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ΓΕΨΡΓΙ Α ΝΕΟΥΤΣΟΤ ΚΤΡΙ ΑΚΙ ΔΟΤ

H αξιολόγηση του μαθητή στο
μάθημα της μουσικής. Εξετάζοντας
την αξιοπιστία των φύλλων
αυτο-αξιολόγησης των μαθητών
Οεοίληφη
ξ ρυξλείξ θεχοείςαι χπ έμαπ υόοξπ ποξρχπικήπ και
κξιμχμικήπ ατϋπμιρηπ ςξσ μαθηςή. Ξ κάθε εκπαιδεσςικϊπ
καλείςαι μα πάοει θέρη, μα παοέμβει μεςαοοσθμιρςικά. Απϊ ςξ
οϊλξ ςξσ μεςαδϊςη και οσθμιρςή ςηπ παιδαγχγικήπ
διαδικαρίαπ, ξ εκπαιδεσςικϊπ αμαλαμβάμει οϊλξ ρσμεογάςη,
ρσμξδξιπϊοξσ και βξηθξϋ ςξσ μαθηςή αμαζηςόμςαπ μέξσπ
ςοϊπξσπ ρςα διάτξοα παιδαγχγικά ποξβλήμαςα.
Ξι έμςξμξι οσθμξί ςϊρξ ρςημ καθημεοιμϊςηςά μαπ ϊρξ και ρςη
επαγγελμαςική μαπ ζχή κάμξσμ πιξ επιςακςική ςημ αμάγκη για
ξογαμχμέμη εκπαίδεσρη. Ξ ρϋγυοξμξπ εκπαιδεσςικϊπ καλείςαι
μα ανιξλξγεί ςιπ επιδοάρειπ πξσ αρκεί πάμχ ρςα παιδιά και μα
δξκιμάζει μέξσπ ςοϊπξσπ για ςη μέςοηρη ςχμ απξςελερμάςχμ
ςξσπ. Για ασςϊ και η ανιξλϊγηρη είμαι έμα απϊ ςα θέμαςα πξσ
δικαιξλξγημέμα εγείοει ςξ εμδιατέοξμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ.
H παοξϋρα μελέςη πεοιλαμβάμει ςη θεχοηςική μελέςη ςηπ
ανιξλϊγηρηπ και ρςηοίζεςαι ρε ρυεςική βιβλιξγοατία, με
ιδιαίςεοη αματξοά ρςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ. Δπίρηπ,
ποξςείμξμςαι μέρα ανιξλϊγηρηπ ςχμ μαθηςόμ με έμταρη ρε
τϋλλα ασςξ-ανιξλϊγηρηπ και ςη διεοεϋμηρη ςηπ ανιξπιρςίαπ
ςξσπ.

Λένειπ Κλειδιά: Δεσςεοξβάθμια Δκπαίδεσρη, ρσγκοιςική
ανιξλϊγηρη, ασςϊ-ανιξλϊγηρη, εςεοξ-ανιξλϊγηρη, portfolios,
τϋλλα ασςϊ-ανιξλϊγηρηπ

Γεωπγία Νεοθύηος Κςπιακίδος
Τπ.Γηδάθησξ,
Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ
Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην
Αζελψλ
H Γεσξγία Κπξηαθίδνπ Νενθχηνπ είλαη
κνπζηθνπαηδαγσγφο θαη ππεξεηεί εδψ θαη
δεθαελλέα ρξφληα ζε ζρνιεία ηεο Μέζεο
Δθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν. Πξαγκαηνπνίεζε
πηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (ΒΑ
Hons θαη ΜMus) ζην Colchester Institute θαη
ζην παλεπηζηήκην ηνπ Sheffield Αγγιίαο
αληηζηνίρσο. Δδψ θαη έλα ρξφλν είλαη Βνεζφο
Γηεπζχληξηα. Δίλαη Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο ηνπ
Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ. Έρεη δηδάμεη ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ
ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζην
πξφγξακκα Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο
Τπνςήθησλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Μέζεο
Δθπαίδεπζεο. Έρεη δεκνζηεχζεη άξζξα
εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε δηάθνξα
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πξψηε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηεο « Μνπζηθή
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θιίκαθα απφ ζπλαδέιθνπο ζηνλ Κππξηαθφ θαη
Διιεληθφ ρψξν.
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A‟ Λέοξπ
Ζ ανιξλϊγηρη γεμικά
Διραγχγή
α ςελεσςαία υοϊμια ςξ θέμα ςηπ ανιξλϊγηρηπ καςέυει ποχςαουικϊ οϊλξ ρςα
εκπαιδεσςικά δοόμεμα ατξϋ απξςελεί αμαπϊρπαρςξ ρςξιυείξ ςηπ διαδικαρίαπ διδαρκαλίαπμάθηρηπ. Ρε διάτξοεπ υόοεπ ςξσ κϊρμξσ δίμεςαι μεγάλη ρημαρία ρςξ εμ λϊγχ θέμα. Γι ασςϊ
η ανιξλϊγηρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςήμαςξπ απξςελεί επιςακςική αμάγκη. Για μα σπάουει
ρσμευήπ μεςαοοϋθμιρη και ρσμευήπ βελςίχρη ρε έμα εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα, πξσ ρςϊυξ έυει
ςη μεγαλϋςεοη απξςελερμαςικϊςηςα και ςη ρσμευή αμαβάθμιρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςηπ
εκπαίδεσρηπ, η ανιξλϊγηρη ποέπει μα είμαι ποχςαουικήπ ρημαρίαπ και μα απξςελεί
ρσλλξγική διαδικαρία ϊλχμ ςχμ εμπλεκξμέμχμ ρςημ εκπαίδεσρη όρςε μα επιςσγυάμεςαι
ρσμευήπ βελςίχρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςήμαςξπ μέρα απϊ καιμξςϊμεπ μεθϊδξσπ.

Οόπ ϊμχπ ξοίζεςαι ξ ϊοξπ ″ανιξλϊγηρη″ ρςη βιβλιξγοατία;
H λένη ανιξλϊγηρη ϊπχπ δείυμει η εςσμξλξγία (άνιξπ + λέγχ) ρημαίμει:
“η απξςίμηρη /εκςίμηρη ςηπ ανίαπ ποξρώπξσ ή έογξσ με ρσγκεκοιμέμα κοιςήοια.
Ανιξλξγώ ρημαίμει καςαςάρρχ-απξδίδχ ρε κάπξιξμ κάςι ρύμτχμα με ςημ ανία και ςη
ρημαρία ςξσ. Δίμαι δηλ. η διαδικαρία με ςημ ξπξία ποξρδίδξσμε ανία ή εκτοάζξσμε
ςημ κοίρη μαπ για ςξμ ςοόπξ εογαρίαπ, για ςα επιςεύγμαςα, για ςιπ δενιόςηςεπ,
ικαμόςηςεπ εμόπ ποξρώπξσ”.
Ρε πξιξ βαθμϊ ϊμχπ αμςαπξκοίμξμςαι ξι ανιξλξγήρειπ ςχμ μαθηςόμ μαπ αματξοικά με
ςημ ποαγμαςική διάρςαρη ςξσ ϊοξσ; Λεςανϋ ςχμ εκπαιδεσςικόμ επικοαςεί η άπξφη ϊςι ξι
πεοιρρϊςεοξι απϊ ασςξϋπ ανιξλξγξϋμ κσοίχπ ςη γμόρη. Αμ ϊμχπ η ανιξλϊγηρη γίμει με
ρταιοικϊςηςα, ξι εκπαιδεσςικξί θα έυξσμ ςημ εσκαιοία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

μα καςαμξήρξσμ καλϋςεοα ςξσπ μαθηςέπ,
μα καθξοίρξσμ ςημ έκςαρη ςηπ επιςσυίαπ ςχμ διδακςικόμ ςξσπ ρςϊυχμ,
μα βελςιόρξσμ ςημ εκπαιδεσςική ενέλινη ςξσπ,
μα εμιρυϋρξσμ ςη μξσρική αμάπςσνη, ςημ ποϊξδξ και ςα επιςεϋγμαςα ςχμ
μαθηςόμ ςξσπ,
μα ερςιάρξσμ ρε ρςοαςηγικέπ διδαρκαλίαπ και
μα αμαθεχοήρξσμ ςξσπ ρκξπξϋπ επαμαςοξτξδϊςηρηπ ςξσπ,
μα βξηθήρξσμ ρςημ επικϋοχρη και ρςη ρσμευή βελςίχρη ςξσ Λξσρικξϋ
Αμαλσςικξϋ Οοξγοάμμαςξπ
μα ενακοιβόρξσμ ςξμ ςοϊπξ πξσ μαθαίμξσμ ξι μαθηςέπ ασνάμξμςαπ ςα κίμηςοά
ςξσπ για μάθηρη.

ι ανιξλξγξϋμ ξι εκπαιδεσςικξί μξσρικξί;
Ρίγξσοα εκςϊπ απϊ ςξ γμχριξλξγικϊ, ςξμ κξιμχμικϊ-ρσμαιρθημαςικϊ και φσυξκιμηςικϊ
ςξμέα, ποέπει μα ανιξλξγείςαι η γμόρη, ξι ρςάρειπ, ςα εμδιατέοξμςα αλλά και ςα ιδιαίςεοα
ςαλέμςα ςχμ μαθηςόμ. Δπιποϊρθεςα, θα ποέπει μα ανιξλξγείςαι η πξοεία και η διαδικαρία
ςηπ εογαρίαπ ςξσ μαθηςή, η ποξεςξιμαρία και η επιλξγή ςξσ σλικξϋ, η επιμξμή και η
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ικαμϊςηςά ςχμ μαθηςόμ καθόπ, επίρηπ, η πξιϊςηςα και ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ ςελικξϋ
ποξψϊμςξπ, π.υ. μιαπ μξσρικήπ ρϋμθερηπ. Ηα ποέπει μα λαμβάμξμςαι σπϊφη ςα δξμικά
ρςξιυεία ςξσ έογξσ, ξι ςευμικέπ και ξι δενιϊςηςεπ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ. Λε βάρη ςα
παοαπάμχ, ανιξλξγξϋμςαι έμμερα ςϊρξ ξι παιδαγχγικέπ ικαμϊςηςεπ ϊρξ και η
απξςελερμαςικϊςηςα ςξσ εκπαιδεσςικξϋ όρςε μα βοεθξϋμ μέξι ςοϊπξι αμαςοξτξδϊςηρηπ.

Οξιεπ ξι διάτξοεπ μξοτέπ ανιξλϊγηρηπ;
Ρςξ ρημείξ ασςϊ θα αματεοθξϋμε ρε διάτξοεπ μξοτέπ ανιξλϊγηρηπ ϊπχπ:
1. Η Αουική (placement εvaluation).
Οοαγμαςξπξιείςαι για μα ενακοιβχθεί αμ ξ μαθηςήπ καςέυει ςημ ποξηγξϋμεμη ϋλη και
ρε πξιξ βαθμϊ, πξια ςα ποξηγξϋμεμα επιςεϋγμαςά ςξσ αλλά και πξια ςα εμδιατέοξμςά ςξσ.
Για ςη μξοτή ασςή μπξοεί μα υοηριμξπξιηθξϋμ δξκίμια εςξιμόςηςαπ (readiness tests), δξκίμια
κλίρεχμ (aptitude tests), ποξκαςαοςικά δξκίμια (pre-tests) και διάτξοα είδη παοαςηοήρεχμ.
2. Η σμευήπ ή Διαμξοτχςική (Formative evaluation).
Ζ ρσγκεκοιμέμη ανιξλϊγηρη ποξςείμεςαι για μα ταμεί η απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ
διδακςικήπ ποάνηπ και η καςαλληλϊςηςα ςηπ διδαρκαλίαπ. Λε ςη διαμξοτχςική ανιξλϊγηρη,
διαπιρςόμεςαι η ποϊξδξπ ςξσ μαθηςή καςά ςη διάοκεια ςηπ διδαρκαλίαπ και
αμαςοξτξδξςείςαι ςϊρξ ξ εκπαιδεσςικϊπ ϊρξ και ξ μαθηςήπ με ρςξιυεία πξσ ρυεςίζξμςαι με
διάτξοα ποξβλήμαςα πξσ ατξοξϋμ ρςη διδαρκαλία - μάθηρη. Δεμ ρυημαςίζεςαι μϊμξ μια
εικϊμα για ςα επιςεϋγμαςα ςξσ μαθηςή αλλά και για ςημ πξοεία και ςημ ποϊξδξ ποξπ ασςά ςα
επιςεϋγμαςα. Ξ εκπαιδεσςικϊπ θα απξταρίρει αμ θα ποξυχοήρει ρςημ καςάκςηρη άλληπ
ϋληπ ή πξια ρςοαςηγική θα εταομϊρει για μα θεοαπεϋρει αδσμαμίεπ πξσ αμακαλϋτθηκαμ.
Άοα ποέπει μα καςαγοάτεςαι ςϊρξ η αςξμική ϊρξ και η ξμαδική ποξρπάθεια. Ζ ρσμευήπ
ανιξλϊγηρη ποέπει μα γίμεςαι με πξλλξϋπ ςοϊπξσπ ρε κάθε μάθημα: ρσμευή παοακξλξϋθηρη
ςχμ ςοϊπχμ εογαρίαπ καςά ςη διάοκεια ςξσ μαθήμαςξπ, αμάπςσνη ςηπ ςευμικήπ εοχςήρεχμ,
παοακξλξϋθηρη ή ακοϊαρη ξλξκληοχμέμηπ εογαρίαπ, ρσζήςηρη με ςξσπ μαθηςέπ για ςημ
εογαρία ςξσπ. Για ςξ είδξπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ανιξλϊγηρηπ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ
δξκίμια κσοιόςηςαπ (mastery tests) και παοαςηοήρειπ.
3. Η Διαγμχρςική (diagnostic evaluation)
Δίμαι η ρσμέυεια ςηπ διαμξοτχςικήπ ανιξλϊγηρηπ. Ρςϊυξπ ςηπ είμαι μα ταμξϋμ ςα
βαθϋςεοα αίςια ςχμ ποξβλημάςχμ αδσμαμίαπ ςχμ μαθηςόμ και μα ποξρδιξοιρςξϋμ ςα αίςια
πξσ επιδοξϋμ αμαρςαλςικά ρςη μάθηρη, σπξδεικμϋξμςαπ ρςοαςηγικέπ για αμςιμεςόπιρή ςξσπ.
Για ςη διαγμχρςική ανιξλϊγηρη μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ ειδικά ποξπαοαρκεσαρμέμα
δξκίμια καθόπ και πξικιλίεπ παοαςηοήρεχμ.
4. Σελική (Summative evaluation)
Οοαγμαςξπξιείςαι ρςξ ςέλξπ μιαπ εμϊςηςαπ για μα καθξοιρςεί η έκςαρη επίςεσνηπ ςχμ
διδακςικόμ ρςϊυχμ (καθόπ και η απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ διδαρκαλίαπ) και υοηριμξπξιείςαι
για ςη βαθμξλξγία ή για ςημ πιρςξπξίηρη επιςεϋγμαςξπ. Λπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί και ρςξ
ςέλξπ ςηπ υοξμιάπ όρςε μα αμςληθξϋμ πληοξτξοίεπ για ςημ καςαλληλϊςηςα ςχμ ρςϊυχμ ςξσ
μαθήμαςξπ και μα παοθξϋμ απξτάρειπ γεμικϊςεοξσ εμδιατέοξμςξπ, π.υ. ςοξπξπξιήρειπ ρςξ
αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα, επιλξγή μαθηςόμ για διάτξοξσπ ρκξπξϋπ κ.ς.λ. Για ςημ ςελική
ανιξλϊγηρη μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ δξκίμια επιςεσγμάςχμ, ανιξλξγήρειπ εογαριώμ ςχμ
© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET
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μαθηςώμ, εκςιμήρειπ/ κοίρειπ πάμχ ρςημ όλη επίδξρη ςξσ μαθηςή. α ϊογαμα μέςοηρηπ
μπξοεί μα είμαι ςα ίδια ϊπχπ εκείμα ςηπ ρσμευξϋπ ανιξλϊγηρηπ αλλά επιδεικμϋεςαι
μεγαλϋςεοη ασρςηοϊςηςα ρςημ καςαρκεσή ςξσπ και ρςιπ διαδικαρίεπ πξσ θα ακξλξσθηθξϋμ.
Ρε πεοίπςχρη πξσ η ανιξλϊγηρη δεμ γίμει ρχρςά μπξοεί μα λειςξσογήρει αομηςικά για ςξμ
μαθηςή αταιοόμςαπ ςξσ ςξ κίμηςοξ για εογαρία.
Tι ποέπει μα διακοίμει έμα μέρo μέςοηρηπ, εκςίμηρηπ, ανιξλόγηρηπ;
Ρςημ ανιξλϊγηρη ποέπει μα υοηριμξπξιείςαι έμα ρϋρςημα ςξ ξπξίξ:





μα είμαι νεκάθαοξ,
μα είμαι εϋυοηρςξ,
μα έυει εσεογεςικϊ απξςέλερμα ρςη μάθηρη,
μα υοειάζεςαι λίγξ υοϊμξ για μα ξλξκληοχθεί.

ςαμ νεκαθαοιρςεί ςι θα ανιξλξγηθεί, ρςη ρσμέυεια, θα υοηριμξπξιηθξϋμ αμάλξγεπ
μέθξδξι, ποξρεγγίρειπ, ςευμικέπ και μέρα. α μέρα ανιξλϊγηρηπ δεμ θα ποέπει μα
ρςεοξϋμςαι βαρικέπ ιδιϊςηςεπ ϊπχπ είμαι η:
ΔΓΚΤΡΟΣΗΣΑ: θα ποέπει μα καλϋπςει έμα μέοξπ ή μα είμαι αμςιποξρχπεσςική ςηπ ϋληπ
πξσ διδάυςηκε αλλά και μα αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ και δενιϊςηςεπ ρςιπ ξπξίεπ
αρκήθηκαμ ξι μαθηςέπ. Ιαλϋπςει ςξ πεοιευϊμεμξ ρσγκεκοιμέμηπ διδακςικήπ εμϊςηςαπ ή
μέοξσπ ςηπ πξσ ξοίρςηκε για ενέςαρη, π.υ. αμ ρςϊυξπ είμαι μα ανιξλξγηθξϋμ ξι ικαμϊςηςέπ
ςχμ μαθηςόμ ρςξ μα απξδίδξσμ ρχρςά και με ακοίβεια ςξ ϋφξπ δϋξ διατξοεςικόμ μξςόμ,
ςϊςε θα ποέπει μα γίμει αμάλξγη επιλξγή ςοαγξσδιξϋ πξσ θα βξηθήρει ρε ασςϊ, όρςε, ςϊρξ
μα πεοιλαμβάμει ςξ ρσγκεκοιμέμξ διάρςημα, ϊρξ και μα είμαι ρςημ έκςαρη ςχμ μαθηςόμ. Αμ
ϊμχπ η ανιξλϊγηρη θα ερςιάρει ρςημ ικαμϊςηςά ςχμ μαθηςόμ μα ςοαγξσδξϋμ με άμερη ρε
μξοτή καμϊμα ςϊςε θα επιλεγεί έμα διατξοεςικϊ ςοαγξϋδι για μα διδαυθεί η πξλστχμία. Δάμ
η εγκσοϊςηςα δεμ είμαι ρίγξσοη, η εμπλξκή και άλλξσ εκπαιδεσςικξϋ θα είμαι ρίγξσοα
υοήριμη.
ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ: Αμ η ανιξλϊγηρη επαμαλητθεί κάςχ απϊ ςιπ ίδιεπ ρσμθήκεπ θα ποέπει μα
δόρει ςα ίδια απξςελέρμαςα, άοα μα έυει ρσμέπεια. Οξλϋ ρημαμςικϊ οϊλξ παίζει η
αμςικειμεμικϊςηςα ςξσ εκπαιδεσςικξϋ.
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΣΗΣΑ: α απξςελέρμαςα ςηπ ανιξλϊγηρηπ θα ποέπει μα είμαι ίδια απϊ
διατξοεςικξϋπ ενεςαρςέπ ή αμενάοςηςξσπ παοαςηοηςέπ.

Β‟ Λέοξπ
Λέρα Λέςοηρηπ-Ανιξλϊγηρηπ
Ξ κάθε μαθηςήπ θα ποέπει μα ανιξλξγείςαι αμάλξγα με ςιπ ικαμϊςηςεπ και ςιπ δενιϊςηςέπ
ςξσ (ρσγκοιςική ανιξλϊγηρη). Ξ εκπαιδεσςικϊπ ποέπει μα νακαθαοίζει ρςξ μαθηςή ςι ζηςά. Ξι
μαθηςέπ ποέπει μα γμχοίζξσμ με ακοίβεια ςι ποξρπαθξϋμ μα κάμξσμ αλλά και πόπ ποέπει μα
ςξ κάμξσμ. Ηεχοείςαι αμαγκαίξ μα γίμεςαι ςακςική ρσλλξγή δεδξμέμχμ ϊπχπ:
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Δξκίμια (tests)-γοαπςά ή ποξτξοικά




Δξκίμια ϋπξσ Έκθερηπ (essay tests), ρςα ξπξία ξ μαθηςήπ παοάγει ςημ
απάμςηρη ρϋμτχμα με ςξ δικϊ ςξσ ςοϊπξ ρκέφηπ. ξ αομηςικϊ ασςξϋ ςξσ
ςοϊπξσ ανιξλϊγηρηπ είμαι ξ σπξκειμεμιρμϊπ ρςη βαθμξλϊγηρη εμό ςξ θεςικϊ ϊςι
ξ καθηγηςήπ εκςιμά καλϋςεοα ςιπ ικαμϊςηςεπ ςχμ μαθηςόμ. α δξκίμια θα
ποέπει μα μημ έυξσμ μϊμξ γμχριξλξγικϊ πεοιευϊμεμξ (εοχςήρειπ γμόρεχμ
ιρςξοίαπ, μξοτξλξγίαπ, βιξγοατικϊ ρσμθέςη κλπ).
Δξκίμια Αμςικειμεμικξϋ ϋπξσ (objective tests) ϊπχπ: Οξλλαπλήπ Eπιλξγήπ
(multiple choice), Οξλλαπλήπ Απάμςηρηπ (multiple option), Ξοθϊ/ Κάθξπ (true/
false), Ρσρυέςιρηπ (matching), Ρσμπλήοχρηπ (completion) και Ρϋμςξμηπ
Απάμςηρηπ (short answer.)

Δπίρηπ, μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ τϋλλα πξσ μα ρσμδσάζξσμ ςημ κοιςική ρκέφη με
ςη δημιξσογική ταμςαρία.

Λέθξδξπ παοαςήοηρηπ
Οοξρτέοεςαι για θέμαςα πξσ έυξσμ ρυέρη με ςημ αλληλεπίδοαρή ςχμ μαθηςόμ, ςη
δημιξσογία ξμάδχμ, ςη ρσζήςηρη, ςιπ εοχςήρειπ, ςιπ απαμςήρειπ πξσ δίμξμςαι κλπ. Ξ
καθηγηςήπ επιδιόκει μα παοαςηοήρει ςοειπ ςοϊπξσπ έκτοαρηπ: εκςέλερη, δημιξσογικϊςηςα
και αμςαπϊκοιρη. H καςαγοατή ςχμ παοαςηοήρεχμ μπξοεί μα γίμεςαι με ρημειόρειπ,
τχςξγοάτηρη, βιμςεξρκϊπηρη, ηυξγοάτηρη, κ.α. Δοχςήρειπ πξσ μπξοξϋμ μα απξςελέρξσμ
εμδεικςικϊ δείγμα ανιξλϊγηρηπ με παοαςήοηρη είμαι ξι ενήπ:

- Απξλαμβάμξσμ ςη μξσρική ξι μαθηςέπ;
- Οοξρπαθξϋμ μα εκτοαρςξϋμ μξσρικά με ςξ δικϊ ςξσπ ςοϊπξ;
- Δείυμξσμ εμδιατέοξμ για ςημ αμάπςσνη και βελςίχρη ςηπ ςευμικήπ ρςξ παίνιμξ
ςχμ μξσρικόμ ξογάμχμ;

- ξσπ αοέρει μα υοηριμξπξιξϋμ πξικιλία ηυηςικόμ μέρχμ για δημιξσογικέπ
εογαρίεπ; Ρσμμεςέυξσμ εμεογά καςά ςη διάοκεια ςξσ μαθήμαςξπ και λαμβάμξσμ
απξτάρειπ και εσθϋμεπ; Δείυμξσμ ςημ απαιςξϋμεμη ρσμεογαρία ϊςαμ εογάζξμςαι
ξμαδικά;
- Ανιξπξιξϋμ, διατξοξπξιξϋμ και αμαπςϋρρξσμ ςιπ μξσρικέπ έμμξιεπ πξσ νέοξσμ;

Λέθξδξπ διαλϊγξσ
Λε ςημ εκμαίεσρη, μπξοξϋμ μα ενακοιβχθξϋμ ςα ρσμαιρθήμαςα ςχμ παιδιόμ για έμα
ειδικϊ θέμα. Ζ μέθξδξπ ασςή ποξρτέοεςαι για μα εμςξπιρςξϋμ αδσμαμίεπ και μα
διαπιρςχθξϋμ επιςεϋγμαςα ςχμ παιδιόμ ειδικϊςεοα ρςξμ ςξμέα πξσ έυει ρυέρη με ςη
ρσμαιρθημαςική ςξσπ ρσμπεοιτξοά. Αμαπςϋρρξμςαι, επίρηπ, δενιϊςηςεπ για επξικξδξμηςική
κοιςική και ανιξλϊγηρη.

Λέθξδξπ πληοξτξοιόμ
Ζ ρσλλξγή πληοξτξοιόμ για ςξ σπϊβαθοξ ςξσ παιδιξϋ, είςε απϊ ςξσπ γξμείπ ςξσ, είςε
απϊ ςημ/ςξμ ρϋμβξσλξ, βξηθξϋμ ςξμ εκπαιδεσςικϊ μα ρυημαςίρει εμπεοιρςαςχμέμη γμόμη
για ςξ παιδί.
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Λέθξδξπ Ληυαμικόμ Λέρχμ
Ζ υοήρη ςχμ μηυαμικόμ μέρχμ χπ μέρξ ανιξλϊγηρηπ θεχοείςαι πξλϋ υοήριμη.

α portfolios (τάκελξπ επιςεσγμάςχμ)
Ρε ασςϊ μπξοξϋμ μα ρσμπεοιλητθξϋμ ςα επιςεϋγμαςα ςχμ μαθηςόμ καςά ςη διάοκεια
ξπξιαρδήπξςε υοξμιάπ. Ξ εκπαιδεσςικϊπ, εκ ςχμ ποξςέοχμ, θα ποέπει μα απαμςήρει ξ ίδιξπ
ρςιπ πιξ κάςχ εοχςήρειπ:
1. Αμ ςξ portfolio είμαι καλή ιδέα.
2. Αμ πιρςεϋει ρςημ ανία ςξσ portfolio ρςη μξσρική αμάπςσνη ςξσ παιδιξϋ.
Λέρα ρςα portfolios μπξοεί μα ρσμπεοιλητθξϋμ:












Ρσμθέρειπ.
Ρϋμςξμεπ γοαπςέπ αρκήρειπ (dictee κλπ).
Αμςίγοατα με έκθερη ςηπ ποξϊδξσ ςξσ μαθηςή.
εκμήοια με ςιπ εκςελέρειπ ςξσ μαθηςή.
Δοχςημαςξλϊγια με βάρη ςη κοιςική ρκέφη.
Τχςξγοατίεπ ή ποξγοάμμαςα για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρε διάτξοεπ εκδηλόρειπ.
μέρα και ένχ απϊ ςξ ρυξλείξ.
Ρσλλξγή απϊ άοθοα ετημεοίδχμ και πεοιξδικόμ.
Projects.
Ξςιδήπξςε άλλξ (ρσμεμςεϋνειπ, ρυϊλια ρσμμαθηςόμ- καθηγηςόμ κλπ).

Λέθξδξπ ασςξανιξλϊγηρηπ – Ανιξπιρςία ςχμ τϋλλχμ
ασςξανιξλϊγηρηπ ςχμ μαθηςόμ
ύγυοξμξι ποξβλημαςιρμξί ρςξ θέμα ςηπ ασςξ-ανιξλόγηρηπ
α ςελεσςαία 25 υοϊμια έυει δξθεί μεγάλη έμταρη ρςξμ ςξμέα ςηπ ασςξανιξλϊγηρηπ
(Kusnic & Finley,1993). Ιαςά ςξμ Klenowski (1995) ξ ϊοξπ ασςξ-ανιξλϊγηρη ξοίζεςαι χπ “ η
απξςίμηρη /εκςίμηρη ςηπ ανίαπ μιαπ εμέογειαπ εμόπ αςόμξσ με ρσγκεκοιμέμα κοιςήοια και ξ
εμςξπιρμόπ ςχμ δσμαςξςήςχμ ςξσ και αδσμαμιώμ ςξσ με ρςόυξ ςημ αμαβάθμιρη ςχμ
διδακςικώμ ςξσ απξςελερμάςχμ (learning outcomes)’’ . Ασςϊπ ξ ξοιρμϊπ δείυμει ςιπ
ποξξπςικέπ ςηπ ασςξ-ανιξλϊγηρηπ και δίμει έμταρη ρςημ αμαμεμϊμεμη ανιξπιρςία ςηπ. Ξ
Klenowski πιρςεϋει ϊςι η θεςική επίδοαρη ςηπ ασςξ-ανιξλϊγηρηπ μπξοεί μα σπάονει κάςχ
απϊ ςιπ ενήπ ποξωπξθέρειπ:




ςαμ ξ καθηγηςήπ και ξ μαθηςήπ διαποαγμαςεϋξμςαι ςα κοιςήοια ςηπ ασςξανιξλϊγηρηπ
ςαμ ξ διάλξγξπ μεςανϋ καθηγηςή-μαθηςή επικεμςοόμεςαι ρςημ κοιςική ςχμ
απξςελερμάςχμ
ςαμ ςα τϋλλα ασςξ-ανιξλϊγηρηπ ξδηγξϋμ ρε βαθμξλξγία (απϊ ςξ μαθηςή μϊμξ
ή ρε ρσμεογαρία με ςξμ καθηγηςή).

Ξι ρϋγυοξμεπ επιρςημξμικέπ απϊφειπ σπξρςηοίζξσμ ϊςι η εμπλξκή ςχμ μαθηςόμ ρςη
μαθηριακή διαδικαρία αμαπςϋρρει δημιξσογικά ςη μξημξρϋμη ςξσπ και απξδίδει πξλϋ
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καλϋςεοα εκπαιδεσςικά απξςελέρμαςα. Ξ πίμακαπ 1 ςξσ J.Ross et. (2002-a) δείυμει πξια είμαι
ςα ρςάδια για μα τςάρει ξ μαθηςήπ ρςημ απξςελερμαςικϊςηςα μέρχ ςηπ ασςξανιξλϊγηρηπ.

Πίνακαρ 1: J.Ross et. (2002-a)

Ξ μαθηςήπ ανιξλξγόμςαπ ςξμ εασςϊ ςξσ για μα τςάρει ρςξ ςελικϊ απξςέλερμα (self
efficacy), πεομά μέρα απϊ ςοία βαρικά ρςάδια: ςημ ασςξπαοαςήοηρη (self observation), ςημ
ασςξκοιςική (self judgement) και ςημ ασςό-αμςίδοαρη (self reaction) για ςξ πϊρξ
ικαμξπξιημέμξπ είμαι με ςξ απξςέλερμα. Ωπ εκ ςξϋςξσ, η ανία ςηπ εμπλξκήπ ςχμ μαθηςόμ
ρςημ ασςξανιξλϊγηρη:


απξςελεί ςξμ καλϋςεοξ ςοϊπξ για μα αλλάνει η αμςίληφη πξσ έυει κάπξιξπ για
ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ,



ςξμίζει ϊςι η μάθηρη είμαι ασςξκαςεσθσμϊμεμη
ασςξενεοεϋμηςη (self-discovered),
εμιρυϋει ςημ αμεναοςηρία αλλά και ςημ ασςξεκςίμηρη.



(self-directed)

και

Ξ ϊοξπ ασςξ-ανιξλϊγηρη έυει ρυέρη και με ςη μεςαγμώρη ατξϋ ξι απξτάρειπ και η κοιςική
πξσ κάμει ςξ άςξμξ γίμξμςαι με βάρη ςξσ ςι γμχοίζει (Bransford, Brown& Cocking, 1999).

Οϊρξ ανιϊπιρςη είμαι η μέθξδξπ ςηπ ασςξ-ανιξλϊγηρηπ;
Λεοικξί εοεσμηςέπ εκτοάζξσμ ςημ άπξφη ϊςι η ασςξανιξλϊγηρη απξςελεί ανιϊπιρςξ
παοάδειγμα ανιξλϊγηρηπ( Aschbacher, 1991; Newman, 1997; Wiggins 1993;1998) καθόπ ξι
μαθηςέπ:





δημιξσογξϋμ κάςι πξσ υοειάζεςαι σφηλϊςεοξ επίπεδξ ρκέφηπ,
αμαγκάζξμςαι μα ρσμπεοιτεοθξϋμ με πειθαουία,
λειςξσογξϋμ με διατάμεια (π.υ. η πξοεία, ςα κοιςήοια και ςα επίπεδα είμαι
γμχρςά ρε ϊλξσπ),
έυξσμ ςημ εσκαιοία για αμαςοξτξδϊςηρη και επαμάληφη καςά ςη διάοκεια ςηπ
εογαρίαπ.

Έμα μεγάλξ πξρξρςϊ εκπαιδεσςικόμ ρςξ ενχςεοικϊ υοηριμξπξιεί εσοέχπ ςα τϋλλα
ανιξλϊγηρηπ ςχμ μαθηςόμ ςϊρξ για ρκξπξϋπ εςεοξανιξλϊγηρηπ ϊρξ και ασςξανιξλϊγηρηπ.
Οαοϊλα ςαϋςα, ξι εκπαιδεσςικξί έυξσμ αμτιβξλίεπ για ςημ ανιξπιρςία ςχμ εκςιμήρεχμ ςχμ
μαθηςόμ για ςξμ εασςϊ ςξσπ ή για ςξσπ ρσμμαθηςέπ ςξσπ. Ξι αμτιβξλίεπ ςξσπ ερςιάζξσμ ρςξ
σπξκειμεμιρμϊ πξσ μπξοεί μα διέπει ςιπ απϊφειπ ςχμ μαθηςόμ. Οξλλέπ τξοέπ, μάλιρςα,
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επικοαςεί η άπξφη ϊςι ξι “καλξί μαθηςέπ” σπξςιμξϋμ ςξμ εασςϊ ςξσπ για διάτξοα
επιςεϋγμαςά ςξσπ εμό άλλξι μαθηςέπ πξσ δεμ αμςιλαμβάμξμςαι ςιπ απαιςήρειπ μιαπ
εκςέλερηπ, σπεοςιμξϋμ ςα επιςεϋγμαςά ςξσπ. Δπικοαςεί επίρηπ και η άπξφη ϊςι ξι μαθηςέπ
είμαι πιξ σπεϋθσμξι ρςξ μα κάμξσμ ασςξ-ανιξλϊγηρη για ςιπ μξσρικέπ ςξσπ γμόρειπ αλλά
είμαι λιγϊςεοξ ανιϊπιρςξι ρςξ μα ανιξλξγξϋμ ςιπ μξσρικέπ ςξσπ ικαμϊςηςεπ (Darrow, Johnson,
Miller & Williamson, 2002). Γι ασςϊ πξλλξί απϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ οχςξϋμ με ρσυμϊςηςα αμ
η ασςξανιξλϊγηρη:





είμαι μια ανιϊπιρςη μέθξδξπ ανιξλϊγηρηπ;
ποξρτέοει έγκσοεπ απξδείνειπ;
βελςιόμει ςη δενιξςευμία ςξσ μαθηςή ρςξ μξσρικϊ ϊογαμξ;
Απξςελεί εμδεδειγμέμη μέθξδξ ανιξλϊγηρηπ;

Ρσυμά και ξι μαθηςέπ εκτοάζξσμ ςιπ αμτιβξλίεπ ςξσπ για ςη υοήρη ςχμ τϋλλχμ
ασςξανιξλϊγηρηπ. Ρυϊλια μαθηςόμ ϊπχπ «δεμ πιρςεύχ πχπ είμαρςε ικαμξί για μα
βαθμξλξγήρξσμε» ή «ξι μαθηςέπ μπξοεί μα γοάφξσμ παοαπλαμηςικά ρυόλια ατξύ ςα τύλλα
ασςξανιξλόγηρηπ μπξοεί μα επηοεάρξσμ ρςη βαθμξλξγία ςξμ καθηγηςή» ή «σπάουξσμ
μαθηςέπ πξσ μπξοεί μα νεγελάρξσμ ςξμ καθηγηςή ςξσπ βάζξμςαπ βαθμξύπ πξσ δεμ ςξσπ
ανίζξσμ» δείυμξσμ ςημ επιτϋλανη ςχμ μαθηςόμ για ςη μέθξδξ ςηπ ανιξλϊγηρηπ.
Δμδεικςικά, παοαθέςξσμε χπ παοαδείγμαςα ςα πιξ κάςχ τϋλλα ασςξ-ανιξλϊγηρηπ ϊπξσ
ξ μαθηςήπ θα ποέπει μα ανιξλξγήρει ςξμ εασςϊ ςξσ καςά ςη διάοκεια ή μεςά ςξ πέοαπ μιαπ
εογαρίαπ (δημιξσογικήπ, ακξσρςικήπ κλπ):
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Ρσζήςηρη
Ζ ανιξλϊγηρη ςχμ μαθηςόμ έυει μεγάλη επίδοαρη ρςα μελλξμςικά ςξσπ ρυέδια και γι
ασςϊ δεμ ποέπει μα είμαι επιταμειακή ή πεοιρςαριακή. Ζ ρσρςημαςική υοήρη ςχμ
διαδικαριόμ ςηπ ανιξλϊγηρηπ αλλά και ςηπ ασςϊ-ανιξλϊγηρηπ έυει πξλλά πλεξμεκςήμαςα.
Ταίμεςαι πχπ η ασςξ-ανιξλϊγηρη ξδηγεί ρε πιξ σφηλά επίπεδα ςημ εκπαίδεσρη και βελςιόμει
ςιπ ρςάρειπ ςχμ μαθηςόμ απέμαμςι ρςξ μάθημα (Henry, 1994; Nelson et.al., 1995). Ζ
ποξθσμία, επίρηπ, ςξσ καθηγηςή για ρσμεογαρία ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ μαθηςόμ απξςελεί
έμδεινη για ςξσπ μαθηςέπ ϊςι ξι ίδιξι είμαι σπεϋθσμα και ικαμά άςξμα.
Λε ςημ ανιξλϊγηρη, αμαμέμεςαι ξι μαθηςέπ μα θέςξσμ σφηλϊςεοξσπ ρςϊυξσπ και ασςϊ
ρσμεπάγεςαι ςημ ποαγμαςική ποξρπάθεια. H ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςόμ ρςημ ασςξανιξλϊγηρή
ςξσπ θα τέοει εσεογεςικά απξςελέρμαςα ρςημ παιδεία καθόπ αμ ξι μαθηςέπ ρσμηθίρξσμ ρε
ςέςξιξσ είδξσπ διεογαρίεπ θα είμαι πιξ ακοιβείπ ρςιπ εκςιμήρειπ ςξσπ. έλξπ, η εμαρυϊληρή
ςξσπ με ςημ ανιξλϊγηρη θα ξδηγήρει ρε αμαβάθμιρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςηπ εκπαίδεσρηπ ϊπξσ θα
ενσπηοεςείςαι η πλειξμϊςηςα ςχμ μαθηςόμ. Έςρι, εμδευξμέμχπ, ξι ρημεοιμξί εκπαιδεσςικξί
θα καςξοθόρξσμ μα ανιξλξγξϋμ με ακοίβεια ςημ ποϊξδξ ςχμ μαθηςόμ ςξσπ εμπλέκξμςαπ
ςξσπ ίδιξσπ ρε μια διαδικαρία πξσ άμερα ςξσπ ατξοά.
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H αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο.
Δμεηάδνληαο ηελ αμηνπηζηία ησλ θχιισλ απην-αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ
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