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Στις µέρες µας παρατηρείται µια µετάβαση από την παραδοσιακή 
κατευθυνόµενη διδασκαλία στην εποικοδοµιστική, ανοιχτού περιβάλλοντος 
παιδαγωγική. Καθώς το παράδειγµα διδακτικής µετατοπίζεται από τη 
συµπεριφοριστική και γνωσιακή προσέγγιση στις σύγχρονες εποικοδοµιστικές 
προσεγγίσεις, το πεδίο της εκπαιδευτικής πρακτικής,  εξελίσσεται ακολουθώντας τις 
ανάγκες της διδακτικής – µαθησιακής διαδικασίας. 

Από επιστηµολογική άποψη, ο εποικοδοµισµός χαρακτηρίζεται από 
συναλλαγή και υποκειµενισµό. Ο γνωσιακός εποικοδοµισµός και ο κοινωνικός 
εποικοδοµισµός είναι δύο σηµαντικοί κλάδοι του εποικοδοµισµού. Έχουν 
διαφορετικές εστίες προσοχής, αλλά πολλές κοινές απόψεις για τη διδασκαλία και τη 
µάθηση. Ο γνωσιακός εποικοδοµισµός βασίζεται στη θεωρία των Σταδίων Ανάπτυξης 
του Jean Piaget. Οι γνωσιακές θεωρίες του Piaget αποτέλεσαν τη βάση για το 
µοντέλο Ανακαλυπτικής Μάθησης του Jerome Bruner, στο οποίο ο ρόλος του 
δασκάλου είναι αρκετά περιορισµένος. Από την άλλη, η Θεωρία Κοινωνικής 
Ανάπτυξης του Lev Vygotsky υιοθέτησε πολλές από τις απόψεις του Piaget σχετικά 
µε το πώς µαθαίνουν τα παιδιά, αλλά ο Vygotsky έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο 
κοινωνικό πλαίσιο της µάθησης. Ο εποικοδοµισµός του Vygotsky έχει ορισθεί ως 
κοινωνικός εποικοδοµισµός, επειδή τονίστηκε η ζωτική σηµασία της κουλτούρας και 
του κοινωνικού πλαισίου για τη γνωσιακή ανάπτυξη.  

Σε απάντηση της παραδοσιακής κατευθυνόµενης διδασκαλίας, οι 
εποικοδοµιστικές στρατηγικές επιχειρούν να αναπληρώσουν τις παρατηρούµενες 
ανεπάρκειες του συµπεριφορισµού και των θεωριών επεξεργασίας της πληροφορίας 
Επιπλέον, ο εποικοδοµισµός εµπνέει τους µαθητές, επειδή αυτό που µαθαίνει είναι 
σχετικό και έτσι εµποδίζεται η ‘απαθής’ γνώση, δηλαδή, η γνώση που δεν µπορεί να 
µεταφερθεί σε άλλες καταστάσεις ή σε άλλα µαθήµατα. Στον εποικοδοµισµό η γνώση 
θεωρείται σχετική, δηλαδή, τίποτα δεν είναι απόλυτο. Από αυτή την άποψη, η 
µάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβληµάτων καταδεικνύει επαρκώς την ουσία 
του εποικοδοµισµού. Ο εποικοδοµισµός παρέχει ένα επιθυµητό πλαίσιο που βοηθά 
τους δασκάλους να κινηθούν από ένα µοντέλο µετάδοσης σε ένα µοντέλο όπου ο 
µαθητής και ο δάσκαλος δουλεύουν µαζί για να λύσουν προβλήµατα, να εµπλακούν 
σε αναζητήσεις και να δοµήσουν γνώσεις. Η εποικοδοµιστική µάθηση προκύπτει 
όταν οι µαθητές δηµιουργούν ενεργά τη δική τους γνώση προσπαθώντας να βγάλουν 
νόηµα από το υλικό που τους παρουσιάζεται.  

Η παιδαγωγική του εποικοδοµισµού απαιτεί από τους δασκάλους να 
λαµβάνουν υπόψη το τι γνωρίζουν οι µαθητές, τι θέλουν να µάθουν και πώς να 
κατευθύνουν τους µαθητές στην επιθυµητή γνώση. Η δυναµική της µάθησης στην 
παραδοσιακή κατευθυνόµενη διδασκαλία είναι µονόδροµος, ενώ στην 
εποικοδοµιστική είναι διπλής κατεύθυνσης. Αλλά ακόµη κι αν ο εποικοδοµισµός 
τονίζει τη µαθητοκεντρική διδασκαλία, ο τρόπος που οι δάσκαλοι σχεδιάζουν και 
κατευθύνουν τις δραστηριότητες είναι µεγάλης σηµασίας.  

Σκοπός της παρούσας δραστηριότητας είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτές 
στην αξιολόγηση των µαθητών ως προς τη γλωσσική τους ικανότητα στα ελληνικά µε 
συγκεκριµένα εργαλεία,  προκειµένου να κατευθύνουν τους µαθητές ανάλογα µε τις 
πραγµατικές τους ανάγκες. 

 
 



 Τι θα διδάξουµε; 
Μεθοδολογία Αξιολόγησης 
Με τον όρο «µεθοδολογία» εννοούµε τις µεθόδους, τις τεχνικές, τα µέσα και τα 
υλικά, τις διαδικασίες κτλ. που χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση.  
         Παρακάτω αποδίδονται σχηµατικά τα στάδια µιας µεθοδολογίας αξιολόγησης:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       Τα  είδη της αξιολόγησης που ενδείκνυνται σε κάθε φάση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος ταξινοµούνται ως εξής: 
 
Φάση προγράµµατος Είδη αξιολόγησης που ενδείκνυνται 

Πριν 

Προκαταρτική αξιολόγηση 
Μελέτη σκοπιµότητας 
Εκτίµηση αναγκών 
Προδροµική αξιολόγηση 
Αξιολόγηση πλαισίου 
Αξιολόγηση εισόδου 

Κατά 

∆ιαµορφωτική αξιολόγηση 
Ενδιάµεση αξιολόγηση 
Αξιολόγηση διαδικασίας 
Αξιολόγηση συναλλαγής 
Αξιολόγηση προόδου 
Σύγχρονη αξιολόγηση 
Τελική αξιολόγηση 
Αξιολόγηση αποτελέσµατος 

Μετά 

Συνολική αξιολόγηση 
Αναδροµική αξιολόγηση 
Αξιολόγηση πιστοποίησης 
Μετα-ανάλυση 
Μετα-αξιολόγηση 

Πριν- κατά - µετά ∆υναµική αξιολόγηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιλογή του είδους της αξιολόγησης που θα χρησιµοποιήσουµε 

Επιλογή συγκεκριµένων προσεγγίσεων µε βάση το είδος που 

Επιλογή συγκεκριµένων µεθόδων 

Προσδιορισµός µέσων - υλικών που χρειαζόµαστε για τη συγκεκριµένη τεχνική 

Τα παραπάνω καθορίζουν τη διαδικασία που θα ακολουθήσουµε 



Αξιολόγηση δίγλωσσων µαθητών   
 
ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΝΑ 
Ακρόαση 
 Α) ακούει και απαντά σε ερωτήσεις / εντολές / οδηγίες στην πρώτη γλώσσα  

 
Οµιλία 
 Α) είναι σιωπηλός στην τάξη 
 Β) µιλάει κυρίως στην πρώτη γλώσσα 
 Γ) λέει από µόνος του µια λέξη / µικρές φράσεις / κάνει απλές ερωτήσεις 

 
Ανάγνωση 
 Α) αναγνωρίζει τα γράµµατα 
 Β) συλλαβίζει τις λέξεις 
 Γ) διαβάζει απλές λέξεις  
 ∆) αναγνωρίζει λέξεις από τα συµφραζόµενα 
 ∆) διαβάζει και κατανοεί 

 
Γραφή 
 Α) σχηµατίζει γράµµατα 
 Β) προσπαθεί να γράψει την αντιγραφή του 
 Γ) θυµάται την ορθογραφία 
 ∆) ξέρει φωνητική ορθογραφία 
 Ε) βασίζεται στη δοµή ενός δεδοµένου µοντέλου 
 Στ) αρχίζει να γράφει µόνος του 

 
ΣΤΑ∆ΙΟ ∆ΥΟ 
Ακρόαση 
 Α) χρειάζεται ακόµη επανάληψη των οδηγιών 
 Β) µπορεί να ανακαλέσει συγκεκριµένες πληροφορίες από την οµιλία του 
δασκάλου ή της οµάδας 
 Γ) ακολουθεί απλές οδηγίες και επεξηγήσεις 

 
Οµιλία 
 Α) συνοµιλεί σε άτυπες καταστάσεις 
 Β) αρχίζει να συµµετέχει σε οµαδικές εργασίες 

 
Ανάγνωση 
 Α) ανακαλεί συγκεκριµένες πληροφορίες από το κείµενο 
 Β) προσπαθεί να καταλάβει άγνωστες λέξεις 
 Γ) αρχίζει να µαντεύει τη σηµασία των άγνωστων λέξεων από τα 
συµφραζόµενα 
 ∆) µπορεί να διαβάσει και να συζητήσει το κείµενο 

 
Γραφή 
 Α) αρχίζει να χρησιµοποιεί τη στίξη 
 Β) µπορεί να γράφει µικρά κείµενα χρησιµοποιώντας λέξεις-κλειδιά για 
βοήθεια 
 Γ) δείχνει ότι καταλαβαίνει κάπως τους κανόνες ορθογραφίας 
 ∆) δείχνει επίγνωση των κανόνων π.χ. χρόνους 

 
 



ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΡΙΑ 
      Ακρόαση 

 Α) εµφανώς καταλαβαίνει αρκετά από αυτά που λέει ο δάσκαλος ή οι 
συµµαθητές του 
 Β) ακολουθεί περίπλοκες οδηγίες 
 Γ) χρειάζεται λιγότερη υποστήριξη στην κατανόηση και την εκτέλεση των 
απαιτούµενων εργασιών 

 
      Οµιλία 

 Α) δείχνει αυτοπεποίθηση στο να ξεκινά και να διατηρεί µια συζήτηση 
 Β) δείχνει αυτοπεποίθηση στο να επαναλαµβάνει κάτι σε διάφορες 
καταστάσεις 
 Γ) αρχίζει να ποικίλλει τη γλώσσα ανάλογα µε την περίσταση 
 ∆) εκτελεί ένα ευρύ φάσµα γλωσσικών λειτουργιών, όπως αµφισβήτηση και 
πρόβλεψη 
 Ε) η χρήση του προφορικού λόγου εξακολουθεί να προηγείται της τυπικής 
εκπαίδευσής του 

 
Ανάγνωση 
 Α) διαβάζει πιο πολύπλοκα κείµενα και τα κατανοεί σε µεγάλο βαθµό  
 Β) τα καταφέρνει µε την κυρίως ύλη, αλλά ακόµη χρειάζεται κάποια 
υποστήριξη 
 Γ) διαβάζει δυνατά µε ταχύτητα, αυτοπεποίθηση και ευχέρεια, αλλά όχι πάντα 

µε το κατάλληλο ύφος 
 
      Γραφή 

 Α) µπορεί να γράφει µόνος του, αν και τα γραπτά του µπορεί να έχουν λάθη 
σε συγκεκριµένο λεξιλόγιο, στην ορθογραφία και τη στίξη, σε γραµµατικές 
σχέσεις 
 Β) προσπαθεί να εκφράσει περίπλοκες ιδέες, αλλά συχνά υπάρχουν ασάφειες 
στις ανωτέρω περιπτώσεις 
 Γ) αρχίζει να αναπτύσσει το κατάλληλο στυλ και είδος γραφής 
 ∆) έχει επίγνωση των γλωσσικών περιορισµών του και συχνά απογοητεύεται 
εξ αιτίας τους 

 
 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ 
Ακρόαση - Οµιλία 
 Α) έχει ευχέρεια και στις δύο γλώσσες 

Ανάγνωση 
 Α) µπορεί να διαβάζει µια ποικιλία υλικών άνετα 
 Β) µπορεί να διαβάζει στα γρήγορα ή να ψάχνει κάτι στο κείµενο 

Γραφή 
 Α) µπορεί άνετα να τα βγάζει πέρα µε διάφορα είδη γραφής 
 Β) τα γραπτά του φανερώνουν την επίδραση των πολλών αναγνωσµάτων 
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