλώσσας χανόταν, 

γινόταν αναπλήρωση του χρόνου. 

Επίσης, κρατήθηκαν σημειώσεις για αξιοπρόσεκτες συμπεριφορές των μαθητών, για 

θετικά  ή αρνητικά  σχόλια  για  την  εφαρμογή του φακέλου εργασιών και  στοιχεία 

σχετικά με την πρόοδό τους.         
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5.7. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων 

Η στατιστική  ανάλυση των εμπειρικών  δεδομένων  έγινε  με  το  στατιστικό  πακέτο 

SPSS.  Οι  ερευνητικές  μεταβλητές,  ανάλογα  με  την  κλίμακα  μέτρησής  τους, 

ταξινομήθηκαν σε ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές, ενώ συνυφασμένες με το ρόλο 

τους στον ερευνητικό σχεδιασμό σε ανεξάρτητες και εξαρτημένες.

Πιο συγκεκριμένα στις ποιοτικές μεταβλητές ταξινομήθηκαν οι μεταβλητές: μαθητές 

πειραματικής ομάδας/ελέγχου (ονοματική κλίμακα),  οι  επιδόσεις  των μαθητών στο 

τεστ  DIALANG στην κατανόηση/παραγωγή γραπτού λόγου (τακτική κλίμακα) και 

ικανότητα αυτοαξιολόγησης για κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου (τακτική 

κλίμακα). 

Αντίστοιχα, στην ομάδα των ποσοτικών μεταβλητών τοποθετήθηκαν: η επίδοση στην 

κατατακτήρια εξέταση λεξιλογικού πλούτου στο τεστ  DIALANG, η επίδοση στην 

αναγνώριση της κύριας ιδέας, η επίδοση στην κατανόηση συμπερασμάτων, η επίδοση 

στην ανάγνωση για κατανόηση λεπτομερειών, η επίδοση για τη γενική κατανόηση 

γραπτού  λόγου,  η  επίδοση  όσον  αφορά  την  ακρίβεια,  την  καταλληλότητα  και  τη 

γενική παραγωγή γραπτού λόγου και η επίδοση στο δεύτερο γραπτό τεστ, όσον αφορά 

την  κατανόηση  και  παραγωγή  γραπτού  λόγου.  Στις  ποσοτικές  μεταβλητές 

τοποθετήθηκαν  και  οι  επιδόσεις  των  μαθητών  στα  κριτήρια  της  αναλυτικής 

βαθμολόγησης για την παραγωγή γραπτού λόγου, αν και τα επίπεδα λόγου σε κάθε 

κριτήριο είναι σε τακτική κλίμακα με τιμές από το 1 ως το 6. 

Όσον  αφορά  την  κατανομή  των  μεταβλητών  της  έρευνας  σε  ανεξάρτητες  και 

εξαρτημένες,  την  πρώτη  κατηγορία  αποτελούν  η  εφαρμογή  του  Portfolio στην 

πειραματική ομάδα και  η μη εφαρμογή του στην ομάδα ελέγχου,  ενώ τη δεύτερη 

συμπληρώνουν όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές (η επίδοση στην αναγνώριση της κύριας 

ιδέας, η επίδοση στην κατανόηση συμπερασμάτων, κτλ.). 

Σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής τα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη συνέχεια σε 

πίνακες απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων για τις ονοματικές μεταβλητές, ενώ για 

τις  ποσοτικές  μεταβλητές  θα  σχηματιστεί  μια  συνοπτική  εικόνα  με  αριθμητικά 

περιγραφικά μέτρα. 

Σε  επίπεδο  επαγωγικής  στατιστικής  για  να  ελεγχθεί  η  συνάφεια  ανάμεσα  σε  δύο 

ονοματικές  μεταβλητές  (π.χ.  πειραματική  ομάδα/ελέγχου  και  επίδοση  στο  τεστ 

κατανόησης  γραπτού  λόγου  ή  ικανότητα  αυτοαξιολόγησης)  εφαρμόστηκε  το 
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στατιστικό  κριτήριο  χ2.  Λόγω όμως του περιορισμένου εύρους  των ομάδων,  αν ο 

αριθμός των φατνίων με αναμενόμενες συχνότητες μικρότερες του 5, υπερβαίνει το 

20%  του  συνόλου  των  φατνίων  του  πίνακα  διπλής  εισόδου,  εφαρμόστηκε  το 

εναλλακτικό πιθανολογικό στατιστικό κριτήριο Fisher’s Exact Test (F.E.T.). 

Στην περίπτωση των επιδόσεων των μαθητών/τριών στα τεστ εφαρμόστηκε t-test για 

ανεξάρτητες  ομάδες  για  να  συγκριθούν  οι  μαθητές/τριες  της  ομάδας  ελέγχου  με 

τους/τις  αντίστοιχους/ες της πειραματικής ομάδας.  Εφαρμόστηκε,  επίσης,  t-test για 

εξαρτημένες ομάδες για να συγκριθούν οι επιδόσεις τόσο της πειραματικής όσο και 

της ομάδας ελέγχου πριν και μετά την εφαρμογή του Portfolio. 

Για  όλες  τις  περιπτώσεις  στατιστικού  ελέγχου  υιοθετήθηκε  ως  ελάχιστο  επίπεδο 

σημαντικότητας το p=0,05.  

   

6. Ο σχεδιασμός του Φακέλου Εργασιών (portfolio assessment)

6.1. Εισαγωγή 

Όπως  αναφέρθηκε  στο  κεφάλαιο  5.2.,  ο  σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  είναι  η 

διερεύνηση  της  ανάπτυξης  επικοινωνιακών  δεξιοτήτων  και  ειδικότερα  της 

κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου, μέσα από το σχεδιασμό ενός φακέλου 

εργασιών για το γλωσσικό μάθημα. Όλος ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εφαρμογή 
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του συγκεκριμένου φακέλου εργασιών στηρίχθηκε στο θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο 

μελετήθηκε στα πρώτα τέσσερα κεφάλαια, και συγκεκριμένα στηρίχθηκε σε μεγάλο 

βαθμό  στα  δέκα  στάδια  οργάνωσης  που  προτείνουν  οι  Shores και  Grace (1998: 

83-135)37. 

Η υλοποίηση του φακέλου εργασιών υιοθετούσε τους στόχους που αναφέρονται στα 

εγχειρίδια του δασκάλου της Ε΄ Δημοτικού, όσον αφορά το γλωσσικό μάθημα. Στο 

παρόν κεφάλαιο περιγράφονται  η δομή και  τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 

φακέλου εργασιών, καθώς και η διαδικασία εφαρμογής του.  

6.2. Η δομή και τα χαρακτηριστικά του Φακέλου Εργασιών

Πέρα  από  το  συγκεκριμένο  θεωρητικό  υπόβαθρο  που  έδωσε  τις  βάσεις  για  το 

σχεδιασμό  του  φακέλου  εργασιών,  ως  εργαλείου  αυτοαξιολόγησης  για  την 

πειραματική ομάδα, ο όλος σχεδιασμός και η οργάνωση του φακέλου στηρίχθηκε και 

στους  βασικούς  άξονες,  καθώς  και  τις  κατηγορίες  των  διδακτικών  στόχων  του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για το Δημοτικό, και ιδιαίτερα για 

την Ε΄ τάξη. 

Για  την  οργάνωση  του  φακέλου  εργασιών  ακολουθήθηκαν  τα  δέκα  βήματα  που 

προτείνονται από τις  Shores και  Grace (1998). Καθορίστηκε ο γενικός σκοπός του 

φακέλου,  έγινε η  συλλογή των εργασιών και  των φωτογραφιών από τις  διάφορες 

δραστηριότητες,  γινόταν  συστηματική  χρήση  ημερολογίων  μάθησης,  γινόταν 

συζήτηση  μεταξύ  μαθητή  –  δασκάλου,  καταγραφόταν  η  πρόοδος  του  μαθητή, 

καταγράφονταν πρόχειρες παρατηρήσεις και γενικές περιγραφικές αναφορές για την 

πρόοδο, καταγράφονταν σχόλια από τους μαθητές και τους γονείς και στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς έγινε μια αξιολόγηση – επανεξέταση του περιεχομένου του φακέλου 

και παρουσίαση της καλύτερης εργασίας, η οποία αποδείκνυε την πρόοδο του μαθητή.

Για την καταγραφή σχολίων από τους γονείς  ή τους άλλους μαθητές τονίστηκε η 

σημαντικότητα των σχολίων τους, αφού δε βάζουν απλώς ένα βαθμό, αλλά παρέχουν 

ανατροφοδότηση στο μαθητή για να βελτιωθεί. Στις συζητήσεις υιοθετήθηκε η σκάλα 

ανατροφοδότησης Perkins (2003) που περιέχει τέσσερις «βαθμίδες»: διευκρινίζω την 

αναθεωρημένη  εργασία  με  ερωτήσεις,  εκτιμώ  κάνοντας  σχόλια,  προκαλώ  τις 

ανησυχίες και τέλος κάνω προτάσεις για αναθεώρηση της εργασίας. 

37 βλ. κεφάλαιο 2.5.  
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Στην  παρούσα  ερευνητική  εργασία  (βλ.  Παράρτημα  Ι)  σχεδιάστηκε  ο  φάκελος 

εργασιών που περιλαμβάνει έξι μέρη: 

I. Εισαγωγή 

Α) Σελίδα με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του μαθητή. 

Β) Τι είναι ο Φάκελος Εργασιών (εισαγωγικό).

Γ) Σκοπός και τίτλος του φακέλου (σχεδιάζεται από το μαθητή). 

Δ) Περιεχόμενα 

II. Το βιογραφικό μου 

Α) Λίγα λόγια για μένα. 

Β) Λίγα λόγια από τους γονείς μου. 

Γ) Λίγα λόγια από τους φίλους μου. 

III. Οι αυτοαξιολογήσεις και οι στόχοι μου. 

Α) Διαβάζω, αξιολογώ και θέτω στόχους.

1) Πώς βλέπω τον εαυτό μου ως αναγνώστη. 

2) Οι γενικοί στόχοι μου για την ανάγνωση. 

3) Διαβάζω, αξιολογώ και θέτω στόχους. 

4) Αξιολογώ τον εαυτό μου ως αναγνώστη. 

Β) Γράφω, αξιολογώ και θέτω στόχους. 

1) Οι γενικοί στόχοι μου στην παραγωγή γραπτού λόγου. 

2) Αξιολογώ την ερευνητική μου εργασία. 

3) Κοιτάξτε με...

4) Αξιολογώ το κείμενο που έχω φτιάξει. 

Γ) Ημερολόγιο μάθησης (learning log)

Δ) Στοχεύοντας...

Ε) Σχολιάζω το περιεχόμενο του «Ντοσιέ». 

IV. Αξιολογήσεις από το ακροατήριο του φακέλου. 
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Α) Αξιολόγηση από το δάσκαλο. 

Β) Αξιολόγηση από τους γονείς. 

V. Το ντοσιέ μου. 

Α) Οδηγίες για την οργάνωση του ντοσιέ.

Β) Περιεχόμενα. 

VI) Επικοινωνώ σωστά...

Α) Η πρόοδός μου όταν διαβάζω. 

Β) Η πρόοδός μου όταν γράφω. 

Γ) Παρουσίαση της καλύτερης εργασίας μου. 

Δ) Επιστολή για την εισαγωγή στην επόμενη σχολική χρονιά.   

Στο πρώτο μέρος του φακέλου εργασιών, «Εισαγωγή», περιλαμβάνεται μια σελίδα με 

τα  στοιχεία  και  τη  φωτογραφία  του  μαθητή38.  Στη  σελίδα  αυτή  ο  μαθητής 

συμπλήρωσε τα στοιχεία του και τοποθέτησε, μετά από έγκριση των γονιών του, μια 

μικρή φωτογραφία. Στη σελίδα αυτή έγινε συζήτηση για τις λέξεις (συλλέγω, επιλέγω, 

οργανώνω, συλλογίζομαι, παρουσιάζω) που βρίσκονται στη διακόσμηση της σελίδας 

και αποτελούν τη βάση για την εφαρμογή του συγκεκριμένου φακέλου. Σε όλη την 

πειραματική εφαρμογή οι μαθητές έθεταν τον εαυτό τους αρχικά σε μια διαδικασία 

συλλογής εργασιών, κατόπιν σε μια άλλη ανώτερη «βαθμίδα» στην οποία επέλεγαν 

εκείνες τις εργασίες που πίστευαν πως αντικατόπτριζαν την πρόοδό τους, μετά σε μια 

άλλη στην  οποία  οργάνωναν τις  επιλεγμένες  εργασίες,  κατόπιν  σε  μια  διαδικασία 

συλλογισμού  πάνω  στις  εργασίες  που  είχαν  επιλέξει  για  να  συμπεριλάβουν  στο 

φάκελό τους και  τέλος  παρουσίαζαν τις  καλύτερες  τους  εργασίες  στο ακροατήριο 

(audience) του φακέλου.

Στη δεύτερη σελίδα του πρώτου μέρους39 υπάρχει μια σελίδα για το τι είναι ο φάκελος 

εργασιών. Στο σημείο αυτό οι μαθητές της πειραματικής ομάδας συζήτησαν με το 

δάσκαλο για το τι είναι ο φάκελος εργασιών και ποιος είναι ο γενικός σκοπός του 

φακέλου, ώστε να είναι ενήμεροι από την αρχή για το τι θα κάνουν με το εργαλείο 

αυτό.  Οι  αρχικές  διασαφηνίσεις  έγιναν  με  σκοπό  να  γνωρίσουν  οι  μαθητές  τη 

χρησιμότητα  του  εργαλείου  αυτού,  ώστε  να  αποφεύγονταν  μετά  οποιεσδήποτε 

38 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 163. 
39 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 164.  
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απογοητεύσεις  ή  ασάφειες  που  θα  μπορούσαν  να  αποτελέσουν  ανασταλτικούς 

παράγοντες της επιτυχούς πειραματικής εφαρμογής του φακέλου. 

Η τρίτη σελίδα του πρώτου μέρους40 είναι η σελίδα στην οποία ο μαθητής έδωσε ένα 

τίτλο στο φάκελό του,  διακοσμώντας  τον  όπως του άρεσε.  Αναπτύσσεται,  έτσι,  η 

δημιουργικότητα του μαθητή, αφού έχει ως κίνητρο ένα εργαλείο μάθησης το οποίο 

του ανήκει εξολοκλήρου, είναι δηλαδή «ο κυρίαρχος του παιχνιδιού» της μάθησής 

του.  Στη σελίδα αυτή, επίσης,  μετά από συζήτηση με το δάσκαλο καταγράφηκε ο 

γενικός σκοπός του φακέλου, που ήταν η ανάπτυξη των δεξιοτήτων όταν διαβάζουν 

και γράφουν (κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου), καθώς και η ανάπτυξη της 

ικανότητας  για  αυτοαξιολόγηση.  Στο  σημείο  αυτό  προσδιορίστηκε  ο  σκοπός  του 

φακέλου εργασιών,  ώστε να δινόταν η δυνατότητα κατόπιν να προσδιοριστούν τα 

στοιχεία που θα συλλέγονταν, να περιγραφούν οι ειδικοί στόχοι και να καθοριστεί η 

συνεργασία δασκάλου, μαθητή και γονιών στη διαδικασία συλλογής στοιχείων για το 

φάκελο. 

Στο  δεύτερο  μέρος  τους  φακέλου  εργασιών,  «Το βιογραφικό μου»41,  δίνεται  μια 

γενική, πολύπλευρη και από πολλές οπτικές γωνιές εικόνα (αυτοεικόνα, εικόνα που 

έχουν οι γονείς ή οι φίλοι) για τις συνήθειες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του 

μαθητή, ώστε να βοηθηθεί ο δάσκαλος και κατ’ επέκταση ο μαθητής να δημιουργήσει 

μια πιο σφαιρική εικόνα για τον εαυτό του. Στην πρώτη σελίδα του δεύτερου μέρους42, 

ο  μαθητής  καλέστηκε  να  αναφέρει  λίγα  λόγια  για  τον  εαυτό  του,  όπως  είναι  οι 

συνήθειές  του  στον  ελεύθερό  του  χρόνο,  η  αγαπημένη  του  δραστηριότητα  στο 

σχολείο, τι του αρέσει να διαβάζει, τι θα ήθελε να διαβάζει, τι θα ήθελε να γίνει όταν 

μεγαλώσει κτλ. 

Στην επόμενη σελίδα του δεύτερου μέρους43 καλέστηκαν οι γονείς να δώσουν τις δικές 

τους πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες του παιδιού τους. Είχαν 

αναφέρει το αγαπημένο παιχνίδι του παιδιού τους, την ώρα ή τη μέρα που το παιδί 

απολαμβάνει να μιλά μαζί τους,  οποιεσδήποτε μικροασχολίες προτιμά το παιδί να 

κάνει  στο  σπίτι  και  για  τα  θέματα συζήτησης  που έχουν με  το  παιδί  τους.  Αυτό 

βοήθησε το δάσκαλο να αντιληφθεί τι εικόνα έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους και 

έδωσε πληροφορίες για να προετοιμαστεί η συζήτηση δασκάλου – γονιού.

40 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 165.
41 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 167-171. 
42 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 168.
43 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 169. 
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Κατόπιν,  καλέστηκε κάποιος φίλος/η του μαθητή να γράψει  μια επιστολή προς το 

δάσκαλο  της  συγκεκριμένης  σχολικής  χρονιάς  που  εφαρμόστηκε  πειραματικά  ο 

φάκελος  εργασιών,  στον  οποίο  περιέγραψε  τις  ικανότητες  του  μαθητή  στην 

κατανόηση  και  παραγωγή  γραπτού  λόγου,  χρησιμοποιώντας  κάποιο  παράδειγμα 

δραστηριότητας  ή  εργασίας.  Τονίστηκε  στους  μαθητές  η  σημαντικότητα  της 

επιστολής, η οποία θα βοηθούσε τους συμμαθητές τους, όχι απλά δίνοντας τους μια 

ωραία  και  πλασματική  εικόνα  των  ικανοτήτων  τους,  αλλά  θα  τους  έδινε 

ανατροφοδότηση στη μάθησή τους44.    

Το τρίτο μέρος τους φακέλου εργασιών, «Οι αυτοαξιολογήσεις και οι στόχοι μου»45, 

αποτελεί  ένα  από  τα  πιο  σημαντικά  μέρη  του  φακέλου,  αφού  αποσκοπεί  στην 

ανάπτυξη  της  ικανότητας  για  αυτοαξιολόγηση.  Στο  μέρος  αυτό  περιλαμβάνονται 

φύλλα αυτοαξιολόγησης,  φύλλα καταγραφής της  πορείας  μάθησης  και  φύλλα στα 

οποία τίθενται οι διάφοροί στόχοι. 

Στο  πρώτο  σκέλος  του  τρίτου  μέρους46 περιλαμβάνονται  αυτοαξιολογήσεις  και 

καταγραφές  στόχων  για  την  κατανόηση  γραπτού  λόγου.  Αρχικά,  οι  μαθητές 

συμπλήρωσαν  το  φύλλο  «Πώς  βλέπω  τον  εαυτό  μου  ως  αναγνώστη»47 για  να 

αναφέρουν  τις  συνήθειες  και  στρατηγικές  που  ακολουθούν  στην  ανάγνωση  ενός 

βιβλίου, π.χ. αν επιλέγουν εύκολα βιβλία, τι είδους βιβλία διαβάζουν, αν το διάβασμα 

αποτελεί βάσανο, αν τους αρέσει να μιλούν για τα βιβλία που έχουν διαβάσει, αν κατά 

τη διάρκεια της ανάγνωσης του βιβλίου καταγράφουν τα σημαντικότερα γεγονότα στο 

«ημερολόγιο  μάθησης»  κτλ.  Αφού  οι  μαθητές  πήραν  μια  γενική  εικόνα  από  την 

αξιολόγηση του εαυτού τους ως αναγνώστες, έθεσαν τους γενικούς στόχους για την 

κατανόηση γραπτού λόγου για  το δεύτερο τρίμηνο48 και  επανήλθαν αργότερα και 

έθεσαν τους στόχους για το τρίτο τρίμηνο49. 

Στο «Διαβάζω, αξιολογώ και θέτω στόχους»50 ο μαθητής για κάθε βιβλίο που διάβαζε 

κατάγραφε την πορεία του, την αξιολογούσε κι έβαζε στόχους είτε με αναφορά σε 

σελίδες είτε γράφοντας σημειώσεις στο ημερολόγιο μάθησης είτε συζητώντας το θέμα 

44 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 171.
45 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 172-195.
46 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 175-181.
47 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 175.
48 Επειδή το χρονοδιάγραμμα της πειραματικής εφαρμογής αφορούσε το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο 
δεν τέθηκαν γενικοί στόχοι για το πρώτο, παρόλο που στο σχεδιασμό υπάρχει χώρος για να τεθούν 
και για το πρώτο.  
49 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 177.   
50 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 178-179. 
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με κάποιο άλλο άτομο. Σε πολλούς μαθητές στους οποίους δεν άρεσε η ανάγνωση 

βιβλίων  παρατηρήθηκε  ότι  η  διαδικασία  καταγραφής  στόχων  τους  βοήθησε  να 

οργανωθούν.  Σε  άλλους  η  καταγραφή της  πορείας  στο  ημερολόγιο  μάθησης  τούς 

βοήθησε να μην ξεχνούν τι έχουν διαβάσει και άλλους τους ώθησε να καθίσουν για 

πρώτη φορά να συζητήσουν με τους γονείς τους τι έχουν διαβάσει.  

Στο «Αξιολογώ τον εαυτό μου ως αναγνώστη»51 ο μαθητής κατάγραφε σε κάθε βιβλίο 

που  διάβαζε  τις  στρατηγικές  που  χρησιμοποίησε  για  να  δει  αν  θα  επιλέξει  το 

συγκεκριμένο βιβλίο, όταν βρήκε δύσκολες λέξεις ή φράσεις και όταν βρήκε κάποια 

προβλήματα  στην  κατανόηση.  Έκανε  αναφορά  με  αποδείξεις  για  το  πώς  έχει 

βελτιωθεί ως αναγνώστης και έθετε συγκεκριμένους στόχους για την ανάγνωση την 

επόμενη εβδομάδα. 

Στο  δεύτερο  σκέλος  του  τρίτου  μέρους52 περιλαμβάνονται  αυτοαξιολογήσεις  και 

καταγραφές στόχων για την παραγωγή γραπτού λόγου. Αρχικά, οι μαθητές έθεσαν 

τους γενικούς στόχους για την παραγωγή γραπτού λόγου για το δεύτερο τρίμηνο και 

επανήλθαν αργότερα και έθεσαν τους στόχους για το τρίτο τρίμηνο53. Στο «Αξιολογώ 

την ερευνητική μου εργασία»54 οι μαθητές αξιολόγησαν μια ερευνητική εργασία που 

είχαν  κάνει  κατά  τη  διάρκεια  της  σχολικής  χρονιάς  και  έχουν  αποφασίσει  να  τη 

συμπεριλάβουν  στο  φάκελό  τους,  ως  απόδειξη  της  βελτίωσής  τους.  Οι  μαθητές, 

μεταξύ άλλων,  ανάφεραν ποιο ήταν το  καλύτερο μέρος  της  έρευνας,  πού βρήκαν 

δυσκολίες, ποιες δεξιότητες έχουν αποκτήσει, ποιος είναι ο επόμενος τους στόχος και 

αξιολόγησαν τη συμβολή τους στην ερευνητική διαδικασία. 

Στο «Κοιτάξτε με...»55, μετά από συζήτηση με το δάσκαλο επιλέγηκαν φωτογραφίες 

από  τις  δραστηριότητες  των  μαθητών56.  Έγινε  συζήτηση  για  την  επιλογή  και 

καταγράφηκαν οι διάφορες σκέψεις πάνω σε αυτές. Στη συζήτηση απαντήθηκαν οι 

ερωτήσεις  και καταγράφηκε το τι  συνέβηκε στη συγκεκριμένη δραστηριότητα που 

απεικονιζόταν στη  φωτογραφία,  τι  είχαν  καταφέρει  οι  μαθητές  (τι  είδους  μάθηση 

συντελέστηκε) και γιατί το γεγονός αυτό είναι σημαντικό για τον ίδιο το μαθητή. 

51 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 180-181.  
52 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 182-192.  
53 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 182.  
54 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 183-184.  
55 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 185.  
56 Τρίτο βήμα οργάνωσης, βλ. Shores και Grace (1998).  

112



Στις επόμενες σελίδες57 υπάρχουν παραδείγματα αυτοαξιολόγησης για εργασίες που 

μπορεί να συμπεριλάβει ο μαθητής στο φάκελό του. Όσοι μαθητές επέλεξαν κείμενα 

βιβλιοπαρουσίασης, επιστολές ή επιχειρηματολογικά κείμενα αξιολόγησαν τα κείμενα 

που  είχαν  φτιάξει  και  τα  αναθεώρησαν  βάσει  των  δοσμένων  παραδειγμάτων. 

Υπήρχαν,  όμως,  και  μαθητές  που  επέλεξαν  κι  άλλα είδη  κειμένων  (περιγραφικά, 

ενημερωτικά, κ.ά.) κι έτσι έφτιαξαν τα δικά τους κριτήρια για να αξιολογήσουν το 

κείμενό τους58.

Στο  «Ημερολόγιο  μάθησης»59 (learning log)  οι  μαθητές  κατέγραφαν,  μετά  από 

συζήτηση με το δάσκαλο, τις σκέψεις πάνω σε διάφορες δραστηριότητες και εργασίες 

που είχαν επιλέξει να συμπεριλάβουν στο φάκελό τους, καθώς και για τα μελλοντικά 

τους σχέδια. Το ημερολόγιο μάθησης αποσκοπούσε στο να ενθαρρύνει τους μαθητές 

στην αυτοπαρακολούθηση και τη σκέψη. 

Στο «Στοχεύοντας...»60 οι μαθητές κατέγραφαν τους καθημερινούς στόχους και τους 

επανεξέταζαν, ενώ στο «Σχολιάζω το περιεχόμενο του ντοσιέ»61 έκαναν τα δικά τους 

σχόλια σε κάθε εργασία που τοποθετούσαν στο «Ντοσιέ». Οι μαθητές κατέγραφαν 

πώς  έκαναν  τη  συγκεκριμένη  εργασία,  τι  τους  άρεσε  περισσότερο  από  όλη  τη 

διαδικασία, τι βελτιώσεις θα έκαναν αν τους δινόταν η ευκαιρία να ξαναγράψουν την 

εργασία και αν θα ήθελαν να τη βελτιώσουν ξανά. 

Στο τέταρτο μέρος του φακέλου εργασιών,  «Αξιολογήσεις από το ακροατήριο του 

φακέλου»62, ο μαθητής έπαιρνε ανατροφοδότηση από το δάσκαλο και τους γονείς για 

τις εργασίες που τοποθετούσε στο «Ντοσιέ». Κυρίως ο δάσκαλος, καθώς και οι γονείς 

των  μαθητών  διευκρίνιζαν,  εκτιμούσαν,  προκαλούσαν  τις  ανησυχίες  και  έκαναν 

προτάσεις για αναθεώρηση των εργασιών του μαθητή. Ο δάσκαλος έκανε τα δικά του 

σχόλια για τις εργασίες που τοποθετούνταν μέσα στο φάκελο, καταγράφοντας κάθε 

φορά τις δεξιότητες που αποκτιόνταν στις συγκεκριμένες εργασίες, τα στοιχεία που 

αποδείκνυαν το γεγονός αυτό και τις αλλαγές που παρατηρούνταν στο μαθητή. 

Το πέμπτο μέρος  του φακέλου εργασιών,  που είναι  και  η ουσία του,  «Το ντοσιέ 

μου»63, είναι η προσωπική συλλογή των εργασιών του μαθητή. Είναι στο μέρος αυτό 

57 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 186-191.   
58 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 192.  
59 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 193.  
60 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 194.  
61 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 195.  
62 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 196-198.   
63 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 199-201.  
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που ο μαθητής, μετά από συζήτηση με το δάσκαλο, συλλέγει και κατόπιν, επιλέγει τις 

εργασίες  που  αποδεικνύουν  τη  βελτίωσή  του  στους  στόχους  που  έχουν  τεθεί  και 

απεικονίζουν  τις  εμπειρίες  του  στη  γλώσσα.  Διευκρινίστηκε  στους  μαθητές,  στο 

σημείο αυτό, πως την τελική ευθύνη της επιλογής των εργασιών την έχει ο ίδιος ο 

μαθητής. Οι μαθητές επέλεγαν τις καλύτερες εργασίες που αποδείκνυαν την πρόοδό 

τους σε συγκεκριμένες δεξιότητες, που αντιστοιχούσαν είτε σε στόχους που θέτονταν 

στο  τρίτο  μέρος  «Οι  αυτοαξιολογήσεις  και  οι  στόχοι  μου»  είτε  στη  λίστα 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων του έκτου μέρους «Επικοινωνώ σωστά...».  Οι μαθητές 

είχαν τοποθετήσει στο φάκελό τους φωτογραφίες, έρευνες, εργασίες στον Η/Υ κτλ. 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς επέλεξαν τις καλύτερες εργασίες για να αφήσουν στο 

φάκελό τους, ώστε να τις παρουσιάσουν την επόμενη σχολική χρονιά. 

Στο έκτο και τελευταίο μέρος του φακέλου εργασιών,  «Επικοινωνώ σωστά...»64, οι 

μαθητές  κατέγραφαν  τη  γενική  εικόνα  της  πορείας  μάθησής  τους  και  τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες τις οποίες κατείχαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. 

Στο «Η πρόοδός μου όταν διαβάζω»65 και «Η πρόοδός μου όταν γράφω»66 περιέχονται 

δηλώσεις «μπορώ να» στις οποίες οι μαθητές σχημάτιζαν την κατάλληλη φατσούλα, 

συσχετίζοντας τις δηλώσεις με τις εργασίες που έβαζαν στο «Ντοσιέ». Οι δηλώσεις 

αυτές  αποτελούν  επικοινωνιακές  δεξιότητες  που  αντιστοιχούν  στους  διδακτικούς 

στόχους  της  κατανόησης  και  παραγωγής  γραπτού  λόγου  του  Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για την Ε΄ τάξη του Δημοτικού καθώς και στα 

έξι  επίπεδα  γλωσσομάθειας  που  προτείνονται  από  το  Κοινό  Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο 

Αναφοράς  για  τις  Γλώσσες  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης67.  Οι  μαθητές  στα 

συγκεκριμένα φύλλα αυτοαξιολόγησης σχημάτισαν στο γαλάζιο κύκλο την κατάλληλη 

φατσούλα στην αρχή του δεύτερου τριμήνου, στον πράσινο κύκλο στην αρχή του 

τρίτου και στον κίτρινο κύκλο στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Έτσι, φάνηκε η πορεία 

μάθησης του μαθητή σε όλη τη διάρκεια της περιόδου πειραματικής εφαρμογής για 

κάθε δήλωση / επικοινωνιακή δεξιότητα που αφορούσε την κατανόηση και παραγωγή 

γραπτού λόγου. Στο τέλος του κάθε φύλλου αυτοαξιολόγησης οι μαθητές κατέγραφαν 

άλλες επικοινωνιακές δεξιότητες που είχαν και άλλες τις οποίες θα ήθελαν να έχουν68.

64 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 202-210.  
65 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 203-204.  
66 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 205-208.  
67 βλ. Παράρτημα ΙV.    
68 βλ. Παράρτημα VI.   

114



Αφού οι μαθητές ανανέωσαν το «Ντοσιέ» τους και επέλεξαν τις καλύτερες εργασίες 

τους, παρουσίασαν την καλύτερη από αυτές, δικαιολογώντας την επιλογή τους69.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, αφού οι μαθητές αξιολόγησαν γενικά το φάκελό τους, 

έγραψαν μια επιστολή προς το δάσκαλο / δασκάλα της επόμενης σχολικής χρονιάς, 

στην οποία περιέγραφαν τις ικανότητές τους στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού 

λόγου, χρησιμοποιώντας κάποιο παράδειγμα εργασίας από το «Ντοσιέ». Με αυτό τον 

τρόπο η επιστολή αυτή λειτουργούσε σαν συνδετικός κρίκος με την επόμενη σχολική 

χρονιά, στην οποία θα μπορούσε ο δάσκαλος ή η δασκάλα να συνεχίσει την εφαρμογή 

του φακέλου70. 

Για τη φύλαξη των εργασιών και των φύλλων του συγκεκριμένου φακέλου εργασιών 

χρησιμοποιήθηκε κλασέρ.  Τα φύλλα από το φάκελο εργασιών πολλαπλασιάζονταν 

περισσότερες από μια φορά, αν ήταν αναγκαίο, όπως ήταν το φύλλο «Ημερολόγιο 

μάθησης».  Οι  φάκελοι  φυλάγονταν στις  ξύλινες «φωλιές» που διατηρούσε ο κάθε 

μαθητής  στη  σχολική  τάξη  και  μεταφέρονταν  στο  σπίτι,  όταν  ήταν  αναγκαία  η 

συμβολή του γονιού στην αξιολόγηση. Τέλος, υπεύθυνος για τους φακέλους ορίστηκε 

ένας μαθητής, ο οποίος αποτελούσε το συνδετικό κρίκο δασκάλου – μαθητών. 

6.3.  Η  πειραματική  εφαρμογή  της  χρήσης  του  Φακέλου  Εργασιών- 
Χρονοδιαγράμματα 

Όπως έχει  αναφερθεί  στο κεφάλαιο 5.6.  η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε σε τρεις 

φάσεις. Στην πρώτη φάση, η οποία διήρκησε από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο 

του 2006, συγκροτήθηκε η πειραματική ομάδα και η ομάδα ελέγχου και, επιπλέον, 

σχεδιάστηκε ο φάκελος εργασιών. 

Η δεύτερη φάση, η οποία ήταν και η πειραματική εφαρμογή της χρήσης του φακέλου 

εργασιών, διήρκησε από τον Ιανουάριο μέχρι  τον Ιούνιο του 2007.  Κατά το μήνα 

Ιανουάριο συζητήθηκε μαζί με τους μαθητές η χρησιμότητα και ο σκοπός ενός τέτοιου 

εργαλείου. Οι μαθητές συμπλήρωσαν τη σελίδα με τα στοιχεία και έβαλαν μια μικρή 

φωτογραφία. Διακόσμησαν τον τίτλο και κατέγραψαν το γενικό σκοπό του φακέλου. 

Επίσης, συμπλήρωσαν το δεύτερο μέρος του φακέλου «Το βιογραφικό μου». 

Από το Φεβρουάριο μέχρι  τις αρχές Ιουνίου εφαρμόστηκαν τα υπόλοιπα μέρη του 

φακέλου. Συμφωνήθηκε μαζί με τους μαθητές να αφιερώνονται καθημερινά 15 λεπτά 

69 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 209.  
70 βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 210.  
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από το μάθημα της Γλώσσας για να ασχολούνται με το φάκελό τους, ώστε να μπορούν 

να  επιλέγουν  τις  εργασίες  τους,  να  τις  αξιολογούν  και  να  θέτουν  στόχους.  Κάθε 

Παρασκευή  αφιερώνονταν  40  λεπτά  για  συζήτηση  δασκάλου  –  μαθητή  για  το 

περιεχόμενο του Φακέλου.  Οι  μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις  ομάδες,  τρεις  των 

τεσσάρων μαθητών και μία των πέντε, και έρχονταν για συζήτηση με τη σειρά. Έτσι, η 

κάθε ομάδα συζητούσε με το δάσκαλο το περιεχόμενο του φακέλου μια φορά το μήνα. 

Οι  μαθητές  των  υπόλοιπων  ομάδων  κατά  τη  διάρκεια  του  σαραντάλεπτου 

ασχολούνταν με το φάκελό τους. Στα μέσα Ιουνίου οι μαθητές έκαναν μια γενική 

ανασκόπηση  του  φακέλου  τους,  επέλεξαν  τις  καλύτερες  εργασίες  τους  και 

συμπλήρωσαν τα δύο τελευταία φύλλα εργασίας του φακέλου εργασιών. 

Στην τρίτη φάση, την τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου αξιολογήθηκε η όλη πειραματική 

παρέμβαση.   

7. Ανάλυση δεδομένων

7.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν αρχικά τα δεδομένα από την επεξεργασία των 

Φακέλων  Εργασιών  των  παιδιών  της  Πειραματικής  Ομάδας  (Π.Ο.)  και  έπειτα  θα 

παρουσιαστούν  τα  αποτελέσματα  όσον  αφορά  τις  συγκρίσεις  των  επιδόσεων  των 

παιδιών της Πειραματικής Ομάδας (Π.Ο.) και της Ομάδας Ελέγχου (Ο.Ε.), αμέσως 

μετά τη λήξη της εφαρμογής του Φακέλου Εργασιών. Οι δύο ομάδες θα συγκριθούν 

μεταξύ  τους,  για  να  διαπιστωθεί,  αν  διαφέρουν  οι  επιδόσεις  τους  ως  προς  την 

επικοινωνιακή τους ικανότητα, και ειδικότερα ως προς την ικανότητα κατανόησης και 

παραγωγής γραπτού λόγου και στην ικανότητα αυτοαξιολόγησης. 

Επιπλέον,  θα  εξετασθεί  κατά  πόσο  υπάρχουν  στατιστικά  σημαντικές  διαφορές 

ανάμεσα στις επιδόσεις στο προτέστ και στο μετατέστ των παιδιών της Ο.Ε., οι οποίοι 

δε δέχτηκαν την εφαρμογή του Φακέλου Εργασιών ως μέσο αυτοαξιολόγησης και 

ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων, αλλά συνέχισαν να εφαρμόζουν την τυπική 

αξιολόγηση στην τάξη που φοιτούσαν. 
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Τέλος, προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του Φακέλου 

Εργασιών, θα εξετασθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 

επιδόσεις στο προτέστ και στο μετατέστ των παιδιών της Π.Ο.     

7.2. Η εξίσωση της Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 5.4.2 του ερευνητικού πλαισίου, έγινε προσπάθεια 

εξίσωσης της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου, ως προς δύο βασικούς 

παράγοντες: το φύλο τους και τις επιδόσεις στο μάθημα της γλώσσας.

Μεταβλητές, όπως το φύλο, επηρεάζουν σύμφωνα με έρευνες (Καψάλης, 1998: 134) 

τη  γλωσσική  ικανότητα,  στην  οποία  υπερέχουν  ελαφρά τα  κορίτσια.  Η πιο  πάνω 

συστηματική  παρασιτική  μεταβλητή  (subject variable)  κρίθηκε  αναγκαίο  να 

εξουδετερωθεί. 

Πίνακας 16: Κατανομή απόλυτων συχνοτήτων των παιδιών της Π.Ο. και της 
Ο.Ε., ως προς το φύλο τους

               Φύλο

Ομάδα Αγόρι Κορίτσι Σύνολο

Π.Ο. 9 8 17

Ο.Ε. 9 8 17

Σύνολο 18 16 34

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας:     Χ2 = 0,001     df= 1    p= 1

Όπως  αναμενόταν,  προκύπτει  από  τον  πίνακα  ότι  δεν  υπάρχουν  στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων ως προς το φύλο. 

Επίσης, οι δύο ομάδες εξετάσθηκαν για την ισοδυναμία ως προς τις επιδόσεις τους στο 

αρχικό τεστ (pre-test) αξιολόγησης της ικανότητας για παραγωγή γραπτού λόγου, στο 

σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG71.   

71 Αρχικά, ως προς την επίδοση στο τεστ παραγωγής γραπτού λόγου υπήρξαν τέσσερα επίπεδα, το Α1, 
Α2, Β1 και Β2. Στο επίπεδο Α1  υπήρξαν δύο περιπτώσεις στην Π.Ο. και μία περίπτωση στην Ο.Ε. Το 
γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα, επειδή υπήρχε περιορισμός στη χρήση του στατιστικού κριτηρίου 
Χ2  και επειδή δεν μπορούσε να υπολογισθεί  ο ακριβής έλεγχος  Fisher (Fisher Exact Test) για ένα 
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Πίνακας 17: Κατανομή απόλυτων συχνοτήτων των παιδιών της Π.Ο. και της 
Ο.Ε., ως προς την επίδοσή τους στο αρχικό τεστ (pre-test) παραγωγής γραπτού 

λόγου στο σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης  DIALANG

      Επίδοση

Ομάδα Α1-Α2 Β1 Β2 Σύνολο

Π.Ο. 5 8 4 17

Ο.Ε. 6 3 8 17

Σύνολο 11 11 12 34

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας:     Χ2 = 3,697     df= 2    p= 0,190

Με βάση  τον  παραπάνω πίνακα  δεν  παρατηρείται  στατιστικά  σημαντική  διαφορά 

μεταξύ  της  Π.Ο.  και  της  Ο.Ε.  ως  προς  την  επίδοση στο  αρχικό  τεστ  παραγωγής 

γραπτού λόγου (  p= 0,190). Η Π.Ο. και η Ο.Ε. φαίνονται ισοδύναμες, παρόλο που 

διακρίνεται και μια ελαφριά υπεροχή της Ο.Ε. στο τεστ παραγωγής γραπτού λόγου, 

αφού 8 παιδιά της Ο.Ε. είχαν επίδοση στο επίπεδο Β2 σε αντίθεση με 4 παιδιά της 

Π.Ο. που είχαν επίδοση στο αντίστοιχο επίπεδο. 

Αντίστοιχα, οι δύο ομάδες εξετάσθηκαν για το κατά πόσο είναι ισοδύναμες ως προς 

τις  επιδόσεις  τους  στο  αρχικό  τεστ  (pre-test)  αξιολόγησης  της  ικανότητας  για 

κατανόηση  γραπτού  λόγου,  στο  σύστημα  γλωσσικής  αξιολόγησης  DIALANG. 

Παρόμοια κι εδώ έγινε σύμπτυξη των κατηγοριών «Α1» και «Α2» στην κατηγορία «Α1 

– Α2»72. Στα επίπεδα «Α1» και «Α2»  υπήρξαν από δύο περιπτώσεις αντίστοιχα, τόσο 

στην Π.Ο. όσο και στην Ο.Ε. 

    Πίνακας 18: Κατανομή απόλυτων συχνοτήτων των παιδιών της Π.Ο. και της 
Ο.Ε., ως προς την επίδοσή τους στο αρχικό τεστ (pre-test) κατανόησης γραπτού 

λόγου στο σύστημα DIALANG

      Επίδοση

Ομάδα Α1-Α2 Β1 Β2 Σύνολο

Π.Ο. 4 8 5 17

Ο.Ε. 4 4 9 17

πίνακα 2χ2, όταν ένα ή περισσότερα από τα τέσσερα κελιά έχουν αναμενόμενη συχνότητα μικρότερη 
από 5, έγινε σύμπτυξη των κατηγοριών «Α1» και «Α2» στην κατηγορία «Α1 – Α2». 
72 Παρόλο που και με τη σύμπτυξη υπήρξαν 2 κελιά που είχαν αναμενόμενη συχνότητα μικρότερη 
από 5, με ελάχιστη αναμενόμενη συχνότητα το 4, επιλέγηκε ο περιορισμός του  Cochran, ο οποίος 
είναι ελαστικότερος, και ενδείκνυται για την περίπτωση που τα αναμενόμενα μεγέθη (θi) είναι μικρά 
και οι κατηγορίες είναι λίγες. Ο περιορισμός του Cochran θέλει όλα τα θi>=1, ενώ το πολύ 20% των 
θi μπορεί να είναι μικρότερα του 5 (Κολυβά και Μπόρας, 1998: 260).

118



Σύνολο 8 12 14 34

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας:   F.E.T.     p= 0,351

Με  βάση  τον  πιο  πάνω πίνακα  δεν  παρατηρείται  στατιστικά  σημαντική  διαφορά 

(p=0,351) μεταξύ της Π.Ο. και της Ο.Ε., ως προς την ικανότητα κατανόησης γραπτού 

λόγου, παρόλο που κι εδώ φαίνεται μια ελαφριά υπεροχή της Ο.Ε. έναντι της Π.Ο. 

Επιπλέον, έγινε έλεγχος καλής προσαρμογής  (Χ2 test) και για τις δύο ομάδες στο 

αρχικό τεστ (pre-test) για την παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου, στο σύστημα 

γλωσσικής  αξιολόγησης  DIALANG,  για  να  ελεγχθούν  αν  οι  παρατηρούμενες 

συχνότητες των κατηγοριών των μεταβλητών, ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου 

και  ικανότητα  κατανόησης  γραπτού  λόγου,  απέχουν  πολύ  από  τις  αντίστοιχες 

θεωρητικές μιας κατανομής. 

    Πίνακας 19: Έλεγχος καλής προσαρμογής  (Χ2 test) των παιδιών της Π.Ο. και 
της Ο.Ε., ως προς την ικανότητα παραγωγής και κατανόησης γραπτού λόγου στο 

σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG

Μεταβλητή Ομάδα Χ2 test73

Ικανότητα παραγωγής 

γραπτού λόγου

Ικανότητα κατανόησης 

γραπτού λόγου

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

Χ2 = 4,882     df= 3    p= 0,211

Χ2 = 6,294     df= 3    p= 0,101

Χ2 = 5,824     df= 3    p= 0,128

Χ2 = 7,706     df= 3    p= 0,060

 

Από  τον  πιο  πάνω πίνακα  φαίνεται  ότι  η  κατανομή  των  μεταβλητών  στους  δύο 

πληθυσμούς  είναι  κανονική,  τόσο  στη  μεταβλητή  ικανότητα  παραγωγής  γραπτού 

λόγου στην Π.Ο.  (Χ2 = 4,882     df= 3    p= 0,211) και στην Ο.Ε. (Χ2 = 6,294    df= 3 

p= 0,101), όσο και στη μεταβλητή ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου στην Π.Ο. 

(Χ2 = 5,824     df= 3    p= 0,128) και στην Ο.Ε. (Χ2 = 7,706     df= 3    p= 0,060). 

73 Καθορίστηκε  ως  τεχνική  εύρεσης  του  επιπέδου  σημαντικότητας  Χ2  test καλής  προσαρμογής  η 
μέθοδος  για  ακριβή  υπολογισμό  των  ζητούμενων  πιθανοτήτων  (exact)  που  προτείνεται  από  το 
λογισμικό, όταν το πλήθος των παρατηρήσεων της μεταβλητής που ελέγχεται είναι μικρό. 
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Στη συνέχεια εξετάσθηκε κατά πόσο διαφέρει η μέση τιμή των επιδόσεων των παιδιών 

των δύο ομάδων στις δεξιότητες της παραγωγής γραπτού λόγου, οι οποίες αναλύθηκαν 

στο κεφάλαιο 5.5.2.6,  στο τεστ αξιολόγησης (pre-test)  του συστήματος  γλωσσικής 

αξιολόγησης DIALANG. 

    

   Πίνακας 20: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε., 
ως προς τις δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου (pretest) στο σύστημα 

γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG

Δεξιότητα παραγωγής 
γραπτού λόγου

Ομ. n X SD Levene’ s 
test

F         sig.

df t p

Ακρίβεια (accuracy)

Καταλληλότητα 
(appropriacy)

Γενική παραγωγή 
γραπτού λόγου (general 
writing)

Π.Ο.

Ο.Ε

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

17

17

17

17

17

17

0,69

0,59

0,58

0,60

0,48

0,52

0,18

0,22

0,20

0,21

0,36

0,40

1,218    0,278

0,035    0,853

0,887    0,353 

32

32

32

1,437

-0,247

-0,292

0,161

0,806

0,772

Στον πίνακα φαίνεται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση των επιδόσεων των παιδιών 

στις επιμέρους δεξιότητες της παραγωγής γραπτού λόγου. Όπως φαίνεται οι επιδόσεις 

των παιδιών της Π.Ο. όσον αφορά την καταλληλότητα (appropriacy) και τη γενική 

παραγωγή  γραπτού  λόγου  (general writing)  είναι  χαμηλότερες  με  εξαίρεση  την 

ακρίβεια (accuracy), που οι επιδόσεις ήταν ψηλότερες, χωρίς οι διαφορές αυτές να 
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είναι  στατιστικά  σημαντικές  (p>  0,05).  Από  τη  μελέτη  των  τυπικών  αποκλίσεων 

προκύπτει η διαπίστωση ότι οι δύο ομάδες έχουν περίπου την ίδια ομοιογένεια. 

Εξετάσθηκε, επίσης, κατά πόσο διαφέρει η μέση τιμή των επιδόσεων των παιδιών των 

δύο ομάδων στις δεξιότητες της κατανόησης γραπτού λόγου, οι οποίες αναλύθηκαν 

στο  κεφάλαιο  5.5.2.5,  στο  τεστ  αξιολόγησης  (pretest)  του συστήματος  γλωσσικής 

αξιολόγησης DIALANG.  

   Πίνακας 21: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε., 
ως προς τις δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου (pretest) στο σύστημα 

γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG

Δεξιότητα κατανόησης 

γραπτού λόγου

Ομ. n X SD Levene’ s 

test

F         sig.

df t p

Αναγνώριση της κύριας 
ιδέας (identifying main 
idea)

Ανάγνωση για 
κατανόηση 
λεπτομερειών (reading 
for specific detail)

Κατανόηση 
συμπερασμάτων 
(inference)

Γενική κατανόηση 
γραπτού λόγου
(general reading)

Π.Ο.

Ο.Ε

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

17

17

17

17

17

17

17

17

0,33

0,39

0,22

0,35

0,37

0,36

0,14

0,29

0,15

0,18

0,23

0,34

0,20

0,21

0,23

0,27

1,034    0,317

4,626    0,039

0,012    0,912

1,221    0,285 

32

32

32

16

-1,045

-1,288

0,150

-1,252

0,304

0,208

0,881

0,229

Από τον πιο πάνω πίνακα διαπιστώνεται  ότι  δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές  ανάμεσα  στη  μέση  τιμή  ( X )  της  Π.Ο.  και  της  Ο.Ε.  στις  επιμέρους 
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δεξιότητες  της  κατανόησης  γραπτού  λόγου.  Διαπιστώνεται,  επίσης,  ότι  η  Ο.Ε. 

εμφανίζει ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις από την Π.Ο. στις επιμέρους δεξιότητες, με 

μεγαλύτερη διαφορά στην ανάγνωση για κατανόηση λεπτομερειών και  στη γενική 

κατανόηση γραπτού λόγου (0,13 και 0,15 αντίστοιχα). 

Στη συνέχεια,  εξετάσθηκε κατά πόσο οι  δύο ομάδες  είναι  ισοδύναμες  ως προς  το 

εύρος του λεξιλογίου, το οποίο ελέγχθηκε με την κατατακτήρια εξέταση στο σύστημα 

γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG.  

   Πίνακας 22: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε., 
στην κατατακτήρια εξέταση λεξιλογίου (pretest) στο σύστημα γλωσσικής 

αξιολόγησης DIALANG

Ομάδα

 

N X SD Levene’ s Test

F         sig.

df t p

Π.Ο.

Ο.Ε.

17

17

517,71

495,41

227,143

294,026

1,443     0,238 32 0,247 0,806

Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες ως προς το 

εύρος  του  λεξιλογίου,  αφού  η  διαφορά  των  μέσων  τιμών  δεν  είναι  στατιστικά 

σημαντική [t(32)= 0,247   p> 0,05]. Ως προς τις διασπορές των τιμών παρατηρείται 

μια ελαφριά διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. 

Εξετάσθηκε,  ακόμη,  κατά  πόσο  οι  δύο  ομάδες  είναι  ισοδύναμες  ως  προς  την 

ικανότητα αυτοαξιολόγησης για την παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου. 

Πίνακας 23: Κατανομή απόλυτων συχνοτήτων των παιδιών της Π.Ο. και της 
Ο.Ε., ως προς την ικανότητα αυτοαξιολόγησης στο αρχικό τεστ (pre-test) 

παραγωγής γραπτού λόγου στο σύστημα DIALANG

      Επίδοση

Ομάδα Α2-Β1 Β2 C1 Σύνολο

Π.Ο. 8 7 2 17

Ο.Ε. 5 8 4 17

Σύνολο 13 15 6 34
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Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας:     Χ2 = 1,426     df= 2    p= 0,448

    

Πίνακας 24: Κατανομή απόλυτων συχνοτήτων των παιδιών της Π.Ο. και της 
Ο.Ε., ως προς την ικανότητα αυτοαξιολόγησης στο αρχικό τεστ (pre-test) 

κατανόησης γραπτού λόγου στο σύστημα DIALANG

    Επίδοση

Ομάδα Α1-Α2 Β1 Β2 C1 C2 Σύνολο

Π.Ο. 3 3 4 5 2 17

Ο.Ε. 3 2 3 6 3 17

Σύνολο 6 5 7 11 5 34

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας:   F.E.T.     p= 1,000

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες, οι Π.Ο. και Ο.Ε. είναι ισοδύναμες τόσο 

στην  ικανότητα  αυτοαξιολόγησης  της  παραγωγής  γραπτού  λόγου  όσο  και  στην 

ικανότητα  αυτοαξιολόγησης  της  κατανόησης  γραπτού  λόγου,  αφού  δεν 

παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές (p= 0,448 και p= 1,000 αντίστοιχα).

Πέραν της εξέτασης της επίδοσης που είχαν τα παιδιά της Π.Ο. και της Ο.Ε. στο 

σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG, εξετάσθηκε και η επίδοση των παιδιών 

των δύο ομάδων στη γραπτή δοκιμασία που τους δόθηκε για την αξιολόγηση της 

παραγωγής και κατανόησης γραπτού λόγου. 

Αρχικά, εξετάσθηκε κατά πόσο οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες ως προς τα επιμέρους 

κριτήρια αξιολόγησης στην παραγωγή γραπτού λόγου, όπως αυτά αναλύθηκαν στο 

κεφάλαιο 5.5.3.2.

   Πίνακας 25: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε., 
στη γραπτή δοκιμασία, ως προς τα επιμέρους κριτήρια για την ικανότητα 

παραγωγής γραπτού λόγου (pretest)

Κριτήρια αξιολόγησης 
παραγωγής  γραπτού 

λόγου

Ομ. n X SD Levene’ s 
test

F         sig.

df t p

Γενική εντύπωση

Οργάνωση κειμένου

Π.Ο.

Ο.Ε

Π.Ο.

17

17

17

2,67

2,96

2,80

1,14

1,17

1,22

0,138    0,713

0,435    0,514

32

32

-0,741

-0,254

0,464

0,801
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Ανάπτυξη περιεχομένου

Λεξιλόγιο-έκφραση

Ορθογραφία-μορφολογία

Στίξη 

Σύνταξη

Καταλληλότητα ύφους

Αποτελεσματικότητα 

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε. 

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

2,90

2,69

2,86

2,86

2,76

2,61

3,18

3,00

2,84

2,55

2,88

2,61

3,04

2,69

2,88

1,05

1,10

1,17

1,03

1,27

1,16

1,47

1,33

1,47

1,12

1,27

1,05

1,07

1,03

1,08

0,055    0,816

1,352    0,254

1,313    0,260

0,336    0,566

0,796    0,379

0,005    0,943

0,109    0,743

32

32

32

32

32

32

32

-0,455

0,248

-1,253

0,329

-0,810

-1,188

-0,541

0,652

0,806

0,219

0,745

0,424

0,244

0,592

Από τον πίνακα συνάγεται ότι οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες ως προς τα κριτήρια 

παραγωγής  γραπτού λόγου τα  οποία  έχουν  αξιολογηθεί  από τους  τρεις  εκτιμητές, 

αφού δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών. 

Μια πιο προσεκτική μελέτη του πίνακα δείχνει την Ο.Ε. να έχει ελαφρώς καλύτερες 

επιδόσεις στα κριτήρια αξιολόγησης της παραγωγής γραπτού λόγου, με εξαίρεση το 

«Λεξιλόγιο-έκφραση» και τη «Στίξη», στα οποία υπερέχει ελαφρώς η Π.Ο. Επίσης, η 

μεγαλύτερη διαφορά των μέσων τιμών παρατηρείται στο κριτήριο «Καταλληλότητα 

ύφους», στο οποίο υπερέχει η Ο.Ε. κατά 0,57.

Εξετάσθηκε, επίσης, κατά πόσο οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες ως προς την επίδοσή 

τους στην παραγωγή γραπτού λόγου, συγκρίνοντας τις συνολικές βαθμολογίες που 

έλαβαν στα  επιμέρους  κριτήρια  αξιολόγησης  που παρουσιάστηκαν στον πιο πάνω 

πίνακα. 
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   Πίνακας 26: Αποτελέσματα της συνολικής επίδοσης των παιδιών της Π.Ο. και 
της Ο.Ε., στην παραγωγή γραπτού λόγου στη γραπτή δοκιμασία (pre-test)

Ομάδα

 

N X SD Levene’ s 
Test

F         sig.

df t p

Π.Ο.

Ο.Ε.

17

17

45,42

48,50

17,61

19,33

0,275     0,604 32 -0,485 0,631

Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα οι δύο ομάδες θεωρούνται ισοδύναμες ως 

προς την ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου, αφού η διαφορά των μέσων τιμών δεν 

είναι στατιστικά σημαντική (p= 0,631). Η μέση τιμή της Ο.Ε. είναι ελαφρώς καλύτερη 

( X = 48,50) από τη μέση τιμή της Π.Ο. ( X = 45,42). 

Από την άλλη εξετάσθηκε κατά πόσο οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες ως προς την 

ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου,  όπως προέκυψε από τη γραπτή δοκιμασία. 

Στον  πιο  πάνω πίνακα φαίνονται  τα  αποτελέσματα  στις  επιμέρους  ασκήσεις74 της 

γραπτής δοκιμασίας, όσον αφορά την κατανόηση γραπτού λόγου. 

   Πίνακας 27: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε., 
στη γραπτή δοκιμασία, ως προς τα επιμέρους κριτήρια για την ικανότητα 

κατανόησης γραπτού λόγου (pre-test)

Κριτήρια 
αξιολόγησης 
κατανόησης 

γραπτού λόγου

Ομ. n X SD Levene’ s test

F         sig.

df t p

Πολλαπλής 
επιλογής

Περίληψη

Ερώτηση 1

Ερώτηση 2

Ερώτηση 3 

Π.Ο.

Ο.Ε

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο

17

17

17

17

17

17

17

17

17

11,76

13,18

16,47

18,59

9,29

14,94

13,65

9,71

8,82

4,79

5,43

6,30

3,45

9,27

8,66

8,02

7,17

7,14

0,292   0,593

6,149   0,019

1,456   0,236

0,801   0,377

0,198   0,660

32

24,778

32

32

32

-0,804

-1,215

-1,835

1,511

-1,760

0,428

0,236

0,076

0,141

0,088

74 Η κάθε άσκηση βαθμολογείται με ανώτατο βαθμό το 20.
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Ο.Ε. 17 13,35 7,86

Από τον πιο πάνω πίνακα δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές, με την 

Ο.Ε. να υπερέχει ελαφρώς, με εξαίρεση την ερώτηση 2 στην οποία υπερέχει ελαφρώς 

η Π.Ο. ( X = 13,65). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι κάνοντας μια πιο προσεκτική 

μελέτη των τυπικών αποκλίσεων προκύπτει  ότι  υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις 

ερωτήσεις. 

   Πίνακας 28: Αποτελέσματα της συνολικής επίδοσης των παιδιών της Π.Ο. και 
της Ο.Ε., στην κατανόηση γραπτού λόγου στη γραπτή δοκιμασία (pre-test)

Ομάδα

 

N X SD Levene’ s 
Test

F         sig.

Df t p

Π.Ο.

Ο.Ε.

17

17

59,41

68,59

26,49

26,80

0,002     0,968 32 -1,004 0,323

Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα η Π.Ο., έχοντας μέση τιμή βαθμολογίας 

59,41 και η Ο.Ε. με μέση τιμή βαθμολογίας 68,59, δεν έχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (p= 0,323) και μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμες.

Τέλος, έγινε και για τις δύο ομάδες το κριτήριο των  Kolmogorov-Smirnov για τον 

έλεγχο  προσαρμογής  σε  κανονική  κατανομή  με  διόρθωση  Lilliefors75,  τόσο  στην 

επίδοση στην κατανόηση όσο και στην παραγωγή γραπτού λόγου, όπως προέκυψε από 

τη γραπτή δοκιμασία.

    Πίνακας 29: Έλεγχοι κανονικότητας της επίδοσης στην κατανόηση και 
παραγωγή γραπτού λόγου των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε., στη γραπτή 

δοκιμασία

Kolmogorov-Smirnof Shapiro-Wilk

Ομάδα Στατιστικό df Σημαντ. Στατιστικό df Σημαντ.

Επίδοση 
στην 

παραγωγή 
γραπτού 
λόγου

Π.Ο.

Ο.Ε.

0,108

0,160

17

17

0,200

0,200

0,942

0,921

17

17

0,344

0,154

75 Για περισσότερα βλ. Τσάντας, Ν. κ.ά. (1999).
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Επίδοση 
στην 

κατανόηση 
γραπτού 
λόγου

Π.Ο.

Ο.Ε.

0,145

0,197

17

17

0,200

0,078

0,940

0,852

17

17

0,316

0,012

Στον  πίνακα  φαίνεται  ο  έλεγχος  προσαρμογής,  των  μεταβλητών  επίδοση  στην 

παραγωγή γραπτού λόγου και επίδοση στην κατανόηση γραπτού λόγου στις οποίες η 

κατανομή μπορεί να θεωρηθεί κανονική [D(17)=0,108 p=0,200>0,05 και D(17)=0,145 

p=0,200>0,05  για  την  Π.Ο.  και  D(17)=0,160  p=0,200>0,05  και  D(17)=0,197 

p=0,078>0,05 για την Ο.Ε.].

7.3. Συγκρίσεις των επιδόσεων των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας και της 
Ομάδας  Ελέγχου,  αμέσως  μετά  τη  λήξη  της  εφαρμογής  του  Φακέλου 
Εργασιών 

Στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  7.2.,  αναφέρθηκε  πως  δεν  υπάρχουν  στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα παιδιά της Π.Ο. και της Ο.Ε., ως προς τις επιδόσεις 

τους στο αρχικό τεστ (pre-test) αξιολόγησης της ικανότητας για παραγωγή γραπτού 

λόγου, στο σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG. Στη συνέχεια θα εξετασθεί 

κατά πόσο διαφέρουν οι επιδόσεις των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε., αμέσως μετά τη 

λήξη της εφαρμογής του Φακέλου Εργασιών. 

Πίνακας 30: Κατανομή απόλυτων συχνοτήτων των παιδιών της Π.Ο. και της 
Ο.Ε., ως προς την επίδοσή τους στο τελικό τεστ (post-test) παραγωγής γραπτού 

λόγου στο σύστημα DIALANG

      Επίδοση

Ομάδα Α1-Α2 Β1 Β2-C1 Σύνολο

Π.Ο. 2 3 12 17

Ο.Ε. 5 5 7 17

Σύνολο 7 8 19 34

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας:   F.E.T.     p= 0,272

Από  τον  παραπάνω  πίνακα  προκύπτει  ότι  δεν  υπάρχουν  στατιστικά  σημαντικές 

διαφορές (p= 0,272) ανάμεσα στις δύο ομάδες ως προς τις επιδόσεις τους στο τεστ 

παραγωγής γραπτού λόγου στο σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG. Μια πιο 

προσεκτική μελέτη του πιο κάτω γραφήματος αποδεικνύει πως 12 παιδιά (70,59%) της 

Π.Ο. είχαν επίδοση στα επίπεδα Β2-C1, σε αντίθεση με 7 (41,18%) της Ο.Ε. Φαίνεται η 
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Π.Ο. να έχει υπεροχή σε αντίθεση με το αρχικό τεστ που η Ο.Ε. είχε μια ελαφριά 

υπεροχή στην επίδοση. 

Γράφημα 1: Κατανομή εκατοστιαίων σχετικών συχνοτήτων των παιδιών της 
Π.Ο. και της Ο.Ε., ως προς την επίδοσή τους στο τελικό τεστ (post-test) 

παραγωγής γραπτού λόγου στο σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG

Αντίστοιχα,  εξετάσθηκαν κατά πόσο διαφέρουν οι επιδόσεις  των παιδιών των δύο 

ομάδων στο τελικό τεστ (post-test) για την κατανόηση γραπτού λόγου στο σύστημα 

γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG. 

Πίνακας 31: Κατανομή απόλυτων συχνοτήτων των παιδιών της Π.Ο. και της 
Ο.Ε., ως προς την επίδοσή τους στο τελικό τεστ (post-test) κατανόησης γραπτού 

λόγου στο σύστημα DIALANG

B2-C1B1A1-A2

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

41,18%

29,41%29,41%

70,59%

17,65%

11,76%

ελέγχου
πειραματική
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      Επίδοση

Ομάδα Α1-Α2 Β1 Β2-C1 Σύνολο

Π.Ο. 1 5 11 17

Ο.Ε. 4 9 4 17

Σύνολο 5 14 15 34

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας:   Χ2 = 6,210     df= 2    p= 0,045

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

p= 0,045 ως προς την επίδοση στο τελικό τεστ κατανόησης γραπτού λόγου (post-test). 

Μια πιο προσεκτική μελέτη αποδεικνύει πως 11 παιδιά της Π.Ο. είχαν επίδοση στα 

επίπεδα Β2-C1, σε αντίθεση με 4 της Ο.Ε.

Στη συνέχεια εξετάσθηκε κατά πόσο διαφέρει η μέση τιμή των επιδόσεων των παιδιών 

της Π.Ο. και της Ο.Ε. στις επιμέρους δεξιότητες της παραγωγής γραπτού λόγου στο 

τελικό τεστ (post-test) στο γλωσσικό σύστημα DIALANG.   

   Πίνακας 32: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε., 
ως προς τις δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου (post-test) στο σύστημα 

γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG

Δεξιότητα παραγωγής 

γραπτού λόγου

Ομ. n X SD Levene’ s 

test

F         sig.

df t p

Ακρίβεια (accuracy)

Καταλληλότητα 
(appropriacy)

Γενική παραγωγή 
γραπτού λόγου (general 
writing)

Π.Ο.

Ο.Ε

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

17

17

17

17

17

17

0,77

0,62

0,71

0,60

0,54

0,71

0,17

0,22

0,19

0,22

0,41

0,34

2,364    0,134

0,385    0,539

0,209    0,651 

32

32

32

2,162

1,549

-1,277

0,038

0,131

0,211

Όπως φαίνεται  από τον πιο πάνω πίνακα οι  επιδόσεις  των παιδιών της  Π.Ο.  στις 

δεξιότητες «Ακρίβεια» και «Καταλληλότητα» είναι ψηλότερες στο τελικό τεστ (post-

test) σε αντίθεση με το αρχικό τεστ (pre-test) στις οποίες υπερείχε ελαφρώς η Ο.Ε. Οι 

διαφορές αυτές όσον αφορά την «Ακρίβεια» είναι στατιστικά σημαντικές ( X = 0,77 

p=  0,038).  Από  τη  μελέτη  των  τυπικών  αποκλίσεων  προκύπτει  ότι  οι  τυπικές 
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αποκλίσεις  στις  δεξιότητες  της  «Ακρίβειας»  και  της  «Καταλληλότητας»  είναι 

μεγαλύτερες  στην  Ο.Ε.,  δηλαδή  η  Ο.Ε.  παρουσιάζει  ελαφρώς  πιο  ανομοιογενείς 

επιδόσεις από την Π.Ο. Η υπεροχή της Ο.Ε. στη «Γενική παραγωγή γραπτού λόγου», 

χωρίς αυτή να είναι στατιστικά σημαντική, οφείλεται στο γεγονός ότι στην Π.Ο. σε 

πάρα  πολλές  περιπτώσεις,  όσον  αφορά  το  τελικό  τεστ  (post-test),  το  σύστημα 

γλωσσικής αξιολόγησης  DIALANG δεν έχει  θέσει δοκιμασίες που να αφορούν τη 

«Γενική παραγωγή γραπτού λόγου», με αποτέλεσμα η μέση τιμή της Π.Ο. που αφορά 

τη δεξιότητα αυτή να μην αντικατοπτρίζει τη γενική εικόνα της ομάδας.

Εξετάσθηκε, επίσης, κατά πόσο διαφέρει η μέση τιμή των επιδόσεων των παιδιών των 

δύο ομάδων στο τελικό τεστ (post-test), ως προς τις δεξιότητες κατανόησης γραπτού 

λόγου. 

   Πίνακας 33: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε., 
ως προς τις δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου (post-test) στο σύστημα 

γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG

Δεξιότητα κατανόησης 
γραπτού λόγου

Ομ. n X SD Levene’ s test

F         sig.

df T p

Αναγνώριση της κύριας 
ιδέας (identifying main 
idea)

Ανάγνωση για 
κατανόηση 
λεπτομερειών (reading 
for specific detail)

Εξαγωγή 
συμπερασμάτων 
(inference)

Γενική κατανόηση 
γραπτού λόγου
(general reading)

Π.Ο.

Ο.Ε

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

17

17

17

17

17

17

17

17

0,40

0,29

0,42

0,22

0,49

0,35

0,05

0,14

0,14

0,14

0,28

0,24

0,16

0,20

0,15

0,23

0,883    0,354

0,045    0,834

0,180    0,675

5,560    0,029 

32

32

32

17,101

2,340

2,273

2,076

-1,085

0,026

0,030

0,046

0,293

Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει πως υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ  των  μέσων  τιμών  της  Π.Ο.  και  της  Ο.Ε.,  όσον  αφορά τις  δεξιότητες  της 

«Αναγνώρισης της κύριας ιδέας» ( X =0,4  p=0,026), της «Ανάγνωσης για κατανόηση 

λεπτομερειών» ( X =0,42 p=0,030) και της «Κατανόησης συμπερασμάτων» ( X =0,49 

p=0,046).  Ενώ,  όπως  αναφέρθηκε  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο,  η  Ο.Ε.  εμφάνιζε 
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ελαφρώς  καλύτερες  επιδόσεις  από την  Π.Ο.  στις  επιμέρους  δεξιότητες,  τώρα  στο 

τελικό τεστ (post-test), εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις η Π.Ο.

Κατόπιν,  εξετάσθηκε η επίδοση στο τελικό τεστ (post-test)  των δύο ομάδων στην 

κατατακτήρια  εξέταση  λεξιλογίου  του  συστήματος  γλωσσικής  αξιολόγησης 

DIALANG. 

   Πίνακας 34: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε., 
στην κατατακτήρια εξέταση λεξιλογίου (post-test) στο σύστημα γλωσσικής 

αξιολόγησης DIALANG

Ομάδα

 

N X SD Levene’ s Test

F         sig.

df t p

Π.Ο.

Ο.Ε.

17

17

676,24

529,59

117,99

266,99

3,452     0,072 32 2,071 0,046

Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα η Π.Ο. έχει μια διαφορά στη μέση τιμή σε 

σχέση με την Ο.Ε. που είναι 146,65 και θεωρείται στατιστικά σημαντική (p= 0,046). 

Παρατηρώντας τις τυπικές αποκλίσεις φαίνεται μια πιο μεγάλη διασπορά των τιμών 

στην Ο.Ε. 

Επίσης, εξετάσθηκε η ικανότητα αυτοαξιολόγησης των δύο ομάδων όσον αφορά την 

παραγωγή γραπτού λόγου.

Πίνακας 35: Κατανομή απόλυτων συχνοτήτων των παιδιών της Π.Ο. και της 
Ο.Ε., ως προς την ικανότητα αυτοαξιολόγησης στο τελικό τεστ (post-test) 

παραγωγής γραπτού λόγου στο σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG

      Επίδοση

Ομάδα Α2-Β1 Β2 C1 Σύνολο

Π.Ο. 8 8 1 17

Ο.Ε. 11 1 5 17

Σύνολο 19 9 6 34

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας:     Χ2 = 8,585     df= 2    p= 0,016

    

Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p= 

0,016) μεταξύ της Π.Ο. και της Ο.Ε., ως προς την ικανότητα αυτοαξιολόγησης στην 

παραγωγή γραπτού λόγου (post-test). Φαίνεται ότι τα παιδιά της Ο.Ε. υπερεκτιμούν τις 

δυνατότητές τους ως προς την ικανότητα για παραγωγή γραπτού λόγου, αφού 5 παιδιά 
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της Ο.Ε. αξιολογούν τον εαυτό τους να βρίσκεται στο επίπεδο C1, σε αντίθεση με 1 

παιδί της Π.Ο. Επιπλέον, μόνο ένα παιδί από κάθε ομάδα έχει πετύχει επίδοση στο 

τεστ παραγωγής γραπτού λόγου (post-test) στο επίπεδο C1. 

Εξετάσθηκε, ακόμη, η ικανότητα αυτοαξιολόγησης των δύο ομάδων όσον αφορά την 

κατανόηση γραπτού λόγου. 

Πίνακας 36: Κατανομή απόλυτων συχνοτήτων των παιδιών της Π.Ο. και της 
Ο.Ε., ως προς την ικανότητα αυτοαξιολόγησης στο τελικό τεστ (post-test) 

κατανόησης γραπτού λόγου στο σύστημα DIALANG

    Επίδοση

Ομάδα Α2 Β1 Β2 C1 C2 Σύνολο

Π.Ο. 3 5 6 2 1 17

Ο.Ε. 4 1 3 6 3 17

Σύνολο 7 6 9 8 4 34

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας:     Χ2 = 6,810     df= 4    p= 0,158

Όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (p= 0,158),  ως προς την ικανότητα αυτοαξιολόγησης για την κατανόηση 

γραπτού λόγου μεταξύ Π.Ο. και Ο.Ε. Μια πιο προσεκτική μελέτη, όμως, αναδεικνύει 

ότι τα άτομα της Ο.Ε. συνεχίζουν να υπερεκτιμούν τις ικανότητες τους (9 άτομα της 

Ο.Ε. για τα επίπεδα C1 και C2) και 3 μόνο άτομα της Π.Ο. εκτιμούν το επίπεδό τους 

C1-C2, κάτι που θα αναλυθεί περισσότερο στα επόμενα δύο κεφάλαια. 

Πέραν  της  εξέτασης  των  αποτελεσμάτων  που  είχαν  οι  δύο  ομάδες  στα  τεστ  του 

συστήματος  γλωσσικής  αξιολόγησης  DIALANG,  εξετάσθηκε  και  η  επίδοση  των 

παιδιών στην τελική γραπτή δοκιμασία (post-test) για την αξιολόγηση της παραγωγής 

και κατανόησης του γραπτού λόγου.

Αρχικά, εξετάσθηκαν οι επιδόσεις στο τελικό τεστ (post-test) των δύο ομάδων, ως 

προς τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης στην παραγωγή γραπτού λόγου.
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   Πίνακας 37: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε., 
στη γραπτή δοκιμασία, ως προς τα επιμέρους κριτήρια για την ικανότητα 

παραγωγής γραπτού λόγου (post-test)

Κριτήρια αξιολόγησης 
παραγωγής  γραπτού 

λόγου

Ομ. n X SD Levene’ s 
test

F         sig.

df t p

Γενική εντύπωση

Οργάνωση κειμένου

Ανάπτυξη περιεχομένου

Λεξιλόγιο-έκφραση

Ορθογραφία-μορφολογία

Στίξη

Σύνταξη

Καταλληλότητα ύφους

Αποτελεσματικότητα

Π.Ο.

Ο.Ε

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε. 

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

3,61

3,21

4,02

3,06

3,76

3,04

3,51

3,02

3,82

3,25

4,17

3,03

3,73

2,84

3,71

3,05

3,49

3,06

0,87

1,20

1,20

1,06

1,00

0,91

1,10

1,02

0,96

1,05

1,06

1,25

1,16

0,99

1,15

1,01

1,09

0,94

1,553    0,222

0,813    0,374

0,456    0,504

0,293    0,592

0,056    0,815

0,279    0,601

0,047    0,829

0,196    0,661

1,108    0,300

32

32

32

32

32

32

32

32

32

1,095

2,478

2,201

1,343

1,654

2,860

2,378

1,739

1,231

0,282

0,019

0,035

0,189

0,108

0,007

0,024

0,092

0,227
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Σε  ότι  αφορά  τα  κριτήρια  αξιολόγησης  της  παραγωγής  γραπτού  λόγου,  ενώ στο 

αρχικό  τεστ  (pre-test)  δεν  παρατηρήθηκαν  στατιστικά  σημαντικές  διαφορές  των 

μέσων τιμών και η Ο.Ε. είχε ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις στα κριτήρια με εξαίρεση 

το «Λεξιλόγιο-έκφραση» και τη «Στίξη», στο τελικό τεστ (post-test), όπως φαίνεται 

από  τον  πιο  πάνω  πίνακα,  η  Π.Ο.  παρουσιάζει  καλύτερες  επιδόσεις  σε  όλα  τα 

κριτήρια. Προκύπτει, επίσης, ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στις δύο ομάδες, ως προς τις επιδόσεις τους στην «Οργάνωση κειμένου» (p= 0,019), 

στην  «Ανάπτυξη  περιεχομένου»  (p=  0,035),  στη  «Στίξη»  (p=  0,007)  και  στη 

«Σύνταξη» (p= 0,024). 

Εξετάσθηκε, επιπλέον, κατά πόσο οι δύο ομάδες διαφέρουν ως προς την επίδοσή τους 

στην παραγωγή γραπτού λόγου, συγκρίνοντας τις συνολικές βαθμολογίες που έλαβαν 

στο  τελικό  τεστ  (post-test),  αθροίζοντας  τα  επιμέρους  κριτήρια  αξιολόγησης  που 

παρουσιάστηκαν στον πιο πάνω πίνακα. 

   Πίνακας 38: Αποτελέσματα της συνολικής επίδοσης των παιδιών της Π.Ο. και 
της Ο.Ε., στην παραγωγή γραπτού λόγου στη γραπτή δοκιμασία (post-test)

Ομάδα

 

N X SD Levene’ s 
Test

F         sig.

df t p

Π.Ο.

Ο.Ε.

17

17

62,81

50,73

17,24

16,15

0,118     0,734 32 2,109 0,043

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στις δύο ομάδες ως προς τις επιδόσεις τους στην παραγωγή γραπτού λόγου 

(p= 0,043). Η μέση τιμή της Π.Ο. είναι 62,81, ενώ της Ο.Ε. 50,73 με μια διαφορά 

12,08. 

Εξετάσθηκε, επιπλέον, κατά πόσο οι δύο ομάδες διαφέρουν ως προς την ικανότητα 

κατανόησης γραπτού λόγου, όπως προέκυψε στη γραπτή δοκιμασία. 
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 Πίνακας 39: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε., 
στη γραπτή δοκιμασία, ως προς τα επιμέρους κριτήρια για την ικανότητα 

κατανόησης γραπτού λόγου (pre-test)

Κριτήρια 
αξιολόγησης 
κατανόησης 

γραπτού λόγου

Ομ. n X SD Levene’ s test

F         sig.

df T p

Πολλαπλής 
επιλογής

Περίληψη

Ερώτηση 1

Ερώτηση 2

Ερώτηση 3

Π.Ο.

Ο.Ε

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο.

Ο.Ε.

Π.Ο

Ο.Ε.

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

16,94

14,59

19,53

17,41

15,59

14,12

15,88

11,18

14,71

10,00

3,33

2,43

1,94

5,28

7,26

6,67

5,66

6,26

4,14

7,71

2,871   0,100

7,834   0,009

0,104   0,750

0,110   0,743

8,319   0,007

32

20,243

32

32

24,508

2,357

1,552

0,615

2,300

2,219

0,025

0,136

0,543

0,028

0,018

Σε ότι  αφορά τα κριτήρια  αξιολόγησης  της  κατανόησης  γραπτού  λόγου,  ενώ στο 

αρχικό  τεστ  (pre-test)  δεν  παρατηρήθηκαν  στατιστικά  σημαντικές  διαφορές  των 

μέσων τιμών και η Ο.Ε. είχε ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις στα κριτήρια, στο τελικό 

τεστ  (post-test),  όπως  φαίνεται  από  τον  πιο  πάνω  πίνακα,  η  Π.Ο.  παρουσιάζει 

καλύτερες επιδόσεις σε όλα τα κριτήρια. Προκύπτει, επίσης, ότι υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές  διαφορές  ανάμεσα  στις  δύο  ομάδες,  ως  προς  τις  επιδόσεις  τους  στις 

ερωτήσεις «Πολλαπλής επιλογής» (p= 0,025), καθώς και στις ερωτήσεις 1 (p= 0,028) 

και 2 (p= 0,018). 

Εξετάσθηκε, επιπλέον, κατά πόσο οι δύο ομάδες διαφέρουν ως προς την επίδοσή τους 

στην κατανόηση γραπτού λόγου, συγκρίνοντας τις συνολικές βαθμολογίες που έλαβαν 
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στο  τελικό  τεστ  (post-test),  αθροίζοντας  τα  επιμέρους  κριτήρια  αξιολόγησης  που 

παρουσιάστηκαν στον πιο πάνω πίνακα.

   

Πίνακας 40: Αποτελέσματα της συνολικής επίδοσης των παιδιών της Π.Ο. και 
της Ο.Ε., στην κατανόηση γραπτού λόγου στη γραπτή δοκιμασία (post-test)

Ομάδα

 

N X SD Levene’ s 
Test

F         sig.

df t p

Π.Ο.

Ο.Ε.

17

17

83,24

66,47

13,75

23,75

3,910     0,057 32 2,521 0,017

Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα η Π.Ο., έχοντας μέση τιμή βαθμολογίας X

=83,24 και η Ο.Ε. με μέση τιμή βαθμολογίας X =66,47, έχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές  (p=  0,017).  Επίσης,  η  τυπική  απόκλιση  της  Ο.Ε.  (τ.α.=  23,75)  είναι 

μεγαλύτερη από αυτή της Π.Ο. (τ.α.= 13,75), κάνοντας την Ο.Ε. πιο ανομοιογενή ως 

προς την επίδοση στη μεταβλητή ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου.  
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7.4. Συγκρίσεις των επιδόσεων των παιδιών της Ομάδας Ελέγχου πριν και 
μετά τη λήξη της εφαρμογής του Φακέλου Εργασιών 

Για να δοθεί μια καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις των παιδιών της Ομάδας 

Ελέγχου πριν και μετά τη λήξη της εφαρμογής του Φακέλου Εργασιών, εξετάσθηκε 

κατά  πόσο  διαφέρει  η  μέση  τιμή  των  επιδόσεων,  στις  επιμέρους  δεξιότητες  της 

παραγωγής γραπτού λόγου. 

Πίνακας 41: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Ο.Ε., ως προς τις 
δεξιότητες της παραγωγής του γραπτού λόγου, στο σύστημα γλωσσικής 

αξιολόγησης DIALANG (pre-test και post-test)

Ομάδα Ελέγχου

Δεξιότητα 

παραγωγής 

γραπτού λόγου

Πριν την εφαρμογή

(pre-test)

Μετά την εφαρμογή

(post-test)

Έλεγχος 

στατιστικής 

σημαντικότητας

  X              SD   X              SD    t              p
Ακρίβεια 

(accuracy)
  0,59          0,22   0,62          0,22 -1,104      0,286

Καταλληλότητα 

(appropriacy)
  0,60          0,21   0,60          0,22 -0,092      0,928

Γενική παραγωγή 

γραπτού λόγου
  0,52          0,40   0,71          0,34 -1,545      0,142

Σε ότι  αφορά τις  δεξιότητες  παραγωγής γραπτού λόγου,  όπως ελέγχθηκαν από το 

σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης  DIALANG για την Ο.Ε., παρατηρείται μία μικρή 

βελτίωση στη μέση τιμή, με εξαίρεση τη μεταβλητή «καταλληλότητα», όπου η μέση 

τιμή  παραμένει  η  ίδια  ( X =  0,60).  Με  βάση  τα  αποτελέσματα  των  στατιστικών 

αναλύσεων δεν προκύπτει ουσιαστική βελτίωση, αφού η διαφορά στις μέσες τιμές δεν 

είναι  σημαντική,  καθώς το επίπεδο σημαντικότητας είναι  μεγαλύτερο από 0,05.  Η 

όποια  μικρή  βελτίωση  μπορεί  να  αποδοθεί  στην  όποια  μη  συστηματική  βοήθεια 

δέχονταν τα παιδιά στο σχολείο ή στο σπίτι. 
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Εξετάσθηκε, επίσης, κατά πόσο διαφέρει η μέση τιμή των επιδόσεων των παιδιών της 

Ο.Ε.,  στις  επιμέρους  δεξιότητες  της  κατανόησης  γραπτού  λόγου,  στο  σύστημα 

γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG. 

Πίνακας 42: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Ο.Ε., ως προς τις 
δεξιότητες της κατανόησης του γραπτού λόγου, στο σύστημα γλωσσικής 

αξιολόγησης DIALANG (pre-test και post-test)

Ομάδα Ελέγχου

Δεξιότητα 

κατανόησης 

γραπτού λόγου

Πριν την εφαρμογή

(pre-test)

Μετά την εφαρμογή

(post-test)

Έλεγχος 

στατιστικής 

σημαντικότητας

  X              SD   X              SD     t              p
Αναγνώριση της 
κύριας ιδέας 
(identifying main 
idea)

  0,39          0,18   0,29          0,14  2,686      0,016

Ανάγνωση για 
κατανόηση 
λεπτομερειών 
(reading for 
specific detail)

  0,35          0,34   0,22          0,24  1,634      0,984

Εξαγωγή 
συμπερασμάτων 
(inference)

  0,35          0,21   0,35         0,20  0,020      0,122

Γενική 
κατανόηση 
γραπτού λόγου
(general reading)

  0,30          0,27   0,20          0,27  1,000      0,374

Από τον πιο πάνω πίνακα φαίνεται ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στις μέσες τιμές στο  pre-test και στο  post-test (p>0,05), με εξαίρεση τη μεταβλητή 

«αναγνώριση της κύριας ιδέας» στην οποία η μέση τιμή μειώνεται αισθητά στο post-

test από 0,39 σε 0,29. 

Κατόπιν, εξετάσθηκε η επίδοση της Ο.Ε. στο pre-test και στο post-test, όσον αφορά 

την  κατατακτήρια  εξέταση  λεξιλογίου  του  συστήματος  γλωσσικής  αξιολόγησης 

DIALANG. 
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Πίνακας 43: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Ο.Ε. στην εξέταση 
λεξιλογίου, στο σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG (pre-test και post-

test)

Ομάδα Ελέγχου n X SD Έλεγχος στατιστικής 

σημαντικότητας
pre-test 17 495,41 294,026 t= -0,990
post-test 17 529,59 266,988 p= 0,037

Όπως  προκύπτει  από  τον  πιο  πάνω πίνακα  δεν  υπάρχουν  στατιστικά  σημαντικές 

διαφορές στις μέσες τιμές (p>0,05). Υπάρχει μία μικρή βελτίωση 34,18 στη μέση τιμή, 

η οποία δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Πέραν της σύγκρισης των αποτελεσμάτων που είχε η Ο.Ε. στα τεστ του συστήματος 

γλωσσικής αξιολόγησης  DIALANG, στο  pre-test και στο  post-test,  έγινε σύγκριση 

των αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας για την παραγωγή και κατανόηση του 

γραπτού λόγου. 

Αρχικά, συγκρίθηκαν οι επιδόσεις των παιδιών της Ο.Ε. στο pre-test και στο post-test, 

ως προς τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης στην παραγωγή γραπτού λόγου.  

   Πίνακας 44: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Ο.Ε., στη γραπτή 
δοκιμασία, ως προς τα επιμέρους κριτήρια για την ικανότητα παραγωγής 

γραπτού λόγου (pre-test και post-test)

Ομάδα Ελέγχου

Κριτήρια 

αξιολόγησης 

παραγωγής  γραπτού 

λόγου

Πριν την 

εφαρμογή

(pre-test)

Μετά την 

εφαρμογή

(post-test)

Έλεγχος 

στατιστικής 

σημαντικότητας

  X              SD   X              SD     t                p

Γενική εντύπωση   2,96          1,17   3,21          1,20  -1,335       0,194

Οργάνωση κειμένου   2,90          1,06   3,06          1,06  -1,290      0,215

Ανάπτυξη 

περιεχομένου

  2,86          1,17   3,04         0,91  -1,021      0,323

Λεξιλόγιο-έκφραση   2,76          1,27   3,02          1,02  -1,584      0,133

Ορθογραφία-

μορφολογία

  3,18          1,47   3,25          1,05   -0,449       0,659
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Στίξη   2,84          1,47   3,04          1,25   -0,786      0,443

Σύνταξη   2,88          1,27   2,84          0,99    0,198      0,846

Καταλληλότητα 
ύφους

  3,04          1,07   3,06          1,01   -0,121      0,905

Αποτελεσματικότητα   2,88          1,08   3,06          0,94   -1,024      0,321

Όπως  προκύπτει  από  τον  πιο  πάνω πίνακα  δεν  υπάρχουν  στατιστικά  σημαντικές 

διαφορές στις μέσες τιμές (p>0,05). Υπάρχει μία μικρή βελτίωση στη μέση τιμή όλων 

των  κριτηρίων  αξιολόγησης  της  παραγωγής  γραπτού  λόγου,  με  εξαίρεση  τη 

«Σύνταξη»,  η οποία δεν είναι στατιστικά σημαντική και μπορεί να αποδοθεί στην 

όποια μη συστηματική βοήθεια που δέχονταν τα παιδιά στο σχολείο ή στο σπίτι. 

Εξετάσθηκε, επιπλέον, κατά πόσο διαφέρουν οι επιδόσεις των παιδιών της Ο.Ε. στην 

παραγωγή γραπτού λόγου, συγκρίνοντας τις συνολικές βαθμολογίες που έλαβαν στο 

αρχικό (pre-test) και στο τελικό τεστ (post-test), αθροίζοντας τα επιμέρους κριτήρια 

αξιολόγησης που παρουσιάστηκαν στον πιο πάνω πίνακα. 

   Πίνακας 45: Αποτελέσματα της συνολικής επίδοσης των παιδιών της Ο.Ε., στην 
παραγωγή γραπτού λόγου στη γραπτή δοκιμασία (pre-test και post-test)

Ομάδα Ελέγχου n X SD Έλεγχος στατιστικής 

σημαντικότητας
pre-test 17 48,50 19,33 t= -0,935
post-test 17 50,73 16,15 p= 0,364

Από  τον  παραπάνω  πίνακα  προκύπτει  ότι  δεν  υπάρχουν  στατιστικά  σημαντικές 

διαφορές  στις  επιδόσεις  των  παιδιών  της  Ο.Ε.  ανάμεσα στο  αρχικό  (pre-test)  και 

τελικό τεστ (post-test), ως προς τις επιδόσεις τους στην παραγωγή γραπτού λόγου (p= 

0,364). Η μέση τιμή αυξήθηκε από 48,50 σε 50,73, με μια μικρή μείωση της τυπικής 

απόκλισης.  

Εξετάσθηκε, επιπλέον, κατά πόσο οι επιδόσεις της Ο.Ε. διαφέρουν στο αρχικό (pre-

test) και τελικό τεστ (post-test), ως προς την ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, 

όπως προέκυψε στη γραπτή δοκιμασία. 

Πίνακας 46: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Ο.Ε., στη γραπτή 
δοκιμασία, ως προς τα επιμέρους κριτήρια για την ικανότητα κατανόησης 

γραπτού λόγου (pre-test και post-test)
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Ομάδα Ελέγχου

Κριτήρια 

αξιολόγησης 

κατανόησης 

γραπτού λόγου

Πριν την 

εφαρμογή

(pre-test)

Μετά την 

εφαρμογή

(post-test)

Έλεγχος 

στατιστικής 

σημαντικότητας

  X              SD   X              SD     t                p

Πολλαπλής επιλογής   13,18        5,43   14,59        2,43  -1,376      0,188

Περίληψη   18,59        3,45   17,41        5,28   1,159      0,264

Ερώτηση 1   14,71        8,57   14,12        6,67   0,334      0,743

Ερώτηση 2   9,71          7,17   11,18        6,26  -1,768      0,096

Ερώτηση 3   12,76        7,50   10,00        7,71   1,556      0,139

Όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις επιδόσεις των παιδιών της Ο.Ε., στη γραπτή δοκιμασία, ως προς τα 

επιμέρους κριτήρια για την ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, ανάμεσα στο pre-

test και στο post-test. Στην άσκηση πολλαπλής επιλογής και στην ερώτηση 2 υπάρχει 

μία μικρή αύξηση της  μέσης  τιμής,  ενώ στα υπόλοιπα κριτήρια παρατηρείται  μία 

μικρή μείωση, χωρίς αυτή να είναι στατιστικά σημαντική. 

Τέλος,  εξετάσθηκε κατά πόσο διαφέρουν οι  επιδόσεις  των παιδιών της  Ο.Ε.  στην 

κατανόηση γραπτού λόγου, συγκρίνοντας τις συνολικές βαθμολογίες που έλαβαν στο 

αρχικό (pre-test) και στο τελικό τεστ (post-test), αθροίζοντας τα επιμέρους κριτήρια 

αξιολόγησης που παρουσιάστηκαν στον πιο πάνω πίνακα. 

   Πίνακας 47: Αποτελέσματα της συνολικής επίδοσης των παιδιών της Ο.Ε., στην 
κατανόηση γραπτού λόγου στη γραπτή δοκιμασία (pre-test και post-test)

Ομάδα Ελέγχου n X SD Έλεγχος στατιστικής 

σημαντικότητας
pre-test 17 68,59 26,81 t= 0,887
post-test 17 66,47 23,75 p= 0,388
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Από  τον  παραπάνω  πίνακα  προκύπτει  ότι  δεν  υπάρχουν  στατιστικά  σημαντικές 

διαφορές  στις  επιδόσεις  των  παιδιών  της  Ο.Ε.  ανάμεσα στο  αρχικό  (pre-test)  και 

τελικό τεστ (post-test), ως προς τις επιδόσεις τους στην κατανόηση γραπτού λόγου (p= 

0,388). Η μέση τιμή μειώθηκε από 68,59 σε 66,47, με μια μικρή μείωση της τυπικής 

απόκλισης.  

7.5. Συγκρίσεις των επιδόσεων των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας πριν και 
μετά τη λήξη της εφαρμογής του Φακέλου Εργασιών 

Για να δοθεί, επίσης, μια καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις των παιδιών της 

Πειραματικής Ομάδας πριν και μετά τη λήξη της εφαρμογής του Φακέλου Εργασιών, 

εξετάσθηκε  κατά  πόσο  διαφέρει  η  μέση  τιμή  των  επιδόσεων,  στις  επιμέρους 

δεξιότητες της παραγωγής γραπτού λόγου. 
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Πίνακας 48: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Π.Ο., ως προς τις 
δεξιότητες της παραγωγής του γραπτού λόγου, στο σύστημα γλωσσικής 

αξιολόγησης DIALANG (pre-test και post-test)

Πειραματική Ομ. 

Δεξιότητα 

παραγωγής 

γραπτού λόγου

Πριν την εφαρμογή

(pre-test)

Μετά την εφαρμογή

(post-test)

Έλεγχος 

στατιστικής 

σημαντικότητας

  X              SD   X              SD    t              p
Ακρίβεια 

(accuracy)
  0,69          0,18   0,77          0,17 -2,353      0,032

Καταλληλότητα 

(appropriacy)
  0,58          0,20   0,71          0,19 -5,367      0,001

Γενική παραγωγή 

γραπτού λόγου
  0,48          0,36   0,54          0,41 -0,532      0,602

Σε ότι  αφορά τις  δεξιότητες  παραγωγής γραπτού λόγου,  όπως ελέγχθηκαν από το 

σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης  DIALANG για την Π.Ο., παρατηρείται βελτίωση 

στη μέση τιμή. Όσον αφορά την «ακρίβεια», η μέση τιμή από 0,69 γίνεται 0,77, για 

την «καταλληλότητα» από 0,58 σε 0,71 και για τη «γενική παραγωγή γραπτού λόγου» 

από 0,48 σε 0,54. Με βάση τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων προκύπτει 

ουσιαστική βελτίωση στην «ακρίβεια» και στην «καταλληλότητα», αφού η διαφορά 

στις μέσες τιμές είναι σημαντική, καθώς το επίπεδο σημαντικότητας είναι μικρότερο 

από 0,05. 

Εξετάσθηκε, επίσης, κατά πόσο διαφέρει η μέση τιμή των επιδόσεων των παιδιών της 

Π.Ο.,  στις  επιμέρους  δεξιότητες  της  κατανόησης  γραπτού  λόγου,  στο  σύστημα 

γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG. 

Πίνακας 49: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Π.Ο., ως προς τις 
δεξιότητες της κατανόησης του γραπτού λόγου, στο σύστημα γλωσσικής 

αξιολόγησης DIALANG (pre-test και post-test)

Πειραματική Ομ.

Δεξιότητα 

κατανόησης 

γραπτού λόγου

Πριν την εφαρμογή

(pre-test)

Μετά την εφαρμογή

(post-test)

Έλεγχος 

στατιστικής 

σημαντικότητας

  X              SD   X              SD     t              p
Αναγνώριση της 
κύριας ιδέας 
(identifying main 

  0,33          0,15   0,40          0,14  -1,811      0,089
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idea)

Ανάγνωση για 
κατανόηση 
λεπτομερειών 
(reading for 
specific detail)

  0,37          0,20   0,49          0,16  -3,792      0,002

Εξαγωγή 
συμπερασμάτων 
(inference)

  0,22          0,23   0,42         0,28  -1,993      0,064

Γενική 
κατανόηση 
γραπτού λόγου
(general reading)

  0,19          0,26   0,06          0,18   1,528      0,170

Από τον πιο πάνω πίνακα φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη 

μέση τιμή, της δεξιότητας «ανάγνωση για κατανόηση λεπτομερειών» στο pre-test και 

στο post-test (p<0,05).  Επίσης, η μέση τιμή στις δεξιότητες «αναγνώριση της κύριας 

ιδέας» και «εξαγωγή συμπερασμάτων», αυξάνεται αισθητά στο post-test από 0,33 σε 

0,40 και από 0,22 σε 0,42 αντίστοιχα. 

Κατόπιν, εξετάσθηκε η επίδοση της Π.Ο. στο pre-test και στο post-test, όσον αφορά 

την  κατατακτήρια  εξέταση  λεξιλογίου  του  συστήματος  γλωσσικής  αξιολόγησης 

DIALANG. 

Πίνακας 50: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Π.Ο. στην εξέταση 
λεξιλογίου, στο σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG (pre-test και post-

test)

Πειραματική Ομ. n X SD Έλεγχος στατιστικής 

σημαντικότητας
pre-test 17 517,71 227,143 t= -4,131
post-test 17 676,24 117,986 p= 0,001

Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα υπάρχει  στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις μέσες τιμές (p<0,05). Υπάρχει βελτίωση 158,529 στη μέση τιμή, η οποία είναι 

στατιστικά σημαντική (p= 0,001).
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Πέραν της σύγκρισης των αποτελεσμάτων που είχε η Π.Ο. στα τεστ του συστήματος 

γλωσσικής αξιολόγησης  DIALANG, στο  pre-test και στο  post-test,  έγινε σύγκριση 

των αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας για την παραγωγή και κατανόηση του 

γραπτού λόγου. 

Αρχικά, συγκρίθηκαν οι επιδόσεις των παιδιών της Π.Ο. στο pre-test και στο post-test, 

ως προς τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης στην παραγωγή γραπτού λόγου.  

   Πίνακας 51: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Π.Ο., στη γραπτή 
δοκιμασία, ως προς τα επιμέρους κριτήρια για την ικανότητα παραγωγής 

γραπτού λόγου (pre-test και post-test)

Πειραματική Ομ. 

Κριτήρια 

αξιολόγησης 

παραγωγής  γραπτού 

λόγου

Πριν την 

εφαρμογή

(pre-test)

Μετά την 

εφαρμογή

(post-test)

Έλεγχος 

στατιστικής 

σημαντικότητας

  X              SD   X              SD     t                p

Γενική εντύπωση   2,67          1,14   3,61          0,87  -6,089      0,001

Οργάνωση κειμένου   2,80          1,22   4,02          1,20  -6,818      0,001

Ανάπτυξη 

περιεχομένου

  2,69          1,11   3,76          1,00  -6,082      0,001

Λεξιλόγιο-έκφραση   2,86          1,03   3,51          1,10  -3,181      0,001

Ορθογραφία-

μορφολογία

  2,61          1,16   3,82          0,96   -7,091       0,001

Στίξη   3,00          1,33   4,18          1,06   -7,157      0,001

Σύνταξη   2,55          1,12   3,72          1,16   -4,995      0,001

Καταλληλότητα 
ύφους

  2,61          1,05   3,71          1,15   -7,568      0,001

Αποτελεσματικότητα   2,68          1,03   3,49          1,09   -4,819      0,001

Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στις  μέσες  τιμές  (p<0,05).  Υπάρχει  βελτίωση στη μέση τιμή όλων των κριτηρίων 

αξιολόγησης της παραγωγής γραπτού λόγου, η οποία είναι στατιστικά σημαντική (p= 

0,001).  Η  μεγαλύτερη  βελτίωση  παρατηρήθηκε  στα  κριτήρια  «ανάπτυξη 
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περιεχομένου» (1,22), στην «ορθογραφία-μορφολογία» (1,21), στη «στίξη» (1,18) και 

στη «σύνταξη» (1,17).  

Εξετάσθηκε, επιπλέον, κατά πόσο διαφέρουν οι επιδόσεις των παιδιών της Π.Ο. στην 

παραγωγή γραπτού λόγου, συγκρίνοντας τις συνολικές βαθμολογίες που έλαβαν στο 

αρχικό (pre-test) και στο τελικό τεστ (post-test), αθροίζοντας τα επιμέρους κριτήρια 

αξιολόγησης που παρουσιάστηκαν στον πιο πάνω πίνακα. 

   Πίνακας 52: Αποτελέσματα της συνολικής επίδοσης των παιδιών της Π.Ο., 
στην παραγωγή γραπτού λόγου στη γραπτή δοκιμασία (pre-test και post-test)

Πειραματική Ομ. n X SD Έλεγχος στατιστικής 

σημαντικότητας
pre-test 17 45,42 17,61 t= -7,263
post-test 17 62,81 17,24 p= 0,001

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στις επιδόσεις των παιδιών της Π.Ο. ανάμεσα στο αρχικό (pre-test) και τελικό τεστ 

(post-test), ως προς τις επιδόσεις τους στην παραγωγή γραπτού λόγου (p= 0,001). Η 

μέση τιμή αυξήθηκε από 45,42 σε 62,81, με μια μικρή μείωση της τυπικής απόκλισης. 

Εξετάσθηκε, επιπλέον, κατά πόσο οι επιδόσεις της Π.Ο. διαφέρουν στο αρχικό (pre-

test)  και  στο τελικό τεστ  (post-test),  ως προς  την  ικανότητα κατανόησης γραπτού 

λόγου, όπως προέκυψε στη γραπτή δοκιμασία. 

Πίνακας 53: Αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών της Π.Ο., στη γραπτή 
δοκιμασία, ως προς τα επιμέρους κριτήρια για την ικανότητα κατανόησης 

γραπτού λόγου (pre-test και post-test)

Πειραματική Ομ. 

Κριτήρια 

αξιολόγησης 

κατανόησης 

γραπτού λόγου

Πριν την 

εφαρμογή

(pre-test)

Μετά την 

εφαρμογή

(post-test)

Έλεγχος 

στατιστικής 

σημαντικότητας

  X              SD   X              SD     t                p

Πολλαπλής επιλογής   11,76        4,79   16,94        3,33  -4,068      0,001

Περίληψη   16,47        6,31   19,53        1,94  -2,263      0,038

Ερώτηση 1   9,29          9,27   15,59        7,26  -2,749      0,014

Ερώτηση 2   13,65        8,02   15,88        5,66  -1,573      0,135
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Ερώτηση 3   8,82          7,14   14,71        4,14  -5,342      0,001

Όπως  φαίνεται  από  τον  πιο  πάνω  πίνακα  παρατηρούνται  στατιστικά  σημαντικές 

διαφορές (p< 0,05) στις επιδόσεις των παιδιών της Π.Ο., στη γραπτή δοκιμασία, ως 

προς τα επιμέρους κριτήρια για την ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, ανάμεσα 

στο pre-test και στο post-test, με εξαίρεση την ερώτηση 2. Αξιοσημείωτη είναι και η 

μείωση της τυπικής απόκλισης σε όλα τα κριτήρια. 

Τέλος,  εξετάσθηκε κατά πόσο διαφέρουν οι  επιδόσεις  των παιδιών της  Π.Ο.  στην 

κατανόηση γραπτού λόγου, συγκρίνοντας τις συνολικές βαθμολογίες που έλαβαν στο 

αρχικό (pre-test) και στο τελικό τεστ (post-test), αθροίζοντας τα επιμέρους κριτήρια 

αξιολόγησης που παρουσιάστηκαν στον πιο πάνω πίνακα. 

   Πίνακας 54: Αποτελέσματα της συνολικής επίδοσης των παιδιών της Π.Ο., 
στην κατανόηση γραπτού λόγου στη γραπτή δοκιμασία (pre-test και post-test)

Πειραματική Ομ. n X SD Έλεγχος στατιστικής 

σημαντικότητας
pre-test 17 59,41 26,49 t= -5,376
post-test 17 83,24 13,71 p= 0,001

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

επιδόσεις των παιδιών της Π.Ο. ανάμεσα στο αρχικό (pre-test) και στο τελικό τεστ 

(post-test), ως προς τις επιδόσεις τους στην κατανόηση γραπτού λόγου (p= 0,001). Η 

μέση  τιμή  αυξήθηκε  από  59,41  σε  83,24,  με  αξιοσημείωτη  μείωση  της  τυπικής 

απόκλισης.
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8. Συμπεράσματα – προτάσεις

8.1. Συμπεράσματα 

Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας,  όπως  αναφέρθηκε  στο  κεφάλαιο  5.2,  ήταν  η 

διερεύνηση  της  ανάπτυξης  επικοινωνιακών  δεξιοτήτων  και  ειδικότερα  της 

κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. Τέθηκαν ως στόχοι ο σχεδιασμός ενός 

φακέλου εργασιών για το γλωσσικό μάθημα, η εφαρμογή του και η αξιολόγησή του 

ως  προς  την  ικανότητα  για  ανάπτυξη  επικοινωνιακών  δεξιοτήτων,  καθώς  και  για 

ανάπτυξη της ικανότητας για αυτοαξιολόγηση. 

Για  την  υλοποίηση  του  πρώτου  στόχου  που  ήταν  ο  σχεδιασμός  ενός  φακέλου 

εργασιών για το γλωσσικό μάθημα μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία, η οποία και 

παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος, πάνω στην οποία βασίστηκε ο όλος σχεδιασμός του 

φακέλου (βλ. Παράρτημα Ι). 

Για  την  υλοποίηση  του  δεύτερου  στόχου  εφαρμόστηκε  πειραματικά  ο  φάκελος 

εργασιών και ύστερα από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγησαν 

από την αξιολόγησή του, διαμορφώθηκε μια σαφής εικόνα για την ικανότητα του να 

βοηθήσει  στην  ανάπτυξη  επικοινωνιακών  δεξιοτήτων  ομάδας  μαθητών,  στην 

κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου. 
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Όσον αφορά την κατανόηση γραπτού λόγου παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις  στις 

επιδόσεις της πειραματικής ομάδας σε σχέση με τις αντίστοιχες επιδόσεις της ομάδας 

ελέγχου.  Στο  αρχικό  τεστ  κατανόησης  γραπτού  λόγου,  στο  σύστημα  γλωσσικής 

αξιολόγησης  DIALANG,  δεν  παρατηρήθηκε  στατιστικά  σημαντική  διαφορά 

(p=0,351)  μεταξύ  της  Π.Ο.  και  της  Ο.Ε.,  παρόλο που  φαινόταν  και  μια  ελαφριά 

υπεροχή της Ο.Ε., με 9 μαθητές στο επίπεδο Β2 έναντι 5 της Π.Ο. Ακόμη ούτε στις 

δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Αντίθετα, συγκρίνοντας τις επιδόσεις των δύο ομάδων στο τελικό τεστ στο σύστημα 

γλωσσικής  αξιολόγησης  DIALANG,  μετά  από  την  πειραματική  εφαρμογή  του 

Φακέλου Εργασιών, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες τιμές 

της Π.Ο., όσον αφορά τις δεξιότητες της «Αναγνώρισης της κύριας ιδέας» ( X =0,4 

p=0,026), της «Ανάγνωσης για κατανόηση λεπτομερειών» ( X =0,42 p=0,030) και της 

«Κατανόησης  συμπερασμάτων»  ( X =0,49    p=0,046).  Ενώ,  όπως  αναφέρθηκε 

προηγουμένως,  η  Ο.Ε.  εμφάνιζε  ελαφρώς  καλύτερες  επιδόσεις  από την  Π.Ο.  στις 

επιμέρους δεξιότητες, τώρα στο τελικό τεστ (post-test), εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις 

η Π.Ο. Τα ίδια αποτελέσματα στην κατανόηση γραπτού λόγου έχουν εξαχθεί και από 

τη γραπτή δοκιμασία. 

Από την άλλη, όσον αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου, παρατηρήθηκαν κι εδώ 

διαφοροποιήσεις. Οι επιδόσεις των παιδιών της Π.Ο. στις δεξιότητες «Ακρίβεια» και 

«Καταλληλότητα»,  που  μετρήθηκαν  με  το  σύστημα  γλωσσικής  αξιολόγησης 

DIALANG, είναι ψηλότερες στο τελικό τεστ (post-test) σε αντίθεση με το αρχικό τεστ 

(pre-test) στις οποίες υπερείχε ελαφρώς η Ο.Ε. Οι διαφορές αυτές όσον αφορά την 

«Ακρίβεια» είναι στατιστικά σημαντικές (p= 0,038). Το ίδιο παρατηρήθηκε και στη 

συνολική επίδοση των παιδιών της Π.Ο. στη γραπτή δοκιμασία (p=0,043). Ακόμη, και 

στα κριτήρια αξιολόγησης της παραγωγής γραπτού λόγου, ενώ στο αρχικό τεστ (pre-

test)  δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές  διαφορές των μέσων τιμών και  η 

Ο.Ε.  είχε  ελαφρώς  καλύτερες  επιδόσεις  στα κριτήρια  με εξαίρεση το «Λεξιλόγιο-

έκφραση» και τη «Στίξη», στο τελικό τεστ (post-test) η Π.Ο. παρουσίασε καλύτερες 

επιδόσεις σε όλα τα κριτήρια. Προέκυψε, επίσης, ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές  ανάμεσα στις  δύο ομάδες,  ως  προς  τις  επιδόσεις  τους  στην  «Οργάνωση 

κειμένου» (p= 0,019), στην «Ανάπτυξη περιεχομένου» (p= 0,035), στη «Στίξη» (p= 

0,007) και στη «Σύνταξη» (p= 0,024).
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Τέλος, σε ότι αφορά τον τρίτο στόχο, για την αξιολόγηση του φακέλου ως προς την 

ανάπτυξη της ικανότητας αυτοαξιολόγησης των μαθητών/τριών αποδείχθηκε πως ο 

φάκελος βοηθά στην ανάπτυξη της ικανότητας αυτής. Παρατηρήθηκε πως τα άτομα 

της Ο.Ε. συνέχιζαν να υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους στην κατανόηση γραπτού 

λόγου (9 παιδιά της Ο.Ε. για τα επίπεδα  C1 και  C2), ενώ δεν είχαν τις αντίστοιχες 

επιδόσεις στα επίπεδα αυτά, ενώ 3 μόνο παιδιά της Π.Ο. εκτιμούσαν τις ικανότητές 

τους σε αυτά τα επίπεδα, γεγονός που είχε συνάφεια με τις αντίστοιχες επιδόσεις τους.

Συνοπτικά  από  τα  αποτελέσματα  των  στατιστικών  αναλύσεων  δεν  προκύπτει 

ουσιαστική βελτίωση των μαθητών της Ο.Ε., οι  οποίοι δεν εφάρμοσαν το Φάκελο 

Εργασιών, ως εναλλακτική μορφή αξιολόγησης, αλλά ακολούθησαν τις συμβατικές 

μεθόδους  αξιολόγησης.  Η  πολύ  μικρή  βελτίωση  που  παρατηρήθηκε  μπορεί  να 

αποδοθεί στην ωρίμανση και στην όποια μη συστηματική βοήθεια δέχονταν στο σπίτι 

ή στη σχολική τάξη. 

Η  πλειοψηφία  των  μαθητών  της  Π.Ο.  που  εφάρμοσαν  το  Φάκελο  Εργασιών  ως 

εργαλείο  αυτοαξιολόγησης,  είχαν  ψηλότερη  απόδοση  από  ότι  στην  αρχική 

αξιολόγηση, στην κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου. Ακόμη, βελτιώθηκε 

η ικανότητα αυτοαξιολόγησής τους και άρχισαν να ενδιαφέρονται και να συμμετέχουν 

στην αξιολόγηση της μάθησής τους. 

Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο συγκεκριμένος φάκελος εργασιών αποτέλεσε ένα 

εργαλείο που έθεσε τους μαθητές ως αυτόνομους παίκτες στη σκακιέρα της μάθησής 

τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συλλέξουν, να επιλέξουν, να οργανώσουν, να 

συλλογιστούν και να παρουσιάσουν όλες τις ενέργειες που έκαναν στα τετράγωνα, για 

να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει, αρχίζοντας αυτή την παρτίδα μάθησης76. 

8.2. Περιορισμοί της έρευνας 

Οι  περιορισμοί  σε  μια  έρευνα  μπορεί  να  οφείλονται  στο  είδος  της  έρευνας,  στη 

διαδικασία  επιλογής  του  δείγματος  ή  στα  όργανα  συλλογής  των  δεδομένων.  Δεν 

μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών που έκαναν 

την εξέταση μέσω του συστήματος γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG να οφείλεται 

στη  μη  εξοικείωσή  τους  με  την  τεχνολογία,  αφού  οι  απαντήσεις  δίνονταν  με  τη 

βοήθεια του Η/Υ. 

76 Η ιδέα δόθηκε από το βιβλίο της Kathrine Neville “The eight”. 
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Ακόμη, ο διαχωρισμός της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου έγινε βάσει 

των βαθμολογιών των μαθητών που είχαν κατά το τέλος της προηγούμενης σχολικής 

χρονιάς,  αφού  δεν  υπάρχει  σταθμισμένο  τεστ  για  τη  γλωσσική  επίδοση.  Με  τη 

διαδικασία  αυτή  υπεισέρχεται  το  στοιχείο  της  υποκειμενικής  βαθμολόγησης  των 

δασκάλων. 

Επίσης,  ενώ αρχικά σχεδιάστηκε  η ανάλυση δεδομένων από την επεξεργασία των 

Φακέλων Εργασιών, τελικά εγκαταλείφθηκε λόγω πίεσης χρόνου και όγκου εργασίας. 

8.3. Προτάσεις για υλοποίηση 

Στην  παρούσα  ερευνητική  εργασία  σχεδιάστηκε  ένας  φάκελος  εργασιών  για  το 

γλωσσικό μάθημα, ώστε να διερευνηθεί η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

στην παραγωγή και στην κατανόηση γραπτού λόγου. Θα μπορούσε να σχεδιαστεί κι 

ένας άλλος φάκελος που θα συμπεριλάμβανε κι άλλα θέματα που δεν έχουν καλυφθεί 

από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Ένας   ενδιαφέρον  τομέας  που  θα  μπορούσε  να  μελετηθεί  περισσότερο,  είναι  η 

ανάλυση του περιεχομένου του φακέλου των μαθητών με ποιοτικούς ή ποσοτικούς 

δείκτες ή και τα δύο μαζί. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στον ελληνικό χώρο 

ενός φακέλου με τη βοήθεια του Η/Υ77.

77 Για περισσότερα βλ. Zubizarreta (2004). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

I. Ο Φάκελος Εργασιών που σχεδιάστηκε για την έρευνα. 

II. Γραπτή δοκιμασία.

III. Φύλλο καταγραφής της βαθμολογίας από την εξέταση μέσω του συστήματος 

γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG.

IV. Περιγραφή των έξι βασικών επιπέδων γλωσσομάθειας του ΚΕΠ.

V. Πίνακες ανατροφοδότησης για την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού 

λόγου, που δινόταν από το σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG.

VI. Παραδείγματα πειραματικής εφαρμογής του Φακέλου Εργασιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

Ο Φάκελος Εργασιών που σχεδιάστηκε για την έρευνα
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μΌνο α: .................................................................................................

Σχολείο: ..............................................................................................

Τάξη: .....................................................................................................

 Σχολική χρονιά: .............................................................................. 
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Δώσε ένα τίτλο στο φάκελό σου 
και κατόπιν διακόσμησε τον, 

όπως σου αρέσει.

Ο φάκελος εργασιών είναι ένας 
χώρος που μπορώ να φυλάξω τις 

καλύτερες εργασίες μου.

Ο φάκελος εργασιών είναι ένας χώρος 
που μπορώ να φυλάξω τις εργασίες 

μου για να τις επιδείξω σε μελλοντικό 
χρόνο, όταν χρειαστεί.  

Ο φάκελος εργασιών είναι 
ένας χώρος όπου επιδεικνύω 

την πρόοδό μου ως 
μαθητής/τρια.

Ο φάκελος εργασιών είναι ένας χώρος που επιδεικνύω τι 
έχω μάθει, πώς το έχω μάθει, πώς σκέφτομαι, πώς κάνω 
ερωτήσεις, πώς αναλύω, πώς συνθέτω, πώς παράγω, πώς 

δημιουργώ, πώς επικοινωνώ με τους άλλους. 

Ο φάκελος εργασιών έχει 
σκοπό τη βελτίωση της 

επίδοσής μου. 

Ο φάκελος εργασιών με βοηθά να 
προσδιορίσω τις γνώσεις, τις ανάγκες 

καθώς και τα κίνητρά μου, και να θέσω 
μελλοντικούς στόχους.   

Ο φάκελος εργασιών μου δίνει την 
ευκαιρία να εμπλακώ στη μάθησή 

μου, οδηγώντας με να σκεφτώ 
τρόπους βελτίωσης.
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•    ( . 5)ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ σελ 78   
ww

78 Η αρίθμηση των σελίδων αφορά  το Φάκελο που σχεδιάστηκε και δόθηκε στους μαθητές. 

Γενικός σκοπός του φακέλου

………………………………………………………………….......

.........................................................................................................

………………………………………………………………….......

.........................................................................................................

………………………………………………………………….......

.........................................................................................................

………………………………………………………………….......

.........................................................................................................
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    μ     μ .Αναφέρω τις συνήθειές ου και τα ενδιαφέροντά ου
 Ανα   π π      φέρουν άλλα ρόσω α τις συνήθειες και τα ενδιαφέροντά 

μ .  ου

•      ΟΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΟΥ 
( . 10)σελ

    μ     .Αξιολογώ τον εαυτό ου όταν γράφω και διαβάζω
     μ .Καταγράφω τις δραστηριότητές ου
 μ  μ   π  μ . Γίνο αι ενή ερος της ροόδου ου
 π    μ   π    μ .Συνειδητο οιώ τι έχω άθει και ώς το έχω άθει
  μ  . Θέτω ελλοντικούς στόχους

•    ( . 34)ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ σελ

 μ   π   /  μ ,  Λα βάνω ανατροφοδότηση α ό το δάσκαλό α ου τους γονείς 
μ    μμ /  μ .ου και τους συ αθητές τριές ου

 , μ , π    μ   Διευκρινίζουν εκτι ούν ροκαλούν τις ανησυχίες ου και κάνουν 
π      μ .  ροτάσεις για αναθεώρηση της εργασίας ου

•    ( . 37)ΤΟ ΝΤΟΣΙΕ ΜΟΥ σελ

 π   π  π   μπ   Το οθετώ εργασίες ου α εικονίζουν τις ε ειρίες και τα 
π μ  μ   μ μ   . ε ιτεύγ ατα ου στο άθη α της Γλώσσας

 μ      μ . Τεκ ηριώνω την εξέλιξη των γνώσεων ου

• Ω Ω Ω ... ( . 40)ΕΠΙΚΟΙΝ Ν Σ ΣΤΑ σελ

   π  μ     Καταγράφω την ρόοδό ου όταν διαβάζω και γράφω 
     . κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

      μπ       .Δείχνω τι ξέρω και τι ορώ να κάνω όταν διαβάζω και γράφω
       μ    Παρουσιάζω την καλύτερη εργασία του φακέλου ου για όλη τη 

 . σχολική χρονιά
  π    π  μ . Κάνω ανασκό ηση της συνολικής ορείας ου
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)     μ .Α Λίγα λόγια για ένα

)    π    μ .Β Λίγα λόγια α ό τους γονείς ου

)    π    μ .Γ Λίγα λόγια α ό τους φίλους ου

•  «Στο  μ »  Βιογραφικό ου     αναφέρω τις συνήθειες και τα 
 μ . ενδιαφέροντά ου

•       μ    πΚαλώ τους γονείς και τους φίλους ου να αναφέρουν κά οια 
π μ     μ .ράγ ατα για τον εαυτό ου

•  π   π   π   πΠροσθέτω οτιδή οτε είναι α αραίτητο το ο οίο θα α οκαλύψει 
  π    μ .  κι άλλες λευρές του εαυτού ου

Λίγα λόγια για μένα 

 

     π , μ   .............................................Όταν έχω ελεύθερο χρόνο στο σ ίτι ου αρέσει να
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..
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 π μ  μ     ...............................................Η αγα η ένη ου δραστηριότητα στο σχολείο είναι
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..

   ...............................................................................................Μου αρέσει να διαβάζω
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..

   μ  π ................................................................................Θα ήθελα να άθω ερισσότερα
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..

 μ  π π   π      ............................Ένα διάση ο ρόσω ο το ο οίο θα ήθελα να συναντήσω είναι
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..

 μ     ............................................................................Όταν εγαλώσω θα ήθελα να γίνω
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..

 μπ   π  π  π π   μ ,    Αν ορούσα να άω διακο ές ο ουδή οτε στον κόσ ο θα ήθελα να 
........................................................................................................................ταξιδέψω

........................................................................................................................................

.

 π μ  μ   ....................................................................................Οι αγα η ένοι ου φίλοι είναι
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..

 π μ  μ  π   ................................................................Ο αγα η ένος ου αιδικός ήρωας είναι
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..

Λίγα λόγια από τους γονείς μου 

π   Αγα ητοί γονείς
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  π   μ   Μέσα στα λαίσια εναλλακτικών εθόδων αξιολόγησης των 
μ /    μ    μ     μ .αθητών τριών της τάξης ας θα τηρηθεί ατο ικός φάκελος υλικού του αθητή  

        π ,Ο φάκελος υλικού είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης του αιδιού  ο 
π      μ   π . ο οίος καταγράφει τη διαδικασία της άθησης του αιδιού Ο 

   μ   π  πφάκελος αυτός είναι ια συλλογή ληροφοριών α ό 
 π  π :  ,  μδιάφορες ηγές ό ως αυτοβιογραφία δείγ ατα 

μ ,  μ   (η ερολογίου ο αδικές εργασίες projects),  π ,ρόχειρες  
μ      μ , αναθεωρη ένες και τελικές εργασίες των αθητών εργασίες 

π      π     μ ,ου δείχνουν τις διορθώσεις λαθών α ό τον ίδιο το αθητή  
 π  π   μμ , μ ,σχόλια α ό εκ αιδευτικούς και συ αθητές διαγωνίσ ατα  

π μ  (π. .  ), . .δι λώ ατα χ ξένες γλώσσες κ ά
 π   π  μ  π  πΜία α ό τις ιο ση αντικές ηγές ληροφόρησης 

 !     μ  π       είσαστε εσείς Θα ήθελα να άθω α ό εσάς για τα ενδιαφέροντα και τις 
  π  ,   μ    μδραστηριότητες του αιδιού σας ώστε να κάνου ε τη διδασκαλία ση αντική 

  π . για το αιδί
 μ    π  , π   μ  . Πέστε ου για το αιδί σας α αντώντας σε ερικές ερωτήσεις Οι 

μ    π      π  . ση ειώσεις σας θα ροστεθούν στο φάκελο υλικού του αιδιού σας

 μ    π μ  π   π  .Πέστε ου για το αγα η ένο αιχνίδι του αιδιού σας
........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

 μ       μ  π   π   π μ   μ  μΠέστε ου για την ώρα ή τη έρα ου το αιδί σας α ολα βάνει να ιλά αζί 
.  σας

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.
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 μ   π π  μ  π μ   π     Πέστε ου για ο οιεσδή οτε ικροασχολίες ροτι ά το αιδί σας να κάνει στο 
π . σ ίτι

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

 μ    π  π      μ   πΠέστε ου ένα ή ερισσότερα α ό τα ενδιαφέροντα ή τα θέ ατα τα ο οία 
 μ   π  .  συζητάτε ε το αιδί σας

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

     π  . Σας ευχαριστώ για το χρόνο ου αφιερώσατε
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Λίγα λόγια από τους φίλους μου 

  /     μ  π  π     Κάλεσε ένα φίλο η σου να γράψει ια ε ιστολή ρος το δάσκαλο της φετινής 
  ,   π   π     σου σχολικής χρονιάς στο ο οίο να εριγράφει τις ικανότητές σου όταν 

  , μ π  π  π μ  διαβάζεις και γράφεις χρησι ο οιώντας κά οιο αράδειγ α δραστηριότητας 
 . ή εργασίας

.......................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

)  Α Διαβάζω ,    .αξιολογώ και θέτω στόχους

1)  π    μ   .Πώς βλέ ω τον εαυτό ου ως αναγνώστη

2)    μ    .Οι γενικοί στόχοι ου για την ανάγνωση

3) ,    . Διαβάζω αξιολογώ και θέτω στόχους

4)    μ   . Αξιολογώ τον εαυτό ου ως αναγνώστη

)  ,    .Β Γράφω αξιολογώ και θέτω στόχους

1)    μ   π  π  . Οι γενικοί στόχοι ου στην αραγωγή γρα τού λόγου

2)    μ  .Αξιολογώ την ερευνητική ου εργασία
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3)  μ ...Κοιτάξτε ε

4)   μ  π   .Αξιολογώ το κεί ενο ου έχω φτιάξει

)  μ  .Γ Η ερολόγιο ανάγνωσης

)  ...Δ Στοχεύοντας

)    π μ   « ». Ε Σχολιάζω το εριεχό ενο του Ντοσιέ

 ΟΔΗΓΙΕΣ

•  μ   π μ    ,Στο έρος αυτό εριλα βάνονται οι σελίδες αυτοαξιολόγησης  
     π  μ .καθώς και φύλλα καταγραφής της ορείας άθησης

• μ         Περιλα βάνονται φύλλα για να τεθούν οι γενικοί στόχοι για 
 μ ,    μ   . κάθε τρί ηνο καθώς και οι καθη ερινοί ειδικοί στόχοι

•  π  μ  ( .  13-19)     Στο ρώτο έρος σελ αξιολογείς και θέτεις στόχους για 
 .  ,      την ανάγνωση Αρχικά αξιολογείς τον εαυτό σου ως 

 ( . 13)  μ      αναγνώστη σελ και ετά θέτεις τους γενικούς στόχους για 
 ,    μ  ( . 15). π , την ανάγνωση στην αρχή κάθε τρι ήνου σελ Κατό ιν για 

  π   μπ     πκάθε βιβλίο ου διαβάζεις ορείς να καταγράφεις την ορεία 
,        μ  σου να την αξιολογείς και να θέτεις καθη ερινούς στόχους  

( .  16).  ,      πσελ Τέλος καταγράφεις τις διάφορες στρατηγικές ου 
,   π μ   π   ,  ακολούθησες για αράδειγ α στην ε ιλογή του βιβλίου όταν 

     . ( . 18).  βρήκες δύσκολες λέξεις ή φράσεις κτλ σελ

•   μ  ( .  20-33)     Στο δεύτερο έρος σελ αξιολογείς και θέτεις στόχους 
  π  π  . ,   για την αραγωγή γρα τού λόγου Αρχικά θέτεις τους γενικούς 

   π  π  ,    στόχους για την αραγωγή γρα τού λόγου στην αρχή κάθε  
μ  ( .  20).  π , π    τρι ήνου σελ Κατό ιν υ άρχει ένα φύλλο αξιολόγησης  
 π π    π   πγια ο οιαδή οτε ερευνητική εργασία α οφασίσεις να ε ιλέξεις 
  μπ     ( .  21).  π ,για να συ εριλάβεις στο φάκελό σου σελ Μ ορείς  

π ,   π   π  π πε ίσης να το οθετήσεις φωτογραφίες α ό ο οιεσδή οτε 
  π  π   π  δραστηριότητες θεωρήσεις ως α οδεικνύουν την ρόοδό σου 

( .  23).  π ,  μ ,  π μ  σελ Υ άρχουν ακό η αραδείγ ατα αυτοαξιολόγησης  
  π  μπ   μπ    για εργασίες ου ορεί να συ εριλάβεις στο φάκελό σου 
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( .  24-29).  ,  μ ,   π μ    πσελ Αν ό ως τα αραδείγ ατα δε σε ικανο οιούν 
μπ    μ        ορείς να φτιάξεις ε τη βοήθεια του δασκάλου τα δικά σου  

   π π   ( .30). κριτήρια αυτοαξιολόγησης για ο οιαδή οτε εργασία σελ

•  μ  μ  ( .  31)  ,  μ  πΣτο η ερολόγιο άθησης σελ καταγράφεις ετά α ό 
 μ   ,   π   συζήτηση ε το δάσκαλο τις σκέψεις άνω σε δραστηριότητες 

 ,     μ    .  και εργασίες καθώς και τα ελλοντικά σου σχέδια Το 
μ  μ   π     η ερολόγιο άθησης έχει σκο ό να σε ενθαρρύνει να 

π  μ       . αρακολουθείς καθη ερινά τον εαυτό σου και να σκέφτεσαι

•  Στο « ...»Στοχεύοντας  ( .  32)   μσελ καταγράφεις καθη ερινούς 
   π .στόχους και τους ε ανεξετάζεις

• π , μ ,         Μ ορείς ακό η να κάνεις τα δικά σου σχόλια σε κάθε εργασία  
π  π   ου το οθετείς στο « »  Ντοσιέ ( . 33).       σελ

• π  μ  ,  π     Υ άρχουν συγκεκρι ένα φύλλα ου θα χρειαστεί να τα 
π π     ,  π  ολλα λασιάσεις όσες φορές κριθεί αναγκαίο ό ως το 
μ  μ .            η ερολόγιο άθησης
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Πώς βλέπω τον εαυτό μου ως αναγνώστη;

μ :...........................................................................Όνο α

:............................ μ .:.......................................Τάξη Η ερ

                                                                            πΠοτέ Κά οτε 
  Πάντοτε

 

π    π  μπ    Ε ιλέγω βιβλία τα ο οία ορώ να διαβάσω
μ  .ε ευκολία

      , Μου αρέσει να διαβάζω διάφορα είδη βιβλίων
π. . , π μ .χ λογοτεχνικά ε ιστη ονικά

 π  μ   π   , Όταν κά οιος ου αναφέρει κά οιο καλό βιβλίο
 .το διαβάζω

    π   .Μου αρέσει να διαβάζω σιω ηρά στην τάξη

     μ  μ  Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία όνος ου στο 
π . σ ίτι

 μ   π    μ . Το διάβασ α βιβλίων α οτελεί βάσανο για ένα

   μ     π  Μου αρέσει να ιλώ για τα βιβλία ου έχω 
. διαβάσει

   π  .Καταλαβαίνω το βιβλίο ου διαβάζω

      Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του βιβλίου 
  μ    καταγράφω τα ση αντικότερα γεγονότα στο

« μ  μ ».η ερολόγιο άθησης

π μ    μ  Α ολα βάνω την ανάγνωση ε άλλους 
μμ  μ . συ αθητές ου

173



    π  μ     π  ............................Τα είδη των βιβλίων ου ου αρέσουν να διαβάζω σ ίτι είναι
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
....

  μ     .......................................................................Ο στόχος ου για την ανάγνωση είναι
........................................................................................................................................
.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...
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1 ο τρίμηνο

2 ο τρίμηνο

3 ο τρίμηνο

Οι γενικοί στόχοι μου για την ανάγνωση  
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Διαβάζω, αξιολογώ και θέτω στόχους 

μ :........................................................................Όνο α

:............................................................................Τάξη

 μ μ      :Η ερο ηνία έναρξης και λήξης της ανάγνωσης

............................................................................................................................

 :................................................................................................Τίτλος βιβλίου

:..................................................................................................................Συγγραφέας

    π   π  μ     πΑξιολόγησε τον εαυτό σου ώς τα ήγες καθη ερινά στην ανάγνωση του ιο 
π  . άνω βιβλίου
                  μΌχι ακό η
   
                       Όχι και τόσο καλά
     
                    π  μ !   π  Μ ράβο ου Τα ήγα τέλεια

μ .Η ερ    Έχω τελειώσει το στόχο 
μ   ου στην ανάγνωση
(   )  αναφορά σε σελίδες

 μΈγραψα ση ειώσεις 
 μστο η ερολόγιο 

μάθησης

  Έχω συζητήσει το 
μ  μ  π  θέ α ε κά οιο άλλο 

π πρόσω ο
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Αξιολογώ τον εαυτό μου ως αναγνώστη

μ :........................................................................Όνο α
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:........................... μ .:.....................................Τάξη Η ερ

 :.............................................................Τίτλος βιβλίου
...................................................................................................

:..................................................................................................................Συγγραφέας

1.      , π   μ πΠριν αρχίσεις να διαβάζεις το βιβλίο οιες στρατηγικές χρησι ο οίησες 
     π   μ  ;για να δεις αν θα ε ιλέξεις το συγκεκρι ένο βιβλίο

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

.

2.   μ π ,     Ποιες στρατηγικές χρησι ο οίησες όταν βρήκες στο βιβλίο δύσκολες 
  ;λέξεις ή φράσεις

  ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
....
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..
........................................................................................................................................
.

3.   π  π μ   , π  Όταν βρήκες κά οια ροβλή ατα στην κατανόηση οιες στρατηγικές 
μ π ;χρησι ο οίησες

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

.
4.     π  π  , μπ   π  π  Με την ανάγνωση του ιο άνω βιβλίου ορείς να α οδείξεις ως έχεις 

  ; ;βελτιωθεί ως αναγνώστης Πώς

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

.

5.          π μ  μ ;Ποιοι είναι οι στόχοι σου για την ανάγνωση την ε ό ενη εβδο άδα

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

.

Οι γενικοί στόχοι μου για την παραγωγή γραπτού λόγου  
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1 ο τρίμηνο

2 ο τρίμηνο

3 ο τρίμηνο

Αξιολογώ την ερευνητική μου εργασία 
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μ :................................................................ :................. μ .:...................Όνο α Τάξη Η ερ  
 

μ  :...............................................................................................................Θέ α έρευνας
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..

  μ  π    .................................................................Το καλύτερο έρος α ό την έρευνα ήταν
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..
........................................................................................................................................
.

 π  ............................................................................................Βρήκα κά οιες δυσκολίες
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..
........................................................................................................................................
.

 π     π   , ................................Μέσα α ό την έρευνα έχω α οκτήσει αρκετές δεξιότητες
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...

μ  μ  π    μ , ......................................................Εί αι ευχαριστη ένος α ό τον εαυτό ου διότι
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...

μ  ......................................................................................................Χρειάζο αι βοήθεια
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...

 π μ  μ   .....................................................................................Ο ε ό ενός ου στόχος είναι
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...
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 π  μ    π      π π  ,  Σε οιο βαθ ό ισχύουν οι ιο κάτω δηλώσεις για το ρόσω ό σου όσον αφορά 
 μ    ;    μ  π   τη συ βολή σου στην έρευνα Κύκλωσε τον κατάλληλο αριθ ό ου ισχύει για 

.σένα

1=        2=          3=καθόλου λίγο αρκετά   4=πολύ   5=π  πάρα ολύ

π  μ  π   π  μΑντα οκρίθηκα ε συνέ εια στις υ οχρεώσεις ου 1     2     3     4     5

μμ    π    Συ ετείχα στις συζητήσεις ου γίνονταν κατά τη 
   διάρκεια της έρευνας

1     2     3     4     5

 μ  μ   μμ  μ   Συνεργάστηκα αρ ονικά ε τους συ αθητές ου 1     2     3     4     5

       Έδειξα ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της έρευνας 1     2     3     4     5

π  π    Διατύ ωσα ολύ καλές ιδέες 1     2     3     4     5

     Έχω βοηθήσει να κατασκευαστεί το εργαλείο 
 μ  (π. . μ )συλλογής δεδο ένων χ ερωτη ατολόγιο

1     2     3     4     5

   π   μΈχω βοηθήσει στην ε εξεργασία των δεδο ένων 
 /  στον Η Υ

1     2     3     4     5

  μ   π μΈδωσα κατάλληλες ερ ηνείες στα α οτελέσ ατα 1     2     3     4     5

μμ   π   π μΣυ ετείχα στην αρουσίαση των α οτελεσ άτων 1     2     3     4     5

     Έχω βοηθήσει στη συγγραφή της έρευνας 1     2     3     4     5

 π ..................................................................................................Σχόλια εκ αιδευτικού
........................................................................................................................................
.
........................................................................................................................................
.
........................................................................................................................................
.
........................................................................................................................................
.

 / μ ..............................................................................................Σχόλια γονέα κηδε όνα
........................................................................................................................................
.
........................................................................................................................................
.
........................................................................................................................................
.
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........................................................................................................................................

.

Έχω 
καταφέρει 
να 

    μ   μ , Αυτό το γεγονός είναι ση αντικό για ένα διότι 

...εδ  μ  ώ εί αι
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1.       Έχω αναφέρει τον τίτλο και το
  ;  συγγραφέα του βιβλίου

 
2.     Έχω αναφέρει το είδος

  ( π. . π μ , του βιβλίου χ αρα ύθι
μ μ , .) ; υθιστόρη α κτλ

μ μ :Η ερο ηνία
  μ  π   Αξιολογώ το κεί ενο ου έχω φτιάξει

μ π μ : ............................................................... μ . :Ονο ατε ώνυ ο Η ερ
…………………………

 μ       π    πΧρω άτισε σε κάθε συννεφάκι τη φατσούλα ου εκφράζει την ε ιτυχία 
  π    μ   πκάθε κριτηρίου ου αναφέρεται στα ερωτή ατα της βιβλιο αρουσίασης 

π   .ου έχεις γράψει
                 , π π   π πΌχι ρέ ει να ξανα ροσ αθήσω
   
                       , π π      Όχι και τόσο καλό ρέ ει να κάνω τις κατάλληλες διορθώσεις 
     
                    π  μ !Μ ράβο ου

         π , πΑν σου δινόταν η ευκαιρία να ξαναγράψεις τη βιβλιο αρουσίαση οιες 
     μ      π  βελτιώσεις θα έκανες ώστε το κεί ενό σου να καταφέρει να είσει τον 
    μ  ;αναγνώστη να διαβάσει το συγκεκρι ένο βιβλίο

4.    Έχω αναφέρει τους
 π ;  κύριους ρωταγωνιστές

5.  π   Έχω ροσέξει την
 μ ; ορθογραφία ου

3.  μ  μ    Στο κεί ενό ου έχω αναφέρει
  μμ   σε γενικές γρα ές το

π μ   ; εριεχό ενο του βιβλίουπ

6.  π μ   μ  μ     Το εριεχό ενο του κει ένου ου θα καταφέρει να
π       μ  είσει τον αναγνώστη να διαβάσει το συγκεκρι ένο

;βιβλίο
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………

    π μ   ,    πΠαρουσίασε ξανά το αγα η ένο σου βιβλίο βελτιώνοντάς το εκεί ου 
. χρειάζεται

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

...............

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

...............

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

...............

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

...............

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
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1.  μ π   Έχω χρησι ο οιήσει την
 π   κατάλληλη ροσφώνηση για

 π ;  φιλική ε ιστολή
 

2.    Έχω αναφέρει το
   π ; χρόνο και τον τό ο

  μ  π   Αξιολογώ το κεί ενο ου έχω φτιάξει

μ π μ : .................................................................. μ .:Ονο ατε ώνυ ο Η ερ  
………………………

 μ       π    πΧρω άτισε σε κάθε συννεφάκι τη φατσούλα ου εκφράζει την ε ιτυχία 
  π    μ   π  π  κάθε κριτηρίου ου αναφέρεται στα ερωτή ατα της ε ιστολής ου έχεις 

.γράψει
                 , π π   π πΌχι ρέ ει να ξανα ροσ αθήσω
                     
                       , π π      Όχι και τόσο καλό ρέ ει να κάνω τις κατάλληλες διορθώσεις 
     
                    π  μ !Μ ράβο ου

         π ,  πΑν σου δινόταν η ευκαιρία να ξαναγράψεις την ε ιστολή οιες 
  ;βελτιώσεις θα έκανες

7.  μ π   Έχω χρησι ο οιήσει τον
 μ ; κατάλληλο χαιρετισ ό

4.    Έχω αναφέρει το
μ π μ  μ ;  ονο ατε ώνυ ό ου

6.  π   Έχω ροσέξει την
 μ ; ορθογραφία ου

3.  μ  μ   Στο κεί ενό ου έχω
μ π     χρησι ο οιήσει σωστά τις τελικές

π  μ   «  »; ροτάσεις ε το για να
5.  μ  μ   Στο κεί ενό ου έχω

μ π    χρησι ο οιήσει σωστά τις
π μ   π  μ   α οτελεσ ατικές ροτάσεις ε το

« »; ώστε«

8.  π μ   π  μ   π   Το εριεχό ενο της ε ιστολής ου θα ετύχει το
π  ,   π   μμ  μ   σκο ό της ώστε να είσει τους συ αθητές ου να

  μ ; διοργανωθεί αθλητική η ερίδα
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

   π   μ  π   π  π . Βελτίωσε ένα α ό τα ση εία ου ανέφερες ιο άνω

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………
…………………………………
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  μ  π   Αξιολογώ το κεί ενο ου έχω φτιάξει

μ π μ : ………………………………………     μ .:Ονο ατε ώνυ ο Η ερ
………………………………

 μ       π    πΧρω άτισε σε κάθε συννεφάκι τη φατσούλα ου εκφράζει την ε ιτυχία 
   π    μ  του κριτηρίου το ο οίο αναφέρεται στα ερωτή ατα τής 

π μ  π   .ε ιχειρη ατολογίας ου έχεις γράψει
                 , π π   π πΌχι ρέ ει να ξανα ροσ αθήσω
                     
                       , π π      Όχι και τόσο καλό ρέ ει να κάνω τις κατάλληλες διορθώσεις 
     
                    π  μ !Μ ράβο ου

1.    Πόσο καλά έχω
   – εκφράσει τη θέση

π  μ   ά οψή ου στην
;  εισαγωγή

2.    Στην εισαγωγή έχω
μ π  / , χρησι ο οιήσει λέξεις φράσεις

π : μ , π ,   ό ως νο ίζω ιστεύω κατά τη
μ  μ , .;  γνώ η ου κτλ

3.   π   Στη συνέχεια όσο καλά
π   υ οστήριξα ή

π μ   ε ιχειρη ατολόγησα σε
 μ   / π  μ ; σχέση ε τη θέση ά οψή ου

4.  μ  μ    Στο κεί ενό ου έχω συνθέσει
   σωστά τις αιτιολογικές

π , μ    , ροτάσεις ε τη χρήση λέξεων
π : , , π  .; ό ως γιατί διότι ε ειδή κτλ

5.    μ π  Στο τέλος έχω χρησι ο οιήσει
 /  π   σωστά λέξεις φράσεις ου να

μπ , π : , π μ  συ εραίνουν ό ως άρα ε ο ένως
 . ; τελειώνοντας κτλ

6.  π μ   Το εριεχό ενο της
π μ  μ  ε ιχειρη ατολογίας ου
 π   π  , θα ετύχει το σκο ό της

  π ; ώστε να είσει
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         π μ  ,Αν σου δινόταν η ευκαιρία να ξαναγράψεις την ε ιχειρη ατολογία σου  
π    ;οιες βελτιώσεις θα έκανες

…………………………………………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………

   π   μ  π   π  π . Βελτίωσε ένα α ό τα ση εία ου ανέφερες ιο άνω
……………………………………………………………………………

……………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………
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1. ......................................................
.
.........................................................
.........................................................

....  
 

2. ............................................
. ..............................................
................................................

...

……………………………………………………………………………

……………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………

   μ   Φτιάχνω τα δικά ου κριτήρια    για να αξιολογήσω το 
μ  μκεί ενό ου

μ π μ : ............................................................... μ .:Ονο ατε ώνυ ο Η ερ  
…………………………

 μ       π    πΧρω άτισε σε κάθε συννεφάκι τη φατσούλα ου εκφράζει την ε ιτυχία 
  π    μ   μ  π  κάθε κριτηρίου ου αναφέρεται στα ερωτή ατα του κει ένου ου έχεις 

.γράψει
                 , π π   π πΌχι ρέ ει να ξανα ροσ αθήσω
   
                       , π π      Όχι και τόσο καλό ρέ ει να κάνω τις κατάλληλες διορθώσεις 
     
                    π  μ !Μ ράβο ου

3..................................................
....................................................
....................................................

...

4. ...................................................
.. 

.......................................................

.......................................................
....190



μ  μΗ ερολόγιο άθησης

μ :..............................................   :....................................Όνο α Δάσκαλος
μ μ :.....................................   :.........................Η ερο ηνία Τάξη ....................

 μ   Έχω άθει να
……………………………………………………………………………
……………………………………
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
...............................................................................................................

   μ  π   Θα ήθελα να άθω ερισσότερα για
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
...............................................................................................................

  μ   Έχω ως ελλοντικό στόχο να
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
...............................................................................................................

5. ..........................................
. ............................................
..............................................

....

6. .......................................................................................
.

...........................................................................................

...........................................................................................
.... 
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μ  :Ση ειώσεις δασκάλου
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.................................................................................................................

...Στοχεύοντας

μ :................................................................  :................  μ .:..................Όνο α Τάξη Η ερ  

μ     .................................................................................................Σή ερα έχω στόχο να
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..

 μ  μ   π    ..................................................................Το θέ α ε το ο οίο θα ασχοληθώ είναι
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..

  π  μ    π    μ  ...........................Τα στοιχεία ου χρειάζο αι για να ετύχω το στόχο ου είναι
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...

   π   ,  π    μ ;         Κοιτάζοντας ξανά αυτό ου έχω γράψει έχω ετύχει το στόχο ου
                                 

 π  πΤα ήγα ολύ 
 ......................................................................................................καλά

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

Βρήκα 
 ..........................................................................................................δυσκολίες

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

...
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     .............................................................................................Αύριο έχω ως στόχο να
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...

 π :................................................................................................Σχόλια εκ αιδευτικού
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..

  π μ   Σχολιάζω το εριεχό ενο του Ντοσιέ

μ :...............................................................  :................  μ .:...................Όνο α Τάξη Η ερ  

 : ..................................................................................................Περιγραφή εργασίας

........................................................................................................................................

.

     ; Πώς έχω κάνει αυτή την εργασία

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

 μ   π  π    ;Τι ου άρεσε ερισσότερο α ό όλη τη διαδικασία

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.
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........................................................................................................................................

.

 μ           ;Αν ου δινόταν η ευκαιρία να την ξαναγράψω τι βελτιώσεις θα έκανα

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

     ;Θα ήθελα να τη βελτιώσω ξανά

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.
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)   π   .Α Αξιολόγηση α ό το δάσκαλο

)   π   . Β Αξιολόγηση α ό τους γονείς

•  μ   π   π   Στο έρος αυτό αίρνεις ανατροφοδότηση α ό το δάσκαλό  

,          πσου τους γονείς σου ή άλλους δασκάλους για τις εργασίες ου 

 π   έχεις το οθετήσει στο « »Ντοσιέ . 

•  π π  μ  π     Τα υ όλοι α άτο α α οτελούν το ακροατήριο του φακέλου  

. σου

•   , μ , π    Το ακροατήριο διευκρινίζει εκτι ά ροκαλεί τις ανησυχίες σου 

  π      .  και κάνει ροτάσεις για αναθεώρηση της εργασίας σου

 π   Αξιολόγηση α ό το δάσκαλο

μ  μ / : ......................................................................... μ .: ...........Όνο α αθητή τριας Η ερ

 : ..................................................................................................Περιγραφή εργασίας

........................................................................................................................................

.

 π  π : .....................................................................................Δεξιότητα ου α οκτήθηκε

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

 π   π : ................................................................................Στοιχεία ου το α οδεικνύουν
........................................................................................................................................

.
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........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

 π   π : ............................................................................Αλλαγές ου έχουν αρατηρηθεί
........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

: ..........................................................................................................................Σχόλια
........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................

.

 π   Αξιολόγηση α ό τους γονείς

μ :...................Όνο α ............................................ :................. μ .:....................Τάξη Η ερ  
/ μ :......................................................................................................Γονέας κηδε όνας

 π  μ    π      π  ;Σε οιο βαθ ό ισχύουν οι ιο κάτω δηλώσεις για το αιδί σας  
   μ  π    .Κύκλωσε τον κατάλληλο αριθ ό ου ισχύει για αυτό

1=      2=     3=       4= π    5= π  πκαθόλου λίγο αρκετά ολύ άρα ολύ
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/      Του της αρέσει να διαβάζει σε άλλους 1     2     3     4     5

/    Του της αρέσει να γράφει 1     2     3     4     5

/      μ ,  π. .Του της αρέσει να διαβάζει διάφορα κεί ενα χ  
 π  μ , π  άρθρα α ό εφη ερίδες εριοδικά

 

1     2     3     4     5

/    /     μΤου της αρέσει να του της διαβάζει ένα άλλο άτο ο 
π   α ό την οικογένεια

1     2     3     4     5

/      Του της αρέσει να ζωγραφίζει 1     2     3     4     5

        π   π  μ  Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιά έχω αρατηρήσει το αιδί ου να 
 π  π  , π .........................................................έχει ανα τύξει κά οιες δεξιότητες ό ως

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

.

/   π  .................................................................................Του της αρέσει ερισσότερο να
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..

 μ   π    π   π  μ    Τα ση εία τα ο οία θέλω να α οδείξει το αιδί ου τη βελτίωσή του 
.................................................................................................................................είναι

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

    π  μ     Οι στόχοι για το αιδί ου αυτή τη σχολική χρονιά 
 ...............................................................................................................................ήταν

.........

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..
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•   π     π μ  .Διάλεξε εργασίες ου να δείχνουν τα ε ιτεύγ ατά σου

• π   π   π   μπ  .Το οθέτησε εργασίες ου να α εικονίζουν τις ε ειρίες σου

• π    π   π   . Ε έλεξε εργασίες τις ο οίες θα αρουσιάσεις σε άλλους

•  π π    π  Αντικατέστησε ο οιεσδή οτε εργασίες θεωρείς α αραίτητο για 
 μ      . να τεκ ηριώσεις την εξέλιξη των γνώσεων σου

   Ω   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝ ΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΣΙΕ

•  π μ     π   π  Το εριεχό ενο του φακέλου εξαρτάται α ό το σκο ό του 
,   π   π       φακέλου σε οιους θα α ευθύνεται και τι θέλει να δει το 
μ  . συγκεκρι ένο ακροατήριο
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•    π  μ    π    Εσύ είσαι το υ εύθυνο άτο ο για την ε ιλογή των εργασιών και 
 π    μπ    .εσύ α οφασίζεις τι θα συ εριληφθεί στο φάκελό σου

• π     π   π  Ε έλεξε τις καλύτερες εργασίες ου να α οδεικνύουν την 
π    μ  .  π   «ρόοδό σου σε συγκεκρι ένες δεξιότητες Κοίταξε ίσω στο Οι 

    μ »    « παυτοαξιολογήσεις και οι στόχοι ου και στο Ε ικοινωνώ  
...»     π   π  πσωστά και διάλεξε εργασίες ου να α οδεικνύουν ως 

μπ    π μ  π    . ορείς να κάνεις ράγ ατα α ό αυτές τις λίστες

•      π   Στο τέλος της σχολικής χρονιάς ε έλεξε τις καλύτερες 
,    π   π μ . εργασίες ώστε να τις αρουσιάσεις στην ε ό ενη

• π   π   π   π   πΜ ορείς να ε ιλέξεις εργασίες αίρνοντας ιδέες α ό τον ιο 
 π .     κάτω ίνακα

Πιθανά περιεχόμενα φακέλου εργασιών

ανέκδοτα αρχεία κασέτες ήχου

σχόλια σχέδια

ετεροαξιολογήσεις                                                                        περιγραφές

βιντεοταινίες έργα τέχνης

φωτογραφίες                                                                                 διαγράμματα

γραπτά κείμενα                                                                    γραφικές παραστάσεις

σημειώσεις συσκέψεων          ομαδικές εκθέσεις                  εργασίες στον Η/Υ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

    μ ; Τι βρίσκεται στο φάκελό ου μ μΗ ερο ηνία
1

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

)   π  μ   .Α Η ρόοδός ου όταν διαβάζω

)   π  μ   .Β Η ρόοδός ου όταν γράφω

)      μ .Γ Παρουσίαση της καλύτερης εργασίας ου
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 π  μ   Η ρόοδός ου όταν διαβάζω

)  π      π μ   . Δ Ε ιστολή για την εισαγωγή στην ε ό ενη σχολική χρονιά

•  Στο « π  ...Ε ικοινωνώ σωστά »      καταγράφω τη γενική εικόνα της 

π  μ  μ      π  .  ορείας άθησής ου και τις δεξιότητες τις ο οίες κατέχω

•   «μπ  »   π  μΠεριέχονται δηλώσεις ορώ να τις ο οίες χρω ατίζω 

,   μ    π   κατάλληλα συσχετίζοντας ε τις εργασίες ου βάζω στο 

« »Ντοσιέ . 

• μ        Σχη ατίζω την κατάλληλη φατσούλα στον κόκκινο κύκλο στην 

  π  μ .    π  μαρχή του ρώτου τρι ήνου Κάθε δήλωση α οτελεί ια 

.δεξιότητα

• μ         Σχη ατίζω τη φατσούλα στο γαλάζιο κύκλο στην αρχή του 

 μ ,   π      δεύτερου τρι ήνου στον ράσινο στην αρχή του τρίτου 

μ         .τρι ήνου και στον κίτρινο στο τέλος της σχολικής χρονιάς  

,    π  μ      .Έτσι θα φαίνεται η ορεία ου σε όλη τη σχολική χρονιά

•     μ .Παρουσιάζω την καλύτερη εργασία ου

•  π    π μ   . Γράφω ε ιστολή για την ε ό ενη σχολική χρονιά

μ    Σχη άτισε σε κάθε κύκλο   π   τη φατσούλα ου εκφράζει την 
π    π    . ε ιτυχία κάθε κριτηρίου ου αναφέρεται στις δηλώσεις

               ,  μ       μ .Όχι δεν εί αι σε θέση να το κάνω ακό η
                                              

                   Άρχισα να  
μπ    .ορώ να το κάνω

     
             π  μ !     . Μ ράβο ου Το κάνω χωρίς δυσκολία
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 π  μ   Η ρόοδος ου όταν διαβάζω

 Ω...ΟΤΑΝ ΔΙΑΒΑΖ

• μπ       π  μ  πορώ να καταλάβω τη γενική ιδέα α λών κει ένων ου
     π   π  ,ληροφορούν ή εριγράφουν κάτι

• μπ    μ μ , π. .  ,ορώ να καταλάβω ηνύ ατα χ σε κάρτες

• μπ    μ   π  ,  ορώ να καταλάβω σύντο ες και α λές οδηγίες

• μπ    π   μ  μμ ,  ορώ να καταλάβω α λά και σύντο α γρά ατα

• μπ      μ  μ , π. .  μορώ να ψάξω σε ένα εγάλο κεί ενο χ σε ια 
π ,    μ  π              πεγκυκλο αίδεια για να βρω συγκεκρι ένες ληροφορίες ου 
μ   π  ,  χρειάζο αι για κά οια εργασία

• μπ      μμ  π  ,       ορώ να καταλάβω σε ένα γρά α εριγραφές γεγονότων ώστε 
   μ   ,να διατηρήσω αλληλογραφία ε ένα φίλο

• μπ          ορώ να καταλάβω τις οδηγίες κατασκευής ή χρήσης ενός
μ ,  αντικει ένου

 Ω...ΟΤΑΝ ΔΙΑΒΑΖ

• μπ     π   μ   ορώ να διαβάσω γρήγορα εγκυκλο αιδικά και ενη ερωτικά
μ ,   ,   π   κεί ενα καθώς και άρθρα και να εντο ίσω σχετικές

π   π μ ,ληροφορίες και λε το έρειες

• μπ     μ   π μ ,                  ορώ να καταλάβω άρθρα ε σύγχρονα ροβλή ατα στα 
π    π μ   ,  ο οία φαίνονται τα ε ιχειρή ατα των αρθρογράφων

• μπ   ,  μ  μ ,           πορώ να καταλάβω διαβάζοντας εγάλα κεί ενα τις α όψεις 
      π               και τις στάσεις του συγγραφέα οι ο οίες δε φαίνονται καθαρά 
 μ ,   στο κεί ενο

• μπ      μ     μ , ορώ να καταλάβω και να ερ ηνεύσω όλα τα είδη κει ένων
     π. . , ,χ λογοτεχνικά ειδησεογραφικά
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• μπ    μ    μ ,         ορώ να καταλάβω εγάλα και δύσκολα κεί ενα διακρίνοντας 
    μ  ,  το ύφος και το νόη ά τους

• μπ   ,  π π ,  ,ορώ να καταλάβω χωρίς ροσ άθεια σχεδόν ό τι 
.  διαβάσω

π  μπ   Ε ίσης ορώ να

  π     μπ ...Θα ήθελα ε ίσης όταν διαβάζω να ορώ

 π  μ   Η ρόοδός ου όταν γράφω

μ       π   Σχη άτισε σε κάθε κύκλο τη φατσούλα ου εκφράζει την 
π    π    . ε ιτυχία κάθε κριτηρίου ου αναφέρεται στις δηλώσεις

               ,  μ       μ .Όχι δεν εί αι σε θέση να το κάνω ακό η
  μπ   Άρχισα να ορώ να το  

.κάνω
                  π  μ !     . Μ ράβο ου Το κάνω χωρίς δυσκολία

 Ω...ΟΤΑΝ ΓΡΑΦ

• μπ    μ  π  ,ορώ να γράψω ια α λή κάρτα

                                      
• μπ    μ    π , ορώ να γράψω ικρές φράσεις και ροτάσεις  

    

• μπ   π    π    π ,   ορώ να εριγράψω ένα γεγονός ου συνέβη στο αρελθόν
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• μπ  ορώ  π    μ  π μ , π. .              να εριγράψω ένα γεγονός ε λε το έρεια χ ένα

               μ  μ  μ  π    μ                 ατύχη α ε ορφή ρε ορτάζ για να δη οσιευτεί σε
               μ , εφη ερίδα

• μπ   π   μ  π  μ  ,                    ορώ να εριγράψω ένα αντικεί ενο ου ου ανήκει

• μπ   π  μ  π μ   μ ,                         π. . ορώ να εριγράψω ε λε το έρεια ένα κτίσ α χ το 
π  μ ,   μ ,                                               σ ίτι ου το σχολείο ου

• μπ   π    μ   π   ορώ να εριγράψω ένα χώρο ε τον ο οίο έχω ιδιαίτερη 
, π. .  μ  μ ,σχέση χ το δω άτιό ου

                                                
 π  μ   Η ρόοδός ου όταν γράφω

 Ω...ΟΤΑΝ ΓΡΑΦ

• μπ  ορώ  π   π  π   π π ,                να εριγράψω ένα τό ο ου γνωρίζω ροσω ικά

• μπ   π    μ                         ορώ να εριγράψω τον εαυτό ου και τις συνθήκες
                μ ,                                                                    διαβίωσής ου

• μπ  ορώ  π    μ   π π                  να εριγράψω την οικογένειά ου ή ο οιοδή οτε
     π μ  μ  π π ,                                                    αγα η ένο ου ρόσω ο

• μπ   π   ,                                                       ορώ να εριγράψω ένα ζώο

• μπ  ορώ ν  π    π  μ                   α εριγράψω και να αρουσιάσω σύντο α τη ζωή
                μ  (  μ μ ),                                     ενός ατό ου βιογραφικό ση είω α

• μπ   π  μ   π μ  μ  ,               ορώ να αρουσιάσω σύντο α το αγα η ένο ου βιβλίο

• μπ    π μ    ,                  ορώ να αφηγηθώ ραγ ατικά ή φανταστικά γεγονότα

• μπ  ορώ    π μ   ,                 π. .να γράψω οδηγίες ροσανατολισ ού στο χώρο χ  
 ,                                                                               στρίψε αριστερά
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• μπ  ορώ       μ ,              να γράψω οδηγίες χρήσης για διάφορα αντικεί ενα
              , μ , .                                                      εργαλεία φάρ ακα κτλ

• μπ       π  π π                                  ορώ να γράψω οδηγίες για το ώς ρέ ει να 
μπ μ , π. .  μ  μ ,συ εριφερό αστε χ σε ηλικιω ένα άτο α  

• μπ       π  π   π ,            ορώ να γράψω οδηγίες για το ώς αίζεται ένα αιχνίδι
                                             

                                                          
 π  μ   Η ρόοδός ου όταν γράφω

 Ω...ΟΤΑΝ ΓΡΑΦ

• μπ    μ                                  ορώ να γράψω σύντο ες και σαφείς οδηγίες για 
   μ ,την κατασκευή ενός αντικει ένου  

• μπ     μ ,                                              ορώ να γράψω οδηγίες αγειρικής
             

• μπ    μ  π ,                                                    ορώ να γράψω ια ρόσκληση
              

• μπ    μ  π ,                                                        ορώ να γράψω ια ε ιστολή
              

• μπ    μ  , ορώ να φτιάξω ια αφίσα
              

              

• μπ  ορώ      μ  μ  μ ,            να αιτιολογήσω και να εξηγήσω ε συντο ία γνώ ες
              

• μπ  ορώ    π  μ  π    μ ,                  να εξηγήσω την ά οψή ου άνω σε ένα ζήτη α
  μ    π μ      μ μαιτιολογώντας το ε αναφορά στα λεονεκτή ατα και ειονεκτή ατα 

  μ ,των διαφόρων γνω ών

• μπ   π   π μ                πορώ να ανα τύξω ένα ε ιχείρη α και να δώσω λόγους υ έρ 
  μ  μ  π ,                                         ή κατά ιας συγκεκρι ένης ά οψης

• μπ                             ορώ να αξιολογήσω διάφορες ιδέες και λύσεις ενός
π μ ,                                                                      ροβλή ατος

205



• μπ  ορώ   π     π  μ                  να κάνω υ οθέσεις για αιτίες και συνέ ειες ιας
,                                                                        κατάστασης

• μπ  ορώ  π  π                         να υ οστηρίξω α όψεις αναφέροντας σχετικά
π μ ,αραδείγ ατα

                                                                    
 π  μ   Η ρόοδός ου όταν γράφω

 Ω...ΟΤΑΝ ΓΡΑΦ

• μπ   ορώ να γράψ  π    μ  ω άντα χωρίς να συ βουλευτώ ορθογραφικό
 μ  .                                                            ή ερ ηνευτικό λεξικό

    

π  μπ   Ε ίσης ορώ να

  π     μπ ...Θα ήθελα ε ίσης όταν γράφω να ορώ

Παρουσίαση της καλύτερης εργασίας μου
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μ :............................................................... :................. μ .:....................Όνο α Τάξη Η ερ  

   π        ....................Η καλύτερη εργασία ου έχω γράψει αυτή τη σχολική χρονιά είναι
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..

 π      μ , ...................................................Θεωρώ ως είναι η καλύτερη εργασία ου γιατί
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..

  / , π .................................................................................Έχω γίνει καλύτερος η ε ειδή
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...
........................................................................................................................................
.

μ  ......................................................................................................Χρειάζο αι βοήθεια
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...
........................................................................................................................................
.

 μπ     π    μ ,  ..........................Αν ορούσα να αλλάξω κάτι α ό τις εργασίες ου θα άλλαζα
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...
........................................................................................................................................
.

 π  Σχόλια εκ αιδευτικού       / μΣχόλια γονέα κηδε όνα
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Επιστολή για την εισαγωγή στην επόμενη σχολική χρονιά  

 μ  πΓράψε ια ε ισ  π     π μ    , τολή ρος το δάσκαλο της ε ό ενής σου σχολικής χρονιάς στον 
π   π        ,ο οίο να εριγράφεις τις ικανότητές σου όταν διαβάζεις και γράφεις  

μ π  π  π μ     π  χρησι ο οιώντας κά οιο αράδειγ α δραστηριότητας ή εργασίας α ό το 
 . φάκελό σου

.......................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI:

Γραπτή δοκιμασία
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π  μ  Γρα τή δοκι ασία

  Ε΄ τάξη

μ π μ : ................................................Ονο ατε ώνυ ο

μ .: ...........................................................Η ερ

 :Μέρος Α΄   μΚατανόηση κει ένου

 :Μέρος Β΄   π   Παραγωγή γρα τού λόγου
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Να  διαβάσεις  με  προσοχή  το  κείμενο  «Ο  ποντικός  που  έτρωγε 
γάτους» (του Τζιάννι Ροντάρι) και μετά να λύσεις προσεκτικά όλες 
τις ασκήσεις. 

«Ο ποντικός που έτρωγε γάτους» (του Τζιάννι Ροντάρι)

Ένας γεροποντικός της βιβλιοθήκης πήγε να βρει τα ξαδέλφια του που 

μένανε στην οροφή και δεν γνώριζαν καλά τον κόσμο. 

 Εσείς  ξέρετε  πολύ  λίγο  τον  κόσμο  –  έλεγε  στους  ντροπαλούς 

συγγενείς του – κι ίσως να μην ξέρετε ούτε να διαβάζετε. 

 Ε, πόσα ξέρεις εσύ! αναστέναζαν εκείνοι.

 Για παράδειγμα, έχετε φάει ποτέ γάτο;

 Ε, πόσα ξέρεις εσύ! Μα εδώ στα μέρη μας οι 

γάτοι τρώνε τα ποντίκια. 

 Γιατί είστε αγράμματοι. Εγώ έχω φάει πάνω 

από έναν και σας διαβεβαιώνω ότι δεν έκαναν 

ούτε «κιχ». 

 Και τι γεύση είχανε;

 Χαρτιού και μελανιού κατά τη γνώμη μου. Αλλά αυτό δεν είναι 

τίποτα. Έχετε φάει ποτέ σκύλο;

 Θα αστειεύεσαι!

 Εγώ έφαγα έναν, μόλις χθες. Ένα λυκόσκυλο. Είχε κάτι ποδάρες... 

Μάλιστα, άφησε να τον φάω ήσυχα ήσυχα και δεν έβγαλε ούτε 

«κιχ». 

 Και τι γεύση είχε;

 Χαρτιού, χαρτιού. Και ρινόκερο έχετε φάει ποτέ;
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 Ε,  εσύ  ξέρεις  πολλά!  Μα εμείς  ρινόκερο  δεν  έχουμε  δει  ποτέ. 

Μοιάζει με παρμεζάνα ή με ροκφόρ;

 Μοιάζει  με  ρινόκερο  φυσικά.  Κι  έχετε  φάει  ποτέ  ελέφαντα, 

καλόγηρο, πριγκίπισσα και χριστουγεννιάτικο δέντρο;

Εκείνη  τη  στιγμή  ο  γάτος  που  καθόταν  κι  άκουγε  πίσω  από  ένα 

μπαούλο πετάχτηκε έξω με ένα απειλητικό νιαούρισμα.  Ήταν ένας 

μαύρος γάτος ολοζώντανος με μουστάκια και νύχια. Τα ποντικάκια 

σκοτώθηκαν να μπουν στη φωλιά τους, εκτός από τον ποντικό της 

βιβλιοθήκης, που από την έκπληξή του μαρμάρωσε σαν αγαλματάκι. 

Ο γάτος τον άρπαξε κι άρχισε να παίζει μαζί του. 

 Εσύ είσαι ο ποντικός που τρώει γάτους;

 Εγώ  εξοχότατε...  Πρέπει  να  με  καταλάβετε...  Αφού  μένω  στη 

βιβλιοθήκη...

 Καταλαβαίνω,  καταλαβαίνω.  Τους  τρως  σε  φωτογραφία, 

τυπωμένους στο χαρτί.

 Καμιά φορά, αλλά μόνο για λόγους μελέτης.  

 Ασφαλώς. Κι εγώ εκτιμώ το διάβασμα. Αλλά δε σου φαίνεται ότι 

θα έπρεπε να ΄χες μελετήσει και λιγάκι από την πραγματικότητα; 

Θα ’χες μάθει ότι γάτοι δεν είναι όλοι φτιαγμένοι από χαρτί,  κι 

ούτε όλοι οι ρινόκεροι αφήνονται να φαγωθούν από ποντίκια. 

Για καλή τύχη του φτωχού αιχμαλώτου, ο γάτος αφαιρέθηκε για μια 

στιγμή, γιατί είδε μια αράχνη να περνά στο πάτωμα. Ο ποντικός της 

βιβλιοθήκης με δυο πηδήματα γύρισε ανάμεσα στα βιβλία του κι ο 

γάτος αρκέστηκε στο να φάει την αράχνη. 
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Μέρος Α΄: Κατανόηση κειμένου (100 μονάδες)

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο «Ο ποντικός που έτρωγε γάτους» του Τζιάννι 
Ροντάρι και κάνετε τις πιο κάτω εργασίες: 

• Υπογραμμίστε τη σωστή απάντηση που είναι μία κάθε φορά (20 μονάδες)

1) Κατά το γεροποντικό τα ξαδέλφια του:

α) ήταν ντροπαλά γ) δεν είχαν φάει ποτέ γάτο

         β) ήταν αγράμματα δ) ήξεραν πολλά πράγματα

2) Κατά τα ξαδέλφια του ο γεροποντικός: 

α) ήταν φαντασμένος γ) του άρεσε να τρώει γάτους

β) ήξερε πολλά πράγματα  δ) δεν ήξερε τίποτα 

3) Όταν εμφανίστηκε ο γάτος, ο γεροποντικός:

α) έτρεξε να γλιτώσει γ)  έτρεξε,  αλλά πιάστηκε  αιχμάλωτος   β) 

έμεινε ακίνητος δ) έφαγε το γάτο 

4) Ο γάτος συμβούλεψε το γεροποντικό: 

α) να «διαβάζει» περισσότερα    γ)  να  «μελετήσει»  και  λίγο  την 

βιβλία                                                     πραγματικότητα 

β) να μην τρώει γάτους               δ)  να  σταματήσει  να  «διαβάζει» 

βιβλία

5) Τελικά 

α) ο γάτος έφαγε το γεροποντικό γ) ο ποντικός έμεινε αιχμάλωτος

β) ο ποντικός συνέχισε το «διάβασμα» δ) ο ποντικός γλίτωσε

• Μια περίληψη άνω κάτω. 
Γράψτε  αριθμούς  στις  παρενθέσεις,  για  να  δείξετε  με  ποια  σειρά 
διαδραματίστηκαν τα γεγονότα στο κείμενο. (20 μονάδες)

(.....) Όταν τους βρήκε, άρχισε να τους διηγείται τα κατορθώματά του. Τους είπε ότι    
         είχε φάει γάτους σκύλους, ρινόκερους και ένα σωρό άλλα πράγματα που είχαν 
         γεύση μελανιού και χαρτιού. 
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(.....) Ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά τους ένας ολοζώντανος γάτος. 

(.....) Ο γεροποντικός φάνηκε τυχερός και γλίτωσε, γιατί εκείνη τη στιγμή μια 
         αράχνη απόσπασε την προσοχή του γάτου. 

(.....) Μια μέρα ένας γεροποντικός, που ζούσε σε μια βιβλιοθήκη, πήγε να βρει τα 
        ξαδέλφια του που ζούσαν στην οροφή.

(.....) Ο γάτος άρπαξε το γεροποντικό, που από τη σαστιμάρα του έμεινε ακίνητος 
         και άρχισε να παίζει μαζί του. Οι άλλοι ποντικοί κατάφεραν να ξεφύγουν. 
• Απαντήστε στις πιο κάτω ερωτήσεις: (60 μονάδες)

1) Από πού φαίνεται ότι ο γεροποντικός φοβόταν πολύ το γάτο;

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2) Ο γάτος είπε στο γεροποντικό ότι: «θα έπρεπε να είχε μελετήσει και λιγάκι την 
πραγματικότητα». Τι ήθελε να του πει;

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3) Ποιος είναι τελικά... ο ποντικός που έτρωγε γάτους;

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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Μέρος Β΄: Παραγωγή γραπτού λόγου (100 μονάδες)

Με αφορμή το κείμενο του Τζιάννι Ροντάρι να φανταστείτε και να γράψετε ένα 
δικός σας παραμύθι, το οποίο θα δημοσιοποιήσετε στο περιοδικό του σχολείου 
σας. Ήρωες του παραμυθιού να είναι οπωσδήποτε γάτες και ποντικοί. Να βάλετε 
τη φαντασία και το χιούμορ που διαθέτετε. 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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........................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..................................................................................................................................

......................................................................................................................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII:

Φύλλο καταγραφής της βαθμολογίας από την εξέταση μέσω 

του συστήματος γλωσσικής αξιολόγησης DIALANG
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μ π μ  μ / : ................................................................................Ονο ατε ώνυ ο αθητή τριας
: ...........................    μ .: .................................................................................Τάξη Η ερ

 π  Παραγωγή γρα τού λόγου

π π  Ε ί εδο

C 2

C 1

B  2

B  1

A  2

A  1

π   μ  Ανασκό ηση των θε άτων

 Καταλληλότητα

Ακρίβεια

 π  Γενική αραγωγή
π  γρα τού λόγου
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  Κατατακτήρια εξέταση

901-1000

601-900

401-600

201-400

101-200

0-100

  Ανατροφοδότηση αυτοαξιολόγησης

...........................................................................................................................................

.

...........................................................................................................................................

.

...........................................................................................................................................

.

 π  Κατανόηση γρα τού λόγου

π π  Ε ί εδο

C 2

C 1

B  2

B  1

A  2

A  1
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π   μ  Ανασκό ηση των θε άτων

  Αναγνώριση της κύριας 
 ιδέας

 Γενική κατανόηση 
π    γρα τού λόγου

Κατανόηση 
μπ μ   συ ερασ άτων

 Ανάγνωση για 
 π μκατανόηση λε το ερειών 

  Ανατροφοδότηση αυτοαξιολόγησης

...........................................................................................................................................

.

...........................................................................................................................................

.

...........................................................................................................................................

.

...........................................................................................................................................

.

...........................................................................................................................................

.

...........................................................................................................................................

.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:

Περιγραφή των έξι βασικών επιπέδων γλωσσομάθειας του 

ΚΕΠ
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Περιγραφή των έξι βασικών επιπέδων γλωσσομάθειας του ΚΕΠ

Κατανόηση γραπτού λόγου

A1
Μπορώ να καταλάβω τη γενική ιδέα απλών κειμένων με 
πληροφοριακό χαρακτήρα και μικρές απλές περιγραφές, ιδιαίτερα αν 
περιέχουν εικόνες που βοηθούν στην κατανόηση του κειμένου.

A1
Μπορώ να καταλάβω πολύ σύντομα, απλά κείμενα, συνδυάζοντας γνωστά 
ονόματα, λέξεις, και βασικές φράσεις, ξαναδιαβάζοντας, για παράδειγμα, 
τμήματα του κειμένου.

A1
Μπορώ να ακολουθήσω σύντομες, απλές οδηγίες, ιδιαίτερα αν 
συνοδεύονται από εικόνες.

A1
Μπορώ να αναγνωρίσω γνωστά ονόματα, λέξεις και πολύ απλές φράσεις 
σε απλές ανακοινώσεις στις πιο συνηθισμένες καθημερινές καταστάσεις.

A1 Μπορώ να καταλάβω σύντομα, απλά μηνύματα, π.χ. σε κάρτες.

A2
Μπορώ να καταλάβω σύντομα, απλά κείμενα που περιέχουν τις πιο 
συνηθισμένες λέξεις, συμπεριλαμβανομένων μερικών γνωστών διεθνών 
λέξεων.

A2
Μπορώ να καταλάβω μικρά, απλά κείμενα γραμμένα στην κοινή 
καθημερινή γλώσσα.

A2 Μπορώ να καταλάβω μικρά απλά κείμενα σχετικά με τη δουλειά μου.

A2
Μπορώ να βρω συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλό καθημερινό υλικό 
όπως π.χ. διαφημίσεις, διαφημιστικά/ενημερωτικά φυλλάδια, καταλόγους 
εστιατορίων και δρομολόγια.

A2
Μπορώ να εντοπίσω συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλό γραπτό υλικό 
όπως π.χ. γράμματα, διαφημιστικά/ενημερωτικά φυλλάδια και μικρά 
άρθρα σε εφημερίδες τα οποία περιγράφουν γεγονότα.

A2 Μπορώ να καταλάβω απλά, σύντομα προσωπικά γράμματα.

A2
Μπορώ να καταλάβω τυπικά καθημερινά γράμματα και φαξ με οικεία 
θέματα.

A2
Μπορώ να καταλάβω απλές οδηγίες σε μηχανήματα που συναντούμε στην 
καθημερινή ζωή όπως είναι ένα καρτοτηλέφωνο.

A2
Μπορώ να καταλάβω καθημερινές επιγραφές και ανακοινώσεις σε 
δημόσιους χώρους, όπως είναι οι δρόμοι, εστιατόρια, σιδηροδρομικοί 
σταθμοί και χώροι εργασίας.

B1
Μπορώ να καταλάβω απλά κείμενα με θέματα που ανήκουν σε περιοχές 
που μ’ ενδιαφέρουν.

B1
Μπορώ να βρω και να κατανοήσω γενικές πληροφορίες που χρειάζομαι 
για καθημερινό υλικό, όπως γράμματα, φυλλάδια, και σύντομα επίσημα 
έγγραφα.

B1
Μπορώ να ψάξω σε ένα μεγάλο κείμενο ή σε αρκετά μικρά κείμενα για 
να βρω συγκεκριμένες πληροφορίες που χρειάζομαι προκειμένου να 
ολοκληρώσω μία εργασία.
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B1
Μπορώ να αναγνωρίσω τα σημαντικά σημεία σε απλά άρθρα εφημερίδας 
σχετικά με οικεία θέματα.

B1
Μπορώ να αναγνωρίσω τα κύρια συμπεράσματα σε κείμενα στα οποία 
αναπτύσσονται επιχειρήματα.

B1
Μπορώ να αναγνωρίσω τη γενική ανάπτυξη ενός επιχειρήματος σ’ ένα 
κείμενο αλλά όχι υποχρεωτικά και τις λεπτομέρειές του.

B1
Μπορώ να καταλάβω αρκετά καλά περιγραφές γεγονότων, 
συναισθημάτων και επιθυμιών σε προσωπικά γράμματα, ώστε να 
διατηρήσω αλληλογραφία με ένα φίλο ή γνωστό.

B1
Μπορώ να καταλάβω τις οδηγίες χρήσης για μία συσκευή, όταν είναι 
γραμμένες καθαρά και απλά.

B2
Μπορώ να διαβάσω αλληλογραφία σχετική με τα ενδιαφέροντά μου 
και να καταλάβω εύκολα το βασικό νόημα.

B2
Μπορώ να καταλάβω εξειδικευμένα άρθρα που δεν είναι σχετικά με τον 
τομέα μου, εφόσον μπορώ να χρησιμοποιήσω λεξικό ώστε να είμαι 
σίγουρος/η για την ορολογία.

B2
Μπορώ να διαβάσω διάφορα είδη κειμένων αρκετά εύκολα σε 
διαφορετικό ρυθμό και με διάφορους τρόπους ανάλογα με τον σκοπό μου 
και τον τύπο του κειμένου.

B2
Κατέχω ένα ευρύ λεξιλόγιο για την ανάγνωση και κατανόηση ενός 
γραπτού κειμένου, αλλά μερικές φορές έχω δυσκολία με λιγότερο κοινές 
λέξεις και φράσεις.

B2
Μπορώ να διαβάσω γρήγορα μακροσκελή και σύνθετα κείμενα, 
εντοπίζοντας σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες.

B2
Μπορώ να πάρω πληροφορίες, ιδέες και γνώμες από πολύ 
εξειδικευμένες πηγές για το αντικείμενό μου.

B2

Μπορώ να αναγνωρίσω γρήγορα το περιεχόμενο και τη σχέση 
ειδησεογραφικών θεμάτων, άρθρων και δελτίων πάνω σ’ ένα ευρύ φάσμα 
ειδικών θεμάτων και να αποφασίζω αν χρειάζεται να τα μελετήσω 
περισσότερο.

B2
Μπορώ να καταλάβω άρθρα και εκθέσεις που αφορούν σύγχρονα 
προβλήματα, για τα οποία οι συγγραφείς υιοθετούν μια συγκεκριμένη 
στάση ή άποψη.

C1
Μπορώ να καταλάβω λεπτομερώς ένα ευρύ φάσμα μακροσκελών, 
σύνθετων κειμένων με την προϋπόθεση ότι μπορώ να διαβάσω πάλι 
δύσκολα μέρη.

C1

Σε ένα διάφορα μακροσκελή και σύνθετα κείμενα από την κοινωνική, 
επαγγελματική ή ακαδημαϊκή ζωή, μπορώ να εντοπίσω λεπτά σημεία 
νοήματος, συμπεριλαμβανομένων στάσεων και απόψεων που δεν 
δηλώνονται καθαρά.

C1
Μπορώ να καταλάβω οποιαδήποτε αλληλογραφία με περιστασιακή 
χρήση λεξικού.

C1 Μπορώ να καταλάβω τις λεπτομέρειες μακροσκελών και σύνθετων 
οδηγιών που αφορούν μια μηχανή ή διαδικασία, ακόμη και πέρα από 
τη δική μου ειδικότητα, εφόσον μπορώ να ξαναδιαβάσω δύσκολα 
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σημεία.

C2

Μπορώ να κατανοήσω και να ερμηνεύσω σχεδόν όλα τα είδη γραπτού 
λόγου ακόμη και αφηρημένα με σύνθετη δομή γραπτά ή λογοτεχνικά 
γραπτά με ιδιαίτερα στοιχεία καθομιλουμένης και μη λογοτεχνικά 
κείμενα.

C2
Μπορώ να καταλάβω ένα ευρύ φάσμα μεγάλων και σύνθετων 
κειμένων, κατανοώντας πλήρως λεπτές διακρίσεις ύφους και νοήματος 
που δηλώνονται ευθέως ή υπονοούνται.

 

Παραγωγή γραπτού λόγου

A1 Μπορώ να γράψω απλά σημειώματα σε φίλους.

A1 Μπορώ να περιγράψω το μέρος στο οποίο μένω.

A1 Μπορώ να συμπληρώσω έντυπα με προσωπικές πληροφορίες.

A1 Μπορώ να γράψω απλές μεμονωμένες φράσεις και προτάσεις.

A1 Μπορώ να γράψω μια απλή κάρτα.

A1
Μπορώ να γράψω σύντομα γράμματα και μηνύματα με τη βοήθεια 
λεξικού.

A2
Μπορώ να δώσω μικρές, βασικές περιγραφές γεγονότων και 
δραστηριοτήτων.

A2
Μπορώ να γράψω πολύ απλά προσωπικά γράμματα για να εκφράσω 
ευχαριστίες και να απολογηθώ.

A2
Μπορώ να γράψω μικρά, απλά σημειώματα και μηνύματα σχετικά με 
ζητήματα της καθημερινής ζωής.

A2 Μπορώ να περιγράψω σχέδια και διακανονισμούς.

A2 Μπορώ να εξηγήσω κάτι που μου αρέσει ή δεν μου αρέσει.

A2
Μπορώ να περιγράψω την οικογένειά μου, τις συνθήκες διαβίωσής 
μου, το σχολείο μου, την τωρινή ή την πιο πρόσφατη δουλειά μου.

A2
Μπορώ να περιγράψω δραστηριότητες του παρελθόντος και 
προσωπικές εμπειρίες.

B1
Μπορώ να γράψω πολύ σύντομες εκθέσεις, που δίνουν πληροφορίες 
για καθημερινά γεγονότα και να δηλώσω τους λόγους των πράξεων.

B1
Μπορώ να συνοψίσω, να αναφέρω και να δώσω τη γνώμη μου για 
τεκμηριωμένες πληροφορίες πάνω σε οικεία ζητήματα στο αντικείμενό 
μου με κάποια εμπιστοσύνη.

B1
Μπορώ να γράψω προσωπικά γράμματα που περιγράφουν εμπειρίες, 
συναισθήματα και γεγονότα λεπτομερώς.

B1
Μπορώ να περιγράψω βασικές λεπτομέρειες απρόβλεπτων 
συμβάντων, π.χ. ενός ατυχήματος.

B1 Μπορώ να περιγράψω όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες.

B1 Μπορώ να πάρω μηνύματα που περιγράφουν πληροφορίες, 
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προβλήματα κτλ.

B1
Μπορώ να περιγράψω την πλοκή ενός βιβλίου ή μιας ταινίας και να 
περιγράψω τις αντιδράσεις μου.

B1
Μπορώ με συντομία να αιτιολογήσω και να εξηγήσω γνώμες, σχέδια 
και ενέργειες.

B2
Μπορώ να εξηγήσω μια άποψη πάνω σ’ένα τοπικό ζήτημα δίνοντας τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διάφορων γνωμών.

B2
Μπορώ να αναπτύξω ένα επιχείρημα και να δώσω λόγους υπέρ ή κατά 
μιας συγκεκριμένης άποψης.

B2 Μπορώ να αξιολογήσω διάφορες ιδέες και λύσεις ενός προβλήματος.

B2 Μπορώ να συνθέσω πληροφορίες και επιχειρήματα από διάφορες πηγές.

B2 Μπορώ να δημιουργήσω μια αλυσίδα από λογικά επιχειρήματα.

B2
Μπορώ να κάνω υποθέσεις για αιτίες, συνέπειες και υποθετικές 
καταστάσεις.

C1
Μπορώ να επεκταθώ και να υποστηρίξω απόψεις σε κάποια έκταση, 
εκφράζοντας δευτερεύοντα σημεία, αιτίες και σχετικά παραδείγματα.

C1
Μπορώ να αναπτύξω ένα επιχείρημα με συστηματικό τρόπο, δίνοντας την 
κατάλληλη έμφαση σε σημαντικά σημεία και παρουσιάζοντας 
λεπτομέρειες για να υποστηρίξω τα λεγόμενά μου.

C1
Μπορώ να δώσω σαφείς, λεπτομερείς περιγραφές πολύπλοκων 
θεμάτων.

C1 Μπορώ να γράψω συνήθως χωρίς τη βοήθεια λεξικού.

C1
Μπορώ να γράψω τόσο καλά ώστε το κείμενό μου χρειάζεται να ελεγχθεί 
γλωσσικά μόνο αν είναι ένα σημαντικό κείμενο.

C2
Μπορώ να δώσω την κατάλληλη και αποτελεσματική λογική δομή, η 
οποία βοηθάει τον αναγνώστη να βρει τα σημαντικά σημεία.

C2
Μπορώ να δημιουργήσω εκθέσεις καθαρές, σύνθετες με ομαλή ροή, άρθρα 
ή δοκίμια που παρουσιάζουν ένα θέμα, ή να δώσω μία κριτική εκτίμηση 
προτάσεων ή λογοτεχνικών έργων.

C2 Μπορώ να γράψω πάντα χωρίς να συμβουλευτώ λεξικό.

C2
Μπορώ να γράψω τόσο καλά, ώστε οι φυσικοί ομιλητές να μη χρειαστούν 
να ελέγξουν τα κείμενά μου.

C2
Μπορώ να γράψω τόσο καλά ώστε να μην είναι δυνατή κάποια σημαντική 
βελτίωση ακόμη και από δασκάλους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

Πίνακες ανατροφοδότησης για την κατανόηση και την παραγωγή 

γραπτού λόγου, που δινόταν από το σύστημα γλωσσικής 

αξιολόγησης DIALANG
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Πίνακας 55: Ανατροφοδότηση για την ικανότητα  κατανόησης γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου

Α1 Α2 Β1

Ποιους τύπους 

κειμένων καταλαβαίνω

Πολύ σύντομα απλά 
κείμενα, σύντομες 
απλές περιγραφές, 
ιδιαίτερα αν περιέχουν 
εικόνες. Σύντομες 
απλές οδηγίες, π.χ. 
απλές κάρτες, απλές 
ανακοινώσεις.

Κείμενα για οικεία και 
συγκεκριμένα θέματα. 
Σύντομα απλά κείμενα, 
π.χ. συνηθισμένα 
προσωπικά γράμματα, 
τις περισσότερες 
καθημερινές επιγραφές 
και ανακοινώσεις, 
σελίδες τού χρυσού 
οδηγού, διαφημίσεις.  

Ρεαλιστικά κείμενα σε 
στρωτή γλώσσα με 
θέματα σχετικά με τα 
ενδιαφέροντά μου. 
Καθημερινό υλικό, 
όπως γράμματα, 
φυλλάδια και σύντομα 
επίσημα έγγραφα. 
Άρθρα εφημερίδων με 
στρωτή γλώσσα για 
οικεία θέματα και 
περιγραφές 
γεγονότων. 
Προσωπικά γράμματα 
που εκφράζουν 
συναισθήματα και 
επιθυμίες. Οδηγίες 
χρήσης για κάποια 
συσκευή γραμμένες με 
σαφήνεια και σε 
στρωτή γλώσσα. 

Τι καταλαβαίνω Οικεία ονόματα, λέξεις 
και βασικές φράσεις.

Καταλαβαίνω σύντομα 
απλά κείμενα. Βρίσκω 
συγκεκριμένες 
πληροφορίες σε απλό 
καθημερινό υλικό.

Καταλαβαίνω απλά 
ρεαλιστικά κείμενα. 
Καταλαβαίνω σαφώς 
γραμμένη 
επιχειρηματολογία 
(αλλά όχι 
απαραιτήτως όλες τις 
λεπτομέρειες). 
Καταλαβαίνω απλές 
και ξεκάθαρες 
οδηγίες. Βρίσκω 
γενικές πληροφορίες 
που χρειάζομαι σε 
καθημερινό υλικό. 
Εντοπίζω 
συγκεκριμένες 
πληροφορίες σε ένα 
εκτεταμένο ή σε 
αρκετά διαφορετικά 
κείμενα. 

Όροι και προϋποθέσεις Μεμονωμένες φράσεις 
κάθε φορά, 
επανάληψη 
ανάγνωσης κάποιων 
κομματιών του 

Περιορισμένος/η 
κυρίως στη 
συνηθισμένη 
καθημερινή γλώσσα 
και στη γλώσσα που 

Έχω την ικανότητα να 
εντοπίζω κύρια 
συμπεράσματα και να 
παρακολουθώ 
επιχειρηματολογία σε 

226



κειμένου. έχει σχέση με την 
εργασία μου. 

απλά στρωτά κείμενα. 

 

Κατανόηση γραπτού λόγου

Β2 Γ1 Γ2

Ποιους τύπους 

κειμένων καταλαβαίνω

Αλληλογραφία σχετική 
με τα ενδιαφέροντά 
μου. Μεγαλύτερα 
κείμενα 
συμπεριλαμβανομένων 
και εξειδικευμένων 
άρθρων έξω από τον 
τομέα μου και 
ιδιαίτερα 
εξειδικευμένων 
πληροφοριών που 
εμπίπτουν στον τομέα 
μου. Άρθρα και 
αναφορές σε σύγχρονα 
προβλήματα με 
συγκεκριμένες 
απόψεις. 

Μεγάλης έκτασης 
σύνθετα κείμενα. 
Σύνθετες οδηγίες για 
ένα νέο μηχάνημα ή 
διαδικασία έξω από 
τον τομέα μου.   

Μεγάλη ποικιλία 
μεγάλων και 
σύνθετων κειμένων – 
σχεδόν όλες οι μορφές 
του γραπτού λόγου. 
Κείμενα λογοτεχνικά 
ή μη αφηρημένα, με 
σύνθετη δομή ή 
γραμμένα στην 
καθομιλουμένη 
γλώσσα.  

Τι καταλαβαίνω Κατανόηση γραπτού 
λόγου με τη βοήθεια 
εκτεταμένου 
ενεργητικού 
λεξιλογίου. Δυσκολία 
σε λιγότερο 
χρησιμοποιούμενες 
φράσεις, σε 
ιδιωματισμούς και 
ορολογία. Κατανοώ το 
ουσιαστικό νόημα της 
αλληλογραφίας στο 
αντικείμενό μου, 
καθώς και 
εξειδικευμένων 
άρθρων έξω από αυτό. 
Συλλέγω πληροφορίες, 
ιδέες και απόψεις από 
πηγές που είναι 
ιδιαίτερα 
εξειδικευμένες στο 
αντικείμενό μου. 
Εντοπίζω σχετικές 
λεπτομέρειες σε 
εκτεταμένα κείμενα.   

Αναγνωρίζω λεπτά 
σημεία λεπτομερειών, 
στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται 
θέσεις και απόψεις που 
δεν εκφράζονται 
σαφώς. Καταλαβαίνω 
σύνθετα κείμενα σε 
βάθος, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται 
θέσεις και απόψεις. 

Καταλαβαίνω 
αποχρώσεις ύφους και 
νοήματος που είτε 
υπονοούνται είτε 
εκφράζονται με 
απόλυτη σαφήνεια.  

Όροι και προϋποθέσεις Μπορώ να διαβάσω 
διάφορων ειδών 
κείμενα με 
διαφορετική 

Κατανόηση 
λεπτομερειών ενός 
σύνθετου κειμένου 
συνήθως μόνο αν τα 

Λίγοι περιορισμοί – 
μπορώ να 
καταλαβαίνω και να 
ερμηνεύω σχεδόν όλες 
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ταχύτητα και με 
διαφορετικούς 
τρόπους, ανάλογα με 
το σκοπό και τον τύπο 
του κειμένου. 

δύσκολα μέρη 
ξαναδιαβαστούν. 
Περιστασιακή χρήση 
του λεξικού. 

τις μορφές γραπτού 
λόγου. Ασυνήθιστες ή 
αρχαΐζουσες λέξεις 
και φράσεις μπορεί να 
μου είναι άγνωστες, 
αλλά σπάνια θα 
επηρεάσουν την 
κατανόησή μου.  

 Πίνακας 56: Ανατροφοδότηση για την ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου

Παραγωγή γραπτού λόγου

Α1 Α2 Β1

Ποιους τύπους 

κειμένων μπορώ να 

γράψω

Πολύ σύντομα 
κομμάτια γραπτού 
λόγου: μεμονωμένες 
λέξεις και πολύ 
σύντομες βασικές 
προτάσεις. Για 
παράδειγμα απλά 
μηνύματα, 
σημειώματα, έντυπα 
και κάρτες. 

Συνήθως μικρά, απλά 
κομμάτια γραπτού 
λόγου. Για 
παράδειγμα, απλά 
προσωπικά γράμματα, 
κάρτες, μηνύματα, 
έντυπα.  

Μπορώ να γράψω ένα 
συνεχές κατανοητό 
και συνεκτικό 
κείμενο. 

Τι μπορώ να γράψω Λεπτομέρειες 
απαραίτητες για τη 
συμπλήρωση απλών 
ταξιδιωτικών εντύπων. 
Σύντομες απλές 
προτάσεις που 
συνδέονται με 
συνδέσμους, όπως το 
«και» ή το «έπειτα». 

Αυτά τα κείμενα 
συνήθως περιγράφουν 
άμεσες ανάγκες, 
προσωπικά γεγονότα, 
γνωστά μέρη, κτλ. 
Αυτά τα κείμενα 
συνήθως αποτελούνται 
από σύντομες κύριες 
προτάσεις. Μπορώ να 
χρησιμοποιήσω τους 
πιο συχνούς 
συνδέσμους (και, 
αλλά, διότι) για να 
συνδέσω προτάσεις, με 
σκοπό να αφηγηθώ μια 
ιστορία ή να 
περιγράψω κάτι, όπως 
έναν κατάλογο από 
στοιχεία.  

Μπορώ να μεταφέρω 
απλές πληροφορίες σε 
φίλους, σε 
υπαλλήλους, κ.ά. που 
εμφανίζονται στην 
καθημερινή ζωή. 
Μπορώ να μεταδώσω 
ειδήσεις, να εκφράσω 
σκέψεις για 
αφηρημένα ή 
πολιτιστικά θέματα, 
όπως 
κινηματογραφικές 
ταινίες, μουσική, κ.ά. 
Μπορώ να περιγράφω 
εμπειρίες, 
συναισθήματα και 
γεγονότα με κάποιες 
λεπτομέρειες. 

Όροι και προϋποθέσεις Εκτός από τις πολύ 
συνηθισμένες λέξεις 
και εκφράσεις ο 
συγγραφέας 
χρειάζεται να 
συμβουλευτεί ένα 
λεξικό. 

Μόνο σε οικεία και 
συνηθισμένα θέματα. 
Η σύνταξη ενός 
συνεχούς συνεκτικού 
κειμένου είναι 
δύσκολη. 

Η εμβέλεια των 
κειμένων μπορεί να 
περιορίζεται στα πιο 
οικεία και 
συνηθισμένα, όπως 
είναι οι περιγραφές 
αντικειμένων ή η 
γραπτή παρουσίαση 
μιας ακολουθίας 
πράξεων. Αλλά η 
επιχειρηματολογία 
και θέματα με 
αντιθέσεις για 
παράδειγμα, είναι 
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δύσκολα. 

Παραγωγή γραπτού λόγου

Β2 Γ1 Γ2

Ποιους τύπους 

κειμένων μπορώ να 

γράψω

Μπορώ να γράψω 
ποικίλα διαφορετικά 
κείμενα. 

Μπορώ να γράψω ποικιλία 
διαφορετικών κειμένων. 
Μπορώ να εκφραστώ με 
σαφήνεια και ακρίβεια 
χρησιμοποιώντας τη 
γλώσσα άνετα και 
αποτελεσματικά.    

Μπορώ να γράψω 
ποικιλία 
διαφορετικών 
κειμένων. Μπορώ να 
αποδώσω με 
ακρίβεια λεπτές 
εννοιολογικές 
αποχρώσεις. Μπορώ 
να γράψω με 
πειστικότητα. 

Τι μπορώ να γράψω Μπορώ να εκφράσω 
αποτελεσματικά 
ειδήσεις και απόψεις 
και να τις συσχετίσω 
με αυτές που 
εκφράζουν και οι 
άλλοι. Μπορώ να 
χρησιμοποιήσω 
ποικιλία συνδετικών 
λέξεων για να 
επισημάνω καθαρά τις 
σχέσεις μεταξύ ιδεών. 
Η ορθογραφία και η 
στίξη 
χρησιμοποιούνται με 
σχετική ακρίβεια. 

Μπορώ να παραγάγω 
σωστά δομημένο γραπτό 
λόγο με ομαλή ροή, 
αποδεικνύοντας την 
ελεγχόμενη χρήση 
λειτουργικών δομών, 
συνδέσμων και 
συνεκτικών μηχανισμών. 
Μπορώ να δώσω ακριβή 
χαρακτηρισμό απόψεων 
και θέσεων σε σχέση με το 
βαθμό, για παράδειγμα 
βεβαιότητας/αβεβαιότητας, 
πίστης/αμφιβολίας, 
πιθανότητας. Η διάταξη, η 
δημιουργία παραγράφων 
και η στίξη 
χρησιμοποιούνται με 
συνέπεια και βοηθούν 
στην κατανόηση. Η 
ορθογραφία είναι ακριβής, 
εκτός από περιστασιακές 
απροσεξίες.  

Μπορώ να παραγάγω 
ένα κατανοητό και 
συνοχικό κείμενο, 
χρησιμοποιώντας 
διεξοδικά και με 
κατάλληλο τρόπο 
ποικιλία 
οργανωτικών δομών 
και ευρείας κλίμακας 
συνεκτικούς 
μηχανισμούς. Στην 
παραγωγή γραπτού 
λόγου δεν κάνω 
ορθογραφικά λάθη. 

Όροι και 

προϋποθέσεις

Είναι συνήθως 
δύσκολο το να 
αποδίδει κάποιος 
λεπτές αποχρώσεις, 
όταν εκφράζει την 
άποψή του ή όταν 
μιλά για 
συναισθήματα και 
εμπειρίες. 

Μπορεί να είναι δύσκολο 
να αποδίδει κάποιος 
λεπτές αποχρώσεις, όταν 
εκφράζει την άποψή του ή 
όταν μιλά για 
συναισθήματα και 
εμπειρίες.  

Η χρήση του λεξικού 
δεν είναι 
απαραίτητη, παρά 
μόνο περιστασιακά, 
όταν πρόκειται για 
κάποιους 
εξειδικευμένους 
όρους σε μια μη 
οικεία περιοχή. 
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