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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις και οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης δίνουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στη χρήση νέων τρόπων και μεθόδων αξιολόγησης των παιδιών στο πεδίο 

της προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους στη διαμόρφωση και 

υιοθέτηση ενός πλαισίου «αυθεντικής αξιολόγησης». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 

σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της εφαρμογής ενός 

εργαλείου αυθεντικής αξιολόγησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, το οποίο συνάδει 

με τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, η διερεύνηση του τρόπου σύνδεσης των 

δεδομένων αξιολόγησης, που προκύπτουν από τη χρήση του, στον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό αλλά και η αποτύπωση των απόψεων, των στάσεων και της ευρύτερης 

ανταπόκρισης των γονέων στη διαδικασία της αξιολόγησης των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. Η συγκεκριμένη έρευνα, μέσα από την ποιοτική μεθοδολογία, αξιοποιεί την 

έρευνα δράσης και τη μελέτη περίπτωσης, ως κατάλληλες για το σκοπό και τους 

στόχους της ερευνητικές μεθόδους. Η έρευνα διήρκεσε ένα χρόνο ενώ τα ερευνητικά 

εργαλεία της αποτέλεσαν το εργαλείο αξιολόγησης Work Sampling System, οι 

ημιδομημένες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με γονείς, το ερωτηματολόγιο 

που συμπληρώθηκε από τους γονείς, η παρατήρηση των παιδιών σε σχέση με το 

πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας της εναλλακτικής αξιολόγησης και το ημερολόγιο 

του ερευνητή-εκπαιδευτικού. Η ανάλυση και η ερμηνεία των ποσοτικών και ποιοτικών 

δεδομένων βασίστηκε στην περιγραφική στατιστική ανάλυση και στην ανάλυση 

περιεχομένου. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η εφαρμογή της 

εναλλακτικής αξιολόγησης μπορεί να συμβάλει στη θετική ενίσχυση  του 

αναστοχασμού των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, λειτουργώντας ως ένας 

υποστηρικτικός μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι η αξιοποίηση των δεδομένων μιας εναλλακτικής και 

αυθεντικής αξιολόγησης μπορεί να συνδράμει θετικά στη λήψη αποφάσεων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού, αποσκοπώντας στη βελτίωση της επίδοσης των παιδιών 

και στην αξιολόγηση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Παράλληλα, 

διαπιστώθηκε η θετική στάση των γονέων αναφορικά με την αξιολόγηση των παιδιών. 

Η έρευνα έδειξε πως οι γονείς αντιλαμβάνονται τη σημασία, την αξία και τη συμβολή 

της αξιολόγησης τόσο στην αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού έργου όσο και στη μαθησιακή εξέλιξη και πρόοδο των μικρών παιδιών. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συζητιούνται στο πλαίσιο της διασύνδεσης 
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της χρήσης των αξιολογικών δεδομένων με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Η αξία της έρευνας σχετίζεται με μια συγκεκριμένη 

προοπτική εφαρμογής εναλλακτικών και αυθεντικών προσεγγίσεων αξιολόγησης των 

μικρών παιδιών και αξιοποίησης των δεδομένων από τους εκπαιδευτικούς κατά τον 

εκπαιδευτικό τους σχεδιασμό, προκειμένου να βελτιωθούν επαγγελματικά, να 

διαφοροποιήσουν τις πρακτικές τους και να βελτιώσουν τόσο τις ακαδημαϊκές 

επιδόσεις των μικρών παιδιών όσο και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου που προσφέρουν.  

Λέξεις-κλειδιά: εναλλακτική-αυθεντική αξιολόγηση, λήψη αποφάσεων, 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός, work sampling system, ανατροφοδότηση, αναστοχασμός, 

γονείς, προσχολική εκπαίδευση  
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ABSTRACT 

New pedagogical perceptions and modern learning theories put particular emphasis on 

the use of new ways and methods of assessing children in preschool education, focusing 

their attention on shaping and adopting a framework of "authentic assessment". Within 

this framework, the aim of this PhD thesis is to study the implementation of an 

assessment tool in preschool children, which is consistent with the alternative forms of 

assessment, to investigate the way in which the assessment data are linked with the 

educational design, but also to state the views, attitudes and broader responses of 

parents in the assessment process of preschool children. This research, through 

qualitative methodology, exploits action research and case study, as appropriate 

research methods to its purpose and objectives. The research lasted for one year while 

its research tools were the assessment tool Work Sampling System, semi-structured 

interviews with parents, the parents' questionnaire, children's observation within the 

context of the alternative assessment process, and the diary of the researcher-educator. 

Analysis and interpretation of quantitative and qualitative data was based on descriptive 

statistical analysis and content analysis. The analysis of the results showed that the 

implementation of the alternative assessment can contribute to the positive 

reinforcement of the participating teachers’ reflection, functioning as a supportive 

mechanism of feedback of the educational process. In particular, it has been found that 

exploiting the alternative and authentic assessment data can positively contribute to 

educational planning decisions, aiming at improving child’s performance and 

evaluating the teaching and learning process. At the same time, parents showed a 

positive attitude regarding the assessment of preschool children were found. Research 

has shown that parents perceive the importance, value and contribution of the 

assessment both in the upgrading of the quality of the provided educational work and 

in the learning development and progress of preschool children. The results of this 

research are discussed in the framework of the interconnection of the use of evaluation 

data with the educational planning decision making process. The value of the research 

is related to a wide-ranging prospect of implementing alternative and authentic 

assessment approaches of preschool children and making use of data by teachers in 

their educational design in order to become better professionally, diversify their 

teaching and learning practices and enhance the performance of preschool children as 

well as the effectiveness of the educational work they offer. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η αξιολόγηση των παιδιών στο χώρο της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης 

συνιστά μια δυναμική διαδικασία που εκλαμβάνεται ως χρήσιμη και πολύτιμη για 

όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αφορά το παιδί, τον/την 

εκπαιδευτικό και τους γονείς. Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή, όπως 

αναδύεται από την υπάρχουσα ερευνητική βιβλιογραφία, είναι η αποτύπωση και η 

παρακολούθηση της πορείας μάθησης και της προόδου των παιδιών και η αποτίμηση 

των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση των παιδιών 

συμβάλει στην ανατροφοδότηση της διδακτικής πράξης, στην ανίχνευση πιθανών 

μαθησιακών αδυναμιών και ελλείψεων και στη βελτίωση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης αλλά και της προόδου τους. 

Πριν δώδεκα περίπου χρόνια, ξεκινώντας να μελετώ τη βιβλιογραφία σχετικά 

με την αξιολόγηση των μικρών παιδιών στο χώρο του νηπιαγωγείου, το πρώτο πράγμα 

που μου έκανε εντύπωση ήταν η πληθώρα των πλεονεκτημάτων που αναδύονταν από 

τη χρήση της στην εκπαιδευτική καθημερινότητα του νηπιαγωγείου. Άρχισα να 

προβληματίζομαι και να σκέφτομαι, αν πράγματι όλα αυτά που ευαγγελίζονται οι 

ερευνητές και υποστηρικτές της αξιολόγησης, έχουν πρακτική εφαρμογή στο ελληνικό 

νηπιαγωγείο. Ξεκινώντας με μικρά και δειλά βήματα, άρχισα να ακολουθώ και να 

εφαρμόζω τις αρχές της αξιολόγησης κάθε σχολική χρονιά αξιοποιώντας τις 

κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους.  

Η αρχή ήταν δύσκολη, όπως κάθε αρχή, καθώς έκανα πολλά λάθη. Με την 

πάροδο του χρόνου, η εμπειρία μέσα στην τάξη και η συστηματική μελέτη των 

αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών του νηπιαγωγείου, με οδήγησαν στη διαπίστωση 

ότι το επίκεντρο όλης μου αυτής της προσπάθειας είναι το ίδιο το παιδί με τα 

προσωπικά του χαρακτηριστικά, τις ανάγκες  και τα ενδιαφέροντα του, τις αδυναμίες 

και τις ελλείψεις του. Έτσι, παρατηρώντας άτυπα και καταγράφοντας κάποιες 

σημαντικές στιγμές του ημερησίου προγράμματος του νηπιαγωγείου, ξεκίνησα να 

δημιουργώ δειλά-δειλά μαζί με τους μαθητές μου τα πρώτα portfolios. 

Οι δυσκολίες όμως δεν εξαλείφθηκαν. Η αλήθεια είναι πως δεν το έβαλα κάτω. 

Χρόνο με το χρόνο διαπίστωνα πόσο δύσκολο είναι να εμπλακείς στη διαδικασία της 

αξιολόγησης των μικρών σου μαθητών, να παρατηρείς την τάξη σου, τις συμπεριφορές 

και τις δράσεις των παιδιών, να καταγράφεις οτιδήποτε αξιοσήμαντο, να συλλέγεις 
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δεδομένα, να αναλύεις και να ερμηνεύεις τον πλούτο των πληροφοριών που έχεις 

συλλέξει, να αναστοχάζεσαι. Μπορεί όλη αυτή η διαδικασία να δείχνει-και είναι-

χρονοβόρα αλλά, όταν ολοκληρώνεται, σε γεμίζει τόσο με συναισθήματα 

επαγγελματισμού και ηθικής καταξίωσης όσο και αγάπης και χαράς για όλο αυτό που 

βιώνεις με τα μικρά τετράχρονα και πεντάχρονα παιδιά. Έτσι πλέον άρχισα να 

συνειδητοποιώ πόσο ωφέλιμη μπορεί να αποβεί η διαδικασία της αξιολόγησης, όταν 

αυτή γίνεται σκόπιμα, συστηματικά και προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων: 

παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών. 

Τελικά όμως άξιζε τον κόπο όλη αυτή η εμπειρία. Δεν αναφέρομαι μόνο στη 

χρησιμότητά της για το συγκείμενο της εκπαιδευτικής πρακτικής στο νηπιαγωγείο 

αλλά και στο προσωπικό κέρδος για μένα τον ίδιο ως ερευνητή και συνάμα 

εκπαιδευτικό. Έμαθα να ακούω πλέον τη φωνή των παιδιών, να λαμβάνω υπόψη μου 

τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, να αφουγκράζομαι τις χαρές και τις λύπες τους, 

να γίνομαι όσο το δυνατόν καλύτερος στις εκπαιδευτικές μου πρακτικές, να 

προβληματίζομαι και να συλλογίζομαι για καθετί που επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την 

εκπαιδευτική μου καθημερινότητα και να γίνομαι και εγώ ο ίδιος ένα μικρό παιδί σαν 

τους μαθητές της τάξης μου. 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην 

καθηγήτρια μου κ. Ευθυμία Γουργιώτου, που με εμπιστεύτηκε από την αρχή έως το 

τέλος σε αυτό το δύσκολο και συνάμα ευχάριστο και δημιουργικό ερευνητικό ταξίδι. 

Η συνεχής στήριξη και η εποπτεία της καθόλη τη διάρκεια αυτής της ερευνητικής 

προσπάθειας υπήρξε πολύτιμη και καθοριστική για μένα. Νιώθω πραγματικά 

ευγνώμων και συνάμα πολύ τυχερός που όλα αυτά τα χρόνια με έχει διδάξει τόσα 

πολλά και συνεχίζει να το κάνει με ζήλο και αγάπη. Την ευχαριστώ από καρδιάς για 

τις επιστημονικές της συμβουλές και την ακαδημαϊκή της καθοδήγηση, όπως, και για 

την πνευματική και ηθική υποστήριξη που μου παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, χωρίς την οποία δε θα είχαν προκύψει τα 

αποτελέσματα της διατριβής αυτής. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Βασίλη Οικονομίδη για τις 

επιστημονικές του υποδείξεις και την πολύτιμη καθοδήγησή του στην προσέγγιση του 

θέματος. Ευχαριστώ επίσης και την καθηγήτρια κ. Μαρία Σακελλαρίου για την 

καθοδήγηση και την αντίστοιχη υποστήριξή της.  



 

                                                                      xi 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στις συναδέλφους μου 

νηπιαγωγούς, την κ. Νάντια Μητσοπούλου, η οποία συμπορεύτηκε μαζί μου σε κάθε 

στάδιο εκπόνησης της έρευνας και την κ. Ελένη Παϊζάκη, η οποία είχε πάντα τη 

διάθεση να ακούει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μου και να με ενθαρρύνει 

μέσα από τις αναστοχαστικές μας συζητήσεις. 

Ευχαριστώ τους/τις Αντώνη Κοντουδάκη, Ελευθερία Ψυλλάκη, Susan Smith 

και Anna Jones, καθηγητές/τριες Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, για τη σημαντική 

συμβολή τους στη μετάφραση του πρωτότυπου εργαλείου αξιολόγησης Work 

Sampling System από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα. 

Ευχαριστώ επίσης την παιδική μου φίλη κ. Θάλεια Μπελλάλη, Καθηγήτρια του 

Τμήματος Νοσηλευτικής του Α.ΤΕ.Ι. Θεσσαλονίκης, που με στήριξε με κάθε τρόπο 

από το μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών μου έως σήμερα. Της είμαι ευγνώμων που 

στάθηκε δίπλα μου σε κάθε δυσκολία, απογοήτευση ή μεθοδολογική αναζήτηση και 

την ευχαριστώ για την αμέριστη συμπαράσταση και την έμπρακτη βοήθειά της καθόλη 

τη διάρκεια της διδακτορικής διατριβής.  

Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω τους συγγενείς μου, που με στήριξαν 

ψυχολογικά σε όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής θυμίζοντας 

μου πόσο σημαντική και αξιέπαινη είναι μια τέτοια προσπάθεια αλλά και τους φίλους 

και τις φίλες μου για την υπομονή και την ενθάρρυνση που μου έδωσαν σε κάθε βήμα 

αυτού του ερευνητικού εγχειρήματος.  

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα είκοσι παιδιά και τους γονείς τους. Τους 

ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου καθώς έμαθα πολλά, τόσο από τους 

“μικρούς” όσο και από τους “μεγάλους”. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους γονείς για το 

χρόνο που αφιέρωσαν τόσο στις συνεντεύξεις όσο και στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. Τους ευχαριστώ θερμά που με στήριξαν και εμπιστεύτηκαν τα 

παιδιά τους στο παρόν ερευνητικό εγχείρημα. 

 

 

 

 



 

                                                                      xii 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Περίληψη……………………………………………………………….. v 

Abstract………………………………………………………………… vii 

Πρόλογος……………………………………………………………….. ix 

Πίνακας Περιεχομένων………………………………………………… xii 

Κατάλογος Πινάκων……………………………………………………. xxi 

Κατάλογος Διαγραμμάτων……………………………………...……… xxix 

Κατάλογος Εικόνων…………………………………………….……… xxxi 

Συντομογραφίες……………………………….………………...……… xxxii 

Κατάλογος Παραρτήματος…………………………………………… xxxiv 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………. 

 

36 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΟΡΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ………………………………………………………... 47 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………….. 47 

2.1. Η έννοια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης……………………… 48 

2.2. Σκοπός και στόχοι της αξιολόγησης…………………………… 52 

2.3. Οι μορφές της αξιολόγησης……………………………………. 60 

2.4. Η αξιολόγηση στην πρώιμη παιδική ηλικία……………………. 62 

2.5. Η χρήση εναλλακτικών-αυθεντικών μορφών αξιολόγησης……. 68 



 

                                                                      xiii 

2.6. Τεχνικές και εργαλεία της αυθεντικής-εναλλακτικής 

αξιολόγησης…………………………………………………… 
74 

2.6.1. Η συστηματική παρατήρηση και οι καταγραφές………... 75 

2.6.2. Συν-δημιουργώντας με τα παιδιά: η χρήση των 

portfolios………………………………………………….. 
83 

2.6.3. Αξιολόγηση των σχεδίων εργασίας…………………….. 92 

2.7. Η σημασία της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης της εξέλιξης και 

προόδου των μικρών παιδιών………………………………….. 
96 

2.8. Κατανοώντας, ερμηνεύοντας και χρησιμοποιώντας τα 

δεδομένα της αξιολόγησης…………………………………… 
102 

2.9. Η δημιουργία ενός πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας με 

τους γονείς……………………………………………………... 
109 

2.10. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην αξιολόγηση των 

μικρών παιδιών………………………………………………… 
114 

2.11. Ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστάσεις της αξιολόγησης 

των μικρών παιδιών……………………………………………. 
121 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ……………………………………………… 

 

130 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ…………... 132 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………….. 132 

3.1. Η έννοια της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα…………………………………………………….. 
134 

3.2. Σκοπός και στόχοι της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα…………………………………………………….. 
139 

3.3. Μοντέλα και εφαρμογές της αξιολόγησης βασισμένης στο 

αναλυτικό πρόγραμμα…………………………………………. 
145 

3.3.1. Η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα για 

τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό………………………………. 
149 



 

                                                                      xiv 

3.3.2. Η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα 

αναφερόμενη σε κριτήρια…………………………………. 
151 

3.3.3. Η αποτίμηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα…… 153 

3.3.4. Η μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα………  156 

3.4. Η έννοια της αξιολόγησης της επίδοσης……………………….. 162 

3.5. Σκοπός και στόχοι της αξιολόγησης της επίδοσης……………... 169 

3.6. Μορφές και τεχνικές της αξιολόγησης της επίδοσης…………... 172 

3.7. Προτείνοντας μια αυθεντική αξιολόγηση με τη χρήση του 

εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System………………. 
176 

3.7.1. Γενική περιγραφή του εργαλείου Work Sampling 

System…………………………………………………….. 
176 

3.7.2. Τεχνικές συλλογής και καταγραφής της ανάπτυξης και 

της εξέλιξης του παιδιού…………………………………... 
180 

3.7.2.1. Οι αναπτυξιακές κατευθυντήριες γραμμές 

(developmental guidelines) και οι κλίμακες ελέγχου 

ανάπτυξης του παιδιού (developmental checklists)…. 
182 

3.7.2.2. Ο φάκελος εργασιών (portfolio)………………... 190 

3.7.2.3. Οι συνοπτικές εκθέσεις (summary reports)……... 192 

3.7.3. Μια συνοπτική αποτίμηση του εργαλείου Work 

Sampling System………………………………………….. 
195 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ……………………………………………… 

 

199 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ………………………………………………………... 203 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………….. 203 

4.1. Η έννοια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού………………………. 205 



 

                                                                      xv 

4.2. Η διαδικασία υλοποίησης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και τα 

μοντέλα εφαρμογής του………………………………………... 
216 

4.2.1. Το μοντέλο ADDIE…………………………………….. 226 

4.2.2. Το μοντέλο των Gagné, Wager, Golas και Keller………. 229 

4.2.3. Το μοντέλο Instructional System Design των Dick, Carey 

και Carey…………………………………………… 
232 

4.2.4. Το μοντέλο των Morrison, Ross και Kemp……………... 236 

4.2.5. Το μοντέλο των Smith και Ragan……………………….. 241 

4.2.6. Το μοντέλο των τεσσάρων συνιστωσών 4C/ID (σύνθετης 

μάθησης) των Van Merriënboer, Clark και De 

Croock…………………………………………………….. 
244 

4.2.7. Το μοντέλο των πέντε αρχών σχεδιασμού του Merrill….. 247 

4.3. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί στο νηπιαγωγείο βάσει του 

ελληνικού αναλυτικού προγράμματος σπουδών………………. 
249 

4.4. Η σημασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της οργάνωσης 

του μαθησιακού περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική 

διαδικασία................................................................................... 
256 

4.5. Δια-συνδέοντας τη χρήση των δεδομένων της αξιολόγησης με 

τη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού………………. 
260 

4.6. Ο ρόλος του/της νηπιαγωγού στη λήψη αποφάσεων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού…………………………………….. 
265 

4.7. Αναγκαιότητα - πρωτοτυπία της έρευνας……………………… 270 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ……………………………………………… 

 

272 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ……………………………….. 276 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………….. 276 



 

                                                                      xvi 

5.1. Προβληματική της έρευνας……………………………………. 276 

5.2. Σημαντικότητα-επικαιρότητα της έρευνας…………………….. 278 

5.3. Σκοπός της έρευνας, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα………. 283 

5.4. Λειτουργικοί ορισμοί………………………………………….. 285 

5.5. Η μέθοδος……………………………………………………… 286 

5.5.1. Η έρευνα δράσης………………………………………... 287 

5.5.1.1. Αξιοποιώντας την έρευνα δράσης στην 

εκπαίδευση………………………………………….. 
297 

5.5.1.2. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και αρχές της 

έρευνας δράσης……………………………………… 
301 

5.5.2. Η μελέτη περίπτωσης…………………………………… 307 

5.5.2.1. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μελέτης 

περίπτωσης………………………………………… 
313 

5.5.3. Περιγραφή και ανάδειξη του πλαισίου του 

νηπιαγωγείου……………………………………………… 
316 

5.5.3.1. Η ταυτότητα του πλαισίου……………………… 316 

5.5.3.2. Ο χώρος στέγασης……………………………. 317 

5.5.3.3. Περιγραφή του εξωτερικού χώρου…………… 318 

5.5.3.4. Περιγραφή του εσωτερικού χώρου…………… 318 

5.5.3.5. Η σύνθεση της τάξης - τα παιδιά………………. 321 

5.6. Συμμετέχοντες - το δείγμα της έρευνας……………………… 322 

5.7. Συλλογή ερευνητικών δεδομένων…………………………….. 324 

5.7.1. Διαδικασία συλλογής ερευνητικών δεδομένων………… 324 

5.7.1.1. Η παρατήρηση………………………………….. 325 

5.7.1.2. Η συνέντευξη…………………………………. 329 



 

                                                                      xvii 

5.7.1.3. Το ερωτηματολόγιο…………………………….. 334 

5.7.1.4. Το ημερολόγιο του ερευνητή…………………… 341 

5.7.1.5. Το εργαλείο αξιολόγησης Work Sampling 

System………………………………………………. 
344 

5.7.2. Μέθοδοι ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων…………… 348 

5.7.3. Διαδικασία της έρευνας………………………………… 355 

5.8. Ηθική της έρευνας και ζητήματα ερευνητικής δεοντολογίας…... 360 

5.9. Η υποκειμενικότητα του ερευνητή……………………………. 365 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ……………………………………………… 

 

369 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ……………………………  370 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………..…………… 370 

6.1. Προετοιμασία και στάδια εφαρμογής της έρευνας δράσης…….. 370 

6.2. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης βιβλίου προόδου των 

παιδιών (περίοδος Φθινόπωρο)………………………………... 
385 

6.3. Αποτελέσματα ανάλυσης περιεχομένου των συνεντεύξεων με 

τους γονείς (χρονική περίοδος Δεκέμβριος 2015)……………... 
410 

6.4. Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός του ερευνητή-

εκπαιδευτικού………………………………………………….. 
420 

6.5. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης βιβλίου προόδου των 

παιδιών (περίοδος Χειμώνας)………………………………….. 
440 

6.6. Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός του ερευνητή-

εκπαιδευτικού………………………………………………….. 
469 

6.7. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης βιβλίου προόδου των 

παιδιών (περίοδος Άνοιξη)…………………………………….. 
490 



 

                                                                      xviii 

6.8. Αποτελέσματα ανάλυσης περιεχομένου των συνεντεύξεων με 

τους γονείς (χρονική περίοδος Ιούνιος 2016)………………….. 
517 

6.9. Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός ερευνητή-εκπαιδευτικού 

σε σχέση με την πρόοδο και την εξέλιξη των παιδιών………….. 
525 

6.10. Συνοπτική παρουσίαση στατιστικής ανάλυσης βιβλίου 

προόδου των παιδιών…………………………………………... 
529 

6.11. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του 

ερωτηματολογίου προς τους γονείς……………………………. 
572 

6.11.1. Συσχετίσεις μεταξύ των υποκλιμάκων……………………. 587 

6.11.2. Αξιολόγηση της επίδρασης του φύλου και του 

κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου στις αντιδράσεις των 

γονιών…………………………………………………….. 
588 

6.12. Συγκριτική συσχέτιση των αποτελεσμάτων των 

συνεντεύξεων και του ερωτηματολογίου των γονέων…………. 
591 

6.13. Συγκριτική συσχέτιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

και των στρατηγικών εκπαιδευτικού σχεδιασμού ως προς την 

αποτελεσματικότητα του εργαλείου αξιολόγησης Work 

Sampling System………………………………………………. 
594 

6.14. Αποτίμηση της προβλεψιμότητας και της 

αποτελεσματικότητας του εργαλείου Work Sampling 

System………………………………………………………….  
602 

6.15. Συνολική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της 

έρευνας δράσης………………………………………………... 
605 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ……... 616 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………….. 616 

7.1. Το μαθησιακό προφίλ των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

(γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, συμπεριφορές) κατά την 

έναρξη και τη λήξη του σχολικού έτους……………………… 
616 



 

                                                                      xix 

7.2. Η εφαρμογή εναλλακτικών προσεγγίσεων αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο……………………………………………………. 
628 

7.3. Η αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης ενός εργαλείου 

αξιολόγησης βασισμένου στο αναλυτικό πρόγραμμα και στην 

επίδοση………………………………………………………… 
631 

7.4. Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης ως συνδετικός 

κρίκος λήψης αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού………… 
637 

7.5. Οι πολλαπλές οπτικές των γονέων για την αξιολόγηση στην 

προσχολική εκπαίδευση……………………………………….. 
639 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ………………………………… 650 

Περιορισμοί και μελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας……………….. 662 

Βιβλιογραφία…………………………………………………………… 665 

Παράρτημα……………………………………………………………...  

I Πρωτόκολλο ερωτήσεων συνέντευξης με γονείς (α΄ δεκαήμερο 

Δεκεμβρίου 2015)……………………………………………… 747 

II Πρωτόκολλο ερωτήσεων συνέντευξης με γονείς (α΄ δεκαήμερο 

Ιουνίου 2016)…………………………………………………... 751 

III Έγκριση διεξαγωγής έρευνας……………………………………. 755 

IV Έντυπο ενυπόγραφης γονικής συγκατάθεσης για συμμετοχή σε 

έρευνα………………………………………………………….. 758 

V Βιβλίο προόδου μαθητή (developmental checklists)……………... 762 

VI Ερωτηματολόγιο γονέων………………………………………... 792 

VII Άδεια μετάφρασης και χρήσης του εργαλείου αξιολόγησης 

Work Sampling System………………………………………... 800 



 

                                                                      xx 

VIII Συνοπτική έκθεση εξέλιξης και προόδου μαθητή (summary 

report)………………………………………………………….. 813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      xxi 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Πίνακας 2.1 Διαφορές ανάμεσα στην παραδοσιακή και 

εναλλακτική μορφή αξιολόγησης  

73 

Πίνακας 2.2 Τεχνικές καταγραφής της παρατήρησης 82 

Πίνακας 2.3 Τεχνικές και εργαλεία της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης   100 

Πίνακας 2.4 

 

Γνωστικό υπόβαθρο δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 

για την αξιολόγηση 

115 

Πίνακας 2.5 Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας σε ευρωπαϊκές χώρες 

122 

Πίνακας 3.1 Παιδαγωγικά εργαλεία αξιολόγησης βάσει 

αναλυτικού προγράμματος 

149 

Πίνακας 3.2 Αξιολογικό σχήμα επίλυσης προβλήματος 157 

Πίνακας 3.3 Βασικές έννοιες-αρχές της αξιολόγησης της επίδοσης 165 

Πίνακας 3.4 Κατηγορίες της αξιολόγησης της επίδοσης 173 

Πίνακας 3.5 Οι γνωστικοί τομείς και οι μαθησιακές περιοχές της 

κλίμακας ελέγχου του WSS 

185 

Πίνακας 3.6 Σύνοψη των χαρακτηριστικών της αξιολόγησης 

βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα και της 

αξιολόγησης της επίδοσης 

200 

Πίνακας 4.1 

 

Το μοντέλο σύνθετης μάθησης των Van Merriënboer 

και Kirschner  

247 

Πίνακας 5.1 Πίνακας κατανομής των παιδιών ανά φύλο και ηλικία 322 

Πίνακας 5.2 Πίνακας κατανομής του δείγματος των γονέων 323 

Πίνακας 5.3 Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των κλιμάκων μέτρησης 350 



 

                                                                      xxii 

Πίνακας 6.1 Α΄ φάση της έρευνας δράσης 375 

Πίνακας 6.2 Β΄ φάση της έρευνας δράσης 382 

Πίνακας 6.3 Γ΄ φάση της έρευνας δράσης 384 

Πίνακας 6.4 Αξιολόγηση μαθητών στην Προσωπική και 

Κοινωνική ανάπτυξη (Φθινόπωρο) 

385 

Πίνακας 6.5 Αξιολόγηση μαθητών στη Γλώσσα και τον 

Αναδυόμενο Γραμματισμό (Φθινόπωρο) 

388 

Πίνακας 6.6 Αξιολόγηση μαθητών στα Μαθηματικά (Φθινόπωρο) 392 

Πίνακας 6.7 Αξιολόγηση μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες 

(Φθινόπωρο) 

395 

Πίνακας 6.8 Αξιολόγηση μαθητών στις Κοινωνικές Επιστήμες 

(Φθινόπωρο) 

398 

Πίνακας 6.9 Αξιολόγηση μαθητών στην Τέχνη (Φθινόπωρο) 401 

Πίνακας 6.10 Αξιολόγηση μαθητών στη Φυσική Αγωγή και 

Ανάπτυξη (Φθινόπωρο) 

402 

Πίνακας 6.11 Αξιολόγηση μαθητών στην Πληροφορική και τις 

Τ.Π.Ε. (Φθινόπωρο) 

404 

Πίνακας 6.12 Αποφάσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού για το δεύτερο 

τρίμηνο του σχ. έτους 2015-2016 

437 

Πίνακας 6.13 Αξιολόγηση μαθητών στην Προσωπική και 

Κοινωνική Ανάπτυξη (Χειμώνας) 

440 

Πίνακας 6.14 Αξιολόγηση μαθητών στη Γλώσσα και τον 

Αναδυόμενο Γραμματισμό (Χειμώνας) 

443 

Πίνακας 6.15 Αξιολόγηση μαθητών στα Μαθηματικά (Χειμώνας) 447 

Πίνακας 6.16 Αξιολόγηση μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες 

(Χειμώνας) 

451 



 

                                                                      xxiii 

Πίνακας 6.17 Αξιολόγηση μαθητών στις Κοινωνικές Επιστήμες 

(Χειμώνας) 

455 

Πίνακας 6.18 Αξιολόγηση μαθητών στην Τέχνη (Χειμώνας) 458 

Πίνακας 6.19 Αξιολόγηση μαθητών στη Φυσική Αγωγή και 

Ανάπτυξη (Χειμώνας) 

459 

Πίνακας 6.20 Αξιολόγηση μαθητών στην Πληροφορική και τις 

Τ.Π.Ε. (Χειμώνας) 

461 

Πίνακας 6.21 Αποφάσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού για το τρίτο 

τρίμηνο του σχ. έτους 2015-2016 

487 

Πίνακας 6.22 Αξιολόγηση μαθητών στην Προσωπική και 

Κοινωνική Ανάπτυξη (Άνοιξη) 

490 

Πίνακας 6.23 Αξιολόγηση μαθητών στη Γλώσσα και τον 

Αναδυόμενο Γραμματισμό (Άνοιξη) 

492 

Πίνακας 6.24 Αξιολόγηση μαθητών στα Μαθηματικά (Άνοιξη) 496 

Πίνακας 6.25 Αξιολόγηση μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες 

(Άνοιξη) 

499 

Πίνακας 6.26 Αξιολόγηση μαθητών στις Κοινωνικές Επιστήμες 

(Άνοιξη) 

503 

Πίνακας 6.27 Αξιολόγηση μαθητών στην Τέχνη (Άνοιξη) 506 

Πίνακας 6.28 Αξιολόγηση μαθητών στη Φυσική Αγωγή και 

Ανάπτυξη (Άνοιξη) 

507 

Πίνακας 6.29 Αξιολόγηση μαθητών στην Πληροφορική και τις 

Τ.Π.Ε. (Άνοιξη) 

509 

Πίνακας 6.30 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Η 

εικόνα για τον εαυτό μου” της Προσωπικής και 

Κοινωνικής Ανάπτυξης (συγκεντρωτικά) 

530 



 

                                                                      xxiv 

Πίνακας 6.31 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Αυτοέλεγχος” της Προσωπικής και Κοινωνικής 

Ανάπτυξης (συγκεντρωτικά) 

530 

Πίνακας 6.32 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Προσεγγίσεις για μάθηση” της Προσωπικής και 

Κοινωνικής Ανάπτυξης (συγκεντρωτικά) 

531 

Πίνακας 6.33 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Αλληλεπίδραση με τους άλλους” της Προσωπικής 

και Κοινωνικής Ανάπτυξης (συγκεντρωτικά) 

533 

Πίνακας 6.34 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Ακρόαση” της Γλώσσας και του Αναδυόμενου 

Γραμματισμού (συγκεντρωτικά) 

534 

Πίνακας 6.35 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Προφορικός λόγος” της Γλώσσας και του 

Αναδυόμενου Γραμματισμού (συγκεντρωτικά) 

535 

Πίνακας 6.36 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Ανάγνωση” της Γλώσσας και του Αναδυόμενου 

Γραμματισμού (συγκεντρωτικά) 

537 

Πίνακας 6.37 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Γραπτός λόγος” της Γλώσσας και του Αναδυόμενου 

Γραμματισμού (συγκεντρωτικά) 

539 

Πίνακας 6.38 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Διαδικασίες και πρακτικές” των Μαθηματικών 

(συγκεντρωτικά) 

541 

Πίνακας 6.39 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Αριθμοί” των Μαθηματικών (συγκεντρωτικά)  

542 

Πίνακας 6.40 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Μαθηματικές πράξεις και αλγεβρική σκέψη” των 

Μαθηματικών (συγκεντρωτικά)  

544 



 

                                                                      xxv 

Πίνακας 6.41 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Μετρήσεις” των Μαθηματικών (συγκεντρωτικά)  

545 

Πίνακας 6.42 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Ανάλυση δεδομένων” των Μαθηματικών 

(συγκεντρωτικά)  

546 

Πίνακας 6.43 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Γεωμετρία” των Μαθηματικών (συγκεντρωτικά)  

547 

Πίνακας 6.44 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Δεξιότητες και πρακτικές” των Φυσικών Επιστημών 

(συγκεντρωτικά)  

548 

Πίνακας 6.45 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Φυσικές Επιστήμες” των Φυσικών Επιστημών 

(συγκεντρωτικά)  

550 

Πίνακας 6.46 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Βιολογία” των Φυσικών Επιστημών 

(συγκεντρωτικά)  

552 

Πίνακας 6.47 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Επιστήμες της γης” των Φυσικών Επιστημών 

(συγκεντρωτικά)  

553 

Πίνακας 6.48 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Άνθρωποι, παρελθόν και παρόν” των Κοινωνικών 

Επιστημών (συγκεντρωτικά)  

555 

Πίνακας 6.49 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Η 

αλληλεξάρτηση των ανθρώπων” των Κοινωνικών 

Επιστημών (συγκεντρωτικά)  

556 

Πίνακας 6.50 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Πολιτικά δικαιώματα και κυβέρνηση” των 

Κοινωνικών Επιστημών (συγκεντρωτικά)  

558 



 

                                                                      xxvi 

Πίνακας 6.51 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Οι άνθρωποι και ο τόπος που ζούνε” των 

Κοινωνικών Επιστημών (συγκεντρωτικά)  

558 

Πίνακας 6.52 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Έκφραση και αναπαράσταση” της Τέχνης 

(συγκεντρωτικά)  

560 

Πίνακας 6.53 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Κατανόηση και αναγνώριση” της Τέχνης 

(συγκεντρωτικά)  

561 

Πίνακας 6.54 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας” της Φυσικής 

Αγωγής και ανάπτυξης (συγκεντρωτικά)  

562 

Πίνακας 6.55 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας” της Φυσικής 

Αγωγής και ανάπτυξης (συγκεντρωτικά)  

563 

Πίνακας 6.56 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Αυτό-φροντίδα, υγεία και ασφάλεια” της Φυσικής 

Αγωγής και ανάπτυξης (συγκεντρωτικά)  

564 

Πίνακας 6.57 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και δημιουργώ” της 

Πληροφορικής (συγκεντρωτικά)  

565 

Πίνακας 6.58 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με τις Τ.Π.Ε.” της 

Πληροφορικής (συγκεντρωτικά)  

568 

Πίνακας 6.59 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Διερευνώ, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω 

προβλήματα με τις Τ.Π.Ε.” της Πληροφορικής 

(συγκεντρωτικά)  

569 



 

                                                                      xxvii 

Πίνακας 6.60 Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο 

“Οι Τ.Π.Ε. στην κοινωνία και τον πολιτισμό” της 

Πληροφορικής (συγκεντρωτικά)  

571 

Πίνακας 6.61 Κατανομή του δείγματος των γονέων σύμφωνα με το 

φύλο 

572 

Πίνακας 6.62 Κατανομή του δείγματος των γονέων σύμφωνα με την 

ηλικία 

573 

Πίνακας 6.63 Κατανομή του δείγματος των γονέων σύμφωνα με το 

είδος απασχόλησης 

573 

Πίνακας 6.64 Κατανομή του δείγματος των γονέων σύμφωνα με το 

μορφωτικό τους επίπεδο 

573 

Πίνακας 6.65 Κατανομή του δείγματος των γονέων σύμφωνα με τον 

αριθμό ατόμων που διαμένουν στο ίδιο σπίτι 

574 

Πίνακας 6.66 Κατανομή του δείγματος των γονέων σύμφωνα με την 

οικογενειακή τους κατάσταση 

574 

Πίνακας 6.67 Η εφαρμογή της αξιολόγησης του νηπίου στην 

προσχολική εκπαίδευση σύμφωνα με τους γονείς 

575 

Πίνακας 6.68 Ο ρόλος του φακέλου εργασιών ως μέσο αξιολόγησης 

στο νηπιαγωγείο σύμφωνα με τους γονείς 

577 

Πίνακας 6.69 Η συμβολή των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης του 

παιδιού και των συνοπτικών εκθέσεων των 

νηπιαγωγών σύμφωνα με τους γονείς 

579 

Πίνακας 6.70 Τα πλεονεκτήματα του εργαλείου αξιολόγησης Work 

Sampling System σύμφωνα με τους γονείς 

581 

Πίνακας 6.71 Τα μειονεκτήματα του εργαλείου αξιολόγησης Work 

Sampling System σύμφωνα με τους γονείς 

583 

Πίνακας 6.72 Η εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία αξιολόγησης 

των μικρών παιδιών 

584 



 

                                                                      xxviii 

Πίνακας 6.73 Οι λόγοι άρνησης συμμετοχής των γονέων στη 

διαδικασία αξιολόγησης των μικρών παιδιών 

586 

Πίνακας 6.74 Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών αναφορικά με το 

ρόλο της εφαρμογής της αξιολόγησης, του φακέλου 

εργασιών, των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης του 

παιδιού και των συνοπτικών εκθέσεων των 

νηπιαγωγών  

587 

Πίνακας 6.75 Αξιολόγηση της επίδρασης του φύλου στις απόψεις 

των γονέων  

588 

Πίνακας 6.76 Αξιολόγηση της επίδρασης της επαγγελματικής 

κατάστασης στις απόψεις των γονέων  

589 

Πίνακας 6.77 Αξιολόγηση της επίδρασης του μορφωτικού επιπέδου 

στις απόψεις των γονέων  

590 

Πίνακας 6.78 Αξιολόγηση της επίδρασης του αριθμού ατόμων ανά 

νοικοκυριό στις απόψεις των γονέων  

590 

Πίνακας 6.79 Παράθεση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων 593 

Πίνακας 6.80 Συνολική εικόνα κατακτηθέντων δεξιοτήτων των 

παιδιών ανά γνωστική περιοχή κατά την έναρξη 

φοίτησής τους στο νηπιαγωγείο 

595 

Πίνακας 6.81 Συνολική εικόνα κατακτηθέντων δεξιοτήτων των 

παιδιών ανά γνωστική περιοχή κατά τη μέση της 

σχολικής χρονιάς 

598 

Πίνακας 6.82 Συνολική εικόνα κατακτηθέντων δεξιοτήτων των 

παιδιών ανά γνωστική περιοχή πριν την αποφοίτησή 

τους από το νηπιαγωγείο 

599 

 

 

 

 



 

                                                                      xxix 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Διάγραμμα 2.1 Οι θεμελιακές αρχές της αξιολόγησης στην 

εκπαίδευση 

60 

Διάγραμμα 2.2 Τα στάδια και η διαδικασία της παρατήρησης  77 

Διάγραμμα 2.3 Ο κύκλος των διαδικασιών της χρήσης των δεδομένων   104 

Διάγραμμα 3.1 

 

Οργάνωση των μοντέλων αξιολόγησης βασισμένης 

στο αναλυτικό πρόγραμμα 

148 

Διάγραμμα 3.2 Η λειτουργική σχέση των μοντέλων αξιολόγησης 

βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα 

155 

Διάγραμμα 4.1 Η τυπολογία ερωτήσεων του Mager για τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό 

217 

Διάγραμμα 4.2 Η διαδικαστική λειτουργία του μοντέλου του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

218 

Διάγραμμα 4.3 Τα τελικά παραγόμενα της λειτουργίας του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

221 

Διάγραμμα 4.4 Οι διαφορές ανάμεσα στα τελικά παραγόμενα της 

λειτουργίας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

223 

Διάγραμμα 4.5 Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού ADDIE 227 

Διάγραμμα 4.6 Τα εννέα διδακτικά γεγονότα του μοντέλου των 

Gagné, Wager, Golas και Keller 

231 

Διάγραμμα 4.7 Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Dick, 

Carey και Carey 

234 

Διάγραμμα 4.8 Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Morrison, 

Ross, Kalman και Kemp 

238 

Διάγραμμα 4.9 Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Smith και 

Ragan 

242 



 

                                                                      xxx 

Διάγραμμα 4.10 Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού του Merrill 248 

Διάγραμμα 4.11 Οι παράμετροι για τη δημιουργία περιβάλλοντος 

μάθησης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

266 

Διάγραμμα 5.1 Ο κύκλος της έρευνας δράσης 296 

Διάγραμμα 6.1 Η κυκλική διαδικασία της παρούσας έρευνας δράσης 371 

Διάγραμμα 6.2 Η 1η θεματική ενότητα (η πρόοδος του παιδιού): 

κατηγορίες, υποκατηγορίες, κώδικες (χρονική στιγμή 

1) 

411 

Διάγραμμα 6.3  Η 2η θεματική ενότητα (οι διαστάσεις της 

αξιολόγησης του παιδιού): κατηγορίες, 

υποκατηγορίες, κώδικες (χρονική στιγμή 1) 

414 

Διάγραμμα 6.4 Η 3η θεματική ενότητα (οι τρόποι αξιολόγησης των 

παιδιών): κατηγορίες, υποκατηγορίες, κώδικες 

(χρονική στιγμή 1) 

417 

Διάγραμμα 6.5 Η 1η θεματική ενότητα (η πρόοδος του παιδιού): 

κατηγορίες, υποκατηγορίες, κώδικες (χρονική στιγμή 

2) 

518 

Διάγραμμα 6.6 Η 2η θεματική ενότητα (η επικοινωνία γονέων-

νηπιαγωγών για την εξέλιξη και την πρόοδο του 

παιδιού): κατηγορίες, υποκατηγορίες, κώδικες 

(χρονική στιγμή 2) 

520 

Διάγραμμα 6.7 Η 3η θεματική ενότητα (οι τρόποι αξιολόγησης των 

παιδιών): κατηγορίες, υποκατηγορίες, κώδικες 

(χρονική στιγμή 2) 

522 

Διάγραμμα 6.8 Η εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία της 

αξιολόγησης 

584 

 

 

 



 

                                                                      xxxi 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

Εικόνα 1 Διαγραμματική παρουσίαση του εργαλείου 

αξιολόγησης WSS 

181 

Εικόνα 2 Παράδειγμα κλίμακας ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού 

από τη μαθησιακή περιοχή “Ακουστική δεξιότητα” 

του γνωστικού τομέα Γλώσσα και Αναδυόμενος 

Γραμματισμός 

184 

Εικόνα 3 Παράδειγμα δεικτών επίδοσης του γνωστικού τομέα 

“Γλώσσα και Αναδυόμενος Γραμματισμός” 

188 

Εικόνα 4 Απόσπασμα συμπληρωμένης κλίμακας ελέγχου του 

γνωστικού τομέα “Φυσική Αγωγή και Ανάπτυξη” 

189 

Εικόνα 5 Οι κλίμακες διαβάθμισης της συνοπτικής έκθεσης του 

εργαλείου αξιολόγησης WSS 

193 

Εικόνα 6 Απόσπασμα συνοπτικής έκθεσης του εργαλείου 

αξιολόγησης WSS 

194 

Εικόνα 7 Απόσπασμα συμπληρωμένης συνοπτικής έκθεσης του 

εργαλείου αξιολόγησης WSS 

195 

Εικόνα 8 Η διαδικτυακή εφαρμογή Work Sampling Online 198 

Εικόνα 9 Το μοντέλο 4C/ID  245 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      xxxii 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

Ι.Ε.Π. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Π.Δ. Προεδρικό Διάταγμα 

Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα/Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

Τ.Π.Ε. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

Κ.Ε.Ε. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 

Α.Π.Σ.  Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

ARG Assessment Reform Group 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development 

CBA Curriculum-based assessment 

CBE Curriculum-based evaluation 

CBM Curriculum-based measurement 

GOM General outcome measure 

SMM Subskill mastery measure 

CBA-ID Curriculum-based assessment for instructional design 

CR-CBA Criterion-referenced curriculum-based assessment 

AEPS Assessment, Evaluation, and Programming System 

CCITSN The Carolina Curriculum for Infants and Toddlers with Special 

Needs 

CCPSN The Carolina Curriculum for Preschoolers with Special Needs 

GSA/GSI Generic Skills Assessment/Generic Skills Inventory 



 

                                                                      xxxiii 

HELP Hawaii Early Learning Profile 

COR Preschool Child Observation Record 

IGDIs Individual Growth and Development Indicators 

TPBA2 Transdisciplinary Play-Based Assessment 

TPBI2 Transdisciplinary Play-Based Intervention 

WSS Work Sampling System 

PBA Performance-based assessment 

4C/ID  Four-component instructional design 

PBL Problem-based learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      xxxiv 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Παράρτημα I Πρωτόκολλο ερωτήσεων συνέντευξης με γονείς (α΄ 

δεκαήμερο Δεκεμβρίου 2015) 

747 

Παράρτημα II Πρωτόκολλο ερωτήσεων συνέντευξης με γονείς (α΄ 

δεκαήμερο Ιουνίου 2016) 

751 

Παράρτημα III Έγκριση διεξαγωγής έρευνας 755 

Παράρτημα IV Έντυπο ενυπόγραφης γονικής συγκατάθεσης για 

συμμετοχή σε έρευνα 

758 

Παράρτημα V Βιβλίο Προόδου μαθητή 762 

Παράρτημα VI Ερωτηματολόγιο γονέων 792 

Παράρτημα VII Άδεια μετάφρασης και χρήσης του εργαλείου 

αξιολόγησης Work Sampling System 

800 

Παράρτημα VIII Συνοπτική έκθεση εξέλιξης και προόδου 813 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      36 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στις μέρες μας, το νηπιαγωγείο, αποτελώντας το πρώτο τμήμα της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 

εκπληρώνει μια βασική αποστολή: την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση του μικρού 

παιδιού. Πρόκειται για μια αποστολή δύσκολη, αλλά συνάμα σημαντική, καθώς 

ανοίγεται σε κάθε παιδί το παράθυρο της γνώσης και η πραγματικότητα της ζωής. Μια 

αποστολή, η οποία οφείλει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να 

αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά προκειμένου να ανταποκριθούν στις 

μεταβαλλόμενες προκλήσεις της σημερινής εποχής. 

Ταυτόχρονα είναι ένας χώρος, στον οποίο οι νηπιαγωγοί επιτελούν ουσιαστικό 

και δύσκολο έργο. Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, λόγω του ευέλικτου και 

βιωματικού του χαρακτήρα, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης δίνει 

νόημα και αξία στην αξιολόγηση. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρήσεις και τα νέα 

εκπαιδευτικά πλαίσια προσδίδουν μεγάλη σημασία στην εφαρμογή της αξιολόγησης 

στην προσχολική εκπαίδευση. Από τα ευρήματα και τις διαπιστώσεις ελληνικών και 

διεθνών μελετών και ερευνών, διαφαίνεται πόσο μεγάλο όφελος απορρέει από την 

αξιοποίηση της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική πρακτική του νηπιαγωγείου. 

Η αφορμή για την επιλογή του θέματος προήλθε από την προσωπική μελέτη 

του ερευνητή των θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων για τη σημασία και την 

αξία της εφαρμογής της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και από τη διδακτική του 

εμπειρία. Αναμφίβολα, η εφαρμογή της αξιολόγησης δεν αποτελεί μια εύκολη 

διαδικασία για όλους τους εμπλεκόμενους. Από τις ερευνητικές μελέτες των δυο 

τελευταίων δεκαετιών που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα, αναδεικνύονται μερικές 

αδυναμίες και κάποιοι προβληματισμοί αναφορικά με τις διαδικασίες της αξιολόγησης 

που εφαρμόζονται σήμερα από τους/τις εκπαιδευτικούς της προσχολικής βαθμίδας. 

Σύμφωνα με τη Γουργιώτου (2007) και τον Παπακωνσταντίνου (2002), στο 

ελληνικό νηπιαγωγείο παρατηρούνται ακόμη κάποιες άτυπες μορφές αξιολόγησης στις 

αξιολογικές κρίσεις των νηπιαγωγών, μέσω παρομοιώσεων ή αυθόρμητων λεκτικών 

κατατάξεων και κατηγοριοποιήσεων, χωρίς ουσιώδες νόημα και πρακτική τεκμηρίωση 
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των όσων εκφράζονται. Επίσης, οι Μπότσογλου και Παναγιωτίδου (2006) αναφέρουν 

την έλλειψη θεωρητικής κατάρτισης των νηπιαγωγών στη διαδικασία της αξιολόγησης 

ενώ στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και η έρευνα της Ρεκαλίδου (2008) με ένα 

μεγάλο ποσοστό των νηπιαγωγών (83,0%) να δηλώνει την απουσία επιμόρφωσης στο 

πεδίο της νηπιακής αξιολόγησης.  

Ομοίως, οι Ντολιοπούλου, Ζωγράφου και Στεφανή (2009) διαπιστώνουν την 

εμπειρική προσέγγιση της αξιολόγησης και την ελλιπή κατάρτιση των νηπιαγωγών 

κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές. Παρόμοιου τύπου έρευνες που έχουν γίνει 

(Γκατζιούρα, Δραγκίνη, Μπιρμπίλη & Σαρρή, 2008; Κακανά, 2006; Ντολιοπούλου, 

Ζωγράφου & Στεφανή, 2009; Χαρίσης, 2006) έδειξαν πως η εφαρμογή της 

αξιολόγησης είτε γίνεται εθελοντικά είτε σε πειραματικό στάδιο, καθώς οι νηπιαγωγοί 

διακατέχονται από αισθήματα αβεβαιότητας και δισταγμού σχετικά με τη διαδικασία 

της αξιολόγησης και τον τρόπο εφαρμογής της σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Συναφείς είναι οι απόψεις της Σακελλαρίου (2006), η οποία επισημαίνει την 

επιφυλακτικότητα των νηπιαγωγών σε θέματα αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και την 

εφαρμογή παραδοσιακών μορφών αξιολόγησης στην πράξη. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα των ερευνών που αφορούν το σκοπό 

και τη σημαντικότητα της αξιολόγησης στο πεδίο της προσχολικής εκπαίδευσης. Η 

πλειοψηφία των αντίστοιχων ερευνητικών μελετών εστιάζει στον ανατροφοδοτικό 

ρόλο της αξιολόγησης και αναγνωρίζει την αξιολόγηση ως μια σημαντική παράμετρο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αποσκοπεί στην αποτίμηση της επίδοσης των 

παιδιών, στην ανίχνευση προβλημάτων συμπεριφοράς και μάθησης, στη διαπίστωση 

κατάκτησης των μαθησιακών στόχων, στην ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης 

και στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών (Κακανά, 2006; Μπότσογλου & 

Παναγιωτίδου, 2006; Ντολιοπούλου, Ζωγράφου-Τσαντάκη & Στεφανή, 2009; Pekis, 

2013; Ρεκαλίδου, 2008). Ως εκ τούτου, παραγκωνίζεται σε μεγάλο βαθμό ο 

διαμορφωτικός χαρακτήρας της αξιολόγησης ώστε να διευκολυνθεί ο/η εκπαιδευτικός 

στην αποτίμηση του αναπτυξιακού επιπέδου κάθε παιδιού και να προβεί σε ανάλογους 

σχεδιασμούς εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διδακτικών παρεμβάσεων προς όφελος 

των παιδιών.   

Αξιόλογα είναι επίσης τα ευρήματα αναφορικά με τις μεθόδους αξιολόγησης 

που χρησιμοποιούνται από τους/τις εκπαιδευτικούς. Η πλειοψηφία των μελετών 
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(Αγγέλου, Καπαγιαννίδου & Ρεκαλίδου, 2015; Καζέλα & Κακανά, 2009; Καζέλα, 

Λεβέντη & Πλιάκα, 2013; Κακανά, 2006; Μπότσογλου & Παναγιωτίδου, 2006; Pekis, 

2013; Ρεκαλίδου & Πεντέρη, 2016; Σιβροπούλου, Τσακιρίδου & Παπαδοπούλου, 

2006) αναδεικνύει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση του φακέλου εργασιών (portfolio) και 

τη συστηματική παρατήρηση, αφήνοντας στην άκρη ένα μεγάλο ποσοστό χρήσης 

άλλων συμπληρωματικών μεθόδων αξιολόγησης, όπως υποδεικνύονται από το 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (2003) και τον Οδηγό Νηπιαγωγού (2006). 

Ταυτόχρονα, ο φάκελος εργασιών (portfolio) φάνηκε να χρησιμοποιείται με 

λανθασμένο τρόπο, αναδεικνύοντας έτσι την σύγχυση και τις αδυναμίες των 

νηπιαγωγών, αναφορικά με την οργάνωση και την αξιοποίηση του. 

Ωστόσο, σημαντική παράμετρος της αξιολόγησης των μικρών παιδιών 

αποτελεί η συμμετοχή των γονέων, η οποία, όπως προκύπτει από τα ελάχιστα ελληνικά 

ερευνητικά δεδομένα, είναι ασαφής ως προς το ρόλο και τη συμβολή της στην πορεία 

της αναπτυξιακής μάθησης και εξέλιξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας στο 

συγκείμενο των διαδικασιών της αξιολόγησής τους. Οι σύγχρονες απαιτήσεις των 

εναλλακτικών προσεγγίσεων αξιολόγησης των παιδιών, όπως αναδεικνύει η 

ερευνητική βιβλιογραφία (Brink, 2002; Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006; 

Hall, Rutland, & Grisham-Brown, 2011; Kingore, 2010; NAEYC, 2009; Ντολιοπούλου 

& Γουργιώτου, 2008) υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την ενεργό εμπλοκή των γονέων 

σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των παιδιών στην πορεία της μάθησης και της 

προόδου τους.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία, εντοπίζονται αρκετές μελέτες οι οποίες αφορούν την 

εφαρμογή των εναλλακτικών προσεγγίσεων αξιολόγησης και την ενσωμάτωση των 

γονέων σε κάθε αξιολογικό εγχείρημα που σχετίζεται με την εξέλιξη και την ανάπτυξη 

των παιδιών τους (Alasuutari, Markstrӧm & Vallberg-Roth, 2014; Brassard & Boehm, 

2007; Brink, 2002; Gelfer & Perkins, 1992; Gilkerson & Hanson, 2000). Αντίστοιχα, 

στην ελληνική βιβλιογραφία απουσιάζει η διερεύνηση και η μελέτη των στάσεων των 

γονέων σε σχέση με την αξιολόγηση των παιδιών. Έτσι, περιορισμένα αλλά σημαντικά 

είναι τα δεδομένα της ελληνικής ερευνητικής μελέτης των Birbili και Tzioga (2014), 

οι οποίες επεσήμαναν τη θετική ανταπόκριση των γονέων σε διαδικασίες αξιολόγησης 

των παιδιών τους στο οικογενειακό πλαίσιο και ανέδειξαν τα θετικά τους 

συναισθήματα ως προς το βαθμό της συμμετοχής τους σε ό,τι αφορά τη μάθηση και 

την εξέλιξη των παιδιών.   
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Αναμφίβολα, οι γονείς των μικρών παιδιών έχουν κάθε δικαίωμα στην 

ενημέρωσή τους σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους στο νηπιαγωγείο. Άλλωστε, 

σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (2003), τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης πρέπει να κοινοποιούνται στους γονείς προκειμένου να έχουν μια 

συνολική εικόνα της εξέλιξης και ανάπτυξης των παιδιών. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι οι 

γονείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή 

πληροφόρησης για το/τη νηπιαγωγό προκειμένου να οδηγηθεί στη λήψη σημαντικών 

αποφάσεων ή στη διεξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τη γενικότερη κατάσταση 

και πρόοδο των μικρών παιδιών.  

Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι η συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγών και 

γονέων κρίνεται απαραίτητη σε κάθε της μορφή ώστε να υποστηριχθεί με άμεσο ή 

έμμεσο τρόπο η ανάπτυξη των παιδιών στο παιδαγωγικό συγκείμενο της εκπαιδευτικής 

πράξης. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύει τα θετικά αποτελέσματα της 

συμμετοχής των γονέων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες αναγνωρίζοντας ευρέως τη 

σημασία και την αξία των εποικοδομητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών προς όφελος των παιδιών (Βρυνιώτη, Κυρίδης, Σιβροπούλου-

Θεοδοσιάδου & Χρυσαφίδης, 2008; Hurst & Joseph, 2010). 

Καθώς, όμως, η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος 

του νηπιαγωγείου, ως διαδικασία είναι στενά συνδεδεμένη με την ανατροφοδότηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη βελτίωσή της σε όλες τις παραμέτρους του 

σχεδιασμού και της υλοποίησης. Έτσι, η λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

συνιστά μια ύψιστης σημασίας διαδικασία, που απορρέει, ως φυσική ακολουθία, από 

τη διεργασία της ανάλυσης και της αξιοποίησης των αξιολογικών δεδομένων και 

αποτελεί μια συστηματική διαδικασία προσανατολισμένη στο βασικό σκοπό της 

βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου και της ανάπτυξης και εξέλιξης των παιδιών. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

αποτελεί σημαντική συνιστώσα της εκπαιδευτικής πράξης καθώς συνάδει με τη λήψη 

σημαντικών αποφάσεων που αφορούν το περιεχόμενο, τη μορφή και το πλαίσιο της 

διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας (Smith & Ragan, 2005; Zook, 2001). Ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός κρίνεται απαραίτητος σε κάθε πλαίσιο προκειμένου να 

οργανωθεί η μαθησιακή διαδικασία και να δημιουργηθούν οι επιτυχείς συνθήκες για 

την αποτελεσματική ενίσχυση της μάθησης και της προόδου των μαθητών. Πρόκειται 



 

                                                                      40 

για μια σημαντική διαδικασία, η οποία καθορίζει την πορεία της εκπαιδευτικής πράξης 

και προσδιορίζει με οργάνωση και μεθόδευση το κοινό πλαίσιο αλληλεπίδρασης όλων 

των εμπλεκόμενων σε ένα καθορισμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Britain, 2004; Seel, 

Lehmann, Blumschein & Podolskiy, 2017).  

Αναμφισβήτητα, η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της 

υπερβολικής παραγωγής πληροφοριών και δεδομένων που προκύπτουν από την 

αξιολόγηση των μαθητών. Η διεργασία του όγκου των αξιολογικών δεδομένων 

συνιστά μια δυνατή πρόκληση για τους/τις εκπαιδευτικούς ώστε να διευκολυνθούν 

αφενός στην αποτίμηση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και αφετέρου στο 

σχεδιασμό κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η λήψη εκπαιδευτικών 

αποφάσεων που αφορούν στη μάθηση και στη διδασκαλία αποτελεί το ζητούμενο των 

σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων καθώς εμπλέκει τον/την εκπαιδευτικό, με τη 

συνδρομή και των μαθητών, σε μια πολυσύνθετη διαδικασία αποκωδικοποίησης των 

αξιολογικών δεδομένων, ανασχεδιασμού της εκπαιδευτικής δράσης και υλοποίησης 

κατάλληλων παρεμβάσεων για να ανταποκριθεί επαρκώς στις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες των παιδιών και να υποστηρίξει τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών 

(Goldman & Pellegrino, 2015; Mandinach & Gummer, 2013; Young & Kim, 2010; 

ΥΠ.Π.Θ. - Ι.Ε.Π., 2014α). 

Με βάση, όμως, τα προαναφερόμενα ερευνητικά πορίσματα και δεδομένα, 

εξακολουθεί να παραμένει ασαφές το τοπίο της διαμορφωτικής αξιολόγησης σε σχέση 

με την ανατροφοδότηση και τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών, τη λήψη 

αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε συνάρτηση με τα αξιολογικά ευρήματα και 

το ρόλο των γονέων στις διαδικασίες της αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Για το λόγο 

αυτό, η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη της εφαρμογής και 

υλοποίησης ενός αξιολογικού εργαλείου βασισμένου στην επίδοση των μαθητών και 

στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην προσχολική τάξη, τη διασύνδεσή του με τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού και τη διερεύνηση, όπως, και 

την αποτύπωση των στάσεων και των απόψεων των γονέων σε σχέση με το πλαίσιο 

και το συγκείμενο της εναλλακτικής-αυθεντικής αξιολόγησης στο πεδίο της 

προσχολικής εκπαίδευσης.  

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού ακολουθήθηκε το πλαίσιο της 

ποιοτικής έρευνας και μεθοδολογίας, αξιοποιώντας τη συνεργατική έρευνα δράσης και 
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τη μελέτη περίπτωσης ως κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους. Αρχικά, η έρευνα 

επιχειρεί σε ένα πρώτο επίπεδο να παρουσιάσει και να εξετάσει το είδος και την 

καταλληλότητα των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση του μοντέλου 

αξιολόγησης Work Sampling System σε μια τάξη νηπιαγωγείου με παιδιά προσχολικής 

ηλικίας προκειμένου να αξιοποιηθούν από το/τη νηπιαγωγό κατά τη διαδικασία της 

αξιολόγησης της μαθησιακής προόδου και εξέλιξης των μικρών παιδιών. Στη συνέχεια, 

σε ένα δεύτερο επίπεδο η έρευνα αποσκοπεί να διερευνήσει τη δια-σύνδεση των 

αξιολογικών δεδομένων της διαμορφωτικής αξιολόγησης με τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού που οφείλει να λάβει ο/η εκπαιδευτικός και με 

τη δική του/της ανατροφοδότηση. Σε ένα τρίτο επίπεδο, η έρευνα επιχειρεί να 

καταγράψει τις απόψεις των γονέων για την αξιολόγηση της προόδου των μικρών 

παιδιών και το βαθμό που αυτές επηρεάζονται από τη χρήση της μεθόδου της 

διαμορφωτικής αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο.  

Η παρούσα διατριβή, βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, εντάσσεται στον 

επιστημονικό χώρο της Προσχολικής Παιδαγωγικής και της Διδακτικής 

Μεθοδολογίας, καθώς παρουσιάζει παιδαγωγικές πρακτικές, οι οποίες έχουν ως στόχο 

αφενός να διευκολύνουν το/τη νηπιαγωγό να βελτιώσει την ποιότητα της 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας του νηπιαγωγείου, και αφετέρου να ενισχύσουν την 

επίδραση της αυθεντικής αξιολόγησης τόσο στη μαθησιακή ανάπτυξη και εξέλιξη των 

μικρών παιδιών όσο και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πράξης. 

Η παρούσα διατριβή διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη: το θεωρητικό μέρος 

και το ερευνητικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, που έχει τίτλο “Εισαγωγή”, περιλαμβάνονται τα 

εισαγωγικά στοιχεία του θέματος που αφορούν τους προβληματισμούς σε σχέση με την 

εφαρμογή της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο, τη συμβολή του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού στην εκπαιδευτική πράξη και τη σημασία των αναπαραστάσεων των 

γονέων για την αξιολόγηση της μάθησης των παιδιών. Επιπλέον, το εισαγωγικό 

κεφάλαιο περιλαμβάνει μια εκτενή περίληψη των κεφαλαίων που ακολουθούν. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, που έχει τίτλο “Οριοθετώντας το τοπίο της αξιολόγησης 

στην εκπαίδευση”, παρουσιάζεται ο ορισμός της έννοιας της αξιολόγησης και 

επιχειρείται μια εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου υπό το πρίσμα της σύγχρονης 

ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Επίσης, περιγράφονται ο σκοπός και οι στόχοι 
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της αξιολόγησης και αναλύονται λεπτομερώς οι μορφές της αξιολόγησης στην 

εκπαίδευση.  

Ακολούθως, επιχειρείται η παρουσίαση της αξιολόγησης στην πρώιμη παιδική 

ηλικία στο συγκείμενο της διεθνούς και ελληνικής πραγματικότητας στο νηπιαγωγείο. 

Επίσης, παρουσιάζεται η χρήση των εναλλακτικών-αυθεντικών μορφών αξιολόγησης 

και περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές και τα εργαλεία που αξιοποιούνται κατά τη 

διαδικασία της αυθεντικής-εναλλακτικής αξιολόγησης. Ειδικότερα, γίνεται λόγος για 

τη συστηματική παρατήρηση και τις καταγραφές, τη χρήση των portfolios των παιδιών 

και την αξιολόγηση των σχεδίων εργασίας. 

Στη συνέχεια του δεύτερου κεφαλαίου περιγράφεται αναλυτικά η σημασία της 

παιδαγωγικής τεκμηρίωσης της εξέλιξης και της προόδου των μικρών παιδιών ενώ 

ακολουθεί η παρουσίαση των παραμέτρων που αφορούν την ερμηνεία, την ανάλυση 

και την αξιοποίηση των δεδομένων της αξιολόγησης. Ακολούθως, τονίζεται η σημασία 

της δημιουργίας ενός πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς και 

περιγράφεται ο πολυσύνθετος ρόλος του/της νηπιαγωγού σε σχέση με την αξιολόγηση 

των μικρών παιδιών. 

Τέλος, στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι πρακτικές αξιολόγησης της 

προσχολικής αγωγής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, βάσει των ευρημάτων της 

διεθνούς έρευνας. Παρουσιάζονται τα κύρια σημεία που αφορούν το σκοπό και τους 

στόχους της αξιολόγησης, όπως, και τον τρόπο αξιολόγησης των μικρών παιδιών σε 

σχέση με τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις αντίστοιχες προσεγγίσεις που 

χρησιμοποιούνται στα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης διαφόρων χωρών.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, που έχει τίτλο “Αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό 

πρόγραμμα και αξιολόγηση της επίδοσης”, προσεγγίζονται οι έννοιες της αξιολόγησης 

βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα και της αξιολόγησης της επίδοσης. 

Συγκεκριμένα, επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισμός της αξιολόγησης βάσει 

αναλυτικού προγράμματος,  η περιγραφή του σκοπού και των στόχων της αξιολόγησης 

βάσει αναλυτικού προγράμματος και η παρουσίαση των σημαντικότερων εφαρμογών 

και μοντέλων που ακολουθούν την αξιολόγηση βάσει αναλυτικού προγράμματος. 

Ειδικότερα, περιγράφονται αναλυτικά η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό 

πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (curriculum-based assessment for 

instructional design, CBA-ID), η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα 
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αναφερόμενη σε κριτήρια (criterion-referenced curriculum-based assessment, CR-

CBA), η αποτίμηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum-based 

evaluation, CBE), και η μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum-

based measurement, CBM).  

Ακολούθως, επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισμός της αξιολόγησης της 

επίδοσης, η περιγραφή του σκοπού και των στόχων της αξιολόγησης της επίδοσης και 

η παρουσίαση των διάφορων μορφών και τεχνικών-μεθόδων της αξιολόγησης της 

επίδοσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις και τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα από τους εκπαιδευτικούς για 

την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών (η παρατήρηση και οι καταγραφές, οι 

βιντεοσκοπήσεις, οι μαγνητοφωνήσεις και οι φωτογραφήσεις, ο φάκελος αξιολόγησης 

(portfolio), οι κλίμακες ελέγχου και οι κλίμακες διαβάθμισης, οι συνεντεύξεις, οι 

ρουμπρίκες (rubrics), οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (open response questions) και η 

μέθοδος της επίλυσης προβλήματος (problem solving), η αξιολόγηση βασισμένη στο 

παιχνίδι (play-based assessment), η αξιολόγηση των σχεδίων εργασίας (projects), η 

αυτοαξιολόγηση (self-assessment) και η μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό 

πρόγραμμα). 

Στη συνέχεια του τρίτου κεφαλαίου περιγράφεται αναλυτικά το εργαλείο 

αξιολόγησης Work Sampling System. Συγκεκριμένα, περιγράφεται το πλαίσιο χρήσης 

και εφαρμογής του, το περιεχόμενό του και τα στάδια εφαρμογής του. Επιπλέον, 

περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές συλλογής και καταγραφής της ανάπτυξης και της 

εξέλιξης των παιδιών με τη χρήση του μοντέλου αξιολόγησης Work Sampling System. 

Πιο αναλυτικά, επιχειρείται η παρουσίαση των αναπτυξιακών κατευθυντήριων 

γραμμών (developmental guidelines), των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης των παιδιών 

(developmental checklists), του φακέλου αξιολόγησης του παιδιού (portfolio) και των 

συνοπτικών εκθέσεων (summary reports). 

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία συνοπτική αποτίμηση του 

εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System και περιγράφονται τα ευρήματα της 

διεθνούς έρευνας ως προς την αποτελεσματικότητα και τη χρηστικότητα της 

εφαρμογής του μοντέλου αξιολόγησης Work Sampling System σε παιδιά προσχολικής 

και πρώτης σχολικής ηλικίας. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο, που έχει τίτλο “Το πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού στην εκπαίδευση”, επιχειρείται η εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού και περιγράφονται το περιεχόμενο, οι διαστάσεις και η 

αναγκαιότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στην καθημερινότητα της παιδαγωγικής 

πράξης.  

Επιπλέον, γίνεται μια περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται για την 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και παρουσιάζονται αναλυτικά τα μοντέλα 

εφαρμογής του. Ειδικότερα, παρουσιάζονται το μοντέλο ADDIE, το μοντέλο των 

Gagné, Golas και Geller, το μοντέλο Instructional System Design των Dick, Carey και 

Carey, το μοντέλο των Morrison, Ross και Kemp, το μοντέλο των Smith και Ragan, το 

μοντέλο των τεσσάρων συνιστωσών 4C/ID των Van  Merriënboer, Clark και De 

Croock και το μοντέλο των πέντε αρχών σχεδιασμού του Merrill. 

Ακολούθως, επιχειρείται η παρουσίαση των εκπαιδευτικών σχεδιασμών στο 

νηπιαγωγείο βάσει του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος σπουδών και η 

περιγραφή του πλαισίου και του περιεχόμενού του. Στη συνέχεια του τέταρτου 

κεφαλαίου, τονίζεται η σημασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της οργάνωσης του 

μαθησιακού περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, ακολουθεί η 

σημασία και η αναγκαιότητα της δια-σύνδεσης των δεδομένων της αξιολόγησης με τη 

λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού και περιγράφεται ο σύνθετος ρόλος 

του/της νηπιαγωγού στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται η αναγκαιότητα και η πρωτοτυπία 

της παρούσας διατριβής.  

Το ερευνητικό μέρος της διατριβής παρουσιάζει εκτενώς την ερευνητική 

προσέγγιση που ακολουθήθηκε και περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο, που έχει τίτλο “Η μεθοδολογία της έρευνας”, 

παρουσιάζεται ο μεθοδολογικός σχεδιασμός της έρευνας. Αρχικά, περιγράφεται το 

πρόβλημα της παρούσας έρευνας με τους προβληματισμούς που αφορούν στη χρήση 

της διαμορφωτικής-εναλλακτικής αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο, τη λήψη αποφάσεων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού μέσω της αξιοποίησης αξιολογικών δεδομένων και τις 

στάσεις των γονέων αναφορικά με την αξιολόγηση των παιδιών τους. Επιπλέον, στο 

πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται συνοπτικά η σημαντικότητα εκπόνησης της παρούσας 
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έρευνας και η επικαιρότητα της στο συγκείμενο των σύγχρονων θεωρήσεων για την 

αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

Ακολούθως, επιχειρείται η παρουσίαση του σκοπού και των επιμέρους στόχων 

της παρούσας έρευνας, των ερευνητικών ερωτημάτων και των λειτουργικών ορισμών. 

Επιπλέον, παρουσιάζεται η επιλεγμένη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

παρούσα έρευνα και περιγράφονται αναλυτικά οι δύο ποιοτικές μέθοδοι έρευνας που 

αξιοποιήθηκαν: η έρευνα δράσης και η μελέτη περίπτωσης. 

Ειδικότερα, επιχειρείται η περιγραφή της έρευνας δράσης ως στρατηγική στην 

εκπαιδευτική έρευνα και η παρουσίαση κάποιων μοντέλων υλοποίησης της έρευνας 

δράσης. Ακολούθως, περιγράφονται η αξιοποίηση της έρευνας δράσης στην 

εκπαίδευση καθώς και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι βασικές της αρχές. 

Επιπρόσθετα, επιχειρείται η περιγραφή της μελέτης περίπτωσης και τα χαρακτηριστικά 

της γνωρίσματα. 

Στη συνέχεια του πέμπτου κεφαλαίου, περιγράφεται, ακόμα, το πλαίσιο του 

νηπιαγωγείου στο οποίο υλοποιήθηκε η παρούσα έρευνα μέσα από την παρουσίαση 

των εξωτερικών και των εσωτερικών χώρων του και της σύνθεσης των παιδιών της 

τάξης που έλαβαν μέρος στην έρευνα δράσης. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και του δείγματος της έρευνας, η διαδικασία 

συλλογής των ερευνητικών δεδομένων και οι μέθοδοι ανάλυσης των ερευνητικών 

δεδομένων. 

Ακολούθως, περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία της έρευνας ενώ, τέλος, 

παρουσιάζονται τα ζητήματα της ερευνητικής δεοντολογίας, της ηθικής και της 

υποκειμενικότητας του ερευνητή σε σχέση με την παρούσα έρευνα.  

Στο έκτο κεφάλαιο, που έχει τίτλο “Τα αποτελέσματα της έρευνας”, 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, σε 

πρώτο επίπεδο παρουσιάζονται η προετοιμασία και τα στάδια εφαρμογής της έρευνας 

δράσης. Σε δεύτερο επίπεδο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση του βιβλίου προόδου των παιδιών ανά τρίμηνο και συνολικά 

καθώς και του ερωτηματολογίου των γονέων και την ανάλυση περιεχομένου της 

συνέντευξης με τους γονείς σε δύο χρονικές φάσεις, όπως και της ανατροφοδότησης 

και του αναστοχασμού που έλαβαν οι συμμετέχοντες της έρευνας δράσης. Σε τρίτο 

επίπεδο παρουσιάζονται η συγκριτική συσχέτιση των αποτελεσμάτων των 
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συνεντεύξεων και του ερωτηματολογίου των γονέων, όπως, και η συγκριτική 

συσχέτιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των στρατηγικών εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ως προς την αποτελεσματικότητα του εργαλείου αξιολόγησης Work 

Sampling System. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο αποτιμάται συνοπτικά τόσο η 

προβλεψιμότητα και η αποτελεσματικότητα του εργαλείου αξιολόγησης Work 

Sampling System όσο και η αποτελεσματικότητα της έρευνας δράσης.  

Στο έβδομο κεφάλαιο, που έχει τίτλο “Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 

έρευνας”, επιχειρείται η ερμηνεία των ευρημάτων της παρούσας έρευνας και η 

ενσωμάτωσή τους στο γενικότερο πλαίσιο των διεθνών ερευνών και συζητούνται σε 

σχέση με τα ευρήματα ανάλογων ερευνών. 

Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο, που έχει τίτλο “Συμπεράσματα-προτάσεις”, 

διατυπώνονται τα γενικά συμπεράσματα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας και 

οι προτάσεις μελλοντικής διερεύνησης.  

Η παρούσα διατριβή ολοκληρώνεται με την παράθεση των αδυναμιών και των 

περιορισμών της παρούσας έρευνας, της βιβλιογραφίας και του παραρτήματος.   
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΡΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

σχολικής πραγματικότητας, καθώς η λειτουργία και το περιεχόμενό της συνιστούν 

σημαντική και απαραίτητη διαδικασία στο πλαίσιο των σύγχρονων παιδαγωγικών 

αντιλήψεων. Παράλληλα, η αξιολόγηση του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση 

θεωρείται ως ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

βασικό δομικό στοιχείο των προγραμμάτων προσχολικής αγωγής. 

Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή της αξιολόγησης του μικρού παιδιού σήμερα 

προϋποθέτει  την εμπλοκή των εκπαιδευτικών, των παιδιών αλλά και των γονέων σε 

μια σύνθετη και συνάμα ενδιαφέρουσα διαδικασία, η οποία συνδέεται τόσο με τη 

μαθησιακή ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού όσο και με την καθημερινή εκπαιδευτική 

πρακτική. Η ελληνική και διεθνής ερευνητική δραστηριότητα αποτυπώνει σε μεγάλο 

βαθμό τη σημασία και το όφελος από τη συνεργασία νηπίων, εκπαιδευτικών και 

γονέων αναφορικά με την αξία και τη συμβολή της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο 

(Bagnato, 2007; Γκατζιούρα, Δραγκίνη, Μπιρμπίλη & Σαρρή, 2008; Γουργιώτου, 

2014; Dennis, Rueter & Simpson, 2013; Epstein, Schweinhart, DeBruin & Robin, 2004; 

Hanson & Gilkerson, 1999). 

Παράλληλα, ένας από τους σημαντικούς συντελεστές της αξιολόγησης είναι 

ο/η εκπαιδευτικός, όπου μέσα από την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, συμβάλλει 

στην παιδαγωγική λειτουργία και εφαρμογή της αξιολόγησης. Ο/Η εκπαιδευτικός, 

λαμβάνοντας υπόψη τους παιδαγωγικούς στόχους που έχει θέσει, γίνεται υποστηρικτής 

της μαθησιακής εξέλιξης του κάθε παιδιού και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές και τεχνικές αξιολόγησης. Η αξιολόγηση αυτή 

μπορεί να δώσει ένα εύρος χρήσιμων πληροφοριών και σημαντικών στοιχείων για την 

μαθησιακή πορεία και εξέλιξη του παιδιού, καθώς και για την αποτελεσματικότητα της 

εκπαιδευτικής διδακτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της 

προσχολικής αγωγής (Appl, 2000; Γουργιώτου, 2012; Epstein et al., 2004). 
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Τις τελευταίες δεκαετίες, οι νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις και οι σύγχρονες 

θεωρίες μάθησης δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρήση νέων τρόπων και μεθόδων 

αξιολόγησης των παιδιών. Η παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο εστιάζει κυρίως το ενδιαφέρον της στη διαμόρφωση και υιοθέτηση ενός 

πλαισίου «αυθεντικής αξιολόγησης». Ερευνητικές μελέτες υποστηρίζουν τη χρήση 

εναλλακτικής-αυθεντικής αξιολόγησης έναντι των παραδοσιακών μορφών, καθώς 

είναι ενσωματωμένη στην εκπαιδευτική πράξη, εμπλέκει τον ίδιο το μαθητή αλλά και 

τους γονείς και αποτιμά το πλαίσιο δράσης του μαθητή και τον τρόπο σκέψης του, 

αξιολογώντας όχι μόνο τι γνωρίζει αλλά και το τι μπορεί να κάνει (Appl, 2000; Fischer 

& King, 1995; Κωνσταντίνου, 2002; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; Ρεκαλίδου, 

2011). 

Με εφαλτήριο τις προαναφερθείσες θεωρήσεις, ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου 

είναι να προσεγγίσει εννοιολογικά και να αποσαφηνίσει σημαντικούς όρους που 

αφορούν την αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια του κεφαλαίου που 

ακολουθεί παρουσιάζονται θεωρητικά στοιχεία που αφορούν τον ορισμό της 

αξιολόγησης στο πλαίσιο της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς επίσης το 

σκοπό και τους στόχους της. Η χρήση εναλλακτικών-αυθεντικών μορφών 

αξιολόγησης, οι τεχνικές και τα αντίστοιχα εργαλεία, καθώς και η ερμηνεία των 

δεδομένων της αυθεντικής αξιολόγησης παρουσιάζονται αναλυτικά και συνδέονται με 

αυτό τον τρόπο με τη σημασία της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης της προόδου των μικρών 

παιδιών. Η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζει ο/η νηπιαγωγός στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης των μικρών παιδιών στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης 

παρουσιάζονται διεξοδικά ώστε να αναδειχθεί η αξία της σύμπραξης γονέων και 

νηπιαγωγών. Τέλος, γίνεται αναφορά στις ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις σχετικά με  

την αξιολόγηση των μικρών παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση. 

 

2.1 Η έννοια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

 

Η έννοια και το περιεχόμενο της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, όπως 

αναφέρεται στην βιβλιογραφία και στο πεδίο των σύγχρονων ερευνητικών τάσεων, 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους συμμετέχοντες σ’ 
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αυτή, καθώς κρίνεται απαραίτητη σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα. Η ελληνική και 

διεθνής βιβλιογραφία μέσα από τις πολυάριθμες ερευνητικές μελέτες εκλαμβάνουν την 

“αξιολόγηση” με διάφορες έννοιες, αποδίδοντας ποικιλία διαφοροποιημένων ορισμών 

και ερμηνειών. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο όρος “αξιολόγηση” συγχέεται με διάφορους όρους, 

όπως η αποτίμηση (assessment), η μέτρηση (measurement), ο έλεγχος (control), η 

εξέταση (examination), η βαθμολογία (marking-rating), το τεστ (test),  η επίδοση 

(achievement), ο απολογισμός (accountability) (Κακανά, 2006; Κασσωτάκης, 2013; 

Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; Σακελλαρίου & Κόνσολας, 2009). Οι παραπάνω 

έννοιες αποτελούν επιμέρους διαστάσεις και συμπληρωματικά στοιχεία της 

εκπαιδευτικής λειτουργίας της αξιολόγησης προσδίδοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την 

ευρύτητα του εννοιολογικού πεδίου της αξιολόγησης (Δημητρόπουλος, 2010; 

Κωνσταντίνου, 2004).  

Σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξης, η “αξιολόγηση” ορίζεται ως η εκτίμηση  

και ο προσδιορισμός της αξίας, της σημασίας και της ποιότητας ενός πράγματος με 

βάση καθορισμένα κριτήρια (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2009; 

Μπαμπινιώτης, 2012).  Παρόμοια προσέγγιση του ορισμού της έννοιας της 

αξιολόγησης προτείνεται και από άλλους ερευνητές οι οποίοι αποδίδουν ιδιαίτερη 

έμφαση στην εκτίμηση της αξίας (Mark, Henry & Julnes, 1999; Stake, 2000; 

Stufflebeam, 2001).  

Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζοντας εννοιολογικά και υπό το πρίσμα της 

παιδαγωγικής επιστήμης τον όρο “αξιολόγηση”, γίνεται κατανοητό πως αφορά μια 

συστηματική διαδικασία κατά την οποία συλλέγονται, αναλύονται και ερμηνεύονται 

δεδομένα και πληροφορίες με βασικό σκοπό τον προσδιορισμό και την αποτίμηση της 

αξίας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών σκοπών (Appl, 2000; Gelfer, 

Xu & Perkins, 2004; Harlen, 2007; Κακανά, 2006; Κωνσταντίνου, 2002; Peters, 

Harley, Rogers, Smith & Carr, 2009). 

Ο όρος “αξιολόγηση” καθιερώθηκε από τον Ralph Tyler (1949) και αναφέρεται 

στη διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης των στόχων ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Ο Scriven (1991a) επισημαίνει ότι η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία 

ανίχνευσης, προσδιορισμού και εκτίμησης σχετικών κριτηρίων με τη σημασία ή την 

αξία ενός προσώπου ή πράγματος ή των αποτελεσμάτων μιας διαδικασίας. Η Taras 
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(2005), υιοθετώντας την άποψη του Scriven, τονίζει πως η αξιολόγηση αφορά τη 

διατύπωση μιας κρίσης η οποία μπορεί να αποδοθεί μέσω της χρήσης συγκριτικών ή 

αριθμητικών εκτιμήσεων. Οι Fitzpatrick, Sanders και Worthen (2004) ορίζουν την 

αξιολόγηση ως μια διαδικασία καθορισμού και εφαρμογής βάσιμων και μετρήσιμων 

κριτηρίων με απώτερο σκοπό τον καθορισμό της αξίας ενός αντικειμένου σε σχέση με 

τα προκαθορισμένα κριτήρια.  

Πολλές φορές ωστόσο, η διαδικασία της αξιολόγησης συνδέεται με τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, επιτρέποντας και διευκολύνοντας την κατανόηση της 

διδακτικής μεθοδολογίας και πρακτικής (Γουργιώτου & Κουνάλη, 2018; Howell & 

Nolet, 2000). Σύμφωνα με τη θεώρηση των Borich και Jemelka (1981), με την οποία 

τάσσεται ο Galloway (1975), η αξιολόγηση θεωρείται ως μια διαδικασία η οποία έχει 

ως βασικό στόχο τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία πληροφοριών οι οποίες 

διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ενός 

προγράμματος ή την τροποποίηση μεθόδων και διαδικασιών της εκπαίδευσης. 

Αντίστοιχα, οι Banta και Palomba (2015) θεωρούν την αξιολόγηση ως μια 

διαδικασία συστηματικής συλλογής, ανασκόπησης και χρήσης πληροφοριών 

αναφορικά με εκπαιδευτικά προγράμματα έχοντας ως βασικό σκοπό τη βελτίωση και 

την εξέλιξη της μάθησης. Συνυπολογίζοντας το μαθητή στη διαδικασία της 

αξιολόγησης, o Meisels (2001) χαρακτηρίζει την αξιολόγηση  ως μια συνεχή 

διαδικασία συλλογής περιεκτικών πληροφοριών που αφορούν συγκεκριμένες πτυχές 

των γνώσεων, της συμπεριφοράς, της προσωπικότητας ή του επιπέδου δεξιοτήτων των 

παιδιών με στόχο τη λήψη σημαντικών αποφάσεων αποτίμησης όλων αυτών. 

Επίσης, οι Rossi, Lipsey και Freeman (2004), επισημαίνουν τον ερευνητικό 

χαρακτήρα της αξιολόγησης καθώς ορίζουν την αξιολόγηση ως μια συστηματική 

διεργασία εφαρμογής ερευνητικών μεθόδων των κοινωνικών επιστημών, βάση των 

οποίων αποτιμάται το εννοιολογικό περιεχόμενο, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Κοινή συνιστώσα όλων των 

προαναφερόμενων ορισμών αποτελεί το γεγονός ότι η αξιολόγηση προσδιορίζεται ως 

μια συστηματική και συνεχής διεργασία η οποία λειτουργεί ως μηχανισμός 

αποτίμησης, εκτίμησης ή αξιολογικής κρίσης για κάτι. 

Στην Ελλάδα, η έννοια της αξιολόγησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

βιβλιογραφικές αναφορές, αποδίδεται με διάφορους ορισμούς, καθώς συνιστά 
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σημαντική παράμετρο της εκπαίδευσης. Για τον Κασσωτάκη (2013), η αξιολόγηση 

«είναι η απόδοση ορισμένης αξίας σε πρόσωπα, αντικείμενα, πράγματα, καταστάσεις 

ή γεγονότα, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και κατάλληλη μέθοδο αποτίμησης» (σ. 

15-16). Ο Γεωργούσης (1999), προσανατολιζόμενος στην παιδαγωγική οπτική, ορίζει 

την αξιολόγηση «ως μια συστηματική διαδικασία συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας 

δεδομένων (πληροφοριών) για τον προσδιορισμό της έκτασης επιτυχίας των 

εκπαιδευτικών σκοπών» (σ. 50). 

Ο Κωνσταντίνου (2004) ορίζει πιο αναλυτικά την αξιολόγηση ως εξής:  

«η αξιολόγηση, ως ένα αυτονόητο και εκ των πραγμάτων επιβεβλημένο 

κοινωνικό φαινόμενο που συνδέεται με την αποτίμηση μιας οποιασδήποτε ατομικής ή 

συλλογικής δραστηριότητας καθώς και του αποτελέσματος της, αποτελεί το τελευταίο 

στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας, την οποία χαρακτηρίζει 

πρωταρχικά ο σχεδιασμός-προγραμματισμός και στη συνέχεια η υλοποίηση-εφαρμογή 

του. Μέσα απ’ την αξιολόγηση επιδιώκεται να διαπιστωθεί ο βαθμός επίτευξης του 

αρχικά σχεδιασμένου στόχου και να εντοπιστούν οι παράμετροι που παρεμπόδισαν την 

πραγματοποίησή του» (σ. 13).   

Ο Δημητρόπουλος (2010) περιγράφει την αξιολόγηση «ως μια συστηματική και 

οργανωμένη διαδικασία, κατά την οποία διεργασίες, συστήματα, άτομα, μέσα, πλαίσια 

ή αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού εκτιμώνται με βάση προκαθορισμένα 

κριτήρια και μέσα και προκαθορισμένους σκοπούς» (σ. 30). Συναφής είναι ο ορισμός 

που δίνουν οι Καψάλης και Χανιωτάκης (2011), οι οποίοι ορίζουν την αξιολόγηση ως 

μια συστηματική διαδικασία συλλογής και ερμηνείας δεδομένων με απώτερο σκοπό 

την αποτίμηση και τη βελτίωση οποιασδήποτε εκπαιδευτικής προσπάθειας. 

Οι Κατσαρού και Δεδούλη (2008) επισημαίνουν ότι:  

«η αξιολόγηση αποτελεί βασική διαδικασία συστηματικής συλλογής και ανάλυσης 

δεδομένων που βοηθά στον εντοπισμό στοιχείων απαραίτητων για τη βελτίωση του 

αξιολογούμενου (είτε πρόκειται για εκπαιδευτικό σύστημα είτε για σχολική μονάδα είτε 

για παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο είτε για οποιονδήποτε άλλο παράγοντα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας)» (σ. 115). 

Μελετώντας προσεχτικά τους προαναφερθέντες ορισμούς και τη 

σημασιολογική τους ανάλυση, προκύπτει ότι ο όρος “αξιολόγηση” χρησιμοποιείται σε 
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ένα ευρύ και πλούσιο εννοιολογικό πεδίο, καταδεικνύοντας αναμφίβολα αρκετά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βασικές αρχές που διέπουν την αξιολόγηση. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι η φιλοσοφία της αξιολόγησης συνδέεται με πολλαπλά 

σημεία αναφοράς της εκπαίδευσης, όπως η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο 

πλαίσιο της σχολικής μονάδας, τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών, η ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών πολιτικών, το εκπαιδευτικό δυναμικό, η βελτίωση του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού και των αντίστοιχων διαδικασιών, το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο της 

εκπαίδευσης, η διδακτική - μαθησιακή διαδικασία και τα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών (Καψάλης & Χανιωτάκης, 2011; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008). 

Στη βάση των παραπάνω θεωρήσεων, ανασυνθέτοντας ένα τελικό ορισμό για 

την αξιολόγηση, αυτή μπορεί να οριστεί, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, ως μια 

πολύπλευρη, συστηματική και οργανωμένη διαδικασία συλλογής, ανάλυσης και 

ερμηνείας δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και 

τεχνικών, με απώτερους στόχους:  

(α) την αποτίμηση της εξελικτικής πορείας των μαθητών,  

(β) την εκτίμηση της επίτευξης των στόχων του αναλυτικού προγράμματος 

γενικότερα και της διδασκαλίας ειδικότερα,  

(γ) τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας και τη λήψη 

κατάλληλων στρατηγικών και αποφάσεων από τους εκπαιδευτικούς, και  

(δ) τη συνεχή βελτίωση, αναβάθμιση και ανατροφοδότηση της διδακτικής 

πρακτικής στην τάξη. 

Μελετώντας τον ορισμό και το εννοιολογικό πεδίο της αξιολόγησης, 

προκύπτουν εύλογα ερωτήματα που αφορούν το σκοπό και τους στόχους της 

αξιολόγησης, όπως: (α) γιατί γίνεται η αξιολόγηση; (β) ποιος αξιολογείται; (γ) τι 

αξιολογείται; (δ) με ποιους τρόπους γίνεται η αξιολόγηση; Όλα τα παραπάνω 

ερωτήματα, τα οποία αποτελούν σημαντικές πτυχές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, 

θα συζητηθούν και θα απαντηθούν στην ενότητα που ακολουθεί. 

 

2.2 Σκοπός και στόχοι της αξιολόγησης 
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Αναγνωρίζοντας την αξιολόγηση ως βασικό παράγοντα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, είναι γενικά παραδεκτό ότι ο γενικός σκοπός της αξιολόγησης είναι η 

αποτίμηση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των παραγόντων 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και η συστηματική διαδικασία ελέγχου του 

βαθμού επίτευξης των επιδιωκόμενων σκοπών και στόχων από το εκπαιδευτικό 

σύστημα (Κωνσταντίνου, 2004).  

Για τους Bloom, Hastings και Madaus (1971), η αξιολόγηση εξυπηρετεί τρεις 

σκοπούς: (α) τη διάγνωση, (β) την κατηγοριοποίηση ατόμων σε ομάδες, και (γ) τη λήψη 

κατάλληλων αποφάσεων σχετικών με την εκπαιδευτική λειτουργία. Επίσης, οι Mark, 

Henry και Julnes (1999), κινούμενοι στο ίδιο πνεύμα με τον Patton (1997),  διακρίνουν 

την αξιολόγηση, ως προς το σκοπό της, σε: (α) αξιολόγηση της αξίας, (β) επιτήρηση 

και συμμόρφωση, (γ) βελτίωση του προγράμματος, και (δ) εξέλιξη της γνώσης.  

Αρκετοί ερευνητές τονίζουν ότι η αξιολόγηση εξυπηρετεί κι άλλους σκοπούς. 

Οι Black και Wiliam (1998) προτείνουν τρεις διαφορετικούς σκοπούς της 

αξιολόγησης, οι οποίοι περιγράφονται ως εξής:  

(α) Η αξιολόγηση για τη μάθηση είναι ενσωματωμένη στη μαθησιακή και 

διδακτική πρακτική και στοχεύει στον προσδιορισμό του επιπέδου των γνώσεων, των 

αντιλήψεων και των παρανοήσεων των μαθητών από τον εκπαιδευτικό ώστε να 

υλοποιήσει αντίστοιχα τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του προγράμματος και την 

υποστήριξη των μαθητών, όπου κρίνεται απαραίτητο.  

(β) Η αξιολόγηση ως μάθηση καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο και τις ευθύνες-

υποχρεώσεις των μαθητών αναφορικά με την πρόοδο τους και την αξιολόγησή τους. 

Οι μαθητές εμπλέκονται σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, 

ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους μέσω 

της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν.  

(γ) Η αξιολόγηση της μάθησης παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εικόνα του 

επιπέδου κατάκτησης των στόχων από το μαθητή, καθώς δίνει στοιχεία για το τι ξέρει 

και τι μπορεί να κάνει ένας μαθητής. 

Επίσης, ο Eisner (2002) επισημαίνει πέντε διαφορετικούς σκοπούς της 

αξιολόγησης, οι οποίοι συνοψίζονται ως εξής:  
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(α) η εξυπηρέτηση μιας πολιτικής λειτουργίας και η εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας των εφαρμοσμένων δράσεων,  

(β) η καθοδήγηση των μαθητών μέσω της πρόκτησης κατάλληλων και 

απαραίτητων δεξιοτήτων για το μέλλον τους,  

(γ) η ανατροφοδότηση των ίδιων των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων 

και της κοινωνίας ευρύτερα αναφορικά με την πρόοδο των παιδιών,  

(δ) η εξακρίβωση της επίτευξης των επιδιωκόμενων εκπαιδευτικών στόχων και η 

αναδιοργάνωση-αναθεώρηση του αναλυτικού προγράμματος, και  

(ε) η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Για τον Newton (2007), η αξιολόγηση μπορεί να ερμηνευθεί σε τρία 

διαφορετικά επίπεδα: (α) απόδοση μιας κρίσης, (β) λήψη αποφάσεων, και (γ) μελέτη 

επιπτώσεων-επιδράσεων. Οι Pellegrino, Chudowsky και Glaser (2001) διατυπώνουν 

τρεις γενικούς σκοπούς της αξιολόγησης, οι οποίοι είναι: (α) αξιολόγηση για την 

ενίσχυση της μάθησης στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης, (β) αξιολόγηση 

των ατομικών επιδόσεων των μαθητών υπό το πρίσμα της τελικής αξιολόγησης, και (γ) 

αξιολόγηση ώστε να αποτιμηθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Σε μια άλλη προσέγγιση των ερευνητών της Ομάδας Μεταρρύθμισης της 

Αξιολόγησης (Assessment Reform Group) το 2002, η αξιολόγηση παρουσιάζεται ως 

ένας μηχανισμός αναζήτησης και ανάλυσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν από 

τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στην προσαρμογή και τη βελτίωση της 

διδασκαλίας και στο σχεδιασμό των επόμενων εκπαιδευτικών βημάτων στο πλαίσιο 

των διαδικασιών της μάθησης. Ειδικότερα, οι Broadfoot, Daugherty, Gardner, Harlen, 

James και Stobart (2002), μέλη του ARG, επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση «είναι μια 

διαδικασία αναζήτησης στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς τους, ώστε να αποφασίσουν σε ποιο στάδιο της μάθησης βρίσκονται οι 

μαθητές, πού πρέπει να φτάσουν και πώς θα φτάσουν εκεί» (σ. 2). 

Έτσι, σύμφωνα με τους ερευνητές της Ομάδας Μεταρρύθμισης της 

Αξιολόγησης (Assessment Reform Group), τα βασικά στοιχεία της αξιολόγησης είναι 

τα παρακάτω:   
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• αποτελεί μέρος του αποτελεσματικού σχεδιασμού της διδασκαλίας και της 

μάθησης, 

• εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά, 

• κατέχει κεντρική θέση στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, 

• συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, 

• είναι μια ευαίσθητη και συνάμα εποικοδομητική διαδικασία, 

• καλλιεργεί την ανάπτυξη κινήτρων, 

• προάγει τη βαθύτερη κατανόηση των μαθησιακών στόχων αλλά και των 

κριτηρίων βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η επίτευξη τους, 

• προσφέρει ευκαιρίες για την βελτίωση των ίδιων των μαθητών, μέσα από την 

οπτική της κατανόησης των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους, 

• εμπλέκει ενεργά τους μαθητές σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, 

• αναγνωρίζει όλα τα επιτεύγματα και τις προσπάθειες των μαθητών.  

Γενικότερα, μια σχηματική κατάταξη των μοντέλων που ερμηνεύουν το σκοπό 

και τη στοχοθεσία της αξιολόγησης, μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από δύο γενικές 

κατευθύνσεις: την τεχνοκρατική και την ανθρωπιστική-πλουραλιστική (Κωνσταντίνου 

& Κωνσταντίνου, 2017; Μαντάς, Ταβουλάρη & Δαλαβίκας, 2009; Χατζηγεωργίου, 

2004). Η τεχνοκρατική προσέγγιση αναφέρει ως βασικό σκοπό της αξιολόγησης τον 

έλεγχο της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση αποσκοπεί στον έλεγχο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και του βαθμού επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων της, 

θέτοντας κριτήρια καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας όλων των 

εμπλεκόμενων παραγόντων με τη χρήση κλιμάκων μέτρησης. Η έννοια της 

αποτελεσματικότητας αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της τεχνοκρατικής αντίληψης και 

εστιάζει κυρίως στο αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας χωρίς όμως να 

προσφέρει πληροφορίες και δεδομένα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνιστούν 

μέρος της διαδικασίας της αξιολόγησης (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). 

Στον αντίποδα της παραδοσιακής αντίληψης του τεχνοκρατικού μοντέλου, η 

ανθρωπιστική-πλουραλιστική προσέγγιση μεταφέρει το ενδιαφέρον της αξιολόγησης 

στους συμμετέχοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στις πιθανές αλληλεπιδράσεις 
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τους, παραμερίζοντας τον έλεγχο των επιδιωκόμενων στόχων (Χατζηγεωργίου, 2004). 

Η λειτουργία της αξιολόγησης είναι διαρκής και σκόπιμη, χρησιμοποιεί ποικιλία 

δεδομένων από διάφορες πηγές και αποσκοπεί: (α) στον εντοπισμό πιθανών αδυναμιών 

ή ελλείψεων των αξιολογούμενων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση τους, και (β) στην 

αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων σε 

ένα πλαίσιο συνεχούς ανατροφοδότησης και βελτίωσης (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008; 

Μαντάς, Ταβουλάρη & Δαλαβίκας, 2009). 

Ο Σολομών (1999) επισημαίνει ότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση πρέπει:  

(α) να συμβάλλει στην ενίσχυση και επέκταση της γνώσης για το εκπαιδευτικό έργο 

κάθε σχολικής μονάδας,  

(β) να στηρίζει και να παρέχει ευκαιρίες ανάπτυξης των σχολείων προωθώντας 

πρωτοβουλίες σε κάθε επίπεδο (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό),  

(γ) να ενθαρρύνει τη λήψη ορθών αποφάσεων και στρατηγικών, και  

(δ) να λειτουργεί ως άξονας ενίσχυσης, βελτίωσης και αλλαγής των εκπαιδευτικών 

πρακτικών. 

Ο Ματσαγγούρας (2007) τονίζει μάλιστα ότι η αξιολόγηση είναι συνδεδεμένη 

με το σύνολο των λειτουργιών και των δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, 

ορίζοντας την «ως το σύνολο επιμέρους συστηματικών και οργανωμένων διαδικασιών 

που αποσκοπούν στον προσδιορισμό και στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας 

της διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού, των μαθητών, του αναλυτικού προγράμματος και 

του σχολικού συστήματος» (σ. 304).  

Οι Ζουγανέλη, Καφετζόπουλος, Σοφού και Τσάφος (2007) επιλέγουν να 

χαρακτηρίσουν το σκοπό της εκπαιδευτικής αξιολόγησης ως ελεγκτικό και 

ανατροφοδοτικό, αποδίδοντας διττή σημασία στο περιεχόμενό της. Στην πρώτη 

περίπτωση εκτιμάται ο βαθμός επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων, εστιάζοντας 

στο αποτέλεσμα και στο προϊόν της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σκοπό τον έλεγχο 

της εκπαιδευτικής πράξης και στην αποτελεσματικότητα γενικότερα. Στη δεύτερη 

περίπτωση αποτιμάται η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη 

την ανατροφοδοτική σχέση αξιολόγησης και διδασκαλίας με στόχο την ενίσχυση και 

τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. 
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Σύμφωνα με το Δημητρόπουλο (2010), ο σκοπός της αξιολόγησης στην 

εκπαίδευση ποικίλει και διαφοροποιείται σε πολλά δομικά και λειτουργικά επίπεδα, τα 

οποία είναι:  

(α) ο προγραμματισμός και η σχεδίαση προγραμμάτων, φορέων, μέσων κ.ά., 

(β) η καθοδήγηση στη λήψη σωστών αποφάσεων αναφορικά με δαπάνες, υλικά, 

μέσα, προγράμματα κτλ.,  

(γ) η αξιολόγηση της συμμετοχής των μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή 

σε κάποια εκπαιδευτική διαδικασία, και 

(δ) η βελτίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, του σχολικού περιβάλλοντος και 

του κλίματος στην τάξη.  

Ο Χατζηγεωργίου (2006) θεωρεί ότι ο σκοπός της αξιολόγησης οδηγεί σε 

ευκαιρίες για δράση, βελτίωση και αλλαγή μέσα από διαδικασίες ενδυνάμωσης 

μαθησιακών εμπειριών στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος. Διερευνώντας το 

σκοπό της αξιολόγησης στο χώρο της εκπαίδευσης, οι Καψάλης και Χανιωτάκης 

(2011), αναφέρουν ότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση αποβλέπει σε ποικίλους σκοπούς 

και στόχους, όπως: (α) την αποτύπωση της εξέλιξης και της προόδου των μαθητών σε 

μια γνωστική περιοχή ή σε ένα μάθημα, (β) τη διάγνωση των δυνατοτήτων και των 

αδυναμιών των μαθητών σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές, (γ) τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό καινοτόμων παρεμβάσεων ή εξειδικευμένων προγραμμάτων διδασκαλίας, 

(δ) την επιλογή μαθητών σε ειδικούς τύπους σχολείων, και (ε) την πιστοποίηση 

γνώσεων, επιδόσεων ή ατομικών προσόντων κλπ.  

Η πολυπλοκότητα της έννοιας του σκοπού της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

αποτυπώνεται επίσης και στα διάφορα ελληνικά νομοθετικά κείμενα. Με χαρακτήρα 

ξεκάθαρα στοχοκεντρικό και απολογιστικό, το άρθρο 1 του Π.Δ. 320/1993 ορίζει ως 

σκοπό της αξιολόγησης «τη διαρκή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού αναλύονται τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού έργου, 

προσδιορίζονται τυχόν αποκλίσεις από τους επιδιωκόμενους στόχους και αναζητούνται 

τα αίτια, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις και 

αναπροσαρμογές» (σ. 3990).  

Στο ίδιο φιλοσοφικό πλαίσιο το άρθρο 8 του Νόμου 2525/1997 ορίζει 

αντίστοιχα ως σκοπό της αξιολόγησης «την αποτίμηση της ποιότητας της παρεχόμενης 
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εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της, όπως αυτοί 

καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία» (σ. 6675). Η Υπουργική Απόφαση 

Δ2/1938/27-2-1998 και το άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης 30972/Γ1/15-3-2013 

προσδιορίζουν το σκοπό της αξιολόγησης ως αδιάσπαστο μέρος τόσο της βελτίωσης 

όσο και της ποιοτικής αναβάθμισης όλων των εμπλεκόμενων συντελεστών και 

παραγόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Με πυρήνα την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο άρθρο 4 

του Νόμου 2986/2002, ο σκοπός και οι στόχοι της αξιολόγησης περιλαμβάνουν 

πολύπλευρες διαστάσεις της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, καθώς επιδιώκεται: 

«η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας και 

σχέσης με τους μαθητές. Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η 

συνεχής βελτίωση της διδακτικής πρακτικής μέσα στην τάξη, η ποιοτική ανάπτυξη της 

σχολικής ζωής, η επιτάχυνση της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, η 

άμβλυνση των ανισοτήτων λειτουργίας μεταξύ των διαφόρων σχολικών μονάδων, η 

μείωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας, η ταχύτερη μετάδοση των πληροφοριών, η 

αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, η επισήμανση των 

αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος, η αποτίμηση των προσπαθειών και η 

κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την αναβάθμιση 

του συνολικού εκπαιδευτικού αποτελέσματος» (σ. 233).  

Αξίζει δε να αναφερθεί ότι το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που ακολούθησε τον παραπάνω νόμο και εκπονήθηκε από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003) έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση που 

αποσκοπούσε στη συνεχή βελτίωση της διδακτικής πρακτικής. Σύμφωνα με το 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. η αξιολόγηση «αποτελεί βασικό στάδιο κάθε οργανωμένης και 

συστηματικής διαδικασίας την οποία χαρακτηρίζει ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός 

και η εφαρμογή στην πράξη» (σ. 592). Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης για την 

αξιολόγηση, ο/η εκπαιδευτικός εμπλέκεται στη μαθησιακή πορεία και εξέλιξη του 

μαθητή, προκειμένου να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τη σύνθετη και ενδιαφέρουσα 

συνάμα πραγματικότητα του εξελισσόμενου παιδιού στο χώρο του σχολείου. 

Στην ίδια λογική, το άρθρο 2 του Π.Δ. 152/2013 ορίζει ως σκοπό της 

αξιολόγησης τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου με σημαντικό 
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όφελος τόσο για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όσο και για την κοινωνία 

ευρύτερα. Ειδικότερα ο σκοπός αυτός επιμερίζεται σε πληθώρα στόχων, όπως είναι η 

βελτίωση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολο του, η 

επιμόρφωση και η ανατροφοδότηση του έργου των εκπαιδευτικών καθώς και η 

προώθηση της επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης των στελεχών της 

εκπαίδευσης. 

Τέλος, ο όρος “αξιολόγηση” με την ευρύτατη έννοια του, έχει οδηγήσει τους 

ερευνητές της παιδαγωγικής επιστήμης να διατυπώσουν και να υιοθετήσουν βασικές 

αρχές για την υλοποίηση της διαδικασίας της αξιολόγησης σε όλα τα στάδια της. 

Σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003; Ζωγράφου, 

Καμπέρη & Μπιρμπίλη, 2006; Maclellan, 2004; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; 

Σιβροπούλου, Τσακιρίδου & Παπαδοπούλου, 2006), τα παρακάτω κριτήρια-αρχές 

παρέχουν και οριοθετούν ένα γενικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται η 

διαδικασία της αξιολόγησης, όπως: 

• vα καθορίζεται ο σκοπός, τα μέσα και το αντικείμενο της αξιολόγησης, 

• vα εφαρμόζονται διαδικασίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, 

εγκυρότητα και αξιοπιστία, 

• vα γίνεται ο κατάλληλος συνδυασμός των μέσων αξιολόγησης, 

• vα παρέχεται συνεχής και συστηματική αξιολόγηση, 

• να εφαρμόζεται η συνεργατική μορφή της αξιολόγησης. 

Οι σημαντικότερες θεμελιακές αρχές, στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η 

αξιολόγηση, αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 2.1, όπως ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 2.1. Οι θεμελιακές αρχές της αξιολόγησης στην εκπαίδευση 

 

2.3 Οι μορφές της αξιολόγησης 

 

Στη βιβλιογραφία, αρκετές έρευνες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις μορφές 

της αξιολόγησης διασαφηνίζοντας έτσι το χαρακτήρα, τους στόχους αλλά και τη 

σκοπιμότητα της αξιολογικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις προτάσεις 

των ερευνητών (Δημητρόπουλος, 2010; Κατσαρού & Δεδούλη, 2008; Κωνσταντίνου, 

2002; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; Oosterhof, 2014), η αξιολόγηση 

διακρίνεται σε: (α) αρχική ή διαγνωστική (diagnostic assessment), (β) σταδιακή ή 

διαμορφωτική (formative assessment), και (γ) τελική ή συνολική (summative 

assessment).  

Πιο αναλυτικά, η αρχική αξιολόγηση αποσκοπεί στην κατανόηση και τον 

προσδιορισμό των δυνατοτήτων, των αδυναμιών και των εμπειριών των 

συμμετεχόντων σε ένα πρόγραμμα ή μια αντίστοιχη εκπαιδευτική διαδικασία 

(Κατσαρού & Δεδούλη, 2008; Καψάλης & Χανιωτάκης, 2011; Reynolds, Livingston 

& Willson, 2006). Έχει προληπτικό χαρακτήρα, καθώς προσφέρει σημαντικές 

πληροφορίες για το σχεδιασμό και την προετοιμασία επίτευξης των επιδιωκόμενων 

παιδαγωγικών στόχων ή για απαραίτητες τροποποιήσεις με στόχο την καλύτερη 

απόδοση των συμμετεχόντων στο μέλλον. Για τον Κωνσταντίνου (2004), ο τελικός 

σκοπός της διαγνωστικής αξιολόγησης είναι η παρώθηση των μαθητών στην επίτευξη 

των επιδιωκόμενων παιδαγωγικών στόχων και η προσαρμογή των μαθησιακών 

διαδικασιών στο αντίστοιχο επίπεδο του κάθε παιδιού. 
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Η διαμορφωτική αξιολόγηση, όπως αναφέρει ο Popham (2008), έχει βελτιωτικό 

και ανατροφοδοτικό χαρακτήρα για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και για κάθε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Παράλληλα, συνιστά πολύτιμο μέσο συνεχούς αποτίμησης 

με πληροφοριακό χαρακτήρα, καθώς δίνει πληροφορίες για την πορεία ενός μαθητή εν 

εξελίξει. Επίσης, η διαμορφωτική αξιολόγηση αποσκοπεί στη βελτίωση και την 

αναβάθμιση ενός προγράμματος, εντοπίζοντας και επισημαίνοντας ταυτόχρονα 

πιθανές αδυναμίες, εμπόδια, ελλείψεις αλλά και δυνατότητες, με απώτερο στόχο τη 

λήψη βελτιωτικών-διορθωτικών μέτρων και αποφάσεων (Borich, 2002).  

Η έρευνα βιβλιογραφικής επισκόπησης των Black και Wiliam (1998) σε 

διακόσια πενήντα άρθρα που αφορούν την αξιολόγηση επιβεβαιώνει τις διαμορφωτικές 

πρακτικές αξιολόγησης ως θεμελιώδους σημασίας και αναπόσπαστο κομμάτι της 

αποτελεσματικής αξιολόγησης και της μαθησιακής εξέλιξης των μαθητών. Αντίστοιχα, 

ο McMillan (2010) επισημαίνει πέντε βασικές αρχές οι οποίες χαρακτηρίζουν τη 

διαμορφωτική αξιολόγηση: (α) είναι μια διαδικασία με πολλές συνιστώσες και όχι μια 

εξειδικευμένη διαδικασία, (β) περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή τόσο των 

εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών, (γ) υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διδασκαλίας, (δ) παρέχει ανατροφοδότηση στους μαθητές, και (ε) προσφέρει 

δυνατότητες προσαρμογής και αλλαγών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Η τελική αξιολόγηση είναι η διαδικασία στην οποία επιχειρείται η αποτίμηση 

της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος ή μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Scriven, 1991b). Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2007), το ενδιαφέρον της τελικής 

αξιολόγησης εστιάζει σε μετρήσιμα και παρατηρήσιμα αποτελέσματα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας αγνοώντας την αναζήτηση και τη διερεύνηση των αιτιών 

που διαμορφώνουν και καθορίζουν ένα εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Επίσης, η τελική 

αξιολόγηση αποσκοπεί στην συνολική αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας και 

της εξέλιξης των μαθητών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (Sangster & Overall, 2006). 

Ανεξάρτητα από τις μορφές και τα είδη της αξιολόγησης, η υλοποίηση και η 

εφαρμογή της συνιστά μια θεμελιώδη παράμετρο, καθώς αποδεικνύεται ένας 

σημαντικός μηχανισμός που προσφέρει δεδομένα και πληροφορίες στην καθημερινή 

εκπαιδευτική πρακτική. Έτσι, η παρουσία της κατά τα πρώτα σχολικά χρόνια κρίνεται 

απαραίτητη σε κάθε είδους εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφού, όπως τονίζουν αρκετοί 

μελετητές, δίνεται μια ολοκληρωμένη και πλήρης εικόνα της μαθησιακής εξέλιξης του 
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παιδιού (Ζωγράφου, Καμπέρη & Μπιρμπίλη, 2006; Notari-Syverson & Losardo, 2004; 

Seitz & Bartholomew, 2008). Στην ενότητα που ακολουθεί, παρουσιάζεται αναλυτικά 

η θέση της αξιολόγησης στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης και η εφαρμογή της 

από τους/τις νηπιαγωγούς. 

 

2.4 Η αξιολόγηση στην πρώιμη παιδική ηλικία 

 

Tο περιεχόμενο της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο μπορεί να οριστεί ως μια 

συνεχής και συστηματική διαδικασία συλλογής σημαντικών πληροφοριών οι οποίες 

έχουν σχέση με τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και το αναπτυξιακό 

επίπεδο του παιδιού. Σύμφωνα με την Appl (2000) καταδεικνύεται σαφές πως η 

αξιολόγηση των παιδιών ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών πρέπει να έχει διαγνωστικό 

χαρακτήρα, να παρακολουθεί την πρόοδο τους και να πλαισιώνει τον εκπαιδευτικό 

λειτουργικά σε κάθε στάδιο των παιδαγωγικών του σχεδιασμών.  

Η κοινή διακήρυξη του Εθνικού Οργανισμού για την Εκπαίδευση των Μικρών 

Παιδιών (NAEYC) και της Εθνικής Εταιρείας Ειδικών της Προσχολικής Ηλικίας στα 

Πολιτειακά Υπουργεία Εκπαίδευσης (NAEC/SDE) των Ηνωμένων Πολιτειών 

αναγνωρίζει τη σημασία και το όφελος της αξιολόγησης των μικρών παιδιών υπό το 

πρίσμα της ηθικής, της καταλληλότητας, της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας που 

πρέπει να έχει μια αξιολόγηση. Ειδικότερα, η αξιολόγηση της προόδου και των 

αναγκών των παιδιών, έχει ως βασικούς στόχους:  

(α) τη λήψη σωστών αποφάσεων που αφορούν το πλαίσιο της μάθησης και της 

διδασκαλίας,  

(β) την αναγνώριση και τον εντοπισμό σημαντικών ανησυχιών που πιθανώς να 

απαιτούν ειδική παρέμβαση για χαρακτηριστικές περιπτώσεις παιδιών,   

(γ) την παροχή ενίσχυσης των προγραμμάτων αποσκοπώντας στη βελτίωση των 

εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών τους παρεμβάσεων (NAEYC & NAECS/SDE, 

2003). 
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Επίσης, οι Epstein et al. (2004) θεωρούν ότι η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο, 

σεβόμενη τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της προσχολικής ηλικίας, μπορεί να 

προσφέρει σημαντικές πληροφορίες, με βασικό σκοπό: 

• τον εντοπισμό παιδιών που ίσως να χρειάζονται υποστήριξη και εξειδικευμένη 

βοήθεια στην τάξη, 

• τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της διδασκαλίας σε ατομικό και συλλογικό 

επίπεδο, 

• τη βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 

• την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και των στόχων του προγράμματος. 

Σε μια παρόμοια λογική οι McAfee, Leong και Bodrova (2011) θεωρούν ότι η 

αξιολόγηση στην πρώιμη παιδική ηλικία εξυπηρετεί τέσσερις σημαντικούς στόχους:  

(α) την παρακολούθηση της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών σε ατομικό ή 

ομαδικό επίπεδο καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους,  

(β) τη λήψη σημαντικών αποφάσεων από το/τη νηπιαγωγό σε θέματα 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού,  

(γ) την ανίχνευση και τον εντοπισμό παιδιών με πιθανές αδυναμίες ώστε να 

επωφεληθούν από ειδικές υπηρεσίες, και  

(δ) την κοινοποίηση πληροφοριών στις οικογένειες των μικρών παιδιών ή σε 

συναφή μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο, όπως τονίζει η Kingore (2010), είναι μια 

συνεχής και φυσική διεργασία, η οποία «αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας 

και της μάθησης, καθώς και σημαντικός παράγοντας που καθορίζει διδακτικές 

αποφάσεις για το τι διδάσκεται και πώς, τι μαθαίνουν τα παιδιά και πώς το μαθαίνουν» 

(σ. 6). Παρόμοιες διαστάσεις δίνονται επίσης σήμερα από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) καθώς 

αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι «η αξιολόγηση είναι διαρκής, 

ενσωματώνεται στην καθημερινή διαδικασία και βασίζεται στην συνολική αποτίμηση 

του προγράμματος» (σ. 592). 

Οι Gullo και Hughes (2011) προσδιορίζουν την αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο 

ως: (α) μια συνεχή και όχι αποσπασματική διαδικασία, η οποία λαμβάνει υπόψη τα 
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διαφορετικά επίπεδα μάθησης των μαθητών, (β) μια ολοκληρωμένη και εκτενή 

διεργασία, η οποία χρησιμοποιεί πληθώρα πηγών άντλησης πληροφοριών 

ανταποκρινόμενη στο ετερογενές μαθησιακό πλαίσιο του κάθε παιδιού, και (γ) μια 

ενοποιητική διαδικασία, συνενώνοντας εκπαιδευτικές λειτουργίες, όπως η μάθηση και 

η διδασκαλία, με τις αξιολογικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρο στην τάξη προς 

όφελος των παιδιών.  

Αναμφίβολα, στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις 

βιβλιογραφικές αναφορές, διαπιστώνεται ότι η αξιολογική προσέγγιση προτείνεται ως 

αναπόσπαστο στοιχείο του έργου του εκπαιδευτικού. Η αξιολόγηση του παιδιού 

πραγματοποιείται σε όλα σχεδόν τα προγράμματα προσχολικής αγωγής του 

εξωτερικού, καθώς θεωρείται δομικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, 

στη χώρα μας, μόλις τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούνται και διαπιστώνονται 

θεσμοθετημένες προσπάθειες προώθησης αναπτυξιακά κατάλληλων μορφών 

αξιολόγησης.  

Η πρώτη προσπάθεια αποτυπώνεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1989 (Π.Δ. 

486/1989) και στο Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο (1990), καθώς η μέθοδος 

αξιολόγησης που προτείνεται είναι η συστηματική παρατήρηση του παιδιού ως 

μέθοδος γνωριμίας της προσωπικότητάς του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο χαρακτήρα 

της παρατήρησης που πρέπει να είναι, όσο γίνεται περισσότερο, συστηματική και 

αντικειμενική, ώστε να αποτελέσει εφαλτήριο των διδακτικών σχεδιασμών και 

παρεμβάσεων του/της εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική πράξη. Για το σχεδιασμό και 

τη διεξαγωγή της παρατήρησης μερικά σημαντικά εργαλεία που προτείνονται είναι τα 

εξής: ερωτηματολόγια προς τους γονείς, διαγνωστικά τεστ, το ημερολόγιο του/της 

εκπαιδευτικού, ανεκδοτικές εκθέσεις, δειγματοληπτικές παρατηρήσεις με βάση το 

χρόνο ή σημαντικά γεγονότα κ.ά.    

Η δεύτερη προσπάθεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αποτυπώνεται στο 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (2003) και στον Οδηγό 

Νηπιαγωγού (2006). Βασικός σκοπός της αξιολόγησης, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003), είναι «η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης» (σ. 592). Για την 

υλοποίηση της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο, ο/η νηπιαγωγός οφείλει να λάβει υπόψη 

τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών, τις αντιλήψεις, επιθυμίες  και ευκαιρίες των 
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παιδιών για μάθηση στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τις 

ιδιαιτερότητες αλλά και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, χωρίς να παραγκωνίζει τη βασική 

αρχή ότι κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό-στυλ μάθησης.  

Στο ισχύον διαθεματικό πρόγραμμα, ο χαρακτήρας της αξιολόγησης μπορεί να 

έχει διαγνωστικό, διαμορφωτικό ή τελικό χαρακτήρα ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης και όχι μόνο στο τελικό αποτέλεσμα. 

Αναλυτικότερα, όπως υποστηρίζουν οι Δαφέρμου, Κουλούρη και Μπασαγιάννη 

(2006), η αξιολόγηση των παιδιών υλοποιείται από το/τη νηπιαγωγό, αποσκοπώντας 

«στην αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος, στην ανατροφοδότηση της 

διδασκαλίας και στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, και στη βελτίωση της 

επαγγελματικής ικανότητας της εκπαιδευτικού» (σ. 41).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτάσεις για τις μορφές και τις τεχνικές 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο νηπιαγωγείο, καθώς προτείνονται εναλλακτικές 

μέθοδοι αξιολόγησης και όχι παραδοσιακές μορφές. Τέτοιες εναλλακτικές μέθοδοι 

είναι: 

• η πορεία και τα αποτελέσματα των σχεδίων εργασίας (projects), 

• η αξιολόγηση της ομάδας από τα ίδια τα παιδιά σε συλλογικό επίπεδο, και 

• ο φάκελος εργασιών του παιδιού. 

Η αξιολόγηση, στην ελληνική προσχολική εκπαίδευση, όπως διαφαίνεται στο 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) και τον Οδηγό Νηπιαγωγού (2006), υποστηρίζει αυθεντικές 

μεθόδους και προτείνει ενδεικτικούς τρόπους καταγραφής της μαθησιακής διαδικασίας 

του παιδιού. Αξιόλογα εργαλεία-τεχνικές που προτείνονται είναι: η παρατήρηση και η 

καταγραφή, η τήρηση του ημερολογίου του/της εκπαιδευτικού, οι καταγραφές στην 

έναρξη της σχολικής χρονιάς, η δημιουργία ατομικών φακέλων των παιδιών 

(portfolios), οι μαγνητοφωνήσεις και οι βιντεοσκοπήσεις. 

Μια τρίτη προσπάθεια αποτυπώνεται στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Νέου 

Πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών Νηπιαγωγείου (2014), το οποίο λειτουργεί 

συμπληρωματικά ως προς το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα. Στο συγκεκριμένο 

Πρόγραμμα Σπουδών, η αξιολόγηση συνιστά μια διαδικασία συλλογής και ερμηνείας 

πληροφοριών, οι οποίες προκύπτουν από το εμπειρικό περιβάλλον της τάξης, με στόχο 

τη λήψη αποφάσεων από τον/την εκπαιδευτικό και τους μαθητές σε σχέση με τη 
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μάθηση και τη διδασκαλία. Ειδικότερα, ο σκοπός της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο, 

όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

Νηπιαγωγείου (2014),  είναι «να αποκαλύψει αυτά που το παιδί γνωρίζει, κατανοεί, 

σκέφτεται και αισθάνεται, συλλέγοντας πληροφορίες μέσα από τις δράσεις και τους 

τρόπους με τους οποίους επικοινωνεί» (σ. 46). 

Στο Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2014), η διαδικασία 

της αξιολόγησης ενισχύει τη διαδικασία της μάθησης, όταν συντρέχουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

• είναι συνεχής και όχι αποσπασματική διαδικασία, 

• είναι αυθεντική αποτυπώνοντας την καθημερινότητα των μικρών παιδιών, 

• ενισχύει την αυτοαξιολόγηση του μαθητή, 

• περιλαμβάνει ένα ευρύ πλαίσιο μαθησιακών εμπειριών, 

• συνυπολογίζει διάφορες παραμέτρους που πιθανόν να επηρεάζουν τις επιδόσεις 

των παιδιών, 

• λαμβάνει υπόψη τις αρχές της διαφοροποιημένης μάθησης και διδασκαλίας, 

• ενισχύει τη συνεργασία και την επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλλον 

των μαθητών. 

Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές συγκριτικά με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (2003) και τον Οδηγό Νηπιαγωγού (2006) αλλά με έκδηλη 

την οπτική της αξιολόγησης για τη μάθηση στο Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

Νηπιαγωγείου (2014), η διαδικασία της αξιολόγησης υποστηρίζεται από το/τη 

νηπιαγωγό, ως προς τις μεθόδους και τα εργαλεία, μέσα από τη συστηματική 

παρατήρηση και τις καταγραφές, την αυτοαξιολόγηση των παιδιών, το διάλογο-

συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιού ή μεταξύ παιδιών και τη δημιουργία του 

ατομικού φακέλου του μαθητή (portfolio).  

Μια τελευταία και πρόσφατη προσπάθεια αποτυπώνεται στον Οδηγό 

Εκπαιδευτικού για την περιγραφική αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο (2017), η οποία 

υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής πιλοτικού προγράμματος περιγραφικής 

αξιολόγησης στις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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Εστιάζοντας στον “εναλλακτικό” χαρακτήρα της αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη 

τη σημασία της “αξιολόγησης για τη μάθηση” και της “αξιολόγησης της μάθησης”, η 

περιγραφική αξιολόγηση των νηπίων προτείνεται ως μια σύγχρονη αξιολογική 

πρακτική στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, παρέχοντας στον εκπαιδευτικό 

πολύτιμες πληροφορίες τόσο για τον αναστοχασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο 

και για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη βελτίωση της διδασκαλίας και της 

μάθησης.  

Οι μέθοδοι αξιολόγησης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο/η νηπιαγωγός είναι: 

α) η αυτοαξιολόγηση, β) η συζήτηση και η συνέντευξη με τα παιδιά, γ) ο ατομικός 

φάκελος, δ) η παρατήρηση, και ε) οι ειδικά σχεδιασμένες και οργανωμένες 

δραστηριότητες. Η προτεινόμενη χρήση των προαναφερόμενων μεθόδων αξιολόγησης 

αντανακλά μια “πολυμεθοδική προσέγγιση” της αξιολόγησης των νηπίων, καθώς μέσα 

από την αξιοποίηση πολλαπλών πηγών και μεθόδων, διαμορφώνεται μια πλήρης και 

ολοκληρωμένη εικόνα του μαθησιακού προφίλ των παιδιών στο χώρο του 

νηπιαγωγείου.   

Η καινοτόμος πρόταση του πιλοτικού προγράμματος της περιγραφικής 

αξιολόγησης του νηπίου αφορά τη σύνταξη από το/τη νηπιαγωγό της έκθεσης προόδου 

του μαθητή μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο κοινοποίησης των δεδομένων της αξιολόγησης 

που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Πρόκειται για μια 

έκθεση αφηγηματικού-περιγραφικού χαρακτήρα, η οποία συντάσσεται δυο φορές το 

χρόνο και αποτελεί συμπληρωματικό τεκμήριο της προφορικής ενημέρωσης της 

οικογένειας, αναφορικά με την πρόοδο και την εξέλιξη του παιδιού τους. Το 

περιεχόμενο της έκθεσης προόδου περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία του μαθησιακού 

και αναπτυξιακού προφίλ του παιδιού εστιάζοντας κυρίως στις ικανότητες, τις στάσεις, 

τις δεξιότητες, τη συμπεριφορά, τα ενδιαφέροντα, τα επιτεύγματα και τις γνώσεις του 

μέσα στο μαθησιακό και αναπτυξιακό πλαίσιο του νηπιαγωγείου. 

Κάνοντας μια συγκριτική αποτίμηση όλων των προαναφερόμενων 

εκπαιδευτικών πολιτικών, διαφαίνεται ότι η αξιολόγηση του παιδιού θεωρείται 

αναγκαία και χρήσιμη στο πλαίσιο της προσχολικής αγωγής, με πολλαπλά οφέλη για 

το σύνολο όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συμπερασματικά, η 

αξιολόγηση στην πρώιμη παιδική ηλικία είναι ένα χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο, το 

οποίο συμβάλλει στην παρακολούθηση της μαθησιακής εξέλιξης των μικρών παιδιών, 
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στη βελτίωση της διδασκαλίας, της μάθησης και της επαγγελματικής ικανότητας των 

εκπαιδευτικών, στην πρόληψη και αντιμετώπιση παιδαγωγικών προβλημάτων και στην 

επικοινωνία-συνεργασία μεταξύ οικογένειας και νηπιαγωγείου.  

  

2.5 Η χρήση εναλλακτικών-αυθεντικών μορφών αξιολόγησης 

 

Ο σύγχρονος προσανατολισμός της εκπαίδευσης, η εξέλιξη των θεωριών 

μάθησης, οι επιδράσεις των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων, οι αλλαγές των 

προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης και οι αναθεωρημένες προτάσεις για την 

αξιολόγηση υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης με τη χρήση 

εναλλακτικών μεθόδων και όχι παραδοσιακών μορφών (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2003; Downs & 

Strand, 2006; Καζέλα & Κακανά, 2009; Kingore, 2010; Koh, 2017).  

Στο παραδοσιακό μοντέλο εντάσσονται διάφορα είδη σταθμισμένων και μη 

εργαλείων αξιολόγησης που έχουν ως κοινό τους χαρακτηριστικό τις ποσοτικές 

αποτιμήσεις μέσα από τη χρήση ποσοτικών μεθόδων συλλογής δεδομένων. Η 

παραδοσιακή αξιολόγηση επικεντρώνεται στο τελικό αποτέλεσμα της μάθησης, 

παραμερίζοντας το πλαίσιο δράσης και εξέλιξης της γνώσης και της μάθησης του 

παιδιού και αποσυνδέοντας έτσι την αξιολογική διαδικασία από τη διδασκαλία και τη 

μάθηση (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008, Καψάλης & Χανιωτάκης, 2011).   

Οι τεχνικές αξιολόγησης με τη χρήση σταθμισμένων εργαλείων διακρίνονται 

για την αντικειμενικότητα, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία, σχετίζονται με τη 

μέτρηση γνώσεων ή δεξιοτήτων του παιδιού, αλλά έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, 

οδηγούν συνήθως σε συγκρίσεις μεταξύ των μαθητών και προωθούν τη δημιουργία 

ενός κλίματος ανταγωνισμού, διαταράσσοντας έτσι την παιδαγωγική σχέση μεταξύ 

μαθητών και παιδαγωγών (Bagnato, 2005; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; 

Shepard, 1994).  

Από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας (Bracken, 2004; Γεωργούσης, 1998; 

Γουργιώτου, 2015; Gullo, 2005; Κασσωτάκης, 2013; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 

2008; Shonkoff & Meisels, 2000) προκύπτει ένας μεγάλος αριθμός σταθμισμένων και 

μη εργαλείων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση. Στην προσχολική 

αγωγή αναφέρονται και χρησιμοποιούνται συνήθως τα τεστ αναπτυξιακής προβολής ή 
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ανίχνευσης (developmental screening tests), τα διαγνωστικά τεστ (diagnostic tests), τα 

τεστ επίτευξης στόχων (achievement tests) και τα τεστ ετοιμότητας (readiness tests).  

Στο πλαίσιο της σύγχρονης παιδαγωγικής, όπως αναφέρουν οι 

Κουλουμπαρίτση και Ματσαγγούρας (2004), η σχολική πρακτική, τα αναλυτικά 

προγράμματα και η αξιολόγηση επηρεάστηκαν από τρία σημαντικά κινήματα προς τα 

τέλη του 20ου αιώνα. Το κίνημα του “κοινωνικού εποικοδομισμού”, της “κριτικής 

σκέψης” και το κίνημα “για την ολιστική προσέγγιση της γνώσης” διαμόρφωσαν νέες 

τάσεις και αντιλήψεις στο πεδίο της εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας αδυναμίες και 

ελλείψεις αναφορικά με τη μάθηση, τις μεθόδους διδασκαλίας και την αξιολόγηση, 

οδηγώντας έτσι στη δημιουργία του νέου κινήματος της «αυθεντικής αξιολόγησης», 

που σχετίζεται με την αξιολόγηση του μαθητή. 

Έτσι, στον αντίποδα της παραδοσιακής αξιολόγησης, η αντιμετώπιση της 

μάθησης του παιδιού σε ολιστικό επίπεδο είχε ως αποτέλεσμα τη στροφή από το 

παραδοσιακό μοντέλο σε ένα μοντέλο που προϋποθέτει την ενεργό εμπλοκή του 

παιδιού στη μαθησιακή διαδικασία και την αξιολόγηση του μέσα από αυθεντικές 

καταστάσεις. Στη διεθνή βιβλιογραφία (Bagnato, 2007; Cunningham, 1998; Meyer, 

1992; Notary-Syverson & Losardo, 2004) οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης 

εμφανίζονται με διαφορετικούς όρους, όπως η αξιολόγηση της απόδοσης-εκτέλεσης 

(performance assessment), η αυθεντική αξιολόγηση (authentic assessment), η 

εναλλακτική αξιολόγηση (alternative assessment), η άμεση αξιολόγηση (direct 

assessment). Οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης αναδεικνύουν το προσωπικό 

μαθησιακό επίπεδο κάθε παιδιού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία της 

μάθησης μέσα από την παρατήρηση της προόδου και των μαθησιακών εμπειριών των 

παιδιών (Erickson, 2007; Κωνσταντίνου, 2002; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; 

Svinicki, 2004; Σακελλαρίου, 2006).   

Ο όρος “αυθεντική αξιολόγηση” χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Grant 

Wiggins (1989), ο οποίος επισημαίνει ότι πρόκειται για μια “αληθινή-ρεαλιστική 

δοκιμασία” κατά την οποία οι ικανότητες και τα επιτεύγματα των μαθητών 

αξιολογούνται σε ένα αυθεντικό και ρεαλιστικό πλαίσιο. Οι Newmann και Archbald 

(1992), αναφερόμενοι στην έννοια της αυθεντικότητας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, επισημαίνουν την αναγκαιότητα τριών σημαντικών κριτηρίων, ως δείκτες 

ποιότητας της μάθησης και της διδασκαλίας. Αυτά είναι: (α) η οικοδόμηση της γνώσης 
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(construction of knowledge), (β) η επιστημονική διερεύνηση (disciplined inquiry), και 

(γ) η αξία της μάθησης έξω από το σχολικό πλαίσιο (value beyond school).  

Επίσης, η σύγχρονη αντίληψη στην κοινωνία της μάθησης ότι η αξιολόγηση 

δεν μπορεί να λειτουργήσει ξεχωριστά από τη μάθηση επηρέασε το μοντέλο της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης μέσα από την εμφάνιση των παρακάτω εναλλακτικών 

προσεγγίσεων: η αξιολόγηση της μάθησης (assessment of learning) και η αξιολόγηση 

για τη μάθηση (assessment for learning). Συγκρίνοντας το σκοπό των δύο 

προαναφερόμενων προσεγγίσεων, η Ρεκαλίδου (2011) επισημαίνει ότι η αξιολόγηση 

της μάθησης αποσκοπεί στην αποτύπωση του τι γνωρίζει και μπορεί να κάνει ο 

μαθητής ενώ η αξιολόγηση για τη μάθηση έχει ως βασικό σκοπό την προαγωγή και 

βελτίωση της μάθησης, μέσα από την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

και την προσαρμογή της διδασκαλίας και της μαθησιακής διαδικασίας στις ανάγκες 

των παιδιών. 

Όπως υποστηρίζουν ο McMillan (2010) και οι Stiggins, Arter, Chappuis και 

Chappuis (2007), οι βασικοί στόχοι της αξιολόγησης για τη μάθηση είναι οι εξής: 

• προσφέρει μια πλήρη εικόνα στον τρόπο πρόσκτησης της γνώσης από το 

μαθητή, 

• επιδιώκει την αποτύπωση των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων των παιδιών, 

• συνεισφέρει στην πολύπλευρη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που 

αφορούν το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, 

• συνιστά μια συνεχή προσέγγιση που υλοποιείται κατά τη διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας, 

•  ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην κατάκτηση των 

γνώσεων, ενισχύοντας την αυτοαξιολόγησή τους και τη στοχαστική τους σκέψη σε όσα 

έχουν επιτύχει, 

• αποτελεί βασικό στοιχείο του προφίλ των μαθητών, προσφέροντας 

ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτικούς για τον έλεγχο και τη βελτίωση της 

διδασκαλίας στην τάξη αλλά και τεκμηριωμένες πληροφορίες των επιτευγμάτων προς 

τους γονείς.  
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Η μεγάλη αυτή “εναλλακτική” αλλαγή της αυθεντικής αξιολόγησης βρήκε 

παράλληλα ανάλογη απήχηση σε διάφορα παιδαγωγικά προγράμματα και 

προσεγγίσεις. Για το συγκεκριμένο θέμα η Ντολιοπούλου (2004) αναφέρει 

χαρακτηριστικά παραδείγματα αξιοποίησης των εναλλακτικών πρακτικών 

αξιολόγησης. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, η χρήση της αξιολόγησης για τον Vygotsky 

είναι πολύ σημαντική, διότι δίνει περισσότερη έμφαση στη διαδικασία και όχι τόσο στο 

αποτέλεσμα. Ο αξιολογητής δεν αξιολογεί μόνο τι γνωρίζει το παιδί, αλλά το βοηθάει 

ταυτόχρονα κατά τη μαθησιακή του εξέλιξη.  

Στα προσχολικά κέντρα του Reggio Emilia και στο αναπτυξιακό-

αλληλεπιδραστικό πρόγραμμα (Bank Street) η παρατήρηση, η καταγραφή και η 

αξιολόγηση χρησιμοποιούνται προς όφελος των παιδιών. Παράλληλα, στο πρόγραμμα 

Υψηλών Στόχων (High Scope), το τρίπτυχο σχεδιασμός - πραγματοποίηση - 

αναστοχασμός των δραστηριοτήτων αποτελεί το κέντρο της μαθησιακής και 

διδακτικής διαδικασίας, ενώ στην προσέγγιση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

(Καλειδοσκόπιο) και της δίγλωσσης εκπαίδευσης (Alerta), η αξιολόγηση γίνεται με 

ποικίλες εναλλακτικές τεχνικές (Γουργιώτου, 2015; Ντολιοπούλου, 2004).  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Καψάλης και Χανιωτάκης (2011), η 

εφαρμογή της αυθεντικής αξιολόγησης παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα συγκριτικά 

με τις παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης. Πιο αναλυτικά, η αυθεντική αξιολόγηση: 

• εμπλέκει με ενεργητικό τρόπο τους μαθητές στην αξιολόγηση των 

προσπαθειών τους, 

• είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διδακτική διαδικασία, 

• συμβάλλει στην καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων θέτοντας σε 

λειτουργία νοητικές λειτουργίες υψηλότερου επιπέδου, 

• χρησιμοποιεί αυθεντικές πρακτικές, όπως η χρήση δειγμάτων εργασιών που 

προκύπτουν μέσα από αυθεντικές καταστάσεις, 

• στηρίζεται σε σαφή διατυπωμένα κριτήρια, τα οποία είναι γνωστά εκ των 

προτέρων στους μαθητές, 

• βρίσκεται στο επίκεντρο της διδακτικής πράξης, ως μια υποστηρικτική 

διαδικασία για κάθε μαθητή. 
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Στο πλαίσιο των σύγχρονων προσεγγίσεων της αξιολόγησης,  όπως διαφαίνεται 

από τη μελέτη της βιβλιογραφίας (Andrade & Valtcheva, 2009; Bagnato, 2007; 

Bagnato, Neisworth & Pretti-Frontczak, 2010; Γεωργούσης, 1998; Johnson, Penny, & 

Gordon, 2009; MacΒeath, 2001; Rule, 2006; Stiggins, 2004; Wiggins, 1989; Wiggins, 

1990), οι βασικές αρχές που διακρίνουν και χαρακτηρίζουν το μοντέλο της 

εναλλακτικής-αυθεντικής αξιολόγησης συνοψίζονται ως εξής: 

• Η αυθεντική αξιολόγηση συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό 

και τους μαθητές, καθώς ενσωματώνεται στο πλαίσιο της διδασκαλίας κατά τέτοιο 

τρόπο που συνάδει με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. 

• Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης 

των μαθητών ενώ παράλληλα ενθαρρύνει το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. 

• Με την αυθεντική αξιολόγηση συλλέγονται πληροφορίες μέσω των οποίων 

παρέχεται μια αντιπροσωπευτική εικόνα των ικανοτήτων των παιδιών και της προόδου 

τους, με βάση αυθεντικές καταστάσεις ή προβλήματα που έχουν νόημα για τα παιδιά.  

• Μέσα από την αυθεντική αξιολόγηση αναδεικνύονται σημαντικές λειτουργίες 

που επιτελούν οι μαθητές σε ένα αυθεντικό περιβάλλον, όπως η ενεργός συμμετοχή 

και αποτίμηση της εργασίας τους μέσα από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης ή 

ετεροαξιολόγησης, η προώθηση της κριτικής σκέψης, η ικανότητα επίλυσης 

προβλήματος, η ανάπτυξη συναισθημάτων αυτοπεποίθησης κλπ. 

• Η διαδικασία της αυθεντικής αξιολόγησης ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός 

πλέγματος αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές.  

• Οι τεχνικές και τα μέσα της αυθεντικής αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών, τις ατομικές τους διαφορές και το διαφορετικό 

στυλ μάθησης. 

• Η συλλογή των δεδομένων της αυθεντικής αξιολόγησης γίνεται σε βάθος 

χρόνου μέσα από την συγκέντρωση απτών τεκμηρίων μάθησης στο περιβάλλον της 

τάξης. 
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Στο σύγχρονο περιβάλλον του νηπιαγωγείου, οι εναλλακτικές προσεγγίσεις της 

αξιολόγησης, όπως αποτυπώνονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003), σε αντιδιαστολή με τις 

παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης, «δίνουν έμφαση στις διαδικασίες κατάκτησης της 

γνώσης σε συνθήκες δημιουργικής εργασίας και αναδεικνύονται οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες των παιδιών, η απόκτηση υπευθυνότητας μέσα από τη συλλογική εργασία, 

την έρευνα και την κριτική σκέψη» (σ. 702). Ανάλογη διάσταση δίνεται στο Νέο 

Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών (2014), με έμφαση στην αυθεντικότητα, όπου η 

αξιολογική διαδικασία ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία «όταν είναι αυθεντική και 

έχει νόημα για τα παιδιά, καθώς αποτελεί μέρος των καθημερινών δράσεων στην τάξη 

και τα καθιστά ικανά να μεταφέρουν τη γνώση τους και σε άλλα πλαίσια» (σ. 46). 

Οι σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα στις παραδοσιακές και στις 

εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης παρουσιάζονται σχηματικά στον Πίνακα 2.1.  

Πίνακας 2.1 

Διαφορές ανάμεσα στην παραδοσιακή και εναλλακτική μορφή αξιολόγησης  

Παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης 

1. Αξιολογείται η γνώση των 

παιδιών 

1. Αξιολογείται η διαδικασία 

κατάκτησης της γνώσης 

2. Η μάθηση είναι “παθητική” 2. Η προώθηση της ενεργητικής 

μάθησης του παιδιού 

3. Θεωρείται ως τελική αξιολόγηση 3. Έχει διαμορφωτικό χαρακτήρα 

4. Δημιουργεί κλίμα άγχους και 

ανταγωνισμού 

4. Ενισχύει τη συνεργατική 

διάθεση και την ομαδικότητα 

5. Ποσοτική αποτίμηση 5. Ποιοτική αποτίμηση 

6. Εξετάζει την απομνημόνευση 

των γνώσεων 

6. Ενθαρρύνει την επίδειξη 

σύνθετων νοητικών διεργασιών 

7. Σύγκριση των μαθητών 7. Είναι εξατομικευμένη 

8. Μετρά το τελικό αποτέλεσμα 8. Παρακολουθεί τη διαδικασία 
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9. Ο μαθητής αντιμετωπίζεται ως 

αντικείμενο της αξιολόγησης, χωρίς 

ουσιαστική συμμετοχή στη μαθησιακή 

του πορεία και εξέλιξη 

9. Βοηθά το μαθητή να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 

διαδικασία της αξιολόγησης και να 

παρακολουθήσει την πρόοδο του 

10. Απουσιάζει η έννοια της 

ανατροφοδότησης 

10. Ενισχύει την ανατροφοδότηση 

μαθητή και εκπαιδευτικού 

11. Διαχωρισμός αξιολόγησης από 

τη μάθηση-διδασκαλία 

11. Σύνδεση διδασκαλίας-μάθησης-

αξιολόγησης 

12. Είναι μια διαδικασία 

περισσότερο ελεγκτική για το μαθητή 

12. Είναι μια βοηθητική-

υποστηρικτική διαδικασία για το μαθητή 

13. Ένας μηχανισμός ελέγχου χωρίς 

τη συμμετοχή του μαθητή 

13. Ο μαθητής αξιολογείται στη 

διάρκεια της αλληλεπίδρασής του με το 

παιδαγωγικό πλαίσιο 

14. Εξετάζει κυρίως τη γνωστική 

ετοιμότητα του μαθητή 

14. Διερευνά το γνωστικό 

αποτέλεσμα, με έμφαση στην ικανότητα 

διαχείρισης των γνώσεων 

14. Γίνεται χρήση γραπτών μορφών 

αξιολόγησης 

14. Χρησιμοποιείται ποικιλία 

μορφών αξιολόγησης 

15. Αποσπασματική αξιολόγηση 15. Συνεχής αξιολόγηση 

 

Εν κατακλείδι, είναι προφανές ότι ο επιστημονικός διάλογος αναγνωρίζει ως 

κομβικό σημείο της αυθεντικότητας τη σημασία των φυσικών-αυθεντικών συνθηκών 

της τάξης, υιοθετώντας και υποστηρίζοντας εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στο 

χώρο της εκπαίδευσης. Οι βασικότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της 

αυθεντικής-εναλλακτικής αξιολόγησης είναι ο φάκελος εργασιών του μαθητή 

(portfolio), η παρατήρηση, η περιγραφική αξιολόγηση, η αυτοαξιολόγηση και η 

ετεροαξιολόγηση.   

 

2.6 Τεχνικές και εργαλεία της αυθεντικής-εναλλακτικής αξιολόγησης 
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Στη βιβλιογραφία και ειδικότερα στο χώρο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

αναφέρονται πολλές μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης με ένα μεγάλο εύρος 

εφαρμογής σε προσχολικές και σχολικές ηλικίες (Brodie, 2013; Gullo, 2005; Losardo 

& Notari-Syverson, 2011; Μανωλάκος, 2010; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008). 

Τέτοιες εναλλακτικές μέθοδοι είναι:  

✓ η συστηματική παρατήρηση και οι καταγραφές,  

✓ ο φάκελος εργασιών (portfolio),  

✓ η νατουραλιστική αξιολόγηση,  

✓ η δυναμική αξιολόγηση,  

✓ η αξιολόγηση των projects,  

✓ η αξιολόγηση που βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα,  

✓ η αξιολόγηση επίδοσης του μαθητή κ.ά.  

Στο παραπάνω πλαίσιο αυτής της εναλλακτικής αξιολόγησης, η αξιολόγηση 

του παιδιού αποτελεί κοινή ευθύνη όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σε μια τέτοια αξιολόγηση, εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να δράσουν ουσιαστικά 

μέσα στην εκπαιδευτική μονάδα, θέτοντας στόχους για την ποιοτική βελτίωση της 

διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας.  

Σε μια προσπάθεια κατανόησης και ανάδειξης της αξίας και της σημασίας της 

εναλλακτικής αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο, οι υποενότητες που ακολουθούν 

παρουσιάζουν αναλυτικά τις τρεις σημαντικότερες μεθόδους αξιολόγησης των μικρών 

παιδιών, όπως αυτές αξιοποιούνται από τους/τις εκπαιδευτικούς και αποτυπώνονται 

στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας: α) τη συστηματική παρατήρηση και τις 

καταγραφές, β) το φάκελο εργασιών του μαθητή (portfolio), και γ) την αξιολόγηση των 

σχεδίων εργασίας (project). 

 

2.6.1 Η συστηματική παρατήρηση και οι καταγραφές 
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Η έννοια της παρατήρησης κατέχει σημαντική θέση στο συγκείμενο της 

εναλλακτικής αξιολόγησης, καθώς αποτελεί τη σημαντικότερη και πιο συχνή μέθοδο 

αξιολόγησης που αξιοποιείται στο νηπιαγωγείο. Η παρατήρηση όλου του φάσματος 

της συμπεριφοράς των μικρών παιδιών στο φυσικό-αυθεντικό περιβάλλον του 

νηπιαγωγείου έχει αποδειχθεί, όπως καταδεικνύουν τα ευρήματα μελετών, ως μια 

αποτελεσματική μέθοδος κατάλληλη για την αποτύπωση της εξέλιξης και της προόδου 

τους στο πέρασμα του χρόνου (Bentzen, 2009; Cohen, Stern & Balaban, 2001; Epstein 

et al., 2004; Layton & Lock, 2007; Neaum, 2016; Rencken, 1994). 

Οι Κακανά και Μπότσογλου (2016) εξηγούν το πλαίσιο υλοποίησης της 

παρατήρησης αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «παρατηρώ σημαίνει “βλέπω” με το 

σύνολο των αισθήσεων μου μια κατάσταση που εξελίσσεται και τις πληροφορίες που 

συλλέγω τις καταγράφω με στόχο να τις μελετήσω εκ των υστέρων, για να μπορώ να 

εξαγάγω συμπεράσματα» (σ. 15). Οι Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνου (2017) 

υποστηρίζουν ότι η παρατήρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους/τις 

εκπαιδευτικούς ως παιδαγωγική διαδικασία που έχει απώτερο στόχο την κατανόηση, 

τη διαπίστωση και την καταχώριση πτυχών των δραστηριοτήτων των μαθητών στο 

σχολικό περιβάλλον.  

Σύμφωνα με τις Carter και Nutbrown (2013), η παρατήρηση και η αξιολόγηση 

συνιστούν σημαντικά εργαλεία του επαγγελματία εκπαιδευτικού στο συγκείμενο της 

διδασκαλίας και της μάθησης, καθώς μέσω αυτών διαπιστώνεται η επιτευχθείσα 

πρόοδος των μαθητών ενώ παράλληλα προετοιμάζονται και σχεδιάζονται οι βάσεις για 

τη μελλοντική τους μάθηση, έπειτα από διαδικασίες στοχασμού. Οι Jarvis, George και 

Holland (2010), προσθέτουν στο δίπτυχο παρατήρηση-αξιολόγηση την έννοια του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού/προγραμματισμού ως μια διαδικασία υποστήριξης των 

αναγκών και των ενδιαφερόντων των παιδιών, μέσα από την επαναδιαμόρφωση του 

μαθησιακού περιβάλλοντος και το σχεδιασμό νέων μαθησιακών εμπειριών. Η 

διαδικασία της παρατήρησης και τα στάδιά της παρουσιάζονται συνοπτικά στο 

Διάγραμμα 2.2.  
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Διάγραμμα 2.2. Τα στάδια και η διαδικασία της παρατήρησης. Προσαρμογή από το 

βιβλίο “The early years professional’s complete companion” των P. Jarvis, J. George, 

και W. Holland, 2010, Διάγραμμα 5.1, σ. 136. © 2010 από Pearson Education Limited. 

Η Neaum (2016) επισημαίνει τη διαδικασία της παρατήρησης ως αλληλένδετη 

έννοια και κατάλληλη πρακτική στο συγκείμενο της αξιολόγησης της μαθησιακής 

ανάπτυξης και εξέλιξης των παιδιών. Ειδικότερα, ο/η εκπαιδευτικός μέσα από την 

παρατήρηση και την καταγραφή μπορεί: α) να κατανοήσει τι γνωρίζουν τα παιδιά και 

τι μπορούν να κάνουν, β) να αντιληφθεί τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τον τρόπο 

με τον οποίο μαθαίνουν, ώστε να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη μάθηση και 

ανάπτυξη τους, γ) να επανασχεδιάσει τον εκπαιδευτικό του/της προγραμματισμό, δ) να 

συνδυάσει τις κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές με τις ανάγκες και 

τα ενδιαφέροντα των παιδιών προς όφελος της μάθησης και ανάπτυξης τους, και ε) να 

επεκτείνει το συλλογισμό του/της στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά, 

συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη.     

Οι Gronlund και James (2013) υποστηρίζουν ότι η συλλογή στοιχείων μέσω της 

παρατήρησης των μικρών παιδιών υλοποιείται για δύο σημαντικούς λόγους: (α) την 

1. 
Παρατήρηση

Ο εκπαιδευτικός 
παρατηρεί, 
σημειώνει, 
περιγράφει

2. Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός αναλύει τις 
παρατηρήσεις και 

αποφασίζει για τα νέα 
δεδομένα

3. 
Εκπαιδευτικός
σχεδιασμός

Ο εκπαιδευτικός 
σχεδιάζει το νέο 

μαθησιακό 
περιβάλλον
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αξιολόγηση των παιδιών, και (β) τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του προγράμματος. Στην 

πρώτη περίπτωση, ο εκπαιδευτικός παρατηρεί τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών, 

αξιολογώντας σημαντικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους που σχετίζονται με τις 

δυνατότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Στη δεύτερη 

περίπτωση, η συλλογή των στοιχείων της παρατήρησης διευκολύνει τον εκπαιδευτικό 

στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού μέσα από αναστοχαστικές 

διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα επίπεδα ανάπτυξης των παιδιών.   

Ο Oosterhof (2014) αναγνωρίζει και επισημαίνει τη σημασία της παρατήρησης 

στην αξιολόγηση των μαθητών, καθώς αποτελεί βασική παράμετρο ώστε να 

κατανοηθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται η πρόοδος των παιδιών. 

Ειδικότερα, οι παρατηρήσεις στην προσχολική εκπαίδευση έχουν νόημα στο πλαίσιο 

της αξιολόγησης, όταν οι παιδαγωγοί αντιμετωπίζουν τα παιδιά ως ξεχωριστές 

ολότητες. Αξιολογώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ατομικότητας των μικρών 

παιδιών μέσα από διαδικασίες παρατήρησης, οι νηπιαγωγοί μπορούν να κατανοήσουν 

καλύτερα τα γνωρίσματα της μάθησης και της ανάπτυξης τους, τις σκέψεις, τα 

συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους στο φάσμα των δραστηριοτήτων που 

λαμβάνουν χώρα στο νηπιαγωγείο (Cohen, Stern & Balaban, 2001; Συνώδη, 2006). 

Για τη Ρεκαλίδου (2016α), η έννοια της παρατήρησης αποτελεί μια διαδικασία 

κατά την οποία οι παιδαγωγοί ακολουθούν τα παρακάτω στάδια μέσα από τη λογική 

κυκλικής ακολουθίας: (α) συλλογή στοιχείων αναφορικά με την εξέλιξη και την 

πρόοδο των παιδιών στο περιβάλλον της τάξης, (β) ανάλυση και αξιολόγηση των 

παρατηρήσεων, (γ) αναστοχασμός, (δ) λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, 

και (ε) αναδιαμόρφωση νέων μαθησιακών εμπειριών. Συναφείς είναι οι απόψεις των 

Wortham (2008) και Smidt (2015) όπου αποδέχονται την αξιοποίηση των στοιχείων 

της παρατήρησης στην ερμηνεία της μάθησης των παιδιών και στο σχεδιασμό του 

μαθησιακού περιβάλλοντος. Αντίστοιχα, οι Ανδρούσου, Δαφέρμου και Τσάφος (2016) 

επισημαίνουν την αξία της παρατήρησης ως χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο των 

εκπαιδευτικών με βασικούς στόχους: (α) τη διερεύνηση των στοιχείων που επηρεάζουν 

την εκπαιδευτική διαδικασία, (β) την αξιολόγηση των στοιχείων, και (γ) τη 

διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής τους πρακτικής. 

Η Martin (1996), στο πλαίσιο των αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών στα 

προγράμματα προσχολικής αγωγής, προτείνει ορισμένα σημαντικά 



 

                                                                      79 

στοιχεία/χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση στη χρήση της παρατήρησης ως 

κατάλληλο εργαλείο της αξιολόγησης των παιδιών: 

• Η αντικειμενική καταγραφή πτυχών της συμπεριφοράς των παιδιών. 

• Η επιλογή κατάλληλης μεθοδολογίας για την καταγραφή των πληροφοριών και 

η συνδρομή της οικογένειας σε αυτή τη διαδικασία. 

• Η παραδοχή των προσωπικών προκαταλήψεων και της επαγγελματικής 

προοπτικής του παρατηρητή. 

• Η έμφαση στη διαδικασία της προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών. 

• Η ανάλυση και η ερμηνεία των δεδομένων της παρατήρησης μέσα από τη 

συλλογή αντικειμενικών δεδομένων. 

• Η διεξοδική επικύρωση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τα δεδομένα 

της παρατήρησης. 

• Η προσεκτική χρήση θεωρητικών μοντέλων και προτύπων. 

• Η κατανόηση και εκτίμηση της εξέλιξης κάθε παιδιού και της ανάπτυξης όλων 

των παιδιών συνολικά μέσα από την παρατήρηση της συμπεριφοράς τους. 

Στις απόψεις των Forman και Hall (2005), όπου εμπεριέχεται η έννοια της 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, η χρήση της παρατήρησης προσφέρει έγκυρες και αξιόπιστες 

πληροφορίες, ώστε οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν: (α) τα ενδιαφέροντα και τις 

προτιμήσεις των παιδιών, (β) τα επίπεδα γνωστικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης, 

(γ) τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά ως προς τη δημιουργία επιθυμητών 

αποτελεσμάτων, (δ) τις δεξιότητες και τα επιτεύγματά τους, και (ε) την προσωπικότητα 

και την ιδιοσυγκρασία τους.  

Όπως αναφέρουν οι Hatch και Grieshaber (2002), σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα προγενέστερης έρευνας τους, οι προτεινόμενοι στόχοι της παρατήρησης 

των μικρών παιδιών είναι οι εξής:  

(α) η αξιολόγηση της ακαδημαϊκής προόδου,  

(β) ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων και των αδυναμιών,  
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(γ) η αξιολόγηση της κοινωνικής προσαρμογής,  

(δ) η βελτίωση του αναλυτικού προγράμματος και των διδακτικών πρακτικών, 

(ε) η διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και της σχολικής ετοιμότητας,  

(στ) η συλλογή πληροφοριών για την ενημέρωση των γονέων και ειδικών 

επαγγελματιών,  

(ζ) η κατανόηση της συμπεριφοράς και η αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων 

συμπεριφοράς,  

(η) η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για το συγκείμενο της ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης,  

(θ) η καταγραφή των ατομικών και ομαδικών ενδιαφερόντων στο πλαίσιο 

ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργατικών σχέσεων,  

(ι) ο αναστοχασμός της διδασκαλίας και της μάθησης,  

(κ) η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Στη βιβλιογραφία της προσχολικής εκπαίδευσης, η συστηματική παρατήρηση 

ενδείκνυται ως η βασικότερη μέθοδος για την αξιολόγηση των παιδιών (Brodie, 2013; 

McAfee, Leong, & Bodrova, 2011; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; Σιβροπούλου, 

2007). Οι McAfee, Leong και Bodrova (2011) επισημαίνουν τον οργανωμένο και 

συστηματικό χαρακτήρα της παρατήρησης των μικρών παιδιών, αναφέροντας 

χαρακτηριστικά:  

«για να παρατηρήσουμε συστηματικά, κοιτάζουμε και αφουγκραζόμαστε τα 

παιδιά καθώς εργάζονται, παίζουν και συνυπάρχουν. Προσέχουμε τις εκφράσεις τους, 

τον τόνο της φωνής τους, το τι λένε και πώς το λένε, πώς κινούνται, πώς επιχειρούν να 

ολοκληρώσουν εργασίες και εάν τις ολοκληρώνουν. Παρατηρούμε τα παιδιά μόνα τους 

και ως μέλη της ομάδας. Τα παρατηρούμε σε αυθόρμητες δραστηριότητες αλλά και σε 

εργασίες ή καταστάσεις που εμείς έχουμε οργανώσει» (σ. 74). 

Η υλοποίηση της συστηματικής παρατήρησης των παιδιών συνδέεται άμεσα με 

την τεχνική της καταγραφής, η οποία αποτελεί μια σημαντική διαδικασία προκειμένου 

να αποτυπωθεί το σύνολο των πληροφοριών που αναδύθηκε από την εφαρμογή της 

παρατήρησης. Η καταγραφή είναι η διαδικασία, κατά την οποία, ο/η εκπαιδευτικός 
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συγκεντρώνει, καταγράφει, αναλύει και δίνει τη δική του/της ερμηνεία, με ποικίλους 

τρόπους, των στοιχείων που συλλέχθηκαν μέσω της παρατήρησης, ώστε να 

αποτυπώσει τα στάδια της μαθησιακής εξέλιξης ή πιθανής στασιμότητας των μικρών 

παιδιών (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006).  

Η χρήση των καταγραφών, όπως υποστηρίζουν οι Κακανά και Μπότσογλου 

(2016), είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον παρατηρητή-εκπαιδευτικό, καθώς: α) 

επιτρέπει την ενδελεχή διερεύνηση και κατανόηση του πλαισίου της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, β) ενθαρρύνει τη διαδικασία της ανατροφοδότησης και του 

αναστοχασμού, και γ) συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των επί μέρους στοιχείων που 

επηρεάζουν ή διαμορφώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και των πιθανών 

αλληλεπιδράσεων με προοπτική την ανάδειξη και την περαιτέρω διερεύνησή τους. Οι 

καταγραφές, όπως υποστηρίζουν οι Ανδρούσου, Δαφέρμου και Τσάφος (2016) 

διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να επιστρέφουν πίσω σε ό,τι έχουν παρατηρήσει, 

να κάνουν τον αντίστοιχο αυτοέλεγχο και τον αναστοχασμό προχωρώντας κατ’ αυτό 

τον τρόπο στον εντοπισμό πιθανών κενών ή αδυναμιών κατά τη διαδικασία της 

παρατήρησης. 

  Η καταγραφή των πληροφοριών με συστηματικό τρόπο στο περιβάλλον της 

σχολικής τάξης, σύμφωνα με τη Γουργιώτου (2007), επιτρέπει στον/στην εκπαιδευτικό 

να εστιάσει το ενδιαφέρον του/της στην αξιολόγηση της μαθησιακής εξέλιξης και 

ανάπτυξης των παιδιών, στους διδακτικούς στόχους που θεωρούνται σημαντικοί στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στον τρόπο με τον οποίο η εναλλακτική 

αξιολόγηση και η σωστή διδασκαλία συνδέονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Σε αυτή 

την περίπτωση, η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται κατανοητή ως μια λειτουργία που 

δίνει έμφαση στην ποιότητα της εκπαιδευτικής πράξης όπως αυτή αποτυπώνεται στο 

πλαίσιο της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας.  

Στο πλαίσιο του επιστημονικού ενδιαφέροντος για τις τεχνικές και μορφές των 

καταγραφών της παρατήρησης, η βιβλιογραφία προτείνει δύο μοντέλα ταξινόμησης 

των διάφορων προσεγγίσεων στην προσχολική εκπαίδευση: (α) η προσέγγιση της 

αξιολογικής αποτύπωσης των καταγραφών, και (β) η περιγραφική-αναστοχαστική 

προσέγγιση (Ρεκαλίδου, 2016α). Το μοντέλο της αξιολογικής αποτύπωσης των 

καταγραφών εστιάζει στο μαθησιακό αποτέλεσμα των μαθητών ενώ το περιγραφικό-

αναστοχαστικό μοντέλο δίνει έμφαση στη διαδικασία της μάθησης των παιδιών με 
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σκοπό την κατανόηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές στην πορεία 

μάθησής τους. 

 Οι τεχνικές συλλογής και καταγραφής των στοιχείων από τη συστηματική  

παρατήρηση των παιδιών αναφορικά με τη μαθησιακή τους εξέλιξη και ανάπτυξη, 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αποτυπώνονται συνοπτικά στον Πίνακα 2.2. 

Πίνακας 2.2.  

Τεχνικές καταγραφής της παρατήρησης   

Τεχνικές Περιγραφή 

Ανεκδοτικές 

καταγραφές 

Αφηγηματικές αναφορές που καταγράφουν περιστατικά 

σχετικά με την ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών 

Τρέχουσες καταγραφές Λεπτομερείς περιγραφές σε σχέση με τις δράσεις των 

παιδιών για ένα χρονικό διάστημα 

Παιδαγωγικό 

ημερολόγιο 

Αναλυτικές σημειώσεις από το/τη νηπιαγωγό κατά την 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ημερήσιου 

προγράμματος που σχετίζονται με την πρόοδο των 

παιδιών 

Συνεντεύξεις Γραπτές αναφορές-σημειώσεις ή ηχογραφήσεις είτε με 

παιδιά είτε με τους γονείς 

Κλίμακες ελέγχου Κατάλογος που εμπεριέχει συμπεριφορές, δεξιότητες, 

στάσεις, ικανότητες και γνώσεις από μια συγκεκριμένη 

μαθησιακή περιοχή του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών 

Κλίμακες διαβάθμισης Κλίμακες αριθμητικής ή γραφικής μορφής στις οποίες 

αποτυπώνεται η ποιότητα και η συχνότητα της 

παρατηρούμενης συμπεριφοράς των παιδιών 

Χρονικό δείγμα Καταγραφή της συχνότητας μιας συμπεριφοράς σε μία 

ορισμένη χρονική περίοδο 
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Δείγμα γεγονότος Καταγραφή της συμπεριφοράς των παιδιών που 

εκδηλώνεται σε συγκεκριμένο περιβάλλον και όχι σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο  

Ρουμπρίκες Κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων σε σχέση με την 

επίδοση και τις δεξιότητες των παιδιών που βασίζονται σε 

συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμίσεις ποιότητας 

Φωτογραφήσεις Οπτικές παραστάσεις έντυπης μορφής γεγονότων και 

συμβάντων από την εκπαιδευτική διαδικασία στο 

νηπιαγωγείο 

Μαγνητοφωνήσεις Ηχογραφήσεις του εκπαιδευτικού από το πλαίσιο της 

τάξης με παιδιά  

Βιντεοσκοπήσεις Καταγραφές μεγάλου εύρους της συμπεριφοράς των 

παιδιών μέσω εικόνας και ήχου 

 

2.6.2 Συν-δημιουργώντας με τα παιδιά: η χρήση των portfolios 

 

Η αξιολόγηση στην προσχολική εκπαίδευση, όπως διαφαίνεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

(2003) και τον Οδηγό Νηπιαγωγού (2006), υποστηρίζει αυθεντικές μεθόδους και 

προτείνει ενδεικτικούς τρόπους καταγραφής της μαθησιακής διαδικασίας του παιδιού. 

Εκτός από την τήρηση του ημερολογίου του/της εκπαιδευτικού και τις καταγραφές 

στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, μια μέθοδος αυθεντικής αξιολόγησης είναι ο 

ατομικός φάκελος των παιδιών (portfolio). Ο παραπάνω όρος συναντάται στην 

βιβλιογραφία και ως “φάκελος αξιολόγησης”, “φάκελος υλικού” ή “φάκελος 

επιτευγμάτων”. 

Σήμερα, αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη και δημοφιλή μέθοδο, τόσο στα 

ελληνικά όσο και στα ξένα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς προσφέρει σημαντικές 

πληροφορίες για την πρόοδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η έμφαση στη διαδικασία 

κατάκτησης της γνώσης και όχι τόσο στο αποτέλεσμα, όπως τονίζεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ 

(2003),  αποτελεί μια σημαντική παράμετρο ως προς τη χρήση και τη λειτουργία του 



 

                                                                      84 

φακέλου ως εργαλείο εναλλακτικής αξιολόγησης στο χώρο της προσχολικής 

εκπαίδευσης. 

Οι Κουλουμπαρίτση και Ματσαγγούρας (2004) ορίζουν το φάκελο εργασιών 

του μαθητή ως μια συλλογή των έργων ενός μαθητή, σύμφωνα με τις δικές του επιλογές 

και βάσει συγκεκριμένων στόχων, στην οποία αποτυπώνονται οι προσπάθειες, οι 

επιδόσεις και η πρόοδος του μαθητή σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών. Παρόμοιος είναι και ο ορισμός που δίνεται από τον 

Κασσωτάκη (2013), ο οποίος χαρακτηρίζει το φάκελο αξιολόγησης ως ένα αρχείο 

σκόπιμης και συστηματικής συλλογής τεκμηρίων της προόδου και των επιδόσεων των 

μαθητών. Η συλλογή των τεκμηρίων πραγματοποιείται με την ενεργό συμμετοχή των 

παιδιών και αναδεικνύει την εξέλιξή τους σε διάφορους τομείς της ανάπτυξής τους.   

Παραπλήσιοι ορισμοί του φακέλου αξιολόγησης απαντώνται επίσης στη διεθνή 

βιβλιογραφία (Arter & Spandel, 1992; Campbell, Melenyzer, Nettles & Wyman, 1999; 

Danielson & Abrutyn, 1997; Klenowski, 2010; Mertler, 2016; Paulson, Paulson & 

Meyer, 1991). Η πλειοψηφία των ερευνητικών μελετών συγκλίνει στην άποψη ότι ο 

φάκελος αξιολόγησης απαιτεί συστηματικές, οργανωμένες και καθορισμένες 

διαδικασίες, την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών αλλά και την ύπαρξη ενός 

αυθεντικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας έτσι στην αποτύπωση και διαμόρφωση μιας 

πλήρους εικόνας των ικανοτήτων και των επιδόσεων των μαθητών. 

Η χρήση του portfolio, στο πλαίσιο της αυθεντικής αξιολόγησης, γίνεται για 

ποικίλους σκοπούς, όπως καταδεικνύεται από τα ερευνητικά δεδομένα. Ο Klenowski 

(2002) επισημαίνει τη χρήση του portfolio: α) ως διαδικασία τελικής αξιολόγησης, β) 

ως διαδικασία πιστοποίησης των επιτευγμάτων των μαθητών, γ) ως διαδικασία 

αποτίμησης, δ) ως διαδικασία υποστήριξης της μάθησης και της διδασκαλίας, και ε) 

ως διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Αντίστοιχα, η Kingore 

(2010) συσχετίζει τη δημιουργία των φακέλων αξιολόγησης με τους εξής στόχους: α) 

την ανάπτυξη συναισθημάτων αυτοεκτίμησης και χαράς για τη μαθησιακή διαδικασία 

από τα παιδιά, β) τη χρήση επαναλαμβανόμενων στόχων ώστε να καταγράφεται το 

μαθησιακό τους επίπεδο και να τεκμηριώνεται η ανάπτυξή τους, και γ) την καταγραφή 

και αποτύπωση της προσκτηθείσας γνώσης των παιδιών και τον προσδιορισμό των 

κατάλληλων διδακτικών μέσων από τον/την εκπαιδευτικό. 
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Οι Gelfer και Perkins (1996) προτείνουν ένα μοντέλο αξιολόγησης των παιδιών 

με βάση το φάκελο αξιολόγησης, όπου:  

(α) ενθαρρύνεται η εξέταση της προόδου και της εξέλιξης από τους μαθητές,  

(β) δίνεται η από κοινού δυνατότητα εφαρμογής εκπαιδευτικών στόχων ανάμεσα 

σε μαθητές και εκπαιδευτικούς,  

(γ) προωθείται η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης των παιδιών,  

(δ) προβάλλονται εμπειρίες αυθεντικού χαρακτήρα και ενεργητικής συμμετοχής 

των παιδιών,  

(ε) συμβάλει στην αποτίμηση και αναθεώρηση του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας,  

(στ) παρέχονται κίνητρα εμπλοκής γονέων και διδακτικού προσωπικού στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της αξιολόγησης των παιδιών. 

Αντίστοιχα, για τις Benson και Smith (1998), το portfolio προσφέρει διάφορες 

σημαντικές και ουσιαστικές ευκαιρίες στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, όπως είναι:  

• η λήψη κοινών αποφάσεων κατά τη μαθησιακή διαδικασία,  

• η ατομική αξιολόγηση της προόδου,  

• η ενεργός συμμετοχή στις διαδικασίες μάθησης,  

• ο αναστοχασμός των δυνατοτήτων και πιθανών αδυναμιών,  

• η τεκμηρίωση της μαθησιακής προόδου,  

• η καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοαξιολόγησης και υπευθυνότητας,  

• η βελτίωση των ικανοτήτων σε αυθεντικό πλαίσιο μάθησης. 

Η Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη Χρυσή (2007) και οι συνεργάτες της, στο πλαίσιο 

ερευνητικής μελέτης για το φάκελο υλικού του μαθητή, αναφέρει ότι ο φάκελος 

αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:  

α) να αναδείξει την ανάπτυξη των παιδιών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,  

β) να προσφέρει πληροφορίες για τη διαδικασία της αξιολόγησης με στόχο την 

καθοδήγηση της διδασκαλίας,  
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γ) να αναδείξει την εξέλιξη των μαθητών και τα αναμενόμενα αποτελέσματα με 

βάση το αναλυτικό πρόγραμμα,  

δ) να αποτυπώσει την εξελικτική πορεία της μάθησης, και  

ε) να προσφέρει ποσοτικού χαρακτήρα δεδομένα που αφορούν την αξιολογική 

διαδικασία.  

Επιπρόσθετα, η προστιθέμενη αξία της χρήσης των φακέλων αξιολόγησης 

έναντι των παραδοσιακών μορφών αξιολόγησης, όπως τονίζουν οι Davies και 

LeMahieu (2003), έγκειται στα παρακάτω σημαντικά χαρακτηριστικά:  

(α) προσφέρονται εκτενείς πληροφορίες από ένα μεγάλο χρονικό εύρος, το οποίο 

αναδεικνύει την μαθησιακή εξέλιξη και ανάπτυξη με το πέρασμα του χρόνου,  

(β) δίνεται η ευκαιρία για βαθύτερη κατανόηση του πλαισίου των προσπαθειών και 

των επιδόσεων,  

(γ) προσφέρεται η δυνατότητα προσωπικής εμπλοκής και επιλογής των εργασιών 

από τα παιδιά, συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση και κατανόηση του μαθησιακού 

προφίλ, και  

(δ) καλλιεργούνται αλληλεπιδραστικές και αναστοχαστικές δεξιότητες, 

προσδίδοντας κατ’ αυτό τον τρόπο νόημα και αξία στην εμπλοκή των παιδιών κατά 

την οργάνωση του περιεχομένου του φακέλου.  

Γενικότερα, η διαδικασία εφαρμογής αξιολόγησης βάσει φακέλου, 

αντανακλώντας την ατομικότητα και τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού, προσφέρει 

στα παιδιά ουσιαστικές και μείζονος σημασίας ευκαιρίες να κάνουν νοητικούς 

συλλογισμούς υψηλού επιπέδου, να εξασκούνται στη λήψη αποφάσεων αιτιολογώντας 

με επιχειρήματα, να καλλιεργήσουν μεταγνωστικές δεξιότητες, να επιδεικνύουν 

υπευθυνότητα κατά την πορεία της μαθησιακής τους διαδρομής, να στοχάζονται τις 

εμπειρίες τους και να οργανώνουν τη σκέψη τους, να θέτουν στόχους, να αποκτήσουν 

αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία μέσα από την εξέλιξη των προσπαθειών και των 

επιτευγμάτων τους και να βιώσουν συναισθήματα χαράς, αναγνώρισης και 

ικανοποίησης στο πλαίσιο της προσωπικής τους ανάπτυξης και μάθησης (Δαφέρμου, 

Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006; Ζωγράφου, Καμπέρη & Μπιρμπίλη, 2006; Kingore, 
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2010; Klenowski, 2002; McAfee, Leong & Bodrova, 2011; Seitz & Bartholomew, 

2008).  

Συνοψίζοντας, ο απώτερος σκοπός του portfolio στην προσχολική εκπαίδευση, 

όπως περιγράφεται σε πολλές ερευνητικές μελέτες είναι:  

(α) η κατανόηση της μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών και η ερμηνεία του “τι” 

μαθαίνουν και “πώς” μαθαίνουν,  

(β) ο συνεχής αναστοχασμός των εκπαιδευτικών,  

(γ) η εφαρμογή αυθεντικών μορφών αξιολόγησης,  

(δ) η αξιολόγηση του προγράμματος εκπαίδευσης και η αποτίμηση της 

αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, και  

(ε) η ανάπτυξη και ενδυνάμωση ενός συνεργατικού πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών (Αγγέλου, Καπαγιαννίδου & Ρεκαλίδου, 2015; Beaty, 2010; 

Grace, 1992; Kingore, 2010; Ρεκαλίδου, 2016α; Seitz & Bartholomew, 2008).   

Στην ελληνική προσχολική εκπαίδευση, ο φάκελος αξιολόγησης 

θεσμοθετήθηκε και καθιερώθηκε με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003). Η σχετική αναφορά που 

γίνεται στο ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα καθιστά το φάκελο αξιολόγησης ως ένα 

εργαλείο των νηπιαγωγών που αποτυπώνει, μέσα από αυθεντικά δείγματα εργασιών, 

την πρόοδο των μικρών παιδιών, αναδεικνύοντας τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες τους και είναι προσβάσιμος από τους γονείς. Συμπληρωματικά ως προς 

το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο Οδηγός Νηπιαγωγού (2006) προσθέτει σημαντικές πληροφορίες 

αναφορικά με την αξία των ατομικών φακέλων αλλά και υποδείξεις αναφορικά με την 

οργάνωση των φακέλων.  

Εστιάζοντας στην αρχή της αξιολόγησης για τη μάθηση, το Νέο Πιλοτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών (2014) δίνει έμφαση στο τρίπτυχο νηπιαγωγός-παιδιά-γονείς και 

ενθαρρύνει τη χρήση του φακέλου αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση ως 

δομικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας με πολλαπλά οφέλη για παιδιά, 

νηπιαγωγούς και γονείς. Τέλος, ο πρόσφατος Οδηγός Εκπαιδευτικού για την 

περιγραφική αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο (2017) ενισχύει με εμπεριστατωμένο τρόπο 

την εναλλακτική προσέγγιση της αξιολόγησης με το φάκελο, υποστηρίζοντας με 
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περισσότερες λεπτομέρειες το πλαίσιο οργάνωσης και υλοποίησης των φακέλων για 

την προσχολική ηλικία.  

Η μορφή και το περιεχόμενο του portfolio που χρησιμοποιείται σήμερα στο 

νηπιαγωγείο απαιτεί σωστή οργάνωση και προετοιμασία και αυτό μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό με τη συνδρομή και των παιδιών. Το 

περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές μελέτες (Δαφέρμου, 

Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006; Epstein et al., 2004; Jarrett, Browne & Wallin, 2006; 

Lynch & Struewing, 2001; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; Shores & Grace, 1998) 

μπορεί να περιλαμβάνει: 

✓ αντιπροσωπευτικά δείγματα δουλειάς των παιδιών (ζωγραφιές, χειροτεχνίες, 

δείγματα γραφής, εκτυπώσεις από τον υπολογιστή, κατασκευές, εικονογραφήσεις 

ιστοριών κ.ά.), 

✓ προσωπικές καταγραφές του/της εκπαιδευτικού (παρατηρήσεις, σημειώσεις),  

✓ φωτογραφίες, 

✓ ηχογραφήσεις, 

✓ βιντεοσκοπήσεις των εκπαιδευτικών δρώμενων,  

✓ κλείδες παρατήρησης, 

✓ κλίμακες ελέγχου ή διαβάθμισης, 

✓ συνεντεύξεις με τα παιδιά (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή), 

✓ φύλλα αυτοαξιολόγησης και προσωπικών εκτιμήσεων, 

✓ υλικό και φύλλα σχεδιασμού και αξιολόγησης των σχεδίων εργασίας, 

✓ φύλλα γνωριμίας με τους γονείς ή με συμπληρωματικά σχόλια και 

παρατηρήσεις τους. 

Η οργάνωση και η δημιουργία των φακέλων αξιολόγησης των μικρών παιδιών 

είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία με συγκεκριμένες ενέργειες, τις οποίες οφείλει να 

ακολουθήσει ο/η νηπιαγωγός στο πεδίο της προσχολικής ηλικίας. Σύμφωνα με τη 

Ρεκαλίδου (2016α), κατά τη διαδικασία  του σχεδιασμού και της οργάνωσης του 

portfolio στην τάξη, συνίσταται στο/στη νηπιαγωγό να λάβει υπόψη έξι σημαντικές 

παραμέτρους, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:  
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(α) η προσωπική απόφαση-επιθυμία του/της νηπιαγωγού για την υλοποίηση της 

αξιολόγησης βάσει φακέλου,  

(β) η διατύπωση του σκοπού και των στόχων του portfolio,  

(γ) ο προσδιορισμός του περιεχομένου του portfolio,  

(δ) η θέσπιση κριτηρίων για την επιλογή των κατάλληλων δεδομένων-τεκμηρίων 

που αποδεικνύουν την πρόοδο των παιδιών,  

(ε) η ερμηνεία και η αξιοποίηση των δεδομένων του portfolio, και  

(στ) ο σχεδιασμός της συμμετοχής των γονέων στην παιδαγωγική λειτουργία του 

portfolio.  

Η επιλογή αντιπροσωπευτικών ή ιδιαιτέρως σημαντικών εργασιών συμβάλλει 

στην κατανόηση των ενδιαφερόντων του παιδιού, του τρόπου σκέψης του, των 

δεξιοτήτων που έχει κατακτήσει, του τρόπου με τον οποίο δημιουργεί (Γουργιώτου, 

2007; Μπιρμπίλη & Καμπέρη, 2008). Το υλικό, ανάλογα με την κρίση του/της 

εκπαιδευτικού, μπορεί να ταξινομηθεί χρονολογικά ή με βάση τις γνωστικές ενότητες 

ή τις μαθησιακές περιοχές, όπως αυτές προτείνονται από το εκάστοτε αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών, διευκολύνοντας έτσι τη σύγκριση των πρόσφατων εργασιών των 

παιδιών με τις προηγούμενες (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2003; Grace, 1992).  

Με αφετηρία τη δομή και το περιεχόμενο του portfolio, γίνεται σαφές ότι η 

ύπαρξη ενός τέτοιου φακέλου με τα έργα των παιδιών ισοδυναμεί με ένα ποσοτικό και 

ποιοτικό αρχείο της προόδου τους. Η αξία του μάλιστα ενδυναμώνεται ακόμη 

περισσότερο από τη συμμετοχή και των ιδίων στη δημιουργία του. Το portfolio θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ένας πολύτιμος θησαυρός από δεδομένα και πληροφορίες για 

την πρόοδο και την εξέλιξη του κάθε παιδιού και, παρόλο που είναι ατομικό, δεν οδηγεί 

σε ανταγωνισμό μεταξύ των παιδιών (Appl, 2000). Αντίθετα, τους δημιουργεί χαρά, 

υπευθυνότητα και περηφάνια. Παράλληλα όμως, με το portfolio ο/η εκπαιδευτικός 

μπορεί να κάνει μια συνολική εκτίμηση και αξιολόγηση των στόχων του προγράμματός 

του/της και να αναπροσαρμόσει την παιδαγωγική διαδικασία στις ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά των παιδιών της τάξης.  

Εξίσου σημαντική θεωρείται και η συμβολή των γονέων στην αξιολόγηση των 

παιδιών. Η συμμετοχή της οικογένειας στη μαθησιακή διαδικασία ενισχύει σε μεγάλο 
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βαθμό το σκοπό και τις διαδικασίες της αξιολόγησης (Μπιρμπίλη, 2013; Παπανδρέου, 

2013). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες για την 

προσωπικότητα και το χαρακτήρα του κάθε παιδιού από το άμεσο οικογενειακό 

περιβάλλον με τη χρήση ερωτηματολογίων προς τους γονείς ή με προσωπικές 

συναντήσεις μαζί τους (Benson & Smith, 1998; Davies & LeMahieu, 2003; Epstein et 

al., 2004; Gelfer & Perkins, 1992). 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση του φακέλου 

αξιολόγησης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Αγγέλου, Καπαγιαννίδου & Ρεκαλίδου, 

2015; Αρβανίτης, 2007; Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, 2007; Epstein et al., 2004; Etse, 2014; 

Ζωγράφου, Καμπέρη & Μπιρμπίλη, 2006; Klenowski, 2010; Knauf, 2017; 

Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; Wortham, 2008), συνοψίζονται παρακάτω ως 

εξής: 

1. Αντικατοπτρίζει μέσα από την αποτύπωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας το 

μαθησιακό προφίλ των παιδιών και καταδεικνύει μέσα από τη συλλογή παιδαγωγικών 

τεκμηρίων την εξέλιξή τους στο πλαίσιο της καθημερινότητας του νηπιαγωγείου. 

2. Προσδίδει κυρίαρχο ρόλο στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών 

καθιστώντας ορατή τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της μαθησιακής ανάπτυξης και 

εξέλιξής τους καθώς αναδεικνύει την προσωπική διαδρομή του κάθε παιδιού μέσα στο 

πέρασμα του σχολικού έτους. 

3. Δίνει έμφαση στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης σε ένα πλαίσιο 

αυθεντικών καταστάσεων συμβάλλοντας παράλληλα στην αποτίμηση της διαδικασίας 

της διδασκαλίας, στην αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και στον 

εντοπισμό πιθανών δυσκολιών μάθησης των παιδιών. 

4. Προσφέρει χρήσιμα στοιχεία και πολύτιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση 

των μικρών παιδιών αποσκοπώντας στη λήψη αποφάσεων που συνάδουν με τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό του προγράμματος και της μαθησιακής ανάπτυξης των 

παιδιών. 

5. Επικεντρώνεται στην ατομική εξέλιξη και πρόοδο κάθε παιδιού, 

αναγνωρίζοντας την μοναδικότητα και τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των 

παιδιών αυτής της ηλικίας. 
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6. Δημιουργεί αισθήματα υπευθυνότητας, αυτονομίας, ανάληψης πρωτοβουλιών, 

δημιουργικότητας, αυτοεκτίμησης και συνεργασίας στους μικρούς μαθητές. 

7. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, αναστοχαστικών δεξιοτήτων 

και μεταγνωστικών ικανοτήτων από τους μαθητές στο συγκείμενο της διαδικασίας της 

αξιολόγησης. 

8. Ενισχύει την επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς, καθώς 

αποτελεί αξιόλογη πηγή πληροφοριών της μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών αλλά και 

ένα σημαντικό μέσο κατανόησης του τρόπου ανάπτυξης και μάθησης ενός παιδιού 

προσχολικής ηλικίας. 

Παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα της αξιολόγησης βάσει φακέλου, όπως 

καταδεικνύουν οι ερευνητικές μελέτες, η χρήση των portfolios για την αξιολόγηση των 

παιδιών έρχεται αντιμέτωπη με αρνητικές κριτικές ως εναλλακτική μορφή 

αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, οι δυσκολίες και τα μειονεκτήματα που σχετίζονται 

με το φάκελο αξιολόγησης των παιδιών, όπως αποτυπώνονται από τις ερευνητικές 

μελέτες (Alaçam & Olgan, 2015; Βαρσαμίδου & Ρες, 2007; Birgin & Baki, 2007; 

Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2004; Lynch & Shaw, 2005; McMillan, 2004; 

Mokhtaria, 2015; Ντολιοπούλου, Ζωγράφου-Τσαντάκη & Στεφανή, 2009; Ρεκαλίδου 

& Πεντέρη, 2016), συνοψίζονται ως εξής:  

1. Η συλλογή παιδαγωγικών τεκμηρίων, η οργάνωση του περιεχομένου των 

φακέλων και η αξιολόγησή τους αντίστοιχα αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία για 

τον/την εκπαιδευτικό. 

2. Η πιθανή έλλειψη εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε 

οργανωτικό και μεθοδολογικό πλαίσιο αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών 

βάσει φακέλου αξιολόγησης αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα.  

3. Ο φάκελος αξιολόγησης δεν οδηγεί πάντα στην εξαγωγή έγκυρων και 

αξιόπιστων αποτελεσμάτων όταν το περιεχόμενο του δεν είναι συγκρίσιμο. 

4. Η εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών στη χρήση του 

portfolio απαιτεί χρόνο από την καθημερινότητα των δραστηριοτήτων της τάξης.   

5. Η πολυπραγμοσύνη των εκπαιδευτικών, ο μεγάλος αριθμός παιδιών σε μικρές 

τάξεις και η απουσία συνέχειας του φακέλου αξιολόγησης στο δημοτικό σχολείο 
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δυσχεραίνουν την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να παρακολουθήσουν και να 

υποστηρίξουν τη μαθησιακή πορεία των παιδιών, με βάση το φάκελο αξιολόγησης. 

6. Η έλλειψη γνώσεων των γονέων αναφορικά με την αξιολόγηση των μικρών 

παιδιών γενικότερα και την παιδαγωγική λειτουργία του portfolio ειδικότερα καθιστά 

δύσκολη την ενεργό συμμετοχή τους στο φάκελο αξιολόγησης των παιδιών. 

Συνολικά, είναι κοινά αποδεκτό και σαφές ότι η πρακτική εφαρμογή της 

αξιολόγησης των μικρών παιδιών μέσω των portfolios συνιστά μια αναπτυξιακά 

κατάλληλη μορφή εναλλακτικής αξιολόγησης με πολλαπλά οφέλη για παιδιά, μαθητές 

και γονείς στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής. 

 

2.6.3 Αξιολόγηση των σχεδίων εργασίας 

 

Η αναγκαιότητα προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος της προσχολικής 

εκπαίδευσης σε νέες επιστημολογικές προσεγγίσεις, όπως αυτές ορίζονται από το 

διεπιστημονικό και διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών, έφερε στο προσκήνιο την 

υιοθέτηση της μεθόδου των σχεδίων εργασίας (projects), καθώς αποτελούν άρτια 

διδακτικά μοντέλα με παιδοκεντρικό χαρακτήρα. Η πρακτική των σύνθετων 

ερευνητικών εργασιών συνδέεται με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και την 

προγραμματισμένη συλλογική δράση, εστιάζοντας κυρίως στην υλοποίηση 

βιωματικών και αυθεντικών δραστηριοτήτων (Helm & Katz, 2012; Ματσαγγούρας, 

2012). 

Τα σχέδια εργασίας αποτελούν μία παιδαγωγική προσέγγιση βιωματικής 

μάθησης και γνώσης όπου τα μικρά παιδιά, αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες τους, υλοποιούν συλλογικές έρευνες θεμάτων. Σύμφωνα με τον ορισμό του 

Frey (1998), η μέθοδος project συνιστά μια μαθησιακή προσέγγιση με συνεργατικό 

χαρακτήρα ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, οι οποίοι σχεδιάζουν, 

διαμορφώνουν, οργανώνουν και υλοποιούν από κοινού  την εκπόνηση ενός σχεδίου 

εργασίας.  

Κατά τον Ματσαγγούρα (2012), ως σχέδιο εργασίας στο πλαίσιο της σχολικής 

τάξης, νοείται:  
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«κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής συνήθως μορφής, που 

αναπτύσσεται σε πλαίσιο ελεύθερης επιλογής με βάση προκαθορισμένο σχέδιο και 

αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων οι οποίες αφορούν 

ολιστικές καταστάσεις της πραγματικότητας και ενδιαφέρουν άμεσα τους εμπλεκόμενους 

μαθητές ως άτομα ή ως μέλη κοινωνικών ομάδων» (σ. 221). 

Στο πνεύμα της εναλλακτικής προσέγγισης της διδασκαλίας και της μάθησης, 

η φύση και η δυναμική των σχεδίων εργασίας, όπως διαφαίνεται από τη βιβλιογραφία 

(Bellanca, 2010; Helm, 2004; Holm, 2011; Κουλούρη, 2001; Ματσαγγούρας, 2012; 

Thomas, 2000) στηρίζεται και αναδεικνύεται από τα ακόλουθα γνωρίσματα-

πλεονεκτήματα:  

α) η αξιοποίηση του ενδιαφέροντος και των εμπειριών των παιδιών,  

β) η ενεργός συμμετοχή των παιδιών καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου 

εργασίας,  

γ) η ολιστική προσέγγιση της γνώσης μέσα από ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες,  

δ) η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτενέργειας, συλλογικότητας, αυτοελέγχου, 

αυτοεκτίμησης, στοχασμού, κριτικής σκέψης, ανάληψης πρωτοβουλιών καθώς και 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων, και  

ε) το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία.  

Η πορεία και τα αποτελέσματα των σχεδίων εργασίας, ως εναλλακτική τεχνική 

αξιολόγησης στο χώρο του νηπιαγωγείου, εισάγεται θεσμοθετημένα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

(2003). Η έμφαση στις διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης υπό το πρίσμα 

ερευνητικών δημιουργικών εργασιών, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η 

καλλιέργεια συνεργατικών δεξιοτήτων θεωρούνται κυρίαρχα χαρακτηριστικά των 

σχεδίων εργασίας. Η αξιολόγηση των σχεδίων εργασίας, όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά η Κουλούρη (2001), αποτελεί μια συνεχή και αδιάκοπη διαδικασία η 

οποία στηρίζεται στην καταγραφή των πληροφοριών που συνθέτουν τη μαθησιακή 

ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός σχεδίου 

εργασίας.  
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Οι Helm, Beneke και Steinheimer (1998) τονίζουν την αξία και τη σημασία των 

σχεδίων εργασίας για τη μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών, καθώς η υλοποίησή τους 

συνιστά για τους/τις εκπαιδευτικούς μια εξαιρετική αφόρμηση παρατήρησης των 

παιδιών. Η βιβλιογραφία επισημαίνει μια ποικιλία εναλλακτικών μεθοδολογικών 

εργαλείων αξιολόγησης των σχεδίων εργασίας, όπως είναι: η παρατήρηση και οι 

καταγραφές, ο ατομικός φάκελος του σχεδίου εργασίας, το παιδαγωγικό ημερολόγιο, 

οι κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics), η αυτοαξιολόγηση, η 

ετεροαξιολόγηση, οι συνοπτικές γραπτές αναφορές των εκπαιδευτικών (Barell, 2010; 

Bell, 2010; Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006; Helm & Katz, 2012; Hunaiti, 

Grimaldi, Goven, Mootanah & Martin, 2010; Κουλούρη, 2001; Markham, Larmer & 

Ravitz, 2003; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008).  

Οι εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης των σχεδίων εργασίας θεωρούνται και 

συνιστούν σημαντικά εργαλεία για τους/τις εκπαιδευτικούς καθώς προσφέρουν 

πολύτιμες πληροφορίες τόσο για το σχεδιασμό και την πορεία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας όσο και της μάθησης των παιδιών που επιτυγχάνεται μέσω της 

προσέγγισης των σχεδίων εργασίας. Σύμφωνα με την Katz (1993), η συνεχής 

καταγραφή των μορφών δράσης των παιδιών, των γνώσεων, των αποφάσεων και των 

πρωτοβουλιών τους συνιστά αξιόπιστο υλικό για την εις βάθος μελέτη και κατανόηση 

της μαθησιακής εξέλιξης και ανάπτυξης κάθε παιδιού τόσο σε ατομικό όσο και σε 

συλλογικό επίπεδο. Αντίστοιχα, η Σοφού (2007) επισημαίνει, όσον αφορά τα παιδιά, 

ότι η διαδικασία της αξιολόγησης συμβάλλει στην κατανόηση του επιπέδου της 

γνωστικής τους ανάπτυξης και στην επαναδόμηση της προσωπικής μάθησής τους στο 

συγκείμενο της μαθησιακής διαδικασίας. 

Οι Helm και Katz (2012), επισημαίνοντας την αξία της παιδαγωγικής 

τεκμηρίωσης ως αυθεντική μορφή αξιολόγησης των μαθησιακών εμπειριών των 

παιδιών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι χρήσιμη και αξιόπιστη στα projects, 

καθώς:  

α) αποδεικνύει την εξέλιξη και την πρόοδο των παιδιών σε όλους τους τομείς της 

ανάπτυξής τους,  

β) αναδεικνύει τις στρατηγικές μάθησης των παιδιών μέσω δραστηριοτήτων και 

υλικών που συνδέονται με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών,  

γ) ενθαρρύνει τη συμμετοχή των παιδιών στις διαδικασίες καταγραφής, και  
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δ) δίνει κίνητρα στους γονείς να συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση των παιδιών 

τους. 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης ενός σχεδίου εργασίας, δίνεται επίσης έμφαση 

στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης. Η αυτοαξιολόγηση παρέχει 

ευκαιρίες στα παιδιά για αναστοχασμό, προβληματισμό και αυτοκριτική αναφορικά με 

την εμπλοκή τους στα διάφορα στάδια υλοποίησης του σχεδίου εργασίας, τις 

πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν, τις γνώσεις, τις στάσεις και τις δεξιότητες που 

απέκτησαν, τις πιθανές δυσκολίες που αντιμετώπισαν ή τους ενδεχόμενους τρόπους 

διαχείρισής τους. Αντίστοιχα, η ετεροαξιολόγηση επιδρά θετικά στη συνολική 

αξιολογική διαδικασία καθώς ο μαθητής γίνεται ταυτόχρονα αξιολογητής και 

αξιολογούμενος ενώ παράλληλα μυείται στη διαδικασία τεκμηρίωσης των 

αξιολογικών του κρίσεων. Επίσης, η ενεργός συμμετοχή κάθε μαθητή σε διαδικασίες 

ετεροαξιολόγησης καλλιεργεί δεξιότητες ανοιχτής διαλογικής συζήτησης, 

συνεργασίας, επικοινωνίας και κριτικού αναστοχασμού δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης στο πλαίσιο της τάξης (Καγκά, 2007; 

Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου, 2017; Χαρίσης, 2006). 

Η αξιολόγηση των σχεδίων εργασίας διευκολύνει τον/την εκπαιδευτικό να 

ανιχνεύσει, να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τη σύνδεση των επιδιωκόμενων σκοπών 

και των στόχων του σχεδίου εργασίας τόσο με το γνωστικό επίπεδο κάθε μαθητή όσο 

και με το σύνολο των ικανοτήτων, των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων του στο 

πλαίσιο της προσωπικής και κοινωνικής του ανάπτυξης. Σημαντικά βήματα που 

οφείλει να ακολουθήσει ο/η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τον Χαρίση (2006), είναι τα 

ακόλουθα: «η αποσαφήνιση του βασικού σκοπού του προγράμματος και των επιμέρους 

στόχων, η επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης και των μεθόδων αξιολόγησης σε 

συνεργασία με τους μαθητές και με δυνατότητα ευελιξίας» (σ. 288).  

Η θέση της αξιολόγησης στη μέθοδο του σχεδίου εργασίας είναι κυρίαρχη με 

τριπλό χαρακτήρα (αρχική/διαγνωστική-διαμορφωτική-τελική) καθώς αποτιμάται 

ολόκληρη η διαδικασία και όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Μερικά από τα κριτήρια 

που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση της αξιολόγησης των παιδιών 

από τη συμμετοχή τους στο σχέδιο εργασίας, σύμφωνα με τις ερευνητικές μελέτες 

(Δημητρόπουλος, 2007; Helm & Katz, 2012; Κουλούρη, 2001; Mansoor & Moss, 
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1997; McDonald, 2008; Ματσαγγούρας, 2012; Thomas, 2000), είναι τα εξής 

παρακάτω:  

(α) η οικοδόμηση και κατάκτηση της γνώσης μέσα από την ενεργό συμμετοχή, 

(β) η ανάπτυξη μεθοδολογικών στρατηγικών διαχείρισης πιθανών δυσκολιών και 

προβλημάτων,  

(β) η εκπλήρωση και η επιτυχής διεκπεραίωση των στόχων που τέθηκαν, 

(γ) η ικανότητα εξερεύνησης και επίλυσης ενός προβλήματος, 

(δ) η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής και δημιουργικής σκέψης,  

(ε) η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και μηχανισμών, όπως επικοινωνία, 

συλλογική προσπάθεια, διαπραγμάτευση, ανάληψη ρόλων, καθηκόντων και 

πρωτοβουλιών, αυτενέργεια, και 

(στ) η χρήση της αυτοαξιολόγησης, της ετεροαξιολόγησης και του φακέλου του 

σχεδίου εργασίας από τα παιδιά αναφορικά με τα αποτελέσματα και την ποιότητα του 

παραχθέντος έργου που προέκυψε από το σχέδιο εργασίας.  

Στην πράξη λοιπόν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Καπαχτσή, Παντελίδη 

και Σταμίδου (2014), τα σημαντικότερα στοιχεία που ενδιαφέρουν τον/την 

εκπαιδευτικό στην αξιολόγηση των παιδιών, μέσω της μεθόδου των σχεδίων εργασίας,  

«είναι η ανάδειξη του συνόλου των ικανοτήτων του μαθητή, η ενίσχυση των 

διαφορετικών στοιχείων που συνθέτουν τον χαρακτήρα του, αλλά και η πρόοδός του σε 

επίπεδο γνώσεων μέσα από έναν εναλλακτικό και διαδραστικό τρόπο μάθησης που 

προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές» (σ. 169).  

 

2.7 Η σημασία της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης της εξέλιξης και προόδου των 

μικρών παιδιών 

 

Ένα από τα χαρακτηριστικά της αυθεντικής αξιολόγησης στην προσχολική 

εκπαίδευση είναι η συλλογή δεδομένων και τεκμηρίων που συνθέτουν το μαθησιακό 

προφίλ των μικρών παιδιών μέσα από αυθεντικές-πραγματικές καταστάσεις. Η 

ικανότητα του εκπαιδευτικού να συλλέξει δεδομένα που αφορούν την εξέλιξη και την 
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πρόοδο των παιδιών είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιολόγησή τους, καθώς οι 

πληροφορίες χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται τόσο για την κατανόηση της 

προόδου όσο και για την ερμηνεία της συμπεριφοράς τους στο ευρύτερο πλαίσιο του 

νηπιαγωγείου.  

Η έννοια της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης έχει τις καταβολές της στη φιλοσοφία 

της καινοτόμου προσέγγισης των κέντρων προσχολικής αγωγής του Reggio Emilia 

(Hewett, 2001; Thornton & Brunton, 2015). Υιοθετώντας τη διαδικασία της 

παρατήρησης, των καταγραφών, της ανάλυσης τους, της ανατροφοδότησης και του 

διαλόγου στην τάξη του νηπιαγωγείου, ο/η εκπαιδευτικός: α) βοηθάει τα παιδιά να 

βλέπουν τη μάθησή τους, β) υποστηρίζεται στην βαθύτερη κατανόηση του τρόπου 

μάθησης και σκέψης των παιδιών, και γ) οδηγείται μέσα από αναστοχαστικές 

διαδικασίες σε αποφάσεις που δίνουν έμφαση στην προαγωγή της ποιότητας της 

μάθησης των μικρών παιδιών (Buldu, 2010; Kroeger & Cardi, 2006; Rinaldi, 2006). 

Οι Katz και Chard (1996) εντοπίζουν την αξία της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης 

στους παρακάτω σημαντικούς λόγους: 

(α) Συμβάλλει στην βελτίωση της μάθησης: η πορεία της προετοιμασίας, της 

συλλογής και της παρουσίασης των τεκμηρίων αναδεικνύει τα ενδιαφέροντα, τις 

ανάγκες, τις προσπάθειες και τις κεκτημένες γνώσεις των παιδιών και ενισχύει τις 

ανατροφοδοτικές διαδικασίες. 

(β) Λαμβάνει υπόψη με σοβαρότητα τη δουλειά των μικρών παιδιών: οι προσπάθειες 

των παιδιών εκτιμώνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προτρέποντας έτσι τα παιδιά να 

εργαστούν με υπευθυνότητα, χαρά και ικανοποίηση. 

(γ) Βοηθάει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση των παιδιών: ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση των παιδιών πραγματοποιούνται υπό το 

πρίσμα των προσπαθειών, των δυνατοτήτων και των ενδιαφερόντων των παιδιών. 

(δ) Ενισχύει την εκτίμηση των γονέων για το νηπιαγωγείο και ενθαρρύνει την πιθανή 

τους συμμετοχή στο πρόγραμμά του: οι γονείς αναγνωρίζουν την παιδαγωγική 

λειτουργία του νηπιαγωγείου, αντιλαμβάνονται και κατανοούν την εξέλιξη των 

παιδιών και παροτρύνονται να εμπλέκονται ποικιλοτρόπως στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 
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(ε) Υποστηρίζει τον/την εκπαιδευτικό στον αναστοχασμό: ο/η εκπαιδευτικός 

αξιοποιεί τα δεδομένα και παίρνει τις ανάλογες αποφάσεις αναφορικά με την προαγωγή 

της μάθησης των παιδιών και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

(στ) Καθιστά ορατή τη μάθηση των παιδιών: η λογική της συλλογής στοιχείων 

αναδεικνύει το πώς σκέφτονται και μαθαίνουν τα παιδιά. 

Οι Helm, Beneke και Steinheimer (1997) υποστηρίζουν την αξιοποίηση της 

παιδαγωγικής τεκμηρίωσης ως πολύτιμο εργαλείο των εκπαιδευτικών καθώς 

αναδεικνύει την πρόοδο της μάθησης των παιδιών καθιστώντας ορατή την ποιότητα 

της μάθησης σε όλους. Μερικά από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα για τα οποία 

υποστηρίζεται η τεκμηρίωση είναι τα εξής παρακάτω:  

(α) Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταποκριθούν σε θέματα ή διαδικασίες 

απολογισμικότητας (accountability). 

(β) Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν την παιδαγωγική τεκμηρίωση διδάσκουν 

υλοποιώντας άμεσες και διαδραστικές δραστηριότητες οι οποίες επιτελούν σημαντικό 

ρόλο στη συνολική ανάπτυξη του εγκεφάλου. 

(γ) Οι εκπαιδευτικοί γίνονται πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί σε θέματα 

σχετικά με τη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 

(δ) Οι εκπαιδευτικοί, μέσω της τεκμηρίωσης του έργου των παιδιών, μπορούν να 

επιλέξουν και να υποστηρίξουν τις κατάλληλες διδακτικές διαδικασίες και 

προσεγγίσεις για παιδιά με ειδικές ανάγκες.  

(ε) Η διαδικασία της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης από τον εκπαιδευτικό δίνει τη 

δυνατότητα στα παιδιά να αντιληφθούν, να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν την 

παιδαγωγική αξία της μάθησης και τη σύνδεσή της με την ενεργό συμμετοχή τους. 

Η ερευνητική ομάδα Project Zero του Πανεπιστημίου Harvard  (Project Zero, 

Cambridgeport Children’s Center, Cambridgeport School, Ezra H. Baker School & 

John Simpkins School, 2003) προτείνει πέντε βασικές κατευθυντήριες αρχές για την 

εφαρμογή της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης με τα εξής χαρακτηριστικά:  

(α) Η διατύπωση ερωτήσεων σχετικών με τον τρόπο κατάκτησης της γνώσης από 

τα παιδιά υποστηρίζει και διασυνδέει τη μαθησιακή διαδικασία με την διαδικασία της 

τεκμηρίωσης. 
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(β) Η προσέγγιση της τεκμηρίωσης περιλαμβάνει την ανάλυση, ερμηνεία και 

αξιολόγηση δεδομένων από ατομικές ή ομαδικές διαδικασίες παρατήρησης σε 

συλλογικό επίπεδο, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αντικειμενικότητα της 

τεκμηρίωσης. 

(γ) Η χρήση ποικίλων μέσων και τρόπων αποτύπωσης των αναπαραστάσεων και 

του τρόπου σκέψης των παιδιών συμβάλει στη βαθύτερη κατανόηση της μαθησιακής 

εξέλιξης των παιδιών.  

(δ) Η τεκμηρίωση καθιστά ορατή τη μάθηση σε όλους (παιδιά, εκπαιδευτικοί, 

γονείς) και προωθεί την υλοποίηση αξιολογικών και αναστοχαστικών διεργασιών από 

όλους τους εμπλεκόμενους. 

(ε) Η διαδικασία της τεκμηρίωσης δεν έχει μόνο αναδρομικό χαρακτήρα αλλά 

διαμορφώνει παράλληλα, μέσα από τη σύμπραξη εκπαιδευτικών και παιδιών, το 

σχεδιασμό των μελλοντικών πλαισίων μάθησης. 

Η Rinaldi (2004) επισημαίνει ότι η προσέγγιση της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης 

των σχολείων του Reggio Emilia αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διδακτικής και 

μαθησιακής διαδικασίας τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς αλλά 

και αλληλένδετο στοιχείο της αξιολογικής διαδικασίας, καθώς υποστηρίζει τη μάθηση 

των παιδιών και προσδίδει νόημα και αξία στις προσπάθειες τους. Συνιστά δε πολύτιμη 

πηγή αξιόπιστων πληροφοριών για τους/τις εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους 

γονείς καθώς επιτρέπει την ολιστική κατανόηση των δυνατοτήτων, των αναγκών, των 

ενδιαφερόντων των παιδιών και των εμπειριών που βιώνουν στην καθημερινή 

εκπαιδευτική πρακτική του νηπιαγωγείου. 

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι η παιδαγωγική τεκμηρίωση 

χρησιμοποιείται για ποικίλους λόγους, όπως: α) για την αξιολόγηση της προόδου των 

παιδιών, β) ως ένας αποτελεσματικός τρόπος διαδραστικής επικοινωνίας μεταξύ 

παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών, και γ) ως μέσο ενίσχυσης της μαθησιακής 

διαδικασίας των παιδιών. Οι Gandini και Goldhaber (2001) επισημαίνουν την αξία της 

τεκμηρίωσης στην κατανόηση της μάθησης των παιδιών αλλά και στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, η τεκμηρίωση του έργου των παιδιών βοηθά 

να αντιληφθούν τα ίδια τα παιδιά την αξία των προσπαθειών και των επιτευγμάτων 

τους και δημιουργεί ευκαιρίες αναστοχασμού, όταν επανεξετάζουν τις εργασίες τους. 

Η Schroeder-Yu (2008) τονίζει ότι η παιδαγωγική τεκμηρίωση ενθαρρύνει την ενεργό 
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εμπλοκή και συμμετοχή των παιδιών σε διαδικασίες εκπαιδευτικού σχεδιασμού ενώ 

παράλληλα συμβάλλει στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών αλλαγών.  

Για τους Dahlberg, Moss και Pence (2007), η χρήση του όρου “παιδαγωγική 

τεκμηρίωση” περιλαμβάνει δύο διαφορετικές έννοιες: η πρώτη αφορά το περιεχόμενο 

της διαδικασίας και η δεύτερη την έννοια της διαδικασίας. Το περιεχόμενο της 

τεκμηρίωσης σχετίζεται με τη συλλογή αποδείξεων, όπου αποτυπώνονται οι 

αλληλεπιδράσεις των παιδιών, τα έργα τους, οι σχέσεις τους με τον εκπαιδευτικό, οι 

διάλογοι τους κ.ά. Παρατηρώντας και καταγράφοντας τις στρατηγικές των μικρών 

παιδιών κατά την εμπλοκή τους στην οικοδόμηση της γνώσης στο φυσικό τους 

περιβάλλον, ο/η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ποικιλία μέσων και τεκμηρίων, 

καθιστώντας ορατή τη μάθηση των παιδιών, όπως: ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις, 

ψηφιακές φωτογραφίες, ανεκδοτικές περιγραφές, καταγραφές απαντήσεων από τα 

παιδιά, καταγραφές πληροφοριών από τους γονείς, καλλιτεχνικές δημιουργίες κ.ά. 

(Jarrett, Browne & Wallin, 2006; McAfee, Leong & Bodrova, 2011; Seitz, 2008; Tuner 

& Krechevsky, 2003). 

Τα είδη της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης που χρησιμοποιούνται στην 

παιδαγωγική διαδικασία παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 2.3 

 Πίνακας 2.3.  

Τεχνικές και εργαλεία της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης   

Φάκελος αξιολόγησης (portfolio) 

Ανεκδοτικές εγγραφές (anecdotal records) 

Τρέχουσες εγγραφές (running records) 

Ημερολόγιο (diary) 

Συνεντεύξεις 

Κλίμακες ελέγχου (checklists) 

Κλίμακες διαβάθμισης (rating scales) 

Χρονικό δείγμα (time sampling) 

Δείγμα γεγονότος (event sampling) 
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Ρουμπρίκες (rubric) 

Φωτογραφίες 

Μαγνητοσκοπήσεις 

Βιντεοσκοπήσεις 

Παρατήρηση 

Διάγραμμα συμμετοχής (participation chart) 

Αυτοαξιολόγηση/ετεροαξιολόγηση (self-assessment/peer assessment) 

Εννοιολογικός χάρτης/ιστόγραμμα (concept map) 

Ιστορίες μάθησης (learning stories) 

 

Αντίστοιχα, η έννοια της διαδικασίας της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης 

περιλαμβάνει τη χρήση των τεκμηρίων ως μέσο ανατροφοδότησης του παιδαγωγικού 

έργου μέσα από σχολαστικές, μεθοδευμένες και δημοκρατικές διαδικασίες. 

Παράλληλα, αποτελεί ένα μέσο προώθησης του διαλόγου, του αναστοχασμού, της 

ανάδειξης και της κατανόησης της πορείας και των αποτελεσμάτων της μάθησης μέσα 

από διεργασίες και προσεγγίσεις, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικοί, παιδιά, γονείς).    

Η ερευνητική μελέτη του Buldu (2010), εστιάζοντας στην εφαρμογή της 

παιδαγωγικής τεκμηρίωσης ως τεχνικής της σύγχρονης διαμορφωτικής αξιολόγησης,  

έδειξε ότι η τεκμηρίωση αποτελεί ένα σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα σε 

παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς. Επίσης, αναφορικά με την εμπλοκή των παιδιών στη 

διαδικασία της τεκμηρίωσης, φάνηκε ότι ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον, 

τα κίνητρα και η συμμετοχή τους στις μαθησιακές διαδικασίες καθιστώντας τη 

διαδικασία της τεκμηρίωσης αποτελεσματική  ως προς τους στόχους και το σκοπό της. 

Οι Turner και Wilson (2010) αναφέρουν ότι «η τεκμηρίωση δεν συνιστά μόνο 

ένα διδακτικό εργαλείο αλλά μια παιδαγωγική φιλοσοφία γνωριμίας και εκτίμησης των 

παιδιών» (σ. 5). Οι συστηματικές και οργανωμένες διαδικασίες της παρατήρησης και 

των καταγραφών, που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης από 

τους/τις εκπαιδευτικούς, προσφέρουν ευκαιρίες για ενδελεχείς διερευνήσεις και 
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αναζητήσεις αναφορικά με την εξέλιξη των παιδιών, εστιάζοντας κυρίως σε αυθεντικές 

καταστάσεις. Η διερεύνηση του τι γνωρίζουν, πώς το γνωρίζουν και τι μπορούν να 

κάνουν τα παιδιά, καθώς και η ανακάλυψη των ιδεών και των προσωπικών τους 

θεωριών αναδεικνύουν την τεκμηρίωση ως μια απαραίτητη διαδικασία της 

εκπαιδευτικής καθημερινότητας.  

Οι Wien, Guyevskey και Berdoussis (2011), διευρύνοντας την έννοια της 

παιδαγωγικής τεκμηρίωσης, την περιγράφουν ως μια ερευνητική ιστορία που αφορά 

τη μάθηση των παιδιών, βασισμένη σε διερευνητικές ερωτήσεις. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού στο πλαίσιο των διαδικασιών της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης τον 

καθιστά ερευνητή καθώς μελετά, εξετάζει, ερμηνεύει και σχεδιάζει τα επόμενα βήματα 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχοντας δίπλα του τα παιδιά ως εξερευνητές και 

συνοδοιπόρους. Παράλληλα, η τεκμηρίωση, αναδεικνύοντας τις αναπαραστάσεις και 

τις γνώσεις των παιδιών, υποστηρίζει εκπαιδευτικούς και παιδιά ταυτόχρονα σε 

κοινούς εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. 

Αναμφίβολα, η προσέγγιση της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης αποτελεί εδώ και 

δεκαετίες μια αξιόπιστη και δυναμική μέθοδο διερεύνησης και αποτύπωσης της 

μαθησιακής πορείας της ανάπτυξης των μικρών παιδιών. Παρά τα σημαντικά της 

οφέλη, αρκετές μελέτες τονίζουν ότι αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία 

απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες από την κοινότητα των εκπαιδευτικών, ως 

προς την εφαρμογή και υλοποίησή της, καθώς πρέπει:  

α) να υπάρχουν συνεργατικές τάσεις από μέρους των εκπαιδευτικών,  

β) επιμόρφωση-δεξιότητες ως προς την παρατήρηση και την ανάλυση της 

συμπεριφοράς ενός παιδιού, και  

γ) επιστημονική κατάρτιση σχετικά με τις θεωρίες ανάπτυξης των παιδιών (Buldu, 

2010; Given, Kuh, LeeKeenan, Mardell, Redditt & Twombly, 2009; Grieshaber & 

Hatch, 2003; Kroeger & Cardy, 2006; MacDonald, 2007). 

 

2.8 Κατανοώντας, ερμηνεύοντας και χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της 

αξιολόγησης 
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Η ερμηνεία, η ανάλυση και η αξιοποίηση των δεδομένων της αξιολόγησης 

συνιστούν σημαντικές διαδικασίες για την κατανόηση της ανάπτυξης και της εξέλιξης 

των μικρών παιδιών στο πλαίσιο της αξιολόγησης τους. Η διαδικασία της 

αποκωδικοποίησης όλων των τεκμηρίων της μάθησης των παιδιών που συλλέχθηκαν 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους αποτελεί μια επίπονη αλλά ουσιώδη διαδικασία 

για τους εκπαιδευτικούς η οποία νοηματοδοτεί την προσέγγιση της αξιολόγησης ως 

αναπόσπαστο μέρος για την αποτίμηση της εξελικτικής πορείας των μαθητών. 

Οι Earl και Katz (2006) επισημαίνουν ότι η χρήση των δεδομένων συνιστά μια 

πολύπλοκη διαδικασία για τους/τις εκπαιδευτικούς καθώς οφείλουν:  

α) να λαμβάνουν αποφάσεις για το τι πρέπει να γνωρίζουν και για ποιο λόγο,  

β) να συλλέγουν τα απαραίτητα δεδομένα - τεκμήρια,  

γ) να διασφαλίζουν ότι τα τεκμήρια έχουν αξία,  

δ) να είναι ενήμεροι/ες για πιθανούς περιορισμούς,  

ε) να εφευρίσκουν διάφορους τρόπους διασύνδεσης των πηγών δεδομένων μέσα 

από ξεκάθαρες διαδικασίες οργάνωσης και ανάλυσης,  

στ) να αναλογίζονται το πιθανό νόημα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από 

την ανάλυση των δεδομένων, και  

ζ) να εξετάζουν συστηματικά και μέσα από πολλές οπτικές ένα θέμα, αξιοποιώντας 

τη χρήση δεδομένων με σκοπό να εξηγήσουν, να υποστηρίξουν ή να θέσουν υπό 

αμφισβήτηση μια άποψη. 

Η ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση των ευρημάτων της αξιολόγησης συνιστά 

μια οργανωμένη και συστηματική διαδικασία η οποία βοηθάει τον/την εκπαιδευτικό 

να κατανοήσει και να προσεγγίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις μαθησιακές ανάγκες 

των μικρών παιδιών παίρνοντας τις αντίστοιχες αποφάσεις. Αυτή η διαδικασία της 

ερμηνείας και της χρήσης των δεδομένων της αξιολόγησης μπορεί να γίνει κατανοητή 

ως μια κυκλική διεργασία με τα εξής στάδια:  

α) συλλογή ποικίλων δεδομένων που αντικατοπτρίζουν τη μάθηση των παιδιών,  

β) ερμηνεία δεδομένων και διατύπωση υποθέσεων αναφορικά με τους πιθανούς 

τρόπους βελτίωσης της προόδου των παιδιών, και  
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γ) αναθεώρηση - αναστοχασμός και σχεδιασμός της μαθησιακής διαδικασίας με 

σκοπό τον έλεγχο των υποθέσεων και την ενίσχυση της μάθησης των παιδιών.  

Στο Διάγραμμα 2.3 απεικονίζεται συνοπτικά ο κύκλος των διαδικασιών της 

χρήσης των δεδομένων της αξιολόγησης. 

 

 

Διάγραμμα 2.3. Ο κύκλος των διαδικασιών της χρήσης των δεδομένων. Προσαρμογή 

από το βιβλίο “Using student achievement data to support instructional decision 

making” των L. Hamilton, R. Halverson, S. Jackson, E. Mandinach, J. Supovitz, και J. 

Wayman, 2009, Διάγραμμα 1, σ. 10. © 2009 από The National Center for Education 

Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department 

of Education. 

Η ερμηνεία των αξιολογικών δεδομένων της προόδου των μαθητών και η χρήση 

τους, όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία (Butler & McMunn, 2006; McAfee, Leong 

& Bodrova, 2011; Ρεκαλίδου, 2016α; Stiggins, Arter, Chappuis & Chappuis, 2004), 

αποτελεί ένα ιδιαίτερο στάδιο του κύκλου της αξιολόγησης των παιδιών. Ο/Η 

εκπαιδευτικός, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που συνέλεξε, καθοδηγείται στη 

Συλλογή 
δεδομένων 

για τη 
μάθηση των 

παιδιών

Ερμηνεία 
δεδομένων και 

διατύπωση 
υποθέσεων

Σχεδιασμός 
της 

μαθησιακής 
διαδικασίας
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λήψη κατάλληλων αποφάσεων που αφορούν τόσο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 

πρακτικής όσο και της μάθησης του παιδιού. Γνωρίζοντας και κατανοώντας τις 

δυνατότητες και τα επιτεύγματα των παιδιών, σε σχέση με τους στόχους της ανάπτυξης 

και της μάθησής τους, ο/η εκπαιδευτικός οδηγείται σε ασφαλείς εκπαιδευτικούς 

σχεδιασμούς, προκειμένου να υποστηρίξει σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο κάθε 

μαθητή αλλά και την ευρύτερη παιδαγωγική λειτουργία της τάξης.  

Ειδικότερα, ο/η εκπαιδευτικός καλείται μέσα από την πληθώρα των δεδομένων 

να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις παρεχόμενες πληροφορίες με απώτερο 

σκοπό την εκπλήρωση των διδακτικών και παιδαγωγικών επιδιώξεων ως προς τις 

μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν τις 

κατάλληλες και απαραίτητες εκπαιδευτικές αλλαγές λαμβάνοντας αποφάσεις οι οποίες 

έχουν ως στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών επιτευγμάτων, όπως:  

α) η σωστή και αποτελεσματική αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου διδασκαλίας,  

β) η εξατομικευμένη υποστήριξη παιδιών που χρήζουν ειδικής προσοχής ή 

πρόσθετης εξειδικευμένης βοήθειας,  

γ) η παροχή ενός πλούσιου μαθησιακά περιβάλλοντος που επιτρέπει και ενθαρρύνει 

την αλληλεπίδραση αλλά και την επέκταση της μάθησης των παιδιών,  

δ) η βελτιστοποίηση των διδακτικών τεχνικών και μεθόδων, και  

ε) η προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος σπουδών στις ανάγκες των 

παιδιών, όπως αυτές αναδύονται μέσα από την αξιολόγηση (Brunner, Fasca, Heinze, 

Honey, Light, Mardinach & Wexler, 2009; Fiarman, 2007; Kerr, Marsh, Ikemoto, 

Darilek & Barney, 2006; McAfee, Leong & Bodrova, 2011; Young & Kim, 2010; 

Wayman & Cho, 2008).  

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Gullo (2005), δυο σημαντικές συνιστώσες 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με την ανάλυση και την ερμηνεία των 

δεδομένων της αξιολόγησης είναι: α) η ύπαρξη αυθεντικών και αξιόπιστων δεδομένων, 

και β) η δυνατότητα κατανόησης των αξιολογικών δεδομένων. Η Συνώδη (2006) 

τονίζει ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να αναλογιστεί και να προβληματιστεί, κατά την 

ανάλυση των αξιολογικών δεδομένων, για τα παρακάτω ζητήματα:  
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α)  το είδος των πληροφοριών που αναδύονται μέσα από τις παρατηρήσεις και τα 

έργα των παιδιών αναφορικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους,  

β) αν χρειάζεται η συλλογή πρόσθετων πληροφοριών για μια πιο σφαιρική εικόνα 

της προόδου των παιδιών,  

γ) αν οι δραστηριότητες και η οργάνωση της τάξης ενισχύουν την ανάπτυξη των 

παιδιών, και  

δ) αν χρειάζονται πιθανές βελτιώσεις του εκπαιδευτικού προγραμματισμού με 

στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. 

Οι McAfee, Leong και Bodrova (2011) δίνουν έμφαση και εξηγούν τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα και την αξιοπιστία 

των δεδομένων ως εξής:  

(α) η αναγκαιότητα ύπαρξης αρκετών δειγμάτων εργασίας των παιδιών, 

(β) η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων εργασίας των παιδιών ως προς το 

σκοπό της αξιολόγησης που ετέθη, 

(γ) η προέλευση των δειγμάτων εργασίας των παιδιών από ποικίλες πηγές και 

μεθόδους, 

(δ) η συλλογή των πληροφοριών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα καθόλη τη 

διάρκεια του σχολικού έτους, 

(ε) η αυθεντικότητα των τεκμηρίων και των πληροφοριών, 

(στ) η σύγκριση της προόδου και της επίδοσης των παιδιών σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους καθώς και η σύγκριση όμοιων δειγμάτων εργασίας, και 

(ζ) η εξεύρεση και η διαπίστωση πιθανών λαθών του παιδιού μέσα από την 

ερμηνεία των καταγραφών των εκπαιδευτικών. 

  Σύμφωνα με τη Γουργιώτου (2007), η ανάλυση των πληροφοριών από τον/την 

εκπαιδευτικό προϋποθέτει να ληφθούν υπόψη οι εξής παράμετροι:  

(α) Η ερμηνεία και η χρήση των πληροφοριών να αποσκοπεί στην ανάδειξη της 

προόδου των παιδιών. 
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(β) Η γλώσσα, το κοινωνικό-οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο του παιδιού να 

λαμβάνονται υπόψη ως σημαντικές παράμετροι. 

(γ) Η πρόοδος και η εξέλιξη του παιδιού να υλοποιείται μέσα από τη σύγκριση των 

επιδόσεων του με προηγούμενα δικά του δείγματα εργασιών. 

(δ) Η αξιολογική κρίση αναφορικά με τις προσπάθειες, τα επιτεύγματα, τις 

δυνατότητες και τις αδυναμίες του παιδιού οφείλουν να έχουν ως βάση την συνολική 

ανάπτυξη του παιδιού. 

(ε) Η διαδικασία της ανάλυσης των πληροφοριών να είναι όσο το δυνατό 

περισσότερο αντικειμενική αλλά και να αναδεικνύει ταυτόχρονα τα θετικά 

χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού. 

Αρκετοί ερευνητές (Brookhart, 2011; McAfee, Leong & Bodrova, 2011; 

Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; Russel & Airasian, 2012; Σιβροπούλου, 2007) 

συγκλίνουν στην άποψη και υπογραμμίζουν ότι ο/η εκπαιδευτικός, επιχειρώντας να 

αναλύσει, να ερμηνεύσει και να κατανοήσει τις πληροφορίες που προέκυψαν από τη 

διαδικασία της αξιολόγησης των παιδιών, είναι χρήσιμο να ακολουθεί την παρακάτω 

πορεία:  

1. Διατύπωση ποικίλων υποθέσεων και ερμηνειών για τα πιθανά νοήματα και 

προσωρινή καταγραφή όλων αυτών. 

2. Διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας της ανάπτυξης του παιδιού ως μια 

συνεχής και εν εξελίξει διαδικασία σε διάφορες χρονικές στιγμές. 

3. Σύγκριση και αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με γνώμονα 

τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. 

4. Ανάλυση των πληροφοριών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση, την αναθεώρηση 

και τον επανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής μαθησιακής διαδικασίας προς όφελος των 

μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Η χρήση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν αποτελεί το 

επόμενο και τελευταίο βήμα κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Οι McAfee, Leong 

και Bodrova (2011) υποστηρίζουν ότι η αξιοποίηση των πληροφοριών της 

αξιολόγησης συνδέεται άμεσα με τους σκοπούς της αξιολόγησης των μικρών παιδιών, 

οι οποίοι είναι:  
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α) η παρακολούθηση της μαθησιακής ανάπτυξης των παιδιών,  

β) η λήψη αποφάσεων αναφορικά με το σχεδιασμό της παιδαγωγικής διαδικασίας,  

γ) ο σχεδιασμός καινοτόμων στρατηγικών αλληλεπίδρασης με τα παιδιά ή 

παρεμβατικών - ενισχυτικών προγραμμάτων σε παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες, και 

δ) η ενημέρωση και η επικοινωνία των γονέων ή ειδικών φορέων (ειδικοί 

παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κ.λπ.). 

Σύμφωνα με τις Ντολιοπούλου και Γουργιώτου (2008), η χρήση των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προϋποθέτει τη σύνδεση της αξιολογικής 

διαδικασίας με το σχεδιασμό κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών που θα βοηθήσουν 

τα παιδιά να εμπλακούν στη μάθησή τους σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και οι οποίες 

σχετίζονται, παράλληλα, με την τροποποίηση του προγράμματος, των εκπαιδευτικών 

διαδικασιών, του περιβάλλοντος ή  του ευρύτερου πλαισίου της τάξης. Ειδικότερα, οι 

ατομικές-ομαδικές στρατηγικές, οι στρατηγικές για παιδιά διαφόρων ηλικιών και οι 

αλλαγές σε ζητήματα επιλογής, διευθέτησης χώρου και διαδικασιών της τάξης 

αποτελούν κατάλληλες τεχνικές στο πλαίσιο της παιδαγωγικής καθημερινότητας του 

νηπιαγωγείου σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της αξιολογικής διαδικασίας. 

Αρκετές ερευνητικές μελέτες εστιάζουν επίσης στη σύνδεση των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με την έννοια του αναστοχασμού είτε για μαθητές 

είτε για εκπαιδευτικούς (Cromey, 2000; Lai & Schildkamp, 2013; Mokhtari, Rosemary 

& Edwards, 2011; Pyle & DeLuca, 2013; Shepard, 2000; William, 2011). Ο 

αναστοχασμός, ως μια διαδικασία σκέψης μετά την αξιολόγηση, προσφέρει και 

ενεργοποιεί ευκαιρίες για διάλογο μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών σχετικά με τις 

μαθησιακές τους ανάγκες, ενθαρρύνοντας την ανάκληση μαθησιακών εμπειριών με 

απώτερο σκοπό την κατανόηση και αξιολόγησή τους (Black & Wiliam, 1998; Κακανά 

& Καζέλα, 2011; Kingore, 2010; Zweig, Irwin, Kook & Cox, 2015). Παράλληλα, η 

αναστοχαστική πρακτική των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με τις μεθόδους 

αξιολόγησης αναδεικνύεται ως μια πολύπλευρη και συνάμα σημαντική διαδικασία 

λήψης αποφάσεων καθώς προσφέρει τη δυνατότητα της ενεργού εμπλοκής των 

εκπαιδευτικών σε κριτικές -αναστοχαστικές ερμηνείες με σκοπό τη βελτίωση και το 

μετασχηματισμό  της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης (Αυγητίδου & Γουργιώτου, 

2016). 
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Τέλος, η κοινοποίηση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

στους γονείς ή σε συναφείς φορείς αποτελεί το τελευταίο σκαλοπάτι του πολυσύνθετου 

κύκλου της αξιολογικής διαδικασίας των μικρών παιδιών. Η επιστημονική ερευνητική 

κοινότητα αναδεικνύει μέσα από πολυάριθμες μελέτες τη σημασία της γονεϊκής 

εμπλοκής σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των παιδιών (Birblili & Tzioga, 2014; 

Clinton & Guilar, 2016; Diffily, 1994; Hall, Rutland, & Grisham-Brown, 2011; Hill & 

Taylor, 2004; Meisels, Xue, Bickel, Nicholson & Atkins-Burnett, 2010). Η χρήση 

επίσημων - ανεπίσημων αναφορών και η υλοποίηση ατομικών - ομαδικών 

συναντήσεων με τους γονείς, μέσω γραπτών αναφορών προόδου περιγραφικής μορφής 

ή φακέλων αξιολόγησης (portfolios) των παιδιών, συνιστούν κατάλληλα 

αλληλεπιδραστικά μέσα ενημέρωσης, επικοινωνίας και ανατροφοδότησης στο πλαίσιο 

της αξιολόγησης των μαθητών (Gelfer & Perkins, 1992; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 

2008; Power & Clark, 2000; Thompson, Meadan, Fansler, Alber & Balogh, 2007).  

Κλείνοντας, από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι το στάδιο της  κατανόησης, 

της ερμηνείας και της αξιοποίησης των δεδομένων της αξιολόγησης των μικρών 

παιδιών συνιστά την ολοκλήρωση της αξιολογικής διαδικασίας και ουσιαστικά 

θεμελιώνει το παιδαγωγικό περιεχόμενο των σκοπών, των διαδικασιών, της χρήσης και 

της ευρύτερης εφαρμογής της αξιολόγησης στο πεδίο της προσχολικής εκπαίδευσης.  

 

2.9 Η δημιουργία ενός πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς 

 

Η αξιολόγηση των μικρών παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, σύμφωνα με 

αρκετές ερευνητικές μελέτες, εμπεριέχει τρία σημαντικά συνδετικά μεταξύ τους 

στοιχεία: (α) τη διαδικασία της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης, (β) την αποτίμηση της 

μαθησιακής εξέλιξης και προόδου, και (γ) τη συνεργασία και επικοινωνία της σχολικής 

μονάδας με τους γονείς των παιδιών (Carr, 2001; Graham-Clay, 2005; Hannon, 1997; 

Johnson, 1993; Kyle, McIntyre, Miller & Moore, 2005; Lam, 2008).  

Κατανοώντας και αναγνωρίζοντας ότι η αξιολόγηση στην παιδαγωγική της 

μορφή είναι μια συνεχής και αδιάλειπτη συστηματική διαδικασία, η χρήση 

διαφορετικών μεθόδων τεκμηρίωσης συνιστά ένα αξιόπιστο μέσο παρακολούθησης 

της προόδου των παιδιών σε όλους τους τομείς της μάθησής τους. Επιπρόσθετα, η 
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εφαρμογή στρατηγικών αξιολόγησης που είναι αναπτυξιακά κατάλληλες για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας αποτελεί αναμφισβήτητα το κλειδί για σημαντικές θετικές 

διορθωτικές αλλαγές τόσο σε σχέση με τις επιδόσεις των μαθητών όσο και με τις 

διδακτικές στρατηγικές των εκπαιδευτικών αντίστοιχα (Brookhart, 2004; Copple & 

Bredekamp, 2009; Shepard, 1994; Wortham, 2008). Επίσης, η γεφύρωση του χάσματος 

μεταξύ οικογένειας και σχολείου και η συμμετοχή των γονέων ως εταίρων στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους μπορούν να καταστούν εποικοδομητικές πρακτικές 

διευκόλυνσης και ενίσχυσης της μαθησιακής ανάπτυξης και εξέλιξης κάθε παιδιού, 

δεδομένου ότι η συνεργασία οικογένειας-σχολείου μπορεί να αποφέρει σημαντικές 

πληροφορίες και στις δύο εμπλεκόμενες πλευρές (Billman, Geddes & Hedges, 2005; 

Gelfer, 1991; Peters, Seeds, Goldstein, & Coleman, 2008; Work & Stafford, 1987). 

Οι Δαφέρμου, Κουλούρη και Μπασαγιάννη (2006) τονίζουν με έμφαση ότι «οι 

γονείς είναι τα πιο σημαντικά πρόσωπα στον κόσμο των παιδιών τους και οι πρώτοι 

τους δάσκαλοι» (σ. 49). Η περίοδος της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας 

συνδέεται αναμφίβολα με το οικογενειακό περιβάλλον καθώς υπάρχουν σχέσεις 

αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης με κοινό γνώμονα την ατομική εξέλιξη και 

ανάπτυξη του παιδιού. Η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία περιγράφει τη σχέση του 

σχολείου - οικογένειας μέσα από τη χρήση πολλών λέξεων-κλειδιών, όπως: 

συνεργασία, επικοινωνία, ενημέρωση, συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία κ.ά. 

(Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2005; Draper & Duffy, 2010; Ευαγγέλου, 2017; Fitzgerald, 

2004; Grant & Ray, 2016; Hornby, 2011; Keyes, 2010; Miretzky, 2004; Sakellariou & 

Rentzou, 2009; Ward, 2013). 

Οι σχετικές διαπιστώσεις ερευνητικών μελετών καταδεικνύουν τη συμμετοχή 

των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία ως κλειδί της επιτυχίας των προγραμμάτων 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Γεωργιάδου-Καμπουρίδη, 2011; 

Mahmood, 2013; NAEYC, 2011; Powel, 2003; Roach, Bin-Kim, O’Connor & Laurion, 

2009). Ιδιαίτερα, η σπουδαιότητα της συνεργασίας του νηπιαγωγείου με την οικογένεια 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχούς λειτουργίας ενός σύγχρονου και 

αποτελεσματικού νηπιαγωγείου, καθώς απορρέουν πολλαπλά πλεονεκτήματα, τα 

οποία επηρεάζουν όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία: παιδιά, 

γονείς και παιδαγωγοί. 
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Οι  Βρυνιώτη, Κυρίδης, Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου και Χρυσαφίδης (2008) 

προτείνουν ποικίλους τρόπους συνεργασίας και επικοινωνίας του σχολείου με την 

οικογένεια, όπως χαρακτηριστικά είναι: 

1. η συνεχής και τακτική επικοινωνία με απώτερο σκοπό την παροχή πολύτιμων 

πληροφοριών ανάμεσα στις δύο πλευρές, 

2. η παροχή οδηγιών προς τους γονείς αναφορικά με τους τρόπους πιθανής τους 

εμπλοκής σε μαθησιακές διαδικασίες στο οικογενειακό περιβάλλον, 

3. η συμμετοχή των γονέων σε σχολικές δράσεις και προγράμματα, 

4. η συμμετοχή των γονέων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τη 

μάθηση των παιδιών ή τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, και 

5. ο συντονισμός των μαθησιακών δραστηριοτήτων τόσο στο σχολικό όσο και στο 

οικογενειακό περιβάλλον. 

Η αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ γονέων και παιδαγωγών 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, όπως καταδεικνύουν τα ερευνητικά 

ευρήματα, επιφέρει πολλά οφέλη τόσο για τα μικρά παιδιά όσο και για τους γονείς και 

τους εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Οι Γρηγοριάδης, Μπιρμπίλη και Παπανδρέου (2016) 

τονίζουν με έμφαση ότι η επικοινωνία και οι συζητήσεις εκπαιδευτικών και γονέων 

κρίνονται σημαντικές για δύο κυρίως λόγους: α) συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου προφίλ του παιδιού μέσω της ανταλλαγής πολύτιμων πληροφοριών, 

και β) συμβάλλουν στη μαθησιακή συνέχεια μεταξύ σχολείου και οικογένειας με στόχο 

την κοινωνικό-συναισθηματικό-γνωστική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών.  

Επιπρόσθετα, όπως αναδεικνύουν τα ευρήματα της βιβλιογραφίας, η βελτίωση 

της εκπαίδευσης, της ακαδημαϊκής προόδου και της συμπεριφοράς των παιδιών, η 

υποστήριξη του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και η καλλιέργεια 

θετικής στάσης και κινήτρων απέναντι στις εκπαιδευτικές διαδικασίες μάθησης 

λειτουργούν ως τεκμήρια και κυρίαρχα κριτήρια για την αναγκαιότητα αυτής της 

επικοινωνίας και συνεργασίας των δυο εμπλεκόμενων πλευρών (Billman, Geddes & 

Hedges, 2005; Epstein, 2010; Johnson, 1991; Hill & Taylor, 2004; Πεντέρη & 

Πετρογιάννης, 2013; Rosenzweig, 2001).  
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Ταυτόχρονα, οι γονείς αντιλαμβάνονται και κατανοούν το ρόλο, τους στόχους 

και τη λειτουργία του σχολείου υποστηρίζοντας έτσι κατ’ αυτό τον τρόπο, άμεσα ή 

έμμεσα, τόσο την ανάπτυξη των παιδιών τους όσο και το παιδαγωγικό πλαίσιο δράσης 

των εκπαιδευτικών. Παράλληλα με τα οφέλη για τα παιδιά, η βιβλιογραφία συνδέει την 

ενεργό συμμετοχή των γονέων με θετικά αποτελέσματα για το ίδιο το σχολείο και τους 

εκπαιδευτικούς (Βρυνιώτη κ.ά., 2008; Caspe, 2003; Hurst & Joseph, 2010; Kingore, 

2010). Η ανταλλαγή και η αξιοποίηση πολύτιμων πληροφοριών, μέσα σε κλίμα 

αμοιβαίου σεβασμού και διάθεσης για αλληλοβοήθεια, επηρεάζει θετικά τόσο τις 

εκπαιδευτικές όσο και τις οικογενειακές πρακτικές λειτουργώντας έτσι 

ανατροφοδοτικά με εμφανή αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους. 

Δεδομένου ότι η διαδικασία της αυθεντικής αξιολόγησης είναι μια πολύπλευρη 

και συνεχής διαδικασία, η συμμετοχή των γονέων κρίνεται απαραίτητη και ωφέλιμη 

καθώς αποτελεί σημαντική παράμετρο και οργανικό στοιχείο των εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης. Η συμμετοχή της οικογένειας στην προσχολική εκπαίδευση 

μπορεί να ενισχύσει και να στηρίξει σε μεγάλο βαθμό την ευημερία των μικρών 

παιδιών σε κοινωνικό, γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο με διάφορους 

κατάλληλους τρόπους. Υπάρχουν σαφείς ερευνητικές ενδείξεις ότι τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα της πρώιμης παιδικής ηλικίας, τα αναλυτικά προγραμμάτων σπουδών 

και οι εκπαιδευτικές πολιτικές για ένα σύγχρονο, ανοιχτό και αποτελεσματικό σχολείο, 

λαμβάνοντας υπόψη τις μαθησιακές ανάγκες όλων των παιδιών, ενθαρρύνουν και 

δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην οικοδόμηση προγραμμάτων συνεργασίας και 

επικοινωνίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών (Billman κ.ά., 2005; Ντολιοπούλου & 

Γουργιώτου, 2008; Murray, Curran, & Zellers, 2008; Work & Stafford, 1987).  

Οι σύγχρονες μορφές εναλλακτικής-αυθεντικής αξιολόγησης επιδιώκουν και 

ενθαρρύνουν τη συνεργασία των νηπιαγωγών με τους γονείς. Οι γονείς των μικρών 

παιδιών έχουν κάθε δικαίωμα να ενημερώνονται για τη πρόοδο των παιδιών τους στο 

νηπιαγωγείο ώστε να αποκτήσουν μια ακριβή και ολιστική εικόνα της εξέλιξης και 

ανάπτυξής τους (Engel, 1993; Olmscheid, 1999). Καθιστώντας τους γονείς 

συμμέτοχους στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από την παρουσίαση απλών 

παραδειγμάτων της καθημερινής ρουτίνας του νηπιαγωγείου, τους δίνεται η 

δυνατότητα να αξιολογήσουν σε προσωπικό επίπεδο την ανάπτυξη και την πρόοδο των 

παιδιών τους. Δεδομένου ότι οι γονείς έχουν κάθε δικαίωμα πρόσβασης σε αξιόπιστες 

και ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο και εξέλιξη των παιδιών τους, το 
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γεγονός αυτό αποτελεί μια σημαντική διάσταση των σύγχρονων εκπαιδευτικών 

πολιτικών που διευκολύνουν και προωθούν τη χρήση αυθεντικών εργαλείων 

αξιολόγησης στην προσχολική πράξη (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006; 

Hall, Rutland, & Grisham-Brown, 2011; NAEYC, 2009). 

Με βάση τα ερευνητικά ευρήματα διάφορων μελετών, γίνεται αντιληπτό ότι η 

μάθηση και η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των μικρών παιδιών συνιστούν κοινή 

ευθύνη τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους γονείς (Baum & McMurray-

Schwarz, 2004; Becher, 1984; Eldridge, 2001; Rockwell, Andre & Hawley, 2010). Το 

ερευνητικό υπόβαθρο καταδεικνύει μέσα από αρκετές μελέτες την αξία της 

συμμετοχής των γονέων στις διαδικασίες αξιολόγησης των παιδιών καθώς αποτελεί 

ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες την ερευνητική 

κοινότητα. Δυστυχώς, η πλειοψηφία των δείγματος των ερευνητικών μελετών 

αποτελείται σε μέγιστο βαθμό κυρίως από γονείς μαθητών σχολικής ηλικίας και όχι 

τόσο συχνά από γονείς μαθητών νηπιακής ηλικίας.  

Ενδιαφέρον επίσης στοιχείο αποτελεί για τις περισσότερες ερευνητικές μελέτες 

η υποστήριξη των γονέων ως προς τη χρήση της αυθεντικής αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο (Culbertson & Jalongo, 1999, Hannon, 1997, Osburn, Stegman, Suitt, & 

Ritter, 2004; Shepard & Bliem, 1995). Η Atkinson (2003), αναλύοντας τις διάφορες 

οπτικές της αξιολόγησης στην έρευνα δράσης της, αναγνωρίζει και επισημαίνει την 

αξία της αξιολόγησης για τους γονείς ως μια αξιόπιστη παιδαγωγική πρακτική η οποία 

συμπεριλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του παιδιών. Οι 

ενημερωτικές συναντήσεις με τις οικογένειες για την αξιολόγηση των παιδιών καθώς 

και η ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών συνιστούν ένα σημαντικό μέσο ώστε να 

δημιουργηθούν εποικοδομητικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο σχολείο και τους 

γονείς. 

Οι Meisels, Xue, Bickel, Nicholson και Atkins-Burnett (2010), μελετώντας τις 

αντιδράσεις των γονέων για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, εντόπισαν ότι 

η χρήση και εφαρμογή εναλλακτικών προσεγγίσεων αξιολόγησης αλλά και η 

παρουσίαση περιγραφικών εκθέσεων αξιολόγησης έχει μεγάλη απήχηση σε πολλούς 

γονείς. Διαπιστώθηκε, μάλιστα, ότι οι γονείς υποστηρίζουν την αξιολόγηση των 

παιδιών, όταν συντρέχουν οι εξής  παρακάτω περιπτώσεις: (α) όταν γίνεται 

συστηματική χρήση των αξιολογικών διαδικασιών από τις σχολικές μονάδες, και (β) 



 

                                                                      114 

όταν υλοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις, με επίσημο ή ανεπίσημο χαρακτήρα, 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. 

Συμπερασματικά, είναι προφανές ότι η αλληλεπίδραση, η συνεργασία και η 

επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική καθώς αυτή η σύμπραξη οικογένειας και σχολείου 

αναγνωρίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό ως βασική αλλά και επιτακτική ανάγκη του 

σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. 

 

2.10 Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην αξιολόγηση των μικρών παιδιών 

 

Η εφαρμογή της αξιολόγησης σίγουρα δεν αποτελεί μια εύκολη διαδικασία, 

καθώς απαιτείται η χρήση ποικίλων μεθόδων και εργαλείων και η σύνταξη ενός 

μεθοδολογικού σχεδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο η 

εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η διαφάνεια της αξιολογικής προσπάθειας. Οι 

Σιβροπούλου κ.ά. (2006) υποστηρίζουν μάλιστα πως, αν η αξιολόγηση υλοποιηθεί με 

το σωστό τρόπο από τον/την εκπαιδευτικό, θα αποτελέσει ένα υποστηρικτικό εργαλείο 

για τη μαθησιακή ανάπτυξη του παιδιού και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, ενώ θα 

διευκολύνει παράλληλα την επικοινωνία μεταξύ του νηπιαγωγείου και της οικογένειας.  

Λαμβάνοντας υπόψη το διαμορφωτικό χαρακτήρα της αξιολόγησης 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003), ο/η εκπαιδευτικός υποστηρίζει και υλοποιεί την αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας αποσκοπώντας: α) στη βελτίωση του σχολικού 

περιβάλλοντος, β) στην ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και στη συνεχόμενη 

βελτίωση της μαθησιακής προόδου των παιδιών, και γ) στην ενίσχυση και εξέλιξη των 

επαγγελματικών ικανοτήτων του/της (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006; 

Ρεκαλίδου, 2016β; Σολομών, 1999). Σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο, οι πρακτικές 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών καθίστανται και κρίνονται επωφελείς με βάση την 

παιδαγωγική λειτουργία και τις διαστάσεις της αξιολόγησης, καθώς οριοθετείται και 

προσδιορίζεται κατ’ αυτό τον τρόπο ο πολυσχιδής ρόλος του εκπαιδευτικού ως 

παιδαγωγού και ως αξιολογητή ταυτόχρονα (Κωνσταντίνου & Κωνστατίνου, 2017). 

Ο/Η νηπιαγωγός, με βάση τη λογική της αρχής της ολόπλευρης ανάπτυξης του 

παιδιού, διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο καθώς αξιολογεί τα παιδιά και χρησιμοποιεί τα 
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αποτελέσματα της αξιολόγησης. Για το/τη παιδαγωγό προσχολικής ηλικίας, η 

αξιολόγηση είναι μια πράξη που συνδέεται αναμφίβολα με την ανάπτυξη και την 

εξέλιξη των μικρών παιδιών. Η κατανόηση της ανάπτυξης των παιδιών και η αποδοχή 

της αρχής του διαφορετικού ρυθμού μάθησής τους, η συστηματική παρατήρηση, η 

αντικειμενικότητα των επαγγελματικών κρίσεων, η διαφοροποίηση του περιεχομένου 

της διδασκαλίας, η ενσωμάτωση της αξιολόγησης στη διδακτική διαδικασία και η λήψη 

ορθών αποφάσεων υποστήριξης και ενίσχυσης της εξέλιξης των παιδιών αποτελούν 

μείζονος σημασίας ενέργειες για τον/την εκπαιδευτικό του 21ου αιώνα που συνάδουν 

με τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής στο πεδίο της προσχολικής εκπαίδευσης.  

Πιο αναλυτικά, το σημερινό πλαίσιο της αυθεντικής αξιολόγησης προϋποθέτει 

ένα εύρος γνώσεων και δεξιοτήτων από τον/την εκπαιδευτικό, με βάση το οποίο 

νοηματοδοτούνται οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και ενθαρρύνεται ο παιδαγωγικός 

ρόλος της αξιολόγησης. Ο/Η νηπιαγωγός είναι απαραίτητο να γνωρίζει, να 

αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τους στόχους της αξιολόγησης του νηπίου, τη χρήση 

των αποτελεσμάτων της αλλά και τους πιθανούς τρόπους μέσω των οποίων μπορεί να 

υποστηριχθεί και να βοηθηθεί σε διάφορα καθημερινά εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως 

είναι: η απόκτηση ενός ολοκληρωμένου προφίλ του νηπίου, ο καθημερινός σχεδιασμός 

διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων, ο εντοπισμός των δυνατοτήτων, των 

ενδιαφερόντων, των αναγκών και των ειδικών αδυναμιών των παιδιών, η δυνατότητα 

βελτίωσης των διδακτικών μεθόδων αλλά και η ανατροφοδότηση των γονέων και των 

εκπαιδευτικών (Bennett, 2011; Krause, Bochner, Duchesne & McMaugh, 2009; 

McAfee, Leong & Bodrova, 2011; McMillan, 2004; Puckett & Diffily, 2004). 

Για την πληρέστερη κατανόηση του ρόλου του/της εκπαιδευτικού στην 

αξιολόγηση των παιδιών, η Brookhart (2011) διακρίνει έντεκα διαφορετικές 

δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις που είναι ωφέλιμο να αναπτύξουν και να 

κατακτήσουν οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Ο Πίνακας 2.4. αποτυπώνει τις απαιτούμενες δεξιότητες και τα γνωστικά 

εφόδια που κρίνονται απαραίτητα στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της αξιολόγησης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Πίνακας 2.4 

Γνωστικό υπόβαθρο δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση 
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1.  Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοούν την αναδυόμενη μάθηση από τις 

μαθησιακές περιοχές που διδάσκουν 

2.  Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να διατυπώνουν σαφείς 

μαθησιακούς στόχους οι οποίοι να συνάδουν με το περιεχόμενο και τις αρχές 

του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και να μπορούν να επιτευχθούν και 

να αξιολογηθούν 

3.  Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν πληθώρα διδακτικών 

στρατηγικών επικοινωνίας με τους μαθητές σε συνάρτηση με τα μαθησιακά 

τους επιτεύγματα 

4.  Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν το σκοπό 

της εφαρμογής της αξιολόγησης και να επιδεικνύουν τις κατάλληλες 

δεξιότητες ως προς τη χρήση της 

5.  Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες να 

αναλύουν ερωτήσεις και να αξιολογούν μαθησιακές δραστηριότητες για να 

διαπιστώσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες σκέψης που πρέπει 

να έχουν οι μαθητές 

6.  Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να 

παρέχουν αποτελεσματική και χρήσιμη ανατροφοδότηση στους μαθητές 

7.  Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να αποκωδικοποιούν τις επιδόσεις-

επιτεύγματα των μαθητών σε πολύτιμες πληροφορίες με σκοπό τη λήψη 

αποφάσεων για τους μαθητές ή το σύνολο της τάξης. Αυτές οι αποφάσεις θα 

πρέπει να οδηγούν στην βελτίωση της μαθησιακής εξέλιξης και ανάπτυξης 

8.  Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαχειρίζονται εξωτερικές αξιολογήσεις και 

να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με στόχο τη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν τους μαθητές, την τάξη, το σχολείο 

9.  Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν και να 

διατυπώνουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, να επιχειρηματολογούν ως 

προς τη λήψη των εκπαιδευτικών τους αποφάσεων και να κοινοποιούν τα 

αποτελέσματα σε κάθε εμπλεκόμενο 
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10.  Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ικανοί να ενθαρρύνουν τους μαθητές στην 

εμπλοκή τους με τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της λήψης 

εκπαιδευτικών αποφάσεων 

11.  Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κατανοούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες 

δεοντολογίας κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των μαθητών 

 

Σημείωση. Προσαρμογή από το  “Educational assessment knowledge and skills for 

teachers” της S. Brookhart, 2011, Educational Measurement: Issues and Practice, 30, 

1, σ. 7. © 2011 από το National Council on Measurement in Education. 

Για τον Κασσωτάκη (2013), η απόκτηση επαρκών γνώσεων και η ανάπτυξη 

ποικίλων δεξιοτήτων αναφορικά με τη μεθοδολογία της αξιολόγησης είναι αναγκαίες 

για κάθε εκπαιδευτικό ώστε να υποστηριχθεί αποτελεσματικά σε κάθε του βήμα. 

Προκειμένου ο/η εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και να διευκολυνθεί 

στις απαιτήσεις των διαδικασιών υλοποίησης της αξιολόγησης, οφείλει: 

(α) να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει άμεσα και ελεύθερα τις διαδικασίες 

αξιολόγησης που συμβαδίζουν με τις διδακτικές μεθόδους, 

(β) να μπορεί ο/η ίδιος/α να προβαίνει στην ανάπτυξη και δημιουργία κατάλληλων 

μέσων για την αξιολόγηση των παιδιών, 

(γ) να διαθέτει την ικανότητα ορθής εφαρμογής και ερμηνείας των αποτελεσμάτων 

της αξιολόγησης χωρίς προκαταλήψεις και μονομερείς σκέψεις, 

(δ) να αξιοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

λαμβάνοντας αποφάσεις που αφορούν την εξέλιξη των μαθητών, τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού και την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας,  

(ε) να ενημερώνει και να κοινοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης στους μαθητές, στους γονείς ή στη διεύθυνση της σχολικής μονάδας, 

και 

(στ) να ακολουθεί πιστά και να τηρεί τους κανόνες δεοντολογίας που συνάδουν με 

τις βασικές αρχές της αξιολόγησης των μαθητών. 

Η αξιολόγηση του νηπίου στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών (2003) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (2014), υπό το πρίσμα των 
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εναλλακτικών τεχνικών αξιολόγησης, απαιτεί από τον/την εκπαιδευτικό να παρατηρεί 

και να καταγράφει συστηματικά την εξέλιξη των παιδιών, να συλλέγει παιδαγωγικά 

τεκμήρια και να τα μελετά ώστε να βελτιώσει τις εκπαιδευτικές πρακτικές και 

διαδικασίες, να αναπροσαρμόσει τον καθημερινό σχεδιασμό και να οδηγηθεί σε 

ερμηνείες και αποφάσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της μάθησης, της προόδου 

και της γενικότερης ανάπτυξης των παιδιών (Altrichter, Posch & Somekh, 2001; Carter 

& Nutbrown, 2013; Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006; Morrison, 2015; 

Ρεκαλίδου, 2016β; Συνώδη, 2006).  

Επιπλέον, η αξιολόγηση της προόδου των παιδιών στην προσχολική αγωγή,  

κατά τη διάρκεια της καθημερινής διδακτικής εργασίας, συνδέεται αναπόφευκτα με τις 

αναπτυξιακές ανάγκες των μικρών παιδιών σε συνάρτηση με το μαθησιακό τους 

περιβάλλον καθώς συνιστά βασικό στοιχείο της διαδικασίας της διδασκαλίας και της 

μάθησης. Οι Rao και Sun (2010) σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι κατά την εφαρμογή 

και υλοποίηση της αξιολόγησης είναι σημαντικό να αποτιμάται εξίσου η ποιότητα του 

μαθησιακού πλαισίου μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα τόσο η οργανωμένη όσο και η 

ελεύθερη μάθηση. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δράσης σε 

όλες τις διαστάσεις της από τους/τις εκπαιδευτικούς είναι μια αναγκαία διαδικασία 

καθώς αναδεικνύεται η αξία και το μέγεθος της ευθύνης που έχουν οι εκπαιδευτικοί 

στο πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιούνται και αξιολογούνται οι διαδικασίες 

μάθησης των μικρών παιδιών. 

Εξίσου σημαντικός κρίνεται και ο χρόνος που πρέπει να αφιερώσουν οι 

εκπαιδευτικοί ώστε να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες και τη δική τους οπτική πάνω 

στις πληροφορίες που έχουν συλλέξει. Μια αυθεντική αξιολογική διαδικασία, όπως 

αποδεικνύεται από τη βιβλιογραφία, προϋποθέτει από τον/την εκπαιδευτικό να 

αφιερώσει αρκετό χρόνο ώστε να στοχαστεί τα θετικά ή τα αδύναμα σημεία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ή του προγράμματος, να κατανοήσει καλύτερα την πρόοδο 

και τα επιτεύγματα των μαθητών και τις απαιτούμενες δεξιότητες που πρέπει να 

κατακτήσουν και να οδηγηθεί σε ανάλογα συμπεράσματα με στόχο τον 

επανασχεδιασμό της υποστήριξης όλων των μαθητών μέσω κατάλληλων μαθησιακών 

εμπειριών (Drummond, 2012; Featherstone, 2013; Kingore, 2010; Ratcliff, 2001; 

Ρεκαλίδου, 2016β; Stiggins et al., 2007). 
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Η Ρεκαλίδου (2016α) προτείνει τέσσερις σημαντικές ενέργειες που 

εντάσσονται στον πολύπλευρο ρόλο του/της εκπαιδευτικού, οι οποίες μπορούν να 

ενισχύσουν θετικά την αξιολογική διαδικασία. Αυτές είναι:  

(α) Η δημιουργία κοινότητας στην τάξη: η καλλιέργεια μιας κουλτούρας στην τάξη 

με στοιχεία συλλογικότητας, συνεργασίας, αμοιβαιότητας σε διαρκή βάση επιφέρει 

θετικά αποτελέσματα στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. 

(β) Η καλή γνώση του περιεχομένου μάθησης: η κατανόηση των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων που επιδιώκεται να κατακτήσουν τα παιδιά οδηγούν τον/την εκπαιδευτικό 

στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή κατάλληλων αναπτυξιακά πρακτικών και στην 

αναπροσαρμογή των στρατηγικών μάθησης για όλους τους μαθητές.   

(γ) Η παιδαγωγική γνώση του/της εκπαιδευτικού: ο/η εκπαιδευτικός απαιτείται να 

διαθέτει ένα εύρος παιδαγωγικών γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγει και να 

χρησιμοποιεί τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές που θα 

υποστηρίξουν το κάθε παιδί τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. 

(δ) Οι άρτιες γνώσεις σε θέματα αξιολόγησης: ο/η εκπαιδευτικός κρίνεται 

απαραίτητο να έχει επαρκή γνώση και επιμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου που 

συνάδει με την αξιολόγηση των μικρών παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, ώστε 

να είναι αντικειμενική, ποιοτική και αποτελεσματική η αξιολογική διαδικασία. 

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο κατανοεί, ερμηνεύει, διερευνά κριτικά 

και αποτιμά την καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα στην οποία συμμετέχει. 

Κάποια σημαντικά ερωτήματα που οφείλει ο/η εκπαιδευτικός να θέσει στον εαυτό 

του/της ως αξιολογητής/τρια, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ντολιοπούλου και 

Γουργιώτου (2008), είναι τα εξής: 

• Ποια είναι η προσωπική μου εκπαιδευτική θεωρία; 

• Ποιες είναι οι αντιλήψεις μου για τη μάθηση των παιδιών;  

• Ποιες είναι οι προσδοκίες μου για το τι πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά και ποιες 

δεξιότητες πρέπει να κατακτήσουν; 

• Ποια είναι η οπτική μου αναφορικά με τους γονείς; 
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• Ποιες είναι οι προθέσεις μου όταν αξιολογώ;  

• Ποιος είναι ο σκοπός και οι στόχοι της αξιολόγησης που εφαρμόζω στην τάξη; 

• Κατά την υλοποίηση της αξιολόγησης ακολουθώ κάποιους κανόνες 

δεοντολογίας; 

• Πώς τοποθετώ τα παιδιά και τους γονείς στη διαδικασία της αξιολόγησης;  

• Με βάση ποια κριτήρια εφαρμόζω την αξιολόγηση;  

• Πώς ερμηνεύω τα αξιολογικά δεδομένα;  

• Με ποιους τρόπους αξιοποιώ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης; 

Έτσι, πριν προχωρήσει ο/η εκπαιδευτικός στην υλοποίηση της αξιολόγησης, 

παίρνει σημαντικές αποφάσεις για την ενδεικτική μορφή οργάνωσης των 

μεθοδολογικών διαδικασιών που θα ακολουθήσει. Τέσσερα σημαντικά στάδια για να 

λειτουργήσει επιτυχώς η πορεία της αξιολόγησης του παιδιού, όπως τονίζουν οι 

Ντολιοπούλου και Γουργιώτου (2008), είναι τα εξής: α) η προετοιμασία, β) ο 

σχεδιασμός-προγραμματισμός, γ) η υλοποίηση, και δ) η ερμηνεία και η αξιοποίηση 

των αποτελεσμάτων. 

Στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας ο/η εκπαιδευτικός καλείται να σκεφθεί, 

να αναρωτηθεί και να δώσει απαντήσεις σχετικά με τη σημασία, το σκοπό, τους 

στόχους και τις τεχνικές της αξιολόγησης. Σε αυτό το στάδιο κρίνεται σημαντική η 

εξοικείωση των μικρών παιδιών με τη διαδικασία της αξιολόγησης δίνοντάς τους έτσι 

τη δυνατότητα να είναι μέτοχοι στη διαδικασία αξιολόγησής τους και να αναπτύξουν 

αντίστοιχα μεταγνωστικές ικανότητες στην εκπαιδευτική καθημερινότητα. Στο στάδιο 

του σχεδιασμού-προγραμματισμού, το κύριο μέλημα του/της εκπαιδευτικού είναι η 

λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν τη συλλογή των δεδομένων και τους 

πιθανούς τρόπους ανάλυσης, ερμηνείας και χρήσης τους. Ο σχεδιασμός της 

αξιολόγησης, η ενσωμάτωσή της στη μάθηση και τη διδασκαλία καθώς και η 

οργάνωση των φακέλων και των φύλλων αξιολόγησης αποτελούν τις κατάλληλες 

πληροφοριακές πηγές της αξιολογικής διαδικασίας. 

Στο τρίτο στάδιο της υλοποίησης εμπεριέχονται και πραγματοποιούνται οι 

ενέργειες της αξιολόγησης και επιλέγονται από τον/την εκπαιδευτικό οι κατάλληλες 

μέθοδοι και τεχνικές με βασικό σκοπό την αυθεντική αξιολόγηση της παιδαγωγικής 
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διαδικασίας. Τέλος, στο τέταρτο στάδιο της ερμηνείας και αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων, οι εκπαιδευτικοί συστηματοποιούν, αξιοποιούν και παρουσιάζουν, 

μέσα από διάφορες μορφές τα αποτελέσματα της αξιολογικής διαδικασίας, 

καθιστώντας έτσι ορατή την πρόοδο και την εξέλιξη της μάθησης των μικρών παιδιών. 

Τα τελευταία χρόνια ο πολυδιάστατος ρόλος του εκπαιδευτικού ως 

μεσολαβητή, συνεργάτη, διευκολυντή, βοηθού και συνοδοιπόρου στο ταξίδι της 

μάθησης και της γνώσης των παιδιών συναντά ποικίλες δυσκολίες κατά τη διάρκεια 

της μαθησιακής διαδικασίας γενικότερα και της αξιολογικής διαδικασίας ειδικότερα. 

Ιδιαίτερα, ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως συμμετοχικοί παρατηρητές και ως 

υποστηρικτές-οργανωτές του εκπαιδευτικού πλαισίου κρύβει δυσλειτουργίες στο 

ευρύτερο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας (Γουργιώτου, 2007). Παρόλα αυτά, ο 

ρόλος του/της εκπαιδευτικού κρίνεται καθοριστικός καθώς αποτελεί σημαντικό 

συντελεστή πρωτεύουσας σημασίας για το σχεδιασμό και την οργάνωση των 

διαδικασιών διδασκαλίας-μάθησης-αξιολόγησης στο πλαίσιο της σύγχρονης 

εκπαίδευσης.   

 

2.11 Ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστάσεις της αξιολόγησης των μικρών παιδιών 

 

Οι πρακτικές αξιολόγησης της προσχολικής αγωγής γενικότερα αλλά και των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας ειδικότερα, όπως αποδεικνύουν τα βιβλιογραφικά 

δεδομένα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των περισσότερων προγραμμάτων 

προσχολικής εκπαίδευσης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο (Downs & 

Strand, 2006; Dubiel, 2016; Essa, 2014; Saracho, 2015). Η εφαρμογή της αξιολόγησης 

και η ενδελεχής έρευνα των σκοπών, των στόχων, των χαρακτηριστικών και των 

παραμέτρων της, στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης, προσελκύουν διεθνώς το 

έντονο ενδιαφέρον των ειδικών μελετητών και των στελεχών της εκπαίδευσης 

αναγνωρίζοντας τη σημασία και τον αδιαμφισβήτητο ρόλο της παιδαγωγικής 

λειτουργίας του νηπιαγωγείου στα πρώτα κρίσιμα χρόνια της ζωής των μικρών 

παιδιών.  

Πληθώρα διεθνών ερευνητικών μελετών και βιβλιογραφικών δεδομένων έχει 

αναδείξει έως σήμερα τη σημασία της αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση, 
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επιδιώκοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη συνεχή αναβάθμιση και την ποιότητα των 

εκπαιδευτικών λειτουργιών της. Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή βιβλιογραφία, η 

αξιολόγηση σε αρκετές χώρες θέτει στο επίκεντρο της τόσο τις παροχές της 

προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης όσο και την εξέλιξη και την ανάπτυξη των 

παιδιών στο ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο δράσης τους (European 

Commission Working Group on Early Childhood Education and Care, 2014; 

Eurydice/EACEA, 2014; Mitchell, 2008; NAEYC & NAECS/SDE, 2003; OECD, 

2013). Ο Πίνακας 2.5 παρουσιάζει συνοπτικά ενδεικτικούς τρόπους, τεχνικές και 

μορφές της αξιολόγησης, όπως εφαρμόζονται και υλοποιούνται σε ορισμένες χώρες 

της Ευρώπης.  

Πίνακας 2.5 

Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε ευρωπαϊκές 

χώρες 

Χώρες Τρόποι αξιολόγησης των μικρών παιδιών 

Αυστρία Παρατηρήσεις, ανάλυση-ερμηνεία δεδομένων, βελτίωση της 

προόδου των παιδιών 

Βέλγιο Παρατηρήσεις, έμφαση στις καθημερινές δραστηριότητες 

Γαλλία Αξιολόγηση βάση των στόχων του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών 

Γερμανία Απουσία αξιολόγησης, έλεγχος και τεκμηρίωση της προόδου 

των παιδιών, ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς  

Δανία Παρατήρηση και έλεγχος της προόδου των παιδιών 

Ιρλανδία Απουσία επίσημων εκθέσεων ελέγχου της προόδου των 

παιδιών, συνεχής παρατήρηση, ενημερωτικές συναντήσεις με 

τους γονείς 

Ισλανδία Απουσία αξιολόγησης της παιδιών, εσωτερική αξιολόγηση της 

σχολικής μονάδας  

Ισπανία Αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση 
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Ιταλία Περιστασιακή-συστηματική παρατήρηση της προόδου των 

παιδιών 

Κύπρος Αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση 

Λιθουανία Ανεπίσημη αξιολόγηση της φυσικής, συναισθηματικής, 

κοινωνικής-γνωστικής ανάπτυξης, παρατήρηση 

Λουξεμβούργο Τεστ, διαμορφωτικές εκθέσεις αξιολόγησης, παρατηρήσεις 

από την παιδαγωγική ομάδα και τους εκπαιδευτικούς 

Μάλτα Ανεπίσημη αξιολόγηση 

Ολλανδία Κλείδες παρατήρησης της ανάπτυξης και εξέλιξης των παιδιών 

Ουγγαρία Παιδαγωγική τεκμηρίωση της προόδου κάθε παιδιού από τους 

παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας 

Νορβηγία Άτυπες μορφές αξιολόγησης, παρατήρηση, ενημερωτικές 

συναντήσεις με τους γονείς 

Πολωνία Παρατήρηση, καταγραφές, συνεργασία με ειδικούς 

Πορτογαλία Διαμορφωτική αξιολόγηση, παρατήρηση, καταγραφές 

Σλοβενία Παρατήρηση, ανάλυση-ερμηνεία και βελτίωση της προόδου 

των παιδιών  

Σουηδία Απουσία αξιολόγησης των επιτευγμάτων των παιδιών 

Τουρκία Ψηφιακή έκθεση προόδου των παιδιών, e-portfolio 

Τσεχία Άτυπες μορφές αξιολόγησης, συνεργασία με τους γονείς 

Φιλανδία Παιδαγωγική τεκμηρίωση της ανάπτυξης-εξέλιξης των 

παιδιών 

 

Σημείωση. Προσαρμογή από το  “Examining the preschool educational institutions in 

European Union Countries and in Turkey” των N. Kayhan και P. Akmese, 2012, 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, σ. 1520. © 2012 από Elsevier Ltd. 
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Όπως διαπιστώνεται από τα δεδομένα του Πίνακα 1.5, η αξιολόγηση των 

μαθητών συναντάται και εφαρμόζεται με ποικίλες μορφές μέσα από τη χρήση 

διάφορων μεθόδων και τεχνικών. Αρκετές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Εσθονία, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία) 

χρησιμοποιούν την παρατήρηση και τις καταγραφές είτε περιστασιακά είτε 

συστηματικά σε διάφορες περιοχές της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών ώστε 

να προσεγγίσουν και να καθορίσουν το γνωστικό και μαθησιακό υπόβαθρο των μικρών 

παιδιών στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης (https://tinyurl.com/y85q4ygf; 

https://tinyurl.com/y89qa6xg).  

Παράλληλα, σε ορισμένες χώρες (Γερμανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, 

Νορβηγία, Πολωνία, Τσεχία) αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία γονέων, 

εκπαιδευτικών, ειδικών και κοινότητας στις αξιολογικές διαδικασίες των μαθητών. Η 

επικοινωνία και η συνεργασία με τους γονείς, μέσω ενημερωτικών συναντήσεων, η 

υποστήριξη ειδικών παιδαγωγών και ομάδων σε παιδαγωγικά θέματα της 

εκπαιδευτικής καθημερινότητας του νηπιαγωγείου και η εμπλοκή της τοπικής 

κοινωνίας καθιστούν την αξιολογική διαδικασία ως μια βοηθητική και υποστηρικτική 

διεργασία για κάθε μαθητή (Kayhan & Akmese, 2012; 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en). 

Η χρήση του portfolio, ως εργαλείο εναλλακτικής αξιολόγησης των μικρών 

παιδιών, παρατηρείται σε ορισμένες χώρες (Αυστραλία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, 

Σκωτία, Τουρκία), όπου οι εκπαιδευτικοί, παρακολουθώντας και τεκμηριώνοντας την 

εξέλιξη των παιδιών, υποστηρίζονται αφενός στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των 

δραστηριοτήτων τους και αφετέρου στην ουσιαστική επικοινωνία με τους γονείς. 

Άλλες σημαντικές πτυχές και διαστάσεις της αξιολόγησης που παρατηρούνται σε 

κάποιες χώρες (Αυστραλία, Γαλλία, Ισλανδία, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Νορβηγία, 

Φινλανδία) αναφέρονται στην εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης των παιδιών, στη χρήση 

όλων των μορφών της αξιολόγησης (αρχική, διαμορφωτική, τελική), στην αξιολόγηση 

με βάση τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών αλλά και στην 

εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών ως βασική παράμετρο ενίσχυσης 

και βελτίωσης του επαγγελματικού τους ρόλου και των αντίστοιχων διδακτικών τους 

πρακτικών (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-

description_en). 

https://tinyurl.com/y85q4ygf
https://tinyurl.com/y89qa6xg
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en


 

                                                                      125 

Μελετώντας κάποιες μεμονωμένες χώρες ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης 

που εφαρμόζουν, οι σύγχρονες τάσεις στο πεδίο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

καθιστούν την αξιολόγηση ως μια από τις συνιστώσες της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

με σκοπό την κατανόηση του επιπέδου ανάπτυξης και μάθησης των παιδιών και την 

ανατροφοδότηση και βελτίωση της διδακτικής πράξης. Στο εκπαιδευτικό σύστημα του 

Καναδά, η εφαρμογή της αξιολόγησης υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό καθώς δεν 

αποτελεί μόνο μια διαδικασία με ελεγκτικό ή διαπιστωτικό χαρακτήρα αλλά βοηθάει 

τους/τις εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν τις διδακτικές τους πρακτικές στις ανάγκες 

των παιδιών ενώ ταυτόχρονα ανατροφοδοτεί τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από την 

ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στις διαδικασίες αξιολόγησης 

και ετεροαξιολόγησής τους (Ontario Ministry of Education, 2016). Η αξιολόγηση στο 

νηπιαγωγείο περιλαμβάνει πληθώρα αξιολογικών εργαλείων, όπως: η παρατήρηση, οι 

περιγραφικές εκθέσεις, οι σημειώσεις σχετικές με τις εργασίες των παιδιών, 

πληροφορίες από τους γονείς, δείγματα εργασιών των παιδιών κ.ά. 

(http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/growingSuccessAddendum.pdf). 

Στην Αγγλία, λειτουργεί ένα καθορισμένο νομοθετικά πλαίσιο αξιολόγησης 

καθώς εφαρμόζεται “Το προφίλ του βασικού σχεδίου” (The Foundation Stage Profile) 

καλύπτοντας τα παιδιά ηλικίας τριών ετών έως την είσοδό τους στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση (Glazzard, Chadwick, Webster & Percival, 2010). Οι εκπαιδευτικοί, 

λαμβάνοντας υπόψη τον οδηγό αξιολόγησης (Foundation Stage Profile Handbook), 

παρατηρούν και καταγράφουν, βάσει συγκεκριμένων στόχων (early learning goals), τις 

δυνατότητες και ικανότητες των παιδιών σε έξι θεματικές περιοχές ανάπτυξης:  

α) προσωπική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη,  

β) επικοινωνία, γλώσσα και βασικές ικανότητες γραφής και ανάγνωσης,  

γ) μαθηματική αντίληψη,  

δ) γνώση και κατανόηση του κόσμου και του περιβάλλοντος,  

ε) φυσική και σωματική ανάπτυξη, και  

στ) δημιουργικότητα (Bradbury, 2014; Faulkner & Coates, 2013; Παπαδέας, 2007).  

Η αξιολόγηση των μαθητών στη Σκωτία αποτελεί μια συνεχή διαδικασία καθώς 

το επίπεδο ανάπτυξης των μικρών παιδιών παρακολουθείται συστηματικά. Βασικός 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/growingSuccessAddendum.pdf
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στόχος της αξιολογικής διαδικασίας είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός της διδασκαλίας 

και της μάθησης, η λήψη αποφάσεων που αφορούν τα μελλοντικά βήματα ως προς την 

ανάπτυξη των παιδιών καθώς και  η ενημέρωση των γονέων τους.  Η σύνταξη γραπτών 

αναφορών της προόδου και εξέλιξης των παιδιών αποτελεί κατάλληλη τεχνική 

διάχυσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης η οποία συνοδεύει τα παιδιά στην 

επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα. Οι γραπτές αναφορές αντανακλούν το προσωπικό στυλ 

μάθησης των παιδιών συμβάλλοντας στον αναστοχασμό και την ενημέρωση τόσο των 

μαθητών όσο και των οικογενειών τους. Επίσης προτείνεται η συνεργασία μεταξύ των 

παιδαγωγών προσχολικής εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, μέσα από ενημερωτικές συναντήσεις, κατά την περίοδο της μετάβασης 

των μικρών παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο (Hayward, 2007; 

Hutchinson & Hayward, 2007; https://tinyurl.com/ycvgh4vs).  

Στην προσχολική εκπαίδευση της Ιταλίας, οι επιδόσεις και τα μαθησιακά 

επιτεύγματα των παιδιών δεν αξιολογούνται (https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/assessment-programmes-children-over-2-3-years-23_en). 

Όμως, η παρατήρηση και οι καταγραφές  αποτελούν σημαντικά εργαλεία της 

παρακολούθησης της εξέλιξης των μικρών παιδιών για τους παιδαγωγούς προσχολικής 

ηλικίας καθώς κατανοούν καλύτερα τις δυνατότητες, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών και επικοινωνούν καλύτερα με τους γονείς 

(http://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eurydice/quaderno_eurydice_30_per_web.pd

f). Σε ορισμένες προσχολικές δομές της περιφέρειας της Ιταλίας, όπου εφαρμόζεται η 

εκπαιδευτική προσέγγιση του Ρέτζιο Εμίλια, ο φάκελος εργασιών (portfolio) και η 

παιδαγωγική τεκμηρίωση συγκαταλέγονται στις δημοφιλέστερες πρακτικές 

αξιολόγησης (http://www.oecd.org/education/school/ECECMN-Italy.pdf). Η 

διαδικασία της παρατήρησης μπορεί να οδηγήσει στη σύνταξη εκθέσεων περιγραφικού 

χαρακτήρα καθιστώντας ορατή - για γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς- την πρόοδο και 

ανάπτυξη των παιδιών σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. 

Παρομοίως, στην Ισπανία η παρατήρηση συνιστά κυρίαρχη τεχνική των 

εκπαιδευτικών καθώς εστιάζουν στη μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών λαμβάνοντας 

υπόψη βασικές αρχές και συγκεκριμένους στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Συμπληρωματικά στοιχεία της αξιολόγησης των παιδιών αποτελούν επίσης η συχνή 

επικοινωνία και συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών, η ενθάρρυνση διεξαγωγής 

συζητήσεων σε ατομικό επίπεδο εκπαιδευτικού-παιδιού και η σύνταξη τριμηνιαίων 

https://tinyurl.com/ycvgh4vs
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-programmes-children-over-2-3-years-23_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-programmes-children-over-2-3-years-23_en
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eurydice/quaderno_eurydice_30_per_web.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eurydice/quaderno_eurydice_30_per_web.pdf
http://www.oecd.org/education/school/ECECMN-Italy.pdf
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γραπτών αναφορών προόδου και εξέλιξης των παιδιών με περιγραφικό κυρίως 

χαρακτήρα (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-

early-childhood-education-and-care-10_en). 

Η αξιολόγηση στη Γαλλία κατέχει σημαντική θέση στην εκπαιδευτική 

διαδικασία των προγραμμάτων προσχολικής αγωγής. Τα παιδιά αξιολογούνται 

σύμφωνα με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών ενώ υπεύθυνοι της 

αξιολόγησης είναι οι εκπαιδευτικοί ή ομάδα παιδαγωγών οι οποίοι επιλέγουν τις 

κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και 

τους γενικότερους σκοπούς της αξιολόγησης (https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/assessment-programmes-children-over-2-3-years-15_en). Η 

άμεση και αφηγηματική αξιολόγηση καθώς και η παρατήρηση χρησιμοποιούνται 

ευρέως για την εκτίμηση της πορείας ανάπτυξης των παιδιών. Η άμεση αξιολόγηση 

υλοποιείται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ενώ η αφηγηματική αξιολόγηση και 

η παρατήρηση χρησιμοποιούνται για την εξελικτική πορεία των παιδιών σε συνεχή 

βάση. Τα μέσα αξιολόγησης που επιλέγονται συχνά από τους παιδαγωγούς είναι ο 

φάκελος εργασιών (portfolio) σε συνδυασμό με τις κλίμακες ελέγχου (checklists) 

(http://www.oecd.org/education/school/ECECMN-France.pdf).  

Από την άλλη πλευρά, στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, διαπιστώνονται 

κάποιες διαφοροποιήσεις αναφορικά με την αξιολόγηση των μικρών παιδιών. Στη 

Δανία αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη σπουδαιότητα της συνεργασίας μεταξύ 

νηπιαγωγείου και οικογένειας. Η συχνή επικοινωνία και η στενή συνεργασία αφορά 

θέματα όπως: τρόποι ομαλής ένταξης του παιδιού στο σχολείο, αμφίδρομη παροχή 

πληροφοριών για τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των 

παιδιών κ.ά. (http://www.oecd.org/education/school/SS5-country-background-report-

denmark.pdf). Η αξιολόγηση του περιβάλλοντος και της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης συνιστά σημαντική παράμετρο των προσχολικών κέντρων εκπαίδευσης 

της Δανίας και υλοποιείται μέσω της σύνταξης γραπτής αναφοράς λαμβάνοντας υπόψη 

την ολόπλευρη ανάπτυξη των μικρών παιδιών (https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/assessment-early-childhood-education-and-care-0_en).  

Στη Σουηδία, η μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών δεν αξιολογείται καθώς ο 

σκοπός της προσχολικής εκπαίδευσης είναι η ελεύθερη συμμετοχή των παιδιών σε 

παιδαγωγικές δραστηριότητες. Όμως, η παρακολούθηση της προόδου των παιδιών από 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-early-childhood-education-and-care-10_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-early-childhood-education-and-care-10_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-programmes-children-over-2-3-years-15_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-programmes-children-over-2-3-years-15_en
http://www.oecd.org/education/school/ECECMN-France.pdf
http://www.oecd.org/education/school/SS5-country-background-report-denmark.pdf
http://www.oecd.org/education/school/SS5-country-background-report-denmark.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-early-childhood-education-and-care-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-early-childhood-education-and-care-0_en
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τον/την εκπαιδευτικό προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω μελέτης της αναπτυξιακής 

εξέλιξης τους με στόχο τη βελτίωση ενώ παράλληλα κρίνεται απαραίτητη η 

επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; 

http://www.oecd.org/education/school/SS5-country-background-report-sweden.pdf).  

Στη Νορβηγία, οι εκπαιδευτικοί παρέχουν άτυπες αξιολογήσεις στους γονείς, 

σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους, σε διάφορους τομείς της ανάπτυξής τους μία 

έως δύο φορές το χρόνο. Η παρατήρηση, η παιδαγωγική τεκμηρίωση, οι συνεντεύξεις 

με τα παιδιά συμπεριλαμβάνονται στις τεχνικές αξιολόγησης των μικρών παιδιών 

(http://www.oecd.org/education/school/Early-Childhood-Education-and-Care-Policy-

Review-Norway.pdf). Το Φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση 

στη συνολική πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης του παιδιού και εστιάζει στη προσωπική 

σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή 

(http://www.oecd.org/education/school/SS5-country-background-report-finland.pdf). 

Η αξιολόγηση έχει συνεχή χαρακτήρα καθώς πραγματοποιείται παράλληλα με τη 

μαθησιακή διαδικασία ενώ οι γονείς ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για 

την πρόοδο και την εξέλιξη των παιδιών μέσα από τους φακέλους εργασιών 

(portfolios).   

Σε περιπτώσεις όπως της Ιρλανδίας, της Γερμανίας και των γερμανόφωνων 

νηπιαγωγείων της Ελβετίας, παρατηρούνται και προτείνονται τόσο οι παραδοσιακές 

(σταθμισμένα τεστ) όσο και οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης (παρατήρηση, 

φάκελος αξιολόγησης) των μικρών παιδιών (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008). Στη 

γαλλική κοινότητα του Βελγίου, η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

μάθησης και της εκπαίδευσης και έχει τριπλό σκοπό: α) την πρόγνωση, β) τη μέτρηση, 

και γ) τη διάγνωση. Σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησης είναι η συστηματική 

παρατήρηση και η παρακολούθηση της ανάπτυξης και συμπεριφοράς των παιδιών έως 

τρεις φορές το χρόνο και η συχνή ενημέρωση των γονέων, μέσω τακτικών συζητήσεων, 

για την πρόοδο και την ανάπτυξη των παιδιών τους 

(https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-

programmes-children-over-2-3-years-0_en). 

Η αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής έχει απασχολήσει τους ερευνητές, τους παιδαγωγούς, τους ειδικούς 

επιστήμονες και τους υπεύθυνους για την εκπαιδευτική πολιτική καθώς αποτελεί ένα 

http://www.oecd.org/education/school/SS5-country-background-report-sweden.pdf
http://www.oecd.org/education/school/Early-Childhood-Education-and-Care-Policy-Review-Norway.pdf
http://www.oecd.org/education/school/Early-Childhood-Education-and-Care-Policy-Review-Norway.pdf
http://www.oecd.org/education/school/SS5-country-background-report-finland.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-programmes-children-over-2-3-years-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-programmes-children-over-2-3-years-0_en
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ιδιαίτερο αντικείμενο της παιδαγωγικής επιστημονικής έρευνας και μελέτης ως προς 

την αξία και τη σημασία της στο πλαίσιο των παρεχόμενων προγραμμάτων 

προσχολικής αγωγής.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ποικιλία και η πληθώρα 

εργαλείων αξιολόγησης με διαγνωστικό-διερευνητικό χαρακτήρα, τα σταθμισμένα 

εργαλεία αξιολόγησης, οι τεχνικές διαπίστωσης της επίδοσης των μαθητών και οι 

αξιολογήσεις της σχολικής ετοιμότητας (Γουργιώτου, 2014; Γουργιώτου & Γκλιάου-

Χριστοδούλου, 2016; Goldstein & Flake, 2016; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; 

Stedron & Berger, 2014). Ταυτόχρονα, σε αντίθεση με την παραδοσιακή αξιολόγηση, 

η αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης έχει ενσωματωθεί 

στην καθημερινή εργασία αρκετών κέντρων προσχολικής εκπαίδευσης μέσα από 

διάφορες μορφές και τεχνικές, όπως: παρατήρηση, portfolio, κλίμακες 

ελέγχου/διαβάθμισης, ρουμπρίκες κ.ά. (Slentz, Early & McKenna, 2008; Snow & Van 

Hemel, 2008). 

Από την άλλη πλευρά, στην Αυστραλία, η εφαρμογή της αξιολόγησης για τη 

μάθηση συνδέεται με την κεντρική ιδέα της συλλογής και της ανάλυσης δεδομένων τα 

οποία εστιάζουν στο τι ξέρουν, πώς μαθαίνουν και τι μπορούν να κάνουν τα μικρά 

παιδιά. Πρόκειται για μια συνεχή και συνεργατική διαδικασία μεταξύ νηπιαγωγών, 

γονέων, παιδιών και επαγγελματιών, η οποία διευκολύνει τον/την εκπαιδευτικό:  

α) στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της παρούσας και μελλοντικής μάθησης των 

παιδιών,  

β) στην ενημέρωση της μαθησιακής ανάπτυξης και εξέλιξης των παιδιών,  

γ) στην ανίχνευση παιδιών που μπορεί να χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη ή 

βοήθεια,  

δ) στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του μαθησιακού περιβάλλοντος και 

των διδακτικών προσεγγίσεων, και  

ε) στον αναστοχασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(https://docs.education.gov.au/system/files/doc/other/belonging_being_and_becoming

_the_early_years_learning_framework_for_australia._v5_docx.pdf).  

Οι τεχνικές που υιοθετούνται για την αξιολόγηση των μικρών παιδιών 

ακολουθούν την τάση των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης. Η μέθοδος του 

portfolio, οι ιστορίες μάθησης (learning stories), η παρατήρηση και οι καταγραφές, 

https://docs.education.gov.au/system/files/doc/other/belonging_being_and_becoming_the_early_years_learning_framework_for_australia._v5_docx.pdf
https://docs.education.gov.au/system/files/doc/other/belonging_being_and_becoming_the_early_years_learning_framework_for_australia._v5_docx.pdf
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αποτελούν μερικές ενδεικτικές μεθόδους αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση 

της Αυστραλίας (Grieshaber, 2018; Ρεκαλίδου, 2016α; 

www.oecd.org/education/school/Monitoring-Quality-in-ECEC-Australia.pdf). 

 Συνοψίζοντας, καθίσταται σαφές ότι τα προγράμματα προσχολικής 

εκπαίδευσης διαφόρων χωρών αποδίδουν μια αυξανόμενη έμφαση στην αξιολόγηση 

του παιδιού μέσα από την καθημερινή διδακτική πράξη, παρέχοντας αφενός 

πληροφορίες για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών σε όλους τους τομείς και 

αφετέρου νέες προοπτικές αποτελεσματικής μάθησης και ποιοτικής βελτίωσης της 

διδασκαλίας. 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου ήταν η εννοιολογική προσέγγιση και η 

αποσαφήνιση βασικών όρων του περιεχομένου της αξιολόγησης στο πεδίο της 

προσχολικής εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση αποτελεί μια συστηματική διαδικασία 

συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας πληροφοριακών δεδομένων με σκοπό την 

αποτίμηση της αξίας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών σκοπών. Η 

αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο προσφέρει αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες που 

αφορούν αφενός το αναπτυξιακό και μαθησιακό επίπεδο του παιδιού και αφετέρου τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό της μάθησης και της διδασκαλίας. Ανεξάρτητα από τις μορφές 

(αρχική, διαμορφωτική, τελική) και τα είδη της αξιολόγησης (παραδοσιακή, 

εναλλακτική), ο σχεδιασμός των περισσότερων προγραμμάτων προσχολικής αγωγής, 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, έχει ενσωματώσει την αξιολογική 

διαδικασία ως βασικό οργανικό στοιχείο κατανόησης της ολιστικής φύσης της εξέλιξης 

και της μάθησης των μικρών παιδιών. Οι σύγχρονες θεωρητικές τάσεις της 

εκπαίδευσης υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τη χρήση της αυθεντικής/εναλλακτικής 

αξιολόγησης στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης ως πλέον αποτελεσματική και 

αναπτυξιακά κατάλληλη πρακτική για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. 

Βασικές μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης, που χρησιμοποιούνται ευρέως, είναι η 

συστηματική παρατήρηση και ο φάκελος εργασιών (portfolio) ενώ οι συνηθέστερες 

τεχνικές συλλογής και καταγραφής της μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών είναι οι 

κλίμακες ελέγχου/διαβάθμισης, οι συνεντεύξεις με τα παιδιά, οι ανεκδοτικές 

καταγραφές, το παιδαγωγικό ημερολόγιο, οι φωτογραφήσεις, οι βιντεοσκοπήσεις, οι 

http://www.oecd.org/education/school/Monitoring-Quality-in-ECEC-Australia.pdf
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μαγνητοφωνήσεις και η αυτοαξιολόγηση/ετεροαξιολόγηση. Η ενίσχυση της 

συμμετοχής παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών στη διαδικασία της αξιολόγησης 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και 

προτείνεται σε αρκετά προγράμματα προσχολικής αγωγής. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο του 

περιεχομένου της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum 

based assessment) και περιγράφονται ο σκοπός και οι στόχοι της αξιολόγησης βάσει 

αναλυτικού προγράμματος. Επιπρόσθετα, γίνεται μια εκτενής αναφορά στα μοντέλα 

και τις εφαρμογές της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα. Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο του περιεχομένου της αξιολόγησης 

βασισμένης στην επίδοση (performance assessment) και περιγράφονται ο σκοπός και 

οι στόχοι της αξιολόγησης της επίδοσης. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι μορφές και οι 

τεχνικές της αξιολόγησης της επίδοσης ενώ, τέλος, περιγράφεται εκτενώς το εργαλείο 

αξιολόγησης Work Sampling System που απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής και 

σχολικής εκπαίδευσης και στηρίζεται στη χρήση εναλλακτικών τεχνικών και μεθόδων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με το 

σχεδιασμό της διδασκαλίας και τις διαδικασίες της μάθησης. Τις τελευταίες δεκαετίες, 

οι νέες προσεγγίσεις των παιδαγωγικών επιστημών επικεντρώνονται στη διασφάλιση 

της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση όλων 

των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση 

του μαθητή αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης και της 

αγωγής καθώς εκλαμβάνεται ως μια αναστοχαστική, διδακτική και μαθησιακή 

διαδικασία με πολλαπλά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες. 

Οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και θεωρητικές προσεγγίσεις θέτουν 

στο επίκεντρο της αξιολογικής διαδικασίας την ατομική μαθησιακή πορεία κάθε 

παιδιού, από την οποία αναδεικνύονται τόσο οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και οι 

δυνατότητες του όσο και οι ποικίλες παιδαγωγικές διαστάσεις και πτυχές της 

μαθησιακής διαδικασίας. Έτσι, η αξιολόγηση σχετίζεται με τη δημιουργία και την 

αποτύπωση της “μαθησιακής ταυτότητας” του κάθε παιδιού και της αναπτυξιακής 

πορείας που διανύει σε συνάρτηση με τους επιδιωκόμενος στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών και το παρεχόμενο παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο 

συντελείται η διαδικασία της μάθησης και της γνώσης. 

Πολλοί ερευνητές και μελετητές, στο πλαίσιο της εναλλακτικής αξιολόγησης, 

τονίζουν με έμφαση τον ανατροφοδοτικό, προγνωστικό και διαγνωστικό ρόλο της 

αξιολογικής διαδικασίας, αναδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αξιολόγηση σε 

αναγκαία συνθήκη της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής (Bagnato, 2007; Gullo, 

2005; Koh, 2017). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μάθηση συνιστά μια πολύπλοκη 

διαδικασία, όπου αλληλεπιδρούν αρκετοί παράγοντες (κοινωνικό-πολιτισμικοί, ο 

ατομικός ρυθμός και το προσωπικό στυλ μάθησης κάθε παιδιού, το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών, οι διδακτικές στρατηγικές κ.ά.), η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης 
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της αξιολόγησης στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική όπως και η αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων/εργαλείων αξιολόγησης 

στην εκπαιδευτική/διδακτική διαδικασία.  

Μεταξύ των άλλων, αποτελέσματα ερευνών και μελετών (McLachlan, Fleer & 

Edwards, 2018; Muskin, 2015; Shepard, 2000) έχουν δείξει ότι τόσο το περιεχόμενο 

όσο και η ίδια η διαδικασία της αξιολόγησης συνδέονται με δυο σημαντικούς 

παράγοντες: το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (curriculum) και τη διδακτική 

διαδικασία (instruction). Σύμφωνα με τον Gullo (2010), το αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών είναι αυτό που μπορεί να προσδιορίσει και να καθορίσει τα εργαλεία και τις 

στρατηγικές αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Επιπλέον, όπως τονίζει η Shepard 

(2000), η αξιοποίηση ποικίλων πληροφοριών που απορρέουν από την αξιολογική 

διαδικασία πρέπει να αποτελεί οργανικό στοιχείο της συνεχούς μαθησιακής 

διαδικασίας, η οποία μπορεί να αναβαθμιστεί υπό την προϋπόθεση ότι η αξιολόγηση, 

το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και η διδακτική διαδικασία λειτουργούν 

ενοποιητικά μεταξύ τους.   

Στη διεθνή βιβλιογραφία και εκπαιδευτική πρακτική προτείνεται η αξιοποίηση 

και η εφαρμογή της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum-

based assessment) και της αξιολόγησης της επίδοσης (performance-based assessment). 

Οι δυο μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης διαφέρουν από τις παραδοσιακές μορφές 

καθώς αναπτύσσονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο καθημερινών αυθεντικών 

καταστάσεων και δραστηριοτήτων που έχουν νόημα για τα παιδιά, εστιάζοντας στην 

αποτίμηση των γνώσεων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των στάσεων των 

παιδιών αλλά και σε σημαντικές πτυχές και διαστάσεις της αναπτυξιακής μάθησής 

τους, καθόλη τη διάρκεια της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας στο σύνολό της 

(Bagnato, 2007; Κωνσταντίνου, 2004; Losardo & Notari-Syverson, 2011; Notari-

Syverson & Losardo, 2004).   

Η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα, ως μια ευρύτερη 

προσέγγιση εναλλακτικής αξιολόγησης, συνδέει με άμεσο τρόπο τη διαδικασία της 

τόσο με το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών όσο και με τις 

διδακτικές στρατηγικές που εφαρμόζονται από τον/την εκπαιδευτικό στην τάξη (Burns 

& Parker, 2014; Oosterhof, 2014; Stefanko, 2011). Πρόκειται για μια εναλλακτική 

μορφή εκπαιδευτικής αξιολόγησης, η οποία λειτουργεί ενοποιητικά ανάμεσα στην 
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αρχική αξιολόγηση, στο σχεδιασμό στόχων παρέμβασης και στην τελική αξιολόγηση 

(Bagnato, 2007; Bagnato, Neisworth, & Munson, 1997; Hosp, Hosp, Howell & Allison, 

2016; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008).  

Αντίστοιχα, η αξιολόγηση της επίδοσης εμπλέκει τους μαθητές ενεργά, ώστε 

να επιδείξουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στρατηγικές τους 

από διάφορες μαθησιακές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, 

δημιουργώντας ένα έργο ή να λάβουν ενεργό ρόλο σε μια δραστηριότητα, με βάση τους 

επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους (Ainsworth & Viegut, 2006; Colley, 2008; 

Γεωργούσης, 1998; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008). Η ενεργός συμμετοχή των 

μαθητών στην εναλλακτική διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης ευνοεί και 

υποστηρίζει τη καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως είναι η συνεργασία, η 

κριτική σκέψη, η επίλυση σύνθετων προβλημάτων, η δημιουργικότητα, η κοινή 

ευθύνη, η διαχείριση και η λήψη κοινών αποφάσεων, η επικοινωνία, η μεταγνώση κ.ά. 

(Darling-Hammond & Adamson, 2010; Stanley, 2014).  

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω εισαγωγικές επισημάνσεις, ο σκοπός αυτού 

του κεφαλαίου είναι να διευκρινιστούν και να οριοθετηθούν οι έννοιες της 

αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα και της αξιολόγησης της επίδοσης 

του μαθητή. Στη συνέχεια του κεφαλαίου που ακολουθεί παρουσιάζονται ο σκοπός, οι 

στόχοι και τα διάφορα μοντέλα-εφαρμογές των δύο εναλλακτικών-αυθεντικών μορφών 

αξιολόγησης Τέλος, αναγνωρίζοντας τη σημασία του πλαισίου στο οποίο υλοποιείται 

και εφαρμόζεται η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα και η αξιολόγηση 

της επίδοσης του μαθητή, γίνεται αναφορά στο εργαλείο αξιολόγησης Work Sampling 

System, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση των παιδιών στην προσχολική 

και πρώτη σχολική εκπαίδευση και βασίζεται στις αρχές των δύο προαναφερόμενων 

εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης. 

 

3.1 Η έννοια της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα 

 

Η έννοια και το περιεχόμενο της αξιολόγησης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, 

συνδέεται αναμφίβολα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών καθώς οι θεωρητικές 

προσεγγίσεις για τη μάθηση και την ανάπτυξη των μικρών παιδιών, στις οποίες 
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στηρίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα και οι βασικές θεωρίες οι οποίες καθοδηγούν τη 

διαμόρφωση του περιεχομένου και των στόχων ενός σύγχρονου αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών, επηρεάζουν τόσο το σκοπό όσο και τις πρακτικές της 

αξιολόγησης (Gareis & Grant, 2015; Jackman, 2012; McLachlan, Fleer & Edwards, 

2018). Στο πλαίσιο αυτό, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και η αξιολόγηση 

αποτελούν αλληλένδετες έννοιες και όψεις μιας ολιστικής παιδαγωγικής πρακτικής με 

σημαντικές ποιοτικές διαστάσεις σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία και τη διαδικασία της 

μάθησης των παιδιών. 

Η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum-based 

assessment-CBA) άρχισε να χρησιμοποιείται και να συνδέεται κατά τις δεκαετίες 1980 

και 1990 με το πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας 

και της ψυχολογίας εν μέσω εκπαιδευτικών και ψυχολογικών μεθόδων μέτρησης και 

αξιολόγησης της προόδου των μαθητών (Jenkins & Fuchs, 2012; Tucker, 1985). Σε 

επίπεδο ορολογίας, κάποιες φορές διάφορες έννοιες χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες 

ή ταυτόσημες με την έννοια της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα, 

όπως είναι η αξιολόγηση βασισμένη στην αποτίμηση (curriculum-based evaluation-

CBE) και η αξιολόγηση βασισμένη στη μέτρηση (curriculum-based measurement-

CBM). Οι Hosp κ.ά. (2016) υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση βασισμένη στην 

αποτίμηση (CBE) συνδέεται με τις έννοιες της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα και στη μέτρηση καθώς συνιστούν απαραίτητα στοιχεία στο πλαίσιο λήψης 

αποφάσεων εκπαιδευτικού και διδακτικού σχεδιασμού. 

Παρά τη μακρόχρονη διαδρομή της, η έννοια της αξιολόγησης βασισμένης στο 

αναλυτικό πρόγραμμα δεν έχει έναν μοναδικό ορισμό. Αντιθέτως, διαπιστώνονται 

πολλές διαφορετικές εννοιολογικές προσεγγίσεις που συνάδουν με το σκοπό και τους 

στόχους της. Όπως επισημαίνει ο Gickling (1981), η αξιολόγηση βασισμένη στο 

αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί μια διαδικασία για τον προσδιορισμό των 

εκπαιδευτικών αναγκών ενός μαθητή λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή και διαρκή 

απόδοσή του στο διδακτέο περιεχόμενο του μαθήματος με απώτερο στόχο τη λήψη 

αποτελεσματικών διδακτικών αποφάσεων.  

Για τον Tucker (1985), η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα 

αποτελεί μια διαδικασία μέτρησης των επιτευγμάτων ενός συγκεκριμένου μαθητή σε 

συνάρτηση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα όπως αυτά ορίζονται από το αναλυτικό 



 

                                                                      136 

πρόγραμμα σπουδών ενώ συνιστά παράλληλα «μια μεθοδολογική προσέγγιση η οποία 

βοηθά τους/τις εκπαιδευτικούς να ανακαλύψουν “το παράθυρο της γνώσης και της 

μάθησης” ανάμεσα στην απογοήτευση και την πλήξη που υπάρχει στους μαθητές» (σ. 

201).  

Η αξιολόγηση βασισμένη στο πρόγραμμα σπουδών (CBA), όπως επισημαίνουν 

οι Gickling και Thompson (1985), αποτελεί μια εναλλακτική λύση έναντι των 

παραδοσιακών πρακτικών αξιολόγησης, καθώς η από κοινού χρήση του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών και της αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς προσφέρει 

πληθώρα ευκαιριών για την αποτίμηση της προόδου των παιδιών και τη βελτίωση των 

στρατηγικών της διδασκαλίας τους. Βασικά κεντρικά σημεία στα οποία εστιάζει η 

αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα, όπως τονίζουν οι Gickling και 

Thompson (1985) είναι τα εξής:  

(α) το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών συνιστά την πιο βασική και ουσιαστική οδό 

για την αξιολόγηση στην τάξη,  

(β) το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών θέτει ξεκάθαρες απαιτήσεις από τον 

εκπαιδευόμενο, και  

(γ) το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να τίθεται σε έλεγχο όταν τα αποτελέσματα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας συνάδουν με την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών. 

Ο Deno (1987), εστιάζοντας στην έννοια της αξιολόγησης βασισμένης στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, γράφει ότι «αποτελεί το σύνολο των διαδικασιών μέτρησης που 

χρησιμοποιεί την άμεση παρατήρηση και την καταγραφή των επιδόσεων του μαθητή 

στο τοπικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ως βάση για τη συλλογή πληροφοριών 

ώστε να ληφθούν διδακτικές αποφάσεις» (σελ. 41). Αναμφίβολα, η έννοια της 

αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα παραπέμπει σε έναν ευρύ και 

πολυσύνθετο όρο εναλλακτικής αξιολόγησης όπου η διαδικασία της αξιολόγησης 

συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και τις 

διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον της σχολικής τάξης 

(Cohen & Spenciner, 1994).  

Αξιολογώντας τη μαθησιακή πορεία και ανάπτυξη ενός παιδιού στο αυθεντικό 

σχολικό του περιβάλλον, ο/η εκπαιδευτικός συλλέγει πολύτιμες πληροφορίες και 

δεδομένα για όλες τις πιθανές παραμέτρους που επηρεάζουν τη μάθησή του, γεγονός 
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που συνιστά την απαρχή κάθε διαδικασίας βελτίωσης και σχεδιασμού του αναλυτικού 

προγράμματος (Bergen & Mosley-Howard, 1994; Gullo, 2013; Macy & Bagnato, 2010; 

Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008). Η έννοια της αξιολόγησης που βασίζεται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Nitko (1995), αναφέρεται στην αποτύπωση 

της μάθησης, των γνώσεων ή των δεξιοτήτων που επιδιώκεται να κατακτήσουν τα 

παιδιά σύμφωνα με τις μαθησιακές επιδιώξεις και τους διδακτικούς στόχους που 

διέπουν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.   

Οι Idol, Nevin και Paolucci-Whitcomb (1999) περιγράφουν την αξιολόγηση 

βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα ως μια εξεταστική δοκιμασία βάσει κριτηρίων η 

οποία είναι σχεδιασμένη από τον/την εκπαιδευτικό με απώτερο σκοπό τον 

αναστοχασμό ως προς το παιδαγωγικό περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών. Αντίστοιχα οι Harris και Passigna (1999) προσθέτουν ότι η αξιολόγηση 

βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα συνιστά μια πρακτική όπου οι μαθητές 

καλούνται να εκτελέσουν εργασίες στο πλαίσιο των μαθησιακών στόχων του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την 

αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι απαραίτητες για την 

υποστήριξη της μάθησης των μαθητών και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Για τις King-Sears, Burgess και Lawson (1999) η αξιολόγηση βασισμένη στο 

αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί το σύνολο των άμεσων και συχνών μετρήσεων των 

παρατηρούμενων συμπεριφορών των παιδιών ως προς την πρόοδο που σημειώνουν σε 

συνάρτηση με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Η αξιολόγηση 

που βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελεί συνώνυμο της 

μέτρησης όλων των δεξιοτήτων που κατακτούν οι μαθητές αλλά ταυτίζεται 

περισσότερο με την ανίχνευση και την αποτίμηση δεξιοτήτων καίριας σημασίας που 

λειτουργούν ως δείκτες της μαθησιακής προόδου και εξέλιξης των παιδιών. 

Οι Howell, Kurns και Antil (2002) υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση βασισμένη 

στο αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κάθε αξιολογική προσέγγιση η οποία 

χρησιμοποιεί το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθητή ως βάση προκειμένου να 

ληφθούν διδακτικές αποφάσεις που σχετίζονται με τις αναπτυξιακές και ακαδημαϊκές 

ανάγκες κάθε παιδιού. Οι McLean, Wolery και Bailey (2004) θεωρούν ότι η 

αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα συνιστά τη διαδικασία αποτίμησης 

των δεξιοτήτων και των γνώσεων που έχει κατακτήσει κάθε παιδί σε ατομικό επίπεδο 
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σε σχέση με τους στόχους του επίσημου αναλυτικού προγράμματος σπουδών. 

Επιπρόσθετα, η χρήση της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα αφορά 

την ανάπτυξη και εφαρμογή μεμονωμένων εκπαιδευτικών στόχων, διδακτικών 

παρεμβάσεων και βελτιωτικών τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ενώ συμβάλλει ταυτόχρονα στη συνεχή παρακολούθηση του 

αναπτυξιακού επιπέδου των μικρών παιδιών. 

Σύμφωνα με τους Thomas, Allman και Beech (2004), ο όρος “αξιολόγηση 

βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα” χρησιμοποιείται για διαδικασίες συνεχούς 

αξιολόγησης που αποσκοπούν στην περιοδική παρακολούθηση της καθημερινής 

απόδοσης του μαθητή σε σχέση με αυτό που διδάσκεται. Συνεπώς, η αξιολόγηση 

βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα αντανακλά το επίπεδο της μάθησης και της 

προόδου του μαθητή, μέσω του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, και προσδιορίζει 

ταυτόχρονα εάν αυτή η πρόοδος είναι επαρκής. Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, η 

αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα: 

• βασίζεται στις επιδιωκόμενες δεξιότητες που πρέπει να κατακτήσουν οι 

μαθητές, όπως αυτές ορίζονται από τις αρχές και τους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών,  

• αποτελεί μια επαναλαμβανόμενη παιδαγωγική πρακτική που υλοποιείται συχνά 

καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, και 

• χρησιμοποιείται ως βάση για τη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

με απώτερο πάντα σκοπό την ενίσχυση της μάθησης των παιδιών. 

Κατά τον Bagnato (2007), η έννοια της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα ορίζεται και ταυτίζεται με την έννοια της μέτρησης βάσει κριτηρίων, η 

οποία χρησιμοποιεί τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών ως κριτήρια 

για τον προσδιορισμό των διδακτικών στόχων και της αξιολόγησης της πορείας και της 

προόδου του μαθητή. Η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα δίνει 

έμφαση στην παρακολούθηση της επίδοσης και της προόδου του μαθητή, με βάση το 

ζητούμενο των διδακτικών στόχων, καταδεικνύοντας τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τα 

μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιτεύγματα των παιδιών στις διάφορες μαθησιακές 

περιοχές του αναλυτικού προγράμματος σπουδών.  
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Σύμφωνα με τις Losardo και Notari-Syverson (2011), η αξιολόγηση βασισμένη 

στο αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί μια άμεση και ακριβή διαδικασία εφαρμογής 

στρατηγικών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού περιεχομένου με βάση ένα κριτήριο ή 

ένα πρότυπο επίδοσης. Υπογραμμίζουν δε πως η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό 

πρόγραμμα, ως διαδικασία και πρακτική, αποβλέπει: α) στον προσδιορισμό του τι έχει 

μάθει κάθε παιδί σε σχέση με ένα πρότυπο στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος, και β) στη βελτιστοποίηση και αναπροσαρμογή της διδασκαλίας. 

Συλλέγοντας πληροφορίες από αξιολογήσεις αναφερόμενες σε κριτήρια, ο/η 

εκπαιδευτικός λαμβάνει αποφάσεις διδακτικού σχεδιασμού που αφορούν την 

προώθηση και επέκταση της γνώσης των μικρών παιδιών. 

Από την πλευρά της, η Shapiro (2011) περιγράφει την αξιολόγηση βασισμένη 

στο αναλυτικό πρόγραμμα ως μια εναλλακτική προσέγγιση αξιολόγησης, η οποία έχει 

σχεδιαστεί για να υποβοηθήσει την αποτίμηση της προόδου των μαθητών και την 

υλοποίηση πρώιμων παρεμβάσεων μέσα από τη λήψη κατάλληλων εκπαιδευτικών 

αποφάσεων που αφορούν το αναπτυξιακό και μαθησιακό επίπεδο του παιδιού. Η 

συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που προκύπτουν από την αξιολόγηση 

βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών παρέχουν τη δυνατότητα στον/στην 

εκπαιδευτικό να λάβει ουσιώδεις εκπαιδευτικές αποφάσεις αναφορικά με τις 

μεταβλητές και τις παραμέτρους που επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις κάθε 

μαθητή. 

Συνοψίζοντας, σε σχέση με τις ερμηνείες που δίνονται σε θεωρητικό 

τουλάχιστον επίπεδο για τον όρο και το περιεχόμενο της αξιολόγησης βασισμένης στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, προκύπτει η διαπίστωση ότι η αξιολόγηση που βασίζεται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, ως εναλλακτική προσέγγιση, ενοποιεί στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών 

και τις διδακτικές στρατηγικές που εφαρμόζονται στην τάξη. Ως εκ τούτου, η 

αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι απαραίτητη για τον/την 

εκπαιδευτικό προκειμένου να κατανοήσει αφενός την κατάκτηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τα παιδιά και αφετέρου να οδηγηθεί σε κατάλληλους 

μελλοντικούς σχεδιασμούς ώστε να υποστηρίξει ανάλογα τα παιδιά.  

 

3.2 Σκοπός και στόχοι της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα 



 

                                                                      140 

 

Η εφαρμογή της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα 

αποσκοπεί:  

α) στην κατανόηση και διαπίστωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων του μαθητή,  

β) στον προσδιορισμό των αναγκών, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των 

παιδιών σε σχέση με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών,  

γ) στη συλλογή και ερμηνεία των αξιολογικών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων 

διδακτικού σχεδιασμού, και  

δ) στην αποτίμηση της προόδου και της εξέλιξης των μαθητών (Cohen & 

Spenciner, 1994; Hosp et al., 2016; Jones, 2008; Little & Akin-Little, 2014; 

McLachlan, Fleer & Edwards, 2018; Notari-Syverson & Losardo, 2004; Ντολιοπούλου 

& Γουργιώτου, 2008).  

Για τους Gickling και Thompson (1985), η εφαρμογή της αξιολόγησης 

βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους 

εκπαιδευτικούς ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

βασιζόμενοι σε ρητά καθορισμένες ενέργειες. Η ανάπτυξη και η χρήση ενός 

συστήματος αξιολόγησης που βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

διευκολύνει τον/την εκπαιδευτικό να οδηγηθεί με ασφάλεια σε εκπαιδευτικούς 

σχεδιασμούς παρεμβάσεων θέτοντας σαφείς μαθησιακές επιδιώξεις και διδακτικούς 

στόχους την κατάλληλη χρονική περίοδο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ίδιοι 

ερευνητές, ο σκοπός της αξιολόγησης που πραγματοποιείται με βάση το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών αφορά την εξάλειψη της εκπαιδευτικής ανισότητας ως προς τις 

δεξιότητες και ικανότητες κανονικών μαθητών και μαθητών με χαμηλές επιδόσεις 

αλλά και των υπερβολικών απαιτήσεων που αναδύονται από τη στοχοθεσία του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών.  

Η Truesdell (1987) τονίζει τη σημασία της χρήσης της αξιολόγησης βάσει 

αναλυτικού προγράμματος σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καθώς υποστηρίζει 

ότι ο σκοπός της είναι η αποτύπωση και η αποτίμηση της μαθητικής επίδοσης και του 

επιπέδου λειτουργίας της στο περιεχόμενο του μαθήματος συγκεκριμένων τάξεων 

ώστε να καθοριστούν επακριβώς οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών. Η υιοθέτηση 

της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητη για την 
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κατανόηση και την ερμηνεία της συμπεριφοράς του παιδιού σε σχέση με τις 

εκπαιδευτικές απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου σχολικού πλαισίου. Αναλυτικότερα, ο/η 

εκπαιδευτικός μέσα από τη χρήση της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα εντοπίζει τα προβλήματα των μαθητών, συνδυάζει τις διδακτικές τους 

ανάγκες με τις δυνατότητες και τις ικανότητες τους και λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά 

με το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας του, λαμβάνοντας υπόψη τους 

μαθησιακούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών.  

Επιπλέον, συναφής με τις απόψεις της Truesdell είναι η θέση της Obi (2010), η 

οποία αναφέρει ότι η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί το 

κατάλληλο μεθοδολογικό πλαίσιο προσέγγισης και υποστήριξης παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή με μαθησιακές δυσκολίες. Η αξιολόγηση αυτής της μορφής 

αντανακλά ουσιαστικά το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών 

παρέχοντας στον/στην εκπαιδευτικό τη δυνατότητα:  

α) να οργανώσει και να θέσει προτεραιότητες αναφορικά με το σκοπό και τους 

στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, 

β) να αναπτύξει στρατηγικές αξιολόγησης που αντικατοπτρίζουν τις προσκτηθείσες 

γνώσεις και δεξιότητες του μαθητή, και  

γ) να διευρύνει τις δυνατότητες των προοπτικών για το μελλοντικό σχεδιασμό της 

πορείας και των αποτελεσμάτων της μάθησης μέσα στο συγκείμενο του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών. 

Όπως επισημαίνουν οι Gickling, Shane και Groskery (1989), σκοπός της 

αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι να καθοδηγήσει τη 

μαθησιακή και την εκπαιδευτική διαδικασία υπό το πρίσμα βέλτιστων μαθησιακών 

συνθηκών που συνάδουν με την αποτελεσματική διδασκαλία και προάγουν τη μάθηση 

και την ανάπτυξη των παιδιών. Ως εκ τούτου, ο σημαντικότερος στόχος της 

αξιολόγησης βάσει αναλυτικού προγράμματος είναι η διασφάλιση κατάλληλων 

εκπαιδευτικών πρακτικών υψηλής ποιότητας με σκοπό την παρακολούθηση της 

εξέλιξης των παιδιών, την προαγωγή της μάθησης και τη βελτίωση της προόδου τους.  

Η χρήση της αξιολόγησης βάσει αναλυτικού προγράμματος επιτρέπει 

στον/στην εκπαιδευτικό, παρατηρώντας την αναδυόμενη μάθηση των παιδιών, να 

διαπιστώσει γενικότερα τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους και να τεκμηριώσει 
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ειδικότερα την πρόοδο τους σε σχέση με τους μαθησιακούς στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών μέσα από τη συλλογή δεδομένων-πληροφοριών. Οι 

πληροφορίες που συλλέγονται είναι χρήσιμες καθώς αποτελούν τη βάση για αποφάσεις 

σχεδιασμού και πρόσθετης στήριξης των μαθητών προκειμένου να βελτιώσουν τις 

μαθησιακές τους προσπάθειες (Dockrell & McShane, 1993). Μια τέτοιου είδους 

αξιολόγηση που εμπεριέχει πληθώρα πληροφοριών, στην περίπτωση αυτή, είναι 

κομβικής σημασίας για τον/την εκπαιδευτικό προκειμένου να θέσει στόχους που 

αφορούν την υποστήριξη και την επέκταση της μάθησης των παιδιών σε ατομικό ή 

ομαδικό επίπεδο (Phye, 1997).  

Οι Cohen και Spenciner (1994), αναφερόμενοι στο σκοπό της αξιολόγησης που 

βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα, επισημαίνουν ότι χρησιμοποιείται για:  

α) να προσδιορίσει το βαθμό συμμετοχής ενός παιδιού σε ένα συγκεκριμένο 

πρόγραμμα και σε αντίστοιχες μαθησιακές εμπειρίες,  

β) να αναπτύξει ένα ειδικό πρόγραμμα και διδακτικούς στόχους για το 

συγκεκριμένο παιδί λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις του στο πλαίσιο της σχολικής 

τάξης, και 

γ) να αξιολογήσει την εξέλιξη του σε συνάρτηση με το αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών. 

Σύμφωνα με τους Gickling και Rosenfield (1995), η υλοποίηση και η εφαρμογή 

της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως βασικό σκοπό να 

δώσει απαντήσεις στην εξής τυπολογία ερωτήσεων: 

• Τι γνωρίζει ο μαθητής; 

• Τι μπορεί να κάνει ο μαθητής; 

• Ποιος είναι ο τρόπος σκέψης του μαθητή; 

• Πώς προσεγγίζει ο μαθητής κάτι για το οποίο δεν είναι βέβαιος; 

• Ως εκπαιδευτικός, ποια είναι τα επόμενα μου βήματα; 

Οι Harris και Pasigna (1999) θεωρούν ότι ο στόχος της αξιολόγησης 

βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι αφενός η ελαχιστοποίηση και η απάλειψη 

της σχολικής αποτυχίας και αφετέρου η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
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εκπαιδευτικής και διδακτικής διαδικασίας στη σχολική τάξη. Ειδικότερα, οι ίδιοι 

συγγραφείς  διακρίνουν πέντε βασικές λειτουργίες της αξιολόγησης βασισμένης στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, οι οποίες είναι:  

α) η δημιουργία ατομικών προφίλ των μαθητών με διαγνωστικό χαρακτήρα, 

β) η διαρκής βελτίωση της μάθησης του παιδιού και της διδασκαλίας,  

γ) η συνεχής παρακολούθηση της ακαδημαϊκής προόδου των μαθητών,  

δ) η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και  

ε) η αποτίμηση της αξίας και της αποτελεσματικότητας του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για αναθεώρηση και βελτίωση. 

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία και τη χρήση του μαθητικού προφίλ 

με διαγνωστικό σκοπό, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι, αν και ο όρος “διάγνωση” 

χρησιμοποιείται περισσότερο για τον εντοπισμό και τον καθορισμό ενός μαθησιακού 

προβλήματος, ένα προφίλ διαγνωστικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης 

βάσει αναλυτικού προγράμματος, επικεντρώνεται κυρίως στις δεξιότητες και τις 

ικανότητες κάθε μαθητή. Σκοπός της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα είναι o επακριβής προσδιορισμός του επιπέδου μάθησης των παιδιών αλλά 

και των επιτευγμάτων τους σε συνάρτηση με το μαθησιακό συνεχές στο ευρύτερο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί 

τη βάση για αυτό το μαθησιακό συνεχές.   

Σε σχέση με τη βελτίωση της μάθησης του παιδιού και τη βελτίωση της 

διδασκαλίας, οι διάφορες μέθοδοι και τεχνικές της αξιολόγησης βασισμένης στο 

αναλυτικό πρόγραμμα παρέχουν τη δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό αφενός να 

ενισχύσει την ποιότητα της μάθησης των παιδιών μέσα από το σχεδιασμό αποφάσεων 

σχετικών με τις δυνατότητες τους και αφετέρου να επανεξετάσει τους στόχους της 

διδασκαλίας και της μάθησης στη βάση της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής. 

Αναφορικά με την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών, είναι σημαντικό ο/η 

εκπαιδευτικός να έχει συνειδητοποιήσει την έννοια, τους στόχους και τη λειτουργία 

της αξιολόγησης σε συνάρτηση με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών προκειμένου να 

διαμορφώσει μια ουσιαστική και τεκμηριωμένη εικόνα για κάθε παιδί χωριστά.  
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Η χρήση της αξιολόγησης βάσει αναλυτικού προγράμματος στην αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί μια φυσική προέκταση της διαδικασίας 

παρακολούθησης της προόδου των μαθητών αφού αποδεικνύεται ως μια ιδανική 

προσέγγιση αποτύπωσης της συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης κάθε μαθητή 

ξεχωριστά. Τέλος, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του αναλυτικού 

προγράμματος στοχεύει στη διερεύνηση της επίτευξης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων με βάση τους προκαθορισμένους στόχους και στη λήψη αποφάσεων 

που σχετίζονται με την ανατροφοδότηση και τον ανασχεδιασμό της διδασκαλίας, τη 

διάγνωση προβλημάτων και τη βελτίωση ή πιθανή αναθεώρηση του υπάρχοντος 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών.   

Αρκετοί ερευνητές επισημαίνουν τη σημασία της σύνδεσης ανάμεσα στην 

αξιολόγηση, το αναλυτικό πρόγραμμα, τη διδακτική παρέμβαση και τους στόχους που 

αυτή εξυπηρετεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Burns, 2002; Cundari & 

Suppa, 1988; Deno, 1985; Dombrowski, 2003; Shapiro & Derr, 1990). Η εναρμόνιση 

μεταξύ των διδακτικών στόχων, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης συνιστά το 

μεθοδολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο/η εκπαιδευτικός κατανοεί και αναλύει τις 

μαθησιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αξιοποιεί τους αναδυόμενους 

στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, λαμβάνει αποφάσεις και επιλέγει 

διδακτικές πρακτικές και στρατηγικές παρέμβασης για τα επόμενα μαθησιακά βήματα 

των μαθητών (Burns, Dean & Klar, 2004; Lidz, 2003; Shapiro, 1990; Shinn, Rosenfield 

& Knutson, 1989).  

O Bagnato (2007) υποστηρίζει ότι η εφαρμογή της αξιολόγησης βάσει 

αναλυτικού προγράμματος αποτελεί τη βέλτιστη προσέγγιση που χρησιμοποιείται από 

τον/την εκπαιδευτικό με σκοπό την επίτευξη τεσσάρων βασικών στόχων, οι οποίοι 

είναι:  

α) ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων παρακολούθησης ενός προγράμματος από το 

μαθητή,  

β) ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του προγράμματος,  

γ) η παρακολούθηση της εξέλιξης και της προόδου του παιδιού, και  

δ) η αποτίμηση του προγράμματος.  
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Η αξιολόγηση βάσει αναλυτικού προγράμματος είναι μέρος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και για την υλοποίησή της εκείνο που επιδιώκεται είναι να μπορεί ο/η 

εκπαιδευτικός να προσδιορίζει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των παιδιών, να 

παρατηρεί την πρόοδο τους στην κατάκτηση δεξιοτήτων και να αναδιαμορφώνει τις 

στρατηγικές του διευκολύνοντας τη μελλοντική μαθησιακή τους πορεία.  

Κλείνοντας την παρουσίαση των στόχων και του σκοπού της αξιολόγησης 

βάσει αναλυτικού προγράμματος, καταδεικνύεται ότι ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας 

των αξιολογικών διαδικασιών και η σύνδεση αξιολόγησης-μάθησης-διδασκαλίας και 

στόχων του αναλυτικού προγράμματος οδηγούν τον/την εκπαιδευτικό στην ανάπτυξη 

και στη λήψη αποφάσεων σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σκοπό την 

υποστήριξη των παιδιών ως προς τη μάθηση και την πρόοδό τους. Συνεπώς, 

συλλέγοντας στοιχεία και ερμηνεύοντας δεδομένα από την αξιολόγηση βασισμένη στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, ο/η εκπαιδευτικός λαμβάνει αποφάσεις για τις μελλοντικές 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του/της με απώτερο σκοπό τη διαρκή υποστήριξη του 

παιδιού και το σχεδιασμό κατάλληλων μαθησιακών επιδιώξεων και στρατηγικών σε 

σχέση με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.  

 

3.3 Μοντέλα και εφαρμογές της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα 

 

Το πλαίσιο εφαρμογής της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα, όπως αναδεικνύουν οι ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές αναφορές, έχει ως 

επίκεντρο την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών σε σχέση με το περιεχόμενο και 

τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και τη σύνδεση των δεδομένων 

της αξιολογικής διαδικασίας με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων 

προς όφελος των μαθητών (Gullo, 2013; Howell, Fox & Moorhead, 1993; Shapiro, 

2011; Stefanko, 2011; Thomas, Allman & Beech, 2004). Κατά την εξέλιξη της 

αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκαν πολλά μοντέλα 

αξιολόγησης έχοντας ως αφετηρία τους την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών στο 

πλαίσιο του σχολικού προγράμματος. 
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Η πλειοψηφία των μοντέλων της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα, σύμφωνα με τους Fuchs και Deno (1994), παρουσιάζει τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

α) Η αξιολόγηση συνδέεται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί 

και διδάσκεται ο μαθητής στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος.  

β) Η πρόοδος του μαθητή αποτιμάται σε σχέση με τους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών με απώτερο σκοπό τη λήψη αποφάσεων για κατάλληλες 

διδακτικές παρεμβάσεις και επιτυχείς εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς.  

γ) Η χρήση των πληροφοριακών δεδομένων της αξιολόγησης αποβλέπει στην 

προσαρμογή των αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού/διδακτικών παρεμβάσεων 

στις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών μέσα στις συνθήκες του φυσικού πλαισίου όπου 

μαθαίνουν (Shapiro & Derr, 1990).  

Ο Bagnato (2007) διακρίνει δύο μορφές της αξιολόγησης βασισμένης στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, οι οποίες είναι:  

α) η αξιολόγηση αναφερόμενη στο αναλυτικό πρόγραμμα  (curriculum-referenced 

assessment), και  

β) η αξιολόγηση ενσωματωμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum-embedded 

assessment).  

Η πρώτη μορφή αξιολόγησης περιλαμβάνει αναπτυξιακές/λειτουργικές 

κλίμακες με ένα κατάλογο δεξιοτήτων οι οποίες είναι κοινές σε πολλά εκπαιδευτικά 

προγράμματα ή σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών. Η αξιολόγηση που είναι ενσωματωμένη ως μέρος του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών πραγματοποιείται στο ίδιο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων και των σχέσεων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του 

καθημερινού προγράμματος και δεν αποτελεί μια ξεχωριστή διαδικασία.   

Σύμφωνα με τον Salkind (2008), η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό 

πρόγραμμα διαχωρίζεται σε δύο υποομάδες: α) στη μέτρηση γενικών αποτελεσμάτων 

(general outcome measure, GOM), και β) στη μέτρηση γνώσης επιμέρους δεξιοτήτων 

(subskill mastery measure, SMM). Η μέτρηση γενικών αποτελεσμάτων επικεντρώνεται 

στην εκτίμηση και στην αξιολόγηση του επιπέδου των επιτευγμάτων των παιδιών σε 
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ένα ευρύ πλαίσιο δεξιοτήτων στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και 

της διδασκαλίας και χρησιμοποιείται αρκετές φορές για λόγους απολογισμού ενός 

προγράμματος (Losardo & Notari-Syverson, 2011). Αντίθετα, η μέτρηση της γνώσης 

των δεξιοτήτων αποσκοπεί στην αποτίμηση του επιπέδου των μαθησιακών 

επιτευγμάτων εντός περιορισμένου εύρους δεξιοτήτων και συνήθως εντός 

περιορισμένου χρονικού εύρους.  

Τα επικρατέστερα μοντέλα της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα που κυριαρχούν και περιγράφονται εκτενώς στη διεθνή βιβλιογραφία 

(Gullo, 2005; Hintze, 2005; Hintze, Christ & Methe, 2006; Peverly & Kitzen, 1998; 

Shinn, Rosenfield & Knutson,1989; Stefanko, 2011), είναι τα εξής παρακάτω:  

α) η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό (curriculum-based assessment for instructional design, CBA-ID), 

β) η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα αναφερόμενη σε κριτήρια 

(criterion-referenced curriculum-based assessment, CR-CBA),  

γ) η αποτίμηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum-based 

evaluation, CBE), και 

δ) η μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum-based 

measurement, CBM).  

Τα τέσσερα μοντέλα της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα, 

σύμφωνα με τη Stefanko (2011), ταξινομούνται, ως προς τη χρονική διάρκεια των 

επιδιωκόμενων στόχων της αξιολόγησης, σε δυο κατηγορίες:  

α) στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται η αξιολόγηση βασισμένη στο 

αναλυτικό πρόγραμμα για διδακτικές αποφάσεις, η αξιολόγηση βασισμένη στο 

αναλυτικό πρόγραμμα αναφερόμενη σε κριτήρια και η αποτίμηση βασισμένη στο 

αναλυτικό πρόγραμμα όπου έχουν βραχυπρόθεσμους στόχους κατά την εφαρμογή 

τους, ενώ  

β) στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνεται η μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό 

πρόγραμμα η οποία εφαρμόζει μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση καθώς οι 

εκπαιδευτικές αποφάσεις στηρίζονται σε αλλαγές που παρατηρούνται με την πάροδο 

του χρόνου. 
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Τα μοντέλα της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα 

αποτυπώνονται συνοπτικά στο Διάγραμμα 3.1. 

 

Διάγραμμα 3.1. Οργάνωση των μοντέλων αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα. Προσαρμογή από “Curriculum-based assessment” των J. Hintze, T. Christ, 

and S. Methe, 2006, Psychology in the Schools, 43(1), σ. 47. © 2006 από The Wiley 

Periodicals, Inc. 

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού κατά την εφαρμογή της αξιολόγησης 

βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός καθώς καλείται 

να δώσει ουσιαστικές λύσεις και να εναρμονιστεί με τις αναδυόμενες μαθησιακές 

ανάγκες του κάθε παιδιού. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Gickling και 

Rosenfield (1995), ο/η εκπαιδευτικός διαμορφώνει μια αντιπροσωπευτική εικόνα των 

ικανοτήτων και των δυσκολιών των παιδιών χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τεχνικών 

αξιολόγησης και αλληλοεπιδρώντας σε καθημερινή βάση μαζί τους. Η χρήση της 

αξιολόγησης, σε συνάρτηση με το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών, με σκοπό την αναγνώριση και την εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών 

παρέμβασης επιτρέπει στον/στην εκπαιδευτικό να επηρεάσει και να διαμορφώσει την 

εκπαιδευτική διαδικασία βελτιώνοντας και ενισχύοντας τις μαθησιακές ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών. 

Τα κυριότερα εργαλεία αξιολόγησης που υποστηρίζονται από τη παγκόσμια 

βιβλιογραφία στο πεδίο της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Bagnato, 2007; 

Αξιολόγηση βασισμένη 
στο αναλυτικό 

πρόγραμμα

Μέτρηση γνώσης 
δεξιοτήτων

Αποτίμηση βασισμένη 
στο αναλυτικό 

πρόγραμμα

Αξιολόγηση βασισμένη 
στο αναλυτικό 

πρόγραμμα για τον 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό

Αξιολόγηση βασισμένη 
στο αναλυτικό 

πρόγραμμα 
αναφερόμενη σε 

κριτήρια 

Μέτρηση γενικών 
αποτελεσμάτων

Μέτρηση βασισμένη στο 
αναλυτικό πρόγραμμα
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Gullo, 2005; Losardo & Notari-Syverson, 2011; Rous, McCormick, Gooden & 

Townley, 2007; http://ectacenter.org/~pdfs/eco/osep_report_appc.pdf; 

http://kskits.dept.ku.edu/ta/ECO_Outcomes_PartC_8_28_15/documents/ECO_CBA_

matrix_8_18_15.pdf) και συνάδουν με την αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό 

πρόγραμμα παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 3.1. 

Πίνακας 3.1. 

Παιδαγωγικά εργαλεία αξιολόγησης βάσει αναλυτικού προγράμματος 

Assessment, Evaluation, and Programming System (AEPS) for Birth to Six 

The Carolina Curriculum for Infants and Toddlers with Special Needs (CCITSN) 

και The Carolina Curriculum for Preschoolers with Special Needs (CCPSN) 

Generic Skills Assessment/Generic Skills Inventory (GSA/GSI) 

Hawaii Early Learning Profile (HELP) (0-3) και Hawaii Early Learning Profile 

(HELP) for Preschoolers (3-6) 

Preschool Child Observation Record (COR) 

Individual Growth and Development Indicators (IGDIs) 

Teaching Strategies GOLD 

Transdisciplinary Play-Based Assessment (TPBA2) και Transdisciplinary Play-

Based Intervention (TPBI2) 

Work Sampling System (WSS) 

 

 

3.3.1 Η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό 

 

Η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό ή για διδακτικές αποφάσεις (curriculum-based assessment for instructional 

design, CBA-ID) αποσκοπεί, σύμφωνα με τους Gickling, Shane και Croskery (1989), 

http://ectacenter.org/~pdfs/eco/osep_report_appc.pdf
http://kskits.dept.ku.edu/ta/ECO_Outcomes_PartC_8_28_15/documents/ECO_CBA_matrix_8_18_15.pdf
http://kskits.dept.ku.edu/ta/ECO_Outcomes_PartC_8_28_15/documents/ECO_CBA_matrix_8_18_15.pdf
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να προσδιορίσει και να κατανοήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις του σε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο μαθήματος 

ώστε να καθορίσει κατάλληλες και αποτελεσματικές στρατηγικές υποστήριξης. Το 

συγκεκριμένο μοντέλο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση και καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των μαθητών μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων με 

βάση τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών (Powell-Smith, 1996; 

Salkind, 2008) και επικεντρώνεται στην προσαρμογή και εξατομίκευση της 

διδασκαλίας ώστε να διασφαλιστεί η διευκόλυνση της μάθησης όλων των παιδιών. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο αξιολόγησης αναγνωρίζει τις ακαδημαϊκές 

κατακτήσεις και τα επιτεύγματα των παιδιών σε όλες τις περιοχές της μαθησιακής τους 

ανάπτυξης ως βασικές παραμέτρους ενίσχυσης της ποιοτικής τους μάθησης με βάση 

τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και ενδυνάμωσης της 

παιδαγωγικής τους συμπεριφοράς κατά την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Στη 

βάση αυτής της λογικής δεν είναι αυτονόητο πως όλοι οι μαθητές ανταποκρίνονται με 

τον ίδιο ρυθμό στη διδακτική διαδικασία ή στις απαιτήσεις του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών. Η προσαρμογή των στόχων του προγράμματος, η 

αναδιοργάνωση της διδασκαλίας και η εφαρμογή κατάλληλων παρεμβάσεων, με βάση 

την αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό, είναι κάθε φορά εξειδικευμένες στο συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης και 

στις υπάρχουσες δυνατότητες των παιδιών (Burns & Parker, 2014; Stefanko, 2011).  

Όπως επισημαίνουν οι Gickling και Rosenfield (1995), η αξιολόγηση 

βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στηρίζεται στις 

παρακάτω τέσσερις βασικές αρχές:  

α) Η αξιολογική διαδικασία συμβαδίζει τόσο με το περιεχόμενο της διδασκαλίας 

όσο και του αναλυτικού προγράμματος σπουδών που εφαρμόζονται στην τάξη. 

β) Το μαθησιακό υπόβαθρο, οι προϋπάρχουσες γνώσεις, οι δεξιότητες και οι 

ικανότητες των παιδιών αποτελούν το εφαλτήριο έναυσμα για την αξιολόγηση. 

γ) Η υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα της αξιολόγησης μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών 

ανασχεδιασμών με σεβασμό κυρίως στον προσωπικό ρυθμό ανάπτυξης και μάθησης 

του κάθε μαθητή. 
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δ) Η κατάκτηση υψηλού επιπέδου μάθησης (mastery learning) από την πλειοψηφία 

των μαθητών υπό τις κατάλληλες συνθήκες (χρόνος, υποστήριξη, αναθεώρηση 

διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών) συνιστά βασική επιδίωξη της αξιολόγησης.  

Στη συγκεκριμένη προσέγγιση, προκειμένου ο/η εκπαιδευτικός να υλοποιήσει 

και να εφαρμόσει αυτή τη μορφή της αξιολόγησης, θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής 

βήματα:  

1. ανίχνευση του αρχικού επιπέδου των δεξιοτήτων των μαθητών λαμβάνοντας 

υπόψη τις πρότερες γνώσεις και τις ικανότητές τους,  

2. αξιολόγηση, μέσω άτυπων μορφών, του τρόπου αλληλεπίδρασης του μαθητή 

στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας και προσδιορισμός των πρακτικών και των 

στρατηγικών που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών,  

3. ανάλυση, ερμηνεία και αξιοποίηση των δεδομένων που προέκυψαν με στόχο 

τον καθορισμό του μαθησιακού-εκπαιδευτικού επιπέδου του μαθητή, και 

4. αναστοχασμός, αναθεώρηση-ανασχεδιασμός των διδακτικών μέσων και 

στόχων σε συνάρτηση με το μαθησιακό-εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών ώστε να 

βελτιωθούν οι ικανότητες και δεξιότητες τους και λήψη αποφάσεων διαμορφωτικού 

χαρακτήρα επιδιώκοντας την κατάλληλη υποστήριξη των παιδιών (Gickling & 

Rosenfield, 1995; Hintze, Christ & Methe, 2006; Salkind, 2008; Stefanko, 2011). 

 

3.3.2 Η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα αναφερόμενη σε κριτήρια 

 

Η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα αναφερόμενη σε κριτήρια 

(criterion-referenced curriculum-based assessment, CR-CBA) είναι μια άμεση και 

συνεχής διαδικασία μέτρησης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών σε 

συνάρτηση με μια σειρά διαδοχικά σχεδιασμένων και οργανωμένων στόχων του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών που διδάσκεται και χρησιμοποιείται στην τάξη 

(Blankenship & Lilly, 1981; Jones, 2008; Marston, 1989; Poewll-Smith, 1996).  

Ο βασικός σκοπός της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα 

αναφερόμενης σε κριτήρια είναι η παροχή πληροφοριών και πολύτιμων δεδομένων 

στον/στην εκπαιδευτικό έτσι ώστε να διευκολυνθεί στην επιλογή κατάλληλων 
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εκπαιδευτικών μεθόδων, στρατηγικών και διδακτικών μέσων και να οδηγηθεί 

παράλληλα σε αποφάσεις σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Hintze, Christ 

& Methe, 2006; Salkind, 2008; Stefanko, 2011). Το συγκεκριμένο μοντέλο 

αναγνωρίζει τη σημασία του σύνθετου ρόλου του εκπαιδευτικού στη διασφάλιση 

κατάκτησης δεξιοτήτων και γνώσεων που συνάδουν με τους διδακτικούς στόχους του 

προγράμματος σπουδών (Frisby, 2013).  

Οι Richards, Brady και Taylor (2015) αναφέρουν ότι η αξιολόγηση βασισμένη 

στο αναλυτικό πρόγραμμα αναφερόμενη σε κριτήρια ακολουθεί σχεδόν το μοντέλο και 

τη φιλοσοφία των σταθμισμένων τεστ κριτηρίου, καθώς μετρά το βαθμό επιτυχίας ενός 

παιδιού σε ένα ορισμένο επίπεδο απόδοσης. Πέντε σημαντικά βήματα που πρέπει να 

λαμβάνει ο/η εκπαιδευτικός υπόψη του/της, όταν πρόκειται να εφαρμόσει το 

συγκεκριμένο μοντέλο, είναι:  

• ο εντοπισμός των δεξιοτήτων που πρόκειται να μετρηθούν,  

• ο καθορισμός των στόχων λαμβάνοντας υπόψη το αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών,  

• η δημιουργία των δοκιμασιών (tests),  

• ο καθορισμός προτύπων (standards) της μαθητικής απόδοσης, και  

• η εφαρμογή και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων του εργαλείου της 

αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα.     

Η σωστή λειτουργία της διαδικασίας της αξιολόγησης βασισμένης στο 

αναλυτικό πρόγραμμα αναφερόμενης σε κριτήρια προϋποθέτει την εφαρμογή και την 

υλοποίησή της από τον/την εκπαιδευτικό σε μικρά κλιμακωτά στάδια (Idol, Nevin & 

Paolucci-Whitcomb, 1999). Ο σχεδιασμός δε των σχετικών δοκιμασιών (tests) 

περιλαμβάνει στοιχεία αναφερόμενα σε κριτήρια (criterion-referenced items) με 

αυξανόμενο επίπεδο δυσκολίας μέσα από το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας ή του αναλυτικού προγράμματος σπουδών που έχει διδαχθεί ο μαθητής 

(Hintze, Christ & Methe, 2006; Losardo & Notari-Syverson, 2011; Salkind, 2008; 

Shinn, Rosenfield & Knutson,1989; Stefanko, 2011).  

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η Stefanko (2011), οι δοκιμασίες (tests) είναι 

σχεδιασμένες κατά τέτοιο τρόπο που να μοιάζουν με τις αξιολογήσεις στη σχολική 
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αίθουσα (classroom assessment) ενώ το περιεχόμενό τους διαφοροποιείται σε 

συνάρτηση με τη μαθησιακή περιοχή στην οποία αξιολογείται ο μαθητής. Κάθε 

δοκιμασία δύναται να αποτιμά τόσο το σύνολο των επιδόσεων (performance) και των 

επιτευγμάτων του μαθητή σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών όσο και τις 

επιμέρους δεξιότητες του όπως αυτές ορίζονται από τις μαθησιακές περιοχές του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Η χορήγηση διάφορων τύπων δοκιμασιών σε 

διάστημα τριών συνεχόμενων ημερών ή σε μεγαλύτερη συχνότητα προσδίδει ακρίβεια 

στην αποτίμηση της απόδοσης των μαθητών συμβάλλοντας έτσι στην ανίχνευση και 

αποτύπωση των παραμέτρων που επηρεάζουν τη μάθηση σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή. Έτσι, με το συγκεκριμένο μοντέλο αξιολόγησης, η επίδοση του μαθητή 

συγκρίνεται με βάση κάποιο πρότυπο (standard) ή κριτήριο (criterion) μιας αποδεκτής 

επιδιωκόμενης επίδοσης ενώ η λήψη διδακτικών αποφάσεων υλοποιείται σε σχέση με 

το επίπεδο του μαθητή με βάση το συγκεκριμένο κριτήριο.    

 

3.3.3 Η αποτίμηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα  

 

Η αποτίμηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum-based 

evaluation, CBE), η οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τους Howell και 

Morehead (1987), χρησιμοποιεί την προσέγγιση ανάλυσης καθηκόντων (task analysis) 

για να εξετάσει αρχικά τα πιθανά λάθη που παρατηρούνται στις ακαδημαϊκές επιδόσεις 

των μαθητών και να σχεδιάσει στη συνέχεια κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα με 

στόχο τη διδασκαλία κατάκτησης των επιμέρους δεξιοτήτων (Poewll-Smith, 1996). Σε 

αντίθεση με τα υπόλοιπα μοντέλα, η αποτίμηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα 

αξιοποιεί ποικιλία αξιολογικών εργαλείων που συνάδουν με το περιεχόμενο του 

αναλυτικού προγράμματος. 

Οι Harlacher, Sakelaris και Kattelman (2014) ορίζουν την αποτίμηση 

βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα ως μια συστηματική διαδικασία αξιολόγησης η 

οποία υποστηρίζει τη μέθοδο επίλυσης προβλήματος (problem solving). Πρόκειται για 

μια αξιολογική προσέγγιση κατά την οποία ο/η παιδαγωγός σχεδιάζει και εφαρμόζει 

ατομικές εργασίες και δραστηριότητες ώστε να διερευνήσει τις ατομικές διαφορές των 

μαθητών ως προς τις δεξιότητές τους, να εντοπίσει τις διδακτικές τους ανάγκες και να 

τροποποιήσει το σχεδιασμό της διδασκαλίας. 
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Σύμφωνα με τους Howell και Nolet (2000), υπάρχουν τέσσερις υποθέσεις 

αναφορικά με τη μάθηση και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη 

εκπαιδευτικών αποφάσεων κατά τη διαδικασία της αποτίμησης βασισμένης στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, οι οποίες είναι:  

α) Τα προβλήματα ορίζονται ως το κενό ανάμεσα στην αναμενόμενη απόδοση του 

μαθητή και την παρατηρούμενη απόδοσή του. Ο σαφής προσδιορισμός αυτού του 

κενού οδηγεί στη στοχοθεσία της διδασκαλίας.  

β) Η μάθηση θεωρείται ως μια αλληλεπιδραστική διαδικασία ανάμεσα σε τρεις 

σημαντικές μεταβλητές: ο εκπαιδευόμενος, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και το 

σχολικό περιβάλλον.  

γ) Οι προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες  των μαθητών επηρεάζουν τη 

διδακτική διαδικασία και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό αντίστοιχα.  

δ) Η διερεύνηση και η μελέτη τροποποιήσιμων μεταβλητών (ο ρυθμός διδασκαλίας 

ενός μαθήματος, ο αριθμός των μελών μιας ομάδας, ο διδακτικός χρόνος ενός 

μαθήματος) μπορούν να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τη μάθηση των παιδιών.  

Στο συγκεκριμένο μοντέλο, η διαδικασία της αποτίμησης βάσει αναλυτικού 

προγράμματος περιλαμβάνει την ανάλυση και την επεξεργασία των επιμέρους στόχων 

και των στρατηγικών που εμπεριέχονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

(Stefanko, 2011). Ξεκινώντας από τη βασική παραδοχή ότι ο μαθητής στερείται των 

απαραίτητων δεξιοτήτων ή στρατηγικών που είναι απαραίτητες για το σύνολο των 

εργασιών, η αποτίμηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στα 

λάθη που κάνουν οι μαθητές ώστε να καθοριστούν οι βασικές στρατηγικές και οι 

επιδιωκόμενες προς κατάκτηση δεξιότητες. Έτσι, ο σκοπός του/της εκπαιδευτικού 

είναι να προσδιορίσει στο μέγιστο βαθμό το σύνολο των εργασιών τις οποίες μπορεί 

να εκτελέσει ο μαθητής σε συνάρτηση με το τρέχον εκπαιδευτικό του επίπεδο μάθησης 

(Hintze, Christ & Methe, 2006).   

Η αποτίμηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα υλοποιείται με μια αρχική 

αξιολόγηση στην οποία εκτιμάται το συνολικό εκπαιδευτικό επίπεδο του μαθητή σε 

δεξιότητες από κάποια μαθησιακή περιοχή του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. 

Ως συμπληρωματικές πηγές πληροφόρησης προτείνονται ποικίλα εργαλεία 

αξιολόγησης, όπως είναι: α) τα σταθμισμένα τεστ επίτευξης στόχων (standardized 
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achievement tests), β) οι τεχνικές της παρατήρησης, γ) τα σταθμισμένα τεστ κριτηρίου 

ή σκοπού (standardized criterion-referenced tests), και δ) τα διάφορα δείγματα 

εργασιών (Shinn, Rosenfield & Knutson, 1989; Stefanko, 2011). 

Για τους Hosp κ.ά. (2016) η αποτίμηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα 

συνιστά μια προσέγγιση με διερευνητικό χαρακτήρα η οποία αποσκοπεί τόσο στην 

επίλυση προβλημάτων όσο και στη λήψη διδακτικών αποφάσεων. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο της αξιολόγησης βοηθά τους εκπαιδευτικούς να επιλύσουν προβληματικές 

καταστάσεις που σχετίζονται με τη μάθηση ή τη συμπεριφορά των παιδιών 

λαμβάνοντας ανάλογες διδακτικές αποφάσεις τόσο για το είδος όσο και για το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας τους. Η αποτίμηση που βασίζεται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα λειτουργεί αλληλένδετα με το μοντέλο της μέτρησης βασισμένης στο 

αναλυτικό πρόγραμμα και με το μοντέλο της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα. Στο Διάγραμμα 3.2. αναπαρίστανται οι σχέσεις μεταξύ των τριών 

μοντέλων αξιολόγησης. 

 

 

 

Αποτίμηση βασισμένη στο 
αναλυτικό πρόγραμμα

(CBE)

Αξιολόγηση βασισμένη στο 
αναλυτικό πρόγραμμα (CBA)

Μέτρηση βασισμένη στο 
αναλυτικό πρόγραμμα (CBM)
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Διάγραμμα 3.2. Η λειτουργική σχέση των μοντέλων αξιολόγησης βασισμένης στο 

αναλυτικό πρόγραμμα. Προσαρμογή από το βιβλίο “The ABCs of curriculum-based 

evaluation: A practical guide to effective decision making ” των J. Hosp, M. Hosp, K. 

Howell και R. Allison, 2014, Διάγραμμα 1.2, σ. 5. © 2014 από The Guilford 

Publications. 

 

3.3.4 Η μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα  

 

Η μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum-based 

measurement, CBM) αναδείχθηκε ερευνητικά από τον Stanley Deno (2003) και τους 

συνεργάτες του στο Ινστιτούτο Έρευνας Μαθησιακών Δυσκολιών του Πανεπιστήμιου 

της Μινεσότα με αρχικό σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μιας 

εκπαιδευτικής τους παρέμβασης στο πεδίο της ειδικής αγωγής, η οποία είναι γνωστή 

ως “τροποποίηση προγράμματος βάσει δεδομένων” (data-based program 

modification). Το μοντέλο των Deno και Mirkin (1977) στηριζόταν στη βασική ιδέα 

ότι οι ειδικοί παιδαγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων ώστε να αξιολογήσουν για διαμορφωτικούς σκοπούς τη διδασκαλία τους 

και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους. Η βασική διαδικασία της 

“τροποποίησης προγράμματος βάσει δεδομένων” περιλάμβανε: α) την αξιολόγηση των 

πιθανών αποκλίσεων στην επίδοση του μαθητή, β) τον προσδιορισμό των 

εκπαιδευτικών του στόχων, και γ) τη μέτρηση της προόδου και των επιδόσεων του. 

Έτσι, η “τροποποίηση προγράμματος βάσει δεδομένων” λειτούργησε ως πρόδρομος 

για την πορεία και τη μετέπειτα εξέλιξη της μέτρησης βασισμένης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα (Deno, 2003; Yell & Busch, 2012).   

Η μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα, όπως αναφέρουν οι Knutson 

και Shinn (1991), αποτελεί γέφυρα ανάμεσα σε τρία αλληλοεξαρτώμενα μοντέλα 

αξιολόγησης: α) το συμπεριφοριστικό μοντέλο αξιολόγησης (Barlow, Hayes & Nelson, 

1984), β) το οικολογικό μοντέλο αξιολόγησης (Lentz & Shapiro, 1986), και γ) το 

μοντέλο επίλυσης προβλήματος με τη χρήση δεδομένων (Deno, 1989; Deno & Mirkin, 

1977; Shinn, Nolet & Knutson, 1990). Το συγκεκριμένο αξιολογικό σχήμα 

σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί ως μια εναλλακτική μέθοδος επίλυσης των 
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προκλήσεων της εκπαιδευτικής αξιολόγησης μέσω της συλλογής, της ανάλυσης και 

της ερμηνείας σημαντικών δεδομένων της ευρύτερης εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Ειδικότερα, με βάση το συμπεριφοριστικό μοντέλο αξιολόγησης, η συχνή και 

άμεση μέτρηση σημαντικών ακαδημαϊκών συμπεριφορών των μαθητών στο φυσικό 

τους περιβάλλον επιτρέπει τόσο τον προσδιορισμό των αδυναμιών τους με 

μετρήσιμους και παρατηρήσιμους όρους όσο και την οργάνωση κατάλληλων και 

αποτελεσματικών παρεμβατικών προγραμμάτων (Knutson & Shinn, 1991). Το 

οικολογικό μοντέλο αξιολόγησης, όπως παρουσιάζεται από τους Lentz και Shapiro 

(1986), εστιάζει στην ανάλυση και την ερμηνεία του πλαισίου μάθησης των μαθητών 

λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της αλληλεπίδρασης της προβληματικής 

ακαδημαϊκής συμπεριφοράς των μαθητών με διάφορες εκπαιδευτικές παραμέτρους, 

όπως είναι η ακρίβεια εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και η 

διδασκαλία. 

Το μοντέλο επίλυσης προβλημάτων βασισμένο σε δεδομένα στηρίζεται στη 

δημιουργία μιας βάσης αξιόπιστων και έγκυρων δεδομένων μέσω της χρήσης της 

μέτρησης βάσει αναλυτικού προγράμματος με απώτερο σκοπό τη λήψη εκπαιδευτικών 

αποφάσεων αναφορικά με τη βελτίωση της προόδου των μαθητών. Η συγκεκριμένη 

προσέγγιση βοηθάει τους/τις εκπαιδευτικούς να ανασχεδιάσουν και να προσαρμόσουν 

την διδασκαλία και την αξιολόγηση για κάθε μαθητή σε ατομικό επίπεδο αλλά και ανά 

μαθησιακή περιοχή (Αγαλιώτης, 2011).  

Σύμφωνα με τον Deno (2005), η επίλυση προβλήματος κρίνεται απαραίτητη, 

όταν κάποιος μαθητής επιδεικνύει λιγότερες δεξιότητες από αυτές που ορίζει το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Διατυπώνοντας διάφορες υποθέσεις για την 

οργάνωση εναλλακτικών παρεμβάσεων, η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται σε 

συστηματική βάση σε σχέση με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών 

μέσα από τη λήψη εκπαιδευτικών διορθωτικών μέτρων. Συνεπώς, η επίλυση 

προβλήματος μέσω της μέτρησης βάσει αναλυτικού προγράμματος είναι μια 

συστηματική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει κάποια βασικά βήματα, όπως αυτά 

αποτυπώνονται στον Πίνακα 3.2. που ακολουθεί. 

Πίνακας 3.2 

Αξιολογικό σχήμα επίλυσης προβλήματος  
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Βήματα επίλυσης 

προβλήματος 

Τεχνικές, μέθοδοι και ενέργειες 

αξιολόγησης 

Αποφάσεις 

αποτίμησης 

1. Αναγνώριση 

του προβλήματος 

Παρατήρηση και καταγραφή της 

επίδοσης/συμπεριφοράς του μαθητή 

Υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα; 

2. Προσδιορισμός 

του προβλήματος 

Ποσοτική μέτρηση της θεωρούμενης 

απόκλισης της επίδοσης ή της 

συμπεριφοράς του μαθητή 

Είναι σημαντικό 

το πρόβλημα; 

3. Σχεδιασμός 

παρεμβατικού 

προγράμματος 

Διερεύνηση εναλλακτικών στόχων 

και υποθέσεων για την επίλυση του 

προβλήματος 

Ποια θεωρείται 

ότι είναι η άρτια 

πιθανή διδακτική 

παρέμβαση; 

4. Υλοποίηση της 

παρέμβασης 

Παρακολούθηση της πιστότητας 

εφαρμογής της παρέμβασης και 

συλλογή δεδομένων 

Η παρέμβαση 

υλοποιείται με 

βάση το 

σχεδιασμό της; 

5. Επίλυση του 

προβλήματος 

Νέα ποσοτική μέτρηση της 

θεωρούμενης απόκλισης της επίδοσης 

ή της συμπεριφοράς του μαθητή 

Λύθηκε το αρχικό 

πρόβλημα με την 

υλοποίηση της 

παρέμβασης; 

 

Σημείωση. Προσαρμογή από το  “Problem-solving assessment” του S. Deno, 2005, 

Assessment for Intervention. A problem-solving approach, σ. 25. © 2005 από το The 

Guilford Press. 

Η μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα αναφέρεται σε σταθμισμένες, 

έγκυρες, αξιόπιστες και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες μέτρησης οι οποίες 

αποτελούν στο πεδίο της γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σημαντικό 

δείκτη για την αποτίμηση και την αποτύπωση της επάρκειας των γλωσσικών και 

μαθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών, όπως είναι η ανάγνωση, η ορθογραφία, η 

γραπτή έκθεση/έκφραση και τα μαθηματικά (Cusumano, 2007; Harlacher, Sakelaris & 
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Kattelman, 2014; Hosp & Hosp, 2003; Obi, 2010; Salkind, 2008; Shinn & Bamonto, 

1998).  

Η μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία (Αγαλιώτης, 2011; Safer & Fleischman, 2005; Stecker, Fuchs & Fuchs, 

2005), διαφέρει από τις υπόλοιπες μορφές αξιολόγησης βάσει αναλυτικού 

προγράμματος ως προς τα παρακάτω τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά:  

α) αποτελεί μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης,  

β) έχει ως κύριους στόχους τον καθορισμό των διαδικασιών που διευκολύνουν τη 

βέλτιστη επίτευξη των διδακτικών στόχων και τη διαπίστωση επιμέρους γνώσεων, 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων,  

γ) χρησιμοποιεί έγκυρες και αξιόπιστες διαδικασίες με τυπικές προδιαγραφές 

υλοποίησης και εφαρμογής, και  

δ) επιτρέπει την πρόβλεψη της ανταπόκρισης των μαθητών σε μελλοντικές 

μαθησιακές συνθήκες με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά των έργων της 

αξιολόγησης.  

Ο Shinn (1995) περιγράφει τη μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα 

ως ένα μοντέλο που εμπεριέχει σημαντικούς και αξιόπιστους δείκτες ανάδειξης 

βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, το οποίο επικεντρώνεται στην αναζήτηση των 

ακαδημαϊκών δυσκολιών των παιδιών και στην αποτίμηση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας των διδακτικών παρεμβάσεων. Οι συγκεκριμένες σταθμισμένες 

διαδικασίες μέτρησης συνιστούν σύντομες δοκιμασίες που διεξάγονται σε λίγο χρόνο 

χρησιμοποιώντας ως βάση για την αξιολόγηση του παιδιού τη συμπεριφορά του σε 

αναπτυξιακά και κοινωνικά πεδία που συνάδουν με το περιεχόμενο του ετήσιου 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών που χρησιμοποιείται στην τάξη (Gullo, 2005).  

Οι κύριοι στόχοι της χρήσης της μέτρησης βασισμένης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Clarke, 2009; Deno, 1987, Deno, 

1992; Deno & Fuchs, 1987; Fuchs, Fernstrom, Reeder, Bowers & Gilman, 1992; 

Mehrens & Clarizio, 1993; Shinn, 1989; Shinn & Bamonto,1998; Stecker, Fuchs & 

Fuchs, 2005; Tindal, 1992), είναι οι παρακάτω:  

α) η καταγραφή και η παρακολούθηση της προόδου των παιδιών,  
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β) η διαπίστωση ικανοτήτων ή δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς ανάπτυξης τους, 

γ) η καθιέρωση νορμών για τη διενέργεια γενικών προληπτικών ελέγχων 

(screening) και την παραπομπή των παιδιών για περαιτέρω αξιολόγηση,  

δ) η επανένταξη παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες στις τάξεις γενικής 

εκπαίδευσης,  

ε) η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, και 

στ) η λήψη διδακτικών αποφάσεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της 

αναδιοργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ειδικότερα, για τον Deno (2003), ο αρχικός σκοπός της μέτρησης βασισμένης 

στο αναλυτικό πρόγραμμα ήταν να καταστήσει ικανούς τους εκπαιδευτικούς να 

αξιολογούν τη διδασκαλία τους για διαμορφωτικούς κυρίως λόγους. Λαμβάνοντας 

όμως υπόψη τις εξελισσόμενες θεωρήσεις της μέτρησης βάσει αναλυτικού 

προγράμματος και τα φερέγγυα αποτελέσματα σχετικών ερευνητικών μελετών, η 

μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα συνέχισε να χρησιμοποιείται για: 

• τη βελτίωση των εξατομικευμένων προγραμμάτων διδασκαλίας, 

• την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης βάσει σημαντικών κριτηρίων, 

• την ενίσχυση του διδακτικού σχεδιασμού και του προγραμματισμού των 

εκπαιδευτικών, 

• την ανάπτυξη κανόνων-νορμών με απώτερο στόχο τη λήψη διδακτικών 

αποφάσεων, 

• τη διευκόλυνση της επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και 

γονείς, 

• την αξιολόγηση που στοχεύει στην αναγνώριση παιδιών που πιθανώς 

βρίσκονται σε ρίσκο, 

• την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας προκαταρκτικών εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων, 

• τη σταδιακή εξάλειψη των προκαταλήψεων αναφορικά με τις πρακτικές 

αξιολόγησης για τα παιδιά, 
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• την παροχή εναλλακτικών διαδικασιών και πρακτικών αναγνώρισης και 

υποστήριξης παιδιών στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, 

• τη σύσταση και την αξιολόγηση της συμπερίληψης παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες σε τάξεις γενικής αγωγής και 

εκπαίδευσης, 

• την πρόβλεψη της επίδοσης στην αξιολόγηση σημαντικών διακυβευμάτων (hi-

stakes assessment), 

• την επιτυχή αξιολόγηση της γλωσσικής ανάπτυξης και των πρώιμων 

διδακτικών παρεμβάσεων στην προσχολική ηλικία, και 

• τη μέτρηση της προόδου των μαθητών σε διάφορες μαθησιακές περιοχές 

προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.    

Σύμφωνα με τον Thompson (2013), τα σημαντικότερα κριτήρια-αρχές που 

χαρακτηρίζουν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της εφαρμογής της 

μέτρησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι τα εξής:  

α) Η μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα οφείλει να είναι μια διαρκής 

και συστηματική διαδικασία, η οποία βασίζεται στη συχνή συλλογή και ανάλυση των 

δεδομένων της επίδοσης των μαθητών. 

β) Η εξέταση της επίδοσης των μαθητών με την πάροδο του χρόνου με σκοπό την 

αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των διδακτικών παρεμβάσεων αποτελεί 

σημαντική παράμετρο για την μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα. 

γ) Η μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα προσφέρει στον/στην 

παιδαγωγό σημαντικές και αξιόπιστες πληροφορίες για την αναγνώριση των παιδιών 

που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

δ) Η μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα παρέχει στους/στις 

εκπαιδευτικούς, τους/τις ειδικούς παιδαγωγούς και τους γονείς αξιολογικές και ορθές 

στατιστικά πληροφορίες αναφορικά με τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις επιδόσεις 

των παιδιών. 
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Το μοντέλο της μέτρησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα, όπως 

υποστηρίζει ο Deno (2003), διαφέρει από τα υπόλοιπα μοντέλα αξιολόγησης βάσει 

αναλυτικού προγράμματος στα εξής βασικά σημεία:  

α) Οι μετρήσεις και οι δοκιμασίες για την ανίχνευση, τη διάγνωση και την 

αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών βάσει αναλυτικού προγράμματος είναι 

ψυχομετρικά ορθές, έγκυρες και αξιόπιστες.  

β) Η χρήση πρότυπων τυποποιημένων εργασιών και εξειδικευμένων μεθόδων-

εργαλείων διευκολύνουν τη διαδικασία της μέτρησης βασισμένης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα.  

γ) Οι μετρήσεις βάσει αναλυτικού προγράμματος περιλαμβάνουν σαφείς και ρητές 

οδηγίες διαχείρισης και διεξαγωγής τους και αντίστοιχες διαδικασίες βαθμολόγησης 

της επίδοσης των παιδιών.  

δ) Η διαδικασία της άμεσης και επαναλαμβανόμενης παρατήρησης συνιστά 

αξιόπιστη μέθοδο για τη μέτρηση της ακαδημαϊκής επίδοσης των παιδιών.  

ε) Η διαχρονική επανεξέταση της επίδοσης των παιδιών καθώς και η χρηστικότητα 

όλων των σχετικών εργαλείων αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα της μέτρησης 

βάσει αναλυτικού προγράμματος. 

 

3.4 Η έννοια της αξιολόγησης της επίδοσης 

 

Η έννοια της αξιολόγησης της επίδοσης του παιδιού αποτελεί μια από τις πιο 

σημαντικές μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης και συνιστά αναπόσπαστο μέρος της 

σχολικής καθημερινότητας στο πεδίο της προσχολικής και πρώτης σχολικής 

εκπαίδευσης. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι η αξιολόγηση της επίδοσης 

(performance-based assessment, PBA) εστιάζει στο μαθητή και ειδικότερα στις 

προσπάθειες του να επιδείξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει κατακτήσει 

καταδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη μαθησιακή του εξέλιξη και πρόοδο στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων της τάξης (Brualdi, 1998; Γεωργούσης, 1998; 

Κασσωτάκης, 2013; McTighe & Ferrara, 1998; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; 

Oberg, 2010; Riley, Miller & Sorenson, 2016; Τριλιανός, 2013) .   
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Εξετάζοντας το θεωρητικό σκεπτικό της αξιολόγησης της επίδοσης, η 

οικολογική και κοινωνικο-δομιστική προσέγγιση αποτελούν τη βάση και το πλαίσιο 

στήριξης για την προσέγγιση της στις διαδικασίες αξιολόγησης των παιδιών 

(Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008). Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία, αναδεικνύεται 

η διάσταση τόσο της ενεργού συμμετοχής του παιδιού στην οικοδόμηση της γνώσης 

του μέσα από αυθεντικές μαθησιακές καταστάσεις όσο και της αναγνώρισης της 

διασύνδεσης του οικογενειακού και του σχολικού πλαισίου. Σύμφωνα με την 

κοινωνικο-δομιστική θεωρία, το κοινωνικό πλαίσιο αποτελεί ένα ιδανικό και 

κατάλληλο περιβάλλον για την ενίσχυση της μαθησιακής ανάπτυξης του παιδιού 

(Losardo & Notari-Syverson, 2011). 

Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή, σύμφωνα με τη Ρεκαλίδου (2011), 

αναπτύχθηκε στη βάση συγκεκριμένων προσεγγίσεων οι οποίες βασίζονται στις 

συμπεριφοριστικές, γνωστικές και κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης. Τρία 

σημαντικά μοντέλα-παραδείγματα που επηρέασαν και αναδεικνύουν την πορεία και 

την εξέλιξη της αξιολόγησης βάσει επιδόσεων είναι: α) το μοντέλο των ψυχομετρικών 

δοκιμασιών, β) το μοντέλο της εκπαιδευτικής μέτρησης, και γ) το μοντέλο της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης (Gipps, 1994). Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την ολιστική 

φύση της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών, η αξιολόγηση της επίδοσης του 

μαθητή φάνηκε να μεταβαίνει σταδιακά από τις έννοιες της εξέτασης και της μέτρησης 

στην αξιολόγηση που αποσκοπεί στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας με 

πολλαπλά οφέλη για μαθητές και εκπαιδευτικούς (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; 

Ooosterhof, 2014; Ρεκαλίδου, 2011).   

Οι Hibbard, Van Wagenen, Lewbel, Waterbury-Wyatt, Shaw, Pelletier, 

Larkins, Dooling, Elia, Palma, Maier, Johnson, Honan, McKeon Nelson και Wislocki 

(1996) περιγράφουν την αξιολόγηση της επίδοσης ως το σύνολο των στρατηγικών που 

είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των γνώσεων 

και των ευρύτερων εργασιακών συνηθειών μέσα από την επιτέλεση εργασιών που 

έχουν νόημα για τους μαθητές και τους εμπλέκουν ενεργά στην υλοποίησή τους. Στην 

αξιολόγηση αυτή ο/η εκπαιδευτικός: α) ενσωματώνει την αξιολόγηση της επίδοσης στο 

περιεχόμενο της διδακτικής διαδικασίας παρέχοντας νέες μαθησιακές εμπειρίες στους 

μαθητές, και β) αντλεί πληροφορίες για τον τρόπο κατάκτησης και εφαρμογής της νέας 

γνώσης των μαθητών προσδιορίζοντας με αυτό τον τρόπο την επάρκεια των επιδόσεων 

τους.  
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Οι Notari-Syverson, Losardo και Lim (2003) ορίζουν ως αξιολόγηση της 

επίδοσης κάθε αξιολόγηση που αναδεικνύει τις γνώσεις των παιδιών μέσα από 

πρωτογενείς πηγές, όπως είναι τα έργα τους και οι εργασίες τους στο πλαίσιο των 

καθημερινών αυθεντικών καταστάσεων που βιώνουν μέσα στο σχολείο. Η αφήγηση 

μιας ιστορίας, η δημιουργία κατασκευών με το οικοδομικό υλικό, η ζωγραφιά ενός 

πορτρέτου ή η δημιουργία μιας λίστας για ψώνια αποτελούν μερικά ενδεικτικά 

παραδείγματα δραστηριοτήτων για την ερμηνεία της επίδοσης και της γενικότερης  

ανάπτυξης των παιδιών καθώς διευκολύνουν την επίδειξη των γλωσσικών, γνωστικών 

και κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, η παραπάνω αξιολόγηση επιτρέπει την 

τεκμηρίωση και την καταγραφή σύνθετων συμπεριφορών, δεξιοτήτων ή ικανοτήτων 

που διαθέτουν τα παιδιά βελτιώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το επίπεδο κατανόησης 

των επιτευγμάτων τους.  

Ο Δημητρόπουλος (2007) ορίζει την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ως 

μια διαδικασία όπου ο/η εκπαιδευτικός ζητά από το μαθητή να εκτελέσει μια εργασία  

ή να δημιουργήσει ένα δικό του έργο. Υποστηρίζει μάλιστα ότι η αξιολόγηση της 

επίδοσης περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές μορφές: α) το δείγμα έργου, όπου ο μαθητής, 

χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες του, δημιουργεί ένα έργο, β) η 

υλοποίηση του στόχου, όπου ο μαθητής επιλύει ένα πρόβλημα επινοώντας διάφορους 

τρόπους, και γ) η παρακολούθηση της εκτέλεσης, κατά την οποία ο μαθητής 

αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας που ακολουθεί για την εκτέλεση ενός έργου 

ή μιας εργασίας που του έχει ανατεθεί από τον/την εκπαιδευτικό. 

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την έννοια της αξιολόγησης της 

επίδοσης, η Wortham (2008) αναφέρει και περιγράφει κάποια βασικά στοιχεία 

υπογραμμίζοντας την αξία της στο πεδίο της αξιολόγησης παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση της επίδοσης είναι ένα εργαλείο που 

χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει και να αξιολογήσει τα επιτεύγματα των παιδιών μέσα 

από την καθημερινή τους εργασία. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση της επίδοσης σχετίζεται 

με την αποτίμηση του περιεχομένου και της διαδικασίας της μάθησης καθώς 

διευκολύνει τους/τις εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις μαθησιακές ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών και να διαπιστώσουν την ανάπτυξη τους μέσα από τον 

ανασχεδιασμό των διδακτικών τους πρακτικών. Έτσι, ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην 

αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κρίνεται σημαντικός καθώς έχουν την ευθύνη 
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αναφορικά με τη στοχοθεσία της αξιολόγησης, την επιλογή των κατάλληλων μέσων 

αξιολόγησης και την αξιόπιστη ερμηνεία των αξιολογικών τους ευρημάτων. 

Από την πλευρά τους, οι Johnson, Penny και Gordon (2009) αναφερόμενοι στο 

εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου της αξιολόγησης της επίδοσης, προσδιορίζουν την 

αξιολόγηση της επίδοσης ως μια μέθοδο η οποία αποτελείται από:  

α) το σκοπό και τους στόχους της αξιολόγησης,  

β) το σύνολο των εργασιών επί των οποίων εξετάζεται η επίδοση του μαθητή,  

γ) την ανάλυση των απαντήσεων κατά την ολοκλήρωση της αξιολογικής 

διαδικασίας και τον προσδιορισμό της αντίστοιχης επίδοσης, και  

δ) το σύνολο των συστηματικών μεθόδων και τεχνικών μέσω των οποίων 

αποτιμάται η επίδοση.     

Η Gallavan (2009) περιγράφει οχτώ βασικές έννοιες-αρχές που χαρακτηρίζουν 

το περιεχόμενο της αξιολόγησης βάσει επιδόσεων. Στον Πίνακα 3.3 παρουσιάζονται 

τα βασικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης της επίδοσης.  

Πίνακας 3.3 

Βασικές έννοιες-αρχές της αξιολόγησης της επίδοσης 

1. Η αξιολόγηση αποτελεί κάτι παραπάνω από μια δοκιμασία (test) 

2. Αρκετές μορφές αξιολόγησης θεωρούνται ως αξιολογήσεις βάση επιδόσεων 

3. Η αξιολόγηση εμπλέκει και καθοδηγεί τη μάθηση και τη διδασκαλία στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας 

4. Η αξιολόγηση οφείλει να είναι κατάλληλη και αυθεντική 

5. Οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης διασφαλίζουν τη “φωνή των μαθητών” καθώς 

και το δικαίωμα της επιλογής και της αυτενέργειας 

6. Η αξιολόγηση οφείλει να περιλαμβάνει χαρακτηριστικά ανάδειξης και προβολής τα 

οποία να ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο και τη διαδικασία της  

7. Η αξιολόγηση οφείλει να είναι αξιόπιστη, έγκυρη και ακριβής 
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8. Η αξιολόγηση οφείλει να είναι σκόπιμη, μελετημένη και να περιλαμβάνει 

μελλοντικές προοπτικές που αποσκοπούν στον προσδιορισμό του επιπέδου 

επάρκειας των μαθητών σε κάθε στόχο 

 

Σημείωση. Προσαρμογή από το “12 Basic concepts about performance-based 

assessments” της N. Gallavan, 2009, Developing Performance-Based Assessments. 

Grades 6-12, σ. 10. © 2009 από το Corwin Press. 

Οι Meisels, Wen και Beach-Quick (2010) υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση της 

επίδοσης είναι μια συνεχής και διαμορφωτική διαδικασία, στην οποία οι μαθητές 

επιδεικνύουν τη γνώση τους, τις δεξιότητες τους, την κλίση τους καθώς και άλλες 

πλευρές της προσωπικής τους ανάπτυξης και έκφρασης μέσα από διάφορες 

καθημερινές καταστάσεις, όπως την επίλυση προβλημάτων, τη φυσική συμπεριφορά 

τους και τις αλληλεπιδράσεις με συνομήλικούς τους στο σχολικό περιβάλλον, τους 

πειραματισμούς και τις διερευνήσεις τους, το λόγο, την κίνηση τους κ.ά. Η αξιολόγηση 

της επίδοσης υλοποιείται σε συνεργασία με το μαθητή στο πλαίσιο της συνεχούς 

διαμορφωτικής αξιολόγησης ενώ η συλλογή των αξιολογικών δεδομένων υλοποιείται 

σε μια συνεχή και δομημένη βάση αποσκοπώντας στη λήψη αποφάσεων για 

διορθωτικά μέτρα, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ή για την διαχρονική παρακολούθηση 

της προόδου των παιδιών. Το αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας αποτελεί 

βασικό χαρακτηριστικό της αξιολόγησης της επίδοσης καθώς παρέχει στους 

εκπαιδευτικούς εξαιρετικά λεπτομερείς πληροφορίες για το περιεχόμενο της μάθησης 

κάθε παιδιού.   

 Για τις Cohen και Spenciner (2011) η αξιολόγηση της επίδοσης παραπέμπει 

στη μέτρηση της προόδου του μαθητή, των δεξιοτήτων, των προσωπικών 

επιτευγμάτων και της συμπεριφοράς του σε καθημερινές ρεαλιστικές συνθήκες μέσα 

από ποικίλες τεχνικές και προσεγγίσεις αξιολόγησης συνδέοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 

τη διδασκαλία με την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ευρύτερης εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η αξιολόγηση της επίδοσης, σύμφωνα με τις McAfee, Leong και Bodrova 

(2011), επικεντρώνει κατά κύριο λόγο το ενδιαφέρον της στην αποτίμηση της 

ανάπτυξης και της μάθησης του παιδιού, όπως αυτές αποτυπώνονται στην 

καθημερινότητα της τάξης, μέσα από αυθεντικές εργασίες και δραστηριότητες που 

έχουν νόημα για τα παιδιά. Στην αξιολόγηση της επίδοσης, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί 
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να θέσει ερωτήματα ή εργασίες αποτίμησης του τι γνωρίζουν ή μπορούν να κάνουν τα 

παιδιά σύμφωνα με τις μαθησιακές επιδιώξεις που θέτει. Με την έννοια αυτή, η 

αξιολόγηση της επίδοσης έχει πληροφοριακό χαρακτήρα καθώς αποσκοπεί στην 

καταγραφή συμπεριφορών, δεξιοτήτων ή ικανοτήτων μέσα από τον έλεγχο της πορείας 

του παιδιού σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους.  

Για τη Ρεκαλίδου (2011), η αξιολόγηση της επίδοσης συνίσταται στην 

αξιολογική διαδικασία των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχει κατακτήσει ο 

μαθητής στο σχολείο. Κάθε μαθητής, κατά την αξιολόγησή του, καλείται να 

παρουσιάσει, να αποδείξει και να εφαρμόσει, μέσω τυπικών ή άτυπων μορφών 

αξιολόγησης, τόσο τις γνώσεις του όσο και τις δεξιότητες του στο πλαίσιο αυθεντικών 

συνθηκών και ρεαλιστικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση της επίδοσης 

ορίζεται ως μια παιδαγωγική διαδικασία κατά την οποία διερευνώνται από τους 

εκπαιδευτικούς οι δυνατότητες των μαθητών ως προς το τι μπορούν να κάνουν και να 

εφαρμόσουν με τις γνώσεις τους στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Οι Russell και Airasian (2012), περιγράφοντας την αξιολόγηση της επίδοσης, 

αναφέρονται στην παρουσίαση και επίδειξη των δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από 

την εμπλοκή τους σε αυθεντικές δραστηριότητες και τη δημιουργία διάφορων 

ρεαλιστικών έργων, όπως: σχέδια εργασιών, εκθέσεις, έργα τέχνης, προφορικές 

παρουσιάσεις, κ.ά. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της επίδοσης, οι μαθητές 

καλούνται να επιδείξουν ποικίλες σύνθετες δεξιότητες μέσα από την εμπλοκή τους σε 

αυθεντικές εργασίες ενισχύοντας και βελτιώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη μεταγνώση 

τους. Επιπλέον, η Palm (2008) τονίζει ότι η αξιολόγηση της επίδοσης προσφέρεται ως 

μια βέλτιστη εναλλακτική προσέγγιση μέτρησης σύνθετων επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, οι οποίες λογίζονται άκρως σημαντικές στη σημερινή τάξη. Ως εκ τούτου, 

η αξιολόγηση βάσει επιδόσεων θεωρείται μία από τις καλύτερες τεχνικές αξιολόγησης 

για τη μέτρηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα συγκριτικά με τις παραδοσιακές μορφές 

αξιολόγησης (Stanley, 2014).  

Ο Oosterhof (2014) επισημαίνει ότι «στην αξιολόγηση της επίδοσης οι μαθητές 

ολοκληρώνουν μια δραστηριότητα σ’ ένα ρεαλιστικό περιβάλλον» (σ. 5). Μέσω της 

αξιολόγησης βάσει επιδόσεων αντικατοπτρίζεται η προσπάθεια των μαθητών να 

αποδείξουν ότι έλαβαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 

διαδικασίας ώστε να διευκολύνουν τον/την εκπαιδευτικό στη διαπίστωση του βαθμού 
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κατάκτησης τους. Πρόκειται για μια αυθεντική και συνάμα σύνθετη μορφή 

αξιολόγησης η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει την παρατήρηση και την αξιολόγηση 

εργαστηριακών πειραμάτων, έργων έκφρασης και δημιουργίας, γλωσσικών 

δεξιοτήτων, κοινωνικών αλληλεπιδράσεων κ.ά. Η αξιολόγηση της επίδοσης μπορεί να 

μετρήσει μια διαδικασία καθώς και το προϊόν της και να υλοποιηθεί είτε σε φυσικό είτε 

σε δομημένο περιβάλλον. 

Για την Tung (2017), η αξιολόγηση της επίδοσης αποτελεί μια εξατομικευμένη 

και απαιτητική εναλλακτική προσέγγιση αξιολόγησης έναντι των τυποποιημένων 

δοκιμασιών η οποία προσφέρει στους/στις εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να 

αξιοποιήσουν τα δυνατά σημεία κάθε μαθητή σε ατομικό επίπεδο και να ενθαρρύνουν 

την καλλιέργεια και την προώθηση δίκαιων και ισότιμων μαθησιακών αποτελεσμάτων 

για το σύνολο της τάξης. Σύμφωνα με τον French (2017), η αξιολόγηση της επίδοσης 

περιλαμβάνει:  

α) την καλλιέργεια μεταγνωστικών στρατηγικών από τους μαθητές,  

β) τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς εξασφαλίζοντας τη 

δυνατότητα στο μαθητή να συμμετέχει ενεργά σε ένα αυθεντικό μαθησιακό 

περιβάλλον, και  

γ) τη δυνατότητα κυρίως του μαθητή για αναστοχασμό και κριτική ανάλυση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.    

Συνοψίζοντας, η αξιολόγηση της επίδοσης αποτελεί ένα ιδανικό μοντέλο 

αποτίμησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών σε σχέση με τους 

επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους. Υπό το πρίσμα των σύγχρονων διαστάσεων της 

εναλλακτικής αξιολόγησης, οι βασικές αρχές που υποστηρίζουν την αξία, την 

καταλληλότητα και την αναγκαιότητα της εφαρμογής του συγκεκριμένου μοντέλου 

είναι οι εξής: 

1. Η αξιολόγηση της επίδοσης είναι συνδεδεμένη με τη διδακτική διαδικασία και 

συνιστά ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές (Palm, 

2008). 

2. Στηρίζεται σε σαφή διατυπωμένα και καθορισμένα κριτήρια (Stiggins et al., 

2007). 
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3. Αποτιμά τόσο το προϊόν της μάθησης όσο και την ίδια τη διαδικασία της 

μάθησης (McTighe & Ferrara, 1998). 

4. Εστιάζει στην επίδοση του μαθητή και στην πρόοδο που επιτυγχάνει (Stiggins, 

2004). 

5. Το αυθεντικό πλαίσιο μάθησης κρίνεται απαραίτητο για την υλοποίηση και την 

εφαρμογή της αξιολόγησης της επίδοσης (Oosterhof, 2014). 

6. Ενθαρρύνεται η ενεργός εμπλοκή και συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία 

της αξιολόγησής τους (French, 2017). 

7. Υπάρχει ποικιλία μεθόδων και τεχνικών (ποσοτικών-ποιοτικών) αναφορικά με 

την εφαρμογή της αξιολόγησης της επίδοσης (Johnson, Penny & Gordon, 2009). 

8.  Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της επίδοσης αξιοποιείται ανατροφοδοτικά 

τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς (Stiggins et al., 2007). 

 

3.5 Σκοπός και στόχοι της αξιολόγησης της επίδοσης 

 

Η αξιολόγηση της επίδοσης (performance assessment) στηρίζεται στο 

σχεδιασμό, την εφαρμογή και την ολοκλήρωση μιας δράσης και μετρά συνήθως 

οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων με βάση συγκεκριμένα 

κριτήρια που συγκεκριμενοποιούνται από τον/την εκπαιδευτικό (Reeves, 2005). 

Αρκετοί ερευνητές αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη συστηματική εφαρμογή 

της αξιολόγησης της επίδοσης αναδεικνύοντας τόσο τη σημασία της διαδικασίας όσο 

και των αποτελεσμάτων της για την κατανόηση της λογικής της αξιολογικής 

διαδικασίας (Kane & Mitchell, 1996; Lane, 2013; Linn, 1993). Σύμφωνα με τους 

ειδικούς, η αξιολόγηση της επίδοσης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην 

εκπαιδευτική κοινότητα διότι:  

α) επιτρέπει την απόδειξη κατάκτησης της επιδιωκόμενης μάθησης μέσα από 

ποικίλες πηγές και διάφορες τεχνικές (Resnick & Resnick, 1992), 

β) λειτουργεί ως πρότυπο εργασίας προωθώντας και ενισχύοντας τη διαδικασία της 

μάθησης (Bennett & Gitomer, 2009), και 
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γ) επιδιώκει να βοηθήσει στο σχεδιασμό άρτιων διδακτικών πρακτικών βοηθώντας 

αφενός τους/τις εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν τι είναι σημαντικό να διδαχθεί και 

αφετέρου τους μαθητές τι είναι σημαντικό να μάθουν (Lane, 2013).  

Έτσι λοιπόν, σε πολλούς μελετητές και ερευνητές διαπιστώνει κανείς την 

αποδοχή του ρόλου και της αξίας της αξιολόγησης βάσει επιδόσεων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Σύμφωνα με τη σχετική ερευνητική βιβλιογραφία (Bagnato, Neisworth & 

Munson, 1997; Banks, 2012; Johnson, Penny & Gordon, 2009; Losardo & Notari-

Syverson, 2011; Shermis & Di Vesta, 2011), η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή 

αποσκοπεί: 

α) στην ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή του παιδιού στη διαδικασία της 

αξιολόγησης του, 

β) στην τεκμηρίωση της προόδου των παιδιών μέσα από τη συλλογή και την 

ερμηνεία δεδομένων που αποτυπώνουν τα μαθησιακά τους βήματα, λαμβάνοντας 

υπόψη τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών,   

γ) στην ενίσχυση της ποιότητας της μάθησης του παιδιού ενδυναμώνοντας την 

αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμησή του, 

δ) στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών να υποστηρίξουν με διάφορες εκπαιδευτικές 

στρατηγικές τη μάθηση και την πρόοδο των παιδιών, και 

ε) στην ανίχνευση πιθανών μαθησιακών αδυναμιών ή ελλείψεων με απώτερο 

σκοπό την ανατροφοδότηση των μαθητών και τον κατάλληλο σχεδιασμό διδακτικών 

παρεμβάσεων.  

Σύμφωνα με τον Meisels (n.d), η αξιολόγηση της επίδοσης έχει αρκετά 

πλεονεκτήματα αναφορικά με τη χρήση της στο πλαίσιο της μάθησης και της 

αξιολόγησης του μαθητή. Ειδικότερα, η αξιολόγηση βάσει επιδόσεων:  

α) τεκμηριώνει με συστηματικό τρόπο τι γνωρίζουν και τι μπορούν να κάνουν τα 

παιδιά σε καθημερινές δραστηριότητες στην τάξη τους,  

β) αξιολογεί δεξιότητες κριτικής σκέψης, όπως ανάλυση, σύνθεση, αποτίμηση και 

ερμηνεία γεγονότων, καταστάσεων ή ιδεών,  

γ) είναι μια ευέλικτη διαδικασία καθώς επιτρέπει στον/στην εκπαιδευτικό την 

εξατομικευμένη προσέγγιση αξιολόγησης των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των 
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παιδιών μέσω της συλλογής πληροφοριών που αναδύονται από την αλληλεπίδραση 

των παιδιών με τους συνομήλικούς τους και τα υλικά της τάξης,  

δ) λειτουργεί ως κατάλληλο μέσο για τη βελτίωση της διδασκαλίας, επιτρέποντας 

στους εκπαιδευτικούς τον ανασχεδιασμό του προγράμματος τους λαμβάνοντας υπόψη 

το μαθησιακό επίπεδο των παιδιών,  

ε) παρέχει αξιόπιστες και εις βάθος πληροφορίες για κάθε εμπλεκόμενο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, και  

στ) καθιστά υπεύθυνο τον/την εκπαιδευτικό σε συνεργασία με το μαθητή για το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας του και την παρακολούθηση της προόδου και της 

εξέλιξης του.   

Κατά τη διάρκεια του καθορισμού του σκοπού και των επιμέρους στόχων της 

αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή, σύμφωνα με την Brualdi (1998), θα πρέπει να 

απαντώνται από τον/την εκπαιδευτικό οι παρακάτω ερωτήσεις:  

• Ποιες έννοιες, δεξιότητες ή γνώσεις των μαθητών προσπαθώ να αξιολογήσω; 

• Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές μου; 

• Σε ποιο μαθησιακό επίπεδο πρέπει να φτάσουν οι μαθητές μου; 

• Ποιο είδος γνώσης θα αξιολογήσω; 

Η Gettinger (2001) διατύπωσε τρεις σημαντικές λειτουργίες για τη σωστή 

εφαρμογή της αξιολόγησης της επίδοσης, λαμβάνοντας υπόψη το βασικό 

προσανατολισμό της αξιολόγησης της επίδοσης και τα στοιχεία που τη διαφοροποιούν 

από τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης. Η συγγραφέας τονίζει με έμφαση ότι η 

αξιολόγηση της επίδοσης:  

α) παρέχει ένα πλαίσιο για την οργάνωση των καταγραφών και των παρατηρήσεων 

του τρόπου σκέψης και μάθησης των παιδιών από τους/τις εκπαιδευτικούς και του 

αναστοχασμού τους αναφορικά με την επίδοση των παιδιών μέσα από μια αναπτυξιακά 

κατάλληλη οπτική,  

β) παρέχει στοιχεία που συλλέγονται κατά την παρατήρηση του παιδιού για την 

πρόοδό του σε σχέση με τους σκοπούς και τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών μέσα σε ένα αυθεντικό πλαίσιο δραστηριοτήτων, και  
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γ) δίνει τη δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό να εξετάσει και να κατανοήσει τα 

τεκμήρια του τρόπου σκέψης και μάθησης των παιδιών ώστε να τροποποιήσει τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές υποστηρίζοντας τη βελτίωση της μάθησής τους. 

Για τη Ρεκαλίδου (2011), η αξιολόγηση της επίδοσης εστιάζει στο μαθητή και 

στις προσπάθειες του να αποδείξει και να παρουσιάσει τόσο τις γνώσεις όσο και τις 

δεξιότητες που κατέκτησε κατά τη διάρκεια της φοίτησής του με διάφορους τρόπους 

(προφορικά, γραπτά ή υλοποίηση δραστηριοτήτων υπό ειδικές συνθήκες ή σε ένα 

αυθεντικό πλαίσιο). «Η αξιολόγηση της επίδοσης περιγράφεται και ως διαδικασία που 

έχει σκοπό να ανακαλύψει τι μπορεί να κάνει ο κάθε μαθητής με τις γνώσεις του στο 

πλαίσιο της τάξης» (σελ. 34). Η αξιολόγηση της επίδοσης αποσκοπεί στη διερεύνηση 

και στην αποτίμηση του “τι γνωρίζουν και τι είναι ικανοί οι μαθητές να κάνουν” 

παρέχοντας στον/στην εκπαιδευτικό πληροφορίες που απεικονίζουν τις δυνατότητες, 

τις δεξιότητες και τις στρατηγικές μάθησης που ακολουθεί κάθε παιδί.  

Επίσης, η αξιολόγηση της επίδοσης χρησιμοποιείται ως υποστηρικτικό πλαίσιο 

αναγνώρισης και κατανόησης των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων των παιδιών με 

βάση τις ανάγκες της μάθησης του 21ου αιώνα (Losardo & Notari-Syverson, 2011; 

Stanley, 2014). Όπως υποστηρίζει ο Chun (2010), η αξιολόγηση της επίδοσης στη 

σύγχρονη παιδαγωγική θεωρείται ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο:  

α) δημιουργεί κίνητρα και προσδοκίες στους μαθητές στη διαδικασία της 

αξιολόγησης των μαθησιακών προσπαθειών και των επιτευγμάτων τους,  

β) καλλιεργεί μεταγνωστικές δεξιότητες,  

γ) συμβάλει στην ανατροφοδότηση των μαθητών, και  

δ) στηρίζεται σε αυθεντικές καταστάσεις χρησιμοποιώντας καθορισμένα κριτήρια. 

 

3.6 Μορφές και τεχνικές της αξιολόγησης της επίδοσης 

 

Σε αρκετές ερευνητικές μελέτες (Johnson, Penny & Gordon, 2009; McTighe & 

Ferrara, 1998), η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή διακρίνεται από τους 

περισσότερους μελετητές και ειδικούς σε τρεις κατηγορίες: α) στο αποτέλεσμα της 

προσπάθειας του αναφορικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά του 
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(product), β) στην πορεία που ακολουθεί για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας 

(process/performance), και γ) στη διαδικασία βελτίωσης του μαθησιακού 

αποτελέσματος (progress/process-oriented assessment). 

Ειδικότερα, το αποτέλεσμα της προσπάθειας του μαθητή σχετίζεται με την 

παρουσίαση ενός τελικού προϊόντος από τον μαθητή μέσω του οποίου αποδεικνύονται 

και εφαρμόζονται στην πράξη οι γνώσεις και οι δεξιότητες του. Η πορεία που 

ακολουθείται για την επιτέλεση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας από τους μαθητές 

εστιάζει στην προσπάθεια τους να επιδείξουν πώς μπορούν να εφαρμόσουν τις 

δεξιότητες και τις αντίστοιχες ικανότητες τους υπό την άμεση παρατήρηση των 

εκπαιδευτικών. Τέλος, η διαδικασία βελτίωσης του μαθησιακού αποτελέσματος 

επιτρέπει την αποτύπωση μιας ξεκάθαρης εικόνας αναφορικά με τις σκέψεις, τους 

συλλογισμούς και τα κίνητρα των μαθητών κατά την προσπάθεια της συνεχούς 

βελτίωσης της επίδοσης τους.  

Σύμφωνα με τον Oosterhof (2014), η αξιολόγηση της επίδοσης μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της. Στον 

Πίνακα 3.4 παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαφορετικές μορφές αξιολόγησης της 

επίδοσης, όπως αυτές επισημαίνονται από το συγγραφέα. 

Πίνακας 3.4 

Κατηγορίες της αξιολόγησης της επίδοσης 

● Αξιολόγηση της επίδοσης που μετρά 

μια διαδικασία 

● Αξιολόγηση της επίδοσης που μετρά 

ένα προϊόν 

● Αξιολόγηση της επίδοσης σε 

προσομοιωμένο περιβάλλον 

● Αξιολόγηση της επίδοσης σε 

πραγματικό περιβάλλον 

● Αξιολόγηση της επίδοσης που 

στηρίζεται σε φυσικά ερεθίσματα 

● Αξιολόγηση της επίδοσης που 

στηρίζεται σε δομημένα ερεθίσματα 

 

Η αξιολόγηση της επίδοσης που μετρά μια διαδικασία αναφέρεται στη 

διαδρομή που ακολουθεί ο μαθητής για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας ενώ η 

αξιολόγηση που μετρά ένα προϊόν αφορά το αποτέλεσμα της διαδικασίας στο πέρας 

της. Επίσης, η αξιολόγηση της επίδοσης μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα προσομοιωμένο 
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ή σε ένα πραγματικό περιβάλλον ενώ η αξιολόγηση της επίδοσης που στηρίζεται σε 

φυσικά ερεθίσματα προκύπτει κυρίως χωρίς την παρέμβαση του παρατηρητή-

αξιολογητή σε αντιδιαστολή με την αξιολόγηση της επίδοσης βάσει δομημένων 

ερεθισμάτων (Oosterhof, 2014).   

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές τεχνικές και μέθοδοι για την 

αξιολόγηση της επίδοσης των παιδιών (Brualdi, 1998; Gullo, 2005; Lane & Tierney, 

2008; Losardo & Notari-Syverson, 2011; McTighe & Ferrara, 1998; Mertler, 2001; 

Moskal, 2003; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; Oberg, 2010; Oosterhof, 2014; 

Riley, Miller & Sorenson, 2016; Wotham, 2008). Κρίνεται σημαντικό ο αξιολογητής 

να επιλέξει και να εφαρμόσει τις κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης προκειμένου να 

αποκτήσει πληροφορίες για τη μαθησιακή ανάπτυξη ενός παιδιού και να λάβει 

αποφάσεις για τον εκπαιδευτικό του σχεδιασμό. Οι σημαντικότερες μέθοδοι και 

τεχνικές που συναντώνται στη βιβλιογραφία είναι οι εξής:  

● H παρατήρηση και οι καταγραφές: Η τεχνική της παρατήρησης και της 

καταγραφής της μαθησιακής εξέλιξης και ανάπτυξης του μαθητή λειτουργεί ως 

υποστηρικτικό εργαλείο της αξιολόγησης της επίδοσης και παρέχει την ανάλογη 

ανατροφοδότηση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

● Οι βιντεοσκοπήσεις, μαγνητοφωνήσεις και οι φωτογραφήσεις: Συνιστούν 

αποτελεσματικές τεχνικές και αξιόπιστα τεκμήρια καταγραφής της ανάπτυξης και 

εξέλιξης των μαθητών παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τις δυνατότητες, τις 

δεξιότητες, τα επιτεύγματα και τις επιδόσεις τους στο πλαίσιο των καθημερινών 

δραστηριοτήτων της τάξης. 

● Ο φάκελος αξιολόγησης (portfolio): Μέσα από το περιεχόμενο του φακέλου 

αξιολόγησης και τα διάφορα δείγματα έργων των παιδιών σε ποικίλες μορφές 

ξεδιπλώνεται η προσωπική ανάπτυξη της μάθησής τους καθώς και η πρόοδός τους στην 

πορεία κατάκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

● Οι κλίμακες ελέγχου και οι κλίμακες διαβάθμισης: Οι κλίμακες ελέγχου και οι 

κλίμακες διαβάθμισης αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τον εκπαιδευτικό με σκοπό 

να κατανοήσει την πρόοδο και την ανάπτυξη των παιδιών αποκτώντας μια σφαιρική 

εικόνα για το “τι γνωρίζει ένα παιδί, τι έμαθε, τι πρέπει να γνωρίζει και τι είναι ικανό 

να κάνει”.    
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● Οι συνεντεύξεις: Οι συνεντεύξεις παρέχουν ποικίλες και ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες στους/στις εκπαιδευτικούς καθώς αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο 

σκέφτονται και ενεργούν τα παιδιά αναδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις επιδόσεις 

και την πρόοδό τους σε διάφορες μαθησιακές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών.   

● Οι ρουμπρίκες (rubrics): Τα διάφορα είδη ρουμπρικών αξιολόγησης της επίδοσης 

των μαθητών (ολιστικές, αναλυτικές, αναπτυξιακές) χρησιμοποιούνται ευρέως για τη 

μέτρηση της επίδοσης και την αποτίμηση της μαθησιακής διαδικασίας καθώς 

επιτρέπουν στους/στις εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν ένα παραγόμενο έργο, μια 

δραστηριότητα, διάφορες δεξιότητες ή μια επίδοση βάσει διάφορων επιπέδων 

ποιότητας.  

● Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (open response questions) και η μέθοδος της 

επίλυσης προβλήματος (problem solving): Στην αξιολόγηση της επίδοσης οι ερωτήσεις 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενεργοποιούν 

διάφορες γνωστικές λειτουργίες (σύνθεση, ανάλυση, ερμηνεία, πρόβλεψη κ.ά.) και 

προωθούν την κινητοποίηση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης τους σε διάφορα 

επίπεδα. Αντίστοιχα, η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων απαιτεί από τους μαθητές 

τη χρήση ποικίλων δεξιοτήτων (αιτιολόγησης, ανακάλυψης, δημιουργικής σκέψης, 

συνεργασίας κ.ά.), την αναζήτηση και την υιοθέτηση κατάλληλων στρατηγικών 

επίλυσης και την εμπλοκή τους στην αυθεντική μαθησιακή διαδικασία και γνώση.  

● Η αξιολόγηση βασισμένη στο παιχνίδι (play-based assessment): Η παρατήρηση 

των παιδιών κατά τη διάρκεια των αυθόρμητων δραστηριοτήτων αποτελεί το ιδανικό 

πλαίσιο ως προς την αξιολόγηση συμπεριφορών σε όλους τους τομείς ανάπτυξής τους 

(γνωστικός, κοινωνικο-συναισθηματικός, γλωσσικός, κινητικός) προσφέροντας 

στους/στις εκπαιδευτικούς μια σφαιρική εικόνα των διαδικασιών μάθησης των παιδιών 

καθώς μέσα από το παιχνίδι αναδύονται οι γνώσεις, οι σκέψεις, οι εμπειρίες, οι 

ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους.  

● Η αξιολόγηση των σχεδίων εργασίας (projects): Η προσπάθεια μιας κριτικής 

αξιολόγησης του σχεδίου εργασίας σε ατομικό επίπεδο είναι χρήσιμη και 

αποτελεσματική καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια εναλλακτική μέθοδος 

αξιολόγησης και αποτίμησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των 

δυνατοτήτων των παιδιών κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο σχέδιο εργασίας. 
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● Η αυτοαξιολόγηση (self-assessment): Η αυτοαξιολόγηση προσφέρει τη 

δυνατότητα στους μαθητές να αξιολογήσουν και να αποτιμήσουν την πρόοδό τους, τις 

επιδόσεις τους, τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 

στον επαναπροσδιορισμό της μαθησιακής διαδικασίας και στην αποτίμηση του 

μαθησιακού αποτελέσματος.  

● Η μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα (cbm): Η μέτρηση βασισμένη στο 

αναλυτικό πρόγραμμα παρέχει πλήθος πληροφοριών για τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες των μαθητών σε διάφορες μαθησιακές περιοχές του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών μέσα από έγκυρες και αξιόπιστες μετρήσεις-δοκιμασίες. 

 

3.7 Προτείνοντας μια αυθεντική αξιολόγηση με τη χρήση του εργαλείου 

αξιολόγησης Work Sampling System 

 

Το Work Sampling System ή αλλιώς “Σχέδιο Υποδείγματος Εργασίας” ή 

“Σύστημα Δειγματοληψίας Έργων” είναι ένα ευέλικτο και χρήσιμο εργαλείο 

αξιολόγησης, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής 

εκπαίδευσης ηλικίας τριών έως έντεκα ετών. Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου 

μοντέλου αξιολόγησης έγινε από τον Samuel J. Meisels, τέως πρόεδρο του Ινστιτούτου 

Erickson και καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα και τους συνεργάτες του 

και υλοποιείται έως σήμερα σε αρκετές πολιτείες της Αμερικής αλλά και σε πολλές 

άλλες χώρες από τη δεκαετία του 1990.  

Οι ανησυχίες του συγγραφέα καθώς και το προσωπικό του ενδιαφέρον 

αναφορικά με την προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη του παιδιού, τις εναλλακτικές 

στρατηγικές αξιολόγησης των μικρών μαθητών και τις επιπτώσεις των τυποποιημένων 

δοκιμασιών (tests) τον παρακίνησαν να δημιουργήσει το Σχέδιο Υποδείγματος 

Εργασίας (WSS). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ρεκαλίδου (2011), «οι δημιουργοί 

του συγκεκριμένου μοντέλου επιδιώκουν να προσεγγίσουν την αξιολόγηση με τέτοιους 

τρόπους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του μαθητή» (σ. 34).  

 

3.7.1 Γενική περιγραφή του εργαλείου Work Sampling System 
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Το “Σχέδιο Υποδείγματος Εργασίας” (WSS) είναι μια σκόπιμη και συνεχής 

διαδικασία συλλογής, καταγραφής και αξιολόγησης δεδομένων και αποδεικτικών 

στοιχείων αναφορικά με την ατομική μαθησιακή ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού, 

στηριζόμενη στο περιεχόμενο, τις διδακτικές στρατηγικές και αρχές του αναλυτικού 

προγράμματος. Σύμφωνα με τη Γουργιώτου (2014), το μοντέλο WSS «προσφέρει όχι 

μόνο το πλαίσιο για τη συστηματική συλλογή και ερμηνεία των έργων του παιδιού, 

αλλά και λεπτομέρειες που αφορούν τη συνολική διαδικασία του τρόπου παρατήρησης, 

συλλογής και ανάλυσης» (σ. 75). 

Το εργαλείο αξιολόγησης WSS, ως προς τους σκοπούς, το σχεδιασμό και τις 

αρχές του, περιλαμβάνεται στις σύγχρονες εναλλακτικές-αυθεντικές μορφές 

αξιολόγησης και χρησιμοποιείται ευρέως τόσο στην αξιολόγηση βασισμένη στο 

αναλυτικό πρόγραμμα όσο και στην αξιολόγηση της επίδοσης (Downs & Strand, 2006; 

Meisels, 2011; Wagner, 2003). Οι μέθοδοι αξιολόγησης στο πλαίσιο αυτού του 

μοντέλου στηρίζονται σε σαφή κριτήρια και σε άρτια οργανωμένες διαδικασίες 

(Meisels, Liaw, Dorfman & Nelson, 1995). Βασικός σκοπός του WSS είναι η 

συστηματική συλλογή και ερμηνεία στοιχείων σχετικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες 

και τη συμπεριφορά του παιδιού στην τάξη σε διάφορες γνωστικές και μαθησιακές 

περιοχές μέσα σε συνθήκες αυθεντικών δραστηριοτήτων και καταστάσεων (Kern & 

Sokol, 2005, Meisels, 1995).  

Σύμφωνα με τους Dichtelmiller, Jablon, Dorfman, Marsden και Meisels (2001), 

το εργαλείο αξιολόγησης WSS αποσκοπεί: 

α) στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επίδοσης να βοηθήσει τον/την εκπαιδευτικό να 

τεκμηριώσει και να αποτιμήσει με διάφορες τεχνικές και μεθόδους τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις συμπεριφορές των παιδιών μέσα από τη χρήση αυθεντικών 

δραστηριοτήτων και εργασιών, ενώ 

β) στο πλαίσιο της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα επιδιώκει να 

κάνει ορατή σε όλους τη μαθησιακή διαδικασία στην οποία συμμετέχουν ενεργά οι 

μαθητές, εμπλέκοντάς τους στη συλλογή και την ερμηνεία των αξιολογικών δεδομένων 

μέσα στις πραγματικές και φυσικές συνθήκες της τάξης.  



 

                                                                      178 

Σε αντίθεση με την πλειοψηφία αρκετών σταθμισμένων εργαλείων 

αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της επίδοσης των παιδιών, το 

εργαλείο αξιολόγησης WSS, όπως επισημαίνουν οι δημιουργοί του, συνιστά ένα 

πολύτιμο διδακτικό εργαλείο αξιολόγησης στα χέρια των εκπαιδευτικών με 

πρωταρχικό σκοπό τη λήψη αποφάσεων διδακτικού σχεδιασμού στην τάξη. Οι ίδιοι 

συγγραφείς αναφέρουν ότι το κλειδί για μια επιτυχημένη τάξη είναι η μέθοδος που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη τους για να συλλέξουν πληροφορίες για τη 

μάθηση και την πρόοδο κάθε παιδιού. Χρησιμοποιώντας στην πράξη το εργαλείο 

αξιολόγησης WSS και μέσα από διαρκείς διαδικασίες αναστοχασμού, οι εκπαιδευτικοί 

ανακαλύπτουν τις μαθησιακές εμπειρίες των παιδιών, αξιοποιούν τις μαθησιακές 

δυνατότητες και τα επιτεύγματά τους και διευκολύνουν με διαφορετικές μεθόδους και 

σε βάθος χρόνου τη βελτίωση του παιδιού στη μάθησή του.  

Το μοντέλο του Meisels και των συνεργατών του στηρίζεται στις παρατηρήσεις 

των εκπαιδευτικών, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για τη μαθησιακή εξέλιξη των 

παιδιών στο περιβάλλον του σχολείου και σε δείγματα έργων των παιδιών, από τα 

οποία αναδεικνύονται σημαντικές πτυχές του τρόπου μάθησης τους.  Η διαδικασία της 

συστηματικής συγκέντρωσης πληροφοριών για το τι έχουν κάνει ή έχουν μάθει τα 

παιδιά και η αποτίμηση της αξίας αυτών των πληροφοριών αποτελούν για το WSS δύο 

σημαντικά στάδια που πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός κατά την εφαρμογή του 

(Meisels, 1993). 

Όπως αναφέρει ο Gullo (2005), το “Σύστημα Δειγματοληψίας Έργων” 

«περιλαμβάνει ένα πλήθος από διαφορετικά χαρακτηριστικά στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται αναπτυξιακές κατευθυντήριες γραμμές, αναπτυξιακοί κατάλογοι 

ελέγχου, συγκεκριμένη κάλυψη όλων των μαθησιακών περιοχών του αναλυτικού 

προγράμματος, προβλέψεις για την ανάπτυξη συνοπτικών αναφορών και μεθόδους 

δημιουργίας ατομικού φακέλου αξιολόγησης» (σ. 111). Πρόκειται για μια αξιολογική 

προσέγγιση η οποία μπορεί να λάβει κατάλληλες τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές 

καλύπτοντας πολιτειακές ή τοπικές ανάγκες ενώ η χρήση της ενδείκνυται ακόμη και 

για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Σύμφωνα με τον Meisels (1997), το WSS επιτρέπει στον/στην εκπαιδευτικό να  

συγκεντρώσει πληροφορίες συχνά και σε συστηματική βάση, όχι μόνο για τα 

μαθησιακά επιτεύγματα και τις προσπάθειες των παιδιών αλλά και για την πορεία του 
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εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε βάθος χρόνου.  

Επίσης, η οργανωτική μορφή και η λειτουργία της αξιολογικής διαδικασίας του 

εργαλείου WSS είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται κατανοητή και 

εύχρηστη τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τα παιδιά, διευκολύνοντας και 

βελτιώνοντας έτσι την καθημερινή αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δράσης. 

Η Wortham (2008) επισημαίνει ότι το εργαλείο αξιολόγησης WSS βασίζεται 

στη θεώρηση ότι η αξιολόγηση της επίδοσης του παιδιού, στο πλαίσιο των αρχών του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών, είναι κατάλληλη ως αξιολογική αποτύπωση της 

προόδου των μαθητών καθώς το συγκεκριμένο μοντέλο αξιολόγησης: 

1. Τεκμηριώνει την καθημερινή εργασία και δραστηριότητα των μικρών παιδιών. 

2. Συνιστά μια μορφή εξατομικευμένης προσέγγισης της αξιολόγησης των 

παιδιών. 

3. Λειτουργεί ενοποιητικά καθώς διασυνδέει και ενσωματώνει την διαδικασία της 

αξιολόγησης με το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και τη 

διδακτική διαδικασία. 

4. Αξιολογεί πολλές πτυχές και διαστάσεις της μαθησιακής πορείας των παιδιών. 

5. Δίνει στον/στην εκπαιδευτικό ένα μεγάλο πλούτο πληροφοριών της 

προσωπικής διαδρομής της μάθησης, της ανάπτυξης και της εξέλιξης των παιδιών μέσα 

από τις αλληλεπιδράσεις τους στο πλαίσιο της τάξης. 

Μερικά από τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία της αξιολόγησης με τη χρήση 

του εργαλείου WSS, σύμφωνα με τους δημιουργούς (Dichtelmiller et al., 2001), είναι 

τα εξής: 

1) Βελτιώνει και αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών επικεντρώνοντας το 

ενδιαφέρον τόσο στις δυνατότητες των παιδιών όσο και στην ενεργό συμμετοχή τους 

κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.  

2) Βοηθά τους/τις εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν, να κατανοήσουν και να 

ερμηνεύσουν τη μάθηση των παιδιών και το διαφορετικό στυλ μάθησής τους (learning 

style), μέσα από την αξιολόγηση, την αποτίμηση και την τεκμηρίωση όλων των τομέων 

ανάπτυξης. 
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3) Συνιστά ένα κατάλληλο μέσο ενημέρωσης των οικογενειών αναφορικά με την 

πρόοδο των παιδιών. 

4) Απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, ακόμη και σε όσα προέρχονται από 

συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά, 

γλωσσικά ή κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

5) Βασίζεται σε εθνικά πρότυπα αναλυτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για 

παιδιά ηλικίας τριών έως έντεκα ετών και στηρίζεται σε τρεις διαφορετικές μορφές 

παιδαγωγικής τεκμηρίωσης εμπλέκοντας κατ’ αυτό τον τρόπο γονείς, εκπαιδευτικούς, 

παιδιά, μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας και ειδικούς σε συνεργατικές 

επικοινωνιακές δράσεις.  

   

3.7.2 Τεχνικές συλλογής και καταγραφής της ανάπτυξης και της εξέλιξης του παιδιού 

 

Ένα από τα δυναμικά χαρακτηριστικά του αξιολογικού εργαλείου Work 

Sampling System είναι η δομή της οργάνωσής του. Το συγκεκριμένο μοντέλο 

βασίζεται στη συλλογή αναλυτικών και λεπτομερών πληροφοριών από ποικίλες πηγές 

και αξιοποιεί συλλογικά τον όγκο των πληροφοριών για την αποτίμηση της προόδου 

και της εξέλιξης των παιδιών (Dichtelmiller et al., 2001; Meisels, 1997). Οι διαδικασίες 

της παρατήρησης, της συλλογής και της ερμηνείας-σύνοψης των πληροφοριακών 

δεδομένων που αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο αξιολογικό εργαλείο είναι 

οργανωμένες κατ’ αυτό τον τρόπο ώστε η διαδικασία της αξιολόγησης να είναι 

κατανοητή ως προς το σκοπό και τους στόχους της και εύχρηστη τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές.  

Ο/Η εκπαιδευτικός αποτελεί σημαντική συνιστώσα για την αποτελεσματική και 

ορθή εφαρμογή του αξιολογικού εργαλείου Work Sampling System. Η αποτίμηση της 

μάθησης (evaluation) και η παιδαγωγική τεκμηρίωση (documentation) μπορούν να 

βοηθήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο της αυθεντικής αξιολόγησης, να 

συλλέξουν πολύτιμα στοιχεία με σκοπό τον αναστοχασμό, τη λήψη αποφάσεων και το 

σχεδιασμό νέων μαθησιακών εμπειριών (Meisels, 1997). Το συγκεκριμένο εργαλείο 

αξιολόγησης επιτρέπει στον/στην εκπαιδευτικό τη δημιουργία γεφυρών ανάμεσα στη 
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μάθηση των παιδιών και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό διασυνδέοντας κατ’ αυτό τον 

τρόπο σε μια ευθυγραμμισμένη πορεία τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος, 

τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση (Meisels, 1997; Wagner, 2003).  

Οι τεχνικές παρατήρησης, συλλογής και αποτύπωσης της προόδου και της 

εξέλιξης του κάθε παιδιού που χρησιμοποιούνται στο εργαλείο αξιολόγησης Work 

Sampling System είναι οι εξής: 

(α) οι αναπτυξιακές κατευθυντήριες γραμμές (developmental guidelines) και οι 

κλίμακες ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού (developmental checklists), 

(β) ο φάκελος εργασιών του παιδιού (portfolio), και 

(γ) οι συνοπτικές εκθέσεις (summary reports). 

Οι συγκεκριμένες τεχνικές επικεντρώνονται στο αυθεντικό μαθησιακό 

περιβάλλον της τάξης ενώ η χρήση τους καθιστά τη διαδικασία της αξιολόγησης ως 

μια συνεχή, συστηματική και οργανωμένη διεργασία στη βάση της οποίας ο/η 

εκπαιδευτικός αντλεί πληροφορίες και οδηγείται σε αποφάσεις με σκοπό τη βελτίωση 

της προόδου των παιδιών (Meisels, 1997). Παράλληλα, οι προαναφερόμενες τεχνικές 

ευνοούν το άνοιγμα δίαυλων συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών, 

μαθητών και της διοίκησης του σχολείου αλλά και πληρέστερης επικοινωνίας με το 

οικογενειακό περιβάλλον (Meisels, Jablon, Marsden, Dichtenmiller & Dorfman, 2001). 
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Εικόνα 1: Διαγραμματική παρουσίαση του εργαλείου αξιολόγησης WSS 

(Dichtelmiller, Jablon, Dorfman, Marsden & Meisels, 2001) 

 

3.7.2.1 Οι αναπτυξιακές κατευθυντήριες γραμμές (developmental guidelines) και οι 

κλίμακες ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού (developmental checklists) 

 

Οι αναπτυξιακές κατευθυντήριες γραμμές και οι κλίμακες ελέγχου ανάπτυξης 

παρέχουν το πλαίσιο για τη διαδικασία της παρατήρησης, της τεκμηρίωσης και της 

αποτίμησης της προόδου των παιδιών. Η διαδικασία της παρατήρησης του παιδιού για 

την αξιολόγηση της προόδου του προϋποθέτει από τους/τις εκπαιδευτικούς να 

γνωρίζουν για ποιο σκοπό και τι παρατηρούν, πώς να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν 

τις διαφορετικές πτυχές και διαστάσεις της ατομικής μάθησης των παιδιών και ποια 

κριτήρια θα χρησιμοποιήσουν για μια δίκαιη και αξιόπιστη αξιολόγηση των μαθητών 

τους.  

Ειδικότερα, η από κοινού χρήση των αναπτυξιακών κατευθυντηρίων γραμμών 

και των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης των παιδιών βοηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό 

τους/τις εκπαιδευτικούς:  

α) να γνωρίσουν καλύτερα τους μαθητές τους,  

β) να παρατηρούν αρκετές από τις μαθησιακές περιοχές του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών που χρησιμοποιούν,  

γ) να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται τη λειτουργία ή μη των διδακτικών τους 

στρατηγικών, και  

δ) να παρακολουθούν τη διαδρομή της μάθησης και της προόδου των παιδιών με 

σκοπό τη βελτίωσή τους, τον ανασχεδιασμό του προγράμματος και την 

επαναδιαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Dichtelmiller et al., 2001; Gullo, 

2005; Meisels, Liaw, Dorfman & Nelson, 1995).   

Επιπρόσθετα, ο βασικός σκοπός των αναπτυξιακών κατευθυντηρίων γραμμών 

και των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης των παιδιών, σύμφωνα με τους δημιουργούς του 

εργαλείου αξιολόγησης WSS (Dichtelmiller et al., 2001), είναι: 
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1. Η εστίαση της παρατήρησης σε συγκεκριμένες δεξιότητες, γνώσεις και 

συμπεριφορές των μαθητών. 

2. Η σύνοψη, η καταγραφή και η ερμηνεία των παρατηρήσεων με στόχο την 

κατανόηση και τη βελτίωση των μαθησιακών επιτευγμάτων των παιδιών. 

3. Η παροχή αξιόπιστων κριτηρίων για την αποτίμηση της προόδου των μαθητών 

βασιζόμενων στο περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και στην 

ερευνητική βιβλιογραφία της ανάπτυξης των παιδιών. 

4. Η υποστήριξη του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και της διδασκαλίας  

μέσα από αναστοχαστικές διαδικασίες και πρακτικές ανασχεδιασμού των διδακτικών 

στρατηγικών προς όφελος των μαθητών. 

Οι αναπτυξιακές κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιούνται στο εργαλείο 

αξιολόγησης WSS περιγράφουν με συνοπτικό τρόπο τις αναπτυξιακά κατάλληλες 

προσδοκίες για τους μαθητές βοηθώντας τους/τις εκπαιδευτικούς να επικεντρώνουν το 

ενδιαφέρον της παρατήρησης τους σε σημαντικές δεξιότητες, ικανότητες, γνώσεις και 

συμπεριφορές των παιδιών. Πρόκειται για ένα σετ λογικών προσδοκιών στη βάση 

κάποιων προτύπων το οποίο χρησιμοποιείται με σκοπό την αποτίμηση της επίδοσης 

και των επιτευγμάτων των μαθητών σε διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες (Brassard 

& Boehm, 2007; Dichtelmiller et al., 2001; Meisels, 2011). 

Οι κλίμακες ελέγχου αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο της συστηματικής και 

δομημένης παρατήρησης που εφαρμόζεται στο μοντέλο αξιολόγησης WSS. Πρόκειται 

για ένα δομημένο συνήθως κατάλογο συμπεριφορών, δεξιοτήτων, γνώσεων του 

παιδιού και παρέχουν την ευκαιρία στον/στην εκπαιδευτικό να καταγράψει όχι μόνο 

τις συμπεριφορές που παρατηρούνται αλλά και το βαθμό στον οποίο αυτές 

εκδηλώνονται. Η κλίμακα ελέγχου ανάπτυξης των παιδιών προσφέρει στον/στην 

εκπαιδευτικό μια σφαιρική και πλήρη εικόνα των δυνατότητων τους σκιαγραφώντας 

κατ’ αυτό τον τρόπο το μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή.  

Οι συγκεκριμένες κλίμακες έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το επίπεδο 

ανάπτυξης των παιδιών και τις αρχές του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, 

βοηθώντας έτσι τους/τις εκπαιδευτικούς στην παρατήρηση και στην τεκμηρίωση της 

ατομικής ανάπτυξης και προόδου του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Οι προτεινόμενες 

κλίμακες ελέγχου καλύπτουν επτά γνωστικούς τομείς του αναλυτικού προγράμματος 
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σπουδών. Κάθε γνωστικός τομέας δομείται σε επιμέρους μαθησιακές περιοχές 

περιλαμβάνοντας πρόσθετους δείκτες επίδοσης-κατάκτησης  γνώσεων, δεξιοτήτων ή 

συμπεριφορών από τα παιδιά (Meisels, 2011).  

 

 

Εικόνα 2: Παράδειγμα κλίμακας ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού από τη μαθησιακή 

περιοχή “Ακουστική δεξιότητα” του γνωστικού τομέα Γλώσσα και Αναδυόμενος 

Γραμματισμός (Dichtelmiller, Jablon, Dorfman, Marsden & Meisels, 2001) 

Οι επτά γνωστικοί τομείς ανάπτυξης που αφορούν την προσχολική ηλικία είναι 

οι εξής: 

• Η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη: Ο συγκεκριμένος τομέας δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στην αναγνώριση των προσωπικών συναισθημάτων, στην ανάπτυξη 

αισθημάτων αυτοεικόνας, αυτοαξίας, υπευθυνότητας και στη διαμόρφωση 

διαπροσωπικών σχέσεων με τους άλλους. Οι εκπαιδευτικοί συλλέγουν πληροφορίες 

μέσα από τη συνεχή παρατήρηση, τις συνεντεύξεις με τα παιδιά ή με τους γονείς τους 

και λειτουργούν ως πρότυπα στην πορεία ωρίμανσης και ανάπτυξης των παιδιών. 

• Η γλώσσα και ο αναδυόμενος γραμματισμός: Μέσα από τον τομέα της γλώσσας 

και του γραμματισμού, τα παιδιά επιδιώκεται να αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες, 

δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου κατανοώντας το γλωσσικό τους σύστημα 
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και την αξία της επικοινωνίας στο φυσικό-κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον στο 

οποίο ζουν. 

• Τα μαθηματικά: Ο τομέας των μαθηματικών επικεντρώνεται στις προσεγγίσεις 

των παιδιών στη μαθηματική τους σκέψη και στην επίλυση προβλημάτων. Ιδιαίτερη 

έμφαση αποδίδεται στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα μικρά παιδιά για να 

αντιληφθούν, να κατανοήσουν και να λύσουν μια μαθηματική δραστηριότητα.  

• Οι φυσικές επιστήμες: Η διερεύνηση του φυσικού κόσμου που περιβάλλει τα 

παιδιά αποτελεί πρωταρχική πηγή εμπειριών και αποτελεί σημαντικό κομμάτι του 

τομέα των φυσικών επιστημών. Κομβικές διδακτικές στρατηγικές που μπορεί να 

αναπτυχθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς στις προσωπικές διερευνήσεις των μικρών 

παιδιών είναι η παρατήρηση, οι καταγραφές, η ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων 

καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων.  

• Οι κοινωνικές επιστήμες: Ο τομέας των κοινωνικών επιστημών αντλεί το 

περιεχόμενό του από διάφορες επιστήμες, όπως: την ιστορία, τις οικονομικές και τις 

πολιτικές επιστήμες και τη γεωγραφία. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διάφορες 

έννοιες των κοινωνικών επιστημών, καλλιεργούν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές και 

κατανοούν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα μέσα από την επίλυση προβλημάτων, την 

αναζήτηση πληροφοριών, τη συζήτηση και το διάλογο ή τη μεταξύ τους συνεργασία. 

• Η τέχνη: Ο τομέας της αισθητικής αγωγής και των τεχνών προσφέρει στα παιδιά 

άπειρες ευκαιρίες προσωπικής, δημιουργικής και καλλιτεχνικής έκφρασης. Ιδιαίτερη 

έμφαση αποδίδεται στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αξιοποιούν τις τέχνες για να 

εκφράσουν και να αναπαραστήσουν τις εμπειρίες τους, ως μέσα δημιουργικής 

έκφρασης και κατανόησης του κόσμου και του πολιτισμού.   

• Η φυσική αγωγή και ανάπτυξη: Η φυσική αγωγή αποβλέπει στο να βοηθήσει τα 

παιδιά να συμμετέχουν σε κινητικές δραστηριότητες και να βελτιώσουν την υγεία τους 

μέσα από την εκμάθηση θετικών συμπεριφορών ή απλών κανόνων που σχετίζονται με 

την υγεία και την ασφάλεια τους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.   

Ο Πίνακας 3.5 παρουσιάζει συνοπτικά τους γνωστικούς τομείς και τις 

αντίστοιχες μαθησιακές περιοχές, όπως αποτυπώνονται στην κλίμακα ελέγχου 

ανάπτυξης των παιδιών του εργαλείου αξιολόγησης WSS.  

Πίνακας 3.5 
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Οι γνωστικοί τομείς και οι μαθησιακές περιοχές της κλίμακας ελέγχου του WSS 

Η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη ● Η αντίληψη για τον εαυτό 

● Ο αυτοέλεγχος 

● Οι προσεγγίσεις για μάθηση  

● Η αλληλεπίδραση με τους άλλους 

Η γλώσσα και ο αναδυόμενος 

γραμματισμός 

● Η ακουστική δεξιότητα 

● Ο προφορικός λόγος και η 

επικοινωνία  

● Η ανάγνωση 

● Ο γραπτός λόγος 

Τα μαθηματικά ● Μαθηματικές διαδικασίες και 

πρακτικές  

● Οι αριθμοί 

● Οι πράξεις και η αλγεβρική σκέψη 

● Οι μετρήσεις 

● Η οργάνωση μαθηματικών δεδομένων  

● Η γεωμετρία 

Οι φυσικές επιστήμες ● Ανάπτυξη δεξιοτήτων διερεύνησης 

και πρακτικών 

● Μελέτη των ιδιοτήτων της ύλης και 

απλών φυσικών φαινομένων 

● Έννοιες και φαινόμενα του φυσικού 

κόσμου 

● Η Γη και το σύστημα των πλανητών 

Οι κοινωνικές επιστήμες ● Η μοναδικότητα του ανθρώπου στο 

πέρασμα του χρόνου (παρελθόν και 

παρόν) 
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● Οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις 

● Κοινωνικές δεξιότητες και κοινωνική 

αλληλεπίδραση 

● Το ανθρωπογενές περιβάλλον 

Η τέχνη ● Έκφραση, δημιουργία, αισθητική 

προσέγγιση και επικοινωνία μέσα από 

τις εικαστικές τέχνες, τη δραματική 

τέχνη, την οπτικοακουστική έκφραση 

και τη μουσικοκινητική 

Η φυσική αγωγή και ανάπτυξη ● Αδρή κινητικότητα 

● Λεπτή κινητικότητα 

● Προαγωγή της υγείας και τήρηση 

κανόνων ασφαλείας 

 

Καθεμία από τις μαθησιακές περιοχές αποτελείται από τους δείκτες επίδοσης 

(performance indicators). Οι δείκτες επίδοσης περιγράφουν τις συμπεριφορές, τις 

στάσεις και τα μαθησιακά επιτεύγματα που αξιολογούνται από τον/την εκπαιδευτικό. 

Τόσο οι δείκτες επίδοσης όσο και οι μαθησιακές προσδοκίες είναι συγκεκριμένα και 

καθορισμένα για κάθε ηλικιακό επίπεδο και διαφοροποιούνται κατά την μετάβαση των 

παιδιών σε μεγαλύτερες τάξεις. Στην Εικόνα 3 που ακολουθεί παρατίθεται ένα 

παράδειγμα των δεικτών επίδοσης μιας μαθησιακής περιοχής.  
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Εικόνα 3: Παράδειγμα δεικτών επίδοσης του γνωστικού τομέα “Γλώσσα και 

Αναδυόμενος Γραμματισμός” (Dichtelmiller, Jablon, Dorfman, Marsden & Meisels, 

2001) 

Οι κλίμακες ελέγχου που χρησιμοποιούνται στο εργαλείο αξιολόγησης WSS 

διαβαθμίζονται σε τρεις κατηγορίες:   

(α) όχι ακόμη (not yet), όπου το παιδί δεν μπορεί να επιδείξει την απαιτούμενη 

δεξιότητα ή συμπεριφορά σύμφωνα με τον προβλεπόμενο δείκτη επίδοσης,  

(β) καθοδόν (in process), όπου η απαιτούμενη δεξιότητα, σύμφωνα με το δείκτη 

επίδοσης, αναδύεται σιγά-σιγά ή δεν εκδηλώνεται συνεχώς, και  

(γ) καταρτισμένο (proficient), όπου η δεξιότητα έχει κατακτηθεί και καταδεικνύεται 

με συνέπεια.  

Η συμπλήρωση των κλιμάκων ελέγχου πραγματοποιείται τρεις φορές το χρόνο 

(φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη), ενώ ο/η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί παράλληλα το 

βοηθητικό εγχειρίδιο με τις αναπτυξιακές κατευθυντήριες γραμμές (developmental 
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guidelines) με υποδείξεις, οδηγίες και ανάλογα παραδείγματα ανά έτος και τάξη, ώστε 

να προσδιορίζεται το επιθυμητό επίπεδο των δεξιοτήτων που αναμένεται να 

κατακτηθεί από τα παιδιά και να διασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η συνέπεια, η 

αξιοπιστία και η ενδυνάμωση της διαδικασίας της παρατήρησης (Meisels, 1997).  

 

 

Εικόνα 4: Απόσπασμα συμπληρωμένης κλίμακας ελέγχου του γνωστικού τομέα 

“Φυσική Αγωγή και Ανάπτυξη” (https://docplayer.net/7234934-Module-1-work-

sampling-online-administrator-s-training-the-basics.html) 

 

Η χρήση του βοηθητικού εγχειριδίου με τις αναπτυξιακές κατευθυντήριες 

γραμμές και των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης και εξέλιξης των παιδιών, σύμφωνα με 

τους δημιουργούς του αξιολογικού εργαλείου WSS (Dichtelmiller et al., 2001), 

υλοποιείται αποτελεσματικά από τον/την εκπαιδευτικό όταν ακολουθούνται τα 

παρακάτω στάδια:  

https://docplayer.net/7234934-Module-1-work-sampling-online-administrator-s-training-the-basics.html
https://docplayer.net/7234934-Module-1-work-sampling-online-administrator-s-training-the-basics.html
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α) Πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με 

το εγχειρίδιο αναπτυξιακών κατευθυντήριων γραμμών λαμβάνοντας υπόψη το 

ηλικιακό επίπεδο των μαθητών, προεκτείνουν τις γνώσεις τους για την τεχνική της 

παρατήρησης, μελετούν και προετοιμάζουν τις τεχνικές και τα εργαλεία της 

παρατήρησης ενώ παράλληλα δημιουργούν ένα οργανωμένο σύστημα συγκέντρωσης 

και αποθήκευσης των πληροφοριακών τους δεδομένων. 

 β) Κατά την περίοδο συλλογής δεδομένων, οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, κάνουν 

καταγραφές, αναθεωρούν τις κλίμακες ελέγχου, συζητούν με τους μαθητές τους για τη 

διαδικασία της παρατήρησης και τις προσδοκίες τους και εφαρμόζουν τις γνώσεις που 

αποκόμισαν στον εβδομαδιαίο τους εκπαιδευτικό σχεδιασμό.  

γ) Μετά το τέλος της περιόδου συλλογής δεδομένων, οι εκπαιδευτικοί αναθεωρούν 

τις αρχικές τους αξιολογήσεις και εκτιμήσεις, συντάσσουν τις τελικές αξιολογήσεις και 

οδηγούνται στη συγγραφή των συνοπτικών εκθέσεων των παιδιών χρησιμοποιώντας 

κατάλληλα παραδείγματα που να τεκμηριώνουν τις αξιολογικές τους κρίσεις σε σχέση 

με την εξέλιξη των μαθητών. 

 

3.7.2.2 Ο φάκελος εργασιών (portfolio) 

 

Μια δεύτερη μορφή αξιολόγησης που χρησιμοποιείται στο εργαλείο 

αξιολόγησης WSS είναι ο φάκελος εργασιών του παιδιού (portfolio). Σήμερα αποτελεί 

την πιο ενδεδειγμένη μέθοδο, καθώς η αξιοποίησή του προσφέρει σημαντικές 

πληροφορίες για την πρόοδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο φάκελος εργασιών, 

όπως επισημαίνεται ευρέως στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, παρουσιάζει 

εξελικτικά και σε βάθος χρόνου το μαθησιακό προφίλ και τη μαθησιακή εξέλιξη του 

κάθε παιδιού (Benson & Smith, 1998; Davies & LeMahieu, 2003; Epstein et al., 2004;  

Hanson & Gilkerson, 1999; Σακελλαρίου, 2006). 

Ο φάκελος εργασιών, όπως αναφέρουν οι Gelfer και Perkins (1996), είναι μια 

συλλογή από εργασίες των παιδιών οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις στάσεις, τις 

ικανότητες, τις γνώσεις και τη μαθησιακή τους εξέλιξη μέσα στο χρόνο ενώ οι Arter 

και Spandel (1992) ορίζουν το portfolio ως μια σκόπιμη συλλογή των εργασιών των 

παιδιών η οποία αφηγείται τις προσπάθειες, την πρόοδο και τα επιτεύγματα τους σε 
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συγκεκριμένες περιοχές. Παρόμοιος είναι και ο ορισμός που δίνει ο Γεωργούσης 

(1998), ο οποίος αναφέρει το φάκελο εργασιών ως «μια σκόπιμη, συστηματική και 

οργανωμένη συλλογή των εργασιών του μαθητή που δείχνουν την πρόοδο του σε μια 

δεδομένη περιοχή του αναλυτικού προγράμματος» (σ. 477).  

Ο φάκελος εργασιών που χρησιμοποιείται στο εργαλείο αξιολόγησης WSS 

απεικονίζει τις προσπάθειες και τα μαθησιακά επιτεύγματα του παιδιού με οργανωμένο 

και δομημένο τρόπο. Η επιλογή αντιπροσωπευτικών ή ιδιαιτέρως σημαντικών 

εργασιών αποκαλύπτει τα ενδιαφέροντα του παιδιού, το αναπτυξιακό του επίπεδο, τον 

τρόπο σκέψης του, τι έχει μάθει, ποιες στρατηγικές χρησιμοποιεί, με ποιο τρόπο 

δημιουργεί και εκφράζεται (Meisels, 1997). Το περιεχόμενο του φακέλου χρειάζεται 

σωστή οργάνωση και προετοιμασία και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον/την 

εκπαιδευτικό και το παιδί μαζί. Μέσα σε αυτόν περιέχονται αντιπροσωπευτικά 

δείγματα δουλειάς των παιδιών, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) βασικές 

εργασίες (core items), και β) εξατομικευμένες εργασίες (individualized items). 

Στις βασικές εργασίες (core items) παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο 

σκέψης και την πρόοδο του παιδιού στους γνωστικούς άξονες του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών και συλλέγονται τρεις φορές το χρόνο, αναδεικνύοντας έτσι 

την εξελικτική πορεία του κάθε μαθητή μέσα από τις καθημερινές του μαθησιακές 

δραστηριότητες. Οι εξατομικευμένες εργασίες (individualized items) αποτελούν 

μοναδικά παραδείγματα των έργων των παιδιών όπου φαίνονται οι στόχοι, τα 

ενδιαφέροντα, οι κλίσεις, τα προσωπικά βιώματα και οι ικανότητες τους σε διάφορους 

άξονες του αναλυτικού προγράμματος σπουδών συνθέτοντας έτσι το προφίλ των 

δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων του κάθε μαθητή της τάξης (Meisels, Liaw, Dorfman 

& Nelson, 1995). 

Το περιεχόμενο του φάκελου εργασιών περιέχει αντιπροσωπευτικά δείγματα 

δουλειάς των παιδιών σε αυθεντικές καταστάσεις και μπορεί να είναι ζωγραφιές, 

χειροτεχνίες, φύλλα αξιολόγησης, καταγραφές του/της εκπαιδευτικού υπαγορευμένες 

από τα παιδιά, παρατηρήσεις και σχόλια των εκπαιδευτικών. Οι εργασίες των παιδιών 

συνοδεύονται επίσης από σύντομα επεξηγηματικά κείμενα από τον/την εκπαιδευτικό 

ή και σχόλια των παιδιών, ώστε να περιγράφεται με σαφήνεια το πλαίσιο δημιουργίας 

της εργασίας. Η ενεργός συμμετοχή του παιδιού στην προετοιμασία και την οργάνωση 
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του φάκελου τους δημιουργεί θετικά συναισθήματα αυτοεκτίμησης και 

αυτοπεποίθησης, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τη δεξιότητα της αυτοαξιολόγησης. 

 

3.7.2.3 Οι συνοπτικές εκθέσεις (summary reports) 

 

Το τρίτο εργαλείο που χρησιμοποιείται στο μοντέλο αξιολόγησης WSS είναι οι 

συνοπτικές εκθέσεις (summary reports), οι οποίες συμπληρώνονται από τον/την 

εκπαιδευτικό για κάθε μαθητή χωριστά τρεις φορές το χρόνο. Οι συνοπτικές εκθέσεις 

είναι τυποποιημένες (standard) ή αφηγηματικές μορφές καταγραφής της επίδοσης και 

της εξέλιξης του παιδιού (narrative), βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, σε όλους τους 

τομείς ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος και βασίζονται στις παρατηρήσεις 

του/της εκπαιδευτικού, στις κλίμακες ελέγχου και στο φάκελο εργασιών του παιδιού.  

Οι στόχοι της σύνταξης των συνοπτικών εκθέσεων, όπως τονίζουν οι 

συγγραφείς του εργαλείου αξιολόγησης WSS (Dichtelmiller et al., 2001), συγκλίνουν 

στα εξής:  

α) στη σκιαγράφηση του προφίλ του μαθητή και στην αποτύπωση των δυνατοτήτων 

και των δυσκολιών σε σχέση με τους επτά γνωστικούς τομείς ανάπτυξης,  

β) στη διάχυση των πληροφοριών που αφορούν τα επιτεύγματα των παιδιών και τις 

γενικότερες επιδόσεις τους στους γονείς και σε διευθυντικά ή συμβουλευτικά στελέχη, 

και  

γ) στον ανασχεδιασμό και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

Το περιεχόμενο της συνοπτικής έκθεσης περιλαμβάνει, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 5, την αξιολόγηση της επίδοσης (βάσει της κλίμακας ελέγχου και του φακέλου 

εργασιών του παιδιού) και την τελική αξιολόγηση της προόδου του. Στη συνοπτική 

έκθεση χρησιμοποιούνται έξι κλίμακες διαβάθμισης (ανάλογα με τη χρήση τους) ενώ 

παράλληλα υπάρχει ξεχωριστή στήλη για συμπληρωματικές παρατηρήσεις-σχόλια 

του/της εκπαιδευτικού. Οι διαβαθμισμένες κλίμακες είναι οι εξής:  

1. Βάσει της κλίμακας ελέγχου  

α) αναμενόμενη επίδοση (as expected), όπου το τρέχον μαθησιακό επίπεδο του 

παιδιού δεν ξεπερνά τις μαθησιακές προσδοκίες αυτής της ηλικίας,  
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β) ανάγκη εξέλιξης της επίδοσης (needs development), όπου το τρέχον μαθησιακό 

επίπεδο του παιδιού δεν συμβαδίζει με τις μαθησιακές προσδοκίες αυτής της ηλικίας. 

2. Βάσει του φακέλου εργασιών του παιδιού 

α) αναμενόμενη επίδοση (as expected), όπου το περιεχόμενο του φακέλου εργασιών 

αποδεικνύει κατάλληλες ή ανώτερες από τις αναμενόμενες δεξιότητες, γνώσεις ή 

συμπεριφορές συγκρινόμενες με τις προσδοκίες της τάξης,  

β) ανάγκη εξέλιξης της επίδοσης (needs development), όπου το περιεχόμενο του 

φακέλου εργασιών αποδεικνύει ότι το παιδί δεν έχει αναπτύξει τις αναμενόμενες 

δεξιότητες, γνώσεις ή συμπεριφορές. 

3. Βάσει της τελικής αξιολόγησης της προόδου 

α) αναμενόμενη επίδοση (as expected), όπου η εξέλιξη των συμπεριφορών, η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η κατάκτηση των γνώσεων από την ημέρα εισόδου του 

παιδιού στο σχολείο είναι η δέουσα,  

β) μη αναμενόμενη επίδοση (other than expected), όπου η εξέλιξη των 

συμπεριφορών, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η κατάκτηση των γνώσεων από την 

ημέρα εισόδου του παιδιού στο σχολείο είναι ανώτερη ή κατώτερη των προσδοκιών 

για το συγκεκριμένο παιδί. 
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Εικόνα 5: Οι κλίμακες διαβάθμισης της συνοπτικής έκθεσης του εργαλείου 

αξιολόγησης WSS (Dichtelmiller, Jablon, Dorfman, Marsden & Meisels, 2001) 

Συμπληρώνοντας τις συνοπτικές εκθέσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν 

μια συνολική εκτίμηση - αξιολόγηση - αποτίμηση της πορείας προόδου του μαθητή, 

προσδιορίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τόσο το αναπτυξιακό και μαθησιακό του επίπεδο 

όσο και τις ανάγκες ή τις αδυναμίες του κατά τη διάρκεια της φοίτησης του (Meisels, 

1993).  Οι Εικόνες 6 και 7 που παρατίθενται παρακάτω δείχνουν τη δομή και το 

περιεχόμενο της συνοπτικής έκθεσης που χρησιμοποιείται στο αξιολογικό εργαλείο 

WSS. 

 

 

Εικόνα 6: Απόσπασμα συνοπτικής έκθεσης του εργαλείου αξιολόγησης WSS 

(http://downloads.pearsonclinical.com/videos/wso-082515/Starting-the-School-Year-

with-Work-Sampling-Online-082515.mp4) 
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Επιπλέον, οι συνοπτικές εκθέσεις βοηθούν τον/την εκπαιδευτικό να κατανοήσει 

περισσότερο την ανάπτυξη του παιδιού και να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα, συνδυάζοντας σημαντικές πληροφορίες τόσο από τις κλίμακες ελέγχου όσο και 

από το φάκελο εργασιών (portfolio). Οι συνοπτικές εκθέσεις, καθώς λογίζονται ως μια 

διαδικασία αποτίμησης των ικανοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων του μαθητή, 

αποτελούν μια πολύτιμη και αξιόλογη πηγή πληροφοριών για τους γονείς ή τους/τις 

εκπαιδευτικούς της επόμενης σχολικής βαθμίδας (Meisels, 1996; Meisels, Xue, Bickel, 

Nicholson & Atkins-Burnett, 2001).  

  

 

Εικόνα 7: Απόσπασμα συμπληρωμένης συνοπτικής έκθεσης του εργαλείου 

αξιολόγησης WSS (https://www.slideshare.net/cramosroldan/work-sampling-system-

in-early-childhood-education) 

 

3.7.3 Μια συνοπτική αποτίμηση του εργαλείου Work Sampling System 

 

https://www.slideshare.net/cramosroldan/work-sampling-system-in-early-childhood-education
https://www.slideshare.net/cramosroldan/work-sampling-system-in-early-childhood-education
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Το μοντέλο αξιολόγησης WSS δίνει, όπως έχει αναφερθεί, κεντρικό ρόλο και 

έμφαση στις παρατηρήσεις του/της εκπαιδευτικού και στις διαδικασίες κατάκτησης της 

γνώσης των παιδιών μέσα από αυθεντικές καταστάσεις, όπως είναι το πλαίσιο της 

τάξης και το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Meisels (1997), ο πλούτος 

των πληροφοριών που προκύπτει από το συνδυασμό των παρατηρήσεων, των 

κλιμάκων ελέγχου, των φακέλων εργασιών και των συνοπτικών εκθέσεων 

ενδυναμώνει και ισχυροποιεί τη διδακτική διαδικασία και σκιαγραφεί με λεπτομερή 

και ενδελεχή τρόπο το προφίλ του κάθε μαθητή.  

Η αποτελεσματική εφαρμογή και η υλοποίηση του εργαλείου WSS  εκ μέρους 

των εκπαιδευτικών καθιστά αναγκαίες την επαγγελματική μάθηση, τη συστηματική 

στήριξη και τη διαρκή εκπαίδευση-επιμόρφωση τους στο πλαίσιο της υποστήριξης 

εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής 

ηλικίας. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί -ακόμη και οι μελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί -παρόλο που δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν παραδοσιακές πρακτικές 

και παγιωμένες αντιλήψεις στην τάξη τους,  κατανοούν τη συμβολή και τα οφέλη της 

αυθεντικής αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, της αξία της παρατήρησης της 

εξέλιξης και της ανάπτυξης των παιδιών και την αναγκαιότητα σχεδιασμού 

κατάλληλων διδακτικών πρακτικών υποστήριξης και επέκτασης της μάθησης των 

παιδιών μέσα από το μοντέλο αξιολόγησης WSS (Dorfman, Galluzzo & Meisels, 2006; 

Wilson, 2013).  

Η αξιολόγηση με το εργαλείο WSS, ως εναλλακτική μορφή αξιολόγησης του 

παιδιού, μπορεί να εγγυηθεί παράλληλα το τρίπτυχο της εγκυρότητας, της 

αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας. Οι Meisels κ.ά. (1995), στη μελέτη που έχουν 

κάνει, αποδεικνύουν πως το εργαλείο αξιολόγησης WSS μπορεί να αποφέρει έγκυρα 

και ικανοποιητικά αποτελέσματα συγκρινόμενο με παραδοσιακές-τυποποιημένες 

μορφές αξιολόγησης. Μεταγενέστερες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν με 

μεγαλύτερο δείγμα παιδιών ηλικίας πέντε έως δέκα ετών, επιβεβαίωσαν και επέκτειναν 

τις προηγούμενες διαπιστώσεις για την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και τη συνέπεια 

των παρατηρήσεων των εκπαιδευτικών μέσω του εργαλείου αξιολόγησης WSS 

(Meisels, Bickel, Nicholson, Xue & Atkins-Burnett, 2001; Meisels, Xue, Bickel, 

Nicholson & Atkins-Burnett, 2001; Meisels, Xue & Shamblott, 2008). 
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Επιπρόσθετα, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τη Galant (2009) και 

τους Gallant και Moore (2008a, b) θεωρούνται σημαντικές στο πλαίσιο της 

ερευνητικής βιβλιογραφίας για το εργαλείο αξιολόγησης WSS καθώς υλοποιήθηκαν 

από ανεξάρτητους με τη συγγραφική ομάδα του WSS ερευνητές σε μεγαλύτερα 

δείγματα με σκοπό τη διερεύνηση ζητημάτων ευαισθησίας και πιθανών 

προκαταλήψεων. Ειδικότερα, οι έρευνες εστίασαν στη μελέτη της προγνωστικής φύσης 

του εργαλείου WSS σε σχέση με ένα τεστ κριτηρίου βασιζόμενο στην αξιολόγηση 

σημαντικών διακυβευμάτων (high stakes standards based criterion-referenced test), στο 

βαθμό διαφοροποίησης της χρήσης του εργαλείου WSS σε λευκούς και αφρο-

αμερικανούς μαθητές και στην πιθανότητα ύπαρξης εθνοτικών διαφορών στις 

αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών στο προαναφερόμενο δείγμα. Μέσα από τις τρεις 

έρευνες διαπιστώθηκε ότι το εργαλείο αξιολόγησης WSS λειτουργεί άρτια σε 

πληθυσμιακές ομάδες μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά γλωσσικά και 

πολιτισμικά περιβάλλοντα ενώ οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών δεν είναι 

προβληματικές απέναντι σε αφρο-αμερικανούς μαθητές.  

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, άμεσα συνδεδεμένο με τη φιλοσοφία του 

εργαλείου αξιολόγησης WSS, είναι η συμμετοχή των γονέων. Μέσα από το 

συγκεκριμένο μοντέλο βελτιώνεται η συνεργασία εκπαιδευτικού και γονέων και 

ενισχύεται παράλληλα η οικογενειακή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γι’ 

αυτό και λογίζονται ως σημαντικές οι συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς 

στο σχολείο με τη μορφή συνεδριών, καθώς ενημερώνονται για την αποτίμηση της 

εξέλιξης και της ανάπτυξης της μαθησιακής πορείας των παιδιών τους. Συναφείς 

διαπιστώσεις παρουσιάζονται από τους Meisels κ.ά. (2001), καθώς οι γονείς 

επιδεικνύουν θετική στάση προς το εργαλείο αξιολόγησης WSS αναφορικά με την 

ενημέρωση τους αλλά και τα οφέλη του προς τα παιδιά τους. 

Μια εκδοχή αξιοποίησης του εργαλείου αξιολόγησης WSS αποτελεί η 

εφαρμογή του σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ιδίως σε όσα φοιτούν σε 

τυπικές τάξεις της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. Το εργαλείο 

αξιολόγησης WSS δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία της συνεχούς παρατήρησης 

της μάθησης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην καθημερινότητα της 

τάξης προσφέροντας στους/στις εκπαιδευτικούς πληροφορίες με στόχο τον 

ανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του αναλυτικού προγράμματος αλλά 

και τη λήψη αποφάσεων σχεδιασμού κατάλληλων διδακτικών και εξατομικευμένων 
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παρεμβάσεων (Dichtelmiller et al., 2001). Η αναδιαμόρφωση του περιεχόμενου του 

εργαλείου WSS κρίνεται απαραίτητη καθώς λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά 

χαρακτηριστικά, οι διαφορές στον τρόπο μάθησης και οι ιδιαιτερότητες των 

συγκεκριμένων παιδιών.  

Επίσης, το εργαλείο αξιολόγησης WSS είναι διαθέσιμο και στο διαδίκτυο, 

γνωστό ως Work Sampling Online, και παρέχει έτσι τη δυνατότητα τόσο στους 

εκπαιδευτικούς όσο και στους διευθυντές των σχολικών μονάδων να συμπληρώσουν 

διαδικτυακά, μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας, τις παρατηρήσεις τους, τις κλίμακες 

ελέγχου, τους φάκελους εργασιών και τις συνοπτικές αναφορές, να έχουν μια 

αντιπροσωπευτική εικόνα του μαθησιακού προφίλ κάθε μαθητή ή της κάθε τάξης 

γενικότερα, να οργανώσουν και να παρακολουθούν τον τρόπο μάθησης και εξέλιξης 

των παιδιών  και να συντάσσουν σύντομες και προσαρμοσμένες  εκθέσεις με βάση τις 

μαθησιακές περιοχές, τους δείκτες επίδοσης ή τις δημογραφικές μεταβλητές. 

 

 

Πλατφόρμα εισόδου του 
WSS

Δείκτες επίδοσης
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Εικόνα 8: Η διαδικτυακή εφαρμογή Work Sampling Online 

(https://tinyurl.com/y8mcac2p) 

Από τα παραπάνω γενικά ευρήματα συνάγεται πως το μοντέλο αξιολόγησης 

WSS θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας πολύτιμος θησαυρός από δεδομένα και 

πληροφορίες για την πρόοδο και την εξέλιξη κάθε παιδιού. Η αυθεντική προσέγγιση 

που χαρακτηρίζει το εργαλείο αξιολόγησης WSS συνάδει σχεδόν απόλυτα με τις αρχές 

των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης καθώς στο επίκεντρο της βρίσκεται ο ίδιος ο 

μαθητής και το παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί. Αναμφίβολα, πέρα από 

αυτές τις γενικές θετικές επισημάνσεις, το εργαλείο αξιολόγησης WSS παρουσιάζει 

ελάχιστες δυσκολίες όπως διαπιστώθηκε σε ερευνητικές μελέτες, όπως για 

παράδειγμα: οι προκαταλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των 

παρατηρήσεων ή των αξιολογήσεων τους, η πίεση του χρόνου, η οργάνωση και η 

μεθόδευση που απαιτείται για τη συλλογή και την αντίστοιχη ανάλυση των 

πληροφοριών, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα τόσο εξειδικευμένης 

αξιολόγησης κ.ά. (Downs & Strand, 2006).  

 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου ήταν η κατανόηση των εννοιών της αξιολόγησης 

βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum-based assessment) και της 

αξιολόγησης της επίδοσης (performance-based assessment), η ανάδειξη της σημασίας 

τους και της αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και η παρουσίαση 

της δομής και του περιεχομένου του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System.  

Η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα και η αξιολόγηση της 

επίδοσης συνιστούν δυο δομημένες εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης που 

υποστηρίζουν τον/την εκπαιδευτικό να αναστοχάζεται, να λαμβάνει αποφάσεις και να 

βελτιώνει τους διδακτικούς σχεδιασμούς και το πρόγραμμα του/της προς όφελος των 

παιδιών. Οι συγκεκριμένες μορφές αξιολόγησης συνδέονται τόσο με το περιεχόμενο 

του αναλυτικού προγράμματος σπουδών όσο και με τη διδακτική διαδικασία και 

αποτελούν  σημαντικές πτυχές της εκπαιδευτικής πρακτικής στο πλαίσιο της 

μαθησιακής και εκπαιδευτικής  διαδικασίας. 

https://tinyurl.com/y8mcac2p
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Τα βασικά χαρακτηριστικά των δυο εναλλακτικών προσεγγίσεων αξιολόγησης 

αποτυπώνονται συνοπτικά στον Πίνακα 3.6 που ακολουθεί. 

Πίνακας 3.6 

Σύνοψη των χαρακτηριστικών της αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα 

και της αξιολόγησης της επίδοσης 

Μορφή 

αξιολόγησης 

Είδος 

γνώσεων προς 

αξιολόγηση 

Είδος 

δραστηριοτήτων 

Μέθοδοι και 

τεχνικές 

αξιολόγησης 

Είδος 

δεδομένων 

Αξιολόγηση 

βασισμένη 

στο 

αναλυτικό 

πρόγραμμα 

∙ Ατομικές 

∙ Πολύπλοκες 

∙ Ολιστικές 

∙ Αυθόρμητες 

∙ Καθημερινές 

∙ Προσχεδιασμένες 

 

∙ Παρατήρηση 

∙ Τεστ 

∙ Αναφορά 

∙ Ποιοτικά 

∙ Ποσοτικά 

Αξιολόγηση 

της επίδοσης 

∙ Ατομικές 

∙ Πολύπλοκες 

∙ Ολιστικές 

∙ Αυθόρμητες 

∙ Καθημερινές 

∙ Προσχεδιασμένες 

 

∙ Παρατήρηση 

∙ Αναφορά 

∙ Κλίμακες 

ελέγχου-

διαβάθμισης 

∙ Ρουμπρίκες 

∙ Ανοιχτού 

τύπου 

ερωτήσεις 

∙ Μέθοδος 

επίλυσης 

προβλήματος 

∙ Ποιοτικά 

∙ Ποσοτικά 

 

Σημείωση. Προσαρμογή από το “Summary of how alternative assessment models 

address limitations of traditional assessment” των A. Losardo και A. Notari-Syverson, 

2011, Alternative approaches to assessing young children, σ. 29. © 2011 από το Paul 
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H. Brookes Publishing και το “Σύνοψη των χαρακτηριστικών ορισμένων 

εναλλακτικών προσεγγίσεων αξιολόγησης” των Ε. Ντολιοπούλου και Ε. Γουργιώτου, 

2008, Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Με έμφαση στην προσχολική, σ. 217. © 2008 από 

τον Gutenberg. 

Η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα αποσκοπεί να 

προσδιορίσει τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, να αποτυπώσει βάσει των στόχων 

του αναλυτικού προγράμματος σπουδών τη μαθητική επίδοση και να καθοδηγήσει 

τον/την εκπαιδευτικό σε σχεδιασμούς παρεμβάσεων με σαφείς μαθησιακές επιδιώξεις 

και διδακτικούς στόχους, όταν κρίνεται αναγκαίο. Τα σημαντικότερα μοντέλα της 

αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα που χρησιμοποιούνται ευρέως 

είναι: α) η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό (curriculum-based assessment for instructional design, CBA-ID), β) η 

αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα αναφερόμενη σε κριτήρια 

(criterion-referenced curriculum-based assessment, CR-CBA), γ) η αποτίμηση 

βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum-based evaluation, CBE), και δ) η 

μέτρηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum-based measurement, 

CBM).  

Η αξιολόγηση της επίδοσης εστιάζει στις προσπάθειες του μαθητή να επιδείξει 

τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που έχει κατακτήσει κατά τη διαδρομή 

της μαθησιακής του εξέλιξης και προόδου. Στην αξιολόγηση της επίδοσης ο/η 

εκπαιδευτικός εστιάζει το ενδιαφέρον του/της στην αποτίμηση της μάθησης του 

παιδιού όπως αυτή καταγράφεται και αποτυπώνεται στην καθημερινή εκπαιδευτική 

πρακτική μέσα από αυθεντικές εργασίες και δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, δίνει τη 

δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τα δεδομένα 

που αποδεικνύουν τη μάθηση των παιδιών ώστε να ανασχεδιάσουν τις εκπαιδευτικές 

τους πρακτικές υποστηρίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη βελτίωση και την εξέλιξη της 

μαθησιακής ανάπτυξης των παιδιών. 

Ένα χαρακτηριστικό εργαλείο αξιολόγησης που συνδυάζει τα γνωρίσματα και 

τις αρχές της αξιολόγησης βάσει αναλυτικού προγράμματος και της αξιολόγησης βάσει 

επίδοσης και εφαρμόζεται σε αρκετά προγράμματα προσχολικής και πρώτης σχολικής 

εκπαίδευσης είναι το μοντέλο αξιολόγησης Work Sampling System (WSS). Το 

προτεινόμενο εργαλείο παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη μαθησιακή εξέλιξη των 
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παιδιών μέσα από το αυθεντικό περιβάλλον του σχολείου και τα δείγματα έργων των 

παιδιών, αναδεικνύοντας σημαντικές διαστάσεις του τρόπου μάθησής τους. Η 

παρατήρηση, οι καταγραφές των εκπαιδευτικών καθώς και η χρήση του φακέλου 

αξιολόγησης (portfolio), των αναπτυξιακών κατευθυντήριων γραμμών, των κλιμάκων 

ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού και των συνοπτικών εκθέσεων συνιστούν κατάλληλες 

τεχνικές συλλογής και καταγραφής της μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών στο πλαίσιο 

της εφαρμογής του συγκεκριμένου εργαλείου. Το WSS επιτρέπει στον/στην 

εκπαιδευτικό να  συγκεντρώσει πληροφορίες συχνά και σε συστηματική βάση για τα 

μαθησιακά επιτεύγματα, τις προσπάθειες και τις δυνατότητες των παιδιών και να λάβει 

αποφάσεις για την πορεία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού της τάξης. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται η έννοια του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού και περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης και εφαρμογής του 

μηχανισμού του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στη βάση των αναγκών του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού συστήματος. Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων 

μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται διεθνώς ενώ στη συνέχεια 

περιγράφεται το πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπως αυτό αποτυπώνεται στο 

σημερινό νηπιαγωγείο, βάσει του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος σπουδών. 

Επιπλέον, γίνεται μια εκτενής αναφορά στη σημασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

και της οργάνωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική διαδικασία ενώ 

παράλληλα επιχειρείται η ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στην αξιολόγηση και τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό καθώς και ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την 

περιγραφή της αναγκαιότητας και της πρωτοτυπίας της παρούσας έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι επιστημονικές προσεγγίσεις και οι παιδαγωγικές θεωρήσεις που αφορούν τη 

διδασκαλία και τη μάθηση αναγνωρίζουν σήμερα ως βασικό στοιχείο και απαραίτητη 

προϋπόθεση για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας το σύνθετο και 

πολυεπίπεδο ρόλο που διαδραματίζει ο/η εκπαιδευτικός στο πλαίσιο του σχολικού 

περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευτικοί στο σύγχρονο σχολείο παίρνουν αποφάσεις που 

αφορούν την ανάπτυξη των παιδιών, οργανώνουν τη μάθηση και τη διδασκαλία στην 

τάξη τους και δημιουργούν ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον μέσα από μια 

ενεργητική και αμφίδρομη διαδικασία επίγνωσης, κριτικής διερεύνησης και συνεχούς 

αναστοχασμού της εκπαιδευτικής πράξης.  

Η οργάνωση, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας αποτελούν σημαντικές συνιστώσες της καθημερινής παιδαγωγικής 

πρακτικής αλλά και σημείο αναφοράς των σύγχρονων επιστημονικών θεωριών, 

ερευνών και αντιλήψεων για τη μάθηση και τη διδασκαλία των παιδιών της 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η σημερινή αντίληψη των νέων 

προγραμμάτων σπουδών του 21ου αιώνα ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές συν-

διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πράξη αντανακλά την πραγματικότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Rudduck, 2007). Έτσι, τις τελευταίες δεκαετίες, οι νέες 

επιστημολογικές προσεγγίσεις των παιδαγωγικών επιστημών και τα διεθνή ερευνητικά 

δεδομένα επικεντρώνονται σε μια από τις βασικές παραμέτρους της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας η οποία αφορά την έννοια του “εκπαιδευτικού σχεδιασμού”.  

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αποτελεί μια συστηματική και στοχαστική 

διαδικασία κατά την οποία ο σχεδιαστής καθορίζει τις κατάλληλες διδακτικές 

μεθόδους και στρατηγικές σε ένα καθορισμένο περιβάλλον μάθησης με απώτερο 

σκοπό την επίτευξη κάθε διδακτικού στόχου (Carr-Chellman, 2011; Chen, 2011; 

Reigeluth, 1999; Smith & Ragan, 2005). Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία η 

οποία, σύμφωνα με τον Αντωνίου (2012), περιλαμβάνει «την οργάνωση της διδακτικής 
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και μαθησιακής διαδικασίας με βάση ορισμένες αρχές, κανόνες και κριτήρια» (σελ. 

87). Ουσιαστικά αφορά το σύνολο των ενεργειών βάσει των οποίων ο/η εκπαιδευτικός 

ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διδακτικών στρατηγικών και 

την εφαρμογή τους σε ένα ευρύ εκπαιδευτικό πλαίσιο με σαφή προσδοκώμενα 

αποτελέσματα για κάθε εμπλεκόμενο στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία. 

Σήμερα, η έννοια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αναφέρεται κυρίως σε 

συστηματικές και αναστοχαστικές διαδικασίες και δράσεις του/της εκπαιδευτικού οι 

οποίες συνάδουν με τη λήψη τεκμηριωμένων και παιδαγωγικά αξιόπιστων αποφάσεων 

σχετικά με την οργάνωση, τη μορφή και το περιεχόμενο της μάθησης και της 

διδασκαλίας (Κουλουμπαρίτση, 2011; Σαλβάρα & Σαλβάρας, 2011; Smith & Ragan, 

2005; Τριλιανός, 2013; Zook, 2001). Ο/Η εκπαιδευτικός κατά το διδακτικό σχεδιασμό 

προσπαθεί να καθορίσει με σαφήνεια βασικές πτυχές και διαστάσεις της διδακτικής-

μαθησιακής διαδικασίας, όπως είναι η ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθησιακού 

σχεδιασμού, ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και τα 

χαρακτηριστικά τους, η οργάνωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος κατάλληλου για 

κάθε μαθητή, η επιλογή των διδακτικών στόχων, ο σχεδιασμός του προγράμματος 

σπουδών και της διδασκαλίας, η οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η 

αξιοποίηση κατάλληλων μέσων και πόρων, καθώς και η αξιολόγηση της διδακτικής 

διαδικασίας.  

Έτσι, ο/η εκπαιδευτικός κινείται στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού 

αναλαμβάνοντας ποικίλους κομβικούς ρόλους. Είναι αρωγός του μαθητή στην 

προσπάθεια του να μάθει και δημιουργός των κινήτρων για αποτελεσματική και 

ποιοτική μάθηση. Παράλληλα λειτουργεί ως καθοδηγητής, οργανωτής και σχεδιαστής 

της διδακτικής πράξης καθώς η διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, ως 

συστηματική και σκεπτόμενη διαδικασία, οδηγεί τον/την εκπαιδευτικό να λάβει 

ξεκάθαρες αποφάσεις στη σύνθεση και δημιουργία ενός παραγωγικού μαθησιακού 

περιβάλλοντος και να οδηγήσει τους μαθητές σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα 

(Orlich, Harder, Trevisan, Brown & Miller, 2018; Smith, Chavez & Seaman, 2014).      

Η ανάπτυξη της ικανότητας του/της εκπαιδευτικού να λαμβάνει αποφάσεις που 

αφορούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της τάξης αποτελεί ουσιαστική παράμετρο της 

παιδαγωγικής διαδικασίας. Επίκεντρο αυτού του κεφαλαίου είναι να διευκρινιστεί και 

να οριοθετηθεί η έννοια και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Στη 
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συνέχεια του κεφαλαίου που ακολουθεί παρουσιάζονται ο σκοπός, οι στόχοι και τα 

διάφορα μοντέλα-εφαρμογές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού καθώς και η διαδικασία 

που ακολουθείται ως προς την εφαρμογή και υλοποίησή του στο σχολικό πλαίσιο. 

Παράλληλα, περιγράφεται το πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο συγκείμενο 

της ελληνικής προσχολικής εκπαίδευσης, βάσει των αρχών του ελληνικού αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών. 

Επιπλέον, επιχειρείται η αποτύπωση της σημασίας του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού και της οργάνωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική 

διαδικασία αλλά και η διερεύνηση της σύνδεσης ανάμεσα στον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό και τη χρήση δεδομένων βάσει αξιολόγησης ενώ τέλος, αναγνωρίζοντας το 

σύνθετο ρόλο του/της εκπαιδευτικού, παρουσιάζονται οι πολλαπλές οπτικές της 

εμπλοκής των εκπαιδευτικών στην προετοιμασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

καθώς και στη λήψη αποφάσεων που συνάδουν με την απαιτητική και σύνθετη 

διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 

 

4.1 Η έννοια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

 

Οι σημαντικότερες παιδαγωγικές επιλογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο 

της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας αφορούν τη λήψη εκπαιδευτικών 

αποφάσεων σε σχέση με την επιλογή κατάλληλων διδακτικών ενεργειών και τη 

σύνδεσή τους με την ανάπτυξη, την οργάνωση, τη μεθόδευση και την εφαρμογή του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Κατά συνέπεια, η παιδαγωγική διαδικασία του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε όλες του τις εκφάνσεις συνιστά μείζονος σημασίας 

διάσταση και κεντρικό αίτημα της εκπαιδευτικής πράξης και της σχολικής ζωής 

γενικότερα. 

Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, η απαρχή της έννοιας του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού εντοπίζεται στις αρχές του 20ου αιώνα και στην περίοδο του 

αναδυόμενου συμπεριφορισμού. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ως πεδίο 

της εκπαιδευτικής έρευνας τοποθετείται στη δεκαετία του 1960. Τέσσερις σημαντικοί 

μελετητές οι οποίοι άσκησαν σημαντική επιρροή στην εξέλιξη και μετέπειτα πορεία 

του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ήταν: ο Skinner με το μετασχηματισμό των 
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συμπεριφοριστικών αρχών μάθησης σε προγραμματισμένη διδασκαλία, ο Glaser που 

εισήγαγε τον όρο “σχεδιασμός της μάθησης”, ο Gagné με τη “θεωρία των εννέα 

βημάτων της διδασκαλίας” και ο Suppes που εισήγαγε τις Τ.Π.Ε. ως συστατικό 

στοιχείο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Η διαμόρφωση του πλαισίου προδιαγραφών 

του εκπαιδευτικού σχεδιασμού έγινε στο πέρασμα των τελευταίων δεκαετιών βάσει 

των σημαντικών επιδράσεων των θεωρητικών και φιλοσοφικών χαρακτηριστικών του 

συμπεριφορισμού, του κοινωνικού-γνωστικού συμπεριφορισμού, του 

γνωστικισμού/δομισμού και του εποικοδομισμού (Chen, 2011; Conole, 2012; 

Κουλουμπαρίτση, 2011; Σαλβάρα & Σαλβάρας, 2011; Seel, Lehmann, Blumschein & 

Podolskiy, 2017).   

 Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για τον/την εκπαιδευτικό κάθε 

βαθμίδας προκειμένου να οργανώσει αφενός τις μαθησιακές διαδικασίες και αφετέρου 

να δημιουργήσει ένα περιβάλλον επιτυχίας και αμοιβαίας δράσης ανάμεσα σε όλους 

τους εμπλεκόμενους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στις διεθνείς βιβλιογραφικές 

αναφορές, η έννοια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού συναντάται με διάφορους όρους, 

όπως διδακτικός σχεδιασμός (instructional design) ή σχεδιασμός της μάθησης (design 

for learning/learning design). Η Britain (2007) αναφέρει ότι πρόκειται για δυο 

συνώνυμους όρους με τη διαφορά ότι ο πρώτος όρος συνδέεται με τα γνωστικά 

αντικείμενα αξιοποιώντας παιδαγωγικές θεωρητικές παραδοχές ενώ ο δεύτερος όρος 

ταυτίζεται με την αξία της μαθησιακής δραστηριότητας και του μαθησιακού 

περιεχομένου και του αντίκτυπου τους στις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών. 

Ως γενικότερος, με διαφορετική εστίαση και πιο πρόσφατος σε σχέση με τον 

εκπαιδευτικό, χρησιμοποιείται σήμερα και ο όρος “μαθησιακός σχεδιασμός” (learning 

design). Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός εξυπηρετεί ανάγκες συγκεκριμένων 

ακροατηρίων και περιβαλλόντων, διακρίνοντας έτσι, κατά κάποιον τρόπο, τον 

σχεδιαστή-παραγωγό από τον εκπαιδευόμενο-καταναλωτή. Αντίθετα, οι Beetham και 

Sharpe (2007) αναφέρουν ότι ο ορισμός “learning design” έχει προκύψει από τον 

ορισμό “instructional design” επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι οι μαθησιακές 

δραστηριότητες συνιστούν τον κυριότερο στόχο της σχεδιαστικής διαδικασίας. 

Αναφέρεται δε, στο σύνολο των εργαλείων, πόρων, μεθόδων, πρακτικών και 

διδακτικών ενεργειών που υποστηρίζουν τη δυναμική και συνεχώς ανοιχτή διαδικασία 

ενορχήστρωσης της μάθησης, συνυπολογίζοντας έτσι και τον ενεργητικό ρόλο όλων 
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των εμπλεκόμενων στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία (Beetham & Sharpe, 

2007; Conole, 2010; Conole, 2012).  

Οι Seel et al. (2017) υποστηρίζουν ότι οι δύο όροι έχουν περίπου το ίδιο νόημα 

καθώς στοχεύουν στο ίδιο αποτέλεσμα: ένα ευνοϊκό και δομημένο μαθησιακό 

περιβάλλον, σχεδιασμένο και οργανωμένο υπό το πρίσμα των παιδαγωγικών αρχών 

στο πλαίσιο της διδασκαλίας και της μάθησης. Η βασική διαφορά είναι ότι στο 

επίκεντρο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού βρίσκονται οι μαθησιακές δραστηριότητες 

που αποσκοπούν στη βελτίωση της μάθησης, ενώ ο μαθησιακός σχεδιασμός 

επικεντρώνεται κυρίως στις μαθησιακές δραστηριότητες που υλοποιούνται μέσω της 

διδασκαλίας. Με άλλα λόγια, «ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και ο μαθησιακός 

σχεδιασμός αποτελούν τις δυο όψεις του ίδιου νομίσματος» (σελ. 4) ενώ αναφορικά με 

τις διαδικασίες και τα βήματα σχεδιασμού των δύο μοντέλων δεν παρατηρούνται 

σημαντικές πρακτικά διαφορές.   

Ο McMurrin (1970, όπ. αναφ. στο Κουλουμπαρίτση, 2011:52) ορίζει πιο 

διεξοδικά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ως εξής: 

«ο διδακτικός σχεδιασμός αποτελεί συστηματικό τρόπο σχεδιασμού, εφαρμογής 

και αξιολόγησης του συνόλου της διδακτικο-μαθησιακής διαδικασίας. Η όλη 

συστηματική οργάνωση έχει ως κύρια επιδίωξη την αποτελεσματική διδασκαλία και 

μάθηση και στηρίζεται σε σαφώς καθορισμένους διδακτικούς στόχους, σε ερευνητικά 

ευρήματα που έχουν προκύψει από τον τομέα της επιστήμης της μάθησης και της 

επικοινωνίας, και εφαρμόζει ένα συνδυασμό από διδακτικά μέσα, είτε αυτά είναι 

ανθρώπινοι πόροι είτε τεχνικά μέσα και προϊόντα τεχνολογικής επινόησης» (σ. 52).  

Σύμφωνα με τον Dick (1987), ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ορίζεται ως η 

διαδικασία στην οποία εφαρμόζονται συστηματικά οι εκπαιδευτικές θεωρίες και τα 

εμπειρικά ευρήματα με απώτερο σκοπό τη σχεδίαση και την εφαρμογή εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων. Για τους Carson και Curtis (1991) ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

συνδέεται με το σαφή και αποτελεσματικό καθορισμό του περιεχομένου των μεθόδων 

και των στρατηγικών της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας ώστε να ωφεληθούν 

οι εκπαιδευόμενοι κατανοώντας και αφομοιώνοντας το περιεχόμενο της διδασκαλίας. 

Αντίστοιχα, οι Smith και Ragan (2005) θεωρούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ως μια 

συστηματική και αναστοχαστική διαδικασία της μορφοποίησης και μετατροπής των 
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αρχών της μάθησης και της διδασκαλίας σε συγκεκριμένα σχέδια για διδακτικό υλικό, 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, πηγές πληροφόρησης και αξιολόγηση.  

Σύμφωνα με τους Merrill, Drake, Lacy και Pratt (1996), ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός μπορεί να θεωρηθεί ως το ιδανικό πλαίσιο για τη δημιουργία διδακτικών 

δραστηριοτήτων θέτοντας ως στόχους: 

• τη μεγιστοποίηση και την ενίσχυση των δυνατοτήτων της μάθησης, 

• την κατάκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων με αποτελεσματικό και 

ελκυστικό τρόπο, και 

• την ενθάρρυνση της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στη μαθησιακή-

διδακτική διαδικασία αποσκοπώντας στην απόκτηση βαθύτερων επιπέδων 

κατανόησης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς τονίζουν ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

συνιστά την “τεχνολογία” της ανάπτυξης μαθησιακών εμπειριών και περιβαλλόντων 

που προωθούν την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές. Μέσω του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού, οι στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας ενσωματώνονται 

και μετατρέπονται σε καθημερινές εκπαιδευτικές εμπειρίες καθιστώντας τις 

διαδικασίες απόκτησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων ελκυστικές και 

αποτελεσματικές για κάθε μαθητή. 

Σύμφωνα με τον Branch (1999), ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αφορά τη 

διαδικασία που χρησιμοποιείται στη σχεδίαση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών 

και στην οργάνωση των μαθημάτων, των διδακτικών ενοτήτων και της 

καθοδηγούμενης μάθησης. Πρόκειται για μια σημαντική διαδικασία, η οποία:  

α) ανταποκρίνεται και εφαρμόζεται στο εκάστοτε μαθησιακό περιβάλλον,  

β) ενισχύει τη δημιουργικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρικές γνώσεις των 

συμμετεχόντων και τις διδακτικές-μαθησιακές στρατηγικές που χρησιμοποιούν, και  

γ) επικυρώνει την αυθεντικότητα και τη σημασία των προϊόντων και των 

διαδικασιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της μάθησης. 

Ο όρος “εκπαιδευτικός σχεδιασμός” αναφέρεται, σύμφωνα με το IEEE (2001) 

στη διαδικασία με την οποία ο/η εκπαιδευτικός προσδιορίζει τις βέλτιστες διδακτικές 

και εκπαιδευτικές μεθόδους για συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους σε ένα 
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συγκεκριμένο πλαίσιο με απώτερο σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών 

στόχων. Από τη θεώρηση του συγκεκριμένου ορισμού προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός συνιστά μια διαδικασία που λαμβάνει υπόψη σημαντικές παραμέτρους στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης, όπως είναι η επιλογή κατάλληλης διδακτικής 

μεθοδολογίας, η αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων, η 

σε βάθος γνώση και κατανόηση του πλαισίου της τάξης και η διατύπωση στόχων και 

επιδιώξεων με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.  

Ο Zook (2001) τονίζει ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός συνιστά την κεντρική 

δραστηριότητα στο συγκείμενο της διδακτικής διαδικασίας καθώς ο/η εκπαιδευτικός 

είναι υπεύθυνος/η για την οργάνωση της μάθησης μέσω της διδασκαλίας του/της. Οι 

εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας θέτοντας σαφείς 

στόχους οι οποίοι επηρεάζουν τις μελλοντικές αποφάσεις, καθοδηγούν τις διδακτικές 

ενέργειες και προσδιορίζουν το πλαίσιο διάδρασης μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικών. Η λήψη αποφάσεων από τους εκπαιδευτικούς αναφορικά με το 

περιεχόμενο, τα μέσα και τα υλικά, τις μαθησιακές δραστηριότητες και τη διαδικασία 

της αξιολόγησης υπογραμμίζεται από το συγγραφέα ως σημαντική παράμετρος του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας γενικότερα.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θεωρήσεις του Εργαστηρίου 

Εφαρμοσμένης Έρευνας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια (Penn State ARL) για 

την έννοια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού καθώς αποδίδονται, μέσα από διαφορετικές 

οπτικές, τέσσερις ξεχωριστοί ορισμοί (University of Michigan, 2003; Wagner, 2011), 

οι οποίοι είναι οι εξής: 

1. «Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ως διαδικασία συνιστά τη συστηματική ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών προδιαγραφών μέσω της χρήσης των θεωριών μάθησης και διδασκαλίας 

αποσκοπώντας στη διασφάλιση μιας ποιοτικής διδασκαλίας.  

2. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ως γνωστικό αντικείμενο αποτελεί τον κλάδο της 

γνώσης ο οποίος ασχολείται με την έρευνα και τη θεωρία αναφορικά με εκπαιδευτικές 

στρατηγικές και τη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής τους. 

3. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ως επιστήμη ενδιαφέρεται για τη δημιουργία 

λεπτομερών προδιαγραφών που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την 

αξιολόγηση και τη συντήρηση των καταστάσεων που διευκολύνουν τη μάθηση μικρών, 

μεγάλων ή πολύπλοκων μαθησιακών αντικειμένων. 
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4. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ως πραγματικότητα μπορεί να ξεκινήσει από 

οποιοδήποτε σημείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με το πέρας της, ο σχεδιαστής 

ελέγχει ολόκληρη τη διαδικασία με σκοπό να διασφαλίσει ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα 

στοιχεία της επιστήμης ώστε να οδηγηθεί εντέλει στη σύνθεση και συγγραφή της 

διαδικασίας».  

Η Britain (2004) περιγράφει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ως τη διαδικασία 

κατά την οποία οργανώνονται οι μαθησιακές δραστηριότητες και καθορίζονται οι 

ρόλοι και τα καθήκοντα των εμπλεκομένων σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

μεγιστοποιώντας την επαναχρησιμοποίησή της σχεδιαστικής διαδικασίας σε 

διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ο συγκεκριμένος ορισμός, όπως 

περιγράφεται από τη Britain (2004) αναφέρεται σε ένα καθορισμένο πλαίσιο εργασίας 

όπου ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός δομείται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες μέσα 

από ένα σύνολο κανόνων, οι οποίοι μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν σε 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τους Koper και 

Tattersall (2005), ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αφορά τη διαδικασία σχεδιασμού και 

οργάνωσης ενοτήτων μάθησης, μαθησιακών δραστηριοτήτων ή ενός μαθησιακού 

περιβάλλοντος.  

Για τους Koper και Olivier (2004), ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ορίζεται ως η 

εφαρμογή ενός παιδαγωγικού μοντέλου με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους που 

απευθύνονται σε μια καθορισμένη ομάδα κάτω από ένα ειδικό πλαίσιο ή πεδίο γνώσης. 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, σύμφωνα με τους συγγραφείς, καθορίζει τη διαδικασία 

της διδασκαλίας και της μάθησης. Αναλυτικότερα, μέσω του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού καθορίζονται τόσο οι συνθήκες όσο και το είδος των δραστηριοτήτων που 

πρέπει να υλοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ώστε να οδηγηθούν 

οι τελευταίοι στην κατάκτηση των προσδοκώμενων μαθησιακών στόχων.  

Παρόμοια, οι Koper και Tattersall (2005) χρησιμοποιούν τον όρο του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όταν αναφέρονται κυρίως στη διαδικασία σχεδίασης 

ενοτήτων μάθησης, μαθησιακών δραστηριοτήτων ή μαθησιακών περιβαλλόντων. 

Συμπληρωματικά ως προς τον προηγούμενο ορισμό λειτουργεί ο ορισμός που αποδίδει 

ο Agostinho (2006), ο οποίος περιγράφει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ως μια 

αναπαράσταση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας η οποία τεκμηριώνεται σε 

μια σημειογραφική μορφή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα από τους 
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εκπαιδευτικούς ως πρότυπο με ανάλογες τροποποιήσεις και προσαρμογές στο 

εκάστοτε μαθησιακό περιβάλλον. 

Ο Horton (2006) υπογραμμίζει πως κατά τη διαδικασία του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού απαιτείται η επιλογή, η οργάνωση και ο καθορισμός των μαθησιακών 

εμπειριών, που είναι απαραίτητες στη διδακτική πράξη. Πρόκειται για μια κυκλική και 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία η οποία κατευθύνει και καθοδηγεί τη μαθησιακή και 

διδακτική πορεία του εκπαιδευτικού έργου. Οι Fowler, Van Helvert, Gardner και Scott 

(2007), επεκτείνοντας τον ορισμό του εκπαιδευτικού σχεδιασμού της Britain (2004), 

δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της μάθησης, η οποία ως οριοθετημένη έννοια 

περιλαμβάνει τον καθορισμό και την ανάθεση των ρόλων, των δραστηριοτήτων, των 

μεθόδων και των πόρων. Ο συγκεκριμένος ορισμός επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς 

την εξειδίκευση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού τους στο εκάστοτε σχολικό πλαίσιο 

μέσα από μια καθορισμένη προσέγγιση περιγραφής και ορισμού των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων και του τρόπου υλοποίησής τους στη σχολική πρακτική.   

Οι Reiser και Dempsey (2007) ορίζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ως μια 

συστηματική διαδικασία στην οποία αναπτύσσονται και δημιουργούνται προγράμματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο τη σημαντική και ουσιαστική βελτίωση της 

διαδικασίας της μάθησης. Κατά την άποψη τους, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

επικεντρώνεται στη διαδικασία της μάθησης, είναι προσανατολισμένος σε έναν 

κεντρικό σκοπό, περιλαμβάνει την αξιολογική διαδικασία με τα αντίστοιχα μετρήσιμα 

αποτελέσματα, έχει αυτοδιορθωτικές λειτουργίες και συνάμα συνιστά εμπειρική 

διαδικασία.  

Ένας τέτοιος ορισμός, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Seel et al. (2017), 

συνδέεται αναμφισβήτητα με τη βασική υπόθεση ότι το μοντέλο του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού μπορεί να χρησιμεύσει ως πλαίσιο αναφοράς και ελέγχου της δημιουργίας 

μαθημάτων αποσκοπώντας κυρίως: 

• στη βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, και  

• στη δημιουργία κινήτρων και θετικών στάσεων των εκπαιδευόμενων κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να κατανοήσουν βαθύτερα τόσο τους επιδιωκόμενους 

μαθησιακούς στόχους όσο και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 
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Ο Allen (2007) ορίζει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ως τη «διαδικασία 

οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε αυτή να διασφαλίζεται με ασφάλεια, 

βεβαιότητα, διεξοδικότητα αλλά και ταχύτητα» (σελ. 25) ενώ για τους Donald, Blake, 

Girault, Datt και Ramsay (2009), η έννοια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού έχει διττή 

ερμηνεία καθώς υπάρχει εύρος θεωρήσεων και διαφορετικών ορισμών όσον αφορά τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Μερικοί συγγραφείς και ερευνητές ορίζουν τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό ως:  

α) τη διαδικασία (process) σχεδιασμού μαθησιακών εμπειριών και,  

β) το αποτέλεσμα (product) της διαδικασίας του σχεδιασμού.  

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός-ως διαδικασία-είναι οι εκπαιδευτικές ενέργειες 

των σχεδιαστών της μάθησης ή των εκπαιδευτικών ενώ-ως αποτέλεσμα είναι το τελικό 

παραγόμενο ως προϊόν αυτής της διεργασίας (Masterman, 2009). Έτσι, ορίζουν 

συνοπτικά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ως ένα εκπαιδευτικό σχέδιο που τεκμηριώνει 

και περιγράφει μια μαθησιακή δραστηριότητα κατά τέτοιο τρόπο που να γίνεται 

κατανοητό από τους εκπαιδευτικούς και να χρησιμοποιείται στο δικό τους σχολικό 

πλαίσιο. Αυτός ο σχεδιασμός περιλαμβάνει περιγραφές των μαθησιακών καθηκόντων, 

τους πόρους και τα υποστηρικτικά μέσα-εργαλεία που παρέχονται από τους 

εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός λογίζεται ως η διαδικασία 

κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν και σχεδιάζουν τη μάθηση μέσα από την 

ανάθεση ρόλων και την ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

Κατά την Carr-Chellman (2011), ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ορίζεται ως μια 

διαδικασία την οποία ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει και να υλοποιήσει 

στην τάξη προκειμένου να οργανώσει, να σχεδιάσει και να αξιολογήσει τη διδακτική-

μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται ειδικότερα  

«για μια διαδικασία στην οποία η διδασκαλία μπορεί να επιτευχθεί στην τάξη 

μέσα από συστηματικούς και οργανωμένους σχεδιασμούς επιλογής και δημιουργίας 

διδακτικών-μαθησιακών στόχων, ανάλυσης των προφίλ και των προσωπικών 

χαρακτηριστικών των μαθητών, καθορισμού των διδακτικών υλικών και μέσων, 

δημιουργίας, εφαρμογής και ανασχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων» (σελ. 3).  

Οι Branch και Kopcha (2014) επισημαίνουν ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

συνιστά μια επαναληπτική διαδικασία κατά την οποία υλοποιούνται σημαντικές 
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διεργασίες, όπως ο σχεδιασμός των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, η επιλογή των 

βέλτιστων στρατηγικών για τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, ο καθορισμός των 

ανάλογων τεχνολογιών, ο προσδιορισμός των κατάλληλων εκπαιδευτικών μέσων και 

υλικών καθώς και η μέτρηση της επίδοσης των εκπαιδευόμενων. Λαμβάνοντας υπόψη 

τους στόχους της διαδικασίας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και των προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων του, οι Brown και Green (2016) τονίζουν ότι ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός αξιοποιεί ερευνητικά δεδομένα που αναφέρονται στον τρόπο σκέψης και 

μάθησης των ανθρώπων, στις διαθέσιμες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών 

καθώς και στις μεθόδους ανάλυσης. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

αποτελεί την πρακτική εφαρμογή της παραγόμενης γνώσης για τη δημιουργία 

κατάλληλων συνθηκών μέσω των οποίων η μαθησιακή διαδικασία θα είναι πιθανόν πιο 

αποτελεσματική. 

Για τους Seel et al. (2017), ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αποτελεί χρήσιμο 

εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς ώστε να σχεδιάζουν και να οργανώνουν το ανάλογο 

μαθησιακό περιβάλλον για το πλαίσιο της τάξης τους. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός είναι κάτι περισσότερο από την ακριβή και λεπτομερή οργάνωση 

αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης. Με βάση τις σύγχρονες τάσεις συνιστά για 

τους συγγραφείς διεπιστημονικό κλάδο που ασχολείται πρωτίστως με την παραγωγή 

και τη δημιουργία λεπτομερών και συγκεκριμένων τεκμηριωμένων προτάσεων 

αναφορικά με την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την αποτίμηση και τη διατήρηση 

εκπαιδευτικών συστημάτων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση και διασφάλιση της 

διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας με διαφορετικό εύρος κάλυψης.   

Ανατρέχοντας στην ελληνική βιβλιογραφία, η έννοια του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού κινείται περίπου στο ίδιο πνεύμα με τους ορισμούς των διεθνών 

βιβλιογραφικών αναφορών. Ο Ματσαγγούρας (2007) υιοθετεί τον όρο 

“προγραμματισμός” ως συνώνυμη έννοια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού με τον οποίο 

αναφέρεται κυρίως  

«σε όλες τις προδιδακτικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού, που έχουν ως 

τελικό τους σκοπό να εξασφαλίσουν ότι θα πραγματοποιηθούν οι επιδιώξεις της 

εκπαίδευσης και ότι η πραγματοποίησή τους θα γίνει απρόσκοπτα και με κάθε οικονομία 

χρόνου, και πνευματικού μόχθου, μέσα βέβαια σ’ ένα παιδαγωγικά αποδεκτό 

περιβάλλον» (σελ. 189).  
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Οι Καψάλης και Νημά (2008) περιγράφουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ως μια 

σειρά λογικών και μελετημένων ενεργειών του/της εκπαιδευτικού οι οποίες 

αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μαθησιακής διαδικασίας. 

Αντίστοιχα, η Κουλουμπαρίτση (2009) υποστηρίζει ότι «ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

αποτελεί διεπιστημονικό κλάδο, ο οποίος διαμορφώνεται από τη σύμπραξη επιμέρους 

θεωριών για τη διδασκαλία και τη μάθηση, έχει δε ως στόχο τη διασφάλιση της 

μάθησης μέσω κανονιστικών διδακτικών προδιαγραφών» (σελ. 94). Οι Σαλβάρα και 

Σαλβάρας (2011), αναφερόμενοι στον όρο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, εννοούν τη 

διαδικασία σχεδιασμού τόσο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών όσο και της 

διδασκαλίας ως μια συστηματική και σκόπιμη δράση, η οποία εμπεριέχει δύο 

διαστάσεις: α) την επικοινωνιακή, η οποία αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών, και β) την λειτουργική, η οποία εστιάζει στην επιτυχία της 

διδακτικής εργασίας.  

Η έννοια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτυπώνεται επίσης μέσα από την 

εφαρμογή του θεσμού της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ). Σύμφωνα με 

την Υπουργική Απόφαση Γ1/30972/15-03-2013(ΦΕΚ 614/2013 τ. Β΄) «Αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας με τη διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης», ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός συνιστά βασικό και χρήσιμο εργαλείο 

οργάνωσης και διαχείρισης του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. Πρόκειται για μια 

συστηματική, συμμετοχική και συλλογική διαδικασία όλων των παραγόντων της 

σχολικής μονάδας, που αποσκοπεί στην ενίσχυση, τη βελτιστοποίηση και στην 

ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου. 

Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά το Κ.Ε.Ε. και το Ι.Ε.Π. (2012), ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός 

«αποτελεί μια εξελικτική διαδικασία μάθησης, συνεργασίας, συμμετοχικής 

ευθύνης και αυτοβελτίωσης όλων των παραγόντων του σχολείου που επιχειρεί να 

απαντήσει στα ερωτήματα:  

- ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας σήμερα; 

- που θέλουμε να φτάσουμε; και  

- τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να το κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που 

θέλουμε;» (σ. 6).  
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Σημαντικές διαδικασίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό είναι: α) η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, β) ο σχεδιασμός και ο 

προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου μέσα από τον καθορισμό των στόχων του 

σχολείου και των μέσων για την επίτευξη τους, και γ) η επιλογή και η διαμόρφωση 

σχεδίων δράσης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου και να ενισχυθεί 

η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.-Ι.Ε.Π., 2012).  

Σύμφωνα με τον Τριλιανό (2013), ο όρος εκπαιδευτικός σχεδιασμός ορίζεται 

ως μία διαδικασία κατά την οποία οργανώνονται διδακτικές στρατηγικές με σαφή 

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, ορίζονται οι εκπαιδευτικές διαδικασίες, τα 

κατάλληλα διδακτικά μέσα και οι ενέργειες τόσο σε επίπεδο μαθησιακής ενότητας 

(μακροπρόθεσμα) όσο και επίπεδο δραστηριοτήτων (βραχυπρόθεσμα). Ωστόσο, δεν 

περιλαμβάνει το μικρο-επίπεδο (micro level), το οποίο αναφέρεται σε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά των μαθητευόμενων και του μαθησιακού περιβάλλοντος που 

καθορίζουν την επιτυχία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 

Για τους Ανδρούσου, Δαφέρμου & Τσάφο, (2016), η συστηματική παρατήρηση 

των δράσεων και των ενδιαφερόντων των παιδιών συνιστούν σημαντικά εργαλεία για 

τους παιδαγωγούς ώστε να εδραιώνουν τις διδακτικές επιλογές τους και να 

διαμορφώνουν αποτελεσματικούς εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς. Επιδιώκοντας 

επιτυχείς εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς, οι εκπαιδευτικοί εξετάζουν τις παραμέτρους 

της εκπαιδευτικής πράξης, αναστοχάζονται αναφορικά με τη λειτουργία της και 

οδηγούνται σε αποφάσεις που αφορούν τη μαθησιακή διαδικασία παρέχοντας όσο το 

δυνατόν περισσότερο βέλτιστες ευκαιρίες μάθησης για όλα τα παιδιά ( Δαφέρμου, 

Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006).   

Αναλύοντας όλους τους προαναφερόμενους ορισμούς για τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό, οι άξονες που προσδιορίζουν την εννοιολόγηση του όρου είναι: α) η λήψη 

ορθών αποφάσεων, β) η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μάθησης, γ) η επιλογή 

διαδικασιών, μεθόδων, διδακτικών στρατηγικών, δ) η δημιουργία ενός αποδοτικού 

περιβάλλοντος μάθησης, και ε) η οργάνωση της διδακτικής και μαθησιακής 

διαδικασίας. Συνοψίζοντας τα παραπάνω και ανασυνθέτοντας έναν ορισμό βάσει όλων 

όσων προαναφέρθηκαν, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

αποτελεί μια διαδικασία ανάπτυξης και οργάνωσης εκπαιδευτικών προδιαγραφών για 
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τη διασφάλιση της ποιότητας και της βελτίωσης της μάθησης και της διδασκαλίας στο 

γενικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

 

4.2 Η διαδικασία υλοποίησης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και τα μοντέλα 

εφαρμογής του 

 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αποτελεί οργανωμένη και αναστοχαστική 

διαδικασία, όπου ο σχεδιαστής (instructional designer) οφείλει με ιδιαίτερη προσοχή 

να σχεδιάσει περιβάλλοντα μάθησης εφαρμόζοντας αρχές, θεωρίες, αποτελέσματα της 

εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας και λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους 

εμπλεκόμενες παραμέτρους της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας (Brown & 

Green, 2016; Koszalka, Russ-Eft & Reiser, 2013; Κουλουμπαρίτση, 2011; Σαλβάρα & 

Σαλβάρας, 2011). 

Η πορεία υλοποίησης και εφαρμογής του εκπαιδευτικού σχεδιασμού δεν είναι 

μια απλή διαδικασία, απαιτεί δε χρόνο και ιδιαίτερη προσοχή από το σχεδιαστή 

προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε συνθήκες και απαιτήσεις της 

εκπαιδευτικής πράξης. Κατά την οργάνωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, σύμφωνα 

με τον Mager (1984), ο σχεδιαστής επικεντρώνεται στη διερεύνηση και στην απάντηση 

τριών σημαντικών ερωτημάτων που σχετίζονται με την πορεία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, τα οποία είναι: 

1. Ποιοι είναι οι στόχοι της διδακτικής διαδικασίας (where are we going?); 

2. Ποιες είναι οι κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές και τα αντίστοιχα μέσα που 

θα χρησιμοποιηθούν (how will we get there?);  

3. Πως θα γίνει η αποτίμηση και ο ανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού (how 

will we know when we have arrived?);  

Στο Διάγραμμα 4.1 αποτυπώνεται η τυπολογία του Mager για τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα τρία στοιχεία: 1) η διατύπωση 

των διδακτικών στόχων και η οργάνωση του πλαισίου της σχολικής μάθησης, 2) ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή διδακτικών στρατηγικών καθώς και η επιλογή των 

διδακτικών μέσων, και 3) η μεθόδευση της αποτίμησης και της αξιολόγησης.  
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Διάγραμμα 4.1. Η τυπολογία ερωτήσεων του Mager για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. 

Προσαρμογή από το βιβλίο “Instructional design for classroom teaching and learning” 

του K. Zook, 2001, Διάγραμμα 1.2, σ. 11. © 2001 από Houghton Mifflin Company. 

Σύμφωνα με τους Smith και Ragan (2005), προκειμένου να δοθούν απαντήσεις 

στα ανάλογα ερωτήματα του Mager που προαναφέρθηκαν, όσοι λαμβάνουν μέρος στη 

λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού προσπαθούν:  

α) να παρουσιάσουν και να υλοποιήσουν μια ανάλυση της διδακτικής καθοδήγησης 

(προσδιορίζοντας το που επιδιώκουμε να φτάσουμε),  

β) να σχεδιάσουν και να επιλέξουν διδακτικές στρατηγικές και μαθησιακές 

εμπειρίες (προσδιορίζοντας το πώς πορευόμαστε), και  

γ) να εφαρμόσουν πρακτικές αξιολόγησης-αποτίμησης (προσδιορίζοντας ποια θα 

είναι τα επόμενα μας βήματα).  

Συνεπώς, ο σχεδιαστής εμπλέκεται σε τρεις σημαντικές διαδικαστικές 

λειτουργίες, οι οποίες συνιστούν την ουσία των περισσότερων μοντέλων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού και αυτές είναι: α) η ανάλυση, β) η ανάπτυξη στρατηγικών, 

και γ) η αξιολόγηση. Τα βασικά χαρακτηριστικά των τριών λειτουργιών του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού παρουσιάζονται συνοπτικά στο Διάγραμμα 4.2. 

 

Που 
επιδιώκουμε 
να φτάσουμε;

• Διδακτικοί στόχοι

• Μαθησιακό περιεχόμενο

Πώς 
πορευόμαστε;

• Διδακτικό υλικό

• Οργάνωση δραστηριοτήτων

• Ανατροφοδότηση

Ποια είναι τα 
επόμενα μας 

βήματα;

• Αποτίμηση
και
αξιολόγηση
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Ανάλυση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.2. Η διαδικαστική λειτουργία του μοντέλου του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού. Προσαρμογή από το βιβλίο “Instructional design” των P. Smith και T. 

Ragan, 2005, Διάγραμμα 1.2, σ. 10. © 2005 από John Wiley & Sons, Inc. 

Αρκετοί μελετητές επισημαίνουν ότι τα κρίσιμα σημεία στην υλοποίηση ενός 

επιτυχούς και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού εντοπίζονται στις βασικές 

αξίες και θεμελιακές αρχές βάσει των οποίων στηρίζεται η οργάνωση και η σχεδίασή 

του. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Smith και Ragan (2005), οι σημαντικότερες 

Ανάπτυξη στρατηγικών 

 

 

 

 

 

 

 
Αποτίμηση-αξιολόγηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακό περιβάλλον 

Μαθητές 

Μαθησιακοί στόχοι 

Προσδιορισμός στρατηγικών 

Συγγραφή και εκτέλεση του προγραμματισμού 

και της διδακτικής διαδικασίας 

Διενέργεια διαμορφωτικής 

αξιολόγησης 

Ανασχεδιασμός διδακτικής 

διαδικασίας 
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υποθέσεις-αξίες που αποτελούν τη θεμελιακή βάση της διαδικασίας υλοποίησης του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού είναι οι εξής: 

1. Η σχεδίαση της διδακτικής διαδικασίας απαιτεί από το σχεδιαστή να έχει μια 

κατασταλαγμένη εικόνα για το τι πρέπει να μάθει ο μαθητής ως αποτέλεσμα της 

διδακτικής διαδικασίας. 

2. Μια επιτυχής διδακτική διαδικασία χαρακτηρίζεται: α) αποτελεσματική, όταν 

διευκολύνει την κατάκτηση της γνώσης και των δεξιοτήτων, β) αποδοτική, όταν 

απαιτείται ο ελάχιστος χρόνος προκειμένου οι μαθητές να φτάσουν στους διδακτικούς 

στόχους, και γ) ελκυστική, όταν δίνει κίνητρα στους μαθητές και τους ενθαρρύνει να 

επιμείνουν στις μαθησιακές τους δραστηριότητες. 

3. Η μάθηση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ποικιλία διαφορετικών μέσων χωρίς 

την αναγκαία παρουσία των εκπαιδευτικών. 

4. Υπάρχει πληθώρα αρχών της διδακτικής διαδικασίας οι οποίες εφαρμόζονται 

σε όλους τους μαθητές και σε όλα τα θεματικά πεδία.  

5. Η αξιολογική διαδικασία κρίνεται απαραίτητο να περιλαμβάνει την αξιολόγηση 

της διδακτικής διαδικασίας και της επίδοσης των μαθητών. Η χρήση των αξιολογικών 

δεδομένων συμβάλει κατ’ αυτό τον τρόπο στη βελτίωση και τον ανασχεδιασμό της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

6. Κρίνεται αναγκαίο οι μαθητές να αξιολογούνται σε σχέση με την επίτευξη των 

διδακτικών στόχων και όχι σε σχέση με τις επιδόσεις τους στο πλαίσιο της τάξης. 

7. Η συνέπεια μεταξύ διδακτικών στόχων, μαθησιακών δραστηριοτήτων και 

αξιολόγησης θεωρείται σημαντική παράμετρος του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ενώ οι 

διδακτικοί στόχοι οφείλουν να αποτελούν κινητήρια δύναμη για τη λήψη αποφάσεων 

που σχετίζονται με το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και τη διαδικασία της 

αξιολόγησης.  

Για την εφαρμογή της διαδικασίας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, ο Goodyear 

(2005) προσδιορίζει και υποστηρίζει την εξέλιξη τριών φάσεων ως συνιστώσες της 

σχεδίασης, οι οποίες είναι:  

α) Η πρώτη συνδέεται με τη σχεδίαση των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Ο 

σχεδιασμός βασίζεται στην εις βάθος μελέτη του τρόπου μάθησης των ανθρώπων, της 
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γνώσης του ακαδημαϊκού θέματος και των απαιτούμενων δεξιοτήτων και στο γνωστικό 

υπόβαθρο των εκπαιδευόμενων.  

β) Η δεύτερη αφορά το σχεδιασμό και τη διαχείριση του περιβάλλοντος μάθησης. 

Σημαντικό στοιχείο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτελεί η ευελιξία πρόσβασης σε 

ποικίλες μαθησιακές ευκαιρίες όταν αυτή συνοδεύεται με τον κατάλληλο 

ανασχεδιασμό του μαθησιακού περιβάλλοντος.  

γ) Η τελευταία φάση εστιάζει περισσότερο στην κοινωνική υπόσταση/διάσταση 

του περιβάλλοντος. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες 

υποστήριξης του πλαισίου εξέλιξης της μαθησιακής διαδικασίας ενισχύοντας τις 

αντίστοιχες οργανωτικές μορφές όπως είναι η τάξη, οι ομάδες εργασίας, οι ρόλοι των 

εκπαιδευόμενων κ.λπ. προς όφελος των εμπλεκόμενων στη διδακτική/μαθησιακή 

διαδικασία. 

Επιπλέον, όπως παρατηρούν οι Gustafson και Branch (2007), αναλύοντας το 

πλαίσιο της ανάπτυξης των μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού (instructional design 

models), η διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού εμφανίζει τα εξής βασικά 

χαρακτηριστικά:  

α) Είναι μαθητοκεντρική, καθώς τόσο ο μαθητής όσο και οι επιδόσεις του 

αποτελούν βασικά σημεία εστίασης της διδακτικής διαδικασίας. 

β) Έχει συγκεκριμένη στοχοθεσία με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που 

αφορούν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. 

γ) Επικεντρώνεται σε ρεαλιστικές επιδόσεις μέσα από αυθεντικές καταστάσεις των 

εκπαιδευόμενων. 

δ) Εστιάζει σε μετρήσιμα αποτελέσματα με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο μέσα από 

αξιολογικές διαδικασίες. 

ε) Είναι εμπειρική, καθώς επικεντρώνεται στην επεξεργασία και ανάλυση 

δεδομένων που βοηθούν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.  

στ) Αποτελεί τυπικά μια συλλογική προσπάθεια. 

Η διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού μπορεί να περιλαμβάνει συνήθως 

μία ποικιλία πραγμάτων στην παιδαγωγική πράξη τα οποία επικεντρώνονται στη 

δημιουργία ενός ελκυστικού και κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος για τους 
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εκπαιδευόμενους. Ανάλογα με το είδος του σχεδιασμού, εκπαιδευτικά μπορούν να 

προκύψουν και διαφορετικά τελικά «παραγόμενα». Έτσι λοιπόν, το τελικό 

«παραγόμενο» του εκπαιδευτικού σχεδιασμού (βλ. Διάγραμμα 4.3, Θεοδότου, 2014) 

μπορεί να είναι:  

α) τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που αφορούν τις διάφορες βαθμίδες της 

εκπαίδευσης,  

β) τα διάφορα μαθήματα και τα αντίστοιχα σχέδια μαθημάτων που υλοποιούνται 

με εξειδικευμένο τρόπο στα αντίστοιχα μαθήματα των ανάλογων βαθμίδων της 

εκπαίδευσης,  

γ) οι διάφορες μαθησιακές ενέργειες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

λαμβάνουν μέρος σε όλα τα είδη και μορφές της εκπαίδευσης (τυπική, μη-τυπική και 

άτυπη), ή  

δ) μια ψηφιακή εφαρμογή με εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 

 

Διάγραμμα 4.3. Τα τελικά παραγόμενα της λειτουργίας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 

Προσαρμογή από “Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στη μαθησιακή διαδικασία: Έννοιες και 

προβληματισμοί για το περιεχόμενό του” της Ε. Θεοδότου, 2014, Εκπαίδευση 

Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα, 12, σ. 6. © 2014 από ΕΔΕΕΚ. 

Οι σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα στο πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα 

και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετίζονται με το αποτέλεσμά τους και τη ροή 

τους (βλ. Διάγραμμα 4.4, Θεοδότου, 2014). Ειδικότερα, τα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών (π.χ. ΦΕΚ 304Β/13-03-2003) σχετίζονται με ένα μακροπρόθεσμο 

Αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών

Μαθήματα και σχέδια 
μαθημάτων

Μαθησιακές ενέργειες και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ψηφιακή εφαρμογή με 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός
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αποτέλεσμα, καθώς εντάσσονται στο επίπεδο του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ως προϊόν της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως 

επισημαίνουν οι Σαλβάρα και Σαλβάρας (2011), «βρίσκεται στο κέντρο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και χαρτογραφεί αυτό που πρόκειται να διδαχθεί και να 

μαθευτεί» (σελ. 34) καθώς περιγράφει γενικότερα τη μαθησιακή και διδακτική 

διαδικασία, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που επιδιώκεται να επιτευχθούν από τους 

εκπαιδευόμενους. Επίσης, μέσω του αναλυτικού προγράμματος περιγράφονται και 

αναλύονται τα εκπαιδευτικά προβλήματα, οι στόχοι και οι ικανότητες που 

επιδιώκονται να επιτευχθούν στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες, οι εμπλεκόμενοι 

ρόλοι μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, τα εκπαιδευτικά μέσα-υλικά και η ροή των 

μαθημάτων ή των αντίστοιχων γνωστικών αντικείμενων (Θεοδότου, 2014).  

Τα μαθήματα και τα σχέδια μαθημάτων σχετίζονται με ένα μεσοπρόθεσμο 

αποτέλεσμα, το οποίο προσανατολίζει την παιδαγωγική διαδικασία σε ένα 

συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον, περιγράφοντας με αναλυτικό τρόπο και 

λεπτομερείς οδηγίες τον τρόπο εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος σπουδών  

στην εκπαιδευτική καθημερινότητα. Το περιεχόμενο των μαθημάτων και των σχεδίων 

μαθημάτων αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που επιδιώκονται να κατακτηθούν 

από τους εκπαιδευόμενους με την ολοκλήρωσή τους, τους διδακτικούς στόχους, την 

οργάνωση της διάδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και τα διδακτικά μέσα 

(Θεοδότου, 2014; Σαλβάρα & Σαλβάρας, 2011). 

Τέλος, οι μαθησιακές ενέργειες και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αφορούν 

ένα βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα, καθώς εντάσσονται στο επίπεδο του 

βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού. Τόσο οι μαθησιακές ενέργειες όσο και οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες αφορούν πληθώρα διαφόρων δραστηριοτήτων που 

εκτελούν οι εκπαιδευόμενοι για την κατανόηση της γνώσης και την επίτευξη των 

μαθησιακών-διδακτικών στόχων που θέτονται από τα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών και τα ανάλογα σχέδια μαθήματος. Σε αντίθεση με τα προγράμματα σπουδών 

και τα μαθήματα, οι μαθησιακές ενέργειες περιγράφουν κυρίως το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο της δραστηριότητας, δηλαδή την αναλυτική περιγραφή της ροής των 

δραστηριοτήτων (Θεοδότου, 2014). 
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Διάγραμμα 4.4. Οι διαφορές ανάμεσα στα τελικά παραγόμενα της λειτουργίας του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Προσαρμογή από “Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στη 

μαθησιακή διαδικασία: Έννοιες και προβληματισμοί για το περιεχόμενό του” της Ε. 

Θεοδότου, 2014, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα, 12, σ. 8. © 

2014 από ΕΔΕΕΚ. 

Στο συγκείμενο της παιδαγωγικής πράξης, ο ορισμός του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού συνάδει με την εφαρμογή ποικίλων μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, 

τα οποία μπορούν να σχεδιάσουν σε τρία διαφορετικά επίπεδα: α) μακροπρόθεσμα σε 

επίπεδο προγραμμάτων σπουδών, β) μεσοπρόθεσμα σε επίπεδο μαθημάτων και, γ)  

βραχυπρόθεσμα σε επίπεδο μαθησιακών ενεργειών (Θεοδότου, 2014; Ματσαγγούρας, 

2007; Σαλβάρα & Σαλβαράς, 2011; Τριλιανός, 2013). Τα διάφορα μοντέλα του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού εξαρτώνται από τις διαφορετικές αντιλήψεις και θεωρήσεις 

αναφορικά με τη διαδικασία της μάθησης, τη γνώση, τις διδακτικές-μαθησιακές 

ενέργειες, την πράξη της διδασκαλίας, την επικοινωνία, την αξιολόγηση, τη συμμετοχή 

στη λήψη αποφάσεων, το ρόλο του εκπαιδευτικού και των μαθητών κ.λπ. Η αποστολή 

των μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού είναι να βοηθήσουν τους σχεδιαστές 

(instructional designers) να συνδυάσουν αρμονικά τη διαδικασία του σχεδιασμού με 

τις αρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Αναλυτικότερα, επιδιώκουν την οργάνωση 

και τη σχεδίαση κατάλληλων μαθησιακών εμπειριών δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση 
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στην επιρροή των μαθησιακών εμπειριών από τις ανάλογες παιδαγωγικές θεωρίες 

μάθησης (Goodyear, 2005; Gustafson & Branch, 2007; Θεοδότου, 2014; Zook, 2001). 

Σήμερα χρησιμοποιούνται αρκετά μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Chen, 

2011; Gustafson & Branch, 2002, 2007). Οι ποικίλες διαφορές που παρατηρούνται στα 

διάφορα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία 

(Edmonds, Branch & Mukherjee, 1994; Reiser & Dempsey, 2007) σχετίζονται με 

πολλούς παράγοντες, όπως είναι: α) οι θεωρητικές παραδοχές και οι αντιλήψεις 

αναφορικά με την έννοια και το περιεχόμενο της μάθησης, β) τα φιλοσοφικά θεμέλια 

και τα αντίστοιχα επιστημολογικά πρότυπα, γ) οι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν 

τις μαθησιακές εμπειρίες των εκπαιδευόμενων, δ) οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να 

αξιολογηθεί η μαθησιακή διαδικασία, και ε) το είδος της πορείας που ακολουθεί η 

διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού (κυκλική, γραμμική, επαναληπτική κ.λπ.).  

Παρόλα αυτά, όπως παρατηρούν εύστοχα οι Gustafson και Branch (2002), 

κανένα μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις 

ανάγκες χωρίς τον προηγούμενο καθορισμό του πλαισίου και των σκοπών της 

εφαρμογής του. Τα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτελούν μια συστηματική 

μεθοδολογική προσέγγιση μέσω της οποίας υλοποιείται η διαδικασία του σχεδιασμού 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας για κάποια συγκεκριμένη εκπαιδευτική 

συνθήκη/περίσταση με συγκεκριμένους σκοπούς (Morrison, Ross, Kalman & Kemp, 

2011; Seels & Glasgow, 1998). Πιο συγκεκριμένα, λειτουργούν ως πλαίσια 

προσδιορισμού των ενεργειών που πρέπει να διεξαχθούν από τους σχεδιαστές για την 

απεικόνιση της διαδικασίας, των δομών και των στοιχείων που συνθέτουν το διδακτικό 

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Σοφός, Κώστας & Παράσχου, 2015).  

Τα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, στηριζόμενα στις παιδαγωγικές 

θεωρίες μάθησης, στη διαδικασία απόκτησης και οικοδόμησης της γνώσης και σε 

ερευνητικά αποτελέσματα της εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας, διακρίνονται στα 

παραδοσιακότερα συμπεριφοριστικά-γνωστικά, όπου κυριαρχεί η αποτύπωση της 

πορείας σε σχέση με τα αποτελέσματα της μάθησης, και στα πιο σύγχρονα 

κονστρουκτιβιστικά, τα οποία στοχεύουν στην ανάδειξη της αλληλεπιδραστικής 

μαθησιακής διαδικασίας. Γενικότερα, το πλαίσιο λειτουργίας των μοντέλων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού διαμορφώνεται με βάση τα προγράμματα του 

συμπεριφορισμού, του κοινωνικού-γνωστικού συμπεριφορισμού, του 
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γνωστικισμού/δομισμού και του εποικοδομισμού (Branch & Merill, 2012; Dousay, 

2018; Morrison, Ross, Kalman & Kemp, 2011; Σαλβάρα & Σαλβάρας, 2011; Seel et 

al., 2017). 

Οι Andrews και Goodson (1980), βασιζόμενοι στα ευρήματα της ανάλυσης 

σαράντα μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, επισημαίνουν ότι η αποστολή των 

μοντέλων είναι η περιγραφή, η καθοδήγηση, η πρόβλεψη και η ερμηνεία διαφόρων 

στοιχείων της διαδικασίας του σχεδιασμού ενώ παράλληλα διαπιστώνουν ότι τα 

μοντέλα αυτά μπορούν να υπηρετήσουν τους εξής στόχους και σκοπούς:  

α) τη βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας μέσα από συστηματικές 

διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και ανατροφοδότησης,  

β) την προαγωγή της διαχείρισης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και των 

διαδικασιών ανάπτυξης μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

λειτουργιών της συστηματικής διαδικασίας,  

γ) τη βελτίωση του επιπέδου κατανόησης της μαθησιακής διαδικασίας και των 

επιτευγμάτων των μαθητών μέσω της αξιολογικής διαδικασίας, και  

δ) την οικοδόμηση της μάθησης μέσω συστηματικών μοντέλων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού βασισμένων σε συστήματα αξιών και παιδαγωγικών αρχών.  

Η δυναμική της διαδικασίας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού συνέβαλε στη 

διαρκή ανάπτυξη και βελτίωση πολλών μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού γεγονός 

που αποδεικνύεται άλλωστε από την αυξανόμενη βιβλιογραφία με τις αντίστοιχες 

αναφορές στα μοντέλα σχεδιασμού. Σύμφωνα με τους Heath (1998) και Tennyson 

(2010), η εξέλιξη των μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο πέρασμα των χρόνων 

έχει αναδυθεί μέσα από τέσσερις “γενιές”. Οι βασικοί στόχοι της πρώτης γενιάς 

μοντέλων αφορούσαν την εφαρμογή του συμπεριφοριστικού παραδείγματος μάθησης, 

η δεύτερη και η τρίτη γενιά μοντέλων αποτελούν βελτιωμένα και επικαιροποιημένα 

μοντέλα της πρώτης γενιάς ενώ η τέταρτη γενιά μοντέλων υιοθετεί την προοπτική και 

τις αρχές της προσέγγισης του κονστρουκτιβισμού. Τα κυριότερα μοντέλα 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι το μοντέλο 

ADDIE, το μοντέλο των Gagné, Wager, Golas και Keller, το μοντέλο των Dick, Carey 

και Carey, το μοντέλο των Morrison, Ross και Kemp, το μοντέλο των Smith και Ragan, 
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το μοντέλο των τεσσάρων συνιστωσών 4C/ID των van Merriënboer, Clark και de 

Croock, το μοντέλο των πέντε αρχών σχεδιασμού του Merrill κ.ά. 

 

4.2.1 Το μοντέλο ADDIE 

 

Το μοντέλο ADDIE αποτελεί θεμέλιο λίθο όλων των μοντέλων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού καθώς συνιστά μια γενικευμένη σχεδιαστική προσέγγιση που 

χρησιμοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και της σχεδίασης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο υποστηρίζει το σχεδιασμό 

μαθητοκεντρικών περιβαλλόντων μάθησης αλλά και εποικοδομητικών μορφών 

μάθησης (Branch, 2009; Leshin, Pollock & Reigeluth, 1992; Peterson, 2003). Το όνομα 

του μοντέλου ADDIE-που χαρακτηρίζεται πολλές φορές ως διαδικασία αλλά και 

οδηγός σκέψης και οργάνωσης- αποτελεί το ακρωνύμιο των πέντε διαδοχικών φάσεων 

εφαρμογής του: Analyze (ανάλυση), Design (σχεδιασμός), Development (ανάπτυξη), 

Implement (εφαρμογή) και Evaluate (αξιολόγηση).  

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία της εφαρμογής του μοντέλου στηρίζεται στη 

θεωρητική παραδοχή ότι η μαθησιακή διαδικασία πρέπει να είναι μαθητοκεντρική και 

εμψυχωτική, με ποικίλα καινοτόμα στοιχεία και να λαμβάνει χώρα σε αυθεντικά 

περιβάλλοντα μάθησης. Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού μέσω του 

συγκεκριμένου μοντέλου συνιστά για τον Branch (2009) μια παραγωγική, με υψηλή 

ανταπόκριση και τεκμηριωμένη διαδικασία καθώς: 

α) χρησιμοποιεί έννοιες, θεωρίες, μεθόδους, διαδικασίες και στρατηγικές σε 

συγκεκριμένα πλαίσια,  

β) εφαρμόζεται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διευκολύνοντας την οικοδόμηση 

της γνώσης και την κατάκτηση των δεξιοτήτων δείχνοντας τι συμβαίνει κατά τη 

διάρκεια μιας διαδικασίας,  

γ) αποδέχεται τη καθορισμένη στοχοθεσία με την οποία ταυτίζεται, 

δ) θεωρείται διαδραστική και ευέλικτη για οποιεσδήποτε αλλαγές στο μαθησιακό 

περιβάλλον, και 
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ε) επαληθεύει και επιβεβαιώνει με αντικειμενικό και αξιόπιστο τρόπο τα προϊόντα 

και τις αντίστοιχες διαδικασίες που αφορούν τη μαθησιακή εξέλιξη και ανάπτυξη.  

Το μοντέλο ADDIE αποτελείται από πέντε στάδια-ενέργειες, οι οποίες 

υλοποιούνται από το σχεδιαστή κατά τη διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Τα 

βήματα του μοντέλου και οι μεταξύ τους σχέσεις παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.5. 

που ακολουθεί. 

 

 

Διάγραμμα 4.5. Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού ADDIE. Προσαρμογή από το 

βιβλίο “Instructional design: The ADDIE approach” του R. M. Branch, 2009, 

Διάγραμμα 1, σ. 2. © 2009 από Springer Science & Business Media. 

Σκοπός της πρώτης φάσης-ενέργειας είναι η ανάλυση των εκπαιδευτικών 

αναγκών, ο καθορισμός των στόχων, η εξέταση του πλαισίου στο οποίο θα εφαρμοστεί 

ο σχεδιασμός και ο προσδιορισμός των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση του 

σχεδιασμού (Branch & Kopcha, 2014; Brown & Green, 2016; Seel et al., 2017). Η 

φάση της “ανάλυσης” συμβάλει στον εντοπισμό του σημείου στο οποίο βρίσκεται ο 

μαθητής βοηθώντας τον να προχωρήσει στο επόμενο (Branch, 2009). Ο προσωπικός 

ρυθμός μάθησης, οι προηγούμενες εμπειρίες, οι πρότερες γνώσεις και οι ευκαιρίες 

A
• Ανάλυση (των εκπαιδευτικών αναγκών)

D

• Σχεδιασμός (στόχων, δραστηριοτήτων, εργαλείων
αξιολόγησης)

D

• Ανάπτυξη (περιεχομένου της εκπαίδευσης και υλικών βάσει
αναγκών της εκπαίδευσης)

I
• Εφαρμογή (του σχεδιασμού)

E
• Αξιολόγηση (των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού)
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μάθησης που είχαν στο περιβάλλον τους οι μαθητές συνιστούν σημαντικές παράμετροι 

που λαμβάνονται υπόψη από το σχεδιαστή κατά τη φάση αυτή. Έτσι, αναγνωρίζοντας 

τη σημασία των σύνθετων παραγόντων της μαθησιακής διαδικασίας και του 

περιβάλλοντος, ο σχεδιαστής, όπως επισημαίνουν οι Seel et al. (2017), καλείται να 

δώσει απαντήσεις σε μια σειρά διαφόρων ερωτημάτων, όπως: 

• Ποιοι είναι οι μαθητές και ποιες είναι οι κλίσεις, οι ανάγκες και τα ιδιαίτερα 

τους χαρακτηριστικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη; 

• Ποιες νέες δομές γνώσης, συμπεριφορές και δεξιότητες έχω στο μυαλό μου για 

τους μαθητές; 

• Ποιοι περιορισμοί υπάρχουν αναφορικά με τη μαθησιακή διαδικασία; 

• Ποιες επιλογές υπάρχουν όσον αφορά την παροχή του διδακτικού υλικού; 

• Ποια περαιτέρω εκπαιδευτικά θέματα πρέπει να ληφθούν υπόψη; 

Προχωρώντας στη δεύτερη φάση-ενέργεια, καθορίζονται οι μαθησιακοί 

στόχοι, επιλέγεται η εκπαιδευτική προσέγγιση και τα εργαλεία της αξιολόγησης, 

οργανώνεται το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων και των μέσων που θα 

χρησιμοποιηθούν, λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν την ενορχήστρωση διάφορων 

εξωτερικών παραγόντων (μέθοδοι διδασκαλίας, ρόλοι, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, 

οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος κ.λπ.), καταγράφονται και εφαρμόζονται οι 

στρατηγικές διδασκαλίας βάσει των επιθυμητών αποτελεσμάτων στους αντίστοιχους 

τομείς ανάπτυξης (γνωστικός, κοινωνικό-συναισθηματικός, ψυχοκινητικός) και 

σχεδιάζεται η μαθησιακή εμπειρία (Hodell, 2007).  

Κατά την τρίτη φάση, ο σχεδιαστής προσδιορίζει το περιεχόμενο του 

σχεδιασμού και των υλικών βάσει των αναγκών της εκπαίδευσης, συνενώνοντας τα 

στοιχεία της φάσης σχεδιασμού. Έπειτα, διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό περιβάλλον 

και συγκεκριμενοποιείται η ροή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προχωρώντας εν 

τέλει στη δοκιμαστική λειτουργία του σχεδιασμού ώστε να υπάρξει η κατάλληλη 

ανατροφοδότηση, ο ανάλογος ανασχεδιασμός και οι βελτιωτικές διορθώσεις πριν από 

την τελική εφαρμογή του (Branch, 2009; Gustafson & Branch, 2007). 

Η τέταρτη φάση περιλαμβάνει την προετοιμασία του περιβάλλοντος μάθησης, 

την εμπλοκή των μαθητών και των εκπαιδευτικών, την εφαρμογή και την υλοποίηση 



 

                                                                      229 

του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπως αυτός προέκυψε από τις προηγούμενες φάσεις, 

στο κατάλληλο περιβάλλον μάθησης για το οποίο σχεδιάστηκε και την 

πραγματοποίηση όλων των αποφάσεων που έχουν παρθεί στα προηγούμενα στάδια. Η 

τελευταία φάση περιλαμβάνει διαδικασίες αποτίμησης και αξιολόγησης 

διαμορφωτικού και αθροιστικού χαρακτήρα αναφορικά με την επίτευξη των στόχων 

και την επιτυχία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού με απώτερο σκοπό τη μεταγενέστερη 

βελτίωση και αναθεώρησή του ή ορισμένων στοιχείων του (Branch & Kopcha, 2014; 

Seel et al., 2017).  

Η εκπαιδευτική αξία του μοντέλου σχεδιασμού ADDIE, όπως υποστηρίζει ο 

Branch (2009), δύναται να έχει διπλό χαρακτήρα: περιγραφικό (descriptive) και 

κανονιστικό (prescriptive). Η περιγραφική πλευρά του μοντέλου χαρακτηρίζεται από 

τα κάτωθι χαρακτηριστικά: α) παρουσιάζει σχέσεις, β) απεικονίζει τι συμβαίνει κατά 

τη διάρκεια μιας διαδικασίας, γ) είναι ένα διαδραστικό μοντέλο και ευπροσάρμοστο 

στην πράξη για κάθε αναπτυξιακό πλαίσιο, και δ) δίνει εξηγήσεις σε κάθε φάση. Η 

κανονιστική πλευρά του μοντέλου παρουσιάζει αντίστοιχα τα εξής χαρακτηριστικά: α) 

καθοδηγεί, β) θέτει τις απαραίτητες μεθόδους και τις ανάλογες διαδικασίες, γ) 

δημιουργεί κατάλληλες στρατηγικές, δ) είναι ένα μοντέλο προσανατολισμένο στο 

στόχο με ενεργό ρόλο, και ε) αποτελεί πρότυπο για ποικίλα μοντέλα εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού.  

 

4.2.2 Το μοντέλο των Gagné, Wager, Golas και Keller 

 

Οι Gagné, Wager, Golas και Keller (2004) προτείνουν ένα μοντέλο 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού το οποίο καλύπτει εξολοκλήρου τη μαθησιακή διαδικασία, 

από το σχεδιασμό της έως την εφαρμογή και την αξιολόγηση της. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο περιγράφει εννέα διδακτικά γεγονότα (instructional events)-βήματα/στάδια 

της διδασκαλίας, τα οποία σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες διαδικασίες, μπορούν να 

δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες μάθησης και να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο για 

το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μίας διδακτικής ενότητας (Gagné et al., 2004). Τα 

προτεινόμενα βήματα του μοντέλου, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Δημητριάδης, 

2015; Driscoll, 2000; Gagné et al., 2004; Jarvis, 2004; Rothwell, Benscoter, King & 

King, 2016) είναι:  
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1) Προσέλκυση-διέγερση-επικέντρωση της προσοχής του εκπαιδευόμενου 

 Πρέπει να εξασφαλιστεί η προσοχή του εκπαιδευόμενου ώστε να δημιουργηθούν 

αντίστοιχα οι κατάλληλες συνθήκες μάθησης. Η πρόκληση του ενδιαφέροντος και των 

κινήτρων αποτελούν σημαντικά ερεθίσματα για την προσοχή. 

2) Πληροφόρηση του εκπαιδευόμενου για τους μαθησιακούς στόχους  

Οι εκπαιδευτικοί προετοιμάζουν και ενημερώνουν τον εκπαιδευόμενο για τους 

αναμενόμενους διδακτικούς στόχους. 

3) Ερεθίσματα για την ανάκληση προαπαιτούμενων γνώσεων και προγενέστερης 

μάθησης 

Η ανάκληση των προηγούμενων γνώσεων συνιστά βασικό παράγοντα κατά τη 

διαδικασία οικοδόμησης της νέας γνώσης. 

4) Παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού που θα λειτουργήσει ως ερέθισμα 

Παρουσιάζεται το νέο υλικό με απώτερο στόχο την κατάκτηση της πληροφορίας και 

της νέας γνώσης. 

5) Παροχή καθοδήγησης για τη μάθηση 

Οι εκπαιδευτικοί κατευθύνουν και καθοδηγούν τους εκπαιδευόμενους μέσω ποικίλων 

διδακτικών τεχνικών στην κωδικοποίηση του νέου περιεχομένου της γνώσης. 

6) Αναζήτηση αποδείξεων της μάθησης 

Μέσα από ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα προς επίλυση, οι εκπαιδευόμενοι 

αποδεικνύουν τις νέες γνώσεις που κατέκτησαν. 

7) Ύπαρξη ανάδρασης-ανατροφοδότησης 

Η αναστοχαστική διαδικασία διορθώνει και ενισχύει την ποιότητα της δράσης και τις 

επιδόσεις των εκπαιδευόμενων. 

8) Αξιολόγηση της απόδοσης του εκπαιδευόμενου 

Η αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων του εκπαιδευόμενου βοηθά στον 

έλεγχο και στη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών στόχων. 
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9) Ενίσχυση της συγκράτησης της γνώσης και ενθάρρυνση της μεταβίβασης 

πληροφοριών 

Η εφαρμογή της νέας γνώσης σε αυθεντικές καθημερινές καταστάσεις της ζωής, μέσα 

από νέες δραστηριότητες και νέα πλαίσια, διευκολύνει τη σύνδεση της με παλιές 

γνώσεις αλλά και τη μακρόχρονη διατήρησή της.  

Τα εννέα διδακτικά γεγονότα του μοντέλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού των 

Gagné et al. (2004) παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο σε τρεις γενικότερες φάσεις 

στο Διάγραμμα 4.6. που ακολουθεί. 

 

 

Διάγραμμα 4.6. Τα εννέα διδακτικά γεγονότα του μοντέλου των Gagné, Wager, Golas 

και Keller. Προσαρμογή από το βιβλίο “Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό” 

του Σ. Δημητριάδη, 2015, Εικόνα 4.4, σ. 8. © 2015 από ΣΕΑΒ. 

Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Gagné, Wager, Golas και Keller, 

σε σχέση με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (Α.Π.Σ.), συμβάλει στη διαμόρφωση 

σαφών διδακτικών στόχων που συνάδουν με το εκάστοτε μαθησιακό περιβάλλον και 

το αντίστοιχο φυσικό πλαίσιο. Αναφορικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, το 

προτεινόμενο μοντέλο προτείνει την εμπλοκή και ενεργή συμμετοχή των 

εκπαιδευόμενων στη διαδικασία της μάθησης και στη λήψη αποφάσεων που 

σχετίζονται με την επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Παρόλα 
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αυτά, παρατηρείται ένα κενό τόσο στη φάση της ανάλυσης όσο και της εφαρμογής του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού σύμφωνα με τη συγκριτική αναπαράσταση μοντέλων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού (ADDIE process), με αποτέλεσμα να μην προσδιορίζονται 

επαρκώς σημαντικά στοιχεία που συνεισφέρουν στην άρτια έκβαση της μαθησιακής 

διαδικασίας όπως είναι τα μέσα, οι μαθησιακοί πόροι και η εφαρμογή της μαθησιακής 

εμπειρίας που στοχεύει στην ανασκευή της (Gustafson & Branch, 2002; Θεοδότου, 

2014). 

Επίσης, το μοντέλο αυτό δίνει έμφαση στην αποτελεσματική διδασκαλία και 

αφορά ένα “αθροιστικό μοντέλο” αφού η νέα γνώση οικοδομείται και συνδέεται με τις 

πρότερες γνώσεις των εκπαιδευόμενων ενώ η μάθηση αποτελεί προϊόν 

αλληλεπίδρασης του εκπαιδευόμενου με το εκάστοτε μαθησιακό περιβάλλον 

(Κολιάδης, 1996). Σύμφωνα με τους Smith και Ragan (2005), το μοντέλο 

επικεντρώνεται περισσότερο στις οδηγίες και λιγότερο στις κατευθύνσεις της 

διδασκαλίας καλύπτoντας κατ’ αυτό τον τρόπο όλες τις σημαντικές πτυχές και 

διαστάσεις που αφορούν τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Συνοπτικά, η 

εφαρμογή του μοντέλου των εννέα βημάτων προσφέρει μια δυνατή και 

προκαθορισμένη δόμηση στη διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και αποτελεί 

ένα άριστο μέσο για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και συστηματική μάθηση.     

 

4.2.3 Το μοντέλο Instructional System Design των Dick, Carey και Carey 

 

Ένα από τα γνωστότερα και περισσότερο εφαρμοσμένα μοντέλα εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού που συναντάται στην παγκόσμια βιβλιογραφία είναι το μοντέλο των Dick, 

Carey και Carey. Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο αντλεί στοιχεία από τις 

θεωρήσεις του συμπεριφορισμού, του κονστρουκτιβισμού και της γνωστικής 

ψυχολογίας (Σοφός, Κώστας & Παράσχου, 2015) και βασίζεται παράλληλα στη 

συστημική προσέγγιση για την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι Dick και Carey (1996) 

ακολουθούν τη συστημική προσέγγιση στο μοντέλο τους για τους παρακάτω λόγους:  

α) η έμφαση δίνεται σε αυτό που ο εκπαιδευόμενος οφείλει να γνωρίζει ή να κάνει 

έως το τέλος του μαθήματος,  

β) κάθε στοιχείο του συστήματος συνδέεται καλά με τα υπόλοιπα, και 
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γ) πρόκειται για μια εμπειρική και συνάμα λειτουργική διαδικασία. 

Οι Dick, Carey και Carey (2015), βασιζόμενοι στις θεωρητικές αρχές- συνθήκες 

μάθησης του Gagné (1987) και επηρεασμένοι αντίστοιχα από την προσέγγιση των 

Gagné et al. (2004), προτείνουν ένα μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού το οποίο 

στηρίζεται στον κατακερματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε μικρότερα δομικά 

στοιχεία και στην παροχή των κατάλληλων ενισχυτών κατά την υλοποίηση της 

διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας (Dick et al., 2015). Το μοντέλο τους στηρίζεται 

στη σύνδεση ερεθίσματος (stimulus) - απόκρισης (response) και στην αναγνώριση 

απλών δεξιοτήτων στις οποίες ο εκπαιδευόμενος οφείλει να επιδείξει υψηλό επίπεδο 

επιδεξιότητας.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη διδασκαλία ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το 

μοντέλο δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ φυσικού πλαισίου, περιεχομένου 

μάθησης και διδασκαλίας αντίστοιχα (Dick, Carey & Carey, 2015). Οι εμπνευστές του 

μοντέλου αναφέρουν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά μια συστηματική 

διαδικασία κατά την οποία όλα τα στοιχεία της θεωρούνται καίριας σημασίας για μια 

επιτυχή και αποτελεσματική μάθηση. Ως εκ τούτου, η εκπαιδευτική διαδικασία 

εστιάζει στις προσδοκώμενες προς κατάκτηση γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες 

παρέχοντας τις σωστές ενισχύσεις ώστε να επιτευχθούν τα αναμενόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα (Dick et al., 2015; Seel et al., 2017). 

Πιο συγκεκριμένα, μερικά δομικά στοιχεία όπως ο σχεδιαστής-εκπαιδευτικός, 

οι εκπαιδευόμενοι, τα εκπαιδευτικά υλικά, οι στρατηγικές διδασκαλίας, οι μαθησιακές 

δραστηριότητες και το περιβάλλον μάθησης αλληλεπιδρούν προκειμένου να επέλθουν 

τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση, 

το μοντέλο είναι κατάλληλο ως προς την πρακτική του αξία για τη δημιουργία ενός 

πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος αφού ταυτόχρονα επικεντρώνεται στον ίδιο τον 

εκπαιδευόμενο. Συνεπώς, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία η αλληλεπίδραση όλων 

των προαναφερόμενων στοιχείων και η αποτελεσματική τους λειτουργία έχουν πολύ 

σημαντική θέση στους σχεδιασμούς υποστήριξης της μάθησης των εκπαιδευόμενων. 

Η έκδοση του μοντέλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Dick, Carey και Carey 

παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.7. που ακολουθεί. Στην τρέχουσα εκδοχή του, 

περιγράφεται η διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, με επαναληπτική μορφή 



 

                                                                      234 

δέκα βημάτων, η οποία ξεκινά με τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων και 

τελειώνει με το σχεδιασμό και τη διενέργεια της τελικής αξιολόγησης. 
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Διάγραμμα 4.7. Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Dick, Carey και Carey. 

Προσαρμογή από το βιβλίο “The systematic design of instruction” των W. Dick, L. 

Carey και J. Carey, 2015, σ. 1. © 2015 από Pearson. 

Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο μοντέλο ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:  

α) Αναγνώριση και προσδιορισμός των εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων: Η φάση 

αυτή περιλαμβάνει την εκτίμηση των αναγκών των εκπαιδευόμενων ώστε να 

προσδιοριστούν οι νέες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να προσλάβουν οι 

εκπαιδευόμενοι μέσα από την έκφρασή τους ως σκοπούς και στόχους της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

β) Διεξαγωγή εκπαιδευτικής ανάλυσης των διδακτικών αναγκών: Μετά από την 

αναγνώριση των εκπαιδευτικών σκοπών κι στόχων, πραγματοποιείται η αντίστοιχη 

ανάλυσή τους ώστε να προσδιοριστούν επακριβώς οι προσδοκώμενες γνώσεις και 

δεξιότητες των εκπαιδευόμενων. 

γ) Ανάλυση των χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων και του μαθησιακού 

πλαισίου: Σημαντική παράμετρος του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτελεί η ανάλυση 

των ατομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων (δεξιότητες, 

πρότερες γνώσεις, στάσεις κ.ά.) και των χαρακτηριστικών του μαθησιακού πλαισίου. 

δ) Καθορισμός ειδικών στόχων-στόχων επίδοσης: Λαμβάνοντας υπόψη τις 

ενέργειες της προηγούμενης φάσης, κρίνεται απαραίτητος σε αυτό το στάδιο ο ακριβής 

προσδιορισμός των στόχων, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν από τους 

εκπαιδευόμενους, και των τρόπων μέσω των οποίων αποδεικνύεται ότι έχουν 

επιτευχθεί. 

ε) Ανάπτυξη εργαλείων αποτίμησης και αξιολόγησης: Αναπτύσσονται οι κατάλληλες 

μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευόμενων σε σχέση με τους 

προσδοκώμενους στόχους που ορίστηκαν. 

στ) Ανάπτυξη εκπαιδευτικής στρατηγικής: Η έννοια της εκπαιδευτικής στρατηγικής 

συνδέεται με την οργάνωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, τον προσδιορισμό των 

δραστηριοτήτων και του τρόπου παρουσίασής του στους εκπαιδευόμενους. 
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ζ) Ανάπτυξη και συλλογή εκπαιδευτικού υλικού: Η συγκεκριμένη φάση 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που κρίνεται απαραίτητο για 

την εκτέλεση των μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

η) Σχεδιασμός και υλοποίηση διαμορφωτικής αξιολόγησης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας: Ολοκληρώνοντας τα προηγούμενα βήματα, η διενέργεια της 

διαμορφωτικής αξιολόγησης συνεισφέρει στον ανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας ώστε να γίνει πιο αποδοτική. 

η) Αναθεώρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Ο συνδυασμός των στοιχείων που 

προέκυψαν από τη διαδικασία της διαμορφωτικής αξιολόγησης, των αντίστοιχων 

ευρημάτων και η περαιτέρω αξιοποίησή τους μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό 

πιθανών προβληματικών σημείων της διαδικασίας ή δυσκολιών που τυχόν προέκυψαν, 

ώστε να ληφθούν αποφάσεις για βελτιώσεις. 

θ) Σχεδιασμός και υλοποίηση τελικής αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας: 

Το στάδιο της τελικής αξιολόγησης αποτιμά συνολικά την ποιότητα και την επιτυχία 

της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο σε σχέση με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών 

(Α.Π.Σ.) παρέχει ένα οργανωμένο και αναλυτικότερο πλαίσιο συγκριτικά με το 

μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Gagné et al. (2004), καθώς προτείνει την 

ανάλυση και τον κατακερματισμό της σχολικής γνώσης σε μικρότερα δομικά στοιχεία. 

Παράλληλα, αποτυπώνει τόσο τους μαθησιακούς στόχους και τις ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων όσο και το μαθησιακό περιβάλλον, τα οποία αναμφίβολα συνιστούν 

σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή έκβαση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 

Αναφορικά με τα μαθήματα, παρέχει εξίσου την άρτια σύνδεση των αναλυτικών 

προγραμμάτων σπουδών με τα εκάστοτε μαθήματα, αφού προσφέρει μία λεπτομερή 

και εκτενή προσέγγιση με το διαχωρισμό της μαθησιακής γνώσης σε μικρότερα 

στοιχεία (Θεοδότου, 2014). 

 

4.2.4 Το μοντέλο των Morrison, Ross και Kemp 

 

Ένα τρίτο παράδειγμα μοντέλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού προτείνεται από 

τους Morrison, Ross, Kalman και Kemp (2011). Πρόκειται για ένα συστημικό μοντέλο 
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και μη γραμμικό λόγω του σχήματος της διαδικασίας του σχεδιασμού καθώς είναι 

συνεχής και αποτυπώνεται μέσα από ομόκεντρους κύκλους. Το μοντέλο ορίζει εννέα 

διαφορετικά στοιχεία τα οποία συγκροτούν το πλαίσιο οργάνωσης και υλοποίησης του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού της διδασκαλίας δίνοντας έμφαση στις αλληλεξαρτήσεις 

κάθε σταδίου της διαδικασίας. Παράλληλα τονίζει την ιδιαίτερη σημασία των 

διαδικασιών συνεχούς εφαρμογής και αξιολόγησης ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει 

ποικίλες παραμέτρους που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές συνθήκες όπως οι πόροι, ο 

χρόνος, τα εκπαιδευτικά υλικά, ο προϋπολογισμός, το προσωπικό κ.λπ. (Akbulut, 

2007; Morrison, Ross, Kalman & Kemp, 2011; Obizova, 2015). 

 Οι δημιουργοί του μοντέλου υιοθετούν μια εκλεκτική προσέγγιση δεδομένου 

ότι έχουν δανειστεί ιδέες από διάφορους κλάδους και προσεγγίσεις που αφορούν τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό ενσωματώνοντας έτσι στοιχεία των συμπεριφορικών και 

γνωστικών προσεγγίσεων στο μοντέλο τους. Η σχεδιαστική διαδικασία του μοντέλου 

αρχίζει από τον εσωτερικό κύκλο έχοντας ως αφετηρία το διδακτικό πρόβλημα που 

οφείλει να επιλύσει ο εκπαιδευτικός και εξελίσσεται με φορά από αριστερά προς τα 

δεξιά και στους εξωτερικούς κύκλους. Το μοντέλο ξεκινάει δίνοντας απάντηση στα 

παρακάτω σημαντικά ερωτήματα (Morrison, Ross, Kalman & Kemp, 2011):  

α) Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύσσεται;  

β) Ποιο επίπεδο ετοιμότητας κρίνεται απαραίτητο να διαθέτουν οι μαθητές 

προκειμένου να επιτύχουν τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους;  

γ) Ποιοι είναι οι επιθυμητοί διδακτικοί στόχοι που αφορούν τι μπορεί να μάθει ή 

να κάνει ένας μαθητής;  

δ) Ποιες διδακτικές στρατηγικές/μέθοδοι είναι κατάλληλες σε συνάρτηση με τους 

επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους και τα χαρακτηριστικά των μαθητών;  

ε) Τι είδους υποστήριξη ή παρέμβαση είναι χρήσιμη για μια αποτελεσματική 

μάθηση;  

στ) Πως αποτιμάται η επιτυχία της επίτευξης των διδακτικών στόχων και της 

μάθησης γενικότερα;  

ζ) Ποιες αναθεωρήσεις κρίνονται αναγκαίες στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του εκπαιδευτικού;  
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Στο μοντέλο των Morrison, Ross, Kalman και Kemp (2011) ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός ξεκινάει από τον εσωτερικό κύκλο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής 

εννέα βασικά στοιχεία: διδακτικό πρόβλημα, χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, 

ανάλυση δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικοί στόχοι, ταξινόμηση περιεχομένου, 

διδακτικές στρατηγικές, σχεδιασμός του μηνύματος, ανάπτυξη της διδασκαλίας και 

εργαλεία αξιολόγησης. Ο ενδιάμεσος κύκλος περιλαμβάνει την ανατροφοδότηση και 

τη διαμορφωτική αξιολόγηση ενώ ο εξωτερικός κύκλος συνδέεται με το σχεδιασμό των 

δραστηριοτήτων, τη διοίκηση του έργου, τη διαχείριση υπηρεσιών που αφορούν την 

υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των δραστηριοτήτων που αφορούν την 

τελική αξιολόγηση (βλ. Διάγραμμα 4.8). 
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Διάγραμμα 4.8. Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Morrison, Ross, Kalman 

και Kemp. Προσαρμογή από το βιβλίο “Designing effective instruction” των G. 

Morrison, S. Ross, H. Kalman & J. Kemp, 2011, Σχήμα 1.1, σ. 12. © 2011 από John 

Wiley & Sons. 

Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο μοντέλο ακολουθεί τα παρακάτω εννέα 

αλληλένδετα βήματα:  

α) Διδακτικό πρόβλημα: Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών, η ανάλυση 

των διδακτικών στόχων ή ακόμα και η αξιολόγηση των επιδόσεων συνεισφέρουν στην 

αναγνώριση και τον εντοπισμό του εκπαιδευτικού προβλήματος και στον 

προσδιορισμό των σκοπών και των στόχων που αφορούν τη σχεδίαση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

β) Χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων: Η ανάλυση, η εξέταση και η μελέτη των 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων (φύλο, ηλικία, εθνικότητα, πρότερες γνώσεις 

και δεξιότητες, το μαθησιακό στυλ, ο ατομικός τρόπος και ρυθμός μάθησης,  

εκπαιδευόμενοι με εκπαιδευτικές ανάγκες ή προερχόμενοι από διαφορετικά 

πολιτισμικά/γλωσσικά περιβάλλοντα) μπορεί να επηρεάσει τις εκπαιδευτικές 

αποφάσεις και να συμβάλει στην άρτια σχεδίαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

γ) Ανάλυση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Ο προσδιορισμός και η ανάλυση του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων γίνονται σε 

σχέση με τους επιδιωκόμενους εκπαιδευτικούς στόχους. 

δ) Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η ανάλυση και ο καθορισμός των εκπαιδευτικών στόχων, 

οι οποίοι πληρούν καθορισμένα κριτήρια και βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να 

αναπτυχθούν νοητικά, κοινωνικά, σωματικά και συναισθηματικά, υποδεικνύει τι 

αναμένεται να κάνει κάποιος μαθητής μετά από την ολοκλήρωση της διδασκαλίας. 

ε) Ταξινόμηση περιεχομένου: Ο/Η εκπαιδευτικός προσδιορίζει την ακολουθία των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού περιεχομένου αντίστοιχα με 

απώτερο σκοπό την προαγωγή της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και την 

επίτευξη των επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων. 

στ) Διδακτικές στρατηγικές: Η ανάλυση και η σχεδίαση κατάλληλων εκπαιδευτικών 

στρατηγικών συμβάλει προς την κατεύθυνση της επίτευξης των διδακτικών στόχων 

από τους εκπαιδευόμενους.  
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ζ) Σχεδιασμός του μηνύματος: Η διαδικασία σχεδιασμού μηνυμάτων και ανάπτυξης 

οδηγιών αποτελεί για το σχεδιαστή-εκπαιδευτή ένα πρόσφορο μέσο αποτελεσματικής 

επικοινωνίας των διδακτικών στρατηγικών και ανάπτυξης της διδασκαλίας.  

η) Ανάπτυξη της διδασκαλίας: Η επιλογή πόρων για τη στήριξη των 

δραστηριοτήτων μάθησης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως ο προϋπολογισμός, 

τα υλικά, ο εξοπλισμός, το διδακτικό προσωπικό κ.ά. απαιτούνται για την επιτυχή 

διεξαγωγή της διδασκαλίας. 

θ) Εργαλεία αξιολόγησης: Η ανάπτυξη μέσων αξιολόγησης με διαμορφωτικό ή 

τελικό χαρακτήρα κρίνεται απαραίτητη και σκόπιμη προκειμένου να εκτιμηθεί τόσο ο 

έλεγχος της πορείας κάθε εκπαιδευόμενου προς την κατάκτηση των επιδιωκόμενων 

στόχων όσο και ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών στόχων. 

Παρατηρώντας πιο προσεκτικά αυτό το μοντέλο, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει 

συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα εννέα 

στοιχεία αλληλοϋποστηρίζονται. Αυτό το μοντέλο υποδεικνύει μια λιγότερο αυστηρή 

προσέγγιση στη διαδικασία σχεδιασμού της διδασκαλίας, επιτρέποντας στον έμπειρο 

σχεδιαστή-εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί τις προσωπικές του κρίσεις και θεωρήσεις 

σχετικά με το σημείο έναρξης της διαδικασίας και τα βήματα που κρίνονται 

απαραίτητα για την επίλυση του εκπαιδευτικού προβλήματος (Akbulut, 2007). Τα 

βήματα μπορούν να εκτελεστούν με οποιαδήποτε σειρά ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα 

κατά την κρίση του σχεδιαστή (Gustafson & Branch, 2002). Η αλληλεπίδραση μεταξύ 

των βημάτων καθιστά αυτό το μοντέλο μια καλή επιλογή για ένα έργο όπου πολλά 

μέλη της ομάδας συνεργάζονται για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Akbulut, 2007). 

Μερικά από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του μοντέλου των Morrison, Ross, 

Kalman και Kemp, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Akbulut, 2007; Gustafson & Branch, 

2002; Morrison, Ross, Kalman & Kemp, 2011; Seel et al., 2017), είναι τα εξής:  

α) η εκπαιδευτική διαδικασία προσεγγίζεται από την οπτική των εκπαιδευόμενων,  

β) το μοντέλο υιοθετεί τη συστημική προσέγγιση όπου η διαδικασία του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού παρουσιάζεται ως ένας συνεχής κύκλος,  

γ) το μοντέλο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο διαχείρισης του σχεδιασμού της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, και  
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δ) η ανάπτυξη του σχεδιασμού μπορεί να ξεκινήσει από οποιοδήποτε σημείο. 

Το μοντέλο αυτό, σύμφωνα με τη Θεοδότου (2014), θέτει μία ισχυρή και 

ασφαλή βάση για τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών καθώς προτείνει ως αρχικό του 

στάδιο ανάπτυξης την αναγνώριση και την επίλυση του διδακτικού προβλήματος και 

ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί στην πορεία της σχεδίασης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας ως μη πραγματικό ή ελλιπές. Επίσης, στο επίπεδο των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, το μοντέλο δείχνει να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό αφού 

προσφέρει ποικιλία σχεδιαστικών επιλογών, οι οποίες βοηθούν την εις βάθος 

κατανόηση της προσφερόμενης γνώσης. Παράλληλα, προβλέπει την οργάνωση και τη 

συστηματοποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων, γεγονός που επιφέρει την 

επιλογή κατάλληλων και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε 

συνδυασμό με τις αντίστοιχες διδακτικές στρατηγικές και τα εργαλεία μάθησης 

(Θεοδότου, 2014). 

 

4.2.5 Το μοντέλο των Smith και Ragan 

 

Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Smith και Ragan (2005) έχει τις 

ρίζες του στο έργο της θεωρίας της μάθησης του Gagné (Seel et al., 2017). Πρόκειται 

για ένα αξιόλογο μοντέλο που διακρίνεται για τον περιγραφικό χαρακτήρα της δομής 

του και την ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή που δίνει στη σημασία του μαθησιακού 

περιβάλλοντος αλλά και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών στρατηγικών για 

συγκεκριμένους τύπους μάθησης (Christofer, 2011; Gustafson & Branch, 2002).  

Το μοντέλο των Smith και Ragan (2005) αποτελείται από τρεις βασικές φάσεις: 

α) τη φάση της ανάλυσης, β) της στρατηγικής, και γ) τη φάση της αξιολόγησης. Οι 

τρεις φάσεις εμπεριέχουν μια σειρά οχτώ βημάτων, τα οποία οριοθετούν το 

εννοιολογικό πλαίσιο λειτουργίας του μοντέλου σχεδίασης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, και είναι τα εξής παρακάτω: α) η ανάλυση του μαθησιακού 

περιβάλλοντος, β) η ανάλυση των μαθητών, γ) η ανάλυση των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, δ) η γραφή των εξεταστικών ερωτημάτων, ε) ο καθορισμός των 

διδακτικών στρατηγικών, στ) η υλοποίηση της διδασκαλίας, ζ) η διεξαγωγή 

διαμορφωτικής αξιολόγησης, και η) η αναθεώρηση της διδασκαλίας.  
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Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Smith και Ragan παρουσιάζεται 

στο Διάγραμμα 4.9. που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 4.9. Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Smith και Ragan. 

Προσαρμογή από το βιβλίο “Instructional design” των P. Smith & T. Ragan, 2005, 

Σχήμα 1.2, σ. 10. © 2005 από John Wiley & Sons. 

Πιο αναλυτικά, η πρώτη φάση της ανάλυσης εξετάζει το μαθησιακό 

περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά, τις εκπαιδευτικές ανάγκες, το επίπεδο γνώσεων και 

δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στη δεύτερη 

φάση της στρατηγικής περιλαμβάνεται η λεπτομερής ανάλυση και παρουσίαση των 

στρατηγικών (οργανωτικών, διεκπαιρεωτικών και διαχειριστικών) που θεωρούνται 

απαραίτητες για την οργάνωση και τη διαχείριση της διδασκαλίας. Η τρίτη και 

τελευταία φάση εμπεριέχει τη διαδικασία της διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης 

προκειμένου να καθοριστούν τα δύσκολα και προβληματικά σημεία της διδασκαλίας, 

να γίνει ο ανασχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να επιβεβαιωθεί η 

αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας στο σύνολό της (Christofer, 2011; 

Gustafson & Branch, 2002; Smith & Ragan, 2005). 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου, 

σύμφωνα με τους Smith και Ragan (2005), είναι τα ακόλουθα:  

1) Υποστηρίζει τον εκπαιδευόμενο στο μαθησιακό περιβάλλον και στο ευρύτερο 

πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας. 

2) Ενθαρρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία να είναι πιο αποτελεσματική, 

αποδοτική και ελκυστική προς όφελος των εκπαιδευόμενων. 

3) Ευνοεί το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων στην πρακτική εφαρμογή της 

σχεδίασης της διδακτικής διαδικασίας.  

4) Διευκολύνει τη διάχυση, τη διάδοση και την αποδοχή όλων των στοιχείων του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού.  

5) Υποστηρίζει την ανάπτυξη εναλλακτικών εφαρμογών κατά τη διαδικασία του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού.  

6) Διευκολύνει τη συμφωνία μεταξύ διδακτικών στόχων, εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και αξιολόγησης.  

7) Παρέχει ένα συστηματικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των μαθησιακών 

προβλημάτων.  
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Όπως τονίζουν οι Gustafson και Branch (2002), το μοντέλο των Smith και 

Ragan αντανακλά τη φιλοσοφική τους θεώρηση και πεποίθηση ότι η εφαρμογή μιας 

συστηματικής διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων μπορεί να επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα σε μια διδασκαλία στην οποία ο μαθητής είναι το επίκεντρό της. Η 

λεπτομερής ανάλυση και καταγραφή των διδακτικών στρατηγικών αποτελεί την 

ειδοποιό διαφορά αλλά και το δυνατό σημείο του μοντέλου αυτού συγκριτικά με άλλα 

μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού.  

 

4.2.6 Το μοντέλο των τεσσάρων συνιστωσών 4C/ID (σύνθετης μάθησης) των Van 

Merriënboer, Clark και De Croock 

 

Το μοντέλο 4C/ID (four component instructional design) αποτελεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της τεχνολογίας ένα από τα πιο 

αποτελεσματικά εκπαιδευτικά μοντέλα για το σχεδιασμό δυναμικών περιβαλλόντων 

μάθησης που διευκολύνουν την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε σύνθετα πεδία 

(Merrill, 2002; Van Merriënboer & Paas, 2003). Το μοντέλο των τεσσάρων 

συνιστωσών υιοθετεί την εποικοδομητική θεώρηση της μάθησης αποδίδοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση προβλήματος.  

Σύμφωνα με τον Merill (2002), το μοντέλο των τεσσάρων συνιστωσών περιέχει 

αρκετά χαρακτηριστικά και κοινά στοιχεία των μοντέλων που βασίζονται στην επίλυση 

προβλημάτων (PBL). Οι Van Merriënboer, Clark και Croock (2002) επισημαίνουν τη 

σημασία της ολιστικής φύσης στην οποία βασίζεται το μοντέλο τους, καθώς η χρήση 

της εξυπηρετεί την επίλυση τριών κοινών εκπαιδευτικών προβλημάτων:  

α) ο διαχωρισμός, σύμφωνα με τον οποίο στην παραδοσιακή εκπαίδευση 

διδάσκονται χωριστά η γνώση, οι δεξιότητες και οι στάσεις,  

β) ο κατακερματισμός, όπου κυριαρχεί η τάση ανάλυσης ενός σύνθετου 

μαθησιακού πεδίου σε μικρά κομμάτια, και  

γ) το παράδοξο της μεταφοράς, όπου χρησιμοποιούνται αποδοτικές εκπαιδευτικές 

μέθοδοι για την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων αλλά δεν είναι 

κατάλληλες για την επίτευξη της μεταφοράς της μάθησης.    
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Τα τέσσερα βασικά στοιχεία (βλ. Εικόνα 9) από τα οποία αποτελείται το 

μοντέλο των Van Merriënboer, Clark και Croock (2002) είναι:  

α) οι μαθησιακές δραστηριότητες (learning tasks),  

β) οι υποστηρικτικές πληροφορίες (supportive information),  

γ) η πληροφόρηση κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (just-in-time 

information), και  

δ) η μερική πρακτική (part-task practice).  

 

 

Εικόνα 9: Το μοντέλο 4C/ID (Van Merriënboer, Clark & Croock, 2002) 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθησιακές δραστηριότητες συνιστούν συγκεκριμένες και 

αυθεντικές μαθησιακές εμπειρίες για τους εκπαιδευόμενους. Η οργάνωσή τους 

παρουσιάζεται βάσει του βαθμού δυσκολίας τους, από τις εύκολες προς τις δύσκολες, 

ενώ η υποστήριξη και η καθοδήγηση του εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόμενους 
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μειώνεται σταδιακά. Οι υποστηρικτικές πληροφορίες αφορούν τη μάθηση 

μεμονωμένων πτυχών των μαθησιακών δραστηριοτήτων που απαιτούν τη 

συλλογιστική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και βοηθούν στην 

ανάπτυξη νοητικών μοντέλων, γνωστικών στρατηγικών και της ανατροφοδότησης 

(Khalil & Elkhider, 2016; Van Merriënboer, Clark & Croock, 2002) .   

Η πληροφόρηση κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρουσιάζεται 

στους εκπαιδευόμενους τη στιγμή ακριβώς που τη χρειάζονται και αποτελεί βασική 

προϋπόθεση και προαπαιτούμενο στοιχείο για τη μάθηση των μεμονωμένων πτυχών 

των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται στους 

εκπαιδευόμενους με τη μορφή οδηγιών, βήμα προς βήμα, την πρώτη φορά που πρέπει 

να επιδείξουν μια δεξιότητα και παρουσιάζονται ξανά, όταν οι εκπαιδευόμενοι 

αδυνατούν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τις απαιτούμενες δεξιότητες σε επόμενες 

καταστάσεις (Van Merriënboer, 1997). Τέλος, η μερική πρακτική αφορά την πρακτική 

εφαρμογή των δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων μέσα από πρόσθετες ασκήσεις για μεμονωμένες πτυχές των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων μετά την  ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Khalil & Elkhider, 2016; Van Merriënboer, Clark & Croock, 2002). 

Μια πενταετία αργότερα, οι Van Merriënboer και Kirschner (2007) 

προχώρησαν στην αναθεώρηση και τον εμπλουτισμό του μοντέλου 

συστηματοποιώντας και οργανώνοντας τη διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

μέσα από δέκα βασικές ενέργειες. Η αναθεώρηση του μοντέλου αφορά τη μετονομασία 

της πληροφόρησης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (just-in-time 

information) σε διαδικαστική πληροφόρηση (procedural information) και τη συνολική 

επέκταση της διαδικασίας του σχεδιασμού σε δέκα βήματα-ενέργειες (Kirschner & 

Van Merriënboer, 2008).  

Το αναθεωρημένο μοντέλο στη νέα του έκδοση παρουσιάζει μια δυναμική 

άποψη της διδακτικής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας την αλληλεξάρτηση των 

στοιχείων που συνιστούν ένα εκπαιδευτικό σύστημα και αναγνωρίζοντας τη δυναμική 

φύση αυτής της αλληλεξάρτησης, η οποία καθιστά το σύστημα ως μια άρρηκτη 

ολότητα. Το μοντέλο σύνθετης μάθησης των Van Merriënboer και Kirschner (2007) 

διακρίνεται για το συστηματικό χαρακτήρα της δομής του και βασίζεται στη συστημική 
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προσέγγιση για την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι δέκα ενέργειες του μοντέλου 

σύνθετης μάθησης παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4.1. που ακολουθεί.  

Πίνακας 4.1  

Οι δέκα ενέργειες του μοντέλου σύνθετης μάθησης  

Στοιχεία Ενέργειες 

Μαθησιακές 

δραστηριότητες 

∙ Σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων 

∙ Ακολουθία κατηγοριών εργασιών 

∙ Καθορισμός στόχων επίδοσης 

Υποστηρικτικές 

πληροφορίες 

∙ Σχεδιασμός υποστηρικτικών πληροφοριών 

∙ Ανάλυση γνωστικών στρατηγικών 

∙ Ανάλυση νοητικών μοντέλων 

Διαδικαστική πληροφόρηση ∙ Σχεδιασμός διαδικαστικών πληροφοριών 

∙ Ανάλυση γνωστικών κανόνων 

∙ Ανάλυση πρότερων γνώσεων 

Μερική πρακτική ∙ Σχεδιασμός μερικής πρακτικής σε επιμέρους 

εργασίες 

 

Σημείωση. Προσαρμογή από το  “The four blueprint components of 4C-ID and the ten 

steps to complex learning” των P. Kirschner και J. J. G. Van Merriënboer, 2008, The 

ten steps to complex learning. A new approach to instruction and instructional design, 

σ. 246. © 2008 από το Sage. 

 

4.2.7 Το μοντέλο των πέντε αρχών σχεδιασμού του Merrill 

 

Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού του Merrill (2002), μέσα από τη θεωρία 

έκθεσης του εκπαιδευτικού περιεχομένου (component display theory), περιλαμβάνει 
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πέντε θεμελιώδεις αρχές αποσκοπώντας σε μια αποτελεσματική σχεδίαση, ανεξάρτητα 

από οποιαδήποτε παιδαγωγική στρατηγική χρησιμοποιείται. Το μοντέλο των πέντε 

αρχών σχεδιασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως μοντέλο εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού όσο και ως μοντέλο αξιολόγησης και αποτίμησης της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο σύνολό του.  

Για τον Merrill (2002), υπάρχουν πέντε βασικές αρχές που προωθούν τη 

μαθησιακή και διδακτική διαδικασία. Αυτές οι αρχές περιγράφονται ως ένα σύνολο 

αλληλένδετων αξιωμάτων τα οποία, όταν εφαρμόζονται σωστά σε ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της μάθησης των μαθητών. 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία και την αποτελεσματικότητα της επίλυσης προβλημάτων 

σε μαθησιακά περιβάλλοντα, ο Merrill διατύπωσε τα εξής βασικά αξιώματα-αρχές (βλ. 

Διάγραμμα 4.10):  

α) η αρχή βασιζόμενη στη δραστηριότητα,  

β) η αρχή της ενεργοποίησης,  

γ) η αρχή της επίδειξης,  

δ) η αρχή της εφαρμογής, και  

ε) η αρχή της ενσωμάτωσης. 

 

 

Ενσωμάτωση Ενεργοποίηση

Εφαρμογή Επίδειξη

Πρόβλημα
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Διάγραμμα 4.10. Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού του Merrill. Προσαρμογή από 

το “First principles of instruction” του M. D. Merrill, 2002, Educational Technology 

Research and Development, 3, σ. 45. © 2002 από Association for Educational 

Communications and Technology. 

Σύμφωνα με την αρχή βασιζόμενη στη δραστηριότητα, η προαγωγή της 

μάθησης υλοποιείται όταν ο μαθητής εμπλέκεται σε μια εκπαιδευτική στρατηγική με 

επίκεντρο κάποια δραστηριότητα. Βάσει της αρχής της επίδειξης, η μάθηση προάγεται 

όταν ο μαθητής παρακολουθεί μια επίδειξη ενώ σύμφωνα με την αρχή της εφαρμογής, 

η προαγωγή της μάθησης γίνεται μέσω της εφαρμογής της νέας γνώσης. Η αρχή της 

ενεργοποίησης συντελεί στη βελτίωση της μάθησης όταν ο μαθητής ενεργοποιεί τις 

πρότερες γνώσεις, εμπειρίες και βιώματά του ενώ, τέλος, βάσει της αρχής της 

ενσωμάτωσης, η μάθηση προάγεται όταν ο μαθητής ενσωματώνει τη νέα γνώση που 

κατέκτησε στην καθημερινότητά του (Merrill, 2002). 

 

4.3 Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί στο νηπιαγωγείο βάσει του ελληνικού 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών 

 

Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί μια σύνθετη και 

πολύπλευρη διαδικασία, η οποία διευκολύνει το/τη νηπιαγωγό να λάβει αποφάσεις που 

οδηγούν στη βελτίωση και στην ενίσχυση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. 

Η λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για 

το/τη νηπιαγωγό προκειμένου να υποστηρίξει με επιτυχείς δράσεις και σχεδιασμούς 

τόσο τη μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών όσο και τη βελτίωση του παιδαγωγικού έργου 

που προσφέρει καθημερινά στο χώρο του νηπιαγωγείου. 

Οι διαφορετικές παιδαγωγικές τάσεις και οι σύγχρονες προοπτικές που 

παρατηρήθηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες συνέβαλλαν στην επικαιροποίηση των 

αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών του νηπιαγωγείου, η οποία επέφερε αντίστοιχα 

σημαντικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, προσφέροντας νέες παιδαγωγικές 

συνθήκες, σύγχρονες επιστημονικές θεωρήσεις και καινούριες ιδέες στην εκπαίδευση 

των παιδιών προσχολικής ηλικίας βάσει των αξιών και των ιδανικών του Ευρωπαίου 

πολίτη του 21ου αιώνα. Μελετώντας την έννοια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπως 
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αυτή αποτυπώνεται νοερά στο περιεχόμενο του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (2003), 

στον Οδηγό Νηπιαγωγού (2006) και στον Οδηγό εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα 

σπουδών του νηπιαγωγείου (2014α), διαπιστώνεται η ποικιλομορφία των προτάσεων 

ως προς τις προτεινόμενες επιδιώξεις και το πιθανό περιεχόμενο που μπορεί να έχει ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός. 

Η έννοια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπως αποτυπώνεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

για το νηπιαγωγείο (2003), περιλαμβάνει τους άξονες που σκιαγραφούν τις αντιλήψεις 

για τη μάθηση των μικρών παιδιών με συνοπτικές αναφορές που προσδιορίζουν το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η μάθηση και η διδασκαλία. Ο/Η 

νηπιαγωγός, κατά τη διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, λαμβάνει υπόψη την 

ατομικότητα των παιδιών, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, τις κοινωνικές αξίες, 

τις προσδοκίες των γονέων, σχεδιάζει προγράμματα μέσα σε ένα ελκυστικό μαθησιακά 

περιβάλλον και οργανώνει μαθησιακές εμπειρίες με νόημα και ενδιαφέρον για όλα τα 

παιδιά δίνοντας έμφαση τόσο στη διαδικασία της μάθησης όσο και στο περιεχόμενό 

της. 

Η προσέγγιση της γνώσης, σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) διευκολύνεται 

από το/τη νηπιαγωγό μέσα από την αξιοποίηση του παιχνιδιού, τη διερεύνηση, τη 

χρήση διάφορων πηγών πληροφόρησης, τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, τη 

δημιουργία ή την παρουσίαση ιδεών. Η διαθεματική προσέγγιση καθώς και τα σχέδια 

εργασίας αποτελούν σημαντικά στοιχεία των προγραμμάτων καθώς προάγουν τη 

διαθεματικότητα, αξιοποιούν το ενδιαφέρον των παιδιών και ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή, την πρωτοβουλία, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα. Ιδιαίτερη 

σημασία δε αποδίδεται στην ενεργητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση ενώ 

παράλληλα αναγνωρίζεται η αξία της εφαρμογής και της χρήσης εναλλακτικών τρόπων 

αξιολόγησης που αποσκοπούν στην ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, όπως αποτυπώνεται στον Οδηγό νηπιαγωγού 

(2006) περιλαμβάνει πιο αναλυτικά στοιχεία που αποσκοπούν να ενημερώσουν το/τη 

νηπιαγωγό σχετικά με τις αναπτυξιακά κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές και 

προσεγγίσεις για μικρά παιδιά ώστε να υποστηρίξει: α) το σχεδιασμό και την οργάνωση 

ενός ελκυστικού για τα παιδιά μαθησιακού περιβάλλοντος, β) τη διαμόρφωση θετικών 

στάσεων και κατάλληλων εκπαιδευτικών πρακτικών που συμβαδίζουν με τις 
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σύγχρονες θεωρήσεις για την αγωγή και την εκπαίδευση των μικρών μαθητών, και γ) 

την ανάπτυξη συνεργασίας με τους γονείς. 

Το πλαίσιο για τη σχεδίαση, την οργάνωση και την ανάπτυξη του 

προγράμματος υποστηρίζει σθεναρά την αντίληψη για τη μάθηση των παιδιών 

σύμφωνα με την οποία είναι ενεργοί συμμέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία. Σύμφωνα 

με τις Δαφέρμου, Κουλούρη και Μπασαγιάννη (2006), ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυξιακά κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές, στην 

καταγραφή της εξέλιξης των παιδιών, στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

στην ανάπτυξη της συνεργασίας των γονέων και των νηπιαγωγών, στην οργάνωση του 

μαθησιακού περιβάλλοντος, στην αξία της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και του 

παιχνιδιού και στην ανάπτυξη των θεματικών προσεγγίσεων και των σχεδίων εργασίας. 

Η συγκρότηση ενός μαθησιακού-αναπτυξιακού περιβάλλοντος, το οποίο 

εστιάζει το ενδιαφέρον του στο παιδί και στη συνολική ανάπτυξή του και 

επικεντρώνεται περισσότερο στη διαδικασία μάθησης και λιγότερο στο περιεχόμενο 

των σπουδών και στο μαθησιακό αποτέλεσμα αποτελεί, σύμφωνα με τον Οδηγό 

νηπιαγωγού (2006), το υποστηρικτικό πλαίσιο για την ολόπλευρη ανάπτυξη και την 

ομαλή κοινωνικοποίηση των μικρών παιδιών. Συνεπώς, ο/η νηπιαγωγός κατά την 

εκπόνηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, ακούει τη “φωνή” των παιδιών, λαμβάνει 

υπόψη τις πρότερες γνώσεις και εμπειρίες τους, ενθαρρύνει την ενεργό τους 

συμμετοχή, ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών αλλά και μεταξύ 

εκπαιδευτικών-παιδιών, προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες για απόκτηση εμπειριών και 

γνώσεων με βιωματικό τρόπο και αξιοποιεί το παιχνίδι ως τρόπο μάθησης στην 

καθημερινότητα του νηπιαγωγείου. 

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στον Οδηγό νηπιαγωγού (2006), ο ρόλος 

του/της νηπιαγωγού είναι πολυσήμαντος και πολύπλευρος, καθώς καλείται στο νέο 

μαθησιακό πλαίσιο μέσα από ποικίλες πρακτικές:  

α) να διασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας 

και να δημιουργήσει κλίμα αναγνώρισης, αποδοχής και σεβασμού ανάμεσα σε όλα τα 

παιδιά, 

β) να εξασφαλίσει εκείνες τις συνθήκες που μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά 

στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους, 
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γ) να θέσει μακροπρόθεσμους στόχους για το πρόγραμμα που εφαρμόζει και να 

χρησιμοποιεί τη συστηματική παρατήρηση, 

δ) να δώσει σημασία στο περιεχόμενο και στη διαδικασία της μάθησης και της 

κατάκτησης της γνώσης, 

ε) να ακούει προσεκτικά τις απόψεις των παιδιών ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή 

τους στις συζητήσεις που αναπτύσσονται στην τάξη και να τα παροτρύνει να κάνουν 

προβλέψεις, επαληθεύσεις, ελέγχους, 

στ) να καταστεί ικανός/ή στην ανίχνευση των αναγκών και των ενδιαφερόντων των 

μικρών παιδιών, ώστε να επιλέγει και να οργανώνει δραστηριότητες που να έχουν 

νόημα και να ενδιαφέρουν τα παιδιά, να σχεδιάζει ανοιχτού τύπου δραστηριότητες και 

να αξιολογεί κάθε δραστηριότητα, 

ζ) να προσφέρει στα παιδιά την ανάλογη υποστήριξη και καθοδήγηση για την 

επίλυση προβλημάτων, παροτρύνοντάς τα να εμπλέκονται τα ίδια, 

η) να ενθαρρύνει την εξατομικευμένη και την ομαδική εργασία υπό τις κατάλληλες 

συνθήκες, και  

θ) να επιδιώκει τη συνεργασία με τις οικογένειες όλων των παιδιών. 

 Οι προαναφερόμενες πρακτικές αποτελούν τη βάση για τη λήψη αποφάσεων 

που συνάδουν με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Στον Οδηγό εκπαιδευτικού για το 

πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου (2014α), το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού εστιάζει σε ποικίλες διαστάσεις που αφορούν την εκπαιδευτική 

διαδικασία, λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς το προηγούμενο αναλυτικό 

πρόγραμμα και βασίζεται στη σχέση και την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στα 

περιεχόμενα, τους στόχους, τις μαθησιακές εμπειρίες και τις διδακτικές ενέργειες. Ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών εστιάζει στον 

εφοδιασμό των μικρών μαθητών με τέσσερις βασικές ικανότητες, οι οποίες είναι: α) η 

επικοινωνία, β) η δημιουργική και κριτική σκέψη, γ) η προσωπική ταυτότητα και η 

αυτονομία, και δ) οι κοινωνικές ικανότητες, όπως, και οι ικανότητες που έχουν σχέση 

με την ιδιότητα του πολίτη.  
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Σημαντικές αρχές, οι οποίες αποτελούν τα κριτήρια με τα οποία ο/η νηπιαγωγός 

καθοδηγείται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στην αξιολόγηση του προγράμματος 

είναι οι εξής παρακάτω:  

1) Η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.  

2) Η προσωπική ενδυνάμωση και η διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας.  

3) Η οικοδόμηση της γνώσης μέσα από την αλληλεπίδραση με το φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον.  

4) Η σημασία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών.  

5) Η αξία της συνεργασίας με την οικογένεια και την κοινότητα ευρύτερα.  

6) Η μοναδικότητα των παιδιών και ο σεβασμός της προσωπικότητας, των αναγκών 

τους και της γλωσσικής, κοινωνικής και πολιτισμικής τους ταυτότητας. 

7) Η ενδυνάμωση της φυσικής διάθεσης των παιδιών για εξερεύνηση και μάθηση 

παρέχοντας εμπειρίες και ερεθίσματα. 

8) Η μάθηση μέσω ποικίλων διδακτικών προσεγγίσεων και η έκφρασή της με 

διαφορετικά αναπαραστατικά μέσα.  

9) Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος και 

του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 

10) Η συμβολή της παρατήρησης και των καταγραφών στην αποτύπωση της 

μαθησιακής πορείας των μικρών παιδιών.   

    Αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα, ως κομμάτι της σύγχρονης σχολικής 

πραγματικότητας, η διαφοροποίηση των μαθησιακών εμπειριών καθοδηγεί την 

οργάνωση του προγράμματος και του περιβάλλοντος της τάξης (Σφυρόερα, 2007), 

επηρεάζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τόσο τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία όσο 

και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό γενικότερα. Παράλληλα, στο πλαίσιο της οργάνωσης 

της μάθησης και της διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, 

ακολουθώντας τις σύγχρονες θεωρήσεις σχετικά με τους στόχους και το περιεχόμενο 

των ποιοτικών προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης, δίνει ιδιαίτερη σημασία τόσο 

στο περιεχόμενο όσο και στη διαδικασία της μάθησης.  



 

                                                                      254 

Συνεπώς, το σημείο εκκίνησης για έναν επιτυχή εκπαιδευτικό σχεδιασμό είναι 

η γνώση που έχει ο/η νηπιαγωγός αναφορικά με τους αποτελεσματικούς τρόπους 

μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ως εκ τούτου, ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός διευκολύνεται όταν: α) προσφέρονται στα παιδιά εμπειρίες 

και δραστηριότητες με νόημα για αυτά, β) οικοδομείται η νέα γνώση σε 

προϋπάρχουσες εμπειρίες και πρότερες γνώσεις, γ) προσφέρονται ευκαιρίες για 

οργανωμένες διερευνήσεις, δ) ενθαρρύνεται ο διάλογος και η συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές ώστε να ενισχυθεί η σκέψη και ο αναστοχασμός, 

ε) προσφέρεται ένας συνδυασμός μαθησιακών εμπειριών (αυθόρμητων και 

οργανωμένων) που έχουν ως αφετηρία είτε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 

παιδιών είτε τους μαθησιακούς στόχους που θέτει ο/η νηπιαγωγός βάσει του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών. 

Μια εξίσου σημαντική πτυχή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτελεί η 

εννοιοκεντρική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, η οποία συνεχίζει να 

προωθείται στον Οδηγό του εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα σπουδών του 

νηπιαγωγείου (2014α) μέσα από τις διαθεματικές προσεγγίσεις και τα σχέδια εργασίας 

(projects). Παράλληλα, ο/η νηπιαγωγός μπορεί να ακολουθήσει τις προτάσεις των 

μαθησιακών πεδίων για την υλοποίηση των στόχων ή να σχεδιάσει και να οργανώσει 

αυτόνομες δραστηριότητες ή ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων προκειμένου τα μικρά 

παιδιά να εξοικειωθούν με συγκεκριμένες έννοιες. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη 

συνεργατική μάθηση αλλά και στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε όλες τις μαθησιακές 

περιοχές. 

Οργανώνοντας τις μαθησιακές εμπειρίες, οι οποίες προκύπτουν είτε από τα 

παιδιά είτε από το/τη νηπιαγωγό ή τις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις, ο/η νηπιαγωγός 

καλείται να αξιολογήσει τις ανάγκες των παιδιών και να λάβει αποφάσεις που αφορούν 

το όφελός τους ως προς την ενασχόλησή τους με αυτές. Οι αποφάσεις αυτές 

επηρεάζονται συνήθως από τις εξής παραμέτρους: α) Τα παιδιά προσεγγίζουν την 

έννοια για πρώτη φορά. β) Τα παιδιά έχουν ήδη προσεγγίσει τη συγκεκριμένη έννοια 

αλλά ο/η νηπιαγωγός αποσκοπεί στην ενίσχυση της νέας γνώσης δίνοντας στα παιδιά 

περισσότερες δυνατότητες για πρακτική εφαρμογή. γ) Τα παιδιά έχουν προσεγγίσει τη 

συγκεκριμένη έννοια αλλά ο/η νηπιαγωγός αποσκοπεί να τα καθοδηγήσει σε 

υψηλότερα επίπεδα κατανόησης. 
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Επιπρόσθετα, εξίσου σημαντική κρίνεται η οργάνωση των μαθησιακών 

εμπειριών, όταν ο/η νηπιαγωγός αξιοποιεί τα αντίστοιχα προσφερόμενα μαθησιακά 

πλαίσια. Το παιχνίδι (αυθόρμητο, ελεύθερο και οργανωμένο), οι ρουτίνες, οι 

οργανωμένες δραστηριότητες, οι καταστάσεις από την καθημερινή ζωή (ευκαιριακά ή 

επίκαιρα περιστατικά) και οι διερευνήσεις (προβλήματα προς επίλυση, σχέδια 

εργασίας, μικρής κλίμακας έρευνες) αποτελούν το κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο για 

την ανάπτυξη και τη μάθηση των μικρών παιδιών, όπου παιδιά και νηπιαγωγοί 

παίρνουν από κοινού αποφάσεις και συνδιοργανώνουν τη διδακτική και μαθησιακή 

διαδικασία. Αξίζει ακόμη να επισημανθεί ότι η διαμόρφωση και η οργάνωση του 

μαθησιακού περιβάλλοντος επηρεάζει σημαντικά την επιτυχή πορεία των 

εκπαιδευτικών σχεδιασμών καθώς θεωρείται κομβικής σημασίας παράγοντας που  

υποστηρίζει και ενισχύει τις διαδικασίες της μάθησης και της εξέλιξης των μικρών 

παιδιών. 

Ακόμη, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός βασίζεται στη συστηματική παρατήρηση, 

στις καταγραφές και στην αξιολόγηση της μάθησης των μικρών παιδιών. Όπως 

αναφέρεται χαρακτηριστικά στον Οδηγό του εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα 

σπουδών του νηπιαγωγείου (2014α), «οτιδήποτε γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για κάθε 

παιδί αποτελεί εφόδιο για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό» (σελ. 26). Η χρήση της 

διαμορφωτικής αξιολόγησης για την οργάνωση της μάθησης και της διδασκαλίας 

ενισχύει την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας συμβάλλοντας στη λήψη 

κατάλληλων εκπαιδευτικών αποφάσεων που αφορούν την παιδαγωγική πράξη. Κατά 

τη διαδικασία της αξιολόγησης, ο/η νηπιαγωγός ακολουθεί τα εξής βήματα: συλλογή 

δεδομένων, καταγραφή, οργάνωση, αναστοχασμός, ερμηνεία και λήψη αποφάσεων για 

μελλοντικές δράσεις. Τα προτεινόμενα δε εργαλεία και οι μέθοδοι/τεχνικές που 

διευκολύνουν τη διαδικασία της αξιολόγησης είναι: η συστηματική παρατήρηση, η 

αυτοαξιολόγηση, ο διάλογος και η συζήτηση και ο ατομικός φάκελος του μαθητή 

(portfolio). 

Τέλος, η έμφαση στην ανάπτυξη της μαθησιακής περιοχής της “Προσωπικής 

και Κοινωνικής Ανάπτυξης”, η αποδοχή της “ένταξης” όλων των μαθητών ανεξάρτητα 

από ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μητρική γλώσσα, πολιτισμικά και κοινωνικά 

περιβάλλοντα, η πρόταση υλοποίησης διερευνήσεων, μικρής διάρκειας δράσεων ή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση των μικρών 

παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον στο νηπιαγωγείο και από το νηπιαγωγείο στο 
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δημοτικό σχολείο καθώς και η συνεργασία και η επικοινωνία με την οικογένεια 

συνιστούν σημαντικές πτυχές και διαστάσεις για το/τη νηπιαγωγό που οφείλει να λάβει 

υπόψη, προκειμένου να διευκολυνθεί στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

που αφορά το περιβάλλον του νηπιαγωγείου.  

    

4.4 Η σημασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της οργάνωσης του 

μαθησιακού περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Η διαδικασία εφαρμογής και υλοποίησης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπως 

αναδεικνύεται από τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις ποικίλες βιβλιογραφικές 

αναφορές (Brown & Green, 2015; Gustafson & Branch, 2002; Orlich, Harder, Trevisan, 

Brown & Miller, 2018; Smith, Chavez & Seaman, 2014), έχει ως επίκεντρο την 

οικοδόμηση ενός κατάλληλου και λειτουργικού μαθησιακού περιβάλλοντος με 

απώτερο στόχο την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, τη διευκόλυνση και τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας σε διαφορετικά παιδαγωγικά πλαίσια.  

Η ενσωμάτωση της θεωρίας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στα μοντέλα 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτελεί στο συγκείμενο της καθημερινής εκπαιδευτικής 

πράξης και διαδικασίας για τους σχεδιαστές εκπαιδευτικούς ένα υποστηρικτικό 

πλαίσιο προσδιορισμού των διδακτικών ενεργειών προκειμένου να καθίστανται 

αποτελεσματικές οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν αλλά 

και να επιτυγχάνονται τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα προς όφελος των 

εκπαιδευόμενων (Carr-Chellman, 2011; Piskurich, 2015; Richey, Klein & Tracey, 

2011; Seel et al., 2017).  

Όπως φάνηκε από τη μελέτη και την ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας 

αναφορικά με τα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, η σημασία του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία υπερθεματίζεται από αρκετούς 

ερευνητές και μελετητές. Μερικοί από τους λόγους για τους οποίους αναγνωρίζεται η 

σημασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και υποστηρίζεται  η χρήση του, σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία (Gustafson & Tillman, 1991; Hodell, 2016; Moore, Bates & 
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Grundling, 2002; Morrison, Ross, Kalman & Kemp, 2011; Reeves, 2011; Zook, 2001), 

είναι οι εξής:  

● συνιστά μια συστηματική διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εξεύρεση 

λύσεων σε ένα εκπαιδευτικό πρόβλημα,  

●  χρησιμοποιεί διαδραστικές στρατηγικές προκειμένου να ενθαρρύνει την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών και τα αντίστοιχα κίνητρά τους,  

● θέτει στο επίκεντρο τις μαθησιακές εμπειρίες των εκπαιδευόμενων που 

λαμβάνουν χώρα σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης,  

● υποστηρίζει τη χρήση συνδυασμών διαφόρων μεθοδολογιών και διδακτικών 

υλικών/μέσων που βελτιστοποιούν τις μαθησιακές εμπειρίες βάσει των εκτιμήσεων του 

τι πρέπει να μάθουν οι μαθητές,  

● θέτει σαφή παραδοτέα μέσα από τον καθορισμό συγκεκριμένων και μετρήσιμων 

στόχων,   

● προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε πλαισίου μάθησης,  

● απλοποιεί τη διαδικασία της μάθησης εντοπίζοντας εύκολους, πρόσφορους και 

αποτελεσματικούς τρόπους απόκτησης των πληροφοριών για τους εκπαιδευόμενους,  

● θέτει μια σειρά βασικών βημάτων για μια επιτυχημένη μαθησιακή εμπειρία,  

● εξετάζει πολλούς παράγοντες και ποικίλες παραμέτρους που μπορούν να 

επηρεάσουν την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να διαμορφώσει εν συνεχεία τη μάθηση 

με τέτοιο τρόπο που θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν τις νέες 

γνώσεις και δεξιότητες σε μια σειρά από ρεαλιστικές καταστάσεις, και 

● αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία της αξιολόγησης στοχεύοντας στην 

αποτύπωση τόσο της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και των 

επιδόσεων των εκπαιδευόμενων.  

Αντίστοιχα, για τον Τριλιανό (2013), ορισμένοι από τους σημαντικότερους 

λόγους που καθιστούν αναγκαίο και απαραίτητο τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στην 

καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, είναι οι εξής:  
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1. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός καθιστά τον/την εκπαιδευτικό πιο 

αποτελεσματικό/ή και επιδέξιο/α στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων και στην 

εκτέλεση του διδακτικού του/της έργου.  

2. Ο/Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ποικιλία μεθοδολογικών προσεγγίσεων και 

διδακτικών στρατηγικών καθιστώντας την εκπαιδευτική διαδικασία ενδιαφέρουσα και 

προάγοντας στο βέλτιστο τη μάθηση των παιδιών. 

3. Ένας οργανωμένος εκπαιδευτικός σχεδιασμός βελτιώνει το μαθησιακό 

αποτέλεσμα. Αντίθετα, οι τυχαίες και ανοργάνωτες διδακτικές ενέργειες των 

εκπαιδευτικών επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα στην προαγωγή της μάθησης 

επηρεάζοντας τις επιδόσεις των παιδιών. 

4. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός καθοδηγεί και κατευθύνει τη μαθησιακή και 

διδακτική διαδικασία προς όφελος τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. 

5. Η διαδικασία της εκπαιδευτικής σχεδίασης συντελεί στην ομαλή λειτουργία της 

τάξης και δημιουργεί ένα ευχάριστο παιδαγωγικό κλίμα μέσα από το οποίο 

εκπορεύονται οι διαδικασίες της μάθησης και της διδασκαλίας. 

Η σχεδίαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί μια σύνθετη και συνάμα 

απαιτητική εργασία κατά την οποία οι θεωρητικές παραδοχές για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση σχηματοποιούνται σε μια σειρά αποφάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο 

της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής και των παρεχόμενων μαθησιακών 

εμπειριών και καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (Σφυρόερα & Τζεκάκη, 2016). 

Συνεπώς, η διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού επιδιώκει το γεφύρωμα των 

θεωρητικών προσεγγίσεων και αρχών για τη μάθηση με την πρακτική του σχεδιασμού 

και της διαμόρφωσης ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την 

εκπαιδευτική διαδικασία (Khalil & Elkhider, 2016; Tennyson, 2002; Wildman & 

Burton, 1981). 

Έτσι, για την οργάνωση και την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

στην τάξη, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Brown & Green, 2016; Καμπεζά, 2016; 

Piskurich, 2015; Romiszowski, 2016; Seel et al., 2017; Smith & Ragan, 2005; 

Σφυρόερα & Τζεκάκη, 2016; Τριλιανός, 2013; Φλουρής, 2005), ο/η εκπαιδευτικός 

είναι σημαντικό να ακολουθήσει μια διαδικασία, μέσω της οποίας:  
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α) μελετά διεξοδικά τις επιμέρους πτυχές και διαστάσεις της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας που σχεδιάζει,  

β) παρατηρεί και καταγράφει το πλαίσιο της τάξης (κοινωνικό, πολιτισμικό, 

εκπαιδευτικό), τα χαρακτηριστικά και τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευόμενων, 

γ) διατυπώνει με σαφήνεια τους διδακτικούς-μαθησιακούς στόχους που θέτει προς 

υλοποίηση και εφαρμογή,  

δ) επιλέγει την κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση και το αντίστοιχο 

υποστηρικτικό υλικό,  

ε) προσδιορίζει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές δράσεις και διδακτικές 

δραστηριότητες, και 

στ) αξιολογεί τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής παρέμβασης και του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού γενικότερα. 

Μια βασική ενέργεια-κλειδί, που θεωρείται εξαιρετικά σημαντική και κομβική 

για έναν επιτυχή και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό, όπως προκύπτει από 

την αναδίφηση της βιβλιογραφίας (Γερμανός, 2006; Δαφέρμου, Κουλούρη & 

Μπασαγιάννη, 2006; Θεοδότου, 2014; Jacobsen, Eggen & Kauchak, 2011; Land, 

Hannafin & Oliver, 2012; Tessmer & Richey, 1997; ΥΠ.Π.Θ.-Ι.Ε.Π., 2014α, β), είναι 

η δημιουργία και η οργάνωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

διευκολύνεται η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται για μια σειρά 

ενεργειών κατά την οποία δίνεται έμφαση στον ενιαίο χαρακτήρα της μάθησης-στις 

μικρές κυρίως ηλικίες-και σχετίζεται με τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να 

εξισορροπήσει τις δράσεις των παιδιών με τις δικές του δράσεις μέσα από σαφείς 

μαθησιακούς στόχους, βάσει των αναγκών της τάξης του (ΥΠ.Π.Θ.-Ι.Ε.Π., 2014α).  

Οι έννοιες του μαθησιακού περιβάλλοντος και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

αλληλοσυμπληρώνουν και αλληλεπιδρούν η μία με την άλλη, καθώς η διαδικασία της 

σχεδίασης της εκπαιδευτικής πράξης στοχεύει στη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος μάθησης που ευνοεί, ενισχύει και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα 

της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας ωφελώντας όλους τους εμπλεκόμενους σε 

αυτήν, παιδιά και ενήλικες. Σημαντικές παράμετροι που διαμορφώνουν και 

προσδιορίζουν το πλαίσιο για ένα περιβάλλον μάθησης που αφορά ιδιαίτερα τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, σύμφωνα με τις Αγγελάκη, Γκολφινοπούλου, Διδάχου, 
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Παπαδάκου και Ρήγα (2012), είναι: οι ανθρώπινες σχέσεις, ο χώρος, οι δραστηριότητες 

και ο χρόνος.  

Η έννοια των ανθρώπινων σχέσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία να 

μαθαίνουν μαζί παιδιά και ενήλικες, ως μια κοινότητα μάθησης, και προκύπτει από τη 

μεταφορά της μάθησης από το/τη νηπιαγωγό στα παιδιά μέσα από τις σχέσεις των 

παιδιών μεταξύ τους, με τους/τις νηπιαγωγούς, τους γονείς, την ευρύτερη κοινότητα, 

είτε σε κοινωνικό είτε σε συναισθηματικό επίπεδο. Ο χώρος, ως πλαίσιο αναφοράς της 

μάθησης και της διδασκαλίας, ευνοεί τις αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις των παιδιών 

με συνομήλικους, αντικείμενα αλλά και με τους/τις εκπαιδευτικούς. Οι δραστηριότητες 

που ορίζονται στο μαθησιακό περιβάλλον επιλέγονται από τον/την εκπαιδευτικό ή και 

σε συνεργασία με τα παιδιά, ικανοποιούν συγκεκριμένους στόχους και υποστηρίζουν 

τη φυσική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Τέλος, η χρήση του 

χρόνου συνδέεται με τις σχέσεις και τις δραστηριότητες καθώς η μάθηση “χτίζεται” σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους ανεξάρτητα από τη διάρκεια τους (Αγγελάκη κ.ά., 

2012; ΥΠ.Π.Θ.-Ι.Ε.Π., 2014α, β).  

 

4.5 Δια-συνδέοντας τη χρήση των δεδομένων της αξιολόγησης με τη λήψη 

αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτελούν 

αλληλένδετες πτυχές και κομβικής σημασίας λειτουργίες της εκπαιδευτικής πράξης, 

καθώς αλληλοτροφοδοτούνται και χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση και 

ενίσχυσή της. Πρόκειται για δύο σημαντικές παραμέτρους και συνάμα βασικές 

προϋποθέσεις που συν-διαμορφώνουν και επηρεάζουν την εκπαιδευτική πράξη 

ενεργοποιώντας τους/τις εκπαιδευτικούς στη συνεχή βελτίωση του παιδαγωγικού τους 

έργου και στην επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Ένας κρίσιμος ρόλος του/της εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό και στην 

αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η λήψη αποφάσεων για ποικίλους και 

συγκεκριμένους άξονες της καθημερινής σχολικής πράξης. Η λήψη αποφάσεων, 

σύμφωνα με τους Jacobsen, Eggen και Kauchak (2011), υποδηλώνει ότι ο/η 
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εκπαιδευτικός κάνει επιλογές που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της διδακτικής 

και μαθησιακής διαδικασίας και «είναι στρατηγικής σημασίας υπό την έννοια ότι οι 

επιλογές βασίζονται σε σκόπιμους και ρητά διατυπωμένους στόχους» (σελ. 90).  

Η λήψη αποφάσεων περιλαμβάνει ποικιλία εκπαιδευτικών ενεργειών όπως: 

στοχοθεσία, ανασχεδιασμός της διδασκαλίας, προσαρμογή του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών, αποτίμηση της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων ή 

διδακτικών πρακτικών κ.ά. (Hamilton et al., 2007). Σύμφωνα με τους Marsh, Pane και 

Hamilton (2006), η λήψη αποφάσεων που στηρίζονται σε δεδομένα συνήθως 

διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά αποφάσεις οι οποίες 

χρησιμοποιούν δεδομένα με απώτερο σκοπό να ενημερώσουν, να αναγνωρίσουν ή να 

αποσαφηνίσουν. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει αποφάσεις οι οποίες στοχεύουν 

στην ανάληψη δράσης. Τέτοιες αποφάσεις μπορεί να αφορούν, για παράδειγμα, την 

αναπροσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος σπουδών ή την ανακατανομή των 

πόρων.    

Για τον Αγαλιώτη (2011), η λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας μπορούν να 

διαχωριστούν σε εκείνες που αναφέρονται σε θέματα διδακτικού χαρακτήρα και σε 

εκείνες που σχετίζονται με διάφορες παραμέτρους της καθημερινής εκπαιδευτικής 

πράξης. Οι αποφάσεις που αφορούν διδακτικά θέματα μπορούν να αφορούν την 

επιλογή μεθόδου διδασκαλίας, τη μορφή και τη δομή οργάνωσης της τάξης ενώ οι 

αποφάσεις που αφορούν παραμέτρους τις εκπαιδευτικής πράξης μπορούν να 

σχετίζονται με την υλοποίηση ενός προγράμματος, τους πιθανούς τρόπους επίλυσης 

διαπροσωπικών προβλημάτων των μαθητών κ.ά.   

Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων, όπως 

επισημαίνουν οι Jacobsen, Eggen και Kauchak (2011), είναι: α) η έρευνα, β) η εμπειρία, 

και γ) το πλαίσιο εργασίας. Τα αποτελέσματα διάφορων ερευνητικών μελετών 

παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες αναφορικά με τις διδακτικές ενέργειες των 

εκπαιδευτικών και τη σχέση τους με τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης. 

Η εμπειρία επίσης δείχνει να καθοδηγεί τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών σε μεγάλο 

βαθμό καθώς ενσταλάζει αισθήματα αυτοπεποίθησης, ασφάλειας και βεβαιότητας για 

τις διδακτικές ενέργειες που χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν στην πράξη. Το πλαίσιο 

εργασίας όπως και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, οι διαθέσιμοι πόροι, το πλαίσιο 
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σχέσεων και αλληλεπίδρασης της τάξης κ.ά. αποτελούν σημαντικές παράμετροι στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Ο τρόπος με τον οποίο ένας/μια εκπαιδευτικός διαχειρίζεται με επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα τη σύνθετη και πολυεπίπεδη διαδικασία λήψης αποφάσεων που 

αφορούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό συνδέεται επίσης με την εφαρμογή 

στοχαστικών-κριτικών δεξιοτήτων. Οι στοχαζόμενοι εκπαιδευτικοί σκέφτονται πάνω 

στη δράση τους, στοχάζονται, θέτουν ερωτήματα, αναλύουν, αναζητούν την 

κατανόηση των παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ερμηνεύουν τις σχέσεις 

ανάμεσα στις προσδοκίες και τις σχεδιασμένες ενέργειες, αξιολογούν τις εμπειρίες 

τους, επανεξετάζουν τις πρακτικές τους και προχωρούν σε εναλλακτικές δράσεις μέσα 

από μελλοντικούς επανασχεδιασμούς (Αυγητίδου & Γουργιώτου, 2016; Jacobsen, 

Eggen και Kauchak, 2011; Ottesen, 2007; York-Barr, Sommers, Ghere & Montie, 

2006). 

Η χρήση δεδομένων τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί βασική στρατηγική για 

την ενίσχυση και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλα τα επίπεδα 

(Coburn & Turner, 2012; Goren, 2012). Οι υποστηρικτές και οι ερευνητές της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα απευθύνονται στους 

εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν μια συνεχή και αδιάλειπτη προοπτική βελτίωσης της 

εκπαιδευτικής πράξης δίνοντας έμφαση στη σαφή στοχοθεσία, την αποτίμηση και την 

ανατροφοδότηση, έτσι ώστε να μπορούν να προβληματίζονται, να αναστοχάζονται για 

τις πρακτικές τους και να βελτιώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα μέσα από τη χρήση 

των δεδομένων (Dattnow, Park & Wohlstetter, 2007; Supovitz & Klein, 2003; 

Wayman, Cho & Johnston, 2007). 

Η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων δεν αποτελεί μια νέα εκπαιδευτική 

πρακτική. Στη βάση των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων του 21ου αιώνα, τα 

δεδομένα που αφορούν τα επιτεύγματα των παιδιών και προκύπτουν μέσα από 

εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης λαμβάνουν τη μεγαλύτερη προσοχή από τους 

υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικών πολιτικών και τους διευθύνοντες των 

εκπαιδευτικών μονάδων (Earl & Louis, 2013; Marsh, Pane & Hamilton, 2006). Η λήψη 

εκπαιδευτικών αποφάσεων, ως διεργασία μετασχηματισμού των δεδομένων σε 

πληροφορίες και εφαρμόσιμη γνώση,  βασίζεται στον βαθμό ερμηνείας, ανάλυσης και 

κατανόησης των δεδομένων και των αποτελεσμάτων τους τα οποία δίνουν μια σαφή 
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εικόνα για το πλαίσιο και τα δρώντα πρόσωπα της εκπαιδευτικής πράξης (Mandinach 

& Gummer, 2013).  

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν την εξέλιξη της διδακτικής και 

μαθησιακής διαδικασίας συνιστά ένα πλέγμα σχεδίασης το οποίο, σύμφωνα με τον 

Reigeluth (1996), εμπεριέχει τις παρακάτω δραστηριότητες:  

α) την ανάλυση των αναγκών και των χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων, του 

περιεχομένου και των πιθανών περιορισμών της εκπαιδευτικής διαδικασίας,  

β) τη σύνθεση των πληροφοριών που απαιτούνται για την οργάνωση και την 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, και  

γ) τη διαδικασία της αξιολόγησης που γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης 

του σχεδιασμού και συμβάλει στον εντοπισμό των αδυναμιών του ώστε να γίνουν οι 

απαιτούμενες διορθωτικές αλλαγές.  

Χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν ορισμένες πτυχές και 

διαστάσεις των δεδομένων για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να 

διαπραγματευτούν εν συνεχεία πιθανές λύσεις (Spillane, 2012). Η χρήση των 

δεδομένων ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τη συλλογή τεκμηρίων σε 

αυθεντικές συνθήκες πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και καθοδηγεί 

τις εκπαιδευτικές αποφάσεις. Τόσο ο ανασχεδιασμός της διδασκαλίας όσο και η 

βαθύτερη κατανόηση του ατομικού ρυθμού εξέλιξης και ανάπτυξης κάθε παιδιού 

απαιτούν από τον/την εκπαιδευτικό τη χρήση “διαμορφωτικών” δεδομένων 

στοχεύοντας έτσι στη βελτίωση της εκπαιδευτικής του/της πρακτικής (Skalski & 

Romero, 2011). Αξιοποιώντας τα δεδομένα για τον καθορισμό των εκπαιδευτικών 

αναγκών των μαθητών, ο/η εκπαιδευτικός σχεδιάζει και πραγματοποιεί νέες δράσεις 

μέσα από τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών διδασκαλίας και μεθόδων αξιολόγησης 

(Mertler, 2007).  

Αναμφίβολα, η κατανόηση, η ερμηνεία και η αξιοποίηση των δεδομένων της 

αξιολόγησης συνιστά σημαντικό στοιχείο στη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων 

(Brookhart, 2011; Heritage & Yeagley, 2005; Herman & Gribbons, 2001). Απώτερος 

στόχος της χρήσης των δεδομένων είναι η βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης 

μέσα από τη λήψη στοχαστικών και εμπεριστατωμένων αποφάσεων βασιζόμενων στα 
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ανάλογα δεδομένα (Archer, Scherman & Howie, 2013; Lai & Schildkamp, 2013). Η 

λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων βάσει δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη 

βελτίωση παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς την κατάλληλη ανατροφοδότηση 

αναφορικά με τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού τους σχεδιασμού στη μαθησιακή 

πορεία των παιδιών (Lai & Schildkamp, 2013; Schildkamp & Ehren, 2013; Wayman, 

Spikes & Volonnino, 2013). 

Έτσι, σε πρακτικό επίπεδο, η διαδικασία της αξιολόγησης λειτουργεί στη 

διαμορφωτική και στην τελική της διάσταση όταν τα δεδομένα και τα στοιχεία που 

αφορούν την εξέλιξη και την ανάπτυξη των μαθητών αντλούνται, αναλύονται, 

ερμηνεύονται και χρησιμοποιούνται από τον/την εκπαιδευτικό και τους μαθητές ώστε 

να ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα, προκειμένου να βελτιωθεί και να 

ενισχυθεί η διαδικασία της μάθησης και της διδασκαλίας (Black & Wiliam, 2009; 

Carter & Nutbrown, 2013; Pedder & James, 2012; Wiliam, 2018).  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Black & Wiliam, 2003; 

Brookhart, 2010; Chappuis & Stiggins, 2002; Hamilton et al., 2009; Goldman & 

Pellegrino, 2015; Kirylo, 2016; McMillan, 2005; Mertler, 2014; Young & Kim, 2010), 

ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τα δεδομένα της διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης 

στο πλαίσιο του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όταν:  

α) αξιολογεί και προσαρμόζει τη διδακτική διαδικασία είτε σε ατομικό είτε σε 

ομαδικό επίπεδο,  

β) αναλύει τα αξιολογικά δεδομένα και κατανοεί την ανάγκη οργάνωσης 

διδακτικών παρεμβάσεων προς όφελος των μαθητών που χρειάζονται ενίσχυση,  

γ) οργανώνει και σχεδιάζει την ανάπτυξη της μάθησης των παιδιών 

αξιολογώντας με συστηματικό τρόπο τα αποτελέσματα, 

δ) αναστοχάζεται διαρκώς για την αποτελεσματικότητα των διδακτικών 

προσεγγίσεων και στρατηγικών που χρησιμοποιεί στην καθημερινή εκπαιδευτική 

πρακτική,  

ε) προχωρεί σε ανασχεδιασμό της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας 

βάσει των αξιολογικών δεδομένων,    
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στ) χρησιμοποιεί μηχανισμούς ανατροφοδότησης, διευκολύνοντας το διάλογο 

και τη συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, και   

ζ) παρέχει ευκαιρίες για αυτοαοξιολόγηση των μαθητών προκειμένου να 

εστιάσουν στα δυνατά σημεία και να εντοπίσουν περιοχές που χρειάζονται πιθανή 

βελτίωση.  

Έτσι, η χρήση και η αξιοποίηση των δεδομένων της αξιολόγησης αποτελεί 

εφαλτήριο για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων ή σχεδίων δράσης στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνεπώς, συλλέγοντας στοιχεία και 

ερμηνεύοντας δεδομένα από την αξιολόγηση, ο/η εκπαιδευτικός λαμβάνει αποφάσεις 

για τις μελλοντικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του/της με απώτερο σκοπό τη διαρκή 

υποστήριξη του παιδιού και το σχεδιασμό κατάλληλων μαθησιακών επιδιώξεων και 

στρατηγικών σε σχέση με τις ανάγκες του. 

 

4.6 Ο ρόλος του/της νηπιαγωγού στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού 

 

Από την ανάλυση των μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού που έγινε σε 

προηγούμενη ενότητα, προκύπτει ότι το βασικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο θα διαμορφώνει τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις και τις αντίστοιχες συνθήκες για την ολόπλευρη σωματική, 

συναισθηματική, νοητική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των μικρών παιδιών 

(Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτό 

πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένοι παράγοντες (βλ. Διάγραμμα 4.11, Θεοδότου, 

2014). 
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Διάγραμμα 4.11. Οι παράμετροι για τη δημιουργία περιβάλλοντος μάθησης στο πλαίσιο 

του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Προσαρμογή από “Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στη 

μαθησιακή διαδικασία: Έννοιες και προβληματισμοί για το περιεχόμενό του” της Ε. 

Θεοδότου, 2014, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα, 12, σ. 11. © 

2014 από ΕΔΕΕΚ. 

Έτσι, στο πεδίο της προσχολικής εκπαίδευσης, για το σχεδιασμό και την 

οργάνωση ενός πλούσιου και αναπτυξιακά κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος 

κρίνεται σημαντικό ο/η νηπιαγωγός να λάβει υπόψη τις εξής σημαντικές διαστάσεις 

(Γερμανός, 2006; Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006; Καμπεζά, 2016; 

Καμπεζά & Σφυρόερα, 2016; Μιχαλοπούλου, 2016; Σφυρόερα, 2016; Σφυρόερα & 

Τζεκάκη, 2016):  

α) την οργάνωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στην τάξη (χώρος),  

β) την οργάνωση του περιεχομένου της τάξης (διδακτικά υλικά και μέσα),  

γ) την παροχή ευκαιριών για επιλογές που έχουν τα παιδιά,  

δ) τη νοηματοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης για τα παιδιά, 

ε) τη διατύπωση συγκεκριμένων διδακτικών-μαθησιακών στόχων, 

στ) τις στρατηγικές διαχείρισης της τάξης, και  

ζ) τις προσεγγίσεις ενσωμάτωσης του αναλυτικού προγράμματος σπουδών στην 

εκπαιδευτική καθημερινότητα της προσχολικής τάξης.    

Εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός

Εκπαιδευτικές 
ανάγκες

Μαθησιακοί στόχοι

Χαρακτηριστικά της 
μαθησιακής ομάδας

Διδακτικό μοντέλο

Αξιολόγηση

Κατάλληλο 
μαθησιακό 
περιβάλλον
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Επιδιώκοντας επιτυχείς εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς και παιδαγωγικές 

παρεμβάσεις, ο/η νηπιαγωγός, σύμφωνα με τις Δαφέρμου, Κουλούρη και 

Μπασαγιάννη (2006), είναι χρήσιμο να θέτει συνεχώς μια σειρά ερωτημάτων στον 

εαυτό του/της αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με τη μαθησιακή διαδικασία 

και να επιδιώκει την επίλυσή τους. Τέτοια ενδεικτικά ερωτήματα, τα οποία 

αντικατοπτρίζουν τη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, είναι:  

α) Ποιες είναι οι προσδοκίες μου από τα παιδιά στο συγκεκριμένο στάδιο 

ανάπτυξης;  

β) Η διευθέτηση του χώρου της τάξης μου είναι λειτουργική ή χρειάζεται ανάλογες 

τροποποιήσεις;  

γ) Πώς μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά να σκεφτούν για την επίλυση ενός 

προβλήματος που τους θέτω; 

δ) Ποιες πληροφορίες είναι απαραίτητες για κάθε παιδί ώστε να διαφοροποιήσω ή 

να εξατομικεύσω τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μου; 

ε) Ποιες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για κάθε παιδί και ποια μέσα/υλικά 

θεωρώ ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει; 

στ) Πώς θα επιτύχω την συνεκπαίδευση παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

στην τάξη μου; 

ζ) Πώς θα αξιολογήσω τη μάθηση και την ανάπτυξη κάθε παιδιού; 

η) Πώς θα εφαρμόσω τη συνεργατική μάθηση ή τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

στην τάξη μου; 

Αναλυτικότερα, οι νηπιαγωγοί σχεδιάζουν και οργανώνουν το φυσικό 

περιβάλλον της τάξης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προφέρει πλούσιες μαθησιακές 

εμπειρίες στα παιδιά. Σημαντικό στοιχείο για την οργάνωση του περιβάλλοντος της 

τάξης είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσα σε 

αυτό. Σύμφωνα με το  ΥΠ.Π.Θ. - Ι.Ε.Π. (2014β), η μάθηση διαμορφώνεται μέσα από 

το παιχνίδι, τις ρουτίνες, τις καταστάσεις από την καθημερινή ζωή, τις διερευνήσεις 

και τις οργανωμένες δραστηριότητες. Αξιοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις και 

προσεγγίσεις που αφορούν την οικοδόμηση της γνώσης, ο/η νηπιαγωγός προετοιμάζει 

ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να γίνουν συν-
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σχεδιαστές και συν-διαμορφωτές της μαθησιακής διαδικασίας (Σφυρόερα & Τζεκάκη, 

2016).  

Κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών, κατά τη διαδικασία της σχεδίασης και της 

οργάνωσης των διδακτικών παρεμβάσεων τους, είναι να ανταποκρίνονται όσο γίνεται 

καλύτερα στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τις προϋπάρχουσες εμπειρίες 

και το μαθησιακό στυλ των παιδιών και να αναθεωρούν τις εκπαιδευτικές τους 

πρακτικές, όταν δεν τις βρίσκουν αποδοτικές (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 

2006; ΥΠ.Π.Θ. - Ι.Ε.Π., 2014α). Παράλληλα, χρειάζεται να καθορίζονται με σαφήνεια 

αυτά που επιδιώκονται από τους εκπαιδευόμενους, δηλαδή να προσδιορίζονται οι 

διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι. Ο καθορισμός των στόχων συνιστά βασική 

παράμετρο και κομβικής σημασίας παράγοντα για την οργάνωση και την εξέλιξη κάθε 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Καμπεζά, 2016), «καθώς είναι ο συνδετικός κρίκος 

ανάμεσα στα μαθησιακά περιεχόμενα και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν» (σελ. 

62). 

Μια επίσης από τις βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός μαθησιακού 

περιβάλλοντος είναι η ενεργός εμπλοκή και συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μέσα από τον κατάλληλο σχεδιασμό νοηματοδοτημένων δραστηριοτήτων 

(Καμπεζά & Σφυρόερα, 2016). Ο/Η νηπιαγωγός καλείται να επιλέγει δραστηριότητες 

που να έχουν νόημα για το παιδί, να συσχετίζονται με προηγούμενες εμπειρίες  και 

βιώματά του, να αξιοποιούν τις ικανότητές του και να συνδέονται με αυθεντικές 

καθημερινές καταστάσεις ώστε να οδηγείται ένα βήμα πιο πέρα από το επίπεδο που 

έχει ήδη κατακτήσει (Ανδρούσου, 2007; Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006; 

ΥΠ.Π.Θ. - Ι.Ε.Π., 2014α). Συνεπώς, όπως τονίζουν με έμφαση οι Καμπεζά και 

Σφυρόερα (2016), «η διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία συνδέεται 

στενά με την αξιολόγηση αναγκών, ενδιαφερόντων και τρόπων μάθησης, διευκολύνει 

σημαντικά τη συμμετοχή των παιδιών» (σελ. 97).   

Επίσης, όταν οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν συστηματικά και καταγράφουν την 

καθημερινότητα των παιδιών στο πλαίσιο της τάξης, έχουν ανεκτίμητες πληροφορίες 

και δεδομένα που αφορούν την εξέλιξη της μάθησης και της ανάπτυξής τους 

(Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). Η συστηματική παρατήρηση και οι 

καταγραφές επιτρέπουν στο/στη νηπιαγωγό να ερμηνεύσει τις παραμέτρους που 

επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, να βελτιώσει τις εκπαιδευτικές πρακτικές, 
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να σχεδιάσει και να αναπτύξει κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, να θέσει 

ρεαλιστικούς στόχους και να προχωρήσει στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ή στην 

αναπροσαρμογή του, αποσκοπώντας στη βελτίωση της καθημερινής εκπαιδευτικής 

πρακτικής και στην παροχή ευκαιριών μάθησης για όλα τα παιδιά (Ανδρούσου, 

Κόρτεση-Δαφέρμου & Τσάφος, 2016; Gronlund & James, 2013; Κακανά & 

Μπότσογλου, 2016).  

Ένα ιδιαίτερο και σημαντικό πλεονέκτημα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, 

σύμφωνα με τους Cross και Conole (2009), είναι η δυνατότητα του/της εκπαιδευτικού 

να αναστοχαστεί σε ένα επαγγελματικό και βαθύτερο επίπεδο, να προγραμματίσει, να 

σχεδιάσει και να συνδιαμορφώσει την εκπαιδευτική πράξη στις εκάστοτε συνθήκες που 

ταιριάζουν. Η διαδικασία αναστοχασμού συνιστά για το/τη νηπιαγωγό μια σημαντική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς βοηθά στην κατανόηση, την ανάλυση και την 

αποτίμηση των δεδομένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου και στον επανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής πράξης με στόχο την 

επίτευξη άρτιων εκπαιδευτικών συνθηκών μάθησης για όλα τα παιδιά (Αυγητίδου & 

Γουργιώτου, 2016; Jacobsen, Eggen & Kauchak, 2011; Σιδηρόπουλος, 2018). 

Για τον Mezirow και τους συνεργάτες του (2007), ένας εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός θεωρείται αποτελεσματικός, όταν οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως 

εμψυχωτές και συντονιστές της ομάδας. Ο πολυσήμαντος ρόλος του/της εκπαιδευτικού 

κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό διαφαίνεται, όταν:  

α) αποτελεί παράδειγμα κριτικού στοχασμού τόσο στις προσωπικές θεωρήσεις όσο 

και στις θεωρήσεις των άλλων,  

β) επικοινωνεί με ουσιαστικό και λειτουργικό τρόπο με τα παιδιά και συνεισφέρει 

στη διαμόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος μάθησης,  

γ) συνδιοργανώνει τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία με τα παιδιά, 

δ) δείχνει ενδιαφέρον, αποδέχεται και υποστηρίζει με κάθε μέσο όλα τα μέλη της 

ομάδας, και  

ε) χρησιμοποιεί τεχνικές και μεθόδους που υποστηρίζουν την αξιοποίηση των 

βιωμάτων και του κριτικού στοχασμού.  



 

                                                                      270 

Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία ενός λειτουργικού και 

πλούσιου σε ερεθίσματα περιβάλλοντος μάθησης είναι η επιλογή των διδακτικών 

προσεγγίσεων και ο καθορισμός του διδακτικού μοντέλου που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση και την εφαρμογή του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού σε πρακτικό επίπεδο, βάσει των σύγχρονων αρχών ανάπτυξης και μάθησης 

των παιδιών. Λαμβάνοντας υπόψη τις παιδαγωγικές αντιλήψεις για τη μάθηση, οι 

νηπιαγωγοί οφείλουν να ακολουθούν διαφοροποιημένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις με 

βάση τις ιδιαιτερότητες και τη διαφορετικότητα των παιδιών μιας τάξης. Τέλος, 

κρίνεται απαραίτητο να καθοριστεί ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο θα γίνει η 

διαδικασία της αξιολόγησης, έτσι ώστε να εκτιμηθεί ο βαθμός της 

αποτελεσματικότητάς της αλλά και να δοθεί η ευκαιρία για αναθεώρηση, αναστοχασμό 

και βελτίωση της σχεδιαστικής διαδικασίας στο σύνολό της.  

Συνεπώς, ο ρόλος του/της νηπιαγωγού κρίνεται καθοριστικός για το σχεδιασμό 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος 

αντίστοιχα. Στη βάση των προαναφερόμενων συνθηκών και καταστάσεων, ο/η 

νηπιαγωγός λαμβάνει αποφάσεις που προσφέρουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για όλα τα 

παιδιά της τάξης, διαμορφώνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και το περιβάλλον 

μάθησης ανάλογα και σχεδιάζει τη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία βάσει των 

σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων και θεωριών για την εξέλιξη των παιδιών της 

προσχολικής ηλικίας. 

 

4.7 Αναγκαιότητα - πρωτοτυπία της έρευνας 

 

Πολυάριθμες μελέτες και έρευνες έχουν αποδείξει μέχρι σήμερα τη σημασία 

και τη σπουδαιότητα της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σκηνικό. Χωρίς αμφιβολία, η 

αξιολόγηση στην εκπαίδευση ήταν και θα συνεχίσει να αποτελεί και στα επόμενα 

χρόνια αντικείμενο μελέτης καθώς βρίσκεται σε μια πορεία σημαντικών αλλαγών ως 

προς τις μορφές και το περιεχόμενό της.  

Πολλές από τις έρευνες έχουν διαπιστώσει διαχρονικά τη συμβολή της 

αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι ως φυσική απόρροια των διαδικασιών 

μάθησης τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για το μαθητή (Bagnato, 2007; Fischer & 
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King, 2005; Κακανά, 2006; Κωνσταντίνου, 2006; Μιχαλοπούλου, 2006). Έτσι, οι 

ερμηνείες και οι αναλύσεις των ερευνητικών δεδομένων καταδεικνύουν σήμερα με 

ιδιαίτερη έμφαση το διαμορφωτικό χαρακτήρα της αξιολόγησης και τη χρήση των 

εναλλακτικών μορφών της, δίνοντας βαρύτητα στο τρίπτυχο ανατροφοδότηση της 

διδασκαλίας-αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος-βελτίωση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης.  

Ωστόσο, η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπως προκύπτει από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, δείχνει να διαφοροποιείται σε πρακτικό, τουλάχιστο, 

επίπεδο στην αναγκαιότητα του θεσμού της αξιολόγησης (Κακανά, 2006; Μπότσογλου 

& Παναγιωτίδου, 2006; Ντολιοπούλου, Ζωγράφου & Στεφανή, 2009; Ρεκαλίδου, 

2008; Σιβροπούλου, Τσακιρίδου & Παπαδοπούλου, 2006). Οι παγιωμένες αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση, οι παραδοσιακές εδραιωμένες εκπαιδευτικές 

πρακτικές τους, το φτωχό επίπεδο σχεδιασμού της αξιολόγησης και η ελλιπής 

θεωρητική κατάρτιση είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που προσκρούουν στην 

αποτελεσματική υλοποίηση της αξιολόγησης. Κατά συνέπεια, ένα μεγάλο ποσοστό 

νηπιαγωγών φαίνεται να μη στηρίζει έμπρακτα την αξιολόγηση στο χώρο της 

προσχολικής αγωγής. 

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης παρουσιάζουν και υποστηρίζουν μια 

νέα εναλλακτική προοπτική, με κύριο μέλημα την ενεργό εμπλοκή του μαθητή στην 

πορεία προς τη μάθηση. Σημαντικό ρόλο στην πορεία της γνώσης και της μάθησης 

διαδραματίζει ο/η εκπαιδευτικός, που θα πρέπει με τα κατάλληλα μέσα και τις 

ανάλογες τεχνικές να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα τη διαδικασία 

της αξιολόγησης. Η αναγκαιότητα της παρούσας πρότασης έγκειται στην προσπάθεια 

να διερευνηθεί και να διαπιστωθεί η συμβολή των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης 

στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου.  

Πιο συγκεκριμένα, η διερεύνηση του πλαισίου εφαρμογής και της 

αποτελεσματικότητας ενός αξιόπιστου και έγκυρου εργαλείου αξιολόγησης σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, όπως είναι το Work Sampling System, συνηγορεί στην 

αναγκαιότητα της παρούσας πρότασης, ώστε να συμβάλει στη βελτίωση των 

εκπαιδευτικών πρακτικών και να αναδείξει τη λειτουργικότητα ενός άρτια 

σχεδιασμένου εργαλείου αξιολόγησης. Άλλοι σημαντικοί λόγοι που καθιστούν 

αναγκαία τη διερεύνηση του συγκεκριμένου πεδίου είναι οι εξής: 
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• Στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, καμία μορφή αξιολόγησης δεν είναι 

μοναδική. Θεωρείται χρήσιμο να αναζητούνται εκείνες οι παράμετροι της αξιολόγησης 

που θα αποφέρουν τα καλυτέρα αποτελέσματα προς όφελος των εμπλεκομένων στην 

εκπαιδευτική κοινότητα. 

• Η επιτυχία κάθε οργανωμένης προσπάθειας υλοποίησης της αξιολόγησης 

προϋποθέτει παράλληλα την ενημέρωση των γονέων και την ουσιαστική συνεργασία 

εκπαιδευτικών και οικογένειας. 

Αξίζει να αναφερθεί πως στον ελληνικό χώρο έχει καταγραφεί μία μόνο 

δημοσιευμένη έρευνα που αφορά τη μελέτη και την πιλοτική εφαρμογή ενός σχεδίου 

αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των νηπίων με βάση το φάκελο εργασιών και 

βασίστηκε στο Work Sampling System του Meisels. Η υλοποίηση του σχεδίου 

πραγματοποιήθηκε από τις Ρεκαλίδου, Ζάνταλη και Σοφιανίδου (2010) και 

παρουσιάζει την εξέλιξη, τις δυσκολίες και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.  

Κάνοντας μια αναδρομή στην υπάρχουσα βιβλιογραφία μπορεί να αντιληφθεί 

και να κατανοήσει κανείς το όφελος που απορρέει από την αξιοποίηση της 

αξιολόγησης στην εκπαιδευτική πρακτική του νηπιαγωγείου. Η παρούσα πρόταση, 

βασιζόμενη στα ευρήματα μελετών, κρίνεται σημαντική στο πλαίσιο της ευρύτερης 

προβληματικής για το θέμα της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο. Η περιορισμένη 

ελληνική βιβλιογραφία καθιστά επιτακτική την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του 

θέματος όχι μόνο μέσα από τη ματιά του ερευνητή-εκπαιδευτικού αλλά και μέσα από 

τις απόψεις των γονέων. Η συλλογή όλων αυτών των δεδομένων θεωρείται ιδιαίτερα 

πολύτιμη από τον ερευνητή, ώστε να δοθεί μια πλήρης και συνολική εικόνα του 

ερευνητικού θέματος και να διαφωτιστούν οι πτυχές της αξιολόγησης. 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου ήταν η κατανόηση της έννοιας του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού (instructional design) και της σημασίας του στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

η παρουσίαση διάφορων μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, η ανάδειξη της 

σημασίας της οργάνωσης περιβαλλόντων μάθησης, η παρουσίαση του πλαισίου του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο ελληνικό νηπιαγωγείο, η ερμηνεία του πλαισίου λήψης 

αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού και η περαιτέρω διασύνδεσή του με τη 
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διαδικασία της αξιολόγησης καθώς και η παρουσίαση του ρόλου του/της 

εκπαιδευτικού στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού.  

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός συνιστά βασική παράμετρο και απαραίτητη 

προϋπόθεση της εκπαιδευτικής πράξης καθώς προάγει τη διαδικασία της μάθησης και 

της διδασκαλίας μέσα από τη λήψη ορθών αποφάσεων. Η πλειοψηφία των ερευνητικών 

μελετών και δεδομένων συντείνει στην άποψη ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός βοηθά 

τον/την εκπαιδευτικό να οργανώσει τις διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες ώστε να 

δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης, αλληλεπίδρασης και 

επιτυχίας ανάμεσα σε όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού εμπεριέχει ενέργειες και 

αποφάσεις που αφορούν τον καθορισμό των διδακτικών/μαθησιακών στόχων, τον 

προσδιορισμό του περιεχομένου των μεθόδων και των στρατηγικών της μαθησιακής 

και διδακτικής διαδικασίας, την ανάλυση και την κατανόηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών των μαθητών και των χαρακτηριστικών τους, την οργάνωση ενός μαθησιακού 

περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται σε κάθε μαθητή, το σχεδιασμό του προγράμματος 

σπουδών και της διδασκαλίας σε μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο 

επίπεδο, την οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την αξιοποίηση του 

αναστοχασμού, καθώς και την αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας. 

Κατά την οργάνωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, ο/η εκπαιδευτικός 

ακολουθεί μια πορεία σχεδίασης στην οποία εξετάζει τις παραμέτρους της 

εκπαιδευτικής πράξης μέσα από ποικίλες οπτικές, αναστοχάζεται αναφορικά με τη 

λειτουργία της και οδηγείται στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που σχετίζονται με τη 

διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί, σχεδιάζοντας την πορεία και 

την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θέτουν σαφείς στόχους οι οποίοι 

επηρεάζουν τις μελλοντικές τους αποφάσεις και καθοδηγούν τις διδακτικές τους 

ενέργειες και πρακτικές. 

Η πορεία υλοποίησης και εφαρμογής του εκπαιδευτικού σχεδιασμού είναι μια 

σύνθετη και πολύπλευρη διαδικασία, η οποία απαιτεί χρόνο, προσοχή, μεθοδικότητα 

και οργάνωση από τον/την εκπαιδευτικό. Τρεις σημαντικές ενέργειες, οι οποίες 

κρίνονται απαραίτητες για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, είναι οι ακόλουθες: α) η σαφής 

διατύπωση των διδακτικών-μαθησιακών στόχων και η οργάνωση του μαθησιακού 
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πλαισίου, β) η επιλογή και η εφαρμογή διδακτικών στρατηγικών και διδακτικών 

μέσων, και γ) η επιλογή των μεθόδων αποτίμησης και αξιολόγησης. 

Σήμερα η ερευνητική βιβλιογραφία παρουσιάζει μια ευρεία ποικιλία μοντέλων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τα οποία βασίζονται σε διαφορετικές παραδοχές και 

θεωρητικές αντιλήψεις που αφορούν την έννοια και το περιεχόμενο της μάθησης. Τα 

μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού συνιστούν μια ενδεικτική μεθοδολογική 

προσέγγιση μέσα από την οποία υλοποιείται η διαδικασία του σχεδιασμού της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και λειτουργούν υποστηρικτικά για κάθε εκπαιδευτικό, 

όταν συνθέτει το διδακτικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην τάξη του. 

Μερικά από τα πιο γνωστά μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται 

σήμερα είναι το μοντέλο ADDIE, το μοντέλο των Gagné, Wager, Golas και Keller, το 

μοντέλο των Dick, Carey και Carey, το μοντέλο των Morrison, Ross και Kemp, το 

μοντέλο των Smith και Ragan, το μοντέλο των τεσσάρων συνιστωσών 4C/ID των Van 

Merriënboer, Clark και De Croock, το μοντέλο των πέντε αρχών σχεδιασμού του 

Merrill κ.ά. 

Η επιδίωξη επιτυχών και αποτελεσματικών σχεδιασμών αποσκοπεί, όπως 

διαφαίνεται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, στη διαμόρφωση περιβαλλόντων 

μάθησης που ευνοούν τη βελτίωση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας προς 

όφελος όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή. Έτσι, ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι 

πολύπλευρος και πολυσήμαντος καθώς κρίνεται αναγκαίο μέσα από τους 

εκπαιδευτικούς του/της σχεδιασμούς να οργανώσει ένα κατάλληλο μαθησιακό 

περιβάλλον το οποίο να εξασφαλίζει την επιτυχή πορεία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  

Η λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού και η χρήση δεδομένων που 

προκύπτουν από αξιολογικές διαδικασίες αποτελούν δύο σημαντικές παραμέτρους οι 

οποίες επηρεάζουν την εκπαιδευτική πράξη και ενισχύουν τους/τις εκπαιδευτικούς στη 

διαδικασία βελτίωσης του παιδαγωγικού τους έργου και επίτευξης βέλτιστων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η συλλογή, η ανάλυση και η ερμηνεία  πληροφοριών και 

δεδομένων μέσω αξιολογικών διαδικασιών καθοδηγούν τον/την εκπαιδευτικό στη 

λήψη αποφάσεων για τα μελλοντικά του/της βήματα προκειμένου να βελτιώσει το 

περιεχόμενο των σχεδιασμών και την ποιότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος. 
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Είναι πολύ ουσιαστικό οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο των σύγχρονων 

παιδαγωγικών αντιλήψεων για το ρόλο τους στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, 

να κατανοούν πόσο σημαντικό είναι να αναστοχάζονται πάνω στη δουλειά τους, να 

προβληματίζονται, να θέτουν ερωτήματα και προοπτικές, να αναπτύσσουν τις οπτικές 

και τις προσδοκίες τους, να αναλύουν, να ερμηνεύουν, να κατανοούν και να παίρνουν 

συνειδητές αποφάσεις ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται με επιτυχία και 

αποτελεσματικότητα στις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. 

Αναλυτικότερα επιχειρείται η θεωρητική προσέγγιση της μεθόδου που επιλέχθηκε για 

την παρούσα έρευνα. Ειδικότερα, παρουσιάζονται η προβληματική της έρευνας, η 

σημαντικότητα και η επικαιρότητά της, ο σκοπός, οι στόχοι και τα ερευνητικά 

ερωτήματα, καθώς και οι λειτουργικοί ορισμοί. Ακολουθεί εκτενής αναφορά στη 

μέθοδο της έρευνας δράσης και της μελέτης περίπτωσης καθώς και η αναλυτική 

περιγραφή του πλαισίου του νηπιαγωγείου στο οποίο υλοποιήθηκε η έρευνα. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, τα ερευνητικά 

εργαλεία, καθώς και οι τρόποι συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων. 

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των ηθικών ζητημάτων της 

ερευνητικής δεοντολογίας και της υποκειμενικότητας του ερευνητή. 
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από εννέα ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

περιγράφεται το ερευνητικό πρόβλημα που θέτει η έρευνα ενώ στη δεύτερη ενότητα 

επισημαίνονται η σημασία και η επικαιρότητα της έρευνας. Η τρίτη ενότητα 

παρουσιάζει το σκοπό, τους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα ενώ στην τέταρτη 

ενότητα περιγράφονται οι λειτουργικοί ορισμοί. Στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζεται 

το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας. Αναλυτικότερα περιγράφονται η έρευνα δράσης 

και η μελέτη περίπτωσης και αναλύεται, εν συνεχεία, το πλαίσιο της σχολικής μονάδας 

στην οποία υλοποιήθηκε η έρευνα. Στην έκτη ενότητα γίνεται περιγραφή του δείγματος 

που συμμετείχε στην έρευνα. Η έβδομη ενότητα περιλαμβάνει την παρουσίαση των 

ερευνητικών εργαλείων. Ειδικότερα, περιγράφεται η διαδικασία συλλογής των 

ερευνητικών δεδομένων και οι μέθοδοι ανάλυσής τους. Στην όγδοη ενότητα 

παρουσιάζονται τα ηθικά διλήμματα και τα δεοντολογικά ζητήματα της έρευνας ενώ 

με την ένατη ενότητα ολοκληρώνεται το παρόν κεφάλαιο μέσα από την περιγραφή του 

ζητήματος της υποκειμενικότητας του ερευνητή. 

 

5.1 Προβληματική της έρευνας 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών προσχολικής 

αγωγής χρησιμοποιεί στα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης ένα εύρος ποικίλων 

μεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης αποσκοπώντας να δώσει μια ακριβή εικόνα της 

ανάπτυξης και της μάθησης των μικρών παιδιών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Πολυάριθμες μελέτες αναφορικά με την αξιολόγηση των μικρών παιδιών έχουν 

αποδείξει ότι οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης συνιστούν δυναμικά εργαλεία που 

αποτυπώνουν τα μονοπάτια της μάθησης, της εξέλιξης και της ανάπτυξης των παιδιών 
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μέσα από την καθημερινή τους εκπαιδευτική πραγματικότητα  (Bagnato, 2007; Fiore, 

2012; Frey, Schmitt & Allen, 2012; Gullo, 2005).  

Αναμφίβολα, η αυθεντική αξιολόγηση, όπως προκύπτει από τη μελέτη της 

βιβλιογραφίας (Mindes, 2011; Puckett & Black, 2008; Soderman, 2016), κερδίζει 

ολοένα και περισσότερο έδαφος στα προγράμματα προσχολικής αγωγής, καθώς 

αποτιμά ολιστικά την εξέλιξη και την πρόοδο των παιδιών σε όλους τους τομείς 

ανάπτυξής τους στο πλαίσιο καθημερινών αυθεντικών καταστάσεων και ρεαλιστικών 

συνθηκών (Swaffield, 2011; Wortham, 2008). Ερευνητικές μελέτες υποστηρίζουν 

σθεναρά τη χρήση της εναλλακτικής-αυθεντικής αξιολόγησης έναντι των 

παραδοσιακών μορφών, καθώς εμπλέκει τον ίδιο το μαθητή αλλά και τους γονείς στις 

ανάλογες διαδικασίες και αποτιμά με τεκμηριωμένο και αξιόπιστο τρόπο το πλαίσιο 

δράσης και σκέψης του μαθητή (Clinton & Guilar, 2016; Dennis, Rueter & Simson, 

2013; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; Ρεκαλίδου, 2011). 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της 

συμμετοχής των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών, η διαδικασία της εναλλακτικής 

αξιολόγησης ενθαρρύνει και στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την ενεργό συμμετοχή και την 

εμπλοκή των γονέων προς όφελος των παιδιών (Billman, Geddes & Hedges, 2005; 

Hall, Rutland & Grisham-Brown, 2011; Peters et al., 2008). Μελετώντας τα ερευνητικά 

δεδομένα, διαπιστώνεται ότι οι γονείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, όταν συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης των 

παιδιών τους, καθώς υποστηρίζουν και ενισχύουν με τον ρόλο τους την εξέλιξη και την 

ανάπτυξη των παιδιών τους (Γρηγοριάδης, Μπιρμπίλη & Παπανδρέου, 2016; 

Rockwell, Andre & Hawley, 2010). 

Η διαδικασία της ερμηνείας, της ανάλυσης και της αξιοποίησης των 

αξιολογικών δεδομένων αποτελεί μια ουσιώδη και ύψιστης σημασίας διαδικασία για 

τους εκπαιδευτικούς, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη αφενός με την αποτίμηση της 

εξελικτικής πορείας των μαθητών και αφετέρου με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Heritage & Yeagley, 2005; Herman & Gribbons, 2001). Η 

λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων, ως διεργασία μετασχηματισμού και 

αποκωδικοποίησης των δεδομένων της αξιολόγησης, καθοδηγεί τον/την εκπαιδευτικό 

σε διεργασίες βελτίωσης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας στην καθημερινή 

εκπαιδευτική του/της πρακτική, επιτυγχάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την επίτευξη των 
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επιθυμητών στόχων και την ωφέλεια των παιδιών και των οικογενειών τους (Lai & 

Schildkamp, 2013; Skalski & Romero, 2011; Wayman, Spikes & Volonnino, 2013). 

Συνεπώς, από το παραπάνω πλαίσιο αναδύονται οι τρεις άξονες της παρούσας 

ερευνητικής μελέτης, οι οποίοι είναι:  

α) Ο πρώτος άξονας σχετίζεται με την πρακτική εφαρμογή ενός αξιολογικού 

εργαλείου, το οποίο ανήκει στις εναλλακτικές-αυθεντικές μορφές αξιολόγησης και 

αποτιμά την εξέλιξη και τη μαθησιακή πορεία των μικρών παιδιών βάσει του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών.  

β) Ο δεύτερος άξονας αφορά τη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο 

πλαίσιο της αξιοποίησης των αξιολογικών δεδομένων του εργαλείου αξιολόγησης που 

χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της προόδου των παιδιών. 

γ) Ο τρίτος άξονας αναφέρεται στις στάσεις και τις απόψεις των γονέων αναφορικά 

με τις διαστάσεις και τις πτυχές της αξιολόγησης των παιδιών τους, μέσω της χρήσης 

ενός διαμορφωτικού εργαλείου εναλλακτικής αξιολόγησης βασισμένου στο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών. 

Συνοψίζοντας, η παρούσα έρευνα εστιάζει στην ανάδειξη της εφαρμογής ενός 

αξιολογικού εργαλείου βασισμένου στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην 

προσχολική τάξη, στη διασύνδεσή του με τη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού και στη διερεύνηση και την αποτύπωση των στάσεων και των απόψεων 

των γονέων σε σχέση με το πλαίσιο και το συγκείμενο της εναλλακτικής-αυθεντικής 

αξιολόγησης στην προσχολική βαθμίδα εκπαίδευσης. 

 

5.2 Σημαντικότητα-επικαιρότητα της έρευνας 

 

Στις μέρες μας, η διεθνής επιστημονική συζήτηση για την αξιολόγηση και τη 

μάθηση των μικρών παιδιών διαπιστώνεται καταγεγραμμένη και αποτυπωμένη μέσα 

από πολυάριθμες ερευνητικές εργασίες και μελέτες, καθώς υπάρχει μια ευρεία 

τεκμηριωμένη επιστημονικά αποδοχή της θεώρησης ότι η αξιολόγηση και η μάθηση 

αποτελούν σημαντικές παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιών, η εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης, η συμβολή των σύγχρονων 
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θεωριών μάθησης, οι σύγχρονες αλλαγές απόψεων αναφορικά με τους σκοπούς της 

προσχολικής αγωγής γενικότερα και του νηπιαγωγείου ειδικότερα οδήγησαν στην 

αποδοχή και στην αναγνώριση της αξιολόγησης ως αναπόσπαστου μέρους της 

σύγχρονης διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας.  

Από τη δεκαετία του 1980, η έννοια της αξιολόγησης άρχισε να μελετάται 

συστηματικά ως προς τους σκοπούς, το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά, τα 

αντικείμενα, τα κριτήρια, τις μορφές, τις μεθόδους και τα αποτελέσματά της από 

διεθνείς οργανισμούς και αρμόδιους φορείς (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008). 

Σύμφωνα με τις οδηγίες τους, η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο οφείλει να είναι φιλική 

προς τα παιδιά, να λαμβάνει υπόψη τη μοναδικότητά τους, τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντά τους, να συνδέεται με τους σκοπούς και τους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών, να προσφέρει αξιόπιστες πληροφορίες σε εκπαιδευτικούς και 

γονείς, να αξιοποιεί τα αποτελέσματα, να βοηθά τα παιδιά στην πρόοδο, τη βελτίωση 

και την εξέλιξή τους και να συμβάλει αντίστοιχα στη βελτίωση του ίδιου του 

εκπαιδευτικού (Ρεκαλίδου, 2016). 

Ταυτόχρονα, η εμφάνιση των εναλλακτικών προσεγγίσεων αξιολόγησης και η 

εφαρμογή τους στο πεδίο της προσχολικής εκπαίδευσης εκτόξευσε το ενδιαφέρον των 

μελετητών και των εκπαιδευτικών, καθιστώντας τις εναλλακτικές-αυθεντικές μορφές 

αξιολόγησης των μικρών παιδιών ως μια εντελώς διαφορετική και σύγχρονη θεώρηση 

της αξιολογικής διαδικασίας, καθώς η εναλλακτική προσέγγιση στο χώρο του 

νηπιαγωγείου λογίζεται ως μια μαθησιακή και αναστοχαστική διαδικασία, όπου το 

παιδί, οι συνομήλικοί του, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς έχουν πλέον ενεργό και 

συμμετοχικό ρόλο (Lam, 2008; Swaffield, 2011). Ευρήματα πολυάριθμων μελετών 

εξαίρουν τη χρήση των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης ως αυθεντικά εργαλεία 

αποτύπωσης της εξέλιξης και της προόδου των παιδιών σε όλες τις μαθησιακές 

περιοχές βάσει του αναλυτικού προγράμματος σπουδών (Losardo & Notari-Syverson, 

2011; Fiore, 2012; Frey, Schmitt & Allen, 2012). 

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της 

προσχολικής εκπαίδευσης, γίνονται σαφείς και εκτενείς αναφορές για το ρόλο της 

αξιολόγησης ενώ παρέχονται παράλληλα πληροφορίες-προτάσεις-σχεδιασμοί για τη 

διαδικασία της αξιολόγησης του νηπίου και τη χρήση των εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης. Σημαντικά και νέα στοιχεία που διαπιστώνονται, μέσα από τη μελέτη 
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των νομοθετημάτων, είναι ότι η σύγχρονη προσέγγιση της αξιολόγησης στην ελληνική 

προσχολική εκπαίδευση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω ζητήματα: α) στο ρόλο 

του/της εκπαιδευτικού, β) στην εμπλοκή του παιδιού στην αξιολόγησή του, και γ) στο 

ρόλο των γονέων στην αξιολόγηση του παιδιού. 

Παρά όμως την εξέλιξη και την πρόοδο που αναφέρθηκε, κρίνεται αναγκαίο για 

κάθε εκπαιδευτικό να αξιοποιεί τα δεδομένα της αξιολόγησης προκειμένου να λάβει 

αποφάσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Παρόλο που ο Οδηγός Νηπιαγωγού (2006) 

φέρει τον εύστοχο τίτλο “Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και δημιουργικά περιβάλλοντα 

μάθησης” , δε διαφαίνεται μερικές φορές με ευκρίνεια η αξιοποίηση και η σύνδεση της 

αξιολόγησης του νηπίου σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

στην καθημερινή διδακτική πρακτική των νηπιαγωγών. Αυτό σημαίνει πως τα 

δεδομένα και τα αποτελέσματα της αξιολογικής διαδικασίας αντιμετωπίζονται από 

τους/τις εκπαιδευτικούς, ως επί το πλείστο, ως συλλογή ενός όγκου πληροφοριών 

διερεύνησης και αποτίμησης της εξέλιξης των παιδιών και των παιδαγωγικών 

πρακτικών που εφαρμόζονται στην τάξη. 

Το ζήτημα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων έχει 

απασχολήσει μελετητές και ερευνητές από πολύ παλιά και συνεχίζει και στις μέρες μας 

να βρίσκεται στο κέντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος. Οι αναστοχαστικές 

διαδικασίες και δράσεις του/της εκπαιδευτικού, οι οποίες συνάδουν με τη λήψη 

τεκμηριωμένων και παιδαγωγικά αξιόπιστων αποφάσεων, που αφορούν το σχεδιασμό 

και την οργάνωση του περιεχομένου της μάθησης και της διδασκαλίας, συνιστούν 

βασικό αντικείμενο εξέτασης και προβληματισμού στο πεδίο της προσχολικής τάξης 

για την εκπαιδευτική κοινότητα καθώς είναι ανάγκη, βάσει των συγχρόνων αλλαγών 

στις θεωρίες για τη μάθηση, τη διδασκαλία και την εκπαίδευση των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, να αποτελέσουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο των αντίστοιχων 

διδακτικών ενεργειών προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικές οι εκπαιδευτικές 

πρακτικές και να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες (Carter & Nutbrown, 2013; Pedder & 

James, 2012; Wiliam, 2018), η ερμηνεία και η κατανόηση των δεδομένων της 

αξιολόγησης που αφορούν την πρόοδο και την εξέλιξη των μαθητών λειτουργεί με 

ανατροφοδοτικό τρόπο για κάθε εμπλεκόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς η 

χρήση τους από τον/την εκπαιδευτικό και τους μαθητές συμβάλει στη λήψη 
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εκπαιδευτικών αποφάσεων σχεδιασμού μελλοντικών βημάτων, ώστε να βελτιωθεί και 

να ενισχυθεί η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Όταν ο/η εκπαιδευτικός συλλάβει 

το νόημα της προαναφερόμενης θεωρητικής παραδοχής, τότε θα μπορέσει να 

συνειδητοποιήσει, στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης, ότι η συλλογή στοιχείων και 

πληροφοριών και η ερμηνεία των αξιολογικών δεδομένων θα τον/την βοηθήσουν να 

λαμβάνει αποφάσεις για τις μελλοντικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του/της, 

αποσκοπώντας πάντα στη διαρκή υποστήριξη, βελτίωση και εξέλιξη του παιδιού και 

στο σχεδιασμό κατάλληλων μαθησιακών επιδιώξεων σε σχέση με τις ανάγκες του. 

Εφαρμόζοντας εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στο χώρο της προσχολικής 

εκπαίδευσης, μέσα από τη χρήση ενός εργαλείου αξιολόγησης βασισμένης στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, όπως είναι το εργαλείο Work Sampling System, και 

αξιοποιώντας τα παραγόμενα δεδομένα στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού, καταβάλλεται μια προσπάθεια σύζευξης και ενοποίησης της αξιολόγησης 

και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, ώστε να υποστηριχθεί ο/η εκπαιδευτικός στη 

σύνθετη διαδικασία της καθημερινής του/της εκπαιδευτικής πρακτικής, δίνοντας 

έμφαση αφενός στην πρόοδο και εξέλιξη του κάθε παιδιού και αφετέρου στη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου και στην επαγγελματική μάθηση 

και ανάπτυξη του ίδιου του/της εκπαιδευτικού.  

Όπως προκύπτει από τις ερευνητικές μελέτες εφαρμογής του συγκεκριμένου 

εργαλείου αξιολόγησης σε χιλιάδες τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης διεθνώς, οι 

αποτελεσματικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, παιδιών και γονέων 

επιδρούν σε σημαντικό βαθμό στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στην 

ενθάρρυνση της γονεϊκής συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην κοινωνική 

και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και στην αξιολόγηση της εξέλιξης και της 

προόδου τους με έγκυρα και σαφή κριτήρια. Παρόλο που τα ερευνητικά ευρήματα της 

ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας καταδεικνύουν τη σημαντικότητα της 

διαμορφωτικής και εναλλακτικής αξιολόγησης, ως βασική παράμετρο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης δεν 

εφοδιάζονται επαρκώς με την κατάλληλη ενίσχυση και εκπαίδευση και δεν 

προετοιμάζονται κατάλληλα ώστε να επιλέγουν κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης, οι 

οποίες να είναι αποτελεσματικές προς όφελος της ανάπτυξης και εξέλιξης των μικρών 

παιδιών και να πλαισιώνουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πράξης. 
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Επιπλέον, αν και η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης έχει 

συμπεριλάβει μεταξύ άλλων και τη συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία της 

αξιολόγησης των μικρών παιδιών, τα τελευταία μόλις χρόνια άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται και να αξιοποιούνται τεχνικές και μέθοδοι αξιολόγησης που 

ενθαρρύνουν και παροτρύνουν τους γονείς να εμπλέκονται τόσο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία όσο και στην αξιολόγηση των παιδιών τους. Ως εκ τούτου, η χρήση ενός 

εργαλείου αξιολόγησης, όπως είναι το μοντέλο αξιολόγησης Work Sampling System, 

το οποίο υποστηρίζει και αξιοποιεί τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, παιδιών και 

γονέων, συνάδει με τους στόχους και τις μαθησιακές επιδιώξεις του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών και δίνει έγκυρα και μετρήσιμα αποτελέσματα για τις 

επιδόσεις των μικρών μαθητών έρχεται να καλύψει τα ερευνητικά κενά στην ελληνική 

προσχολική εκπαίδευση σε σχέση τόσο με τις ανάγκες των νηπιαγωγών για την 

εναλλακτική αξιολόγηση των παιδιών και τη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού όσο και με τις απαιτήσεις των γονέων για τη σημασία της αξιολόγησης σε 

ό,τι αφορά την πρόοδο και την ανάπτυξη των παιδιών τους στο μαθησιακό και 

κοινωνικό περιβάλλον της τάξης του νηπιαγωγείου. 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να εφαρμόσει ένα εργαλείο αξιολόγησης 

βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα και να συσχετίσει τη λειτουργία της λήψης 

αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού με το πλαίσιο της αξιολογικής διαδικασίας στο 

νηπιαγωγείο. Συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη και γεφυρώνοντας το χάσμα 

ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και την παιδαγωγική πράξη, ο ερευνητής-

εκπαιδευτικός πρόκειται να αναπτύξει την εκπαιδευτική θεωρία και να την 

ενσωματώσει στις εκπαιδευτικές του πρακτικές, προσεγγίζοντας μέσα από την 

προοπτική του σήμερα και των προσωπικών του βιωμάτων, τη σημασία της 

αξιολόγησης και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο χώρο του νηπιαγωγείου και να 

αναδείξει χρήσιμες παιδαγωγικές πρακτικές και προτάσεις. Αξιοποιώντας ένα έγκριτο 

εργαλείο αξιολόγησης, παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς γίνονται συνοδοιπόροι και 

υπεύθυνοι στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, καταδεικνύοντας κατ’ αυτό τον 

τρόπο την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων. 

Στη βάση των προαναφερόμενων θεωρήσεων, η προσπάθεια εφαρμογής ενός 

έγκυρου και αξιόπιστου εργαλείου αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα και σύνδεσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού με το πλαίσιο της αξιολογικής διαδικασίας στο νηπιαγωγείο, καταδεικνύει 
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τη σημαντικότητα του παρόντος ερευνητικού εγχειρήματος. Σε ένα ευέλικτο και 

πλούσιο από κάθε άποψη εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπως είναι αυτό του νηπιαγωγείου, η 

εφαρμογή της αξιολόγησης βάσει αναλυτικού προγράμματος, μέσω ενός έγκυρου και 

αξιόπιστου εργαλείου, μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική και δυναμική πρόταση 

με πολλαπλά οφέλη τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τους μαθητές και τους 

γονείς τους αντίστοιχα.  

Η επικαιρότητα του παρόντος ερευνητικού εγχειρήματος συνάδει με τις 

επιστημονικές συζητήσεις και διερευνήσεις των τελευταίων δεκαετιών και τις νέες 

θεωρητικές προτάσεις που εμφανίστηκαν και επηρέασαν τη διδακτική σκέψη και 

πράξη αναφορικά με το θέμα των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και το ζήτημα 

του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στις διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες. Η 

απαίτηση της σημερινής πραγματικότητας της εκπαίδευσης, όπως επισημαίνει η 

Ρεκαλίδου (2011), είναι «η αξιολόγηση της μάθησης του μαθητή να προχωρήσει πέρα 

από την κυρίαρχη λογική του ελέγχου και της διαπίστωσης, να αναπτύξει δυναμικές 

συνιστώσες και να αναλάβει παιδαγωγικό ρόλο στην τάξη» (σελ. 15). Ταυτόχρονα, η 

χρήση και η αξιοποίηση των δεδομένων της αξιολόγησης μπορεί να αποτελέσει 

εφαλτήριο για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων ή σχεδίων δράσης στο 

πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Ενσωματώνοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης και δίνοντας 

έμφαση στη σημασία των εκπαιδευτικών σχεδιασμών στο πεδίο της προσχολικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, αναπτύσσονται διαφορετικές θεωρήσεις και συνάμα 

δυναμικές προοπτικές που έχουν ένα κοινό προσανατολισμό: την προαγωγή της 

μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης του μαθητή. 

 

5.3 Σκοπός της έρευνας, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τη διαδικασία 

χρήσης και εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης των μικρών παιδιών στο 

νηπιαγωγείο και τη σύνδεσή της με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, προκειμένου να 

διερευνήσει τα παρακάτω ερωτήματα: 
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1. Μπορεί η διαμορφωτική μέθοδος αξιολόγησης των νηπίων (με την χρήση του 

εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System) να παράσχει δεδομένα κατάλληλα για 

την αξιολόγηση της μαθησιακής προόδου των νηπίων (data-driven assessment), και αν 

ναι, με ποιους τρόπους; 

2. Μπορούν τα δεδομένα της διαμορφωτικής αξιολόγησης να βοηθήσουν τον 

εκπαιδευτικό στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη 

συνεχή ανατροφοδότηση αυτού (instructional decision making and feed back), και αν 

ναι, με ποιους τρόπους; 

3. Μπορεί η χρήση της διαμορφωτικής αξιολόγησης μέσω του εργαλείου 

αξιολόγησης Work Sampling System να επηρεάσει τις απόψεις των γονέων σχετικά με 

τη μαθησιακή πρόοδο των παιδιών τους; 

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αποσκοπεί να εξετάσει το 

είδος και την καταλληλότητα των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση του 

εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System ώστε να βοηθήσουν τον/την 

εκπαιδευτικό στη διαδικασία της αξιολόγησης της μαθησιακής προόδου των παιδιών. 

Με βάση το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα εξετάζεται η σύνδεση των αξιολογικών 

δεδομένων της διαμορφωτικής αξιολόγησης με αποφάσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

που οφείλει να λάβει ο/η εκπαιδευτικός και με τη δική του/της ανατροφοδότηση. Με 

τη χρήση της διαμορφωτικής αξιολόγησης γενικότερα και του εργαλείου αξιολόγησης 

Work Sampling System ειδικότερα, επιδιώκεται η επιβεβαίωση ή η διάψευση των 

προαναφερόμενων παραδοχών. Τέλος, στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα εξετάζεται το 

κατά πόσο η χρήση της μεθόδου της διαμορφωτικής αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο 

μπορεί να επηρεάσει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό τις απόψεις των γονέων για τη μάθηση 

και την εξέλιξη των παιδιών.  

Συνεπώς, από την παρούσα έρευνα αναμένεται αφενός να αναδειχθεί και να 

επιβεβαιωθεί η διαπίστωση της συμβολής της διαμορφωτικής μεθόδου αξιολόγησης, 

μέσα από τη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System, στη λήψη 

δεδομένων που βοηθούν τόσο στην κατανόηση και στην ερμηνεία της μαθησιακής 

ανάπτυξης και εξέλιξης των μικρών παιδιών όσο και στη λήψη σημαντικών 

αποφάσεων που συνάδουν με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της καθημερινής 

εκπαιδευτικής πρακτικής και αφετέρου να αποτυπωθούν τόσο τα πλεονεκτήματα όσο 

και τα μειονεκτήματα της διαμορφωτικής αξιολόγησης από τη χρήση του εργαλείου 
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αξιολόγησης Work Sampling System, μέσω της μελέτης των αντίστοιχων απόψεων των 

γονέων στο πλαίσιο της αξιολόγησης της μαθησιακής προόδου των παιδιών τους. 

 

5.4 Λειτουργικοί ορισμοί 

 

Αρκετές θεωρίες στις κοινωνικές επιστήμες αναφέρονται σε έννοιες που δεν 

προσδιορίζονται επακριβώς (Schnell, Hill & Esser, 2014). Συνεπώς, για να 

αξιοποιηθούν στην επιστημονική έρευνα διάφορες έννοιες, πρέπει να μπορεί να 

εξακριβωθεί η ύπαρξή τους από την επιστημονική κοινότητα. Κατά τη διαδικασία 

διατύπωσης του σκοπού, του θεωρητικού πλαισίου και των υποθέσεων μιας έρευνας, 

χρησιμοποιούνται όροι των οποίων η σημασία διαφοροποιείται από έρευνα σε έρευνα. 

Προκειμένου να μην υπάρχει παρερμηνεία των όρων και για να γίνονται αντιληπτοί 

και κατανοητοί από τους μελετητές, ο ερευνητής διασαφηνίζει τους όρους και τις 

έννοιες μέσα από τη χρήση των λειτουργικών ορισμών (operational definitions), ώστε 

να υπάρχουν τα ίδια σημεία αναφοράς (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικότερες μεταβλητές της έρευνας, ακολουθεί ο 

λειτουργικός ορισμός τους ως εξής: 

Εναλλακτική-αυθεντική αξιολόγηση ορίζεται η διαδικασία η οποία αποβλέπει 

στην αποτίμηση της προόδου και της εξέλιξης των παιδιών σε αυθεντικές συνθήκες 

μάθησης και διδασκαλίας. Η εναλλακτική-αυθεντική αξιολόγηση γίνεται μαζί με το 

παιδί βάσει των πρωτογενών πηγών (των έργων), δίνοντας έμφαση στη διαδικασία 

κατάκτησης της γνώσης, στην ικανότητα διαχείρισής της και στην πολλαπλή εφαρμογή 

της.  

Δεδομένα εναλλακτικής-αυθεντικής αξιολόγησης ορίζονται τα διακριτά στοιχεία 

που προκύπτουν από τις διαδικασίες της αξιολόγησης και περιγράφουν ή 

αντιπροσωπεύουν έννοιες και πληροφορίες που αφορούν τα αντικείμενα της 

αξιολόγησης. 

Λήψη αποφάσεων ορίζεται η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος, μιας 

κατάστασης, ενός συμβάντος ή ενός φαινομένου, μέσα από την επιλογή και την 
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εφαρμογή της προσφορότερης λύσης που προσφέρεται αποσκοπώντας στη διασφάλιση 

της επίτευξης των προσδοκώμενων και επιθυμητών στόχων. 

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία λαμβάνονται 

αποφάσεις που αφορούν και καθορίζουν τις διδακτικές ενέργειες σε σχέση με τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες, τις μαθησιακές εμπειρίες, τις διδακτικές στρατηγικές και το 

μαθησιακό περιβάλλον, τα οποία εμπεριέχονται και ενσωματώνονται στο ευρύτερο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, αποσκοπώντας στην 

ενδυνάμωση και στην ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του 

εκπαιδευτικού έργου. 

 

5.5 Η μέθοδος 

 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να παρουσιάσει την εφαρμογή ενός εργαλείου 

αξιολόγησης βάσει αναλυτικού προγράμματος σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, να 

συσχετίσει την αξιοποίηση των αξιολογικών δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση 

του εργαλείου αξιολόγησης με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού και να καταγράψει τις απόψεις και τις στάσεις των γονέων αναφορικά με 

την αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας, πριν και μετά από τη χρήση και 

εφαρμογή του εργαλείου εναλλακτικής αξιολόγησης στην τάξη.  

Ένας από τους πολλούς τρόπους κατηγοριοποίησης των ερευνών είναι αυτός 

που ταξινομεί τις έρευνες βάσει του σκοπού που εξυπηρετεί καθεμία. Ανάλογα με το 

σκοπό που εξυπηρετεί μια έρευνα, μπορεί να ταξινομηθεί στις ποσοτικές ή ποιοτικές. 

Η ποσοτική έρευνα χρησιμοποιείται, συνήθως, για την εύρεση των σχέσεων μεταξύ 

των μεταβλητών και διεξάγεται με αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο ενώ η ποιοτική 

έρευνα αποβλέπει στην εξερεύνηση και λεπτομερή κατανόηση των φαινομένων και 

διεξάγεται με υποκειμενικό και μεροληπτικό τρόπο (Creswell, 2011; Παπαναστασίου 

& Παπαναστασίου, 2016).  

Ειδικότερα, η ποσοτική έρευνα ασχολείται με προβλήματα που απαιτούν την 

εξήγηση των σχέσεων ανάμεσα στις μεταβλητές. Ο ερευνητής προσπαθεί με 

αντικειμενικό τρόπο να βρει τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω του παραμένοντας 

ανεπηρέαστος από τις προσωπικές του αξίες και αποστασιοποιημένος ενώ παράλληλα 
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συλλέγει τα δεδομένα με διάφορα εργαλεία μέτρησης και προχωρά στην ανάλυσή τους 

μέσα από τη χρήση ποικίλων στατιστικών τεχνικών (Creswell, 2011). 

Αντίθετα, η ποιοτική έρευνα αποσκοπεί στην κατανόηση και την ερμηνεία του 

κοινωνικού κόσμου, βασίζεται σε ελαστικές και ευαίσθητες μεθόδους παραγωγής 

δεδομένων, χρησιμοποιεί μεθόδους ανάλυσης οι οποίες προϋποθέτουν την κατανόηση 

της συνθετότητας και του πλαισίου και αποβλέπει στην παραγωγή ολιστικής 

αντίληψης, δίνοντας έμφαση σε στοιχεία τα οποία εμφανίζονται στο φυσικό και 

κοινωνικό τους περιβάλλον (Mason, 2011).  

Για τη διερεύνηση του σκοπού και των ερωτημάτων της παρούσας έρευνας, 

ακολουθήθηκε το πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας και μεθοδολογίας, καθώς μέσα σε 

αυτό αξιοποιήθηκαν ποικίλες μέθοδοι και τεχνικές οι οποίες παρουσιάζονται διεξοδικά 

στη συνέχεια της μελέτης. Η παρούσα έρευνα αξιοποιεί δύο ερευνητικές μεθόδους: α) 

την έρευνα δράσης, και β) τη μελέτη περίπτωσης.  

Η επιλογή της έρευνας δράσης για την ανάπτυξη της εν λόγω έρευνας κρίθηκε 

ως η πλέον συμβατή και κατάλληλη με το σκοπό και τους στόχους της έρευνας καθώς 

η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας τη 

διερεύνηση των διδακτικών τους πρακτικών μέσα από συνεργατικές και 

αναστοχαστικές δράσεις συμβάλλοντας στην βελτίωση της εκπαιδευτικής 

καθημερινότητας μέσω εκπαιδευτικών αλλαγών και καινοτομιών (Altrichter, Posch & 

Somekh, 2001). Αντίστοιχα, βασικό πλεονέκτημα της μελέτης περίπτωσης, η οποία 

επιλέχθηκε για την παρούσα έρευνα, ήταν η δυνατότητα που δόθηκε στον ερευνητή να 

αφοσιωθεί σε μία συγκεκριμένη κατάσταση στο καθημερινό εργασιακό του 

περιβάλλον και να διακρίνει την πληθώρα των διαδικασιών, οι οποίες αλληλεπιδρούν 

σε ένα συγκεκριμένο και καθορισμένο πλαίσιο (Bryman, 2016).  

 

5.5.1 Η έρευνα δράσης 

 

Η έρευνα δράσης (action research) αποτελεί μια μορφή υποκειμενικής έρευνας, 

όπου η μελέτη ενός προβλήματος συνδυάζεται με κάποια κοινωνική ή εκπαιδευτική 

παρέμβαση αποσκοπώντας στην επίλυσή του. Η σύνδεση των όρων “έρευνα” και 

“δράση” υπογραμμίζει τη σημασία των στοιχείων αυτής της προσέγγισης η οποία 
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εμπεριέχει τη δοκιμή ιδεών, ως απαραίτητο μέσο βελτίωσης των κοινωνικών συνθηκών 

και ενίσχυσης της γνώσης (Kemmis, McTaggert & Nixon, 2014). Η έρευνα δράσης, 

όπως επισημαίνουν οι Κατσαρού και Τσάφος (2003), είναι μια ερευνητική διαδικασία 

η οποία «προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων στο πεδίο που 

ερευνάται» (σελ. 14). 

Ανατρέχοντας ιστορικά στη διεθνή βιβλιογραφία, η έρευνα δράσης, ως 

ερευνητική μεθοδολογία και στρατηγική, προβλήθηκε αρχικά από τον φιλόσοφο και 

παιδαγωγό John Dewey κατά τη δεκαετία του 1920 και στη συνέχεια από τον 

κοινωνικό ψυχολόγο Kurt Lewin στη δεκαετία του 1940, ο οποίος τη χρησιμοποίησε 

προκειμένου να επιφέρει κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές και να βελτιώσει τις 

κοινωνικές συνθήκες διάφορων κοινωνικών ομάδων που αντιμετώπιζαν προβλήματα 

(Κατσαρού, 2016). Κατά τη δεκαετία του 1950, ο Stephen Corey οργάνωσε ερευνητικά 

προγράμματα σχετικά με την εκπαίδευση προσδιορίζοντας την έρευνα δράσης ως τη 

διαδικασία με την οποία οι εκπαιδευτικοί στοχεύουν στη βελτίωση του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών αναλύοντας τα προσωπικά τους προβλήματα και τις δυσκολίες 

που συναντούν στην καθημερινότητα της τάξης τους (Anderson, Herr & Nihlen, 2007; 

Κατσαρού & Τσάφος, 2003).  

Κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960, η έρευνα δράσης μεταφέρθηκε στο 

παρασκήνιο, λόγω κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών αλλαγών και επανήλθε 

στο εκπαιδευτικό προσκήνιο τη δεκαετία του 1970, αποκτώντας νέα δυναμική μέσω 

του έργου του Lawrence Stenhouse. Ο Stenhouse και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν το 

κίνημα του εκπαιδευτικού ερευνητή προβάλλοντας την κυρίαρχη ιδέα του 

εκπαιδευτικού που στοχάζεται και χρησιμοποιεί την κριτική του σκέψη στο πεδίο της 

έρευνας και της διδασκαλίας (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). Η ανάπτυξη των ιδεών του 

Stenhouse συνέβαλλε στη δημιουργία δύο σημαντικών σχολών στο χώρο της έρευνας 

δράσης: η πρώτη στη Μ. Βρετανία με επικεφαλής τον John Elliot που υιοθέτησε τον 

πρακτικό προσανατολισμό και ερμηνευτικό χαρακτήρα της έρευνας δράσης και η 

δεύτερη στην Αυστραλία με κεντρικό πρόσωπο τον Stephen Kemmis που συνέδεσε την 

έρευνα δράσης με την κριτική θεωρία (Κατσαρού & Τσάφος, 2003; Willis & Edwards, 

2014).  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η έρευνα δράσης βρήκε απήχηση μέσα από 

τον Donald Schӧn, ο οποίος υποστήριξε την αναστοχαστική λογική του 
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επαγγελματισμού (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). Σημαντική υπήρξε η συμβολή των 

βρετανών ερευνητών Jean McNiff και Jack Whitehead στις αρχές της δεκαετίας του 

1990, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της αυτο-διερευνητικής μελέτης του εκπαιδευτικού 

(self-study enquiry), η οποία λογίζεται ως μια προσωπική διαδικασία διερεύνησης των 

πρακτικών των εκπαιδευτικών που διεξάγεται από τους ίδιους, με σκοπό την 

ενθάρρυνση των κοινωνικών αλλαγών, τη βελτίωση των πρακτικών, την προσωπική 

ανάπτυξη και την ενίσχυση του κύρους τους (Κατσαρού, 2016).   

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η έρευνα δράσης αποτελεί δημοφιλή ερευνητική 

προσέγγιση σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς υιοθετείται και προωθείται από πολλούς 

εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης, ερευνητές πανεπιστημίων κ.ά. ως 

δυναμικό μέσο και εργαλείο υλοποίησης βελτιωτικών αλλαγών. Παράλληλα, 

σημαντικές εκδόσεις εκπαιδευτικών περιοδικών, βιβλίων και συλλογικών τόμων 

κυκλοφορούν διεθνώς αναλύοντας θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της έρευνας 

δράσης ενώ οργανισμοί και ενώσεις (π.χ. American Educational Research Association, 

Centre for Action Research & Participatory Development, The Action Research 

Network of the Americas, The Collaborative Action Research Network, κ.ά.) που 

σχετίζονται με την εκπαιδευτική έρευνα επικεντρώνονται, μέσα από ομάδες ειδικού 

ενδιαφέροντος, σε συγκεκριμένα και ειδικά θέματα που αφορούν το ευρύ και σύνθετο 

πεδίο της έρευνας δράσης (Κατσαρού, 2016). 

Τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται διάφοροι 

ορισμοί της έρευνας δράσης. Για τον Kemmis (1983) και τους Carr και Kemmis (1986), 

η έρευνα δράσης είναι μια μορφή “αυτοκριτικής” έρευνας, την οποία υλοποιούν όσοι 

συμμετέχουν σε κοινωνικές καταστάσεις προκειμένου να βελτιώσουν τον ορθολογισμό 

και τη λογική:  

α) των δικών τους κοινωνικών πρακτικών,  

β) την κατανόηση των πρακτικών αυτών, και  

γ) τις καταστάσεις μέσα στις οποίες πραγματοποιούνται αυτές οι πρακτικές. 

Ο Elliot (1991) περιγράφει στον ορισμό του την έρευνα δράσης ως μια 

σχεδιασμένη διαδικασία, η οποία ασχολείται με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο 

υπάρχει σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Συνιστά δε τη μελέτη μιας κοινωνικής 

κατάστασης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της δράσης μέσα σε αυτήν. Σύμφωνα 
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με την McNiff (1995), η έρευνα δράσης αποτελεί ένα πρακτικό τρόπο να εξετάσει 

κάποιος τις πρακτικές του με απώτερο σκοπό τον έλεγχό τους και τη μελλοντική 

βελτίωσή τους.  

Ο Hopkins (2002) αντιλαμβάνεται την έρευνα δράσης ως μια ουσιώδη 

πειθαρχημένη λειτουργία που βασίζεται σε ερευνητικούς σχεδιασμούς με σκοπό τη 

βελτίωση και τη μεταρρύθμιση. Για τον Mills (2003), η έρευνα δράσης συνιστά ένα 

είδος συστηματικής έρευνας, η οποία διεξάγεται από ερευνητές εκπαιδευτικούς, 

διευθυντές, σχολικούς συμβούλους ή άλλους ενδιαφερόμενους στο διδακτικό τους 

περιβάλλον, αποσκοπώντας στη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με τον τρόπο 

λειτουργίας των συγκεκριμένων σχολείων, τον τρόπο διδασκαλίας ή την 

αποτελεσματικότητα της μάθησης των παιδιών. Η συλλογή και η ερμηνεία των 

πληροφοριών συμβάλλει στην κατανόηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων, στην 

ανάπτυξη αναστοχαστικών δεξιοτήτων και πρακτικών και στη βελτίωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων και του σχολικού περιβάλλοντος αντίστοιχα. 

Επιπρόσθετα, οι Cohen, Manion και Morrison (2008) υπογραμμίζουν ότι η 

έρευνα δράσης χρησιμοποιείται σχεδόν σε οποιοδήποτε περιβάλλον με προβλήματα 

που αφορούν τους ανθρώπους και αναζητά λύσεις ή διορθωτικές αλλαγές επιφέροντας 

επιθυμητά αποτελέσματα για όλους. Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι η έρευνα δράσης, 

ως ερευνητική διαδικασία, συνδυάζει στο πλαίσιο της:  

α) ένα κύκλο με την αναγνώριση του προβλήματος, το σχεδιασμό μιας 

παρέμβασης, την εφαρμογή της παρέμβασης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, 

 β) τις λειτουργίες του αναστοχασμού, της πολιτικής χειραφέτησης, της 

επαγγελματικής ανάπτυξης και της συμμετοχικής έρευνας, και  

γ) την εφαρμογή της κριτικής θεωρίας. 

Ο Tomal (2010) περιγράφει την έρευνα δράσης ως μια συστηματική διαδικασία 

επίλυσης εκπαιδευτικών προβλημάτων, η οποία είναι επιλεκτική ως προς τη 

μεθοδολογία που χρησιμοποιεί και επικεντρώνεται στο πρόβλημα που απασχολεί 

άμεσα τον/την εκπαιδευτικό. Η έρευνα δράσης προσδιορίζεται από τον Creswell 

(2011) ως μια οργανωμένη διερεύνηση, όπου εξετάζεται ένα πρακτικό πρόβλημα 

αποσκοπώντας στην εύρεση κάποιας λύσης. Συνιστά δε ένα αξιόλογο σχεδιασμό για 

τους διδάσκοντες-ερευνητές καθώς ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στους 
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συμμετέχοντες του σχολείου με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω της αλλαγής 

της.  

Σύμφωνα με τη Νόβα-Καλτσούνη (2006), η έρευνα δράσης αναφέρεται σε μια 

μορφή έρευνας που πραγματοποιείται “εν ώρα εργασίας” μέσα από την υλοποίηση 

μικρής κλίμακας παρέμβασης σε αυθεντικό περιβάλλον και αξιολόγησης αυτής της 

παρέμβασης. Απώτερος σκοπός της ερευνητικής διαδικασίας είναι η αύξηση της 

γνώσης αναφορικά με μια κατάσταση και η βελτίωσή της. Για την Πολύζου (2010), η 

έρευνα δράση σημαίνει 

«μαθαίνω μέσα από την πράξη: μία ομάδα ανθρώπων προσδιορίζει ένα 

πρόβλημα, κάνει κάτι για να το επιλύσει, εξετάζει πόσο επιτυχημένες ήταν οι προσπάθειές 

τους, και εάν δεν έχουν ικανοποιηθεί από αυτές τις προσπάθειες, επιχειρούν πάλι να 

μάθουν μέσα από την εμπειρία» (σελ. 571).  

Η Αυγητίδου (2014) ορίζει την έρευνα δράσης ως μια μορφή έρευνας στην 

οποία οι έννοιες της δράσης και της έρευνας εμπλέκονται μαζί. Παράλληλα, η έρευνα 

δράσης αποτελεί για τη συγγραφέα «επαγγελματική πρακτική και διαδικασία 

παραγωγής γνώσης» (σελ. 26). Παρομοίως, οι Ίσαρη και Πουρκός (2015) θεωρούν την 

έρευνα δράσης μια μορφή αναστοχαστικής έρευνας, που επιτρέπει στους 

συμμετέχοντες να κατανοούν και να βελτιώνουν τις πρακτικές τους παρεμβάσεις και 

να επιτυγχάνουν την ανασυγκρότηση των δυνάμεων τους μέσα από τη δημιουργική 

αξιοποίηση των αποθεμάτων ποικίλων εμπειριών. Η Κατσαρού (2016) ορίζει την 

εκπαιδευτική έρευνα δράσης ως  

«μια μορφή διερεύνησης που κάνουν οι ίδιοι οι επαγγελματίες πάνω στην 

πρακτική τους, κυρίως με στόχο να διερευνήσουν ζητήματα (ή προβλήματα) τοπικής 

εμβέλειας και να αναπτύξουν δράσεις (ή λύσεις) ώστε να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα 

που έχουν αναγνωρίσει βελτιώνοντας συνολικά την εκπαιδευτική συνθήκη μέσα στην 

οποία εργάζονται» (σελ.18).  

Σύμφωνα με τον Λιάμπα (2017), η έρευνα δράσης αποτελεί μια μέθοδο έρευνας  

«που αξιοποιείται κατ’ αρχάς από τους ανθρώπους για την αποκάλυψη και την 

κατανόηση της “σιωπηρής” γνώσης που ενυπάρχει στην πρακτική τους, τη βελτίωση 

αυτής της πρακτικής και την αλλαγή των καταστάσεων και των συνθηκών της 
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πραγματικότητας μέσα στις οποίες αυτή υλοποιείται, όμως, μπορεί να αξιοποιείται και 

για την αλλαγή της πραγματικότητας με σκοπό την έρευνά της». (σελ. 440).   

Συνοψίζοντας, η έρευνα δράσης συνιστά μια μεθοδολογία έρευνας και 

παρέμβασης, η οποία αποσκοπεί στην αναστοχαστική διερεύνηση των διάφορων 

κοινωνικών και εκπαιδευτικών καταστάσεων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση τους. 

Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία οι συμμετέχοντες εξετάζουν με 

συστηματικό τρόπο τις πρακτικές τους και το ανάλογο πλαίσιο, μέσα στο οποίο αυτές 

διαμορφώνονται, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες ερευνητικές τεχνικές. Ειδικότερα, οι 

στόχοι της έρευνας δράσης είναι:  

α) η κατανόηση της κατάστασης ή του προβλήματος, και  

β) η αλλαγή-βελτίωση, μέσω της συστηματικής έρευνας, της αυξανόμενης 

κατανόησης του προβλήματος και του κριτικού αναστοχασμού. 

Στην έρευνα δράσης, έχουν διαμορφωθεί αντίστοιχα μοντέλα βάσει των 

επιστημολογικών παραδοχών, των ερευνητικών στόχων και της σχέσης μεταξύ 

θεωρίας-πράξης και ερευνητή-ερευνώμενου (Κατσαρού, 2010). Αναγνωρίζοντας την 

επιρροή που έχει δεχτεί η έρευνα-δράση από τον πραγματισμό, την ερμηνευτική και 

την κριτική θεωρία, οι μορφές που μπορεί να πάρει, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

(Bryman, 2016; Cohen, Manion & Morrison, 2008; Κατσαρού, 2016; Κατσαρού & 

Τσάφος, 2003), είναι οι εξής: α) η τεχνική έρευνα-δράση, β) η πρακτική έρευνα-δράση, 

και γ) η χειραφετική έρευνα-δράση.  

Η τεχνική έρευνα δράσης στοχεύει στην παραγωγή τεχνικής γνώσης και 

αποσκοπεί στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών που 

δοκιμάζονται (Κατσαρού & Τσάφος, 2003; Τσιάμη, 2013). Σε αυτού του τύπου την 

έρευνα, της οποίας η επιστημολογική βάση είναι ο θετικισμός, η ερευνητική διαδικασία 

βασίζεται σε ένα προκαθορισμένο θεωρητικό πλαίσιο και εστιάζει στο αποτέλεσμα της 

διαδικασίας. Η τεχνοκρατική αυτή προσέγγιση προσκρούει στο συμμετοχικό 

χαρακτήρα της έρευνας δράσης καθώς δεν αναγνωρίζει τον ενεργητικό ρόλο των 

διδασκόντων στην ανάπτυξη της γνώσης. Παρόλα αυτά, μπορεί να επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα μέσα από την εντατική μελέτη και ανάλυση των εκπαιδευτικών 

πρακτικών και την προώθηση αντίστοιχων αλλαγών (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). 
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Η πρακτική έρευνα δράσης επιδιώκει την παραγωγή πρακτικής γνώσης και 

ενθαρρύνει την καλλιέργεια συνεργασίας και διαλόγου ανάμεσα στον ερευνητή και 

τους ερευνώμενους (Κατσαρού & Τσάφος, 2003; Τσιάμη, 2013). Απώτερος σκοπός 

της έρευνας δράσης είναι η βελτίωση της πρακτικής του/της εκπαιδευτικού, ως 

αποτέλεσμα της ερμηνείας και της κατανόησής της από τους/τις εκπαιδευτικούς και 

του διαρκούς αναστοχασμού τους. Τέλος, η χειραφετική έρευνα δράσης είναι μια 

διαδικασία ενδυνάμωσης για τους συμμετέχοντες, στοχεύει στην κοινωνική αλλαγή, 

απαιτεί συνεργασία και συμμετοχή και ερμηνεύεται ως μια αναστοχαστική πράξη με 

πολιτικές δυνάμεις, η οποία προάγει τη δημοκρατία και πληθώρα κινήτρων για αλλαγές 

(Cohen, Manion & Morrison, 2008; Κατσαρού, 2016). 

  Στην έρευνα δράσης ο ερευνητής ακολουθεί μια διαδικασία βημάτων 

προκειμένου να κατανοήσει και να επιλύσει το πρόβλημα που τον απασχολεί. Σύμφωνα 

με τον Blum (1959, όπ. αναφ. στο Cohen, Manion & Morrison, 2008: 398), η έρευνα 

δράσης υλοποιείται σε δύο στάδια:  

α) το διαγνωστικό, όπου γίνεται η ανάλυση του προβλήματος και η διατύπωση των 

υποθέσεων, και  

β) το θεραπευτικό, όπου γίνεται ο έλεγχος των υποθέσεων μέσω μιας ελεγχόμενης 

παρέμβασης.  

Η Zuber-Skerritt (1996, όπ. αναφ. στο Cohen, Manion & Morrison, 2008: 400) 

προσεγγίζει τη διεξαγωγή της έρευνας δράσης ως μια κυκλική διαδικασία μέσα από τα 

εξής στάδια:  

α) στρατηγικός σχεδιασμός,  

β) εφαρμογή της δράσης,  

γ) παρατήρηση, αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση, και  

δ) αναστοχασμός για τα αποτελέσματα και λήψη αποφάσεων για τη διεξαγωγή νέας 

έρευνας.  

Οι Cohen, Manion και Morrison (2008) περιγράφουν το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση της έρευνας δράσης μέσα από τα παρακάτω προτεινόμενα βήματα:  

α) η αναγνώριση, η αξιολόγηση και η διατύπωση του προβλήματος,  
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β) η διατύπωση των στόχων, των σκοπών, των υποθέσεων και των ερευνητικών 

ερωτημάτων αναφορικά με το πρόβλημα,  

γ) η επισκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας αναφορικά με το πρόβλημα που 

απασχολεί τον ερευνητή,  

δ) η πιθανή τροποποίηση και ο επανακαθορισμός της αρχικής διατύπωσης του 

προβλήματος,  

ε) ο καθορισμός της ερευνητικής πορείας (επιλογή δείγματος, διαχείριση μεθόδων 

διδασκαλίας, κατανομή εργασιών, κ.ά.),  

στ) η επιλογή των διαδικασιών αξιολόγησης,  

ζ) η εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος και η ανάλυση των δεδομένων 

που προέκυψαν, και  

η) η ερμηνεία των δεδομένων, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η συνολική 

αξιολόγηση του προγράμματος. 

Ο Creswell (2011) προτείνει αντίστοιχα μια σειρά από φάσεις για την εφαρμογή 

και τη χρήση της έρευνας δράσης, η οποία έχει ως εξής:  

α) διαπίστωση αν η έρευνα δράσης αποτελεί τον καλύτερο σχεδιασμό προς χρήση 

για την επίλυση ενός προβλήματος, 

β) προσδιορισμός ενός πρακτικού προβλήματος για μελέτη, 

γ) εντοπισμός βοηθητικών πηγών για τη μελέτη του προβλήματος, 

δ) προσδιορισμός και επιλογή των απαραίτητων δεδομένων που συνάδουν με το 

υπό μελέτη πρόβλημα, 

ε) συλλογή και ανάλυση δεδομένων, 

στ) ανάπτυξη σχεδίου δράσης, 

ζ) εφαρμογή του σχεδίου δράσης και αναστοχασμός. 

Μερικά από τα πιο διαδεδομένα μοντέλα υλοποίησης της έρευνας δράσης, 

σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία (Bryman, 2017; Coghlan & 

Brydon-Miller, 2014; Cohen, Manion & Morrison, 2008; Κατσαρού, 2016; Κατσαρού 

& Τσάφος, 2003; Koshy, 2010; McAteer, 2013; Townsend, 2013), είναι τα ακόλουθα:  



 

                                                                      295 

1) Το μοντέλο του K. Lewin 

Απεικονίζεται σχηματικά ως μια σπειροειδής κίνηση, η οποία περιλαμβάνει 

τέσσερα αλληλοσχετιζόμενα στάδια: το σχεδιασμό, τη δράση, την παρατήρηση και τον 

αναστοχασμό. Η σπειροειδής μορφή αυτού του μοντέλου μπορεί να αποφέρει την 

ιδανική λύση σε ένα πρόβλημα όταν εστιάζει στην αυθεντική κατανόηση των 

διαδικασιών που αναπτύσσονται. 

2) Το μοντέλο του J. Elliott 

Το συγκεκριμένο μοντέλο, αναγνωρίζοντας τη δυναμική της δράσης, 

παρουσιάζεται ως μια κυκλική διαδικασία με αλλεπάλληλες φάσεις, μέσα από τις 

οποίες αποδίδεται έμφαση στη διαρκή εμβάθυνση όλων των όψεων του σχεδίου 

δράσης. Σε αυτό το μοντέλο, η έρευνα δράσης αποσκοπεί στο μετασχηματισμό της 

εκπαίδευσης και όχι στην απλή μελέτη της. 

3) Το μοντέλο του St. Kemmis 

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από το μοντέλο του Lewin, η έρευνα δράσης 

εκλαμβάνεται ως μια κυκλική ή ελικοειδή διαδικασία, που περιλαμβάνει το στάδιο του 

σχεδιασμού, της δράσης, της παρατήρησης και του στοχασμού. Βάσει του 

αναθεωρημένου σχεδίου που προκύπτει, επαναλαμβάνεται ο επανασχεδιασμός, η 

παρατήρηση και ο στοχασμός στη νέα δράση. 

4) Το μοντέλο της J. McNiff 

Το προτεινόμενο μοντέλο προσφέρει τη δυνατότητα εκτεταμένης διερεύνησης 

πολλών προβλημάτων καθώς συνιστά μια παραγωγικού τύπου έρευνα δράσης. 

Πρόκειται για ένα αυτο-στοχαστικό σπιράλ δράσης και παρατήρησης της δράσης, 

αναστοχασμού, ερμηνείας και ανασχεδιασμού. 

Οποιοδήποτε μοντέλο κι αν προτείνεται στη βιβλιογραφία, η έρευνα δράσης 

παρουσιάζεται ως μια διαρκής και συνεχόμενη διαδικασία που αποσκοπεί στη 

βελτίωση των κοινωνικών πρακτικών και στην κατανόηση αυτών των πρακτικών και 

του πλαισίου στο οποίο πραγματοποιούνται (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). Σύμφωνα 

με την Κατσαρού (2010), η έρευνα δράσης μοιάζει περισσότερο «με μια ανοικτή 

κυκλική διαδικασία, κατά την οποία οι συμμετέχοντες δρουν και στοχάζονται κριτικά 
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και δρουν ξανά (κι αυτό συνεχίζεται διαρκώς) με σκοπό την κατανόηση, την αλλαγή 

και τη βελτίωση» (σελ. 556).  

Ο κυκλικός χαρακτήρας των διαδικασιών της έρευνας δράσης αποτυπώνεται 

συνοπτικά στο Διάγραμμα 5.1. που ακολουθεί. 

 

 

Διάγραμμα 5.1. Ο κύκλος της έρευνας δράσης. Προσαρμογή από το “Επαγγελματική 

μάθηση μέσω της έρευνας-δράσης. Οδηγός υποστήριξης των εκπαιδευτικών και των 

σχολείων στο καθημερινό εκπαιδευτικό έργο” της Σ. Αυγητίδου, 2015, σ. 11. © 2015 

από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. 

Η έρευνα δράσης τοποθετείται στο πεδίο της ποιοτικής ερευνητικής 

μεθοδολογίας, βάσει της φιλοσοφίας και των γενικότερων χαρακτηριστικών που φέρει. 

Οι επαγγελματίες της έρευνας δράσης και οι ερευνητές γενικότερα αξιοποιούν ποικίλες 

τεχνικές συλλογής δεδομένων, όπως: παρατήρηση, ημερολόγιο, συνέντευξη, τεκμήρια, 

ερωτηματολόγιο, μελέτες περίπτωσης, σημειώσεις πεδίου, ηχογράφηση και 

βιντεοσκόπηση, φωτογραφία, κλίμακες βαθμολόγησης, κλείδες παρατήρησης, 

βιογραφίες κ.ά. (Altrichter, Posch & Somekh, 2001; Bryman, 2017; Cohen, Manion & 

Morrison, 2008). Ο ποιοτικός έλεγχος των ευρημάτων της έρευνας δράσης είναι 

2ο ΒΗΜΑ:
Διερεύνηση των 

ζητημάτων

3ο ΒΗΜΑ:
Σχεδιασμός της 

δράσης

4ο ΒΗΜΑ:
Διαμορφωτική 
αξιολόγηση και 

επανασχεδιασμός

5ο ΒΗΜΑ:
Τελική 

αξιολόγηση της 
δράσης

1ο ΒΗΜΑ:
Καταγραφή και 
νοηματοδότηση 

αναγκών
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εφικτός είτε μέσα από τη διασταύρωση διαφορετικών πηγών (τριγωνισμός) είτε μέσα 

από συγκριτικές εκτιμήσεις σε συνδυασμό με τις απόψεις τρίτων προσώπων 

(ερευνητές, κριτικός φίλος) ή δημοσιευμένα ευρήματα-αναφορές παρόμοιων 

καταστάσεων (Bryman, 2017; Gray, 2018).  

 

5.5.1.1 Αξιοποιώντας την έρευνα δράσης στην εκπαίδευση 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερο γίνεται ευρέως γνωστή η έννοια 

της έρευνας δράσης στο πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές (Ζωγράφου, 2002; Κατσαρού & Τσάφος, 2003; 

Μπαγάκης, 2008), η έρευνα δράσης συνιστά την ερευνητική προσέγγιση ενός 

συγκεκριμένου πλαισίου δράσης στο χώρο της εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν οι 

συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, προκειμένου να βελτιώσουν και να 

αναθεωρήσουν τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές, με γνώμονα τη 

συμμετοχικότητα, την ενεργό εμπλοκή, τη συνεργασία, την αυτοσυνείδηση, την 

κριτική διερεύνηση και την αναστοχαστική πρακτική.    

Τρεις σημαντικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί που χρησιμοποιούνται σήμερα στο 

πεδίο της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Creswell, 2011; Bryman, 2016; 

Gray, 2018), είναι:  

α) η πρακτική έρευνα δράσης (practical action research),  

β) η συμμετοχική έρευνα δράσης (participatory action research), και  

γ) η συνεργατική έρευνα δράσης (collaborative action research).  

Η πρακτική έρευνα δράσης εστιάζει στη συστηματική μελέτη ενός 

συγκεκριμένου προβλήματος και υλοποιείται από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς ή 

ομάδες εκπαιδευτικών, μαθητών, διευθυντών μέσα σε μια σχολική μονάδα ή σε μια 

εκπαιδευτική περιφέρεια (Creswell, 2011). Πρόκειται για μια μορφή έρευνας δράσης 

που αποσκοπεί στη διερεύνηση ενός συγκεκριμένου σχολικού ζητήματος με απώτερο 

στόχο τη βελτίωση της πρακτικής (Lesha, 2014). Οι βασικές αρχές που διέπουν την 

πρακτική έρευνα δράσης συνοψίζονται από τους Mills και Butroyd (2014) στο ρόλο 

του ερευνητή εκπαιδευτικού ως εξής:  
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α) Ο ερευνητής εκπαιδευτικός λαμβάνει αποφάσεις για τη μελέτη μιας 

εκπαιδευτικής πρακτικής ως μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής του ανάπτυξης. 

β) Είναι αφοσιωμένος στη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη και στη σχολική 

βελτίωση. 

γ) Αναστοχάζεται αλλάζοντας τις αξίες και τις πεποιθήσεις του ώστε να βελτιώσει 

τις εκπαιδευτικές του πρακτικές. 

δ) Χρησιμοποιεί μια συστηματική προσέγγιση και αποφεύγει τυχαίους 

σχεδιασμούς μέσα από την επιλογή κατάλληλων τεχνικών συλλογής, ανάλυσης και 

ερμηνείας δεδομένων και το σαφή προσδιορισμό ανάπτυξης και υλοποίησης σχεδίων 

δράσης.   

Στη συμμετοχική έρευνα δράσης, όπου ερευνητής και ερευνώμενος μπορεί να 

είναι το ίδιο πρόσωπο, συνδυάζονται για την Κατσαρού (2016) τρία σημαντικά 

συστατικά στοιχεία: η συμμετοχή, η δράση και η έρευνα. Πρόκειται για μια 

συνεργασία-έρευνα ανάμεσα στα μέλη μιας κοινότητας και ερευνητές που 

συμμετέχουν ενεργά σε ένα πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης με σκοπό την κοινωνική 

αλλαγή και την παραγωγή γνώσης (Adler & Clark, 2018; Κατσαρού, 2016). 

Αναλυτικότερα, στη συμμετοχική έρευνα δράσης ερευνητές και εκπαιδευτικοί 

ακολουθούν μια κοινή ερευνητική πορεία σε συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης μέσα από 

συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν το σχεδιασμό, την υλοποίηση 

και την αξιολόγηση της ερευνητικής διαδικασίας (MacDonald, 2012).  

Ο ρόλος του ερευνητή στην συμμετοχική έρευνα δράσης αναγνωρίζεται ως 

διευκολυντής, φορέας γνώσης και ως άτομο που προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων 

συνεργασίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες και ενθαρρύνει την επίλυση μιας 

προβληματικής κατάστασης ή την κοινωνική αλλαγή (Cohen, Manion & Morrison, 

2008). Η εφαρμογή της συμμετοχικής έρευνας δράσης στην εκπαίδευση εστιάζει στη 

βελτίωση των ατόμων σε σχολικές μονάδες, συστήματα εκπαίδευσης ή σχολικές 

κοινότητες ενώ ο κύριος στόχος της είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, ο 

αναστοχασμός αναφορικά με την εκπαιδευτική πράξη με στόχο την αλλαγή και η 

επικοινωνία απόψεων και λύσεων στο εύρος της εκπαιδευτικής κοινότητας (Creswell, 

2011; Jacobs, 2016; Kidwai & Iyengar, 2017).   
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Η συνεργατική έρευνα δράσης συνιστά μια συλλογική προσπάθεια συνεργασίας 

ερευνητή και εκπαιδευτικών ή ομάδων εκπαιδευτικών, με απώτερο σκοπό την 

κατανόηση των εκπαιδευτικών ζητημάτων σε αυθεντικά περιβάλλοντα και τη 

βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής, γεφυρώνοντας το κενό θεωρίας και πράξης, 

ώστε να επιλυθούν εκπαιδευτικά προβλήματα μέσα από ένα κοινό πλαίσιο δράσης 

(McNiff, 2013; Stringer, 2014). Ένα σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τη 

συνεργατική έρευνα δράσης είναι η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης, στις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται σε κοινά εκπαιδευτικά προβλήματα, ανταλλάσσουν 

ιδέες και εμπειρίες και δημιουργούν ομάδες εργασίας με κοινούς στόχους προκειμένου 

να ανταποκριθούν στην αναδόμηση και βελτίωση της καθημερινής εκπαιδευτικής 

πρακτικής (Elliott, 2007).  

Για την Sachs (1997), η συνεργατική έρευνα δράσης προκύπτει από τη 

διασύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την επαγγελματική. Εκπαιδευτικοί και 

ακαδημαϊκοί εμπλέκονται σε μια διαδικασία διαρκούς βελτίωσης με γνώμονα τη 

συνεργασία και την ισότιμη επικοινωνία, εφαρμόζοντας αναστοχαστικές πρακτικές σε 

ένα πλαίσιο διαρκούς σύνθεσης και ανασύνθεσης. Πρόκειται για μια σύνθετη 

ερευνητική διαδικασία κατά την οποία οι ακαδημαϊκές έννοιες των “βέλτιστων 

πρακτικών” μετουσιώνονται σε πρακτικούς τρόπους βελτίωσης μέσα σε αυθεντικές 

εκπαιδευτικές καταστάσεις, δίνοντας την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να 

αναστοχάζονται τις νέες ιδέες-λύσεις σε πρακτικό επίπεδο. 

Σημαντικές αρχές που διέπουν μια “καλή” συνεργατική έρευνα δράσης, 

σύμφωνα με τον Elliott (2007), είναι οι ακόλουθες:  

α) Συνιστά μια δημοκρατική διαδικασία στην οποία οι εκπαιδευτικοί υποβάλουν 

τις ενέργειες τους σε ορθολογικό έλεγχο από επαγγελματίες και επιδεικνύουν την 

προθυμία τους να αναθεωρήσουν τις ενέργειες τους βάσει κοινής συναίνεσης.  

β) Ενθαρρύνει την ανάπτυξη της πειραματικής διδασκαλίας σε βιώσιμη βάση. 

γ) Επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διακρίνει κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία στην 

εκπαιδευτική διαδικασία άλλων εκπαιδευτικών.  

δ) Ενεργοποιεί τον εκπαιδευτικό στην οικοδόμηση της γνώσης με συλλογικό τρόπο 

αναφορικά με τους τρόπους επίτευξης των εκπαιδευτικών του στόχων σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις.  
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ε) Επιτρέπει στον εκπαιδευτικό την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και 

κατανόησης των προβλημάτων με άλλους εκπαιδευτικούς.  

στ) Συμβάλει στην ανάπτυξη της θεωρίας για το πώς θα επέλθουν εκπαιδευτικές 

αλλαγές στη μάθηση και τη διδασκαλία.  

ζ) Επιτρέπει στον εκπαιδευτικό την παρουσίαση των ιδεών της δράσης με 

προσβάσιμη μορφή στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς ώστε να γίνουν οι διακρίσεις 

κοινών στοιχείων σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα δράσης. 

Η έρευνα δράσης στο χώρο της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους Altrichter, 

Posch και Somekh (2001), περιλαμβάνει δύο σημαντικά στοιχεία που τη 

χαρακτηρίζουν καινοτομική, τα οποία είναι:  

α) η ενεργός εμπλοκή των μελών μιας σχολικής μονάδας ή κοινότητας στην 

ερευνητική διαδικασία, και  

β) η εκπόρευση της μέσα από τις αυθεντικές και ρεαλιστικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών.  

Η έρευνα δράσης έχει ως στόχο να βοηθήσει και να υποστηρίξει τους 

εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τις επαγγελματικές προκλήσεις και τα προβλήματα 

της εκπαιδευτικής πράξης, να αναλάβουν ενεργό ρόλο μέσα από ένα πλέγμα ποικίλων 

συνεργασιών, εστιάζοντας στην αλλαγή και την ανάπτυξη, να αναζητήσουν λύσεις και 

βελτιώσεις και να αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές δράσεις που να 

ανταποκρίνονται σε πραγματικές καταστάσεις της εκπαιδευτικής καθημερινότητας.  

Η έρευνα δράσης, ως εργαλείο ενοποίησης της επιστημονικής θεωρίας και της 

εκπαιδευτικής πράξης, βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αναπτύσσονται επαγγελματικά, 

να κατανοούν βαθύτερα τις πρακτικές τους, να διερευνούν μέσα από την παρατήρηση 

και την τεκμηρίωση τη σχολική πραγματικότητα, να αναδιαμορφώνουν τις προσωπικές 

τους θεωρίες αναφορικά με την εκπαιδευτική πράξη μέσα από αναστοχαστικές 

πρακτικές, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να αξιοποιούν την αυτοκριτική, να 

λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν την εκπαιδευτική πρακτική και να υλοποιούν 

σχέδια δράσης με απώτερο σκοπό την επίτευξη της αλλαγής και της βελτίωσης του 

εκπαιδευτικού έργου (Altrichter, Posch & Somekh,2001; Βερέβη, 2008; Δακοπούλου, 

2002; Κατσαρού & Τσάφος, 2003; Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2010). Όπως τονίζει 

χαρακτηριστικά η Κατσαρού (2016), η έρευνα δράσης «αποτελεί για τους 
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συμμετέχοντες σε αυτή μια δημιουργική διαδικασία δοκιμής της γνώσης κατά τη 

δράση και αναστοχασμού πάνω στη δράση αυτή» (σελ. 149).  

Ο Mills (2003) υποστηρίζει την αξία και τη σημασία της έρευνας δράσης στον 

εκπαιδευτικό χώρο για τους παρακάτω λόγους:  

α) ενθαρρύνει την έννοια της αλλαγής στις σχολικές μονάδες,  

β) προωθεί τη συμμετοχική επίλυση των εκπαιδευτικών προβλημάτων μέσα από 

δημοκρατικές προσεγγίσεις,  

γ) καλλιεργεί την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων μέσω της συνεργασίας τους σε 

έργα,  

δ) ενθαρρύνει τη συνειδητοποίηση ζητημάτων που αφορούν τη σύνδεση της 

θεωρίας με την πράξη στο συγκείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας,  

ε) ενισχύει την αναστοχαστική πρακτική και την κριτική θεώρηση, και  

στ) συμβάλει στην προαγωγή μιας διαδικασίας ελέγχου νέων ιδεών.  

Σήμερα, η έρευνα δράσης, όπως διαφαίνεται από τη βιβλιογραφία (Carr & 

Kemmis, 1997; Cohen, Manion & Morrison, 2008; Κατσαρού, 2016; Κατσαρού & 

Τσάφος, 2003; Λιάμπας, 2017) χρησιμοποιείται σε πολλά πεδία της εκπαίδευσης, τα 

οποία έχουν σχέση με:  

α) τη διερεύνηση, τη βελτίωση και τις αλλαγές των πρακτικών σε σχέση με τις 

μεθόδους διδασκαλίας, τις στρατηγικές μάθησης, τις μεθόδους αξιολόγησης, την 

αναμόρφωση και αξιολόγηση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, την εισαγωγή 

καινοτομιών,   

β) τη διερεύνηση στάσεων, αξιών, ενδιαφερόντων και συμπεριφορών των μαθητών 

για διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα, και  

γ) την αρχική εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών.    

 

5.5.1.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και αρχές της έρευνας δράσης 
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Η έρευνα δράσης, ως μια μορφή στοχαστικής έρευνας, εμπεριέχει αρκετά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα και αρχές βάσει των οποίων αναδεικνύεται ο 

μετασχηματιστικός της χαρακτήρας προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων σε αυτήν. 

Αρκετοί ερευνητές και μελετητές της έρευνας δράσης έχουν διατυπώσει τα 

χαρακτηριστικά της (Cohen, Manion & Morrison, 2008; Κατσαρού, 2016; Kemmis, 

McTaggart & Nixon, 2014; McNiff, 2013; McNiff, Lomax & Whitehead, 2010), τα 

οποία έχουν ως εξής:  

α) η ισότιμη συμμετοχή και συνεργασία των εκπαιδευτικών στη διερεύνηση των 

πρακτικών τους, 

β) η διασύνδεση της έρευνας με τη δράση και της θεωρίας με την πράξη, 

γ) η οργάνωση της έρευνας δράσης βάσει της στοχαστικό-κριτικής διαδικασίας, 

δ) η ανάπτυξη της επαγγελματικής ικανότητας των εκπαιδευτικών, 

ε) προσφέρει ένα κατάλληλο μεθοδολογικό πλαίσιο για την εισαγωγή 

εκπαιδευτικών καινοτομιών και αλλαγών, 

στ) προβάλει την αξία της διδακτικής πράξης ως μέσο ανάδειξης και ελέγχου των 

θεωρητικών αντιλήψεων, 

ζ) η μελέτη και η δυναμική αξιοποίηση των δεδομένων με την ολοκλήρωση της 

έρευνας δράσης, 

η) η ανάπτυξη της έρευνας δράσης μέσα από τη σπειροειδή της διάσταση, 

θ) η ανάπτυξη της έρευνας δράσης μέσα από την ποιοτική ερευνητική της 

διάσταση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ορισμών της έρευνας δράσης που 

παρατέθηκαν, διαπιστώνεται ότι η έρευνα δράσης διέπεται από κάποιες βασικές αρχές 

οι οποίες εστιάζουν στο χαρακτήρα της και αναδεικνύουν το ευέλικτο πλαίσιο των 

πρακτικών της. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Altrichter, Posch & Somekh,2001; 

Bryman, 2016; Cohen, Manion & Morrison, 2008; Creswell, 2011; Ζωγράφου, 2002; 

Κατσαρού, 2010; Κατσαρού & Τσάφος, 2003; Kemmis, McTaggart & Nixon, 2014), 

οι αρχές αυτές έχουν ως εξής:  
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1) Η έρευνα δράσης συνιστά μια προσέγγιση που αποσκοπεί στη βελτίωση της 

εκπαίδευσης μέσω αλλαγών και της γνώσης που αναδύονται από αυτές τις αλλαγές. 

2) Η έρευνα δράσης έχει συμμετοχικό και συνάμα συνεργατικό χαρακτήρα καθώς 

υλοποιείται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική πράξη 

εμπλέκοντάς τους για δράση με σκοπό τη βελτίωσή της. 

3) Η έρευνα δράσης ακολουθεί μια σπειροειδή εξελικτική διαδικασία στην οποία 

περιλαμβάνονται τα εξής βήματα: ο σχεδιασμός, η δράση, η παρατήρηση, ο στοχασμός 

και ο επανασχεδιασμός. 

4) Η έρευνα δράσης προϋποθέτει την ύπαρξη αμοιβαιότητας και ανοιχτού 

πνεύματος συνεργασίας καθώς συνιστούν βασικές παραμέτρους της αλλαγής και της 

βελτίωσης. 

5) Η έρευνα δράσης εμπλέκει τους συμμετέχοντες στη διαμόρφωση θεωριών για 

τις πρακτικές τους και τους βοηθά να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των δράσεων, 

των καταστάσεων αλλά και του αντίχτυπου όλων των προαναφερόμενων στη ζωή τους. 

6) Η έρευνα δράσης έχει δημοκρατικό χαρακτήρα καθώς βασίζεται στην ισότιμη 

συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων, αναγνωρίζοντας μια κοινότητα ίσων με κοινούς 

σκοπούς και επιδιώξεις. 

7) Η έρευνα δράσης έχει πρακτικό χαρακτήρα καθώς επικεντρώνεται στην 

αντιμετώπιση αληθινών και ρεαλιστικών προβλημάτων στο συγκείμενο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

8) Η έρευνα δράσης συνιστά μια ερευνητική προσέγγιση χωρίς τέλος, καθώς τα 

εξαγόμενα συμπεράσματα οδηγούν συνεχώς σε νέα ερωτήματα μέσω των οποίων 

ακολουθείται εκ νέου η ίδια ερευνητική πορεία. 

9) Η έρευνα δράσης εμπλέκει τους συμμετέχοντες στη διατύπωση κριτικών 

αναλύσεων και στοχασμών αναφορικά με τη βελτίωση καταστάσεων και πρακτικών, 

αξιοποιώντας την ανατροφοδότηση των δεδομένων. 

10) Η έρευνα δράσης είναι διαλογική και διαπροσωπική καθώς υποστηρίζει και 

προάγει το διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων. 

11) Η έρευνα δράσης είναι επιλεκτική ως προς τη χρήση των μεθόδων που 

χρησιμοποιεί για τη διεξαγωγή της. 
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12) Η έρευνα δράσης συνενώνει τη θεωρία με την πράξη και την έρευνα με τη 

δράση. 

13) Η έρευνα δράσης συνιστά μια πολιτική διαδικασία καθώς ωθεί τους 

συμμετέχοντες στην υλοποίηση αλλαγών οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν άλλους.   

Συνοψίζοντας τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά και τις αρχές που διέπουν 

τη φιλοσοφία της έρευνας δράσης, γίνεται κατανοητό ότι η έρευνα δράσης αποτελεί 

μια ατέρμονη διαδικασία και αναπόσπαστο μέρος μιας κριτικά σκεπτόμενης  

εκπαιδευτικής κοινότητας που στοχεύει στην ερμηνεία και στην κατανόηση του 

παιδαγωγικού έργου επιδιώκοντας την αλλαγή, την αναδιάρθρωση και τη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής πράξης με όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους. 

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που καθοδηγεί την έρευνα δράσης είναι ότι οι 

ρόλοι των συμμετεχόντων δεν είναι ποτέ προμελετημένοι και προδιαγεγραμμένοι 

καθώς συνδιαμορφώνονται ανά εκπαιδευτική περίσταση (Κατσαρού, 2016). 

Σημαντικός και ύψιστης σημασίας κρίνεται σε κάθε στάδιο της έρευνας δράσης ο 

ρόλος του “διευκολυντή” (facilitator), καθώς αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή με 

συμβουλευτικό κυρίως χαρακτήρα (Caro-Bruce, 2000). Πρόκειται για ένα ρόλο-κλειδί 

στη διεξαγωγή της έρευνας δράσης καθώς διαθέτει επάρκεια γνώσεων του θεωρητικού 

πλαισίου που σχετίζεται με το περιεχόμενο της έρευνας δράσης αλλά και εμπειρία στο 

αντίστοιχο πεδίο της μεθοδολογίας της έρευνας δράσης (Μάγος & Παναγοπούλου, 

2008).  

Ως “διευκολυντής” μπορεί να είναι ένας εξωτερικός προς τη σχολική μονάδα 

παράγοντας, όπως κάποιο μέλος διδακτικού προσωπικού πανεπιστημίου, ένας 

επιμορφωτής εκπαιδευτικών, κάποιος πανεπιστημιακός ερευνητής ή ομάδα ερευνητών, 

ένας υποψήφιος διδάκτορας που πιθανό να συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα, μέλη 

υπηρεσιών υποστήριξης και μονάδων έρευνας ή ακόμη και εκπαιδευτικοί (Κατσαρού, 

2016; Κατσαρού & Τσάφος 2003). Η ευθύνη του “διευκολυντή” είναι να δώσει τις 

κατάλληλες εξηγήσεις ώστε να καταστεί σαφής και ευκρινής η πορεία και το πλαίσιο 

της διαδικασίας της έρευνας δράσης και να συμπορευτεί με τους συμμετέχοντες σε 

κάθε στάδιο της (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). 

Στην παρούσα έρευνα το ρόλο του “διευκολυντή” ανέλαβε η εποπτεύουσα 

καθηγήτρια, ο οποίος ήταν υποστηρικτικός, καθοδηγητικός, συντονιστικός και 

συμβουλευτικός. Μέσα από αλληλεπιδραστικές διαδικασίες, η δημιουργία σχέσεων 
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συνεργασίας, η προαγωγή του κριτικού διαλόγου σχετικά με τη διδακτική και 

μαθησιακή διαδικασία, ο κριτικός αναστοχασμός, η ενδυνάμωση, η κινητοποίηση και 

η εμψύχωση για αλλαγές, η ενθάρρυνση στις προκλήσεις, η ενίσχυση της 

συναισθηματικής ασφάλειας καθώς και η διαρκής υποστήριξη σε κάθε φάση 

υλοποίησης του σχεδίου δράσης αποτέλεσαν βασικούς στόχους και ευθύνη του 

“διευκολυντή” προκειμένου οι συμμετέχοντες να διευκολυνθούν στην υλοποίηση του 

σχεδίου δράσης.    

Επίσης, πολλές φορές στην έρευνα δράσης μπορεί να συμμετέχει κάποιο άτομο 

ως “κριτικός φίλος” (critical friend) με υποβοηθητικό και διακριτό κυρίως ρόλο 

(Κατσαρού & Τσάφος, 2003). Ο “κριτικός φίλος”, σύμφωνα με την Κατσαρού (2016), 

επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του κριτικού αναστοχασμού και της ανατροφοδότησης 

των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και όχι τόσο στη διευκόλυνση της ερευνητικής 

διαδικασίας γενικότερα. Ο “κριτικός φίλος” δεν έχει ευθύνες ως προς την πορεία της 

έρευνας δράσης σε σχέση με το “διευκολυντή” και τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς. Κύριο μέλημά του είναι να αντιπαραβάλει μια διαφορετική οπτική 

ανατροφοδοτώντας τον αναστοχασμό των συμμετεχόντων (Κατσαρού, 2016; 

Κατσαρού & Τσάφος, 2003). 

Ο “κριτικός φίλος”, όπως τονίζουν οι Lomax, Woodward και Parker (1996), 

μπορεί να λειτουργήσει, υπό το πρίσμα μιας κριτικής και συνάμα υποστηρικτικής 

φιλίας, ως ένας έμπιστος συνεργάτης ή μέντορας και να συζητά, με την οπτική του 

εσωτερικού συνεργάτη, για την έρευνα δράσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Πρόκειται για ένα έμπιστο πρόσωπο, το οποίο αφενός θέτει στους εκπαιδευτικούς-

ερευνητές διάφορα ερωτήματα ώστε να ενθαρρυνθούν να μοιραστούν τους 

συλλογισμούς τους και αφετέρου προσφέρει τις δικές του κατανοήσεις, σκέψεις και 

οπτικές συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας της έρευνας 

δράσης  (Κατσαρού, 2016).  

“Κριτικός φίλος” μπορεί να γίνει κάποιος εκπαιδευτικός με ιδιαίτερη 

εκπαιδευτική ή ερευνητική εμπειρία, ένας μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής, 

ένας ερευνητής που έχει προσωπικό ενδιαφέρον να παρακολουθήσει από κοντά μια 

έρευνα δράσης και να μοιραστεί τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών  κ.ά. (Κατσαρού, 

2016). Η αμφίδρομη και συμμετρική επικοινωνία με την ομάδα των εκπαιδευτικών-

ερευνητών, όπως αναφέρουν οι Κατσαρού και Τσάφος (2003), αποτελεί βασική 
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προϋπόθεση απέναντι στο δύσκολο ρόλο που καλείται να επιτελέσει ο “κριτικός 

φίλος”. 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, το ρόλο του “κριτικού φίλου” ανέλαβε 

η διευθύντρια του συστεγαζόμενου νηπιαγωγείου. Πρόκειται για ένα άτομο με πολυετή 

διδακτική υπηρεσία (Μ.Ο. 31 έτη) στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης και με 

πλούσια επιμορφωτική εμπειρία. Το συγκεκριμένο άτομο γνώριζε πολύ καλά τις εν 

δυνάμει πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τις καθημερινές εκπαιδευτικές 

πρακτικές και το συγκεκριμένο πλαίσιο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας. 

Παράλληλα, ήταν ένα οικείο άτομο για τους γονείς και τα παιδιά που αποτέλεσαν το 

δείγμα της έρευνας και η παρουσία της πολλές φορές στην τάξη ήταν μια γνώριμη 

διαδικασία για όλους με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αλλοίωσης των 

αντίστοιχων συμπεριφορών λόγω της παρουσίας της. 

Ο σκοπός της συνεργασίας του ερευνητή-εκπαιδευτικού και του “κριτικού 

φίλου” ήταν η αμερόληπτη συζήτηση με φιλική και υποστηρικτική διάθεση για την 

πορεία της έρευνας δράσης, η παρατήρηση του ερευνητικού σχεδίου από ένα 

εξωτερικό πρόσωπο και η κατανόηση της παρούσας εκπαιδευτικής κατάστασης, η 

ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών και συμβουλών, ο εποικοδομητικός διάλογος, 

η κριτική ματιά σε κρίσιμα περιστατικά ή γεγονότα που χρήζουν την προσοχή του 

ερευνητή, η υποστήριξη του ερευνητή στην αντιμετώπιση προκλήσεων και 

προβλημάτων καθώς και η διατύπωση διορθωτικών προτάσεων και βελτιωτικών 

αλλαγών με απώτερο σκοπό την επαγγελματική ανατροφόδητηση μεταξύ των 

συμμετεχόντων αλλά τον αναστοχασμό του ερευνητή-εκπαιδευτικού.   

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και τα γνωρίσματα των ερευνητικών 

σχεδιασμών που εφαρμόζονται στο πεδίο της εκπαίδευσης, η παρούσα έρευνα δράσης 

έχει συμμετοχικό και συνεργατικό χαρακτήρα, καθώς υιοθετούνται ποικίλα στοιχεία 

τόσο της συμμετοχικής όσο και της συνεργατικής έρευνας δράσης. Ολοκληρώνοντας, 

αναφορικά με την παρούσα ερευνητική μελέτη, επιλέχθηκε η έρευνα δράσης καθώς 

προσφέρει στον ερευνητή-εκπαιδευτικό τη δυνατότητα:  

• να συμμετέχει με ενεργό τρόπο, μέσα από τη συμμετοχική διάσταση της 

έρευνας δράσης, σε μια θεωρητική-μαθησιακή-στοχαστική-πρακτική διαδικασία με 

πολλαπλά οφέλη, 
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• να κατανοήσει ολιστικά μια κατάσταση, μέσα από τη διασύνδεση της θεωρίας 

και της πράξης, στο εκπαιδευτικό συγκείμενο και να δράσει αναλόγως, 

• να εστιάσει σε μια εκπαιδευτική κατάσταση στο αυθεντικό της πλαίσιο μέσα 

στο μικρο-επίπεδο της σχολικής τάξης με κριτικό και στοχαστικό τρόπο, ώστε να 

προγραμματίσει τη μελλοντική του δράση μέσα από κατάλληλες και τεκμηριωμένες 

αποφάσεις, 

• να βελτιώσει την καθημερινή εκπαιδευτική του πρακτική του, αναθεωρώντας 

εδραιωμένες και πάγιες πρακτικές, 

• να αναπτύξει και να καλλιεργήσει αναστοχαστικές και μεταγνωστικές 

δεξιότητες αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία σε καθημερινό επίπεδο, 

• να βελτιωθεί επαγγελματικά μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία με άλλους 

εκπαιδευτικούς, και 

• να εφαρμόσει ένα εργαλείο εναλλακτικής αξιολόγησης που αφορά την πρόοδο 

και την εξέλιξη των μικρών παιδιών προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

υπό διερεύνηση θέματος επιδιώκοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη διαμόρφωση μιας 

ολιστικής εικόνας για το θέμα. 

 

5.5.2 Η μελέτη περίπτωσης 

 

Η έρευνα μεμονωμένης περίπτωσης ή σχέδιο μελέτης περίπτωσης ή μελέτη 

περίπτωσης (case study) εντάσσεται στην περιγραφική μεθοδολογική προσέγγιση, η 

οποία περιλαμβάνει τη λεπτομερή και ενδελεχή ανάλυση μιας μεμονωμένης και 

συγκεκριμένης περίπτωσης (Bryman, 2016). Στη μελέτη περίπτωσης ο ερευνητής 

εστιάζει το ενδιαφέρον του στη μελέτη ενός ατόμου, μιας ομάδας ή ενός φαινομένου 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). Επικεντρώνοντας την προσοχή σε ένα 

άτομο ή μια ομάδα ή σε ένα γεγονός, η προσέγγιση αυτή επιχειρεί την εις βάθος 

περιγραφική ανάλυση (Baxter & Jack, 2008). 

Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, η μελέτη περίπτωσης προέρχεται 

από τις ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις των κλάδων της Ανθρωπολογίας, της 

Ιστορίας, της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας (Merriam, 1998; Stewart, 2014). Τις 
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δεκαετίες του 1960 και 1970, οι μελέτες περιπτώσεων χρησιμοποιήθηκαν ως 

ερευνητικές μέθοδοι ποσοτικών μελετών ή ως περιγραφικές έρευνες μελέτης 

συγκεκριμένων φαινομένων ενώ παράλληλα εξετάστηκαν με σκεπτικισμό και έντονη 

κριτική τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο λόγω της ανικανότητάς τους να 

υποστηρίξουν τη γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων (Merriam, 2009). Η έλευση της 

μεθοδολογίας της θεμελιωμένης θεωρίας (ground theory) οδήγησε στην ανανέωση του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος της ποιοτικής μεθοδολογίας και στην αναβίωση της 

χρήσης της μελέτης περίπτωσης σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους (Johansson, 

2007). Με βάση αυτές τις εξελίξεις, η έρευνα στις ανθρωπιστικές, κοινωνικές 

επιστήμες και επιστήμες της αγωγής αγκάλιασε τη μελέτη περίπτωσης, καθιστώντας 

την ως ένα αξιόπιστο και έγκυρο ερευνητικό σχεδιασμό που επιτρέπει τη διερεύνηση 

σύνθετων θεμάτων (Merriam, 2009; Simons, 2009; Stake, 1995).  

Οι Adelman, Kemmis και Jenkins (1980) ορίζουν τη μελέτη περίπτωσης ως τη 

μελέτη ενός περιστατικού το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί τμήμα ενός 

ευρύτερου συστήματος. Υποδηλώνει ένα μοναδικό παράδειγμα που εμπεριέχει 

πρόσωπα ή ομάδες προσώπων σε αυθεντικά περιβάλλοντα δίνοντας τη δυνατότητα της 

κατανόησης και της ερμηνείας ενός φαινομένου μέσα από την εις βάθος μελέτη μιας 

συγκεκριμένης περίπτωσης ή περιπτώσεων με παρεμφερή χαρακτηριστικά. Η Bell 

(2007) ορίζει τη μελέτη περίπτωσης ως μια προσέγγιση που προσφέρεται για 

μεμονωμένους ερευνητές καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να μελετήσουν και να 

διερευνήσουν διεξοδικά μια συγκεκριμένη πλευρά ενός προβλήματος.  

Για τον Creswell (2007), η μελέτη περίπτωσης συνιστά την αναλυτική 

διερεύνηση ενός οριοθετημένου συστήματος (π.χ., ένα γεγονός, μια διαδικασία, άτομα) 

βάσει της συγκέντρωσης ποικίλων δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τον όρο 

“οριοθετημένο”, εννοείται από το συγγραφέα η έρευνα της μελέτης από άποψη χρόνου, 

τόπου ή κάποιων φυσικών ορίων. Σύμφωνα με τον Gerring (2007), η μελέτη 

περίπτωσης συνιστά την εντατική μελέτη μιας μονάδας ή μιας περίπτωσης ή ενός 

μικρού αριθμού μονάδων ή περιπτώσεων, η οποία αποσκοπεί στην κατανόηση μιας 

μεγαλύτερης κατηγορίας παρόμοιων μονάδων ή περιπτώσεων. Ο Ιωσηφίδης (2008) 

ορίζει αντίστοιχα τη μελέτη περίπτωσης ως τη διαδικασία ανάλυσης ενός κοινωνικού 

φαινομένου μέσα από μια συγκεκριμένη μορφή εκδήλωσής του.  
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Οι Cohen, Manion και Morrison (2008) θεωρούν ότι η μελέτη περίπτωσης 

ερευνά και αποτυπώνει τις περίπλοκες και δυναμικές αλληλεπιδράσεις γεγονότων, 

ανθρώπινων σχέσεων ή άλλων παραμέτρων της μοναδικής περίστασης την οποία 

παρατηρεί. Για τον Yin (2009), η μελέτη περίπτωσης είναι η στρατηγική έρευνας που 

περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία-γνωρίσματα:  

α) την εμπειρική μελέτη ενός σύγχρονου φαινομένου λεπτομερώς και στο 

πραγματικό του πλαίσιο ζωής, ειδικότερα όταν τα όρια μεταξύ φαινομένου και 

πλαισίου δεν είναι με εμφανή τρόπο ξεκάθαρα,  

β) χρησιμοποιεί ποικιλία πηγών απόδειξης και τεκμηρίωσης, και  

γ) αξιοποιεί προγενέστερες θεωρητικές παραδοχές που αφορούν τη συλλογή και 

την ανάλυση των δεδομένων.  

Ο Swanborn (2010) περιγράφει τη μελέτη περίπτωσης ως τη μελέτη ενός 

κοινωνικού φαινομένου, η οποία:  

• διεξάγεται στα όρια ενός κοινωνικού συστήματος ή ορισμένων κοινωνικών 

συστημάτων,  

• παράγεται σε φυσικό και αυθεντικό πλαίσιο,  

• παρακολουθείται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο,  

• επιτρέπει στον ερευνητή να εστιάσει την προσοχή του στη διαδικασία μέσω της 

περιγραφής και της ερμηνείας των κοινωνικών διαδικασιών που εκτυλίσσονται, 

• καθοδηγεί την έρευνα στη διατύπωση συγκεκριμένων ερευνητικών 

ερωτημάτων καθιστώντας τον ερευνητή σε επαγρύπνηση για απροσδόκητες πτυχές της 

διαδικασίας, 

• χρησιμοποιεί διαφορετικές και ποικίλες πηγές δεδομένων, και 

• στο τελικό της στάδιο, ερευνητής, το υπό μελέτη δείγμα και κάθε 

ενδιαφερόμενος, κρίνουν τις προεκτάσεις της μελέτης μέσα από τα ερευνητικά 

συμπεράσματα, επιδιώκοντας τη βελτίωση των εσωτερικών κοινωνικών σχέσεων και 

καταλήγοντας στη σύνταξη της τελικής έκθεσης.   

Μερικοί συγγραφείς διακρίνουν διαφορετικούς τύπους μελετών περίπτωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Yin (2009) περιγράφει τρία είδη βάσει των αποτελεσμάτων των 
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μελετών περίπτωσης, τα οποία είναι: α) οι διερευνητικές, που λειτουργούν πιλοτικά για 

άλλες μελέτες,  β) οι περιγραφικές, που περιέχουν αφηγηματικές περιγραφές, και γ) οι  

επεξηγηματικές, οι οποίες ελέγχουν θεωρίες. Λαμβάνοντας υπόψη το ζήτημα της 

εξωτερικής εγκυρότητας των ερευνών που βασίζονται στη μελέτη περίπτωσης, ο Yin 

(2009, όπ. αναφ. στο Bryman, 2017: 94) προσδιορίζει πέντε τύπους μελετών 

περίπτωσης, οι οποίοι είναι:  

1) Η κρίσιμη περίπτωση: Βάσει μιας διαμορφωμένης θεωρίας, ο ερευνητής επιλέγει 

μια περίπτωση, που συμβάλει στην κατανόηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες 

ισχύουν οι ερευνητικές του υποθέσεις.  

2) Η ακραία ή μοναδική περίπτωση: Ασχολείται με τα προβλήματα των ατόμων και 

αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κλινικών μελετών.  

3) Η αντιπροσωπευτική ή τυπική περίπτωση: Στόχος της είναι η καταγραφή και η 

αποτύπωση των συνθηκών μιας συνηθισμένης κατάστασης.  

4) Η αποκαλυπτική περίπτωση: Αφορά την ανάλυση και την παρατήρηση ενός 

φαινομένου που δεν έχει μελετηθεί στην επιστημονική έρευνα.  

5) Η διαχρονική περίπτωση: Πρόκειται για μια περίπτωση η οποία μπορεί να 

μελετηθεί σε δυο ή περισσότερες χρονικές περιόδους. 

Η τυπολογία του Yin (2009) παρουσιάζεται συναφής με την κατηγοριοποίηση 

της Merriam (1991), η οποία αναγνωρίζει τρία είδη μελετών περίπτωσης: α) τις 

περιγραφικές, β) τις ερμηνευτικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο αρχικών 

συμπερασμάτων, και γ) τις αξιολογικές, που ερμηνεύουν και διατυπώνουν κρίσεις. Ο 

Stake (1994) αναφέρει αντίστοιχα τρείς τύπους μελέτης περίπτωσης: α) την εσωτερική 

μελέτη περίπτωσης (intrinsic case study), που αποσκοπεί στην κατανόηση των 

ιδιαιτεροτήτων μιας μεμονωμένης περίπτωσης, β) την οργανική μελέτη περίπτωσης 

(instrumental case study), που βοηθά στην εξήγηση των υφιστάμενων θεωριών, και γ) 

τη συγκεντρωτική μελέτη περίπτωσης (collective case study), όπου πολλές περιπτώσεις 

μελετώνται ταυτόχρονα για να βελτιώσουν μια υπάρχουσα θεωρία. 

Οι Sturman (1999) και Stenhouse (1985) προσδιορίζουν τέσσερα είδη μελετών 

περίπτωσης, τα οποία είναι: α) η εθνογραφική μελέτη περίπτωσης, β) η αξιολογική 

μελέτη περίπτωσης, γ) η έρευνα-δράση μελέτη περίπτωσης, και δ) η εκπαιδευτική 

μελέτη περίπτωσης. Για τον Levy (2008), υπάρχουν τέσσερα είδη μελετών 
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περίπτωσης: α) η ιδιογραφική μελέτη περίπτωσης (idiographic case study), που 

αποσκοπεί στην περιγραφή, ερμηνεία και κατανόηση μίας μόνο περίπτωσης, η οποία 

κατά συνέπεια δεν είναι κατάλληλη για γενίκευση, β) η μελέτη περίπτωσης που 

δημιουργεί υποθέσεις, ώστε αυτές να εξεταστούν θεωρητικά με άλλες μεθόδους 

(hypothesis-generating case study), γ) η μελέτη περίπτωσης που εξετάζει ήδη 

ανεπτυγμένες υποθέσεις (hypothesis testing case study), και δ) η μελέτη εξέτασης 

αξιοπιστίας (plausibility probe study), που αποσκοπεί στην αποτύπωση ή στη βελτίωση 

μιας υπάρχουσας θεωρίας. 

Σχεδιάζοντας μια μελέτη περίπτωσης, οι Nisbet και Watt (1984) προτείνουν 

τρία στάδια για τη διεξαγωγή της: α) έναρξη μελέτης με ένα ευρύ πεδίο εστίασης, β) 

εδραίωση ενός στενότερου πεδίου με σημεία εστίασης που οδηγούν στη μελέτη και 

συλλογή των αντίστοιχων δεδομένων, και γ) προετοιμασία για σύνταξη της τελικής 

αναφοράς. Ο σχεδιασμός μιας μελέτης περίπτωσης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

(Baker, 1999; Mertens, 2009; Yin, 2009), ακολουθεί συνήθως τα παρακάτω βήματα: 

α) διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων,  

β) διατύπωση των υποθέσεων,  

γ) προσδιορισμός της μονάδας που θα αναλυθεί,  

δ) τεκμηρίωση και σύνδεση των δεδομένων με τις υποθέσεις και τα αντίστοιχα 

κριτήρια για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, και  

ε) αποσαφήνιση της χρήσης των κριτηρίων στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.   

Μερικές σημαντικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διενέργεια 

μιας μελέτης περίπτωσης, σύμφωνα με τον Burns (2000), ώστε να διασφαλίζεται η 

αξιοπιστία και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, είναι οι εξής:  

α) η χρήση ποικίλων πηγών,  

β) η χρήση κλιμακωτών αποδεικτικών στοιχείων που να οδηγούν με αυτόματο 

τρόπο στο αποτέλεσμα, και  

γ) η χρήση της μαγνητοφώνησης και της βιντεοσκόπησης για καλύτερη 

επεξεργασία των δεδομένων.  
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Η υλοποίηση μιας μελέτης περίπτωσης, όπως αναφέρει ο Burns (2000), 

προϋποθέτει από τον ερευνητή να διαθέτει τα ακόλουθα πέντε σημαντικά 

χαρακτηριστικά:  

1) Να είναι ικανός στο σχεδιασμό μιας έρευνας μελέτης περίπτωσης και στη 

διατύπωση των αντίστοιχων ερευνητικών ερωτημάτων.  

2) Να είναι ένας καλός ακροατής και συνάμα ένας πειθαρχημένος παρατηρητής.  

3) Να επιδεικνύει ελαστικότητα και προσαρμοστικότητα. 

4) Να έχει πλήρη επίγνωση και ενημέρωση για το θέμα που πρόκειται να 

διερευνήσει.  

5) Να είναι απαλλαγμένος από προκαταλήψεις και στερεότυπες αντιλήψεις, οι 

οποίες μπορούν να επηρεάσουν την αξιοπιστία της μελέτης .  

 Οι μελέτες περίπτωσης μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν για 

διαφορετικούς σκοπούς έρευνας, όπως είναι: η διερεύνηση, η δημιουργία θεωρίας, ο 

έλεγχος ή η βελτίωση μιας θεωρίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, η τάση των μελετών 

περίπτωσης δείχνει να συνδυάζουν ποικίλες μεθόδους συλλογής δεδομένων, όπως 

είναι: οι συνεντεύξεις, η παρατήρηση, τα ερωτηματολόγια, τα γραπτά κείμενα, οι 

κλίμακες μέτρησης στάσεων, τα ημερολόγια, το οπτικοακουστικό υλικό και η έρευνα 

σε αρχεία (Cohen, Manion & Morrison, 2008; Creswell, 2007; Mertens, 2009). 

Συνήθως, η συλλογή των δεδομένων είναι ποιοτικής φύσης, γεγονός που τα 

χαρακτηρίζει και ως υποκειμενικά (Δημητρόπουλος, 2009).   

Μια ισχυρή κριτική που δέχονται οι μελέτες περίπτωσης αφορά την 

υποκειμενικότητα και την επίδραση του ερευνητή σε αυτές. Ο ρόλος του ερευνητή 

μπορεί να επηρεάσει τη μελέτη περίπτωσης, είτε λόγω της πρόσβασής του στο υπό 

διερεύνηση θέμα είτε λόγω της υποκειμενικότητας και των πιθανών του 

προκαταλήψεων (Nisbet & Watt, 1984). Αντίστοιχα, η Bell (2007) επισημαίνει τρεις 

σημαντικές αδυναμίες των μελετών περίπτωσης, οι οποίες αφορούν:  

α) τις δυσκολίες διασταύρωσης των πληροφοριών,  

β) τις πιθανότητες επιλεκτικής αναφοράς και τους συνακόλουθους κινδύνους 

διαστρέβλωσης των αποτελεσμάτων, και  

γ) την πιθανή αδυναμία γενίκευσης των αποτελεσμάτων.  
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5.5.2.1 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μελέτης περίπτωσης 

 

Ένα σημαντικό στοιχείο των μελετών περίπτωσης είναι ότι συνιστούν ένα 

μοναδικό παράδειγμα πραγματικών προσώπων ή καταστάσεων, όπου ο ερευνητής 

παρατηρεί τις σχέσεις γεγονότων ή ανθρώπων και διεισδύει ολιστικά σε αυθεντικές 

καταστάσεις. Η βασική τάση σε όλους τους τύπους μελετών περίπτωσης είναι ότι 

γίνεται μια προσπάθεια να “φωτιστεί” μία απόφαση ή το σύνολο των αποφάσεων: γιατί 

ελήφθησαν, με ποιο τρόπο εφαρμόστηκαν και ποιο αποτέλεσμα προέκυψε (Yin, 2009).  

Οι Hitchcock και Hughes (1995, όπ. αναφ. στο Cohen, Manion & Morrison, 

2008: 311) υποστηρίζουν ότι η μελέτη περίπτωσης διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:  

α) εμφανίζεται και αναπτύσσεται σε χρονικά, γεωγραφικά, οργανωτικά και θεσμικά 

περιβάλλοντα, μέσα από τα οποία μπορεί να οροθετηθεί,  

β) μπορεί να οριστεί με βάση τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα εμπλεκόμενα 

άτομα ή οι ομάδες, και  

γ) μπορεί να οριστεί βάσει του ρόλου ή της λειτουργίας που επιτελούν τα άτομα ή 

οι ομάδες στην περίπτωση. 

Όπως παρατηρεί ο Robson (2010), η μελέτη περίπτωσης περιλαμβάνει τα 

παρακάτω σημαντικά χαρακτηριστικά:  

α) συνιστά μια στρατηγική παρά μία μέθοδο,  

β) επικεντρώνεται στην έρευνα με την ευρεία της έννοια,  

γ) έχει εμπειρικό χαρακτήρα καθώς στηρίζεται στη συλλογή δεδομένων,  

δ) εστιάζει το ενδιαφέρον σε μία συγκεκριμένη περίπτωση ή μικρό σύνολο 

περιπτώσεων,  

ε) εξετάζει ένα φαινόμενο ή μία κατάσταση στο πλαίσιο του/της, και  

στ) διεξάγεται μέσα από τη χρήση ποικίλων μεθόδων συλλογής δεδομένων.  

Μια μελέτη περίπτωσης, όπως επισημαίνεται από αρκετούς ερευνητές 

(Adelman, Kemmis & Jenkins, 1980; Bell, 2007; Burns, 2000; Cohen, Manion & 
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Morrison, 2008; Flick, 2017; Hancock & Algozzine, 2006; Hodkinson & Hodkinson, 

2001; Nisbet & Watt, 1984; Yin, 2009), παρουσιάζει πολλά βασικά χαρακτηριστικά 

στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν ως ελκυστικά για έναν ερευνητή, όπως: 

• συλλέγει πλούσιες περιγραφές και ποικίλα δεδομένα, 

• επιτρέπονται οι γενικεύσεις είτε αναφορικά με μία περίσταση είτε από μία 

περίσταση σε μία τάξη περιστάσεων, 

• διερευνά τις περίπλοκες και δυναμικές αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στα 

γεγονότα ή στα πρόσωπα της κάθε περίπτωσης, 

• αποτυπώνει με αυθεντικό, λεπτομερή και ακριβή τρόπο τη δράση των 

υποκειμένων, με στόχο να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα 

γεγονότα, 

• η ενδελεχής διερεύνηση των φαινομένων ή των διαδικασιών για την εξήγηση 

των ευρημάτων μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντικές ερευνητικές μελέτες, 

• εμπλέκει με άμεσο τρόπο τον ερευνητή στο υπό μελέτη γεγονός, 

• συνιστά ένα πλούσιο αρχείο περιγραφικού υλικού, το οποίο μπορεί να επιδεχθεί 

μελλοντική επανερμηνεία, και 

• παρουσιάζει τα δεδομένα και τα αποτελέσματα σε προσβάσιμη μορφή για ένα 

ευρύ κοινό. 

Όμως, μερικές φορές η αδυναμία γενίκευσης αποτελεί σημαντικό μειονέκτημά 

της. Η ύπαρξη μικρού ερευνητικού δείγματος, η φύση των δεδομένων που αποκλείει 

την επαναξιολόγηση τους από άλλους ερευνητές και η υποκειμενικότητα του ερευνητή 

θεωρούνται μερικοί σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι θέτουν υπό αμφισβήτηση την 

αξιοπιστία της έρευνας και περιορίζουν σε ένα σχετικό βαθμό τη δυνατότητα 

γενίκευσης των συμπερασμάτων. Παρ’ όλα αυτά, σε αρκετές μελέτες περίπτωσης 

επιτρέπονται οι γενικεύσεις είτε σχετικά με μια περίσταση είτε από μια περίσταση σε 

μια τάξη περιστάσεων (Cohen, Manion & Morrison, 2008).   

Αναφορικά με την παρούσα ερευνητική μελέτη, επιλέχθηκε η μελέτη 

περίπτωσης καθώς: 
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• επικεντρώνεται σε συγκεκριμένη ομάδα για να κατανοηθεί σε βάθος αυτό που 

διερευνάται,  

• μπορεί να φέρει στην επιφάνεια σημαντικά και λεπτομερή δεδομένα καθώς και 

χρήσιμες πληροφορίες, 

• είναι μια ιδιαίτερα εύχρηστη μέθοδος που μπορεί να διεξαχθεί από ένα και μόνο 

ερευνητή.  

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη περίπτωσης στην παρούσα έρευνα αφορά τη 

λεπτομερή και αναλυτική καταγραφή της εφαρμογής διαμορφωτικής αξιολόγησης σε 

ένα νηπιαγωγείο, της σύνδεσής της με τη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

και της ανταπόκρισης των γονέων σε αυτή. Η μελέτη περίπτωσης μπορεί να 

αποτυπώσει σε βάθος τις εκπαιδευτικές πρακτικές αναφορικά με τη διαδικασία της 

διαμορφωτικής αξιολόγησης και να προσεγγίσει την πορεία της σε όλο το εύρος των 

καθημερινών δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου. Παράλληλα, μια τέτοιου είδους 

προσέγγιση μπορεί να συλλέξει και να αναλύσει πλούτο δεδομένων, αναλύσεων και 

περιγραφών διερευνώντας έτσι ένα φαινόμενο στο φυσικό του περιβάλλον και 

επιτρέποντας έτσι στον ερευνητή να αναγνωρίσει τις ποικίλες αλληλεπιδραστικές 

διαδικασίες κατά τη διάρκεια της έρευνας του (Bell, 2007; Cohen, Manion & Morrison, 

2008, Μπαγάκης, 2002).  

Σύμφωνα με τη Nutbrown (2006), η αξιολόγηση χρησιμοποιείται για τρεις 

βασικούς σκοπούς:  

1) την ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης,  

2) τον έλεγχο και την αποτελεσματικότητα του σχολείου, και  

3) την έρευνα.  

Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού και ειδικότερα του ερευνητή 

της παρούσας έρευνας επικεντρώνεται στον πρώτο σκοπό που αφορά την ενίσχυση της 

διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, αφού βασικός στόχος είναι η αναγνώριση 

όλων των στοιχείων που αφορούν τη γνώση, τις ικανότητες και τα νοήματα που 

χρησιμοποιούν τα παιδιά, προκειμένου να αποκτηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της 

ανάπτυξής τους και των μαθησιακών αναγκών τους. Οι ειδικότεροι στόχοι αυτής της 

αξιολόγησης είναι:  
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α) Η παρατήρηση της μαθησιακής εξέλιξης και της κοινωνικοποίησης των παιδιών 

(Γουργιώτου, 2007; Isenberg & Jalongo, 2003; NAEYC, 2004; Puckett & Diffily, 

2004; Rodger, 2003; Χατζηγεωργίου, 2006).  

β) Η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων και τη λήψη 

αποφάσεων σχετικών με την υποστήριξη και βελτίωση της διδασκαλίας και της 

μάθησης (NAEYC, 2004; Puckett & Diffily, 2004; Rodger, 2003), έτσι ώστε να  

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και να είναι 

κατάλληλες για το κάθε παιδί ξεχωριστά αλλά και για το σύνολό τους. 

γ) Η αντιμετώπιση πιθανών ειδικών προβλημάτων των παιδιών (Isenberg & 

Jalongo, 2003; Rodger, 2003; Wortham, 2008; Χατζηγεωργίου, 2006). Με την 

αξιολόγηση προσφέρονται στον εκπαιδευτικό πληροφορίες για την αναγνώριση των 

παιδιών που, ενδεχομένως, χρειάζονται ειδική βοήθεια ή διαφορετικά ερεθίσματα, 

προκειμένου να δοθεί η απαραίτητη βοήθεια για την επίλυση ατομικών και ομαδικών 

προβλημάτων (Hills, 1992; Stiggins & Conklin, 1992).  

δ) Η ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο του παιδιού τους και η καλλιέργεια 

της επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών, της οικογένειας και του νηπιαγωγείου (Puckett 

& Diffily, 2004; Rodger, 2003). 

ε) Η αξιολόγηση του προγράμματος (πρόοδος, δυνατότητες βελτίωσης, 

αποτελεσματικότητα νέων μεθόδων διδασκαλίας) και η παρατήρηση των αλλαγών 

(Rodger 2003; Χατζηγεωργίου, 2006) στις γνώσεις και στις δεξιότητες που απέκτησαν 

τα παιδιά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και στους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών. 

 

5.5.3 Περιγραφή και ανάδειξη του πλαισίου του νηπιαγωγείου 

 

5.5.3.1 Η ταυτότητα του πλαισίου 

 

Το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, στο οποίο υλοποιήθηκε η έρευνα, 

αποτελεί ένα ολοήμερο τμήμα. Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας στον Ενιαίο Τύπο 

Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ξεκινά στις 08.30 και εκτείνεται έως τις 13:00, ενώ το 
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προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα εκτείνεται έως τις 16:00. Στο νηπιαγωγείο 

λειτουργεί τμήμα πρόωρης υποδοχής από τις 07:45-08:30 για τους μαθητές που έχουν 

επιλέξει το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (13:00-16:00).  

Στο νηπιαγωγείο φοιτούν 20 παιδιά, εκ των οποίων τα 11 είναι αγόρια ενώ τα 

9 είναι κορίτσια. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης τάξης φοιτούν μαθητές που 

διαφέρουν στη χρονολογική τους ηλικία κατά ένα χρόνο. Ειδικότερα, από το σύνολο 

των εγγεγραμμένων μαθητών οι 8 είναι προνήπια και οι 12 είναι  νήπια. Για το σχολικό 

έτος 2015-2016, στο νηπιαγωγείο δεν φοιτούν την τρέχουσα σχολική περίοδο 

αλλοδαποί μαθητές. 

Οι νηπιαγωγοί του τμήματος είναι δύο. Με απόφαση και σχετική πράξη του 

Συλλόγου Διδασκόντων ορίζονται ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό 

πρόγραμμα και ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο 

νηπιαγωγός του υποχρεωτικού προγράμματος, που είναι και ο ερευνητής, διανύει για 

το σχολικό έτος 2015-2016 το δέκατο-πέμπτο έτος υπηρεσίας του σε δημόσιο 

νηπιαγωγείο ενώ η νηπιαγωγός του ολοήμερου προγράμματος διανύει αντίστοιχα το 

δέκατο έτος υπηρεσίας της σε δημόσιο νηπιαγωγείο.  

 

5.5.3.2 Ο χώρος στέγασης 

 

Το νηπιαγωγείο βρίσκεται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα με το Δημοτικό 

Σχολείο και συστεγάζεται με άλλο ένα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. 

Κοιτώντας την πρόσοψη του σχολείου, διακρίνει κανείς το προαύλιο του 

νηπιαγωγείου, το οποίο περιστοιχίζεται από ψηλά κιγκλιδώματα σε διάφορους 

χρωματισμούς. Το οικοδομικό τετράγωνο, στο οποίο περικλείονται το σχολικό 

συγκρότημα του Δημοτικού Σχολείου και των δύο Νηπιαγωγείων, δεν περιλαμβάνει 

πεζοδρόμιο καθώς εφάπτεται με δρόμους ενώ η ασφαλής προσέλευση και αποχώρηση 

των παιδιών στο σχολείο διεξάγεται με τη συνδρομή των γονέων τους. Επίσης, το 

σχολικό συγκρότημα δεν διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή εντός και εκτός για την 

πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες/κινητικές δυσκολίες (ράμπα πρόσβασης, επικλινής 

πλατφόρμα, χειρολισθήρες, χώρος υγιεινής κ.ά.).  
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5.5.3.3 Περιγραφή του εξωτερικού χώρου 

 

Αντικρύζοντας την πρόσοψη του σχολικού συγκροτήματος, διακρίνεται μια 

πινακίδα πάνω από την πόρτα του κτιρίου, στην οποία αναγράφονται τα δυο σχολεία.  

Η σιδερένια κεντρική είσοδος οδηγεί μέσω ενός στενόμακρου ορθογώνιου διαδρόμου 

στο κτιριακό συγκρότημα των δύο συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων. Αριστερά της 

εισόδου υπάρχει πετρόχτιστο τοιχίο, στο πάνω μέρος του οποίου είναι τοποθετημένο 

μεταλλικό κιγκλίδωμα με το οποίο διαχωρίζεται ο προαύλιος χώρος του Δημοτικού 

σχολείου. Ο προαύλιος χώρος του νηπιαγωγείου καλύπτεται κατά τα τρία τέταρτα από 

πλάκες πεζοδρομίου με σπαστό βότσαλο σε ημικυκλικό σχήμα, προσδίδοντας 

ξεχωριστή αισθητική ενώ σε κάποια σημεία η εδαφοκάλυψη με χαλίκια συμπληρώνει 

την εικόνα του εξωτερικού χώρου. Περιμετρικά του προαύλιου χώρου υπάρχουν 

μεγάλα και ψηλά δέντρα ενώ στο μέσον μπορεί να διακρίνει κανείς μια κεραμοσκεπή 

πέργκολα ξύλινης κατασκευής που χρησιμοποιείται τόσο από τα παιδιά όσο και από 

τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για κάθε είδους δραστηριότητα.  

Ο εξωτερικός χώρος διαθέτει επίσης μια μεγάλη παιδική χαρά στην οποία 

περιλαμβάνονται μία τραμπάλα, τέσσερις κούνιες, μία τσουλήθρα και ένας μύλος ενώ 

δυο επιδαπέδια σχεδιασμένα παιχνίδια (σαλίγκαρος, κουτσό) και ζωγραφισμένες ρόδες 

συμπληρώνουν τον υπαίθριο χώρο των νηπιαγωγείων, μετατρέποντάς τον σε χώρο 

δημιουργικού παιχνιδιού. Στο βάθος του προαύλιου χώρου υπάρχει ένα μικρό κτίριο 

με το μηχανοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και ένας μικρός αποθηκευτικός χώρος 

παιχνιδιών εξωτερικού χώρου για υπαίθριες δραστηριότητες. Τέλος, στην άκρη του 

υπαίθριου χώρου διακρίνεται μια πέτρινη βρύση με πόσιμο νερό και ο σχολικός κήπος, 

περιφραγμένος με πολύχρωμες παλέτες, ο οποίος περιλαμβάνει συστάδες δέντρων και 

θάμνων, λαχανικά, παρτέρια με εποχιακά καλλωπιστικά φυτά και αρωματικά βότανα 

και λειτουργεί ως εναλλακτικό-βιωματικό περιβάλλον ενεργούς μάθησης αλλά και 

ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης. 

 

5.5.3.4 Περιγραφή του εσωτερικού χώρου 
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Το νηπιαγωγείο στεγάζεται στο ισόγειο του σχολικού συγκροτήματος δίπλα 

από τις δυο αίθουσες που χρησιμοποιούνται από το άλλο νηπιαγωγείο. Μπαίνοντας 

από την κεντρική είσοδο του κτιρίου, η πρώτη αίθουσα αποτελεί το χώρο του 

νηπιαγωγείου στον οποίο έγινε η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Το κτίριο διαθέτει 

συνολικά τρεις αίθουσες διδασκαλίας, το γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων των δυο 

νηπιαγωγείων, μια κουζίνα και δυο χώρους υγιεινής για παιδιά και ενήλικες αντίστοιχα. 

Κατά μήκος του διαδρόμου που οδηγεί στις αίθουσες διδασκαλίας υπάρχουν από τη 

δεξιά πλευρά μεγάλα παράθυρα με προσανατολισμό στον προαύλιο χώρο του 

Δημοτικού σχολείου. 

 Περιμετρικά των τοίχων κρέμονται πίνακες ανακοινώσεων για κάθε τμήμα ενώ 

σε σχετικά μικρό ύψος είναι τοποθετημένες οι κρεμάστρες για τον ρουχισμό των 

παιδιών. Κάτω από τις κρεμάστρες υπάρχουν ξύλινα μικροέπιπλα αποθήκευσης των 

τσαντών ενώ κατά μήκος του διαδρόμου είναι τοποθετημένα έπιπλα αποθήκευσης 

παιδαγωγικού υλικού. Πολλές ομαδικές εργασίες των παιδιών όλων των τμημάτων 

διακοσμούν ανά εποχές το διάδρομο του σχολείου, οι οποίες αναδεικνύουν τη 

δημιουργικότητα και την ελεύθερη έκφραση των μικρών παιδιών.  

Με την είσοδο στο τμήμα, όπου υλοποιήθηκε η παρούσα έρευνα, διακρίνει 

κανείς ένα χώρο μεγάλο, ορθογώνιο, ο οποίος καλύπτεται από μάρμαρο. Από την 

αριστερή πλευρά είναι εντοιχισμένο ένα έπιπλο με οπτικό-ακουστικό υλικό 

(τηλεόραση, cd-player, dvd-player, μικροφωνική εγκατάσταση) και δίπλα μια 

εντοιχισμένη ντουλάπα, η οποία αποτελεί χώρο αποθήκευσης παιδαγωγικού υλικού 

των νηπιαγωγών και παιδαγωγικών παιχνιδιών. Κατά μήκος της αριστερής πλευράς 

του χώρου κρέμεται στον τοίχο ένας μεγάλος πίνακας με εργασίες των παιδιών. Από 

την άλλη πλευρά είναι η έδρα του/της νηπιαγωγού, μια μεγάλη βιβλιοθήκη, κρεμαστά 

ράφια με διάφορα υλικά ενώ μεγάλα παράθυρα με προσανατολισμό στον προαύλιο 

χώρο του σχολείου συμπληρώνουν αυτή την πλευρά. Στο μέσο της αίθουσας είναι 

τοποθετημένα τραπεζάκια και καρέκλες, τα οποία λειτουργούν ως χώρος εργασίας των 

παιδιών αλλά και σίτισης τις ώρες του πρωινού και μεσημβρινού γεύματος. 

Περιμετρικά των τοίχων της αίθουσας, αναπτύσσονται εννιά μαθησιακά 

κέντρα-γωνιές δραστηριοτήτων. Οι γωνιές έχουν σχεδιαστεί και διαμορφωθεί από 

κοινού μεταξύ νηπιαγωγών και παιδιών και αναδιαμορφώνονται καθόλη τη διάρκεια 

του σχολικού έτους βάσει του ενδιαφέροντος των παιδιών. Η γωνιά της ζωγραφικής 
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βρίσκεται ακριβώς αριστερά της εισόδου της τάξης και περιλαμβάνει ένα ξύλινο 

καβαλέτο στο ύψος των παιδιών όπου τα παιδιά ζωγραφίζουν με πινέλα και τέμπερες. 

Δίπλα υπάρχει η γωνιά του κουκλοθέατρου, στην οποία τα παιδιά παίζουν τόσο με 

κούκλες όσο και με φιγούρες του θεάτρου σκιών. Η γωνιά των επιτραπέζιων παιχνιδιών 

βρίσκεται ακριβώς δεξιά της γωνιάς του κουκλοθέατρου και αναπτύσσεται σε μια 

ξύλινη βιβλιοθήκη στο ύψος των παιδιών.  

Η επόμενη γωνιά είναι εκείνη της συζήτησης, στην οποία δραστηριοποιείται η 

ολομέλεια της τάξης σε καθημερινή βάση. Αποτελείται από τρία ξύλινα παγκάκια και 

δύο υφασμάτινους καναπέδες τοποθετημένα σε σχήμα Π. Στον ένα τοίχο, όπου δεν 

υπάρχουν παγκάκια, είναι τοποθετημένοι σε ένα μεγάλων διαστάσεων φελλοπίνακα,  

διάφοροι πίνακες αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τις ρουτίνες. Ειδικότερα, 

υπάρχει το ημερολόγιο, το παρουσιολόγιο της τάξης, ο πίνακας καιρού και ο πίνακας 

με τους κανόνες της τάξης. Ο φελλοπίνακας χρησιμοποιείται από τους νηπιαγωγούς 

για την επικόλληση του εποπτικού υλικού ή ιστογραμμάτων κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης των θεματικών προσεγγίσεων. Σχεδόν στο κέντρο της γωνιάς της 

συζήτησης βρίσκεται η θέση των νηπιαγωγών ενώ αριστερά στο πάτωμα υπάρχουν ένα 

κουτί οικοδομικού υλικού και ένας κουβάς με πλαστικές χάντρες, τα οποία 

χρησιμοποιούνται από τα παιδιά κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων.  

Απέναντι από τη γωνιά της συζήτησης, είναι τοποθετημένα παιδικά κρεβατάκια 

που χρησιμοποιούνται την ώρα της χαλάρωσης. Δίπλα αναπτύσσεται η γωνιά του 

κουκλόσπιτου, η οποία αποτελείται από μια ξύλινη κατασκευή σε σχήμα σπιτιού. Μέσα 

στο κουκλόσπιτο είναι τοποθετημένα ένας παιδικός καναπές, μια μικρή κουζίνα, 

κουζινικά, κούκλες και ένα κουτί με υφάσματα, τσάντες, καπέλα και ρούχα. Δίπλα από 

τη γωνιά του κουκλόσπιτου, βρίσκεται η γωνιά του εμπορικού κέντρου. Αυτή 

αποτελείται από μια μεγάλη ραφιέρα στην οποία έχουν τοποθετηθεί άδεια κουτιά από 

διάφορα καθημερινά προϊόντα, πίνακες με τιμές των προϊόντων, διαφημιστικά 

φυλλάδια προϊόντων από σούπερ μάρκετ και ένα τραπεζάκι πάνω στο οποίο υπάρχουν 

η ταμειακή μηχανή, ζυγαριά, χαρτονομίσματα για τις συναλλαγές, σακούλες και 

καλαθάκια με προϊόντα προς πώληση.  

Δίπλα από την προηγούμενη γωνιά, είναι τοποθετημένο ένα τραπέζι και 

καρέκλες, που λειτουργούν ως τραπέζι εργασίας καθώς ο διαμορφωμένος χώρος στο 

μέσον της αίθουσας ως χώρος εργασίας και σίτισης δεν επαρκεί για το σύνολο των 
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παιδιών. Προχωρώντας, υπάρχει μια ξύλινη βιβλιοθήκη-ραφιέρα στο ύψος των 

παιδιών, στην οποία αναπτύσσεται η γωνιά των εικαστικών τεχνών. Εκεί είναι 

τοποθετημένα όλα τα υλικά που αφορούν την ενασχόληση των παιδιών με τις 

εικαστικές τέχνες, όπως: μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, κηρομπογιές, νερομπογιές, 

τέμπερες,  χαρτιά Α4, κόλες, ψαλίδια, πινέλα, πηλός, πλαστελίνη, πλάστες, περιοδικά, 

εφημερίδες, υλικά για κολλάζ κ.ά. 

Η επόμενη γωνιά είναι της δανειστικής βιβλιοθήκης, στην οποία είναι 

τοποθετημένα πληροφοριακά και λογοτεχνικά βιβλία. Τα συγκεκριμένα βιβλία 

αξιοποιούνται μόνο για δανεισμό ενώ δίπλα από αυτή τη γωνιά υπάρχει μια μεγάλη 

βιβλιοθήκη η οποία χρησιμοποιείται από παιδιά και νηπιαγωγούς καθημερινά στις 

ελεύθερες και οργανωμένες δραστηριότητες. Τέλος, δεξιά της εισόδου υπάρχει η γωνιά 

της σύγχρονης τεχνολογίας. Αυτή περιλαμβάνει δύο υπολογιστές, οι οποίοι διαθέτουν 

φυλλομετρητή, σύνδεση στο διαδίκτυο, εγκατεστημένα διάφορα εκπαιδευτικά 

λογισμικά και ένας εκτυπωτής/σαρωτής. 

 

5.5.3.5 Η σύνθεση της τάξης - τα παιδιά 

 

Τα παιδιά που απαρτίζουν το σύνολο της τάξης προέρχονται από μεσαία 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα, καθώς οι γονείς τους απασχολούνται στο δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα. Στην τάξη υπάρχουν εννέα κορίτσια και έντεκα αγόρια, εκ των οποίων 

τα οκτώ είναι προ-νηπιακής ηλικίας (Μ.Ο., 4,5 ετών) και τα δώδεκα είναι νηπιακής 

ηλικίας (Μ.Ο., 5,5 ετών). Από το σύνολο των παιδιών που φοιτούν, τα δύο είναι 

αδέρφια. Όλα τα προνήπια, κατά την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο, έχουν 

παρακολουθήσει το προηγούμενο σχολικό έτος (2014-2015) πρόγραμμα προσχολικής 

εκπαίδευσης σε δημόσιους και ιδιωτικούς σταθμούς εκτός από ένα αγόρι.  

Σε γενικές γραμμές, η πλειοψηφία των παιδιών είχε κατακτήσει αρκετές από τις 

απαραίτητες για το νηπιαγωγείο δεξιότητες, όπως είναι κινητικές, γνωστικές, 

κοινωνικό-συναισθηματικές και δεξιότητες λόγου και ομιλίας. Τα περισσότερα νήπια 

μπορούσαν να κόψουν, να κολλήσουν, να γράψουν το όνομά τους, να απαριθμήσουν 

αντικείμενα. Διέθεταν επικοινωνιακές ικανότητες, αναπαριστούσαν τη σκέψη τους με 

ποικίλους τρόπους, μπορούσαν να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός στόχου, να 
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συμμετέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες και να εκφράζουν τις ιδέες τους, να 

επιλύουν απλά προβλήματα και να λειτουργούν υπεύθυνα και αυτόνομα.  

Αντίστοιχα, μερικά προνήπια παρουσίαζαν σχετικές δυσκολίες που αφορούσαν 

κυρίως κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες και δεξιότητες λόγου και ομιλίας. 

Κάποιες δυσκολίες, οι οποίες οφείλονταν στην εξελικτική ανωριμότητα αυτής της 

ηλικιακής ομάδας, σχετίζονταν με: α) τη μετάβασή τους από τον παιδικό σταθμό στο 

νηπιαγωγείο και την προσαρμογή στο νέο σχολικό περιβάλλον, β) τις γνωστικές 

λειτουργίες της αντίληψης και της προσοχής, γ) την ανάπτυξη γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων, δ) τα προβλήματα αυτοελέγχου της συμπεριφοράς, ε) τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις με συνομήλικους και ενήλικους, στ) τη χρήση συλλογιστικών και 

μαθηματικών ικανοτήτων, ζ) το αίσθημα της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης, 

η) τη συνεχή καθοδήγηση από τους νηπιαγωγούς, και θ) την παρορμητική ανταπόκρισή 

τους σε διάφορες δραστηριότητες.  

 

5.6 Συμμετέχοντες - το δείγμα της έρευνας 

 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας προέρχεται από τον πληθυσμό των μαθητών  

προσχολικής ηλικίας που φοιτούν σε ένα Δημόσιο Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο 

Νηπιαγωγείο της Περιφέρειας Κρήτης και αποτελείται από 20 μαθητές. Πρόκειται για 

παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, νήπια και προνήπια (βλ. Πίνακας 5.1), που παρακολουθούν 

το υποχρεωτικό και προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δραστηριοτήτων προσχολικής 

αγωγής σε αμιγές ολοήμερο τμήμα με ίση περίπου αναλογία αγοριών και κοριτσιών. 

Πίνακας 5.1 

Πίνακας κατανομής των παιδιών ανά φύλο και ηλικία 

 Νήπια Προνήπια Σύνολο 

Αγόρια 6 5 11 

Κορίτσια 6 3 9 

Σύνολο 12 8 20 
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Παράλληλα, ως υπό εξέταση πληθυσμός θεωρήθηκε το σύνολο των γονέων με 

παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Στην έρευνα 

έλαβαν μέρος 18 άτομα, εκ των οποίων το 72,2% ήταν γυναίκες και το 27,8% ήταν 

άνδρες (Πίνακας 5.2). Όσον αφορά την ηλικία, το 72,2% ήταν μεταξύ 34 και 44 ετών 

και το 27,8% ήταν μεταξύ 23 και 33 ετών. Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (44,4%) ήταν 

ιδιωτικοί υπάλληλοι. Το 27,8% ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, το 22,2% ήταν ελεύθεροι 

επαγγελματίες ενώ ένα άτομο (5,6%) δήλωσε άλλη απασχόληση. Το 66,7% των 

συμμετεχόντων είχε τελειώσει το Λύκειο, το 27,8% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ενώ μόνο 

ένα άτομο (5,6%) ήταν απόφοιτος Γυμνασίου. Οι μισοί γονείς (50,0%) δήλωσαν ότι 

στο σπίτι διέμεναν 4 άτομα ενώ το 22,2% δήλωσε τη διαμονή πέντε ατόμων. Όλα τα 

άτομα ήταν έγγαμα εκτός από ένα που ήταν διαζευγμένο. Στον Πίνακα 5.2 

αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά του δείγματος των γονέων. 

Πίνακας 5.2 

Πίνακας κατανομής του δείγματος των γονέων 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Φύλο 

Άνδρας 5 27,8 

Γυναίκα 13 72,2 

 

Στο πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας, η χρήση δειγματοληψίας με πιθανότητα 

δεν είναι πάντα εύκολο να υλοποιηθεί (Creswell, 2011). Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη το 

σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας, γίνεται σαφές πως η 

στρατηγική της δειγματοληψίας που επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε είναι η 

επιλεκτική-βολική δειγματοληψία (convenience sampling) ή δειγματοληψία ευκολίας. 

Η δειγματοληψία ευκολίας ανήκει στην κατηγορία της μη πιθανοτικής 

δειγματοληψίας, όπου η επιλογή των δειγματοληπτικών μονάδων από τον πληθυσμό 

πραγματοποιείται με κριτήριο την ευκολία και όχι την τυχαιότητα ή την επιδίωξη της 

αντιπροσωπευτικότητας του πληθυσμού (Παπαγεωργίου, 2015).  

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται σε έρευνες μικρής κλίμακας, όπου τα άτομα 

που συμμετέχουν είναι άμεσα διαθέσιμα και εύκαιρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 

έρευνας (Κυριαζή, 2011). Ο ερευνητής έχει τη μεγαλύτερη ευκολία πρόσβασης σε 



 

                                                                      324 

άτομα που βρίσκονται πιο κοντά του (Creswell, 2011; Mertens, 2009) καθώς η επιλογή 

τους πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση κάποιων άλλων συγκεκριμένων κριτηρίων. Ένα 

δείγμα ευκολίας, όπως επισημαίνουν οι Cohen, Manion & Morrison (2008), είναι 

πιθανό να αποτελέσει την κατάλληλη στρατηγική δειγματοληψίας σε μια έρευνα 

μελέτης περίπτωσης ή σε μια σειρά ερευνητικών μελετών περίπτωσης. Επιπρόσθετα, 

σύμφωνα με τον Creswell (2011), μπορεί να αποφέρει σημαντικές πληροφορίες ώστε 

να απαντηθούν ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις αντίστοιχα. 

Σε γενικές γραμμές, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της βολικής δειγματοληψίας 

αποτελεί η ευκολία επιλογής και συγκρότησης του δείγματος από όλους εκείνους τους 

συμμετέχοντες που είναι άμεσα προσβάσιμοι στον ερευνητή ενώ η αδυναμία 

γενίκευσης των αποτελεσμάτων, λόγω μη αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος, 

συνιστά ένα από τα μειονεκτήματά της (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). 

Όμως, η γενικευτική ισχύς των ερευνητικών ευρημάτων θεωρείται ότι υφίσταται για 

εκείνους τους πληθυσμούς που παρουσιάζουν όμοια χαρακτηριστικά με το δείγμα 

ευκολίας (Morse & Niehaus, 2016; Σταλίκας, 2011).  

Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση της βολικής 

δειγματοληψίας στην έρευνα, σύμφωνα με τον Orcher (2017), είναι τα ακόλουθα:  

α) επιτρέπει στον ερευνητή που δεν έχει πρόσβαση σε αντιπροσωπευτικά δείγματα 

να πραγματοποιήσει προκαταρκτικές ερευνητικές μελέτες σε σχέση με τις υποθέσεις, 

τους σκοπούς ή τα ερωτήματα που ερευνά,  

β) προσφέρει στον ερευνητή την ευκαιρία διεξαγωγής πιλοτικής έρευνας των 

εργαλείων μέτρησης, και  

γ) μπορεί να εμπνεύσει τον ερευνητή για πρόσβαση σε πιο αντιπροσωπευτικά 

δείγματα με απώτερο σκοπό την επανάληψη της έρευνας. 

 

5.7 Συλλογή ερευνητικών δεδομένων 

 

5.7.1 Διαδικασία συλλογής ερευνητικών δεδομένων 
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Η ερευνητική διαδικασία συλλογής των δεδομένων περιλαμβάνει τη συλλογή 

ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων. Η μεθοδολογική συνδυαστική προσέγγιση που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα επιτρέπει την αξιοποίηση μεγάλης ποικιλίας 

τεχνικών και ερευνητικών εργαλείων για τη συλλογή των δεδομένων, ώστε να δοθούν 

απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα και να καταγραφεί με αξιοπιστία και 

εγκυρότητα η αποτελεσματικότητα και οι πιθανές αδυναμίες της εφαρμογής ενός 

εργαλείου εναλλακτικής αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο, η διασύνδεσή του με τη λήψη 

αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού καθώς και η αποτύπωση των απόψεων των 

γονέων σχετικά με το περιεχόμενο της διαμορφωτικής αξιολόγησης στην προσχολική 

εκπαίδευση που σχετίζεται με τη μαθησιακή εξέλιξη και πορεία των παιδιών τους. 

Αδιαμφισβήτητα, στο πλαίσιο της ερευνητικής μεθοδολογίας, οι ποσοτικές 

μέθοδοι μπορούν να προσφέρουν ακριβείς μετρήσεις και στατιστική ισχύ ενώ οι 

ποιοτικές μέθοδοι μπορούν να κατανοήσουν βαθύτερα ένα φαινόμενο σε ένα 

καθορισμένο πλαίσιο (Cohen, Manion & Morrison, 2008; Creswell, 2011; Mason, 

2011). Σε αρκετές περιπτώσεις σήμερα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Νόβα-

Καλτσούνη (2006), οι ερευνητές έχουν εγκαταλείψει το δίλημμα ανάμεσα στην 

ποσοτική ή ποιοτική μέθοδο και οδηγούνται στο συνδυασμό και των δύο. Με γνώμονα 

τις ανάγκες της παρούσας έρευνας και αποτιμώντας τα πλεονεκτήματα και τις 

αδυναμίες που παρουσιάζουν τόσο οι ποσοτικές όσο και οι ποιοτικές μέθοδοι, για την 

επίτευξη του σκοπού της έρευνας, αξιοποιήθηκαν τα παρακάτω μέσα. 

 

5.7.1.1 Η παρατήρηση 

 

Η παρατήρηση ως εργαλείο συλλογής δεδομένων κρίνεται χρήσιμη, όταν το 

ερευνητικό ενδιαφέρον έχει ως αντικείμενο την καταγραφή της συμπεριφοράς σε 

φυσικό περιβάλλον. Αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους παραγωγής 

ποιοτικών δεδομένων και μια από τις αμεσότερες πηγές πληροφόρησης, συνιστά δε μια 

διαδικασία κατά την οποία ο ερευνητής εμπλέκεται προκειμένου να μελετήσει και να 

διερευνήσει μια κατάσταση σε ένα συγκεκριμένο χώρο-πλαίσιο δράσης 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). Η παρατήρηση, όπως την ορίζει ο Robson 

(2010), συνιστά μια φυσική τεχνική, η οποία επιτρέπει στον ερευνητή να 

παρακολουθήσει με αμεσότητα τις ενέργειες και τις συμπεριφορές των ανθρώπων, να 
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τις καταγράψει και να τις περιγράψει ώστε να οδηγηθεί στην ανάλυση και στην 

ερμηνεία του υπό μελέτη πλαισίου. 

Η σπουδαιότητα της παρατήρησης ως πολύτιμου ερευνητικού εργαλείου 

συναντάται συχνά στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας. Η παρατήρηση διευκολύνει 

τον ερευνητή στη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν: α) το φυσικό 

πλαίσιο, β) το ανθρώπινο πλαίσιο, γ) το πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων, και δ) το 

πλαίσιο του προγράμματος (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Πρωταρχικό μέλημα 

του ερευνητή, όπως επισημαίνουν οι Bell (2007) και Mertens (2009), είναι η 

αντικειμενική καταγραφή και κατανόηση του πλαισίου των αλληλεπιδράσεων των 

προσώπων που παρατηρούνται.  

Η παρατήρηση στην παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται συμμετοχική, καθώς ο 

ερευνητής εργαζόταν στο νηπιαγωγείο όπου εφαρμόστηκε η έρευνα και συμμετείχε 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για τον Ιωσηφίδη (2017), η συμμετοχική παρατήρηση 

«επιτρέπει τη συστηματική παρατήρηση κοινωνικών συμπεριφορών, φαινομένων και 

διαδικασιών στο πραγματικό, “φυσικό” κοινωνικό περιβάλλον με συμμετοχή του 

ερευνητή στις κοινωνικές διαδικασίες και διεργασίες που ερευνά και με συνεχή 

αλληλεπίδραση ερευνητή/τριας και ερευνώμενων (σελ. 86). 

Σύμφωνα με τη Νόβα-Καλτσούνη (2006), η συμμετοχική παρατήρηση συνιστά 

εξαιρετική μέθοδο για τη μελέτη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολικό 

περιβάλλον. Η παραμονή του ερευνητή σε μια κατάσταση για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα σημαίνει ότι βλέπει με μια διεισδυτική ματιά την εξέλιξη των γεγονότων με 

το πέρασμα του χρόνου και αντιλαμβάνεται τη δυναμική των συμβάντων, των 

καταστάσεων, των γεγονότων, των προσώπων, των πλαισίων, των ρόλων κ.λπ. (Cohen, 

Manion & Morrison, 2008). 

Η παρατήρηση, ως μια μορφή συγκέντρωσης πληροφοριών, έχει 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Όπως τονίζει ο Creswell (2011), στα 

πλεονεκτήματα συμπεριλαμβάνονται η δυνατότητα καταγραφής πληροφοριών όπως 

αυτά εμφανίζονται σε ένα αυθεντικό πλαίσιο, η μελέτη της πραγματικής συμπεριφοράς 

και η μελέτη ατόμων που παρουσιάζουν δυσκολίες στη λεκτική επικοινωνία των ιδεών 

τους. Ένα σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί ο περιορισμός της πρόσβασης σε 

συγκεκριμένους χώρους ή καταστάσεις καθώς και οι πιθανές δυσκολίες ανάπτυξης 

επικοινωνιακής επαφής με τα παρατηρούμενα άτομα.  
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Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα της παρατήρησης, που απορρέουν από την 

αναδίφηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας (Βάμβουκας, 2010; Bryman, 2016; Cohen, 

Manion & Morrison, 2008; Ίσαρη & Πουρκός, 2015; Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου 2016; Robson, 2010; Σταλίκας, 2011) είναι τα εξής:  

α) επιτρέπει στον ερευνητή την απόκτηση βιωματικών εμπειριών της ζωής και του 

τρόπου λειτουργίας μιας ομάδας και της ορθής ερμηνείας των στάσεων και των 

συμπεριφορών των μελών της,  

β) αποτελεί ιδανική μέθοδο για τη μελέτη και την ερμηνεία της μη λεκτικής 

συμπεριφοράς καθώς δεν παρεμβαίνει στη φυσική εξέλιξη του υπό παρατήρηση 

φαινομένου,  

δ) επιτρέπει τη συλλογή και την παραγωγή πρωτογενούς ερευνητικού υλικού και 

πληθώρα ποιοτικών δεδομένων, 

ε) η φυσική παρατήρηση επιτρέπει την παραγωγή αξιόπιστων δεδομένων που 

σχετίζονται με την αντικειμενικότητα και την αυθεντικότητα των γεγονότων και των 

πράξεων που έχουν λάβει χώρα,  

στ) μπορεί να δώσει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, τα οποία να καλύπτουν εις 

βάθος το πλαίσιο του υπό μελέτη φαινομένου,  

ζ) αποτελεί την κατάλληλη τεχνική για τη μελέτη της “ πραγματικής ζωής” στο 

πλαίσιο του πραγματικού κόσμου, καθώς επιτρέπει την άμεση παρατήρηση της 

συμπεριφοράς,  

η) επιτρέπει το συσχετισμό μιας παρατηρούμενης συμπεριφοράς με τις μεταβλητές 

της έρευνας,  

θ) επιτρέπει την παράλληλη αξιοποίηση συμπληρωματικών μεθόδων για τη 

συλλογή στοιχείων προκειμένου να ενισχυθούν τα ευρήματα και να διασφαλιστεί η 

εγκυρότητα τους, και 

ι) δεν απαιτεί ακριβό ή πολύπλοκο εξοπλισμό.  

 Οι αδυναμίες της συγκεκριμένης μεθόδου, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

(Ανδρούσου & Πετρόγιαννης, 2008; Cargan, 2007; Gray, 2009; Grigsby, 2010; Ίσαρη 

& Πουρκός, 2015; Μάγος, 2005; Παπαναστασίου & Παπαναστασίου 2016; Robson, 

2010), είναι οι εξής:  
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α) συνιστά μια επίπονη, δύσκολη και συνάμα χρονοβόρα διαδικασία για τον 

ερευνητή, 

β) απαιτεί υψηλού επιπέδου επιστημονικές και επικοινωνιακές ικανότητες καθώς 

και πολύχρονη ερευνητική εμπειρία,  

γ) προκύπτουν προβλήματα δεοντολογικής και ηθικής φύσεως, όταν ο ερευνητής 

αποτελεί μέρος του υπό παρατήρηση φαινομένου,  

δ) μπορεί να γίνουν λάθη τα οποία αφορούν είτε το συσχετισμό της 

παρατηρούμενης συμπεριφοράς με τις ερευνητικές μεταβλητές είτε τη δειγματοληψία, 

ε) μπορεί να ξεφύγουν σημαντικές πληροφορίες από την προσοχή του παρατηρητή, 

και 

ε) ανακύπτουν προβλήματα που σχετίζονται με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία 

των δεδομένων της παρατήρησης.   

Στην παρούσα έρευνα, σκοπός της παρατήρησης ήταν η αποτύπωση του 

πλαισίου εφαρμογής ενός εργαλείου εναλλακτικής αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και 

η καταγραφή των αντιδράσεων και του τρόπου συμμετοχής των μικρών παιδιών στην 

εκπαιδευτική και αξιολογική διαδικασία γενικότερα. Χρησιμοποιώντας τη 

συμμετοχική μορφή της παρατήρησης, όπως επισημαίνει η Κυριαζή (2011), τα 

κοινωνικά φαινόμενα μελετώνται στο φυσικό τους περιβάλλον δίνοντας τη δυνατότητα 

στον ερευνητή να ενσωματώνεται στον υπό μελέτη κοινωνικό χώρο προκειμένου να 

διαπιστώσει τη σημασία και το νόημα που αποδίδεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις 

και γεγονότα από τους ερευνώμενους.   

Προκειμένου ο ερευνητής να καταγράψει όλο το πλαίσιο λειτουργίας και να 

σκιαγραφήσει την εκπαιδευτική και αξιολογική διαδικασία στο αυθεντικό της 

περιβάλλον, επεδίωξε την καθημερινή συστηματική καταγραφή των παρατηρήσεων με 

άμεσο και συνεχή τρόπο μέσα από τη χρήση των σημειώσεων πεδίου (field notes) και 

ενός ημερολογίου εργασίας. Επιπρόσθετα, αξιοποιήθηκε η πραγματοποίηση άτυπων 

συζητήσεων (informal conversations) μεταξύ ερευνητή και μικρών παιδιών ώστε να 

συγκεντρωθεί πλούσιο πληροφοριακό υλικό αναφορικά με το περιεχόμενο και τη 

διαδικασία της αξιολόγησής τους. 
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Οι καταγραφές των παρατηρήσεων με τη μορφή σημειώσεων πεδίου 

επιτρέπουν τη βαθύτερη προσέγγιση του υπό παρατήρηση φαινομένου. Ο ερευνητής 

φρόντιζε να καταγράφονται οι σημειώσεις τόσο σε περιγραφικό όσο και σε στοχαστικό 

επίπεδο ώστε να είναι πλήρης η διαδικασία της παρατήρησης, αποσκοπώντας να 

αποφύγει τη λήθη των πληροφοριών με την πάροδο του χρόνου κατά τη συγγραφή της 

ερευνητικής έκθεσης. Σύμφωνα με τον Creswell (2011), οι περιγραφικές σημειώσεις 

πεδίου (descriptive field notes) περιλαμβάνουν περιγραφές των συμμετεχόντων, του 

φυσικού πλαισίου, των γεγονότων, των δραστηριοτήτων καθώς και προσωπικές 

αντιδράσεις. Οι στοχαστικές σημειώσεις πεδίου (reflective field notes) καταγράφουν 

πληροφορίες που αφορούν τις προσωπικές σκέψεις του ερευνητή και σχετίζονται με τα 

προαισθήματα, τις ιδέες, τις προσδοκίες και τις σκέψεις που προκύπτουν κατά την 

παρατήρηση. 

Για την καταγραφή της παρατήρησης ακολουθήθηκε η χρονολογική σειρά των 

σημειώσεων ενώ καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια η καταγραφή να είναι 

λεπτομερής και διεξοδική. Οι καταγραφές γίνονταν άλλες φορές κατά τη διάρκεια της 

παρατήρησης και άλλες φορές με το πέρας της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας 

με τη μορφή σημειώσεων σε περιεκτική μορφή με στόχο τη σαφή και ευκρινή 

αποτύπωση όσων παρατηρούνται. Όπως επισημαίνουν οι Hatch (2002) και οι Cohen, 

Manion και Morrison (2008), οι σημειώσεις πεδίου πρέπει να είναι ακριβείς, 

οργανωμένες, περιγραφικές και να επικεντρώνονται στο ερευνητικό πρόβλημα.   

 

5.7.1.2 Η συνέντευξη 

 

Η συνέντευξη αποτελεί μια συνηθισμένη τεχνική συλλογής δεδομένων στο 

πεδίο της ποιοτικής έρευνας, η οποία επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών για τις 

σκέψεις, τις στάσεις, τις ιδέες του ερωτώμενου σχετικά με ένα θέμα. Συνιστά μια 

ευέλικτη μορφή έρευνας στην οποία αποδίδεται έμφαση στην άμεση αλληλεπίδραση 

του ερευνητή και του ερωτώμενου και κατά συνέπεια μεγαλύτερη εμβάθυνση στην 

συλλογή και ερμηνεία των πληροφοριών του υπό μελέτη θέματος (Bell, 2007; Cohen, 

Manion & Morrison, 2008). Μέσω της συνέντευξης, ο ερευνητής μπορεί να εκλάβει 

άρτιες και πλούσιες πληροφορίες από τις απαντήσεις καθώς στηρίζεται στη δυναμική 

της συζήτησης. 
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Η ερευνητική συνέντευξη, όπως επισημαίνουν και συμφωνούν οι Cohen, 

Manion και Morrison (2008) και οι Παπαναστασίου και Παπαναστασίου (2016), 

εξυπηρετεί τρεις σημαντικούς σκοπούς:  

α) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριο μέσο συλλογής πληροφοριών που 

σχετίζονται άμεσα με τους στόχους της έρευνας. 

β) Μπορεί να αξιοποιηθεί για τον έλεγχο υποθέσεων ή τη διατύπωση νέων ή για 

τον εντοπισμό μεταβλητών που κρίνονται απαραίτητες στη διαδικασία της έρευνας.  

γ) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με άλλες ερευνητικές μεθόδους κατά 

τη διάρκεια διεξαγωγής μιας έρευνας. 

Η μέθοδος της συνέντευξης, όπως αναφέρει ο Ιωσηφίδης (2017), είναι δυνατόν 

να χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν ή έρευνα επικεντρώνεται στο 

υποκειμενικό νόημα ενός κοινωνικού φαινομένου ή μιας κατάστασης, β) όταν η έρευνα 

εστιάζει στη διερεύνηση και αποτύπωση προσωπικών και κοινωνικών εμπειριών, 

ιδεών ή στάσεων, γ) όταν η έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση προσωπικών 

αντιλήψεων που αφορούν κοινωνικές διαδικασίες ή φαινόμενα, και δ) όταν κρίνεται 

απαραίτητη η ολοκλήρωση μιας ερευνητικής διαδικασίας που έχει ποσοτικό κυρίως 

χαρακτήρα. 

Μια συνέντευξη επιτρέπει την εις βάθος διερεύνηση θεμάτων που δεν έχουν 

απαντηθεί πλήρως από άλλες ερευνητικές μεθόδους και την ενθάρρυνση των 

συμμετεχόντων να συζητήσουν και να εκφραστούν με λεπτομέρειες και ελευθερία 

μέσα από την δική τους προσωπική οπτική (Cohen, Manion & Morrison, 2008; 

Κυριαζή, 2011). Επιπρόσθετα, η συνέντευξη οδηγεί σε ακριβείς και πλούσιες 

πληροφορίες αποφέροντας ορθά και αξιόπιστα ευρήματα, καθώς μέσα από την άμεση 

διαπροσωπική επαφή μπορούν να διευκρινιστούν οι ερωτήσεις, να ζητηθούν εξηγήσεις 

για πιθανές ασαφείς απαντήσεις ή να παρατηρηθούν και να καταγραφούν άλλα 

σημαντικά στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες της έρευνας, τα ατομικά 

χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά του ερωτώμενου κ.λπ. (Adler & Clark, 2018; 

Flick, 2017; Κυριαζή, 2011; Σταλίκας, 2011). 

Η τυπολογία μιας συνέντευξης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της 

επικοινωνίας που πραγματοποιείται και την έρευνα στην οποία εντάσσεται. Σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία (Ίσαρη & Πουρκός, 2015; Ιωσηφίδης, 2008; Παπαναστασίου & 
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Παπαναστασίου, 2016; Robson, 2010), οι βασικοί τύποι της συνέντευξης είναι τρεις: η 

δομημένη (structured interview), η ημιδομημένη (semi-structured interview) και η 

ελεύθερη (unstructured interview). Ειδικότερα:  

α) Στη δομημένη συνέντευξη το περιεχόμενο και η διαδικασία είναι εκ των 

προτέρων οργανωμένα. Χρησιμοποιείται ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο συνέντευξης 

με συγκεκριμένες ερωτήσεις που υποβάλλονται με την ίδια σειρά χωρίς να αλλοιώνεται 

η διατύπωσή τους.   

β) Η ημιδομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει κάποιες βασικές ερωτήσεις αλλά 

παρουσιάζει μια ευελιξία σε σχέση με τη σειρά των ερωτήσεων που διατυπώνονται, 

την τροποποίηση των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο ή την 

προσθήκη/αφαίρεση ερωτήσεων. 

γ) Στην ελεύθερη συνέντευξη απουσιάζουν οι προκαθορισμένες ερωτήσεις καθώς 

η συζήτηση εξελίσσεται ελεύθερα στο πλαίσιο του ερευνητικού θέματος και με κύριο 

σκοπό τη συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών από τον ερευνητή.  

Η μέθοδος της συνέντευξης παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα και 

σημαντικές αντίστοιχα αδυναμίες (Bryman, 2017; Ίσαρη & Πουρκός, 2015; 

Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016; Robson, 2010; Χαλικιάς & Σαμαντά, 2016). 

Πιο αναλυτικά, η συνέντευξη:  

• Συνιστά μια ευέλικτη και δυναμική μορφή έρευνας που επιτρέπει την εις βάθος 

διερεύνηση κοινωνικών διαδικασιών, συμπεριφορών, απόψεων, αξιών, στάσεων μέσα 

από την αναζήτηση των κοσμοαντιλήψεων των συμμετεχόντων.  

• Επιτρέπει στον ερευνητή να μελετήσει και να ερμηνεύσει το υπό μελέτη 

φαινόμενο με τα “μάτια και τη φωνή” των κοινωνικών υποκειμένων.  

• Προσφέρει τη δυνατότητα τροποποίησης της διερευνητικής κατεύθυνσης. 

• Είναι κατάλληλη για “ευαίσθητους” πληθυσμούς (αναλφάβητοι, άτομα με 

προβλήματα όρασης, μικρά παιδιά). 

• Διευκολύνει την άμεση επαφή και τη διαπροσωπική επικοινωνία οι οποίες 

αποτελούν και τον πυρήνα όλης της διαδικασίας.  
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• Μπορεί να προσφέρει μεγάλη ποσότητα πληροφοριών σε ένα γενικό ή ειδικό 

θεματικό πεδίο. 

• Επιτρέπει τη χρήση των πληροφοριών τόσο για πρωτογενή όσο και για 

δευτερογενή γνώση. 

Σημαντική προϋπόθεση για να υλοποιηθούν τα προαναφερόμενα, όπως 

τονίζουν χαρακτηριστικά οι Χαλικιάς και Σαμαντά (2016), η συνέντευξη πρέπει: α) να 

οργανώνεται με σωστό τρόπο, β) να συντονίζεται από άτομα που είναι καλοί γνώστες 

του αντικειμένου της επικοινωνίας και του πεδίου της ποιοτικής έρευνας, και γ) το 

δείγμα του πληθυσμού πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό και να 

έχει αρκετές γνώσεις σχετικά με το θέμα που διερευνάται.  

Παρ’ όλα αυτά, η μέθοδος της συνέντευξης χαρακτηρίζεται και από μια σειρά 

σημαντικών αδυναμιών, οι οποίες, βάσει της βιβλιογραφίας (Bell, 2007; Flick, 2017; 

Ίσαρη & Πουρκός, 2015; Ιωσηφίδης, 2008; Mason, 2011; Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2016), είναι οι ακόλουθες:  

• Ενέχει ο κίνδυνος να μειωθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των πληροφοριών 

λόγω της άμεσης αλληλεπίδρασης του ερευνητή και των υποκειμένων και πιθανής 

ύπαρξης υποκειμενικότητας.  

• Μπορούν να προκύψουν ηθικά διλήμματα όσον αφορά τη χρήση 

μαγνητοφώνου/βίντεο ή της πιθανής τάσης του ερευνητή προς εξοικονόμηση χρόνου.  

• Απαιτείται προσεκτική προετοιμασία αναφορικά με το σχεδιασμό της 

συνέντευξης καθώς και επικοινωνιακές δεξιότητες ή πλούσια εμπειρία εκ μέρους του 

ερευνητή.  

• Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία τόσο ως προς τη διεξαγωγή της όσο και ως 

προς την ανάλυση των δεδομένων.  

• Ενέχει ο κίνδυνος της διαστρέβλωσης των αποτελεσμάτων λόγω παρανόησης 

και παρερμηνείας των ερωτήσεων και των απαντήσεων.   

Εξετάζοντας τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας, κρίθηκε χρήσιμη η 

πραγματοποίηση ημιδομημένων συνεντεύξεων με προκαθορισμένες ερωτήσεις τόσο 

κλειστού όσο και ανοιχτού τύπου. Βασικός σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η 

διερεύνηση και η καταγραφή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι γονείς τη 
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διαδικασία της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο καθώς και η σκιαγράφηση του ρόλου του 

γονέα στις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης μέσα από την αποτύπωση των 

αντιλήψεων, των στάσεων και των απόψεων τους αναφορικά με την εφαρμογή του 

προτεινόμενου εργαλείου αξιολόγησης (WSS) στο νηπιαγωγείο σε σχέση με τη 

μαθησιακή εξέλιξη και πρόοδο των παιδιών τους.  

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε δυο διαφορετικές χρονικές περιόδους 

(α΄ δεκαήμερο Δεκεμβρίου του 2015-α΄ δεκαήμερο Ιουνίου του 2016) αποσκοπώντας 

στην καταγραφή χρήσιμων ερευνητικών δεδομένων τόσο στην έναρξη της ερευνητικής 

διαδικασίας όσο και στο τελικό της στάδιο. Η υλοποίησή τους έγινε στο νηπιαγωγείο 

με τη χρήση ενός δομημένου πρωτοκόλλου (interview protocol) που περιλάμβανε: α) 

προκαταρκτικές εξηγήσεις για τους στόχους της συνέντευξης και για δεοντολογικά 

θέματα (εχεμύθεια, ανωνυμία, διαπραγμάτευση της χρήσης μαγνητοφώνου, δικαίωμα 

απόσυρσης από την έρευνα), β) οδηγίες για τη διαδικασία της συνέντευξης, και γ) τις 

ερωτήσεις που ετέθησαν (βλ. Παράρτημα I & II). Το πρωτόκολλο συνέντευξης, όπως 

επισημαίνει ο Creswell (2011), εξυπηρετεί το σκοπό του υπενθυμίζοντας στον 

ερευνητή τις ερωτήσεις ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα μέσο καταγραφής διαφόρων 

σημειώσεων. 

Πριν από κάθε συνέντευξη, οι γονείς ενημερώθηκαν για το θέμα και το σκοπό 

της συγκεκριμένης έρευνας. Τονίστηκαν ιδιαίτερα δεοντολογικά ζητήματα, όπως η 

ανωνυμία και η εχεμύθεια, προκειμένου οι γονείς να αισθανθούν ασφάλεια και να 

απαντήσουν ελεύθερα στις ερωτήσεις. Συμπληρωματικά, ο ερευνητής παρέδωσε στους 

γονείς και ένα έντυπο ενήμερης συγκατάθεσης (βλ. Παράρτημα IV), με το οποίο 

ζητούσε επίσημα τη συμμετοχή των γονέων. Πρόκειται για έγγραφο στο οποίο 

παρουσιαζόταν με συνοπτικό τρόπο το αντικείμενο, οι στόχοι της έρευνας και τα οφέλη 

της, η ταυτότητα και το επαγγελματικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού-ερευνητή και η 

διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ανωνυμίας.  

Οι συνεντεύξεις έγιναν βάσει οργανωμένου χρονοδιαγράμματος, κατά τη 

διάρκεια των τριμηνιαίων ενημερωτικών συναντήσεων μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών, που αφορούσαν την παρακολούθηση και την εξέλιξη της προόδου των 

παιδιών ανά τρίμηνο. Κατασκευάστηκε ένα σύνολο ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων 

ενώ η διατύπωσή τους έγινε γύρω από εννέα ευρείς θεματικούς άξονες που αφορούσαν 

στα εξής: 
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• Περιγραφή της έννοιας της αξιολόγησης. 

• Χρησιμότητα της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο. 

• Τα επιθυμητά είδη αξιολόγησης που κρίνονται απαραίτητα και χρηστικά για 

τους γονείς. 

• Αξία της ενημέρωσης των γονέων σχετικά με την ποιότητα των εργασιών, τις 

επιδόσεις και την πρόοδο των παιδιών τους. 

• Περιγραφή των εμπλεκόμενων στη διαδικασία της αξιολόγησης. 

• Περιγραφή του αντικειμένου και της συχνότητας της αξιολόγησης. 

• Αξία των ενημερωτικών συναντήσεων μεταξύ οικογένειας-σχολείου. 

• Περιγραφή της σημασίας της αξιολόγησης για το/τη νηπιαγωγό. 

• Προσδοκίες-αποτίμηση της χρήσης του εργαλείου αξιολόγησης WSS.  

Η διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν κατά μέσο όρο μία ώρα με ελάχιστο τα 30 

λεπτά και μέγιστο τα 60 λεπτά, διεξήχθησαν εκτός διδακτικού ωραρίου του 

εκπαιδευτικού και συμμετείχε ο ένας από τους δύο γονείς. Για τη λεπτομερή 

καταγραφή της συζήτησης συμφωνήθηκε από κοινού η χρήση δημοσιογραφικού 

μαγνητοφώνου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, ο 

εκπαιδευτικός-ερευνητής, μέσα από μια φιλική συζήτηση και ένα πνεύμα αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης, ενήργησε με διακριτικότητα, αξιοπρέπεια, αντικειμενικότητα και 

σοβαρότητα προκειμένου να ενθαρρύνει την υποστήριξη των συμμετεχόντων ώστε να 

βοηθηθεί στην ερμηνεία των ευρημάτων και να οδηγηθεί στα ανάλογα συμπεράσματα.  

 

5.7.1.3 Το ερωτηματολόγιο 

 

Ένα άλλο κατάλληλο μεθοδολογικό εργαλείο που κρίθηκε απαραίτητο για τη 

διεξαγωγή της έρευνας είναι το ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με τους Παπαναστασίου 

και Παπαναστασίου (2016), το ερωτηματολόγιο μπορεί να αναδειχθεί ως ένα 

σημαντικό εργαλείο στην επιστημονική έρευνα λόγω της ευρείας συλλογής δεδομένων 

από ένα μεγάλο αριθμό ατόμων καθώς και της δυνατότητας ποσοτικοποίησης και 
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στατιστικής τους ανάλυσης. Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, βασικός σκοπός της 

χρήσης ενός ερωτηματολογίου είναι η συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τις 

γνώσεις, τις πληροφορίες, τις αξίες, τις προτιμήσεις, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις 

των συμμετεχόντων για το θέμα που ερευνάται. 

Η κατασκευή ενός σωστά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου απαιτεί προσεκτική 

και λεπτομερή προετοιμασία από τον ερευνητή αναφορικά με την επιλογή και τη 

διατύπωση των ερωτήσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των 

πληροφοριών και να ενισχυθεί η εγκυρότητα των δεδομένων (Bell, 2007; 

Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). Κατά τη διαδικασία του  σχεδιασμού του 

ερωτηματολογίου, ο ερευνητής οφείλει να δώσει ιδιαίτερη σημασία τόσο στο 

περιεχόμενο όσο και στη μορφή του, καθώς η διατύπωση των ερωτήσεων, η χρήση των 

κλιμάκων μέτρησης των μεταβλητών, η έκταση και η γενικότερη παρουσίαση έχουν 

μεγάλη σημασία για την κατανόηση και την ερμηνεία των ευρημάτων της έρευνας ( 

Νόβα-Καλτσούνη, 2006). 

Η επιλογή του ερωτηματολογίου, ως μέσου συλλογής ερευνητικών δεδομένων, 

περιλαμβάνει αρκετά πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα (Bell, 2007; 

Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016; Robson, 2010). Μερικά από τα 

πλεονεκτήματα είναι τα εξής:  

• Επιτυγχάνεται η συλλογή πληροφοριών και μεγάλων συνόλων τυποποιημένων 

δεδομένων σε μικρό χρονικό διάστημα. 

• Παρέχεται η δυνατότητα συγκέντρωσης σαφών και εύκολα μετρήσιμων 

απαντήσεων. 

• Απαιτείται, συγκριτικά με άλλα εργαλεία συλλογής δεδομένων, μικρότερο 

κόστος. 

• Μπορεί να αποσταλεί σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων και χωρίς την παρουσία του 

ερευνητή. 

• Όλοι οι ερωτώμενοι έχουν το ίδιο πλαίσιο αναφοράς. 

• Ο ερευνητής μπορεί να λάβει ειλικρινείς και αμερόληπτες απαντήσεις καθώς 

δεν ελλοχεύει ο κίνδυνος να επηρεαστεί ο ερωτώμενος από τον ερευνητή. 
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• Η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων που προκύπτουν είναι εύκολη και 

τυποποιημένη. 

• Επιτρέπει την αρχειοθέτηση των δεδομένων για μελλοντικούς ελέγχους και 

ανάλογη χρήση. 

• Επιτρέπει την ανωνυμία, η οποία μπορεί να ενθαρρύνει την ειλικρίνεια και την 

ελευθερία σκέψης όταν αφορά ευαίσθητα θέματα. 

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Cohen, Manion & Morrison, 2008; 

Gillham, 2007; Κυριαζή, 2011; Menter, Elliot, Hulme, Lewin & Lowden, 2011), 

μερικές από τις αδυναμίες χορήγησης ενός ερωτηματολογίου είναι οι εξής:  

• Το χαμηλό ποσοστό απόκρισης των ερωτώμενων και η παράλειψη επιστροφής 

των ερωτηματολογίων. 

• Δεν εξασφαλίζεται το κίνητρο των ερωτώμενων όπως επίσης η ειλικρινής 

διάθεση απόκρισής τους. 

• Η χρήση του περιορίζεται σε ορισμένες κατηγορίες υποκειμένων που 

παρουσιάζουν δυσκολίες ανάγνωσης ή γραφής. 

• Η υποκειμενική αντίληψη των ερωτώμενων. 

• Απαιτεί αρκετό χρόνο από τον ερευνητή ως προς το σχεδιασμό και την τελική 

του διαμόρφωση. 

• Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποσαφήνισης των ερωτήσεων από τον ερευνητή. 

• Υπάρχουν πιθανότητες να μην απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. 

Σήμερα, καθώς η αξιολογική διαδικασία στην εκπαίδευση ενθαρρύνει την 

ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή των ίδιων των γονέων, θεωρήθηκε αυτονόητη για 

την παρούσα έρευνα η δημιουργία ενός ερωτηματολογίου στοχεύοντας στη συλλογή 

αξιόπιστων δεδομένων και σημαντικών πληροφοριών. Το ερωτηματολόγιο 

σχεδιάστηκε από τον ερευνητή και την επιβλέπουσα καθηγήτρια μετά από ενδελεχή 

επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της 

εγκυρότητας της έρευνας, πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα στο συστεγαζόμενο 

νηπιαγωγείο, όπου συμμετείχαν δέκα γονείς.  
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Η πιλοτική έρευνα αποτελεί σημαντικό στάδιο κάθε ερευνητικού σχεδιασμού 

αφού συντελεί στην αύξηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας, καθώς, σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία  (Cohen, Manion & Morrison, 2008; Wilson & Maclean, 2011), 

επιδιώκει να διερευνήσει:  

α) αν γίνονται κατανοητές οι ερωτήσεις και οι οδηγίες συμπλήρωσης τους,  

β) αν η κάθε ερώτηση διασφαλίζει την πληροφορία για την οποία σχεδιάστηκε,  

γ) αν υπάρχουν αδυναμίες ως προς τη διαμόρφωση, την έκταση και την παρουσίασή 

του,  

δ) αν επαρκεί ο χρόνος για τη συμπλήρωσή του, και  

ε) αν προσελκύει το ενδιαφέρον και τη συνεργασία των ερωτώμενων.  

Μετά την πιλοτική έρευνα, έγιναν τροποποιήσεις και αντίστοιχες διαμορφώσεις 

του ερωτηματολογίου σε μορφολογικό, νοηματικό και συντακτικό επίπεδο ώστε να 

επιτευχθεί η περαιτέρω βελτίωσή του και η τελική του μορφοποίηση. Η αποστολή και 

η παραλαβή των ερωτηματολογίων στο δείγμα της έρευνας έγινε από τον εκπαιδευτικό-

ερευνητή και τη συνάδελφο εκπαιδευτικό στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων του 

νηπιαγωγείου, ευελπιστώντας στο πλεονέκτημα να υπάρξει μεγάλο ποσοστό 

συμμετοχής αλλά και να δοθούν οι ανάλογες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις σε 

οποιεσδήποτε απορίες συναντήσουν οι γονείς (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 

2016).  

Τα ερωτηματολόγια συνοδεύονταν από ενημερωτική επιστολή προς τους 

συμμετέχοντες στην οποία αναφερόταν: ο τίτλος της έρευνας, ο φορέας υλοποίησης 

της έρευνας (ίδρυμα), τα στοιχεία του ερευνητή (επώνυμο, όνομα, ιδιότητα, στοιχεία 

επικοινωνίας), ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας (συνοπτικά), η παράκληση για τη 

συμπλήρωση (απάντηση όλων των ερωτήσεων με ελευθερία απόψεων και ειλικρίνεια), 

ο τρόπος επιστροφής του ερωτηματολογίου και μια δήλωση αναφορικά με την 

εξασφάλιση της ανωνυμίας, της ιδιωτικότητας και της εμπιστευτικότητας των 

απαντήσεων. Μετά τη διεξαγωγή της πιλοτικής έρευνας, τα ερωτηματολόγια 

χορηγήθηκαν στους γονείς την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου του 2016 ενώ για τη 

συμπλήρωσή τους δόθηκε το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων. 
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Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα χωρίζεται σε 

τρία μέρη και περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου (βλ. Παράρτημα 

VI). Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου είναι κατάλληλες για τη διερεύνηση γνώσεων και 

στάσεων, δεν καθοδηγούν τις απαντήσεις και επιτρέπουν λεπτομερείς και μη 

αναμενόμενες απαντήσεις ενώ οι ερωτήσεις κλειστού τύπου χαρακτηρίζονται ως απλές 

και σύντομες απαντήσεις, διευκολύνουν τον ερευνητή στην κωδικοποίηση, στην 

καταχώρηση και στην ανάλυση τους και εξασφαλίζουν αντικειμενικές πληροφορίες 

(Cohen, Manion & Morrison, 2008; Κυριαζή, 2011; Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2016). Για τις ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα τύπου Likert 

με πέντε διαβαθμίσεις (καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ) και η κλίμακα 

σημασιολογικής διαφοροποίησης με πέντε διαβαθμίσεις (1=ελάχιστος βαθμός, 2, 3, 4, 

5=μέγιστος βαθμός).  

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικά με τα 

δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Σε αυτό το τμήμα, οι γονείς καλούνταν να 

συμπληρώσουν το φύλο του γονέα που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο. Οι κλειστού 

τύπου και πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις αφορούσαν επίσης την ηλικία, το  είδος 

επαγγελματικής απασχόλησης, το ανώτατο μορφωτικό επίπεδο, τον αριθμό ατόμων σε 

κάθε οικογένεια και την οικογενειακή κατάσταση του κάθε γονέα.  

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μια ερώτηση κλειστού τύπου σχετικά με τη 

σημασία της εφαρμογής της αξιολόγησης των νηπίων στην προσχολική εκπαίδευση 

και αποτελείται από επτά πιθανές επιλογές, οι οποίες αναδεικνύουν τη σημασία της 

αξιολόγησης των μικρών παιδιών στο νηπιαγωγείο. Οι επιλογές αυτές είναι οι εξής: α) 

η κατανόηση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών από το/τη νηπιαγωγό, 

β) η λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού από τους/τις νηπιαγωγούς, γ) η 

αξιολόγηση της επίδοσης και της προόδου των μικρών παιδιών, δ) η καταγραφή της 

μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ε) η 

διευκόλυνση της ίδιας της μάθησης των παιδιών, στ) ο εντοπισμός παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς, και ζ) η ενημέρωση και η 

επικοινωνία ανάμεσα στο νηπιαγωγείο και την οικογένεια. Ο γονέας καλείται να 

δηλώσει για κάθε πρόταση το βαθμό σημαντικότητας της εφαρμογής της αξιολόγησης 

του νηπίου στην προσχολική εκπαίδευση επιλέγοντας έναν αριθμό (από το 1 έως το 5, 

σύμφωνα με την πενταβάθμια κλίμακα Likert), ο οποίος δηλώνει καλύτερα το επίπεδο 

συμφωνίας του με κάθε επιλογή.    
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Το τρίτο μέρος χωρίζεται σε δύο υποενότητες. Η πρώτη υποενότητα 

περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τις μεθόδους και τις τεχνικές της αυθεντικής-

εναλλακτικής αξιολόγησης του νηπίου μέσα από τη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης 

Work Sampling System. Η δεύτερη υποενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν 

την προσπάθεια αποτίμησης-αξιολόγησης της χρήσης του εργαλείου αξιολόγησης 

Work Sampling System, τη γονεϊκή εμπλοκή στην αξιολογική διαδικασία των παιδιών 

αλλά και τη διατύπωση πρόσθετων απόψεων για την αξιολόγηση στο χώρο του 

νηπιαγωγείου. 

Η πρώτη υποενότητα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος της 

υποενότητας υπάρχει μια ερώτηση κλειστού τύπου σχετικά τη σημασία του φακέλου 

εργασιών (portfolio) ως μέσου αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και αποτελείται από έξι 

πιθανές επιλογές, οι οποίες αποτελούν τα ουσιαστικά οφέλη από την εφαρμογή του 

φακέλου εργασιών. Οι επιλογές αυτές είναι οι εξής: α) η ενίσχυση της συμμετοχής των 

παιδιών με ενεργητικό τρόπο στις μαθησιακές διαδικασίες του νηπιαγωγείου, β) η 

αυτοαξιολόγηση και η αυτοπαρατήρηση της προόδου και της εξέλιξης του παιδιού, γ) 

ο αναστοχασμός, δ) η ανάπτυξη αισθημάτων αυτονομίας, αυτοεκτίμησης, περηφάνειας 

και πρωτοβουλίας, ε) η ανάδυση και η ανάδειξη των ατομικών αναγκών, των 

ικανοτήτων, των προσωπικών ενδιαφερόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας των παιδιών, και στ) η αξιολόγηση των αδυναμιών και των 

δυνατοτήτων από τα ίδια τα παιδιά, τους γονείς και το/τη νηπιαγωγό. Ο γονέας πρέπει 

να επιλέξει έναν αριθμό (από το 1 έως το 5, σύμφωνα με την πενταβάθμια κλίμακα 

σημασιολογικής διαφοροποίησης) ο οποίος δηλώνει καλύτερα το επίπεδο συμφωνίας 

του με κάθε επιλογή. 

Στο δεύτερο μέρος της υποενότητας περιλαμβάνεται μια ερώτηση κλειστού 

τύπου σχετικά με την αξία και τη σημασία των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης του 

παιδιού (developmental checklists) και των συνοπτικών εκθέσεων εξέλιξης και 

προόδου (summary reports) για τους γονείς και αποτελείται από επτά πιθανές επιλογές, 

οι οποίες αποτελούν τους τρόπους κατανόησης του οφέλους της χρήσης των κλιμάκων 

ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού και των συνοπτικών εκθέσεων εξέλιξης και προόδου 

στο νηπιαγωγείο. Οι επιλογές αυτές είναι οι εξής: α) κατανόηση του τρόπου σκέψης 

και εξέλιξης του παιδιού, β) κατανόηση της ατομικής πορείας της μαθησιακής 

διαδικασίας των παιδιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, γ) κατανόηση των 

δυνατοτήτων και των πιθανών αδυναμιών των παιδιών, δ) κατανόηση της προόδου του 
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παιδιού βάσει των αρχών και των στόχων του αναλυτικού προγράμματος, ε) 

κατανόηση του επιπέδου κατάκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών των 

παιδιών, στ) κατανόηση των πιθανών προβλημάτων συμπεριφοράς ή μαθησιακών 

δυσκολιών των παιδιών, και ζ) κατανόηση του ημερήσιου προγράμματος του 

νηπιαγωγείου γενικά και των μαθησιακών περιοχών ειδικά. Ο γονέας επιλέγει έναν 

αριθμό (από το 1 έως το 5, σύμφωνα με την πενταβάθμια κλίμακα σημασιολογικής 

διαφοροποίησης), ο οποίος δηλώνει καλύτερα το επίπεδο συμφωνίας του με κάθε 

επιλογή. 

Η δεύτερη υποενότητα περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Στην 

πρώτη ερώτηση, ο γονέας καλείται να καταγράψει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα που διαπίστωσε από την εφαρμογή του εργαλείου αξιολόγησης Work 

Sampling System κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στο νηπιαγωγείο. Στη δεύτερη 

ερώτηση, ο γονέας καλείται να δηλώσει αν πρέπει ή δεν πρέπει να εμπλέκεται ο ίδιος 

στη διαδικασία της αξιολόγησης του παιδιού του. Ανάλογα με τη θετική ή την αρνητική 

απόκριση που θα δηλώσει ο γονέας, καλείται να δικαιολογήσει αντίστοιχα την άποψή 

του. Η τελευταία ερώτηση δίνει στο γονέα τη δυνατότητα να διατυπώσει πρόσθετες 

απόψεις για τη διαδικασία της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο που δεν έχουν αναφερθεί 

έως τώρα.  

Συνοψίζοντας, το ερωτηματολόγιο που διαμορφώθηκε για τους γονείς περιέχει 

συνοπτικά τους παρακάτω άξονες ερωτήσεων:  

1) Τα προσωπικά στοιχεία των γονέων του δείγματος.  

2) Η σημασία της εφαρμογής της αξιολόγησης του νηπίου στην προσχολική 

εκπαίδευση.  

3) Ο φάκελος εργασιών (portfolio) ως μέσο αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο.  

4) Η κατανόηση της αξίας και της σημασίας των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης του 

παιδιού (developmental checklists) και των συνοπτικών εκθέσεων εξέλιξης και 

προόδου (summary reports).  

5) Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την εφαρμογή του εργαλείου 

αξιολόγησης Work Sampling System.  

6) Η εμπλοκή των γονέων στην αξιολόγηση των παιδιών.  
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7) Πρόσθετες απόψεις για την αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο. 

 

5.7.1.4 Το ημερολόγιο του ερευνητή 

 

Η  καθημερινότητα της σχολικής πραγματικότητας και ο πλούτος των ποικίλων 

δράσεων μέσα στο πλαίσιο της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας προκαλούν 

αρκετές φορές στους/στις εκπαιδευτικούς πληθώρα σκέψεων, ιδεών και 

προβληματισμών. Η καταγραφή τους με τη μορφή ενός ημερολογίου ή ενός 

προσωπικού αρχείου σημειώσεων μπορεί να προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες τόσο 

για αναστοχασμό, ανατροφοδότηση, οργάνωση και αναμόρφωση της δράσης όσο και 

για εμβάθυνση σε παράγοντες και καταστάσεις της ίδιας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

Το ερευνητικό ημερολόγιο (research diary) συνιστά μια σημαντική ερευνητική 

μέθοδο, η οποία περιλαμβάνει ποικιλία μέσων συλλογής δεδομένων που κυμαίνονται 

από περιγραφικά αρχεία καταγραφής συμβάντων έως προσωπικές αφηγηματικές 

αναφορές (Sheble, Thomson & Wildemuth, 2017). Για τον Robson (2010), το 

ημερολόγιο της έρευνας αποτελεί ένα είδος αυτο-χορηγούμενου ερωτηματολογίου του 

οποίου τα χαρακτηριστικά μπορούν να είναι αφενός η παντελής έλλειψη δομής και 

αφετέρου ένα σύνολο απαντήσεων σε καθορισμένες ερωτήσεις. Ο Bryman (2016) 

αναφέρει τρεις σημαντικούς τρόπους με τους οποίους ο όρος “ημερολόγιο” 

χρησιμοποιείται σήμερα στην κοινωνική έρευνα: α) το ημερολόγιο ως μέθοδος 

συλλογής δεδομένων, β) το ημερολόγιο ως τεκμήριο, και γ) το ημερολόγιο ως βιβλίο 

καταγραφής των δραστηριοτήτων του ερευνητή. 

Ένα ερευνητικό ημερολόγιο περιλαμβάνει γεγονότα, παρατηρήσεις, σκέψεις, 

σύντομες σημειώσεις ή αναλυτικές περιγραφές μιας κατάστασης και συνιστά ένα 

ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο συλλογής και ερμηνείας δεδομένων αλλά και 

καταγραφής προσωπικών αναλύσεων/σημειώσεων καθόλη τη διάρκεια της 

ερευνητικής διαδικασίας. Οι Altrichter, Posch και Somekh (2001) θεωρούν σημαντική 

και χρήσιμη την αξιοποίηση των ημερολογίων στην εκπαιδευτική έρευνα λόγω των 

εξής χαρακτηριστικών:  
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1. Η τήρηση ημερολογίου αποτελεί μια απλή και οικεία μέθοδο σε σχέση με άλλες 

ερευνητικές μεθόδους, η οποία μπορεί να οργανωθεί με εύκολο σχετικά τρόπο. 

2. Ένα ημερολόγιο δύναται να περιέχει δεδομένα που έχουν συλλεγεί με άλλες 

ερευνητικές μεθόδους. 

3. Το ημερολόγιο μπορεί να αποτελέσει ένα “σύντροφο” για τον ερευνητή στα 

διάφορα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας.  

4. Το ημερολόγιο της έρευνας προσφέρει ευκαιρίες για αναστοχασμό, 

αυτογνωσία και προβληματισμό συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στη διερεύνηση, 

την κατανόηση και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

5. Τα ερευνητικά ημερολόγια κατέχουν σημαντική θέση σε πολλές επιστήμες και 

χρησιμοποιούνται ευρέως από εκπαιδευτικούς που κάνουν έρευνα. 

Αντίστοιχα, ο Gray (2018) επισημαίνει την αξία της χρήσης των ημερολογίων 

για ποικίλους λόγους, όπως η παροχή: α) μιας βοηθητικής λίστας ελέγχου για τις 

σημειώσεις για μελλοντικούς συλλογισμούς, β) ενός αναλυτικού προφίλ των 

γεγονότων και των καταστάσεων για να παρέχουν πλούσιες περιγραφές για 

μελλοντικές αναφορές, γ) ενός αναστοχαστικού λογαριασμού, μέσω του οποίου ο 

ερευνητής ερμηνεύει προσωρινά τα γεγονότα ή αποτυπώνει τα συναισθήματα και τις 

ιδέες του με απώτερο σκοπό την ερμηνεία και την κατανόηση, και δ) ενός αναλυτικού 

εργαλείου το οποίο θα μπορούσε να παρέχει το πλαίσιο για τον αρχικό σχεδιασμό μιας 

έρευνας και μια προσωρινή ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών.  

Αν και η τήρηση του ημερολογίου μπορεί να αποτελεί μια χρονοβόρα 

διαδικασία (Bell, 2007), στην παρούσα έρευνα μπορεί να καταστεί χρήσιμος αρωγός 

του εκπαιδευτικού-ερευνητή, ως συμπληρωματικό ερευνητικό εργαλείο, στο πλαίσιο 

της αναστοχαστικής του λειτουργίας (Altrichter, Posch & Somekh, 2001). Έτσι, 

μπορούν να καταγραφούν σημειώσεις και  παρατηρήσεις με συστηματικό τρόπο κατά 

τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, οι οποίες παρακολουθούν και αποτιμούν την 

πορεία και τους στόχους της παρούσας έρευνας.  

Όπως επισημαίνουν οι Altrichter, Posch και Somekh (2001), η αναστοχαστική 

διαδικασία, μέσα από τη χρήση των ημερολογίων έρευνας, βοηθά σημαντικά τον 

ερευνητή να κατανοήσει τη “σιωπηρή γνώση”, να απελευθερώσει τις σκέψεις, τις ιδέες 

και τα συναισθήματά του και να προβληματιστεί για επαναλαμβανόμενες καταστάσεις 
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που δεν τις κατανοεί πλήρως, που του προκαλούν αμηχανία και δεοντολογικές 

αβεβαιότητες ή για προβλήματα με μαθητές που δεν φαίνονται λογικά. Σύμφωνα με 

την Αυγητίδου (2011: 34), κατά τη συγγραφή του ημερολογίου κρίνεται απαραίτητη η 

αποφυγή του περιγραφικού μόνο χαρακτήρα των καταγραφών ενώ η ενίσχυση των 

ερμηνειών και η συσχέτιση της περιγραφής ενός ζητήματος με μία καθορισμένη 

στρατηγική επίλυσής του μπορεί να γίνει μέσα από την ακολουθία μιας συγκεκριμένης 

δομής με βοηθητικά ερωτήματα, όπως:  

«- Τι συμβαίνει; (περιγραφή)  

- Πώς το καταλαβαίνω; (αναστοχασμός, αναζήτηση αιτιών, κατανόηση, 

ερμηνεία) 

- Τι μπορώ να κάνω; (πρόταση λύσης βασισμένη στην κατανόηση και 

ερμηνεία) 

- Πώς αξιολογώ την επιλεγμένη δράση μου; (έλεγχος των αποτελεσμάτων) 

- Ποια δράση μπορώ να επιλέξω στη συνέχεια; (αναστοχασμός)» (σελ. 34). 

Η μορφή ενός ημερολογίου έρευνας μπορεί να είναι ανοιχτή και ελεύθερη ή 

δομημένη βάσει αξόνων, οι οποίοι διευκολύνουν τον ερευνητή στην εποικοδομητική 

χρήση και αξιοποίησή του (Κατσαρού, 2016). Αντίστοιχα, οι Altrichter, Posch και 

Somekh (2001) προτείνουν διάφορους τύπους ημερολογίων, όπως: ημερολόγια με τη 

μορφή σύντομων σημειώσεων βάσει προκαθορισμένων κατηγοριών σχεδίου 

καταγραφής των δεδομένων, εγγραφές με τη μορφή υπομνημάτων, σημειώσεις 

αναστοχασμού και ενδοσκόπησης ή ανοργάνωτες αναφορές για συγκεκριμένα 

γεγονότα. Η ποιότητα ενός ημερολογίου, όπως αναφέρουν οι Ανδρούσου, Κορτέση-

Δαφέρμου και Τσάφος (2016) εξαρτάται από ποικίλες παραμέτρους, όπως: α) ο βαθμός 

συναισθηματικής αποδέσμευσης του παρατηρητή, β) ο συσχετισμός των 

καταγραφόμενων στοιχείων με τους άξονες παρατήρησης, και γ) η ποιότητα της 

καταγραφής καθώς οι αναλυτικές και λεπτομερείς καταγραφές ενισχύουν την 

τεκμηρίωση. 

Το ημερολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 

περιλαμβάνει προσωπικές σημειώσεις του εκπαιδευτικού-ερευνητή, σχεδιασμούς 

διδασκαλίας, διδακτικές πρακτικές, σχεδιασμούς παιδαγωγικών ενεργειών και 

δράσεων, παρατηρήσεις της εκπαιδευτικής και αξιολογικής διαδικασίας, προσωπικές 
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σκέψεις, χρονοδιαγράμματα, σχεδιασμούς για μελλοντικές ενέργειες, αναστοχαστικές 

διεργασίες και ερωτήματα που αφορούν τις διάφορες πτυχές της εκπαιδευτικής πράξης 

σε ψηφιακή μορφή. Η δομή του ημερολογίου που ακολουθήθηκε και ο τρόπος τήρησής 

του στόχευαν να διευκολύνουν τον ερευνητή στην παρατήρηση, την κατανόηση και  

την ερμηνεία του πλαισίου της εκπαιδευτικής πράξης, στην αξιολόγηση, στη λήψη 

αποφάσεων αλλά και στον αναστοχασμό της εκάστοτε εκπαιδευτικής συνθήκης. 

Το ημερολόγιο του ερευνητή αποτέλεσε σημαντικό ερευνητικό εργαλείο κατά 

τη διάρκεια της συμμετοχικής παρατήρησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα δράσης 

συνιστά μια αναστοχαστική και σπειροειδή διαδικασία, η τήρηση του ημερολογίου 

κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να καταγραφεί το σύνολο των πολύτιμων 

πληροφοριών. Κατά την τήρηση του ημερολογίου, ο ερευνητής φρόντισε να αποφύγει 

την μεροληψία στις γραπτές αναφορές και σημειώσεις του, επιδιώκοντας την 

επικέντρωσή του στον σκοπό και στους στόχους της παρούσας έρευνας.  

 

5.7.1.5 Το εργαλείο αξιολόγησης Work Sampling System  

 

Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας ένα πρόσθετο σημαντικό αξιολογικό 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι το εργαλείο αξιολόγησης Work Sampling System 

που προτείνεται από τον Meisels και τους συνεργάτες του. Το Work Sampling System 

αποτελεί ένα ολοκληρωμένο αξιολογικό εργαλείο που σχεδιάστηκε για να 

χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας τριών έως έντεκα ετών. Μπορεί να εφαρμοστεί με 

ικανοποιητικά αποτελέσματα στην βαθμίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχοντας 

ως βασικό πλεονέκτημα τη συνεχή και διαρκή αξιολόγηση του μαθητή σε αυθεντικές 

καθημερινές καταστάσεις μέσα από το συνδυασμό τριών τεχνικών που 

χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση της μαθησιακής του εξέλιξης (οι κλίμακες 

ελέγχου ανάπτυξης, ο φάκελος εργασιών και οι συνοπτικές εκθέσεις). 

Για την οργάνωση και το σχεδιασμό εφαρμογής στην πράξη του εργαλείου 

αξιολόγησης Work Sampling System προβλέφθηκε η μετάφραση και η διασκευή του 

πρωτότυπου εργαλείου, υπό την επίβλεψη της εποπτεύουσας καθηγήτριας, ώστε να 

χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της προτεινόμενης έρευνας. Για την μετάφραση και τη 

χρήση του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System διασφαλίστηκε έγγραφη 
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άδεια από την εταιρεία κατοχής των δικαιωμάτων έκδοσης (βλ. Παράρτημα VII). Η 

άδεια δόθηκε από την NCS Pearson την 1η Οκτωβρίου του 2015 μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου αφού προηγουμένως ενημερώθηκε αναλυτικά για το σκοπό, τους 

στόχους και το ευρύτερο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. 

Ένα σημαντικό ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ερευνητές στη 

μετάφραση και επικύρωση ψυχομετρικών εργαλείων από τη γλώσσα του πρωτότυπου 

στη γλώσσα προορισμού αφορά κυρίως την προσαρμογή σε διαφορετικό πολιτισμικό 

περιβάλλον προκειμένου να διασφαλιστούν οι αναγκαίες ισοδυναμίες ανάμεσα στο 

πρωτότυπο και στο μεταφρασμένο εργαλείο (Beaton, Bombardier, Guillemin & Ferraz, 

2000; Brancato, Macchia, Murgia, Signore, Simeoni, Blanke, Kӧrner, Nimmergut, 

Lima, Paulino & Hoffmeyer-Zlotnik, 2006). Έτσι, η προσαρμογή ενός εργαλείου δεν 

είναι η απλή και εύκολη διαδικασία αντιστοίχισης λέξεων του εργαλείου στη γλώσσα 

προορισμού αλλά η προσπάθεια να ληφθεί υπόψη το πολιτιστικό, ψυχολογικό και 

φωνολογικό πλαίσιο του πληθυσμού στον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 

(Προσαρμογή των ψυχομετρικών εργαλείων σε άλλες γλώσσες ή πολιτισμούς, 2017). 

Τα πρωτότυπα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν ο 

φάκελος εργασιών (portfolio), οι κλίμακες ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού 

(developmental checklists) και οι συνοπτικές εκθέσεις (summary reports). Οι κλίμακες 

ελέγχου καλύπτουν επτά γνωστικούς τομείς του αναλυτικού προγράμματος σπουδών 

(προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, γλώσσα και γραμματισμός, μαθηματικά, φυσικές 

επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, τέχνες, φυσική αγωγή και ανάπτυξη) ενώ κάθε 

γνωστικός τομέας επιμερίζεται σε πρόσθετες μαθησιακές περιοχές περιλαμβάνοντας 

πρόσθετους δείκτες επίδοσης-κατάκτησης  γνώσεων, δεξιοτήτων ή συμπεριφορών από 

τα παιδιά. Οι κλίμακες ελέγχου, για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, 

μετονομάστηκαν σε “Βιβλίο προόδου του μαθητή” (βλ. Παράρτημα V). Οι συνοπτικές 

εκθέσεις (βλ. Παράρτημα VIII) περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της επίδοσης (βάσει 

της κλίμακας ελέγχου και του φακέλου εργασιών) και την τελική αξιολόγηση της 

προόδου του παιδιού και χρησιμοποιούν έξι κλίμακες διαβάθμισης (ανάλογα με τη 

χρήση τους).  

Η διαδικασία της μετάφρασης του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling 

System έγινε σύμφωνα με τις υποδείξεις και τη διαδικασία που προτάθηκε από την 

NCS Pearson ενώ η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την μετάφραση ήταν η 
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δίγλωσση μετάφραση και η πολιτισμική προσαρμογή (forward-back translation). 

Λαμβάνοντας υπόψη το ερευνητικό άρθρο των Beaton, Bombardier, Guillemin και 

Ferraz, (2000), η διαδικασία της μετάφρασης ακολούθησε τα εξής στάδια:  

α) Μετάφραση στα ελληνικά: Δύο ανεξάρτητοι μεταφραστές με μητρική γλώσσα 

την ελληνική μετέφρασαν το εργαλείο από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική.  

β) Ανάλυση των μεταφράσεων: Οι δύο εκδοχές του μεταφρασμένου εργαλείου 

συγκρίθηκαν και αναλύθηκαν  προκειμένου να επιτευχθεί ομοφωνία σε μία μόνο 

τελική εκδοχή. 

γ) Μετάφραση στην αγγλική γλώσσα: Δύο ανεξάρτητοι μεταφραστές με μητρική 

γλώσσα την αγγλική και χωρίς να γνωρίζουν την πρωτότυπη εκδοχή κατέληξαν σε δύο 

νέες εκδόσεις του εργαλείου.  

δ) Αναθεώρηση από επιτροπή εμπειρογνωμόνων: Η επιτροπή απαρτιζόταν από 

τέσσερις επαγγελματίες, δύο μεταφραστές και δύο ερευνητές εξοικειωμένους με το 

εργαλείο. Μετά από την ανάλυση όλων των εκδόσεων, επιλέχθηκε μια προκριματική 

ελληνική έκδοση. 

ε) Πιλοτική δοκιμή της προκριματικής εκδοχής: Σε αυτή τη φάση, η προκριματική 

εκδοχή του εργαλείου χρησιμοποιήθηκε σε δείγμα 20 παιδιών, 18 γονέων και 2 

νηπιαγωγών, οι οποίοι ερωτήθηκαν στη συνέχεια για πιθανές δυσκολίες στην 

κατανόηση των εργαλείων. Παράλληλα έγινε ανάλυση προβλημάτων που αφορούσαν 

ασυμπλήρωτες ή επαναλαμβανόμενες δηλώσεις. 

στ) Χρήση του εργαλείου αξιολόγησης: Το παρόν πιλοτικό εργαλείο σχεδιάστηκε 

και χρησιμοποιήθηκε σε δείγμα 40 ατόμων, στο οποίο περιλαμβάνονταν 2 νηπιαγωγοί, 

20 παιδιά προσχολικής ηλικίας και 18 γονείς.  

ζ) Συμπεράσματα: Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σφαλμάτων και λαθών που 

προέκυψαν στην τελική έκδοση του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System. 

Αυτή η έκδοση εστάλη στους συντάκτες του πρωτότυπου εργαλείου. 

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μετάφρασης και τις ανάλογες 

τροποποιήσεις-διορθώσεις, η τελική έκδοση της ελληνικής μετάφρασης αποτέλεσε το 

εργαλείο που δόθηκε στο δείγμα της έρευνας. Η ελληνική εκδοχή που προέκυψε από 

την παραπάνω διαδικασία διασκευάστηκε και συνάδει τόσο με τις πέντε κατευθύνσεις 
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των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων της Γλώσσας, των 

Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Δημιουργίας και Έκφρασης και της 

Πληροφορικής, όπως προτείνονται από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (2003) και 

τον αντίστοιχο Οδηγό του Νηπιαγωγού (2006) όσο και με τις μαθησιακές περιοχές της 

Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, της 

Φυσικής Αγωγής, των Τεχνών, των Τ.Π.Ε., των Κοινωνικών Επιστημών και των 

Φυσικών Επιστημών, όπως προτείνονται από τον Οδηγό εκπαιδευτικού για το 

πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου (2014α) και το Πρόγραμμα Σπουδών 

Νηπιαγωγείου (2014β). 

Επιπρόσθετα, κατά την εφαρμογή του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling 

System αξιοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό-ερευνητή και τη νηπιαγωγό το βοηθητικό 

εγχειρίδιο αναπτυξιακών κατευθυντήριων γραμμών (developmental guidelines), που 

προτείνεται από τους συγγραφείς του εργαλείου αξιολόγησης WSS, προκειμένου να 

διασφαλιστεί το πλαίσιο των διαδικασιών της παρατήρησης, της παιδαγωγικής 

τεκμηρίωσης και της αξιολόγησης της εξέλιξης των μικρών παιδιών. Ο συγκεκριμένος 

οδηγός παρουσιάζει τις αναπτυξιακά κατάλληλες προσδοκίες για τα παιδιά και βοηθά 

τον/την εκπαιδευτικό να εστιάσει την παρατήρησή του/της σε επιθυμητές δεξιότητες, 

γνώσεις και ικανότητες των παιδιών, να καταγράψει και να ερμηνεύσει τα δεδομένα 

που προέκυψαν από την παρατήρηση και να διευκολυνθεί τόσο στην αποτίμηση της 

προόδου των παιδιών όσο και στο σχεδιασμό της διδακτικής και μαθησιακής 

διαδικασίας βάσει των αξιολογικών δεδομένων. 

Προκειμένου να γίνει σωστή χρήση των τεχνικών του εργαλείου αξιολόγησης 

Work Sampling System, προηγήθηκε εκπαίδευση του ερευνητή-εκπαιδευτικού και της 

νηπιαγωγού της τάξης από την επιβλέπουσα καθηγήτρια. Αφού μελετήθηκαν διεξοδικά 

οι οδηγίες του εγχειριδίου αναπτυξιακών κατευθυντήριων γραμμών, αναζητήθηκαν οι 

κοινές συνιστώσες που αφορούν τη δομή, την οργάνωση και το περιεχόμενο της 

αξιολόγησης μεταξύ του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System και των 

αρχών σχεδίασης και αξιολόγησης όπως αυτές ορίζονται από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το 

νηπιαγωγείο (2003) και το Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2014β). Αφού 

μελετήθηκαν και αναλύθηκαν ενδελεχώς οι οδηγίες χρήσης των εργαλείων, ο  

ερευνητής-εκπαιδευτικός και η νηπιαγωγός της τάξης εξοικειώθηκαν με τη χρήση τους 

χρησιμοποιώντας τον οδηγό που έχει εκδοθεί από τους δημιουργούς με τίτλο “Work 

Sampling in the classroom. A teacher’s manual” καθώς και αντίστοιχο εκπαιδευτικό 
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υλικό (βίντεο, άρθρα) το οποίο ήταν αναρτημένο στην ιστοσελίδα της NCS Pearson 

(https://www.pearsonassessments.com/store/usassessments/en/Store/Professional-

Assessments/Developmental-Early-Childhood/Work-Sampling-System-%7C-Fifth-

Edition/p/100000755.html), που είναι η εταιρεία κατοχής των δικαιωμάτων του 

εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System. 

Εν κατακλείδι, έχοντας ως βασικό στόχο την άμεση και συνεχή αποτύπωση του 

παρόντος ερευνητικού εγχειρήματος, η επιλογή των τεχνικών και των μέσων 

κατευθύνθηκε από τις τρέχουσες ερευνητικές ανάγκες αξιοποιώντας και ενισχύοντας 

παράλληλα τη μέθοδο του τριγωνισμού είτε μέσα από τη χρήση διαφορετικών μεθόδων 

συλλογής δεδομένων (παρατήρηση, συνέντευξη, ερωτηματολόγιο) είτε μέσα από τη 

συλλογή δεδομένων από διαφορετικές πηγές (εκπαιδευτικός, μαθητές, γονείς). 

 

5.7.2 Μέθοδοι ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων 

 

Ένα πολύ κρίσιμο στάδιο κάθε έρευνας είναι η επεξεργασία των δεδομένων που 

έχουν συλλεχθεί. Ολοκληρώνοντας τη φάση της συλλογής των δεδομένων, ο 

ερευνητής βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα όγκο πληροφοριών, στον οποίο υπάρχουν οι 

απαντήσεις των ερευνητικών ερωτημάτων που καθοδηγούν ένα ερευνητικό εγχείρημα. 

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Bryman (2017), ο ερευνητής οφείλει και πρέπει να 

φροντίσει να μην εγκλωβιστεί στον πλούτο των συλλεχθέντων δεδομένων, είτε 

ποσοτικών είτε ποιοτικών, προκειμένου να διενεργήσει μια γνήσια ανάλυση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις συνθήκες της παρούσας έρευνας, 

επιχειρήθηκε ο συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων αποφέροντας 

αντίστοιχα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, όπως, και η συνεχής συγκριτική ανάλυση 

των επιμέρους δεδομένων της έρευνας. Σύμφωνα με το Creswell (2011), η 

προετοιμασία και η οργάνωση των δεδομένων για ανάλυση στην ποσοτική έρευνα 

περιλαμβάνει την απόδοση τιμών στα δεδομένα και την κωδικοποίησή τους, τον 

προσδιορισμό του είδους των τιμών που θα χρησιμοποιηθούν, την επιλογή του 

στατιστικού προγράμματος για την επεξεργασία των δεδομένων και των στατιστικών 

κριτηρίων και τον έλεγχο των δεδομένων. Αντίστοιχα, η προετοιμασία και η οργάνωση 

των δεδομένων για ανάλυση στην ποιοτική έρευνα απαιτεί τη μεταγραφή τους από 

https://www.pearsonassessments.com/store/usassessments/en/Store/Professional-Assessments/Developmental-Early-Childhood/Work-Sampling-System-%7C-Fifth-Edition/p/100000755.html
https://www.pearsonassessments.com/store/usassessments/en/Store/Professional-Assessments/Developmental-Early-Childhood/Work-Sampling-System-%7C-Fifth-Edition/p/100000755.html
https://www.pearsonassessments.com/store/usassessments/en/Store/Professional-Assessments/Developmental-Early-Childhood/Work-Sampling-System-%7C-Fifth-Edition/p/100000755.html
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προφορικές και γραπτές λέξεις σε ένα έντυπο αρχείο, τη μελέτη του αρχείου για το 

σχηματισμό μιας γενικής εικόνας, την κωδικοποίηση των δεδομένων και την 

περιγραφή και την θεματική ανάπτυξη των δεδομένων. 

 Όπως επισημαίνει ο Ιωσηφίδης (2017), μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά 

που διακρίνονται κατά τη διαδικασία ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων είναι τα 

ακόλουθα: α) η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων συνιστά για τον ερευνητή μια 

κυκλική, αναστοχαστική, περιεκτική και συνάμα συστηματική διαδικασία, β) 

απαραίτητη προϋπόθεση κατά την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων είναι η 

ισορροπία ανάμεσα στην τμηματοποίηση των δεδομένων και του συνολικού πλαισίου, 

και γ) το σύστημα οργάνωσης των ποιοτικών δεδομένων άλλοτε είναι προκαθορισμένο 

και άλλοτε καθορίζεται από την ίδια τη διαδικασία της ανάλυσης.     

Πιο συγκεκριμένα, οι μέθοδοι ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι οι παρακάτω:  

Για το ερωτηματολόγιο των γονέων  

Σε κάθε ερωτηματολόγιο αποδόθηκε ένας κωδικός, ο οποίος αποτελούσε την 

ταυτότητα του συμμετέχοντα στην έρευνα και ένας αύξων αριθμός για τον έλεγχο των 

δεδομένων σε περίπτωση λανθασμένης μεταφοράς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Στην συνέχεια συμπληρώθηκε το έντυπο κωδικοποίησης του ερωτηματολογίου, στο 

οποίο καταγράφονται οι αριθμοί των ερωτήσεων, τα ονόματα των αντίστοιχων 

μεταβλητών και οι κωδικοί των μεταβλητών για την εισαγωγή τους στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 

23 (Statistical Package for Social Sciences-Πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας 

δεδομένων Κοινωνικών Επιστημών). Οι στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν: α) η περιγραφική στατιστική, και β) ο συντελεστής αξιοπιστίας a-Cronbach. 

Ενδεικτικά, η ανάλυση της περιγραφικής στατιστικής περιλαμβάνει: 

• Πίνακες συχνοτήτων απλής εισόδου (Frequencies tables). 

• Πίνακες συχνοτήτων διπλής εισόδου (Cross tabulation). 

• Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς (αριθμητικός μέσος-mean, τυπική 

απόκλιση-standard deviation, μέγιστη τιμή-maximum, ελάχιστη τιμή-minimum). 
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• Ανάλυση συσχέτισης (Correlation analysis) με τη χρήση του μη παραμετρικού 

συντελεστή συσχέτισης “Spearman’s rho”. 

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της αξιοπιστίας των κλιμάκων μέτρησης, 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach Alpha. Με τον όρο “αξιοπιστία 

κλίμακας” εννοείται η δυνατότητα ενός ερευνητικού εργαλείου να αποδώσει τα ίδια 

αποτελέσματα σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις υπό τις ίδιες συνθήκες και με τους 

ίδιους συμμετέχοντες (Νόβα-Καλτσούνη, 2006). Ο συντελεστής ελέγχει την αξιοπιστία 

κάθε μεταβλητής χωριστά και όλων μαζί ενώ οι τιμές του κυμαίνονται από 0,00 μέχρι 

1,00 (Gray, 2018).  

Ο υπολογισμός του μέτρου Alpha του Cronbach έδειξε ότι οι τρεις κλίμακες 

παρουσιάζουν υψηλή εσωτερική συνέπεια. Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 5.3, την 

υψηλότερη αξιοπιστία παρουσιάζει η κλίμακα «Ο ρόλος των κλιμάκων ελέγχου 

ανάπτυξης του παιδιού και των συνοπτικών εκθέσεων του/της νηπιαγωγού» με τιμή a 

= 0,923. Ακολουθεί η κλίμακα «Ο ρόλος της εφαρμογής της αξιολόγησης του νηπίου 

στην προσχολική εκπαίδευση» με τιμή a = 0,845 και η κλίμακα «Ο ρόλος του φακέλου 

εργασιών (portfolio) ως μέσο αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο» με τιμή a = 0,728. 

Πίνακας 5.3 

Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των κλιμάκων μέτρησης 

Κλίμακα Cronbach’s Alpha N of Items 

Ο ρόλος της εφαρμογής της αξιολόγησης 

του νηπίου στην προσχολική εκπαίδευση 
0,845 7 

Ο ρόλος του φακέλου εργασιών 

(portfolio) ως μέσο αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο 

0,728 6 

Ο ρόλος του φακέλου εργασιών 

(portfolio) ως μέσο αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο 

0,923 7 

 

Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν τρεις δείκτες – ένας για κάθε ενότητα του 

ερωτηματολογίου. Για την ενότητα που αφορά το ρόλο της εφαρμογής της 
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αξιολόγησης του νηπίου στην προσχολική εκπαίδευση προστέθηκαν οι τιμές των επτά 

συνιστωσών που αποτελούν την ενότητα αυτή. Ο δείκτης αυτός μπορεί να πάρει τιμές 

από 7 έως 49 και όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο σημαντικότερη 

θεωρείται η εφαρμογή της αξιολόγησης. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε 

πως η μέση τιμή του δείκτη αξιολόγησης του ρόλου της εφαρμογής της αξιολόγησης 

του νηπίου στην προσχολική εκπαίδευση βρέθηκε ίση με 33,22 (± 2,861), τιμή που 

δείχνει ότι οι γονείς που συμμετείχαν στη μελέτη αξιολόγησαν αρκετά θετικά την 

εφαρμογή της αξιολόγησης. Η μικρότερη τιμή του δείκτη ήταν 23 και η μεγαλύτερη 

ήταν 35 μονάδες. 

Για την ενότητα που αφορά το ρόλο του φακέλου εργασιών (portfolio) ως μέσο 

αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο, προστέθηκαν οι τιμές των έξι συνιστωσών που 

αποτελούν την ενότητα αυτή. Ο δείκτης αυτός μπορεί να πάρει τιμές από 6 έως 36 και 

όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο σημαντικότερος θεωρείται ο ρόλος του 

φακέλου εργασιών. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε πως η μέση τιμή του 

δείκτη αξιολόγησης του ρόλου του φακέλου εργασιών βρέθηκε ίση με 27,83 (± 2,383), 

τιμή που δείχνει ότι οι γονείς που συμμετείχαν στη μελέτη αξιολόγησαν αρκετά θετικά 

την εφαρμογή του φακέλου εργασιών. Η μικρότερη τιμή του δείκτη ήταν 24 και η 

μεγαλύτερη ήταν 30 μονάδες. 

Για την ενότητα που αφορά το ρόλο των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης του 

παιδιού και των συνοπτικών εκθέσεων του/της νηπιαγωγού, προστέθηκαν οι τιμές των 

επτά συνιστωσών που αποτελούν την ενότητα αυτή. Ο δείκτης αυτός μπορεί να πάρει 

τιμές από 7 έως 49 και όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο σημαντικότερος 

θεωρείται ο ρόλος των κλιμάκων ελέγχου και των συνοπτικών εκθέσεων. Από την 

ανάλυση των δεδομένων προέκυψε πως η μέση τιμή του δείκτη αξιολόγησης του ρόλου 

των κλιμάκων ελέγχου και των συνοπτικών εκθέσεων βρέθηκε ίση με 32,00 (± 4,201), 

τιμή που δείχνει ότι οι γονείς που συμμετείχαν στη μελέτη αξιολόγησαν αρκετά θετικά 

την εφαρμογή των κλιμάκων ελέγχου και των συνοπτικών εκθέσεων. Η μικρότερη τιμή 

του δείκτη ήταν 20 και η μεγαλύτερη ήταν 35 μονάδες. 

Για το βιβλίο προόδου των παιδιών (developmental checklists) 

 Συμπληρώθηκε το έντυπο κωδικοποίησης του βιβλίου προόδου των παιδιών, 

στο οποίο καταγράφονται οι αύξοντες αριθμοί, τα ονόματα των αντίστοιχων 

μεταβλητών και οι κωδικοί των μεταβλητών για την εισαγωγή τους στον ηλεκτρονικό 
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υπολογιστή. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 

23 ενώ οι στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η περιγραφική στατιστική 

μέσα από πίνακες συχνοτήτων διπλής εισόδου (Cross tabulation).  

Για τις συνεντεύξεις με τους γονείς 

Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται η απομαγνητοφώνηση και μεταγραφή των 

δεδομένων (transcription) μέσα από τις αντίστοιχες ενέργειες μετατροπής του 

προφορικού λόγου σε γραπτό κείμενο, η απόδοση νοήματος των ποιοτικών δεδομένων 

και ο έλεγχος της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των ερευνητικών ευρημάτων 

(Ιωσηφίδης, 2008).  

Η διαδικασία της απομαγνητοφώνησης, σύμφωνα με τον Bryman (2017), έχει 

το πλεονέκτημα να διατηρείται αυτούσιος ο λόγος του συνεντευκτή και του 

ερωτώμενου με συνέπεια τη δημιουργία όγκου κειμενικού υλικού προς ανάλυση. Όπως 

υποστηρίζει χαρακτηριστικά ο Heritage (1984, όπ. αναφ. στο Bryman, 2017: 524), η 

διαδικασία της ηχογράφησης και της απομαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων 

εμφανίζει τα εξής πλεονεκτήματα:  

α) επιτρέπει τη διόρθωση των φυσικών περιορισμών της μνήμης του συνεντευκτή,  

β) διευκολύνει την εις βάθος εξέταση του λόγου του ερωτώμενου,  

γ) επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη εξέταση των απαντήσεων, και  

δ) προσφέρει τη δυνατότητα δευτερογενούς ανάλυσης. 

Κατά τη διαδικασία της απομαγνητοφώνησης, ο ερευνητής αποτύπωσε με 

μεγάλη ακρίβεια τις λεκτικές απαντήσεις των συμμετεχόντων καθώς και τη 

συναισθηματική επιρροή κάτω από την οποία δόθηκε η κάθε συνέντευξη. Το κείμενο 

που προέκυψε από τις συνεντεύξεις καταγράφηκε σε ψηφιακή μορφή (έγγραφο του 

Microsoft Office Word). Για τη μεταγραφή των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκαν 

επίσης μια σειρά από συμβάσεις (συστήματα σημειογραφίας), προκειμένου να 

διευκολύνουν τον ερευνητή στην αποτύπωση διάφορων αυθεντικών μορφών 

επικοινωνίας και διάδρασης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τους γονείς, όπως 

είναι η μη λεκτική επικοινωνία, η γλώσσα του σώματος, η ένταση των συναισθημάτων, 

ο τόνος ή το ύψος της φωνής, οι παύσεις κ.λπ. (Ίσαρη & Πουρκός, 2015; Ιωσηφίδης, 

2008; Τσιώλης, 2014). 
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Η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων της συνέντευξης με τους γονείς 

έγινε με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (qualitative content analysis). 

Ο Bryman (2017) ορίζει την ανάλυση περιεχομένου ως την προσέγγιση για την 

ανάλυση τεκμηρίων ή κειμένων με σκοπό την ποσοτικοποίηση του εκάστοτε 

περιεχομένου βάσει διαμορφωμένων εκ των προτέρων κατηγοριών με συστηματικό και 

επαναλαμβανόμενο τρόπο. Η ανάλυση περιεχομένου επιτρέπει τη συγκριτική ανάλυση 

ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες νοημάτων, την αντικειμενική μελέτη των 

χαρακτηριστικών των μηνυμάτων που εμπεριέχονται στα κείμενα και την άμεση 

εξαγωγή συμπερασμάτων (Bryman, 2016; Robson, 2010).  

Με την ανάλυση περιεχομένου προσφέρεται η δυνατότητα της μετατροπής και 

της συστηματικής κωδικοποίησης του προφορικού, γραπτού ή άλλου 

οπτικοακουστικού ποιοτικού υλικού σε ποσοτικά δεδομένα (Κυριαζή, 2011). Όπως 

τονίζει η ίδια συγγραφέας, στις έρευνες που αξιοποιείται η ανάλυση περιεχομένου, 

μεγάλη σημασία αποδίδεται στη συστηματική διερεύνηση του κειμένου, καθώς: α) το 

κείμενο εξετάζεται ολιστικά, β) οι κατηγορίες που χρησιμοποιούνται για την 

ταξινόμηση των δεδομένων καθορίζονται με σαφήνεια, ενώ γ) τα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζονται στο κείμενο παίρνουν ποσοτική μορφή προκειμένου να διαπιστωθεί η 

σημασία τους μέσα στο κείμενο ή σε σύγκριση με άλλα. 

Η ανάλυση περιεχομένου, ως μέθοδος ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων, 

παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:  

α) τα δεδομένα διατηρούνται σε σταθερή και μόνιμη μορφή διευκολύνοντας 

επαναλαμβανόμενες αναλύσεις ή την εφαρμογή ελέγχων αξιοπιστίας και εγκυρότητας, 

 β) μπορούν να εφαρμοστούν συνδυαστικά ποσοτικές στατιστικές μέθοδοι 

ανάλυσης,  

γ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό λογισμικό ανάλυσης δεδομένων ποιοτικού και 

ποσοτικού χαρακτήρα,  

δ) μπορούν να διεξαχθούν επαναλαμβανόμενες έρευνες χαμηλού κόστους, και 

 ε) μπορούν να αξιοποιηθούν πηγές και υλικό από τα νέα μέσα επικοινωνίας 

(Ιωσηφίδης, 2017).   
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Πιο συγκεκριμένα, υιοθετήθηκε η συμβατική μέθοδος ανάλυσης (conventional 

content analysis), όπως προτείνεται από τους Hsieh & Shannon (2005), με στόχο να 

αποκτηθεί γνώση σχετικά με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων, χωρίς να επιβληθούν 

προκατασκευασμένες κατηγορίες ή θεωρητικές τοποθετήσεις. Ειδικά σε ότι αφορά τις 

εμπειρίες, τα συναισθήματα, τα κίνητρα και τις αντιλήψεις-στάσεις των ατόμων για τα 

οποία είναι δύσκολο κάποιος να εξάγει συμπεράσματα διαμέσου περισσότερο 

«συμβατικών» ποσοτικών μεθόδων έρευνας, η ποιοτική μεθοδολογία ενδείκνυται ως 

ιδιαίτερα χρήσιμη (Μπελλάλη, 2006). Η ποιοτική έρευνα επιτρέπει την κατανόηση των 

ιδιαιτεροτήτων των ατόμων και τη σημασία των αλληλεπιδράσεών τους με τους άλλους 

και με το περιβάλλον τους. 

Τα στάδια ανάλυσης του περιεχομένου μιας συνέντευξης, σύμφωνα με την 

Κυριαζή (2011), είναι τα εξής: α) ορισμός και επιλογή της ενότητας ανάλυσης, β) 

ορισμός και επιλογή της μονάδας μέτρησης, και γ) δημιουργία ενός συστήματος 

κατηγοριών. Η μέθοδος της κατηγοριοποίησης συνιστά τον κεντρικό άξονα σε κάθε 

διαδικασία που χρησιμοποιεί την ανάλυση περιεχομένου ενώ τα συμπεράσματα της 

ανάλυσης που προκύπτουν στηρίζονται ως ένα μεγάλο βαθμό στην υποκειμενικότητα 

και στην απλή λογική του ερευνητή. 

Στην παρούσα έρευνα, η διαδικασία που ακολουθήθηκε στη συμβατική 

ανάλυση περιεχομένου περιλαμβάνει τα παρακάτω οκτώ βήματα (Hsieh & Shannon, 

2005):  

1ο βήμα: Αρχικά όλα τα κείμενα αναγιγνώσκονται ξεχωριστά πολλές φορές ώστε ο 

ερευνητής να αποκτήσει μια ολιστική αντίληψη της κάθε αφήγησης.  

2ο βήμα: Στη συνέχεια προκύπτουν οι κωδικοί από τις βασικές έννοιες που 

αναδύονται. 

3ο  βήμα: Ονοματίζονται οι κωδικοί (codes). 

4ο βήμα: Οι κωδικοί ταξινομούνται σε υποκατηγορίες που επιτρέπουν την 

οργάνωση τους σε νοηματικές ομάδες (subcategories).  

5ο  βήμα: Οι υποκατηγορίες συνδυάζονται σε ένα περιορισμένο αριθμό κατηγοριών 

(categories). 
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6ο βήμα: Σε ένα διάγραμμα παρουσιάζονται οι κωδικοί, οι υποκατηγορίες και οι 

κατηγορίες συνολικά για την οπτική αντίληψη της ανάλυσης από τον αναγνώστη.  

7ο βήμα: Στο τελικό στάδιο από τις αναδυόμενες κατηγορίες προκύπτουν οι τελικές 

βασικές κατηγορίες (key themes). 

8ο βήμα: Στην περιγραφή  του κειμένου της ανάλυσης, παρατίθενται 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων. 

Για τη διασφάλιση της πιστότητας (credibility) και της αληθοφάνειας 

(trustworthiness) της ποιοτικής μελέτης, που αποτελούν κριτήρια εσωτερικής 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας με τους όρους μιας ποσοτικής έρευνας, οι αναλύσεις σε 

όλα τα στάδια πραγματοποιήθηκαν από τρεις ξεχωριστούς ερευνητές, μέσω της 

διαδικασίας της «τριγωνοποίησης» ή διασταύρωσης (triangulation). Η χρήση της 

τριγωνοποίησης απαιτεί την εφαρμογή και το συνδυασμό διαφορετικών ερευνητικών 

μεθοδολογιών στη διερεύνηση του ίδιου φαινομένου και αποσκοπεί στην επιβεβαίωση 

μιας υπόθεσης με διάφορες μεθόδους μέτρησης ή και ερμηνείας (Cohen, Manion & 

Morrison, 2008; Gray, 2018). Οι διαφωνίες που προέκυψαν αναλύθηκαν ενώ 

αποσαφηνίστηκαν τα σημεία διχογνωμίας μέχρι που επιτεύχθηκε ομοφωνία στα 

αποτελέσματα και συμφωνήθηκαν οι τελικές κατηγορίες.  

Για την παρατήρηση και το ημερολόγιο του ερευνητή 

 H ανάλυση των δεδομένων που καταχωρήθηκαν με τη μορφή γραπτού 

κειμένου από τον ερευνητή, όπως είναι οι καταγραφές των παρατηρήσεων και οι 

σημειώσεις του ερευνητικού ημερολογίου, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τεχνικών 

κωδικοποίησης, κατηγοριοποίησης και σύνοψης των δεδομένων στο γενικότερο 

πλαίσιο της διαδικασίας της ανάλυσης περιεχομένου.  

 

5.7.3 Διαδικασία της έρευνας 

 

Πριν την έναρξη της παρούσας έρευνας, ο ερευνητής απέστειλε στο Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 

την έγκριση διεξαγωγής της. Η έρευνα εγκρίθηκε σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 

Φ15/1355/196988/Δ1 έγγραφο (βλ. Παράρτημα III) και κοινοποιήθηκε στο Διευθυντή 
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Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Χανίων και στη Σύμβουλο 

Προσχολικής Αγωγής 50ης Περιφέρειας του Ν. Χανίων. Κατά την εφαρμογή της 

παρούσας έρευνας, ο ερευνητής-εκπαιδευτικός ακολούθησε την κυκλική-σπειροειδή 

διαδικασία που χαρακτηρίζει μία έρευνα δράσης μέσα από τα ακόλουθα στάδια: α) 

αναγνώριση-προσέγγιση και ανάλυση της υπό διερεύνηση κατάστασης, β) σχεδιασμός 

της διδακτικής παρέμβασης, γ) αξιολόγηση και παρατήρηση της αλλαγής, και δ) 

αναστοχασμός και αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου δράσης. Η 

διαδικασία της έρευνας ακολούθησε την παρακάτω πορεία, η οποία παρουσιάζεται 

αναλυτικά. 

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016, δημιουργήθηκε η ομάδα 

έρευνας δράσης, η οποία αποτελούνταν από: α) τον ερευνητή-εκπαιδευτικό της τάξης, 

β) τη νηπιαγωγό της τάξης, γ) την επιβλέπουσα καθηγήτρια σε ρόλο “διευκολυντή,” 

και δ) τη διευθύντρια του συστεγαζόμενου νηπιαγωγείου σε ρόλο “κριτικού φίλου”. Η 

συμμετοχή των νηπιαγωγών στην ομάδα έρευνας δράσης ήταν εθελοντική. Οι 

συμμετέχουσες νηπιαγωγοί ενδιαφέρονταν εν μέρει για το θέμα της αξιολόγησης των 

παιδιών και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ενώ παράλληλα δήλωσαν την επιθυμία 

τους να υποστηρίξουν τον ερευνητή-εκπαιδευτικό στις ερευνητικές του αναζητήσεις. 

Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση που διεξήχθη ανάμεσα στα μέλη της ομάδας της 

έρευνας δράσης είχε ως σκοπό τη διερεύνηση της προσωπικής θεωρίας και πρακτικής 

των νηπιαγωγών που συμμετείχαν ώστε να αναδειχθούν οι προσωπικές τους 

πεποιθήσεις αναφορικά με την αξιολόγηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο και την 

αξιοποίηση των αξιολογικών δεδομένων στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού. 

Παρόμοια ενημερωτική συνάντηση υλοποιηθήκε από την ομάδα της έρευνας 

δράσης με τους γονείς των παιδιών του ερευνητικού δείγματος με την έναρξη του 

σχολικού έτους 2015-2016. Πιο συγκεκριμένα, η συνάντηση αποσκοπούσε στην 

ανάδειξη των απόψεων των γονέων αναφορικά με τις προτεραιότητες και τους στόχους 

που θέτουν σε σχέση με την φοίτηση των παιδιών τους στο νηπιαγωγείο, τις σκέψεις 

τους και τις στάσεις τους αναφορικά με την αξιολόγηση της προόδου των παιδιών τους, 

όπως, και τις προσωπικές τους αντιλήψεις για το ρόλο των νηπιαγωγών, των παιδιών 

και των ίδιων στις διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται στο νηπιαγωγείο αλλά 

και τις προσδοκίες τους για τη βελτίωση της μάθησης των παιδιών και της 

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου. 
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Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι η έρευνα δράσης αποσκοπεί στη μελέτη μιας 

προβληματικής κατάστασης και στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας 

μέσα από σχεδιασμούς δράσεων και αναστοχαστικές πρακτικές, στην πρώτη φάση της 

αναγνώρισης ο ερευνητής-εκπαιδευτικός επεσήμανε το  πρακτικό πρόβλημα της 

χρήσης των δεδομένων αυθεντικής αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού στο νηπιαγωγείο.  

Η επισκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας, η οποία προηγήθηκε της 

διεξαγωγής της έρευνας, καθώς και η εμπειρία και τα βιώματα του ερευνητή-

εκπαιδευτικού οδήγησε τον ερευνητή να προβληματιστεί και να επισημάνει την 

ύπαρξη βιβλιογραφικού κενού ως προς το δίπτυχο της αυθεντικής αξιολόγησης και του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Η διαδικασία της εναλλακτικής-αυθεντικής αξιολόγησης 

και της λήψης ορθών αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτελούν δυο 

αλληλένδετες πτυχές και αναπόσπαστα κομμάτια της διδακτικής και μαθησιακής 

διαδικασίας.  Ωστόσο, παρόλο που οι δυο έννοιες χρησιμοποιούνται ευρύτατα, δε 

φαίνεται από την ερευνητική βιβλιογραφία και τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση να υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ τους στο 

πλαίσιο της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής. 

Με την εφαρμογή της έρευνας δράσης αναζητήθηκαν εναλλακτικές μορφές 

προσέγγισης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο που συνάδουν με τις έννοιες της 

εναλλακτικής-αυθεντικής αξιολόγησης και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο 

νηπιαγωγείο. Ο σκοπός του ερευνητή-εκπαιδευτικού, όπως και της ομάδας της έρευνας 

δράσης, ήταν η διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών πρακτικών σε συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο, με καθορισμένο δείγμα, εντός χρονικού πλαισίου και με 

κατάλληλες μεθόδους συλλογής των ερευνητικών δεδομένων ώστε να διευκολυνθούν 

στην ανάλυση, ερμηνεία και στην κατανόηση των παραμέτρων που σχετίζονται με το 

ευρύτερο πλαίσιο της αξιολόγησης και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο χώρο του 

νηπιαγωγείου. 

Με βάση τις προαναφερθείσες θεωρήσεις, ακολούθησε η δεύτερη φάση της 

έρευνας δράσης, η οποία περιλάμβανε το σχεδιασμό μιας συγκεκριμένης 

εκπαιδευτικής δράσης-παρέμβασης. Στο στάδιο αυτό προηγήθηκε και υλοποιήθηκε 

από τον ερευνητή-εκπαιδευτικό και τη νηπιαγωγό της τάξης, κατά την έναρξη του 

σχολικού έτους 2015-2016, μια λεπτομερής ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς 
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αναφορικά με τη σημασία της αξιολόγησης του νηπίου στην καθημερινή εκπαιδευτική 

πραγματικότητα και τη χρήση και εφαρμογή του εργαλείου αξιολόγησης WSS το 

τρέχον σχολικό έτος. Βασικοί στόχοι της συνάντησης ήταν η διασφάλιση ενός θετικού 

κλίματος με αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη για συνεργασία και επικοινωνία, η 

παρότρυνση για συμμετοχή στη μάθηση και στην ανάπτυξη των παιδιών, η παροχή 

ολοκληρωμένης και έγκυρης πληροφόρησης σχετικά με την παρεχόμενη εκπαίδευση 

και την αναγκαιότητα, την αξία και τη σημασία της εναλλακτικής-αυθεντικής 

αξιολόγησης στο χώρο της προσχολικής αγωγής. 

Ειδικότερα, ο ερευνητής-εκπαιδευτικός και η νηπιαγωγός της τάξης 

ενημέρωσαν γενικά τους γονείς για τη χρήση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο και παρουσίασαν ειδικότερα το εργαλείο αξιολόγησης Work Sampling 

System και τις αντίστοιχες τεχνικές συλλογής των δεδομένων που χρησιμοποιούνται 

στο συγκεκριμένο εργαλείο. Δόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες για τη χρήση και την 

εφαρμογή του εργαλείου ενώ απαντήθηκαν παράλληλα διάφορες ερωτήσεις των 

γονέων ώστε να τονιστεί η αποτελεσματικότητα ενός έγκυρου και αξιόπιστου 

αξιολογικού εργαλείου για παιδιά προσχολικής ηλικίας όπως είναι το εργαλείο 

αξιολόγησης Work Sampling System. Επίσης, τονίστηκε η σημασία της συμμετοχής 

τους στη διαδικασία της αξιολόγησης των παιδιών ενώ με την ολοκλήρωση της 

ενημερωτικής συνάντησης, οι συμμετέχοντες γονείς υπέγραψαν το έντυπο 

ενυπόγραφης γονικής συγκατάθεσης συμμετοχής σε έρευνα (βλ. Παράρτημα IV), 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

Στη συνέχεια, ο ερευνητής-εκπαιδευτικός και η νηπιαγωγός της τάξης έφεραν 

σε επαφή τα μικρά παιδιά με το εργαλείο αξιολόγησης Work Sampling System. Κάθε 

παιδί είχε το δικό του φάκελο-κουτί, ο οποίος περιλάμβανε: α) το βιβλίο προόδου, με 

τις κλίμακες ελέγχου ανάπτυξης (developmental checklists), β) το φάκελο αξιολόγησης 

(portfolio), και γ) τη συνοπτική έκθεση αξιολόγησης και προόδου (summary reports). 

Οι φάκελοι τοποθετήθηκαν σε χαμηλά ράφια μιας βιβλιοθήκης ώστε να είναι 

προσβάσιμοι από τα παιδιά κάθε στιγμή. Ιδιαίτερες οδηγίες δόθηκαν ως προς τη χρήση 

του portfolio και τη συλλογή των αντιπροσωπευτικών δειγμάτων των έργων των 

παιδιών ενώ τονίστηκε η σημασία της προσωπικής τους εμπλοκής σε όλη αυτή τη 

διαδικασία καθώς και των γονέων τους. 
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Με το πέρας κάθε τριμήνου, οι νηπιαγωγοί, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό 

εγχειρίδιο του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System, προχωρούσαν στην 

αξιολόγηση κάθε παιδιού βασιζόμενοι τόσο στις παρατηρήσεις και τις προσωπικές 

τους καταγραφές όσο και στα παιδαγωγικά τεκμήρια που είχαν συλλεχθεί στους 

φακέλους αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Οι συμπληρωμένες κλίμακες ελέγχου 

(βιβλίο προόδου) και οι συνοπτικές εκθέσεις αξιολόγησης και προόδου 

ανακοινώνονταν στους γονείς ανά τρίμηνο μέσα από ωριαίες συναντήσεις ώστε να 

ενημερώνονται με χρήσιμες πληροφορίες για τις επιδόσεις, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, 

τις ικανότητες και τις συμπεριφορές των παιδιών τους.  

Κατά την υλοποίηση δύο ενημερωτικών συναντήσεων (τέλη πρώτου και τρίτου 

τριμήνου), οι νηπιαγωγοί διεξήγαγαν ταυτόχρονα ατομικές συνεντεύξεις με τους γονείς 

για να διερευνήσουν το πώς αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο και να αποτυπώσουν τις απόψεις τους αναφορικά με την εφαρμογή του 

προτεινόμενου εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System στο νηπιαγωγείο. 

Παράλληλα, στο τέλος κάθε τριμήνου, κάθε οικογένεια έπαιρνε στο σπίτι το φάκελο 

με τα εργαλεία αξιολόγησης του Work Sampling System για μία εβδομάδα 

προκειμένου να επιτευχθεί ο αναστοχασμός της αξιολογικής προσπάθειας και η 

ανατροφοδότηση σε σχέση με τα επιτεύγματα των παιδιών. 

Ταυτόχρονα, οι νηπιαγωγοί της τάξης, με την ολοκλήρωση της αξιολογικής 

διαδικασίας κάθε τρίμηνο, παρατηρώντας τη δράση και τα αποτελέσματά της, 

προχωρούσαν στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της 

τάξης. Μετά από τη συλλογή και την ερμηνεία των αξιολογικών δεδομένων, ο 

ερευνητής-εκπαιδευτικός και η νηπιαγωγός της τάξης, μέσα από αναστοχαστικές 

πρακτικές, ξανασκέφτονταν τις σχεδιασμένες διδακτικές πρακτικές και προχωρούσαν 

στον επανασχεδιασμό εναλλακτικών εκπαιδευτικών δράσεων, μέσα από τη λήψη 

αντικειμενικών αποφάσεων και την πρότερη αξιοποίηση των αξιολογικών δεδομένων 

και αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου να επιτευχθούν τα 

βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Η παρατήρηση της δράσης και των αποτελεσμάτων της και ο αναστοχασμός 

αναφορικά με τη διαδικασία υλοποίησης της δράσης και των επερχόμενων αλλαγών 

οδήγησαν στην ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της έρευνας δράσης ενώ ακολούθησε 
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δεύτερος και τρίτος κύκλος με τα ίδια στάδια που ήταν ο σχεδιασμός, η δράση, η 

παρατήρηση και ο αναστοχασμός. Έτσι, τα μέλη της ομάδας της έρευνας δράσης 

ακολούθησαν μια συγκεκριμένη διαδικασία μέσω της οποίας έγινε αρχικά η 

διερεύνηση των προσωπικών θεωριών και πρακτικών των συμμετεχόντων και 

επιδιώχθηκε, εν συνεχεία, η συνεργασία, η ανταλλαγή πληροφοριών, η ενίσχυση της 

σκέψης και της δράσης, ο σχεδιασμός, η εφαρμογή των δράσεων, η αξιολόγηση των 

νέων πρακτικών και ο επαναπροσδιορισμός όλων των δεδομένων. Στόχος του 

ερευνητή-εκπαιδευτικού και της ομάδας της έρευνας δράσης ήταν η εις βάθος 

κατανόηση και η βελτιστοποίηση της προτεινόμενης εκπαιδευτικής πρακτικής. Ώς εκ 

τούτου, η έρευνα δράσης εξελίχθηκε ως μια κυκλική διαδικασία με αναδρομικό και 

προοπτικό χαρακτήρα όπου οι συμμετέχοντες έδρασαν βάσει στρατηγικών 

επιχειρώντας αλλαγές στο εκπαιδευτικό συγκείμενο (Κατσαρού, 2016). 

Οδεύοντας στη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016, η ομάδα της έρευνας 

δράσης (ερευνητής-εκπαιδευτικός, νηπιαγωγός της τάξης, “διευκολυντής και κριτικός 

φίλος”) διοργάνωσε μια τελευταία συνάντηση με τους γονείς συζητώντας για τη 

φιλοσοφία και τα οφέλη της αξιολόγησης των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των γονέων από τη 

συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των μικρών παιδιών, τους ζητήθηκε να κάνουν ένα 

γρήγορο πέρασμα στο παρελθόν αναστοχαζόμενοι την πρόοδο και την εξέλιξη των 

παιδιών τους προκειμένου να μοιραστούν τις σκέψεις και τις απόψεις τους για τη 

διαδικασία της αξιολόγησης και την εφαρμογή του εργαλείου αξιολόγησης Work 

Sampling System αλλά και τις προσδοκίες τους για το σχεδιασμό μελλοντικών 

βημάτων ή αντίστοιχων δράσεων. Τέλος, ο ερευνητής-εκπαιδευτικός διένειμε στους 

γονείς ένα ερωτηματολόγιο ώστε να αποτιμηθεί συνολικά η σημασία της εφαρμογής 

της αξιολόγησης του νηπίου στην προσχολική εκπαίδευση και της εμπλοκής των 

γονέων σε αυτή, καθώς και τα οφέλη της χρήσης του εργαλείου αξιολόγησης Work 

Sampling System. 

 

5.8 Ηθική της έρευνας και ζητήματα ερευνητικής δεοντολογίας 

 

Η ηθική και η δεοντολογία συνιστούν αναμφίβολα σημαντικό και αναπόσπαστο 

κομμάτι κάθε ερευνητικού σχεδιασμού, από το στάδιο της σύλληψης μίας ιδέας ή της 
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διατύπωσης μίας ερευνητικής πρότασης έως τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 

της. Η ηθική ή δεοντολογία αποτυπώνει την καταλληλότητα της συμπεριφοράς ενός 

ερευνητή σχετικά με τα υποκείμενα που συμμετέχουν σε μια έρευνα ή με όσους 

επηρεάζονται από αυτή. Αφορά κυρίως, όπως επισημαίνει ο Gray (2018), τις ηθικές 

αρχές από τις οποίες οφείλει να διέπεται μια ερευνητική πρακτική και σημαίνει «τη 

διεξαγωγή της έρευνας με τρόπο που ξεπερνά την απλή υιοθέτηση της καταλληλότερης 

ερευνητικής μεθοδολογίας και απαιτεί τη διεξαγωγή της με έναν υπεύθυνο και ηθικά 

σωστό τρόπο» (σελ. 60).  

Η ερευνητική κοινότητα και τα άτομα που χρησιμοποιούν τα ευρήματα των 

ερευνών προσδοκούν ότι η έρευνα διεξάγεται με επιστημονική αυστηρότητα, 

ευσυνειδησία και με δεοντολογικά και ηθικά ορθούς τρόπους (Cohen, Manion & 

Morrison, 2008). Η διεξαγωγή μιας έρευνας στηριζόμενης σε αρχές ηθικής 

προϋποθέτει από τον ερευνητή την απαιτητική ερμηνεία των αρχών αυτών και την 

αντίστοιχη προσαρμογή σε αυτές του ερευνητικού του πλαισίου (Creswell, 2011). 

Πρόκειται για μια σύνθετη, λεπτή και απαιτητική διαδικασία, όπου ο ερευνητής οφείλει 

να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στις απαιτήσεις της ερευνητικής του δραστηριότητας, 

που αποσκοπούν στην αναζήτηση της αλήθειας, και στις αξίες και τα δικαιώματα των 

συμμετεχόντων (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

Το ζήτημα της ηθικής και της δεοντολογίας συνιστούν σημαντικές πτυχές για 

το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας έρευνας. Ειδικότερα, στο πεδίο της σύγχρονης 

κοινωνικής, ψυχολογικής και εκπαιδευτικής έρευνας έχουν αναδειχθεί ως ζητήματα 

μείζονος σημασίας καθώς επιδιώκεται η σαφής τήρηση των αρχών που απορρέουν από 

αυτές (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Κατανοώντας τα δεοντολογικά ζητήματα και τα 

ηθικά διλήμματα που συνδέονται με την ερευνητική διαδικασία, όπως τονίζουν οι 

Cohen, Manion και Morrison (2008), οι ερευνητές «μπορούν να επιφέρουν στον κόσμο 

της κοινωνικής έρευνας μια αίσθηση ορθότητας, πάνω στην οποία μπορούν να 

οικοδομήσουν τις λογικές αρχές που ταιριάζουν στις δικές τους συνθήκες και που 

βασίζονται στις δικές τους προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές αξίες» (σελ. 

114). 

Πιο συγκεκριμένα, όταν η διεξαγωγή μίας έρευνας εστιάζει σε ανθρώπους και 

στις συμπεριφορές τους, τότε εγείρονται σημαντικά ηθικά θέματα και ζητήματα 

εγγύησης της αξιοπιστίας ενός ερευνητικού έργου. Μια επιστημονική έρευνα διέπεται 
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από δεοντολογικές αρχές σε ένα καθορισμένο νομοθετικό πλαίσιο αποσκοπώντας στην 

προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ίδιας της ερευνητικής 

δραστηριότητας. Όπως αποτυπώνεται ευδιάκριτα στο άρθρο 4, παρ. 1 της υπ. αριθ. 

απόφασης 18032/19-12-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, η διεξαγωγή 

κάθε ερευνητικής μελέτης που περιλαμβάνει ανθρώπους οφείλει να στηρίζεται στις 

εξής τέσσερις βασικές αρχές: α) της αυτονομίας των προσώπων, β) της ωφέλειας, γ) 

της μη βλάβης, και δ) της δικαιοσύνης. 

Για τον Creswell (2011), οι κατάλληλες ηθικές πρακτικές που πρέπει να τηρεί 

ένας ερευνητής είναι οι εξής: α) η εφαρμογή ενός ηθικού πλαισίου καθόλη τη διάρκεια 

μιας έρευνας, ώστε να αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο προβληματισμού από την αρχή 

έως το τέλος της ερευνητικής δραστηριότητας, β) ο σεβασμός στα ατομικά δικαιώματα 

των συμμετεχόντων, γ) ο σεβασμός του τόπου της έρευνας, ο οποίος μπορεί να 

εκφραστεί με την εξασφάλιση άδειας, και δ) η γραπτή αναφορά της έρευνας με 

ειλικρίνεια, πληρότητα και σεβασμό στο κοινό που θα τη διαβάσει, ώστε να αναδυθεί 

η πρακτική σημασία της έρευνας στην ερευνητική και επαγγελματική κοινότητα. 

Έξι σημαντικές αρχές που πρέπει να καθοδηγούν μια επιστημονική έρευνα, υπό 

το πρίσμα της ηθικής και της δεοντολογίας, όπως περιγράφονται από την Εθνική 

Επιτροπή για την Προστασία της Ανθρώπινης Οντότητας στη Βιοϊατρική και την 

Έρευνα Συμπεριφοράς-National Commission for Protection of Human Subjects of 

Biomedical and Behavioral Research (1978, όπ. αναφ. στο Mertens, 2009: 64), είναι οι 

ακόλουθες: 

α) η χρήση ενός έγκυρου σχεδίου έρευνας,  

β) η ικανότητα διεξαγωγής μιας έρευνας από τον ερευνητή,  

γ) ο προσδιορισμός των συνεπειών της έρευνας,  

δ) η επιλογή ενός κατάλληλου, αντιπροσωπευτικού και επαρκούς δείγματος για 

τους σκοπούς της έρευνας,  

ε) η εθελούσια συνειδητή συναίνεση των συμμετεχόντων στην έρευνα, και 

στ) η ενημέρωση των συμμετεχόντων στην έρευνα για πιθανή αποζημίωσή τους για 

τους κόπους τους. 
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Μερικά από τα συνηθέστερα και σημαντικότερα ζητήματα ηθικής και 

δεοντολογίας που αναδύονται στην ποιοτική έρευνα, όπως επισημαίνεται στη 

βιβλιογραφία είναι:  

α) η εχεμύθεια, η εμπιστευτικότητα και η ανωνυμία,  

β) η πληροφορημένη και συνειδητή συναίνεση,  

γ) η εθελοντική επιθυμία συμμετοχής σε μία έρευνα,  

δ) η εξασφάλιση της ιδιωτικότητας,  

ε) η προστασία από πιθανούς κινδύνους,  

στ) το κόστος και το όφελος της έρευνας,  

ζ) η χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η πρόσβαση σε αυτά,  

η) ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και των συμφερόντων των συμμετεχόντων,  

θ) η αποφυγή βλάβης των συμμετεχόντων κατά τη συλλογή των δεδομένων,  

ι) η δίκαιη μεταχείριση των συμμετεχόντων κατά την ανάλυση των δεδομένων, 

κ) η αποσαφήνιση του σκοπού και των διαδικασιών της έρευνας στους 

συμμετέχοντες,  

λ) η διασφάλιση της αντικειμενικότητας της έρευνας, και  

μ) η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας (Bell, 2007; Cohen, Manion & 

Morrison, 2008; Flick, 2017; Ιωσηφίδης, 2008; Mertens, 2009; Schnell, Hill & Esser, 

2014). 

Στην παρούσα έρευνα, τα σημαντικότερα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα 

που προέκυψαν αφορούσαν κυρίως: α) την έρευνα δράσης, β) τη συμμετοχή μικρών 

παιδιών και ενήλικων, καθώς και γ) τη συλλογή δεδομένων μέσω του 

ερωτηματολογίου, της παρατήρησης και των συνεντεύξεων. Παρακάτω, 

περιγράφονται οι αντίστοιχες ενέργειες και πρακτικές που ελήφθησαν σε σχέση με τα 

ηθικά διλήμματα και τα δεοντολογικά ζητήματα της παρούσας έρευνας. 

Πρώτο μέλημα του ερευνητή ήταν η εξασφάλιση συνειδητής συναίνεσης από 

τη νηπιαγωγό της τάξης που συμμετείχε στην έρευνα δράσης και από τη διευθύντρια 

του συστεγαζόμενου νηπιαγωγείου που λειτούργησε ως “κριτικός φίλος”. Τα άτομα 
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που συμμετείχαν στην ομάδα της έρευνας δράσης ενημερώθηκαν από τον ερευνητή-

εκπαιδευτικό για το σκοπό, τους στόχους, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες της 

έρευνας, το όφελος της συμμετοχής τους αλλά και τους πιθανούς κινδύνους που θα 

μπορούσαν να ανακύψουν. Ανά πάσα στιγμή, οποιοδήποτε μέλος μπορούσε να 

αποχωρήσει ελεύθερα από την έρευνα δράσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα δράσης είναι εκ φύσεως μια 

αλληλεπιδραστική και δημοκρατική έρευνα που θεωρεί την ισότιμη συμμετοχή των 

μελών της σημαντικό ηθικό ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης (Κατσαρού, 2016), 

κατέστη σαφές στα μέλη η δυνατότητα ισότιμης διαμόρφωσης της έρευνας μέσω του 

διαλόγου, της ανοιχτότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και της κοινής λήψης 

αποφάσεων στο πλαίσιο της κατάστασης που μελετάται. Επιπρόσθετα, υπήρξε 

συναίνεση ως προς τους τρόπους συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας, 

όπως αυτοί καθορίστηκαν από το πλαίσιο της παρούσας έρευνας. 

Παράλληλα, η έγκριση διεξαγωγής της έρευνας από το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής έγινε βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Προκειμένου το 

Ι.Ε.Π. να γνωμοδοτήσει θετικά σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας, ο ερευνητής-

εκπαιδευτικός απέστειλε τα κάτωθι παραστατικά: α) αίτηση προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ., β) το 

συνοπτικό δελτίο έρευνας, γ) την κατάσταση σχολείων με τους κωδικούς τους, δ) το 

αναλυτικό σχέδιο έρευνας, ε) τη βεβαίωση της επιβλέπουσας επιτροπής, όπου οι 

υπογράφοντες δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση του περιεχομένου των παραστατικών της 

έρευνας και ότι συμφωνούν με τη διεξαγωγή της, και στ) ένα σύντομο βιογραφικό 

σημείωμα. Η έγκριση της παρούσας έρευνας (Φ15/1355/196988/Δ1) κοινοποιήθηκε 

αντίστοιχα στο Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Χανίων 

και στη Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής 50ης Περιφέρειας του Ν. Χανίων.  

Στο πλαίσιο του μεθοδολογικού σχεδιασμού της παρούσας έρευνας, κατά τις 

φάσεις της συλλογής και της ανάλυσης των δεδομένων, ο ερευνητής-εκπαιδευτικός 

έλαβε μέριμνα για την εναρμόνιση της διεξαγωγής της έρευνας με τα άρθρα 3 και 12 

του Νόμου 2101/1992 που αφορά την «κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα 

δικαιώματα του παιδιού» ενώ ταυτόχρονα τηρήθηκε ο Νόμος 2472/97 για την 

«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 

καθώς και η Πράξη υπ. αριθ. 01/07-01-2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. 

(όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 16/12-04-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.).  
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Ειδικότερα, διασφαλίστηκε η καταλληλότητα του ερευνητικού εργαλείου 

αξιολόγησης Work Sampling System για την ομάδα στόχο, που ήταν τα παιδιά, ως προς 

την ηλικία, το επίπεδο κατανόησης και τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά αλλά και 

η ανωνυμία του, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των συμμετεχόντων παιδιών στην 

έρευνα. Επίσης, εξασφαλίστηκε η ενημερωμένη συναίνεση των συμμετεχόντων 

γονέων των μαθητών μέσα από το αντίστοιχο έγγραφο έντυπο, ώστε να γίνει σαφής: α) 

ο σκοπός της έρευνας, β) η διαδικασία στην οποία πρόκειται να εμπλακούν, γ) η 

σημασία της συμμετοχής τους στην έρευνα, δ) ο προαιρετικός χαρακτήρας της 

συμμετοχής τους, και ε) η δυνατότητα αποχώρησής τους σε οποιοδήποτε στάδιο 

διεξαγωγής της έρευνας. Παράλληλα, οι γονείς συναίνεσαν ως προς τη χρήση της 

ηχογράφησης των συνεντεύξεων τους, προκειμένου να διευκολύνουν τον ερευνητή-

εκπαιδευτικό στην αξιοποίησή τους για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Τέλος, 

χρησιμοποιήθηκαν ψευδώνυμα τόσο στις συνεντεύξεις που υλοποιήθηκαν με τους 

γονείς όσο και στα αποσπάσματα που παρατίθενται από το Ημερολόγιο του 

Εκπαιδευτικού. 

 

5.9 Η υποκειμενικότητα του ερευνητή 

 

Στην ποιοτική κοινωνική έρευνα, ο ερευνητής εμπλέκεται συνήθως με ενεργό 

τρόπο στην κοινωνική πραγματικότητα των υποκειμένων, με τα οποία συν-

διαμορφώνει αρκετές φορές το σύνολο της ερευνητικής διαδικασίας. Κύριο μέλημα 

του ερευνητή συνιστά η εις βάθος περιγραφή, ανάλυση, κατανόηση και εξήγηση των 

κοινωνικών φαινομένων και διαδικασιών που μελετώνται αλλά και η έμφαση στις 

διαδικασίες, στη βιωμένη εμπειρία, στα νοήματα, στις αναπαραστάσεις, στις 

πρακτικές, στις δράσεις, στις κοινωνικές σχέσεις, στις υλικές/κοινωνικές δομές και στα 

ευρύτερα πολιτισμικά πλαίσια (Ιωσηφίδης, 2017).  

Η επικέντρωση του ενδιαφέροντος του ερευνητή στο φυσικό και πραγματικό 

περιβάλλον της έρευνας προϋποθέτει μια σχετική ευρύτητα πνεύματος (Bird, 

Hammersley, Gomm & Woods, 1999). Αυτό σημαίνει ότι ο ερευνητής πρέπει να 

αποφεύγει τόσο να κρίνει εκ των προτέρων φαινόμενα, γεγονότα ή καταστάσεις όσο 

και να αρκείται στις πρώτες ή ακόμη και στις δεύτερες εντυπώσεις. Κύριο μέλημά του 

είναι η προσεκτική καταγραφή και ερμηνεία των φαινομένων που παρατηρούνται, 
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βλέποντας τον κόσμο με τα δικά του μάτια και κάτω από τη δική του οπτική γωνία, 

ώστε να φέρει στην επιφάνεια όλες τις δυνατές εκφάνσεις των γεγονότων, να 

αποκαλύψει και να προσδιορίσει το εύρος και το βάθος των περιστάσεων και των 

απόψεων, προβαίνοντας σε λογικούς ισχυρισμούς που ερμηνεύουν το υπό διερεύνηση 

πρόβλημα. 

Ο ποιοτικός ερευνητής καλείται να αποδείξει πως δεν παράγει μια σειρά από 

διαπιστώσεις που ενδιαφέρουν και έχουν σημασία για τον ίδιο, αλλά και να αποδείξει 

τη σημαντικότητα των ερευνητικών του ευρημάτων για το θέμα που διερευνά 

(Φραγκιαδάκη, 2013). Η προσωπική εμπλοκή του ερευνητή σε κάθε στάδιο μιας 

ποιοτικής ερευνητικής διαδικασίας και η επικοινωνία του με τους συμμετέχοντες σε 

αυτή θεωρείται δεδομένη και επιβεβλημένη. Μια τέτοια σχέση δεν αποτελεί αρνητική 

παράμετρο σε κάθε ποιοτική ερευνητική προσπάθεια, καθώς ο ερευνητής δε λογίζεται 

ως αμερόληπτος καταγραφέας και συλλέκτης των δεδομένων αλλά ως συν-παραγωγός 

των δεδομένων, αφού συμμετέχει με ενεργό τρόπο στις διαδικασίες παραγωγής και 

ανάλυσής τους, με απώτερο στόχο την παραγωγή της γνώσης (Τσιώλης, 2014).  

Συνεπώς, η υποκειμενικότητα του ερευνητή αλλά και των συμμετεχόντων 

αποτελούν βασικά συστατικά μιας ποιοτικής έρευνας. Για τον Ιωσηφίδη (2006), ο 

ρόλος που επιτελεί η υποκειμενική νοηματοδότηση της κοινωνικής πραγματικότητας 

είναι ύψιστης σημασίας για το πεδίο της έρευνας αλλά και για την κατανόηση και την  

ερμηνεία της κοινωνικής πραγματικότητας. Η διείσδυση του ερευνητή στον κοινωνικό 

κόσμο των υποκειμένων προκειμένου να αποκρυπτογραφήσει τις κοινωνικές τους 

καταστάσεις, συμπεριφορές και δράσεις, αποτελεί αναγκαία συνθήκη της έρευνας, 

αφού ο ερευνητής εισέρχεται στο πεδίο, επικοινωνεί, συνδιαλέγεται, επηρεάζει και 

επηρεάζεται (Τσιώλης, 2014). Έτσι λοιπόν, καθίσταται σαφές ότι ο ερευνητής είναι τις 

περισσότερες φορές υποκειμενικός αφού και ο ίδιος αποτελεί μέρος ενός καθορισμένου 

κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου.  

Στις ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τα φαινόμενα και οι καταστάσεις 

δεν λειτουργούν ανεξάρτητα από τον ερευνητή. Κάθε ερευνητής εμπλέκεται σημαντικά 

στην έρευνα στοχεύοντας στην κατάκτηση και στην κατανόηση της γνώσης μέσα από 

υποθετικούς ισχυρισμούς, πιθανές προκαθορισμένες εκτιμήσεις και άλλες 

παραμέτρους που συνάδουν με το στοιχείο της υποκειμενικότητάς του (Fischer, 2009; 

Φραγκιαδάκη, 2013). Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται διάφορα φαινόμενα και 
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καταστάσεις εξαρτάται, ως επί το πλείστο, από τη στάση που παίρνει απέναντί τους, 

από την ικανότητά του να νοηματοδοτήσει τα δεδομένα και από τις προσωπικές του 

ιδέες και προκαταλήψεις. Συνεπώς, το ερευνητικό αποτέλεσμα είναι ένα και μοναδικό 

καθώς «δίνεται έμφαση στους τρόπους με τους οποίους ερμηνεύεται, βιώνεται και 

(ανα-) παράγεται ο κοινωνικός κόσμος από τους κοινωνικούς δρώντες μέσα στο 

πλήθος των καθημερινών τους διαδράσεων και πρακτικών» (Πυργιωτάκης & Συμεού, 

2016: 199). 

Οι ερευνητές και οι συμμετέχοντες σε μια ποιοτική έρευνα κατασκευάζουν 

συνήθως την πραγματικότητα από κοινού καθώς είναι συνοδοιπόροι σε κάθε της 

στάδιο και συν-διαλέγονται στις εκάστοτε συνθήκες. Ο ποιοτικός ερευνητής συνήθως 

δεν αντιτίθεται στην υποκειμενικότητά του. Αυτή θεωρείται δεδομένη, γίνεται μέρος 

της ερευνητικής διαδικασίας και δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόδιο (Flick, 2017; Ίσαρη 

& Πουρκός, 2015). Έτσι, την αποδέχεται, την αναγνωρίζει και την αξιοποιεί όταν 

καλείται να εξηγήσει και να δικαιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο κατανοεί και 

αντιλαμβάνεται την αλήθεια. Ειδικότερα, την ενσωματώνει ως αναστοχασμό στην 

ερευνητική του αναφορά, εξετάζοντας τη δική του υποκειμενικότητα, καθώς και εκείνη 

των συμμετεχόντων, και λαμβάνει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο το σύνολο των 

προσωπικών θέσεων και ιδεών των δύο πλευρών επηρεάζουν τη συνολική ερευνητική 

διαδικασία (Ίσαρη & Πουρκός, 2015; King, 1996).  

Η διαδικασία της αναστοχαστικότητας, όπως επισημαίνει η Φραγκιαδάκη 

(2013), καθιστά τον ερευνητή ενήμερο για τις ιδέες, τις υποθέσεις και τις 

προκαταλήψεις του, προκειμένου να μειώσει το επίπεδο της υποκειμενικότητάς του σε 

διάφορα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. Πρόκειται για μια συνεχή, κυκλική και 

διαρκή διαδικασία, κατά την οποία ο ερευνητής ακολουθεί μια αναδρομική πορεία 

προς τα πίσω, ώστε να εξετάσει και να κατανοήσει το βαθμό και τα όρια της 

υποκειμενικής του εμπλοκής στην ανάλυση και την ερμηνεία που αποδίδει στα 

συλλεχθέντα δεδομένα (Fischer, 2009). Αναλυτικότερα, η αναστοχαστική διαδικασία 

συνδέεται με το ρόλο που διαδραματίζει ο ερευνητής σε κάθε στάδιο της έρευνας: από 

τη σχέση του με το θέμα, τις επιλογές και τις αποφάσεις που παίρνει, τις σχέσεις του 

με τους συμμετέχοντες, τον τρόπο διαχείρισης πιθανών δυσκολιών στη συλλογή, 

ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων και στο ευρύτερο σύνολο της επίδρασής του 

στην ερευνητική του προσπάθεια (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 
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Ενώ η ποσοτική προσέγγιση υποστηρίζει την αντικειμενικότητα, η ποιοτική 

προσέγγιση αντίθετα αναγνωρίζει την υποκειμενικότητα του ερευνητή ως άρρηκτο 

συνδετικό στοιχείο της. Κρίνεται σημαντικό, κάθε ποιοτικός ερευνητής να 

διαχειρίζεται την υποκειμενικότητα του στην προσπάθεια διερεύνησης και εις βάθους 

ανάλυσης ενός φαινομένου. Το ζήτημα της υποκειμενικότητας, όπως περιγράφει με 

αναλυτικό τρόπο η Φραγκιαδάκη (2013), μπορεί να εντοπιστεί στις παρακάτω 

περιπτώσεις:  

α) Στην αφετηρία της έρευνας: Η προηγούμενη γνώση μπορεί να συμβάλει στην 

κατανόηση του υπό μελέτη φαινομένου και συνάμα να αποτελέσει εμπόδιο, καθώς μια 

ήδη διαμορφωμένη θέση ισοδυναμεί με μια προκατειλημμένη προσέγγισή του. 

β) Στο δειγματοληπτικό σχεδιασμό: Η επιλογή του τελικού δείγματος από τον 

ερευνητή, με βάση τα κριτήρια που ορίζει αλλά τις ανάγκες των ερευνητικών 

ερωτημάτων, αντανακλά αρκετές φορές τις προσωπικές του προσδοκίες και 

προκαταλήψεις. 

γ) Στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και της παρατήρησης: Τόσο οι συνεντεύξεις 

όσο και η παρατήρηση συνιστούν εκείνο το μέρος της διαδικασίας της έρευνας, όπου 

ο εαυτός και η υποκειμενικότητα του ποιοτικού ερευνητή εμπλέκονται σε σημαντικό 

βαθμό. 

δ) Στην ανάλυση των δεδομένων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων: Βασική 

μέριμνα του ερευνητή είναι να αναδείξει τα ερευνητικά αποτελέσματα, μέσα από την 

κατανόηση του νοήματός τους και να αναπαραστήσει με ακρίβεια και σαφήνεια το υπό 

μελέτη φαινόμενο, αποφεύγοντας τις “παράπλευρες” ερμηνείες που έχουν σχέση με τα 

δικά του πιστεύω και ιδιαίτερα αυτές που αποκλίνουν από εκείνες των συμμετεχόντων. 

Κατά το σχεδιασμό της παρούσας έρευνας, αλλά και σε όλη τη διάρκεια 

διεξαγωγής της, έγινε προσπάθεια από τον ερευνητή ώστε οι παρατηρήσεις, οι 

ερμηνείες και οι κρίσεις που διατυπώθηκαν να διέπονται από συνοχή, ευαισθησία, 

σαφήνεια, ορθολογισμό, αυθεντικότητα και κριτική σκέψη. Άλλες σημαντικές μέθοδοι 

μείωσης της επιρροής της υποκειμενικότητας του ερευνητή αποτέλεσαν η χρήση του 

ημερολογίου ώστε να ενισχυθεί η αναστοχαστικότητα σε όλα τα στάδια της 

ερευνητικής διαδικασίας και η ανατροφοδότηση από την επιβλέπουσα καθηγήτρια και 

τους συμμετέχοντες στην ομάδα της έρευνας δράσης προκειμένου να εμπλουτιστεί και 

να βελτιωθεί η ποιότητα της παρούσας έρευνας.  
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Δεδομένου ότι η υποκειμενικότητα του ερευνητή, η επενέργεια, η αυτενέργεια 

και η δημιουργικότητα του μέσα σε κάθε ερευνητική διαδικασία αποτελούν σημαντικά 

στοιχεία, τα οποία εμπλουτίζουν και ενδυναμώνουν τόσο την ποιοτική έρευνα όσο και 

τη διαδικασία γνώσης του κοινωνικού κόσμου που μας περιβάλλει (Φραγκιαδάκη, 

2013), και για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, θα ήταν χρήσιμο κάθε ερευνητής, που 

διεισδύει στα μονοπάτια της ποιοτικής έρευνας, να λάβει υπόψη του την ενδιαφέρουσα 

αρχή που διατυπώνουν οι Altrichter, Posch και Somekh (2001), όπου «πιο σημαντική 

είναι η πνευματική του εντιμότητα και η απόφασή του να είναι ειλικρινής με τον εαυτό 

του και τους άλλους» (σελ. 194).  

 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου ήταν η αναλυτική παρουσίαση της ερευνητικής 

μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Πιο 

συγκεκριμένα έγινε αναφορά στο πρόβλημα της παρούσας έρευνας, στη 

σημαντικότητα και την επικαιρότητά της, στο σκοπό και στους στόχους της και εκτενής 

περιγραφή των λειτουργικών της ορισμών.  

Στη συνέχεια αναλύθηκε η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα 

έρευνα και ακολούθησε η αναλυτική περιγραφή και ανάδειξη του πλαισίου της 

σχολικής μονάδας στην οποία υλοποιήθηκε η έρευνα. Με λεπτομερείς περιγραφές 

παρουσιάστηκε, εν συνεχεία, ο πληθυσμός, το υπό μελέτη δείγμα καθώς και οι 

διαδικασίες συλλογής και οι μέθοδοι ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων. Το 

κεφάλαιο ολοκληρώθηκε με την περιγραφή θεμάτων ηθικής και δεοντολογίας και με 

το ζήτημα της υποκειμενικότητας του ερευνητή.   

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν μέσα από την εφαρμογή της προαναφερόμενης 

ερευνητικής μεθοδολογίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο τα αποτελέσματα της 

έρευνας που προέκυψαν από την ερμηνευτική-ποιοτική ανάλυση περιεχομένου του 

πλαισίου διεξαγωγής της έρευνας δράσης, των συνεντεύξεων με τους γονείς καθώς και 

από τη στατιστική ανάλυση του βιβλίου προόδου των παιδιών και του 

ερωτηματολογίου των γονέων.  

 

6.1 Προετοιμασία και στάδια εφαρμογής της έρευνας δράσης 

 

Η παρούσα ανάλυση αφορά τη διαδικασία υλοποίησης και εφαρμογής ενός 

εργαλείου αξιολόγησης βάσει αναλυτικού προγράμματος σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, τη διασύνδεση των παραγόμενων αξιολογικών δεδομένων με τη λήψη 

αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού και την ανίχνευση και αποτύπωση των 

στάσεων και απόψεων των γονέων σε σχέση με την αξιολόγηση των μικρών παιδιών 

στην προσχολική εκπαίδευση.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις ελληνικές και διεθνείς ερευνητικές μελέτες, ο 

ερευνητής-εκπαιδευτικός οδηγήθηκε στην υιοθέτηση της έρευνας δράσης, η οποία 

υλοποιείται στο αυθεντικό πλαίσιο της τάξης του νηπιαγωγείου, διερευνά και 

παρακολουθεί εις βάθος το υπό μελέτη θέμα, λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές 

θεωρήσεις, τις εκπαιδευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές των συμμετεχόντων που 

καθοδηγούν την εκπαιδευτική πράξη και επισημαίνει τις αλλαγές και τις βελτιώσεις 

μέσα από αναστοχαστικές διαδικασίες. 

Ειδικότερα, από μεθοδολογική άποψη ο ερευνητής-εκπαιδευτικός ακολούθησε 

τα γενικά βήματα του σπειροειδούς μοντέλου (σχεδιασμός, δράση, παρατήρηση, 

αναστοχασμός, επανασχεδιασμός) που προτείνονται παγκοσμίως στην έρευνα δράσης, 

πραγματοποιώντας ανάλογες τροποποιήσεις και προσαρμογές βάσει του 

συγκεκριμένου πλαισίου έρευνας. Όπως επισημαίνουν οι Kemmis, McTaggart και 
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Nixon (2014), η έρευνα δράσης οφείλει να είναι ευέλικτη και ανοιχτή σε αλλαγές σε 

κάθε στάδιο, όταν λαμβάνει χώρα σε αυθεντικές συνθήκες και σε πραγματικό χρόνο.   

Η κυκλική διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον ερευνητή-εκπαιδευτικό και 

τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς της ομάδας της έρευνας δράσης για την υλοποίηση 

της παρούσας έρευνας αποτυπώνεται συνοπτικά στο Διάγραμμα 6.1 που ακολουθεί. 

 

Διάγραμμα 6.1 Η κυκλική διαδικασία της παρούσας έρευνας δράσης 

 Κατά την πρώτη φάση της παρούσας έρευνας δράσης, ο ερευνητής-

εκπαιδευτικός οργανώνει το πλαίσιο της διεξαγωγής της μέσα από την αναγνώριση του 

προβλήματος και την αναλυτική του προσέγγιση. Στην προκειμένη περίπτωση, η 

χρήση δεδομένων εναλλακτικής-αυθεντικής αξιολόγησης των μικρών παιδιών στη 

λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού και η οπτική των γονέων για θέματα που 

αφορούν την αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας, συνιστούν τον προσωπικό 

προβληματισμό του ερευνητή-εκπαιδευτικού στην καθημερινότητα της εκπαιδευτικής 

του πράξης καθώς και τη βάση του πλαισίου για την υλοποίηση της έρευνας δράσης. 

Αρχικά, κρίθηκε απαραίτητη η θεωρητική εμβάθυνση του θέματος ώστε να 

ληφθούν υπόψη και να προσδιοριστούν εκ νέου οι επιμέρους διαστάσεις του, 

προκειμένου να αποσαφηνιστεί λεπτομερώς το υπό μελέτη θέμα. Η επισκόπηση της 

ερευνητικής βιβλιογραφίας προηγήθηκε χρονικά από τη διεξαγωγή της παρούσας 

έρευνας και βοήθησε τον ερευνητή να αξιοποιήσει την υπάρχουσα επιστημονική 

γνώση και τα ανάλογα ερευνητικά δεδομένα, να οργανώσει τις καταγραφές του και τον 

• Αναγνώριση

• Αναλυτική 
προσέγγιση του 
προβλήματος

Αναγνώριση

• Προγραμματισμός 
μιας δράσης

• Εφαρμογή της 
δράσης

Παρέμβαση

• Παρατήρηση της 
αλλαγής

• Αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας 
του σχεδίου δράσης

Αξιολόγηση
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μεθοδολογικό του σχεδιασμό, να υλοποιήσει την έρευνα του βάσει της δικής του 

οπτικής γωνίας για το ζήτημα που τον απασχολεί στο πλαίσιο της καθημερινής του 

εκπαιδευτικής πρακτικής και να “τοποθετηθεί” στον ερευνητικό και επιστημονικό 

χώρο μέσα από την πρακτική εφαρμογή και υλοποίηση της παρούσας έρευνας δράσης. 

Μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία και συνεκτιμώντας την έως τώρα  

διδακτική και επαγγελματική εμπειρία του ερευνητή-εκπαιδευτικού στο πεδίο της 

προσχολικής εκπαίδευσης, διαπιστώθηκε η αξία της χρήσης των εναλλακτικών-

αυθεντικών μορφών αξιολόγησης στο χώρο του νηπιαγωγείου, η σημασία του ρόλου 

των εκπαιδευτικών, των παιδιών και των γονέων στην αξιολογική διαδικασία ευρύτερα 

αλλά και η απουσία διασύνδεσης των αξιολογικών δεδομένων με τη λήψη αποφάσεων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού.  

Ως εκ τούτου, στη φάση της αναγνώρισης του προβλήματος, ο ερευνητής-

εκπαιδευτικός έθεσε το αντικείμενο της έρευνας, αναζητώντας και εφαρμόζοντας 

εναλλακτικές μορφές προσέγγισης του συγκεκριμένου ζητήματος. Στο προσωπικό του 

ημερολόγιο, ο ερευνητής-εκπαιδευτικός γράφει πιο συγκεκριμένα:  

«Κάνοντας νοερά μια μικρή ανασκόπηση για την έως τώρα εκπαιδευτική 

διαδικασία που ακολουθώ τα τελευταία χρόνια, αυτή δείχνει να ακολουθεί τις 

παιδοκεντρικές προσεγγίσεις που θέτουν στο επίκεντρο της διαδικασίας τα παιδιά, τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Στο κομμάτι της αξιολόγησης όμως των μικρών 

παιδιών, ενώ γνωρίζω ότι αυτή αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, εν τούτοις δυσκολεύομαι να αξιοποιήσω τα δεδομένα που προκύπτουν, 

προκειμένου να λάβω αποφάσεις και να οργανώσω μελλοντικές ενέργειες ώστε να 

συμβάλω τόσο στη βελτίωση της προόδου των παιδιών, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, 

όσο και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της μαθησιακής διαδικασίας. Έχω 

πάντοτε στο μυαλό μου ότι το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και η εκπαιδευτική 

διαδικασία που εφαρμόζω γενικότερα στηρίζονται στις αρχές που αναδύονται από τα 

ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα. Άραγε, εάν υιοθετήσω την πρακτική της αξιολόγησης 

βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα, θα καταφέρω να οργανώσω την εκπαιδευτική 

διαδικασία βάσει των αξιολογικών δεδομένων που απορρέουν από αυτή; Υποθέτω πως 

η αξιολόγηση βάσει αναλυτικού προγράμματος μπορεί να καταστεί ένα πολύτιμο εργαλείο 

στις πρακτικές αξιολόγησης που υλοποιώ στην τάξη παρέχοντάς μου δυνατότητες 
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βελτίωσης, αλλαγής και αναμόρφωσης στο εκπαιδευτικό μου έργο» (Ημερολόγιο 

Εκπαιδευτικού, σελ. 4).  

Για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, ένα επιπρόσθετο θέμα που 

απασχόλησε τον ερευνητή-εκπαιδευτικό στην πρώτη φάση της έρευνας ήταν η 

κατάλληλη επιλογή των εργαλείων συλλογής δεδομένων. Στο απόσπασμα του 

ημερολογίου του ερευνητή που ακολουθεί αποτυπώνονται χαρακτηριστικά οι πρώτες 

σκέψεις αναφορικά με τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων: 

«Σκέφτομαι τι πληροφορίες θα έχω κατά τη διάρκεια της έρευνας και από πού. 

Με ποιο τρόπο θα καταφέρω να τις συλλέξω; Έχω μια τάξη με είκοσι παιδιά και τους 

γονείς τους αντίστοιχα. Η παρατήρηση νομίζω μπορεί να με βοηθήσει να δω σε 

καθημερινή βάση την πορεία αυτών των παιδιών, τις θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις 

τους στο φάκελο εργασιών και στη διαδικασία της αξιολόγησης γενικότερα, τις 

προσπάθειές τους στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου, τις αλληλεπιδράσεις με μένα 

ή με τα άλλα παιδιά της τάξης,  να καταγράψω τη συμπεριφορά τους και το πλαίσιο στο 

οποίο ανταποκρίνονται όσον αφορά την αξιολόγησή τους. Νομίζω όλο αυτό πως θα με 

βοηθήσει τόσο στον προγραμματισμό μου όσο και στο να ανακαλύψω ξεχωριστά κάθε 

παιδί και να μάθω πολλά πράγματα γι’ αυτό» (Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 9).  

«Όσον αφορά τους γονείς, η ενημερωτική συνάντηση που κάνουμε μαζί τους κάθε 

τρίμηνο μπορεί να μου δώσει σημαντικές πληροφορίες για το παιδί τους. Ίσως με τη 

συνέντευξη κάποιοι γονείς να νιώσουν άβολα αρχικά αλλά νομίζω πως θα μπορέσουν να  

κατανοήσουν και να αντιληφθούν την αξία και τη συμβολή της αξιολόγησης τόσο για τα 

παιδιά τους όσο και για τους ίδιους με όλη αυτή την ερευνητική δράση που πρόκειται να 

υλοποιήσουμε στο σχολείο. Η συνέντευξη, που θα είναι μια φιλική συζήτηση χωρίς 

επιστημονικούς όρους, θεωρώ πως θα είναι χρήσιμη για να καταλάβω βαθύτερα τι 

σκέφτονται όσον αφορά την αξιολόγηση των παιδιών τους, να διερευνήσω τις προσδοκίες 

τους για την εξέλιξη των παιδιών τους, να επιλύσω τυχόν απορίες τους και να καταλάβω 

τις δικές τους πεποιθήσεις για όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται. Νομίζω πως και το 

ερωτηματολόγιο στο τέλος της σχολικής χρονιάς μπορεί να αποκαλύψει τις προσωπικές 

τους απόψεις ανώνυμα και να φέρει στην επιφάνεια στοιχεία σημαντικά και πληροφορίες 

σε σχέση με το θέμα της αξιολόγησης » (Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 11).      

Επιπρόσθετα, στη φάση της αναγνώρισης μελετήθηκε από τον ερευνητή-

εκπαιδευτικό το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και ο ρόλος των συμμετεχόντων στην 
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έρευνα δράση. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με την επιβλέπουσα 

καθηγήτρια αλλά και με το διδακτικό προσωπικό των δύο συστεγαζόμενων 

νηπιαγωγείων με ενημερωτικό χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλιστεί ταυτόχρονα 

ένα θετικό κλίμα αποδοχής του παρόντος ερευνητικού εγχειρήματος. Παράλληλα, 

επιδιώχθηκε η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, ο γόνιμος διάλογος και ο 

προβληματισμός, εστιάζοντας κυρίως στην αξία της διαδικασίας εισαγωγής αλλαγών 

και βελτιώσεων των εκπαιδευτικών πρακτικών μέσα από την προτεινόμενη έρευνα 

δράσης και εν τέλει η αποδοχή και δέσμευσή τους σε αυτήν. 

Ειδικότερα, ο σκοπός των συζητήσεων αυτών ήταν η ανίχνευση των πρακτικών 

που υιοθετούσαν οι νηπιαγωγοί για την αξιολόγηση των μικρών παιδιών και τη λήψη 

αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού προκειμένου να διερευνηθούν ενδελεχώς οι 

προσωπικές τους πεποιθήσεις και στάσεις αναφορικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα 

και να υποστηριχθούν επαρκώς στο πλαίσιο τη έρευνας δράσης μέσα από την ενεργό 

συμμετοχή τους. Ο ερευνητής-εκπαιδευτικός έθεσε στα μέλη της ομάδας της έρευνας 

δράσης το ζήτημα της αυθεντικής αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο, της διασύνδεσής της 

με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τις οπτικές των γονέων σε σχέση με την αξιολόγηση 

των μικρών παιδιών, χωρίς αυτό να απορρέει από τους προσωπικούς προβληματισμούς 

και τις επιμορφωτικές ανάγκες όλων των μελών της ομάδας της έρευνας δράσης. Παρ’ 

όλα αυτά, πρόκειται για ένα επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα που κρίθηκε απαραίτητο 

από όλα τα μέλη να διερευνηθεί και να υποστηριχθεί στο νηπιαγωγείο με ανάλογες 

δράσεις. 

Στην παρούσα έρευνα, όλοι οι εκπαιδευτικοί, παρόλο που συμμετείχαν σε 

επιμορφωτικές δράσεις για τη διαδικασία της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο, δε φάνηκε 

να άλλαξαν τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές ενώ όσοι/ες προσπάθησαν στο παρελθόν 

δεν παρατήρησαν ιδιαίτερες αλλαγές στις εκπαιδευτικές τους συνήθειες. Ως εκ τούτου, 

δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, του αναστοχασμού, της 

αυτοαξιολόγησης και της προσωπικής έρευνας προκειμένου τα μέλη της ομάδας να 

προβληματιστούν, να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό τους έργο, να εκφράσουν τις 

απόψεις και τις ανησυχίες τους σχετικά με το θέμα της αξιολόγησης και του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού, να εμπλακούν σε δράσεις αυτοβελτίωσης και να 

οδηγηθούν σε θετικές αλλαγές στο συγκείμενο της τάξης του νηπιαγωγείου. 
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Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας υλοποιηθήκαν εννέα μηνιαίες 

συναντήσεις ανατροφοδότησης και αναστοχασμού της ομάδας της έρευνας δράσης 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016. Οι συνατήσεις πραγματοποιήθηκαν 

εκτός διδακτικού ωραρίου, είχαν διάρκεια περίπου 60 λεπτά και αποσκοπούσαν: α) 

στην αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας, β) στον αναστοχασμό των μελών 

αναφορικά με τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές, γ) στον ανασχεδιασμό των στόχων και 

των προτεραιοτήτων, δ) στον εντοπισμό πιθανών δυσκολιών κατά την προσπάθεια 

εφαρμογής των νέων πρακτικών, ε) στην επιλογή νέων στόχων και δράσεων στο 

πλαίσιο της έρευνας δράσης, και στ) στην αποτύπωση πιθανών αλλαγών στις 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών μετά από τις νέες προτεινόμενες δράσεις. Το σύνολο 

των δεδομένων που προέκυψαν από τις αναστοχαστικές συναντήσεις καταγράφηκε 

από τον ερευνητή στο ημερολόγιο του ώστε να διευκολυνθεί τόσο στην κατανόηση και 

στην αποτίμηση της πορείας της έρευνας δράσης όσο και στην υποστήριξη των μελών 

της ομάδας της έρευνας δράσης.  

Επιπλέον, κατά την πρώτη φάση της έρευνας δράσης κρίθηκε απαραίτητη η 

ενδελεχής μελέτη του Οδηγού Νηπιαγωγού (2006), του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο 

(2003) και του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (2014α,β) προκειμένου να 

κατανοηθεί πλήρως από τον ερευνητή-εκπαιδευτικό και τα μέλη της ομάδας της 

έρευνας δράσης το πλαίσιο της αξιολόγησης του νηπίου και του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού στο νηπιαγωγείο, να διερευνηθούν πιθανά υπάρχοντα βιβλιογραφικά κενά, 

να αναγνωριστούν και να ερμηνευτούν συνάμα πιθανές αποκλίσεις μεταξύ της θεωρίας 

και της πράξης, ώστε να αποσαφηνιστεί και να προσδιοριστεί εκ νέου η έννοια της 

αλλαγής και της βελτίωσης της εκπαιδευτικής πράξης, εξυπηρετώντας το σκοπό και 

τους στόχους της παρούσας έρευνας. 

Η πορεία της πρώτης φάσης της έρευνας δράσης παρουσιάζεται συνοπτικά 

στον Πίνακα 6.1 που ακολουθεί. 

Πίνακας 6.1 

Α΄ φάση της έρευνας δράσης 

Πρώτη φάση: Αναγνώριση και ανάλυση του υπό διερεύνηση θέματος 
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Πρώτο 

στάδιο 

-Διευκρινήσεις για το υπό μελέτη θέμα 

-Βιβλιογραφική επισκόπηση 

-Περιγραφή της τωρινής κατάστασης 

-Ανάλυση των δυσκολιών που συνάδουν με την αξιολόγηση και τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό στο νηπιαγωγείο 

-Δημιουργία ερευνητικών ερωτημάτων 

-Καθορισμός δείγματος, σχολικής μονάδας, διάρκειας της έρευνας 

δράσης 

-Οργάνωση του πλαισίου συλλογής και ανάλυσης δεδομένων 

Δεύτερο 

στάδιο 

-Συζητήσεις με την επιβλέπουσα καθηγήτρια 

-Συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους 

-Ενημέρωση για το ερευνητικό εγχείρημα 

-Περιγραφή του ρόλου του “διευκολυντή” 

-Περιγραφή του ρόλου του “κριτικού φίλου” 

-Περιγραφή του ρόλου των εμπλεκόμενων ατόμων της ομάδας της 

έρευνας δράσης 

-Περιγραφή της ιδέας της έρευνας δράσης 

-Αναγνώριση των εκπαιδευτικών αξιών της πράξης και προώθηση 

αλλαγών 

Τρίτο 

στάδιο 

-Μελέτη του Οδηγού Νηπιαγωγού, του Α.Π.Σ. και του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για 

την αξιολόγηση και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στο νηπιαγωγείο 

-Μελέτη του πλαισίου και των χαρακτηριστικών της τάξης 

-Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θεσμοθετημένο πλαίσιο, 

αναγνώριση και ερμηνεία των αποκλίσεων μεταξύ θεωρίας και πράξης 
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Κατά τη δεύτερη φάση της παρούσας έρευνας δράσης, ο ερευνητής-

εκπαιδευτικός ακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Σε αυτή τη φάση 

υλοποιείται η εκπαιδευτική δράση στην τάξη του νηπιαγωγείου ενώ, εν συνεχεία, 

ακολουθεί η αναστοχαστική διαδικασία σε σχέση με τη διεξαγωγή της δράσης. Με το 

στάδιο του αναστοχασμού ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της έρευνας δράσης ενώ 

ακολούθησαν δύο συμπληρωματικοί κύκλοι, περιλαμβάνοντας κατ’ επανάληψη τα 

στάδια του σχεδιασμού, της δράσης, του αναστοχασμού και της αξιολόγησης.  

Κύριο και πρωταρχικό μέλημα του ερευνητή-εκπαιδευτικού και των μελών της 

ομάδας της έρευνας δράσης σε αυτή τη φάση είναι τόσο η οργάνωση του μαθησιακού 

περιβάλλοντος του νηπιαγωγείου όσο και η ενημέρωση των γονέων αναφορικά με το 

παρόν ερευνητικό εγχείρημα, το σκοπό, τους στόχους και τα οφέλη του. Η οργάνωση 

του μαθησιακού περιβάλλοντος στο νηπιαγωγείο αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα 

για κάθε νηπιαγωγό προκειμένου να σχεδιάσει τη μάθηση και τη διδασκαλία σε ένα 

κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο με πολλαπλά οφέλη για κάθε εμπλεκόμενο στη 

διδακτική-μαθησιακή διαδικασία.  

Σημαντικά κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη από τον ερευνητή-εκπαιδευτικό και 

την ομάδα της έρευνας δράσης κατά την οργάνωση και το σχεδιασμό του μαθησιακού 

περιβάλλοντος του νηπιαγωγείου αποτέλεσαν οι δέκα βασικές αρχές, όπως 

αποτυπώνονται στον Οδηγό εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα σπουδών του 

νηπιαγωγείου (2014α) και είναι οι εξής: 1) η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, 2) η 

προσωπική ενδυνάμωση και η διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας, 3) η 

οικοδόμηση της γνώσης μέσα από την αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον, 4) η σημασία του παιχνιδιού στη μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών, 5) η 

συνεργασία με την οικογένεια και την κοινότητα ευρύτερα, 6) η μοναδικότητα των 

παιδιών, 7) η ενδυνάμωση της διάθεσης των παιδιών για εξερεύνηση και μάθηση, 8) η 

μάθηση μέσω ποικίλων διδακτικών προσεγγίσεων, 9) ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού 

στην οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, και 

10) η συμβολή της παρατήρησης και των καταγραφών στην αποτύπωση της 

μαθησιακής πορείας των μικρών παιδιών.  

Επίσης, πριν από την έναρξη της εφαρμογής της δράσης, κρίθηκε απαραίτητο 

να προηγηθεί η ενημέρωση των γονέων αναφορικά με τη δική τους συμμετοχή όπως 
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και των παιδιών τους στην παρούσα έρευνα δράσης. Στο ημερολόγιο του, ο ερευνητής-

εκπαιδευτικός αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Με αυτή τη συνάντηση θέλω να αρχικά να ενημερώσω τους γονείς για όλο αυτό 

που πρόκειται να γίνει στην τάξη μας αυτή τη χρονιά. Θεωρώ ότι οι γονείς αποτελούν 

σημαντικό κομμάτι στην σχολική ζωή και μπορούν να είναι αρωγοί, με το δικό τους 

τρόπο, σε κάθε εκπαιδευτική προσπάθεια που καταβάλλεται από τους/τις νηπιαγωγούς 

προς όφελος των παιδιών τους. Θα ήθελα να είναι δίπλα μου σε καθετί που αφορά την 

πρόοδο και την εξέλιξη των παιδιών τους ώστε να με βοηθήσουν, όποτε παραστεί ανάγκη,  

και να ανταποδώσω αντίστοιχα. Είναι σημαντικό να αντιληφθούν την αξία της 

διαδικασίας της αξιολόγησης των μικρών παιδιών στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου και να 

αποκτήσουν θετικές στάσεις, μέσα από το διάλογο και το στοχασμό, τόσο για τη 

συμπεριφορά των παιδιών τους απέναντι στη μάθηση όσο και για την ακαδημαϊκή τους 

πρόοδο γενικότερα. Η από κοινού συνεργασία μας μπορεί να αποφέρει καλύτερα 

αποτελέσματα στις διαδικασίες που έχουμε αναλάβει χωριστά ο καθένας μας. Αν υπάρξει 

σεβασμός και εμπιστοσύνη και από τις δύο πλευρές, πιστεύω ότι θα συνειδητοποιήσουν 

τη σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης αλλά και την ανάγκη συμμετοχής τους στην 

ανάπτυξη και στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει 

εφαλτήριο για μια συνεχή επικοινωνία, συνεργασία και μια εποικοδομητική σχέση με 

τους εκπαιδευτικούς χωρίς παρανοήσεις ή εσφαλμένες αντιλήψεις» (Ημερολόγιο 

Εκπαιδευτικού, σελ. 19). 

Επιπρόσθετα, πριν από την έναρξη της εφαρμογής της δράσης, ο ερευνητής-

εκπαιδευτικός ενημέρωσε τα παιδιά του νηπιαγωγείου για τη χρήση του φακέλου 

αξιολόγησης (portfolio), προκειμένου να κατανοήσουν τη χρήση του στην 

καθημερινότητα τους, να αισθανθούν όμορφα για τη μοναδικότητα του κάθε φακέλου 

αλλά και υπεύθυνα συνάμα για την τήρηση και φύλαξή του. Στο ημερολόγιο του, ο 

ερευνητής-εκπαιδευτικός γράφει χαρακτηριστικά: 

«Βλέπω ότι τα παιδιά αντιλήφθηκαν τους μεγάλους φακέλους που είναι 

τοποθετημένοι στα ράφια της βιβλιοθήκης. Λογικό είναι άλλωστε, καθώς βλέπουν τη 

φωτογραφία τους και κάποια μεγάλα γράμματα έξω από το φάκελο. Μερικά παιδιά με 

ρωτάνε τι γράφει ο φάκελος και γιατί είναι κολλημένη η φωτογραφία τους. Είναι 

ευκαιρία, σκέφτομαι, να λύσουμε από κοινού τις απορίες τους. Σκεφτόμουν πως όλο αυτό 

έπρεπε να γίνει με ένα αυθόρμητο παιγνιώδη τρόπο. Μεταφέρω όλους τους φάκελους στη 



 

                                                                      379 

μοκέτα στη γωνιά της συζήτησης. Αφήνω τα παιδιά να τους επεξεργαστούν και να βρούνε 

ο καθένας/η καθεμία το φάκελό του/της. Τρία παιδιά παίρνουν τους φακέλους και 

προσπαθούν να κάνουν ένα ψηλό πύργο. Τους είπα χαρακτηριστικά: 

-Είναι εξαιρετική η ιδέα σας να φτιάξετε ένα πύργο με χάρτινα κουτιά. Μπράβο 

σας! Όμως αυτά τα κουτιά τα χρειαζόμαστε για άλλο λόγο στην τάξη μας. 

-Μήπως μπορείτε να μαντέψετε για ποιο λόγο τα χρειαζόμαστε; Τι νομίζετε εσείς 

ότι είναι; Γιατί βρίσκονται στην τάξη μας; 

Πήρα πολλές και ενδιαφέρουσες απαντήσεις από τα παιδιά. Δυσκολεύτηκαν όμως 

σε μεγάλο βαθμό να βρούνε σε τι μας χρησιμεύουν. Όταν ολοκληρώθηκαν οι απαντήσεις 

τους, εξήγησα στα μικρά παιδιά ότι αυτοί οι φάκελοι-κουτιά λέγονται πορτφόλιο. 

Απέφυγα να χρησιμοποιήσω παντελώς τον όρο “αξιολόγηση” καθώς δεν είχε νόημα για 

τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Ένα παιδί ανέφερε ότι η λέξη μοιάζει με τη λέξη πορτοφόλι. 

Πήρα την ευκαιρία τότε να τους εξηγήσω ότι, όπως βάζουμε στο πορτοφόλι τα χρήματα 

που είναι σημαντικά για τους ανθρώπους, έτσι και στους φακέλους θα μπαίνει κάτι 

σημαντικό για αυτά. Χωρίς δυσκολία, αντιλήφθηκαν ότι μπορούν να βάζουν τις 

ζωγραφιές και τις εργασίες τους.  

Στη συνέχεια όμως τους διευκρίνισα ότι στις συρταριέρες που έχουμε στην τάξη 

μας μπαίνουν οι εργασίες και οι ζωγραφιές τους ενώ σε αυτούς τους φακέλους μπορούν 

να μπαίνουν κάποιες διαφορετικές ίσως εργασίες. Αυτές τις εργασίες, τους είπα, μπορούν 

να τις διαλέγουν μόνοι/ες τους ή με τη βοήθεια των νηπιαγωγών. Θα ήταν ωραίο, τους 

ανέφερα, να μπαίνουν εργασίες που να δείχνουν κάτι διαφορετικό που σκέφτεστε ή 

κάνετε, κάτι που ίσως δεν το είχατε κάνει στο παρελθόν, κάτι καινούριο για εσάς. Οι 

εργασίες μπορούν να δείχνουν όταν γράφετε κάτι, όταν κάνετε ζωγραφιές με διάφορα 

υλικά, όταν σας ζητάω να ζωγραφίσετε τι σκέφτεστε για κάποιο θέμα που θα συζητάμε 

στην τάξη. Μπορώ να βάλω και φωτογραφίες στο φάκελό σας που να δείχνουν το 

παιχνίδι σας και αυτά που μαθαίνετε μέσα στην τάξη γενικότερα.  

 Περνώντας ο χρόνος, θα βλέπετε μέσα από το φάκελο καινούρια πράγματα που 

κάνετε και καταφέρνετε στο νηπιαγωγείο και θα είστε χαρούμενοι τόσο εσείς όσο και 

εμείς οι νηπιαγωγοί αλλά και οι γονείς σας. Και μιας και ανέφερα τους γονείς σας, θεωρώ 

πως θα ήταν χρήσιμο να παίρνετε τους φακέλους δυο ή τρεις φορές το χρόνο στο σπίτι 

σας, να τους ξεφυλλίζετε με το μπαμπά και τη μαμά, να τους δείχνετε και να τους εξηγείτε 
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τι κάνατε, πώς το κάνατε, τι καινούριο μάθατε, τι καταφέρατε και να τους επιστρέφετε 

πάλι στο σχολείο για να τους γεμίζετε με καινούριες και ενδιαφέρουσες εργασίες.  

Σας προτείνω μία φορά το μήνα να ανοίγουμε τα συρτάρια, να τα φέρνουμε στην 

παρεούλα και να διαλέγουμε τις καλύτερες εργασίες μας. Να σκεφτόμαστε τι μας άρεσε, 

τι κάναμε σε αυτή την εργασία, γιατί θέλουμε να τη βάλουμε στο πορτφόλιο, να 

ρωτήσουμε τους φίλους μας και να πάρουμε και τη δική τους άποψη. Να δείτε που στο 

τέλος της χρονιάς, όταν κλείσει το σχολείο, ξεφυλλίζοντας το φάκελό σας θα δείτε πόσα 

πολλά διαφορετικά πράγματα θα έχετε καταφέρει, πώς ξεκινήσατε στην αρχή του 

σχολείου και τι έχετε κάνει έως τώρα, τι δεν ξέρατε στην αρχή και πόσο καλά μπορείτε 

τώρα να κάνετε κάτι και να νιώσετε φυσικά πόσο καλοί ήσαστε και πόσο πολύ 

προσπαθήσατε όλο αυτό το χρόνο στο νηπιαγωγείο» (Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 

33-34).  

Κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας δράσης, η οποία είχε ως επίκεντρο την 

εφαρμογή της δράσης στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική του νηπιαγωγείου, 

πραγματοποιήθηκε σειρά δράσεων, η οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια με συνοπτικό 

τρόπο.  Βασικός στόχος αυτής της φάσης ήταν η εφαρμογή της προτεινόμενης δράσης, 

η διερεύνηση και η καταγραφή των απόψεων των εμπλεκόμενων αναφορικά με την 

αξιολόγηση των μικρών παιδιών και ο αναστοχασμός της εφαρμογής της 

προτεινόμενης δράσης. Η συγκεκριμένη διαδικασία κατέστη πολύπλοκη και σύνθετη 

για τον ερευνητή-εκπαιδευτικό και τα μέλη της ομάδας τόσο ως προς την υλοποίησή 

της όσο και ως προς τη συλλογή, καταγραφή και ερμηνεία όλων των δεδομένων 

προκειμένου να ολοκληρωθεί με ακρίβεια και συνέπεια και να αποφέρει αποτελέσματα 

που καθορίζουν την εξέλιξη και την αποτελεσματικότητά της. 

Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του εργαλείου αξιολόγησης Work 

Sampling System και της διεξαγωγής των συνεντεύξεων με τους γονείς στο πρώτο 

τρίμηνο του φθινοπώρου, ο ερευνητής-εκπαιδευτικός με τη συνδρομή της ομάδας 

δράσης αναστοχαζόταν προκειμένου να γίνει αφενός μια πρώτη εκτίμηση-αξιολόγηση 

της δράσης και αφετέρου να ληφθούν αποφάσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 

Παρόμοια υπήρξε η διαδικασία με τη λήξη του δεύτερου τρίμηνου την περίοδο της 

Άνοιξης, όπου τα αποτελέσματα του αναστοχασμού από τον πρώτο κύκλο δράσης 

αξιοποιήθηκαν για την υλοποίηση του δευτέρου κύκλου δράσης. Ο τρίτος κύκλος της 

έρευνας δράσης ολοκληρώθηκε με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του δεύτερου 
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κύκλου της έρευνας δράσης, την εφαρμογή του εργαλείου Work Sampling System, την 

τελευταία φάση διεξαγωγής συνεντεύξεων με τους γονείς, τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου από αυτούς και τον αναστοχασμό όλης της επιτευχθείσας δράσης. 

Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από το ημερολόγιο του ερευνητή, 

αναφορικά με την ερμηνεία των αξιολογικών δεδομένων, τη λήψη αποφάσεων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού, την ανατροφοδότηση των παιδιών και την ευρύτερη 

αναστοχαστική διαδικασία που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. 

«Φτάσαμε αισίως στο Δεκέμβριο. Μόλις ολοκληρώθηκε η εφαρμογή της 

αξιολόγησης των παιδιών με το εργαλείο αξιολόγησης WSS και οι συνεντεύξεις με τους 

γονείς. Πολλά αποτελέσματα που μου δείχνουν τόσο τη συνολική εικόνα της τάξης μου 

όσο και την εικόνα του κάθε παιδιού. Ένας όγκος πολύτιμων πληροφοριών και 

αξιόπιστων δεδομένων που πρέπει να δω προσεκτικά, να κατανοήσω τι μου λένε και να 

τον αξιοποιήσω κατάλληλα κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του δευτέρου τριμήνου 

προκειμένου να σχεδιάσω και να εφαρμόσω εκ νέου ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα το οποίο θα στηρίζεται στη διαφοροποιημένη μάθηση, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών, όπως αυτές αναδύθηκαν από την αξιολογική 

διαδικασία. 

Έχοντας στα χέρια μου τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης και τα 

αποτελέσματα των συνεντεύξεων με τους γονείς, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός θα αφορά 

για το δεύτερο τρίμηνο του σχολικού έτους τη διαφοροποίηση του περιεχομένου, της 

διαδικασίας και των παραγόμενων εργασιών ως προς το σύνολο της τάξης, ως προς τα 

παιδιά που παρατηρώ και ως προς τις γνωστικές περιοχές που υλοποιώ στην τάξη μου. 

Όσον αφορά το σύνολο της τάξης και τα παιδιά που παρατηρώ, πρέπει να σκεφτώ 

πιθανές αλλαγές στο ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον, στα μαθησιακά κέντρα, στην 

ολομέλεια και στις διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθώ. Παράλληλα, πρέπει να 

σκεφτώ την ατομική εργασία των παιδιών, όπως και την εργασία σε ομάδες ενώ 

αναμφίβολα πρέπει να αναλογιστώ για τους άξονες συνεργασίας που θα πρέπει να έχω 

με τους γονείς. Όσον αφορά τις γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος πρέπει 

να επανεξετάσω τις μεθοδολογικές μου προσεγγίσεις που χρησιμοποιώ για την υλοποίηση 

των στόχων ώστε να βελτιώσω αντίστοιχα τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις επιδόσεις 

των παιδιών..  
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Οτιδήποτε γνωρίζω για κάθε παιδί μπορεί να αποτελέσει για μένα εφόδιο για να 

λάβω αποφάσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης 

μπορώ να καθοδηγήσω τα επόμενα μου βήματα και να προσδιορίσω τις μελλοντικές μου 

παιδαγωγικές ενέργειες ώστε να εμπλέξω τα παιδιά σε μαθησιακές δραστηριότητες 

αξιοποιώντας εκ των προτέρων τις δυνατότητες και τις υπάρχουσες ικανότητες τους, τις 

προσωπικές τους εμπειρίες και τις πρότερες γνώσεις τους, τα ενδιαφέροντα και τις 

ιδιαίτερες κλίσεις τους, τους τρόπους μάθησης και επικοινωνίας που προτιμούν.  

Είναι σημαντικό επίσης να μην ξεχνώ κάθε μέρα, όσο και όποτε μπορώ, να δίνω 

ανατροφοδότηση στα ίδια τα παιδιά ώστε να αντιλαμβάνονται την εξελισσόμενη πορεία 

της μάθησής τους είτε σε μία δεδομένη χρονική στιγμή είτε γενικά κατά τη διάρκεια της 

προόδου και της εξέλιξής τους. Αυτή η ανατροφοδότηση νομίζω πως θα τους βοηθήσει 

να πετύχουν τους στόχους τους και θα τους ενδυναμώσει σε κάθε τους προσπάθεια για 

μάθηση. 

…σημαντικό κεφάλαιο σε όλη αυτή την ερευνητική προσπάθεια αποτελεί και ο 

δικός μου αναστοχασμός. Η ανάλυση της παιδαγωγικής και διδακτικής μου εμπειρίας, ο 

προβληματισμός αναφορικά με το τι πήγε καλά ή δεν πήγε καλά όπως το είχα σχεδιάσει 

ή τι διαφορετικό θα μπορούσα να είχα κάνει, η επανεξέταση των διδακτικών μου 

πρακτικών, η αντίσταση σε πεπαλαιωμένες πρακτικές, η αποφυγή προσκόλλησης σε 

παγιωμένες θεωρήσεις, η απελευθέρωση από δογματικές εξαρτήσεις, η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης μου και της εμπιστοσύνης στην ορθότητα των εκπαιδευτικών επιλογών 

που κάνω, η διατύπωση εναλλακτικών λύσεων, ο κριτικός στοχασμός στις προσωπικές 

μου παραδοχές και θεωρήσεις θα μου δώσουν τη δυνατότητα να εξελιχθώ, να αλλάξω, 

να βελτιώσω την προσωπική και επαγγελματική μου ανάπτυξη, να πάρω νέες αποφάσεις, 

να γίνω πιο δημιουργικός, να ξαναδώ και να ξανασκεφτώ εκ νέου το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο με μία άλλη διαφορετική ματιά χωρίς προκαθορισμένους κανόνες αλλά με μια 

ανοιχτή παιδαγωγική αντίληψη και οπτική κατανόησης και αποδοχής αλλαγών και 

βελτιώσεων στην καθημερινότητα της τάξης» (Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 49-50, 

64).  

Η πορεία της δεύτερης φάσης της έρευνας δράσης παρουσιάζεται συνοπτικά 

στον Πίνακα 6.2 που ακολουθεί. 

Πίνακας 6.2 

Β΄ φάση της έρευνας δράσης 
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Δεύτερη φάση: Υλοποίηση παρέμβασης και εφαρμογή της δράσης 

Πρώτο 

στάδιο 

-Οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος του νηπιαγωγείου 

-Ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς 

-Συνάντηση των μελών της ομάδας έρευνας δράσης 

Δεύτερο 

στάδιο 

-Εφαρμογή της παρέμβασης 

-Εισαγωγή του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System 

-Συστηματική παρατήρηση και καταγραφές μέσα από το ημερολόγιο 

του ερευνητή-εκπαιδευτικού 

Τρίτο στάδιο 

-Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων  

-Ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

-Αναστοχασμός και αξιολόγηση των αλλαγών 

 

Η τρίτη και τελευταία φάση της παρούσας έρευνας δράσης περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση των αλλαγών και των βελτιώσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία του 

νηπιαγωγείου, την κατανόηση και την ερμηνεία των δεδομένων της έρευνας δράσης, 

την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη συνολική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας 

της παρούσας έρευνας δράσης. 

Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά οι Altrichter, Posch και Somekh (2001), η 

έρευνα δράσης «είναι μια “τέχνη του εφικτού” που δεν αποσκοπεί σε ένα 

προκαθορισμένο ιδεώδες, αλλά μας βοηθάει να δούμε τις λανθάνουσες δυνατότητες 

μιας κατάστασης και να εφαρμόσουμε στρατηγικές δράσης που αντιστοιχούν 

περισσότερο από τις προηγούμενες στις σημερινές μας αξίες» (σελ. 253). Αποτιμώντας 

τα αποτελέσματα μιας έρευνας δράσης μέσα από τον αναστοχασμό και την 

επανεκτίμηση της κατάστασης, τονίζεται σε μεγάλο βαθμό η αναθεωρητική, 

επαναληπτική και κυκλική λειτουργία των διαδικασιών που ακολουθούνται σε μία 

έρευνα δράσης (Κατσαρού, 2016).   
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Σημαντικά κριτικά ερωτήματα που απασχόλησαν τον ερευνητή-εκπαιδευτικό 

και όλα τα μέλη της ομάδας της έρευνας δράσης, μετά το πέρας της παρούσας 

ερευνητικής προσπάθειας, αποτυπώνονται ως εξής:  

(α) Πώς βλέπω τον εαυτό μου ως νηπιαγωγό μετά την εμπειρία μου σε αυτό το 

ερευνητικό εγχείρημα;  

(β) Πόσο αποτελεσματική ήταν η εφαρμογή αυτών των δράσεων στη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας; 

(γ) Είχε αξία η αλλαγή αυτή για μένα, τα παιδιά, τους γονείς και για το σύνολο της 

παιδαγωγικής διαδικασίας; 

(δ) Ποιο ήταν το όφελος για κάθε εμπλεκόμενο σε όλο αυτό το ερευνητικό 

εγχείρημα; 

(ε) Μπορώ άραγε να εφαρμόσω αυτή την αλλαγή στο μέλλον πάλι; 

(στ) Ποια είναι τα θετικά ή τα αρνητικά στοιχεία που θα κρατήσω από όλη αυτή 

την ερευνητική προσπάθεια αλλαγής και βελτίωσης της εκπαιδευτικής μου πρακτικής; 

Συνοπτικά, η τρίτη φάση της έρευνας δράσης αποτυπώνεται στον Πίνακα 6.3 

που ακολουθεί. 

Πίνακας 6.3 

Γ΄ φάση της έρευνας δράσης 

Τρίτη φάση: Αξιολόγηση και αποτίμηση των παρεμβάσεων και της 

αποτελεσματικότητας της έρευνας δράσης 

Πρώτο στάδιο -Παρατήρηση και αξιολόγηση των αλλαγών και των βελτιώσεων 

Δεύτερο στάδιο -Ερμηνεία των δεδομένων της έρευνας δράσης 

Τρίτο στάδιο -Εξαγωγή συμπερασμάτων 

Τέταρτο στάδιο 
-Συνολική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της έρευνας 

δράσης 
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6.2 Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης βιβλίου προόδου των παιδιών 

(περίοδος Φθινόπωρο) 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τα δεδομένα του εργαλείου 

αξιολόγησης Work Sampling System που χρησιμοποιήθηκε από τον ερευνητή-

εκπαιδευτικό και τη νηπιαγωγό της τάξης. Ειδικότερα, θα παρουσιαστεί η εξελικτική 

πορεία της προόδου των παιδιών μέσα από την ανάλυση των δεδομένων που 

προέκυψαν από τη συμπλήρωση του βιβλίου προόδου (developmental checklists) κατά 

τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016. Η ανάλυση αφορά την πρόοδο των μικρών 

παιδιών σε σχέση με τους άξονες και τους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων 

σπουδών και εστιάζει στις επιδόσεις τους κατά τη χρονική περίοδο του φθινοπώρου. 

Περιγραφή δείγματος 

Στη μελέτη έλαβαν μέρος 20 παιδιά, εκ των οποίων το 55,0% ήταν αγόρια και 

το 45,0% ήταν κορίτσια. Το 60,0% των παιδιών ήταν νήπια και το 40,0% ήταν 

προνήπια. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Η εικόνα για τον εαυτό μου, αυτοέλεγχος 

(αυτοκυριαρχία, αυτοπειθαρχία), προσεγγίσεις για μάθηση, αλληλεπίδραση με τους 

άλλους 

Πίνακας 6.4 

Αξιολόγηση μαθητών στην Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη (Φθινόπωρο) 

Προσωπική και 

κοινωνική 

ανάπτυξη 

Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Η εικόνα για 

τον εαυτό μου 

Επιδεικνύει 

αυτοπεποίθηση 
2 10,0% 9 45,0% 9 45,0% 

2. Αυτοέλεγχος 

(αυτοκυριαρχία, 

αυτοπειθαρχία) 

Δείχνει να παίρνει 

πρωτοβουλίες και 

να αυτονομείται 

0 0,0% 11 55,0% 9 45,0% 
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Ακολουθεί τους 

κανόνες της τάξης 

και τις ρουτίνες 

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 

3. Προσεγγίσεις 

για μάθηση 

Δείχνει ζήλο, 

προθυμία και 

περιέργεια να 

μάθει  

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Επιδεικνύει 

προσοχή σε κάποιο 

καθήκον, 

παραμένοντας 

σταθερός/ή ακόμα 

κι αν συναντήσει 

απροσδόκητες 

δυσκολίες 

0 0,0% 11 55,0% 9 45,0% 

Προσεγγίζει την 

εργασία με 

ευελιξία 

0 0,0% 14 70,0% 6 30,0% 

4. 

Αλληλεπίδραση 

με τους άλλους 

Αλληλεπιδρά με 

ευκολία με οικεία 

άτομα της ηλικίας 

του/της 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

Αλληλεπιδρά 

εύκολα με οικείους 

ενήλικες 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Συμμετέχει στην 

ομαδική ζωή της 

τάξης 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Αναγνωρίζει 

συναισθήματα και 

δείχνει 

ενσυναίσθηση για 

τους άλλους 

0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 

Χρησιμοποιεί 

απλές στρατηγικές 

1 5,0% 13 65,0% 6 30,0% 
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για την επίλυση 

διαφορών 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.4, ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών δείχνει να έχει 

κατακτήσει εν μέρει τις επιδιωκόμενες δεξιότητες που αφορούν τη μαθησιακή περιοχή 

της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, τα υψηλότερα ποσοστά 

εμφανίζονται στις δεξιότητες που σχετίζονται με την προσέγγιση της εργασίας με 

ευέλικτο τρόπο (70,0%), τη χρήση απλών στρατηγικών για την επίλυση διαφορών 

(65,0%) και την ανάληψη πρωτοβουλιών και επίδειξης αυτονομίας και προσοχής 

(55,0%). Υψηλό είναι και το ποσοστό των παιδιών (85,0%) που έχουν κατακτήσει τη 

δεξιότητα να συμμετέχουν στην ομαδική ζωή και καθημερινότητα της τάξης, ενώ 

θεωρείται αξιοπρόσεκτο το υψηλό ποσοστό των παιδιών (80,0%) που έχει κατακτήσει 

την δεξιότητα να ακολουθεί τους κανόνες της τάξης και τις ρουτίνες, παρόλο που 

πρόκειται για το πρώτο τρίμηνο έναρξης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Πρέπει 

να σημειωθεί ακόμη ότι δύο παιδιά δυσκολεύονται να επιδείξουν αυτοπεποίθηση τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ ένα παιδί αδυνατεί να επιλύσει υπάρχουσες 

διαφορές χρησιμοποιώντας απλές στρατηγικές.  
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Απόσπασμα από συμπληρωμένη κλίμακα ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού στη γνωστική 

περιοχή της Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Ακρόαση,  προφορικός λόγος, ανάγνωση, γραπτός 

λόγος 

Πίνακας 6.5 

Αξιολόγηση μαθητών στη Γλώσσα και τον Αναδυόμενο Γραμματισμό (Φθινόπωρο) 

Γλώσσα και 

αναδυόμενος 

γραμματισμός 

Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Ακρόαση Αντλεί νόημα-

σημασία μέσω της 

ακρόασης 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Ακολουθεί 

οδηγίες οι οποίες 

εμπεριέχουν μια 

σειρά από 

ενέργειες 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

2. Προφορικός 

λόγος 

Μιλά καθαρά και 

μεταφέρει τις ιδέες 

του/της 

αποτελεσματικά 

2 10,0% 8 40,0% 10 50,0% 

Χρησιμοποιεί 

κανόνες στη 

συνομιλία και στη 

συζήτηση 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Χρησιμοποιεί 

πλούσιο λεξιλόγιο 

και τη γλώσσα για 

ποικίλους σκοπούς 

2 10,0% 11 55,0% 7 35,0% 

Αρχίζει να 

παρουσιάζει τις 

1 5,0% 10 50,0% 9 45,0% 
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γνώσεις και τις 

ιδέες του/της 

3. Ανάγνωση Δείχνει ότι 

κατανοεί έννοιες 

του γραπτού 

λόγου  

1 5,0% 13 65,0% 6 30,0% 

Αποδεικνύει 

φωνολογική 

επίγνωση  

11 55,0% 7 35,0% 2 10,0% 

Αρχίζει να 

χρησιμοποιεί 

φωνητικά 

σύμβολα και 

δεξιότητες 

ανάλυσης των 

λέξεων για την 

αποκωδικοποίηση  

13 65,0% 6 30,0% 1 5,0% 

Δείχνει να 

κατανοεί τη δομή 

του κειμένου  

1 5,0% 12 60,0% 7 35,0% 

Διηγείται βασικές 

ιδέες και 

λεπτομέρειες από 

το κείμενο 

1 5,0% 9 45,0% 10 50,0% 

Αρχίζει να 

αναλύει και να 

ενσωματώνει 

γνώσεις και ιδέες 

από το κείμενο 

7 35,0% 11 55,0% 2 10,0% 

Αρχίζει να 

διαβάζει για 

ποικίλους σκοπούς 

15 75,0% 4 20,0% 1 5,0% 

4. Γραπτός 

λόγος 

Αρχίζει να 

χρησιμοποιεί 

στρατηγικές 

9 45,0% 8 40,0% 3 15,0% 
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γραφής για τη 

μεταφορά ιδεών 

Χρησιμοποιεί 

γράμματα-

σχήματα, 

σύμβολα, 

γράμματα και 

λέξεις για τη 

μεταφορά του 

νοήματος 

6 30,0% 12 60,0% 2 10,0% 

Κατανοεί τους 

λόγους για τους 

οποίους γράφουμε 

0 0,0% 11 55,0% 9 45,0% 

Αρχίζει να 

χρησιμοποιεί 

σχόλια για να 

προσθέσει 

λεπτομέρειες στη 

γραφή 

14 70,0% 4 20,0% 2 10,0% 

Αρχίζει να 

συγκεντρώνει και 

να χρησιμοποιεί 

πληροφορίες για 

ερευνητικούς 

σκοπούς  

10 50,0% 10 50,0% 0 0,0% 

 

Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 6.5, αρκετές επιδιωκόμενες δεξιότητες που 

αφορούν τη μαθησιακή περιοχή της γλώσσας και του αναδυόμενου γραμματισμού δεν 

έχουν κατακτηθεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πιο αναλυτικά, το 75,0% του 

δείγματος των παιδιών δε μπορεί να διαβάσει για ποικίλους σκοπούς ενώ το 70,0% των 

παιδιών αδυνατεί να χρησιμοποιεί σχόλια προκειμένου να είναι λεπτομερής η γραφή 

του. Μεγάλη αδυναμία διαπιστώνεται στη χρήση τόσο φωνητικών συμβόλων όσο και 

επίδειξης δεξιοτήτων που αφορούν στην ανάλυση των λέξεων καθώς το ποσοστό των 

παιδιών του δείγματος αγγίζει το 65,0%. Επιπλέον, σχεδόν τα μισά παιδιά του 
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δείγματος (55,0%) δεν έχουν κατακτήσει την επιδιωκόμενη δεξιότητα της 

φωνολογικής επίγνωσης. 

 Ένα σχετικά υψηλό ποσοστό των παιδιών (55,0%) δείχνει εν μέρει να κατανοεί 

έννοιες του γραπτού λόγου ενώ το 60,0% φαίνεται να κατανοεί αντίστοιχα τη δομή 

ενός κειμένου. Παρ’ όλα αυτά, το 60,0% του δείγματος των παιδιών διαπιστώνεται ότι 

χρησιμοποιεί εν μέρει γράμματα-σχήματα, σύμβολα, γράμματα και λέξεις για τη 

μεταφορά του νοήματος στις εργασίες τους ενώ η επιδιωκόμενη δεξιότητα χρήσης 

πλούσιου λεξιλογίου και της γλώσσας για ποικίλους σκοπούς επιδεικνύεται εν μέρει 

από τα παιδιά καθώς συγκεντρώνει το 55,0% του ερευνητικού δείγματος. Εξίσου 

χαμηλό είναι το ποσοστό του ερευνητικού δείγματος (40,0%) που μιλά καθαρά και 

μεταφέρει τις ιδέες του με αποτελεσματικό τρόπο. 

Αντίθετα, ένα πολύ υψηλό ποσοστό του δείγματος των παιδιών (95,0%) είναι 

σε θέση να ακολουθεί οδηγίες από το/τη νηπιαγωγό, οι οποίες εμπεριέχουν μια 

ακολουθία από ενέργειες ενώ το 75,0% των παιδιών μπορεί άνετα να χρησιμοποιεί 

κανόνες στη συνομιλία και στη συζήτηση που διεξάγονται μέσα στην τάξη. Υψηλό 

εμφανίζεται επίσης το ποσοστό των παιδιών (90,0%) που δείχνει ότι κατανοούν σε ό,τι 

ακούνε από το/τη νηπιαγωγό μέσα από απαντήσεις σε ερωτήσεις ή κάνοντας σχόλια 

και παρατηρήσεις. 
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Απόσπασμα από συμπληρωμένη κλίμακα ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού στη γνωστική 

περιοχή της Γλώσσας και του Αναδυόμενου Γραμματισμού 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Διαδικασίες και πρακτικές, αριθμοί, μαθηματικές 

πράξεις και αλγεβρική σκέψη, μετρήσεις, ανάλυση δεδομένων, γεωμετρία 

Πίνακας 6.6 

Αξιολόγηση μαθητών στα Μαθηματικά (Φθινόπωρο) 

Μαθηματικά Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Διαδικασίες 

και πρακτικές 

Αντιλαμβάνεται το 

νόημα των 

προβλημάτων και 

χρησιμοποιεί απλές 

στρατηγικές για την 

επίλυση τους 

1 5,0% 15 75,0% 4 20,0% 

Επιχειρηματολογεί 

ποσοτικά και αρχίζει 

να χρησιμοποιεί 

εργαλεία 

2 10,0% 14 70,0% 4 20,0% 

Χρησιμοποιεί λέξεις 

και παραστάσεις για 

να περιγράψει 

μαθηματικές ιδέες 

2 10,0% 15 75,0% 3 15,0% 

Αναγνωρίζει μοτίβα 

και κάνει 

γενικεύσεις 

1 5,0% 3 15,0% 16 80,0% 

2. Αριθμοί Μετρά έχοντας 

επίγνωση  
0 0,0% 8 40,0% 12 60,0% 

Δείχνει να κατανοεί 

τους αριθμούς και 

την ποσότητα και 

0 0,0% 15 75,0% 5 25,0% 
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αρχίζει να 

καταλαβαίνει τις 

σχέσεις ανάμεσα 

στις ποσότητες  

Αρχίζει να 

υπολογίζει την 

ποσότητα  

0 0,0% 17 85,0% 3 15,0% 

3. 

Μαθηματικές 

πράξεις και 

αλγεβρική 

σκέψη 

Κατανοεί και 

εφαρμόζει την 

πρόσθεση και την 

αφαίρεση σε πιθανά 

προβλήματα 

11 55,0% 8 40,0% 1 5,0% 

Περιγράφει 

συνδυασμούς 

αριθμών και 

επιδεικνύει ευχέρεια 

σε μαθηματικούς 

υπολογισμούς 

11 55,0% 8 40,0% 1 5,0% 

Αρχίζει να κατανοεί 

το δεκαδικό 

σύστημα (η αξία της 

θέσης) 

13 65,0% 7 35,0% 0 0,0% 

4. Μετρήσεις Ταξινομεί, συγκρίνει 

και περιγράφει 

αντικείμενα με βάση 

το μέγεθος, το 

μήκος, τη 

χωρητικότητα και το 

βάρος 

2 10,0% 11 55,0% 7 35,0% 

Αρχίζει να κατανοεί 

τις διαδικασίες 

μέτρησης και τα 

εργαλεία μέτρησης 

1 5,0% 13 65,0% 6 30,0% 

5. Ανάλυση 

δεδομένων 

Αρχίζει να συλλέγει, 

να ταξινομεί και να 
7 35,0% 12 60,0% 1 5,0% 
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παρουσιάζει 

δεδομένα 

6. Γεωμετρία Δείχνει να κατανοεί 

και να χρησιμοποιεί 

λέξεις κατεύθυνσης, 

τοποθεσίας και 

θέσης 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Αναγνωρίζει και 

περιγράφει 

χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των 

σχημάτων 

3 15,0% 15 75,0% 2 10,0% 

Συνθέτει και 

αποσυνθέτει 

σχήματα 

2 10,0% 18 90,0% 0 0,0% 

 

Με βάση τον Πίνακα 6.6, διαπιστώνεται ότι ένα υψηλό ποσοστό του δείγματος 

των παιδιών (80,0%) μπορεί να αναγνωρίσει μοτίβα και να κάνει γενικεύσεις. Ένα 

μικρότερο ποσοστό (75,0%) έχει καταφέρει να αναπτύξει δεξιότητες χωρικής 

συνειδητοποίησης καθώς μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί πλήρως λέξεις που 

σχετίζονται με τις έννοιες της κατεύθυνσης, της τοποθεσίας και της θέσης ενώ μόνο το 

60,0% μπορεί να μετρήσει έχοντας επίγνωση.  

Ωστόσο, ακόμη μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του δείγματος των παιδιών 

(90,0%) που καταφέρνει εν μέρει να συνθέτει και να αποσυνθέτει απλά ή σύνθετα 

σχήματα ενώ αντίστοιχα δυσκολεύεται να αναγνωρίσει και να περιγράψει 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σχημάτων, καθώς δεν έχουν αποκτήσει ακόμη μια 

συγκεκριμένη αντίληψη για το σχήμα και τη μορφή, σε ποσοστό 75,0%. Ένα μεγάλο 

ποσοστό του δείγματος των παιδιών (85,0%) αρχίζει εν μέρει να υπολογίζει την 

ποσότητα και να κάνει ποσοτικές εκτιμήσεις με δικαιολογημένη ακρίβεια ενώ αρκετά 

είναι τα παιδιά (75,0%) που δεν έχουν καταφέρει πλήρως να αντιλαμβάνονται το νόημα 

των μαθηματικών προβλημάτων, να χρησιμοποιούν απλές στρατηγικές για την επίλυση 

τους, να χρησιμοποιούν λέξεις και παραστάσεις ώστε να περιγράψουν τις μαθηματικές 

τους ιδέες, να κατανοούν τους αριθμούς και την ποσότητα και να καταλαβαίνουν τις 

σχέσεις ανάμεσα στις ποσότητες. 
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Επίσης, υψηλό εντοπίζεται το ποσοστό των μικρών παιδιών (65,0%) που 

δυσκολεύεται να κατανοήσει τις έννοιες της μονάδας και της δεκάδας που 

εμπεριέχονται στο δεκαδικό σύστημα ενώ αντίστοιχα το 55,0% του δείγματος των 

παιδιών δεν έχει καταφέρει καθόλου να εφαρμόζει τις πράξεις της πρόσθεσης και της 

αφαίρεσης σε πιθανά μαθηματικά προβλήματα ή να περιγράφει συνδυασμούς αριθμών 

με γρήγορες και ακριβείς από μνήμης καταμετρήσεις ή να χρησιμοποιεί ευέλικτες 

μεθόδους σε διάφορους πρόχειρους μαθηματικούς υπολογισμούς. 

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Δεξιότητες και πρακτικές, φυσικές επιστήμες, βιολογία, 

επιστήμες της γης (γεωεπιστήμες) 

Πίνακας 6.7 

Αξιολόγηση μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες (Φθινόπωρο) 

Φυσικές 

Επιστήμες 
Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Δεξιότητες 

και πρακτικές 

Αναγνωρίζει 

ερωτήματα και 

προβλήματα και 

προτείνει λύσεις 

κατά τη διάρκεια 

της έρευνας 

4 20,0% 14 70,0% 2 10,0% 

Εκτελεί απλές 

έρευνες και 

συλλέγει και 

καταγράφει 

δεδομένα 

7 35,0% 11 55,0% 2 10,0% 

Διατυπώνει ιδέες, 

λύσεις και 

εξηγήσεις 

λαμβάνοντας υπόψη 

τις  δικές του 

εμπειρίες και 

παρατηρήσεις 

5 25,0% 13 65,0% 2 10,0% 
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καθώς και των 

συνομήλικων του 

Μοιράζεται με 

άλλους τις 

επιστημονικές 

πληροφορίες και 

ιδέες, 

χρησιμοποιώντας 

διάφορα μέσα και 

επιχειρηματολογεί 

χρησιμοποιώντας 

αποδεικτικά 

στοιχεία 

6 30,0% 12 60,0% 2 10,0% 

2. Φυσικές 

Επιστήμες 

Παρατηρεί, 

περιγράφει και 

συγκρίνει τις 

ιδιότητες των 

υλικών και τις 

αλλαγές τους 

6 30,0% 13 65,0% 1 5,0% 

Παρατηρεί, ερευνά 

και περιγράφει τη 

δύναμη, την κίνηση 

και την 

σταθερότητα 

5 25,0% 15 75,0% 0 0,0% 

Ερευνά, παρατηρεί 

και περιγράφει τις 

ιδιότητες του 

φωτός, της 

θερμότητας και του 

ήχου 

4 20,0% 16 80,0% 0 0,0% 

3. Βιολογία Ερευνά, παρατηρεί 

και συγκρίνει τα 

χαρακτηριστικά των 

έμβιων όντων και 

τον τρόπο που αυτά 

αναπτύσσονται 

4 20,0% 15 75,0% 1 5,0% 
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Ερευνά πώς τα 

έμβια όντα 

εξαρτώνται και 

αλληλεπιδρούν με 

το περιβάλλον 

2 10,0% 18 90,0% 0 0,0% 

Εξερευνά την 

διαφορά και την 

ποικιλομορφία των 

έμβιων όντων 

2 10,0% 18 90,0% 0 0,0% 

4. Επιστήμες 

της γης 

(γεωεπιστήμες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερευνά και 

παρατηρεί 

φαινόμενα σχετικά 

με τον ήλιο, τη 

σελήνη και τα 

αστέρια 

0 0,0% 17 85,0% 3 15,0% 

Παρατηρεί και 

περιγράφει το 

περιβάλλον και 

επιδεικνύει αρχικές 

γνώσεις για τη 

διατήρηση των 

πόρων 

7 35,0% 13 65,0% 0 0,0% 

Αρχίζει να 

παρατηρεί και να 

περιγράφει τον 

καιρό και τις 

αλλαγές των εποχών 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

 

Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 6.7, ένα μικρό ποσοστό του δείγματος των 

παιδιών (35,0%) δεν έχει κατακτήσει την επιδιωκόμενη δεξιότητα να κάνει 

παρατηρήσεις και να περιγράφει το περιβάλλον ή να συμμετέχει έστω σε απλές 

ερευνητικές διαδικασίες που απαιτούν τη συλλογή, την καταγραφή και την 

παρουσίαση των δεδομένων από τις παρατηρήσεις του. Εξίσου δύσκολη είναι η 

διαδικασία της παρατήρησης, της περιγραφής και της σύγκρισης των ιδιοτήτων των 

υλικών και των αλλαγών τους για αρκετά παιδιά (30,0%), όπως επίσης και η 
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δυνατότητα διαμοιρασμού των επιστημονικών πληροφοριών και ιδεών με 

συνομήλικους μέσα από τη χρήση κατάλληλων μέσων και αποδεικτικών στοιχείων. 

Αντίθετα, ένα υψηλό ποσοστό των παιδιών (90,0%) είναι ικανό εν μέρει να 

εξερευνήσει και να περιγράψει τις ανάγκες ορισμένων έμβιων όντων και πώς αυτές οι 

ανάγκες ικανοποιούνται στο περιβάλλον. Έτσι, αρκετά παιδιά (90,0%) όλο και 

περισσότερο γίνονται ικανά να παρατηρήσουν ζώα στο εξωγενές περιβάλλον και να 

συνειδητοποιήσουν τις έννοιες της διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας. Ένα 

εξίσου σημαντικό ποσοστό των παιδιών του δείγματος (85,0%) είναι ικανό εν μέρει 

στη διερεύνηση και παρατήρηση φαινομένων και εννοιών που σχετίζονται με τον ήλιο, 

τη σελήνη και τα αστέρια ενώ το 80,0% του δείγματος των παιδιών μπορεί να 

διερευνήσει, να παρατηρήσει ή περιγράψει εν μέρει έννοιες σχετικές με το φως, τη 

θερμότητα και τον ήχο. 

Επιπρόσθετα, η επιδιωκόμενη δεξιότητα παρατήρησης και περιγραφής του 

καιρού και των αλλαγών των εποχών έχει κατακτηθεί πλήρως από το 70,0% του 

δείγματος των παιδιών.  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Άνθρωποι, παρελθόν και παρόν, η αλληλεξάρτηση των 

ανθρώπων, πολιτικά δικαιώματα και κυβέρνηση, οι άνθρωποι και ο τόπος που ζούνε 

Πίνακας 6.8 

Αξιολόγηση μαθητών στις Κοινωνικές Επιστήμες (Φθινόπωρο) 

Κοινωνικές 

Επιστήμες 
Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Άνθρωποι, 

παρελθόν και 

παρόν 

Προσδιορίζει 

ομοιότητες και 

διαφορές των 

χαρακτηριστικών 

των ανθρώπων, 

των συνηθειών και 

των προτύπων 

διαβίωσης τους 

7 35,0% 12 60,0% 1 5,0% 
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Επιδεικνύει 

πρώιμη 

ευαισθητοποίηση 

για την κοινωνία, 

την πόλη, το 

κράτος και τη 

χώρα 

5 25,0% 14 70,0% 1 5,0% 

Δείχνει πρώιμη 

κατανόηση για το 

παρελθόν και το 

παρόν 

10 50,0% 10 50,0% 0 0,0% 

2. Η 

αλληλεξάρτηση 

των ανθρώπων 

Αρχίζει να 

κατανοεί πως οι 

άνθρωποι 

στηρίζονται στους 

άλλους για να 

καλύψουν τις 

ανάγκες τους 

2 10,0% 14 70,0% 4 20,0% 

Περιγράφει τα 

επαγγέλματα 

μερικών 

ανθρώπων και τι 

απαιτείται για την 

άσκηση τους  

1 5,0% 18 90,0% 1 5,0% 

Δείχνει 

ευαισθητοποίηση 

με το πώς η 

τεχνολογία 

επηρεάζει την 

καθημερινή ζωή 

2 10,0% 17 85,0% 1 5,0% 

3. Πολιτικά 

δικαιώματα και 

κυβέρνηση 

Επιδεικνύει 

ευαισθητοποίηση 

για τους λόγους 

ύπαρξης κανόνων 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Κατανοεί τι 

σημαίνει να είσαι 

“αρχηγός” 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 



 

                                                                      400 

4. Οι άνθρωποι 

και ο τόπος που 

ζούνε 

 

 

 

 

 

Εκφράζει πρώιμη 

γεωγραφική σκέψη 
1 5,0% 11 55,0% 8 40,0% 

Δείχνει πρώιμη 

ευαισθητοποίηση 

για τους τρόπους 

με τους οποίους το 

περιβάλλον 

επηρεάζει τη ζωή 

των ανθρώπων 

6 30,0% 12 60,0% 2 10,0% 

Αρχίζει να 

αναγνωρίζει τους 

τρόπους με τους 

οποίους οι 

άνθρωποι 

επηρεάζουν το 

περιβάλλον τους 

2 10,0% 15 75,0% 3 15,0% 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.8, το 85,0% του δείγματος των παιδιών έχει πλήρη 

επίγνωση και κατανόηση της έννοιας της ηγεσίας και του “αρχηγού” μέσα στην τάξη 

αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ενώ το 75,0% των παιδιών έχει 

κατανοήσει τους λόγους ύπαρξης των κανόνων καθώς συμμετέχουν και εμπλέκονται 

άμεσα στη δημιουργία και τήρησή τους καθημερινά στην τάξη. Επίσης, ένα μικρό 

σχετικά ποσοστό του δείγματος των παιδιών (40,0%) έχει καταφέρει πλήρως να 

εκφράζει πρώιμη γεωγραφική σκέψη αναφορικά με έννοιες που σχετίζονται με μια 

τοποθεσία, ένα χάρτη, χωρικές μετακινήσεις βάσει οδηγιών κ.ά. 

Μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των παιδιών προσχολικής ηλικίας (90,0%) που 

μπορούν εν μέρει να περιγράφουν τα επαγγέλματα μερικών ανθρώπων και το είδος των 

εργαλείων ή του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται και να κατανοούν τους λόγους που 

οι άνθρωποι κατέχουν θέσεις εργασίας. Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών 

(85,0%) έχει αντιληφθεί εν μέρει τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία βοηθάει 

τους ανθρώπους να ολοκληρώσουν συγκεκριμένες εργασίες και το πώς θα ήταν η ζωή 

χωρίς την τεχνολογία τα παλιά χρόνια καθώς τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι γνώστες 

της τεχνολογίας, η οποία αποτελεί μέρος του κόσμου γύρω τους (tablets, smart phones, 

dvd players, lap tops, βιντεοπαιχνίδια κ.λπ.). Επιπλέον, αρκετά παιδιά (75,0%) 
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αναγνωρίζουν πιθανούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι φροντίζουν ή 

καταστρέφουν το περιβάλλον γύρω τους. 

Μεγάλο επίσης είναι το ποσοστό των παιδιών του δείγματος (50,0%) που δεν 

μπορεί να κατανοήσει ακόμη χρονικές έννοιες που αφορούν το παρελθόν, το παρόν, τη 

χρονολογική σειρά διάφορων γεγονότων και να χρησιμοποιήσει το αντίστοιχο σχετικό 

λεξιλόγιο (πριν, χθες, σήμερα, παρόν, μέλλον κ.ά.). Επίσης το 35,0% του δείγματος 

των παιδιών δεν μπορεί να κάνει συγκρίσεις και να κατανοήσει τις υπάρχουσες 

ομοιότητες και διαφορές στα χαρακτηριστικά των ανθρώπων είτε μέσα από τις 

οικογένειες τους είτε μέσα από διάφορες πολιτισμικές ομάδες. 

  

ΤΕΧΝΗ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Έκφραση και αναπαράσταση, κατανόηση και 

αναγνώριση 

Πίνακας 6.9 

Αξιολόγηση μαθητών στην Τέχνη (Φθινόπωρο) 

Τέχνη Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Έκφραση 

και 

αναπαράσταση 

Συμμετέχει σε 

ομαδικές 

μουσικές 

εμπειρίες 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Συμμετέχει στη 

δημιουργική 

κίνηση, το χορό 

και το θέατρο 

1 5,0% 4 20,0% 15 75,0% 

Χρησιμοποιεί 

ποικιλία υλικών 

τέχνης για να 

διερευνήσει και 

να εκφράσει 

0 0,0% 9 45,0% 11 55,0% 
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ιδέες και 

συναισθήματα 

2. Κατανόηση 

και 

αναγνώριση 

 

Ανταποκρίνεται 

θετικά σε 

καλλιτεχνικές 

δημιουργίες ή 

εκδηλώσεις  

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

 

Με βάση τον Πίνακα 6.9, το σύνολο του δείγματος των παιδιών (100,0%) 

απολαμβάνει τη συμμετοχή του σε ομαδικές μουσικές εμπειρίες μέσα από το τραγούδι, 

τα παιχνίδια με τους ήχους, την ενασχόληση με τα μουσικά όργανα, την αναπαραγωγή 

ρυθμικών μοτίβων και μελωδικών σχημάτων, την κίνηση και την έκφραση. 

Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών (85,0%) αντιδρά θετικά σε 

καλλιτεχνικές δημιουργίες ή εκδηλώσεις και συμμετέχει με ευχαρίστηση σε αυτές.  

Αντίθετα, ένα υψηλό σχετικά ποσοστό του συνόλου των παιδιών (45,0%) εν 

μέρει διερευνά και εκφράζεται με υλικά της τέχνης καθώς φαίνεται να δυσκολεύεται 

στη χρήση ποικίλων μέσων και υλικών τέχνης προκειμένου να εκφράσει τις ιδέες και 

τα συναισθήματα του μέσα από προσωπικές δημιουργίες. 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας, ανάπτυξη λεπτής 

κινητικότητας, αυτο-φροντίδα, υγεία και ασφάλεια 

Πίνακας 6.10 

Αξιολόγηση μαθητών στη Φυσική Αγωγή και Ανάπτυξη (Φθινόπωρο) 

Φυσική 

Αγωγή και 

Ανάπτυξη 

Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Ανάπτυξη 

αδρής 

κινητικότητας 

Κινείται με 

ισορροπία και 

έλεγχο 

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 
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Συντονίζει όλο και 

περισσότερο 

πολύπλοκους 

τρόπους κίνησης 

για την εκτέλεση 

καθηκόντων 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

2. Ανάπτυξη 

λεπτής 

κινητικότητας 

Χρησιμοποιεί και 

προσαρμόζει 

στοιχεία της 

κίνησης και της 

δύναμης του/της 

για την εκάστοτε 

συνθήκη 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί το 

συντονισμό 

ματιού-χεριού για 

να εκτελέσει 

αποτελεσματικά 

τα καθήκοντα 

του/της 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί 

εργαλεία γραφής 

και σχεδίασης με 

κάποιο έλεγχο 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

3. Αυτό-

φροντίδα, 

υγεία και 

ασφάλεια 

 

 

Εκτελεί 

ανεξάρτητα 

καθήκοντα 

αυτοεξυπηρέτησης 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Δείχνει πρώιμη 

κατανόηση και 

τηρεί τους 

κανόνες 

ασφαλείας 

2 10,0% 2 10,0% 16 80,0% 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.10, ένα πολύ μικρό ποσοστό παιδιών (10,0%) 

αδυνατεί να κατανοήσει τη λογική των κανόνων ασφαλείας και να τους τηρεί. Επίσης, 
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το 20,0% των παιδιών της έρευνας εν μέρει μπορεί να κινείται με ισορροπία και έλεγχο 

καθώς δεν έχει αναπτύξει ακόμη βασικές κινητικές δεξιότητες. Το σύνολο των παιδιών 

του δείγματος (100,0%) έχει κατακτήσει πλήρως τη δεξιότητα χρήσης και 

προσαρμογής της κίνησης και της δύναμης του, όποτε χρειάζεται, καθώς τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση των μικρών μυών των χεριών και 

των δάχτυλών τους ώστε να εκτελέσουν απλά αλλά και δύσκολα καθήκοντα.  

Υψηλά είναι επίσης τα ποσοστά των παιδιών ως προς την επίτευξη δεξιοτήτων 

που αφορούν τόσο τη βελτίωση του συντονισμού ματιού-χεριού για την εκτέλεση των 

εργασιών τους με μεγαλύτερη ακρίβεια όσο και τη χρήση ποικίλων εργαλείων γραφής 

ή ζωγραφικής με μεγαλύτερο έλεγχο (100,0%). Επίσης, όλα τα παιδιά στο σύνολό τους 

είναι αρκετά ικανά αναφορικά με τη φροντίδα των φυσικών αναγκών τους και συχνά 

προσφέρονται να βοηθήσουν ποικιλοτρόπως τους συμμαθητές τους που 

δυσκολεύονται, επιδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ικανότητα αυτο-φροντίδας 

και αυτοεξυπηρέτησής τους. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και δημιουργώ, επικοινωνώ και 

συνεργάζομαι με τις Τ.Π.Ε., διερευνώ, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω 

προβλήματα με τις Τ.Π.Ε., οι Τ.Π.Ε. στην κοινωνία και τον πολιτισμό 

 Πίνακας 6.11 

Αξιολόγηση μαθητών στην Πληροφορική και τις Τ.Π.Ε. (Φθινόπωρο) 

Πληροφορική: 

Τεχνολογίες 

Πληροφοριών 

και 

Επικοινωνιών 

Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Δείχνει να γνωρίζει, να 

κατανοεί και να 

εξοικειώνεται με τις βασικές 

2 10,0% 6 30,0% 12 60,0% 
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1. Γνωρίζω τις 

Τ.Π.Ε. και 

δημιουργώ 

λειτουργίες χρήσης ενός 

υπολογιστικού συστήματος 

Δείχνει να εξοικειώνεται και 

να αυτονομείται σταδιακά 

με βασικές ενέργειες και 

λειτουργίες λογισμικών 

1 5,0% 11 55,0% 8 40,0% 

Δείχνει να γνωρίζει, να 

κατανοεί και να 

εξοικειώνεται με τη χρήση 

και διαχείριση ψηφιακών 

συσκευών 

2 10,0% 14 70,0% 4 20,0% 

Κάνει αναζήτηση, 

διερεύνηση και οργάνωση 

πληροφοριών με τη χρήση 

του υπολογιστή και του 

διαδικτύου 

19 95,0% 1 5,0% 0 0,0% 

Χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε. για 

την ανάπτυξη και έκφραση 

ιδεών με ψηφιακά μέσα 

7 35,0% 13 65,0% 0 0,0% 

Εκφράζεται, επικοινωνεί και 

συνεργάζεται μέσω 

διαδικτύου 

20 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2. Επικοινωνώ 

και 

συνεργάζομαι 

Αλληλεπιδρά και 

συνεργάζεται σε ομάδες με 

τη χρήση των Τ.Π.Ε. για την 

παραγωγή κοινού έργου στο 

σχολείο 

18 90,0% 2 10,0% 0 0,0% 

3. Διερευνώ, 

πειραματίζομαι, 

ανακαλύπτω και 

λύνω 

προβλήματα με 

τις Τ.Π.Ε. 

Παίρνει πληροφορίες και 

εμπλουτίζει τις γνώσεις 

του/της 

0 0,0% 14 70,0% 6 30,0% 

Εκφράζεται και 

διαχειρίζεται πληροφορίες 

με χρήση λογισμικών 

γενικής χρήσης 

6 30,0% 12 60,0% 2 10,0% 

Αναπτύσσει τη 

δημιουργικότητα του/της με 

1 5,0% 14 70,0% 5 25,0% 
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χρήση λογισμικών 

σχεδίασης, αναπαραγωγής 

και καταγραφής ήχου/βίντεο 

Πειραματίζεται και 

ανακαλύπτει τη γνώση με 

λογισμικά ανοιχτού τύπου  

2 10,0% 13 65,0% 5 25,0% 

Λαμβάνει αποφάσεις, 

επιλύει προβλήματα και 

μοντελοποιεί τη γνώση με 

λογισμικά ανοιχτού τύπου  

7 35,0% 13 65,0% 0 0,0% 

Δημιουργεί μοτίβα και 

μετασχηματισμούς με 

λογισμικό 

3 15,0% 15 75,0% 2 10,0% 

4. Οι Τ.Π.Ε. 

στην κοινωνία 

και τον 

πολιτισμό 

Αναγνωρίζει τις Τ.Π.Ε. ως 

μέσα για ψυχαγωγία, 

εργασία και κοινωνική 

αλληλεπίδραση 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Χρησιμοποιεί εργονομικά, 

με ασφάλεια και με 

δεοντολογικό τρόπο τις 

Τ.Π.Ε. 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

 

Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 6.11, η πλειοψηφία των παιδιών του 

δείγματος (85,0%) χρησιμοποιεί με ορθό, ασφαλή και δεοντολογικό τρόπο τις Τ.Π.Ε. 

ενώ το 75,0% των παιδιών αναγνωρίζει τις Τ.Π.Ε. ως πρόσφορο μέσο για ψυχαγωγία, 

επικοινωνία, αλληλεπίδραση και συνεργασία. Παράλληλα, το 60,0% των παιδιών του 

δείγματος φαίνεται να γνωρίζει, να κατανοεί, να εξοικειώνεται και να αυτονομείται με 

τις βασικές λειτουργίες χρήσης ενός υπολογιστικού συστήματος. 

Το 70,0% των παιδιών δείχνει εν μέρει να γνωρίζει, να κατανοεί και να 

εξοικειώνεται με τη χρήση και τη διαχείριση διάφορων ψηφιακών συσκευών. Επίσης, 

το 75,0% των μικρών παιδιών μπορεί εν μέρει να δημιουργεί μοτίβα και 

μετασχηματισμούς με τη χρήση διάφορων λογισμικών ενώ το 70,0% του δείγματος των 

παιδιών αναπτύσσει τη δημιουργικότητα του μερικές φορές χρησιμοποιώντας 

κατάλληλα λογισμικά σχεδίασης, αναπαραγωγής και καταγραφής ήχου/βίντεο. 
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Επιπλέον, το 70,0% των ερευνητικών υποκειμένων έχει καταφέρει εν μέρει να παίρνει 

πληροφορίες και να εμπλουτίζει τις γνώσεις του μέσα από τη χρήση των Τ.Π.Ε. στις 

καθημερινές καταστάσεις του νηπιαγωγείου. 

Αντιθέτως, η πλειοψηφία του συνόλου του ερευνητικού δείγματος (100,0%) 

δεν έχει κατακτήσει τη δεξιότητα έκφρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας μέσω του 

διαδικτύου ενώ αντίστοιχα το 95,0% των παιδιών αδυνατεί να πραγματοποιήσει 

αναζητήσεις και διερευνήσεις και να οργανώσει πληροφορίες μέσα από τη χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου αντίστοιχα. Εξίσου αρκετά δύσκολη 

θεωρείται, βάσει του ποσοστού του 90,0% του ερευνητικού δείγματος, η 

αλληλεπίδραση των παιδιών και η συνεργασία τους σε μικρές ομάδες με τη χρήση των 

Τ.Π.Ε. για την παραγωγή ενός κοινού έργου μέσα στην τάξη. 

Συνοπτικά, η συνολική εικόνα των παιδιών του ερευνητικού δείγματος στην 

αρχή του σχολικού έτους, όπως παρατηρείται και διαπιστώνεται από τους πίνακες, 

εισήλθε στο νηπιαγωγείο με αρκετές προϋπάρχουσες εμπειρίες. Αναφορικά με τις 

επιδιωκόμενες δεξιότητες της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης διαπιστώνεται, 

ότι στην αρχή του σχολικού έτους η πλειοψηφία των παιδιών μπορεί να προσεγγίζει τα 

καθήκοντά του με ευελιξία, να χρησιμοποιεί απλές στρατηγικές για την επίλυση απλών 

προβλημάτων, να επιδεικνύει προσοχή, όποτε χρειάζεται, καθώς και αυτονομία. 

Επίσης, αρκετά παιδιά συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες και ακολουθούν τους 

κανόνες της τάξης και τις ρουτίνες ευχάριστα, ενώ αντίθετα ένας πολύ μικρός αριθμός 

παιδιών δυσκολεύεται να επιδείξει αυτοπεποίθηση και να επιλύσει διαφορές 

χρησιμοποιώντας απλές στρατηγικές.  

Ως προς τις επιδιωκόμενες δεξιότητες της γλώσσας και του αναδυόμενου 

γραμματισμού διαπιστώνεται, ότι αρκετά παιδιά συναντούν δυσκολίες τόσο στη χρήση 

σχολίων προκειμένου να είναι λεπτομερή τα δείγματα της γραφής τους όσο και στη 

χρήση φωνητικών συμβόλων ή δεξιοτήτων προκειμένου να αναλύσουν λέξεις. 

Επιπλέον, τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν κατακτήσει τη δεξιότητα της φωνολογικής 

επίγνωσης, όπως, και να διαβάσουν για διάφορους σκοπούς. Επίσης, τα μισά σχεδόν 

παιδιά κατανοούν έννοιες του γραπτού λόγου και τη δομή των κειμένων ενώ 

παράλληλα χρησιμοποιούν γράμματα-σχήματα, σύμβολα, γράμματα ή λέξεις σε 

ανάλογες περιπτώσεις. Ταυτόχρονα, αρκετά παιδιά δεν διαθέτουν ακόμη πλούσιο 

λεξιλόγιο ενώ κάποια άλλα παρουσιάζουν προβλήματα λόγου. Παρ’ όλα αυτά, η 
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πλειοψηφία του δείγματος των παιδιών ακολουθεί οδηγίες του/της νηπιαγωγού, τηρεί 

τους απαραίτητους κανόνες σε μια συνομιλία ή σε μια συζήτηση και κατανοεί όσα 

ακούνε απαντώντας σε ανάλογες ερωτήσεις ή κάνοντας παρατηρήσεις και αντίστοιχα 

σχόλια. 

Αναφορικά με τις επιδιωκόμενες δεξιότητες των μαθηματικών στην αρχή του 

σχολικού έτους παραπάνω από τα μισά παιδιά είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μοτίβα, 

να κάνουν γενικεύσεις, να χρησιμοποιούν λέξεις σχετικές με το χώρο, την κατεύθυνση, 

την τοποθεσία και τη θέση και να μετρούν έχοντας επίγνωση. Επιπλέον, τα 

περισσότερα παιδιά εν μέρει καταφέρνουν να πραγματοποιούν συνθέσεις και 

αποσυνθέσεις με σχήματα, να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα γνωρίσματα των 

σχημάτων, να υπολογίζουν την έννοια της ποσότητας και να κάνουν ποσοτικές 

εκτιμήσεις. Ταυτόχρονα, πολλά παιδιά εν μέρει είναι ικανά να αντιλαμβάνονται το 

νόημα των μαθηματικών προβλημάτων, να χρησιμοποιούν απλές στρατηγικές για την 

επίλυση προβλημάτων, να περιγράφουν τις μαθηματικές τους ιδέες με κατάλληλες 

λέξεις, να κατανοούν τους αριθμούς και την ποσότητα και να αντιλαμβάνονται τις 

σχέσεις μεταξύ των ποσοτήτων. Επιπλέον, περισσότερα από τα μισά παιδιά 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις έννοιες της μονάδας και της δεκάδας ενώ 

παράλληλα ο ίδιος αριθμός παιδιών δεν μπορεί καθόλου να κάνει πράξεις πρόσθεσης 

ή αφαίρεσης, να περιγράψει διάφορους συνδυασμούς αριθμών με γρήγορες 

καταμετρήσεις και να κάνει πρόχειρους μαθηματικούς υπολογισμούς. 

Ως προς τις επιδιωκόμενες δεξιότητες των φυσικών επιστημών παρατηρείται ότι 

στην αρχή του σχολικού έτους, τα περισσότερα παιδιά μπορούν να κάνουν 

διερευνήσεις, παρατηρήσεις και περιγραφές φαινομένων και εννοιών που σχετίζονται 

με τον καιρό, τις αλλαγές των εποχών, το φως, τη θερμότητα και τον ήχο. Παράλληλα, 

τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν κατακτήσει επαρκώς τη δεξιότητα να εξερευνούν και 

να περιγράφουν τις ανάγκες ορισμένων έμβιων όντων, να κάνουν παρατηρήσεις 

σχετικά με ζώα στο εξωγενές περιβάλλον, να βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές και 

να κάνουν διερευνήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με φαινόμενα και έννοιες που 

αφορούν τον ήλιο, τη σελήνη και τα αστέρια. Πρέπει να αναφερθεί ακόμη, ότι λίγα 

παιδιά δεν είναι ικανά να κάνουν παρατηρήσεις και να περιγράφουν το φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον και να συμμετέχουν σε απλές έρευνες, όπου απαιτείται η 

εμπλοκή των παιδιών σε διαδικασίες συλλογής, καταγραφής και παρουσίασης των 

δεδομένων. Επίσης, ένας μικρός αριθμός παιδιών του ερευνητικού δείγματος δεν έχει 
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κατακτήσει καθόλου την επιδιωκόμενη δεξιότητα της παρατήρησης, της περιγραφής 

και της σύγκρισης των ιδιοτήτων των υλικών και των αλλαγών τους, όπως, και τη 

δεξιότητα διαμοιρασμού των επιστημονικών πληροφοριών και ιδεών με συνομήλικους 

χρησιμοποιώντας διάφορα τεκμήρια και αποδείξεις. 

Σχετικά με τις επιδιωκόμενες δεξιότητες των κοινωνικών επιστημών, 

διαπιστώθηκε ότι στην αρχή του σχολικού έτους η πλειοψηφία των μικρών παιδιών 

έχει πλήρη επίγνωση σχετικά με τις έννοιες του “αρχηγού και της ηγεσίας” και 

αντιλαμβάνεται τους λόγους ύπαρξης και τήρησης των κανόνων. Παράλληλα, μικρό 

ποσοστό παιδιών του ερευνητικού δείγματος εκφράζει πρώιμη γεωγραφική σκέψη 

σχετικά με έννοιες που αφορούν ένα χάρτη, μια τοποθεσία κ.λπ. Αντιθέτως, αρκετά 

μεγάλο ποσοστό παιδιών του ερευνητικού δείγματος δεν έχει κατακτήσει τη δεξιότητα 

να αντιλαμβάνεται χρονικές έννοιες σχετικά με το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον ή τη 

χρονολογική εξέλιξη των γεγονότων και αδυνατεί να χρησιμοποιήσει αντίστοιχες 

λέξεις. Επιπλέον, μικρό ποσοστό παιδιών δεν μπορεί να κάνει συγκρίσεις αναφορικά 

με τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων και να εντοπίσει τις αντίστοιχες ομοιότητες και 

διαφορές. Παρ’ όλα αυτά, η πλειοψηφία των παιδιών του ερευνητικού δείγματος 

μπορεί εν μέρει να κάνει περιγραφές σχετικά με τα επαγγέλματα των ανθρώπων, να 

αντιλαμβάνεται τους λόγους που οι άνθρωποι εργάζονται, να κατανοεί τον τρόπο που 

η τεχνολογία επηρεάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων και να αναγνωρίζει τους 

πιθανούς τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος επηρεάζει το περιβάλλον γύρω του. 

Ως προς τις επιδιωκόμενες δεξιότητες της τέχνης, φάνηκε ότι στην αρχή του 

σχολικού έτους το σύνολο του ερευνητικού δείγματος των παιδιών συμμετέχει 

καθολικά σε μουσικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το τραγούδι, τα παιχνίδια με 

ήχους ή με τα μουσικά όργανα της τάξης, την αναπαραγωγή μοτίβων και μελωδιών και 

την κινητική έκφραση μέσω της μουσικής με εξαίρεση ένα παιδί το οποίο δεν 

συμμετέχει στη δημιουργική κίνηση, το χορό και το θέατρο. Επίσης, περισσότερα από 

τα μισά παιδιά ανταποκρίνονται με ευχαρίστηση σε κάθε καλλιτεχνική δημιουργία ή 

εκδήλωση. Αντιθέτως, μισά σχεδόν από τα παιδιά του ερευνητικού δείγματος εν μέρει 

κάνουν διερευνήσεις αναφορικά με τα διάφορα υλικά της τέχνης με αποτέλεσμα να 

δυσκολεύονται στη διαχείριση και στη χρήση αυτών των υλικών προκειμένου να 

εκφραστούν με ποικίλους τρόπους. 
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Αναφορικά με τις επιδιωκόμενες δεξιότητες της φυσικής αγωγής, διαπιστώθηκε 

ότι στην αρχή του σχολικού έτους η πλειοψηφία των παιδιών του ερευνητικού 

δείγματος διέθετε αρκετές κινητικές δεξιότητες. Ταυτόχρονα, όλα τα παιδιά έχουν 

κατακτήσει επαρκώς τις δεξιότητες ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας και είναι 

εξοικειωμένα αναφορικά με τη χρήση διάφορων εργαλείων γραφής ή ζωγραφικής 

επιδεικνύοντας έλεγχο και ακρίβεια στις κινήσεις τους. Επιπλέον, όλα τα παιδιά 

μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται ενώ, αντίθετα, ένα πολύ μικρό ποσοστό παιδιών δεν 

αντιλαμβάνεται ακόμη τη σημασία της τήρησης των κανόνων ασφαλείας. 

Ως προς τις Τ.Π.Ε., διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των παιδιών χρησιμοποιεί 

τις Τ.Π.Ε. με το σωστό και ενδεδειγμένο ασφαλή τρόπο, αναγνωρίζει τις βασικές 

λειτουργίες ενός υπολογιστικού συστήματος και αντιλαμβάνεται τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

ως μέσο ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Παρ’ όλα αυτά, περισσότερα 

από τα μισά παιδιά δεν έχουν κατακτήσει επαρκώς τη δεξιότητα να διαχειρίζονται 

κάποιες ψηφιακές συσκευές, να δημιουργούν μοτίβα και μετασχηματισμούς με 

διάφορα λογισμικά, να χρησιμοποιούν λογισμικά σχεδίασης, αναπαραγωγής και 

καταγραφής ήχου/βίντεο και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους χρησιμοποιώντας τις 

Τ.Π.Ε. στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου. Επιπρόσθετα, το σύνολο των παιδιών 

του ερευνητικού δείγματος δεν έχει κατακτήσει καθόλου τη δεξιότητα έκφρασης, 

επικοινωνίας και συνεργασίας μέσω της χρήσης του διαδικτύου, ενώ ένα υψηλό 

ποσοστό παιδιών δεν μπορεί να υλοποιήσει αναζητήσεις, διερευνήσεις ή να οργανώσει 

πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το διαδίκτυο. Εξίσου 

υψηλό είναι το ποσοστό των παιδιών του δείγματος που αδυνατούν να 

αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

 

6.3 Αποτελέσματα ανάλυσης περιεχομένου των συνεντεύξεων με τους γονείς 

(χρονική περίοδος Δεκέμβριος 2015) 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας περιλαμβάνουν τις απόψεις των 

γονέων σχετικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο σε δυο 

διαφορετικές χρονικές στιγμές: α) στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς (χρονική 

περίοδος του Δεκεμβρίου 2015), και β)  στο τέλος αυτής (χρονική περίοδος του Ιουνίου 

2016). Στην έρευνα έλαβαν μέρος 18 άτομα, εκ των οποίων το 72,2% ήταν γυναίκες 
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και το 27,8% ήταν άνδρες. 

Αρχή ακαδημαϊκής χρονιάς (χρονική στιγμή 1) 

Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου ανέδειξε τρεις θεματικές ενότητες άμεσα 

συνδεόμενες με την έννοια της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο: α) την πρόοδο του 

παιδιού, β) τις διαστάσεις της αξιολόγησης του παιδιού, και γ) τον τρόπο αξιολόγησής 

του. 

Η  πρόοδος του παιδιού 

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιελάμβανε δυο κατηγορίες: α) η εξέλιξη 

που συστάθηκε από μια υποκατηγορία: η «σύγκριση των ικανοτήτων», και β) η 

μαθησιακή επίδοση που εμπεριείχε δύο υποκατηγορίες: οι «αλλαγές» και οι 

«ελλείψεις». Στο Διάγραμμα 6.2 που ακολουθεί αποτυπώνεται συνοπτικά η πρώτη 

θεματική ενότητα σε σχέση με την πρόοδο του παιδιού. 

 

Διάγραμμα 6.2 Η 1η θεματική ενότητα (η πρόοδος του παιδιού): κατηγορίες, 

υποκατηγορίες, κώδικες (χρονική στιγμή 1) 

α) Η πρόοδος και η εξέλιξη του παιδιού 
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Σχεδόν αρκετοί από τους ερωτηθέντες γονείς περιέγραψαν την έννοια της 

αξιολόγησης ως μια διαδικασία καταγραφής της μαθησιακής εξέλιξης του παιδιού τους 

μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου. Ενδεικτικά ορισμένοι γονείς ανέφεραν: 

«Βασικά με την αξιολόγηση, αξιολογώ το βαθμό ανάπτυξης του παιδιού μου μέσα 

στην τάξη. Δηλαδή ο τρόπος που σκεφτόταν ο Σ. πριν μπει (στην τάξη), ο τρόπος που 

σκέφτεται τώρα, που γράφει, που διαβάζει…Όλη η εξέλιξη και η πρόοδος του Σ. 

αποτυπώνεται μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης» (Μαμά Κ.Σ.) 

«Μια διαδικασία που χρησιμοποιείτε εσείς οι νηπιαγωγοί για να διαπιστώσετε τις 

επιδόσεις και την εξέλιξη που παρουσιάζει κάθε παιδί» (Μπαμπάς Χ.Α.) 

 «Αξιολόγηση είναι από πού ξεκινάει ένα παιδί, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, τι έχει 

περάσει και τι πρόοδο έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα. Όλα αυτά τα παρατηρώ, 

προσπαθώ να τα καταλάβω και να τα εξηγήσω και στη συνέχεια τα αξιολογώ» (Μαμά 

Σ.Β.) 

β) Η μαθησιακή επίδοση του παιδιού 

Επίσης, κάποιοι από τους γονείς ανέφεραν ότι η αξιολόγηση είναι ένας τρόπος 

ή ένα μέσο για τον εντοπισμό των πιθανών ελλείψεων και προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει ένα παιδί κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο νηπιαγωγείο. 

Χαρακτηριστικά κάποιοι γονείς παιδιών αναφέρουν: 

«Αξιολόγηση σημαίνει ότι αξιολογώ την πρόοδό του, τις ελλείψεις που έχει και 

μετά το σχολείο πώς διαμορφώνεται όλο αυτό, ο χαρακτήρας του, η συμπεριφορά του, η 

κοινωνικότητά του που είναι βασικό, πώς εντάσσεται μέσα στο κοινωνικό σύνολο ενώ 

πριν δεν ήταν έτσι.  Με την αξιολόγηση κοιτάω την πρόοδο και τυχόν ελλείψεις σε σχέση 

με όλα αυτά» (Μαμά Λ.Ρ.) 

«Είναι ένας τρόπος για να μπορεί κάποιος να διορθώσει ίσως κάποια λάθη, 

κάποιες ενέργειες που κάνει και είναι λάθος και είναι καλό να γίνεται μια αξιολόγηση 

για να διορθώνονται όλα αυτά...βελτιώνεις πράγματα διορθώνοντας κάποια λάθη ή 

αδυναμίες»  (Μπαμπάς Σ.Α.) 

«Με την αξιολόγηση καταλαβαίνεις σαν δάσκαλος του παιδιού τα προβλήματα 

που μπορεί να έχει σχετικά με τους στόχους που βάζετε. Όταν ακολουθείτε καθημερινά 

ένα πρόγραμμα στην τάξη, κάνοντας την αξιολόγηση, βλέπετε τις προσπάθειες των 
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παιδιών σε σχέση με το πρόγραμμά σας αλλά και τις αδυναμίες τους να ανταπεξέλθουν 

σε αυτό» (Μαμά Γ.Π.)  

Τέλος, για κάποιους γονείς η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί ένα χρήσιμο 

εργαλείο για να διαπιστωθεί εάν επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έχουν 

τεθεί από το/τη νηπιαγωγό και ένα μέσο λήψης αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρίζονται: 

«Κατά τη γνώμη μου, η αξιολόγηση, είναι ένας τρόπος να διαπιστώσουμε εμείς 

οι γονείς πόσο επιτυγχάνονται κάποιοι στόχοι που έχετε βάλει για το συγκεκριμένο παιδί 

και για την ομάδα. Ένα εργαλείο δηλαδή πιο πολύ για να βοηθήσει να σκεφτείτε πώς θα 

κινηθείτε παρακάτω, τι χρειάζεται περισσότερο, τι αποφάσεις θα πάρετε, τι πήγε καλά, τι 

να αποφύγετε. Ναι, είναι χρήσιμη, πολύ χρήσιμη» (Μπαμπάς Γ.Α.) 

«Σίγουρα με την αξιολόγηση καταλαβαίνετε πολλά πράγματα για κάθε παιδί. 

Όταν τελειώνει αυτή η διαδικασία για κάθε παιδί, σκέφτεστε πράγματα που είναι 

σημαντικά για την εξέλιξη και την πρόοδό τους, τα μελετάτε και τα εφαρμόζετε από την 

αρχή πάνω σε καινούριες βάσεις. Με την αξιολόγηση αποφασίζετε τι θα κάνετε μετά στο 

πρόγραμμα και η κάθε αλλαγή φαίνεται καθαρά στην πρόοδό τους καθώς περνάει η 

σχολική χρονιά» (Μαμά Δ.Ε.) 

«Η αξιολόγηση βοηθάει κάθε νηπιαγωγό να δει, αρχικά, την πορεία του κάθε 

παιδιού. Ανάλογα με την εξέλιξη και την πρόοδο που παρουσιάζει, εσείς διαπιστώνετε τι 

πήγε καλά, πού βελτιώθηκε το παιδί, σε τι χρειάζεται βοήθεια…Νομίζω με αυτή τη 

διαδικασία αποφασίζετε μετά τι θα κάνετε τόσο για κάθε παιδί όσο και για ολόκληρη την 

τάξη ώστε να τους βοηθήσετε όλους να εξελιχθούν προς το καλύτερο» (Μπαμπάς Η.Π.)  

Οι διαστάσεις της αξιολόγησης του παιδιού 

Αυτή η θεματική ενότητα περιελάμβανε δυο κατηγορίες: α) η ενημέρωση του 

γονέα που περιείχε δυο υποκατηγορίες: η «συνεργασία με το/τη νηπιαγωγό» και η 

«εικόνα του νηπίου», και  β) η πληροφόρηση των νηπιαγωγών που είχε δυο 

υποκατηγορίες: η «εικόνα του νηπίου» και «οι αδυναμίες του νηπίου». Στο Διάγραμμα 

6.3 που ακολουθεί αποτυπώνεται συνοπτικά η δεύτερη θεματική ενότητα αναφορικά 

με τις διαστάσεις της αξιολογικής διαδικασίας του παιδιού. 
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Διάγραμμα 6.3 Η 2η θεματική ενότητα (οι διαστάσεις της αξιολόγησης του παιδιού): 

κατηγορίες, υποκατηγορίες, κώδικες (χρονική στιγμή 1) 

α) Η ενημέρωση των γονέων 

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες γονείς απάντησαν ότι η διαδικασία της 

αξιολόγησης είναι χρήσιμη τόσο για το/τη νηπιαγωγό όσο και για τους ίδιους. Από το 

σύνολο των ερωτώμενων που απάντησαν θετικά για την χρησιμότητα της αξιολόγησης 

για τους ίδιους τους γονείς, η πλειοψηφία πιστεύει πως η διαδικασία της αξιολόγησης 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς τους μεταφέρει την εικόνα και το μαθησιακό προφίλ 

των παιδιών τους που αυτοί δεν βλέπουν στο περιβάλλον του σπιτιού. Κάποιοι γονείς 

αναφέρουν χαρακτηριστικά: 

«...οι γονείς πολλές φορές εθελοτυφλούμε και δεν βλέπουμε στην καθημερινότητά 

μας πράγματα που μπορείτε να τα επισημάνετε εσείς μέσα από το χώρο του 

νηπιαγωγείου» (Μαμά Δ.Ζ.) 

«Εσείς (οι νηπιαγωγοί) είστε αρκετές ώρες με τα παιδιά μας, από το πρωί έως το 

μεσημέρι, εγώ ενδιαφέρομαι για το  τι θα φάει, τα ρούχα, τα παιχνίδια, τον ελεύθερο 

χρόνο – έχω άλλες ανησυχίες....Είναι χρήσιμη η αξιολόγηση γιατί βλέπετε αρκετά 

πράγματα στα παιδιά καθημερινά που εμείς δεν τα βλέπουμε, δεν είμαστε τόσο ειδικοί ή 

διαβασμένοι όσο εσείς»  (Μαμά Α.Β.) 
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«Εσείς οι νηπιαγωγοί βλέπετε καθαρά πράγματα, πολλά και αναλυτικά που ίσως 

εμείς οι γονείς στο σπίτι δε θα τα δούμε τόσο εύκολα» (Μπαμπάς Α.Μ.)   

«…με το να είναι τα παιδιά τόσες ώρες στο νηπιαγωγείο, κάνουν τόσα πράγματα 

που εμείς οι γονείς δεν τα πολυξέρουμε…Η αξιολόγηση βοηθάει εσάς (τους νηπιαγωγούς) 

να δείτε πώς πάνε τα παιδιά μας και εμάς (τους γονείς) να αντιληφθούμε τι ξέρουν και τι 

μπορούν να κάνουν ανεξάρτητα κάποιες φορές με αυτά που μας δείχνει η συμπεριφορά 

τους εδώ στο σπίτι. Πολλές φορές κάνουν περισσότερα στο σχολείο από ό,τι στο σπίτι και 

αυτό είναι καλό να το μαθαίνουμε από εσάς (τους νηπιαγωγούς)» (Μπαμπάς Ε.Κ.) 

Επίσης, η διαδικασία της αξιολόγησης δίνει τη δυνατότητα στους γονείς, σε 

συνεργασία με το/τη νηπιαγωγό, να ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα και να βοηθά 

το παιδί του αντίστοιχα στο οικογενειακό περιβάλλον. Αρκετοί γονείς μιλούν 

χαρακτηριστικά για αυτή τη δυνατότητα: 

«Όταν ενημερώνομαι για το παιδί μου, καταλαβαίνω τις προσπάθειες που 

καταβάλει καθημερινά. Αν δυσκολεύεται, φυσικά και θα το βοηθήσουμε όλοι μαζί…Και 

εμείς στο σπίτι όσο μπορούμε αλλά και οι νηπιαγωγοί στο σχολείο…» (Μαμά Σ. Κ.) 

«Ναι, είναι χρήσιμη για όλους. Με το να μιλάμε αυτή τη στιγμή για το παιδί μας, 

βελτιώνει και εμάς τους γονείς να διορθώσουμε πιθανά λάθη μας που κάνουμε στο σπίτι 

ενώ δε θα πρέπει να γίνονται αλλά και εσάς τους νηπιαγωγούς για να προχωρήσετε στη 

δουλειά σας. Και φυσικά, όλοι μαζί σε συνεργασία μπορούμε να προσφέρουμε πολλά στα 

παιδιά» (Μπαμπάς Λ.Κ.) 

«Μαθαίνω πράγματα για το παιδί μου που κάνει μέσα στην τάξη είτε μόνος του 

είτε με άλλα παιδιά. Πρέπει να ενημερώνομαι ώστε, αν υπάρχει πρόβλημα, να τον 

βοηθήσουμε ανάλογα» (Μαμά Μ.Γ.) 

«Πολλά πράγματα για τον Γ. δε τα ξέρω γιατί δουλεύω πολλές ώρες και δεν τον 

βλέπω πραγματικά. Πρέπει να ενημερώνομαι ώστε, αν διαπιστώσετε κάτι, να τον 

βοηθήσουμε όπως μπορούμε» (Μαμά Κ.Γ.) 

«Όλα τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου λείπουν 

αναγκαστικά πολλές ώρες από το σπίτι. Με τις δουλειές που κάνουμε δεν προλαβαίνουμε 

άθελά μας κάποιες φορές να τα δούμε πώς μεγαλώνουν και εξελίσσονται. Όταν έχουμε 

καλά πλαίσια συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ μας (γονείς και νηπιαγωγοί), 

μπορούμε να τους προσφέρουμε πολλά πράγματα από κοινού. Ειδικά, αν βλέπετε (οι 
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νηπιαγωγοί) ζητήματα προβληματικά με τα παιδιά μας, πρέπει να μας τα λέτε και να 

συνεργαζόμαστε για την επίλυσή τους. Καλό είναι και στο σπίτι εμείς οι γονείς να χτίζουμε 

με τις προσπάθειες μας πάνω σε ό,τι προσφέρετε και προσπαθείτε καθημερινά στα παιδιά 

μας » (Μαμά Δ.Ε.) 

«Ναι, βοηθάει η αξιολόγηση. Ίσως κάποια πράγματα να μην τα έχουν 

διαπιστώσει οι γονείς και εσείς τα βλέπετε στο χώρο του σχολείου με πιο έμπειρο μάτι...» 

(Μαμά Α.Ν.) 

β) Η πληροφόρηση των νηπιαγωγών 

Οι γονείς που απάντησαν θετικά για την χρησιμότητα της διαδικασίας της 

αξιολόγησης στο/στη νηπιαγωγό θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βοηθηθεί 

στο να ανιχνεύει τα προβλήματα και τις πιθανές αδυναμίες των μικρών παιδιών και 

έτσι να υποστηριχθεί το κάθε παιδί με αποτελεσματικούς τρόπους. Μερικοί γονείς 

αναφέρουν χαρακτηριστικά: 

«... είναι χρήσιμη. Αλλά εσείς (οι νηπιαγωγοί) είναι δικό σας θέμα να γίνει η 

αξιολόγηση, γνωρίζετε καλύτερα από εμάς (τους γονείς). Εσείς έχετε τα παιδιά εδώ πέρα 

περισσότερες ώρες κάθε μέρα...βλέπετε τις αδυναμίες τους, πού δυσκολεύονται, σε τι 

χρειάζονται περισσότερη βοήθεια» (Μπαμπάς Α.Χ.)  

«...πιστεύω ότι είναι χρήσιμη. Πρέπει να γίνεται. Καταλαβαίνετε πράγματα για τα 

παιδιά και τα βοηθάτε όταν πρέπει και όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη» (Μαμά Γ.Α.) 

«...δείχνει τι κάνει, πώς περνάει καθημερινά στο σχολείο, πού είναι καλός και 

πού συναντάει δυσκολίες, τι είναι αυτό που τον ενδιαφέρει και του αρέσει πιο πολύ εδώ, 

ποια είναι τα δυνατά και αδύνατά του σημεία…» (Μαμά Α.Β.) 

Οι τρόποι αξιολόγησης των παιδιών 

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιελάμβανε τρεις κατηγορίες: α) το 

περιεχόμενο της αξιολόγησης που εμπεριείχε δυο υποκατηγορίες: «το είδος της 

αξιολόγησης» και η «γνωστική περιοχή της αξιολόγησης», β) η συχνότητα αξιολόγησης 

που περιελάμβανε δυο υποκατηγορίες: η «τακτική ενημέρωση» και η «κατά κρίση 

ενημέρωση», και γ) οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της αξιολόγησης, στην οποία 

συμπεριλαμβάνονταν δυο υποκατηγορίες: οι «άμεσα εμπλεκόμενοι» και οι «έμμεσα 

εμπλεκόμενοι». Το Διάγραμμα 6.4 που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά την τρίτη 
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θεματική ενότητα που προέκυψε σε σχέση με τους τρόπους αξιολόγησης των μικρών 

παιδιών. 

 

Διάγραμμα 6.4 Η 3η θεματική ενότητα (οι τρόποι αξιολόγησης των παιδιών): 

κατηγορίες, υποκατηγορίες, κώδικες (χρονική στιγμή 1) 

α) Το περιεχόμενο της αξιολόγησης 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων γονιών, σύμφωνα με τις αναφορές τους, θα 

ήθελε να ενημερώνεται για την αξιολόγηση των παιδιών στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου 

μέσα από τη διεξαγωγή προσωπικών συναντήσεων με το/τη νηπιαγωγό και σε 

προφορικό επίπεδο. Ενδεικτικές είναι οι αναφορές των γονέων: 

«Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνετε τώρα, θα μιλήσετε (για το Γ.) με ατομική 

συζήτηση. Αυτό που γίνεται με την κάθε μητέρα για το κάθε παιδί (χωριστά). Είναι 

προτιμότερο να γίνεται έτσι» (Μαμά Γ.Μ.) 

«Να είναι προγραμματισμένες για να μπορούμε κι εμείς να φτιάξουμε το 

πρόγραμμά μας. Σε ατομικό επίπεδο μπορείς να μιλήσεις πολύ καλύτερα και να μπεις σε 

περισσότερες λεπτομέρειες και αναφορές που μπροστά σε άλλους γονείς ντρέπεσαι να 

πεις» (Μπαμπάς Α.Μ.) 

«Σε ατομικό επίπεδο θα είναι φυσικά καλύτερα. Φυσικά, η προγραμματισμένη 
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συνάντηση απαιτεί χρόνο και προετοιμασία για εσάς αλλά έτσι μαθαίνουμε και εμείς οι 

γονείς πολλά πράγματα για το παιδί μας» (Μπαμπάς Α.Χ.) 

Όσον αφορά τη γνωστική περιοχή της αξιολόγησης που επιθυμούν οι γονείς να 

αξιολογείται περισσότερο από τους/τις εκπαιδευτικούς, η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων δήλωσε πως θέλει να ενημερώνεται για όλες τις γνωστικές περιοχές, 

όπως αυτές καθορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, ενώ κάποιοι 

γονείς δήλωσαν πως ενδιαφέρονται πιο πολύ για το πλαίσιο της συμπεριφοράς των 

παιδιών τους, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Κάποιοι γονείς αναφέρουν 

χαρακτηριστικά: 

«Καλό θα ήταν να υπάρχει ενημέρωση σε όλες τις μαθησιακές περιοχές. Αν 

αφήσουμε κάποιο στάδιο και πιάσουμε ένα άλλο, ίσως πάλι εκεί που είμαστε σίγουροι 

ότι το παιδί τα πάει καλά, ας πούμε στα γράμματα, και λέμε ότι υστερεί στην αριθμητική, 

στα μαθηματικά, άμα κλείσουμε εκεί πέρα θα αφήσουμε το άλλο κομμάτι. Θεωρώ ότι 

πρέπει να γίνεται ένας κύκλος σε όλα» (Μαμά Α.Ν.) 

«Είναι χρήσιμο νομίζω να υπάρχει ενημέρωση σε όλα. Μια συνολική 

πληροφόρηση σε όλα και να μην ξεχωρίζουμε κάτι παραπάνω από τα άλλα γιατί όλα είναι 

σημαντικά θεωρώ σε αυτή την τρυφερή και ευαίσθητη ηλικία» (Μαμά Α.Π.) 

«Για μένα με ενδιαφέρει πάνω από όλα η συμπεριφορά της, το πιο βασικό. Η 

προσωπική και κοινωνική της ανάπτυξη. Ναι, είναι το πιο βασικό. Δε θα με ενδιέφερε 

τόσο το γνωστικό κομμάτι όσο η συμπεριφορά της απέναντι στα άλλα παιδιά αλλά και 

στους νηπιαγωγούς και στους ενήλικες γενικά» (Μαμά Ε.Κ.)   

β) Η συχνότητα της αξιολόγησης 

Πολλοί από τους ερωτηθέντες γονείς απάντησαν πως η διαδικασία της 

αξιολόγησης θα πρέπει να γίνεται κάθε τρίμηνο και σε κάποιες περιπτώσεις όποτε το 

κρίνει ο/η ίδιος/α ο/η νηπιαγωγός, εφόσον χρειάζεται και ανάλογα με τις περιπτώσεις 

και τις εκάστοτε συνθήκες. Μερικοί γονείς αναφέρουν: 

«Νομίζω ότι κάθε τρίμηνο θα ήταν καλό να γίνεται η αξιολόγηση του κάθε 

παιδιού, όπως γίνεται και τώρα δηλαδή στο σχολείο» (Μπαμπάς Σ.Α.) 

«Ανά τρεις μήνες είναι ό,τι καλύτερο γιατί προλαβαίνετε και εσείς να μαζέψετε το 

ανάλογο υλικό για την εξέλιξη των παιδιών μας και να μας ενημερώσετε για την πρόοδο 
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τους» (Μαμά Γ.Β.) 

«Όποτε μπορεί και ο εκπαιδευτικός να μην τον κουράζει συνέχεια αυτό με 

ερωτήσεις από τους γονείς. Καλό θα ήταν ανά τρίμηνο. Να μαζεύει το ανάλογο υλικό και 

με βάση όσα βλέπει να προχωρά στην επόμενη αξιολόγηση» (Μαμά Μ.Α.) 

«...εγώ οτιδήποτε παρατηρείτε και κάθε μέρα να μου λέτε για την Ε., θα μου 

άρεσε. Τώρα αν εσείς κρίνετε ότι πρέπει να γίνεται ανά τρίμηνο, όπως γινόταν παλιότερα 

στο νηπιαγωγείο, είναι δικό σας θέμα» (Μαμά Ε.Κ.) 

γ) Οι εμπλεκόμενοι στην αξιολόγηση 

Τέλος, αναφορικά με την εμπλοκή των ατόμων στις διαδικασίες της 

αξιολόγησης των παιδιών, οι απόψεις είναι ποικίλες και διαφορετικές. Μερικοί 

συμμετέχοντες απάντησαν πως θεωρούν ότι χρειάζεται η εμπλοκή όλων των 

ενδιαφερομένων (παιδί-νηπιαγωγός-γονέας), κάποιοι άλλοι υποστήριξαν ότι 

χρειάζεται να εμπλέκεται μόνο ο/η νηπιαγωγός ενώ άλλοι γονείς θεωρούν ότι οι 

νηπιαγωγοί μαζί με τα παιδιά πρέπει να αλληλεπιδρούν, να συναποφασίζουν και να 

εμπλέκονται στις διαδικασίες αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο. Χαρακτηριστικές είναι οι 

απόψεις ορισμένων γονέων: 

«Θεωρώ ότι πιο ολοκληρωμένη θα ήταν η αξιολόγηση, αν μπορούν να 

συμμετέχουν όλοι (γονείς, παιδί και νηπιαγωγοί). Αυτό, αν γίνει, μπορεί να έχει καλά 

αποτελέσματα και όφελος για όλους» (Μαμά Δ.Ζ.) 

«Νομίζω ότι στο σχολείο την αξιολόγηση πρέπει να την κάνει ο εκπαιδευτικός 

και στο σπίτι εμείς οι γονείς να παρακολουθούμε (το παιδί) πώς φέρεται και να 

αξιολογούμε, όπως μπορούμε, τις δυνατότητές του. Αν έχουμε χρόνο, μπορούμε και εμείς 

να βοηθήσουμε» (Μαμά Γ.Κ.) 

«Οι νηπιαγωγοί είναι οι κατάλληλοι για την αξιολόγηση πιστεύω. Όλοι μαζί θα 

μπορούσαμε να βοηθήσουμε αλλά τον κύριο λόγο τον έχουν οι εκπαιδευτικοί» (Μαμά 

Ε.Κ.) 

«Θεωρώ σε συνεργασία τα παιδιά με τους νηπιαγωγούς. Όλοι μπορούν να 

βοηθήσουν αρκεί τα παιδιά να έχουν την καθοδήγηση που χρειάζονται από τους 

νηπιαγωγούς για το πώς θα το κάνουν. Αν καταλάβουν την αξιολόγηση πώς γίνεται, θα 

έχουν αυτοπεποίθηση και θα καταφέρνουν περισσότερα πράγματα όχι μόνο στο 
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νηπιαγωγείο αλλά και στη ζωή τους γενικότερα. Νηπιαγωγοί και παιδιά, όταν 

συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν, μπορούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο σε όλη αυτή 

την αξιολογική προσπάθεια» (Μπαμπάς Α.Χ.) 

 

6.4 Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός του ερευνητή-εκπαιδευτικού 

 

Μελετώντας τα δεδομένα που προέκυψαν από την αξιολόγηση των παιδιών και 

από τις συνεντεύξεις με τους γονείς κατά το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους, ο 

ερευνητής-εκπαιδευτικός μαζί με τα μέλη της ομάδας της έρευνας δράσης προχώρησαν 

στην ερμηνεία τους και στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και των 

πρακτικών που ακολουθήθηκαν. Η αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του 

πρώτου τριμήνου (φθινόπωρο) εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση του/της εκπαιδευτικού, 

στον αναστοχασμό του/της στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, στην καταγραφή 

των αντιδράσεων των παιδιών σε σχέση με το φάκελο αξιολόγησης και των γονέων σε 

σχέση με την εφαρμογή της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και στον επανασχεδιασμό 

της δράσης για το δεύτερο τρίμηνο (χειμώνας). 

Ξεκινώντας από τη χρήση του φακέλου εργασιών (portfolio) κατά το πρώτο 

τρίμηνο, κατέστη εμφανές ότι υπήρξαν δυσκολίες κατά την αρχική του εφαρμογή. 

Αρκετά παιδιά επιθυμούσαν να τοποθετούν συνεχώς τις εργασίες τους στο portfolio 

τους χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια που είχαν τεθεί εξαρχής από το/τη 

νηπιαγωγό. Επίσης, άλλα παιδιά δεν είχαν κατανοήσει επαρκώς τη σημασία της χρήσης 

του φακέλου εργασιών καθώς τον ταύτιζαν και τον μπέρδευαν με το συρτάρι στο οποίο 

φύλαγαν τις καθημερινές τους εργασίες. Επιπλέον, κάποια παιδιά δυσκολεύονταν να 

τεκμηριώσουν και να αιτιολογήσουν την απόφασή τους για την τοποθέτηση μιας 

εργασίας στο portfolio τους. Στο ημερολόγιό του, ο ερευνητής-εκπαιδευτικός γράφει 

χαρακτηριστικά τις πρώτες εντυπώσεις από την εφαρμογή και χρήση των portfolios: 

«Πράγματι, τα portfolios έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των παιδιών. Τα 

περισσότερα παιδιά θέλουν συνέχεια να βάζουν τις εργασίες τους στο portfolio. Τους 

τονίζω συνεχώς και τους επαναλαμβάνω τα κριτήρια που θέσαμε και που πρέπει να 

έχουμε στο μυαλό μας, όταν θέλουμε να βάλουμε μία εργασία στο portfolio. Όταν κάποιο 

παιδί δεν τα θυμάται, του τα υπενθυμίζω τόσο εγώ όσο και η συνάδελφός μου. Χαίρομαι 
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πραγματικά που τα παιδιά παίρνουν πρωτοβουλίες, νιώθουν περήφανα για ό,τι έχουν 

δημιουργήσει και μου ζητούν, χωρίς να τους το αναφέρω, να βάλουν την εργασία τους 

στο portfolio τους χρησιμοποιώντας τις περισσότερες φορές τα δικά τους επιχειρήματα.  

Έως τώρα, έχω διαπιστώσει ότι τα νήπια έχουν καταλάβει πιο εύκολα πώς θα 

χρησιμοποιούν τον φάκελο τους στην καθημερινότητα του σχολείου συγκριτικά με τα 

προνήπια. Είναι εντυπωσιακό ότι καθημερινά άλλωστε πασχίζουν να κάνουν ωραίες 

ζωγραφιές με πολλά χρώματα και διάφορα υλικά, προσπαθούν να γράψουν το όνομά 

τους με ή χωρίς τη βοήθειά μου, προσέχουν οι εργασίες τους να μην είναι τσαλακωμένες 

ή μουντζουρωμένες και προσπαθούν να μου εξηγήσουν για ποιο λόγο πρέπει να μπει στο 

portfolio. Χρησιμοποιούν έξυπνα επιχειρήματα που πολλές φορές με ξαφνιάζουν. 

Παράλληλα, βλέπω ότι μερικά παιδιά δεν προσεγγίζουν εύκολα το portfolio γιατί 

μάλλον δεν το έχουν καταλάβει. Παρόλο που η εργασία τους έχει νόημα για μένα και 

αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες, εν τούτοις παρατηρώ πως την τοποθετούν στο 

συρτάρι. Είναι λογικό καθώς είμαστε στον Οκτώβριο ακόμη και πιστεύω ότι είναι ακόμη 

νωρίς. Πρέπει να εξηγήσω πάλι στα παιδιά και να κινητοποιήσω το ενδιαφέρον τους 

όσον αφορά την ύπαρξη του portfolio αλλά και να τους καθοδηγήσω ώστε να είναι σε 

θέση να “αξιολογούν” σιγά-σιγά τις προσπάθειες τους μέσα από διάφορα μέσα 

αναπαράστασης που επιλέγουν. Κατανοώ ότι είναι δύσκολο για ένα παιδί αυτής της 

ηλικίας να “αξιολογεί” τον εαυτό του αλλά νομίζω πως με την καθοδήγηση και τη 

συνδρομή των νηπιαγωγών θα εξοικειωθεί με το portfolio και θα τα καταφέρει να 

ενεργοποιηθεί και να εμπλακεί σε όλη αυτή τη διαδικασία» (Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, 

σελ. 69). 

Εν συνεχεία, αναλύοντας τα δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με 

τους γονείς κατά την πρώτη ενημερωτική συνάντηση, διαπιστώνεται ότι οι γονείς είναι 

αρκετά ενημερωμένοι με τις διαδικασίες της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο. Ελάχιστοι 

γονείς έδειξαν να έχουν άγνοια όσον αφορά την αξιολόγηση των μικρών παιδιών στο 

νηπιαγωγείο καθώς οι περισσότεροι ήταν εξοικειωμένοι κυρίως με τη χρήση του 

portfolio στο νηπιαγωγείο αφού εφαρμοζόταν τα τελευταία δέκα χρόνια στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Οι γονείς δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την εξέλιξη 

και την πρόοδο των παιδιών τους και συναινούν θετικά ως προς τη χρήση 

εναλλακτικών προσεγγίσεων αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο.  
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Οι θετικές τους στάσεις επιβεβαιώθηκαν άλλωστε μέσα από τις ενημερωτικές 

συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους/τις νηπιαγωγούς με τη λήξη του πρώτου 

τριμήνου στο νηπιαγωγείο. Αποτιμώντας τις συνεντεύξεις με τους γονείς που 

υλοποιήθηκαν στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση στα τέλη του φθινοπώρου, ο 

ερευνητής-εκπαιδευτικός αναφέρει χαρακτηριστικά στο ημερολόγιό του: 

«…τελειώνοντας με τις πρώτες συνεντεύξεις με τους γονείς οφείλω να τονίσω 

πως μου έφυγε ένα βάρος και ένα αδικαιολόγητο άγχος. Γνώριζα αρκετούς γονείς ήδη 

από παλιότερα χρόνια, όπου φοιτούσαν τα μικρότερα τους παιδιά, αλλά ένιωθα κάπως 

άβολα στην αρχή με την επίσημη διαδικασία που ακολουθείται σε μια συνέντευξη. 

Ευτυχώς, τόσο για μένα όσο και για τους ίδιους τους γονείς, το κλίμα ήταν τόσο φιλικό, 

ευχάριστο και θετικό που όλα πήγαν καλά. Μέσα από τη συνέντευξη αποκόμισα πολλά 

πράγματα για τον τρόπο που σκέφτονται για το νηπιαγωγείο, την αξιολόγηση των παιδιών 

τους, το ρόλο των εκπαιδευτικών, το ενδιαφέρον τους για την πρόοδο, την εξέλιξη και τη 

γενικότερη συμπεριφορά των παιδιών τους και πολλά άλλα. 

Χαίρομαι ειλικρινά που έδειξαν ενδιαφέρον και εμπιστοσύνη σε όλη αυτή την 

προσπάθεια που κάνουμε προς όφελος των παιδιών. Αναγνώρισαν σε μεγάλο βαθμό τον 

επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται στο σχολείο, 

το ενδιαφέρον για την ευημερία και την εξέλιξη όλων των παιδιών. Μου έκαναν αρκετές 

ερωτήσεις όσον αφορά την αξιολόγηση της προόδου των μικρών παιδιών και εισέπραξα 

πραγματικά από τις απορίες και τα λεγόμενά τους πόσο ενδιαφέρονται, έστω και από 

αυτή την κρίσιμη ηλικία, να πάνε όλα καλά στα παιδιά τους και να προχωρήσουν στο 

μέλλον χωρίς προβλήματα. 

Αρκετοί γονείς, έχοντας την εμπειρία της εφαρμογής του portfolio στα μικρότερά 

τους παιδιά, ήταν ήδη ενημερωμένοι για το θέμα αυτό. Φάνηκαν να επιθυμούν σε μεγάλο 

βαθμό να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους σε τακτά χρονικά διαστήματα 

αλλά και να συμμετέχουν σε άτυπες αξιολογικές διαδικασίες στο σπίτι με την καθοδήγηση 

των νηπιαγωγών. Είναι ευχάριστο πάντως, ακούγοντας τέτοιες απόψεις, και συνάμα μια 

ενδιαφέρουσα πρόκληση να διευρύνονται στη σημερινή εποχή οι ορίζοντες επικοινωνίας 

και συνεργασίας ανάμεσα σε γονείς και νηπιαγωγούς. 

Ταυτόχρονα, μέσα από τις συνεντεύξεις διαπίστωσα ότι οι γονείς χρειάζονται 

κάποιες πρακτικές υποδείξεις προκειμένου να ενισχύσουν με το δικό τους τρόπο το 

περιβάλλον μάθησης του σπιτιού. Αρκετοί γονείς ζήτησαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη 
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και τη μάθηση των παιδιών τους στο σπίτι και να συμμετέχουν άτυπα σε διαδικασίες 

αξιολόγησης ώστε να υπάρξει αλληλεπίδραση με το νηπιαγωγείο και να υιοθετηθεί έτσι 

μια προοπτική συνεργασίας και συνέχειας στη μάθηση.  Θεωρώ πως πραγματικά με αυτές 

τις σκέψεις τους επιθυμούν τα καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα για την πρόοδο των 

παιδιών τους. Άλλωστε, η ενεργός ανάμειξη της οικογένειας στην εκπαίδευση των 

παιδιών αναντίρρητα μπορεί να είναι αποτελεσματική και εποικοδομητική για κάθε 

παιδί. 

Μέσα από τις συνεντεύξεις με τους γονείς διαπίστωσα πόσο χρήσιμη τελικά είναι 

η διεξαγωγή των ενημερωτικών συναντήσεων. Έχοντας στα χέρια μου το portfolio κάθε 

παιδιού και τις συνοπτικές αναφορές κατάφερα να ευαισθητοποιήσω τους γονείς στη 

σημασία που έχει να αναγνωρίζουμε συνεχώς τις προσπάθειες των μικρών παιδιών, να 

βλέπουμε την πορεία τους συνολικά στο πέρασμα του χρόνου, να εστιάζουμε στη 

διαδικασία που ακολουθεί κάθε παιδί ατομικά στην κατάκτηση της γνώσης και να 

επιβραβεύουμε τις μαθησιακές δυνατότητες των παιδιών για αυτό που μπορούν να 

κάνουν τη δεδομένη χρονική περίοδο. 

Επιπλέον, η εφαρμογή του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System 

φάνηκε να τραβάει το ενδιαφέρον των γονέων. Μέχρι τώρα γνώριζαν μόνο την ύπαρξη 

του portfolio στην αξιολόγηση των μικρών παιδιών. Το τρίπτυχο portfolio, βιβλίο 

προόδου των παιδιών και συνοπτικές αναφορές των νηπιαγωγών έδειξε να συμπληρώνει 

τις προσδοκίες τους σε ότι αφορά την ενημέρωσή τους για την πρόοδο των παιδιών. Δυο 

γονείς μου είπαν χαρακτηριστικά πώς όσα περισσότερα στοιχεία μαζεύεις για τα παιδιά, 

τόσο πιο καλά καταλαβαίνουμε κι εμείς. Ευελπιστώ πως τα συγκεκριμένα εργαλεία, όταν 

τα μελετήσουν οι γονείς στο σπίτι, θα αντιληφθούν καλύτερα την πρόοδο που κάνει το 

παιδί τους στο νηπιαγωγείο και την εξέλιξη που επιδεικνύει ανά τρίμηνο» (Ημερολόγιο 

Εκπαιδευτικού, σελ. 74-75). 

Ερμηνεύοντας στη συνέχεια τα αξιολογικά δεδομένα που προέκυψαν από τη 

χρήση και την εφαρμογή του βιβλίου προόδου των παιδιών (developmental checklists), 

ο ερευνητής-εκπαιδευτικός με τη νηπιαγωγό της τάξης είχαν μια πρώτη εικόνα για το 

μαθησιακό προφίλ των παιδιών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είτε σε ατομικό είτε 

σε ομαδικό επίπεδο και προχώρησαν στη σύνταξη της συνοπτικής εκτίμησης της 

εξέλιξης και της προόδου κάθε παιδιού. Η ερμηνεία των δεδομένων αποσκοπεί αφενός 

στην κατανόηση της πορείας ανάπτυξης και εξέλιξης των μικρών παιδιών και αφετέρου 
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στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της προόδου των μαθητών και της 

αποτελεσματικότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. 

 

 

Απόσπασμα συμπληρωμένης συνοπτικής εκτίμησης της εξέλιξης και της προόδου του 

παιδιού στο τέλος του πρώτου τριμήνου στη γνωστική περιοχή της Προσωπικής και 

Κοινωνικής Ανάπτυξης 

 

Αναλύοντας λεπτομερώς κάθε γνωστική περιοχή του εργαλείου αξιολόγησης 

Work Sampling System, όπως αυτές διασκευάστηκαν και προσαρμόστηκαν βάσει του 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (2003) και του νέου Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών (2014α,β), είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί 

διαπίστωσαν τη θετική εξέλιξη ορισμένων παιδιών σε κάποιες γνωστικές περιοχές, την 

εν μέρει εξέλιξη κάποιων άλλων παιδιών ως προς την κατάκτηση των επιδιωκόμενων 

δεξιοτήτων κάθε επιμέρους γνωστικής περιοχής καθώς και την αδυναμία άλλων 

παιδιών να ανταποκριθούν στους στόχους και τις μαθησιακές επιδιώξεις του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών που εφαρμόζεται στο νηπιαγωγείο. Οι αναφορές 

που ακολουθούν παρακάτω από το Ημερολόγιο του Εκπαιδευτικού αποτυπώνουν 

συνοπτικά τις πρώτες σκέψεις και εικόνες των νηπιαγωγών όσον αφορά την εξέλιξη 

των παιδιών, σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση που έγινε με τη χρήση των κλιμάκων 

διαβαθμισμένων κριτηρίων βάσει του αναλυτικού προγράμματος. 

«Βλέποντας τα πρώτα αποτελέσματα, νιώθουμε αφενός ένα μούδιασμα ως προς 

τις εκπαιδευτικές μας πρακτικές που εφαρμόσαμε την παρούσα χρονική περίοδο και 

αφετέρου μια χαρά όσον αφορά την επίτευξη κάποιων στόχων που είχαμε θέσει ως προς 
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την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την εξέλιξη της προόδου των 

μαθητών μας. Τα συναισθήματά μας είναι θετικά τουλάχιστον ως προς την ατομική και 

συνολική εικόνα του προφίλ των παιδιών που μας δίνουν οι συγκεκριμένες 

διαβαθμισμένες κλίμακες του εργαλείου αξιολόγησης WSS καθώς θα μας βοηθήσουν να 

δούμε αναλυτικότερα και λεπτομερώς τα επιτεύγματα και τις αδυναμίες των παιδιών, θα 

μας προβληματίσουν όσον αφορά τις διδακτικές πρακτικές που ακολουθήσαμε, θα μας 

βάλουν στη διαδικασία να αναγνωρίσουμε το λάθος και το σωστό που κάναμε και θα μας 

καθοδηγήσουν στο να σχεδιάσουμε τα επόμενά μας βήματα για τη βελτίωση της προόδου 

των παιδιών και της ποιότητας του εκπαιδευτικού μας έργου λαμβάνοντας τις κατάλληλες 

αποφάσεις που είναι χρήσιμες για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του δεύτερου τριμήνου 

που θα ακολουθήσει. 

  Αναλυτικότερα, ως προς τη γνωστική περιοχή της Προσωπικής και Κοινωνικής 

Ανάπτυξης διαπιστώθηκε ότι δύο παιδιά δεν κατάφεραν να κατακτήσουν την 

επιδιωκόμενη δεξιότητα να επιδεικνύουν αυτοπεποίθηση, ενώ ένα παιδί αδυνατεί 

εντελώς να χρησιμοποιεί απλές στρατηγικές ώστε να επιλύει πιθανές διαφορές ή 

συγκρούσεις που αντιμετωπίζει στην τάξη. Ταυτόχρονα, τα δεκατρία παιδιά της τάξης εν 

μέρει το καταφέρνουν αυτό ενώ τα δεκατέσσερα παιδιά εν μέρει ακόμα καταφέρνουν να 

προσεγγίζουν τις εργασίες τους με ευελιξία. Επιπλέον, τα έντεκα παιδιά δείχνουν να μην 

επιδεικνύουν πάντοτε την απαιτούμενη προσοχή σε κάποιο καθήκον που πρέπει να 

εκτελέσουν. 

Προχωρώντας στη γνωστική περιοχή της Γλώσσας και του Αναδυόμενου 

Γραμματισμού, τα αποτελέσματα είναι κάπως απογοητευτικά. Μέσα από τις αξιολογήσεις 

των παιδιών, φάνηκε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας καθώς έχουν κατακτηθεί εν 

μέρει οι μισές επιδιωκόμενες δεξιότητες από αρκετά παιδιά. Οι σημαντικότερες 

αδυναμίες-δυσκολίες που παρατηρήσαμε επικεντρώνονται στην επίδειξη φωνολογικής 

επίγνωσης, στη χρήση φωνητικών συμβόλων, στην επίδειξη δεξιοτήτων ανάλυσης των 

λέξεων και στην ικανότητα της ανάγνωσης. Επιπλέον, ήδη από την αρχή του σχολικού 

έτους διαπιστώσαμε ότι δύο παιδιά δεν μιλούν ακόμα καθαρά ώστε να είναι κατανοητά 

από όλους. Σχεδόν τα μισά παιδιά εν μέρει κατανοούν έννοιες που σχετίζονται με το 

γραπτό λόγο ή με τη δομή ενός κειμένου ενώ παράλληλα φαίνεται να έχουν φτωχό 

λεξιλόγιο στην καθημερινότητά τους. 
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Αναφορικά με τα Μαθηματικά, είναι ενθαρρυντικό για εμάς ότι παραπάνω από 

τα μισά παιδιά είναι σε θέση εν μέρει να κατανοούν το νόημα των μαθηματικών 

προβλημάτων, να χρησιμοποιούν κατάλληλες λέξεις προκειμένου να περιγράψουν τις 

μαθηματικές τους ιδέες, να αντιλαμβάνονται τους αριθμούς γενικά όπως και την έννοια 

της ποσότητας, να αναγνωρίζουν σχήματα και να μπορούν να κάνουν συνθέσεις με αυτά. 

Αντίθετα, διαπιστώσαμε ότι αρκετά παιδιά δείχνουν σημαντικές αδυναμίες στην 

κατανόηση και στη χρήση της πρόσθεσης  ή της αφαίρεσης σε μικρά προβλήματα, στη 

δημιουργία συνδυασμού αριθμών έως το πέντε και στην κατανόηση του δεκαδικού 

συστήματος των αριθμών γενικότερα. 

Ως προς τις Φυσικές Επιστήμες, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν το 1/3 των μικρών 

μαθητών επιδεικνύει σημαντικές αδυναμίες αναφορικά με τη διεξαγωγή μιας απλής 

έρευνας, το διαμοιρασμό των επιστημονικών ιδεών του με άλλους, την παρατήρηση και 

την περιγραφή των ιδιοτήτων των υλικών καθώς και την παρατήρηση και την περιγραφή 

που αφορά το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Αξιοσήμαντη όμως είναι για εμάς 

τους νηπιαγωγούς η εν μέρει κατάκτηση της δεξιότητας των περισσότερων παιδιών να 

κάνουν διερευνήσεις που σχετίζονται με τη δύναμη, την κίνηση, το φως, τη θερμότητα, 

τον ήχο, το ηλιακό σύστημα και να αντιλαμβάνονται θέματα από το πεδίο της Βιολογίας. 

Σε σχέση με τη γνωστική περιοχή των Κοινωνικών Επιστημών, η μεγαλύτερη 

αδυναμία των παιδιών εντοπίζεται στην κατανόηση εννοιών που αφορούν το παρελθόν 

και το παρόν. Ήταν αναμενόμενη η συγκεκριμένη δυσκολία σύμφωνα με την άποψή μας 

καθώς προσεγγίζεται ναι μεν χρονικά νωρίς εν τούτοις είναι δυσνόητη για την 

πλειοψηφία των παιδιών. Επίσης, μας προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι επτά παιδιά 

αδυνατούν να βρούνε ομοιότητες ή διαφορές για θέματα που σχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά των ανθρώπων, τις συνήθειές τους ή τα πρότυπα διαβίωσής τους ενώ έξι 

παιδιά δεν μπορούν να κατανοήσουν την επίδραση του περιβάλλοντος στη ζωή των 

ανθρώπων.   

Όσον αφορά την Τέχνη, τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν αυτά που περιμέναμε. Η 

ενασχόληση των παιδιών με δραστηριότητες που αφορούν τις Τέχνες είναι αναμφίβολα 

από τις αγαπημένες τους. Ένα μόνο παιδί δε συμμετέχει καθόλου σε θεατρικές 

δραστηριότητες ή κινητικά-θεατρικά παιχνίδια ενώ διαπιστώσαμε ότι εννέα παιδιά εν 

μέρει πειραματίζονται και χρησιμοποιούν ποικίλα υλικά των εικαστικών τεχνών 

προκειμένου να σχεδιάσουν, να ζωγραφίσουν και να δημιουργήσουν τις δικές τους 
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ελεύθερες συνθέσεις. Ως προς τη Φυσική Αγωγή και Ανάπτυξη, έχουν επιτευχθεί οι 

περισσότερες από τις επιδιωκόμενες δεξιότητες ενώ μόνο δύο παιδιά αδυνατούν ακόμη 

να κατανοήσουν και να τηρήσουν τους κανόνες ασφαλείας μέσα και έξω από την τάξη. 

Αναφορικά με τις Τ.Π.Ε. φαίνεται ξεκάθαρα πόσο εξοικειωμένα είναι τα παιδιά 

με αυτές καθώς ήδη χρησιμοποιούν στο οικογενειακό τους περιβάλλον αντίστοιχα 

ηλεκτρονικά μέσα. Σημαντικές δυσκολίες και αδυναμίες διαφαίνονται κυρίως στη 

διερεύνηση και οργάνωση πληροφοριών χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

και το διαδίκτυο, στη χρήση του διαδικτύου για ποικίλους σκοπούς και στην 

ομαδοσυνεργατική χρήση των Τ.Π.Ε. Παράλληλα, διαπιστώσαμε ότι επτά παιδιά δεν 

είναι σε θέση να αξιοποιήσουν διάφορα ψηφιακά μέσα (ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, 

εκτυπωτής, ραδιοκασετόφωνο) και να χρησιμοποιήσουν λογισμικά ανοιχτού τύπου 

(οπτικοποίησης, προσομοίωσης) προκειμένου να ανακαλύψουν τη γνώση ή να επιλύσουν 

προβλήματα» (Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 81-83). 

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της κατανόησης, της ερμηνείας και του 

στοχασμού των αξιολογικών δεδομένων που προέκυψαν από τη χρήση του εργαλείου 

αξιολόγησης Work Sampling System και των ευρημάτων από τις συνεντεύξεις με τους 

γονείς κατά το πρώτο τρίμηνο, η ομάδα της έρευνας δράσης ετοιμάστηκε να σχεδιάσει 

εκ νέου ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες 

των παιδιών έτσι όπως αυτές προέκυψαν από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Στο 

ημερολόγιο του ερευνητή-εκπαιδευτικού περιγράφονται με αναλυτικό τρόπο οι 

αποφάσεις που ελήφθησαν για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της τάξης που θα λάβει 

χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του σχολικού έτους 2015-2016 και ειδικότερα την 

περίοδο του χειμώνα. 

«Έχοντας στα χέρια μας τα πρώτα αποτελέσματα από την αξιολόγηση που 

κάναμε, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για τον 

ανασχεδιασμό της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Έχοντας ως εφαλτήριο τη 

διαφοροποιημένη μάθηση, ο εκπαιδευτικός μας σχεδιασμός πρέπει να συμπεριλάβει όλες 

εκείνες τις εναλλακτικές λύσεις και τις βελτιωτικές αλλαγές που θα αποφέρουν όφελος 

τόσο σε μας τους εκπαιδευτικούς όσο και στα παιδιά και τους γονείς τους αντίστοιχα. 

Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το 

μαθησιακό προφίλ των παιδιών ώστε να επιλέξουμε την ανάλογη διδακτική μέθοδο, τα 

αντίστοιχα διδακτικά μέσα προκειμένου να οργανώσουμε τις κατάλληλες μαθησιακές 
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δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες όλων των παιδιών 

αυτής της τάξης.  

Όσον αφορά τις αποφάσεις που σχετίζονται με το σύνολο της τάξης, το πρώτο 

σημαντικό στοιχείο είναι ο μαθητοκεντρικός σχεδιασμός που πρέπει να είναι κυρίαρχος 

στο δεύτερο τρίμηνο. Νιώθω πως κάποιες φορές γινόμαστε άθελά μας δασκαλοκεντρικοί 

στις προσεγγίσεις μας με τα παιδιά. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στα ενδιαφέροντα των 

μικρών παιδιών προσαρμόζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε στις 

αναπτυξιακές μαθησιακές τους ανάγκες. Αναθέτοντας στα παιδιά πρωτοβουλίες που 

έχουν σχέση με την επιλογή, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας δραστηριότητας 

επιτυγχάνουμε την ενεργό συμμετοχή τους και την κινητοποίηση τους στα δρώμενα της 

τάξης. Θεωρώ σημαντικό να ακούμε προσεκτικά τις ιδέες, τις απόψεις και τις εμπειρίες 

των παιδιών και να αξιοποιούμε καταστάσεις από την καθημερινότητά τους γιατί έτσι θα 

μπορέσουμε να οργανώσουμε πιο εύκολα δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να 

ανταπεξέλθουν και που θα έχουν νόημα για τα ίδια τα παιδιά. 

Παράλληλα, χρειάζονται κάποιες αλλαγές να γίνουν στο μαθησιακό περιβάλλον 

της τάξης όπως και στα μαθησιακά κέντρα αντίστοιχα καθώς σαν εκπαιδευτικοί 

υποστηρίζουμε σθεναρά τη βιωματική μάθηση, την ομαδοσυνεργατική και τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία. Είναι σημαντικό, νομίζω, το μαθησιακό περιβάλλον να 

ενισχύει τις εκπαιδευτικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε όλους, νηπιαγωγούς και παιδιά, 

και να τα οδηγεί αντίστοιχα σε δημιουργικές συμπεριφορές ώστε να απολαμβάνουν τη 

μάθηση και τη γνώση καθημερινά με ευχάριστο τρόπο.  

Μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στο παιχνίδι γιατί, κατά τη γνώμη μου, θεωρώ 

πως βοηθά στην αλληλεπίδραση με τους άλλους, στη συνεργασία και στη 

δημιουργικότητα. Θα ήταν καλό να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε κάθε μορφή παιχνιδιού 

(κοινωνικό, με κανόνες, συμβολικό, δραματικό, αυθόρμητο). Για την τάξη θα είχε 

ενδιαφέρον η αγορά νέων επιτραπέζιων παιχνιδιών που να προάγουν την καλλιέργεια 

γλωσσικών και μαθηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων συνεργασίας. Για την αυλή 

είναι απαραίτητος ο εμπλουτισμός του ψυχοκινητικού υλικού με μπάλες, στεφάνια και 

παιχνίδια διαδρομών ισορροπίας, ώστε να αναπτυχθούν οι φυσικές ικανότητες, οι 

κινητικές δεξιότητες, ο συντονισμός των κινήσεων και η ομαδικότητά τους. 

Θα ήταν χρήσιμο να γίνουν κάποιες μικρές παρεμβάσεις για την αναδιοργάνωση 

του χώρου μας ώστε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά στη διδακτική και μαθησιακή 
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διαδικασία τόσο από εμάς τους εκπαιδευτικούς όσο και από τα ίδια τα παιδιά. Αν 

διαμορφώσουμε κάπως καλύτερα το παιδαγωγικό περιβάλλον αυτής της τάξης, ίσως να 

δώσουμε στα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες να παρατηρούν, να μιλούν, να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να πειραματίζονται, να ανακαλύπτουν και να δημιουργούν.  

Διαπιστώσαμε ήδη ότι κάποια μαθησιακά κέντρα δεν λειτούργησαν όπως το 

περιμέναμε και δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δυο τρανταχτά 

παραδείγματα είναι η γωνιά της γραφής και της ανάγνωσης και η γωνιά της βιβλιοθήκης. 

Η γωνιά της γραφής και της ανάγνωσης πρέπει να εμπλουτιστεί με ποικίλα υλικά ώστε 

να προσελκύσει εκ νέου το ενδιαφέρον των παιδιών και να τους παρακινήσει να βρούνε 

νόημα από την ενασχόλησή τους σε αυτό. Χρειάζεται να παίζουν μόνο δύο παιδιά και όχι 

τέσσερα, όπως είχαμε καθορίσει αρχικά, και να το εμπλουτίσουμε με πλαστικοποιημένες 

διαφάνειες του αλφάβητου, με υλικό φωνολογικής ενημερότητας, αυτοσχέδια παιχνίδια 

λέξεων και γραμμάτων κατασκευασμένα από εμάς τους εκπαιδευτικούς, ντόμινο 

γραμμάτων και λέξεων, μικρούς μαγνητικούς πίνακες για σχηματισμό λέξεων ή 

συνδυασμούς γραμμάτων, παιχνίδια με εικονοκάρτες, εκπαιδευτικά παιχνίδια 

πολυαισθητηριακής μάθησης και με έντυπο υλικό (φυλλάδια, αφίσες, λεξικό, 

τηλεφωνικός κατάλογος κ.ά.). 

Στη γωνιά της γραφής και της ανάγνωσης θα ήταν καλό επίσης να τοποθετηθεί 

το παρουσιολόγιο της τάξης ώστε να καλλιεργήσουμε την ικανότητα των παιδιών σιγά-

σιγά να αναγνωρίζουν και να γράφουν το όνομά τους. Τέλος, θεωρώ πως είναι ωφέλιμο 

να μην ξεχνάμε εμείς οι ίδιοι οι νηπιαγωγοί να επιβραβεύουμε τα παιδιά σε κάθε τους 

απόπειρα να γράψουν ή να διαβάσουν και να τους προφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια 

κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ώστε να ενισχυθούν στην κατάκτηση των 

επιδιωκόμενων δεξιοτήτων.  

Όσον αφορά τη γωνιά της βιβλιοθήκης, η αποτυχία της ενασχόλησης σε αυτή 

οφείλεται κυρίως στην παλαιότητα των υπαρχόντων βιβλίων αλλά και στην απουσία της 

δικής μας καθοδήγησης και αλληλεπίδρασης με τα παιδιά κατά τη διάρκεια των 

αναγνωστικών τους αναζητήσεων. Η βιβλιοθήκη πρέπει να εμπλουτιστεί με νέα βιβλία, 

λογοτεχνικά και συνάμα πληροφοριακά, όπως και με κόμικς, βιβλία μυθολογίας, βιβλία 

με ποιήματα, παιδικές εφημερίδες, βιβλία με αινίγματα, βιβλία με ειδικά θέματα (πένθος, 

διαζύγιο, θυμός, επιθετικότητα, ζήλεια κ.ά.) ώστε να έρθουν σε επαφή με πολλά είδη του 

κειμενικού λόγου, να προωθηθούν αντίστοιχα οι πρακτικές του γραμματισμού και να 
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διευρυνθούν οι ορίζοντες της γνώσης των παιδιών προς κάθε δυνατή κατεύθυνση. 

Κριτήρια για την αγορά των νέων βιβλίων θα αποτελέσουν η πλούσια εικονογράφηση, η 

καταλληλότητα για το ηλικιακό επίπεδο αυτής της τάξης, τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα 

των παιδιών αλλά και η επικαιρότητα του θέματος που διαπραγματεύονται.  

Καλό θα ήταν να ενισχυθούν οι δραστηριότητες φιλαναγνωσίας με την έναρξη 

λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης, αφιερώματα σε συγγραφείς και ποιητές, μια 

πιθανή διοργάνωση έκθεσης παιδικού βιβλίου σε συνεργασία με ανάλογους φορείς ή μία 

επίσκεψη ενός συγγραφέα/ποιητή στο σχολείο μας. Επίσης, ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε 

να παροτρύνουμε τα παιδιά να επισκέπτονται τη γωνιά της βιβλιοθήκης, να ξεφυλλίσουν 

τα βιβλία και να δοκιμάσουν την πρώτη τους ανάγνωση μέσα από τις εικόνες. Μπορούμε 

παράλληλα να προτείνουμε στα παιδιά να φέρουν στο νηπιαγωγείο τα δικά τους 

αγαπημένα παραμύθια και βιβλία, να τα παρουσιάσουν και να σχεδιάσουμε κατάλληλες 

δραστηριότητες μαζί τους. Τέλος, από μέρους μας χρειάζονται ποικίλες διδακτικές 

προσεγγίσεις και παιγνιώδεις δραστηριότητες ώστε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να 

προσεγγίσουν αβίαστα το μαγικό κόσμο των βιβλίων. Έτσι, προκειμένου να βοηθήσουμε 

τα παιδιά να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, θα ήταν χρήσιμο να εφαρμόσουμε όλες 

αυτές τις στρατηγικές, όπως τις έχουμε σχεδιάσει με βάση τον παρακάτω πίνακα. 

 

Παιδιά Προτάσεις ερευνητή 
Προτάσεις 

εκπαιδευτικού 

Προτάσεις κριτικού 

φίλου 

Προτάσεις 

διευκολυντή 

Τελικές 

αποφάσεις 

Διαπιστώθηκε ότι 

πολλά παιδιά της 

τάξης βρίσκονταν 

ακόμη σε 

διερευνητική 

φάση ως προς 

την κατανόηση 

δεξιοτήτων 

σχετικών με: 

     

α) τη γραφή, την 

ανάγνωση, την 

προφορική 

επικοινωνία και 

τη γραπτή 

έκφραση 

∙Εισαγωγή και 

ενασχόληση των 

παιδιών με το 

παρουσιολόγιο της 

τάξης 

∙ Εκπαιδευτικά 

παιχνίδια 

πολυαισθητηριακής 

∙Κανόνες για 

τον αριθμό των 

παιδιών που θα 

παίζουν 

∙Αγορά μικρού 

μαγνητικού 

πίνακα για 

δημιουργία 

∙Αγορά υλικού 

φωνολογικής 

ενημερότητας 

∙Πλαστικοποιημένες 

διαφάνειες του 

αλφάβητου 

∙Αυτοσχέδια 

παιχνίδια λέξεων 

και γραμμάτων 

∙Εμπλουτισμός 

με έντυπο υλικό 

∙Υλοποίηση 

όλων των 

προτάσεων 
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μάθησης και με 

έντυπο υλικό 

λέξεων και για  

συνδυασμούς 

γραμμάτων 

β) τη χρήση της 

βιβλιοθήκης της 

τάξης 

∙Αφιέρωμα σε 

συγγραφείς/ποιητές 

∙Τα παιδιά να φέρουν 

τα δικά τους 

παραμύθια και να 

σχεδιάσουμε από 

κοινού 

δραστηριότητες 

∙Έναρξη 

λειτουργίας 

δανειστικής 

βιβλιοθήκης 

∙Διοργάνωση 

έκθεσης 

παιδικού 

βιβλίου 

∙Ανταλλαγή βιβλίων 

ανάμεσα στα δύο 

νηπιαγωγεία 

∙Αγορά νέων 

βιβλίων 

διαφόρων ειδών 

∙Δραστηριότητες 

φιλαναγνωσίας 

 

∙Υλοποίηση 

όλων των 

προτάσεων 

 

Απόσπασμα πίνακα στρατηγικών εκπαιδευτικού σχεδιασμού για τη διεύρυνση των 

δεξιοτήτων του συνόλου των παιδιών στη γραφή και στην ανάγνωση (Ημερολόγιο 

Εκπαιδευτικού, σελ.91) 

 

Σημαντικές αποφάσεις πρέπει επίσης να λάβουμε όσον αφορά την ολομέλεια της 

τάξης. Οφείλουμε να αξιοποιούμε όσο γίνεται περισσότερο τις προσωπικές εμπειρίες που 

αναφέρουν τα παιδιά καθώς έτσι διασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή όλων, να δίνουμε 

την ευκαιρία στα παιδιά να παίρνουν προσωπική θέση, να εκφράζουν την άποψή τους 

και να επιχειρηματολογούν, να χτίσουμε ένα ομαδικό κλίμα με ισότιμες βάσεις για όλους,, 

να προωθήσουμε την ισότητα των ευκαιριών όλων των παιδιών ανεξάρτητα από την 

ηλικία, το φύλο, το χρώμα, την επίδοση και να ενισχύσουμε την αξία που έχει το κάθε 

παιδί όταν προσφέρει ατομικά ή συλλογικά με το δικό του τρόπο στο σύνολο της τάξης.  

Σε σχέση με την εργασία των παιδιών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, φάνηκε 

ότι η ατομική εργασία λειτουργεί μέτρια καθώς τα παιδιά χρειάζονται την καθοδήγηση 

και την υποστήριξή μας. Η ατομική εργασία των παιδιών χρειάζεται ακόμη δουλειά από 

μέρους μας καθώς πρέπει να στηρίξουμε την αυτονομία τους και να προωθήσουμε την 

αυτενέργειά τους. Από την άλλη πλευρά, η εργασία σε ομάδες λειτούργησε κυρίως με τα 

νήπια περισσότερο. Οι φιλικές παρέες στην αρχή του έτους ευνόησαν τη λειτουργία των 

ομάδων αλλά τώρα θεωρώ ότι χρειάζεται οι ομάδες να αποτελούνται από παιδιά 

διαφορετικού φύλου και ηλικίας και με διαφορετικές κοινωνικές ή ακαδημαϊκές 

δεξιότητες. Έτσι, θα κατακτηθεί από όλους το πνεύμα της συνεργασίας, η αξία να 

βοηθάμε τους μικρότερους και να δουλεύουμε συλλογικά γιατί θα έχουμε καλύτερα 

αποτελέσματα. Νομίζω πως τα παιδιά είναι αρκετά ικανά να στηρίξουν ο ένας τον άλλο 
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όταν πρόκειται για ένα κοινό στόχο καθώς νιώθουν υπερήφανα και χαρούμενα σε 

συλλογικές προσπάθειες. 

Επίσης, πρέπει να ενισχυθεί το πλαίσιο της επικοινωνίας και της συνεργασίας μας 

με τους γονείς ακόμη περισσότερο. Σε σχέση με τη διαδικασία της αξιολόγησης είναι 

χρήσιμο οι γονείς να παίρνουν στο σπίτι το υλικό της αξιολόγησης προκειμένου να 

συζητούν με τα παιδιά τους για τα επιτεύγματά τους και να το επιστρέφουν μετά από μια 

εβδομάδα. Μιας και οι ίδιοι ζήτησαν να συμμετέχουν ενεργά στις αξιολογικές 

διαδικασίες, μπορούμε να τους δώσουμε κάποια φύλλα παρατήρησης ώστε να κάνουν 

άτυπες καταγραφές και σημειώσεις στο σπίτι σχετικά με συμπεριφορές, θετικές στάσεις ή 

γενικότερες ενέργειες/προσπάθειες των παιδιών τους, που να αναδεικνύουν την εξέλιξή 

τους και όλο αυτό το υλικό να μπαίνει στο portfolio των παιδιών. Αν μας ζητηθεί κάποια 

ενημερωτική συνάντηση για θέματα που τους απασχολούν, να ανταποκριθούμε με 

ενδιαφέρον στο αίτημά τους και να τους βοηθήσουμε κατά το μέγιστο δυνατόν.  

Σε σχέση με τις αποφάσεις που αφορούν το κάθε παιδί και τις γνωστικές περιοχές 

του αναλυτικού προγράμματος που εφαρμόζουμε, τα αποτελέσματα του αξιολογικού 

εργαλείου μας διευκολύνουν αρκετά. Οι δυσκολίες που συνάντησαν τα παιδιά στη 

γνωστική περιοχή της Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης απαιτούν από εμάς την 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους μέσα από την επιβράβευση και την επίδειξη 

εμπιστοσύνης σε ό,τι κάνουν αλλά και την εποικοδομητική κριτική με έμφαση σε 

πρακτικές και εναλλακτικές λύσεις. Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Βήματα για τη ζωή” 

θεωρώ πώς θα ήταν κατάλληλο να το ξεκινήσουμε αυτή την περίοδο και να το 

εφαρμόσουμε στην τάξη μας, με ανάλογες διασκευές και τροποποιήσεις, προκειμένου να 

συμβάλουμε προς το καλύτερο στη συναισθηματική αγωγή αυτών των παιδιών και να 

ενισχύσουμε έτσι κομμάτια και αδυναμίες του εαυτού τους με όσο περισσότερα θετικά 

αποτελέσματα γίνεται. 

Επίσης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της δημιουργικής επίλυσης προβλήματος, 

μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά στο θέμα της διαχείρισης των συγκρούσεων 

και των διαφορών που αντιμετωπίζουν μέσα ή έξω από την τάξη. Παράλληλα, η ενίσχυση 

της προσοχής των παιδιών και της προσέγγισης των εργασιών τους με ευέλικτους τρόπους 

μπορεί να υποστηριχθεί διασφαλίζοντας ένα ήρεμο και οργανωμένο μαθησιακά 

περιβάλλον, χρησιμοποιώντας ποικιλία υλικών και εναλλαγή δραστηριοτήτων ώστε να 

μη χάνεται το ενδιαφέρον των παιδιών, ενθαρρύνοντας τις δοκιμές και τα λάθη, 
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επιδεικνύοντας χρόνο και υπομονή κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών και μέσα από τη 

χρήση επιτραπέζιων παιχνιδιών, παζλ, παιχνιδιών παρατηρητικότητας και μνήμης κ.λπ. 

Στη γνωστική περιοχή της Γλώσσας και του Αναδυόμενου Γραμματισμού 

χρειάζεται ποικιλία γλωσσικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων φωνολογικής 

ενημερότητας, επαφή με διάφορα κειμενικά είδη του λόγου (αφίσες, προσκλήσεις, 

επιστολές, βιβλία συνταγών, λογότυπα προϊόντων κ.ά.), συχνή ανάγνωση ιστοριών ή 

παραμυθιών και επεξεργασία αυτών με τα παιδιά, εκμάθηση λαχνισμάτων, αινιγμάτων 

και γλωσσοδετών, ενθάρρυνση των παιδιών να γράφουν όπως μπορούν με τη συνδρομή 

του/της νηπιαγωγού όποτε παρίσταται ανάγκη καθώς και ενημέρωση των γονέων όσον 

αφορά παρεμβάσεις λογοθεραπείας για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το 

λόγο τους. Επίσης, η αξιοποίηση της βιβλιοθήκης μπορεί να συνδράμει συμπληρωματικά 

στους στόχους που αφορούν τη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. 

Όσον αφορά τις μαθηματικές δεξιότητες των παιδιών που σχετίζονται με τη 

γνωστική περιοχή των Μαθηματικών, μπορούν να βοηθηθούν με χειραπτικά υλικά και 

πραγματικά αντικείμενα (κύβοι, οικοδομικό υλικό, αριθμητήριο, δάχτυλα, ζάρια, μέτρο 

κ.ά.) που πρέπει να είναι διαθέσιμα στην τάξη, μέσα από την ενασχόλησή τους με 

ψηφιακές εφαρμογές στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με επιτραπέζια παιχνίδια με 

αριθμούς και νομίσματα (φιδάκι, γκρινιάρης κ.ά.). Επίσης, η δημιουργία μιας 

αριθμογραμμής στον τοίχο και πλαστικοποιημένων καρτών με τους αριθμούς θα είναι 

αρκετά χρήσιμη. Επιπλέον, η καθημερινή χρήση των ρουτίνων με καταγραφές όλων των 

παιδιών στο απουσιολόγιο της τάξης, στο ημερολόγιο και στον πίνακα του καιρού θα 

ενισχύσει την κατανόηση των αριθμών. Σημαντική είναι η ενημέρωση των γονέων να 

εφαρμόζουν άτυπα μαθηματικές πρακτικές με τα παιδιά τους στο σπίτι, στα ψώνια του 

σούπερ μάρκετ, στην εκτέλεση μιας συνταγής κ.λπ.  

Ως προς τις Φυσικές και Κοινωνικές Επιστήμες, είναι καλό αρχικά η διδακτική 

μεθοδολογία των νηπιαγωγών να στραφεί στην επιλογή εκείνων των θεματικών 

προσεγγίσεων που εμπλέκουν ενεργά τα παιδιά. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση ενός ή δύο 

projects μέχρι το τέλος του σχολικού έτους,, ίσως και περισσότερα ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών, θα ωφελούσαν σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά. Σημαντική 

κρίνεται η αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου που έχουμε στο νηπιαγωγείο και ειδικότερα 

του σχολικού κήπου που υπάρχει καθώς μπορεί να προσφέρει στα παιδιά ένα δεσμό με 

τη φύση, όπου θα μπορέσουν να εξερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να πειραματιστούν 
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με φυσικά υλικά και μέσα. Ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μικρής 

διάρκειας βάσει των ενδιαφερόντων και των αναγκών των παιδιών, μπορεί να 

συνεισφέρει στην επαφή και τη γνωριμία τους με το εγγύς φυσικό περιβάλλον και να 

διευρύνει τους μαθησιακούς ορίζοντες τους μέσα από την ανακάλυψη και τη διερεύνηση. 

Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί επίσης να καταστεί βοηθητική τόσο στις Φυσικές 

Επιστήμες όσο και στις Κοινωνικές Επιστήμες μέσα από τη χρήση προσομοιώσεων, 

οπτικοποιήσεων ή ψηφιακών εφαρμογών καθοδηγούμενης ανακάλυψης. 

 

Παιδιά Προτάσεις ερευνητή 
Προτάσεις 

εκπαιδευτικού 

Προτάσεις 

κριτικού φίλου 

Προτάσεις 

διευκολυντή 

Τελικές 

αποφάσεις 

Διαπιστώθηκε ότι 

πολλά παιδιά της 

τάξης βρίσκονταν 

ακόμη σε 

διερευνητική φάση 

ως προς την 

κατανόηση 

δεξιοτήτων 

σχετικών με: 

     

α) τη διεξαγωγή 

μιας απλή έρευνας 

και το 

διαμοιρασμό των 

επιστημονικών 

ιδεών 

∙Υλοποίηση project 

βάσει των 

ενδιαφερόντων των 

παιδιών και 

παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων στους 

γονείς, στο 

συστεγαζόμενο 

νηπιαγωγείο και στις 

μικρές τάξεις του 

Δημοτικού σχολείου 

∙Συνεργασία με το 

Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων 

και επίσκεψη στο 

χώρο τους για την 

υλοποίηση 

πειραμάτων 

∙Αγορά 

εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών “Ο 

μικρός 

επιστήμονας” 

∙Επίσκεψη 

εκπαιδευτικών Ε΄ 

& Στ΄ τάξης του 

Δημοτικού 

Σχολείου για 

πειράματα στο 

νηπιαγωγείο 

∙Αγορά 

πληροφοριακών 

βιβλίων σχετικών 

με τις φυσικές 

επιστήμες 

∙Υλοποίηση 

project 

∙Δημιουργία 

γωνιάς 

φυσικών 

επιστημών 

∙Υλοποίηση 

όλων των 

προτάσεων 

β) την 

παρατήρηση και 

την περιγραφή που 

αφορά το φυσικό 

και ανθρωπογενές 

περιβάλλον  

∙Υλοποίηση 

προγράμματος 

περιβαλλοντικής 

αγωγής 

∙Υλοποίηση 

προγράμματος 

κυκλοφοριακής 

αγωγής 

∙Υλοποίηση 

εκπαιδευτικής 

∙Δημιουργία 

μικρού 

λαχανόκηπου 

∙Υλοποίηση 

προγράμματος 

περιβαλλοντικής 

αγωγής 

∙Υλοποίηση 

εκπαιδευτικών 

περιπάτων σε 

χώρους κοντά στο 

σχολείο, 

εξερεύνηση της 

φύσης 

∙Αξιοποίηση 

του υπαίθριου 

χώρου του 

σχολείου 

∙Επισκέψεις 

βιωματικού 

χαρακτήρα σε 

χώρους που 

έχουν νόημα 

για τα παιδιά 

∙Υλοποίηση 

όλων των 

προτάσεων 
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επίσκεψης στο 

Βοτανικό Πάρκο 

Χανίων 

 

Απόσπασμα πίνακα στρατηγικών εκπαιδευτικού σχεδιασμού για τη διεύρυνση των 

δεξιοτήτων του συνόλου των παιδιών στη μαθησιακή περιοχή των φυσικών επιστημών 

(Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ.95) 

 

Σε σχέση με τη γνωστική περιοχή των Τεχνών, τα πράγματα δείχνουν κάπως πιο 

εύκολα. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε τη βασική ανάγκη των μικρών παιδιών για έκφραση, 

δημιουργία και κίνηση. Πολλές δραστηριότητες σε καθημερινή σχεδόν βάση με κίνηση, 

αυτοσχεδιασμούς, δραματοποιήσεις θα βοηθήσουν ακόμη και τα πιο διστακτικά παιδιά 

ως προς την προσωπική τους έκφραση και τη σωματική-συναισθηματική τους 

απελευθέρωση. Επιπλέον, ένα πρόγραμμα τέχνης με ποικίλες ενότητες αναφορικά με 

Έλληνες και διεθνείς ζωγράφους και εικαστικές τεχνοτροπίες θα συνεισφέρει στην 

εικαστική έκφραση των παιδιών και στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής τους 

δημιουργικότητας μέσα από ποικίλα αναπαραστατικά μέσα. 

Ως προς τη γνωστική περιοχή της Φυσικής Αγωγής και Ανάπτυξης, παρόλο που 

έχουν επιτευχθεί αρκετές δεξιότητες, δεν πρέπει να μας εφησυχάσει. Αξιοποιώντας τον 

υπαίθριο χώρο του νηπιαγωγείου μας με την υλοποίηση πολλών κινητικών παιχνιδιών 

(ατομικών και ομαδικών) και τη χρήση βοηθητικών μέσων (στεφάνια, ράβδοι, μπάλες, 

λάστιχα κ.ά.) μπορούμε να ενισχύσουμε σε μεγάλο βαθμό τις απαιτούμενες δεξιότητες 

αυτής της γνωστικής περιοχής προσφέροντας ταυτόχρονα το συναίσθημα της χαράς, της 

απόλαυσης, της ψυχαγωγίας και της άμιλλας σε κάθε παιδί. Αναφορικά με το θέμα της 

τήρησης των κανόνων ασφαλείας, εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό ζήτημα για 

κάποια παιδιά. Η μέθοδος της δημιουργικής επίλυσης προβλήματος μπορεί και εδώ να 

συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των συγκεκριμένων παιδιών για αυτό το θέμα. 

Στη γνωστική περιοχή των Τ.Π.Ε., χρειάζεται η παρότρυνση και η καθοδήγησή 

μας σε θέματα διερεύνησης πληροφοριών μέσω της χρήσης του διαδικτύου. Κατά την 

υλοποίηση των θεματικών προσεγγίσεων ή των projects, το διαδίκτυο μπορεί να φανεί 

χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των μικρών παιδιών, αρκεί να τους βοηθήσουμε να το 

κάνουν με ορθό τρόπο. Επίσης, χρειάζεται ένας συγκεκριμένος οδηγός με κατευθυντήριες 

αρχές ώστε να τον ακολουθούν καθημερινά τα παιδιά κατά την ενασχόλησή τους με τον 
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ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσα από τον οποίο να προσδιορίζονται σημαντικά θέματα, 

όπως η χρονική διάρκεια ενασχόλησης κάποιου παιδιού, ο αριθμός των ατόμων που 

μπορούν να ασχοληθούν, οι επιλογές των εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών που 

υπάρχουν κ.λπ. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές της τάξης πρέπει να 

εμπλουτιστούν συμπληρωματικά με εκπαιδευτικά προγράμματα και ψηφιακές εφαρμογές 

που έχουν διαβαθμισμένα επίπεδα ευκολίας/δυσκολίας, που ευνοούν τη συνεργασία δύο 

παιδιών και διεγείρουν το ενδιαφέρον ακόμη και των πιο διστακτικών παιδιών. Καλό θα 

ήταν επίσης να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες 

ψηφιακές συσκευές χωρίς να έχουμε το φόβο μήπως αυτές χαλάσουν. Η διαχείριση του 

cd-player και του εκτυπωτή μέσα στην τάξη ή η χρήση της ψηφιακής φωτογραφικής 

μηχανής σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιούμε από τα ίδια τα παιδιά θα 

συμβάλει στην εξοικείωσή τους με τον ανάλογο εξοπλισμό των Τ.Π.Ε. 

 

Παιδιά 
Προτάσεις 

ερευνητή 

Προτάσεις 

εκπαιδευτικού 

Προτάσεις 

κριτικού φίλου 

Προτάσεις 

διευκολυντή 

Τελικές 

αποφάσεις 

Διαπιστώθηκε ότι 

πολλά παιδιά της 

τάξης βρίσκονταν 

ακόμη σε 

διερευνητική φάση 

ως προς την 

κατανόηση 

δεξιοτήτων 

σχετικών με: 

     

α) τη διερεύνηση 

και την οργάνωση 

πληροφοριών 

χρησιμοποιώντας 

τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και το 

διαδίκτυο 

∙Καθοδήγηση των 

παιδιών στη χρήση 

της μηχανής 

αναζήτησης 

πληροφοριών (για 

παιδιά) Kiddle 

∙Οργάνωση της 

δανειστικής 

βιβλιοθήκης σε 

ψηφιακή μορφή 

μαζί με τα παιδιά 

∙Συμπληρωματική 

χρήση του 

διαδικτύου κατά 

την υλοποίηση 

θεματικών 

προσεγγίσεων ή 

projects 

 

∙On-line 

εξοικείωση των 

παιδιών με 

διαδικτυακές 

εφαρμογές 

κατάλληλες για 

την ηλικία τους 

 

∙Χρήση 

διαδικτυακών 

πυλών για μικρά 

παιδιά 

 

∙Υλοποίηση 

όλων των 

προτάσεων 

β) την αξιοποίηση 

ψηφιακών 

συσκευών 

∙Τα παιδιά βγάζουν 

φωτογραφίες από 

τις ελεύθερες τους 

δραστηριότητες σε 

καθημερινή βάση 

∙Τα παιδιά 

εκτυπώνουν τις 

εργασίες τους κατά 

την ενασχόλησή 

τους με 

∙Ορισμός 

υπεύθυνου της 

τάξης για τη 

χρήση της 

ψηφιακής 

∙Αξιοποίηση της 

ψηφιακής 

φωτογραφικής 

μηχανής σε κάθε 

ελεύθερη ή 

∙Υλοποίηση 

όλων των 

προτάσεων 
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χωρίς την 

καθοδήγηση 

του/της νηπιαγωγού 

 

εκπαιδευτικά 

λογισμικά στον 

ηλεκτρονικό 

υπολογιστή 

φωτογραφικής 

μηχανής 

οργανωμένη 

δραστηριότητα 

από τα παιδιά 

 

γ) τη χρήση 

λογισμικών 

ανοικτού τύπου 

∙Εξοικείωση των 

παιδιών με 

λογισμικά 

έκφρασης και 

ανάπτυξης της 

δημιουργικότητας 

(Tux Paint, 

Revelation Natural 

Art) 

∙Χρήση 

διαδικτυακών 

λογισμικών 

δημιουργίας παζλ 

 

∙Χρήση και 

εξοικείωση των 

παιδιών με 

λογισμικά 

εννοιολογικής 

χαρτογράφησης 

(Kidspiration) 

κατά την 

υλοποίηση 

θεματικών 

προσεγγίσεων 

∙Χρήση Web 2.0 

εργαλείων 

ανοικτού τύπου 

∙Αξιοποίηση 

λογισμικών 

οπτικοποίησης 

και 

προσομοίωσης 

(Google Earth) 

∙Υλοποίηση 

όλων των 

προτάσεων 

δ) την 

ομαδοσυνεργατική 

χρήση των Τ.Π.Ε. 

∙Εξοικείωση των 

παιδιών με το Web 

2.0 εργαλείο 

συνεργατικής 

επεξεργασίας 

θεμάτων Padlet 

∙Αξιοποίηση της 

τεχνικής Stop 

Motion Animation 

για τη δημιουργία 

ομαδικής ψηφιακής 

αφήγησης με τη 

μορφή βίντεο 

 

∙Εξοικείωση των 

παιδιών με 

συνεργατικά 

λογισμικά (Toon 

Doo, Zoo burst) 

∙Δημιουργία 

ηλεκτρονικών 

βιβλίων  

∙Χρήση Skype 

και ανταλλαγή 

e-mail με όμορα 

νηπιαγωγεία ή 

με τους γονείς 

∙Υλοποίηση 

όλων των 

προτάσεων 

 

Απόσπασμα πίνακα στρατηγικών εκπαιδευτικού σχεδιασμού για τη διεύρυνση των 

δεξιοτήτων του συνόλου των παιδιών στη μαθησιακή περιοχή των Τ.Π.Ε. (Ημερολόγιο 

Εκπαιδευτικού, σελ.97) 

 

Όλες αυτές οι αποφάσεις, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας σχεδιασμού για το 

τρίμηνο που ακολουθεί, ευελπιστώ να αποφέρουν τα ανάλογα αποτελέσματα αφενός στην 

πρόοδο των παιδιών και αφετέρου στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία που 

υποστηρίζουμε καθημερινά στην τάξη μας» (Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 88-98).  

Στον Πίνακα 6.12 που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποφάσεις που 

ελήφθησαν από την ομάδα δράσης για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της διδακτικής και 

μαθησιακής διαδικασίας που θα υλοποιηθεί με την έναρξη του δευτέρου τριμήνου.  

Πίνακας 6.12 

Αποφάσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού για το δεύτερο τρίμηνο του σχ. έτους 2015-2016 
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 Αποφάσεις-στρατηγικές εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

Για το σύνολο 

της τάξης 

∙Διαφοροποιημένη μάθηση και διδασκαλία στην τάξη 

∙Ενίσχυση του μαθητοκεντρικού σχεδιασμού της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας 

∙Ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού 

∙Αναδιαμόρφωση του παιδαγωγικού περιβάλλοντος της τάξης 

∙Βελτιωτικές αλλαγές στα μαθησιακά κέντρα της τάξης 

∙Διασφάλιση ενός ήρεμου και μαθησιακά οργανωμένου περιβάλλοντος 

∙Έμφαση στο παιχνίδι των παιδιών 

∙Αγορά νέων επιτραπέζιων παιχνιδιών 

∙Αγορά νέων βιβλίων 

∙Εμπλουτισμός του υπάρχοντος ψυχοκινητικού υλικού 

∙Καθοδήγηση της ατομικής εργασίας και ενίσχυση της ομαδικής 

εργασίας των παιδιών  

∙Ενίσχυση του πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς 

∙Ενημέρωση των γονέων για θέματα λογοθεραπείας 

∙Αξιοποίηση της δανειστικής βιβλιοθήκης 

∙Υλοποίηση θεματικών προσεγγίσεων με την ενεργό συμμετοχή των 

παιδιών 

∙Υλοποίηση δύο projects 

∙Αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου του νηπιαγωγείου 

Για το παιδί που 

παρατηρούμε 

∙Αξιοποίηση και υποστήριξη των προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών 

των παιδιών 

∙Παροχή ισότητας ευκαιριών για όλα τα παιδιά 

∙Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών μέσα από την επίδειξη 

εμπιστοσύνης και εποικοδομητικής κριτικής 
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∙Εφαρμογή της μεθόδου της δημιουργικής επίλυσης προβλήματος 

∙Ενθάρρυνση των παιδιών στις δοκιμές και τα λάθη 

∙Εξοικείωση των παιδιών με τις ρουτίνες της τάξης και ενθάρρυνση της 

συμμετοχής τους σε αυτές 

∙Ενθάρρυνση των παιδιών για εξερευνήσεις, πειραματισμούς και 

προσωπικές ανακαλύψεις 

∙Αποδοχή και ενίσχυση της ανάγκης των μικρών παιδιών για έκφραση, 

δημιουργία και κίνηση 

∙Ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας με ποικίλα 

αναπαραστατικά μέσα 

∙Καλλιέργεια συναισθημάτων χαράς, ψυχαγωγίας και άμιλλας 

∙Ευαισθητοποίηση στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας 

∙Ενθάρρυνση και υποστήριξη των παιδιών στις διαδικασίες αξιολόγησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για κάθε 

γνωστική 

περιοχή του 

αναλυτικού 

προγράμματος 

∙Προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος σπουδών βάσει των 

αναγκών και των ενδιαφερόντων των παιδιών 

∙Υλοποίηση προγραμμάτων φιλαναγνωσίας, κοινωνικο-

συναισθηματικής ανάπτυξης, τέχνης και περιβαλλοντικής αγωγής 

∙Υλοποίηση ποικίλων γλωσσικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων 

φωνολογικής ενημερότητας 

∙Δημιουργία αυτοσχέδιων παιχνιδιών και παιδαγωγικού υλικού για 

γλωσσικές δραστηριότητες 

∙Επαφή των παιδιών με τα κειμενικά είδη του λόγου 

∙Συχνότερη ανάγνωση ιστοριών, βιβλίων, παραμυθιών 

∙Ενθάρρυνση των παιδιών στη γραφή 

∙Ενθάρρυνση των παιδιών στην αξιοποίηση χειραπτικών υλικών και 

πραγματικών αντικειμένων για μαθηματικές δραστηριότητες 

∙Δημιουργία εποπτικού υλικού για μαθηματικές δραστηριότητες 
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∙Υλοποίηση ποικίλων κινητικών παιχνιδιών και χρήση βοηθητικών 

μέσων για δραστηριότητες φυσικής αγωγής 

∙Ενθάρρυνση των παιδιών στη χρήση των Τ.Π.Ε. 

∙Διασύνδεση των Τ.Π.Ε. με όλες τις γνωστικές περιοχές του αναλυτικού 

προγράμματος, όποτε είναι εφικτό 

∙Υποστήριξη και καθοδήγηση στη χρήση και αξιοποίηση του διαδικτύου 

∙Εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών με εκπαιδευτικές-

ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της γνωστικής περιοχής των 

Τ.Π.Ε. 

∙Αξιοποίηση των ψηφιακών συσκευών από τα ίδια τα παιδιά 

 

6.5 Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης βιβλίου προόδου των παιδιών 

(περίοδος Χειμώνας) 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τα δεδομένα του εργαλείου 

αξιολόγησης Work Sampling System που χρησιμοποιήθηκε από τον ερευνητή-

εκπαιδευτικό και τη νηπιαγωγό της τάξης και προέκυψαν από τη συμπλήρωση του 

βιβλίου προόδου (developmental checklists) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

2015-2016 και ειδικότερα κατά τη χρονική περίοδο του χειμώνα.  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Η εικόνα για τον εαυτό μου, αυτοέλεγχος 

(αυτοκυριαρχία, αυτοπειθαρχία), προσεγγίσεις για μάθηση, αλληλεπίδραση με τους 

άλλους 

Πίνακας 6.13 

Αξιολόγηση μαθητών στην Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη (Χειμώνας) 

Χαρακτηριστικά Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 
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Προσωπική 

και κοινωνική 

ανάπτυξη 

n % n % n % 

1. Η εικόνα για 

τον εαυτό μου 

Επιδεικνύει 

αυτοπεποίθηση  
0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

2. Αυτοέλεγχος 

(αυτοκυριαρχία, 

αυτοπειθαρχία) 

Δείχνει να 

παίρνει 

πρωτοβουλίες 

και να 

αυτονομείται 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Ακολουθεί τους 

κανόνες της 

τάξης και τις 

ρουτίνες  

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

3. Προσεγγίσεις 

για μάθηση 

Δείχνει ζήλο, 

προθυμία και 

περιέργεια να 

μάθει  

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Επιδεικνύει 

προσοχή σε 

κάποιο καθήκον, 

παραμένοντας 

σταθερός/ή 

ακόμα κι αν 

συναντήσει 

απροσδόκητες 

δυσκολίες  

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Προσεγγίζει την 

εργασία με 

ευελιξία 

0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 

4. 

Αλληλεπίδραση 

με τους άλλους 

Αλληλεπιδρά με 

ευκολία με 

οικεία άτομα της 

ηλικίας του/της 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Αλληλεπιδρά 

εύκολα με 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 
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οικείους 

ενήλικες 

Συμμετέχει στην 

ομαδική ζωή της 

τάξης 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Αναγνωρίζει 

συναισθήματα 

και δείχνει 

ενσυναίσθηση 

για τους άλλους 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Χρησιμοποιεί 

απλές 

στρατηγικές για 

την επίλυση 

διαφορών 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

 

Έχοντας διανύσει το δεύτερο τρίμηνο λειτουργίας της σχολικής μονάδας, 

σύμφωνα με τον Πίνακα 6.13, τα υψηλότερα ποσοστά (100,0%) εμφανίζονται στις 

δεξιότητες των μικρών παιδιών που αφορούν την επίδειξη ζήλου, προθυμίας, 

ενθουσιασμού και μεγάλου ενδιαφέροντος για το μαθησιακό τους περιβάλλον και της 

αίσθησης της κοινότητας και της ομαδικής ζωής μέσα από παιχνίδια και διάφορες 

δραστηριότητες.  

Επίσης δεκαεννέα παιδιά από τα είκοσι (95,0%) αναγνωρίζουν τόσο τα δικά 

τους συναισθήματα όσο και των συνομήλικων τους σε ποικίλες καταστάσεις και 

αλληλεπιδρούν πλέον εύκολα με οικεία πρόσωπα της ηλικίας τους καθώς μπορούν να 

παίξουν συνεργατικά με ένα ή περισσότερα παιδιά, να ακούνε τους συνομήλικούς τους, 

να κατανοούν τα αισθήματά τους και να επιλύουν πιθανά προβλήματα με συνεργατική 

διάθεση. 

Εξίσου σημαντική κρίνεται η αλληλεπίδραση των μικρών παιδιών με τους 

ενήλικες καθώς το 90,0% των παιδιών έχει οικοδομήσει μια καλή και δυνατή σχέση με 

τους/τις εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, το ίδιο ποσοστό παιδιών (90,0%) φαίνεται να 

μπορεί να διεκπεραιώσει ανοιχτού ή κλειστού τύπου εργασίες για μεγάλες και 

δικαιολογημένες χρονικές περιόδους, να επιδεικνύουν προσοχή σε ενδιαφέρουσες και 
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με νόημα για τα ίδια εργασίες και να κατανοούν ότι το να κάνεις λάθη αποτελεί μέρος 

της μάθησης και της απόκτησης νέων δεξιοτήτων.  

Παρ’ όλα αυτά, επτά από τα είκοσι παιδιά (35,0%) μπορούν εν μέρει να 

προσεγγίζουν τις εργασίες και τα προβλήματα με δημιουργικό και ευέλικτο τρόπο 

καθώς διστάζουν να δοκιμάσουν νέες προσεγγίσεις ή να αποδεχθούν ένα ανεπιτυχές 

αποτέλεσμα στις προσπάθειές τους. Επιπλέον, το 30,0% του δείγματος των παιδιών 

επιδεικνύει εν μέρει αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία μέσα από τις καθημερινές 

αλληλεπιδράσεις και εμπειρίες με τα άλλα παιδιά. 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Ακρόαση,  προφορικός λόγος, ανάγνωση, γραπτός 

λόγος 

Πίνακας 6.14. 

Αξιολόγηση μαθητών στη Γλώσσα και τον Αναδυόμενο Γραμματισμό (Χειμώνας) 

Γλώσσα και 

αναδυόμενος 

γραμματισμός 

Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Ακρόαση Αντλεί νόημα-

σημασία μέσω της 

ακρόασης 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Ακολουθεί 

οδηγίες οι οποίες 

εμπεριέχουν μια 

σειρά από 

ενέργειες 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

2. Προφορικός 

λόγος 

Μιλά καθαρά και 

μεταφέρει τις ιδέες 

του/της 

αποτελεσματικά 

1 5,0% 6 30,0% 13 65,0% 

Χρησιμοποιεί 

κανόνες στη 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 
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συνομιλία και στη 

συζήτηση 

Χρησιμοποιεί 

πλούσιο λεξιλόγιο 

και τη γλώσσα για 

ποικίλους σκοπούς 

1 5,0% 9 45,0% 10 50,0% 

Αρχίζει να 

παρουσιάζει τις 

γνώσεις και τις 

ιδέες του/της 

1 5,0% 3 15,0% 16 80,0% 

3. Ανάγνωση Δείχνει ότι 

κατανοεί έννοιες 

του γραπτού 

λόγου  

0 0,0% 10 50,0% 10 50,0% 

Αποδεικνύει 

φωνολογική 

επίγνωση 

4 20,0% 13 65,0% 3 15,0% 

Αρχίζει να 

χρησιμοποιεί 

φωνητικά 

σύμβολα και 

δεξιότητες 

ανάλυσης των 

λέξεων για την 

αποκωδικοποίηση 

9 45,0% 9 45,0% 2 10,0% 

Δείχνει να 

κατανοεί τη δομή 

του κειμένου  

0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 

Διηγείται βασικές 

ιδέες και 

λεπτομέρειες από 

το κείμενο 

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 

Αρχίζει να 

αναλύει και να 

ενσωματώνει 

2 10,0% 12 60,0% 6 30,0% 
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γνώσεις και ιδέες 

από το κείμενο 

Αρχίζει να 

διαβάζει για 

ποικίλους σκοπούς 

12 60,0% 6 30,0% 2 10,0% 

4. Γραπτός 

λόγος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχίζει να 

χρησιμοποιεί 

στρατηγικές 

γραφής για τη 

μεταφορά ιδεών  

0 0,0% 12 60,0% 8 40,0% 

Χρησιμοποιεί 

γράμματα-

σχήματα, 

σύμβολα, 

γράμματα και 

λέξεις για τη 

μεταφορά του 

νοήματος 

0 0,0% 12 60,0% 8 40,0% 

Κατανοεί τους 

λόγους για τους 

οποίους γράφουμε 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Αρχίζει να 

χρησιμοποιεί 

σχόλια για να 

προσθέσει 

λεπτομέρειες στη 

γραφή  

11 55,0% 6 30,0% 3 15,0% 

Αρχίζει να 

συγκεντρώνει και 

να χρησιμοποιεί 

πληροφορίες για 

ερευνητικούς 

σκοπούς 

4 20,0% 11 55,0% 5 25,0% 

 

Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 6.14, ένα παιδί δεν έχει καταφέρει έως τώρα 

να μιλά καθαρά σε ατομικές ή ομαδικές συζητήσεις, να μεταφέρει τις ιδέες του 
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αποτελεσματικά στα άλλα παιδιά, να χρησιμοποιεί νέες λέξεις και τη γλώσσα για 

ποικίλους καθημερινούς σκοπούς και να παρουσιάζει τις γνώσεις και τις ιδέες του 

αναφορικά με γεγονότα, αντικείμενα ή ανθρώπους είτε σχεδιάζοντας εικόνες 

συνοδευόμενες από γράμματα ή λέξεις είτε κάνοντας προφορικές παρουσιάσεις στην 

ολομέλεια της τάξης. 

Επίσης, το 60,0% των παιδιών του δείγματος δεν παρατηρεί τις έντυπες μορφές 

του λόγου στην τάξη με αποτέλεσμα να μην επιδεικνύει τις ανάλογες αναγνωστικές 

δεξιότητες ενώ το 55,0% των παιδιών δείχνει να χρειάζεται υποστήριξη και 

καθοδήγηση από το/τη νηπιαγωγό καθώς αδυνατεί να γράψει λέξεις ή να κάνει 

διορθώσεις σε κάθε οργανωμένη ή ελεύθερή προσπάθεια γραφής. Αντίστοιχα, δώδεκα 

παιδιά από τα είκοσι (60,0%) δεν μπορούν να διαβάσουν προκειμένου να πάρουν 

πληροφορίες ή να ψυχαγωγηθούν από τη διαδικασία της ανάγνωσης. 

Παρ’ όλα αυτά, το 65,0% του δείγματος των παιδιών αναγνωρίζει και χειρίζεται 

εν μέρει τα φωνολογικά συστατικά των γλωσσικών μονάδων, επιδεικνύοντας κατ’ αυτό 

τον τρόπο μέτριες επιδόσεις στη φωνολογική επίγνωση. Επίσης, το 50,0% των παιδιών 

αρχίζει να κατανοεί εν μέρει τη λειτουργία και την οργάνωση του γραπτού λόγου 

καθώς σιγά-σιγά αντιλαμβάνεται ότι μια συγκεκριμένη λέξη γράφεται πάντα 

χρησιμοποιώντας την ίδια συγκεκριμένη ακολουθία γραμμάτων ή ότι οι λέξεις είναι 

γραμμένες από αριστερά προς τα δεξιά και από το πάνω μέρος της σελίδας προς τα 

κάτω με κενά διαστήματα μεταξύ τους. 

Επιπρόσθετα, τα δώδεκα από τα είκοσι παιδιά (60,0%) έχουν κατακτήσει εν 

μέρει τις ικανότητες ανάλυσης και ενσωμάτωσης γνώσεων και ιδεών από ένα κείμενο 

αλλά και χρήσης απλών στρατηγικών γραφής για τη μεταφορά ιδεών ή γραμμάτων-

σχημάτων, σύμβολων, γραμμάτων και λέξεων προκειμένου να μεταφέρουν το νόημα 

του μηνύματός τους. Ταυτόχρονα, μόνο εννιά παιδιά από τα είκοσι (45,0%) έχουν 

κατανοήσει τη σχέση μεταξύ γραμμάτων και ήχων και χρησιμοποιούν εν μέρει 

φωνητικά σύμβολα και ανάλογες δεξιότητες ανάλυσης των λέξεων.  

Επίσης, μεγάλα είναι τα ποσοστά των παιδιών που έχουν κατακτήσεις τις 

επιδιωκόμενες δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν τον προφορικό και γραπτό λόγο 

καθώς και την ανάγνωση. Αναλυτικότερα, το 80,0% των μικρών παιδιών είναι σε θέση 

να μοιράζεται τις γνώσεις του σχετικά με συγκεκριμένα γεγονότα, αντικείμενα, 

καταστάσεις ή προσωπικά βιώματα, να διατυπώνει τις δικές του ιδέες, να διηγείται με 
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περιγραφικό τρόπο βασικές ιδέες, λεπτομέρειες και ποικίλα στοιχεία μιας ιστορίας ή 

ενός κειμένου με τη στήριξη και την καθοδήγηση του/της νηπιαγωγού ενώ το 75,0% 

του δείγματος των παιδιών έχει κατανοήσει τόσο τη δύναμη της γραφής όσο και ότι 

υπάρχουν διαφορετικοί τύποι γραφής για διαφορετικούς σκοπούς. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Διαδικασίες και πρακτικές, αριθμοί, μαθηματικές 

πράξεις και αλγεβρική σκέψη, μετρήσεις, ανάλυση δεδομένων, γεωμετρία 

Πίνακας 6.15 

Αξιολόγηση μαθητών στα Μαθηματικά (Χειμώνας) 

Μαθηματικά Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Διαδικασίες 

και πρακτικές 

Αντιλαμβάνεται το 

νόημα των 

προβλημάτων και 

χρησιμοποιεί απλές 

στρατηγικές για την 

επίλυση τους  

0 0,0% 8 40,0% 12 60,0% 

Επιχειρηματολογεί 

ποσοτικά και αρχίζει 

να χρησιμοποιεί 

εργαλεία 

0 0,0% 10 50,0% 10 50,0% 

Χρησιμοποιεί λέξεις 

και παραστάσεις για 

να περιγράψει 

μαθηματικές ιδέες  

1 5,0% 9 45,0% 10 50,0% 

Αναγνωρίζει μοτίβα 

και κάνει 

γενικεύσεις  

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

2. Αριθμοί Μετρά έχοντας 

επίγνωση 
0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 
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Δείχνει να κατανοεί 

τους αριθμούς και 

την ποσότητα και 

αρχίζει να 

καταλαβαίνει τις 

σχέσεις ανάμεσα 

στις ποσότητες 

0 0,0% 9 45,0% 11 55,0% 

Αρχίζει να 

υπολογίζει την 

ποσότητα  

0 0,0% 11 55,0% 9 45,0% 

3. 

Μαθηματικές 

πράξεις και 

αλγεβρική 

σκέψη 

Κατανοεί και 

εφαρμόζει την 

πρόσθεση και την 

αφαίρεση σε πιθανά 

προβλήματα 

3 15,0% 13 65,0% 4 20,0% 

Περιγράφει 

συνδυασμούς 

αριθμών και 

επιδεικνύει ευχέρεια 

σε μαθηματικούς 

υπολογισμούς 

6 30,0% 10 50,0% 4 20,0% 

Αρχίζει να κατανοεί 

το δεκαδικό 

σύστημα (η αξία της 

θέσης)  

3 15,0% 12 60,0% 5 25,0% 

4. Μετρήσεις Ταξινομεί, συγκρίνει 

και περιγράφει 

αντικείμενα με βάση 

το μέγεθος, το 

μήκος, τη 

χωρητικότητα και το 

βάρος 

1 5,0% 3 15,0% 16 80,0% 

Αρχίζει να κατανοεί 

τις διαδικασίες 

μέτρησης και τα 

εργαλεία μέτρησης 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 
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5. Ανάλυση 

δεδομένων 

Αρχίζει να συλλέγει, 

να ταξινομεί και να 

παρουσιάζει 

δεδομένα 

1 5,0% 9 45,0% 10 50,0% 

6. Γεωμετρία Δείχνει να κατανοεί 

και να χρησιμοποιεί 

λέξεις κατεύθυνσης, 

τοποθεσίας και 

θέσης 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Αναγνωρίζει και 

περιγράφει 

χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των 

σχημάτων 

1 5,0% 8 40,0% 11 55,0% 

Συνθέτει και 

αποσυνθέτει 

σχήματα  

0 0,0% 10 50,0% 10 50,0% 

 

Με βάση τον Πίνακα 6.15, διαπιστώνεται ότι το 95,0% του ερευνητικού 

δείγματος των παιδιών είναι σε θέση να χρησιμοποιεί κατάλληλο λεξιλόγιο που αφορά 

την κατεύθυνση (ποια κατεύθυνση;), την απόσταση (πόσο μακριά;) και την τοποθεσία 

(πού;) και να εξηγεί το σκεπτικό του, καθώς και να περιγράφει πώς λειτουργούν τα 

μοτίβα μέσα από απλούς συλλογισμούς. Επίσης, το 85,0% των μικρών παιδιών μπορεί 

να μετρήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια μια σειρά 10 έως 20 αντικειμένων 

χρησιμοποιώντας την αντιστοιχία ένα προς ένα και να διορθώνει τα πιθανά λάθη ενώ 

το 80,0% των παιδιών είναι σε θέση να κάνει ταξινομήσεις, συγκρίσεις και να 

περιγράφει διάφορα αντικείμενα με κριτήριο το μέγεθος, το μήκος, τη χωρητικότητα ή 

το βάρος. 

Αντίθετα, δεκατρία παιδιά από τα είκοσι του ερευνητικού δείγματος (65,0%) 

έχουν κατανοήσει εν μέρει τις έννοιες “σύνολο”, “όλα μαζί”, “υπόλοιπο” και 

δυσκολεύονται μερικώς να εφαρμόσουν στην πράξη τόσο την πρόσθεση όσο και την 

αφαίρεση. Επίσης, το 60,0% των ερευνητικών υποκειμένων έχει κατανοήσει εν μέρει 

το δεκαδικό σύστημα ενώ το 50,0% των παιδιών παρουσιάζει δυσκολίες σε ερωτήσεις 

του τύπου “πόσα είναι αυτά” και στη χρήση συμπληρωματικών εργαλείων που 
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διευκολύνουν τις μετρήσεις (χάρακας, μέτρο κ.ά.). Το ίδιο ποσοστό (50,0%) 

παρουσιάζουν τα παιδιά ως προς την ικανότητα σύνθεσης και αποσύνθεσης σχημάτων 

ενώ το 40,0% των παιδιών του δείγματος αντιλαμβάνεται εν μέρει τη σημασία επίλυσης 

πραγματικών προβλημάτων και τη χρήση απλών μεθόδων μέχρι να βρεθεί μια 

απάντηση για την επίλυση τους. 

Αξίζει να επισημανθεί ακόμη, ότι έξι παιδιά από τα είκοσι του ερευνητικού 

δείγματος (30,0%) δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν βασικούς συνδυασμούς 

αριθμών μέχρι το πέντε και να επιδείξουν υπολογιστική ευχέρεια σε καθημερινές 

μαθηματικές εφαρμογές και καταστάσεις. Επίσης, το ένα παιδί από τα είκοσι (5,0%) 

αδυνατεί να περιγράψει διάφορες μαθηματικές έννοιες μέσω της χρήσης κατάλληλου 

λεξιλογίου, να κάνει ταξινομήσεις, να συγκρίνει και να κάνει περιγραφές βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων, να συμμετέχει με ενεργό τρόπο σε διαδικασίες συλλογής, 

ανάλυσης και παρουσίασης μαθηματικών δεδομένων, όπως, και να αναγνωρίζει ή να 

περιγράφει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σχημάτων. 
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Απόσπασμα από συμπληρωμένη κλίμακα ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού στη γνωστική 

περιοχή των Μαθηματικών 

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Δεξιότητες και πρακτικές, φυσικές επιστήμες, βιολογία, 

επιστήμες της γης (γεωεπιστήμες) 

Πίνακας 6.16 

Αξιολόγηση μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες (Χειμώνας) 

Φυσικές 

Επιστήμες 
Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Δεξιότητες 

και πρακτικές 

Αναγνωρίζει 

ερωτήματα και 

προβλήματα και 

προτείνει λύσεις 

κατά τη διάρκεια 

της έρευνας 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Εκτελεί απλές 

έρευνες και 

συλλέγει και 

καταγράφει 

δεδομένα  

0 0,0% 11 55,0% 9 45,0% 

Διατυπώνει ιδέες, 

λύσεις και 

εξηγήσεις 

λαμβάνοντας υπόψη 

τις  δικές τους 

εμπειρίες και 

παρατηρήσεις 

καθώς και των 

συνομήλικων τους  

1 5,0% 8 40,0% 11 55,0% 

Μοιράζεται με 

άλλους τις 

επιστημονικές 

1 5,0% 14 70,0% 5 25,0% 
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πληροφορίες και 

ιδέες, 

χρησιμοποιώντας 

διάφορα μέσα και 

επιχειρηματολογεί 

χρησιμοποιώντας 

διάφορα 

αποδεικτικά 

στοιχεία 

2. Φυσικές 

Επιστήμες 

Παρατηρεί, 

περιγράφει και 

συγκρίνει τις 

ιδιότητες των 

υλικών και τις 

αλλαγές τους 

1 5,0% 10 50,0% 9 45,0% 

Παρατηρεί, ερευνά 

και περιγράφει τη 

δύναμη, την κίνηση 

και την 

σταθερότητα 

1 5,0% 13 65,0% 6 30,0% 

Ερευνά, παρατηρεί 

και περιγράφει τις 

ιδιότητες του 

φωτός, της 

θερμότητας και του 

ήχου 

1 5,0% 13 65,0% 6 30,0% 

3. Βιολογία Ερευνά, παρατηρεί 

και συγκρίνει τα 

χαρακτηριστικά των 

έμβιων όντων και 

τον τρόπο που αυτά 

αναπτύσσονται 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

Ερευνά πώς τα 

έμβια όντα 

εξαρτώνται και 

αλληλεπιδρούν με 

το περιβάλλον 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 
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Εξερευνά την 

διαφορά και την 

ποικιλομορφία των 

έμβιων όντων  

0 0,0% 9 45,0% 11 55,0% 

4. Επιστήμες 

της γης 

(γεωεπιστήμες) 

 

Ερευνά και 

παρατηρεί 

φαινόμενα σχετικά 

με τον ήλιο, τη 

σελήνη και τα 

αστέρια 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Παρατηρεί και 

περιγράφει το 

περιβάλλον και 

επιδεικνύει αρχικές 

γνώσεις για τη 

διατήρηση των 

πόρων  

1 5,0% 12 60,0% 7 35,0% 

Αρχίζει να 

παρατηρεί και να 

περιγράφει τον 

καιρό και τις 

αλλαγές των εποχών 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

 

Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 6.16, οι επιδιωκόμενες δεξιότητες 

διερεύνησης, παρατήρησης και περιγραφής των καιρικών φαινομένων, των εποχιακών 

αλλαγών και εννοιών που αφορούν τον ήλιο, τη σελήνη και τα αστέρια έχουν 

κατακτηθεί πλήρως από όλα τα παιδιά του δείγματος (100,0%) ενώ το 75,0% των 

παιδιών μπορεί να κάνει σχετικές διερευνήσεις που σχετίζονται με τους τρόπους 

εξάρτησης και αλληλεπίδρασης των έμβιων όντων με το ευρύτερο περιβάλλον.  

Το ίδιο ποσοστό των παιδιών του δείγματος (75,0%) μπορεί πλήρως να 

εκφράσει ερευνητικές ερωτήσεις του τύπου “πώς;” και “γιατί;” και να αναγνωρίσει 

προβλήματα που προσφέρονται για περαιτέρω διερεύνηση και επίλυση. Παράλληλα, 

το 70,0% του δείγματος των παιδιών είναι σε θέση να περιγράφει τα χαρακτηριστικά 

των έμβιων όντων, ξεχωρίζοντας τα από τα άβια όντα, καθώς και να διερευνά τα 

χαρακτηριστικά των φυτών και των ζώων, συμπεριλαμβανομένων και των εαυτών τους 
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χρησιμοποιώντας ερευνητικά εργαλεία για τη συλλογή και την καταγραφή των 

δεδομένων (φακοί, κιάλια, σημειωματάρια, συσκευές εγγραφής κ.ά.). 

Παρ’ όλα αυτά, το 70,0% του δείγματος των παιδιών εν μέρει μπορεί να 

μοιραστεί τις επιστημονικές παρατηρήσεις, τις εμπειρίες και τις ιδέες του και να 

υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του με αποδεικτικά στοιχεία και ανάλογα βοηθητικά 

μέσα. Επίσης, το 65,0% των παιδιών καταφέρνει εν μέρει να περιγράφει και να διεξάγει 

παρατηρήσεις ή μικρής έκτασης έρευνες που αφορούν τις έννοιες της δύναμης, της 

κίνησης και της σταθερότητας ή που σχετίζονται με τις ιδιότητες του φωτός, της 

θερμότητας και του ήχου. Ακόμη, το 60,0% του δείγματος των παιδιών εν μέρει μπορεί 

να διεξάγει παρατηρήσεις και να κάνει περιγραφές που αφορούν έννοιες, στοιχεία ή 

φαινόμενα του εγγύτερου περιβάλλοντός του. 

Τέλος, το ένα παιδί από τα είκοσι του δείγματος (5,0%) δεν έχει καταφέρει 

καθόλου να μπορεί να  διατυπώνει ιδέες, λύσεις και εξηγήσεις για έννοιες που αφορούν 

τις Φυσικές Επιστήμες, να μοιράζεται με τα άλλα παιδιά ερευνητικές πληροφορίες και 

επιστημονικές ιδέες, να διεξάγει παρατηρήσεις, συγκρίσεις και περιγραφές αναφορικά 

με τις ιδιότητες των υλικών και τις αλλαγές τους, τις έννοιες της δύναμης, της κίνησης, 

της σταθερότητας, τις ιδιότητες του φωτός, της θερμότητας και του ήχου και να 

περιγράφει μέσα από τις δικές του παρατηρήσεις το φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον. 
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Απόσπασμα από συμπληρωμένη κλίμακα ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού στη γνωστική 

περιοχή των Φυσικών Επιστημών 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Άνθρωποι, παρελθόν και παρόν, η αλληλεξάρτηση των 

ανθρώπων, πολιτικά δικαιώματα και κυβέρνηση, οι άνθρωποι και ο τόπος που ζούνε 

Πίνακας 6.17 

Αξιολόγηση μαθητών στις Κοινωνικές Επιστήμες (Χειμώνας) 

Κοινωνικές 

Επιστήμες 
Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Άνθρωποι, 

παρελθόν και 

παρόν 

Προσδιορίζει 

ομοιότητες και 

διαφορές των 

χαρακτηριστικών 

των ανθρώπων, 

των συνηθειών και 

των προτύπων 

διαβίωσης τους  

0 0,0% 10 50,0% 10 50,0% 

Επιδεικνύει 

πρώιμη 

ευαισθητοποίηση 

για την κοινωνία, 

την πόλη, το 

κράτος και τη 

χώρα  

1 5,0% 12 60,0% 7 35,0% 

Δείχνει πρώιμη 

κατανόηση για το 

παρελθόν και το 

παρόν 

4 20,0% 15 75,0% 1 5,0% 

Αρχίζει να 

κατανοεί πως οι 

άνθρωποι 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 
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2. Η 

αλληλεξάρτηση 

των ανθρώπων 

στηρίζονται στους 

άλλους για να 

καλύψουν τις 

ανάγκες τους  

Περιγράφει τα 

επαγγέλματα 

μερικών ανθρώπων 

και τι απαιτείται 

για την άσκησή 

τους  

1 5,0% 10 50,0% 9 45,0% 

Δείχνει 

ευαισθητοποίηση 

με το πώς η 

τεχνολογία 

επηρεάζει την 

καθημερινή ζωή  

0 0,0% 10 50,0% 10 50,0% 

3. Πολιτικά 

δικαιώματα και 

κυβέρνηση 

Επιδεικνύει 

ευαισθητοποίηση 

για τους λόγους 

ύπαρξης κανόνων 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Κατανοεί τι 

σημαίνει να είσαι 

“αρχηγός” 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

4. Οι άνθρωποι 

και ο τόπος που 

ζούνε 

 

Εκφράζει πρώιμη 

γεωγραφική σκέψη 
0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Δείχνει πρώιμη 

ευαισθητοποίηση 

για τους τρόπους 

με τους οποίους το 

περιβάλλον 

επηρεάζει τη ζωή 

των ανθρώπων 

0 0,0% 12 60,0% 8 40,0% 

Αρχίζει να 

αναγνωρίζει τους 

τρόπους με τους 

οποίους οι 

άνθρωποι 

0 0,0% 8 40,0% 12 60,0% 
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επηρεάζουν το 

περιβάλλον τους  

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.17, τα τέσσερα παιδιά από τα είκοσι του δείγματος 

(20,0%) δεν έχουν καταφέρει έως τώρα να συλλάβουν και να κατανοήσουν έννοιες που 

σχετίζονται με το παρόν και το παρελθόν ενώ το ένα παιδί από τα είκοσι του δείγματος 

(5,0%) δεν μπορεί να αντιληφθεί και να χρησιμοποιήσει έννοιες σχετικές με την 

κοινωνία, την πόλη, το κράτος ή τη χώρα αλλά και να κάνει τις κατάλληλες περιγραφές 

των επαγγελμάτων μερικών ανθρώπων. 

Όμως, το 75,0% του δείγματος των παιδιών έχει καταφέρει εν μέρει να 

αντιλαμβάνεται έννοιες του παρόντος και του παρελθόντος ενώ το 60,0% των παιδιών 

είναι εν μέρει σε θέση να κατανοεί στοιχεία και έννοιες που συνδέονται με την 

κοινωνία, την πόλη ή τη χώρα και να δείχνει μια πρώιμη ευαισθητοποίηση για τους 

τρόπους με τους οποίους η ζωή και η καθημερινότητα των ανθρώπων επηρεάζεται από 

το περιβάλλον. Επίσης, το 50,0% του δείγματος των παιδιών εν μέρει μπορεί να 

προσδιορίσει ομοιότητες ή διαφορές σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, 

των συνηθειών και των προτύπων διαβίωσής τους, να περιγράφει τα διάφορα είδη 

θέσεων εργασίας των ανθρώπων και  να αναλογίζεται για τους τρόπους με τους οποίους 

η χρήση της τεχνολογίας επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή. 

Αντιθέτως, όλα τα παιδιά του δείγματος της έρευνας (100,0%) δείχνουν πρώιμη 

κατανόηση της ηγεσίας στην τάξη τους και στο σχολείο τους και κατανοούν πλήρως τι 

σημαίνει να είσαι “αρχηγός”. Παράλληλα, τα δεκαοχτώ από τα είκοσι παιδιά του 

δείγματος (90,0%) μπορούν να αναπαραστήσουν τη γεωγραφική τους σκέψη με 

διάφορους τρόπους (περιγραφές θέσης των αντικειμένων, ζωγραφιές και χάρτες) ενώ 

το 85,0% του δείγματος των παιδιών έχει αρχίσει να κατανοεί πλήρως τις βασικές 

καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων και να ευαισθητοποιείται για τους λόγους 

ύπαρξης κανόνων και επίδειξης θετικών συμπεριφορών σε κάθε πλαίσιο. 

Τέλος, το 60,0% του δείγματος των παιδιών αναγνωρίζει πλήρως τα μέσα και 

τους τρόπους που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με θετικό ή αρνητικό αντίχτυπο στο 

περιβάλλον τους ενώ τα μισά παιδιά του δείγματος (50,0%) είναι σε θέση τόσο να 

περιγράφουν ή να προσδιορίζουν σημαντικές ομοιότητες και διαφορές των ανθρώπων 
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όσο και να κατανοούν την επίδραση που ασκεί η τεχνολογία στην καθημερινότητα των 

ανθρώπων. 

 

ΤΕΧΝΗ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Έκφραση και αναπαράσταση, κατανόηση και 

αναγνώριση 

Πίνακας 6.18 

Αξιολόγηση μαθητών στην Τέχνη (Χειμώνας) 

Τέχνη Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Έκφραση 

και 

αναπαράσταση 

Συμμετέχει σε 

ομαδικές 

μουσικές 

εμπειρίες 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Συμμετέχει στη 

δημιουργική 

κίνηση, το χορό 

και το θέατρο 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Χρησιμοποιεί 

ποικιλία υλικών 

τέχνης για να 

διερευνήσει και 

να εκφράσει 

ιδέες και 

συναισθήματα 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

2. Κατανόηση 

και 

αναγνώριση 

 

Ανταποκρίνεται 

θετικά σε 

καλλιτεχνικές 

δημιουργίες ή 

εκδηλώσεις  

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 6.18, το ένα παιδί από τα είκοσι του 

δείγματος (5,0%) συμμετέχει εν μέρει σε δραστηριότητες έκφρασης που αφορούν το 

χορό, τη δημιουργική κίνηση και το θεατρικό παιχνίδι. Αντίθετα, όλα τα παιδιά του 

δείγματος (100,0%) συμμετέχουν σε ομαδικές μουσικές δραστηριότητες, 

χρησιμοποιούν ποικίλα υλικά και μέσα, προκειμένου να εκφραστούν μέσω των 

εικαστικών και της τέχνης ευρύτερα και συμμετέχουν με θετική διάθεση σε κάθε 

κάλεσμα που σχετίζεται με καλλιτεχνικές δημιουργίες και αντίστοιχες εκδηλώσεις. 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας, ανάπτυξη λεπτής 

κινητικότητας, αυτο-φροντίδα, υγεία και ασφάλεια 

Πίνακας 6.19 

Αξιολόγηση μαθητών στη Φυσική Αγωγή και Ανάπτυξη (Χειμώνας) 

Φυσική 

Αγωγή και 

Ανάπτυξη 

Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Ανάπτυξη 

αδρής 

κινητικότητας 

Κινείται με 

ισορροπία και 

έλεγχο 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Συντονίζει όλο και 

περισσότερο 

πολύπλοκους 

τρόπους κίνησης 

για την εκτέλεση 

καθηκόντων  

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

2. Ανάπτυξη 

λεπτής 

κινητικότητας 

Χρησιμοποιεί και 

προσαρμόζει 

στοιχεία της 

κίνησης και της 

δύναμής του/της 

για την εκάστοτε 

συνθήκη 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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Χρησιμοποιεί το 

συντονισμό 

ματιού-χεριού για 

να εκτελέσει 

αποτελεσματικά 

τα καθήκοντά 

του/της  

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί 

εργαλεία γραφής 

και σχεδίασης με 

κάποιο έλεγχο 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

3. Αυτό-

φροντίδα, 

υγεία και 

ασφάλεια 

 

Εκτελεί 

ανεξάρτητα 

καθήκοντα 

αυτοεξυπηρέτησης  

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Δείχνει πρώιμη 

κατανόηση και 

τηρεί τους 

κανόνες 

ασφαλείας 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

 

Με βάση τον Πίνακα 6.19, τα τρία παιδιά από τα είκοσι του δείγματος (15,0%) 

φαίνεται να κατανοούν εν μέρει τη λογική των κανόνων ασφαλείας και να τους 

ακολουθούν ανά πάσα περίπτωση. Παρ’ όλα αυτά, όλα τα παιδιά του δείγματος της 

έρευνας (100,0%) έχουν κατακτήσει πλήρως τις επιδιωκόμενες δεξιότητες και 

ικανότητες να κινούνται επιδεικνύοντας ισορροπία και ανάλογο έλεγχο, να 

συντονίζουν τις κινήσεις του σώματός τους ώστε να εκτελούν με ακρίβεια τα 

καθήκοντά τους τόσο για θέματα που σχετίζονται με την αδρή όσο και με τη λεπτή 

κινητικότητα και να φροντίζουν τον εαυτό τους ή να παρέχουν βοήθεια σε άλλα παιδιά, 

χωρίς την αρωγή των νηπιαγωγών. 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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Μαθησιακό περιεχόμενο: Γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και δημιουργώ, επικοινωνώ και 

συνεργάζομαι με τις Τ.Π.Ε., διερευνώ, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω 

προβλήματα με τις Τ.Π.Ε., οι Τ.Π.Ε. στην κοινωνία και τον πολιτισμό  

Πίνακας 6.20 

Αξιολόγηση μαθητών στην Πληροφορική και τις Τ.Π.Ε. (Χειμώνας) 

Πληροφορική: 

Τεχνολογίες 

Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών 

Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Γνωρίζω τις 

Τ.Π.Ε. και 

δημιουργώ 

Δείχνει να 

γνωρίζει, να 

κατανοεί και να 

εξοικειώνεται με 

τις βασικές 

λειτουργίες 

χρήσης ενός 

υπολογιστικού 

συστήματος 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Δείχνει να 

εξοικειώνεται και 

να αυτονομείται 

σταδιακά με 

βασικές ενέργειες 

και λειτουργίες 

λογισμικών 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Δείχνει να 

γνωρίζει, να 

κατανοεί και να 

εξοικειώνεται με 

τη χρήση και 

διαχείριση 

ψηφιακών 

συσκευών 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Κάνει αναζήτηση, 

διερεύνηση και 

οργάνωση 

8 40,0% 12 60,0% 0 0,0% 
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πληροφοριών με 

τη χρήση του 

υπολογιστή και 

του διαδικτύου 

Χρησιμοποιεί τις 

Τ.Π.Ε. για την 

ανάπτυξη και 

έκφραση ιδεών με 

ψηφιακά μέσα  

1 5,0% 15 75,0% 4 20,0% 

Εκφράζεται, 

επικοινωνεί και 

συνεργάζεται 

μέσω διαδικτύου 

18 90,0% 2 10,0% 0 0,0% 

2. Επικοινωνώ και 

συνεργάζομαι 

Αλληλεπιδρά και 

συνεργάζεται σε 

ομάδες με τη 

χρήση των Τ.Π.Ε. 

για την παραγωγή 

κοινού έργου στο 

σχολείο 

0 0,0% 20 100,0% 0 0,0% 

3. Διερευνώ, 

πειραματίζομαι, 

ανακαλύπτω και 

λύνω προβλήματα 

με τις Τ.Π.Ε. 

Παίρνει 

πληροφορίες και 

εμπλουτίζει τις 

γνώσεις του/της 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Εκφράζεται και 

διαχειρίζεται 

πληροφορίες με 

χρήση λογισμικών 

γενικής χρήσης 

0 0,0% 14 70,0% 6 30,0% 

Αναπτύσσει τη 

δημιουργικότητα 

του/της με χρήση 

λογισμικών 

σχεδίασης, 

αναπαραγωγής και 

καταγραφής 

ήχου/βίντεο 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 
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Πειραματίζεται 

και ανακαλύπτει 

τη γνώση με 

λογισμικά 

ανοιχτού τύπου  

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Λαμβάνει 

αποφάσεις, 

επιλύει 

προβλήματα και 

μοντελοποιεί τη 

γνώση με 

λογισμικά 

ανοιχτού τύπου 

1 5,0% 13 65,0% 6 30,0% 

Δημιουργεί μοτίβα 

και 

μετασχηματισμούς 

με λογισμικό 

0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 

4. Οι Τ.Π.Ε. στην 

κοινωνία και τον 

πολιτισμό 

 

Αναγνωρίζει τις 

Τ.Π.Ε. ως μέσα 

για ψυχαγωγία, 

εργασία και 

κοινωνική 

αλληλεπίδραση 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί 

εργονομικά, με 

ασφάλεια και με 

δεοντολογικό 

τρόπο τις Τ.Π.Ε.  

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.20, το 90,0% του δείγματος των παιδιών δεν έχει 

κατακτήσει έως τώρα τη δεξιότητα να εκφράζεται, να επικοινωνεί ή να συνεργάζεται 

μέσω της χρήσης του διαδικτύου, ενώ το 40,0% του δείγματος των παιδιών αδυνατεί 

να κάνει αναζητήσεις ή διερευνήσεις και να οργανώσει αντίστοιχα διάφορες 

πληροφορίες, χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο. Επίσης, 

το ένα παιδί από τα είκοσι του δείγματος της έρευνας (5,0%) δεν κάνει ακόμη χρήση 

των Τ.Π.Ε. προκειμένου να αναπτύξει και να εκφράσει τις ιδέες του με ψηφιακά μέσα 
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και δεν πειραματίζεται με λογισμικά ανοικτού τύπου ώστε να ανακαλύψει τη γνώση 

και να ενισχύσει τις μαθησιακές του εμπειρίες. 

Ωστόσο, το 60,0% του δείγματος των ερευνητικών υποκειμένων μπορεί να 

κάνει εν μέρει αναζήτηση, διερεύνηση και οργάνωση πληροφοριών με τη χρήση του 

υπολογιστή και του διαδικτύου ενώ το 70,0% του δείγματος των παιδιών είναι σε θέση 

να εκφράζεται και να διαχειρίζεται πληροφορίες εν μέρει χρησιμοποιώντας λογισμικά 

γενικής χρήσης. Επίσης, το 100,0% του δείγματος των παιδιών μπορεί εν μέρει με τη 

βοήθεια του/της νηπιαγωγού να επικοινωνεί, να αλληλεπιδρά και να συνεργάζεται σε 

ομάδες των δύο ή τριών ατόμων χρησιμοποιώντας τις Τ.Π.Ε. προκειμένου να παραχθεί 

ένα συλλογικό κοινό έργο. Τέλος, το 90,0% του δείγματος των παιδιών έχει πλήρως 

κατανοήσει τη σημασία της σωστής σωματικής στάσης που απαιτείται μπροστά από 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και την αξία της χρήσης των Τ.Π.Ε. ως μέσα για 

ψυχαγωγία, εργασία και κοινωνική αλληλεπίδραση. Επιπλέον, το 90,0% των παιδιών 

επιδεικνύει πλήρως την αντίληψη, την κατανόηση και την εξοικείωσή του με τις πιο 

σημαντικές λειτουργίες που αφορούν τη χρήση ενός υπολογιστικού συστήματος στην 

καθημερινότητα του νηπιαγωγείου. 
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Απόσπασμα από συμπληρωμένη κλίμακα ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού στη γνωστική 

περιοχή της Πληροφορικής 

 

Συνοπτικά, η συνολική εικόνα των παιδιών του ερευνητικού δείγματος στη 

μέση του σχολικού έτους, όπως παρατηρείται και διαπιστώνεται από τους πίνακες, 

δείχνει σαφώς μια βελτίωση και εξέλιξη ως προς την κατάκτηση των επιδιωκόμενων 

δεξιοτήτων βάσει των στόχων του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Σε σχέση με 

τις επιδιωκόμενες δεξιότητες της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

διαπιστώνεται, ότι το σύνολο των παιδιών του ερευνητικού δείγματος έχει κατακτήσει 

επαρκώς τις δεξιότητες επίδειξης ζήλου και προθυμίας για τη μάθηση καθώς και 

συμμετοχής σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η πλειοψηφία των 

παιδιών επιδεικνύει ενσυναίσθηση, αλληλεπιδρά άνετα τόσο με τους ενήλικες όσο και 

με συνομήλικους, διεκπεραιώνει τις εργασίες επιδεικνύοντας συγκέντρωση και 

προσοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα, παίρνει πρωτοβουλίες και επιδεικνύει 

αυτονομία. Ωστόσο, μικρό ποσοστό παιδιών εν μέρει προσεγγίζει τις εργασίες με 

ευελιξία, ενώ δυσκολεύεται παράλληλα στην επίδειξη αυτοπεποίθησης και 

αυτογνωσίας. 

Όσον αφορά τις επιδιωκόμενες δεξιότητες της γλώσσας και του αναδυόμενου 

γραμματισμού διαπιστώνεται, ότι η πλειοψηφία των παιδιών είναι ικανή ως προς τη 

δεξιότητα διαμοιρασμού της γνώσης αναφορικά με συγκεκριμένα γεγονότα, 

αντικείμενα, καταστάσεις ή προσωπικά βιώματα και διατύπωσης προσωπικών ιδεών. 

Επίσης, τα περισσότερα παιδιά διηγούνται με περιγραφικό και λεπτομερή τρόπο τις 

ιδέες ή τα στοιχεία μιας ιστορίας ή ενός κειμένου με την υποστήριξη του/της 

νηπιαγωγού και αντιλαμβάνονται τη σημασία και τη δύναμη της γραφής, όπως, και την 

ύπαρξη των ποικίλων τύπων γραφής. Παρ’ όλα αυτά, περισσότερα από τα μισά παιδιά 

του ερευνητικού δείγματος δεν επιδεικνύουν τις απαιτούμενες αναγνωστικές 

δεξιότητες και δεν μπορούν να διαβάσουν, ενώ ένα μόνο παιδί δεν μιλά καθαρά με 
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αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να μεταφέρει τις ιδέες του αποτελεσματικά στα υπόλοιπα 

παιδιά, να χρησιμοποιεί νέες λέξεις ή τη γλώσσα για ποικίλους σκοπούς και να 

παρουσιάζει τις γνώσεις ή τις ιδέες του με διάφορους τρόπους. Ωστόσο, η πλειοψηφία 

των παιδιών εν μέρει επιδεικνύει φωνολογική επίγνωση. Ακόμη, περισσότερα από τα 

μισά παιδιά εν μέρει καταφέρνουν να παρατηρούν τις έντυπες μορφές του λόγου στην 

τάξη, να γράφουν λέξεις, να αντιλαμβάνονται τη λειτουργία και την οργάνωση του 

γραπτού λόγου και να διαβάζουν, όπως μπορούν.  

Ως προς τις επιδιωκόμενες δεξιότητες των μαθηματικών διαπιστώνεται, ότι στη 

μέση του σχολικού έτους ένας μικρός αριθμός παιδιών δεν μπορεί να υλοποιήσει 

διάφορους συνδυασμούς αριθμών μέχρι το πέντε και να επιδείξει υπολογιστική 

ευχέρεια σε μαθηματικούς συλλογισμούς. Επίσης, ένα παιδί αδυνατεί να περιγράψει 

μαθηματικές έννοιες χρησιμοποιώντας τις ανάλογες λέξεις, να κάνει ταξινομήσεις, 

συγκρίσεις και περιγραφές βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, να συμμετάσχει σε 

διαδικασίες συλλογής, ανάλυσης και παρουσίασης μαθηματικών δεδομένων, όπως, και 

να αναγνωρίσει ή να περιγράψει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σχημάτων. 

Ωστόσο, τα περισσότερα από τα μισά παιδιά του ερευνητικού δείγματος εν μέρει 

κατανοούν την πρόσθεση και την αφαίρεση και το δεκαδικό σύστημα των αριθμών, 

ενώ εν μέρει μπορούν να υπολογίσουν την ποσότητα ή να χρησιμοποιούν εργαλεία για 

διάφορες μετρήσεις. Επιπλέον, ένα μικρό ποσοστό παιδιών εν μέρει μπορεί να 

δημιουργεί συνθέσεις ή αποσυνθέσεις με σχήματα και να κατανοεί τη σημασία 

επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιώντας απλές μεθόδους. Παρ’ όλα αυτά, η 

πλειοψηφία των παιδιών είναι ικανή να χρησιμοποιεί κατάλληλο λεξιλόγιο για έννοιες 

σχετικά με την κατεύθυνση, την απόσταση ή την τοποθεσία, να δημιουργεί μοτίβα, να 

μετρά με μεγαλύτερη ακρίβεια, να κάνει αντιστοιχίσεις, ταξινομήσεις, συγκρίσεις και 

να περιγράφει διάφορα αντικείμενα με βάση το μέγεθος, το μήκος, τη χωρητικότητα ή 

το βάρος. 

Σε σχέση με τις επιδιωκόμενες δεξιότητες των φυσικών επιστημών, η 

πλειοψηφία του δείγματος των παιδιών μπορεί να κάνει διερευνήσεις, παρατηρήσεις ή 

περιγραφές σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα, τις εποχιακές αλλαγές και τις έννοιες 

που αφορούν τη γη και το διάστημα. Επιπλέον, αρκετά παιδιά έχουν κατακτήσει 

επαρκώς τις δεξιότητες να κάνουν διερευνήσεις αναφορικά με τους τρόπους που τα 

έμβια όντα εξαρτώνται και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον, να περιγράφουν τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των έμβιων όντων, των φυτών, των ζώων και να 
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συμμετέχουν στη διερεύνηση και στην επίλυση προβλημάτων ή στην εκτέλεση μικρής 

κλίμακας ερευνών. Ωστόσο, αρκετά παιδιά εν μέρει μοιράζονται τις επιστημονικές 

παρατηρήσεις, τις εμπειρίες και τις ιδέες τους ή να επιχειρηματολογούν βάσει 

αποδεικτικών στοιχείων. Επίσης, περισσότερα από τα μισά παιδιά εν μέρει 

περιγράφουν ή κάνουν διερευνήσεις για τις έννοιες της δύναμης, της κίνησης και της 

σταθερότητας ή για τις ιδιότητες του φωτός, της θερμότητας και του ήχου. Ακόμη, 

αρκετά παιδιά εν μέρει διεξάγουν παρατηρήσεις ή περιγραφές για έννοιες και 

φαινόμενα του εγγύτερου περιβάλλοντός τους. Επιπρόσθετα, ένα μόνο παιδί δεν έχει 

κατακτήσει καθόλου τις επιδιωκόμενες δεξιότητες διατύπωσης ιδεών και λύσεων για 

έννοιες σχετικές με τις φυσικές επιστήμες, διαμοιρασμού των επιστημονικών ιδεών με 

άλλα παιδιά, διεξαγωγής παρατηρήσεων και περιγραφών σχετικών με το φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον, τις ιδιότητες των υλικών και τις αλλαγές τους, τις έννοιες 

της δύναμης, της κίνησης, της σταθερότητας, όπως, και τις ιδιότητες του φωτός, της 

θερμότητας και του ήχου. 

Όσον αφορά τις επιδιωκόμενες δεξιότητες των κοινωνικών επιστημών, 

διαπιστώνεται ότι ένας πολύ μικρός αριθμός παιδιών του ερευνητικού δείγματος στη 

μέση του σχολικού έτους δεν μπορεί να κατανοήσει έννοιες αναφορικά με το παρελθόν, 

το παρόν και το μέλλον, ενώ μόνο ένα παιδί δεν μπορεί να κατανοήσει έννοιες σχετικές 

με την κοινωνία, την πόλη, το κράτος ή να περιγράψει τα επαγγέλματα των ανθρώπων. 

Παρ’ όλα αυτά, περισσότερα από τα μισά παιδιά του ερευνητικού δείγματος εν μέρει 

έχουν καταφέρει να αντιλαμβάνονται τις έννοιες του παρόντος, του παρελθόντος, της 

κοινωνίας, την πόλης ή της χώρας και να δείχνουν ευαισθητοποίηση για τους τρόπους 

με τους οποίους το περιβάλλον επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων. Επίσης, αρκετά 

παιδιά εν μέρει είναι ικανά να βρίσκουν ομοιότητες ή διαφορές ανάμεσα στα 

χαρακτηριστικά των ανθρώπων, στις συνήθειες ή στα πρότυπα διαβίωσής τους, να 

περιγράφουν τα διάφορα είδη θέσεων εργασίας των ανθρώπων και να αντιλαμβάνονται 

τους τρόπους με τους οποίους η ζωή των ανθρώπων επηρεάζεται από την τεχνολογία. 

Παρ’ όλα αυτά, το σύνολο των παιδιών επιδεικνύει πρώιμη κατανόηση των εννοιών 

της “ηγεσίας και του αρχηγού”. Επίσης, τα περισσότερα παιδιά είναι σε θέση να 

αναπαριστούν τη γεωγραφική τους σκέψη με ποικίλα μέσα, να κατανοούν τις ανάγκες 

των ανθρώπων, όπως, και τους λόγους ύπαρξης των κανόνων. Επιπλέον, η πλειοψηφία 

των παιδιών είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τους τρόπους με τους οποίους οι 
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άνθρωποι επιδρούν στο περιβάλλον ή να κατανοεί την επίδραση της τεχνολογίας στην 

καθημερινότητα των ανθρώπων. 

Ως προς τις επιδιωκόμενες δεξιότητες της τέχνης διαπιστώνεται, ότι όλα τα 

παιδιά του ερευνητικού δείγματος συμμετέχουν σε ομαδικές μουσικές δραστηριότητες, 

χρησιμοποιούν ποικιλία υλικών και μέσων, ώστε να εκφραστούν και να 

δημιουργήσουν μέσα από τις εικαστικές τέχνες και παίρνουν μέρος με θετικές 

διαθέσεις σε οτιδήποτε αφορά καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ή δημιουργίες. Αντιθέτως, 

ένα μόνο παιδί δεν έχει κατακτήσει επαρκώς τη δεξιότητα να συμμετέχει σε ελεύθερες 

ή οργανωμένες δραστηριότητες που εμπεριέχουν το χορό, το θέατρο ή τη δημιουργική 

κίνηση. 

Σε σχέση με τις επιδιωκόμενες δεξιότητες της φυσικής αγωγής και ανάπτυξης, 

το σύνολο των παιδιών του ερευνητικού δείγματος έχει κατακτήσει επαρκώς τις 

ικανότητες να κινείται με ισορροπία και έλεγχο, να συντονίζει πολύπλοκους τρόπους 

κίνησης ώστε να εκτελέσει διάφορα καθήκοντα, να προσαρμόζει την κίνηση και τη 

δύναμη του, όποτε καθίσταται ανάγκη, να συντονίζει την κίνηση των ματιών και των 

χεριών προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε καθήκον, να 

χρησιμοποιεί με έλεγχο διάφορα εργαλεία είτε όταν γράφει είτε όταν σχεδιάζει ή 

ζωγραφίζει και να αυτοεξυπηρετείται χωρίς την υποστήριξη του/της νηπιαγωγού. 

Αντιθέτως, ένας πολύ μικρός αριθμός παιδιών δείχνει να κατανοεί εν μέρει τους 

κανόνες ασφαλείας και να τους τηρεί. 

Όσον αφορά τις επιδιωκόμενες δεξιότητες των Τ.Π.Ε. διαπιστώνεται, ότι η 

πλειοψηφία των παιδιών του ερευνητικού δείγματος χρησιμοποιεί εργονομικά, με 

ασφάλεια και δεοντολογικό τρόπο τις Τ.Π.Ε., αντιλαμβάνεται την αξία της χρήσης των 

Τ.Π.Ε. ως μέσα για ψυχαγωγία, εργασία και κοινωνική αλληλεπίδραση και δείχνει 

εξοικείωση όσον αφορά τις σημαντικότερες λειτουργίες του υπολογιστικού 

συστήματος. Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα παιδιά εν μέρει αναζητούν, διερευνούν 

και οργανώνουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το 

διαδίκτυο, όπως επίσης, εν μέρει εκφράζονται και διαχειρίζονται πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας λογισμικά γενικής χρήσης. Επιπλέον, το σύνολο του ερευνητικού 

δείγματος των παιδιών εν μέρει επικοινωνεί,  αλληλεπιδρά και συνεργάζεται σε ομάδες  

χρησιμοποιώντας τις Τ.Π.Ε., καθώς χρειάζεται ακόμη τη βοήθεια του/της νηπιαγωγού. 

Παράλληλα, αρκετά παιδιά δεν έχουν κατακτήσει ακόμη τη δεξιότητα να εκφράζονται, 
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να επικοινωνούν ή να συνεργάζονται μέσω της χρήσης του διαδικτύου, ενώ ένα παιδί  

δεν έχει κατακτήσει τη δεξιότητα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. με σκοπό να εκφράσει τις 

ιδέες του με ψηφιακά μέσα ή να πειραματιστεί με λογισμικά και εφαρμογές ανοικτού 

τύπου. 

 

6.6 Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός του ερευνητή-εκπαιδευτικού 

 

Μελετώντας τα δεδομένα που προέκυψαν από την αξιολόγηση των παιδιών 

κατά το δεύτερο τρίμηνο του σχολικού έτους, ο ερευνητής-εκπαιδευτικός και τα μέλη 

της ομάδας της έρευνας δράσης προχώρησαν στην ερμηνεία τους και στην αποτίμηση 

του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και των ευρύτερων πρακτικών που ακολουθήθηκαν. Σε 

αυτό το στάδιο, η αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του δεύτερου τριμήνου 

εστιάζει πάλι σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης του/της εκπαιδευτικού, στον 

αναστοχασμό του/της σε σχέση με τις εκπαιδευτικές πρακτικές που ακολούθησε, στην 

καταγραφή των αντιδράσεων και της γενικότερης συμπεριφοράς των μικρών παιδιών 

σε σχέση με το φάκελο αξιολόγησης και στον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων μέσα 

από τη λήψη νέων αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού  για το τρίτο τρίμηνο που 

ακολουθεί. 

Αποτιμώντας τη γενικότερη συμπεριφορά των μικρών παιδιών ως προς την 

εφαρμογή του φακέλου εργασιών (portfolio) στην καθημερινότητά τους, διαπιστώθηκε 

ότι οι αρχικές δυσκολίες ξεπεράστηκαν με το πέρασμα του χρόνου καθώς τα παιδιά 

εξοικειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση του καθώς είχαν την υποστήριξη και την 

καθοδήγηση των νηπιαγωγών, όταν κρίνονταν απαραίτητο. Αρκετά παιδιά δείχνουν 

πιο σίγουρα για το είδος των εργασιών που θα τοποθετήσουν στο portfolio τους 

επιδεικνύοντας αυτοπεποίθηση, ανεξαρτησία και επίγνωση σε αυτό που κάνουν. 

Επιπλέον, έχει ενισχυθεί ο επιχειρηματικός τους λόγος όσον αφορά την επιλογή των 

εργασιών τους καθώς διαβλέπουν σιγά-σιγά τις αλλαγές στη μαθησιακή τους ανάπτυξη 

και πλέον μπορούν να τεκμηριώσουν τις απόψεις τους με άνεση αναφορικά με τις 

επιλογές τους. Στο ημερολόγιό του, ο ερευνητής-εκπαιδευτικός γράφει 

χαρακτηριστικά:  
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«Η λειτουργία των portfolios σε αυτό το τρίμηνο πήγε πολύ καλύτερα σε σύγκριση 

με τους πρώτους μήνες εφαρμογής του στο νηπιαγωγείο. Η δουλειά των παιδιών, η 

προσπάθειά τους μέσα στην τάξη και όσα κάνουμε όλοι μαζί φαίνονται πλέον μέσα στο 

φάκελο εργασιών. Τα παιδιά είναι ικανά να επιλέγουν τις εργασίες τους βάσει των 

γνωστικών περιοχών και άλλων κριτηρίων που έχουμε θέσει. Πολύ λίγα μόνο προνήπια 

δυσκολεύονται κάπως αλλά σχεδόν τα καταφέρνουν καθώς μερικές φορές επιδεικνύουν 

αβεβαιότητα ως προς τις επιλογές τους. 

Τα περισσότερα παιδιά επιδεικνύουν μια ωριμότητα όταν επιλέγουν τις εργασίες 

τους για το portfolio τους. Χαίρομαι να βλέπω τη χαρά και την αυτοπεποίθησή τους στα 

μάτια τους, όταν έρχονται να μου πουν ότι θέλουν να βάλουν το έργο που έκαναν στο 

portfolio τους. Με το πέρασμα του χρόνου φάνηκε να ξεπερνούν τους ενδοιασμούς και 

τις δυσκολίες τους ως προς το να αιτιολογούν τις επιλογές των έργων τους ή να 

περιγράφουν τι έκαναν, πώς το έκαναν, τι τους άρεσε περισσότερο, τι τους δυσκόλεψε, 

πού τα κατάφεραν καλύτερα, τι θα έκαναν στο μέλλον για να το βελτιώσουν κ.λπ.  

Ξεφυλλίζοντας τα portfolios των παιδιών, είναι χαρακτηριστικές και συνάμα 

ικανοποιητικές οι απαντήσεις που μου έδωσαν, όταν ήθελαν να βάλουν τις εργασίες τους 

σε αυτά. 

-…να μπει στο φάκελό μου γιατί δεν έχω ζωγραφίσει άλλη φορά με τόσα πολλά 

χρώματα…όλο μαύρες ήταν οι ζωγραφιές μου γιατί με το γκρι ήθελα να ζωγραφίζω όλη 

την ώρα…κοίτα πόσο ωραία έγιναν τα λουλούδια και τα δέντρα με τόσα χρώματα… 

-…να το βγάλεις φωτογραφία το κάστρο που φτιάξαμε με τα ξυλάκια και να τη 

βάλεις στο φάκελο…βάλαμε όλα τα χρώματα και τα σχήματα που έχουν τα 

ξυλάκια…κάναμε και μοτίβα στους τοίχους του κάστρου…κοίτα, κόκκινο, κίτρινο, 

κόκκινο, κίτρινο, κόκκινο, κίτρινο…είδες;…δουλέψαμε όλοι μαζί σαν παρέα και το 

καταφέραμε μετά από πολλή ώρα… 

-…ήθελα να φτιάξω το χωράφι του παππού μου με τα λαχανικά που βάζει…ήταν 

δύσκολο να κάνω όλα τα λαχανικά…με βοήθησε λίγο ο Γιάννης…μου έδειξε μερικά στο 

χαρτί του…τώρα είναι πιο ωραία η ζωγραφιά γιατί φαίνονται όλα όσα έσπειρε…είδα και 

τις φωτογραφίες στον πίνακα και την έκανα καλύτερη νομίζω…δε φαίνονται εδώ τα 

κολοκύθια και τα αγγούρια;…δυο διαφορετικά πράσινα έβαλα… 
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-…μπορούμε να το εκτυπώσουμε; είναι μια ζωγραφιά με πολλούς πλανήτες και 

με διαστημόπλοια που έκανα…δεν έβαλα πολλά αστέρια για να μην κρύψουν τα 

άλλα…θυμήθηκα που είχαμε μιλήσει για τους πλανήτες και σκέφτηκα να το κάνω στον 

υπολογιστή γιατί με τους μαρκαδόρους δε θα μπορούσα…κι εδώ έχει περισσότερα σχέδια 

που με βοηθάνε…να το τυπώσουμε να το βάλουμε στο φάκελο εκεί που είναι για τον 

υπολογιστή;…δεν έχω ξαναπροσπαθήσει να ζωγραφίσω στον υπολογιστή, όλο παίζω 

παιχνίδια πιο πολύ…την επόμενη φορά νομίζω ότι θα κάνω κάτι άλλο, πιο καλό…  

-…ζωγράφισα πρώτα τα παιδάκια που πήγανε στο τσίρκο με το μπαμπά και τη 

μαμά…έκανα ωραία ρούχα σε όλους…άφησα χώρο στη μέση γιατί μετά έβαλα τη σκηνή 

του τσίρκου…δε ζωγράφισα πολλά ζώα γιατί τα περισσότερα είναι μέσα στη σκηνή και 

δε φαίνονται…εγώ είδα δυο πόνυ μπροστά και τα έβαλα εδώ αριστερά…το βράδυ πήγαμε 

στο τσίρκο για αυτό έκανα το φεγγάρι και τα αστέρια…σε αυτό εδώ το κουτί έκανα τον 

κύριο που πληρώσαμε για να πάρουμε το εισιτήριο…δε μπορείς να μπεις, αν δεν 

πληρώσεις…(Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 102-103).  

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι κατά τις μηνιαίες ανατροφοδοτικές 

συνεδρίες των portfolios στην ολομέλεια της τάξης, τα παιδιά είχαν ενεργό συμμετοχή 

σε διαδικασίες τόσο αυτοαξιολόγησης όσο και ετεροαξιολόγησης. Τα περισσότερα 

παιδιά ήταν ικανά να αυτοαξιολογούνται, να προβληματίζονται για την ποιότητα των 

εργασιών τους, να περιγράφουν τις διαδικασίες που ακολούθησαν κατά την υλοποίηση 

των εργασιών τους, να εξηγούν με κάθε δυνατή λεπτομέρεια τις προσπάθειές τους, να 

προσδιορίζουν τις δυσκολίες που συνάντησαν μέσα από ανάλογες συγκρίσεις των 

εργασιών τους και να αναστοχάζονται μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τους/τις 

νηπιαγωγούς και με τους συνομήλικούς τους.  

Παράλληλα, ενδιαφέρουσα ήταν η συμμετοχή των παιδιών σε αντίστοιχες 

διαδικασίες ετεροαξιολόγησης. Αρκετά παιδιά ανέπτυξαν τις δεξιότητες να 

αξιολογούν, όπως μπορούν, τις εργασίες των φίλων τους μέσα από τις δικές τους 

παρατηρήσεις και να κάνουν ορθές κριτικές διατυπώσεις, αποτιμώντας με θετικές 

κυρίως αξιολογήσεις τις εργασίες των παιδιών. Σημαντικά πλεονεκτήματα που 

αναδύθηκαν από τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης ήταν η 

ενίσχυση της προφορικής έκφρασης, της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης, της 

αυτενέργειας, της υπευθυνότητας, του κριτικού πνεύματος, του αυτοελέγχου, της 

επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Στο ημερολόγιο του ερευνητή-
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εκπαιδευτικού αποτυπώνονται χαρακτηριστικά οι παρατηρήσεις και οι εντυπώσεις από 

την εφαρμογή και τη χρήση των portfolios αλλά και τη συμμετοχή των μικρών παιδιών 

σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης. 

«Τελευταία μέρα σήμερα του Φεβρουαρίου, καθίσαμε όλοι στην παρεούλα ώστε 

να επιλέξει ο καθένας τις εργασίες για το portfolio του. Τους πρώτους μήνες νόμιζα ότι 

όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται με τα παιδιά θα τους είναι κάπως βαρετή. Δεν ξέρω 

αλλά έτσι το ένιωθα. Τώρα όμως εισπράττω κάτι διαφορετικό από τη συμπεριφορά τους. 

Δείχνουν απίστευτη χαρά με όλο αυτό που κάνουν που με βοηθάει έτσι να αναιρέσω τις 

πρότερες αρνητικές μου σκέψεις. Αυτή η συνεδρία των portfolios που γίνεται κάθε μήνα 

με κάνει να βλέπω στα παιδιά πόσο ικανοί νιώθουν να κάνουν πράγματα, να προσπαθούν 

με ποικίλους τρόπους, να χαίρονται με τα επιτεύγματά τους και να δείχνουν έτσι την αξία 

τους. Παρόλο που είναι κάπως χρονοβόρα διαδικασία, εν τέλει φαίνεται να τους 

χαροποιεί καθώς βλέπω πόσο περήφανα νιώθουν για τους κόπους τους. 

Ιδιαίτερη χαρά μου προκαλεί η μύηση των παιδιών σε διαδικασίες 

ετεροαξιολόγησης. Παρόλο που επιλέγουν τους πιο κοντινούς φίλους τους, είναι έτοιμα, 

όπως φαίνονται, σε κάθε κριτική αποτίμηση των έργων τους από τους άλλους, είτε είναι 

θετική είτε είναι αρνητική. Βέβαια, σε περιπτώσεις αρνητικής αποτίμησης επεμβαίνω 

διακριτικά με ερωτήσεις ώστε να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση των παιδιών και να θέσω 

προβληματισμούς για περαιτέρω μελλοντικές βελτιώσεις. Οι διάλογοι των παιδιών είναι 

χαρακτηριστικοί: 

-…ναι, είναι πολύ καλή η εργασία του Γ.…έγραψε όλους τους αριθμούς χωρίς 

βοήθεια…είναι στη σειρά και δεν έχει λάθη…τους έκανε έτσι όπως είναι στην 

αριθμογραμμή…ο Γιώργος μπορεί να είναι μικρός αλλά ξέρει να μετράει και να 

γράφει…από τον παιδικό σταθμό μπορεί να το θυμάται… 

-…έχει πολλά χρώματα αυτή η εργασία της Κ.…έβαλε τα πάντα, σχεδόν δεν 

ξέχασε τίποτε…α, ναι…ξέχασε τον ήλιο και τα σύννεφα…δεν πειράζει…μπορεί να μη 

χωρούσε ή να μην είχε τέτοιο καιρό εκείνη τη μέρα…υπέροχη η ζωγραφιά της…κι εγώ 

θα κάνω άλλη φορά κάπως έτσι σαν της Κ.… 

-…μου αρέσει η αράχνη που ζωγράφισες Κ…τρομαχτική…έχει μεγάλα πόδια και 

μάτια…έβαλες και τα σωστά χρώματα, μαύρο και γκρι, τον ιστό δεν τον κατάφερες πολύ 

καλά…μπερδεύτηκαν οι γραμμές…δεν πειράζει…μοιάζει όμως με φωλιά αράχνης… 
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-…νομίζω της Μ. αυτή η ζωγραφιά πρέπει να μπει σίγουρα στο φάκελό της…είναι 

η μόνη που ξέρει να ζωγραφίζει τόσο καλά πριγκίπισσες και νεράιδες…έχει τόσα πολλά 

χρώματα…είναι μαγική η ζωγραφιά της…εμείς δυσκολευόμαστε να κάνουμε την 

ίδια…σίγουρα να τη βάλει στο φάκελο…προσπάθησε πολύ…(Ημερολόγιο 

Εκπαιδευτικού, σελ. 107). 

Εξίσου σημαντική σε αυτό το τρίμηνο και με ενδείξεις ευαισθητοποίησης σε 

θέματα αξιολόγησης των παιδιών φάνηκε να  αποδεικνύεται η συνεργασία μεταξύ 

νηπιαγωγών και γονέων. Η επίδοση των portfolios των παιδιών και του αξιολογικού 

εργαλείου Work Sampling System στο σπίτι για μία εβδομάδα λειτούργησε βοηθητικά 

και συνάμα ενισχυτικά στην πολυσύνθετη διαδικασία της αξιολόγησης καθώς έδωσε 

την ευκαιρία σε γονείς και παιδιά να ξαναδούνε την πορεία ανάπτυξης και μάθησης, 

να ανατρέξουν σε δημιουργικές στιγμές του παρελθόντος ανταλλάσσοντας εμπειρίες 

και γνώμες και να εκφράσουν θετικές στάσεις για όλο αυτό το εγχείρημα. Αρκετοί 

γονείς έδειξαν να αντιμετωπίζουν και να βλέπουν με περισσότερο ανοιχτό πνεύμα και 

συνεργατική διάθεση τις διαδικασίες της αξιολόγησης στο χώρο του νηπιαγωγείου και 

παρουσίασαν ενδιαφέρον για το δικό τους πιθανό ρόλο στην αξιολόγηση των παιδιών 

τους έξω από το σχολείο και μέσα κυρίως από το πλαίσιο του οικογενειακού 

περιβάλλοντος. Ο ερευνητής-εκπαιδευτικός αναφέρει χαρακτηριστικά στο ημερολόγιό 

του:  

«Παίρνοντας οι γονείς στο σπίτι τους το portfolio των παιδιών τους και τα 

εργαλεία αξιολόγησης του WSS, είχαν την ευκαιρία, θεωρώ, να κατανοήσουν σε μεγάλο 

βαθμό την προσπάθεια που καταβάλει κάθε παιδί καθημερινά στο νηπιαγωγείο. Εκτός 

από τις καθιερωμένες ενημερωτικές συναντήσεις που είχαμε μαζί τους, το να μεταφέρεις 

στο σπίτι όλο αυτό το παραγόμενο υλικό της αξιολόγησης, τους βοηθάς να αντιληφθούν 

ό,τι γίνεται στο νηπιαγωγείο παρέχοντας τους μια συνοπτική εικόνα όχι μόνο της 

προόδου και της εξέλιξης των παιδιών τους αλλά και της εκπαιδευτικής πρακτικής που 

υλοποιείται στο χώρο του νηπιαγωγείου. 

Επιστρέφοντας στο σχολείο όλο το υλικό που τους δόθηκε, οι γονείς αποκρίθηκαν 

με θετικά σχόλια σε όλο αυτό το εγχείρημα, γεγονός που αποτέλεσε για εμάς τους 

νηπιαγωγούς μια σημαντική ανατροφοδότηση ως προς το παιδαγωγικό μας έργο. Από τα 

λεγόμενα τους σε άτυπες συναντήσεις που είχαμε μαζί τους, κατάφεραν να δούνε πιο 

ρεαλιστικά τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των παιδιών, να αναγνωρίσουν, να 
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θαυμάσουν και να επικροτήσουν τις προσπάθειές τους σε καθετί που γίνεται στο 

νηπιαγωγείο, να κατανοήσουν το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και να προβληματιστούν 

σε σχέση με τις δικές τους ευθύνες ως προς τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.  

Οι ερμηνείες και οι εξηγήσεις αναφορικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης του 

παιδιού που δόθηκαν από τους νηπιαγωγούς προς τους γονείς σε αυτό τρίμηνο δεν είχαν 

μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Θέλαμε να δώσουμε στους γονείς την ευκαιρία να έρθουν 

πιο κοντά σε αυτή τη διαδικασία, να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον τους σε σχέση με την 

ανάπτυξη και την εξέλιξη των παιδιών, να έχουν λόγο σε όλο αυτό που επιχειρείται, να 

έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν την πρόοδο των παιδιών, να αξιολογούν στοχαστικά 

τις προσπάθειές τους στο εξωσχολικό περιβάλλον και να συνδράμουν έμμεσα στη 

βελτίωση της εξέλιξης των παιδιών τους με δικές τους δράσεις και ανάλογες 

πρωτοβουλίες.  

Είναι πράγματι ενδιαφέρουσα η ευαισθητοποίηση των γονέων σε ότι έχει να κάνει 

με την εξέλιξη και την πρόοδο των παιδιών τους. Μερικοί γονείς με προθυμία έκαναν 

άτυπες παρατηρήσεις στο σπίτι ενώ κάποιοι άλλοι έφεραν μικρές έγγραφες σημειώσεις, 

που ενσωματώθηκαν στο portfolio των παιδιών, για αλλαγές και βελτιώσεις που 

παρατήρησαν στο σπίτι ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Πολλοί ήταν εκείνοι οι γονείς 

που εστίασαν σε νέες συμπεριφορές και αλλαγές ενώ άλλοι επικέντρωσαν το ενδιαφέρον 

τους σε βελτιώσεις με γνώμονα τους μαθησιακούς άξονες του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών του νηπιαγωγείου. Θεωρώ πως η αξιολόγηση των παιδιών και όλη αυτή γενικά 

η διαδικασία έφερε τους γονείς πιο κοντά στα παιδιά και συνέβαλε τόσο στην 

κινητοποίησή τους όσο και στη μεταξύ μας άρτια επικοινωνία και συνεργασία» 

(Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 110-111). 

Αποτιμώντας στη συνέχεια τα δεδομένα της αξιολόγησης που αναδύθηκαν από 

τη χρήση και την εφαρμογή του βιβλίου προόδου των παιδιών (developmental 

checklists), ο ερευνητής-εκπαιδευτικός με τη νηπιαγωγό της τάξης είχαν μια καλύτερη 

εικόνα για το μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

αλλά και για την τάξη στο σύνολό της. Η ερμηνεία των δεδομένων που προέκυψαν 

οδήγησε στη διαπίστωση της θετικής πορείας ανάπτυξης και εξέλιξης των μικρών 

παιδιών με τις αναμενόμενες δυσκολίες και τα μικρής φύσεως προβλήματα, στην εκ 

νέου συμπλήρωση της συνοπτικής εκτίμησης της εξέλιξης και προόδου των παιδιών 

αλλά και στην ανάληψη εκ μέρους της ομάδας δράσης μελλοντικών αποφάσεων και 
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βελτιωτικών μέτρων, ώστε να ενισχυθεί η πρόοδος των παιδιών και να βελτιωθούν οι 

εκπαιδευτικές πρακτικές των νηπιαγωγών. 

 

 

Απόσπασμα συμπληρωμένης συνοπτικής εκτίμησης της εξέλιξης και της προόδου του 

παιδιού στο τέλος του δεύτερου τριμήνου στη γνωστική περιοχή των Φυσικών Επιστημών 

 

 Μέσα από το Ημερολόγιο του Εκπαιδευτικού παρουσιάζονται οι σκέψεις των 

νηπιαγωγών σε σχέση με την αποτίμηση της μαθησιακής πορείας των παιδιών βάσει 

της δεύτερης αξιολόγησης που έλαβαν με το εργαλείο αξιολόγησης Work Sampling 

System. 

«Τα αποτελέσματα της δεύτερης αξιολόγησης των παιδιών είναι πιο 

ενθαρρυντικά σε σχέση με τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης. Έχοντας διανύσει 

το μεγαλύτερο μέρος της χειμερινής περιόδου, τα παιδιά έχουν καταφέρει περισσότερα 

πράγματα και εξελίσσονται όπως θα έπρεπε, σύμφωνα με το αναπτυξιακό και ηλικιακό 

στάδιο στο οποίο βρίσκονται. Η εξέλιξη της προόδου των παιδιών αφενός επισφραγίζει 

εν μέρει την επιτυχία των αποφάσεων που ελήφθησαν με το πέρας του πρώτου τριμήνου 

και αφετέρου επιβεβαιώνει τον καθημερινό αγώνα και τις προσπάθειες των παιδιών να 

αναδείξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους 

στο καθημερινό πλαίσιο της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Μελετώντας τα 

αξιολογικά δεδομένα, διαπιστώθηκαν σε αυτό το τρίμηνο τόσο θετικές εξελίξεις όσο και 

στάσιμες συμπεριφορές εκ μέρους των παιδιών. 
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Πιο συγκεκριμένα, ως προς τη γνωστική περιοχή της Προσωπικής και 

Κοινωνικής Ανάπτυξης διαπιστώθηκε ότι τρία παιδιά τηρούν εν μέρει τους κανόνες και 

τις ρουτίνες της τάξης ενώ σε δύο παιδιά εν μέρει επιδεικνύεται η προσοχή κατά τη 

διάρκεια μιας εργασίας. Παράλληλα, περίπου επτά παιδιά εν μέρει προσεγγίζουν τις 

εργασίες τους με ευέλικτους τρόπους ενώ έξι παιδιά φαίνεται να δυσκολεύονται κάποιες 

φορές να χρησιμοποιούν απλές στρατηγικές ώστε να λύνουν τις διαφορές και τις μεταξύ 

τους συγκρούσεις. 

 Σε σχέση με τη γνωστική περιοχή της Γλώσσας και του Αναδυόμενου 

Γραμματισμού, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες και δυσκολίες για 

κάποια παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, ένα παιδί δείχνει ακόμη να έχει πρόβλημα με το λόγο 

του ενώ έξι παιδιά εν μέρει μιλούν καθαρά στην τάξη. Επίσης, τα μισά παιδιά φάνηκε να 

έχουν μικρές δυσκολίες κατανόησης σε ό,τι αφορά το γραπτό λόγο ενώ τα δεκατρία 

παιδιά εν μέρει επιδεικνύουν φωνολογική επίγνωση. Παρόμοιες δυσκολίες φαίνονται στη 

χρήση φωνητικών συμβόλων καθώς εννιά παιδιά δεν έχουν κατακτήσει καθόλου τη 

συγκεκριμένη ικανότητα ενώ η χρήση σχολίων κατά τη γραφή είναι αδύνατη για τα μισά 

σχεδόν παιδιά. Επιπλέον, μόνο το 1/3 των παιδιών μπορεί εν μέρει να διαβάσει, κάτι που 

είναι ενθαρρυντικό για το σύνολο των δεδομένων της συγκεκριμένης γνωστικής περιοχής. 

Αναφορικά με τα Μαθηματικά, διαπιστώθηκε από τις αξιολογήσεις των παιδιών 

μια θετική εξέλιξη σε αρκετές επιδιωκόμενες δεξιότητες. Παρόλα αυτά, ένα παιδί δεν 

μπορεί ακόμη να χρησιμοποιήσει το αντίστοιχο λεξιλόγιο για την περιγραφή των 

μαθηματικών του ιδεών ενώ τρία παιδιά συναντούν ακόμη δυσκολίες σε πράξεις 

πρόσθεσης και αφαίρεσης. Είναι σημαντικό όμως που σχεδόν τα μισά παιδιά εν μέρει 

δείχνουν να κατανοούν τους αριθμούς και τις ποσότητες, γεγονός που σημαίνει ότι 

χρειάζεται δουλειά από εμάς σε αυτή την ενότητα. Ταυτόχρονα, αδυναμία παρατηρείται 

στο 1/3 των παιδιών να μπορούν να δημιουργούν και να περιγράφουν συνδυασμούς 

αριθμών ενώ τρία παιδιά ακόμη δεν μπορούν να κατανοήσουν το δεκαδικό σύστημα των 

αριθμών. 

Ως προς τις Φυσικές Επιστήμες, εξίσου διαπιστώθηκε μια βελτίωση των παιδιών 

συγκριτικά με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Η υλοποίηση του περιβαλλοντικού 

προγράμματος και των ανάλογων θεματικών προσεγγίσεων σχετικά με τις Φυσικές 

Επιστήμες είχαν θετική επίδραση στα παιδιά και αυτό φάνηκε από τις δεξιότητες που 

κατέκτησαν σιγά-σιγά. Σημαντικές αδυναμίες παρουσιάζονται ακόμη κυρίως στις 
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δεξιότητες της παρατήρησης και της περιγραφής των ιδιοτήτων των υλικών καθώς 

εννοιών που σχετίζονται με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση 

πρέπει επίσης να δοθεί στην επιδιωκόμενη δεξιότητα διαμοιρασμού των επιστημονικών 

πληροφοριών και ιδεών με αποδεικτικά μέσα, στοιχεία και επιχειρήματα καθώς μόνο 

πέντε παιδιά έχουν κατακτήσει πλήρως τη συγκεκριμένη δεξιότητα. 

Όσον αφορά τη γνωστική περιοχή των Κοινωνικών Επιστημών, η αδυναμία των 

παιδιών να κατανοούν έννοιες σχετικά με το παρελθόν και το παρόν εντοπίζεται σε 

τέσσερα παιδιά. Ένα παιδί δυσκολεύεται ακόμη στην περιγραφή των επαγγελμάτων των 

ανθρώπων ενώ τα δέκα παιδιά εν μέρει το κάνουν. Παράλληλα, τρία παιδιά φαίνεται εν 

μέρει να κατανοούν τους λόγους ύπαρξης των κανόνων ενώ δώδεκα παιδιά εν μέρει 

έχουν κατανοήσει τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζεται η ζωή των ανθρώπων από 

το περιβάλλον.  

Σε σχέση με τη γνωστική περιοχή της Τέχνης, όπως φάνηκε από τις αξιολογήσεις 

των παιδιών, είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το πρόγραμμα της τέχνης που 

εφαρμόστηκε στην τάξη άρεσε στα παιδιά καθώς ασχολήθηκαν με ιδιαίτερο ζήλο και 

μεγάλη προθυμία. Ένα συγκεκριμένο μόνο παιδί δεν συμμετέχει καθόλου ακόμη σε 

θεατρικές δραστηριότητες ή κινητικά-θεατρικά παιχνίδια και αυτό χρειάζεται τη δική μας 

ανάλογη υποστήριξη και την κατάλληλη ενθάρρυνση. Αναφορικά με τη Φυσική Αγωγή 

και Ανάπτυξη, έχουν επιτευχθεί οι περισσότερες από τις επιδιωκόμενες δεξιότητες ενώ 

μόνο τρία παιδιά εν μέρει δείχνουν να κατανοούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες 

ασφαλείας τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη. 

Ως προς τη γνωστική περιοχή των Τ.Π.Ε., οι αλλαγές στις κατακτηθείσες 

δεξιότητες και ικανότητες των παιδιών είναι εμφανείς. Η διασύνδεση των Τ.Π.Ε. με τις 

περισσότερες γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος λειτούργησε θετικά προς 

όφελος αφενός των παιδιών και αφετέρου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σημαντικές 

δυσκολίες και αδυναμίες διαφαίνονται κυρίως στη διερεύνηση και οργάνωση 

πληροφοριών χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο καθώς και 

στη χρήση του διαδικτύου για ποικίλους σκοπούς. Παράλληλα, διαπιστώσαμε ότι ένα 

παιδί αδυνατεί να αξιοποιήσει διάφορα ψηφιακά μέσα ενώ πέντε παιδιά εν μέρει 

χρησιμοποιούν λογισμικά ανοιχτού τύπου με σκοπό την ανακάλυψη της γνώσης ή την 

επίλυση διάφορων απλών προβλημάτων» (Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 114-116). 



 

                                                                      478 

Φτάνοντας στο τέλος της διαδικασίας της κατανόησης και της ερμηνείας των 

αξιολογικών δεδομένων που προέκυψαν από τη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης 

Work Sampling System κατά το δεύτερο τρίμηνο, η ομάδα της έρευνας δράσης 

ετοιμάστηκε να υλοποιήσει τον επανασχεδιασμό ενός νέου εκπαιδευτικού 

προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα των αξιολογήσεων. Στο ημερολόγιό 

του, ο ερευνητής-εκπαιδευτικός αναφέρεται με περιγραφικό τρόπο στις αποφάσεις που 

ελήφθησαν για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της τάξης που θα λάβει χώρα κατά το τρίτο 

τρίμηνο του σχολικού έτους 2015-2016 και ειδικότερα την περίοδο της άνοιξης. 

«Λαμβάνοντας υπόψη τα δεύτερα αποτελέσματα από την αξιολόγηση που κάναμε, 

οδηγούμαστε στην ανάγκη να επανασχεδιάσουμε τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία 

προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες αδυναμίες και τις επιδόσεις των μικρών 

παιδιών βάσει των στόχων του αναλυτικού προγράμματος που ακολουθούμε. 

Αναφορικά με τις αποφάσεις που σχετίζονται με το σύνολο της τάξης, η 

διαφοροποιημένη μάθηση και η μαθητοκεντρική προσέγγιση οφείλουν να εφαρμοστούν 

και σε αυτό το τρίμηνο καθώς θα επιτευχθούν από τα παιδιά, στο πλαίσιο των ίσων 

ευκαιριών, οι ελάχιστες μαθησιακές απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος μέσα σε 

ένα περιβάλλον που προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση στην ολομέλεια, για ατομική, 

συνεργατική ή σε ζευγάρια μάθηση. Αντίστοιχα, η παιδοκεντρική διάσταση της μάθησης 

ενθαρρύνει στο νηπιαγωγείο τη δημιουργία ενός πλαισίου μιας ισότιμης επικοινωνιακής 

σχέσης, όπου παιδιά και νηπιαγωγοί χαρακτηρίζονται από σχέσεις διαλεκτικής 

επικοινωνίας και λειτουργούν από κοινού ως σχεδιαστές στην κατάκτηση της γνώσης.  

Μικρές αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν στα μαθησιακά κέντρα της τάξης ώστε 

να συνδυαστεί η χρήση τους με τις αντίστοιχες θεματικές προσεγγίσεις και τα projects 

που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν σε αυτό το τρίμηνο. Ένα νέο μαθησιακό 

κέντρο που πρέπει να δημιουργηθεί στην τάξη είναι η γωνιά των Φυσικών Επιστημών 

ώστε να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις ελεύθερες και οργανωμένες δραστηριότητες. 

Παράλληλα, θα ήταν χρήσιμη η δημιουργία της γωνιάς των Μαθηματικών ώστε να 

ενισχυθεί αντίστοιχα η γνωστική περιοχή των Μαθηματικών. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, βάσει των αδυναμιών που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες 

γνωστικές περιοχές, κρίνεται αναγκαία η διδασκαλία σε ομάδες μικτής μαθησιακής 

ετοιμότητας ή ίδιας μαθησιακής ετοιμότητας καθώς και η εξατομικευμένη διδασκαλία 

προκειμένου να εξασφαλιστούν πολλαπλοί τρόποι επίτευξης της μάθησης. Σημαντική 
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θεωρείται και η διδασκαλία καθοδηγούμενης ανακάλυψης ώστε μέσα από την παροχή 

κινήτρων προς τα παιδιά να ενισχύσουμε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σκέψης και 

συμμετοχής για την επιτυχή υλοποίηση των δραστηριοτήτων. 

Αναμφίβολα και σε αυτό το τρίμηνο θα υποστηριχθεί η ομαδοσυνεργατική 

μάθηση καθώς θα συμβάλει στη μέγιστη ανάπτυξη των παιδιών στις περισσότερες 

γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος. Η μύηση και η εξοικείωση των 

παιδιών σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, εύρεσης στρατηγικών αιτιολόγησης ή 

λήψης αποφάσεων για την πραγματοποίηση κοινών στόχων ενδυναμώνει το ενδιαφέρον 

των παιδιών και βοηθά στην ανάπτυξη ανώτερων νοητικών λειτουργιών. Επιπρόσθετα, 

η εργασία σε ομάδες θα βοηθήσει και τα παιδιά που νιώθουν απομόνωση, δειλία ή 

αδυναμία και θα τα υποστηρίξει κατ’ αυτό τον τρόπο στην κατάκτηση της γνώσης. 

Η έμφαση στα προσωπικά βιώματα και στις πρότερες γνώσεις και εμπειρίες των 

παιδιών εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα μας και σε αυτό το τρίμηνο, όπως 

επίσης και η σύνδεση του παιχνιδιού με τη μάθηση και την ανάπτυξη των μικρών παιδιών. 

Στα προηγούμενα τρίμηνα ήταν εμφανή τα πλεονεκτήματα που αναδύθηκαν από την 

ενασχόληση των παιδιών με το παιχνίδι σε όλες του τις εκφάνσεις (συνεργασία, φιλίες, 

αυτενέργεια, επικοινωνία, γλώσσα, επίλυση προβλημάτων, κινητικές ικανότητες, 

αυτοπεποίθηση, συμβολική σκέψη κ.ά.). Προτείνεται η άμεση και η έμμεση καθοδήγηση 

και υποστήριξη του/της νηπιαγωγού τόσο στο ελεύθερο όσο και στο δομημένο παιχνίδι 

καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας του νηπιαγωγείου. 

Επίσης, είναι σημαντική η υποστήριξη των παιδιών σε εργασίες ατομικού ή 

ομαδικού χαρακτήρα. Ως νηπιαγωγοί οφείλουμε να έχουμε στο μυαλό μας τι μπορεί να 

κάνει ένα παιδί είτε μόνο του είτε με μικρή ή με μεγάλη βοήθεια είτε μέσα από μια 

συστηματική διδακτική παρέμβαση από μέρους μας. Ως προς την ευελιξία των εργασιών, 

απαιτείται από εμάς να είναι κατανοητή από όλα τα παιδιά η διαδοχή των οδηγιών που 

δίνουμε και να υπάρχει μια ιεραρχία ως προς τα βήματα που ακολουθούν τα παιδιά 

προκειμένου να υλοποιήσουν με επιτυχία μια εργασία ή μια δραστηριότητα. Καλό θα ήταν 

οι νηπιαγωγοί να αναπτύξουν μια κουλτούρα μάθησης η οποία να ενθαρρύνει το σύνολο 

των παιδιών να αναπτύξουν γενικότερες στάσεις απέναντι στην ανακάλυψη της μάθησης 

αξιοποιώντας τη φυσική περιέργεια, τη δημιουργικότητα, την αποτυχία, την κριτική, την 

επιμονή κ.ά.  
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Όσον αφορά την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους γονείς, φάνηκε ότι 

λειτούργησε αρκετά καλά έως τώρα. Οι νηπιαγωγοί εξακολουθούν να είναι διαθέσιμοι 

για κάθε είδους επικοινωνία και περαιτέρω συνεργασία με τους γονείς ενώ τα διάφορα 

αιτήματά τους αναφορικά με την ενημέρωσή τους σε παιδαγωγικά θέματα που τους 

απασχόλησαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μπορούν να ικανοποιηθούν μέσα 

από τη διοργάνωση μικρών επιμορφωτικών συναντήσεων σε συνεργασία με διάφορους 

παράγοντες. Σημαντικά θέματα που αναδύθηκαν και πρόκειται να συζητηθούν στο χώρο 

του σχολείου με τους κατάλληλους φορείς είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης 

προβλημάτων συμπεριφοράς, η διαχείριση των συναισθημάτων των παιδιών και η 

μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. 

 

Γονείς 
Προτάσεις 

ερευνητή 

Προτάσεις 

εκπαιδευτικού 

Προτάσεις 

κριτικού φίλου 

Προτάσεις 

διευκολυντή 

Τελικές 

αποφάσεις 

Διαπιστώθηκε ότι 

πολλοί γονείς 

επιθυμούν τη 

συμμετοχή και την 

υποστήριξή τους 

στην εκπαιδευτική 

διαδικασία του 

νηπιαγωγείου 

σχετικά με: 

     

α) την αξιολόγηση 

των παιδιών 

∙Ενημέρωση και 

επικοινωνία με 

τους γονείς ανά 

τακτά χρονικά 

διαστήματα 

∙Διοργάνωση 

ημερίδας στο 

νηπιαγωγείο για 

την αξία του 

portfolio των 

παιδιών 

∙Παρώθηση των 

γονέων για 

παρατήρηση & 

αξιολόγηση των 

παιδιών στο σπίτι 

∙Αξιοποίηση 

άτυπων 

σημειώσεων από 

τους γονείς από τις 

παρατηρήσεις τους 

στο σπίτι για την 

πρόοδο των 

παιδιών  

∙Συμπλήρωση 

κλείδων 

παρατήρησης από 

τους γονείς για 

την εξέλιξη των 

παιδιών 

∙Ενσωμάτωση στο 

portfolio 

παρατηρήσεων 

των γονέων 

∙Ενημερωτική 

συνάντηση με τους 

γονείς για την 

αποτίμηση της 

πορείας της 

αξιολόγησης των 

παιδιών 

 

∙Υλοποίηση 

όλων των 

προτάσεων 

β) την 

επιμόρφωσή τους 

σε παιδαγωγικά 

θέματα  

∙Υλοποίηση 

επιμορφωτικής 

συνάντησης με 

θέμα την 

ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

∙Υλοποίηση 

επιμορφωτικής 

συνάντησης με 

θέμα τη διαχείριση 

των 

∙Υλοποίηση 

επιμορφωτικής 

συνάντησης με 

θέμα την ένταξη 

των παιδιών με 

δυσκολίες στο 

∙Υλοποίηση 

επιμορφωτικής 

συνάντησης με 

θέμα την ομαλή 

μετάβαση των 

παιδιών από το 

∙Υλοποίηση 

όλων των 

προτάσεων 



 

                                                                      481 

διαχείρισης 

προβλημάτων 

συμπεριφοράς 

συναισθημάτων 

των παιδιών 

χώρο του 

νηπιαγωγείου 

νηπιαγωγείο στο 

δημοτικό σχολείο 

 

 

Απόσπασμα πίνακα στρατηγικών εκπαιδευτικού σχεδιασμού για τη διεύρυνση της 

συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία του νηπιαγωγείου (Ημερολόγιο 

Εκπαιδευτικού, σελ.121) 

 

Όσον αφορά τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε για τη βελτίωση της προόδου 

των παιδιών σε συνάρτηση με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος και τις 

μαθησιακές επιδιώξεις κάθε γνωστικής περιοχής, οφείλουμε να δούμε προσεκτικά τις 

αδυναμίες που προέκυψαν σε κάθε παιδί και στην αντίστοιχη γνωστική περιοχή ώστε να 

τις εξελίξουμε σε δυνατότητες προς όφελος των παιδιών. Στη γνωστική περιοχή της 

Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, η τήρηση των κανόνων πρέπει να 

υπενθυμίζεται συνεχώς στα παιδιά. Βάσει των ιδιαιτεροτήτων του χώρου και των 

συμπεριφορών των παιδιών, μέσα από βιωματικές καταστάσεις προβληματισμού, τη 

συζήτηση, το διάλογο, τη χρήση προειδοποιητικών καρτών σωστής συμπεριφοράς, 

καρτών θετικής - αρνητικής τροφοδότησης, την ανάγνωση ιστοριών/παραμυθιών με 

σχετικό θέμα, τη χρήση του κουκλοθεάτρου και την υλοποίηση παιχνιδιών, ο/η 

νηπιαγωγός μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία των κανόνων στο χώρο της τάξης και 

την αφομοίωσή τους από τα παιδιά που ακόμη δυσκολεύονται. 

Σε σχέση με την επίλυση των συγκρούσεων που παρατηρούνται κάποιες φορές, 

τα παιδιά που δυσκολεύονται πρέπει να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν στο να 

χρησιμοποιούν κάποιες σημαντικές στρατηγικές επίλυσης. Καθοριστικός εδώ είναι ο 

ρόλος των νηπιαγωγών ως προς την εξάσκηση των μικρών παιδιών να επιλύουν με 

αποδεκτούς τρόπους τα διάφορα προβλήματα όπως το να μοιράζονται, να επιδεικνύουν 

ενεργή ακρόαση, να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, να ζητήσουν βοήθεια, να 

συμβιβαστούν, να σκέφτονται για εναλλακτικές λύσεις, να καταλήξουν σε συμφωνία ή 

διαφωνία. 

Αναφορικά με το ζήτημα της συγκέντρωσης και της προσοχής που διαπιστώθηκε 

σε κάποια παιδιά, ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ενισχυτικής μορφής με μικρή διάρκεια 

θα μπορούσε να συμβάλει θετικά σε αυτά τα παιδιά. Η ανάπτυξη κατάλληλων 
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στρατηγικών, η διαφοροποίηση των τρόπων προσέγγισης που να κινητοποιούν και να 

ενθαρρύνουν ένα παιδί, η προσαρμογή της διδασκαλίας, η παροχή ευκαιριών για 

ενεργητική συμμετοχή, η παροχή συγκεκριμένων χρονικών περιορισμών για την 

ολοκλήρωση των εργασιών, η εφαρμογή ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, η ανάπτυξη 

θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και επαφών με αυτά τα παιδιά και η πιθανή 

συνεργασία με τους γονείς μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλες λύσεις που θα 

συμβάλουν στη βελτίωση του προβλήματος της προσοχής και της συγκέντρωσης που 

παρατηρήθηκε σε διάφορες καταστάσεις. 

Σε σχέση με τη γνωστική περιοχή της Γλώσσας και του Αναδυόμενου 

Γραμματισμού, χρειάζεται να ενισχυθεί το περιβάλλον του γραπτού λόγου μέσα στην 

τάξη, ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν τη λειτουργικότητα του γραπτού λόγου, να 

αναγνωρίσουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον της τάξης και να κατανοήσουν τη χρήση της 

γραφής ως μέσου επικοινωνίας. Ειδικότερα, στα μαθησιακά κέντρα θα ήταν καλό να 

τοποθετηθεί έντυπο υλικό που να είναι εύχρηστο και να εξυπηρετεί τις λειτουργικές 

ανάγκες του μαθησιακού κέντρου. Επίσης, η γωνιά  της γραφής και της ανάγνωσης 

μπορεί να ενισχυθεί με ένα μικρό πίνακα με κιμωλίες και με γράμματα από αφρώδες ή 

άλλο υλικό. Η γωνιά με το εμπορικό κέντρο μπορεί να εμπλουτιστεί με ένα μπλοκ 

σημειώσεων και μολύβια, ένα τιμοκατάλογο, μια επιγραφή που να αναφέρει αν είναι 

ανοιχτό ή κλειστό, διαφημιστικά φυλλάδια προϊόντων και αποδείξεις του εμπορίου.  

Για την ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης, της χρήσης φωνητικών συμβόλων 

και της αναγνωστικής ικανότητας μπορούμε να υποστηρίξουμε τα μικρά παιδιά μέσα από 

παιχνίδια ήχων, τραγούδια, ομοιοκαταληξίες, δραστηριότητες με τα αρχικά και τελικά 

φωνήματα των λέξεων ή τις αρχικές και τελικές τους συλλαβές, ποιήματα, γλωσσικά 

παιχνίδια σύγκρισης λέξεων βάσει των συλλαβών, αναγνώρισης λέξεων που αρχίζουν με 

την ίδια συλλαβή ή περιλαμβάνουν μια συγκεκριμένη συλλαβή κ.ά. Αναφορικά με το ένα 

παιδί, που δείχνει να μην μπορεί να μιλήσει ακόμη καθαρά, είναι χρήσιμο αφενός να 

ενημερωθούν οι γονείς του για πιθανή επίσκεψη σε λογοθεραπευτή και αφετέρου να 

ενισχυθεί από εμάς να χρησιμοποιεί ποικίλους εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και 

αναπαράστασης του προφορικού και γραπτού λόγου στην καθημερινότητά του. 

Επιπλέον, η υλοποίηση δραστηριοτήτων με διαφορετικά είδη κειμένου 

(λογοτεχνικά, πληροφοριακά, επικοινωνιακά, κείμενα με γραπτές οδηγίες ή 

ταξινομημένες πληροφορίες), η νοηματική και η αισθητική επεξεργασία διάφορων 
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κειμένων, οι δραματοποιήσεις των κειμένων, οι συνθέσεις ιστοριών από τα παιδιά με ή 

χωρίς καθοδήγηση, η δημιουργία πολυτροπικών κειμένων στο χαρτί, στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή ή σε οπτικά/ηχητικά μέσα καθώς και τα παιχνίδια ρόλων στις γωνιές μπορούν 

να προωθήσουν την καλλιέργεια του προφορικού και του γραπτού λόγου στο 

νηπιαγωγείο. 

Στα Μαθηματικά, τα παιδιά πρέπει να εμπλακούν σε δραστηριότητες 

ταξινόμησης, σειροθέτησης και αντιστοίχισης προκειμένου να διευκολυνθούν στη δόμηση 

της έννοιας των αριθμών και του δεκαδικού συστήματος ευρύτερα. Ποικίλα μαθηματικά 

παιχνίδια που εμπεριέχουν αριθμούς και σχετίζονται με την ηλικία, τα γενέθλια, την ώρα, 

τον αριθμό τηλεφώνου, το βάρος των αντικειμένων, το ημερολόγιο, τα χρήματα μπορούν 

να αξιοποιηθούν από τους νηπιαγωγούς και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 

μαθηματικής σκέψης των παιδιών. Ως εκπαιδευτικοί θα ήταν καλό να ενθαρρύνουμε την 

ανάπτυξη των μαθηματικών στα παιδιά, παρεμβαίνοντας διακριτικά στο παιχνίδι τους με 

διάφορα ερωτήματα μαθηματικής φύσης και ενθαρρύνοντας τα να απαντούν με λεξιλόγιο 

που συνάδει από την επιστήμη των Μαθηματικών. 

 

Παιδιά Προτάσεις ερευνητή 
Προτάσεις 

εκπαιδευτικού 

Προτάσεις 

κριτικού φίλου 

Προτάσεις 

διευκολυντή 

Τελικές 

αποφάσεις 

Διαπιστώθηκε ότι 

πολλά παιδιά της 

τάξης βρίσκονταν 

ακόμη σε 

διερευνητική φάση 

ως προς την 

κατανόηση 

δεξιοτήτων 

σχετικών με: 

     

α) την κατανόηση 

των φυσικών 

αριθμών 

∙Παρώθηση των 

παιδιών για 

αναγνώριση των 

αριθμητικών 

συμβόλων στο 

ημερολόγιο της 

τάξης και στα 

γενέθλια τους 

∙Μετρήσεις 

αντικειμένων με τη 

∙Χρήση καρτών με 

αριθμητικά σύμβολα 

σε διάφορες 

δραστηριότητες 

∙Αξιοποίηση της 

γωνιάς του εμπορικού 

κέντρου με 

δραστηριότητες που 

ενθαρρύνουν τη 

μέτρηση του βάρους 

∙Δημιουργία 

ενός 

τηλεφωνικού 

καταλόγου με 

τα τηλέφωνα 

των γονέων 

∙Εξοικείωση 

των παιδιών με 

τους αριθμούς 

στο ρολόι 

∙Αξιοποίηση 

των ρουτίνων 

της τάξης που 

ενισχύουν τις 

δεξιότητες 

αναγνώρισης 

αριθμητικών 

συμβόλων 

∙Υλοποίηση 

όλων των 

προτάσεων 



 

                                                                      484 

χρήση μη τυπικών 

εργαλείων μέτρησης  

αντικειμένων ή τη 

χρήση χρημάτων 

β) την περιγραφή 

συνδυασμών 

αριθμών και την 

επίδειξη 

μαθηματικής 

υπολογιστικής 

ευχέρειας  

∙Δημιουργία 

αριθμητικών 

σχηματισμών με 

χειραπτικό 

(βότσαλα), 

αναπαραστατικό 

(τουβλάκια) και 

εικονιστικό υλικό 

(κάρτες με βούλες)  

∙Εξοικείωση των 

παιδιών με 

δραστηριότητες 

απαρίθμησης μέσω 

της σύγκρισης 

ποσοτήτων, της 

σύνδεσης ποσότητας 

και ονομασίας ή τη 

σύνδεση του αριθμού 

με την ονομασία 

 

∙Χρήση 

επιτραπέζιων 

παιχνιδιών με 

ζάρι και κάρτες 

με αριθμούς 

∙Χρήση 

επιτραπέζιων 

παιχνιδιών με 

κάρτες 

αριθμών και 

ρουλέτα 

αριθμών 

∙Χρήση 

συμβόλων και 

εικόνων για την 

αναγνώριση των 

αριθμητικών 

σχέσεων 

 

∙Υλοποίηση 

όλων των 

προτάσεων 

 

Απόσπασμα πίνακα στρατηγικών εκπαιδευτικού σχεδιασμού για τη διεύρυνση των 

δεξιοτήτων του συνόλου των παιδιών στη μαθησιακή περιοχή των μαθηματικών 

(Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ.124) 

 

Άτυπες προσθέσεις και αφαιρέσεις μπορούν να υποστηριχθούν και να 

καθοδηγηθούν από τους νηπιαγωγούς μέσα από τις ρουτίνες (παρουσιολόγιο, 

ημερολόγιο), την αξιοποίηση της λογοτεχνίας, την ενασχόληση των παιδιών στη γωνιά 

του εμπορικού κέντρου και ευρύτερα μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι, τις κάρτες 

αντιστοίχισης αριθμητικών πράξεων, τη χρήση του αριθμητήριου καθώς και με την 

υλοποίηση ψυχοκινητικών παιχνιδιών. Επίσης, η εξοικείωση των παιδιών αναφορικά με 

τη δημιουργία διάφορων συνδυασμών με αριθμούς και της αξίας της θέσης των αριθμών 

μπορεί να υποστηριχθεί μέσα από χειραπτικά υλικά (χάντρες, ξυλάκια) και τη χρήση 

πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Σε σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι  “η 

γνώση προέρχεται από τη δράση”. Η επιλογή δραστηριοτήτων που ενισχύουν τον 

επιστημονικό συλλογισμό θα παρακινήσουν τα παιδιά να ασχοληθούν και να 

αντιληφθούν τις “επιστημονικές διαδικασίες”. Δραστηριότητες μέσα από το πεδίο των 

επιστημών της βιολογίας (ζωντανοί οργανισμοί, φυτά, ζώα), των φυσικών επιστημών 

(ύλη, φως, δύναμη, ενέργεια, ήχος) και των περιβαλλοντικών επιστημών (αλληλεπίδραση 

περιβάλλοντος και ζωντανών οργανισμών), που ενθαρρύνουν την έρευνα μέσω 

παρατήρησης και χρήσης υλικών, μπορούν να υλοποιηθούν σε αυτό το τρίμηνο 
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προκειμένου τα παιδιά να αντιληφθούν, να κατανοήσουν και να στοχαστούν μέσα από 

εμπειρίες και έρευνες πάνω σε γεγονότα και πράξεις.  

Ως προς τη γνωστική περιοχή των Κοινωνικών Επιστημών, είναι ενθαρρυντικό 

ότι αρκετά παιδιά έχουν κατανοήσει πολιτικές και οικονομικές έννοιες καθώς και έννοιες 

του χρόνου, της ιστορίας και της γεωγραφίας. Η υλοποίηση θεματικών προσεγγίσεων που 

λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική, πολιτική, οικονομική, ιστορική και γεωγραφική 

παράμετρο μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση των γνώσεων στα διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα που εμπεριέχονται στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αξιόλογες θεματικές 

προσεγγίσεις που προτείνονται για υλοποίηση σε αυτό το τρίμηνο είναι: “Κρήτη και 

μινωικός πολιτισμός”, “Γνωρίζω το χωριό μου και τις γειτονιές του”, “Με μια βαλίτσα 

ταξιδεύω στην Ευρώπη” και “Τα απορρίμματα στην τάξη, στο σπίτι, στη γειτονιά μας”. 

Μέσα από τις προτεινόμενες θεματικές προσεγγίσεις θα δουλευτούν καλύτερα οι 

υπάρχουσες αδυναμίες των παιδιών που διαπιστώθηκαν κατά την αξιολόγησή τους το 

προηγούμενο τρίμηνο. 

 

Παιδιά 
Προτάσεις 

ερευνητή 

Προτάσεις 

εκπαιδευτικού 

Προτάσεις 

κριτικού φίλου 

Προτάσεις 

διευκολυντή 

Τελικές 

αποφάσεις 

Διαπιστώθηκε ότι 

πολλά παιδιά της 

τάξης βρίσκονταν 

ακόμη σε 

διερευνητική φάση 

ως προς την 

κατανόηση 

δεξιοτήτων 

σχετικών με: 

     

α) την κατανόηση 

της σχέσης των 

ανθρώπων με το 

παρελθόν και το 

παρόν 

∙Υλοποίηση 

θεματικής 

προσέγγισης με 

θέμα την Κρήτη 

∙Εκπαιδευτική 

επίσκεψη στο 

Αρχαιολογικό 

και Ναυτικό 

Μουσείο 

Χανίων 

∙Υλοποίηση 

θεματικής 

προσέγγισης με θέμα 

την γνωριμία των 

παιδιών με τον τόπο 

που ζούνε 

∙Υλοποίηση 

θεματικής 

προσέγγισης με 

θέμα την 

γνωριμία των 

παιδιών με τον 

τόπο που ζούνε 

∙Γνωριμία με τη 

λαϊκή παράδοση 

και τον πολιτισμό 

ευρωπαϊκών 

χωρών 

∙Αξιοποίηση 

θεματικών 

προσεγγίσεων ή 

projects που 

εμπεριέχουν 

έννοιες χρόνου, 

ιστορίας και 

γεωγραφίας 

∙Υλοποίηση 

όλων των 

προτάσεων 
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β) την κατανόηση 

των τρόπων με τους 

οποίους το 

περιβάλλον 

επηρεάζει τη ζωή 

των ανθρώπων  

∙Ανακύκλωση 

στο νηπιαγωγείο 

∙Προσέγγιση 

ευαίσθητων 

ζητημάτων που 

αφορούν το οικείο 

φυσικό περιβάλλον 

(μόλυνση της 

θάλασσας, 

διατήρηση φυσικών 

πόρων, καταστροφή 

των δασών κ.ά.) 

∙ Υλοποίηση 

θεματικής 

προσέγγισης 

αναφορικά με την 

εξοικονόμηση 

ενέργειας 

∙Επαφή των 

μικρών παιδιών 

με την έννοια του 

εθελοντισμού 

∙Επίλυση 

προβλήματος 

αναφορικά με τα 

απορρίμματα της 

τάξης 

∙Υλοποίηση 

όλων των 

προτάσεων 

 

Απόσπασμα πίνακα στρατηγικών εκπαιδευτικού σχεδιασμού για τη διεύρυνση των 

δεξιοτήτων του συνόλου των παιδιών στη μαθησιακή περιοχή των κοινωνικών επιστημών 

(Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ.126) 

 

Σε σχέση με τη γνωστική περιοχή των Τεχνών, η ύπαρξη ενός μόνο παιδιού που 

δεν συμμετέχει καθόλου σε θεατρικές δραστηριότητες ή κινητικά-θεατρικά παιχνίδια, 

απαιτεί από εμάς την παρώθηση και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για την 

αβίαστη συμμετοχή του σε ό,τι έχει σχέση με την κίνηση και το θέατρο. Η δική μας 

συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες μικρής διάρκειας ως συμπαίκτες μαζί του ίσως 

να το ενθαρρύνει να συμμετέχει ή μέσα από την επιλογή δυαδικών σχέσεων με τον/την 

καλύτερο/η φίλο/η του. Εννοείται πώς και σε αυτό το τρίμηνο, σκοπός των Τεχνών είναι 

η καλλιτεχνική και δημιουργική έκφραση των παιδιών μέσα από ποικίλες μορφές της 

τέχνης σε όλα τα μαθησιακά πλαίσια.  

Αναφορικά με τη Φυσική Αγωγή και Ανάπτυξη, έχουν επιτευχθεί οι περισσότερες 

από τις επιδιωκόμενες δεξιότητες. Όμως, πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να 

γίνει μεγαλύτερη η ευαισθητοποίηση των παιδιών και να ενημερωθούν ενδελεχώς για τα 

μέτρα και τις προφυλάξεις που απαιτούνται προκειμένου να αποφεύγονται τα ατυχήματα, 

να αναγνωριστούν οι συνέπειες από απερίσκεπτες και επικίνδυνες συμπεριφορές και να 

τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας στο σχολείο. Για αυτό το σκοπό, θα ήταν χρήσιμη η 

επίσκεψη στο νηπιαγωγείο σχετικών φορέων (Πυροσβεστική, Τροχαία) προκειμένου να 

γίνει η κατάλληλη ενημέρωση προς τα παιδιά. 

Στη γνωστική περιοχή των Τ.Π.Ε., νομίζω ότι χρειάζεται η διαρκής καθοδήγηση 

και υποστήριξη μας στο θέμα της διερεύνησης πληροφοριών με τη χρήση του διαδικτύου. 

Καλό θα ήταν να αξιοποιήσουμε με τα παιδιά ψηφιακές εφαρμογές και λογισμικά που 
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ανήκουν στην κατηγορία των Web 2.0 εργαλείων καθώς είναι ελκυστικά για τα παιδιά, 

έχουν ελεύθερη πρόσβαση και ευνοούν την αλληλεπίδραση. Χρησιμοποιώντας με τα 

παιδιά ψηφιακές εφαρμογές και λογισμικά επεξεργασίας εικόνας, ήχου, βίντεο, 

δημιουργίας διαδραστικών αφισών και ψηφιακών βιβλίων, μπορούμε να ενθαρρύνουμε 

αφενός την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία και αφετέρου την επικοινωνία και το 

διαμοιρασμό των έργων των παιδιών (χρήση e-mail προς τους γονείς ή στο διπλανό 

νηπιαγωγείο). Επίσης, είναι απαραίτητο τα παιδιά να προτείνουν από μόνα τους 

διάφορες λέξεις-κλειδιά, όταν χρησιμοποιούμε μηχανές αναζήτησης για τη συγκέντρωση 

πληροφοριών, και να γράφουν τα ίδια με ή χωρίς την καθοδήγησή μας.   

Οι αποφάσεις αυτές είναι οι τελευταίες που λαμβάνουμε για το τρέχον σχολικό 

έτος σαν ομάδα και ελπίζουμε να έχουν αντίκρισμα στις προσπάθειές μας απέναντι στα 

παιδιά και στους γονείς τους» (Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 119-127).  

Στον Πίνακα 6.21 που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποφάσεις που 

ελήφθησαν από την ομάδα δράσης για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της διδακτικής και 

μαθησιακής διαδικασίας που θα υλοποιηθεί με την έναρξη του τρίτου και τελευταίου 

τριμήνου.  

Πίνακας 6.21 

Αποφάσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού για το τρίτο τρίμηνο του σχ. έτους 2015-2016 

 Αποφάσεις-στρατηγικές εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

Για το σύνολο 

της τάξης 

∙Διαφοροποιημένη μάθηση και διδασκαλία στην τάξη 

∙Ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού 

∙Αναδιαμόρφωση του παιδαγωγικού περιβάλλοντος της τάξης 

∙Βελτιωτικές αλλαγές στα μαθησιακά κέντρα της τάξης και στις 

ανάλογες γωνιές 

∙Δημιουργία σχέσεων διαλεκτικής επικοινωνίας με τα παιδιά 

∙Υποστήριξη του παιχνιδιού των παιδιών 

∙Καθοδήγηση της ατομικής εργασίας και ενθάρρυνση της ομαδικής 

εργασίας των παιδιών 



 

                                                                      488 

∙Διδασκαλία σε ομάδες μικτής μαθησιακής ετοιμότητας ή ίδιας 

μαθησιακής ετοιμότητας 

∙Εξατομικευμένη διδασκαλία 

∙Ομαδοσυνεργατική μάθηση 

∙Ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης η οποία ενθαρρύνει την ανάπτυξη 

γενικότερων στάσεων σε σχέση με την ανακάλυψη της μάθησης 

αξιοποιώντας τη φυσική περιέργεια, τη δημιουργικότητα, την αποτυχία, 

την κριτική, την επιμονή 

∙Ενίσχυση του πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς 

∙Επιμορφωτικές συναντήσεις με τους γονείς σε συνεργασία με φορείς για 

θέματα σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης προβλημάτων 

συμπεριφοράς, τη διαχείριση των συναισθημάτων των παιδιών και τη 

μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο 

∙Υλοποίηση θεματικών προσεγγίσεων με την ενεργό συμμετοχή των 

παιδιών 

∙Επίσκεψη φορέων στο σχολείο (Πυροσβεστική, Τροχαία) 

Για το παιδί που 

παρατηρούμε 

∙Αξιοποίηση και υποστήριξη των προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών 

των παιδιών 

∙Βιωματικές καταστάσεις προβληματισμού, συζήτηση, διάλογος, χρήση 

προειδοποιητικών καρτών σωστής συμπεριφοράς, καρτών θετικής-

αρνητικής ανατροφοδότησης, ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών, 

χρήση του κουκλοθεάτρου, παιχνίδια για την υποστήριξη της 

λειτουργίας των κανόνων στο χώρο της τάξης 

∙Εξατομικευμένο πρόγραμμα ενισχυτικής μορφής με μικρή διάρκεια για 

την ενίσχυση της προσοχής και της συγκέντρωσης των παιδιών 

∙Εξάσκηση των παιδιών να επιλύουν με αποδεκτούς τρόπους τα διάφορα 

προβλήματα και τις διαφορές 

∙Παροχή συγκεκριμένων χρονικών περιορισμών για την ολοκλήρωση 

των εργασιών 
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∙Ενθάρρυνση χρήσης ποικίλων εναλλακτικών τρόπων έκφρασης και 

αναπαράστασης του προφορικού και γραπτού λόγου 

∙Υποστήριξη των παιδιών με: γλωσσικά παιχνίδια, νοηματική και 

αισθητική επεξεργασία διάφορων κειμένων, δραματοποιήσεις κειμένων, 

συνθέσεις ιστοριών με ή χωρίς καθοδήγηση, δημιουργία πολυτροπικών 

κειμένων στο χαρτί, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε οπτικά/ηχητικά 

μέσα, παιχνίδια ρόλων στις γωνιές 

∙Ενίσχυση του επιστημονικού συλλογισμού και εμπλοκή του παιδιού σε 

“επιστημονικές διαδικασίες” 

∙Καλλιέργεια στοχασμού μέσα από εμπειρίες και έρευνες πάνω σε 

γεγονότα και πράξεις 

∙Καλλιτεχνική και δημιουργική έκφραση των παιδιών μέσα από ποικίλες 

μορφές της τέχνης σε όλα τα μαθησιακά πλαίσια 

∙Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των παιδιών για τα μέτρα και τις 

προφυλάξεις που απαιτούνται ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα, να 

αναγνωριστούν οι συνέπειες από απερίσκεπτες και επικίνδυνες 

συμπεριφορές και να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας στο σχολείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για κάθε 

γνωστική 

περιοχή του 

∙Προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος σπουδών βάσει των 

αναγκών και των ενδιαφερόντων των παιδιών 

∙Υλοποίηση ποικίλων γλωσσικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων 

φωνολογικής ενημερότητας 

∙Επαφή των παιδιών με ποικίλα κειμενικά είδη του λόγου 

∙Συχνότερη ανάγνωση ιστοριών, βιβλίων, παραμυθιών 

∙Εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες ταξινόμησης, σειροθέτησης 

και αντιστοίχισης στα μαθηματικά 

∙Χρήση των ρουτίνων (παρουσιολόγιο, ημερολόγιο), αξιοποίηση της 

λογοτεχνίας, χρήση του αριθμητήριου, χρήση πολυμεσικών 

εκπαιδευτικών εφαρμογών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς 

υλοποίηση ψυχοκινητικών παιχνιδιών για την ενίσχυση των 

μαθηματικών δεξιοτήτων 
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αναλυτικού 

προγράμματος 

∙Υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσα από το πεδίο των επιστημών της 

βιολογίας (ζωντανοί οργανισμοί, φυτά, ζώα), των φυσικών επιστημών 

(ύλη, φως, δύναμη, ενέργεια, ήχος) και των περιβαλλοντικών επιστημών 

(αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και ζωντανών οργανισμών) 

∙Υλοποίηση θεματικών προσεγγίσεων που λαμβάνουν υπόψη την 

κοινωνική, πολιτική, οικονομική, ιστορική και γεωγραφική παράμετρο 

∙Αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών και λογισμικών που ανήκουν στην 

κατηγορία των Web 2.0 εργαλείων με τα παιδιά 

∙Ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη χρήση των Τ.Π.Ε. 

∙Υποστήριξη και καθοδήγηση στη χρήση και αξιοποίηση του διαδικτύου 

 

6.7 Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης βιβλίου προόδου των παιδιών (περίοδος 

Άνοιξη) 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τα δεδομένα του εργαλείου 

αξιολόγησης Work Sampling System που χρησιμοποιήθηκε από τον ερευνητή-

εκπαιδευτικό και τη νηπιαγωγό της τάξης τα οποία προέκυψαν από τη συμπλήρωση 

του βιβλίου προόδου (developmental checklists) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

2015-2016 και ειδικότερα κατά τη χρονική περίοδο της άνοιξης. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Η εικόνα για τον εαυτό μου, αυτοέλεγχος 

(αυτοκυριαρχία, αυτοπειθαρχία), προσεγγίσεις για μάθηση, αλληλεπίδραση με τους 

άλλους 

Πίνακας 6.22 

Αξιολόγηση μαθητών στην Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη (Άνοιξη) 

Προσωπική 

και 

Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 
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Κοινωνική 

Ανάπτυξη 

1. Η εικόνα για 

τον εαυτό μου 

Επιδεικνύει 

αυτοπεποίθηση  
0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

2. Αυτοέλεγχος 

(αυτοκυριαρχία, 

αυτοπειθαρχία) 

Δείχνει να 

παίρνει 

πρωτοβουλίες 

και να 

αυτονομείται  

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Ακολουθεί τους 

κανόνες της 

τάξης και τις 

ρουτίνες  

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

3. Προσεγγίσεις 

για μάθηση 

Δείχνει ζήλο, 

προθυμία και 

περιέργεια να 

μάθει 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Επιδεικνύει 

προσοχή σε 

κάποιο καθήκον, 

παραμένοντας 

σταθερός/ή 

ακόμα κι αν 

συναντήσει 

απροσδόκητες 

δυσκολίες 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Προσεγγίζει την 

εργασία με 

ευελιξία  

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

4. 

Αλληλεπίδραση 

με τους άλλους 

Αλληλεπιδρά με 

ευκολία με 

οικεία άτομα της 

ηλικίας του/της  

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Αλληλεπιδρά 

εύκολα με 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 



 

                                                                      492 

οικείους 

ενήλικες  

Συμμετέχει στην 

ομαδική ζωή της 

τάξης 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Αναγνωρίζει 

συναισθήματα 

και δείχνει 

ενσυναίσθηση 

για τους άλλους  

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί 

απλές 

στρατηγικές για 

την επίλυση 

διαφορών 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.22, όλα τα παιδιά του δείγματος (100,0%) τηρούν 

τους κανόνες της τάξης, ακολουθούν τις καθημερινές ρουτίνες, δείχνουν προθυμία και 

περιέργεια στη μάθηση, επιδεικνύουν την ανάλογη προσοχή σε ανάλογα καθήκοντα, 

αλληλεπιδρούν εύκολα με οικεία άτομα της ηλικίας τους ή με οικείους ενήλικες, 

συμμετέχουν ευχάριστα σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και επιδεικνύουν 

ενσυναίσθηση στην εκάστοτε περίσταση.  

Επίσης, τα δύο παιδιά από τα είκοσι του δείγματος (10,0%) επιδεικνύουν εν 

μέρει αυτοπεποίθηση ενώ τα τρία από τα είκοσι παιδιά του δείγματος δεν είναι σε θέση 

πάντα να παίρνουν πρωτοβουλίες, να αυτονομούνται, να εργάζονται με ευέλικτους 

τρόπους και να χρησιμοποιούν απλές στρατηγικές για την επίλυση πιθανών διαφορών 

ή προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην τάξη. 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Ακρόαση,  προφορικός λόγος, ανάγνωση, γραπτός 

λόγος 

Πίνακας 6.23 



 

                                                                      493 

Αξιολόγηση μαθητών στη Γλώσσα και τον Αναδυόμενο Γραμματισμό (Άνοιξη) 

Γλώσσα και 

αναδυόμενος 

γραμματισμός 

Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Ακρόαση Αντλεί νόημα-

σημασία μέσω της 

ακρόασης 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Ακολουθεί 

οδηγίες οι οποίες 

εμπεριέχουν μια 

σειρά από 

ενέργειες 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

2. Προφορικός 

λόγος 

Μιλά καθαρά και 

μεταφέρει τις ιδέες 

του/της 

αποτελεσματικά 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Χρησιμοποιεί 

κανόνες στη 

συνομιλία και στη 

συζήτηση 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Χρησιμοποιεί 

πλούσιο λεξιλόγιο 

και τη γλώσσα για 

ποικίλους σκοπούς 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Αρχίζει να 

παρουσιάζει τις 

γνώσεις και τις 

ιδέες του/της 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

3. Ανάγνωση Δείχνει ότι 

κατανοεί έννοιες 

του γραπτού 

λόγου 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Αποδεικνύει 

φωνολογική 

επίγνωση 

1 5,0% 10 50,0% 9 45,0% 
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Αρχίζει να 

χρησιμοποιεί 

φωνητικά 

σύμβολα και 

δεξιότητες 

ανάλυσης των 

λέξεων για την 

αποκωδικοποίηση 

2 10,0% 10 50,0% 8 40,0% 

Δείχνει να 

κατανοεί τη δομή 

του κειμένου  

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Διηγείται βασικές 

ιδέες και 

λεπτομέρειες από 

το κείμενο 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Αρχίζει να 

αναλύει και να 

ενσωματώνει 

γνώσεις και ιδέες 

από το κείμενο 

0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 

Αρχίζει να 

διαβάζει για 

ποικίλους σκοπούς 

8 40,0% 6 30,0% 6 30,0% 

4. Γραπτός 

λόγος 

 

Αρχίζει να 

χρησιμοποιεί 

στρατηγικές 

γραφής για τη 

μεταφορά ιδεών 

0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 

Χρησιμοποιεί 

γράμματα-

σχήματα, 

σύμβολα, 

γράμματα και 

λέξεις για τη 

μεταφορά του 

νοήματος 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 
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Κατανοεί τους 

λόγους για τους 

οποίους γράφουμε 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Αρχίζει να 

χρησιμοποιεί 

σχόλια για να 

προσθέσει 

λεπτομέρειες στη 

γραφή 

3 15,0% 11 55,0% 6 30,0% 

Αρχίζει να 

συγκεντρώνει και 

να χρησιμοποιεί 

πληροφορίες για 

ερευνητικούς 

σκοπούς 

0 0,0% 9 45,0% 11 55,0% 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 6.23, όλοι οι μικροί μαθητές του 

ερευνητικού δείγματος (100,0%) είναι σε θέση να αντλούν νόημα από την ακρόαση 

ιστοριών, αφηγήσεων, διηγήσεων, συζητήσεων και να κατανοούν τη σημασία της 

ακρόασης για την κατάκτηση της γλώσσας, να ακολουθούν και να εκτελούν οδηγίες 

για την υλοποίηση και την ολοκλήρωση των δράσεων τους και να κατανοούν πώς 

λειτουργεί ο γραπτός λόγος σε όλες τις διαστάσεις του. 

Επίσης, το 95,0% του ερευνητικού δείγματος των παιδιών μπορεί να 

χρησιμοποιεί με ευχέρεια κανόνες στη καθημερινή συνομιλία και συζήτηση που 

πραγματοποιούνται στην ολομέλεια της τάξης, να παρουσιάζει τις γνώσεις και τις ιδέες 

του αλλά και να διηγείται σημαντικά στοιχεία από ένα κείμενο ή μια ιστορία με 

περιγραφικό τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας λεπτομέρειες που αφορούν για παράδειγμα 

τη σειρά των γεγονότων ή διάφορα στοιχεία της ιστορίας (χαρακτήρες, χρόνος και 

τόπος δράσης, πλοκή, αρχή-μέση-τέλος της ιστορίας κ.ά.). 

Επιπλέον, το 90,0% του δείγματος των παιδιών δείχνει να κατανοεί πλήρως τη 

δομή ενός κειμένου, μιας ιστορίας ή ενός βιβλίου και να αναγνωρίζει τους 

διαφορετικούς τύπους κειμένων (πινακίδα, ετικέτα, κατάλογος, ιστορία, ποίημα, βιβλίο 

κ.ά.). Επιπρόσθετα, το 85,0% των παιδιών μπορεί πλήρως να μιλά πιο καθαρά και να 

μεταφέρει τις ιδέες του αποτελεσματικά, να διαθέτει ένα πλούσιο λεξιλόγιο, να 
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χρησιμοποιεί τη γλώσσα για διάφορους λόγους όπως και γράμματα-σχήματα, 

σύμβολα, κεφαλαία και πεζά γράμματα ή μικρές λέξεις. 

Αντίθετα, το 50,0% του ερευνητικού δείγματος των παιδιών έχει κατακτήσει εν 

μέρει την ικανότητα της φωνολογικής επίγνωσης και της χρήσης φωνητικών σύμβολων 

και τη δεξιότητα ανάλυσης των λέξεων. Επίσης το 40,0% του δείγματος των παιδιών 

δε μπορεί ακόμη να διαβάσει σε σχέση με το 30,0% του δείγματος των παιδιών που 

έχει κατακτήσει πλήρως αυτή τη δεξιότητα. Τέλος, μόνο το 35,0% των παιδιών μπορεί 

εν μέρει να αναλύει ένα κείμενο που του έχει διαβαστεί, να συσχετίζει τις δικές του 

εμπειρίες με ό,τι έχει διαβάσει, να συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει αλλά και να κάνει 

ευρύτερες συνδέσεις ανάμεσα στις εικόνες και το μήνυμα που αυτές μεταφέρουν. 

  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Διαδικασίες και πρακτικές, αριθμοί, μαθηματικές 

πράξεις και αλγεβρική σκέψη, μετρήσεις, ανάλυση δεδομένων, γεωμετρία 

Πίνακας 6.24 

Αξιολόγηση μαθητών στα Μαθηματικά (Άνοιξη) 

Μαθηματικά Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Διαδικασίες 

και πρακτικές 

Αντιλαμβάνεται το 

νόημα των 

προβλημάτων και 

χρησιμοποιεί απλές 

στρατηγικές για την 

επίλυσή τους 

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 

Επιχειρηματολογεί 

ποσοτικά και αρχίζει 

να χρησιμοποιεί 

εργαλεία 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Χρησιμοποιεί λέξεις 

και παραστάσεις για 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 
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να περιγράψει 

μαθηματικές ιδέες 

Αναγνωρίζει μοτίβα 

και κάνει 

γενικεύσεις 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

2. Αριθμοί Μετρά έχοντας 

επίγνωση 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Δείχνει να κατανοεί 

τους αριθμούς και 

την ποσότητα και 

αρχίζει να 

καταλαβαίνει τις 

σχέσεις ανάμεσα 

στις ποσότητες 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Αρχίζει να 

υπολογίζει την 

ποσότητα 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

3. 

Μαθηματικές 

πράξεις και 

αλγεβρική 

σκέψη 

Κατανοεί και 

εφαρμόζει την 

πρόσθεση και την 

αφαίρεση σε πιθανά 

προβλήματα 

0 0,0% 11 55,0% 9 45,0% 

Περιγράφει 

συνδυασμούς 

αριθμών και 

επιδεικνύει ευχέρεια 

σε μαθηματικούς 

υπολογισμούς 

0 0,0% 10 50,0% 10 50,0% 

Αρχίζει να κατανοεί 

το δεκαδικό 

σύστημα (η αξία της 

θέσης) 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

4. Μετρήσεις Ταξινομεί, συγκρίνει 

και περιγράφει 

αντικείμενα με βάση 

το μέγεθος, το 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 
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μήκος, τη 

χωρητικότητα και το 

βάρος 

Αρχίζει να κατανοεί 

τις διαδικασίες 

μέτρησης και τα 

εργαλεία μέτρησης 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

5. Ανάλυση 

δεδομένων 

Αρχίζει να συλλέγει, 

να ταξινομεί και να 

παρουσιάζει 

δεδομένα 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

6. Γεωμετρία Δείχνει να κατανοεί 

και να χρησιμοποιεί 

λέξεις κατεύθυνσης, 

τοποθεσίας και 

θέσης 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Αναγνωρίζει και 

περιγράφει 

χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των 

σχημάτων 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Συνθέτει και 

αποσυνθέτει 

σχήματα 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.24, όλα τα παιδιά του δείγματος (100,0%) μπορούν 

να μετρούν έχοντας επίγνωση, να κατανοούν τους αριθμούς και την έννοια της 

ποσότητας, να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις ανάμεσα στις ποσότητες, να υπολογίζουν 

τις ποσότητες διάφορων αντικειμένων, να κατανοούν τη διαδικασία που ακολουθείται 

για μια μέτρηση και να χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα εργαλεία μέτρησης όπως και να 

χρησιμοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο που σχετίζεται με έννοιες αναφορικά με την 

κατεύθυνση, την τοποθεσία και τη θέση. 

Παράλληλα, το 95,0% του δείγματος των παιδιών έχει κατακτήσει πλήρως τη 

δεξιότητα και την ικανότητα να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψει 
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διάφορες μαθηματικές ιδέες, να αναγνωρίζει και να αναπαράγει μοτίβα, να 

πραγματοποιεί ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις και συγκρίσεις αντικειμένων βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων (μέγεθος, μήκος, πλάτος, χωρητικότητα, βάρος κ.ά.) και να 

δημιουργεί πρωτότυπες συνθέσεις σχημάτων ή να τις αποσυνθέτει χρησιμοποιώντας 

ποικίλα υλικά. 

Αντιθέτως, τα έντεκα από τα είκοσι παιδιά του δείγματος (55,0%) κατανοούν 

και εφαρμόζουν εν μέρει την πρόσθεση και την αφαίρεση σε μικρά μαθηματικά  

προβλήματα που θέτει ο/η νηπιαγωγός ενώ τα μισά παιδιά του δείγματος (50,0%) εν 

μέρει μπορούν να πραγματοποιούν περιγραφές αριθμητικών συνδυασμών και να 

επιδεικνύουν μαθηματική ευχέρεια σε διάφορους άτυπους και μικρής έκτασης 

υπολογισμούς. Επιπλέον, μόνο το 30,0% του δείγματος των παιδιών είναι σε θέση να 

κατανοεί εν μέρει το δεκαδικό σύστημα των αριθμών και να συλλέγει, να ταξινομεί και 

να παρουσιάζει διάφορα μαθηματικά δεδομένα. 

Τέλος, τα τέσσερα από τα είκοσι παιδιά του ερευνητικού δείγματος (20,0%) 

δυσκολεύονται εν μέρει να αντιληφθούν και να κατανοήσουν το νόημα ή το 

περιεχόμενο των μαθηματικών προβλημάτων και να χρησιμοποιούν απλές στρατηγικές 

για την επίλυσή τους ενώ το 10% του δείγματος των παιδιών εν μέρει 

επιχειρηματολογεί ποσοτικά ενώ παράλληλα παρουσιάζει μικρές δυσκολίες που 

αφορούν την αναγνώριση και την περιγραφή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των 

σχημάτων. 

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Δεξιότητες και πρακτικές, φυσικές επιστήμες, βιολογία, 

επιστήμες της γης (γεωεπιστήμες) 

Πίνακας 6.25 

Αξιολόγηση μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες (Άνοιξη) 

Φυσικές 

Επιστήμες 
Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Αναγνωρίζει 

ερωτήματα και 

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 
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1. Δεξιότητες 

και πρακτικές 

προβλήματα και 

προτείνει λύσεις 

κατά τη διάρκεια 

της έρευνας  

Εκτελεί απλές 

έρευνες και 

συλλέγει και 

καταγράφει 

δεδομένα 

0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 

Διατυπώνει ιδέες, 

λύσεις και 

εξηγήσεις 

λαμβάνοντας υπόψη 

τις  δικές του 

εμπειρίες και 

παρατηρήσεις 

καθώς και των 

συνομήλικών του  

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Μοιράζεται με 

άλλους τις 

επιστημονικές 

πληροφορίες και 

ιδέες, 

χρησιμοποιώντας 

διάφορα μέσα και 

επιχειρηματολογεί 

χρησιμοποιώντας 

διάφορα 

αποδεικτικά 

στοιχεία 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

2. Φυσικές 

Επιστήμες 

Παρατηρεί, 

περιγράφει και 

συγκρίνει τις 

ιδιότητες των 

υλικών και τις 

αλλαγές τους 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Παρατηρεί, ερευνά 

και περιγράφει τη 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 
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δύναμη, την κίνηση 

και την 

σταθερότητα 

Ερευνά, παρατηρεί 

και περιγράφει τις 

ιδιότητες του 

φωτός, της 

θερμότητας και του 

ήχου  

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 

3. Βιολογία Ερευνά, παρατηρεί 

και συγκρίνει τα 

χαρακτηριστικά των 

έμβιων όντων και 

τον τρόπο που αυτά 

αναπτύσσονται 

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 

Ερευνά πώς τα 

έμβια όντα 

εξαρτώνται και 

αλληλεπιδρούν με 

το περιβάλλον 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Εξερευνά την 

διαφορά και την 

ποικιλομορφία των 

έμβιων όντων  

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

4. Επιστήμες 

της γης 

(γεωεπιστήμες) 

 

Ερευνά και 

παρατηρεί 

φαινόμενα σχετικά 

με τον ήλιο, τη 

σελήνη και τα 

αστέρια  

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Παρατηρεί και 

περιγράφει το 

περιβάλλον και 

επιδεικνύει αρχικές 

γνώσεις για τη 

διατήρηση των 

πόρων 

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 
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Αρχίζει να 

παρατηρεί και να 

περιγράφει τον 

καιρό και τις 

αλλαγές των εποχών 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 6.25, το σύνολο του δείγματος των 

παιδιών (100,0%) έχει κατακτήσει πλήρως τη δεξιότητα παρατήρησης και περιγραφής 

φαινομένων σχετικών με τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, τον καιρό και τις αλλαγές 

των εποχών ενώ το 95,0% του ερευνητικού δείγματος είναι σε θέση να διατυπώνει 

ιδέες, λύσεις και ανάλογες εξηγήσεις σχετικά με έννοιες των Φυσικών Επιστημών, 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις προσωπικές εμπειρίες όσο και τις παρατηρήσεις των 

άλλων παιδιών. 

Επιπλέον, το 90,0% του δείγματος των παιδιών μπορεί να κάνει διερευνήσεις 

αναφορικά με τους τρόπους εξάρτησης και αλληλεπίδρασης των έμβιων όντων με το 

ευρύτερο περιβάλλον ή για θέματα που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά, τις 

ομοιότητες, τις διαφορές καθώς και την ποικιλομορφία των έμβιων όντων. Παράλληλα, 

το 85,0% των παιδιών μπορεί μέσα από τις επιστημονικές του διερευνήσεις να διεξάγει 

παρατηρήσεις και περιγραφές χρησιμοποιώντας ποικιλία τεχνολογικών μέσων και να 

συγκρίνει τις ιδιότητες των υλικών και τις αντίστοιχες αλλαγές τους. 

Ωστόσο, μικρότερο είναι το ποσοστό των παιδιών (35,0%) που είναι σε θέση 

να εκτελεί εν μέρει απλές έρευνες, να συλλέγει και να καταγράφει δεδομένα αναφορικά 

με έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Επιπλέον, ένα εξίσου μικρό ποσοστό του 

δείγματος των παιδιών (25,0%) μπορεί εν μέρει να διαμοιράζεται με άλλους τις 

επιστημονικές πληροφορίες και ιδέες, να χρησιμοποιεί διάφορα μέσα, να 

επιχειρηματολογεί χρησιμοποιώντας διάφορα αποδεικτικά στοιχεία ή να κάνει 

διερευνήσεις και παρατηρήσεις σχετικά με έννοιες που σχετίζονται με τη δύναμη, την 

κίνηση ή τη σταθερότητα.  

Τέλος, τα τέσσερα από τα είκοσι παιδιά (20,0%) μπορούν εν μέρει να 

αναγνωρίζουν ερωτήματα και προβλήματα σχετικών με τις Φυσικές Επιστήμες, να 

προτείνουν ανάλογες λύσεις κατά τη διάρκεια διεξαγωγής μιας έρευνας, να υλοποιούν 

διερευνήσεις αναφορικά με τις ιδιότητες του φωτός, της θερμότητας και του ήχου, να 
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παρατηρούν και να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των έμβιων όντων και τον τρόπο με 

τον οποίο αυτά αναπτύσσονται, όπως και να διενεργούν παρατηρήσεις και να κάνουν 

γενικότερες περιγραφές σχετικά με τον περιβάλλοντα κόσμο. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Άνθρωποι, παρελθόν και παρόν, η αλληλεξάρτηση των 

ανθρώπων, πολιτικά δικαιώματα και κυβέρνηση, οι άνθρωποι και ο τόπος που ζούνε 

Πίνακας 6.26 

Αξιολόγηση μαθητών στις Κοινωνικές Επιστήμες (Άνοιξη) 

Κοινωνικές 

Επιστήμες 
Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Άνθρωποι, 

παρελθόν και 

παρόν 

Προσδιορίζει 

ομοιότητες και 

διαφορές των 

χαρακτηριστικών 

των ανθρώπων, 

των συνηθειών και 

των προτύπων 

διαβίωσής τους 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Επιδεικνύει 

πρώιμη 

ευαισθητοποίηση 

για την κοινωνία, 

την πόλη, το 

κράτος και τη 

χώρα 

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 

Δείχνει πρώιμη 

κατανόηση για το 

παρελθόν και το 

παρόν 

0 0,0% 11 55,0% 9 45,0% 

Αρχίζει να 

κατανοεί πως οι 

άνθρωποι 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 
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2. Η 

αλληλεξάρτηση 

των ανθρώπων 

στηρίζονται στους 

άλλους για να 

καλύψουν τις 

ανάγκες τους 

Περιγράφει τα 

επαγγέλματα 

μερικών ανθρώπων 

και τι απαιτείται 

για την άσκησή 

τους 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Δείχνει 

ευαισθητοποίηση 

με το πώς η 

τεχνολογία 

επηρεάζει την 

καθημερινή ζωή 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

3. Πολιτικά 

δικαιώματα και 

κυβέρνηση 

Επιδεικνύει 

ευαισθητοποίηση 

για τους λόγους 

ύπαρξης κανόνων 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Κατανοεί τι 

σημαίνει να είσαι 

“αρχηγός” 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

4. Οι άνθρωποι 

και ο τόπος που 

ζούνε 

 

Εκφράζει πρώιμη 

γεωγραφική σκέψη 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Δείχνει πρώιμη 

ευαισθητοποίηση 

για τους τρόπους 

με τους οποίους το 

περιβάλλον 

επηρεάζει τη ζωή 

των ανθρώπων 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Αρχίζει να 

αναγνωρίζει τους 

τρόπους με τους 

οποίους οι 

άνθρωποι 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 
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επηρεάζουν το 

περιβάλλον τους 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.26, όλα τα παιδιά του δείγματος (100,0%) έχουν 

κατακτήσει πλήρως την ικανότητα να επιδεικνύουν ευαισθητοποίηση για τους λόγους 

ύπαρξης και τήρησης των κανόνων, να αντιλαμβάνονται τη σημασία της έννοιας του “ 

αρχηγού” και να εκφράζουν πρώιμη γεωγραφική σκέψη. Επίσης, το 95,0% του 

δείγματος των παιδιών μπορεί με άνεση και ευκολία να περιγράφει τα επαγγέλματα 

των ανθρώπων αλλά και να αναγνωρίζει τους πιθανούς τρόπους της ανθρώπινης 

παρέμβασης στο περιβάλλον και της επίδρασής της σε αυτό. Παρ’ όλα αυτά, το 55,0% 

του δείγματος των παιδιών μπορεί εν μέρει να επιδείξει κατανόηση όσον αφορά έννοιες 

που σχετίζονται με το παρόν και το παρελθόν ενώ το 25,0% των παιδιών μπορεί εν 

μέρει να προσδιορίσει τις ομοιότητες και διαφορές των χαρακτηριστικών των 

ανθρώπων, των συνηθειών και των προτύπων διαβίωσης τους, όπως και να κατανοήσει 

τους τρόπους επίδρασης του περιβάλλοντος στην καθημερινότητα των ανθρώπων και 

στη ζωή τους γενικότερα. 
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Απόσπασμα από συμπληρωμένη κλίμακα ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού στη γνωστική 

περιοχή των Κοινωνικών Επιστημών 

 

 

ΤΕΧΝΗ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Έκφραση και αναπαράσταση, κατανόηση και 

αναγνώριση 

Πίνακας 6.27 

Αξιολόγηση μαθητών στην Τέχνη (Άνοιξη) 

Τέχνη Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

1. Έκφραση 

και 

αναπαράσταση 

Συμμετέχει σε 

ομαδικές 

μουσικές 

εμπειρίες 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Συμμετέχει στη 

δημιουργική 

κίνηση, το χορό 

και το θέατρο 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Χρησιμοποιεί 

ποικιλία υλικών 

τέχνης για να 

διερευνήσει και 

να εκφράσει 

ιδέες και 

συναισθήματα 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

2. Κατανόηση 

και 

αναγνώριση 

 

Ανταποκρίνεται 

θετικά σε 

καλλιτεχνικές 

δημιουργίες ή 

εκδηλώσεις  

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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Με βάση τον Πίνακα 6.27, το σύνολο των παιδιών του ερευνητικού δείγματος 

(100,0%) συμμετέχει πλήρως σε μουσικές δραστηριότητες, χρησιμοποιεί ποικιλία 

υλικών τέχνης προκειμένου να εκφράσει τις προσωπικές ιδέες και τα συναισθήματά 

του και ανταποκρίνεται θετικά σε κάθε εκδήλωση ή δημιουργία που συνδέεται με τον 

κόσμο της τέχνης. Αντίθετα, ένα μόνο παιδί από τα είκοσι του ερευνητικού δείγματος 

(5,0%) συμμετέχει εν μέρει σε δραστηριότητες που αφορούν την τέχνη της μουσικής.  

 

 

Απόσπασμα από συμπληρωμένη κλίμακα ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού στη γνωστική 

περιοχή της Τέχνης 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας, ανάπτυξη λεπτής 

κινητικότητας, αυτο-φροντίδα, υγεία και ασφάλεια 

Πίνακας 6.28 

Αξιολόγηση μαθητών στη Φυσική Αγωγή και Ανάπτυξη (Άνοιξη) 

Φυσική 

Αγωγή και 

Ανάπτυξη 

Χαρακτηριστικά 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 
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1. Ανάπτυξη 

αδρής 

κινητικότητας 

Κινείται με 

ισορροπία και 

έλεγχο 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Συντονίζει όλο και 

περισσότερο 

πολύπλοκους 

τρόπους κίνησης 

για την εκτέλεση 

καθηκόντων 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

2. Ανάπτυξη 

λεπτής 

κινητικότητας 

Χρησιμοποιεί και 

προσαρμόζει 

στοιχεία της 

κίνησης και της 

δύναμής του/της 

για την εκάστοτε 

συνθήκη 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί το 

συντονισμό 

ματιού-χεριού για 

να εκτελέσει 

αποτελεσματικά 

τα καθήκοντά 

του/της 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί 

εργαλεία γραφής 

και σχεδίασης με 

κάποιο έλεγχο 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

3. Αυτό-

φροντίδα, 

υγεία και 

ασφάλεια 

 

Εκτελεί 

ανεξάρτητα 

καθήκοντα 

αυτοεξυπηρέτησης 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Δείχνει πρώιμη 

κατανόηση και 

τηρεί τους 

κανόνες 

ασφαλείας  

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 
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Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 6.28, το σύνολο των παιδιών του 

ερευνητικού δείγματος (100,0%) έχει κατακτήσει πλήρως τις δεξιότητες της αδρής και 

της λεπτής κινητικότητας. Όμως, δύο παιδιά από τα είκοσι του ερευνητικού δείγματος 

(10,0%) εν μέρει αντιλαμβάνονται και τηρούν τους κανόνες ασφαλείας τόσο μέσα στην 

τάξη όσο και στο σχολείο γενικότερα. 

 

 

Απόσπασμα από συμπληρωμένη κλίμακα ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού στη γνωστική 

περιοχή της Φυσικής Αγωγής και Ανάπτυξης 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Μαθησιακό περιεχόμενο: Γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και δημιουργώ, επικοινωνώ και 

συνεργάζομαι με τις Τ.Π.Ε., διερευνώ, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω 

προβλήματα με τις Τ.Π.Ε., οι Τ.Π.Ε. στην κοινωνία και τον πολιτισμό 

Πίνακας 6.29 

Αξιολόγηση μαθητών στην Πληροφορική και τις Τ.Π.Ε. (Άνοιξη) 

Χαρακτηριστικά Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 
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Πληροφορική: 

Τεχνολογίες 

Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών 

n % n % n % 

1. Γνωρίζω τις 

Τ.Π.Ε. και 

δημιουργώ 

Δείχνει να 

γνωρίζει, να 

κατανοεί και να 

εξοικειώνεται με 

τις βασικές 

λειτουργίες 

χρήσης ενός 

υπολογιστικού 

συστήματος 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Δείχνει να 

εξοικειώνεται και 

να αυτονομείται 

σταδιακά με 

βασικές ενέργειες 

και λειτουργίες 

λογισμικών  

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Δείχνει να 

γνωρίζει, να 

κατανοεί και να 

εξοικειώνεται με 

τη χρήση και 

διαχείριση 

ψηφιακών 

συσκευών  

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Κάνει αναζήτηση, 

διερεύνηση και 

οργάνωση 

πληροφοριών με 

τη χρήση του 

υπολογιστή και 

του διαδικτύου  

1 5,0% 17 85,0% 2 10,0% 

Χρησιμοποιεί τις 

Τ.Π.Ε. για την 

ανάπτυξη και 

0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 
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έκφραση ιδεών με 

ψηφιακά μέσα  

Εκφράζεται, 

επικοινωνεί και 

συνεργάζεται 

μέσω διαδικτύου  

11 55,0% 8 40,0% 1 5,0% 

2. Επικοινωνώ και 

συνεργάζομαι 

Αλληλεπιδρά και 

συνεργάζεται σε 

ομάδες με τη 

χρήση των Τ.Π.Ε. 

για την παραγωγή 

κοινού έργου στο 

σχολείο 

0 0,0% 9 45,0% 11 55,0% 

3. Διερευνώ, 

πειραματίζομαι, 

ανακαλύπτω και 

λύνω προβλήματα 

με τις Τ.Π.Ε. 

Παίρνει 

πληροφορίες και 

εμπλουτίζει τις 

γνώσεις του/της 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Εκφράζεται και 

διαχειρίζεται 

πληροφορίες με 

χρήση λογισμικών 

γενικής χρήσης  

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

Αναπτύσσει τη 

δημιουργικότητα 

του/της με χρήση 

λογισμικών 

σχεδίασης, 

αναπαραγωγής και 

καταγραφής 

ήχου/βίντεο 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Πειραματίζεται 

και ανακαλύπτει 

τη γνώση με 

λογισμικά 

ανοιχτού τύπου 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Λαμβάνει 

αποφάσεις, 

0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 
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επιλύει 

προβλήματα και 

μοντελοποιεί τη 

γνώση με 

λογισμικά 

ανοιχτού τύπου  

Δημιουργεί μοτίβα 

και 

μετασχηματισμούς 

με λογισμικό  

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

4. Οι Τ.Π.Ε. στην 

κοινωνία και τον 

πολιτισμό 

Αναγνωρίζει τις 

Τ.Π.Ε. ως μέσα 

για ψυχαγωγία, 

εργασία και 

κοινωνική 

αλληλεπίδραση 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί 

εργονομικά, με 

ασφάλεια και με 

δεοντολογικό 

τρόπο τις Τ.Π.Ε. 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.29, το σύνολο των παιδιών του ερευνητικού 

δείγματος (100,0%) έχει κατορθώσει πλήρως να εξοικειωθεί και να αυτονομηθεί 

σταδιακά με βασικές ενέργειες και λειτουργίες των λογισμικών και των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, να διαχειρίζεται τις υπάρχουσες ψηφιακές συσκευές, να παίρνει 

πληροφορίες και να εμπλουτίζει τις γνώσεις του μέσα από τη χρήση των Τ.Π.Ε., να 

πειραματίζεται και να χρησιμοποιεί λογισμικά ανοικτού τύπου, να αντιλαμβάνεται την 

αξία των Τ.Π.Ε. ως μέσα ψυχαγωγίας, εργασίας και αλληλεπίδρασης, όπως και να 

χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε. με ορθό και δεοντολογικό τρόπο. 

Παρ’ όλα αυτά, το 85,0% του ερευνητικού δείγματος των παιδιών εν μέρει 

κάνει αναζήτηση, διερεύνηση και οργάνωση πληροφοριών χρησιμοποιώντας τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το διαδίκτυο ενώ το 45,0% του δείγματος των παιδιών εν 

μέρει αλληλεπιδρά και συνεργάζεται σε ομάδες με τη χρήση των Τ.Π.Ε. για την 
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παραγωγή κοινού έργου επιδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την προτίμησή του στην 

ατομική κυρίως εργασία κατά την ενασχόλησή του με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Επιπλέον, ένα παιδί από τα είκοσι του δείγματος (5,0%) εν μέρει έχει αναπτύξει 

τη δημιουργικότητά του χρησιμοποιώντας ανάλογα λογισμικά σχεδίασης, 

αναπαραγωγής ή καταγραφής ήχου/βίντεο ενώ τα έντεκα από τα είκοσι παιδιά του 

δείγματος (55,0%) δεν έχουν καταφέρει έως τώρα καθόλου να εκφράζονται, να 

επικοινωνούν και να συνεργάζονται μέσω της χρήσης του διαδικτύου. 

Συνοπτικά, η συνολική εικόνα των παιδιών του ερευνητικού δείγματος στο 

τέλος του σχολικού έτους, όπως παρατηρείται από όλους τους πίνακες, δείχνει σαφώς 

τη βελτίωση και την εξέλιξη των παιδιών στις επιδιωκόμενες δεξιότητες της 

Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, της Γλώσσας και του Αναδυόμενου 

Γραμματισμού, των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, των Κοινωνικών 

Επιστημών, της Τέχνης, της Φυσικής Αγωγής και Ανάπτυξης και των Τ.Π.Ε. Πρόκειται 

για μία βελτίωση και εξέλιξη η οποία οφείλεται στη συνολική υποστήριξη που έλαβαν 

τα μικρά παιδιά, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο νηπιαγωγείο, από το/τη 

νηπιαγωγό στο πλαίσιο της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Αναφορικά με τις επιδιωκόμενες δεξιότητες της προσωπικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης διαπιστώνεται, ότι στο τέλος του σχολικού έτους το σύνολο των παιδιών 

έχει κατακτήσει επαρκώς τις δεξιότητες να τηρεί και να ακολουθεί τους κανόνες και 

τις ρουτίνες της τάξης, να εκδηλώνει τη φυσική του περιέργεια και τον ανάλογο ζήλο 

για τη μάθηση και τη γνώση, να επιδεικνύει προσοχή σε διάφορες εργασίες, να 

αλληλεπιδρά τόσο με ενήλικες όσο και με συνομήλικους, να επιδεικνύει ενσυναίσθηση 

και να συμμετέχει σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Ωστόσο, ένας πολύ μικρός 

αριθμός παιδιών επιδεικνύει εν μέρει αυτοπεποίθηση, ενώ αντίστοιχα πολύ λίγα παιδιά 

δεν έχουν κατακτήσει τη δεξιότητα να είναι αυτόνομα, να εργάζονται ευέλικτα και να 

χρησιμοποιούν απλές στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων.  

Ως προς τις επιδιωκόμενες δεξιότητες της γλώσσας και του αναδυόμενου 

γραμματισμού διαπιστώνεται, ότι στο τέλος του σχολικού έτους όλα τα παιδιά του 

ερευνητικού δείγματος είναι ικανά να αντλούν νόημα από την ακρόαση ιστοριών, 

αφηγήσεων ή συζητήσεων, να αντιλαμβάνονται τη σημασία της ακρόασης και της 

λειτουργίας του γραπτού λόγου και να εκτελούν οδηγίες προκειμένου να επιτελέσουν 

ένα έργο. Επίσης, η πλειοψηφία των παιδιών είναι ικανή να χρησιμοποιεί με ευχέρεια 
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κανόνες στη συνομιλία και στη συζήτηση, να παρουσιάζει τις γνώσεις ή διάφορα 

σημαντικά στοιχεία από ένα κείμενο ή μια ιστορία με περιγραφικό και αναλυτικό 

τρόπο, χρησιμοποιώντας αρκετές λεπτομέρειες, να κατανοεί πλήρως τη δομή ενός 

κειμένου, μιας ιστορίας ή ενός βιβλίου και να αναγνωρίζει τους διαφορετικούς τύπους 

των κειμένων. Επιπρόσθετα, τα περισσότερα παιδιά έχουν σωστή άρθρωση, μιλούν πιο 

καθαρά, επικοινωνούν τις ιδέες τους με αποτελεσματικό τρόπο, διαθέτουν πλούσιο για 

την ηλικία τους λεξιλόγιο και χρησιμοποιούν γράμματα-σχήματα, σύμβολα, κεφαλαία 

και πεζά γράμματα ή μικρές λέξεις για διάφορους σκοπούς. Παρ’ όλα αυτά, τα μισά 

παιδιά του ερευνητικού δείγματος εν μέρει έχουν κατακτήσει την ικανότητα της 

φωνολογικής επίγνωσης και της χρήσης φωνητικών σύμβολων, όπως και τη δεξιότητα 

ανάλυσης των λέξεων. Επίσης, λιγότερα από τα μισά παιδιά δε μπορούν ακόμη να 

διαβάσουν. Επιπλέον, λίγα παιδιά στο τέλος του σχολικού έτους μπορούν εν μέρει να 

αναλύουν ένα κείμενο, να κάνουν συσχετίσεις με τις δικές τους εμπειρίες ή συγκρίσεις 

και αντιπαραβολές ή συνδέσεις ανάμεσα στην εικόνα και το μήνυμα που μεταφέρεται. 

Σχετικά με τις επιδιωκόμενες δεξιότητες των μαθηματικών διαπιστώνεται, ότι 

στο τέλος της σχολικής χρονιάς όλα τα παιδιά του ερευνητικού δείγματος έχουν 

κατακτήσει επαρκώς τη δεξιότητα να μετρούν με επίγνωση, να κατανοούν τους 

αριθμούς, τις ποσότητες και τις σχέσεις ανάμεσα στις ποσότητες, να κάνουν μικρούς 

υπολογισμούς που αφορούν τις ποσότητες διάφορων αντικειμένων, να 

αντιλαμβάνονται τη διαδικασία που απαιτείται προκειμένου να γίνει μία μέτρηση, 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία μέτρησης, όπως και να χρησιμοποιούν τις 

σωστές λέξεις προκειμένου να περιγράψουν χωρικές έννοιες. Επιπρόσθετα, 

περισσότερα από τα μισά παιδιά είναι ικανά να χρησιμοποιούν το ανάλογο λεξιλόγιο 

για να περιγράφουν τις μαθηματικές τους ιδέες, να αναγνωρίζουν και να αναπαράγουν 

σχηματισμούς μοτίβων, να κάνουν ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις και συγκρίσεις 

αντικειμένων με συγκεκριμένα κριτήρια και να δημιουργούν συνθέσεις σχημάτων. 

Παρ’ όλα αυτά, τα μισά περίπου παιδιά του ερευνητικού δείγματος εν μέρει έχουν 

κατακτήσει τη δεξιότητα να κάνουν προσθέσεις και αφαιρέσεις, περιγραφές 

αριθμητικών συνδυασμών και να επιδεικνύουν μαθηματική ευχέρεια σε διάφορους 

υπολογισμούς. Επιπλέον, λίγα παιδιά είναι σε θέση να κατανοούν εν μέρει το δεκαδικό 

σύστημα των αριθμών ή να παρουσιάζουν διάφορα μαθηματικά δεδομένα. 

Ταυτόχρονα, ένας μικρός αριθμός παιδιών εν μέρει αναγνωρίζει και περιγράφει τα 

γνωρίσματα των σχημάτων. Επιπλέον, λίγα παιδιά αντιλαμβάνονται εν μέρει το νόημα 
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των μαθηματικών προβλημάτων και δυσκολεύονται να επιχειρηματολογήσουν 

ποσοτικά. 

Αναφορικά με τις επιδιωκόμενες δεξιότητες των φυσικών επιστημών 

διαπιστώνεται, ότι στο τέλος του σχολικού έτους όλα τα παιδιά είναι σε θέση να 

παρατηρούν και να περιγράφουν έννοιες σχετικές με τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, 

τον καιρό και τις αλλαγές των εποχών και να διατυπώνουν τις δικές τους λύσεις και  

εξηγήσεις σχετικά με έννοιες των Φυσικών Επιστημών, λαμβάνοντας υπόψη τις 

παρατηρήσεις των άλλων παιδιών και τα προσωπικά τους βιώματα. Επιπλέον, η 

πλειοψηφία του ερευνητικού δείγματος των παιδιών είναι ικανή να κάνει διερευνήσεις 

που σχετίζονται με τους τρόπους εξάρτησης και αλληλεπίδρασης των έμβιων όντων με 

το ευρύτερο περιβάλλον ή για ζητήματα που αφορούν τα χαρακτηριστικά και την 

ποικιλομορφία των έμβιων όντων. Παράλληλα, πολλά παιδιά μπορούν να διεξάγουν 

παρατηρήσεις και περιγραφές μέσα από τη χρήση ποικίλων τεχνολογικών μέσων ή να 

συγκρίνουν τις ιδιότητες των υλικών και τις αντίστοιχες αλλαγές τους. Αντιθέτως, λίγα 

παιδιά είναι σε θέση να εκτελούν εν μέρει απλές έρευνες, να συλλέγουν στοιχεία και 

να καταγράφουν δεδομένα που σχετίζονται με έννοιες των Φυσικών Επιστημών. 

Επιπλέον, ένας μικρός αριθμός παιδιών μπορεί εν μέρει να διαμοιράζεται με άλλους 

τις επιστημονικές του ιδέες, να επιχειρηματολογεί βάσει αποδεικτικών στοιχείων ή να 

κάνει διερευνήσεις και παρατηρήσεις για έννοιες που σχετίζονται με τη δύναμη, την 

κίνηση ή τη σταθερότητα. Επιπρόσθετα, πολύ λίγα από τα παιδιά του ερευνητικού 

δείγματος μπορούν εν μέρει να αναγνωρίζουν ερωτήματα σχετικά με τις Φυσικές 

Επιστήμες, να δίνουν λύσεις σε μία έρευνα, να υλοποιούν διερευνήσεις σχετικές με τις 

ιδιότητες του φωτός, της θερμότητας και του ήχου, να παρατηρούν ή να συγκρίνουν τα 

χαρακτηριστικά των έμβιων όντων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά αναπτύσσονται, 

όπω και να διενεργούν παρατηρήσεις ή γενικότερες περιγραφές που αφορούν το 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Ως προς τις επιδιωκόμενες δεξιότητες των κοινωνικών επιστημών 

διαπιστώνεται, ότι στο τέλος της σχολικής χρονιάς όλα τα παιδιά του ερευνητικού 

δείγματος επιδεικνύουν ευαισθητοποίηση για τους λόγους ύπαρξης και τήρησης των 

κανόνων, αντιλαμβάνονται πλήρως τη σημασία των εννοιών του “ αρχηγού” και της 

“ηγεσίας” και εκφράζουν πρώιμη γεωγραφική σκέψη, χρησιμοποιώντας το ανάλογο 

λεξιλόγιο. Επίσης, η πλειοψηφία του δείγματος των παιδιών μπορεί με άνεση και 

ευκολία να περιγράφει τα επαγγέλματα των ανθρώπων αλλά και να αναγνωρίζει τους 
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πιθανούς τρόπους της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον και της επίδρασής της 

σε αυτό. Παρ’ όλα αυτά, τα μισά παιδιά μπορούν εν μέρει να αντιληφθούν και να 

κατανοήσουν έννοιες που σχετίζονται με το παρόν και το παρελθόν ή να 

χρησιμοποιήσουν το σχετικό λεξιλόγιο. Επίσης, ένας μικρός αριθμός παιδιών μπορεί 

εν μέρει να βρίσκει τις ομοιότητες και τις διαφορές που σχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά των ανθρώπων, τις συνήθειες και τα πρότυπα διαβίωσής τους, όπως 

και να κατανοεί τους τρόπους με τους οποίους επιδρά το περιβάλλον στη ζωή των 

ανθρώπων. 

Σχετικά με τις επιδιωκόμενες δεξιότητες της τέχνης διαπιστώνεται, ότι στο 

τέλος του σχολικού έτους το σύνολο των παιδιών του ερευνητικού δείγματος έχει 

κατακτήσει επαρκώς τη δεξιότητα να απολαμβάνει και να συμμετέχει σε μουσικές 

δραστηριότητες, να χρησιμοποιεί ποικιλία υλικών τέχνης ώστε να εκφράζεται και να 

δημιουργεί, όπως και να επιδεικνύει θετικές στάσεις σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 

Παρ’ όλα αυτά, ένα παιδί συμμετέχει εν μέρει σε δραστηριότητες που εμπεριέχουν τη 

δημιουργική κίνηση, το χορό και το θέατρο. 

Αναφορικά με τις επιδιωκόμενες δεξιότητες της φυσικής αγωγής και ανάπτυξης 

διαπιστώνεται, ότι στο τέλος της σχολικής χρονιάς ένας πολύ μικρός αριθμός παιδιών 

εν μέρει αντιλαμβάνεται και τηρεί τους κανόνες ασφαλείας στην τάξη. Παρ’ όλα αυτά, 

το σύνολο των παιδιών του ερευνητικού δείγματος έχει κατακτήσει επαρκώς τις 

δεξιότητες της αδρής και της λεπτής κινητικότητας. Όλα τα παιδιά κινούνται με 

ισορροπία και ανάλογο έλεγχο, συντονίζουν πολύπλοκους τρόπους στην κίνησή τους, 

προσαρμόζουν την κίνησή τους ανάλογα με την κάθε περίσταση, χρησιμοποιούν το 

συντονισμό ματιών και χεριών, όπως και εργαλεία γραφής ή σχεδίασης με έλεγχο και 

αυτοεξυπηρετούνται. 

Ως προς τις επιδιωκόμενες δεξιότητες των Τ.Π.Ε. διαπιστώνεται, ότι στο τέλος 

του σχολικού έτους το σύνολο των παιδιών του ερευνητικού δείγματος έχει κατακτήσει 

επαρκώς τη δεξιότητα να αυτονομείται με ενέργειες που αφορούν τη λειτουργία των 

λογισμικών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, να διαχειρίζεται τις ψηφιακές 

συσκευές, να λαμβάνει πληθώρα πληροφοριών και να εμπλουτίζει τις γνώσεις του μέσα 

από τη χρήση των Τ.Π.Ε., να πειραματίζεται με λογισμικά ανοικτού τύπου, να κατανοεί 

την αξία των Τ.Π.Ε. ως μέσα ψυχαγωγίας, εργασίας και αλληλεπίδρασης, όπως και να 

χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε. με ορθό και δεοντολογικό τρόπο. Παρ’ όλα αυτά, περισσότερα 
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από τα μισά παιδιά του ερευνητικού δείγματος εν μέρει κάνουν αναζήτηση, διερεύνηση 

ή οργάνωση πληροφοριών μέσα από τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του 

διαδικτύου, ενώ λιγότερα από τα μισά παιδιά εν μέρει αλληλεπιδρούν και 

συνεργάζονται μεταξύ τους σε ομάδες για την παραγωγή ενός κοινού έργου. Επιπλέον, 

ένα παιδί εν μέρει έχει αναπτύξει τη δημιουργικότητά του μέσα από τη χρήση 

λογισμικών σχεδίασης, αναπαραγωγής ή καταγραφής ήχου/βίντεο, ενώ τα μισά παιδιά 

του ερευνητικού δείγματος δεν έχουν κατακτήσει καθόλου τη δεξιότητα να 

εκφράζονται, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μέσω της χρήσης του διαδικτύου. 

 

6.8 Αποτελέσματα ανάλυσης περιεχομένου των συνεντεύξεων με τους γονείς 

(χρονική περίοδος Ιούνιος 2016) 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας περιλαμβάνουν τις απόψεις των 

γονέων σχετικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο σε δυο χρονικές 

στιγμές: α) στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς (χρονική περίοδος του Δεκεμβρίου 

2015) και, β)  στο τέλος αυτής (χρονική περίοδος του Ιουνίου 2016). 

Τέλος ακαδημαϊκής χρονιάς (χρονική στιγμή 2) 

Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου ανέδειξε τρεις θεματικές ενότητες: α) η 

πρόοδος του παιδιού, β) η επικοινωνία μεταξύ γονέων - νηπιαγωγών αναφορικά με την 

εξέλιξη των μικρών παιδιών, και γ) οι τρόποι αξιολόγησης των παιδιών. 

Η πρόοδος του νηπίου 

Αυτή η θεματική ενότητα περιελάμβανε δυο κατηγορίες: α) η εξέλιξη που είχε 

δυο υποκατηγορίες: η «ανάπτυξη των ικανοτήτων και η κατάκτηση των δεξιοτήτων» 

και ο «στοχασμός των εκπαιδευτικών», και β) η μαθησιακή επίδοση που περιελάμβανε 

δυο υποκατηγορίες: οι  «αλλαγές» και οι «ελλείψεις». Στο Διάγραμμα 6.5 που 

ακολουθεί αποτυπώνεται συνοπτικά η πρώτη θεματική ενότητα αναφορικά με την 

πρόοδο του παιδιού. 
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Διάγραμμα 6.5 Η 1η θεματική ενότητα (η πρόοδος του παιδιού): κατηγορίες, 

υποκατηγορίες, κώδικες (χρονική στιγμή 2) 

α) Η εξέλιξη του παιδιού 

Στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες γονείς περιέγραψαν τη διαδικασία της 

αξιολόγησης ως μια προσπάθεια αποτύπωσης και καταγραφής της μαθησιακής εικόνας 

και της προόδου των παιδιών μέσα στην τάξη. Οι γονείς αναφέρουν χαρακτηριστικά:  

«Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που βοηθάει τους νηπιαγωγούς να δούνε αν 

γίνεται καλύτερο ένα παιδί, την πρόοδό του μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από 

την αρχή του Σεπτέμβριου έως τώρα το καλοκαίρι» (Μαμά Γ.Α.)  

«Η αξιολόγηση του παιδιού είναι η δουλειά που γίνεται για να καταλάβετε την 

πρόοδο των παιδιών μέσα από τις παρατηρήσεις σας, αυτά που γράφετε, τις συζητήσεις 

που κάνουμε μεταξύ μας. Όλες αυτές οι πληροφορίες σας βοηθούν στην αξιολόγηση και 

διαπιστώνετε έτσι πολλά πράγματα που αφορούν την πρόοδο για κάθε παιδί» (Μαμά 

Γ.Κ.) 

Για ορισμένους γονείς, η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία στην οποία 

αποτυπώνεται η εξέλιξη και η πρόοδος σε σχέση με τις ικανότητες που αποκτήθηκαν 

και τις αντίστοιχες δεξιότητες που κατακτήθηκαν από τα ίδια τα παιδιά. Ενδεικτικά οι 

γονείς αναφέρουν: 
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«Αφορά μια διαδικασία όπου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους βλέπεις, 

ελέγχεις και γνωρίζεις σε ποια στάδια έχει φτάσει ένα παιδί, τι δυνατότητες έχει, τι 

πρόοδο έχει σημειώσει και γενικότερα την εξέλιξή του» (Μπαμπάς Λ.Κ.) 

«Η αξιολόγηση του παιδιού είναι η πρόοδος του καθόλη τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. Μέσα από την αξιολόγηση είδαμε πολλές αλλαγές. Οι ζωγραφιές του Μ. είναι 

πιο ξεκάθαρες για εμάς. Βλέπουμε σε κάποια του έργα πράγματα που δεν υπήρχε 

περίπτωση να προχωρήσει, όπως στο γράψιμο και στην ανάγνωση, προσπαθεί τώρα και 

καταφέρνει να γράψει ή να φτιάξει μικρές λέξεις και να τις διαβάσει. Με τα βιβλία της 

αξιολόγησης (το εργαλείο WSS) έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα, είναι πράγματα 

αποτυπωμένα σε βιβλία όπου παρατηρούμε συνέχεια την πρόοδό του και ολόκληρη την 

εξέλιξή του» (Μαμά Μ.Α.) 

β) Η μαθησιακή επίδοση 

Για κάποιους γονείς, η αξιολόγηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο είναι ο 

εντοπισμός των ελαττωμάτων και των πιθανών αδυναμιών που έχει. Οι γονείς 

αναφέρουν χαρακτηριστικά: 

«Η αξιολόγηση βοηθάει ώστε τα ελαττώματα που έχει κάθε μαθητής να 

βελτιώνονται» (Μπαμπάς Σ.Ν.) 

«Είναι μια διαδικασία που φαίνονται τόσο τα θετικά όσο και οι αδυναμίες των 

παιδιών…ευτυχώς οι αδυναμίες εντοπίζονται και βελτιώνονται από εσάς με όλες τις 

κατάλληλες προσπάθειες…» (Μαμά Τ.Π.)  

Η επικοινωνία γονέων - εκπαιδευτικών αναφορικά με την εξέλιξη και την πρόοδο 

των παιδιών 

Αυτή η θεματική ενότητα περιελάμβανε δυο κατηγορίες: α) η ενημέρωση του 

γονέα που περιέκλειε δυο υποκατηγορίες: «η εμπιστοσύνη και η εγγύτητα του 

εκπαιδευτικού-γονέα» και η «εικόνα της πορείας του νηπίου», και β) η πληροφόρηση 

του εκπαιδευτικού που είχε δυο υποκατηγορίες: η «κατανόηση της συμπεριφοράς» και 

οι «δυνατότητες και οι αδυναμίες του παιδιού». Στο Διάγραμμα 6.6 που ακολουθεί 

αποτυπώνεται συνοπτικά η δεύτερη θεματική ενότητα αναφορικά με την επικοινωνία 

των γονέων και των νηπιαγωγών για το θέμα της εξέλιξης και της προόδου του παιδιού. 
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Διάγραμμα 6.6 Η 2η θεματική ενότητα (η επικοινωνία γονέων-νηπιαγωγών για την 

εξέλιξη και την πρόοδο του παιδιού): κατηγορίες, υποκατηγορίες, κώδικες (χρονική 

στιγμή 2) 

α) Η ενημέρωση των γονέων 

Στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες γονείς απάντησαν πως η διαδικασία της 

αξιολόγησης είναι χρήσιμη γιατί βοηθάει τους γονείς να ενημερώνονται για θέματα 

που σχετίζονται με την πορεία της εξέλιξης και της προόδου του παιδιού τους και να 

έχουν την ανάλογη πληροφόρηση που αποτυπώνει τη γενική εικόνα της πορείας κάθε 

παιδιού. Κάποιοι γονείς επισημαίνουν χαρακτηριστικά: 

«Πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο. Είναι καλό για εμάς τους 

γονείς να γίνεται κάτι τέτοιο γιατί μας βοηθάτε να κατανοήσουμε με τόσες πληροφορίες 

πολλά πράγματα για τα παιδιά μας. Όλους βοηθάει η αξιολόγηση καθώς γονείς και 

εκπαιδευτικοί είμαστε μια αλυσίδα, πάνω από όλα για το καλό των παιδιών μας» 

(Μπαμπάς Μ.Α.) 

«Μου δίνει πληροφορίες για το πώς πάει η κόρη μου στο νηπιαγωγείο, αν 

δυσκολεύεται, πού τα καταφέρνει, πού είναι καλή, αν τυχόν χρειάζεται βοήθεια από μένα 

ή από εσάς σε κάτι» (Μαμά Α.Π.) 
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«Καταλαβαίνουμε καλύτερα σαν γονείς τα όσα γίνονται μέσα στο νηπιαγωγείο 

και πώς πράττουν τα παιδιά μας καθημερινά» (Μαμά Λ.Π.) 

«Αυτή η ενημέρωση μας κάνει καλό γιατί έτσι κατανοούμε σαν γονείς τόσο τη 

δουλειά που γίνεται στο σχολείο από τους νηπιαγωγούς όσο και τις προσπάθειες που 

καταβάλουν τα παιδιά μας όλο αυτό τον καιρό» (Μαμά Σ.Β.) 

Παράλληλα, δεν είναι λίγοι και οι γονείς που θεωρούν ότι η αξιολόγηση είναι 

απαραίτητη επειδή συμβάλει μέσα από τις διαδικασίες της στη δημιουργία και στην 

οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ γονέα και εκπαιδευτικού. 

Μερικοί γονείς αναφέρουν χαρακτηριστικά: 

«Ανταλλάξαμε πολύτιμες πληροφορίες μεταξύ μας σε εμπιστευτικό επίπεδο. Ήταν 

για καλό των παιδιών φυσικά και όλα πήγαν πολύ καλά» (Μαμά Β.Σ.) 

«Η εφαρμογή της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο βοήθησε την επικοινωνία και τη 

συνεργασία μεταξύ μας. Αν δεν υπήρχαν οι συναντήσεις αυτές, θα είχαμε τυπικές σχέσεις 

κατά την άφιξή μας στο νηπιαγωγείο ή στην αποχώρηση των παιδιών μας το μεσημέρι, 

μια ..καλημέρα, μια…καλησπέρα και τίποτε άλλο…» (Μαμά Μ.Α.) 

«Ήρθαμε πιο κοντά, ανταλλάξαμε απόψεις και γνώμες και βοηθήσαμε τους 

εαυτούς μας να κατανοήσουν πολλά σημαντικά πράγματα για την πρόοδο των παιδιών 

μας. Ήταν απαραίτητο όλο αυτό και σημαντικό για κάθε οικογένεια» (Μαμά Δ.Ζ.) 

β) Η πληροφόρηση του/της νηπιαγωγού 

Τέλος, κάποιοι από τους γονείς πιστεύουν πως η διαδικασία της αξιολόγησης 

πρέπει να γίνεται γιατί επιτρέπει στους/στις νηπιαγωγούς να κατανοούν τα παιδιά 

καλύτερα μέσα στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου και να ανταποκρίνονται ανάλογα με την 

κάθε περίσταση. Ορισμένοι γονείς τονίζουν χαρακτηριστικά: 

«Πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση. Βοηθά εσάς να καταλάβετε τα παιδιά αυτά που 

κάνουν, να τα βοηθήσετε όταν έχουν δυσκολίες και εμάς να ενημερωνόμαστε και να 

βοηθάμε όταν πρέπει» (Μαμά Σ.Β.) 

«Μπορεί κάθε νηπιαγωγός να μάθει και να καταλάβει πολλά πράγματα 

αξιολογώντας ένα παιδί στο νηπιαγωγείο. Τόσες πληροφορίες, νομίζω, ό,τι σας βοηθούνε 

σε μεγάλο βαθμό…» (Μαμά Γ.Σ.) 
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«Η αξιολόγηση όπως την κάνετε στο νηπιαγωγείο είναι πολύ βοηθητική για εσάς 

(τους νηπιαγωγούς). Σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσετε τις δυνατότητες και τις 

αδυναμίες των παιδιών μας και να επέμβετε ανάλογα, όποτε εσείς το κρίνετε απαραίτητο 

για το καλό κάθε παιδιού» (Μαμά Τ.Π.)  

Οι τρόποι αξιολόγησης των παιδιών 

Αυτή η θεματική ενότητα περιελάμβανε τρεις κατηγορίες: α) το περιεχόμενο 

της αξιολόγησης που αποτελούνταν από δυο υποκατηγορίες: «το είδος αξιολόγησης» 

και η «γνωστική περιοχή της αξιολόγησης», β) η συχνότητα αξιολόγησης που 

περιέκλειε δυο υποκατηγορίες: την «τακτική» και την «κατά κρίση» αξιολόγηση, και 

γ) οι εμπλεκόμενοι στην αξιολόγηση που είχε δυο υποκατηγορίες: οι «άμεσα 

εμπλεκόμενοι» και οι «έμμεσα εμπλεκόμενοι». Στο Διάγραμμα 6.7 που ακολουθεί 

αποτυπώνεται συνοπτικά η τρίτη θεματική ενότητα που αφορά τους τρόπους 

αξιολόγησης των μικρών παιδιών στο νηπιαγωγείο. 

 

Διάγραμμα 6.7 Η 3η θεματική ενότητα (οι τρόποι αξιολόγησης των παιδιών): 

κατηγορίες, υποκατηγορίες, κώδικες (χρονική στιγμή 2) 

α) Το περιεχόμενο της αξιολόγησης 
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Για τους περισσότερους γονείς, το περιεχόμενο της αξιολόγησης θα πρέπει να 

αφορά όλες τις γνωστικές περιοχές, που υποδεικνύει το αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών του νηπιαγωγείου αλλά και να εστιάζει στη γενικότερη συμπεριφορά του 

νηπίου μέσα στην τάξη. Ενδεικτικά, μερικοί γονείς αναφέρουν: 

«Είναι σημαντική η αξιολόγηση στο σύνολο των μαθησιακών περιοχών του 

προγράμματος. Θα με ενδιέφερε επίσης η περιοχή της προσωπικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης των παιδιών γιατί τη θεωρώ αρκετά σημαντική σε αυτή τη φάση ανάπτυξης 

που βρίσκονται τα παιδιά μας» (Μαμά Γ.Α.) 

«…ό,τι έχει να κάνει με τη συμπεριφορά της Α...Και βέβαια ό,τι έχει σχέση με 

αυτά που κάνετε μέσα στην τάξη, το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες που γίνονται 

καθημερινά» (Μπαμπάς Α.Μ.) 

«Όλες οι μαθησιακές περιοχές είναι καλό να αξιολογούνται. Και η συμπεριφορά 

όμως είναι σημαντικό να αξιολογείται» (Μπαμπάς Σ.Ν.) 

β) Η συχνότητα της αξιολόγησης 

Για το σύνολο των γονέων, το είδος της συνάντησης που επιθυμούν για να 

ενημερώνονται για την αξιολόγηση του παιδιού τους είναι η οργανωμένη συνάντηση 

με το portfolio των παιδιών. Οι γονείς επισημαίνουν χαρακτηριστικά: 

«Οι οργανωμένες συναντήσεις με το portfolio του παιδιού μας βοηθάνε αρκετά 

να καταλάβουμε για τα παιδιά μας τι κάνουν, πώς πάνε, πώς προχωράνε» (Μαμά Α.Β.) 

«Μέσα από τις προγραμματισμένες και ατομικές συναντήσεις μάθαμε τα πάντα 

για το παιδί μας. Το portfolio τα δείχνει όλα νομίζω. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Τόση 

πληροφόρηση δεν έχουμε ξαναδεί. Μπράβο σας. Είμαστε υπέρ της ατομικής συνάντησης. 

Και να είναι και προγραμματισμένη γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει ελεύθερος 

χρόνος πάντα τόσο από εσάς όσο και από εμάς επίσης» (Μαμά Χ.Μ.) 

Όσον αφορά τη συχνότητα της αξιολόγησης, οι περισσότεροι γονείς επιθυμούν 

να πραγματοποιείται κάθε τρίμηνο ενώ μερικοί γονείς απάντησαν ότι εξαρτάται από 

την προσωπική κρίση και απόφαση του/της νηπιαγωγού, ανάλογα με την ιδιαίτερη 

περίπτωση του κάθε παιδιού. Ενδεικτικά, κάποιοι γονείς αναφέρουν: 
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«Τρεις φορές το χρόνο είναι καλά για να καταλαβαίνετε και εσείς (οι νηπιαγωγοί) 

όλα όσα μπορούν να κάνουν τα παιδιά. Όχι περισσότερο, δεν υπάρχει χρόνος νομίζω με 

τόσα όσα γίνονται στο νηπιαγωγείο. Πότε να προλάβετε…» (Μαμά Γ.Κ.) 

«Κάθε τρίμηνο πιστεύω ότι είναι το πιο σωστό να αξιολογεί ένας νηπιαγωγός τα 

παιδιά. Σε αυτό το χρονικό διάστημα φαίνονται θεωρώ οι αλλαγές πάνω σε κάθε παιδί 

οπότε είναι πιο εύκολο και για τη νηπιαγωγό αντίστοιχα.» (Μαμά Σ.Κ.) 

«Έτσι όπως έχετε θέσει το χρονοδιάγραμμα (οι νηπιαγωγοί) ανά τρίμηνο, θεωρώ 

πως είναι καλό. Σε περίπτωση που βλέπετε πιο συχνά αλλαγές σε κάποιο παιδί, σίγουρα 

θα χρειαστεί να κάνετε αξιολογήσεις περισσότερες φορές» (Μαμά Α.Ν.) 

«Δεν ξέρω να το πω με σιγουριά. Εσείς αποφασίζετε ανάλογα με το κάθε παιδί. 

Δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια άλλωστε. Το κάθε παιδί μαθαίνει με το δικό του τρόπο και 

με το δικό του ρυθμό…» (Μαμά Ε.Κ.) 

«Εσείς οι νηπιαγωγοί το γνωρίζετε καλύτερα αυτό πότε πρέπει να αξιολογείτε τα 

παιδιά από ότι εμείς. Μια φορά το μήνα με καταγραφές που κάνετε θα σας βοηθήσει για 

κάθε παιδί ξεχωριστά» (Μαμά Α.Β.) 

γ) Οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της αξιολόγησης του παιδιού 

  Τέλος, η πλειοψηφία των γονέων δήλωσε πως οι πλέον αρμόδιοι για τη 

διαδικασία της αξιολόγησης του παιδιού τους είναι οι ίδιοι οι νηπιαγωγοί ενώ ελάχιστοι 

γονείς ανέφεραν πως στην διαδικασία της αξιολόγησης θα ήταν καλό να συμμετέχουν 

και οι ίδιοι με το δικό τους τρόπο. Κάποιοι γονείς επισημαίνουν χαρακτηριστικά: 

«Οι νηπιαγωγοί πρέπει να αξιολογούν τα παιδιά σίγουρα. Ξέρουν καλύτερα και 

περισσότερα από μας άλλωστε» (Μαμά Χ.Μ.) 

«Σίγουρα οι νηπιαγωγοί. Είστε οι αρμόδιοι γιατί γνωρίζετε πολλά μέσα από αυτή 

τη δουλειά που κάνετε κάθε μέρα στο σχολείο» (Μαμά Ε.Κ.) 

«Καθαρά ο νηπιαγωγός πρέπει να κάνει την αξιολόγηση στα παιδιά. Είναι μικρά, 

νομίζω, τα παιδιά στο να πάρουν μέρος στην αξιολόγηση. Και οι γονείς θα ήταν καλό να 

συμμετέχουν, ίσως σε μικρότερο βαθμό. Πρέπει όμως να μας βοηθήσουν και οι 

νηπιαγωγοί στο πώς να το πετύχουμε αυτό» (Μπαμπάς Σ.Ν.) 
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6.9 Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός ερευνητή-εκπαιδευτικού σε σχέση με 

την πρόοδο και την εξέλιξη των παιδιών 

 

Οδεύοντας προς τη λήξη του σχολικού έτους και αξιοποιώντας τα δεδομένα 

που προέκυψαν τόσο από την τελευταία αξιολόγηση των παιδιών όσο και από τις 

συνεντεύξεις με τους γονείς κατά το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ο 

ερευνητής-εκπαιδευτικός και τα μέλη της ομάδας της έρευνας δράσης προχώρησαν 

στην ερμηνεία τους και στη συνολική αποτίμηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και 

των πρακτικών που ακολουθήθηκαν. Η αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του 

τρίτου τριμήνου εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση και τον αναστοχασμό του/της 

εκπαιδευτικού, στην καταγραφή της ευρύτερης συμπεριφοράς των παιδιών σε σχέση 

με το φάκελο αξιολόγησης και των γονέων σε σχέση με την εφαρμογή της αξιολόγησης 

στο νηπιαγωγείο και στην αποτίμηση της προόδου και της εξέλιξης των παιδιών. 

Αποτιμώντας τη συμπεριφορά των παιδιών ως προς την εφαρμογή του φακέλου 

εργασιών (portfolio) στην καθημερινότητά τους μέσα στο νηπιαγωγείο, φάνηκε ότι τα 

παιδιά εξοικειώθηκαν με τη χρήση του και κατανόησαν τη λειτουργία του. Μέσα από 

το φάκελο εργασιών, τα περισσότερα παιδιά κατάφεραν να βλέπουν την πορεία της 

μάθησής τους, να κατανοούν τα επιτεύγματά τους και να αναστοχάζονται πάνω σε 

οτιδήποτε έκαναν νιώθοντας παράλληλα συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης για 

ό,τι κατάφεραν μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Οι εντυπώσεις των παιδιών 

από τις τελευταίες συνεδρίες των portfolios το Μάιο και τον Ιούνιο, όπως 

αποτυπώθηκαν στο Ημερολόγιο του Εκπαιδευτικού (σελ. 131-132), είναι 

χαρακτηριστικές: 

«…Καταφέραμε τόσα πολλά πράγματα και όλα αυτά μπορούμε να τα δείξουμε και 

να τα δούνε οι γονείς μας στο φάκελό μας…» (Δ.Ζ.) 

«Στην αρχή ο φάκελός μου ήταν άδειος. Δεν ήξερα ποια εργασία να βάλω μέσα. 

Όμως, ο κύριος και η κυρία με βοήθησαν πολύ. Μετά, τα κατάφερα μόνη μου, δεν τους 

ρωτούσα. Τώρα έχει τόσες πολλές εργασίες, γέμισε ο φάκελός μου και είμαι πολύ 

χαρούμενη…έμαθα πολλά στο νηπιαγωγείο και στο φάκελό μου φαίνονται όλα αυτά» 

(Χ.Μ.) 
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«Μου άρεσε πολύ που κάναμε το φάκελο. Στο τέλος θα έχουμε δύο φακέλους. 

Όμως με αυτό τον φάκελο μπορώ να δείξω στο μπαμπά μου και στη μαμά μου τόσα 

πράγματα που έκανα μόνος μου, δε με βοήθησε ο κύριος και η κυρία…είναι δικές μου 

εργασίες…θα χαρούν όταν τον δούνε…έχει διαφορετικά πράγματα από τον άλλο 

φάκελο...είναι ο αγαπημένος μου φάκελος γιατί τον έφτιαξα εγώ» (Δ.Ε.) 

«Ήταν τόσο ωραία που μαζευόμασταν στην παρεούλα και βγάζαμε όλα τα 

συρτάρια με τις εργασίες. Βλέπαμε ο ένας τις εργασίες του άλλου και αποφασίζαμε όλοι 

μαζί…όλοι λέγαμε καλά λόγια γιατί ήταν πολύ καλές οι εργασίες…στο τέλος έβαζα μόνος 

μου τις εργασίες…δεν ήθελα βοήθεια…τα κατάφερα πολύ καλά» (Τ.Π.) 

«Ο κύριος μας είπε ότι αυτές οι εργασίες είναι διαφορετικές από τις άλλες…εγώ 

έβλεπα με τις φίλες μου κάθε μέρα τι κάναμε, συζητούσαμε και βλέπαμε πόσα καινούρια 

πράγματα μαθαίναμε…δε δυσκολεύτηκα καθόλου…ο μπαμπάς και η μαμά θα δούνε πόσα 

πολλά ωραία έκανα, θα είναι χαρούμενοι μαζί μου σίγουρα» (Ε.Μ.) 

«…ήταν πολλές οι εργασίες που έκανα στο νηπιαγωγείο…έμαθα από την κυρία 

να τις διαλέγω και μου άρεσε που αποφάσιζα μόνο εγώ…της έλεγα τι ζωγράφισα, γιατί 

το έκανα, πώς μου ήρθε στο μυαλό και αυτή μετά τα έγραφε στο χαρτί από πίσω…νομίζω 

ότι έκανα ωραίες εργασίες…δεν τις έχω ξανακάνει, πρώτη φορά γιατί πέρυσι ήμουν 

μικρός. Τώρα ο φάκελός μου έχει πολλές εργασίες…είμαι πολύ χαρούμενος…και ο 

μπαμπάς θα είναι σίγουρα» (Μ.Ρ.) 

«Μου άρεσε που κάναμε το φάκελο…γινόταν χαμός που βγάζαμε όλες τις 

εργασίες…μάθαμε να καταλαβαίνουμε ποια είναι διαφορετική από τις άλλες…μας 

βοήθησε και ο κύριος…δε μπορούσα μόνος μου στην αρχή…δεν ήξερα…» (Κ.Π.) 

«Ήταν ωραία που παίρναμε το φάκελο στο σπίτι μας. Όλοι μαζί με το μπαμπά 

και με τη μαμά βλέπαμε τις ζωγραφιές μου. Με ρωτούσαν τι έκανα σε κάθε ζωγραφιά και 

εγώ θυμόμουν τι είχα κάνει. Δεν το είχα ξεχάσει. Εγώ τον φάκελο τον είδα πολλές φορές 

στο σπίτι και μόνη μου. Ήθελα να τις ξαναβλέπω τις ζωγραφιές μου γιατί ήμουν πολύ 

χαρούμενη…έμαθα καινούρια πράγματα και με τις ζωγραφιές τα έδειχνα στον κύριο και 

στην κυρία» (Μ.Α.) 

Η συνεργασία και η επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και τους/τις 

νηπιαγωγούς ήταν για άλλη μία φορά αποτελεσματική και χρήσιμη καθώς 

δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για μια δημιουργική συμμετοχική υποστήριξη στο 
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παιδαγωγικό έργο του σχολείου και στη μάθηση και εξέλιξη των παιδιών. Οι γονείς 

από την πλευρά τους ήταν αρωγοί και πολύτιμοι συνοδοιπόροι σε κάθε εκπαιδευτική 

προσπάθεια συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην οικοδόμηση θετικών σχέσεων 

και αλληλεπιδράσεων και στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης και σεβασμού ως προς το 

παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο. Επίσης, οι νηπιαγωγοί έθεσαν εξαρχής το πλαίσιο της 

συνεργασίας με τους γονείς ως βασική προτεραιότητα μέσα από συντονισμένες 

προγραμματισμένες προσπάθειες, συνεχή επικοινωνία σε προσωπικό επίπεδο και 

πρακτικές υποδείξεις, όταν ήταν αναγκαίο. Αποτιμώντας τη συνεργασία με τους γονείς, 

ο ερευνητής-εκπαιδευτικός αναφέρει χαρακτηριστικά στο ημερολόγιό του: 

«Με τη λήξη του σχολικού έτους, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από το επίπεδο 

συνεργασίας που είχαμε με τους γονείς των παιδιών μας. Αντιλήφθηκαν σε μεγάλο βαθμό 

τη σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης και την αξία αναγνώρισης και αποτίμησης που 

αφορά την πρόοδο και τα επιτεύγματα των παιδιών τους δείχνοντας έμπρακτα την 

ικανοποίησή τους για το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο νηπιαγωγείο. 

Παρά την ύπαρξη κάποιων μικρών εμποδίων (προσωπικός χρόνος νηπιαγωγών, 

ωράρια εργασίας γονέων), η μεταξύ μας επικοινωνία και συνεργασία δεν είχε τυπικό και 

επιφανειακό χαρακτήρα. Καταφέραμε από κοινού να σκύψουμε πάνω από τα παιδιά με 

ενδιαφέρον και αγάπη για ό,τι καλύτερο προς αυτά. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία που 

βιώσαμε…καθώς ήρθαμε κοντά μαζί τους, γνωριστήκαμε καλύτερα, ανταλλάξαμε 

χρήσιμες πληροφορίες, βοηθήσαμε η μια πλευρά την άλλη, επιλύσαμε προβλήματα που 

συναντήσαμε σε σχέση με την πρόοδο των παιδιών ή με τη συμπεριφορά τους, 

συνεργαστήκαμε για εκπαιδευτικά θέματα που αφορούσαν την εκπαιδευτική διαδικασία  

ή και για καθημερινά πρακτικά θέματα…κάναμε πολλά πράγματα με συνεργατική πάνω 

από όλα διάθεση που χωρίς τη βοήθεια τους δεν θα ήταν εφικτό να γίνουν… 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το ενδιαφέρον των γονέων ως προς τη συνέχεια της 

μάθησης των παιδιών στο οικογενειακό περιβάλλον και τη σύνδεσή της με αυτό. Η 

διαδικασία της αξιολόγησης των παιδιών όλο αυτό το διάστημα, η χρήση του εργαλείου 

αξιολόγησης WSS και η τακτική και ουσιαστική ενημέρωσή τους σε θέματα προόδου και 

συμπεριφοράς των παιδιών έφερε τους γονείς πιο κοντά στα παιδιά τους ώστε να δούνε 

μέσα από τη δική τους οπτική και προσωπική ματιά τις προσπάθειες και τα επιτεύγματά 

τους. Είναι ευχάριστο που πολλοί γονείς κατανόησαν ότι η εκπαίδευση και η μόρφωση 

δεν σταματούν ούτε περιορίζονται μόνο στο χώρο του νηπιαγωγείου αλλά συνεχίζουν να 
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υφίστανται και να επιτελούνται στο οικογενειακό περιβάλλον αφιερώνοντας τον 

κατάλληλο χρόνο στα παιδιά τους. 

Οι γονείς πλέον, έχοντας τεκμήρια στα χέρια τους από τις αξιολογικές διαδικασίες 

αναφορικά με την εξέλιξη και την ανάπτυξη των παιδιών τους, κατάφεραν να αναπτύξουν 

θετικά συναισθήματα υπερηφάνειας και ικανοποίησης από τα παιδιά τους, 

αναγνωρίζοντας πως μέσα από τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας μπορεί να 

υπάρξουν αρκετά οφέλη για κάθε παιδί. Εν τέλει, οι γονείς φάνηκαν να συνειδητοποιούν 

τη σημαντικότητα τόσο του δικού τους ρόλου όσο και των νηπιαγωγών στην εξελικτική 

και αναπτυξιακή πορεία της μάθησης των παιδιών τους, αναδεικνύοντας κατ’ αυτό τον 

τρόπο τα οφέλη μιας αμφίδρομης και αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας ανάμεσα στην 

οικογένεια και το νηπιαγωγείο (Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 138). 

Αναφορικά με το πλαίσιο της αποτίμησης της προόδου και της εξέλιξης των 

παιδιών, οι νηπιαγωγοί διαπίστωσαν σε μεγάλο βαθμό τη σημαντικότητα της χρήσης 

του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System με τις κλίμακες διαβαθμισμένων 

κριτηρίων, τις συνοπτικές εκθέσεις εκτίμησης της εξέλιξης και της προόδου και το 

portfolio των μαθητών καθώς συνέβαλλε αφενός στην αποτύπωση του μαθησιακού 

προφίλ των παιδιών ανά τρίμηνο, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο, και 

αφετέρου στη διευκόλυνση και στην καθοδήγηση τους ως προς τη λήψη αποφάσεων 

αναφορικά με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της τάξης για την τρέχουσα σχολική χρονιά. 

Μελετώντας αναλυτικότερα τα στάδια της προόδου των παιδιών, φάνηκε ότι 

αυτή εξελίχθηκε βάσει των στόχων του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού που είχε οργανωθεί από την ομάδα της έρευνας δράσης 

κάθε τρίμηνο. Μια συνολική αποτίμηση της εξέλιξης και της κατάκτησης των 

απαιτούμενων μαθησιακών και κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων στις 

αντίστοιχες μαθησιακές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος σπουδών οδηγεί σε 

ενθαρρυντικές διαπιστώσεις, όπως: 

• Η συμμετοχή των μαθητών στο ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, 

στηριζόμενη στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, ακολούθησε μια σταθερή 

εξελικτική πορεία, η οποία ήταν αξιοσημείωτα ενεργή καθόλη τη διάρκεια του 

σχολικού έτους. 

• Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός που ακολουθήθηκε από τους/τις εκπαιδευτικούς 

πρόσφερε ουσιαστική βοήθεια τόσο στους μαθητές όσο και στους/στις εκπαιδευτικούς. 
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• Η οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος που ήταν κατάλληλο από 

αναπτυξιακή άποψη διευκόλυνε και βελτίωσε τη μάθηση και την ανάπτυξη των 

παιδιών. 

• Η αξιοποίηση των προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών των παιδιών 

συνέβαλλαν στην ενεργό συμμετοχή τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Η υιοθέτηση καινοτόμων και ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

ενθάρρυνε τη συνεργασία και τη συμμετοχή των παιδιών καθώς προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον τους και ανταποκρίθηκε στις πραγματικές τους ανάγκες. 

• Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η διαφοροποιημένη μάθηση απέφεραν 

θετικά αποτελέσματα στις επιδόσεις όλων σχεδόν των παιδιών. 

• Η αξιοποίηση της διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας και της μεθόδου 

της δημιουργικής επίλυσης προβλήματος ενθάρρυναν τα μικρά παιδιά να γίνουν τα ίδια 

ερευνητές της γνώσης, να μυηθούν στη συλλογική δράση και μάθηση και να 

αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης.   

• Η συστηματική παρατήρηση, η καταγραφή της εξέλιξης και της πορείας των 

παιδιών από το/τη νηπιαγωγό αλλά και η συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στις 

διαδικασίες αξιολόγησής τους αποτέλεσαν σημαντικές παραμέτρους για τον 

καθορισμό τόσο της ετοιμότητας και της γενικότερης επίδοσης του παιδιού ως προς τη 

μάθηση και τη διδασκαλία όσο και της αποτίμησης της αποτελεσματικότητας 

προγραμμάτων και παρεμβάσεων. 

• Η επίδραση του παιχνιδιού αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα ως προς την 

κατάκτηση αρκετών δεξιοτήτων στις γνωστικές περιοχές της Προσωπικής και 

Κοινωνικής Ανάπτυξης, της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Φυσικών και  

Κοινωνικών Επιστημών, της Φυσικής Αγωγής και Ανάπτυξης και των Τ.Π.Ε.  

   

6.10 Συνοπτική παρουσίαση στατιστικής ανάλυσης βιβλίου προόδου των 

παιδιών 
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Παρακάτω, παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η εξέλιξη και η πρόοδος των 

μαθητών βάσει της στατιστικής ανάλυσης του βιβλίου προόδου τους κατά το σχολικό 

έτος 2015-2016. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η εικόνα για τον εαυτό μου 

Ο Πίνακας 6.30 παρουσιάζει τις επιδόσεις των παιδιών σχετικά με την επίδειξη 

αυτοπεποίθησης εκ μέρους τους. Διαπιστώνεται ότι προχωρώντας από το φθινόπωρο 

προς την άνοιξη, τα παιδιά επιδεικνύουν περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι ενδεικτικό 

ότι ενώ το φθινόπωρο τα παιδιά είναι μοιρασμένα, την άνοιξη το ποσοστό των παιδιών 

που έχουν κατακτήσει την επιδιωκόμενη δεξιότητα της αυτοπεποίθησης είναι 90,0%. 

Πίνακας 6.30 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Η εικόνα για τον εαυτό μου” της 

Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (συγκεντρωτικά) 

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Επιδεικνύει αυτοπεποίθηση 

(Φθινόπωρο) 
2 10,0% 9 45,0% 9 45,0% 

Επιδεικνύει αυτοπεποίθηση 

(Χειμώνας) 
0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

Επιδεικνύει αυτοπεποίθηση 

(Άνοιξη) 
0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

 

Αυτοέλεγχος (αυτοκυριαρχία, αυτοπειθαρχία) 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “αυτοέλεγχος”, από τον Πίνακα 6.31 

διαπιστώνεται ότι μεταβαίνοντας από το φθινόπωρο στην άνοιξη, τα παιδιά δείχνουν 

να παίρνουν πρωτοβουλίες και να αυτονομούνται καθώς και να ακολουθούν τους 

κανόνες της τάξης και τις καθημερινές ρουτίνες του νηπιαγωγείου.  

Πίνακας 6.31 
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Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Αυτοέλεγχος” της Προσωπικής και 

Κοινωνικής Ανάπτυξης (συγκεντρωτικά) 

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Δείχνει να παίρνει πρωτοβουλίες 

και να αυτονομείται 

(Φθινόπωρο) 

0 0,0% 11 55,0% 9 45,0% 

Δείχνει να παίρνει πρωτοβουλίες 

και να αυτονομείται (Χειμώνας) 
0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Δείχνει να παίρνει πρωτοβουλίες 

και να αυτονομείται (Άνοιξη) 
0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Ακολουθεί τους κανόνες της 

τάξης και τις ρουτίνες 

(Φθινόπωρο) 

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 

Ακολουθεί τους κανόνες της 

τάξης και τις ρουτίνες 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Ακολουθεί τους κανόνες της 

τάξης και τις ρουτίνες (Άνοιξη) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

 

Προσεγγίσεις για μάθηση 

Όσον αφορά τις προσεγγίσεις για τη μαθησιακή διαδικασία, από τον Πίνακα 

6.32 παρατηρείται ότι προχωρώντας από το φθινόπωρο στην άνοιξη, τα παιδιά 

δείχνουν ζήλο, προθυμία και φυσική περιέργεια για μάθηση και γνώση, επιδεικνύουν 

τη δέουσα προσοχή σε κάποιο καθήκον, παραμένοντας σταθερά ακόμα κι αν 

συναντήσουν απροσδόκητες δυσκολίες και προσεγγίζουν την εργασία με ευέλικτους 

τρόπους.  

Πίνακας 6.32 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Προσεγγίσεις για μάθηση” της 

Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (συγκεντρωτικά) 
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Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Δείχνει ζήλο, προθυμία και 

περιέργεια να μάθει (Φθινόπωρο) 
0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Δείχνει ζήλο, προθυμία και 

περιέργεια να μάθει (Χειμώνας) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Δείχνει ζήλο, προθυμία και 

περιέργεια να μάθει (Άνοιξη) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Επιδεικνύει προσοχή σε κάποιο 

καθήκον, παραμένοντας 

σταθερός/ή ακόμα κι αν 

συναντήσει απροσδόκητες 

δυσκολίες (Φθινόπωρο) 

0 0,0% 11 55,0% 9 45,0% 

Επιδεικνύει προσοχή σε κάποιο 

καθήκον, παραμένοντας 

σταθερός/ή ακόμα κι αν 

συναντήσει απροσδόκητες 

δυσκολίες (Χειμώνας) 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Επιδεικνύει προσοχή σε κάποιο 

καθήκον, παραμένοντας 

σταθερός/ή ακόμα κι αν 

συναντήσει απροσδόκητες 

δυσκολίες (Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Προσεγγίζει την εργασία με 

ευελιξία (Φθινόπωρο) 
0 0,0% 14 70,0% 6 30,0% 

Προσεγγίζει την εργασία με 

ευελιξία (Χειμώνας) 
0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 

Προσεγγίζει την εργασία με 

ευελιξία (Άνοιξη) 
0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

 

Αλληλεπίδραση με τους άλλους 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “αλληλεπίδραση με τους άλλους”, από 

τον Πίνακα 6.33 παρατηρείται ότι διανύοντας την περίοδο από το φθινόπωρο στην 
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άνοιξη, τα παιδιά αλληλεπιδρούν με ευκολία με οικεία άτομα της ηλικίας τους και με 

οικείους ενήλικες, μπορούν να συμμετέχουν στην ομαδική ζωή και καθημερινότητα 

της τάξης και χρησιμοποιούν απλές στρατηγικές προκειμένου να επιλύσουν διαφορές 

που αναδύονται σε κάθε περίσταση.  

Πίνακας 6.33 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Αλληλεπίδραση με τους άλλους” της 

Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (συγκεντρωτικά) 

 

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Αλληλεπιδρά με ευκολία με 

οικεία άτομα της ηλικίας του/της 

(Φθινόπωρο) 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

Αλληλεπιδρά με ευκολία με 

οικεία άτομα της ηλικίας του/της 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Αλληλεπιδρά με ευκολία με 

οικεία άτομα της ηλικίας του/της 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Αλληλεπιδρά εύκολα με οικείους 

ενήλικες (Φθινόπωρο) 
0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Αλληλεπιδρά εύκολα με οικείους 

ενήλικες (Χειμώνας) 
0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Αλληλεπιδρά εύκολα με οικείους 

ενήλικες (Άνοιξη) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Συμμετέχει στην ομαδική ζωή 

της τάξης (Φθινόπωρο) 
0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Συμμετέχει στην ομαδική ζωή 

της τάξης (Χειμώνας) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Συμμετέχει στην ομαδική ζωή 

της τάξης (Άνοιξη) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 



 

                                                                      534 

Αναγνωρίζει συναισθήματα και 

δείχνει ενσυναίσθηση για τους 

άλλους (Φθινόπωρο) 

0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 

Αναγνωρίζει συναισθήματα και 

δείχνει ενσυναίσθηση για τους 

άλλους (Χειμώνας) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Αναγνωρίζει συναισθήματα και 

δείχνει ενσυναίσθηση για τους 

άλλους (Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί απλές στρατηγικές 

για την επίλυση διαφορών 

(Φθινόπωρο) 

1 5,0% 13 65,0% 6 30,0% 

Χρησιμοποιεί απλές στρατηγικές 

για την επίλυση διαφορών 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

Χρησιμοποιεί απλές στρατηγικές 

για την επίλυση διαφορών 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ακρόαση 

Όσον αφορά τo μαθησιακό περιεχόμενο “ακρόαση”, σύμφωνα με τον Πίνακα 

6.34 παρατηρείται ότι σχεδόν όλα τα παιδιά μπορούσαν να αντλούν νόημα και να 

αντιλαμβάνονται την αξία και τη σημασία της ακρόασης και μπορούσαν να 

ακολουθούν οδηγίες, οι οποίες εμπεριέχουν μια σειρά από ενέργειες, ήδη από την 

χρονική περίοδο του φθινόπωρου.  

Πίνακας 6.34 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Ακρόαση” της Γλώσσας και του 

αναδυόμενου γραμματισμού (συγκεντρωτικά) 

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 
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Αντλεί νόημα-σημασία μέσω της 

ακρόασης (Φθινόπωρο) 
0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Αντλεί νόημα-σημασία μέσω της 

ακρόασης (Χειμώνας) 
0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Αντλεί νόημα-σημασία μέσω της 

ακρόασης (Άνοιξη) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Ακολουθεί οδηγίες οι οποίες 

εμπεριέχουν μια σειρά από 

ενέργειες (Φθινόπωρο) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Ακολουθεί οδηγίες οι οποίες 

εμπεριέχουν μια σειρά από 

ενέργειες (Χειμώνας) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Ακολουθεί οδηγίες οι οποίες 

εμπεριέχουν μια σειρά από 

ενέργειες (Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

 

Προφορικός λόγος 

Σε σχέση με το μαθησιακό περιεχόμενο “προφορικός λόγος”, από τον Πίνακα 

6.35 παρατηρείται ότι προχωρώντας από το φθινόπωρο στην άνοιξη, τα παιδιά μιλούν 

καθαρά και μεταφέρουν τις ιδέες τους αποτελεσματικά, χρησιμοποιούν κανόνες στη 

συνομιλία και στη συζήτηση, εμπλουτίζουν συνεχώς το λεξιλόγιό τους, χρησιμοποιούν 

τη γλώσσα για ποικίλους σκοπούς και αρχίζουν να παρουσιάζουν τις γνώσεις και τις 

ιδέες τους στα άλλα παιδιά. 

Πίνακας 6.35 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Προφορικός λόγος” της Γλώσσας 

και του αναδυόμενου γραμματισμού (συγκεντρωτικά) 

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Μιλά καθαρά και μεταφέρει τις 

ιδέες του/της αποτελεσματικά 

(Φθινόπωρο) 

2 10,0% 8 40,0% 10 50,0% 
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Μιλά καθαρά και μεταφέρει τις 

ιδέες του/της αποτελεσματικά 

(Χειμώνας) 

1 5,0% 6 30,0% 13 65,0% 

Μιλά καθαρά και μεταφέρει τις 

ιδέες του/της αποτελεσματικά 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Χρησιμοποιεί κανόνες στη 

συνομιλία και στη συζήτηση 

(Φθινόπωρο) 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Χρησιμοποιεί κανόνες στη 

συνομιλία και στη συζήτηση 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Χρησιμοποιεί κανόνες στη 

συνομιλία και στη συζήτηση 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Χρησιμοποιεί πλούσιο λεξιλόγιο 

και τη γλώσσα για ποικίλους 

σκοπούς (Φθινόπωρο) 

2 10,0% 11 55,0% 7 35,0% 

Χρησιμοποιεί πλούσιο λεξιλόγιο 

και τη γλώσσα για ποικίλους 

σκοπούς (Χειμώνας) 

1 5,0% 9 45,0% 10 50,0% 

Χρησιμοποιεί πλούσιο λεξιλόγιο 

και τη γλώσσα για ποικίλους 

σκοπούς (Άνοιξη) 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Αρχίζει να παρουσιάζει τις 

γνώσεις και τις ιδέες του/της 

(Φθινόπωρο) 

1 5,0% 10 50,0% 9 45,0% 

Αρχίζει να παρουσιάζει τις 

γνώσεις και τις ιδέες του/της 

(Χειμώνας) 

1 5,0% 3 15,0% 16 80,0% 

Αρχίζει να παρουσιάζει τις 

γνώσεις και τις ιδέες του/της 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

 

Ανάγνωση 
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Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “ανάγνωση”, από τον Πίνακα 6.36 

παρατηρείται ότι προχωρώντας από το φθινόπωρο στην άνοιξη, τα παιδιά δείχνουν ότι 

κατανοούν βασικές έννοιες του γραπτού λόγου και τη δομή διάφορων κειμένων ή 

ιστοριών, διηγούνται βασικές ιδέες και λεπτομέρειες από μια ιστορία και αρχίζουν να 

αναλύουν και να ενσωματώνουν γνώσεις και ιδέες από ένα κείμενο ή μια ιστορία. Δεν 

φαίνεται όμως να επιδεικνύουν ιδιαίτερα φωνολογική επίγνωση, να χρησιμοποιούν 

φωνητικά σύμβολα και δεξιότητες ανάλυσης των λέξεων αλλά και να διαβάζουν για 

ποικίλους σκοπούς. 

Πίνακας 6.36 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Ανάγνωση” της Γλώσσας και του 

αναδυόμενου γραμματισμού (συγκεντρωτικά) 

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Δείχνει ότι κατανοεί έννοιες του 

γραπτού λόγου (Φθινόπωρο) 
1 5,0% 13 65,0% 6 30,0% 

Δείχνει ότι κατανοεί έννοιες του 

γραπτού λόγου (Χειμώνας) 
0 0,0% 10 50,0% 10 50,0% 

Δείχνει ότι κατανοεί έννοιες του 

γραπτού λόγου (Άνοιξη) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Αποδεικνύει φωνολογική 

επίγνωση (Φθινόπωρο) 
11 55,0% 7 35,0% 2 10,0% 

Αποδεικνύει φωνολογική 

επίγνωση (Χειμώνας) 
4 20,0% 13 65,0% 3 15,0% 

Αποδεικνύει φωνολογική 

επίγνωση (Άνοιξη) 
1 5,0% 10 50,0% 9 45,0% 

Αρχίζει να χρησιμοποιεί 

φωνητικά σύμβολα και 

δεξιότητες ανάλυσης των λέξεων 

για την αποκωδικοποίηση 

(Φθινόπωρο) 

13 65,0% 6 30,0% 1 5,0% 
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Αρχίζει να χρησιμοποιεί 

φωνητικά σύμβολα και 

δεξιότητες ανάλυσης των λέξεων 

για την αποκωδικοποίηση 

(Χειμώνας) 

9 45,0% 9 45,0% 2 10,0% 

Αρχίζει να χρησιμοποιεί 

φωνητικά σύμβολα και 

δεξιότητες ανάλυσης των λέξεων 

για την αποκωδικοποίηση 

(Άνοιξη) 

2 10,0% 10 50,0% 8 40,0% 

Δείχνει να κατανοεί τη δομή του 

κειμένου (Φθινόπωρο) 
1 5,0% 12 60,0% 7 35,0% 

Δείχνει να κατανοεί τη δομή του 

κειμένου (Χειμώνας) 
0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 

Δείχνει να κατανοεί τη δομή του 

κειμένου (Άνοιξη) 
0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Διηγείται βασικές ιδέες και 

λεπτομέρειες από το κείμενο 

(Φθινόπωρο) 

1 5,0% 9 45,0% 10 50,0% 

Διηγείται βασικές ιδέες και 

λεπτομέρειες από το κείμενο 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 

Διηγείται βασικές ιδέες και 

λεπτομέρειες από το κείμενο 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Αρχίζει να αναλύει και να 

ενσωματώνει γνώσεις και ιδέες 

από το κείμενο (Φθινόπωρο) 

7 35,0% 11 55,0% 2 10,0% 

Αρχίζει να αναλύει και να 

ενσωματώνει γνώσεις και ιδέες 

από το κείμενο (Χειμώνας) 

2 10,0% 12 60,0% 6 30,0% 

Αρχίζει να αναλύει και να 

ενσωματώνει γνώσεις και ιδέες 

από το κείμενο (Άνοιξη) 

0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 
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Αρχίζει να διαβάζει για 

ποικίλους σκοπούς (Φθινόπωρο) 
15 75,0% 4 20,0% 1 5,0% 

Αρχίζει να διαβάζει για 

ποικίλους σκοπούς (Χειμώνας) 
12 60,0% 6 30,0% 2 10,0% 

Αρχίζει να διαβάζει για 

ποικίλους σκοπούς (Άνοιξη) 
8 40,0% 6 30,0% 6 30,0% 

 

Γραπτός λόγος 

Σε σχέση με το μαθησιακό περιεχόμενο “γραπτός λόγος”, από τον Πίνακα 6.37 

παρατηρείται ότι διανύοντας τη χρονική περίοδο από το φθινόπωρο στην άνοιξη, τα 

παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν στρατηγικές γραφής για να μεταφέρουν τις ιδέες 

τους καθώς και γράμματα-σχήματα, σύμβολα, γράμματα και μικρές λέξεις 

προκειμένου να μεταφέρουν το νόημα του μηνύματός τους και κατανοούν εξίσου καλά 

τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι γράφουν. Δεν φαίνεται όμως να αρχίζουν 

ιδιαίτερα να χρησιμοποιούν σχόλια ώστε να προσθέσουν λεπτομέρειες στις εκάστοτε 

προσπάθειες τους γραφής ή να συγκεντρώνουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες για 

ερευνητικούς κυρίως σκοπούς. 

Πίνακας 6.37 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Γραπτός λόγος” της Γλώσσας και 

του αναδυόμενου γραμματισμού (συγκεντρωτικά) 

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Αρχίζει να χρησιμοποιεί 

στρατηγικές γραφής για τη 

μεταφορά ιδεών (Φθινόπωρο) 

9 45,0% 8 40,0% 3 15,0% 

Αρχίζει να χρησιμοποιεί 

στρατηγικές γραφής για τη 

μεταφορά ιδεών (Χειμώνας) 

0 0,0% 12 60,0% 8 40,0% 

Αρχίζει να χρησιμοποιεί 

στρατηγικές γραφής για τη 

μεταφορά ιδεών (Άνοιξη) 

0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 
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Χρησιμοποιεί γράμματα-

σχήματα, σύμβολα, γράμματα 

και λέξεις για τη μεταφορά του 

νοήματος (Φθινόπωρο) 

6 30,0% 12 60,0% 2 10,0% 

Χρησιμοποιεί γράμματα-

σχήματα, σύμβολα, γράμματα 

και λέξεις για τη μεταφορά του 

νοήματος (Χειμώνας) 

0 0,0% 12 60,0% 8 40,0% 

Χρησιμοποιεί γράμματα-

σχήματα, σύμβολα, γράμματα 

και λέξεις για τη μεταφορά του 

νοήματος (Άνοιξη) 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Κατανοεί τους λόγους για τους 

οποίους γράφουμε (Φθινόπωρο) 
0 0,0% 11 55,0% 9 45,0% 

Κατανοεί τους λόγους για τους 

οποίους γράφουμε (Χειμώνας) 
0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Κατανοεί τους λόγους για τους 

οποίους γράφουμε (Άνοιξη) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Αρχίζει να χρησιμοποιεί σχόλια 

για να προσθέσει λεπτομέρειες 

στη γραφή (Φθινόπωρο) 

14 70,0% 4 20,0% 2 10,0% 

Αρχίζει να χρησιμοποιεί σχόλια 

για να προσθέσει λεπτομέρειες 

στη γραφή (Χειμώνας) 

11 55,0% 6 30,0% 3 15,0% 

Αρχίζει να χρησιμοποιεί σχόλια 

για να προσθέσει λεπτομέρειες 

στη γραφή (Άνοιξη) 

3 15,0% 11 55,0% 6 30,0% 

Αρχίζει να συγκεντρώνει και να 

χρησιμοποιεί πληροφορίες για 

ερευνητικούς σκοπούς 

(Φθινόπωρο) 

10 50,0% 10 50,0% 0 0,0% 

Αρχίζει να συγκεντρώνει και να 

χρησιμοποιεί πληροφορίες για 

ερευνητικούς σκοπούς 

(Χειμώνας) 

4 20,0% 11 55,0% 5 25,0% 
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Αρχίζει να συγκεντρώνει και να 

χρησιμοποιεί πληροφορίες για 

ερευνητικούς σκοπούς (Άνοιξη) 

0 0,0% 9 45,0% 11 55,0% 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Διαδικασίες και πρακτικές 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “διαδικασίες και πρακτικές των 

μαθηματικών”, από τον Πίνακα 6.38 παρατηρείται ότι προχωρώντας από το φθινόπωρο 

στην άνοιξη, τα παιδιά αντιλαμβάνονται το νόημα των μαθηματικών προβλημάτων και 

χρησιμοποιούν απλές στρατηγικές όσον αφορά την επίλυσή τους, επιχειρηματολογούν 

ποσοτικά και αρχίζουν να χρησιμοποιούν εργαλεία αλλά και κατάλληλες λέξεις για να 

περιγράψουν τις μαθηματικές τους ιδέες. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένη από το φθινόπωρο 

παρουσιάζεται η δεξιότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν μοτίβα και να κάνουν 

διάφορες γενικεύσεις. 

Πίνακας 6.38 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Διαδικασίες και πρακτικές” των 

Μαθηματικών (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Αντιλαμβάνεται το νόημα των 

προβλημάτων και χρησιμοποιεί 

απλές στρατηγικές για την 

επίλυσή τους (Φθινόπωρο) 

1 5,0% 15 75,0% 4 20,0% 

Αντιλαμβάνεται το νόημα των 

προβλημάτων και χρησιμοποιεί 

απλές στρατηγικές για την 

επίλυσή τους (Χειμώνας) 

0 0,0% 8 40,0% 12 60,0% 

Αντιλαμβάνεται το νόημα των 

προβλημάτων και χρησιμοποιεί 

απλές στρατηγικές για την 

επίλυσή τους (Άνοιξη) 

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 
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Επιχειρηματολογεί ποσοτικά και 

αρχίζει να χρησιμοποιεί εργαλεία 

(Φθινόπωρο) 

2 10,0% 14 70,0% 4 20,0% 

Επιχειρηματολογεί ποσοτικά και 

αρχίζει να χρησιμοποιεί εργαλεία 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 10 50,0% 10 50,0% 

Επιχειρηματολογεί ποσοτικά και 

αρχίζει να χρησιμοποιεί εργαλεία 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Χρησιμοποιεί λέξεις και 

παραστάσεις για να περιγράψει 

μαθηματικές ιδέες (Φθινόπωρο) 

2 10,0% 15 75,0% 3 15,0% 

Χρησιμοποιεί λέξεις και 

παραστάσεις για να περιγράψει 

μαθηματικές ιδέες (Χειμώνας) 

1 5,0% 9 45,0% 10 50,0% 

Χρησιμοποιεί λέξεις και 

παραστάσεις για να περιγράψει 

μαθηματικές ιδέες (Άνοιξη) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Αναγνωρίζει μοτίβα και κάνει 

γενικεύσεις (Φθινόπωρο) 
1 5,0% 3 15,0% 16 80,0% 

Αναγνωρίζει μοτίβα και κάνει 

γενικεύσεις (Χειμώνας) 
0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Αναγνωρίζει μοτίβα και κάνει 

γενικεύσεις (Άνοιξη) 
0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

 

Αριθμοί 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “αριθμοί”, από τον Πίνακα 6.39 

παρατηρείται ότι προχωρώντας από το φθινόπωρο στην άνοιξη, τα παιδιά καταφέρνουν 

να μετρούν έχοντας επίγνωση, δείχνουν να κατανοούν τους αριθμούς και την 

ποσότητα, αρχίζουν να καταλαβαίνουν τις σχέσεις ανάμεσα στις ποσότητες και είναι 

σε θέση να υπολογίζουν την έννοια της ποσότητας.  

Πίνακας 6.39 
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Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Αριθμοί” των Μαθηματικών 

(συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Μετρά έχοντας επίγνωση 

(Φθινόπωρο) 
0 0,0% 8 40,0% 12 60,0% 

Μετρά έχοντας επίγνωση 

(Χειμώνας) 
0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Μετρά έχοντας επίγνωση 

(Άνοιξη) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Δείχνει να κατανοεί τους 

αριθμούς και την ποσότητα και 

αρχίζει να καταλαβαίνει τις 

σχέσεις ανάμεσα στις ποσότητες 

(Φθινόπωρο) 

0 0,0% 15 75,0% 5 25,0% 

Δείχνει να κατανοεί τους 

αριθμούς και την ποσότητα και 

αρχίζει να καταλαβαίνει τις 

σχέσεις ανάμεσα στις ποσότητες 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 9 45,0% 11 55,0% 

Δείχνει να κατανοεί τους 

αριθμούς και την ποσότητα και 

αρχίζει να καταλαβαίνει τις 

σχέσεις ανάμεσα στις ποσότητες 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Αρχίζει να υπολογίζει την 

ποσότητα (Φθινόπωρο) 
0 0,0% 17 85,0% 3 15,0% 

Αρχίζει να υπολογίζει την 

ποσότητα (Χειμώνας) 
0 0,0% 11 55,0% 9 45,0% 

Αρχίζει να υπολογίζει την 

ποσότητα (Άνοιξη) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

 

Μαθηματικές πράξεις και αλγεβρική σκέψη 
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Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “μαθηματικές πράξεις και αλγεβρική 

σκέψη”, από τον Πίνακα 6.40 παρατηρείται ότι διανύοντας τη χρονική περίοδο από το 

φθινόπωρο στην άνοιξη, γίνεται μια εν μέρει πρόοδος στην κατανόηση και εφαρμογή 

της πρόσθεσης και της αφαίρεσης σε πιθανά μαθηματικά προβλήματα, στην περιγραφή 

συνδυασμών αριθμών, στην επίδειξη ευχέρειας σε μαθηματικούς υπολογισμούς αλλά 

και στην κατανόηση του δεκαδικού συστήματος.  

Πίνακας 6.40 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Μαθηματικές πράξεις και αλγεβρική 

σκέψη” των Μαθηματικών (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Κατανοεί και εφαρμόζει την 

πρόσθεση και την αφαίρεση σε 

πιθανά προβλήματα 

(Φθινόπωρο) 

11 55,0% 8 40,0% 1 5,0% 

Κατανοεί και εφαρμόζει την 

πρόσθεση και την αφαίρεση σε 

πιθανά προβλήματα (Χειμώνας) 

3 15,0% 13 65,0% 4 20,0% 

Κατανοεί και εφαρμόζει την 

πρόσθεση και την αφαίρεση σε 

πιθανά προβλήματα (Άνοιξη) 

0 0,0% 11 55,0% 9 45,0% 

Περιγράφει συνδυασμούς 

αριθμών και επιδεικνύει ευχέρεια 

σε μαθηματικούς υπολογισμούς 

(Φθινόπωρο) 

11 55,0% 8 40,0% 1 5,0% 

Περιγράφει συνδυασμούς 

αριθμών και επιδεικνύει ευχέρεια 

σε μαθηματικούς υπολογισμούς 

(Χειμώνας) 

6 30,0% 10 50,0% 4 20,0% 

Περιγράφει συνδυασμούς 

αριθμών και επιδεικνύει ευχέρεια 

σε μαθηματικούς υπολογισμούς 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 10 50,0% 10 50,0% 
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Αρχίζει να κατανοεί το δεκαδικό 

σύστημα (η αξία της θέσης) 

(Φθινόπωρο) 

13 65,0% 7 35,0% 0 0,0% 

Αρχίζει να κατανοεί το δεκαδικό 

σύστημα (η αξία της θέσης) 

(Χειμώνας) 

3 15,0% 12 60,0% 5 25,0% 

Αρχίζει να κατανοεί το δεκαδικό 

σύστημα (η αξία της θέσης) 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

 

Μετρήσεις 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “μετρήσεις”, από τον Πίνακα 6.41 

παρατηρείται ότι προχωρώντας από το φθινόπωρο στην άνοιξη, τα παιδιά μπορούν να 

ταξινομούν, να συγκρίνουν και να περιγράφουν αντικείμενα με βάση συγκεκριμένα 

κριτήρια, όπως είναι το μέγεθος, το μήκος, η χωρητικότητα και το βάρος, ενώ 

παράλληλα αρχίζουν να κατανοούν τις διαδικασίες μέτρησης και να χρησιμοποιούν 

διάφορα εργαλεία μέτρησης. 

Πίνακας 6.41 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Μετρήσεις” των Μαθηματικών 

(συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Ταξινομεί, συγκρίνει και 

περιγράφει αντικείμενα με βάση 

το μέγεθος, το μήκος, τη 

χωρητικότητα και το βάρος 

(Φθινόπωρο) 

2 10,0% 11 55,0% 7 35,0% 

Ταξινομεί, συγκρίνει και 

περιγράφει αντικείμενα με βάση 

το μέγεθος, το μήκος, τη 

χωρητικότητα και το βάρος 

(Χειμώνας) 

1 5,0% 3 15,0% 16 80,0% 
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Ταξινομεί, συγκρίνει και 

περιγράφει αντικείμενα με βάση 

το μέγεθος, το μήκος, τη 

χωρητικότητα και το βάρος 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Αρχίζει να κατανοεί τις 

διαδικασίες μέτρησης και τα 

εργαλεία μέτρησης (Φθινόπωρο) 

1 5,0% 13 65,0% 6 30,0% 

Αρχίζει να κατανοεί τις 

διαδικασίες μέτρησης και τα 

εργαλεία μέτρησης (Χειμώνας) 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

Αρχίζει να κατανοεί τις 

διαδικασίες μέτρησης και τα 

εργαλεία μέτρησης (Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

 

Ανάλυση δεδομένων 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “ανάλυση των μαθηματικών 

δεδομένων”, από τον Πίνακα 6.42 παρατηρείται ότι μεταβαίνοντας από το φθινόπωρο 

στην άνοιξη, τα παιδιά αρχίζουν να καταφέρνουν σταδιακά να συλλέγουν, να 

ταξινομούν και να παρουσιάζουν διάφορα δεδομένα που σχετίζονται με το πεδίο των 

μαθηματικών. 

Πίνακας 6.42 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Ανάλυση δεδομένων” των 

Μαθηματικών (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Αρχίζει να συλλέγει, να 

ταξινομεί και να παρουσιάζει 

δεδομένα (Φθινόπωρο) 

7 35,0% 12 60,0% 1 5,0% 

Αρχίζει να συλλέγει, να 

ταξινομεί και να παρουσιάζει 

δεδομένα (Χειμώνας) 

1 5,0% 9 45,0% 10 50,0% 
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Αρχίζει να συλλέγει, να 

ταξινομεί και να παρουσιάζει 

δεδομένα (Άνοιξη) 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

 

Γεωμετρία 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “γεωμετρία”, από τον Πίνακα 6.43 

παρατηρείται ότι διανύοντας τη χρονική περίοδο από το φθινόπωρο στην άνοιξη, τα 

παιδιά δείχνουν να κατανοούν και να χρησιμοποιούν λέξεις κατεύθυνσης, τοποθεσίας 

και θέσης, να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

διάφορων σχημάτων, όπως και να συνθέτουν ή να αποσυνθέτουν σχήματα. 

Πίνακας 6.43 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Γεωμετρία” των Μαθηματικών 

(συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Δείχνει να κατανοεί και να 

χρησιμοποιεί λέξεις 

κατεύθυνσης, τοποθεσίας και 

θέσης (Φθινόπωρο) 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Δείχνει να κατανοεί και να 

χρησιμοποιεί λέξεις 

κατεύθυνσης, τοποθεσίας και 

θέσης (Χειμώνας) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Δείχνει να κατανοεί και να 

χρησιμοποιεί λέξεις 

κατεύθυνσης, τοποθεσίας και 

θέσης (Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Αναγνωρίζει και περιγράφει 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 

σχημάτων (Φθινόπωρο) 

3 15,0% 15 75,0% 2 10,0% 
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Αναγνωρίζει και περιγράφει 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 

σχημάτων (Χειμώνας) 

1 5,0% 8 40,0% 11 55,0% 

Αναγνωρίζει και περιγράφει 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 

σχημάτων (Άνοιξη) 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Συνθέτει και αποσυνθέτει 

σχήματα (Φθινόπωρο) 
2 10,0% 18 90,0% 0 0,0% 

Συνθέτει και αποσυνθέτει 

σχήματα (Χειμώνας) 
0 0,0% 10 50,0% 10 50,0% 

Συνθέτει και αποσυνθέτει 

σχήματα (Άνοιξη) 
0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Δεξιότητες και πρακτικές 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “δεξιότητες και πρακτικές που 

αφορούν το χώρο των Φυσικών Επιστημών”, από τον Πίνακα 6.44 παρατηρείται ότι 

προχωρώντας από το φθινόπωρο στην άνοιξη, τα παιδιά αναγνωρίζουν ερωτήματα και 

προβλήματα που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες, προτείνουν λύσεις κατά τη 

διάρκεια μιας έρευνας και είναι ικανά να εκτελούν απλές έρευνες συλλέγοντας και 

καταγράφοντας ανάλογα δεδομένα. Παράλληλα, τα παιδιά μπορούν να διατυπώνουν 

ιδέες, λύσεις και εξηγήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις δικές τους εμπειρίες και 

παρατηρήσεις καθώς και των συνομήλικών τους και να μοιράζονται με άλλους τις 

επιστημονικές τους πληροφορίες και ιδέες, χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα, όπως και 

να επιχειρηματολογούν αξιοποιώντας διάφορα αποδεικτικά στοιχεία. 

Πίνακας 6.44 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Δεξιότητες και πρακτικές” των 

Φυσικών Επιστημών (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 
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Αναγνωρίζει ερωτήματα και 

προβλήματα και προτείνει λύσεις 

κατά τη διάρκεια της έρευνας 

(Φθινόπωρο) 

4 20,0% 14 70,0% 2 10,0% 

Αναγνωρίζει ερωτήματα και 

προβλήματα και προτείνει λύσεις 

κατά τη διάρκεια της έρευνας 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Αναγνωρίζει ερωτήματα και 

προβλήματα και προτείνει λύσεις 

κατά τη διάρκεια της έρευνας 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 

Εκτελεί απλές έρευνες και 

συλλέγει και καταγράφει 

δεδομένα (Φθινόπωρο) 

7 35,0% 11 55,0% 2 10,0% 

Εκτελεί απλές έρευνες και 

συλλέγει και καταγράφει 

δεδομένα (Χειμώνας) 

0 0,0% 11 55,0% 9 45,0% 

Εκτελεί απλές έρευνες και 

συλλέγει και καταγράφει 

δεδομένα (Άνοιξη) 

0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 

Διατυπώνει ιδέες, λύσεις και 

εξηγήσεις λαμβάνοντας υπόψη 

τις  δικές τους εμπειρίες και 

παρατηρήσεις καθώς και των 

συνομήλικών τους (Φθινόπωρο) 

5 25,0% 13 65,0% 2 10,0% 

Διατυπώνει ιδέες, λύσεις και 

εξηγήσεις λαμβάνοντας υπόψη 

τις  δικές τους εμπειρίες και 

παρατηρήσεις καθώς και των 

συνομήλικών τους (Χειμώνας) 

1 5,0% 8 40,0% 11 55,0% 

Διατυπώνει ιδέες, λύσεις και 

εξηγήσεις λαμβάνοντας υπόψη 

τις  δικές τους εμπειρίες και 

παρατηρήσεις καθώς και των 

συνομήλικών τους (Άνοιξη) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 
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Μοιράζεται με άλλους τις 

επιστημονικές πληροφορίες και 

ιδέες, χρησιμοποιώντας διάφορα 

μέσα και επιχειρηματολογεί 

χρησιμοποιώντας διάφορα 

αποδεικτικά στοιχεία 

(Φθινόπωρο) 

6 30,0% 12 60,0% 2 10,0% 

Μοιράζεται με άλλους τις 

επιστημονικές πληροφορίες και 

ιδέες, χρησιμοποιώντας διάφορα 

μέσα και επιχειρηματολογεί 

χρησιμοποιώντας διάφορα 

αποδεικτικά στοιχεία (Χειμώνας) 

1 5,0% 14 70,0% 5 25,0% 

Μοιράζεται με άλλους τις 

επιστημονικές πληροφορίες και 

ιδέες, χρησιμοποιώντας διάφορα 

μέσα και επιχειρηματολογεί 

χρησιμοποιώντας διάφορα 

αποδεικτικά στοιχεία (Άνοιξη) 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

 

Φυσικές επιστήμες 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “φυσικές επιστήμες”, από τον Πίνακα 

6.45 παρατηρείται ότι μεταβαίνοντας από το φθινόπωρο στην άνοιξη, τα παιδιά 

παρατηρούν, περιγράφουν και συγκρίνουν τις ιδιότητες των υλικών και τις αλλαγές 

τους, ερευνούν και περιγράφουν τις έννοιες της δύναμης, της κίνησης και της 

σταθερότητας, όπως και τις ιδιότητες του φωτός, της θερμότητας και του ήχου. 

Πίνακας 6.45 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Φυσικές Επιστήμες” των Φυσικών 

Επιστημών (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 
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Παρατηρεί, περιγράφει και 

συγκρίνει τις ιδιότητες των 

υλικών και τις αλλαγές τους 

(Φθινόπωρο) 

6 30,0% 13 65,0% 1 5,0% 

Παρατηρεί, περιγράφει και 

συγκρίνει τις ιδιότητες των 

υλικών και τις αλλαγές τους 

(Χειμώνας) 

1 5,0% 10 50,0% 9 45,0% 

Παρατηρεί, περιγράφει και 

συγκρίνει τις ιδιότητες των 

υλικών και τις αλλαγές τους 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Παρατηρεί, ερευνά και 

περιγράφει τη δύναμη, την 

κίνηση και τη σταθερότητα 

(Φθινόπωρο) 

5 25,0% 15 75,0% 0 0,0% 

Παρατηρεί, ερευνά και 

περιγράφει τη δύναμη, την 

κίνηση και τη σταθερότητα 

(Χειμώνας) 

1 5,0% 13 65,0% 6 30,0% 

Παρατηρεί, ερευνά και 

περιγράφει τη δύναμη, την 

κίνηση και τη σταθερότητα 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Ερευνά, παρατηρεί και 

περιγράφει τις ιδιότητες του 

φωτός, της θερμότητας και του 

ήχου (Φθινόπωρο) 

4 20,0% 16 80,0% 0 0,0% 

Ερευνά, παρατηρεί και 

περιγράφει τις ιδιότητες του 

φωτός, της θερμότητας και του 

ήχου (Χειμώνας) 

1 5,0% 13 65,0% 6 30,0% 

Ερευνά, παρατηρεί και 

περιγράφει τις ιδιότητες του 

φωτός, της θερμότητας και του 

ήχου (Άνοιξη) 

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 
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Βιολογία 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “βιολογία”, από τον Πίνακα 6.46 

παρατηρείται ότι διανύοντας τη χρονική περίοδο από το φθινόπωρο στην άνοιξη, τα 

παιδιά ερευνούν, παρατηρούν και συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των έμβιων όντων 

και τον τρόπο που αυτά αναπτύσσονται. Ταυτόχρονα, εξερευνούν πώς τα έμβια όντα 

εξαρτώνται και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον αλλά και τις ομοιότητες, τις διαφορές 

και την ποικιλομορφία των έμβιων όντων. 

Πίνακας 6.46 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Βιολογία” των Φυσικών Επιστημών 

(συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Ερευνά, παρατηρεί και συγκρίνει 

τα χαρακτηριστικά των έμβιων 

όντων και τον τρόπο που αυτά 

αναπτύσσονται (Φθινόπωρο) 

4 20,0% 15 75,0% 1 5,0% 

Ερευνά, παρατηρεί και συγκρίνει 

τα χαρακτηριστικά των έμβιων 

όντων και τον τρόπο που αυτά 

αναπτύσσονται (Χειμώνας) 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

Ερευνά, παρατηρεί και συγκρίνει 

τα χαρακτηριστικά των έμβιων 

όντων και τον τρόπο που αυτά 

αναπτύσσονται (Άνοιξη) 

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 

Ερευνά πώς τα έμβια όντα 

εξαρτώνται και αλληλεπιδρούν 

με το περιβάλλον (Φθινόπωρο) 

2 10,0% 18 90,0% 0 0,0% 

Ερευνά πώς τα έμβια όντα 

εξαρτώνται και αλληλεπιδρούν 

με το περιβάλλον (Χειμώνας) 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 
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Ερευνά πώς τα έμβια όντα 

εξαρτώνται και αλληλεπιδρούν 

με το περιβάλλον (Άνοιξη) 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Εξερευνά την διαφορά και την 

ποικιλομορφία των έμβιων 

όντων (Φθινόπωρο) 

2 10,0% 18 90,0% 0 0,0% 

Εξερευνά την διαφορά και την 

ποικιλομορφία των έμβιων 

όντων (Χειμώνας) 

0 0,0% 9 45,0% 11 55,0% 

Εξερευνά την διαφορά και την 

ποικιλομορφία των έμβιων 

όντων (Άνοιξη) 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

 

Επιστήμες της γης (γεωεπιστήμες) 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “επιστήμες της γης (γεωεπιστήμες)”, 

από τον Πίνακα 6.47 παρατηρείται ότι προχωρώντας από το φθινόπωρο στην άνοιξη, 

τα παιδιά μπορούν να παρατηρούν και να περιγράφουν το περιβάλλον. Από την 

περίοδο του χειμώνα, ήδη έχουν αρχίσει να ερευνούν και να παρατηρούν φαινόμενα 

σχετικά με τον ήλιο, τη σελήνη και τα αστέρια, όπως επίσης να προσεγγίζουν και να 

περιγράφουν τα καιρικά φαινόμενα και τις αντίστοιχες αλλαγές των εποχών. 

Πίνακας 6.47 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Επιστήμες της γης” των Φυσικών 

Επιστημών (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Ερευνά και παρατηρεί φαινόμενα 

σχετικά με τον ήλιο, τη σελήνη 

και τα αστέρια (Φθινόπωρο) 

0 0,0% 17 85,0% 3 15,0% 

Ερευνά και παρατηρεί φαινόμενα 

σχετικά με τον ήλιο, τη σελήνη 

και τα αστέρια (Χειμώνας) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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Ερευνά και παρατηρεί φαινόμενα 

σχετικά με τον ήλιο, τη σελήνη 

και τα αστέρια (Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Παρατηρεί και περιγράφει το 

περιβάλλον και επιδεικνύει 

αρχικές γνώσεις για τη 

διατήρηση των πόρων 

(Φθινόπωρο) 

7 35,0% 13 65,0% 0 0,0% 

Παρατηρεί και περιγράφει το 

περιβάλλον και επιδεικνύει 

αρχικές γνώσεις για τη 

διατήρηση των πόρων 

(Χειμώνας) 

1 5,0% 12 60,0% 7 35,0% 

Παρατηρεί και περιγράφει το 

περιβάλλον και επιδεικνύει 

αρχικές γνώσεις για τη 

διατήρηση των πόρων (Άνοιξη) 

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 

Αρχίζει να παρατηρεί και να 

περιγράφει τον καιρό και τις 

αλλαγές των εποχών 

(Φθινόπωρο) 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

Αρχίζει να παρατηρεί και να 

περιγράφει τον καιρό και τις 

αλλαγές των εποχών (Χειμώνας) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Αρχίζει να παρατηρεί και να 

περιγράφει τον καιρό και τις 

αλλαγές των εποχών (Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Άνθρωποι, παρελθόν και παρόν 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “άνθρωποι, παρελθόν και παρόν”, από 

τον Πίνακα 6.48 παρατηρείται ότι μεταβαίνοντας από το φθινόπωρο στην άνοιξη, τα 

παιδιά είναι ικανά να προσδιορίζουν ομοιότητες και διαφορές που αφορούν τα 

χαρακτηριστικά των ανθρώπων, των συνηθειών και των προτύπων διαβίωσής τους και 
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να επιδεικνύουν πρώιμη ευαισθητοποίηση για έννοιες που αφορούν την κοινωνία, την 

πόλη, το κράτος και τη χώρα. Δεν φαίνεται όμως να υπάρχει αξιοσήμαντη πρόοδος 

στην ικανότητα των παιδιών να δείχνουν πρώιμη κατανόηση για έννοιες που 

σχετίζονται με το παρελθόν και το παρόν. 

Πίνακας 6.48 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Άνθρωποι, παρελθόν και παρόν” 

των Κοινωνικών Επιστημών (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Προσδιορίζει ομοιότητες και 

διαφορές των χαρακτηριστικών 

των ανθρώπων, των συνηθειών 

και των προτύπων διαβίωσής 

τους (Φθινόπωρο) 

7 35,0% 12 60,0% 1 5,0% 

Προσδιορίζει ομοιότητες και 

διαφορές των χαρακτηριστικών 

των ανθρώπων, των συνηθειών 

και των προτύπων διαβίωσής 

τους (Χειμώνας) 

0 0,0% 10 50,0% 10 50,0% 

Προσδιορίζει ομοιότητες και 

διαφορές των χαρακτηριστικών 

των ανθρώπων, των συνηθειών 

και των προτύπων διαβίωσής 

τους (Άνοιξη) 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Επιδεικνύει πρώιμη 

ευαισθητοποίηση για την 

κοινωνία, την πόλη, το κράτος 

και τη χώρα (Φθινόπωρο) 

5 25,0% 14 70,0% 1 5,0% 

Επιδεικνύει πρώιμη 

ευαισθητοποίηση για την 

κοινωνία, την πόλη, το κράτος 

και τη χώρα (Χειμώνας) 

1 5,0% 12 60,0% 7 35,0% 
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Επιδεικνύει πρώιμη 

ευαισθητοποίηση για την 

κοινωνία, την πόλη, το κράτος 

και τη χώρα (Άνοιξη) 

0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 

Δείχνει πρώιμη κατανόηση για 

το παρελθόν και το παρόν 

(Φθινόπωρο) 

10 50,0% 10 50,0% 0 0,0% 

Δείχνει πρώιμη κατανόηση για 

το παρελθόν και το παρόν 

(Χειμώνας) 

4 20,0% 15 75,0% 1 5,0% 

Δείχνει πρώιμη κατανόηση για 

το παρελθόν και το παρόν 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 11 55,0% 9 45,0% 

 

Η αλληλεξάρτηση των ανθρώπων 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “η αλληλεξάρτηση των ανθρώπων”, 

από τον Πίνακα 6.49 παρατηρείται ότι διανύοντας τη χρονική περίοδο από το 

φθινόπωρο στην άνοιξη, τα παιδιά αρχίζουν να κατανοούν πώς οι άνθρωποι 

στηρίζονται στους άλλους για να καλύψουν τις ανάγκες τους, περιγράφουν τα 

επαγγέλματα μερικών ανθρώπων και τι απαιτείται για την άσκησή τους και δείχνουν 

ευαισθητοποίηση με το πώς η τεχνολογία επηρεάζει την καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων. 

Πίνακας 6.49 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Η αλληλεξάρτηση των ανθρώπων” 

των Κοινωνικών Επιστημών (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Αρχίζει να κατανοεί πως οι 

άνθρωποι στηρίζονται στους 

άλλους για να καλύψουν τις 

ανάγκες τους (Φθινόπωρο) 

2 10,0% 14 70,0% 4 20,0% 
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Αρχίζει να κατανοεί πως οι 

άνθρωποι στηρίζονται στους 

άλλους για να καλύψουν τις 

ανάγκες τους (Χειμώνας) 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Αρχίζει να κατανοεί πως οι 

άνθρωποι στηρίζονται στους 

άλλους για να καλύψουν τις 

ανάγκες τους (Άνοιξη) 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Περιγράφει τα επαγγέλματα 

μερικών ανθρώπων και τι 

απαιτείται για την άσκησή τους 

(Φθινόπωρο) 

1 5,0% 18 90,0% 1 5,0% 

Περιγράφει τα επαγγέλματα 

μερικών ανθρώπων και τι 

απαιτείται για την άσκησή τους 

(Χειμώνας) 

1 5,0% 10 50,0% 9 45,0% 

Περιγράφει τα επαγγέλματα 

μερικών ανθρώπων και τι 

απαιτείται για την άσκησή τους 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Δείχνει ευαισθητοποίηση με το 

πώς η τεχνολογία επηρεάζει την 

καθημερινή ζωή (Φθινόπωρο) 

2 10,0% 17 85,0% 1 5,0% 

Δείχνει ευαισθητοποίηση με το 

πώς η τεχνολογία επηρεάζει την 

καθημερινή ζωή (Χειμώνας) 

0 0,0% 10 50,0% 10 50,0% 

Δείχνει ευαισθητοποίηση με το 

πώς η τεχνολογία επηρεάζει την 

καθημερινή ζωή (Άνοιξη) 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

 

Πολιτικά δικαιώματα και κυβέρνηση 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “πολιτικά δικαιώματα και 

κυβέρνηση”, από τον Πίνακα 6.50 παρατηρείται ότι προχωρώντας από το φθινόπωρο 

στην άνοιξη, τα παιδιά επιδεικνύουν ευαισθητοποίηση για τους λόγους ύπαρξης και 
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τήρησης των κανόνων. Ήδη από τον χειμώνα τα παιδιά κατανοούν και 

αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να είσαι “αρχηγός”. 

Πίνακας 6.50 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Πολιτικά δικαιώματα και 

κυβέρνηση” των Κοινωνικών Επιστημών (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Επιδεικνύει ευαισθητοποίηση για 

τους λόγους ύπαρξης κανόνων 

(Φθινόπωρο) 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Επιδεικνύει ευαισθητοποίηση για 

τους λόγους ύπαρξης κανόνων 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Επιδεικνύει ευαισθητοποίηση για 

τους λόγους ύπαρξης κανόνων 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Κατανοεί τι σημαίνει να είσαι 

“αρχηγός” (Φθινόπωρο) 
0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Κατανοεί τι σημαίνει να είσαι 

“αρχηγός” (Χειμώνας) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Κατανοεί τι σημαίνει να είσαι 

“αρχηγός” (Άνοιξη) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

 

Οι άνθρωποι και ο τόπος που ζούνε 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “οι άνθρωποι και ο τόπος που ζούνε”, 

από τον Πίνακα 6.51 παρατηρείται ότι μεταβαίνοντας από το φθινόπωρο στην άνοιξη, 

τα παιδιά εκφράζουν πρώιμη γεωγραφική σκέψη, δείχνουν πρώιμη ευαισθητοποίηση 

για τους τρόπους με τους οποίους το περιβάλλον επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων και 

αρχίζουν να αναγνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι επηρεάζουν το 

περιβάλλον τους αντίστοιχα. 

Πίνακας 6.51 
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Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Οι άνθρωποι και ο τόπος που ζούνε” 

των Κοινωνικών Επιστημών (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Εκφράζει πρώιμη γεωγραφική 

σκέψη (Φθινόπωρο) 
1 5,0% 11 55,0% 8 40,0% 

Εκφράζει πρώιμη γεωγραφική 

σκέψη (Χειμώνας) 
0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Εκφράζει πρώιμη γεωγραφική 

σκέψη (Άνοιξη) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Δείχνει πρώιμη ευαισθητοποίηση 

για τους τρόπους με τους οποίους 

το περιβάλλον επηρεάζει τη ζωή 

των ανθρώπων (Φθινόπωρο) 

6 30,0% 12 60,0% 2 10,0% 

Δείχνει πρώιμη ευαισθητοποίηση 

για τους τρόπους με τους οποίους 

το περιβάλλον επηρεάζει τη ζωή 

των ανθρώπων (Χειμώνας) 

0 0,0% 12 60,0% 8 40,0% 

Δείχνει πρώιμη ευαισθητοποίηση 

για τους τρόπους με τους οποίους 

το περιβάλλον επηρεάζει τη ζωή 

των ανθρώπων (Άνοιξη) 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Αρχίζει να αναγνωρίζει τους 

τρόπους με τους οποίους οι 

άνθρωποι επηρεάζουν το 

περιβάλλον τους (Φθινόπωρο) 

2 10,0% 15 75,0% 3 15,0% 

Αρχίζει να αναγνωρίζει τους 

τρόπους με τους οποίους οι 

άνθρωποι επηρεάζουν το 

περιβάλλον τους (Χειμώνας) 

0 0,0% 8 40,0% 12 60,0% 

Αρχίζει να αναγνωρίζει τους 

τρόπους με τους οποίους οι 

άνθρωποι επηρεάζουν το 

περιβάλλον τους (Άνοιξη) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 
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ΤΕΧΝΗ 

Έκφραση και αναπαράσταση 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “έκφραση και αναπαράσταση”, από 

τον Πίνακα 6.52 παρατηρείται ότι διανύοντας τη χρονική περίοδο από το φθινόπωρο 

στην άνοιξη, τα παιδιά συμμετέχουν στη δημιουργική κίνηση, το χορό και το θέατρο 

και χρησιμοποιούν ποικιλία υλικών τέχνης προκειμένου να εκφράσουν τις προσωπικές 

ιδέες και τα συναισθήματά τους. Ήδη από το φθινόπωρο, τα περισσότερα παιδιά 

συμμετέχουν σε ομαδικές μουσικές εμπειρίες και δραστηριότητες. 

Πίνακας 6.52 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Έκφραση και αναπαράσταση” της 

Τέχνης (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Συμμετέχει σε ομαδικές 

μουσικές εμπειρίες (Φθινόπωρο) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Συμμετέχει σε ομαδικές 

μουσικές εμπειρίες (Χειμώνας) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Συμμετέχει σε ομαδικές 

μουσικές εμπειρίες (Άνοιξη) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Συμμετέχει στη δημιουργική 

κίνηση, το χορό και το θέατρο 

(Φθινόπωρο) 

1 5,0% 4 20,0% 15 75,0% 

Συμμετέχει στη δημιουργική 

κίνηση, το χορό και το θέατρο 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Συμμετέχει στη δημιουργική 

κίνηση, το χορό και το θέατρο 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 
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Χρησιμοποιεί ποικιλία υλικών 

τέχνης για να διερευνήσει και να 

εκφράσει ιδέες και 

συναισθήματα (Φθινόπωρο) 

0 0,0% 9 45,0% 11 55,0% 

Χρησιμοποιεί ποικιλία υλικών 

τέχνης για να διερευνήσει και να 

εκφράσει ιδέες και 

συναισθήματα (Χειμώνας) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί ποικιλία υλικών 

τέχνης για να διερευνήσει και να 

εκφράσει ιδέες και 

συναισθήματα (Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

 

Κατανόηση και αναγνώριση 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “κατανόηση και αναγνώριση”, από τον 

Πίνακα 6.53 παρατηρείται ότι ήδη από τη χρονική περίοδο του χειμώνα, όλα τα παιδιά 

ανταποκρίνονται με θετικό τρόπο σε καλλιτεχνικές δημιουργίες και αντίστοιχες  

εκδηλώσεις. 

Πίνακας 6.53 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Κατανόηση και αναγνώριση” της 

Τέχνης (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Ανταποκρίνεται θετικά σε 

καλλιτεχνικές δημιουργίες ή 

εκδηλώσεις (Φθινόπωρο) 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Ανταποκρίνεται θετικά σε 

καλλιτεχνικές δημιουργίες ή 

εκδηλώσεις (Χειμώνας) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Ανταποκρίνεται θετικά σε 

καλλιτεχνικές δημιουργίες ή 

εκδηλώσεις (Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “ανάπτυξη αδρής κινητικότητας”, από 

τον Πίνακα 6.54 παρατηρείται ότι ήδη από το φθινόπωρο σχεδόν όλα τα παιδιά 

κινούνται με ισορροπία και έλεγχο και συντονίζουν όλο και περισσότερο πολύπλοκους 

τρόπους κίνησης για την εκτέλεση καθηκόντων. 

Πίνακας 6.54 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας” της 

Φυσικής Αγωγής και ανάπτυξης (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Κινείται με ισορροπία και έλεγχο 

(Φθινόπωρο) 
0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 

Κινείται με ισορροπία και έλεγχο 

(Χειμώνας) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Κινείται με ισορροπία και έλεγχο 

(Άνοιξη) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Συντονίζει όλο και περισσότερο 

πολύπλοκους τρόπους κίνησης 

για την εκτέλεση καθηκόντων 

(Φθινόπωρο) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Συντονίζει όλο και περισσότερο 

πολύπλοκους τρόπους κίνησης 

για την εκτέλεση καθηκόντων 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Συντονίζει όλο και περισσότερο 

πολύπλοκους τρόπους κίνησης 

για την εκτέλεση καθηκόντων 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

 

Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας 
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Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας”, από 

τον Πίνακα 6.55 παρατηρείται ότι ήδη από το φθινόπωρο όλα τα παιδιά αξιοποιούν και 

προσαρμόζουν στοιχεία της κίνησης και της δύναμής τους για την εκάστοτε συνθήκη, 

κάνουν χρήση του συντονισμού ματιού-χεριού προκειμένου να εκτελέσουν 

αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους και εκφράζονται δημιουργικά με εργαλεία γραφής 

και σχεδίασης με έναν ορισμένο έλεγχο. 

Πίνακας 6.55 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας” της 

Φυσικής Αγωγής και ανάπτυξης (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Χρησιμοποιεί και προσαρμόζει 

στοιχεία της κίνησης και της 

δύναμης του/της για την 

εκάστοτε συνθήκη (Φθινόπωρο) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί και προσαρμόζει 

στοιχεία της κίνησης και της 

δύναμης του/της για την 

εκάστοτε συνθήκη (Χειμώνας) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί και προσαρμόζει 

στοιχεία της κίνησης και της 

δύναμης του/της για την 

εκάστοτε συνθήκη (Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί το συντονισμό 

ματιού-χεριού για να εκτελέσει 

αποτελεσματικά τα καθήκοντά 

του/της (Φθινόπωρο) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί το συντονισμό 

ματιού-χεριού για να εκτελέσει 

αποτελεσματικά τα καθήκοντά 

του/της (Χειμώνας) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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Χρησιμοποιεί το συντονισμό 

ματιού-χεριού για να εκτελέσει 

αποτελεσματικά τα καθήκοντά 

του/της (Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί εργαλεία γραφής 

και σχεδίασης με κάποιο έλεγχο 

(Φθινόπωρο) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί εργαλεία γραφής 

και σχεδίασης με κάποιο έλεγχο 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί εργαλεία γραφής 

και σχεδίασης με κάποιο έλεγχο 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

 

Αυτό-φροντίδα, υγεία και ασφάλεια 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “αυτό-φροντίδα, υγεία και ασφάλεια”, 

από τον Πίνακα 6.56 παρατηρείται ότι ήδη από το φθινόπωρο όλα τα παιδιά εκτελούν 

ανεξάρτητα καθήκοντα αυτοεξυπηρέτησης. Ιδιαίτερα αναπτυγμένη από το φθινόπωρο 

είναι και η ικανότητα των παιδιών να δείχνουν πρώιμη κατανόηση και να τηρούν τους 

κανόνες ασφαλείας. 

Πίνακας 6.56 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Αυτό-φροντίδα, υγεία και ασφάλεια” 

της Φυσικής Αγωγής και ανάπτυξης (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Εκτελεί ανεξάρτητα καθήκοντα 

αυτοεξυπηρέτησης (Φθινόπωρο) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Εκτελεί ανεξάρτητα καθήκοντα 

αυτοεξυπηρέτησης (Χειμώνας) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Εκτελεί ανεξάρτητα καθήκοντα 

αυτοεξυπηρέτησης (Άνοιξη) 
0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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Δείχνει πρώιμη κατανόηση και 

τηρεί τους κανόνες ασφαλείας 

(Φθινόπωρο) 

2 10,0% 2 10,0% 16 80,0% 

Δείχνει πρώιμη κατανόηση και 

τηρεί τους κανόνες ασφαλείας 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Δείχνει πρώιμη κατανόηση και 

τηρεί τους κανόνες ασφαλείας 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και δημιουργώ 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και δημιουργώ”, 

από τον Πίνακα 6.57 παρατηρείται ότι προχωρώντας από το φθινόπωρο στην άνοιξη, 

τα παιδιά δείχνουν να γνωρίζουν, να κατανοούν και να εξοικειώνονται με τις βασικές 

λειτουργίες χρήσης ενός υπολογιστικού συστήματος, να αυτονομούνται σταδιακά με 

βασικές ενέργειες και λειτουργίες λογισμικών, να διαχειρίζονται ψηφιακές συσκευές 

και να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. ως μέσα ανάπτυξης και έκφρασης ιδεών με ψηφιακά 

μέσα. Τα παιδιά από τον χειμώνα σε περιοδικά χρονικά διαστήματα κάνουν 

αναζήτηση, διερεύνηση και οργάνωση πληροφοριών με τη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και του διαδικτύου και εκφράζονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται 

μέσω του διαδικτύου.  

Πίνακας 6.57 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και δημιουργώ” 

της Πληροφορικής (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 
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Δείχνει να γνωρίζει, να κατανοεί 

και να εξοικειώνεται με τις 

βασικές λειτουργίες χρήσης ενός 

υπολογιστικού συστήματος 

(Φθινόπωρο) 

2 10,0% 6 30,0% 12 60,0% 

Δείχνει να γνωρίζει, να κατανοεί 

και να εξοικειώνεται με τις 

βασικές λειτουργίες χρήσης ενός 

υπολογιστικού συστήματος 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

Δείχνει να γνωρίζει, να κατανοεί 

και να εξοικειώνεται με τις 

βασικές λειτουργίες χρήσης ενός 

υπολογιστικού συστήματος 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Δείχνει να εξοικειώνεται και να 

αυτονομείται σταδιακά με 

βασικές ενέργειες και 

λειτουργίες λογισμικών 

(Φθινόπωρο) 

1 5,0% 11 55,0% 8 40,0% 

Δείχνει να εξοικειώνεται και να 

αυτονομείται σταδιακά με 

βασικές ενέργειες και 

λειτουργίες λογισμικών 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Δείχνει να εξοικειώνεται και να 

αυτονομείται σταδιακά με 

βασικές ενέργειες και 

λειτουργίες λογισμικών (Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Δείχνει να γνωρίζει, να κατανοεί 

και να εξοικειώνεται με τη χρήση 

και διαχείριση ψηφιακών 

συσκευών (Φθινόπωρο) 

2 10,0% 14 70,0% 4 20,0% 
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Δείχνει να γνωρίζει, να κατανοεί 

και να εξοικειώνεται με τη χρήση 

και διαχείριση ψηφιακών 

συσκευών (Χειμώνας) 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Δείχνει να γνωρίζει, να κατανοεί 

και να εξοικειώνεται με τη χρήση 

και διαχείριση ψηφιακών 

συσκευών (Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Κάνει αναζήτηση, διερεύνηση 

και οργάνωση πληροφοριών με 

τη χρήση του υπολογιστή και του 

διαδικτύου (Φθινόπωρο) 

19 95,0% 1 5,0% 0 0,0% 

Κάνει αναζήτηση, διερεύνηση 

και οργάνωση πληροφοριών με 

τη χρήση του υπολογιστή και του 

διαδικτύου (Χειμώνας) 

8 40,0% 12 60,0% 0 0,0% 

Κάνει αναζήτηση, διερεύνηση 

και οργάνωση πληροφοριών με 

τη χρήση του υπολογιστή και του 

διαδικτύου (Άνοιξη) 

1 5,0% 17 85,0% 2 10,0% 

Χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε. για την 

ανάπτυξη και έκφραση ιδεών με 

ψηφιακά μέσα (Φθινόπωρο) 

7 35,0% 13 65,0% 0 0,0% 

Χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε. για την 

ανάπτυξη και έκφραση ιδεών με 

ψηφιακά μέσα (Χειμώνας) 

1 5,0% 15 75,0% 4 20,0% 

Χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε. για την 

ανάπτυξη και έκφραση ιδεών με 

ψηφιακά μέσα (Άνοιξη) 

0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 

Εκφράζεται, επικοινωνεί και 

συνεργάζεται μέσω διαδικτύου 

(Φθινόπωρο) 

20 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Εκφράζεται, επικοινωνεί και 

συνεργάζεται μέσω διαδικτύου 

(Χειμώνας) 

18 90,0% 2 10,0% 0 0,0% 
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Εκφράζεται, επικοινωνεί και 

συνεργάζεται μέσω διαδικτύου 

(Άνοιξη) 

11 55,0% 8 40,0% 1 5,0% 

 

Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με τις Τ.Π.Ε. 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “επικοινωνώ και συνεργάζομαι με τις 

Τ.Π.Ε.”, από τον Πίνακα 6.58 παρατηρείται ότι την χρονική περίοδο της άνοιξης 

περισσότερα από τα μισά παιδιά αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται σε ομάδες με τη 

χρήση των Τ.Π.Ε. για την παραγωγή κοινού έργου στο σχολείο.  

Πίνακας 6.58 

Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με τις 

Τ.Π.Ε.” της Πληροφορικής (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Αλληλεπιδρά και συνεργάζεται 

σε ομάδες με τη χρήση των 

Τ.Π.Ε. για την παραγωγή κοινού 

έργου στο σχολείο (Φθινόπωρο) 

18 90,0% 2 10,0% 0 0,0% 

Αλληλεπιδρά και συνεργάζεται 

σε ομάδες με τη χρήση των 

Τ.Π.Ε. για την παραγωγή κοινού 

έργου στο σχολείο (Χειμώνας) 

0 0,0% 20 100,0% 0 0,0% 

Αλληλεπιδρά και συνεργάζεται 

σε ομάδες με τη χρήση των 

Τ.Π.Ε. για την παραγωγή κοινού 

έργου στο σχολείο (Άνοιξη) 

0 0,0% 9 45,0% 11 55,0% 

 

Διερευνώ, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις Τ.Π.Ε. 

Όσον αφορά την διερεύνηση, ανακάλυψη και λύση προβλημάτων με τις Τ.Π.Ε., 

από τον Πίνακα 6.59 παρατηρείται ότι προχωρώντας από το φθινόπωρο στην άνοιξη 

τα παιδιά παίρνουν πληροφορίες και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, εκφράζονται και 

διαχειρίζονται πληροφορίες με χρήση λογισμικών γενικής χρήσης, αναπτύσσουν τη 
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δημιουργικότητά τους με χρήση λογισμικών σχεδίασης, αναπαραγωγής και 

καταγραφής ήχου/βίντεο, πειραματίζονται και ανακαλύπτουν τη γνώση με λογισμικά 

ανοιχτού τύπου, λαμβάνουν αποφάσεις, επιλύουν προβλήματα, μοντελοποιούν τη 

γνώση με λογισμικά ανοιχτού τύπου και δημιουργούν μοτίβα και μετασχηματισμούς 

με λογισμικό. 

Πίνακας 6.59 

Αξιολόγηση μαθητών στην Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Διερευνώ, 

πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις Τ.Π.Ε.” της Πληροφορικής 

(συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Παίρνει πληροφορίες και 

εμπλουτίζει τις γνώσεις του/της 

(Φθινόπωρο) 

0 0,0% 14 70,0% 6 30,0% 

Παίρνει πληροφορίες και 

εμπλουτίζει τις γνώσεις του/της 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Παίρνει πληροφορίες και 

εμπλουτίζει τις γνώσεις του/της 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Εκφράζεται και διαχειρίζεται 

πληροφορίες με χρήση 

λογισμικών γενικής χρήσης 

(Φθινόπωρο) 

6 30,0% 12 60,0% 2 10,0% 

Εκφράζεται και διαχειρίζεται 

πληροφορίες με χρήση 

λογισμικών γενικής χρήσης 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 14 70,0% 6 30,0% 

Εκφράζεται και διαχειρίζεται 

πληροφορίες με χρήση 

λογισμικών γενικής χρήσης 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 
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Αναπτύσσει τη δημιουργικότητα 

του/της με χρήση λογισμικών 

σχεδίασης, αναπαραγωγής και 

καταγραφής ήχου/βίντεο 

(Φθινόπωρο) 

1 5,0% 14 70,0% 5 25,0% 

Αναπτύσσει τη δημιουργικότητα 

του/της με χρήση λογισμικών 

σχεδίασης, αναπαραγωγής και 

καταγραφής ήχου/βίντεο 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

Αναπτύσσει τη δημιουργικότητα 

του/της με χρήση λογισμικών 

σχεδίασης, αναπαραγωγής και 

καταγραφής ήχου/βίντεο 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

Πειραματίζεται και ανακαλύπτει 

τη γνώση με λογισμικά ανοιχτού 

τύπου (Φθινόπωρο) 

2 10,0% 13 65,0% 5 25,0% 

Πειραματίζεται και ανακαλύπτει 

τη γνώση με λογισμικά ανοιχτού 

τύπου (Χειμώνας) 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Πειραματίζεται και ανακαλύπτει 

τη γνώση με λογισμικά ανοιχτού 

τύπου (Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Λαμβάνει αποφάσεις, επιλύει 

προβλήματα και μοντελοποιεί τη 

γνώση με λογισμικά ανοιχτού 

τύπου (Φθινόπωρο) 

7 35,0% 13 65,0% 0 0,0% 

Λαμβάνει αποφάσεις, επιλύει 

προβλήματα και μοντελοποιεί τη 

γνώση με λογισμικά ανοιχτού 

τύπου (Χειμώνας) 

1 5,0% 13 65,0% 6 30,0% 

Λαμβάνει αποφάσεις, επιλύει 

προβλήματα και μοντελοποιεί τη 

γνώση με λογισμικά ανοιχτού 

τύπου (Άνοιξη) 

0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 
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Δημιουργεί μοτίβα και 

μετασχηματισμούς με λογισμικό 

(Φθινόπωρο) 

3 15,0% 15 75,0% 2 10,0% 

Δημιουργεί μοτίβα και 

μετασχηματισμούς με λογισμικό 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 7 35,0% 13 65,0% 

Δημιουργεί μοτίβα και 

μετασχηματισμούς με λογισμικό 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 

 

Οι Τ.Π.Ε. στην κοινωνία και τον πολιτισμό  

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο “οι Τ.Π.Ε. στην κοινωνία και τον 

πολιτισμό”, από τον Πίνακα 6.60 παρατηρείται ότι από το χειμώνα όλα τα παιδιά 

αναγνωρίζουν τις Τ.Π.Ε. ως μέσα για ψυχαγωγία, εργασία και κοινωνική 

αλληλεπίδραση και χρησιμοποιούν εργονομικά, με ασφάλεια και με δεοντολογικό 

τρόπο τις Τ.Π.Ε. στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου. 

Πίνακας 6.60 

Αξιολόγηση μαθητών στην Αξιολόγηση μαθητών στο μαθησιακό περιεχόμενο “Οι Τ.Π.Ε. 

στην κοινωνία και τον πολιτισμό” της Πληροφορικής (συγκεντρωτικά)  

Χαρακτηριστικά ανά χρονική 

περίοδο 

Όχι ακόμη Εν μέρει Ναι 

n % n % n % 

Αναγνωρίζει τις Τ.Π.Ε. ως μέσα 

για ψυχαγωγία, εργασία και 

κοινωνική αλληλεπίδραση 

(Φθινόπωρο) 

0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

Αναγνωρίζει τις Τ.Π.Ε. ως μέσα 

για ψυχαγωγία, εργασία και 

κοινωνική αλληλεπίδραση 

(Χειμώνας) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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Αναγνωρίζει τις Τ.Π.Ε. ως μέσα 

για ψυχαγωγία, εργασία και 

κοινωνική αλληλεπίδραση 

(Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί εργονομικά, με 

ασφάλεια και με δεοντολογικό 

τρόπο τις Τ.Π.Ε. (Φθινόπωρο) 

0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

Χρησιμοποιεί εργονομικά, με 

ασφάλεια και με δεοντολογικό 

τρόπο τις Τ.Π.Ε. (Χειμώνας) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Χρησιμοποιεί εργονομικά, με 

ασφάλεια και με δεοντολογικό 

τρόπο τις Τ.Π.Ε. (Άνοιξη) 

0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

 

 

6.11 Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του ερωτηματολογίου προς τους 

γονείς 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα 

δεδομένα του ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε στους γονείς. Αρχικά 

παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των απαντήσεων τους. 

 

Περιγραφή δείγματος 

 

Στην έρευνα πήραν συνολικά μέρος 18 γονείς, εκ των οποίων το 72,2% ήταν 

γυναίκες και το 27,8% ήταν άνδρες (Πίνακας 6.61).  

Πίνακας 6.61 

Κατανομή του δείγματος των γονέων σύμφωνα με το φύλο 

 n % 
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Φύλο 

Άνδρας 5 27,8 

Γυναίκα 13 72,2 

 

Από τον Πίνακα 6.62, ο οποίος αναφέρεται στην ηλικία, παρατηρείται ότι το 

27,8% των γονέων έχει ηλικία από 23 έως 33 ετών ενώ το 72,2% των γονέων έχει 

ηλικία από 34 έως 44 ετών. 

Πίνακας 6.62 

Κατανομή του δείγματος των γονέων σύμφωνα με την ηλικία 

 n % 

Ηλικία 

23-33 5 27,8 

34-44 13 72,2 

 

Από τον Πίνακα 6.63, ο οποίος αναφέρεται στην επαγγελματική κατάσταση 

των γονέων, παρατηρείται ότι το 27,8% είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το 44,4% είναι 

ιδιωτικοί υπάλληλοι ενώ το 22,2% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Πίνακας 6.63 

Κατανομή του δείγματος των γονέων σύμφωνα με το είδος απασχόλησης 

 n % 

Είδος απασχόλησης 

Δημόσιος υπάλληλος 5 27,8 

Ιδιωτικός υπάλληλος 8 44,4 

Ελεύθερος επαγγελματίας 4 22,2 

Άλλο 1 5,6 

 

Ο Πίνακας 6.64 παρουσιάζει το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Όπως 

παρατηρείται, το 66,7% έχει απολυτήριο Λυκείου, το 27,8% έχει πτυχίο 

Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ενώ μόλις το 5,6% έχει απολυτήριο Γυμνασίου. 

Πίνακας 6.64 
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Κατανομή του δείγματος των γονέων σύμφωνα με το μορφωτικό τους επίπεδο 

 n % 

Μόρφωση 

Γυμνάσιο 1 5,6 

Λύκειο 12 66,7 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 5 27,8 

 

Ο Πίνακας 6.65 αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων που απαρτίζουν μια 

οικογένεια και διαμένουν στο ίδιο σπίτι. Βάσει του πίνακα, παρατηρείται ότι το 50,0% 

των γονέων περιλαμβάνει τέσσερα άτομα στο νοικοκυριό του, το 22,2% περιλαμβάνει 

πέντε άτομα ενώ μικρότερο είναι το ποσοστό των γονιών που περιλαμβάνουν 

περισσότερα από πέντε άτομα στο νοικοκυριό τους (5,6%). 

Πίνακας 6.65 

Κατανομή του δείγματος των γονέων σύμφωνα με τον αριθμό ατόμων που διαμένουν στο 

ίδιο σπίτι 

 n % 

Αριθμός ατόμων/νοικοκυριό 

Δύο άτομα 2 11,1 

Τρία άτομα 2 11,1 

Τέσσερα άτομα 9 50,0 

Πέντε άτομα 4 22,2 

Περισσότερα από πέντε άτομα 1 5,6 

 

Από τον Πίνακα 6.66, ο οποίος αναφέρεται στην οικογενειακή κατάσταση των 

γονέων, παρατηρείται ότι το 94,4% είναι έγγαμοι ενώ το 5,6% είναι διαζευγμένοι. 

Πίνακας 6.66 

Κατανομή του δείγματος των γονέων σύμφωνα με την οικογενειακή τους κατάσταση 

 n % 

Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος/η 17 94,4 
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Διαζευγμένος/η 1 5,6 

 

 

Η εφαρμογή της αξιολόγησης του νηπίου στην προσχολική εκπαίδευση 

 

Ο Πίνακας 6.67 παρουσιάζει το επίπεδο συμφωνίας των συμμετεχόντων 

γονέων αναφορικά με την εφαρμογή της αξιολόγησης του νηπίου στην προσχολική 

εκπαίδευση. Η πλειοψηφία των γονέων (83,3%) συμφώνησε πάρα πολύ με το ότι η 

αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο βοηθάει το/τη νηπιαγωγό να κατανοήσει το επίπεδο 

γνώσεων και δεξιοτήτων που κατέκτησαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους. Επιπλέον, τα ένδεκα από τα δεκαοχτώ άτομα του δείγματος των γονέων (61,1%) 

συμφώνησαν πάρα πολύ με το ότι η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο συμβάλει στη λήψη 

αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού από τους/τις νηπιαγωγούς. 

Επίσης, το 88,9% του ερευνητικού δείγματος των γονέων συμφώνησε πάρα 

πολύ με το ότι η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο βοηθάει το/τη νηπιαγωγό στη διαδικασία 

αξιολόγησης της επίδοσης και της προόδου των μικρών παιδιών ενώ το ίδιο ποσοστό 

έδειξε να συμφωνεί πάρα πολύ με τη δήλωση ότι η διαδικασία της αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο συμβάλει στην καταγραφή της μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους. 

Επιπρόσθετα, τα δεκατέσσερα από τα δεκαοχτώ άτομα του ερευνητικού 

δείγματος (77,8%) έδειξαν να συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη δήλωση ότι η 

αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο διευκολύνει την ίδια τη μάθηση των μικρών παιδιών. 

Παρεμφερή αποτελέσματα με το ίδιο ποσοστό (77,8%) παρατηρούνται στο υψηλό 

επίπεδο συμφωνίας των γονέων αναφορικά με τη δήλωση ότι η διαδικασία της 

αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο βοηθάει το/τη νηπιαγωγό στον εντοπισμό παιδιών με 

πιθανές μαθησιακές δυσκολίες ή με προβλήματα συμπεριφοράς. 

Τέλος, η πλειοψηφία των γονέων (88,9%) επέλεξε ως πολύ σημαντικό το 

όφελος της αξιολόγησης στο χώρο του νηπιαγωγείου καθώς διευκολύνει την 

ενημέρωση και την επικοινωνία ανάμεσα στο νηπιαγωγείο και την οικογένεια. 

Πίνακας 6.67 
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Η εφαρμογή της αξιολόγησης του νηπίου στην προσχολική εκπαίδευση σύμφωνα με τους 

γονείς 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

πολύ 
Mean Sd 

Η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο βοηθάει 

το/τη νηπιαγωγό να καταλάβει το επίπεδο 

γνώσεων και δεξιοτήτων που κατέκτησαν τα 

παιδιά 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

1 

(5,6) 

2 

(11,1) 

15 

(83,3) 

4,7778 ,54832 

Η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο συμβάλει 

στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού από τους/τις νηπιαγωγούς 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

1 

(5,6) 

6 

(33,3) 

11 

(61,1) 

4,5556 ,61570 

Η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο βοηθάει 

το/τη νηπιαγωγό να αξιολογεί την επίδοση 

και την πρόοδο των μικρών παιδιών 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

1 

(5,6) 

1 

(5,6) 

16 

(88,9) 

4,8333 ,51450 

Η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο συμβάλει 

στην καταγραφή της μαθησιακής εξέλιξης 

των παιδιών κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

2 

(11,1) 

16 

(88,9) 

4,8889 ,32338 

Η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο διευκολύνει 

την ίδια τη μάθηση των μικρών παιδιών 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

2 

(11,1) 

2 

(11,1) 

14 

(77,8) 

4,6667 ,68599 

Η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο βοηθάει 

το/τη νηπιαγωγό να εντοπίσει παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες ή με προβλήματα 

συμπεριφοράς 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

2 

(11,1) 

2 

(11,1) 

14 

(77,8) 

4,6667 ,68599 

Η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο διευκολύνει 

την ενημέρωση και την επικοινωνία μεταξύ 

νηπιαγωγείου και οικογένειας 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

1 

(5,6) 

1 

(5,6) 

16 

(88,9) 

4,8333 ,51450 

 

Οι μέθοδοι και οι τεχνικές της αυθεντικής − εναλλακτικής αξιολόγησης του 

νηπίου με τη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System 

 

Ο Πίνακας 6.68 παρουσιάζει τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τον 

ρόλο του φακέλου εργασιών (portfolio) ως μέσο αξιολόγησης των μικρών παιδιών στο 
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νηπιαγωγείο. Το 77,8% του ερευνητικού δείγματος των γονέων υποστήριξε ότι ο 

φάκελος εργασιών (portfolio), ως μέσο αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο, βοηθάει το παιδί 

να συμμετέχει με ενεργητικό τρόπο στις διαδικασίες μάθησης του νηπιαγωγείου στο 

μέγιστο βαθμό. Το ίδιο ποσοστό του δείγματος των γονέων (77,8%) δήλωσε ότι ο 

φάκελος εργασιών επιτρέπει στο μέγιστο βαθμό στο παιδί να αυτοαξιολογείται, να 

παρατηρεί την πρόοδο και την εξέλιξή του και παράλληλα να ξανασκέφτεται και να 

αναστοχάζεται στο πώς έκανε την εργασία του ή πώς απέκτησε τις γνώσεις του. 

Επιπλέον, τα δώδεκα από τα δεκαοχτώ άτομα του δείγματος των γονέων 

(66,7%) δήλωσαν ότι ο φάκελος εργασιών βοηθάει το παιδί να αναπτύξει αισθήματα 

αυτονομίας, αυτοεκτίμησης, πρωτοβουλίας και περηφάνειας ενώ τα ένδεκα από τα 

δεκαοχτώ άτομα του δείγματος (61,1%) υποστήριξαν ότι ο φάκελος εργασιών 

ενθαρρύνει τα μικρά παιδιά να αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς τους, τις ατομικές τους ανάγκες, τις ικανότητες και τα προσωπικά 

τους ενδιαφέροντα.  

Τέλος, το 77,8% του δείγματος των γονέων δήλωσε ότι ο φάκελος εργασιών 

επιτρέπει στο παιδί, τους/τις νηπιαγωγούς και τους γονείς να αξιολογούν τις 

δυνατότητες ή τις αδυναμίες του στο μέγιστο βαθμό ενώ είναι αξιοσήμαντο να 

αναφερθεί πως μόνο ένα άτομο από τα δεκαοχτώ του δείγματος των γονέων (5,6%) 

συμφωνεί με την προαναφερόμενη δήλωση σε μέτριο όμως βαθμό. 

Πίνακας 6.68 

Ο ρόλος του φακέλου εργασιών ως μέσο αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο σύμφωνα με τους 

γονείς 

O φάκελος εργασιών (portfolio) ως μέσο 

αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο 

Στον 

ελάχιστο 

βαθμό 

Σε 

μικρό 

βαθμό 

Σε 

μέτριο 

βαθμό 

Σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Στον 

μέγιστο 

βαθμό 

Mean Sd 

βοηθάει το παιδί να συμμετέχει με 

ενεργητικό τρόπο στις διαδικασίες 

μάθησης του νηπιαγωγείου 

0 

(0,0) 

0  

(0,0) 

0  

(0,0) 

4  

(22,2) 

14  

(77,8) 

4,7778 ,42779 

επιτρέπει στο παιδί να αυτοαξιολογηθεί 

και να παρατηρήσει την πρόοδο και την 

εξέλιξή του 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

2 

(11,1) 

5 

(27,8) 

11 

(61,1) 

4,5000 ,70711 
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βοηθάει το παιδί να ξανασκεφτεί και να 

αναστοχαστεί στο πώς έκανε την εργασία 

του ή πώς απέκτησε τις γνώσεις του 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

2 

(11,1) 

2 

(11,1) 

14 

(77,8) 

4,6667 ,68599 

βοηθάει το παιδί να αναπτύξει αισθήματα 

αυτονομίας, αυτοεκτίμησης, 

πρωτοβουλίας και περηφάνειας 

0 

(0,0) 

0  

(0,0) 

2  

(11,1) 

4  

(22,2) 

12  

(66,7) 

4,5556 ,70479 

ενθαρρύνει το παιδί να αναδείξει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, ατομικές ανάγκες, 

ικανότητες και προσωπικά ενδιαφέροντα 

0 

(0,0) 

0  

(0,0) 

0  

(0,0) 

7  

(38,9) 

11  

(61,1) 

4,6111 ,50163 

επιτρέπει στο παιδί, το/τη νηπιαγωγό και 

τους γονείς να αξιολογούν τις 

δυνατότητες ή τις αδυναμίες του 

0 

(0,0) 

0  

(0,0) 

1  

(5,6) 

3  

(16,7) 

14  

(77,8) 

4,7222 ,57451 

 

Στον Πίνακα 6.69 παρουσιάζονται οι απόψεις των γονέων σχετικά με το ρόλο 

και την αξία των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού και των συνοπτικών 

εκθέσεων των νηπιαγωγών. Το 77,8% του ερευνητικού δείγματος των γονέων δήλωσε 

ότι οι κλίμακες ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού και οι συνοπτικές εκθέσεις των 

νηπιαγωγών βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου σκέψης και εξέλιξης του παιδιού 

στο μέγιστο βαθμό. Επίσης, το 66,7% του δείγματος των συμμετεχόντων δήλωσε ότι 

τα συγκεκριμένα εργαλεία του Work Sampling System συμβάλουν στην κατανόηση 

της ατομικής πορείας της μαθησιακής διαδικασίας του κάθε παιδιού σε κάθε χρονική 

περίοδο του σχολικού έτους στο μέγιστο βαθμό.  

Επιπλέον, τα δώδεκα από τα δεκαοχτώ άτομα του ερευνητικού δείγματος 

(66,7%) υποστήριξαν ότι οι κλίμακες ελέγχου ανάπτυξης και οι συνοπτικές εκθέσεις 

των νηπιαγωγών τους βοηθούν στο μέγιστο βαθμό να αντιληφθούν τις δυνατότητες 

αλλά και τις πιθανές αδυναμίες των παιδιών ενώ το ίδιο ποσοστό των γονέων (66,7%) 

δήλωσε ότι η χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων του Work Sampling System τους 

βοηθά να καταλάβουν την πρόοδο και την εξέλιξη των παιδιών τους όπως αυτή συνάδει 

με τις αρχές και τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος που εφαρμόζονται από 

τους/τις νηπιαγωγούς στην τάξη του νηπιαγωγείου. 

Επιπρόσθετα, το 66,7% του δείγματος των γονέων δήλωσε ότι οι κλίμακες 

ελέγχου ανάπτυξης και οι συνοπτικές εκθέσεις των νηπιαγωγών βοηθούν στο μέγιστο 
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βαθμό στην κατανόηση των πιθανών προβλημάτων συμπεριφοράς ή μαθησιακών 

δυσκολιών ενώ το 16,7% δήλωσε ότι τους βοηθάει σε μέτριο βαθμό. Τέλος, μεγάλο 

παρουσιάζεται το ποσοστό του δείγματος των γονέων (66,7%) που δήλωσε ότι με τη 

χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων του Work Sampling System γίνονται κατανοητά 

τόσο το ημερήσιο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο νηπιαγωγείο όσο και οι 

εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές μάθησης που συνάδουν με το τρέχον αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών και εφαρμόζονται από τους/τις νηπιαγωγούς. 

Πίνακας 6.69 

Η συμβολή των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού και των συνοπτικών εκθέσεων 

των νηπιαγωγών σύμφωνα με τους γονείς 

Οι κλίμακες ελέγχου ανάπτυξης του 

παιδιού και οι συνοπτικές εκθέσεις 

του/της νηπιαγωγού με βοηθούν να 

κατανοήσω ως γονέας 

Στον 

ελάχιστο 

βαθμό 

Σε 

μικρό 

βαθμό 

Σε 

μέτριο 

βαθμό 

Σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Στον 

μέγιστο 

βαθμό 

Mean Sd 

τον τρόπο σκέψης και εξέλιξης του 

παιδιού 

0 

(0,0) 

1  

(5,6) 

1  

(5,6) 

2  

(11,1) 

14  

(77,8) 

4,6111 ,84984 

την ατομική πορεία της μαθησιακής 

διαδικασίας του παιδιού σε κάθε 

χρονική περίοδο του σχολικού έτους 

0 

(0,0) 

0  

(0,0) 

1  

(5,6) 

5  

(27,8) 

12  

(66,7) 

4,6111 ,60768 

τις δυνατότητες αλλά και τις πιθανές 

αδυναμίες του παιδιού 

0 

(0,0) 

0 

 (0,0) 

2  

(11,1) 

4  

(22,2) 

12 

 (66,7) 

4,5556 ,70479 

την πρόοδο του παιδιού σύμφωνα με τις 

αρχές και τους στόχους του Αναλυτικού 

προγράμματος για το Νηπιαγωγείο 

0 

(0,0) 

0  

(0,0) 

1  

(5,6) 

5 

 (27,8) 

12  

(66,7) 

4,6111 ,60768 

το επίπεδο κατάκτησης γνώσεων, 

δεξιοτήτων ή συμπεριφορών από τα 

παιδιά 

0 

(0,0) 

0  

(0,0) 

1  

(5,6) 

5  

(27,8) 

12  

(66,7) 

4,6111 ,60768 

τα πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς ή 

μαθησιακών δυσκολιών 

0 

(0,0) 

0  

(0,0) 

3  

(16,7) 

3  

(16,7) 

12  

(66,7) 

4,5000 ,78591 
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το ημερήσιο πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου γενικότερα και τις 

εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

μάθησης ειδικότερα 

0 

(0,0) 

1  

(5,6) 

1  

(5,6) 

4  

(22,2) 

12  

(66,7) 

4,5000 ,85749 

 

 

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εργαλείου αξιολόγησης Work 

Sampling System 

 

Ο Πίνακας 6.70 αποτυπώνει τα πλεονεκτήματα από τη χρήση και εφαρμογή του 

εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System κατά το σχολικό έτος 2015-2016. 

Αναλυτικότερα, το 33,33% του δείγματος των γονέων θεωρεί ως σημαντικό 

πλεονέκτημα του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System ότι αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη καταγραφή και περιγραφή της μαθησιακής εξέλιξης των μικρών 

παιδιών, η οποία βασίζεται στις μαθησιακές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών του νηπιαγωγείου και αναδεικνύει σταδιακά τη χρονική εξέλιξη της προόδου 

των παιδιών. 

Επίσης, το 16,67% του δείγματος των γονέων συμφωνεί με την 

προαναφερόμενη δήλωση και συμπληρώνει ως σημαντικό πλεονέκτημα του εργαλείου 

αξιολόγησης Work Sampling System ότι συμβάλει στην κατανόηση των δυνατοτήτων 

και των αδυναμιών των παιδιών τόσο από τους γονείς όσο και από τους/τις  

εκπαιδευτικούς. Ένα χαμηλότερο ποσοστό του δείγματος των γονέων (11,11%) 

συμφωνεί με τις προαναφερόμενες δηλώσεις και συμπληρώνει στα πλεονεκτήματα του 

εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System ότι: α) αποτελεί ένα διαγνωστικό μέσο 

πιθανών μαθησιακών δυσκολιών ή προβλημάτων συμπεριφοράς του παιδιού, β) βοηθά 

στην κατανόηση του επιπέδου γνώσεων των παιδιών από τους γονείς, γ) συμβάλει στην 

ενεργό εμπλοκή του μαθητή σε διαδικασίες προσωπικής ανάπτυξης και στοχαστικής 

μάθησης, και δ) ενθαρρύνει τα μικρά παιδιά να αναδείξουν τις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντά τους και τις προσπάθειές τους. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό του δείγματος των 

γονέων (5,56%) αναφέρει ως σημαντικά πλεονεκτήματα του εργαλείου αξιολόγησης 

Work Sampling System τα εξής παρακάτω: α) συμβάλει στη συχνή ενημέρωση και 
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επικοινωνία μεταξύ νηπιαγωγείου και γονέων, και β) συνιστά μια πολύτιμη διαδικασία 

παιδαγωγικής τεκμηρίωσης των μαθησιακών εμπειριών των μικρών παιδιών. 

Πίνακας 6.70 

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling 

System σύμφωνα με τους γονείς 

Πλεονεκτήματα του WSS n % 

Συνιστά ολοκληρωμένη καταγραφή και περιγραφή της προόδου και της εξέλιξης του 

παιδιού βάσει των μαθησιακών περιοχών του Α.Π. του νηπιαγωγείου με χρονολογική 

σειρά 

6 33,33 

Συνιστά ολοκληρωμένη καταγραφή και περιγραφή της προόδου και της εξέλιξης του 

παιδιού βάσει των μαθησιακών περιοχών του Α.Π. του νηπιαγωγείου με χρονολογική 

σειρά και  βοηθά στην κατανόηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των παιδιών από 

τους γονείς και τους νηπιαγωγούς 

3 16,67 

Συνιστά ολοκληρωμένη καταγραφή και περιγραφή της προόδου και της εξέλιξης του 

παιδιού βάσει των μαθησιακών περιοχών του Α.Π. του νηπιαγωγείου με χρονολογική 

σειρά, βοηθά στην κατανόηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των παιδιών από 

τους γονείς και τους νηπιαγωγούς και αποτελεί διαγνωστικό μέσο πιθανών μαθησιακών 

δυσκολιών ή προβλημάτων συμπεριφοράς του παιδιού 

2 11,11 

Συμβάλει στην ενεργό εμπλοκή του μαθητή σε μια συνεχή διαδικασία προσωπικής 

ανάπτυξης και στοχαστικής μάθησης 
1 5,56 

Βοηθά στην κατανόηση του επιπέδου γνώσεων των παιδιών από τους γονείς, συμβάλει 

στην συχνή ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας και 

υποστηρίζει την ενεργό εμπλοκή του ίδιου του νηπίου στη διαδικασία της αξιολόγησης 

1 5,56 

Συνιστά ολοκληρωμένη καταγραφή και περιγραφή της προόδου και της εξέλιξης του 

παιδιού βάσει των μαθησιακών περιοχών του Α.Π. του νηπιαγωγείου με χρονολογική 

σειρά, βοηθά στην κατανόηση του επιπέδου γνώσεων των παιδιών από τους γονείς και 

συμβάλει στην ενεργό εμπλοκή του μαθητή σε μια συνεχή διαδικασία προσωπικής 

ανάπτυξης και στοχαστικής μάθησης  

2 11,11 

Συνιστά ολοκληρωμένη καταγραφή και περιγραφή της προόδου και της εξέλιξης του 

παιδιού βάσει των μαθησιακών περιοχών του Α.Π. του νηπιαγωγείου με χρονολογική 

σειρά αλλά και διαδικασία παιδαγωγικής τεκμηρίωσης των μαθησιακών εμπειριών των 

μικρών παιδιών 

1 5,56 

Συνιστά ολοκληρωμένη καταγραφή και περιγραφή της προόδου και της εξέλιξης του 

παιδιού βάσει των μαθησιακών περιοχών του Α.Π. του νηπιαγωγείου με χρονολογική 

2 11,11 
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σειρά, βοηθά στην κατανόηση του επιπέδου γνώσεων των παιδιών από τους γονείς και 

των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των παιδιών από τους γονείς και τους νηπιαγωγούς 

και ενθαρρύνει τα παιδιά να αναδείξουν τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα τους και τις 

προσπάθειες τους 

 

Όσον αφορά τα μειονεκτήματα από τη χρήση και εφαρμογή του εργαλείου 

αξιολόγησης Work Sampling System κατά το σχολικό έτος 2015-2016, αυτά 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.71 που ακολουθεί. Πιο συγκεκριμένα, το 44,44% των 

γονέων δεν αναγνώρισε κάποιο σημαντικό μειονέκτημα αναφορικά με το 

συγκεκριμένο εργαλείο αξιολόγησης. 

 Όμως, το 22,22% του δείγματος των γονέων διαπίστωσε ότι το εργαλείο 

αξιολόγησης Work Sampling System αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία για τους/τις 

νηπιαγωγούς καθώς η συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που αφορούν 

την ατομική αξιολόγηση κάθε παιδιού μεμονωμένα απαιτεί πολύ χρόνο. Επίσης, το 

11,11% του δείγματος των γονέων εντόπισε ως σημαντικό μειονέκτημα την πιθανότητα 

αδυναμίας από τους/τις νηπιαγωγούς να κάνουν καταγραφές όλων όσων συμβαίνουν 

μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου.  

Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειωθεί ότι ένα μικρό ποσοστό του δείγματος των 

γονέων (5,56%) αναδεικνύει μέσα από τις δηλώσεις του και άλλα σημαντικά 

μειονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης Work 

Sampling System, τα οποία είναι: α) η αξιολόγηση βάσει του εργαλείου αξιολόγησης 

Work Sampling System δε νοείται ως μια αυτόνομη και ανεξάρτητη διαδικασία, αν δεν 

υλοποιούνται ταυτόχρονα ενημερωτικές συναντήσεις νηπιαγωγών και γονέων, β) η 

πιθανή παρερμηνεία ή λανθασμένη ανάγνωση του αξιολογικού εργαλείου από τους 

γονείς μπορεί να μεταφέρει στα μικρά παιδιά άγχος, στρες ή ανεκπλήρωτες 

προσδοκίες, γ) η απουσία αριθμητικής κλίμακας στο αξιολογικό εργαλείο δεν βοηθάει 

πάντοτε στην ερμηνεία και την κατανόηση της εξέλιξης και της προόδου του παιδιού, 

και δ) η ύπαρξη του βασικού τρίπτυχου -φάκελος εργασιών (portfolio), βιβλίο προόδου 

(κλίμακες ελέγχου και ανάπτυξης) και συνοπτικές εκθέσεις νηπιαγωγών- κρίνεται 

ουσιαστική προϋπόθεση και απαραίτητη παράμετρος στη διαδικασία αξιολόγησης των 

μικρών παιδιών αλλιώς το εργαλείο αξιολόγησης Work Sampling System δεν μπορεί 

να γίνει κατανοητό μέσα από την αποσπασματική του χρήση. 
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Πίνακας 6.71 

Τα μειονεκτήματα του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System σύμφωνα με τους 

γονείς 

Μειονεκτήματα n % 

Συνιστά μια χρονοβόρα διαδικασία για τους νηπιαγωγούς η συλλογή, ανάλυση και 

ερμηνεία δεδομένων που αφορούν την ατομική αξιολόγηση κάθε παιδιού 
4 22,22 

Υπάρχει πιθανότητα αδυναμίας καταγραφής από τους νηπιαγωγούς όλων όσων 

συμβαίνουν στην τάξη 
2 11,11 

Δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομο εργαλείο αξιολόγησης αν δεν γίνουν 

ταυτόχρονα ενημερωτικές συναντήσεις νηπιαγωγών και γονέων 
1 5,56 

Η λανθασμένη ανάγνωση ή ερμηνεία του αξιολογικού εργαλείου από τους γονείς μπορεί 

να μεταφέρει στα παιδιά άγχος ή προσδοκίες που δεν υλοποιούνται 
1 5,56 

Η απουσία αριθμητικής κλίμακας δεν βοηθάει πάντα την ερμηνεία και την κατανόηση 

της προόδου του παιδιού 
1 5,56 

Δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομο εργαλείο αξιολόγησης αν δεν γίνουν 

ταυτόχρονα ενημερωτικές συναντήσεις νηπιαγωγών και γονέων και ότι είναι απαραίτητο 

το τρίπτυχο portfolio, βιβλίο προόδου και συνοπτικές εκθέσεις νηπιαγωγών αλλιώς το 

εργαλείο αξιολόγησης δεν μπορεί να γίνει κατανοητό αποσπασματικά 

1 5,56 

Κανένα μειονέκτημα 8 44,44 

 

Η εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία της αξιολόγησης 

 

Το Διάγραμμα 6.8 παρουσιάζει τις απαντήσεις των γονέων αναφορικά με την 

εμπλοκή τους στη διαδικασία της αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Όσον αφορά την 

άποψη των συμμετεχόντων σχετικά με την αναγκαιότητα συμμετοχής των γονέων στη 

διαδικασία της αξιολόγησης του νηπίου, το 55,6% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι οι 

γονείς πρέπει να εμπλέκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης ενώ το 44,4% του 

δείγματος των γονέων ήταν αρνητικό. 
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Διάγραμμα 6.8 Η εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία της αξιολόγησης 

Ο Πίνακας 6.72 παρουσιάζει τις απαντήσεις των γονέων αναφορικά με την 

εμπλοκή τους στις αξιολογικές διαδικασίες των μικρών παιδιών και τους ιδιαίτερους 

λόγους που οι ίδιοι πρέπει να συμμετέχουν. Αναλυτικότερα, το 27,78% του δείγματος 

των γονέων θεωρεί ότι η ενεργός εμπλοκή τους στη διαδικασία της αξιολόγησης των 

παιδιών συμβάλει στην ενημέρωσή τους για την πορεία και την εξέλιξη της μάθησης, 

της συμπεριφοράς ή/και της στασιμότητας του παιδιού σε κάποιους τομείς, στην από 

κοινού συνεργασία με το/τη νηπιαγωγό για την επίλυση πιθανών προβλημάτων και 

στην παροχή αλληλοβοήθειας και διαμοιρασμού απαραίτητων πληροφοριών για το 

παιδί. 

Επίσης, το 11,11% του δείγματος των γονέων θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή 

του στη διαδικασία αξιολόγησης των παιδιών καθώς αυτή αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της αλληλεπίδρασης γονέων και νηπιαγωγών προς όφελος της ανάπτυξης και 

της ευημερίας των μικρών παιδιών. Τέλος, σε χαμηλότερο ποσοστό (5,56%) οι γονείς 

πιστεύουν ότι με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης των παιδιών 

αποκτούν μια σφαιρική εικόνα του παιδιού μέσα από παρατηρήσεις στο σπίτι και στο 

ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον ενώ παράλληλα τους προσφέρεται η δυνατότητα 

να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους με ποικίλους και διαφορετικούς τρόπους σε σχέση με 

το/τη νηπιαγωγό. 

Πίνακας 6.72 

55,6%

44,4%
Ναι στη συμμετοχή των γονέων 
στην αξιολόγηση

Όχι στη συμμετοχή των γονέων 
στην αξιολόγηση
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Η εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία αξιολόγησης των μικρών παιδιών 

 Η εμπλοκή των γονέων στην αξιολόγηση n % 

Συμβάλει στην ενημέρωση της εξέλιξης της μάθησης, της συμπεριφοράς ή/και της 

στασιμότητας του παιδιού σε κάποιους τομείς και στην από κοινού συνεργασία 

νηπιαγωγών-γονέων για την επίλυση προβλημάτων 

3 16,67 

Αποτελεί μέρος της αλληλεπίδρασης γονιών-νηπιαγωγών προς όφελος της ανάπτυξης 

των παιδιών 
2 11,11 

Συμβάλει στην ενημέρωση της εξέλιξης της μάθησης, της συμπεριφοράς ή και της 

στασιμότητας του παιδιού σε κάποιους τομείς 
2 11,11 

Συμβάλει στην αλληλοβοήθεια και στο μοίρασμα απαραίτητων πληροφοριών 4 22,22 

Προσφέρει μια σφαιρική εικόνα του παιδιού μέσα από παρατηρήσεις στο σπίτι και 

βοηθάει έτσι συνολικά τη διαδικασία της αξιολόγησης 
1 5,56 

Συμβάλει στην ενημέρωση της εξέλιξης της μάθησης, της συμπεριφοράς ή/και της 

στασιμότητας του παιδιού σε κάποιους τομείς και ότι μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα 

στους γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά διαφορετικά ή και περισσότερο καμιά φορά από 

το/τη νηπιαγωγό 

1 5,56 

Συμβάλει στην ενημέρωση της εξέλιξης της μάθησης, της συμπεριφοράς ή/και της 

στασιμότητας του παιδιού σε κάποιους τομείς, στην από κοινού συνεργασία νηπιαγωγών-

γονέων για την επίλυση προβλημάτων και στην αλληλοβοήθεια και στο μοίρασμα 

απαραίτητων πληροφοριών 

5 27,78 

 

Όσον αφορά τους γονείς που είναι αρνητικοί με τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία αξιολόγησης των παιδιών, ο Πίνακας 6.73 παρουσιάζει τους λόγους που οι 

ίδιοι επικαλούνται. Πιο συγκεκριμένα, το 61,11% του δείγματος των γονέων δεν 

θεωρεί απαραίτητη την εμπλοκή του στη διαδικασία αξιολόγησης του παιδιού καθώς η 

αξιολογική διαδικασία των μικρών παιδιών που γίνεται από το/τη νηπιαγωγό είναι 

αρκετά περιεκτική και οργανωμένη.  

Επιπλέον, δύο από τα δεκαοχτώ  άτομα του ερευνητικού δείγματος των γονέων 

(11,11%) δήλωσαν ότι είναι δικαιολογημένη η απουσία τους από τη διαδικασία της 

αξιολόγησης γιατί είναι προτιμότερο και πιο ασφαλές η αξιολογική διαδικασία να 

πραγματοποιείται από το/τη νηπιαγωγό που διδάσκει στο παιδί. Παράλληλα, το ίδιο 

ποσοστό του δείγματος των γονέων (11,11%) συμφωνεί ότι η διαδικασία της 
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αξιολόγησης των μικρών παιδιών  αποτελεί αρμοδιότητα μόνο των νηπιαγωγών καθώς 

εντάσσεται στα καθημερινά τους εκπαιδευτικά καθήκοντα.  

Τέλος, το ένα από τα δεκαοχτώ άτομα του δείγματος των γονέων (5,56) δήλωσε 

ότι οι γονείς μπορούν να επηρεάσουν το/τη νηπιαγωγό, ο/η οποίος/α πρέπει να κάνει 

την τελική αξιολόγηση, δεν είναι αντικειμενικοί ως προς την κρίση τους απέναντι στα 

παιδιά, δεν έχουν προσωπική άποψη για τις δραστηριότητες που εφαρμόζονται στην 

τάξη από το/τη νηπιαγωγό, γι’ αυτό και είναι προτιμότερο και πιο ασφαλές να γίνεται 

από το/τη νηπιαγωγό που διδάσκει στο παιδί. 

Πίνακας 6.73 

Οι λόγοι άρνησης συμμετοχής των γονέων στη διαδικασία αξιολόγησης των μικρών 

παιδιών 

Οι γονείς δεν πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση διότι n % 

Η διαδικασία της αξιολόγησης που γίνεται από τους νηπιαγωγούς είναι αρκετά 

περιεκτική και οργανωμένη 
11 61,11 

Είναι προτιμότερο και πιο ασφαλές να γίνεται από το/τη νηπιαγωγό που διδάσκει στο 

παιδί 
2 11,11 

Δεν μπορούν να είναι αντικειμενικοί ως προς την κρίση τους απέναντι στα παιδιά 1 5,56 

Η αξιολόγηση του παιδιού είναι αρμοδιότητα καθαρά μόνο των νηπιαγωγών 2 11,11 

Δεν διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις για να αξιολογήσουν τα παιδιά 1 5,56 

Μπορούν να επηρεάσουν το/τη νηπιαγωγό, ο/η οποίος/α πρέπει να κάνει την τελική 

αξιολόγηση, δεν είναι αντικειμενικοί ως προς την κρίση τους στα παιδιά, δεν έχουν 

άποψη για τις δραστηριότητες που εφαρμόζονται στην τάξη από το/τη νηπιαγωγό και 

γι’ αυτό είναι προτιμότερο και πιο ασφαλές η αξιολόγηση να γίνεται από το/τη 

νηπιαγωγό που διδάσκει στο παιδί 

1 5,56 

 

Συμπληρωματικές απόψεις για την αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο 

 

Όσον αφορά τις επιπρόσθετες απόψεις των γονέων για την αξιολόγηση στο 

νηπιαγωγείο, το 83,3% του ερευνητικού δείγματος δεν έδωσε κάποια απάντηση. Ένα 

άτομο (5,56%) δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε ευχάριστα με όλη αυτή τη διαδικασία και 
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έμεινε με θετικές εντυπώσεις ενώ άλλο ένα άτομο δήλωσε ότι η αξιολόγηση είναι 

απαραίτητη να γίνεται από την είσοδο των παιδιών στο νηπιαγωγείο καθώς είναι ένας 

συμπληρωματικός τρόπος επιβεβαίωσης του παιδαγωγικού έργου που συμβάλει στην 

ανάπτυξη του παιδιού και ότι η διαδικασία της αξιολόγησης προσφέρει τα βέλτιστα 

αποτελέσματα στα ίδια τα παιδιά, όταν αυτά ενθαρρύνονται και αναγνωρίζονται ή 

επιβραβεύονται αντίστοιχα οι προσπάθειές τους. 

 Τέλος, ένα άτομο (5,56%) δήλωσε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή με τη 

διαδικασία της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο ώστε να μην οδηγούνται τόσο οι 

νηπιαγωγοί όσο και οι γονείς σε πιθανές συγκρίσεις μεταξύ των παιδιών και σε 

ανάλογες κατηγοριοποιήσεις. Επιπλέον, επισημάνθηκε από το ίδιο άτομο η ανάγκη 

υλοποίησης περισσότερων των τριών ενημερωτικών  συναντήσεων  όσον αφορά την 

πρόοδο, την εξέλιξη και τη συμπεριφορά των μικρών παιδιών στο νηπιαγωγείο. 

 

6.11.1 Συσχετίσεις μεταξύ των υποκλιμάκων 

 

Ο Πίνακας 6.74 παρουσιάζει τις συσχετίσεις μεταξύ των τριών υποκλιμάκων. 

Παρατηρείται ότι ο ρόλος της εφαρμογής της αξιολόγησης του νηπίου στην 

προσχολική εκπαίδευση συσχετίζεται θετικά τόσο με το ρόλο του φακέλου εργασιών 

(portfolio) ως μέσο αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο (Spearman’s ρ = 0,663; p = 0,003) 

όσο και με το ρόλο των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού (developmental 

checklists) και των συνοπτικών εκθέσεων του/της νηπιαγωγού (Spearman’s ρ = 0,763; 

p < 0,001). Επίσης, ο ρόλος του φακέλου εργασιών ως μέσο αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο συσχετίζεται θετικά με το ρόλο των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης του 

παιδιού και των συνοπτικών εκθέσεων του/της νηπιαγωγού (Spearman’s ρ = 0,737; p 

< 0,001). 

Πίνακας 6.74 

Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών αναφορικά με το ρόλο της εφαρμογής της 

αξιολόγησης, του φακέλου εργασιών, των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού και 

των συνοπτικών εκθέσεων των νηπιαγωγών  
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Ο ρόλος του φακέλου εργασιών 

(portfolio) ως μέσο 

αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο 

Ο ρόλος των κλιμάκων ελέγχου 

ανάπτυξης του παιδιού και των 

συνοπτικών εκθέσεων του/της 

νηπιαγωγού 

Ο ρόλος της εφαρμογής της 

αξιολόγησης του νηπίου στην 

προσχολική εκπαίδευση 

0,663 (p = 0,003) 0,763 (p < 0,001) 

Ο ρόλος του φακέλου εργασιών 

(portfolio) ως μέσο 

αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο 

– 0,737 (p < 0,001) 

 

6.11.2 Αξιολόγηση της επίδρασης του φύλου και του κοινωνικό-οικονομικού 

επιπέδου στις αντιδράσεις των γονιών 

 

Ο Πίνακας 6.75 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη 

επίδρασης της μεταβλητής του φύλου στις απόψεις των γονέων αναφορικά με το ρόλο 

της εφαρμογής της αξιολόγησης του νηπίου στην προσχολική εκπαίδευση, του 

φακέλου εργασιών (portfolio) ως μέσο αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και των κλιμάκων 

ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού και των συνοπτικών εκθέσεων του/της νηπιαγωγού. 

Παρατηρείται ότι το φύλο των συμμετεχόντων υποκειμένων δεν επηρεάζει στατιστικά 

σημαντικά τις αντίστοιχες απόψεις των γονέων.  

Πίνακας 6.75 

Αξιολόγηση της επίδρασης του φύλου στις απόψεις των γονέων  

 n Mean Sd p-value 

Ο ρόλος της εφαρμογής της 

αξιολόγησης του νηπίου στην 

προσχολική εκπαίδευση 

Άνδρας 5 33,60 1,673 

0,999 

Γυναίκα 13 33,08 3,252 

Ο ρόλος του φακέλου εργασιών 

(portfolio) ως μέσο αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο 

Άνδρας 5 28,00 2,550 

0,878 

Γυναίκα 13 27,77 2,421 
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Ο ρόλος των κλιμάκων ελέγχου 

ανάπτυξης του παιδιού και των 

συνοπτικών εκθέσεων του/της 

νηπιαγωγού 

Άνδρας 5 33,20 2,490 

0,683 

Γυναίκα 13 31,54 4,701 

 

Στον Πίνακα 6.76, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου για την 

ύπαρξη επίδρασης της μεταβλητής της επαγγελματικής κατάστασης στις απόψεις των 

γονέων αναφορικά με το ρόλο της εφαρμογής της αξιολόγησης του νηπίου στην 

προσχολική εκπαίδευση, του φακέλου εργασιών (portfolio) ως μέσο αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο και των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού και των συνοπτικών 

εκθέσεων του/της νηπιαγωγού. Παρατηρείται ότι η επαγγελματική κατάσταση και το 

είδος απασχόλησης δεν επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά τις απόψεις των γονέων. 

Πίνακας 6.76 

Αξιολόγηση της επίδρασης της επαγγελματικής κατάστασης στις απόψεις των γονέων  

 

n Mean Sd p-value 

Ο ρόλος της εφαρμογής της 

αξιολόγησης του νηπίου στην 

προσχολική εκπαίδευση 

Δημόσιος υπάλληλος 5 31,40 4,980 

0,608 
Ιδιωτικός υπάλληλος 8 33,88 1,356 

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 
4 34,25 0,957 

Ο ρόλος του φακέλου εργασιών 

(portfolio) ως μέσο αξιολόγησης 

στο νηπιαγωγείο 

Δημόσιος υπάλληλος 5 27,00 2,450 

0,415 
Ιδιωτικός υπάλληλος 8 28,00 2,564 

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 
4 28,75 2,500 

Ο ρόλος των κλιμάκων ελέγχου 

ανάπτυξης του παιδιού και των 

συνοπτικών εκθέσεων του/της 

νηπιαγωγού 

Δημόσιος υπάλληλος 5 30,60 6,427 

0,927 
Ιδιωτικός υπάλληλος 8 32,38 3,292 

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 
4 32,75 3,862 
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Ο Πίνακας 6.77 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη 

επίδρασης της μεταβλητής του μορφωτικού επιπέδου στις απόψεις των γονέων 

αναφορικά με το ρόλο της εφαρμογής της αξιολόγησης του νηπίου στην προσχολική 

εκπαίδευση, του φακέλου εργασιών (portfolio) ως μέσο αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο 

και των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού και των συνοπτικών εκθέσεων 

του/της νηπιαγωγού. Διαπιστώνεται ότι το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων 

υποκειμένων στην παρούσα έρευνα δεν επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τις 

αντίστοιχες απόψεις των γονέων. 

Πίνακας 6.77 

Αξιολόγηση της επίδρασης του μορφωτικού επιπέδου στις απόψεις των γονέων  

 n Mean Sd p-value 

Ο ρόλος της εφαρμογής της 

αξιολόγησης του νηπίου στην 

προσχολική εκπαίδευση 

Λύκειο 12 34,00 1,207 

0,317 

Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 5 31,00 4,690 

Ο ρόλος του φακέλου εργασιών 

(portfolio) ως μέσο αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο 

Λύκειο 12 28,42 2,275 

0,382 

Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 5 26,00 1,871 

Ο ρόλος των κλιμάκων ελέγχου 

ανάπτυξης του παιδιού και των 

συνοπτικών εκθέσεων του/της 

νηπιαγωγού 

Λύκειο 12 33,17 2,480 

0,322 

Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 5 28,60 6,107 

 

Τέλος, στον Πίνακα 6.78 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου για την 

ύπαρξη επίδρασης της μεταβλητής του αριθμού ατόμων ανά νοικοκυριό στις απόψεις 

των γονέων αναφορικά με το ρόλο της εφαρμογής της αξιολόγησης του νηπίου στην 

προσχολική εκπαίδευση, του φακέλου εργασιών (portfolio) ως μέσο αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο και των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού και των συνοπτικών 

εκθέσεων του/της νηπιαγωγού. Παρατηρείται ότι ο αριθμός ατόμων ανά νοικοκυριό 

δεν επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τις απόψεις των γονέων. 

Πίνακας 6.78 
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Αξιολόγηση της επίδρασης του αριθμού ατόμων ανά νοικοκυριό στις απόψεις των 

γονέων  

 

n Mean Sd p-value 

Ο ρόλος της εφαρμογής της 

αξιολόγησης του νηπίου στην 

προσχολική εκπαίδευση 

Δύο άτομα 2 34,50 0,707 

0,628 

Τρία άτομα 2 33,50 0,707 

Τέσσερα 

άτομα 
9 33,78 1,716 

Πέντε άτομα 4 31,25 5,560 

Ο ρόλος του φακέλου εργασιών 

(portfolio) ως μέσο αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο 

Δύο άτομα 2 30,00 0,000 

0,325 

Τρία άτομα 2 29,50 0,707 

Τέσσερα 

άτομα 
9 27,22 2,729 

Πέντε άτομα 4 28,00 1,828 

Ο ρόλος των κλιμάκων ελέγχου 

ανάπτυξης του παιδιού και των 

συνοπτικών εκθέσεων του/της 

νηπιαγωγού 

Δύο άτομα 2 33,00 2,828 

0,875 

Τρία άτομα 2 34,00 0,000 

Τέσσερα 

άτομα 
9 32,56 3,468 

Πέντε άτομα 4 30,50 7,048 

 

6.12 Συγκριτική συσχέτιση των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων και του 

ερωτηματολογίου των γονέων 

 

Από την επεξεργασία των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της παρούσας 

έρευνας, προέκυψαν σημαντικά στοιχεία αναφορικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης 

στο νηπιαγωγείο, το σκοπό και τη σημασία της για τους γονείς, τους/τις εκπαιδευτικούς 

και τα παιδιά, το ρόλο των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες αξιολόγησης και την αξία 

της εφαρμογής του portfolio στην αξιολόγηση των μικρών παιδιών. 
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Μελετώντας τα ευρήματα που προέκυψαν από τη συνέντευξη των γονέων στις 

δύο χρονικές φάσεις διαπιστώνεται, ότι οι γονείς αντιλαμβάνονται και περιγράφουν τη 

διαδικασία της αξιολόγησης των μικρών παιδιών στο νηπιαγωγείο ως μια διαδικασία 

καταγραφής της μαθησιακής εξέλιξης και ανάπτυξής τους. Πρόκειται για μια 

διαδικασία, η οποία βοηθά τον/την εκπαιδευτικό στην κατανόηση των επιτευγμάτων 

και των προσπαθειών των παιδιών, στον εντοπισμό μαθησιακών ελλείψεων και 

προβλημάτων, στη διαπίστωση επίτευξης των μαθησιακών στόχων και στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων προς όφελος των μικρών 

παιδιών. 

Συνάμα, η αξιολόγηση των μικρών παιδιών βοηθάει τους γονείς να 

ενημερώνονται με επάρκεια και να κατανοούν με σαφήνεια την ανάπτυξη και την 

εξέλιξη των παιδιών, καθώς προσφέρει μια ολιστική εικόνα των δυνατοτήτων και των 

προσπαθειών τους. Επιπλέον, η αξιολόγηση προσφέρει την ευκαιρία για συνεργασία 

και επικοινωνία με το νηπιαγωγείο αποβλέποντας στην ενίσχυση και στην υποστήριξη 

της εξέλιξης και της προόδου των παιδιών. Επίσης, σημαντικός και κυρίαρχος 

αναδεικνύεται ο ρόλος των νηπιαγωγών στην αξιολόγηση των μικρών παιδιών σε 

αντίθεση με το γονεϊκό ρόλο καθώς οι περισσότεροι γονείς αναγνωρίζουν ελάχιστα τη 

χρησιμότητα και την αξία της συμμετοχής τους στην αξιολόγηση των μικρών παιδιών. 

Παράλληλα, η χρήση του portfolio στην αξιολόγηση των μικρών παιδιών 

εκλαμβάνεται από την πλειοψηφία των γονέων ως ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό 

μέσο ανάδειξης των επιδόσεων και των επιτευγμάτων των παιδιών. 

Μελετώντας τα ευρήματα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο των γονέων 

που δόθηκε στο τέλος του σχολικού έτους διαπιστώνεται, ότι οι γονείς είναι θετικά 

προσκείμενοι στη χρήση της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο καθώς διευκολύνει την 

ενημέρωση και την επικοινωνία τους με το/τη νηπιαγωγό. Η πλειοψηφία των γονέων 

υποστηρίζει ότι η διαδικασία της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο συμβάλει στην 

καταγραφή της μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους. Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά αρκετοί γονείς, η αξιολόγηση των μικρών 

παιδιών βοηθάει το/τη νηπιαγωγό στην κατανόηση του επιπέδου των κατακτηθέντων 

γνώσεων και δεξιοτήτων, στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, στην 

αποτύπωση του μαθησιακού προφίλ των μικρών παιδιών και στον εντοπισμό παιδιών 

με μαθησιακά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς.  
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Παράλληλα, η εφαρμογή του φακέλου εργασιών (portfolio) αναγνωρίζεται από 

τους γονείς ως ένα χρήσιμο εργαλείο που εμπλέκει ενεργά τα παιδιά στη μάθηση, 

αποτυπώνει τη μαθησιακή πορεία τους και διευκολύνει, όσους εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, στην αποτίμηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των 

παιδιών. Αναφορικά με τη συμμετοχή των γονέων στην αξιολόγηση των παιδιών, οι 

περισσότεροι γονείς επιθυμούν την εμπλοκή τους διότι ενημερώνονται κατ’ αυτό τον 

τρόπο για την εξέλιξη των παιδιών τους, αποκτούν μια εικόνα για την πρόοδό τους και 

συνεργάζονται με το/τη νηπιαγωγό προς όφελος των παιδιών.       

Συνεπώς, συσχετίζοντας τα αποτελέσματα των ποσοτικών και ποιοτικών 

δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τα δύο ερευνητικά εργαλεία, διαπιστώνεται και 

επιβεβαιώνεται συνάμα η θετική στάση και ανταπόκριση των γονέων ως προς το σκοπό 

και την αξία της αξιολόγησης των μικρών παιδιών για όλους όσους εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, όπως και για τα θετικά αποτελέσματα της αξιοποίησης του 

φακέλου εργασιών (portfolio) ως μέσου εναλλακτικής αξιολόγησης των μικρών 

παιδιών. Η μόνη διαφορά που παρατηρείται εστιάζει στη συμμετοχή των γονέων στη 

διαδικασία της αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Η αντιπαραβολή των ποσοτικών 

ευρημάτων με τα ποιοτικά ευρήματα αποτυπώνεται συνοπτικά στον Πίνακα 6.79 που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 6.79 

Παράθεση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων 

Ποσοτικά δεδομένα (ερωτηματολόγιο) Ποιοτικά δεδομένα (συνέντευξη) 

Ορισμός της έννοιας της αξιολόγησης 

∙Διαδικασία αποτύπωσης της μαθησιακής 

ανάπτυξης και εξέλιξης των παιδιών, η οποία 

προσφέρει μια ολιστική εικόνα των δεξιοτήτων, 

των ικανοτήτων και της προόδου που 

σημειώνουν τα μικρά παιδιά κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους 

Ορισμός της έννοιας της αξιολόγησης 

∙Διαδικασία καταγραφής της μαθησιακής 

εξέλιξης και ανάπτυξης των παιδιών 

 

Ο σκοπός και η αξία της αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο 

∙Βοηθάει το/τη νηπιαγωγό: α) στην κατανόηση 

του επιπέδου των κατακτηθέντων γνώσεων και 

Ο σκοπός και η αξία της αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο 

∙Βοηθάει τον/την εκπαιδευτικό: α) στην 

κατανόηση των επιτευγμάτων και των 
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δεξιοτήτων των παιδιών, β) στη λήψη 

αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, γ) στην 

αποτύπωση του μαθησιακού προφίλ των μικρών 

παιδιών, και δ) στον εντοπισμό παιδιών με 

μαθησιακά προβλήματα ή προβλήματα 

συμπεριφοράς 

∙Διευκολύνει την ενημέρωση και την επικοινωνία 

των γονέων με το/τη νηπιαγωγό 

προσπαθειών των παιδιών, β) στον εντοπισμό 

μαθησιακών ελλείψεων και προβλημάτων, γ) στη 

διαπίστωση επίτευξης των μαθησιακών στόχων, 

και δ) στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

εφαρμογή διορθωτικών μέτρων προς όφελος των 

παιδιών 

∙Βοηθάει τους γονείς: α) να ενημερώνονται, και 

β) να κατανοούν επαρκώς την ανάπτυξη και την 

εξέλιξη των παιδιών, καθώς τους προσφέρεται 

μια ολιστική εικόνα των δυνατοτήτων και των 

προσπαθειών τους. 

∙Προσφέρει την ευκαιρία για συνεργασία και 

επικοινωνία με το νηπιαγωγείο αποσκοπώντας 

στη βελτίωση και υποστήριξη της εξέλιξης και 

της προόδου των παιδιών 

Οι εμπλεκόμενοι στην αξιολόγηση των παιδιών 

∙Οι γονείς εκφράζουν την επιθυμία τους να 

συμμετέχουν στην αξιολόγηση των παιδιών, 

διότι: α)  ενημερώνονται για την εξέλιξή τους, β) 

αποκτούν μια εικόνα για την πρόοδό τους, και γ) 

συνεργάζονται με το/τη νηπιαγωγό προς όφελος 

των παιδιών  

Οι εμπλεκόμενοι στην αξιολόγηση των παιδιών 

∙Ο/Η νηπιαγωγός αποτελεί το σημαντικό 

παράγοντα και κύριο υπεύθυνο που υλοποιεί την 

αξιολόγηση των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο 

Χρήση σημαντικών εργαλείων/μεθόδων 

αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο 

∙Ο φάκελος εργασιών (portfolio) του μαθητή 

είναι ένα σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης, 

καθώς: α) εμπλέκει με ενεργό τρόπο τα παιδιά 

στη μάθηση, β) αποτυπώνει την μαθησιακή 

πορεία τους, και γ) διευκολύνει όσους 

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία να 

αξιολογούν και να αποτιμούν τις δυνατότητες και 

τις αδυναμίες των παιδιών 

Χρήση σημαντικών εργαλείων/μεθόδων 

αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο 

∙Ο φάκελος εργασιών (portfolio) του μαθητή 

αποτελεί σημαντικό εργαλείο της αξιολόγησης, 

καθώς αναδεικνύει τις επιδόσεις και τα 

επιτεύγματα των παιδιών 

  

6.13 Συγκριτική συσχέτιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των 

στρατηγικών εκπαιδευτικού σχεδιασμού ως προς την αποτελεσματικότητα του 

εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System 
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Τα μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν με τη χρήση του μοντέλου 

αξιολόγησης Work Sampling System, όπως και οι αποφάσεις εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους από τα μέλη της 

έρευνας δράσης αναδεικνύουν με εμφανή τρόπο την αποτελεσματικότητα του 

εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System, που βασίζεται στην αξιολόγηση βάσει 

αναλυτικού προγράμματος και στην αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, ως προς 

τη χρήση του αφενός στην αξιολόγηση των μικρών παιδιών και αφετέρου στην 

εκπαιδευτική διαδικασία που υλοποιείται στο πεδίο της προσχολικής αγωγής. 

Ο βασικός σκοπός του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System είναι να 

βοηθήσει τον/την εκπαιδευτικό στην τεκμηρίωση και στην αξιολόγηση των 

δεξιοτήτων, των γνώσεων και των συμπεριφορών των μαθητών σε ένα αυθεντικό 

περιβάλλον καθημερινών δραστηριοτήτων και εμπειριών. Η αξιολόγηση αποτελεί τη 

βάση για τον προσδιορισμό του επιπέδου των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 

μαθητών σε συνάρτηση με τους μαθησιακούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης του 

βιβλίου προόδου των παιδιών (developmental checklists) κατά τη χρονική περίοδο του 

φθινοπώρου (Πίνακας 6.80) διαπιστώνεται, ότι τα περισσότερα παιδιά του ερευνητικού 

δείγματος εισήλθαν στο νηπιαγωγείο με αρκετές προϋπάρχουσες εμπειρίες, είτε από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον είτε από προηγούμενες δομές προσχολικής φροντίδας. 

Πίνακας 6.80 

Συνολική εικόνα κατακτηθέντων δεξιοτήτων των παιδιών ανά γνωστική περιοχή κατά 

την έναρξη φοίτησής τους στο νηπιαγωγείο 

Γνωστική περιοχή Επαρκής κατάκτηση 

δεξιοτήτων 

% 

Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη 

Η εικόνα για τον εαυτό μου 

Αυτοέλεγχος (αυτοκυριαρχία, αυτοπειθαρχία) 

Προσεγγίσεις για μάθηση 

Αλληλεπίδραση με τους άλλους 

 

45,0 

62,5 

50,0 

65,0 



 

                                                                      596 

Γλώσσα και αναδυόμενος γραμματισμός 

Ακρόαση 

Προφορικός λόγος 

Ανάγνωση 

Γραπτός λόγος 

 

92,5 

51,25 

20,71 

16,0 

Μαθηματικά 

Διαδικασίες και πρακτικές 

Αριθμοί 

Μαθηματικές πράξεις και αλγεβρική σκέψη 

Μετρήσεις 

Ανάλυση δεδομένων 

Γεωμετρία 

 

33,75 

33,33 

3,3 

32,5 

5,0 

28,33 

Φυσικές Επιστήμες 

Δεξιότητες και πρακτικές 

Φυσικές Επιστήμες 

Βιολογία 

Επιστήμες της γης (γεωεπιστήμες) 

 

10,0 

1,6 

1,6 

28,33 

Κοινωνικές Επιστήμες 

Άνθρωποι, παρελθόν και παρόν 

Η αλληλεξάρτηση των ανθρώπων 

Πολιτικά δικαιώματα και κυβέρνηση 

Οι άνθρωποι και ο τόπος που ζούνε 

 

3,33 

10,0 

80,0 

21,66 

Τέχνη 

Έκφραση και αναπαράσταση 

Κατανόηση και αναγνώριση 

 

76,66 

85,0 

Φυσική Αγωγή και Ανάπτυξη 

Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας 

 

87,5 
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Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας 

Αυτό-φροντίδα, υγεία και ασφάλεια 

100,0 

90,0 

Πληροφορική: Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

Γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και δημιουργώ 

Επικοινωνώ και συνεργάζομαι 

Διερευνώ, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις 

Τ.Π.Ε. 

Οι Τ.Π.Ε. στην κοινωνία και τον πολιτισμό 

 

20,0 

0,0 

27,5 

 

80,0 

 

Προκειμένου ο/η νηπιαγωγός να ενθαρρύνει όλα τα παιδιά να επιδείξουν τις 

γνώσεις τους και να βελτιώσουν την εξέλιξή τους, σχεδίασε την εκπαιδευτική 

διαδικασία, ανακαλύπτοντας μέσα από τα δεδομένα που προέκυψαν από τη χρήση του 

εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System αφενός τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, 

τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των μικρών παιδιών και αφετέρου τις πτυχές των 

διδακτικών πρακτικών που εφαρμόστηκαν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ως εκ 

τούτου, αξιοποιώντας τα αξιολογικά δεδομένα που προέκυψαν από τη χρήση του 

εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System διαπιστώθηκε, ότι το συγκεκριμένο 

μοντέλο αξιολόγησης αποτελεί το κλειδί για την παροχή βοήθειας και ενίσχυσης 

στον/στην εκπαιδευτικό ώστε να λάβει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές αποφάσεις.  

Προχωρώντας στην ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 

στατιστικής ανάλυσης του βιβλίου προόδου των παιδιών (developmental checklists) 

κατά τη χρονική περίοδο του χειμώνα (Πίνακας 6.81) διαπιστώνεται, ότι τα παιδιά 

παρουσίασαν την προσδοκώμενη εξέλιξη και την αναμενόμενη πρόοδο βάσει των 

μαθησιακών στόχων και επιδιώξεων του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Η χρήση 

του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System ανέδειξε την προσπάθεια των 

εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της συνεργατικής έρευνας δράσης, να αναστοχαστούν 

πάνω στα αξιολογικά δεδομένα των μικρών παιδιών και να κατανοήσουν την πορεία 

της μάθησης κάθε παιδιού, αποσκοπώντας στην οργάνωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, στην αναθεώρηση των 

εκπαιδευτικών πρακτικών και στη βελτίωση της εξέλιξης και της ανάπτυξης των 

μικρών μαθητών. 
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Πίνακας 6.81 

Συνολική εικόνα κατακτηθέντων δεξιοτήτων των παιδιών ανά γνωστική περιοχή κατά τη 

μέση της σχολικής χρονιάς 

Γνωστική περιοχή Επαρκής κατάκτηση 

δεξιοτήτων 

% 

Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη 

Η εικόνα για τον εαυτό μου 

Αυτοέλεγχος (αυτοκυριαρχία, αυτοπειθαρχία) 

Προσεγγίσεις για μάθηση 

Αλληλεπίδραση με τους άλλους 

 

70,0 

87,0 

85,0 

90,0 

Γλώσσα και αναδυόμενος γραμματισμός 

Ακρόαση 

Προφορικός λόγος 

Ανάγνωση 

Γραπτός λόγος 

 

97,5 

71,25 

37,14 

39,0 

Μαθηματικά 

Διαδικασίες και πρακτικές 

Αριθμοί 

Μαθηματικές πράξεις και αλγεβρική σκέψη 

Μετρήσεις 

Ανάλυση δεδομένων 

Γεωμετρία 

 

63,75 

61,66 

21,66 

75,0 

50,0 

66,66 

Φυσικές Επιστήμες 

Δεξιότητες και πρακτικές 

Φυσικές Επιστήμες 

Βιολογία 

 

50,0 

35,0 

66,6 
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Επιστήμες της γης (γεωεπιστήμες) 78,33 

Κοινωνικές Επιστήμες 

Άνθρωποι, παρελθόν και παρόν 

Η αλληλεξάρτηση των ανθρώπων 

Πολιτικά δικαιώματα και κυβέρνηση 

Οι άνθρωποι και ο τόπος που ζούνε 

 

30,0 

60,0 

92,5 

63,33 

Τέχνη 

Έκφραση και αναπαράσταση 

Κατανόηση και αναγνώριση 

 

98,33 

100,0 

Φυσική Αγωγή και Ανάπτυξη 

Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας 

Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας 

Αυτό-φροντίδα, υγεία και ασφάλεια 

 

100,0 

100,0 

92,5 

Πληροφορική: Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

Γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και δημιουργώ 

Επικοινωνώ και συνεργάζομαι 

Διερευνώ, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις 

Τ.Π.Ε. 

Οι Τ.Π.Ε. στην κοινωνία και τον πολιτισμό 

 

45,0 

0,0 

57,5 

 

100,0 

 

Μελετώντας τη συνολική εικόνα των δεξιοτήτων, γνώσεων και συμπεριφορών 

των παιδιών του παρόντος ερευνητικού δείγματος (Πίνακας 6.82) διαπιστώνεται, ότι 

στο τέλος του σχολικού έτους τα περισσότερα παιδιά έχουν κατακτήσει αρκετές από 

τις επιδιωκόμενες δεξιότητες κάθε γνωστικής περιοχής που προσδιορίζεται από τους 

στόχους του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (2003) και του Προγράμματος σπουδών 

νηπιαγωγείου (2014β). 

Πίνακας 6.82 



 

                                                                      600 

Συνολική εικόνα κατακτηθέντων δεξιοτήτων των παιδιών ανά γνωστική περιοχή πριν 

την αποφοίτησή τους από το νηπιαγωγείο 

Γνωστική περιοχή Επαρκής κατάκτηση 

δεξιοτήτων 

% 

Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη 

Η εικόνα για τον εαυτό μου 

Αυτοέλεγχος (αυτοκυριαρχία, αυτοπειθαρχία) 

Προσεγγίσεις για μάθηση 

Αλληλεπίδραση με τους άλλους 

 

90,0 

97,5 

98,75 

98,75 

Γλώσσα και αναδυόμενος γραμματισμός 

Ακρόαση 

Προφορικός λόγος 

Ανάγνωση 

Γραπτός λόγος 

 

100,0 

90,0 

66,42 

67,0 

Μαθηματικά 

Διαδικασίες και πρακτικές 

Αριθμοί 

Μαθηματικές πράξεις και αλγεβρική σκέψη 

Μετρήσεις 

Ανάλυση δεδομένων 

Γεωμετρία 

 

90,0 

100,0 

55,0 

97,5 

70,0 

95,0 

Φυσικές Επιστήμες 

Δεξιότητες και πρακτικές 

Φυσικές Επιστήμες 

Βιολογία 

Επιστήμες της γης (γεωεπιστήμες) 

 

78,75 

80,0 

86,66 

93,33 
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Κοινωνικές Επιστήμες 

Άνθρωποι, παρελθόν και παρόν 

Η αλληλεξάρτηση των ανθρώπων 

Πολιτικά δικαιώματα και κυβέρνηση 

Οι άνθρωποι και ο τόπος που ζούνε 

 

66,66 

91,66 

100,0 

90,0 

Τέχνη 

Έκφραση και αναπαράσταση 

Κατανόηση και αναγνώριση 

 

98,33 

100,0 

Φυσική Αγωγή και Ανάπτυξη 

Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας 

Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας 

Αυτό-φροντίδα, υγεία και ασφάλεια 

 

100,0 

100,0 

95,0 

Πληροφορική: Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

Γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και δημιουργώ 

Επικοινωνώ και συνεργάζομαι 

Διερευνώ, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις 

Τ.Π.Ε. 

Οι Τ.Π.Ε. στην κοινωνία και τον πολιτισμό 

 

62,5 

55,0 

87,5 

 

100,0 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης 

Work Sampling System αποτέλεσαν επιπρόσθετα για το/τη νηπιαγωγό προγνωστικό 

δείκτη όσον αφορά τη σχολική ετοιμότητα των παιδιών, αναδεικνύοντας το μέγεθος 

των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους μέσα από την αποτύπωση του μαθησιακού 

τους προφίλ. Ο όρος “σχολική ετοιμότητα” αφορά τη συνολική ωριμότητα των παιδιών 

σε κοινωνικο-συναισθηματικό, ψυχοκινητικό, γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο. Η 

αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας των προνηπίων και των νηπίων ως αναπόσπαστο 

κομμάτι της ίδιας της μαθησιακής διαδικασίας ανέδειξε τις αυθεντικές συνθήκες της 

συγκεκριμένης τάξης του νηπιαγωγείου, μέσω της χρήσης της εναλλακτικής 

αξιολόγησης, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιάφεροντα των μικρών μαθητών σε 
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συνάρτηση με το αναπτυξιακό τους επίπεδο, τεκμηρίωσε την εξέλιξή τους στο 

πέρασμα του σχολικού έτους και περιέγραψε την πρόοδό τους σε σχέση με τους 

επιδιωκόμενους μαθησιακούς και διδακτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών που εφαρμόζεται στο νηπιαγωγείο. 

Τα αξιολογικά δεδομένα που απορρέουν από τη διαμορφωτική-εναλλακτική 

αξιολόγηση σε συνδυασμό με τους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς των νηπιαγωγών 

αντανακλούν με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο το επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών που 

κατακτήθηκε την τρέχουσα σχολική χρονιά συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην 

επιτυχή αντάποκριση τόσο των προνηπίων στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου όσο και 

των νηπίων στις απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου κατά τη μελλοντική τους 

μετάβαση σε αυτό. Παράλληλα, ο πλούτος των δεδομένων που προέκυψαν από την 

εφαρμογή της εναλλακτικής αξιολόγησης με τη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης 

Work Sampling System και η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μικρών 

παιδιών διευκόλυναν σε μεγάλο βαθμό τους/τις εκπαιδευτικούς να οδηγθούν στο τέλος 

του σχολικού έτους σε συμπεράσματα και να καταλήξουν σε διαπιστώσεις και 

προτάσεις για τη μελλοντική υποστήριξη μαθητών που χρειάζονται πιθανή πρόσθετη 

εξειδικευμένη βοήθεια εν όψει της μετάβασής τους στο Δημοτικό σχολείο.  

Η ανάλυση και η ερμηνεία τόσο των μαθησιακών αποτελεσμάτων όσο και των 

αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού ως προς τη διαμορφωτική αξιολόγηση των 

μικρών παιδιών ανέδειξε την αξία και τη σημαντικότητα της χρήσης των εναλλακτικών 

προσεγγίσεων αξιολόγησης στο χώρο του νηπιαγωγείου και επιβεβαίωσε την 

αποτελεσματικότητα του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System στην 

υποστήριξη της μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών μέσα από τις στρατηγικές και 

τις πρακτικές που οργάνωσαν και σχεδίασαν οι νηπιαγωγοί βάσει των αξιολογικών 

δεδομένων.   

 

6.14  Αποτίμηση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας του 

εργαλείου Work Sampling System  

 

Η εφαρμογή και η αξιοποίηση του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling 

System σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτέλεσε ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο 
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προκειμένου να αποτυπωθεί η εξελικτική πορεία της μάθησης των μικρών παιδιών και 

να ενισχυθεί ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών ως προς τη λήψη αποφάσεων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 

δομή του συγκεκριμένου εργαλείου είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

αξιολογεί αφενός τα επιτεύγματα και τις επιδόσεις των μικρών παιδιών και αφετέρου 

να διευκολύνει τον/την εκπαιδευτικό στην οργάνωση και το σχεδιασμό της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Αποτιμώντας συνοπτικά την προβλεψιμότητα και την αποτελεσματικότητα του 

εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System διαπιστώνεται, ότι η αξιοποίηση του 

διασκευασμένου εργαλείου στα πρότυπα της ελληνικής προσχολικής εκπαίδευσης και 

αγωγής ανταποκρίθηκε επαρκώς για τις ανάγκες της διαμορφωτικής αξιολόγησης των 

μικρών παιδιών. Στο Ημερολόγιο του Εκπαιδευτικού καταγράφονται αναλυτικά 

μερικές χαρακτηριστικές σκέψεις: 

«…μέσα από το εργαλείο αξιολόγησης WSS φάνηκε όλη η πορεία και η πρόοδος 

των παιδιών. Το συγκεκριμένο εργαλείο κατάφερε να εστιάσει τόσο στη διαδικασία 

κατάκτησης της γνώσης από τα μικρά παιδιά όσο και στα αποτελέσματα αυτής της 

διαδικασίας» (Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 189). 

«Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις μαθησιακές επιδιώξεις του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών που εφαρμόζεται στο νηπιαγωγείο, η διασκευή του 

εργαλείου αξιολόγησης WSS στα ελληνικά υποστήριξε τους/τις εκπαιδευτικούς να 

οργανώσουν τις παρατηρήσεις τους, να καθοδηγηθούν με σαφή κριτήρια στη συλλογή 

των πληροφοριών και των δεδομένων, να εστιάσουν στις διαφορετικές στρατηγικές 

μάθησης που χρησιμοποιούν τα παιδιά και να κατανοήσουν την αναπτυξιακή πορεία των 

μαθητών σε όλες τις γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος, ενθαρρύνοντας 

ταυτόχρονα τόσο τη συμμετοχή των παιδιών όσο και των γονέων» (Ημερολόγιο 

Εκπαιδευτικού, σελ. 191). 

«Οι γνωστικές περιοχές που υποστηρίζονται και καλύπτονται από το εργαλείο 

αξιολόγησης WSS είναι παρεμφερείς σχεδόν με τις αντίστοιχες γνωστικές περιοχές των 

ελληνικών αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. Αν και απουσιάζει η γνωστική περιοχή 

των Τ.Π.Ε. στο WSS, στο σύνολό του το συγκεκριμένο εργαλείο αξιολόγησης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από τους/τις νηπιαγωγούς ως μια εναλλακτική 

προσέγγιση διαμορφωτικής αξιολόγησης συνδυάζοντας την αξιολόγηση βάσει 
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αναλυτικού προγράμματος με την αξιολόγηση βάσει της επίδοσης των παιδιών» 

(Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 196). 

«…δεν υπάρχουν στην Ελλάδα ανάλογες μεταφρασμένες κλίμακες ελέγχου 

ανάπτυξης των παιδιών, όπως αυτές του παρόντος εργαλείου…Το portfolio σίγουρα 

εφαρμόζεται, σε αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα χρησιμοποιείται αρκετά...αλλά και η 

περιγραφική αξιολόγηση μέσα από τις συνοπτικές εκθέσεις, όπως προτείνονται σε αυτό 

το εργαλείο, δεν είναι αρκετά οικεία για την ελληνική προσχολική εκπαίδευση…» 

(Ημερολόγιο του Εκπαιδευτικού, σελ. 197). 

Παράλληλα, η αξιοποίηση του διασκευασμένου εργαλείου αξιολόγησης Work 

Sampling System, όπως προκύπτει από την παρούσα έρευνα, επίδρασε σε σημαντικό 

βαθμό στην ανατροφοδότηση και τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών. 

Αναμφισβήτητα, μια αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα βοηθά τους/τις 

εκπαιδευτικούς να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές και 

κοινωνικές ανάγκες των παιδιών και να σχεδιάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία 

βασιζόμενοι/ες τόσο στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών όσο και 

στις ικανότητες και τα ενδιαφερόντα των παιδιών προκειμένου να διασφαλίσουν και 

να προωθήσουν την κοινωνική ανάπτυξη αλλά και την εκπαιδευτική μάθηση όλων των 

παιδιών. Στο Ημερολόγιο του Εκπαιδευτικού αναφέρεται χαρακτηριστικά: 

«…μάθαμε τόσα πράγματα για τα παιδιά μέσα από το εργαλείο που πιθανό να 

μην τα γνωρίζαμε, αν αξιοποιούσαμε άλλες εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης…»  

(Ημερολόγιο του Εκπαιδευτικού, σελ. 189). 

«…συνήθως, στο παρελθόν, κάναμε την αξιολόγηση των παιδιών για να δούμε 

την πρόοδό τους, να καταλάβουμε αν πέτυχαν οι στόχοι που είχαμε θέσει και για να 

ενημερώσουμε τους γονείς…το συγκεκριμένο εργαλείο με έκανε να σκεφτώ συνολικά το 

καθημερινό εκπαιδευτικό έργο που παρέχω στο νηπιαγωγείο…με βοήθησε, εν τέλει, να 

κάνω εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς μαζί με τα παιδιά για τα παιδιά…» (Ημερολόγιο του 

Εκπαιδευτικού, σελ. 190). 

Τέλος, το τρίπτυχο του εργαλείου αξιολόγησης WSS που περιλάμβανε τις 

κλίμακες ελέγχου ανάπτυξης των παιδιών, το portfolio και τις συνοπτικές εκθέσεις 

αποτέλεσε για τους/τις εκπαιδευτικούς τον κρίσιμο σύνδεσμο για να αξιοποιηθεί και 

να συντονιστεί η παρατήρηση και η αξιολόγηση με το σχεδιασμό και τη λήψη 

αποφάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 
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και η ενίσχυση της μάθησης και της εξέλιξης των μικρών παιδιών. Στο Ημερολόγιο 

του Εκπαιδευτικού καταγράφονται αναλυτικότερα μερικές χαρακτηριστικές σκέψεις: 

«…πόσο χρήσιμες τελικά ήταν οι κλίμακες ελέγχου ανάπτυξης των παιδιών, το 

portfolio και οι συνοπτικές εκθέσεις…για μένα ήταν ένας χρήσιμος οδηγός για κάθε 

μαθητή ξεχωριστά ώστε να κατανοώ τι έχει μάθει και πώς, τι τον κινητοποιεί και τον 

ενδιαφέρει, ποια είναι η αλληλεπίδρασή του τόσο με το περιεχόμενο της μάθησης όσο και 

με τα αποτελέσματά της αλλά και ένα μέσο ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας 

με τους γονείς όλων των παιδιών της τάξης μας…» (Ημερολόγιο του Εκπαιδευτικού, 

σελ. 197). 

«…όταν συνδυάζεις τόσα πολλά αξιολογικά εργαλεία, όπως είναι το portfolio, οι 

κλίμακες ελέγχου και οι συνοπτικές αναφορές, έχεις μια πλήρη και σαφή εικόνα για την 

εξέλιξη και την πορεία της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας…»  (Ημερολόγιο του 

Εκπαιδευτικού, σελ. 190). 

«…οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα γίνονται πιο σαφή και 

κατανοητά μέσα από τις τεχνικές που χρησιμοποιεί το παρόν εργαλείο 

αξιολόγησης…δείχνει πιο αντικειμενική και πιο έγκυρη η αξιολόγηση…έχεις τόσα 

τεκμήρια στα χέρια σου…μπορείς να εκτιμήσεις τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των 

παιδιών και να διαπιστώσεις συγκεκριμένες ανάγκες για βελτίωση…ταυτόχρονα 

διαπιστώνεις τις επιδόσεις των παιδιών ενώ έχεις τη δυνατότητα να βελτιώσεις συνάμα 

τη μάθηση και τη διδασκαλία…» (Ημερολόγιο του Εκπαιδευτικού, σελ. 198). 

«…έχεις σε αναλυτική μορφή πολλαπλά επίπεδα της επίδοσης των παιδιών μέσα 

από ποικίλα αξιολογικά μέσα, τα οποία σου δίνουν πολλά στοιχεία και πληροφορίες από 

πολλές πηγές…έτσι, μπορείς να δεις την πορεία των μαθητών προς την κατάκτηση των 

στόχων και να βελτιώσεις την επίδοση των παιδιών μέσα από αυθεντικές-πραγματικές 

καταστάσεις…» (Ημερολόγιο του Εκπαιδευτικού, σελ. 196). 

 

6.15 Συνολική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της έρευνας δράσης 

 

Κάνοντας μια συνοπτική αποτίμηση της ερευνητικής διαδικασίας μέσα από τις 

καταγραφές στο ημερολόγιο του ερευνητή-εκπαιδευτικού, την εφαρμογή του 
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εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System και την παρατήρηση ως προς τη χρήση 

του με τα μικρά παιδιά, τις συνεντεύξεις και το ερωτηματολόγιο των γονέων προκύπτει 

ότι η έρευνα δράσης αποτέλεσε την κατάλληλη ποιοτική προσέγγιση για την 

αποτύπωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

έρευνας. Μέσα από την έρευνα δράσης, οι εκπαιδευτικοί κατανόησαν την κατάσταση 

που τους απασχολεί, εξέτασαν τις πρακτικές τους και κατέβαλαν αξιόλογες 

προσπάθειες με σκοπό τη βελτίωση, την αλλαγή και το μετασχηματισμό των συνθηκών 

που διαμορφώνουν τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές μέσα στην τάξη του 

νηπιαγωγείου. 

Η έρευνα δράσης που υλοποιήθηκε ήταν μια παρέμβαση μικρής κλίμακας στη 

λειτουργία του αυθεντικού παιδαγωγικού πλαισίου του νηπιαγωγείου με συμμετοχικό, 

διαλεκτικό, δημοκρατικό, συνεργατικό και λειτουργικό χαρακτήρα ως προς τα 

εμπλεκόμενα μέλη (εκπαιδευτικοί, διευκολυντές, κριτικοί φίλοι). Το σημαντικότερο 

πλεονέκτημα που αναδείχθηκε από την παρούσα έρευνα ήταν η δυνατότητα του 

ερευνητή-εκπαιδευτικού και των μελών της ομάδας της έρευνας δράσης να μελετούν 

με κριτική και αναστοχαστική διάθεση τα αποτελέσματα των παιδαγωγικών πρακτικών 

που χρησιμοποίησαν, να αλλάζουν τις πρακτικές τους βάσει των εξαγόμενων 

συμπερασμάτων και να παρεμβαίνουν διαμορφωτικά στη διδακτική και μαθησιακή 

διαδικασία, βελτιώνοντας προς το μέγιστο τις συνθήκες και το πλαίσιο της 

παιδαγωγικής πράξης. 

Στην αρχή της έρευνας δράσης διαπιστώθηκαν αρκετές διαφορετικές 

πεποιθήσεις και πρακτικές από τα μέλη της ομάδας όσον αφορά τις προσωπικές τους 

θεωρίες για την αξιολόγηση των μικρών παιδιών στο νηπιαγωγείο. Οι εκπαιδευτικοί 

του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου δίνουν έμφαση στην αξιολόγηση των παιδιών μέσα 

από τη χρήση του portfolio και αξιοποιούν τα αποτελέσματα αποκλειστικά για την 

ενημέρωση των γονέων. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί όμως δε συνδέουν τη διαδικασία της 

αξιολόγησης με τη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού ούτε αναφέρονται στο 

ρόλο ή τη συμμετοχή των παιδιών και των γονέων στην αξιολογική διαδικασία, με 

αποτέλεσμα να παραβλέπουν τη σημαντικότητα της εμπλοκής των παιδιών και των 

γονέων στις διαδικασίες της αξιολόγησης. Οι σημαντικότερες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν δε αφορούν την ελλιπή τους επιμόρφωση στο αντικείμενο της 

αξιολόγησης, το μεγάλο αριθμό παιδιών που έχουν στην τάξη τους και την έλλειψη του 

προσωπικού χρόνου. 
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Έτσι, η υλοποίηση ομαδικών συναντήσεων στο τέλος κάθε μήνα με 

ανατροφοδοτικό και αναστοχαστικό χαρακτήρα υπήρξε καθοριστική για την 

υποστήριξη των μελών της ομάδας της έρευνας δράσης προκειμένου να ενισχυθεί ο 

μετασχηματισμός των αρχικών απόψεων των συμμετεχόντων βοηθώντας τους/τις 

νηπιαγωγούς κατ’ αυτό τον τρόπο να προβληματιστούν, να αμφισβητήσουν τις 

παγιωμένες πρακτικές τους, να επανεξετάσουν τις αρχικές τους ιδέες και προσωπικές 

θεωρίες και να στοχαστούν νέες εναλλακτικές πρακτικές για το ζήτημα της 

αξιολόγησης των μικρών παιδιών στο νηπιαγωγείο, της διασύνδεσής της με τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό και του ρόλου των γονέων στην αξιολόγηση των παιδιών τους. 

Το κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο, η ανελλιπής υποστήριξη του “διευκολυντή”, ο 

δημοκρατικός διάλογος των μελών, η έκφραση σκέψεων, ανησυχιών, αποριών, 

προβληματισμών και προτάσεων προς επίλυση διαμόρφωσαν εν τέλει την πορεία της 

έρευνας δράσης και συν-διαμόρφωσαν τους στόχους του παρόντος ερευνητικού 

εγχειρήματος. 

Ως εκ τούτου, η παρούσα έρευνα δράσης αποτέλεσε το εφαλτήριο για την 

αλλαγή στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία μέσα από την αξιοποίηση της 

εναλλακτικής-αυθεντικής αξιολόγησης των μικρών παιδιών και της διασύνδεσής της 

με τη διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο νηπιαγωγείο. Αναλυτικότερα, 

κατά την άποψη της συμμετέχουσας νηπιαγωγού της τάξης, η έρευνα δράσης ήταν:  

«…μια ευχάριστη, παραγωγική και συνάμα δύσκολη έως χρονοβόρα διαδικασία 

που μου έδωσε όμως την ευκαιρία, μέσα από τη γνώση και την εμπειρία, να αφουγκραστώ 

τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις περί αξιολόγησης των παιδιών, να κατανοήσω 

καλύτερα τα οφέλη από την υιοθέτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων αξιολόγησης, να 

προβληματιστώ για τις προσωπικές μου πρακτικές σε αυτό το θέμα, να συνεργαστώ με 

συναδέλφους ώστε να προβώ σε διορθωτικές αλλαγές, να σκεφτώ ένα βήμα πιο κάτω, να 

ανοιχτώ σε νέες καινοτόμες προκλήσεις και να δοκιμάσω κάτι καινούριο στην τάξη μου 

με τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσω» (Ημερολόγιο 

Εκπαιδευτικού, σελ. 147). 

Η αξιοποίηση της εναλλακτικής αξιολόγησης, μέσω της εφαρμογής στην πράξη 

του εργαλείου αξιολόγησης WSS, αποτέλεσε μια ουσιαστική αλλαγή απέναντι στις 

υπάρχουσες προτάσεις για την αξιολόγηση των μικρών παιδιών, όπως αυτές 

αναδεικνύονται και αναφέρονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (2003), στον 
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Οδηγού Νηπιαγωγού (2006), στον Οδηγό εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα σπουδών 

για το νηπιαγωγείο (2014α) και στο Πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου (2014β). 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία και τα οφέλη της εφαρμογής εναλλακτικών προσεγγίσεων 

αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο, η ομάδα δράσης δοκίμασε στην πράξη με λειτουργικό 

και ολοκληρωμένο τρόπο το εργαλείο αξιολόγησης Work Sampling System, 

συμμετείχε σε αναστοχαστικές διαδικασίες καταλήγοντας σε αξιολογικές κρίσεις και 

έλαβε αποφάσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού μέσα από αλληλένδετα στάδια 

επανασχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η “διαφορετικότητα” του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System 

επισημάνθηκε ευρέως από όλα τα μέλη της ομάδας της έρευνας δράσης. Η νηπιαγωγός 

της τάξης τόνισε χαρακτηριστικά λέγοντας ότι «…δείχνει ένα εργαλείο προσιτό στους 

εκπαιδευτικούς της προσχολικής βαθμίδας που στηρίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

και είναι εφικτό για την πραγματικότητα του σημερινού νηπιαγωγείου» ενώ ο “κριτικός 

φίλος” επεσήμανε ότι «…το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει γονείς, παιδιά και 

νηπιαγωγούς ως ενεργούς συμμέτοχους στην αξιολογική διαδικασία σημαίνει πολλά 

ως προς την αξία του για αυτή τη σημαντική διαδικασία που υλοποιούμε στο 

νηπιαγωγείο τα τελευταία χρόνια» (Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ.153, 155). 

Η αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα και ειδικότερα μέσα από 

τη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System θεωρείται στο πεδίο της 

σύγχρονης βιβλιογραφίας ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην αξιολόγηση των 

παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η εφαρμογή του στην τάξη του 

νηπιαγωγείου έδωσε τη δυνατότητα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά να 

αλληλεπιδράσουν, να συνεργαστούν συλλογικά και να συμπορευτούν στην κοινή 

επιδίωξη: α) της βελτίωσης της προόδου των μαθητών, β) της ενίσχυσης της 

εκπαιδευτικής πρακτικής των νηπιαγωγών, και γ) του επαναπροσδιορισμού της 

αξιολογικής διαδικασίας στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Στο ημερολόγιο του, 

ο εκπαιδευτικός-ερευνητής αποτυπώνει κάποιες σημαντικές σκέψεις, λέγοντας 

χαρακτηριστικά: 

«…αυτό το εργαλείο έχει την εξαιρετική δυνατότητα να συνενώσει γονείς, τα 

παιδιά και εμάς σε μια κοινή πορεία προς την επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων σε 

σχέση με τη μαθησιακή ανάπτυξη και εξέλιξη των μαθητών. Το τρίπτυχο portfolio, 

συνοπτικές αναφορές και βιβλίο προόδου είναι ό,τι καλύτερο ως προς την τεκμηρίωση 
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της προόδου που έδειξαν τα παιδιά με το πέρασμα του χρόνου και ως προς τις αποφάσεις 

που είμασταν υποχρεωμένοι να πάρουμε κατά το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας… 

…η αναλυτική περιγραφή των προσδοκώμενων δεξιοτήτων που πρέπει να 

κατακτήσουν τα παιδιά σε κάθε γνωστική περιοχή του αναλυτικού προγράμματος μέσα 

από το βιβλίο προόδου, η δική μας περιγραφική αξιολόγηση μέσα από τη σύνταξη των 

συνοπτικών αναφορών προς τους γονείς, η υλοποίηση των portfolios με δημιουργικότητα 

και ενεργό εμπλοκή από τα παιδιά αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία που μας οδήγησαν στο 

να ξεφύγουμε από την πεπατημένη οδό στο πεδίο της αξιολόγησης των μικρών παιδιών 

και να δοκιμάσουμε τη χρήση καινοτόμων εργαλείων αποσκοπώντας σε θετικά 

αποτελέσματα για όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

…με τη χρήση του εργαλείου WSS εξετάσαμε κάποια πράγματα διαφορετικά…τα 

δεδομένα της αξιολόγησης των παιδιών δεν βοήθησαν μόνο στην ενημέρωση των 

γονέων…χρησιμοποιώντας τον αναστοχασμό, που είναι μια δύσκολη υπόθεση, 

προχωρήσαμε στην αξιοποίηση των δεδομένων ώστε να αποφασίζουμε για μελλοντικά 

βήματα και ενέργειες που στοχεύουν στην πρόοδο των παιδιών και στην ίδια την 

εκπαιδευτική διαδικασία…βοηθηθήκαμε να αξιολογούμε με τεκμήρια και ντοκουμέντα, 

να αποφασίζουμε για τα παιδιά μαζί με τα παιδιά, όπως και για την πορεία της 

παιδαγωγικής πράξης μέσα από αξιόπιστες αξιολογικές διαδικασίες και σε αυθεντικά 

πλαίσια» (Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 174). 

Αξίζει να επισημανθεί ότι τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς τους, καθόλη τη 

διάρκεια της έρευνας δράσης, έδειξαν μεγάλη διάθεση συνεργασίας και θετικές 

στάσεις στην αξία της πρότασης να ενισχυθεί η παιδαγωγική πράξη μέσα από την 

υιοθέτηση των εναλλακτικών προσεγγίσεων αξιολόγησης. Αναμφίβολα, μέσα από την 

έρευνα δράσης, ενδυναμώθηκε η προσωπική ανάπτυξη των παιδιών καθώς κατάφεραν 

να αυτενεργούν, να συμμετέχουν ενεργά, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να 

διατυπώνουν κρίσεις για διάφορα θέματα, να αναστοχάζονται, να συνεργάζονται, να 

γίνονται υπεύθυνα, να εκφράζονται ελεύθερα και δημιουργικά, να αυτοβελτιώνονται 

και να υιοθετούν θετικές στάσεις σε βελτιωτικές αλλαγές που σχετίζονται με την 

εξέλιξη και την ανάπτυξή τους.   

Η πλειοψηφία των παιδιών επέδειξε ενεργό ζήλο και συμμετοχή τόσο στην ίδια 

τη διαδικασία της αξιολόγησης όσο και στη λήψη αποφάσεων για τον εκπαιδευτικό 
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σχεδιασμό. Η διάθεση των μικρών παιδιών να βελτιώνονται καθημερινά, να 

επιδεικνύουν κριτική στάση σε σχέση με τα έργα τους ή των συμμαθητών τους, να 

επιλέγουν τα ίδια τις εργασίες τους και να τις τοποθετούν στο φάκελο βάσει κριτηρίων, 

να συνδέουν τη μάθησή τους με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, να προτείνουν λύσεις και 

προτάσεις για βελτίωση της καθημερινότητάς τους και να συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία εκφέροντας ελεύθερα τη γνώμη τους ή λαμβάνοντας 

αποφάσεις ως προς τη διαμόρφωση του μαθησιακού περίβαλλοντος ή του 

προγράμματος του νηπιαγωγείου ανέδειξαν τα πολλαπλά επίπεδα των εμπειριών που 

βίωσαν σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας 

έρευνας δράσης. 

Όσον αφορά τους γονείς, πριν από την έναξη της έρευνας δράσης, η πρώτη 

συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μαζί τους είχε ανιχνευτικό χαρακτήρα προκειμένου 

να αποτυπωθούν τόσο οι προτεραιότητες και οι στόχοι που θέτουν για τη φοίτηση των 

παιδιών τους στο νηπιαγωγείο όσο και οι στάσεις τους αναφορικά με την αξιολόγηση 

της προόδου των παιδιών τους. Η πλειονότητα των γονέων έδειξε να είναι 

ενημερωμένη για το ζήτημα της αξιολόγησης των μικρών παιδιών χωρίς όμως να 

αναφέρεται στο ρόλο της στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό που υλοποιεί ο/η νηπιαγωγός 

ή στη σημασία και την αξία της εμπλοκής των παιδιών και των ίδιων στις διαδικασίες 

της αξιολόγησης. Η εφαρμογή του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System, η 

ύπαρξη αξιόπιστων και έγκυρων παιδαγωγικών τεκμηρίων αναφορικά με την πρόοδο 

των παιδιών, η κοινοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών και η 

υλοποίηση αρκετών ενημερωτικών συναντήσεων ανάμεσα σε γονείς και νηπιαγωγούς 

συνέβαλλαν σε σημαντικό βαθμό στο μετασχηματισμό των αρχικών απόψεων των 

περισσότερων γονέων.  

Ως εκ τούτου, η διαδικασία της έρευνας δράσης, με την εισαγωγή ενός 

καινοτόμου εργαλείου αξιολόγησης, επηρέασε σε θετικό βαθμό τις απόψεις τους, 

καθιστώντας εμφανή την αξία της εφαρμογής και της χρήσης του στο νηπιαγωγείο. 

Κάποιοι γονείς επεσήμαναν φανερά ικανοποιημένοι τα εξής: 

«Εμένα μου άρεσε πολύ όλη αυτή η διαδικασία. Μέσα από τα εργαλεία έφυγε ένα 

μεγάλο άγχος από πάνω μου για την πορεία του παιδιού μου. Διαβάζοντας αναλυτικά 

κάθε ένα εργαλείο και ανά εποχή, διαπίστωσα σε πόσα πολλά πράγματα είναι καλός ο Α. 

ή και πού δυσκολεύεται και χρειάζεται παραπάνω βοήθεια. Ενημερώθηκα σε πολύ 
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μεγάλο βαθμό και ένιωσα πολύ χαρούμενη όταν είδα πράγματα που δεν περίμενα από το 

παιδί μου ή με κάποια δικά σας σχόλια από την πρόοδό του. Το βιβλίο προόδου με 

βοήθησε περισσότερο γιατί καταλάβαινα αναλυτικά την ανάπτυξή του…Ξεφυλλίζοντας 

κάθε σελίδα από το portfolio, χαίρομαι πραγματικά με αυτά που βλέπω και με την εξέλιξή 

του. Πολλές φορές αναρωτήθηκα: «ο Α. το έκανε αυτό;». Αποτελεί ένα ευχάριστο ενθύμιο 

για το παιδί μου με τις προσπάθειές του στο νηπιαγωγείο» (Μαμά Α.Β.) 

«Ήταν μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα εμπειρία…φάνηκαν τα αποτελέσματα 

των προσπαθειών σας στην πρόοδο των παιδιών μας. Και εμείς οι γονείς μάθαμε πολλά 

πράγματα, πιο αναλυτικά, περισσότερες πληροφορίες πήραμε για τα παιδιά μας 

συγκριτικά με παλιότερα που γινόταν στο νηπιαγωγείο. Πλήρης ενημέρωση θα έλεγα…» 

(Μαμά Γ.Μ.) 

«Πολύ καλά εργαλεία με πολλές αναλυτικές πληροφορίες. Κάποιες ίσως ήταν 

κουραστικές ή δεν ήταν του επιπέδου αυτών των παιδιών αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Το 

πρόγραμμα μάλλον του νηπιαγωγείου είναι τόσο ευρύ που όλα αυτά δε φανταζόμασταν 

ότι γίνονται στο νηπιαγωγείο…μάθαμε τόσα πολλά για το παιδί μας και αυτά που 

καταφέρνει και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι» (Μαμά Λ.Ρ.) 

«Πολύ ωραία δουλειά πραγματικά. Ήταν πολύ χρήσιμα τα εργαλεία γιατί 

καταλάβαμε τη δουλειά σας και την κόρη μας σε αυτά που είναι ικανή. Πολλές 

πληροφορίες, αναλυτικές στα εργαλεία που βοηθάνε κάθε γονιό να γνωρίσει το παιδί του 

καλύτερα» (Μπαμπάς Ε.Π.) 

«Μου φάνηκαν χρήσιμα καθώς κατάλαβα την πρόοδο του παιδιού μου στο 

σύνολό της. Συμπέρανα πολλά πράγματα για την πορεία της Λ. από την αρχή της χρονιάς 

μέχρι τώρα. Βρήκα πολλές χρήσιμες πληροφορίες…βλέπεις πολλά συγκεκριμένα 

πράγματα που αφορούν το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και τις δραστηριότητές του. Τα 

εργαλεία ήταν πολύ αναλυτικά…καταλάβαμε με εύκολο και κατανοητό για εμάς τρόπο 

τόσο τις αδυναμίες όσο και τα δυνατά σημεία του παιδιού μας» (Μπαμπάς, Λ.Φ.) 

Επιπρόσθετα, η έρευνα δράσης συνέβαλε στην αυτοαξιολόγηση και στην 

αυτοπαρατήρηση των συμμετεχόντων νηπιαγωγών και κατ’ επέκταση στη βελτίωση 

του επαγγελματικού τους επιπέδου. Οι αλλαγές που σημειώθηκαν εντοπίζονται στη 

σημασία του αναστοχασμού, στην εισαγωγή καινοτομιών, στην αναθεώρηση 

παγιωμένων εκπαιδευτικών πρακτικών, στη συνεργασία με τους συνάδελφους 

εκπαιδευτικούς και με τους γονείς, στην αυτοαντίληψη και στην αυτοκριτική. Στο 
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Ημερολόγιο του Εκπαιδευτικού καταγράφονται αναλυτικότερα μερικές 

χαρακτηριστικές σκέψεις: 

«…έβλεπα τον εαυτό μου μέσα στην τάξη πώς λειτουργεί καθημερινά…πάντα 

σκεφτόμουνα αν το έκανα καλά, τι περιθώρια είχα να το βελτιώσω…πόσο καλύτερα θα 

μπορούσε να λειτουργήσει αν το έκανα έτσι…όλες αυτές οι σκέψεις έμπαιναν μετά σε μια 

σειρά και την επόμενη μέρα έπαιρνα τις ανάλογες αποφάσεις…» (Ημερολόγιο 

Εκπαιδευτικού, σελ. 186) 

«…οι συναντήσεις που γίνονταν με τα μέλη της ομάδας κάθε μήνα με 

καθοδήγησαν στο να στοχάζομαι από την αρχή όλα όσα είχα κάνει μέσα στην 

τάξη…μπορούσα να σκεφτώ πλέον διαφορετικά…η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για 

το τι συμβαίνει στην τάξη και στους μαθητές με βοήθησε να ξαναδώ με μια άλλη ματιά 

όλες μου τις εκπαιδευτικές προσπάθειες…να ξανασκεφτώ…να λάβω υπόψη μου τι λένε 

και οι άλλοι…να καταλήξω σε νέες ιδέες και να υλοποιήσω νέες διαφορετικές δράσεις» 

(Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 188) 

«…σκέφτομαι πως ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης μου προκαλεί μια αβεβαιότητα 

ως προς την εφαρμογή του σε αυτή την τάξη…πώς θα το κατανοήσουν τα παιδιά και οι 

γονείς;…είναι μια “διαφορετική αξιολόγηση” όμως που ενδεχομένως να καταστεί 

πολύτιμη για όλους…ελπίζω μέχρι το τέλος της χρονιάς να με βοηθήσει να γίνω 

καλύτερος σε επαγγελματικό επίπεδο και να αποκτήσω μια πιο διεισδυτική ματιά σε ό,τι 

αφορά τη νέα αξιολογική προσέγγιση που επιχειρώ να εφαρμόσω στην τάξη με τη 

συνάδελφό μου αυτή τη χρονιά» (Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 7) 

«…η παρουσία του κριτικού φίλου και του διευκολυντή όπως και η συνεργασία 

με τη συνάδελφό μου ήταν για μένα αλλά και για όλη την ομάδα μια σημαντική στήριξη 

στην υλοποίηση όλης αυτής της ερευνητικής προσπάθειας…το να έχεις μια δεύτερη ματιά, 

μια άλλη άποψη, μια καθοδήγηση σε δύσκολες στιγμές, μια εξαιρετική συνεργασία δίπλα 

σου, σε ενθαρρύνει να γίνεσαι στοχαστικός, δημιουργικός, να προσπαθείς για το 

περισσότερο και για το καλύτερο και να προχωράς στο μέλλον χωρίς ενδοιασμούς αλλά 

με διαφορετική νοοτροπία και νέες ιδέες» (Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 8) 

«…ήταν ενδιαφέρουσα  η φετινή προσπάθεια στο νηπιαγωγείο, η συνεργασία με 

γονείς, μαθητές και συναδέλφους, η ενασχόληση με κάτι το διαφορετικό που γίνεται στο 

νηπιαγωγείο, η διαφορετική προσέγγιση στην αξιολόγηση των παιδιών…ξεκινώντας 

σκεφτόμουν συνέχεια πόσο δύσκολη υπόθεση είναι να αποτυπώνεις τις σκέψεις σου σε 
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ένα ημερολόγιο…γράφοντας ατελείωτες ώρες…με το πέρασμα του χρόνου κατάφερα 

σιγά-σιγά να βάζω τουλάχιστον σε τάξη τις σκέψεις μου, να επανέρχομαι νοερά σε 

καταστάσεις του παρελθόντος, να στοχάζομαι και να αξιολογώ τις πράξεις μου, να οδηγώ 

τον εαυτό μου σε νέα μονοπάτια αναζήτησης επιλογών και αποφάσεων για δικό μου 

όφελος και για όφελος των παιδιών…» (Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, σελ. 193)  

Στο πλαίσιο της αποτίμησης της αποτελεσματικότητας της έρευνας δράσης, 

κρίνεται αναγκαίο παράλληλα να αποτυπωθούν οι αρνητικοί παράμετροι που 

ανιχνεύθηκαν ως προς τη διεξαγωγή της στο χώρο του νηπιαγωγείου. Είναι αρκετά 

σημαντικό να τονιστούν δύο σημεία στην ανάλυση αυτή που αφορούν ειδικότερα:  α) 

την ύπαρξη προσωπικών θεωριών και αντιλήψεων ως ανασταλτικοί παράγοντες για 

την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο, και β) την 

αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου στην τάξη και του προσωπικού χρόνου των μελών 

της ομάδας. 

Αναμφίβολα, κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δική του εδραιωμένη “ προσωπική 

θεωρία” μέσα από την οποία αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, λαμβάνει αποφάσεις και καθοδηγεί γενικότερα τη συμπεριφορά του, 

μέσα από ένα πλέγμα αλληλοεπιδράσεων, στο περιβάλλον της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Αυγητίδου & Γουργιώτου, 2016). Οι προσωπικές θεωρίες επηρεάζουν και 

τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ένας εκπαιδευτικός μια νέα εμπειρία ή μια νέα 

προσέγγιση στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. 

Κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, μέσα από άτυπες συζητήσεις μεταξύ 

των εκπαιδευτικών, ήρθαν στην επιφάνεια μερικές φορές οι διαφορετικές προσωπικές 

θεωρίες για θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση και την εκπαιδευτική 

διαδικασία γενικότερα. Στο Ημερολόγιο του Εκπαιδευτικού (σελ. 13, 15, 17) 

καταγράφονται χαρακτηριστικά αποσπάσματα: 

«…είναι δύσκολο θεωρητικά ίσως και πρακτικά να εφαρμοστεί ένα ξενόγλωσσο 

εργαλείο αξιολόγησης…πώς θα ξέρουμε αν ανταποκρίνεται στα ελληνικά δεδομένα;…θα 

είναι αξιόπιστες άραγε οι πληροφορίες του;» 

«…δε χρειάζεται πολύ προετοιμασία;…πώς θα λειτουργήσει ο φάκελος και το 

βιβλίο προόδου;…θα καταλάβουν οι γονείς τις συνοπτικές αναφορές;» 
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«…τόσα χρόνια μάθαμε μόνο με το portfolio…τώρα όλα αυτά τα νέα συστήματα 

και οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν δεν μας είναι τόσο οικεία» 

«μου φαίνεται κάπως δύσκολο να συνδυαστούν τα δεδομένα της αξιολόγησης με 

τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της τάξης…πως θα γίνει εφικτό…δεν ξέρω, είναι κάτι που 

δεν το έχω στο μυαλό μου όταν αξιολογώ τα παιδιά στην τάξη» 

«…δεν είμαι και τόσο βέβαιη αν οι γονείς ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την 

αξιολόγηση των παιδιών τους μέσα από όλα αυτά που προτείνονται…ο χρόνος τους είναι 

τόσο περιορισμένος…τα βασικά θέλουνε νομίζω…και προφορικά να τους μιλήσεις για 

το πώς προοδεύουν τα παιδιά τους, θεωρώ, πως είναι το ίδιο ευχαριστημένοι από το να 

κάνεις πορτφόλιο με τα παιδιά που σου τρώει τόσο χρόνο από την καθημερινότητά 

σου…έχει νόημα άραγε όλο αυτό;…»  

«…δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει…με τόσα πολλά παιδιά, είναι δύσκολο…θέλει 

συνεργασία ανάμεσα στους νηπιαγωγούς, κάτι για το οποίο δεν υπάρχει βεβαιότητα» 

«είναι ανάγκη να ακολουθούμε τα ξενόφερτα συστήματα αξιολόγησης;…μια χαρά 

βολεύει και το πορτφόλιο που λέει το αναλυτικό πρόγραμμα μας…άλλωστε είναι 

ενδεδειγμένο για τα πρότυπα της διδασκαλίας που κάνουμε» 

Σημαντική θεωρήθηκε εξίσου η διαχείριση του διδακτικού χρόνου μέσα στην 

τάξη αλλά και η διάθεση του προσωπικού χρόνου των μελών της ομάδας σε σχέση με 

την προετοιμασία της εφαρμογής του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System, 

την ερμηνεία, την κατανόηση και την αξιοποίηση των αξιολογικών δεδομένων. Η 

σωστή διαχείριση του χρόνου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της αξιολόγησης δεν 

ήταν προβλέψιμη κάποιες φορές με αποτέλεσμα να λειτουργεί κάπως πιεστικά τόσο 

για τους/τις νηπιαγωγούς όσο και για τα παιδιά. Αντίστοιχα, ο προσωπικός χρόνος των 

μελών της ομάδας επιφορτίστηκε με αρκετές υποχρεώσεις δημιουργώντας ανάμικτα 

και ποικίλα συναισθήματα ως προς την επιτυχή έκβαση του ερευνητικού εγχειρήματος. 

Κάποιες χαρακτηριστικές σκέψεις αποτυπώνονται μέσα από το Ημερολόγιο του 

Εκπαιδευτικού (σελ. 22, 24, 105) ως εξής: 

«…και πάλι σκέφτομαι ότι όλη η αξιολογική διαδικασία θέλει οριοθέτηση με 

κατάλληλους χρονικούς περιορισμούς…τα χρονικά όρια βοηθούν από τη μία πλευρά και 

από την άλλη σε αγχώνουν…όμως το συγκεκριμένο εργαλείο αξιολόγησης απαιτεί 

χρονοδιαγράμματα…έτσι είναι η δομή του…» 
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«…σήμερα καθυστερήσαμε πολύ με τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και 

ετεροαξιολόγησης στην ολομέλεια…όλο το πρόγραμμα πήγε πίσω καθώς δε γινόταν να 

μείνει ανολοκλήρωτη η θεματική προσέγγιση που είχαμε σχεδιάσει, άρεσε τόσο στα 

παιδιά που το συνεχίσαμε έως αργά…»  

«…απίστευτος χρόνος για να κατανοήσεις όλα αυτά τα δεδομένα που αναδύθηκαν 

από την αξιολόγηση…τα κοιτάζω τόσες μέρες, τα ξανακοιτάζω, προβληματίζομαι…όλη 

αυτή η προσπάθεια ερμηνείας και κατανόησης απαιτεί σίγουρα να διαθέσεις πάρα πολύ 

προσωπικό χρόνο» 

«…αναρωτιέμαι πώς θα προλαβαίνουμε να συναντιόμαστε και να συζητάμε με 

τόσο φορτωμένο πρόγραμμα που έχουμε…είναι καλό να προσδιορίσουμε εξαρχής το 

χρόνο που μπορεί να αφιερώσει ο καθένας μας στις ομαδικές μας συναντήσεις» 

«…όταν αναλαμβάνεις κάτι, πρέπει να το τηρήσεις και να αφιερώσεις τον 

απαιτούμενο χρόνο έστω κι αν είναι πολύς» 

Εν κατακλείδι, κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση, η έρευνα δράσης αποτέλεσε 

το έναυσμα για βελτίωση και αλλαγή στην εκπαιδευτική πραγματικότητα του 

σχολείου. Τα θετικά σημεία της δράσης εστιάζουν στην αξιοποίηση της εναλλακτικής 

αξιολόγησης και στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, στην ανάπτυξη της 

συνεργασίας με τους γονείς και τα μέλη της ομάδας, στην προσωπική ανάπτυξη των 

μικρών παιδιών και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αντίθετα, τα 

αρνητικά σημεία της δράσης σχετίζονται με τις προσωπικές θεωρίες των 

εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης, τη 

διαχείριση του διδακτικού χρόνου στην τάξη και τη διάθεση του προσωπικού χρόνου 

των μελών της ομάδας.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό να αναδείξει από τη μια πλευρά τη 

σημαντικότητα της εφαρμογής εναλλακτικών προσεγγίσεων αξιολόγησης στο χώρο 

της προσχολικής εκπαίδευσης, μέσω της χρήσης του εργαλείου αξιολόγησης 

βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα Work Sampling System, αφενός για την 

κατανόηση και την ερμηνεία της ανάπτυξης και της εξέλιξης των μικρών παιδιών και 

αφετέρου για τη λήψη αποφάσεων που συνάδουν με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της 

εκπαιδευτικής πρακτικής στο νηπιαγωγείο και από την άλλη πλευρά τις ποικίλες όψεις 

και αναπαραστάσεις των γονέων για τη διαδικασία της αξιολόγησης των μικρών 

παιδιών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η παρουσίαση και η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της υλοποίησης της έρευνας δράσης (σχεδιασμός, δράση, 

παρατήρηση, αναστοχασμός, επανασχεδιασμός), της εφαρμογής του εργαλείου 

αξιολόγησης Work Sampling System (τριμηνιαία/συνολική αποτύπωση της 

μαθησιακής εξέλιξης και προόδου των παιδιών) καθώς και των απαντήσεων των 

γονέων στις ερωτήσεις της συνέντευξης και του ερωτηματολογίου. 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση και η ερμηνεία των ευρημάτων 

που προέκυψαν καθώς και η διασταύρωσή τους με τα αποτελέσματα προηγούμενων 

ερευνών αναδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το ρόλο της εναλλακτικής αξιολόγησης 

στην αποτύπωση της εξέλιξης και της προόδου των παιδιών προσχολικής ηλικίας και 

στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπως, και την αξία της διερεύνησης 

των γονεϊκών αναπαραστάσεων για την αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

 

7.1 Το μαθησιακό προφίλ των παιδιών προσχολικής ηλικίας (γνώσεις, δεξιότητες, 

ικανότητες, συμπεριφορές) κατά την έναρξη και τη λήξη του σχολικού έτους 
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Η εξέλιξη της ανάπτυξης των παιδιών ακολουθεί μια σειρά από συγκεκριμένα 

στάδια, τα οποία αναμένονται και ανταποκρίνονται σύμφωνα με το ατομικό επίπεδο 

ωρίμανσης του κάθε παιδιού. Ο ρυθμός μετάβασης από το ένα στάδιο στο άλλο δεν 

είναι αυτονόητα ο ίδιος για όλα τα παιδιά. Αναμφισβήτητα, τα μικρά παιδιά κατέχουν 

ήδη γνώσεις και δεξιότητες κατά την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο, τις οποίες καλείται 

ο/η νηπιαγωγός να αξιοποιήσει και να ενισχύσει στο πλαίσιο της διδακτικής και 

μαθησιακής διαδικασίας (Bruner, 1960; Graue, 1993; Kagan, 1990).  

Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, διαπιστώνεται ότι τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας (5-6 ετών) βελτιώνουν σταδιακά και σε ικανοποιητικό 

βαθμό τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους σε σχέση με τις επιδιωκόμενες προς κατάκτηση 

ικανότητες και δεξιότητες κάθε γνωστικής περιοχής, όπως αυτές ορίζονται στο 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (2003), στον Οδηγό Νηπιαγωγού (2006), στον Οδηγό 

εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο (2014α) και στο 

Πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου (2014β). 

Πιο συγκεκριμένα, ως προς την Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη των 

παιδιών φάνηκε ότι με την έναρξη του σχολικού έτους τα μισά σχεδόν παιδιά 

επιδεικνύουν αυτοπεποίθηση, προσεγγίζοντας τα νέα καθήκοντα και τις καταστάσεις 

με ενθουσιασμό, παίρνουν πρωτοβουλίες, κάνοντας επιλογές ανάμεσα σε οικείες για 

αυτά δραστηριότητες και δείχνουν αυτονομία σε κάθε περίσταση. Παράλληλα, τα 2/3 

του συνόλου των παιδιών του ερευνητικού δείγματος έχουν κατακτήσει επαρκώς την 

ικανότητα να αποδέχονται και να ακολουθούν τόσο τους κανόνες όσο και τις ρουτίνες 

της τάξης. Επιπλέον, ένα υψηλό ποσοστό παιδιών (75,0%) εκδηλώνει την προθυμία 

και τη φυσική του περιέργεια ως προς τη διαδικασία της μάθησης. Παράλληλα, η 

πλειοψηφία των παιδιών αλληλεπιδρά εύκολα τόσο με οικεία άτομα της ηλικίας τους 

όσο και με οικείους ενήλικες ενώ είναι αξιοσημείωτο το υψηλό ποσοστό (85,0%) της 

συμμετοχής των μικρών παιδιών στην ομαδική ζωή και καθημερινότητα της τάξης 

παρόλο που πρόκειται για τη λειτουργία του σχολείου την περίοδο του φθινοπώρου, 

όπου συσχετίζεται με την έναρξη του σχολικού έτους.  

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι στην αρχή του σχολικού έτους πολλά παιδιά εν 

μέρει έχουν κατακτήσει την επιδιωκόμενη δεξιότητα να επιδεικνύουν προσοχή σε 

κάποια εργασία που τους ανατίθεται για μεγάλες χρονικές περιόδους ή να 

προσεγγίζουν τις εργασίες τους με ευέλικτους και δημιουργικούς τρόπους. Επιπλέον, 
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σημαντικές δυσκολίες διαπιστώνονται και στην κατάκτηση της επιδιωκόμενης 

δεξιότητας να χρησιμοποιούν τα παιδιά αποδεκτούς και αποτελεσματικούς τρόπους για 

την επίλυση των μεταξύ τους συγκρούσεων. Μερικά παιδιά διστάζουν να δοκιμάσουν 

νέες προσεγγίσεις διότι ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα μπορεί να είναι δύσκολο να το 

αποδεχθούν. Ανάλογη δυσκολία παρουσιάζεται αντίστοιχα στην αναγνώριση και τη 

διαχείριση των συναισθημάτων ή στην επίδειξη ενσυναίσθησης για τους άλλους. 

Παρ’ όλα αυτά, με τη λήξη του σχολικού έτους όλοι οι μαθητές έχουν 

κατακτήσει επαρκώς επτά από τις επιδιωκόμενες δεξιότητες της Προσωπικής και 

Κοινωνικής ανάπτυξης, οι οποίες συνοπτικά αφορούν την τήρηση των κανόνων και τη 

συμμετοχή στις ρουτίνες, την επίδειξη ζήλου, προθυμίας και περιέργειας στη μάθηση, 

την επίδειξη της απαιτούμενης προσοχής κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων και 

εργασιών, την ύπαρξη θετικής αλληλεπίδρασης με συνομήλικους ή ενήλικες, τη 

συμμετοχή στην ομαδικότητα της τάξης και την αναγνώριση των συναισθημάτων 

επιδεικνύοντας παράλληλα ενσυναίσθηση για τους άλλους. 

Ερμηνεύοντας την ανάπτυξη και την κατάκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

των παιδιών της παρούσας έρευνας, τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα διεθνή 

βιβλιογραφικά δεδομένα όπου τα παιδιά προσχολικής ηλικία, μέσα από τις κοινωνικές 

τους αλληλεπιδράσεις, μαθαίνουν να μοιράζονται, να ακολουθούν κανόνες, να 

διαπραγματεύονται, να επιδεικνύουν αυτοπεποίθηση, να αναπτύσσουν σχέσεις φιλίας, 

να είναι συναισθηματικά υγιή, να δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις με 

συνομήλικους και ενήλικες, να αυτονομούνται, να προσαρμόζονται σε δυσκολίες και 

να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους με ποικίλους τρόπους (Brownell & Kopp, 

2007; Denham & Weissberg, 2004; Kirk & Jay, 2018; Lawhon & Lawhon, 2000; 

Roffey, 2012). 

Ως προς τη Γλώσσα και τον Αναδυόμενο Γραμματισμό, διαπιστώθηκε ότι στην 

έναρξη του σχολικού έτους, και ειδικότερα στο μαθησιακό περιεχόμενο της ακρόασης, 

οι περισσότερες από τις επιδιωκόμενες δεξιότητες έχουν κατακτηθεί επαρκώς από τα 

περισσότερα παιδιά του ερευνητικού δείγματος. Η πλειοψηφία των μικρών μαθητών 

μπορεί επαρκώς να αντιλαμβάνεται το νόημα και τη σημασία που απορρέει από τη 

διαδικασία της ακρόασης ιστοριών, παραμυθιών και βιβλίων ή των συζητήσεων 

ανάμεσα σε παιδιά και ενήλικες, αποδεικνύοντας την προσοχή μέσα από τη γλώσσα 

του σώματος, την οπτική επαφή και την ενεργό τους συμμετοχή. Παράλληλα, τα 
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περισσότερα παιδιά μπορούν να εκτελούν με ενδεδειγμένους και απλούς τρόπους 

διάφορες οδηγίες τριών και τεσσάρων βημάτων που καθορίζονται από μία σειρά 

συγκεκριμένων ενεργειών. Με τη λήξη του σχολικού έτους, πρέπει να επισημανθεί ότι 

όλα τα παιδιά κατέκτησαν πλήρως τις επιδιωκόμενες δεξιότητες της ακρόασης, η οποία 

αποτελεί προγνωστικό δείκτη της σχολικής επιτυχίας μακροπρόθεσμα (Brigman, Lane, 

Switzer, Lane & Lawrence, 1999). 

Σε σχέση με το μαθησιακό περιεχόμενο του προφορικού λόγου διαπιστώθηκε, 

ότι κατά την έναρξη του σχολικού έτους μόνο τα μισά παιδιά μιλούσαν αρκετά καθαρά 

ώστε να γίνονται κατανοητά από το σύνολο της τάξης και να μεταφέρουν κατ’ αυτό 

τον τρόπο με αποτελεσματικότητα τις ιδέες τους. Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο ποσοστό 

των παιδιών διαπιστώθηκε να μη διαθέτει ένα ευρύ και πλούσιο λεξιλόγιο ή να είναι 

σε θέση να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για ποικίλους επικοινωνιακούς σκοπούς, όπως για 

παράδειγμα, όταν δίνουν οδηγίες, εξηγούν γεγονότα, εκφράζουν προτιμήσεις, 

διατυπώνουν ερωτήσεις ή περιγράφουν αντικείμενα. Σημαντική αδυναμία εντοπίζεται 

επίσης στη δεξιότητα των παιδιών να παρουσιάζουν και να μοιράζονται με τους άλλους 

τις γνώσεις και τις ιδέες τους σε κάθε επίπεδο (προφορικό-γραπτό). Παρ’ όλα αυτά, με 

τη λήξη του σχολικού έτους, πολλά παιδιά επέδειξαν βελτίωση και πρόοδο στις 

επιδιωκόμενες δεξιότητες του προφορικού λόγου. 

Ως προς το μαθησιακό περιεχόμενο της ανάγνωσης, με την έναρξη του 

σχολικού έτους φάνηκε ότι αρκετά παιδιά εν μέρει έχουν κατακτήσει τις δεξιότητες 

κατανόησης εννοιών που σχετίζονται με το γραπτό λόγο ή τη δομή ενός κειμένου. 

Ειδικότερα, τα παιδιά εν μέρει έχουν κατανοήσει ότι ο γραπτός λόγος μεταφέρει 

νοήματα και ότι η ομιλούμενη γλώσσα μπορεί να καταγραφεί. Επίσης, τα μισά παιδιά 

είναι σε θέση να διηγούνται με δικά τους λόγια τις σημαντικότερες ιδέες από μια 

ιστορία, ένα κείμενο ή ένα βιβλίο και να εστιάζουν αντίστοιχα σε διάφορες 

λεπτομέρειες. Σημαντική δυσκολία διαπιστώνεται επίσης στη δυνατότητα των μικρών 

παιδιών να αναλύουν και να κατακτούν γνώσεις ή ιδέες μέσα από τη χρήση διάφορων 

κειμένων.  

Επιπρόσθετα, τα μισά παιδιά του ερευνητικού δείγματος δεν έχουν κατακτήσει 

καθόλου τη δεξιότητα επίδειξης της φωνολογικής ενημερότητας ενώ ο ίδιος σχεδόν 

αριθμός παιδιών αδυνατεί να χρησιμοποιήσει τα φωνητικά σύμβολα ή να εμπλακεί σε 

ανάλογες δραστηριότητες ανάλυσης των λέξεων. Προχωρώντας προς τη λήξη του 
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σχολικού έτους, διαπιστώνεται ότι μόνο τα μισά σχεδόν παιδιά μπορούν να 

επιδεικνύουν φωνολογική επίγνωση. Ωστόσο, τα παιδιά που ανέπτυξαν φωνολογική 

επίγνωση δεν ήταν σε θέση να διαβάζουν όλα παρά μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό 

(30,0%). Το εύρημα αυτό συμβαδίζει με τα πορίσματα ανάλογων ερευνών (Goswami 

& Bryant, 1990; Perfetti, 1992; Wagner & Torgesen, 1987) που επισημαίνουν ότι η 

κατάκτηση της φωνολογικής επίγνωσης αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα για την 

απόκτηση των ικανοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής (Παντελιάδου, 2001; Τάφα, 

2011). Συνεπώς, παρατηρείται ένα μέτριο ποσοστό παιδιών που κατάφεραν να 

επιδείξουν βελτίωση και πρόοδο αναφορικά με την κατάκτηση των επιδιωκόμενων 

δεξιοτήτων στο συγκεκριμένο μαθησιακό περιεχόμενο που σχετίζεται με την 

ανάγνωση. 

Όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο του γραπτού λόγου προκύπτει, ότι στην 

αρχή του σχολικού έτους η πλειοψηφία των παιδιών χρησιμοποιεί εν μέρει γράμματα-

σχήματα, διάφορα γραφικά σύμβολα, γράμματα ή λέξεις προκειμένου να εκφραστεί 

στο καθημερινό πλαίσιο των λειτουργικών αναγκών της επικοινωνίας με τους άλλους. 

Τα παιδιά περιστασιακά αρχίζουν να γράφουν, σχηματίζοντας λέξεις από τα γράμματα 

των ονομάτων τους, αντιγράφοντας λέξεις ή χρησιμοποιώντας την επινοημένη γραφή. 

Ταυτόχρονα, αρκετά παιδιά αντιλαμβάνονται εν μέρει τους λόγους για τους οποίους 

γράφει κάποιος και δυσκολεύονται στην κατανόηση των διαφορετικών τύπων γραφής 

(ιστορίες, επιγραφές, γράμματα, λίστες) καθώς δεν αντιλαμβάνονται με ευκολία ότι 

αυτές αποτελούν συμβολικές μορφές επικοινωνίας που μεταφέρουν διάφορα 

μηνύματα.  

Παράλληλα, χαμηλά ποσοστά επαρκούς κατάκτησης σε διάφορες 

επιδιωκόμενες δεξιότητες διαπιστώνονται σε σχέση με τη χρήση διάφορων 

στρατηγικών γραφής, τη χρήση σχολίων σε γραφικές προσπάθειες, όπως και τη 

συγκέντρωση πληροφοριών και την αντίστοιχη χρήση τους σε διάφορες ερευνητικές 

προσεγγίσεις. Στο τέλος του σχολικού έτους, η πλειοψηφία των παιδιών έχει 

κατακτήσει μερικές πρώιμες δεξιότητες καθώς είναι σε θέση να αξιοποιεί στρατηγικές 

γραφής για τη μεταφορά ιδεών ή μηνυμάτων, να γράφει διάφορες λέξεις και γράμματα 

και να κατανοεί πλήρως τους λόγους της γραπτής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων 

(Χατζησαββίδης, 2002). 
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Ως προς τα Μαθηματικά, στην αρχή του σχολικού έτους τα 2/3 των παιδιών 

είναι σε θέση να αναζητούν, να εντοπίζουν και να δημιουργούν σχηματισμούς μοτίβων 

και να κάνουν γενικεύσεις χρησιμοποιώντας αλλεπάλληλους συλλογισμούς 

προκειμένου να εξηγήσουν το σκεπτικό τους. Ταυτόχρονα, αρκετά από τα παιδιά του 

ερευνητικού δείγματος (75,0%) χρησιμοποιούν λεξιλόγιο με ειδικούς όρους που 

δείχνουν την κατεύθυνση, την απόσταση ή την τοποθεσία, έχοντας αναπτύξει τη 

χωρική συνειδητοποίηση μέσα από καθημερινές εμπειρίες και βιώματα.  

Παράλληλα, μερικά από τα παιδιά (75,0%) εν μέρει χρησιμοποιούν κάποιες 

απλές στρατηγικές για να επιλύσουν προβλήματα ή λέξεις/αναπαραστάσεις 

προκειμένου να περιγράψουν τις μαθηματικές τους ιδέες και σκέψεις. Επιπρόσθετα, το 

ίδιο ποσοστό των παιδιών εν μέρει είναι σε θέση να αναπαραστήσει ποσότητες με 

διάφορα αντικείμενα και να χρησιμοποιεί τους ανάλογους αριθμούς ή να αναγνωρίσει 

και να περιγράψει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα δισδιάστατων σχημάτων και 

επίπεδων στερεών (π.χ. γωνίες, καμπύλες, ακμές).  

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα παιδιά του ερευνητικού δείγματος 

(55,0%) δεν είναι ικανά ακόμη να εκτελέσουν απλές μαθηματικές πράξεις και να 

επιλύσουν απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης, να περιγράφουν αριθμητικούς 

συνδυασμούς με γρήγορες και ακριβείς από μνήμης καταμετρήσεις, να χρησιμοποιούν 

ευέλικτες μεθόδους αρίθμησης και καταμέτρησης επιδεικνύοντας έτσι υπολογιστική 

ευχέρεια, ενώ το 65,0% του ερευνητικού δείγματος των παιδιών δεν έχει κατανοήσει 

καθόλου τις έννοιες των μονάδων και των δεκάδων ώστε να μπορεί να αντιλαμβάνεται 

την αξία της χρήσης του δεκαδικού συστήματος των αριθμών.   

Παρ’ όλα αυτά, στο τέλος του σχολικού έτους όλα τα παιδιά έχουν κατακτήσει 

επαρκώς αρκετές από τις επιδιωκόμενες ικανότητες των Μαθηματικών σε ποσοστά που 

κυμαίνονται μεταξύ 70,0% και 100,0%. Πιο συγκεκριμένα, αρκετά παιδιά έχουν 

κατανοήσει το δεκαδικό σύστημα, είναι ικανά να συλλέγουν, να ταξινομούν,  να 

οργανώνουν τις παρατηρήσεις τους και να παρουσιάζουν μαθηματικά δεδομένα, 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα αντικείμενα, εικόνες, γραφήματα και καταλόγους. 

Επιπλέον, τα περισσότερα παιδιά είναι ικανά πλέον να δημιουργούν ποικίλες 

σχηματικές συνθέσεις και να τις αποσυνθέτουν, να επιχειρηματολογούν ποσοτικά και 

να χρησιμοποιούν διάφορα συμβατικά εργαλεία μέτρησης (πόδι, παλάμη, συνδετήρες, 

σπάγκος, χαρτοταινία, μαρκαδόροι κ.ά.). 
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Τέλος, όλα τα παιδιά του ερευνητικού δείγματος μπορούν με δικαιολογημένη 

ακρίβεια να κάνουν ποσοτικές εκτιμήσεις σε σχέση με τους αριθμούς, να 

αναπαραστήσουν ποσότητες με αντικείμενα και να χρησιμοποιήσουν τους αριθμούς 

για την επισήμανση των ποσοτήτων και να μετρήσουν με σχετική ακρίβεια, 

επιδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο επίγνωση της φυσικής ακολουθίας των αριθμών. 

Επίσης, όλα τα παιδιά έχουν καταφέρει να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με όρους 

που συνάδουν με έννοιες κατεύθυνσης, τοποθεσίας και θέσης αντίστοιχα και να τους 

χρησιμοποιούν σε κάθε περίσταση. Συνεπώς, διαπιστώνεται ένα μεγάλο ποσοστό 

παιδιών, με τη λήξη του σχολικού έτους, να επιδεικνύει αρκετά καλές επιδόσεις στην 

κατάκτηση των μαθηματικών δεξιοτήτων, γεγονός που υποστηρίζει και συμβαδίζει με 

τις ερευνητικές πεποιθήσεις για την αξία της κατάκτησης της μαθηματικής γνώσης από 

την προσχολική ηλικία (Clements, 2001; Kotsopoulos & Lee, 2014; Τζεκάκη, 2007, 

2010; Westwood, 2008).  

Αναφορικά με τις Φυσικές Επιστήμες, η πλειοψηφία των παιδιών του 

ερευνητικού δείγματος στην αρχή του σχολικού έτους είναι ικανή να κάνει συνδέσεις, 

να προσδιορίσει σχέσεις, να προβεί σε προβλέψεις, να κάνει καταγραφές και 

παρατηρήσεις αναφορικά με τις αλλαγές τόσο του καιρού (καιρικές συνθήκες) όσο και 

των εποχών (εποχιακές διαφορές). Όμως, το 90,0% των παιδιών εν μέρει κάνει 

περιγραφές και αναφορές σχετικές με τις ανάγκες ορισμένων έμβιων όντων και πώς 

αυτές οι ανάγκες πραγματοποιούνται σε σχέση με το περιβάλλον. Το ίδιο ποσοστό 

παιδιών εν μέρει είναι σε θέση να πραγματοποιεί διερευνήσεις που σχετίζονται με την 

ποικιλομορφία των έμβιων όντων και να υλοποιεί παρατηρήσεις προκειμένου να 

καταστεί ικανό να προσδιορίζει ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε έμβια όντα ίδιου 

ή διαφορετικού είδους. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις διαπιστώσεις 

συναφών ερευνών όπου τα παιδιά είναι σε θέση να διακρίνουν τα έμβια από τα άβια 

όντα (Chen & Ku, 1998; Looft, 1974; Smeets, 1974) και να προσδιορίζουν κάποιες 

υπάρχουσες διαφορές (Gelman & Opfer, 2002; Tamir, Gal-Choppin & Nussinovitz, 

1981).  

Ακόμη, σε χαμηλότερο ποσοστό (85,0%) διαπιστώθηκε, ότι τα παιδιά εν μέρει 

κάνουν διερευνήσεις και παρατηρήσεις για φυσικά φαινόμενα και έννοιες που 

σχετίζονται με τον ήλιο, τη γη, το διάστημα και τους πλανήτες. Παράλληλα, φάνηκε 

ότι αρκετά παιδιά συναντούν εν μέρει δυσκολίες κατανόησης σε σχέση με την 

παρατήρηση και την περιγραφή των ιδιοτήτων του φωτός, της θερμότητας και του 
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ήχου, τη διερεύνηση των ιδιοτήτων των υλικών και των αντίστοιχων αλλαγών τους 

καθώς και τη μελέτη εννοιών που σχετίζονται με τη δύναμη, την κίνηση και τη 

σταθερότητα. Παρόμοιες διαπιστώσεις αποτυπώνονται από τους Driver, Squires, 

Rushworth και Wood-Robinson (2000). Επιπρόσθετα, ένα υψηλό ποσοστό παιδιών 

(75,0%) εν μέρει μπορεί να κάνει διερευνήσεις, παρατηρήσεις και ανάλογες συγκρίσεις 

σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των έμβιων όντων προκειμένου να αντιληφθεί και να 

κατανοήσει τους τρόπους ανάπτυξης, αλλαγής και επιβίωσής τους στο ευρύτερο 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.  

Ωστόσο, στο τέλος του σχολικού έτους, τα περισσότερα παιδιά έχουν διευρύνει 

επαρκώς τις γνώσεις τους αναφορικά με τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς και 

τον ανθρώπινο οργανισμό αντίστοιχα και είναι σε θέση να διατυπώνουν ιδέες, λύσεις, 

προτάσεις, εξηγήσεις, προβλέψεις και συμπεράσματα για έννοιες και φαινόμενα που 

μελετούν, αντικατοπτρίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την κατάκτηση της αναδυόμενης 

ικανότητας να σκέφτονται επιστημονικά και να αποκτούν περισσότερες εμπειρίες μέσα 

από τη βιωματική μάθηση, την ανακάλυψη και τον πειραματισμό. Το αποτέλεσμα αυτό 

συμβαδίζει με τα ευρήματα των Zogza και Papamichael (2000).  

Ταυτόχρονα, περισσότερα από τα μισά παιδιά μπορούν να εκφράζουν 

ερωτήσεις, να αναγνωρίζουν προβλήματα που προσφέρονται για περαιτέρω 

διερεύνηση και να προτείνουν λύσεις, βάσει αποδεικτικών στοιχείων και τεκμηρίων 

που έχουν συλλέξει ενώ σχετικά αρκετά είναι τα παιδιά του ερευνητικού δείγματος 

(65,0%) που μπορούν επαρκώς να εκτελέσουν απλές έρευνες και να προχωρήσουν στη 

συλλογή, καταγραφή και ερμηνεία των δεδομένων. Αντίστοιχα, το 75,0% του 

ερευνητικού δείγματος των παιδιών μπορεί επαρκώς να μοιραστεί τις επιστημονικές 

παρατηρήσεις, τις εμπειρίες και τις ιδέες του χρησιμοποιώντας ποικίλα 

αναπαραστατικά μέσα, να υποστηρίξει τους επιστημονικούς ισχυρισμούς του με 

αποδείξεις και να απαντά σε σχετικές ερωτήσεις με το υπό διερεύνηση θέμα. 

Τέλος, ένα υψηλό ποσοστό των παιδιών του ερευνητικού δείγματος (80,0%) 

έχει κατακτήσει επαρκώς τη δεξιότητα να κάνει παρατηρήσεις και περιγραφές σχετικές 

με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, να περιγράφει ιδιότητες του αέρα και του 

νερού, να αναγνωρίζει τη σημασία των φυσικών πόρων για τη ζωή όλων των έμβιων 

όντων, να χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία για τις διαδικασίες συλλογής και 
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παρατήρησης και να αξιοποιεί ποικιλία διάφορων υλικών και μέσων προκειμένου να 

διευκολυνθεί στις απεικονίσεις των παρατηρήσεων.  

Ως προς τις Κοινωνικές Επιστήμες, στην αρχή του σχολικού έτους, σχεδόν το 

1/3 των παιδιών του ερευνητικού δείγματος δεν έχει κατακτήσει καθόλου τη δεξιότητα 

να μπορεί να εστιάζει στα φυσικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων και να προσδιορίζει 

τις υπάρχουσες ομοιότητες ή διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους, τις συνήθειές τους 

ή τα πρότυπα διαβίωσής τους. Παράλληλα, τα μισά παιδιά του ερευνητικού δείγματος 

δεν μπορούν να επιδείξουν κατανόηση ως προς τις έννοιες που έχουν σχέση με το 

παρελθόν ή το παρόν, να αντιληφθούν τη χρονολογική σειρά των γεγονότων και να 

χρησιμοποιούν ανάλογο λεξιλόγιο σχετικό με έννοιες του χρόνου (παρελθόν, παρόν, 

μέλλον, πριν, μετά, χθες, σήμερα, αύριο κ.ά.).  

Όμως, πολλά από τα παιδιά του ερευνητικού δείγματος (75,0%) έχουν 

κατακτήσει την επιδιωκόμενη δεξιότητα να τηρούν και να ακολουθούν τους κανόνες 

της τάξης επιδεικνύοντας αποδεκτές και θετικές συμπεριφορές στην καθημερινότητα 

του νηπιαγωγείου. Επίσης, το 75,0% του ερευνητικού δείγματος των παιδιών έχει 

κατακτήσει την επιδιωκόμενη δεξιότητα να αντιλαμβάνεται και να δείχνει πρώιμη 

κατανόηση για την έννοια της ηγεσίας και της ανάθεσης ηγετικών ρόλων για διάφορες 

δραστηριότητες της τάξης, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ηγεσία και στο ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον (ο αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας, ο διευθυντής του 

σχολείου, ο δήμαρχος κ.ά.).  

Επιπλέον, περισσότερα από τα μισά παιδιά (70,0%) επιδεικνύουν εν μέρει μια 

πρώιμη ευαισθητοποίηση για έννοιες σχετικά με την κοινωνία, την πόλη, το κράτος 

καθώς αρχίζουν να βλέπουν τον εαυτό τους μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενός 

αναπτυσσόμενου κόσμου. Ταυτόχρονα, το ίδιο ποσοστό παιδιών μπορεί εν μέρει να 

κατανοήσει την ύπαρξη των βασικών αναγκών των ανθρώπων και τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των ανθρώπων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους για φαγητό, στέγη, 

ρουχισμό κ.ά.  

Ωστόσο, στο τέλος του σχολικού έτους διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα 

παιδιά κατέκτησαν αρκετές από τις επιδιωκόμενες δεξιότητες των Κοινωνικών 

Επιστημών. Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατακτήσει επαρκώς τους λόγους ύπαρξης 

και τήρησης των κανόνων, την έννοια της ηγεσίας εντός και εκτός των σχολικών ορίων 

ενώ παράλληλα εκφράζουν πρώιμη γεωγραφική σκέψη χρησιμοποιώντας το 
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κατάλληλο αντίστοιχα λεξιλόγιο. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τα ευρήματα 

παρόμοιων μελετών (Blankenship, 1985; Hinde, 2012; Jordan, Cowan & Roberts, 

1995; Shin, Recchia, Lee, Lee & Mullarkey, 2004; Wallat & Green, 1979). Πρέπει να 

αναφερθεί ακόμη ότι αρκετά παιδιά σε υψηλό ποσοστό (95,0%) είναι ικανά να κάνουν 

περιγραφές των επαγγελμάτων των ανθρώπων. 

Επιπλέον, αρκετά παιδιά δείχνουν σε ικανοποιητικό βαθμό την 

ευαισθητοποίησή τους αναφορικά με τους τρόπους επίδρασης της τεχνολογίας και του 

φυσικού περιβάλλοντος στην καθημερινότητα των ανθρώπων ενώ παράλληλα είναι 

ικανά να αναγνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους αντίστοιχα οι άνθρωποι 

αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Ωστόσο, λίγα από τα παιδιά του ερευνητικού 

δείγματος μπορούν επαρκώς να αντιλαμβάνονται έννοιες σχετικά με το παρόν και το 

παρελθόν. Συμπερασματικά, σχεδόν αρκετά παιδιά κατέκτησαν τις προσδοκώμενες 

δεξιότητες της μαθησιακής περιοχής των Κοινωνικών Επιστημών προσεγγίζοντας 

σημαντικές έννοιες προκειμένου να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες σε κάθε 

επίπεδο (Mindes, 2005, 2006). 

Σε σχέση με την Τέχνη, όλα τα παιδιά του ερευνητικού δείγματος μπορούν από 

την αρχή του σχολικού έτους να χρησιμοποιούν τη μουσική και να εκφράζονται μέσα 

από αυτή συμμετέχοντας σε ομαδικές μουσικές δραστηριότητες, μαθαίνοντας τη χρήση 

μουσικών οργάνων, δείχνοντας ενδιαφέρον για τους ήχους, τραγουδώντας, εκτελώντας 

ρυθμικά μοτίβα, συνθέτοντας τα δικά τους τραγούδια κ.ά. Τα αποτελέσματα αυτά 

συμβαδίζουν με τα ευρήματα παρόμοιων μελετών (Droe, 2006; Siebenaler, 1999, 2008; 

Welch, Himonides, Papageorgi, Saunders, Rinta, Steward & Hill, 2009). Επίσης, η 

πλειοψηφία των παιδιών (85,0%) ανταποκρίνεται θετικά σε κάθε καλλιτεχνική 

δημιουργία ή σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πεδίο των Τεχνών. 

Ωστόσο, μόνο το 55,0% του ερευνητικού δείγματος των παιδιών είναι ικανό να 

χρησιμοποιεί ποικίλα υλικά τέχνης για να εκφράσει τις ιδέες και τα συναισθήματά του. 

Παρ’ όλα αυτά, στο τέλος του σχολικού έτους διαπιστώθηκε ότι όλα τα παιδιά 

συμμετέχουν με άνεση σε δραστηριότητες που εμπεριέχουν την κίνηση, το χορό και το 

θέατρο εκτός από ένα παιδί. Παράλληλα, όλα τα παιδιά έχουν κατακτήσει πολυάριθμες 

μουσικές εμπειρίες μέσα από ποικίλες μουσικές δραστηριότητες ενώ μπορούν επαρκώς 

αφενός να διαχειρίζονται πληθώρα υλικών για την καλλιτεχνική έκφραση και 

ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και αφετέρου να επιδεικνύουν θετικές στάσεις σε 
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καλλιτεχνικές δημιουργίες και εκδηλώσεις που συνάδουν με όλες τις μορφές και τα 

είδη της Τέχνης. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με τα αποτελέσματα συναφών ερευνών 

και αντίστοιχων μελετών (Baker, 1994; Bouza-Koster, 2012; Englebright-Fox & 

Schirrmacher, 2012; Epstein, 2001). 

Αναφορικά με τη Φυσική Αγωγή και Ανάπτυξη, στην αρχή του σχολικού έτους 

διαπιστώθηκε, ότι οι δεξιότητες της λεπτής κινητικότητας είναι ανεπτυγμένες από όλα 

τα παιδιά του ερευνητικού δείγματος. Ειδικότερα, όλα τα παιδιά είναι σε θέση να 

χρησιμοποιούν και να ελέγχουν το συντονισμό των μελών του σώματός τους 

προκειμένου να εκτελέσουν δύσκολα καθήκοντα και να αξιοποιούν τη δύναμή τους σε 

κάθε περίσταση, επιδεικνύοντας επιδεξιότητα όπου απαιτείται. Επίσης, όλα τα παιδιά 

μπορούν επαρκώς να βελτιώνουν το συντονισμό ματιού-χεριού και να εκτελούν τις 

εργασίες τους με μεγαλύτερη ακρίβεια ενώ παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

μια ποικιλία εργαλείων γραφής ή ζωγραφικής μέσα από την αυξανόμενη δύναμη και 

τον ελεγχόμενο συντονισμό του χεριού. Παρόμοια αποτελέσματα διαπιστώνονται σε 

αντίστοιχες μελέτες, στις οποίες τονίζεται η αξία της ενίσχυσης και της ανάπτυξης 

δεξιοτήτων που αφορούν τη λεπτή κινητικότητα παιδιών προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας (Boucher & Doescher, 1992; Brown, 2010; Owens, 2008). 

Παρ’ όλα αυτά, σε σχέση με την ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας, αρκετά 

παιδιά έχουν κατακτήσει μερικές από τις επιδιωκόμενες δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, 

το 80,0% των παιδιών του ερευνητικού δείγματος μπορεί να κινείται επιδεικνύοντας 

ισορροπία, έλεγχο και ανάλογη ταχύτητα ενώ ένα υψηλότερο ποσοστό (95,0%) μπορεί 

να συνδυάζει ξεχωριστές ικανότητες και δεξιότητες ως προς το συντονισμό 

περισσότερων πολύπλοκων τρόπων κίνησης για την εκτέλεση διάφορων καθηκόντων. 

Τα ευρήματα αυτά ενισχύονται από την ερευνητική μελέτη της Shalla (2009), η οποία 

επεσήμανε ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αδρής κινητικότητας βελτιώνεται βάσει της 

ηλικίας και της αντίστοιχης ανάπτυξης των παιδιών. Ωστόσο, με τη λήξη του σχολικού 

έτους, διαπιστώθηκε ότι όλα τα παιδιά έχουν κατακτήσει επαρκώς τις έξι από τις επτά 

επιδιωκόμενες δεξιότητες της Φυσικής Αγωγής και Ανάπτυξης. Αντιθέτως, μόνο δύο 

παιδιά καταφέρνουν εν μέρει να επιδεικνύουν πρώιμη κατανόηση όσον αφορά την 

τήρηση των κανόνων ασφαλείας και να αντιλαμβάνονται πλήρως τη λογική αυτών των 

κανόνων στην καθημερινή ρουτίνα του νηπιαγωγείου. 
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Ως προς την Πληροφορική και τις Τ.Π.Ε., στην αρχή του σχολικού έτους 

διαπιστώθηκε, ότι η πλειοψηφία του ερευνητικού δείγματος των παιδιών αναγνωρίζει 

τη χρήση των Τ.Π.Ε. ως μέσα για λόγους ψυχαγωγίας, εργασίας και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε. στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου 

με ασφαλή και δεοντολογικό τρόπο. Επίσης, φάνηκε ότι περισσότερα από τα μισά 

παιδιά του ερευνητικού δείγματος (60,0%) είναι ικανά να αντιλαμβάνονται τις βασικές 

λειτουργίες χρήσης ενός υπολογιστικού συστήματος επιδεικνύοντας την ανάλογη 

εξοικείωση με αυτό. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τα ευρήματα του Μπράτιτση 

(2013), όπου τα μισά παιδιά του ερευνητικού δείγματος είναι εξοικειωμένα με τις 

σύγχρονες τεχνολογίες και τη χρήση τους στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου. 

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ακόμη ότι κανένα παιδί δε μπορεί να εκφραστεί, να 

επικοινωνήσει ή να συνεργαστεί χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για ποικίλους 

σκοπούς. Επίσης, τα δεκαοχτώ από τα είκοσι παιδιά του ερευνητικού δείγματος 

αδυνατούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να συνεργαστούν σε ομάδες 

προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κοινό έργο με τη χρήση των Τ.Π.Ε. Το εύρημα 

αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πεποίθηση ότι οι Τ.Π.Ε. υποστηρίζουν την ανάπτυξη 

συνεργατικών δραστηριοτήτων και κοινοτήτων μάθησης (Dillenbourg, 2002; 

Scardamalia & Bereiter, 1994) και με τα πορίσματα των Willoughby, Wood, Desjarlais, 

Williams, Leacy και Sedore (2009), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας είναι ικανά να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους επιδεικνύοντας αντίστοιχα 

συνεργατικές συμπεριφορές. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των παιδιών δεν μπορεί να 

κάνει αναζήτηση, διερεύνηση και οργάνωση διάφορων πληροφοριών τόσο με τη χρήση 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή όσο και με την αξιοποίηση του διαδικτύου. 

Παρ’ όλα αυτά, στο τέλος του σχολικού έτους, όλα τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί 

με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα στην τάξη και επιδεικνύουν 

αυτονομία στην εκτέλεση βασικών ενεργειών και στην ενασχόληση με διάφορα 

εκπαιδευτικά λογισμικά και ψηφιακές εφαρμογές (ενεργοποίηση-απενεργοποίηση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, χρήση ποντικιού-πληκτρολογίου, εντοπισμός γραμμάτων-

αριθμών, εκκίνηση και χρήση διάφορων λογισμικών, λειτουργία “σύρε και άφησε” 

κ.λπ.). Επίσης, όλα τα παιδιά είναι ικανά να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν στην 

καθημερινότητά τους διάφορες ψηφιακές συσκευές χωρίς την καθοδήγηση και την 

υποστήριξη των νηπιαγωγών. 
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Παράλληλα, πρέπει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν καταφέρει 

να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, χρησιμοποιώντας λογισμικά 

και εφαρμογές σχεδίασης, αναπαραγωγής και καταγραφής ήχου/βίντεο και να 

δημιουργούν μοτίβα ή πρωτότυπες σχηματικές συνθέσεις με κατάλληλα λογισμικά. 

Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι όλα τα παιδιά είναι σε θέση να λαμβάνουν πολύτιμες 

πληροφορίες για τα ίδια και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους μέσα από τη χρήση των 

Τ.Π.Ε. Επίσης, φάνηκε ότι όλα τα παιδιά έχουν κατακτήσει την επιδιωκόμενη 

δεξιότητα πειραματισμού και ανακάλυψης της γνώσης χρησιμοποιώντας λογισμικά 

ανοικτού τύπου. Όμως, μόνο το 10,0% του ερευνητικού δείγματος των παιδιών 

καταφέρνει να αξιοποιεί το διαδίκτυο για αναζήτηση, διερεύνηση και οργάνωση 

πληροφοριών. Το αποτέλεσμα αυτό αντιτίθεται με  τις διαπιστώσεις των Holloway, 

Green και Livingstone (2013), όπου ένας μεγάλος αριθμός παιδιών προσχολικής 

ηλικίας χρησιμοποιεί το διαδίκτυο στην καθημερινότητά του. Η βελτίωση των 

επιδόσεων των μικρών παιδιών από την ενασχόλησή τους με τις Τ.Π.Ε. επιβεβαιώνει 

τις τοποθετήσεις των ερευνητών αναφορικά με τη θετική επίδραση των ψηφιακών 

εφαρμογών στη μαθησιακή ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

(Beleslin, 2014; Klein, Nir-Gal & Darom, 2000; Theodotou, 2010).  

 

7.2 Η εφαρμογή εναλλακτικών προσεγγίσεων αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο 

 

Η αυθεντική αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ως εναλλακτική 

προσέγγιση αξιολόγησης με διαμορφωτικό χαρακτήρα, εφαρμόστηκε και υλοποιήθηκε 

σε μια πραγματική τάξη ενός ελληνικού νηπιαγωγείου κατά τη διάρκεια ενός σχολικού 

έτους. Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη και η διερεύνηση του 

ρόλου της εναλλακτικής-διαμορφωτικής αξιολόγησης σε σχέση με: α) την ανάπτυξη, 

την εξέλιξη και τη μαθησιακή πρόοδο των παιδιών, β) τη λήψη αποφάσεων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού, και γ) τις απόψεις και τις στάσεις των γονέων αναφορικά 

με την πρόοδο και εξέλιξη των παιδιών τους στο πλαίσιο της διαμορφωτικής τους 

αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, η χρήση του εργαλείου 

αξιολόγησης WSS έδωσε την ευκαιρία στους/στις νηπιαγωγούς του συγκεκριμένου 

νηπιαγωγείου να αξιοποιήσουν τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης σε αντίθεση με 
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τις παραδοσιακές μορφές της. Η παρατήρηση της αναπτυξιακής προόδου των παιδιών, 

η αξιολόγηση σε αυθεντικές και ρεαλιστικές καταστάσεις, η παιδαγωγική τεκμηρίωση 

και η ενεργός συμμετοχή τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών και των γονέων 

στις διαδικασίες αξιολόγησης αποτέλεσαν κατάλληλες πρακτικές για τους/τις 

εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης συγκριτικά με τις τεχνικές της 

παραδοσιακής αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα ευρήματα 

αντίστοιχων ερευνών (Appl, 2000; Βαϊρινού, Μπραγιάντση, Πασχάλη & Παυλίδου, 

2013; Frey, Schmitt & Allen, 2012; Μπότσογλου & Παναγιωτίδου, 2006; Notari-

Syverson & Losardo, 2004; Παπαχαραλάμπους & Πέκης, 2018; Σακελλαρίου, 2007). 

Η αξιολόγηση, όπως αναδύθηκε από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, έγινε 

από το/τη νηπιαγωγό της συγκεκριμένης τάξης για διάφορους σκοπούς. Ο 

σημαντικότερος από αυτούς ήταν η απόκτηση μιας σφαιρικής αντίληψης για τη 

συνολική ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην 

αξιολόγηση των παιδιών της τάξης, παρακολουθώντας τα παιδιά με συστηματικό 

τρόπο, μέσω της παρατήρησης και των αντίστοιχων καταγραφών, ανακάλυψαν τις 

δυνατότητες και το δυναμικό τους, παρακολούθησαν την πορεία της μάθησής τους και 

εκτίμησαν, στο τέλος, την επίτευξη των στόχων του προγράμματος σε ατομικό και 

ομαδικό επίπεδο, έχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο μια αντιπροσωπευτική εικόνα του 

μαθησιακού προφίλ κάθε παιδιού. Παρόμοια αποτελέσματα επιβεβαιώνουν 

προγενέστερες έρευνες (Dennis, Rueter & Simson, 2013; Downs & Strand, 2006; 

Gullo, 2013; Κακανά & Καζέλα, 2011; Κωνσταντίνου, 2006). 

Ένας άλλος σκοπός που σχετίζεται με την αξιολόγηση του παιδιού ήταν να 

αποκτήσει ο/η νηπιαγωγός τη βέλτιστη εικόνα της προόδου του μέσα από το 

συγκείμενο της καθημερινής διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Εφαρμόζοντας 

τη διαμορφωτική διάσταση της αξιολόγησης στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου, 

ο/η νηπιαγωγός της συγκεκριμένης τάξης παρακολούθησε τη μαθησιακή πορεία των 

παιδιών και προσέφερε ποικίλες ευκαιρίες για ανατροφοδότηση των παιδιών και 

ανασχεδιασμό της διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, 

αποβλέποντας στη βελτίωση της επίδοσής τους.  

Ένας εξίσου σημαντικός λόγος για την αξιολόγηση των παιδιών ήταν ακόμη η 

παροχή ενίσχυσης και βοήθειας σε εκείνα τα παιδιά που παρουσίαζαν πιθανές 

αδυναμίες ή ενδέχεται να χρειάζονταν ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. 
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Αναγνωρίζοντας τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της μάθησης κάθε παιδιού και 

εντοπίζοντας τις αντίστοιχες μαθησιακές ελλείψεις, οι εκπαιδευτικοί της 

συγκεκριμένης τάξης κατάφεραν να οργανώσουν και να σχεδιάσουν παρεμβάσεις, 

λαμβάνοντας τα κατάλληλα παιδαγωγικά και διδακτικά μέτρα και να 

επαναπροσδιορίσουν αρκετές φορές τους επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους, 

αποσκοπώντας έτσι τόσο στην ενίσχυση της μάθησης όλων των παιδιών όσο και στη 

βελτίωση της διδασκαλίας. Συναφή είναι τα ευρήματα που παρουσιάζονται από 

αντίστοιχες έρευνες (Bagnato,2005; Butler & McMunn, 2006; Epstein et al., 2004; 

Καψάλης & Χανιωτάκης, 2011). 

Ένας άλλος σκοπός που σχετίζεται με την αξιολόγηση των παιδιών ήταν η 

συγκέντρωση πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη μάθηση των 

παιδιών και την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα. Οι εκπαιδευτικοί του 

συγκεκριμένου νηπιαγωγείου μέσα από τα αξιολογικά δεδομένα έλαβαν 

ανατροφοδότηση ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο, απέκτησαν μια πλήρη και σαφή 

εικόνα του επιπέδου των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των παιδιών 

και έλαβαν αποφάσεις για τη συνεχή και συστηματική βελτίωση της επίδοσης των 

παιδιών και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού τους έργου. Συναφείς 

έρευνες επιβεβαιώνουν τα προαναφερόμενα αποτελέσματα (Black & William, 1998; 

Κατσαρού & Δεδούλη, 2008; Newton, 2007).  

Ένας τελευταίος λόγος που αφορά την αξιολόγηση των παιδιών ήταν η 

ενημέρωση των γονέων αναφορικά με την πρόοδο και την εξέλιξη των παιδιών τους. 

Οι γονείς του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου σχημάτισαν μια αντικειμενική εικόνα για 

τη μαθησιακή εξέλιξη και πρόοδο των παιδιών τους έχοντας σαφείς ενδείξεις και 

παιδαγωγικά τεκμήρια για την προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Τα 

αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με τα ερευνητικά δεδομένα προγενέστερων μελετών 

(Atkinson, 2003; Billman, Geddes & Hedges, 2005; Brink, 2002; Clinton & Guilar, 

2016; Diffily, 1994).  

Συνεπώς, η έννοια της διαμορφωτικής αξιολόγησης των μικρών παιδιών 

διαπιστώνεται ότι αποτελεί βασική προτεραιότητα των νηπιαγωγών της συγκεκριμένης 

τάξης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας του νηπιαγωγείου. Έτσι, οι 

αξιολογικές πρακτικές που χρησιμοποίησαν οι νηπιαγωγοί στη συγκεκριμένη τάξη με 

διαμορφωτικό χαρακτήρα προσέφεραν την απαραίτητη ανατροφοδότηση σε σχέση με 
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την πορεία της εξέλιξης των παιδιών και τον ανασχεδιασμό της διδασκαλίας, 

προκειμένου να βελτιωθεί η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία στο σύνολό της.    

 

7.3 Η αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης ενός εργαλείου αξιολόγησης 

βασισμένου στο αναλυτικό πρόγραμμα και στην επίδοση 

 

Η αξιολόγηση βάσει αναλυτικού προγράμματος αποτελεί μια ιδανική 

προσέγγιση στο πλαίσιο των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης, η οποία διασυνδέει 

τη διαδικασία της αξιολόγησης με το περιεχόμενο και τους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών που χρησιμοποιείται στο νηπιαγωγείο (Gullo, 2010). 

Παράλληλα, η αξιολόγηση της επίδοσης, ως αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής 

καθημερινότητας, συνιστά μια διαδεδομένη μορφή αξιολόγησης παιδιών προσχολικής 

ηλικίας καθώς βοηθάει τον/την εκπαιδευτικό αφενός να αποτιμήσει τα επιτεύγματα 

των παιδιών και αφετέρου τη διαδικασία της μάθησης (Wortham, 2008).  

Όπως προκύπτει από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, μια πρώτη 

διαπίστωση είναι ότι η αξιοποίηση του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System 

από τους/τις εκπαιδευτικούς του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου λειτούργησε θετικά για 

όλους τους εμπλεκόμενους στην αξιολογική διαδικασία τόσο στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης της επίδοσης όσο και στο πλαίσιο της αξιολόγησης βάσει του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών. Η χρήση και η αξιοποίηση του συγκεκριμένου εργαλείου 

αξιολόγησης έδωσε τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς να συγκεντρώσουν 

πληροφορίες σε συστηματική βάση και με οργανωμένο τρόπο για τα επιτεύγματα και 

τις προσπάθειες των παιδιών αλλά και για την πορεία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

και της διδακτικής διαδικασίας καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Παρόμοια 

αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από τους Dichtelmiller, Jablon, Dorfman, Marsden και 

Meisels (2001), τον Meisels (1997) και τους Meisels, Liaw, Dorfman & Nelson (1995).  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε επίσης τη σημασία της συστηματικής 

παρατήρησης σε σχέση με την αξιολόγηση της ατομικής και ομαδικής μαθησιακής 

ανάπτυξης και εξέλιξης των παιδιών. Η συστηματική παρατήρηση των παιδιών στο 

φυσικό κοινωνικό περιβάλλον της τάξης ανά τακτά χρονικά διαστήματα έφερε στην 

επιφάνεια σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες αξιοποιήθηκαν από το/τη νηπιαγωγό της 
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συγκεκριμένης τάξης: α) στην απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για κάθε παιδί, 

όπως, και για το σύνολο της τάξης, β) στην αυθεντική αξιολόγηση των παιδιών μέσα 

από τα έργα και τη δράση τους σε ρεαλιστικές συνθήκες, γ) στον αναστοχασμό του/της 

νηπιαγωγού αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, δ) στο σχεδιασμό και στην 

αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος σε βάθος χρόνου, και ε) στην 

οικοδόμηση ενός συνεργατικού πλαισίου επικοινωνίας με την οικογένεια. Συναφή 

είναι τα ευρήματα που παρουσιάζονται από αντίστοιχες ελληνικές και διεθνείς 

βιβλιογραφικές μελέτες (Forman & Hall, 2005; Gronlund & James, 2013; Jarvis, 

George & Holland, 2010; Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου, 2017; Neaum, 2016; 

Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008).   

Επιπρόσθετα, η ενεργός συμμετοχή των παιδιών του συγκεκριμένου 

νηπιαγωγείου στις διαδικασίες αξιολόγησής τους λειτούργησε σε ένα υποστηρικτικό 

πλαίσιο με πολλαπλά οφέλη αφενός για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξή τους 

και αφετέρου για την ενίσχυση και τη βελτίωση της εξέλιξης και της προόδου τους. 

Τόσο η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και της ετεροαξιολόγησης όσο και η εμπλοκή 

των ίδιων των παιδιών στην επιλογή των έργων τους για το portfolio διαφοροποίησαν 

τη διαδικασία της αξιολόγησης στη λογική της αυτοκριτικής και της αποτίμησης της 

ατομικής μαθησιακής πορείας του κάθε παιδιού. Έτσι, η αξιολογική διαδικασία έγινε 

κτήμα των παιδιών δίνοντάς τους τη δυνατότητα να την παρακολουθούν, να τη συν-

διαμορφώνουν και να έχουν λόγο για τα παραγόμενα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα 

αυτά συμβαδίζουν με τα ευρήματα αντίστοιχων ερευνών (Ντολιοπούλου & 

Γουργιώτου, 2008; Ρεκαλίδου, Ζάνταλη & Σοφιανίδου, 2010; Spiller, 2012).  

Από την παρουσίαση των ευρημάτων της παρούσας έρευνας, μερικά 

πλεονεκτήματα που αναδύθηκαν από την εμπλοκή των ίδιων των παιδιών στη 

διαδικασία της αξιολόγησης τους ήταν: η καλλιέργεια υπευθυνότητας, η προσωπική 

ανακάλυψη των δυνατοτήτων και των αδυναμιών, η ανάπτυξη μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων, η ενίσχυση της αυτοεικόνας, η καλλιέργεια της αυτογνωσίας, η ανάπτυξη 

κριτικής στάσης, η διατύπωση αξιολογικών κρίσεων βάσει τεκμηρίων κ.ά. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα συγκλίνουν με τα ευρήματα παρόμοιων μελετών 

(Γουργιώτου, 2007; Epstein et al., 2004; McAfee, Leong & Bodrova, 2011; 

Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; Sadler & Good, 2006; Santos & Pinto, 2011).  
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Σημαντικό κρίνεται παράλληλα το γεγονός ότι οι τρεις τεχνικές παρατήρησης, 

συλλογής και αποτύπωσης της προόδου και της εξέλιξης κάθε παιδιού που 

χρησιμοποιούνται στο εργαλείο αξιολόγησης Work Sampling System αποτέλεσαν τα 

κατάλληλα ενδεδειγμένα μέσα προκειμένου οι νηπιαγωγοί της συγκεκριμένης τάξης 

να συλλέξουν πληροφορίες για τη μάθηση και την πρόοδο κάθε παιδιού, να 

διερευνήσουν και να ερμηνεύσουν τις μαθησιακές εμπειρίες και δυνατότητες των 

παιδιών, να αναστοχαστούν στις διδακτικές τους πρακτικές και να διευκολύνουν τη 

μάθηση των παιδιών, λαμβάνοντας εκ νέου αποφάσεις διδακτικού σχεδιασμού. Όπως 

τονίζει άλλωστε ο Meisels (1993), οι διαδικασίες της συγκέντρωσης πληροφοριών για 

τη μάθηση και την εξέλιξη των παιδιών και της αποτίμησης της αξίας αυτών των 

πληροφοριών συνιστούν δυο αλληλένδετες διεργασίες για τον/την εκπαιδευτικό στην 

καθημερινότητα της τάξης, προκειμένου να διευκολυνθεί στην αξιολόγηση της 

παιδαγωγικής δράσης μέσα από τη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling 

System.  

Η παράμετρος αυτή είναι σημαντική για την επιτυχία και την 

αποτελεσματικότητα της χρήσης του αξιολογικού εργαλείου σε παιδιά προσχολικής 

και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του αξιολογικού 

εργαλείου Work Sampling System διευκόλυνε το/τη νηπιαγωγό της συγκεκριμένης 

τάξης, στο πλαίσιο της αυθεντικής-διαμορφωτικής αξιολόγησης, να ενδυναμώσει κάθε 

πτυχή και διάσταση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και να σκιαγραφήσει 

με λεπτομερή τρόπο το προφίλ κάθε παιδιού ξεχωριστά. Η τοποθέτηση αυτή συμφωνεί 

με την άποψη του Wilson (2013), ο οποίος σε σχετική του μελέτη με προπτυχιακούς 

φοιτητές για την αξιολόγηση των παιδιών με τη χρήση του μοντέλου αξιολόγησης 

Work Sampling System υποστήριξε ότι συνιστά ένα πολύτιμο διδακτικό εργαλείο 

αξιολόγησης στα χέρια των εκπαιδευτικών, το οποίο δίνει έμφαση στις παρατηρήσεις 

των εκπαιδευτικών, στις διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης των παιδιών και 

επίδειξης των συμπεριφορών τους μέσα σε συνθήκες αυθεντικών καταστάσεων και 

στις διεργασίες ανατροφοδότησης και αναστοχασμού της διδακτικής διαδικασίας. 

Ειδικότερα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η χρήση των 

αναπτυξιακών κατευθυντήριων γραμμών (developmental guidelines) και των 

κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού (developmental checklists) βοήθησαν σε 

μεγάλο βαθμό το/τη νηπιαγωγό της συγκεκριμένης τάξης τόσο στην παρατήρηση όσο 

και στην παιδαγωγική τεκμηρίωση του ατομικού επιπέδου ανάπτυξης και προόδου των 
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παιδιών. Μέσα από τις κλίμακες ελέγχου, ο/η νηπιαγωγός συγκέντρωσε και κατέγραψε 

τις πραγματικές δεξιότητες και δυνατότητες των μικρών παιδιών σε συγκεκριμένες 

μαθησιακές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

που εφαρμόζεται στο νηπιαγωγείο.  

Η χρήση των συγκεκριμένων κλιμάκων λειτούργησε ως υποστηρικτικό 

εργαλείο στο συγκείμενο της αξιολόγησης της επίδοσης και της αξιολόγησης 

βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι κλίμακες ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού 

αποτέλεσαν μια εναλλακτική πρόταση εφαρμογής της αξιολόγησης, αποβλέποντας 

τόσο στην υποστήριξη των μικρών παιδιών όσο και στην ανατροφοδότηση του/της 

εκπαιδευτικού. Ο/Η νηπιαγωγός με τη χρήση των κλιμάκων ελέγχου λειτούργησε με 

προσχεδιασμένο, οργανωμένο και δομημένο τρόπο στηριζόμενος/η στο θεωρητικό 

πλαίσιο των αναπτυξιακών κατευθυντηρίων γραμμών. Έτσι, οι νηπιαγωγοί της 

συγκεκριμένης τάξης τα θεώρησαν ως απαραίτητα εργαλεία για να ανταπεξέλθουν 

στην πρακτική διάσταση της αξιολόγησης των μικρών παιδιών και για να έρθουν σε 

επικοινωνία με τους γονείς με συγκεκριμένες αναφορές. Το μοντέλο αξιολόγησης που 

αξιοποιήθηκε με τη χρήση των κλιμάκων ελέγχου κινήθηκε σε προσχεδιασμένη μορφή 

πλαισίου και παρείχε μετρήσιμα στοιχεία για την μαθησιακή εξέλιξη και ανάπτυξη των 

μικρών παιδιών, γεγονός που δε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ή αυτονόητο για την 

αξιολόγηση των παιδιών στην σχολική πραγματικότητα του ελληνικού νηπιαγωγείου. 

Οι κλίμακες ελέγχου, βασιζόμενες στις αρχές ανάπτυξης των παιδιών και στις 

αρχές του αναλυτικού προγράμματος, βοήθησαν το/τη νηπιαγωγό της συγκεκριμένης 

τάξης να κατανοήσει και να βελτιώσει το επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών μέσα από 

έγκυρα και αξιόπιστα κριτήρια, αποκτώντας κατ’ αυτό τον τρόπο μια σφαιρική και 

πλήρη εικόνα των συμπεριφορών, των δεξιοτήτων και των γνώσεων των παιδιών. 

Παράλληλα, η κλίμακα ελέγχου ανάπτυξης των παιδιών προσέφερε στους/στις 

εκπαιδευτικούς το κατάλληλο πλαίσιο για ανατροφοδότηση και αναστοχασμό ως προς 

τις διδακτικές στρατηγικές και τους επιδιωκόμενους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος. Πράγματι, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα (Brassard & Boehm, 

2007; Dichtelmiller et al., 2001; Gullo, 2005; Meisels, 2011; Meisels, Liaw, Dorfman 

& Nelson, 1995), οι κλίμακες ελέγχου κατάφεραν να αποτυπώσουν με αναλυτικές 

πληροφορίες και σαφείς ενδείξεις τη συνολική εικόνα των παιδιών ανά τρίμηνο σε 

σχέση με το τι γνωρίζουν και τι είναι ικανά να κάνουν στο παρόν ηλικιακό επίπεδο. 
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Θετικές εξίσου ήταν οι αντιδράσεις των γονέων απέναντι στη χρήση των 

κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού καθώς υπήρξε ευρεία αποδοχή από την 

πλειοψηφία των γονέων. Το βιβλίο προόδου των παιδιών (developmental checklists) 

αποτέλεσε για τo σύνολο των γονέων του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου ένα 

συγκροτημένο οδηγό με αναλυτικές πληροφορίες για το αναπτυξιακό επίπεδο κάθε 

παιδιού ανά τρίμηνο, δίνοντας τους κατ’ αυτό τον τρόπο μια συνολική εικόνα των 

ακαδημαϊκών επιδόσεων των παιδιών μέσα από τους συμπληρωμένους δείκτες 

κατάκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών. Η αξία της χρήσης κλιμάκων 

ελέγχου και τα οφέλη τους προς τους γονείς επιβεβαιώνονται από αρκετές μελέτες στο 

διεθνή βιβλιογραφικό χώρο (Bergan & Feld, 1993; Hobart & Frankel, 2004; Meisels, 

1993).  

Επιπλέον, η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι ο φάκελος εργασιών του 

παιδιού (portfolio) υπήρξε η πιο αποτελεσματική και αναπτυξιακά κατάλληλη 

πρακτική που ενδείκνυται για την αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Ειδικότερα, αποτέλεσε ένα τρόπο αξιολόγησης που σέβεται τα ατομικά αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, διευκολύνει την αποτίμηση της προόδου των παιδιών 

για ένα μεγάλο χρονικό εύρος, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ίδιων των παιδιών και 

δίνει έμφαση στις διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης, αποτυπώνοντας τι μπορούν να 

κάνουν τα παιδιά στο αυθεντικό περιβάλλον της τάξης τους. Το αποτέλεσμα αυτό 

συνάδει με τα ευρήματα των Epstein et al. (2004) και των Ζωγράφου, Καμπέρη και 

Μπιρμπίλη (2006), καθώς στις αντίστοιχες μελέτες τους επικροτούν τη χρήση του 

φακέλου εργασιών (portfolio) ως μια από τις πιο κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης 

των παιδιών στο πεδίο της προσχολικής αγωγής, όπως, και με τα ευρήματα αντίστοιχων 

μελετών για την αξία του portfolio σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (Appl, Leavitt & 

Ryan, 2014; Jarrett, Browne & Wallin, 2006; Ocak & Ulu, 2009; Weldin & Tumarkin, 

1998).  

Παράλληλα, η δημιουργία του portfolio, ως εναλλακτικού μέσου αξιολόγησης, 

έδωσε την ευκαιρία στους γονείς του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου να αντιληφθούν την 

εξελικτική πορεία που ακολούθησαν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο από την αρχή του 

σχολικού έτους έως τη λήξη του, να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τα επιτεύγματά 

τους στη διαδρομή της κατάκτησης της γνώσης, όπως, και να γίνουν συμμέτοχοι στη 

βελτίωση της προόδου των παιδιών, υποστηρίζοντας με ποικίλους τρόπους την 

αναπτυξιακή και εξελικτική πορεία της μάθησης των παιδιών έξω από το σχολικό 
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περιβάλλον. Τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία αφορούν στη θετική επίδραση και 

αποδοχή του portfolio από τους γονείς, συμφωνούν με τις τοποθετήσεις σχετικών 

μελετών (Arter & Spandel, 1992; Davies & LeMahieu, 2003; Gelfer & Perkins, 1992, 

1996; Gilkerson & Hanson, 2000; Meisels, 1993).  

Επίσης, οι νηπιαγωγοί της συγκεκριμένης τάξης, μέσα από την συν-δημιουργία 

των portfolios με τα παιδιά, συνειδητοποίησαν τη σημασία των καταγραφών των 

παρατηρήσεων τους, έδωσαν στα παιδιά πρωτοβουλίες σε σχέση με τη διαχείριση του 

φακέλου τους, συνεργάστηκαν από κοινού στη δημιουργία τους, πρόσφεραν στα παιδιά 

ευκαιρίες για αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση, υλοποίησαν μηνιαίες συνεδρίες 

με τα παιδιά ως προς τη διευθέτηση του περιεχομένου του φακέλου και ενθάρρυναν τη 

συμμετοχή των γονέων με διάφορους τρόπους, εκλαμβάνοντας τη χρήση του portfolio 

ως σημαντικό μέσο εκτίμησης της προόδου των παιδιών και επικοινωνίας με τους 

γονείς, όπως, και ως απαραίτητο μέσο για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με τα ευρήματα ανάλογων 

ερευνητικών μελετών (Βαϊρινού, Μπραγιάντση, Πασχάλη & Παυλίδου, 2013; Birgin 

& Baki, 2007; Chen & Cheng, 2011; Γκατζιούρα, Δραγκίνη, Μπιρμπίλη & Σαρρή, 

2008; Μπιρμπίλη & Καμπέρη, 2008; Σιβροπούλου, Τσακιρίδου & Παπαδοπούλου, 

2006).  

Τέλος, η χρήση των συνοπτικών εκθέσεων εξέλιξης και προόδου, όπως φάνηκε 

από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μέσα από την περιγραφική και αφηγηματική 

τους διάσταση, αποτύπωσε τις συνολικές ακαδημαϊκές επιδόσεις των μικρών παιδιών, 

αποκαλύπτοντας στους γονείς της συγκεκριμένης τάξης το εύρος των προσπαθειών και 

των επιτευγμάτων των παιδιών τους καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Ταυτόχρονα, αποτέλεσε μια συνοπτική αναφορά για τους γονείς όσον αφορά την 

εξέλιξη και την πρόοδο των παιδιών ανά τρίμηνο σε κάθε γνωστική περιοχή, όπως αυτή 

ορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα ευρήματα αυτό συνάδουν με τις 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνονται στον Οδηγό Εκπαιδευτικού για την 

περιγραφική αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο (2017), αναφορικά με τη σύνταξη της 

έκθεσης προόδου των μικρών παιδιών στο πλαίσιο της περιγραφικής αξιολόγησης που 

προτείνεται για το νηπιαγωγείο, όπως, και με τις απόψεις των γονέων στην αντίστοιχη 

έρευνα των Meisels, Xue, Bickel, Nicholson και Atkins-Burnett (2001).    
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7.4 Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης ως συνδετικός κρίκος λήψης 

αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

 

Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει και 

να διερευνήσει εάν τα δεδομένα της διαμορφωτικής αξιολόγησης, μέσα από τη χρήση 

του εργαλείου αξιολόγησης WSS, μπορούν να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό στη 

λήψη αποφάσεων αναφορικά με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη συνεχή 

ανατροφοδότησή του/της και τους πιθανούς τρόπους μέσω των οποίων μπορεί να 

υλοποιηθεί αυτή η σύζευξη μεταξύ αξιολογικών δεδομένων και αποφάσεων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η αξιοποίηση των 

δεδομένων της αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

λειτούργησε αποτελεσματικά ως μια κυκλική και επαναλαμβανόμενη διαδικασία, η 

οποία ενορχήστρωσε και καθοδήγησε τη μαθησιακή και διδακτική πορεία του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στο χώρο του νηπιαγωγείου. 

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι κρισιμότερες 

επιλογές του/της νηπιαγωγού αναφορικά με την οργάνωση του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού συνάδουν με την προετοιμασία της διδακτικής και μαθησιακής 

διαδικασίας, την επιλογή των μαθησιακών στόχων και τη διασύνδεσή τους με το 

μαθησιακό περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, το σχεδιασμό και 

την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την αξιοποίηση κατάλληλων 

παιδαγωγικών και μαθησιακών προσεγγίσεων καθώς και την ανάπτυξη μεθόδων 

αξιολόγησης του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, ώστε να διευκολυνθούν οι 

ευκαιρίες μάθησης για όλα τα παιδιά και να καταστεί αποτελεσματική η ποιότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με τα ευρήματα αυτά συμφωνούν και τα αποτελέσματα 

παρόμοιων μελετών (Θεοδότου, 2014; Protheroe, 2001; Seel et al., 2017; Snow & Van 

Hemel, 2008). 

Ειδικότερα, οι νηπιαγωγοί αποκωδικοποιώντας τα δεδομένα της 

διαμορφωτικής αξιολόγησης καθοδηγήθηκαν σε αναστοχαστικές διαδικασίες, 

λαμβάνοντας συνεχή ανατροφοδότηση για τις προσωπικές τους επιλογές και δράσεις, 

καθώς, και για τις  εκπαιδευτικές συνθήκες του πλαισίου της συγκεκριμένης τάξης. Η 

διαδικασία της ερμηνείας, της ανάλυσης και της αξιοποίησης των αξιολογικών 

δεδομένων διευκόλυνε τους/τις νηπιαγωγούς να κατανοήσουν τις προσωπικές τους 
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θεωρήσεις, να αποκτήσουν επίγνωση των πρακτικών που χρησιμοποίησαν και να 

επαναξιολογήσουν όλες τις διαστάσεις και τις πτυχές της παιδαγωγικής πράξης.  

Επιπλέον, μέσα από την κριτική διερεύνηση, τον αναστοχασμό, την 

ανατροφοδότηση και την αποτίμηση της εκπαιδευτικής πράξης, οι νηπιαγωγοί 

κατάφεραν, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς, να ερμηνεύσουν εις βάθος την εκπαιδευτική πράξη της 

καθημερινότητας του νηπιαγωγείου, να εντοπίσουν υπάρχουσες σχέσεις και πιθανές 

διαφορές ανάμεσα στις προσωπικές τους προσδοκίες και στις εφαρμοσμένες πρακτικές 

ενέργειές τους, να ανιχνεύσουν προβλήματα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα του 

νηπιαγωγείου και να διερευνήσουν τις πιθανότητες επίλυσής τους μέσα από τον 

ανασχεδιασμό της παιδαγωγικής διαδικασίας. Το εύρημα αυτό σχετίζεται με αρκετά 

ερευνητικά πορίσματα που τονίζουν πως η ανατροφοδότηση και ο αναστοχασμός των 

εκπαιδευτικών κατέχουν σημαντική θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία (Αυγητίδου & 

Γουργιώτου, 2016; Bood, Keogh & Walker, 2002; Calderhead, 1989; Carter, 

Cividanes, Curtis & Lebo, 2010; Curtis, Lebo, Cividanes & Carter, 2013; Demulder & 

Rigsby, 2003; Hattie & Timperley, 2007).  

Επίσης, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι οι νηπιαγωγοί, 

μετασχηματίζοντας τα αξιολογικά δεδομένα, έλαβαν αποφάσεις εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού μέσα από ανάλογες διεργασίες στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, 

προκειμένου να επιτύχουν τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μικρούς 

μαθητές και να βελτιώσουν το παιδαγωγικό έργο που συντελείται στο νηπιαγωγείο. Η 

διαδικασία της λήψης αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, βάσει των αξιολογικών 

δεδομένων, αποτέλεσε το υποστηρικτικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση της συμμετοχής 

των παιδιών στη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία και την ενίσχυση της μάθησης 

τους μέσα από την κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, βάσει των στόχων του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών (Merrill, Drake, Lacy & Pratt, 1996.) Η συλλογή 

πολύτιμων στοιχείων και πληροφοριών, όπως, και η ερμηνεία των αξιολογικών 

δεδομένων βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό το/τη νηπιαγωγό να λάβει κατάλληλες 

αποφάσεις για τις μελλοντικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του/της, προσφέροντας κατ’ 

αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα για αναθεώρηση, αναστοχασμό και βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό της (Seel et al., 2017). 
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Μέσα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, διαπιστώθηκε και έγινε 

εμφανές ότι η λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού εμπεριείχε ποικίλες 

εκπαιδευτικές ενέργειες ανάμεσα στις οποίες ήταν: η ερμηνεία και η ανάλυση των 

αναγκών των παιδιών στις παρούσες εκπαιδευτικές συνθήκες του νηπιαγωγείου, η 

βαθύτερη κατανόηση του ρυθμού ανάπτυξης και εξέλιξης των παιδιών, ο 

ανασχεδιασμός της διδασκαλίας, η προσαρμογή της στοχοθεσίας βάσει του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών του νηπιαγωγείου, η αναδιοργάνωση του μαθησιακού 

περιβάλλοντος, η χρήση κατάλληλων στρατηγικών διδασκαλίας, ο σχεδιασμός 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και δράσεων μικρής διάρκειας, η ενίσχυση της γονεϊκής 

εμπλοκής για διαρκή υποστήριξη, βελτίωση και εξέλιξη του παιδιού και η κριτική 

διερεύνηση και  αποτίμηση της εκπαιδευτικής πράξης. Τα αποτελέσματα αυτά δεν 

διαφοροποιούνται από τα αποτελέσματα συναφών μελετών, στις οποίες 

καταδεικνύεται η αξιοποίηση των δεδομένων της αξιολόγησης στη λήψη 

εκπαιδευτικών αποφάσεων (Archer, Scherman & Howie, 2013; Brookhart, 2011; 

Hamilton et al., 2009; Heritage & Yeagley, 2005; Herman & Gribbons, 2001; Ikemoto 

& Marsh, 2007; Jacobsen, Eggen & Kauchak, 2011; Lai & Schildkamp, 2013).  

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται άμεσα ότι η λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού στο σχολικό συγκείμενο μπορεί να επιτυγχάνεται και να υλοποιείται μέσα 

από την ερμηνεία, την κατανόηση και την αξιοποίηση των δεδομένων που έχουν 

προκύψει από την αξιολόγηση των μικρών παιδιών καθόλη τη διάρκεια του σχολικού 

έτους.  

 

7.5 Οι πολλαπλές οπτικές των γονέων για την αξιολόγηση στην προσχολική 

εκπαίδευση 

 

Ένας από τους επιμέρους σκοπούς της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση 

των απόψεων και η αποτύπωση των στάσεων των γονέων αναφορικά με τη συμβολή 

και την αξία της αξιολόγησης των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και την 

επίδραση της αξιοποίησης και της εφαρμογής του μοντέλου αξιολόγησης Work 

Sampling System στο νηπιαγωγείο. Η πλειοψηφία των ευρημάτων της παρούσας 

έρευνας αντικατοπτρίζει τη μεγάλη αποδοχή των γονέων σε σχέση με θέματα που 

αφορούν τη σημασία της αξιολόγησης των μικρών παιδιών στο πεδίο της προσχολικής 
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εκπαίδευσης, τη χρήση της διαμορφωτικής αξιολόγησης και της εφαρμογής του 

εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System. 

Η δημιουργία ενός θετικού κλίματος αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης, όπως, 

και η ανάπτυξη ενός διαπροσωπικού πλαισίου επικοινωνίας, ενημέρωσης και 

συνεργασίας ενθάρρυνε σε μεγάλο βαθμό τους γονείς να “αγκαλιάσουν” το παρόν 

ερευνητικό εγχείρημα, να δουν από πολλές οπτικές την ανάπτυξη και τις προσπάθειες 

των παιδιών τους στο περιβάλλον του νηπιαγωγείου και να επιδείξουν θετικές 

εντυπώσεις και στάσεις αντίστοιχα σε σχέση με το ζήτημα της αξιολόγησης των 

μικρών παιδιών στο νηπιαγωγείο. Η σημασία της αναγκαιότητας της συνεργασίας και 

της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, όπως, και η αναγνώριση της αξίας 

της επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα συναφών μελετών (Becher, 1984; Clinton & 

Guilar, 2016; Work & Stafford, 1987).  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων από τη συνέντευξη με τους γονείς έδειξε ότι η 

πλειονότητα του ερευνητικού δείγματος επιδεικνύει θετικές αναπαραστάσεις και 

άρτιες διαμορφωμένες αντιλήψεις αναφορικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αναλύοντας τα αποτελέσματα της πρώτης χρονικής 

φάσης, όπου υλοποιήθηκε η συνέντευξη με τους γονείς, διαπιστώνεται ότι η 

πλειονότητα του ερευνητικού δείγματος περιγράφει την αξιολόγηση των παιδιών ως 

μια διαδικασία καταγραφής της μαθησιακής εξέλιξής τους. Αρκετοί γονείς 

υποστηρίζουν ότι η χρήση της αξιολόγησης βοηθάει στον εντοπισμό μαθησιακών 

ελλείψεων και πιθανών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα παιδιά, ενώ 

άλλοι γονείς θεωρούν ότι η αξιολόγηση των παιδιών επιτρέπει στο/στη νηπιαγωγό να 

διαπιστώσει την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. 

Επίσης, οι περισσότεροι από τους γονείς θεωρούν χρήσιμη τη διαδικασία της 

αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο τόσο για τους ίδιους όσο και για τους/τις νηπιαγωγούς. 

Η αξιολόγηση των παιδιών βοηθάει τους γονείς να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα 

για την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους στο σχολικό περιβάλλον, η οποία τυγχάνει 

πιθανό να είναι διαφορετική από την εικόνα που έχουν διαμορφώσει από τις 

παρατηρήσεις τους στο σπίτι ή στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Παράλληλα, η 

αξιολόγηση, όπως υποστηρίζουν αρκετοί γονείς, προσφέρει τη δυνατότητα για 

συνεργασία και επικοινωνία με το/τη νηπιαγωγό, προκειμένου να επιλυθούν πιθανά 

προβλήματα ή να λάβουν βοήθεια και κάθε είδους υποστήριξη τα παιδιά από τους 
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γονείς τους στο σπίτι. Τα θετικά αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης γονέων και 

εκπαιδευτικών επιβεβαιώνονται από τα ευρήματα αρκετών μελετών (Henderson & 

Mapp, 2002; Hiatt-Michaels, 2001). Η χρησιμότητα δε της αξιολόγησης των παιδιών 

για το/τη νηπιαγωγό έγκειται στην ανίχνευση προβλημάτων και δυσκολιών και στην 

εφαρμογή διορθωτικών παρεμβάσεων/δράσεων ώστε να υποστηριχθούν 

αποτελεσματικότερα τα παιδιά και να βελτιωθούν προς το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. 

Επιπλέον, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων γονέων διαπιστώθηκε ότι επιθυμεί 

την προσωπική συνάντηση με το/τη νηπιαγωγό σε προφορικό/διαλογικό επίπεδο, 

προκειμένου να ενημερωθεί για τα αξιολογικά δεδομένα που σχετίζονται με την 

πρόοδο των παιδιών. Συναφές είναι το εύρημα με την ερευνητική μελέτη της Atkinson 

(2003), όπου οι γονείς επιθυμούν την πληροφόρησή τους σε θέματα που αφορούν την 

εξελικτική πορεία των παιδιών με σχετικές αναφορές στα επιτεύγματά τους ή σε 

ζητήματα υποστήριξής τους, όταν παρίσταται ανάγκη. Κατά τη διάρκεια των 

ενημερωτικών συναντήσεων, μερικοί γονείς επιθυμούν να ενημερώνονται για την 

εξέλιξη των παιδιών σε συνάρτηση με όλες τις μαθησιακές περιοχές, όπως αυτές 

ορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί 

ενώ άλλοι γονείς δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την αξιολόγηση της συνολικής 

συμπεριφοράς των παιδιών στο χώρο του νηπιαγωγείου. Παρατηρώντας τις απαντήσεις 

των γονέων, εύκολα διακρίνεται η προτίμησή τους στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων 

κοινωνικού χαρακτήρα (συμπεριφορά του παιδιού) και των δεξιοτήτων ακαδημαϊκού 

χαρακτήρα (γνώσεις του παιδιού). Ως προς τη συχνότητα της αξιολόγησης, τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι αυτή πρέπει να υλοποιείται κάθε τρίμηνο ή 

όποτε κρίνει ο/η νηπιαγωγός ότι είναι απαραίτητη η υλοποίησή της, ανάλογα με την 

εκάστοτε περίσταση.  

Αναφορικά με τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της αξιολόγησης των 

παιδιών, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ποικίλες αποκλίσεις και διαφορετικές 

τοποθετήσεις από τους ερωτηθέντες γονείς. Μερικοί γονείς του δείγματος της έρευνας 

θεωρούν απαραίτητη τη συνεργασία και την εμπλοκή των νηπιαγωγών, των παιδιών 

και των γονέων στην αξιολόγηση των παιδιών. Το εύρημα αυτό συνάδει με τη μελέτη 

των Rutland και Hall (2013), η οποία επισημαίνει τη σημασία της συμμετοχής των 

γονέων σε αξιολογικές διαδικασίες. Άλλοι γονείς υποστηρίζουν ότι ο/η νηπιαγωγός 

είναι υπεύθυνος/η για την αξιολόγηση των παιδιών ενώ κάποιοι άλλοι γονείς τονίζουν 
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ότι τα παιδιά μαζί με το/τη νηπιαγωγό μπορούν να γίνουν συμμέτοχοι στις αξιολογικές 

διαδικασίες, υποστηρίζοντας και καθοδηγώντας ο ένας τον άλλο.  

Αναλύοντας τα αποτελέσματα της δεύτερης χρονικής φάσης, όπου 

υλοποιήθηκε η συνέντευξη με τους γονείς, διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα του 

ερευνητικού δείγματος περιγράφει την αξιολόγηση των παιδιών ως μια διαδικασία 

όπου αποτυπώνεται η μαθησιακή ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών, προσδίδοντας μια 

ολιστική εικόνα των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων τους και της προόδου που 

σημειώνουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Κάποιοι γονείς υποστηρίζουν ότι η 

αξιολόγηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο βοηθάει στον εντοπισμό των ελαττωμάτων, 

στη διερεύνηση πιθανών αδυναμιών που μπορεί να έχει κάποιο παιδί και στη λήψη 

ενισχυτικών-βελτιωτικών δράσεων/μέτρων προκειμένου να βελτιωθεί το παιδί. 

Συναφή είναι τα ευρήματα με την ερευνητική μελέτη της Northwest Evaluation 

Association (2014). 

Η πλειονότητα του δείγματος της έρευνας θεωρεί χρήσιμη την αξιολόγηση του 

παιδιού στο νηπιαγωγείο καθώς επιτρέπει και διευκολύνει την ενημέρωση των γονέων 

για θέματα που αφορούν την εξέλιξη και την πρόοδο των παιδιών και τη γενικότερη 

πληροφόρησή τους για την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών στο νηπιαγωγείο. 

Επιπρόσθετα, η χρησιμότητα της αξιολόγησης για το/τη νηπιαγωγό έγκειται στην 

κατανόηση των προσπαθειών και των επιτευγμάτων των παιδιών στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο της τάξης του νηπιαγωγείου και στην ανταπόκρισή του/της να παρέμβει με 

κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μεθόδους, ανάλογα με την κάθε 

περίσταση. Παράλληλα, αρκετοί γονείς υποστηρίζουν ότι η διαδικασία της 

αξιολόγησης των μικρών παιδιών συμβάλει θετικά στη δημιουργία ενός πλαισίου 

συνεργασίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων, το οποίο χαρακτηρίζεται από σχέσεις 

αλληλοσεβασμού, αλληλοϋποστήριξης, εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας και κοινής 

ευθύνης για την πρόοδο των παιδιών. 

Επιπλέον, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων γονέων διαπιστώθηκε ότι επιθυμεί 

να πραγματοποιούνται οργανωμένες και προσωπικές συναντήσεις με την επίδειξη του 

portfolio των παιδιών προκειμένου να ενημερώνονται και να κατανοούν επαρκώς την 

πρόοδο των παιδιών. Για τους περισσότερους γονείς, η αξιολόγηση των παιδιών πρέπει 

να εστιάζει κατά πρώτον στην πρόοδο των επιδόσεων που αυτά επιτυγχάνουν βάσει 

των μαθησιακών/γνωστικών περιοχών του αναλυτικού προγράμματος σπουδών που 
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εφαρμόζει στην τάξη ο/η νηπιαγωγός και κατά δεύτερον στη γενικότερη συμπεριφορά 

που επιδεικνύουν τα παιδιά μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Σε σχέση με τη συχνότητα 

της αξιολόγησης, η πλειονότητα του δείγματος της έρευνας υποστηρίζει την τριμηνιαία 

αξιολόγηση των παιδιών ενώ λίγοι γονείς ανέφεραν την προσωπική κρίση και απόφαση 

του/της νηπιαγωγού βάσει των ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να έχει κάθε παιδί. Τα 

αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με τα ευρήματα της ερευνητικής μελέτης των Poulou 

και Matsaggouras (2007), όπου οι γονείς επιθυμούν την ενημέρωση για θέματα που 

αφορούν την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών, όπως, και τις ενημερωτικές 

συναντήσεις γονέων-εκπαιδευτικών στην τάξη. 

Αναφορικά με τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της αξιολόγησης των 

παιδιών, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο/η νηπιαγωγός είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας και ο κύριος υπεύθυνος που πρέπει να πραγματοποιεί την 

αξιολόγηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Παράλληλα, ελάχιστοι ήταν οι γονείς οι 

οποίοι επεσήμαναν τη χρησιμότητα της γονεϊκής συμμετοχής στην αξιολόγηση των 

μικρών παιδιών. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ερευνητική μελέτη των 

Orillosa και Magno (2013), οι οποίοι εξαίρουν τη συμμετοχή των γονέων στην 

αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αξιοπερίεργο δε είναι το γεγονός ότι η 

συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στις διαδικασίες της αξιολόγησης απουσιάζει 

παντελώς από τις απόψεις των γονέων σε αυτή τη χρονική φάση. Το συγκεκριμένο 

εύρημα δε συμβαδίζει με τα αποτελέσματα πολυάριθμων μελετών που εξαίρουν τη 

σημασία της εμπλοκής των παιδιών στη διαδικασία της αξιολόγησης (Appl, 2000; 

Epstein et al., 2004; Featherstone, 2013). 

Κάνοντας μια σύγκριση των ποιοτικών δεδομένων ανάμεσα στις δύο 

διαφορετικές χρονικές φάσεις, όπου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη με τους γονείς, 

διαπιστώνονται ομοιότητες και διαφορές αντίστοιχα. Οι βασικές ομοιότητες που 

διαπιστώθηκαν στις δύο χρονικές φάσεις είναι οι εξής:  

α) Οι γονείς αντιλαμβάνονται την αξιολόγηση των παιδιών ως μια διαδικασία 

αποτύπωσης και καταγραφής της πορείας της εξέλιξης και της προόδου τους. 

β) Η αξιολόγηση των παιδιών βοηθάει τους/τις νηπιαγωγούς να κατανοήσουν τις 

προσπάθειες των παιδιών και να βελτιώσουν την πρόοδό τους. 

γ) Η αξιολόγηση των παιδιών διευκολύνει την ενημέρωση και την πληροφόρηση 

των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους. 
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δ) Η συχνότητα της αξιολόγησης των παιδιών πρέπει να γίνεται ανά τρίμηνο ή 

σύμφωνα με την προσωπική κρίση του/της νηπιαγωγού. 

ε) Η αξιολόγηση των παιδιών συμβάλει στη δημιουργία σχέσεων επικοινωνίας και 

συνεργασίας ανάμεσα σε γονείς και νηπιαγωγούς. 

στ) Η προσωπική και κατ’ ιδίαν συνάντηση νηπιαγωγών και γονέων αποτελεί τον 

πιο πρόσφορο τρόπο για την ενημέρωση των γονέων σχετικά με την πρόοδο και την 

εξέλιξη των παιδιών. 

Αντίστοιχα, σημαντικές διαφορές στις απόψεις των γονέων διαπιστώθηκαν στη 

δεύτερη χρονική φάση σε αρκετά σημεία. Αναφορικά με τους τρόπους αξιολόγησης 

των παιδιών, προστέθηκε από τους γονείς η χρήση και η παρουσίαση του φακέλου 

εργασιών (portfolio) των παιδιών κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών συναντήσεων 

με το/τη νηπιαγωγό. Η παρουσίαση των επιτευγμάτων των παιδιών μέσα από το 

portfolio κατά τις προγενέστερες ενημερωτικές συναντήσεις επηρέασε θετικά τις 

στάσεις των γονέων αναφορικά με τη σημαντικότητα της χρήσης και της αξιοποίησής 

του. Επίσης, οι γονείς δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα τη δεδομένη χρονική στιγμή 

περισσότερο στην αξιολόγηση των ακαδημαϊκών επιδόσεων των παιδιών και λιγότερο 

στις κοινωνικές δεξιότητες, όπως είχαν αναφέρει αρχικά. Η μελλοντική μετάβαση των 

παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, το ζήτημα της σχολικής 

ετοιμότητας και η επιθυμία των γονέων για καλές σχολικές επιδόσεις είναι πιθανό να 

επηρέασαν τις απόψεις τους αναφορικά με το αντικείμενο της αξιολόγησης των 

παιδιών που επιθυμούν να γίνεται στο νηπιαγωγείο. Τέλος, η θεώρηση των γονέων ότι 

ο/η άμεσα εμπλεκόμενος/η στην αξιολογική διαδικασία των παιδιών είναι μόνο ο/η 

νηπιαγωγός διαφοροποιεί τις αρχικές τους απόψεις στις οποίες είχε γίνει αναφορά τόσο 

στη συμμετοχή των παιδιών όσο και των ίδιων των γονέων. Το συγκεκριμένο εύρημα 

έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα μελετών που εξαίρουν τη σημασία της 

συμμετοχής και της συνεργασίας των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών σε 

διαδικασίες αξιολόγησης στο σχολικό ή στο οικογενειακό περιβάλλον αντίστοιχα 

(Brink, 2002; Elicker & McMullen, 2013; Fredericks & Rasinski, 1990; Keyser, 2006). 

Επιπλέον, η ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου ανέδειξε ότι 

οι γονείς αναγνωρίζουν τη λειτουργία της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο ως ένα 

σημαντικό μέσο για τους/τις νηπιαγωγούς προκειμένου να αποτιμήσουν τις επιδόσεις 

και τη γενικότερη πρόοδο των παιδιών. Συνάμα, αρκετοί γονείς θεωρούν αρκετά 
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σημαντικό να επικοινωνούν με τους/τις νηπιαγωγούς και να λαμβάνουν 

ανατροφοδότηση αναφορικά με τη μαθησιακή ανάπτυξη και πρόοδο των παιδιών τους. 

Βάσει των απαντήσεων των γονέων είναι προφανές, ότι αναγνωρίζουν το σημαντικό 

ρόλο που διαδραματίζει η αυθεντική αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο κατανοώντας και 

υποστηρίζοντας τη χρήση αυθεντικών μορφών αξιολόγησης στην προσχολική 

εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με τα ευρήματα των ερευνητικών 

μελετών των Rutland και Hall (2013) και του Ozturk (2013) αλλά έρχονται σε αντίθεση 

με τα ευρήματα των Shepard και Bliem (1995), όπου ένα ποσοστό γονέων δείχνει 

καχυποψία ή δισταγμό για την αυθεντική αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης.   

Αναφορικά με τις απόψεις των γονέων για την αξία του φακέλου εργασιών 

(portfolio), ως μέσο αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και στο πλαίσιο του μοντέλου 

αξιολόγησης Work Sampling System, περισσότερα από τα 2/3 του ερευνητικού 

δείγματος συμφωνούν ότι το portfolio: (α) ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των 

παιδιών στη πορεία της μάθησής τους, (β) αντανακλά τη διαδικασία και την πορεία που 

ακολουθούν τα παιδιά στην κατάκτηση των δεξιοτήτων και της γνώσης, και (γ) 

διευκολύνει το παιδί, τους/τις νηπιαγωγούς και τους γονείς να αξιολογούν τις 

δυνατότητες ή τις αδυναμίες μέσα και έξω από το περιβάλλον της τάξης. Παρόμοια 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στην έρευνα των Meisels et al. (2001), όπου οι 

αξιολογικές κρίσεις των γονέων ανέδειξαν το portfolio ως ένα σημαντικό εργαλείο με 

πολλαπλά οφέλη για όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επίσης, αρκετοί γονείς επεσήμαναν την αξία και τη σημασία των κλιμάκων 

ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού (βιβλίο προόδου) και των συνοπτικών εκθέσεων 

εξέλιξης και προόδου. Ειδικότερα, οι γονείς αναγνωρίζουν ότι τόσο οι κλίμακες 

ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού όσο και οι συνοπτικές εκθέσεις εξέλιξης και προόδου 

τους βοήθησαν να κατανοήσουν πληρέστερα και με επάρκεια τον τρόπο σκέψης και 

εξέλιξης των παιδιών τους. Πιο αναλυτικά, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

διαπιστώθηκε ότι το 66,7% του ερευνητικού δείγματος των γονέων κατανοεί μέσα από 

τα αντίστοιχα εργαλεία του μοντέλου αξιολόγησης Work Sampling System: α) την 

ατομική πορεία της μαθησιακής διαδικασίας του παιδιού σε κάθε χρονική περίοδο του 

σχολικού έτους, β) τα πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακών δυσκολιών, 

και γ) το ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και τις γνωστικές περιοχές μάθησης, 

όπως ορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα αποτελέσματα αυτά 

συμβαδίζουν με τα ευρήματα παρόμοιων ερευνητικών μελετών (Diffily, 1994; Hannon, 
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1997; Meisels et al., 2001; Meisels, 2011) αλλά έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα 

των Power και Clark (2000), όπου οι γονείς χαρακτηρίζουν τις προφορικές και γραπτές 

αναφορές των εκπαιδευτικών ως γενικευμένες με αποτέλεσμα είτε να μην τις 

κατανοούν είτε να μην μπορούν να καταστούν αρωγοί στην εκπαίδευση των παιδιών 

τους. 

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής τους εργαλείου αξιολόγησης 

Work Sampling System στο νηπιαγωγείο, η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε 

πληθώρα θετικών απαντήσεων και κρίσεων από αρκετούς γονείς. Ένα από τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκε από τους γονείς ήταν ότι το εργαλείο 

αξιολόγησης Work Sampling System συνιστά μια ολοκληρωμένη καταγραφή και 

περιγραφή της προόδου και της εξέλιξης των παιδιών η οποία αντανακλά τα 

επιτεύγματα των παιδιών με το πέρασμα του χρόνου σε σχέση με τους στόχους των 

μαθησιακών περιοχών του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου. Παράλληλα, 

αρκετές προσωπικές απόψεις των γονέων επισημαίνουν τη σημαντικότητα του 

μοντέλου αξιολόγησης Work Sampling System για τους παρακάτω λόγους, καθώς: α) 

συμβάλει στην ενεργό εμπλοκή του μαθητή σε μια συνεχή διαδικασία προσωπικής 

ανάπτυξης και στοχαστικής μάθησης, β) βοηθά στην κατανόηση των δυνατοτήτων και 

των αδυναμιών των παιδιών από τους γονείς και τους/τις νηπιαγωγούς, γ) αποτελεί ένα 

διαγνωστικό μέσο πιθανών μαθησιακών δυσκολιών ή προβλημάτων συμπεριφοράς του 

παιδιού, δ) ενθαρρύνει τα παιδιά να αναδείξουν τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντά τους και 

τις προσπάθειές τους, ε) βοηθά στην κατανόηση του επιπέδου γνώσεων των παιδιών 

από τους γονείς, και στ) συμβάλει στην συχνή ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ 

νηπιαγωγείου και οικογένειας. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζει η έρευνα των 

Meisels et al. (2001), όπου ένα μεγάλο ποσοστό γονέων (80,0%) δίνει θετικές 

αξιολογήσεις στη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System 

επιβεβαιώνοντας τα οφέλη του προς τα παιδιά. 

Σε σχέση με τα μειονεκτήματα της εφαρμογής τους εργαλείου αξιολόγησης 

Work Sampling System στο νηπιαγωγείο, η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε ότι 

το συγκεκριμένο εργαλείο αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία για τους/τις 

νηπιαγωγούς προκειμένου να συλλέξουν, να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τα 

παραγόμενα αξιολογικά δεδομένα που αφορούν την ατομική εξέλιξη και πρόοδο κάθε 

παιδιού. Οι γονείς αναγνωρίζουν και κατανοούν σε μεγάλο βαθμό ότι η διαδικασία της 

συλλογής των τεκμηρίων για την πρόοδο των παιδιών απαιτεί τη διάθεση αρκετού 
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χρόνου από τους/τις νηπιαγωγούς επιφορτίζοντας την καθημερινότητά τους με 

επιπλέον εργασίες ή καθήκοντα. Το αποτέλεσμα αυτό συμβαδίζει με τις τοποθετήσεις 

διεθνών ερευνητών και μελετητών, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση των 

παιδιών συνιστά μια πολύπλοκη και πολυσύνθετη διαδικασία για το/τη νηπιαγωγό, 

καθώς απαιτεί τη διάθεση αρκετού χρόνου προκειμένου να συμβάλει στην αποτύπωση 

του προφίλ των παιδιών με έγκυρα και αξιόπιστα τεκμήρια (Appl, 2000; Epstein et al., 

2004; Helm,  Beneke & Steinheimer, 1997). 

Επίσης, η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι το εργαλείο αξιολόγησης 

Work Sampling System δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ένα αυτόνομο και ανεξάρτητο 

εργαλείο αν δεν υλοποιήσουν οι νηπιαγωγοί ταυτόχρονα ενημερωτικές συναντήσεις με 

τους γονείς αναφορικά με τη λειτουργία του εν λόγω εργαλείου. Μέσα από την 

εφαρμογή του μοντέλου αξιολόγησης Work Sampling System, οι γονείς κατανοούν: α) 

την έννοια και τις διαδικασίες της αξιολόγησης, β) τους σκοπούς της αξιολόγησης των 

μικρών παιδιών, γ) τα είδη και τις τεχνικές εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης που 

εφαρμόζονται στο νηπιαγωγείο, και δ) τη σημασία των πληροφοριών και των 

αξιολογικών δεδομένων σε σχέση με τη μαθησιακή ανάπτυξη και πρόοδο των παιδιών 

(Brink, 2002).  

Συνεπώς, θεωρείται και κρίνεται απαραίτητο ο φάκελος αξιολόγησης 

(portfolio), οι κλίμακες ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού (developmental checklists) και 

οι συνοπτικές εκθέσεις εξέλιξης και προόδου (summary reports)-τα τρία βασικά 

χαρακτηριστικά εργαλεία του μοντέλου αξιολόγησης Work Sampling System- να 

λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο και όχι ξεχωριστά αλλιώς το εργαλείο αξιολόγησης 

δεν θα μπορεί να αξιοποιηθεί με το σωστό τρόπο και να εξυπηρετήσει τους 

επιδιωκόμενους σκοπούς της αξιολόγησης (Dichtelmiller et al., 2001). Οι γονείς 

αποδεικνύεται ότι δεν έχουν ανάγκη μόνο να κατανοούν τη μαθησιακή ανάπτυξη των 

παιδιών τους αλλά και να αντιλαμβάνονται το είδος των εργαλείων της διαμορφωτικής 

αξιολόγησης που είναι αναπτυξιακά κατάλληλα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα 

αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με τα ευρήματα μελετών, όπου τονίζεται η 

συνεργασία και η επικοινωνία ανάμεσα στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον ως 

επωφελής για κάθε εμπλεκόμενη πλευρά στην πρόοδο και ανάπτυξη των παιδιών 

(Billman et al., 2005; Culbertson & Jalongo, 1999; Finello, 2011; Murray et al., 2008).  
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Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα του 

εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System από την εφαρμογή του στη 

συγκεκριμένη τάξη του νηπιαγωγείου, διαπιστώνεται ότι ένα εργαλείο εναλλακτικής 

αξιολόγησης, όπως είναι το μοντέλο WSS, θα πρέπει να εμπλέκει μαθητές, 

εκπαιδευτικούς και γονείς σε όλα τα επίπεδα της διδακτικής, μαθησιακής και 

αξιολογικής διαδικασίας (Losardo & Notari-Syverson, 2011). Η εναλλακτική 

αξιολόγηση, ως μια διαφορετική εναλλακτική προσέγγιση στο πεδίο της αξιολόγησης 

των μικρών παιδιών, αποτελεί δε ένα νέο τρόπο κατανόησης της μαθησιακής πορείας 

των παιδιών. Η πληθώρα των πλεονεκτήματων του συγκεκριμένου εργαλείου 

αξιολόγησης αναδεικνύει και επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό την υπεροχή του 

συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης αποδεικνύοντας κατ’ αυτό τον 

τρόπο τη χρηστικότητα και τη σημαντικότητά του ως αξιόπιστο παιδαγωγικό εργαλείο 

αξιολόγησης στα χέρια των νηπιαγωγών.    

Η ιδέα της γονεϊκής συμμετοχής στην αξιολόγηση του παιδιού και ο ρόλος της 

στη συνολική διαδικασία της αξιολόγησης επισημάνθηκε θετικά από τους γονείς. 

Προσδιορίζοντας εννοιολογικά και αναλύοντας τον όρο της “γονεϊκής συμμετοχής” 

για την παρούσα έρευνα βάσει των αξιολογικών κρίσεων που διατυπωθήκαν από τους 

γονείς, ο συγκεκριμένος όρος περιλαμβάνει: α) την κατανόηση της μαθησιακής 

εξέλιξης και ανάπτυξης των μικρών παιδιών, β) την επικοινωνία με το/τη νηπιαγωγό, 

γ) τη συλλογή πληροφοριών ή τεκμηρίων στο οικογενειακό περιβάλλον αναφορικά με 

την καθημερινή εξέλιξη των παιδιών, και δ) την ουσιαστική και εποικοδομητική 

συνεργασία με το/τη νηπιαγωγό, η οποία μπορεί να συμβάλει στην επίλυση 

προβλημάτων που αφορούν τα παιδιά. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζουν οι 

σχετικές μελέτες της Atkinson (2003), των Grisham-Brown et al., (2006) και των 

Birbili και Tzioga (2014).  

Επιπρόσθετα, οι γονείς αναγνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό το σημαντικό ρόλο των 

νηπιαγωγών στην αξιολόγηση των μικρών παιδιών καθώς οι διαδικασίες της 

αξιολόγησης είναι επαρκώς κατανοητές για αυτούς, περιεκτικές και συστηματικά 

οργανωμένες. Για αυτό θεωρούν πως δεν είναι πάντα απαραίτητη η συμμετοχή τους 

στις αξιολογικές διαδικασίες. Η πλειοψηφία των γονέων δείχνει να είναι 

ικανοποιημένη και επαρκής σε μεγάλο βαθμό με τις αξιολογικές κρίσεις των 

νηπιαγωγών που αφορούν τη μάθηση των παιδιών, καθώς ενημερώνονται και έχουν 

επίγνωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από την αξιολογική 
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διαδικασία. Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με τα ευρήματα που αναδύθηκαν από 

τις έρευνες των Meisels et al. (2001) και της Shumow (2001). 

 Επιπλέον, ένα πολύ μικρό ποσοστό του ερευνητικού δείγματος των γονέων 

(11,2%) αναφέρει ότι δεν είναι σημαντική η συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των 

παιδιών είτε γιατί δεν μπορούν να είναι αντικειμενικοί ως προς την κρίση τους απέναντι 

στα παιδιά είτε γιατί δεν διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις για να τα αξιολογήσουν. 

Έτσι, κατ’ αυτό τον τρόπο οι γονείς επιβεβαιώνουν ότι επιδεικνύουν εμπιστοσύνη στο 

ρόλο των νηπιαγωγών, αναγνωρίζοντάς τους ως αρμόδιους φορείς και κατάλληλα 

πρόσωπα σε σχέση με την αξιολόγηση της εξέλιξης και της προόδου των παιδιών. Τα 

αποτελέσματα αυτά δεν συμβαδίζουν με τα ευρήματα ερευνών που υπερθεματίζουν 

την αξία της συμμετοχής των γονέων στην αξιολόγηση των παιδιών (Birbili & Tzioga, 

2014; Brink, 2002; Fredericks & Rasinski, 1990; Rutland & Hall, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      650 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε μια προσπάθεια να μελετήσει τη διαδικασία 

χρήσης και εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης των μικρών παιδιών στο 

νηπιαγωγείο και τη σύνδεσή της με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, προκειμένου να 

διερευνήσει: α) αν η διαμορφωτική μέθοδος αξιολόγησης των νηπίων (με τη χρήση του 

εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System) μπορεί να παράσχει δεδομένα 

κατάλληλα για την αξιολόγηση της μαθησιακής προόδου των νηπίων (data-driven 

assessment) και με ποιους τρόπους, β) αν τα δεδομένα της διαμορφωτικής αξιολόγησης 

μπορούν να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη συνεχή ανατροφοδότηση αυτού (instructional decision 

making and feed back) και με ποιους τρόπους, και γ) αν η χρήση της διαμορφωτικής 

αξιολόγησης, μέσω του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System, μπορεί να 

επηρεάσει τις απόψεις των γονέων σχετικά με την μαθησιακή πρόοδο των παιδιών 

τους. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επαλήθευσαν την υπόθεση της 

έρευνας, σύμφωνα με την οποία η διαμορφωτική μέθοδος αξιολόγησης των μικρών 

παιδιών, στο πλαίσιο των εναλλακτικών προσεγγίσεων αξιολόγησης, συμβάλει μέσα 

από τη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης WSS στη λήψη δεδομένων που βοηθούν 

τους/τις εκπαιδευτικούς τόσο στην κατανόηση και στην ερμηνεία της μαθησιακής 

ανάπτυξης και εξέλιξης των μικρών παιδιών όσο και στη λήψη σημαντικών 

αποφάσεων που συνάδουν με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της καθημερινής 

εκπαιδευτικής πρακτικής στο χώρο του νηπιαγωγείου. Παράλληλα, τα αποτελέσματα 

της έρευνας ανέδειξαν τις ποικίλες οπτικές και αναπαραστάσεις των γονέων για την 

αξιολόγηση των μικρών παιδιών, καθώς διαφωτίστηκαν και έγιναν αντιληπτές οι 

θετικές τους αντιδράσεις ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

διαμορφωτικής αξιολόγησης από τη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης Work 

Sampling System και ως προς το συνολικό πλαίσιο της αξιολόγησης της μαθησιακής 

προόδου των παιδιών τους, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές-αυθεντικές προσεγγίσεις 

αξιολόγησης. 
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Τα συμπεράσματα που συνάγονται από την παρούσα έρευνα μπορούν να 

διατυπωθούν συνοπτικά ως εξής: 

1. Η διαμορφωτική αξιολόγηση, ως εναλλακτική-αυθεντική τεχνική αξιολόγησης, 

προσφέρει πληθώρα δεδομένων που σκιαγραφούν το μαθησιακό προφίλ των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. 

2. Οι νηπιαγωγοί, χρησιμοποιώντας διαμορφωτικές μεθόδους αξιολόγησης, είναι 

σε θέση να κατανοούν τη μαθησιακή ανάπτυξη και εξέλιξη των μικρών παιδιών 

καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

3. Η διαμορφωτική αξιολόγηση χρησιμοποιεί στρατηγικές που ενθαρρύνουν την 

ενεργό συμμετοχή των μικρών παιδιών, δίνοντας έμφαση στις μαθησιακές τους 

εμπειρίες που λαμβάνουν χώρα σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης και ανάπτυξης, 

υπό το πρίσμα των προσπαθειών, των δυνατοτήτων και των ενδιαφερόντων τους στην 

καθημερινότητα του νηπιαγωγείου. 

4. Η χρήση της διαμορφωτικής αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο συμβάλει στη 

βελτίωση της μάθησης των μικρών παιδιών καθιστώντας ορατή τη μάθησή τους σε 

κάθε χρονική στιγμή του σχολικού έτους. 

5. Η διαμορφωτική αξιολόγηση προϋποθέτει την ύπαρξη αυθεντικών δεδομένων 

προκειμένου να αναδειχθούν οι προσπάθειες και τα επιτεύγματα των μικρών παιδιών 

σε διάφορες χρονικές στιγμές. 

6. Η ερμηνεία, η κατανόηση και η χρήση των δεδομένων της αξιολόγησης 

συνιστά μια οργανωμένη και συστηματική διαδικασία, η οποία διευκολύνει το/τη 

νηπιαγωγό να προσεγγίσει τις μαθησιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μικρών 

παιδιών και να πάρει τις ανάλογες εκπαιδευτικές αποφάσεις. 

7. Η ερμηνεία των αξιολογικών δεδομένων, που προκύπτουν από την εφαρμογή 

της διαμορφωτικής αξιολόγησης, βοηθούν το/τη νηπιαγωγό στην οικοδόμηση ενός 

κατάλληλου και λειτουργικού μαθησιακού περιβάλλοντος με απώτερο στόχο την 

επίτευξη των μαθησιακών στόχων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε διαφορετικά 

παιδαγωγικά πλαίσια. 
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8. Η διαδικασία της διαμορφωτικής αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο συμβάλει και 

καθοδηγεί το σχεδιασμό των μελλοντικών πλαισίων μάθησης μέσα από τη συνεργασία 

εκπαιδευτικών και παιδιών. 

9. Η αξιοποίηση των αξιολογικών δεδομένων, που έχουν προκύψει από τη 

διαμορφωτική αξιολόγηση, συμβάλει στη λήψη κατάλληλων εκπαιδευτικών 

αποφάσεων αναφορικά με τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής και της μάθησης 

των μικρών παιδιών. 

10. Ο/Η νηπιαγωγός, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της διαμορφωτικής 

αξιολόγησης, οδηγείται σε εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς προκειμένου να υποστηρίξει 

την παιδαγωγική λειτουργία της τάξης και το σύνολο των μαθητών, είτε σε ατομικό 

είτε σε συλλογικό επίπεδο. 

11. Η αξιοποίηση των δεδομένων της αξιολόγησης συνδέεται άμεσα με την 

ενημέρωση και την επικοινωνία των γονέων. 

12. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συνδέονται άμεσα με την έννοια του 

αναστοχασμού και της ανατροφοδότησης τόσο για τους μικρούς μαθητές όσο και για 

τους/τις εκπαιδευτικούς. 

13. Η αναστοχαστική πρακτική των εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με τις μεθόδους 

αξιολόγησης των μικρών παιδιών συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, όπως, και στη βελτίωση και στο μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής 

πράξης που λαμβάνει χώρα στο νηπιαγωγείο. 

14. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό 

προϋποθέτει τη μελέτη του εκπαιδευτικού πλαισίου, την ανάλυση των αναγκών των 

μαθητών, τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών, την ερμηνεία των αξιολογικών 

ευρημάτων, την κατανόηση των παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την 

επανεξέταση των διδακτικών πρακτικών και την υιοθέτηση προοπτικών ενίσχυσης και 

βελτίωσης της εκπαιδευτικής πράξης.  

15. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός διευκολύνει το/τη νηπιαγωγό να λάβει αποφάσεις 

για μελλοντικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και δράσεις, αποσκοπώντας στη διαρκή 

υποστήριξη των μικρών παιδιών και στο σχεδιασμό κατάλληλων αναπτυξιακά 

μαθησιακών επιδιώξεων σε σχέση με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά 

τους. 
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16. Ένας εκπαιδευτικός σχεδιασμός θεωρείται αποτελεσματικός, όταν: α) λαμβάνει 

υπόψη τις συνθήκες και τους παράγοντες που επηρεάζουν το εκάστοτε εκπαιδευτικό 

πλαίσιο, β) συν-διαμορφώνεται με τα παιδιά ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης, γ) η 

διδακτική και μαθησιακή διαδικασία συν-διοργανώνεται με τα παιδιά, δ) 

χρησιμοποιούνται διδακτικές προσεγγίσεις που αξιοποιούν τη “φωνή” των παιδιών και 

υποστηρίζουν τη χρήση των βιωμάτων, των εμπειριών, της πρότερης γνώσης και του 

κριτικού στοχασμού, ε) αξιοποιούνται διαφοροποιημένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

βάσει των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών, στ) αναδιαμορφώνεται το αναλυτικό 

πρόγραμμα και το περιβάλλον μάθησης βάσει των αναγκών και των ενδιαφερόντων 

των παιδιών, και ζ) παρέχονται ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλα τα παιδιά.  

17. Η οργάνωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

προγράμματος του νηπιαγωγείου με σκοπό την οργάνωση του μαθησιακού 

περιβάλλοντος, την προετοιμασία της παιδαγωγικής διαδικασίας, την επιλογή των 

μαθησιακών στόχων βάσει του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, την αξιοποίηση 

κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων, το σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών δράσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων στα 

εκπαιδευτικά δρώμενα και την αποτίμηση της παιδαγωγικής πράξης.  

18. Εκπαιδευτικοί και γονείς συμφωνούν στην αναγκαιότητα της χρήσης 

εναλλακτικών-αυθεντικών προσεγγίσεων αξιολόγησης των μικρών παιδιών με 

διαμορφωτικό χαρακτήρα αποσκοπώντας στην ανατροφοδότηση και στη βελτίωση της 

παιδαγωγικής διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζει η αυθεντική αξιολόγηση στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου.  

19. Η συστηματική παρατήρηση, οι καταγραφές, η δημιουργία των portfolios, η 

αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση των παιδιών, όπως, και η περιγραφική μορφή 

αξιολόγησης συνιστούν αξιόπιστες και έγκυρες τεχνικές στο πλαίσιο της εναλλακτικής 

αξιολόγησης των μικρών παιδιών. 

20. Η αποτελεσματικότητα κάθε οργανωμένης προσπάθειας εφαρμογής και 

αξιοποίησης της αξιολόγησης στο χώρο του νηπιαγωγείου προϋποθέτει παράλληλα την 

ενημέρωση των γονέων, όπως, και τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας και 

επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και οικογένειας. 

21. Η χρήση της διαμορφωτικής αξιολόγησης, μέσω της αξιοποίησης του μοντέλου 

αξιολόγησης Work Sampling System, προσέφερε πληθώρα δεδομένων και 
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πληροφοριών για την κατανόηση της εξέλιξης και της ανάπτυξης των μικρών παιδιών 

κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο νηπιαγωγείο τόσο από το/τη νηπιαγωγό όσο 

και από τους γονείς. 

22. Η συνολική ανάλυση και ερμηνεία των ευρημάτων της έρευνας δράσης, ως 

προς το μαθησιακό προφίλ των παιδιών προσχολικής ηλικίας από την έναρξη έως και 

τη λήξη του σχολικού έτους, σε συνάρτηση με τις διαδικασίες της διαμορφωτικής 

αξιολόγησης και της λήψης αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, έδειξε ότι: 

α) δόθηκαν ισότιμες ευκαιρίες για καθολική μάθηση όλων των παιδιών, καθώς οι 

εκπαιδευτικοί έλαβαν υπόψη: το πλαίσιο της τάξης, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

των παιδιών, την οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, τις προσδοκίες των 

παιδιών και των γονέων τους και τους γενικούς/ειδικούς στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών,  

β) στο πλαίσιο του καθημερινού εκπαιδευτικού σχεδιασμού αναγνωρίστηκαν οι 

δυνατότητες των μικρών παιδιών, όπως, και οι ατομικές τους διαφορές και οι 

προσωπικές τους ανάγκες,  

γ) η αξιοποίηση διάφορων τεχνικών και μέσων αξιολόγησης σε αυθεντικές 

καταστάσεις ανταποκρίθηκε στην ακαδημαϊκή μάθηση όλων των παιδιών, 

αποβλέποντας τόσο στην προσωπική ανάπτυξη κάθε παιδιού όσο και στην προαγωγή 

των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των γνώσεών του,  

δ) η βελτίωση της μάθησης και της προόδου των παιδιών ήταν απόρροια της 

διαμορφωτικής αξιολόγησης και της συνεχούς ανατροφοδότησης ως προς τη διδακτική 

και μαθησιακή διαδικασία,  

ε) η αποτελεσματική ενίσχυση της μάθησης όλων των παιδιών συνδέθηκε αφενός 

με τον αναστοχασμό των διδακτικών πρακτικών, ώστε να ανταποκρίνεται στα 

αξιολογικά δεδομένα, και αφετέρου με τη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων, ώστε να 

υποστηριχθεί με ορθούς τρόπους και κατάλληλες στρατηγικές κάθε παιδί, και  

στ) η διαφοροποίηση της διδακτικής μεθοδολογίας, η χρήση ποικίλων διδακτικών 

και μαθησιακών υλικών (παιδαγωγικά εργαλεία, τεχνολογικά μέσα), η οργάνωση και 

ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας βάσει των αρχών της ενεργητικής και 

βιωματικής μάθησης, της διαθεματικότητας, της μαθητοκεντρικής και 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, όπως, και της μάθησης μέσω παιχνιδιού αλλά και η 
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ευρύτερη ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στη διαφορετικότητα του πλαισίου της 

τάξης εξυπηρέτησαν τις διαφορετικές δυνατότητες των παιδιών, προώθησαν θετικές 

αλληλεπιδράσεις και βελτίωσαν τις επιδόσεις τους με το πέρασμα του χρόνου στις 

αντίστοιχες γνωστικές περιοχές που ορίζονται από τα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών. 

23. Η επιτυχής εφαρμογή του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System στο 

νηπιαγωγείο προϋποθέτει από το/τη νηπιαγωγό να ακολουθήσει την εξής πορεία: α) 

προετοιμασία (σκοπός και στόχοι της αξιολόγησης, επιλογή των μαθησιακών 

αντικειμένων και του περιβάλλοντος προς αξιολόγηση, επιλογή μεθόδων και τεχνικών 

συλλογής των δεδομένων της αξιολόγησης, μελέτη των μαθησιακών και διδακτικών 

στόχων του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, σταδιακή εξοικείωση με καταγραφές 

και παρατήρηση, εξοικείωση των παιδιών με την αξιολογική διαδικασία, ενημέρωση 

γονέων για την αξιολόγηση των παιδιών), β) σχεδιασμός (οργάνωση του φακέλου 

αξιολόγησης ή των φύλλων αξιολόγησης, σχεδιασμός των κλιμάκων ελέγχου 

ανάπτυξης του παιδιού, λήψη αποφάσεων σχετικών με τη συλλογή, ανάλυση, ερμηνεία 

και χρήση των αξιολογικών δεδομένων), γ) υλοποίηση (παρατήρηση και καταγραφή 

ανά τρίμηνο, αξιολόγηση του portfolio ανά τρίμηνο, συμπλήρωση των κλιμάκων 

ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού και της συνοπτικής έκθεσης εξέλιξης και προόδου του 

παιδιού ανά τρίμηνο, αναστοχασμός μαθητών και εκπαιδευτικών), δ) ερμηνεία και 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (σύγκριση μαθησιακών αποτελεσμάτων, διατύπωση 

συμπερασμάτων, λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, ανασχεδιασμός της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας), και ε) κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στους γονείς 

(ενημέρωση γονέων για την πρόοδο και εξέλιξη των παιδιών, υποστήριξη της 

ανάπτυξης των παιδιών μέσα από τον κοινό προβληματισμό-αναστοχασμό γονέων και 

εκπαιδευτικών). 

24. Η χρήση και η αξιοποίηση του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling System, 

τόσο στη διαμορφωτική όσο και στη διαγνωστική του μορφή, έδωσε στο/στη 

νηπιαγωγό τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το 

αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών και αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα πορεία του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της διδακτικής διαδικασίας καθόλη τη διάρκεια του 

σχολικού έτους. 
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25. Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στις διαδικασίες αξιολόγησής τους επίδρασε 

θετικά στο επίπεδο της προσωπικής, της κοινωνικής και της μαθησιακής τους 

ανάπτυξης. 

26. Η χρήση των αναπτυξιακών κατευθυντήριων γραμμών (developmental 

guidelines) και των κλιμάκων ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού (developmental 

checklists) βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό το/τη νηπιαγωγό στην παρατήρηση, στην 

παιδαγωγική τεκμηρίωση, στην κατανόηση και στην ερμηνεία του ατομικού επιπέδου 

ανάπτυξης και προόδου του κάθε παιδιού.  

27. Το τρίπτυχο των τεχνικών συλλογής δεδομένων του εργαλείου αξιολόγησης 

Work Sampling System (κλίμακες ελέγχου ανάπτυξης των παιδιών, portfolio, 

συνοπτική έκθεση εξέλιξης και προόδου) πρόσφερε στο/στη νηπιαγωγό το ιδανικό 

πλαίσιο για ανατροφοδότηση και αναστοχασμό σε σχέση με τις σχεδιασμένες 

διδακτικές πρακτικές και τις μαθησιακές επιδιώξεις και στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών. 

28. Η πλειονότητα των γονέων θεωρεί ότι η αξιολόγηση των μικρών παιδιών στο 

νηπιαγωγείο συνιστά μια χρήσιμη διαδικασία καταγραφής και αποτύπωσης της 

μαθησιακής εξέλιξης και προόδου των παιδιών. Πρόκειται για μια διαδικασία, η οποία 

βοηθάει το/τη νηπιαγωγό να διαπιστώσει την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, να 

ανιχνεύσει πιθανές μαθησιακές ελλείψεις και προβλήματα των μικρών παιδιών και να 

λάβει αποφάσεις για την εφαρμογή εκπαιδευτικών διορθωτικών μέτρων, προκειμένου 

να βελτιωθεί η πρόοδός τους. 

29. Η αξιολόγηση των μικρών παιδιών στο νηπιαγωγείο αποτελεί για τους γονείς 

μια διαδικασία η οποία τους διευκολύνει να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα που 

αφορά την ανάπτυξη και την εξέλιξη των παιδιών και να κατανοήσουν τις δυνατότητες, 

τις προσπάθειες και τα επιτεύγματά τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο 

νηπιαγωγείο. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση προσφέρει τη δυνατότητα για συνεργασία και 

επικοινωνία με το νηπιαγωγείο, ώστε να επιλυθούν, μέσα από τις αλληλεπιδράσεις 

γονέων και νηπιαγωγών, πιθανά προβλήματα των παιδιών και να υποστηριχθούν με 

ανάλογους τρόπους. 

30. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι η προσωπική συνάντηση με το/τη νηπιαγωγό για 

την πρόοδο και την εξέλιξη των παιδιών αποτελεί το πιο πρόσφορο μέσο για την 

ενημέρωσή τους. Θεωρούν δε ότι η ενημέρωση πρέπει να γίνεται με τη χρήση και την 
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επίδειξη του portfolio των παιδιών και να αφορά θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξη 

τους, βάσει των μαθησιακών περιοχών του αναλυτικού προγράμματος που 

εφαρμόζεται στο νηπιαγωγείο, και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς τους.  

31. Για τους γονείς, η τριμηνιαία αξιολόγηση των παιδιών και η αντίστοιχη 

ενημέρωσή τους κρίνονται απαραίτητες και αναγκαίες στο πλαίσιο του ετήσιου 

προγραμματισμού του εκπαιδευτικού σχεδιασμού των νηπιαγωγών. 

32. Οι γονείς αναγνωρίζουν τον πολυσήμαντο και πολυσύνθετο ρόλο του/της 

νηπιαγωγού στη διαδικασία της αξιολόγησης των μικρών παιδιών, καθιστώντας 

τον/την εκπαιδευτικό της προσχολικής εκπαίδευσης ως το σημαντικότερο υπεύθυνο 

που οφείλει να σχεδιάζει και να οργανώνει τις διαδικασίες αξιολόγησης των παιδιών.  

33. Η πλειονότητα των γονέων θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή των 

παιδιών στις διαδικασίες της αξιολόγησής τους, όπως, παράλληλα και η δική τους 

συμμετοχή καθώς κρίνουν θετικά την επάρκεια των νηπιαγωγών ως προς τις 

διαδικασίες της αξιολόγησης που τηρούν και εφαρμόζουν στην τάξη του νηπιαγωγείου.  

34. Η αξία της χρήσης του φακέλου εργασιών (portfolio) στο νηπιαγωγείο, ως 

μεθοδολογική εναλλακτική προσέγγιση, αναγνωρίζεται από τους γονείς σε μεγάλο 

βαθμό, καθώς συμφωνούν ότι: α) ενισχύει την ενεργό εμπλοκή των παιδιών στην 

προσωπική ανάπτυξη και μάθησή τους, β) χαρτογραφεί την πορεία της κατάκτησης της 

γνώσης των παιδιών, και γ) διευκολύνει το/τη νηπιαγωγό, τους γονείς και το παιδί στην 

ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτίμηση της συνολικής 

πορείας της ανάπτυξης και της εξέλιξης των παιδιών. 

35. Οι γονείς αναγνωρίζουν την αξία του εργαλείου αξιολόγησης Work Sampling 

System και τη σημασία της χρήσης του στο νηπιαγωγείο καθώς συμφωνούν ότι, εκτός 

από το portfolio, οι κλίμακες ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού όσο και οι συνοπτικές 

εκθέσεις εξέλιξης και προόδου που συμπλήρωσαν οι νηπιαγωγοί, τους βοήθησαν να 

κατανοήσουν πληρέστερα τον τρόπο σκέψης και εξέλιξης των παιδιών τους και να 

παρακολουθήσουν τη μαθησιακή τους πορεία. 

36. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της εφαρμογής του εργαλείου αξιολόγησης 

Work Sampling System στο νηπιαγωγείο για τους γονείς είναι ότι συνιστά μια 

ολοκληρωμένη και οργανωμένη καταγραφή της προόδου και της εξέλιξης των παιδιών 

με σαφείς περιγραφές, η οποία αντανακλά τα μαθησιακά επιτεύγματα και τις 
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προσπάθειες των παιδιών με το πέρασμα του χρόνου σε συνάρτηση με τους στόχους 

των μαθησιακών περιοχών του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου. Από την 

άλλη πλευρά, παρόλη την προσπάθεια στο πλαίσιο της έρευνας δράσης να τροποιηθούν 

οι στάσεις των γονέων, μερικοί από αυτούς θεωρούν ως σημαντικό μειονέκτημα ότι 

αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία για το/τη νηπιαγωγό προκειμένου να συλλέξει, να 

αναλύσει και να ερμηνεύσει τα αξιολογικά δεδομένα που σχετίζονται με την ατομική 

εξέλιξη των παιδιών. 

37. Η συμμετοχή των γονέων στην αξιολόγηση των μικρών παιδιών και ο 

γενικότερος ρόλος τους στη διαδικασία της αξιολόγησης εντάσσεται και περιορίζεται 

στο αποκλειστικό πλαίσιο της κατανόησης της ανάπτυξης και της εξέλιξης των 

παιδιών, της επικοινωνίας με το/τη νηπιαγωγό, της συλλογής πληροφοριών και 

δεδομένων που αφορούν την εξέλιξη των παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον και 

της συνεργασίας με το/τη νηπιαγωγό σε περιπτώσεις επίλυσης προβλημάτων που 

αφορούν τα παιδιά.  

38. Οι στάσεις και οι αναπαραστάσεις των γονέων για την αξιολόγηση των μικρών 

παιδιών στο νηπιαγωγείο δεν επηρεάζονται στατιστικά σημαντικά ανάλογα με το φύλο, 

την επαγγελματική κατάσταση και το είδος απασχόλησης, το μορφωτικό επίπεδο και 

τον αριθμό των ατόμων ανά νοικοκυριό.  

39. Τα αποτελέσματα από την έρευνα δράσης φαίνεται να είναι θετικά τόσο ως 

προς τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας δράσης όσο και ως 

προς την ανατροφοδότηση και τον αναστοχασμό τους σε σχέση με τις πρακτικές 

επίλυσης του εκπαιδευτικού προβλήματος που σχετίζονται με την εφαρμογή της 

εναλλακτικής-αυθεντικής αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο, τη διασύνδεσή της με τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πράξης και την ανάδειξη των ποικίλων 

αναπαραστάσεων της αξιολόγησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας από τους γονείς 

τους. 

40. Η υιοθέτηση του ρόλου του κριτικού ερευνητή και του αναστοχαζόμενου 

επαγγελματία αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες στο μετασχηματισμό των αρχικών 

απόψεων των νηπιαγωγών για την αξιολόγηση των μικρών παιδιών στο νηπιαγωγείο 

έχοντας θετικό αντίκτυπο στην εφαρμογή νέων πρακτικών και εκπαιδευτικών αλλαγών 

μέσω της αξιοποίησης και εφαρμογής του μοντέλου αξιολόγησης Work Sampling 

System. 
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41. Η έρευνα δράσης παρέχει ευκαιρίες για βελτιωτικές αλλαγές στο σχολικό 

περιβάλλον καθώς διευκολύνει και ενθαρρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέλη να είναι 

συμμέτοχοι σε μια αμφίδρομη διαδικασία επίλυσης ενός “προβλήματος” που 

αναδύεται σε ένα αυθεντικό πλαίσιο με βελτιωτικό προσανατολισμό, η οποία 

αρθρώνεται στη βάση των αναγκών των μικρών παιδιών και των εκπαιδευτικών. 

Ανακεφαλαιώνοντας, η ανάλυση των δεδομένων αναδεικνύει αρκετές πτυχές 

του ζητήματος που συνδέεται με τη χρήση των εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης 

στην προσχολική εκπαίδευση και την αξιοποίηση της εναλλακτικής αξιολόγησης των 

μικρών παιδιών στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Η αξιολόγηση για 

τη μάθηση, όπως απορρέει από τις προτάσεις του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο 

(2003) και του Οδηγού εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου 

(2014α), δίνει έμφαση στην ενίσχυση της μάθησης των μικρών παιδιών, όταν: α) είναι 

συνεχής και αυθεντική, β) καλύπτει ένα μεγάλο εύρος μαθησιακών εμπειριών, γ) 

λαμβάνει υπόψη πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθητών, δ) 

ενθαρρύνει την αυτοαξιολόγηση των παιδιών, ε) είναι διαφοροποιημένη, και στ) 

ενθαρρύνει τη γονεϊκή εμπλοκή. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι μικροί μαθητές 

γνώρισαν ένα νέο αξιολογικό εργαλείο που συνάδει με την εναλλακτική-αυθεντική 

αξιολόγηση και καθοδηγήθηκαν στην αποτίμηση των καθημερινών τους προσπαθειών,  

συμμετέχοντας στις διαδικασίες της αξιολόγησής τους ως ερευνητές στην καθημερινή 

πορεία της μάθησής τους. Η διαμορφωτική αξιολόγηση των μικρών παιδιών 

ακολούθησε τις αρχές της αξιολόγησης βάσει αναλυτικού προγράμματος και βάσει της 

επίδοσης των μαθητών. Η χρησιμότητα της αξιοποίησης των δεδομένων που 

προέκυψαν από τη διαμορφωτική αξιολόγηση των μικρών παιδιών φάνηκε να έχει 

θετικά αποτελέσματα όχι μόνο στην ενημέρωση των γονέων αλλά και στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων από τους/τις εκπαιδευτικούς.  

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας ανέδειξε μερικές από τις 

σημαντικότερες αρχές της αυθεντικής αξιολόγησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, η 

οποία υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι ο ρόλος των γονέων μπορεί να λειτουργήσει σε 

υποστηρικτικό πλαίσιο τόσο για τους μικρούς μαθητές όσο και για το/τη νηπιαγωγό 

ενώ, παράλληλα, δίνει έμφαση στα αυθεντικά έργα των παιδιών, καθώς στοιχειοθετούν 

τις προσπάθειές τους και διαφωτίζουν το περιεχόμενο της παιδαγωγικής πράξης. 
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Επιπρόσθετα, η πορεία της συλλογής, της ανάλυσης και της ερμηνείας των 

αξιολογικών δεδομένων αποτέλεσε αναμφίβολα για το/τη νηπιαγωγό την αυθεντική 

εξιστόρηση της προόδου και της εξέλιξης των μικρών παιδιών, ενώ η αξιοποίησή τους 

χρησιμοποιήθηκε ως εφαλτήριο για την επίτευξη αλλαγών και την αναζήτηση νέων 

πρακτικών, παρέχοντας εναύσματα για συνεχή βελτίωση και αλλαγή της εκπαιδευτικής 

πράξης. 

 

Προτάσεις 

 

Οι προτάσεις σε αυτό το σημείο απορρέουν τόσο από τα ευρήματα της έρευνας 

όσο και από τη θεωρητική τεκμηρίωση. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

διαμορφώνουν τα θεμέλια για τη διατύπωση σημαντικών παιδαγωγικών προτάσεων, οι 

οποίες αποσκοπούν στην εφαρμογή των εναλλακτικών προσεγγίσεων αυθεντικής 

αξιολόγησης στο πεδίο της προσχολικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Η αξιολόγηση βάσει αναλυτικού προγράμματος συνιστά μια σύγχρονη 

παιδαγωγική πρόταση, η οποία συνδέει την αξιολογική διαδικασία με τους στόχους και 

τις μαθησιακές επιδιώξεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών που εφαρμόζεται 

στο νηπιαγωγείο. 

2. Η επιστημονική κατάρτιση και η επιμόρφωση του/της εκπαιδευτικού 

αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα της αξιολογικής διαδικασίας των 

μικρών παιδιών στο νηπιαγωγείο. Έτσι, είναι επιτακτική η ανάγκη της επιστημονικής 

κατάρτισης των ενεργών και μελλοντικών παιδαγωγών σε σχέση με το θέμα της 

αξιολόγησης. Καθώς οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν 

αρκετές δυσκολίες σε επίπεδο μεθοδολογίας με την αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο, 

κρίνεται απαραίτητη η επιστημονική τους κατάρτιση και η συνεχής στήριξή τους στις 

πρακτικές αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Η δημιουργία επιμορφωτικού υλικού με 

λεπτομερείς επεξηγήσεις και παραδείγματα μπορεί να συμβάλει στη θετική 

ανταπόκριση και την αποτελεσματική εφαρμογή των εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο.  

3. Η ανάπτυξη και η εδραίωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την 

αξιολόγηση των μικρών παιδιών με εναλλακτικές τεχνικές και μεθόδους μπορεί να 
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διασφαλίσει τη συμβατότητά της με τις αξιολογικές πρακτικές που προτείνονται και 

εφαρμόζονται σήμερα στο πεδίο της προσχολικής εκπαίδευσης. 

4. Ο σχεδιασμός έγκυρων και αξιόπιστων εργαλείων αποτίμησης της προόδου των 

μικρών παιδιών, που συνάδουν με τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο, από ομάδα επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων μπορεί να ενισχύσει το 

υλικό και τα εργαλεία της αξιολόγησης.  

5. Η πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης, όπως προτάθηκε από το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2017), μπορεί να υποστηριχθεί και να 

ανταποκριθεί μελλοντικά ως προς την εφαρμογή της στην προσχολική εκπαίδευση, 

καθώς προσεγγίζει την αξιολόγηση σε ένα σύγχρονο εναλλακτικό και οργανωμένο 

πλαίσιο ως διδακτική, μαθησιακή και αναστοχαστική διαδικασία αποσκοπώντας στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. 

6. Η δημιουργία και η εκπόνηση ενός συνοδευτικού οδηγού με καλές πρακτικές 

αξιολόγησης, ο οποίος να πλαισιώνει και να συνεπικουρεί το περιεχόμενο της 

αξιολόγησης, όπως προτείνεται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που 

εφαρμόζονται στο νηπιαγωγείο, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για την εκπαιδευτική 

κοινότητα κατά την πρακτική εφαρμογή της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο.  

7. Η διαμόρφωση πολιτικών για την ενθάρρυνση και την ενίσχυση του ρόλου των 

γονέων στην υποστήριξη της μάθησης και της ανάπτυξης των μικρών παιδιών και η 

εκπαίδευσή τους κρίνονται απαραίτητες στο συγκείμενο της προσχολικής αγωγής και 

εκπαίδευσης. 

8. Η προσέγγιση της αξιολόγησης των μικρών παιδιών ως παράγοντας βελτίωσης 

προϋποθέτει την αλλαγή πλεύσης της κουλτούρας και της νοοτροπίας των 

εκπαιδευτικών απέναντι στο ζήτημα της αξιολόγησης. 

9. Η αξιολόγηση, ως αντικείμενο του προγράμματος σπουδών των 

Πανεπιστημιακών Τμημάτων, πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί σημαντικό μηχανισμό 

ανατροφοδότησης και παρακολούθησης της εκπαιδευτικής πράξης, που οδηγεί στη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καταστεί σαφές ότι η 

αξιολόγηση δεν έχει ελεγκτικό μόνο χαρακτήρα (έλεγχος της επίτευξης των στόχων) 

αλλά και ανατροφοδοτικό (βελτίωση εκπαιδευτικής διαδικασίας).   
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10. Η συνεργασία, η συναδελφικότητα, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, ο γόνιμος 

διάλογος, η διατύπωση προβληματισμών και οι συζητήσεις, μέσα από τη δημιουργία 

ενδοσχολικών κοινοτήτων μάθησης, μπορούν να καταστούν εποικοδομητικές ως προς 

την εφαρμογή των εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και την 

αξιοποίησή τους σε σχέση με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της τάξης.  

11. Η έρευνα δράσης, ως εργαλείο επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών, υποστηρίζει την αλλαγή και προσφέρει στην εκπαιδευτική 

κοινότητα ένα πλαίσιο δράσης προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία, να αναγνωρίσουν τα εκπαιδευτικά τους ζητήματα, να 

αναζητήσουν πιθανές λύσεις και να αναστοχαστούν μέσα από τις προσωπικές τους 

δράσεις και πρακτικές. Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση μιας έρευνας δράσης αφορά μια 

φιλοσοφία που θα πρέπει να λειτουργεί σε κάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο, ώστε μέσα από 

αυτή να αναβαθμίζεται συνεχώς η παιδαγωγική πράξη και η προοπτική ενός 

αποτελεσματικού σχολείου στο συγκείμενο των σύγχρονων παιδαγωγικών 

θεωρήσεων. 

  

Περιορισμοί και μελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας 

 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο και σημαντικό να αναφερθούν κάποιοι 

παράγοντες που αποτέλεσαν τους περιορισμούς στη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας.  

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού δείγματος της παρούσας έρευνας προσφέρουν 

σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα για την κατανόηση της εφαρμογής της 

διαμορφωτικής αξιολόγησης των μικρών παιδιών στο νηπιαγωγείο, τη σύνδεσή της με 

τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ανίχνευση των στάσεων των γονέων αναφορικά 

με την αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να 

γενικευθούν στον ευρύτερο πληθυσμό καθώς είναι ενδεικτικά. Όμως, στο πλαίσιο των 

αρχών της ποιοτικής έρευνας και μεθοδολογίας, η γενίκευση των συμπερασμάτων 

μπορεί να γίνει σε πληθυσμούς οι οποίοι παρουσιάζουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά 

με αυτά του δείγματος της παρούσας έρευνας.   

Ένας σημαντικός περιορισμός της παρούσας έρευνας μπορεί να θεωρηθεί το 

εύρος της χρονικής διάρκειας της έρευνας δράσης. Αν και η χρονική διάρκεια της 
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έρευνας δράσης κρίθηκε ικανοποιητική για τους σκοπούς και τους στόχους της, 

λαμβάνοντας υπόψη την υποχρεωτικότητα της δίχρονης προσχολικής αγωγής, η 

παρούσα έρευνα θα μπορούσε να είναι επαρκέστερη σε ένα χρονικό πλαίσιο διετίας,  

προκειμένου να διερευνηθούν εκτενέστερα η εφαρμογή της εναλλακτικής-αυθεντικής 

αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο, η επίδρασή της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού και οι αναπαραστάσεις των γονέων αναφορικά με την 

αξιολόγηση των μικρών παιδιών. 

Επιπλέον, κρίνεται σημαντική η επανάληψη της παρούσας έρευνας και από 

άλλους ερευνητές προκειμένου να υπάρξει η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων και η 

αποφυγή της υποκειμενικότητας του ερευνητή ως εμπόδιο στην αντικειμενικότητα του 

ερευνητικού αυτού εγχειρήματος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, προτείνονται μερικές 

κατευθύνσεις για μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες. Πιο συγκεκριμένα, οι 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

1. Να πραγματοποιηθεί μια παρόμοια έρευνα σε πανελλαδική κλίμακα, 

προκειμένου να αποτυπωθεί ολοκληρωμένα και σφαιρικά το υπό διερεύνηση θέμα. 

2. Να πραγματοποιηθεί μια διαχρονική μελέτη, προκειμένου να διερευνηθεί η 

αξιοποίηση των αξιολογικών δεδομένων σε συνάρτηση με τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό. 

3. Να πραγματοποιηθούν συνεργατικές έρευνες δράσης με την αξιοποίηση 

συμπληρωματικών ερευνητικών εργαλείων για τη συλλογή των δεδομένων και σε άλλα 

γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας προκειμένου να καταστεί εφικτή η γενίκευση των 

αποτελεσμάτων. 

4. Κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση των πεποιθήσεων των 

εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της εναλλακτικής-αυθεντικής αξιολόγησης και τη 

διασύνδεσή της με τη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού μέσω ποιοτικών 

μελετών. 

5. Εξίσου σημαντική κρίνεται η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των 

γονέων για την εφαρμογή της αξιολόγησης των μικρών παιδιών στο νηπιαγωγείο σε 

πανελλαδική κλίμακα. 
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Η παρούσα έρευνα, αξιοποιώντας τη συμμετοχική έρευνα δράσης, έδωσε 

έμφαση στην αξιοποίηση των αξιολογικών δεδομένων που προκύπτουν από την 

αυθεντική αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη λήψη αποφάσεων που 

συνάδουν με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της τάξης. Παράλληλα, η έρευνα 

σκιαγράφησε το μαθησιακό προφίλ των παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη χρήση του 

εργαλείου αξιολόγησης (βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα) Work Sampling 

System και χαρτογράφησε τις απόψεις των γονέων αναφορικά με τη σημαντικότητα 

της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο. Η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της παρούσας 

έρευνας είναι βάσιμη και δικαιολογημένη, καθώς η διαδικασία της αξιολόγησης και 

του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο νηπιαγωγείο αποτελούν σημαντικές παραμέτρους 

της παιδαγωγικής πράξης στην καθημερινότητα της τάξης. Κλείνοντας, πρέπει να 

επισημανθεί ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή της εναλλακτικής-αυθεντικής 

αξιολόγησης και την αξιοποίησή της στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του νηπιαγωγείου, 

ο ρόλος που διαδραματίζει ο/η νηπιαγωγός θεωρείται καθοριστικός. Είναι ανάγκη, 

λοιπόν, οι νηπιαγωγοί, διαθέτοντας εκπαιδευτική ετοιμότητα και θετικές στάσεις, να 

υποστηρίξουν την αξιολόγηση και να κάνουν επιτυχείς εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς 

στο νηπιαγωγείο ώστε να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τόσο τη μάθηση και την 

ανάπτυξη των μικρών μαθητών όσο και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου που παρέχουν. Συνάμα, η ουσιαστική και αληθινή συνεργασία και επικοινωνία 

μεταξύ γονέων και νηπιαγωγών κρίνεται αυτονόητη στη σημερινή εκπαιδευτική 

πραγματικότητα των νηπιαγωγείων καθώς αποτελεί καθοριστική συνιστώσα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.     
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Πρωτόκολλο ερωτήσεων συνέντευξης με γονείς  

(α΄ δεκαήμερο Δεκεμβρίου του 2015) 

 

Θέμα: Η χρήση των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο 

 

Ώρα συνέντευξης: 

Ημερομηνία: 

Τόπος: 

Άτομο που παίρνει τη συνέντευξη: 

Άτομο που δίνει τη συνέντευξη: 

 

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά που επιθυμείτε να πάρετε μέρος στη συνέντευξη. Η 

συνέντευξη αποτελεί μέρος της διδακτορικής μου διατριβής, η οποία εκπονείται στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει 

ως θέμα «Η χρήση δεδομένων εναλλακτικής-αυθεντικής αξιολόγησης των μικρών 

παιδιών στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο νηπιαγωγείο».  

Μέσα από τη συνέντευξη επιχειρείται η καταγραφή και η αποτύπωση των απόψεων 

σας για τη διαδικασία της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και τη χρήση του εργαλείου 

αξιολόγησης Work Sampling System σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνετε εντελώς ανώνυμος/η, η συζήτησή 

μας θα είναι εμπιστευτική και με απόλυτη εχεμύθεια, δε θα κρατήσω οποιαδήποτε 

μορφή αρχείου με το όνομά σας και ότι μπορείτε να αποσυρθείτε από την έρευνα 

οποιαδήποτε στιγμή.  

Ίσως να θεωρήσετε κάποιες από τις ερωτήσεις δύσκολες-δε χρειάζεται όμως να 

ανησυχείτε για αυτές καθώς μπορείτε να με διακόψετε οποιαδήποτε στιγμή ή να 

ζητήσετε διευκρινήσεις. Θα ήθελα να αισθάνεστε ελεύθερα λέγοντας την άποψη σας 

και να μην νιώσετε άβολα για σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις.  
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Η συνέντευξη θα διαρκέσει περίπου μισή ώρα, ίσως και περισσότερο και θα ήθελα την 

άδειά σας να την μαγνητοφωνήσω λόγω της πίεσης του χρόνου να καταγράψω τις 

απαντήσεις σας αλλά και για να διασφαλίσω την ακρίβεια και την πληρότητα των 

καταγραφών της κάθε συζήτησης ώστε να μη χάσω πολύτιμες πληροφορίες.  

 

1. Αρχικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σας έρχεται στο μυαλό σας ακούγοντας τη 

λέξη “αξιολόγηση”. Τι νομίζετε εσείς ότι μπορεί να σημαίνει αξιολόγηση των νηπίων; 

2. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο; Είναι χρήσιμη; 

3. Τι είδους αξιολόγηση και αναφορά θα σας ήταν χρήσιμη προκειμένου εσείς οι 

γονείς να ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών σας; 

4. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο και αναγκαίο να ενημερώνεστε για την 

ποιότητα της εργασίας των παιδιών σας, τις επιδόσεις και την πρόοδό τους; 

5. Ποιος θεωρείτε ότι θα πρέπει να εμπλέκεται στην αξιολόγηση; Οι νηπιαγωγοί, 

τα παιδιά, οι γονείς, όλοι μαζί; Τι νομίζετε; 

6. Τι θα επιθυμούσατε να αξιολογείται στα παιδιά;  

7. Υπάρχουν κάποιες μαθησιακές περιοχές του προγράμματος του νηπιαγωγείου 

που θα σας ενδιέφεραν περισσότερο να αξιολογούνται; 

8. Με ποια συχνότητα πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση ενός παιδιού 

στο νηπιαγωγείο;  

9. Πιστεύετε ότι χρειάζεται να γίνονται ενημερωτικές συναντήσεις μεταξύ 

νηπιαγωγών και γονέων; Αυτές πρέπει να είναι προγραμματισμένες ή άτυπες; Να 

γίνονται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο;  

10. Όταν οι νηπιαγωγοί αξιολογούμε ένα παιδί στο νηπιαγωγείο, αισθάνεστε ότι 

έχουμε μια συνοπτική εικόνα της πορείας του στην τρέχουσα σχολική περίοδο; 

11. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο διευκολύνει την 

επικοινωνία και τη συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και στους/στις νηπιαγωγούς; 

12. Φέτος, στο νηπιαγωγείο μας, εκτός από τη χρήση του portfolio, έχουμε την 

καινοτομία της χρήσης ενός παιδαγωγικού εργαλείου το οποίο βασίζεται στο τρίπτυχο: 
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portfolio, βιβλίο προόδου και συνοπτικές εκθέσεις εξέλιξης και προόδου. Ποιες είναι 

οι προσδοκίες σας από τη χρήση αυτού του εργαλείου στην τάξη μας; 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που διαθέσατε και με 

βοηθήσατε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο δεν 

καλύφθηκε από τη συνέντευξη και είναι αρκετά σημαντικό για εσάς και αν θα 

επιθυμούσατε μια σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας όταν ολοκληρωθεί. 
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Πρωτόκολλο ερωτήσεων συνέντευξης με γονείς  

(α΄ δεκαήμερο Ιουνίου του 2016) 

 

Θέμα: Η χρήση των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο 

 

Ώρα συνέντευξης: 

Ημερομηνία: 

Τόπος: 

Άτομο που παίρνει τη συνέντευξη: 

Άτομο που δίνει τη συνέντευξη: 

 

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά που επιθυμείτε να πάρετε μέρος στη συνέντευξη. Η 

συνέντευξη αποτελεί μέρος της διδακτορικής μου διατριβής, η οποία εκπονείται στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει 

ως θέμα «Η χρήση δεδομένων εναλλακτικής-αυθεντικής αξιολόγησης των μικρών 

παιδιών στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο νηπιαγωγείο».  

Μέσα από τη συνέντευξη επιχειρείται η καταγραφή και η αποτύπωση των απόψεων 

σας για τη διαδικασία της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και τη χρήση του εργαλείου 

αξιολόγησης Work Sampling System σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνετε εντελώς ανώνυμος/η, η συζήτησή 

μας θα είναι εμπιστευτική και με απόλυτη εχεμύθεια, δε θα κρατήσω οποιαδήποτε 

μορφή αρχείου με το όνομά σας και ότι μπορείτε να αποσυρθείτε από την έρευνα 

οποιαδήποτε στιγμή.  

Ίσως να θεωρήσετε κάποιες από τις ερωτήσεις δύσκολες-δε χρειάζεται όμως να 

ανησυχείτε για αυτές καθώς μπορείτε να με διακόψετε οποιαδήποτε στιγμή ή να 

ζητήσετε διευκρινήσεις. Θα ήθελα να αισθάνεστε ελεύθερα λέγοντας την άποψη σας 

και να μην νιώσετε άβολα για σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις.  
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Η συνέντευξη θα διαρκέσει περίπου μισή ώρα, ίσως και περισσότερο και θα ήθελα την 

άδειά σας να την μαγνητοφωνήσω λόγω της πίεσης του χρόνου να καταγράψω τις 

απαντήσεις σας αλλά και για να διασφαλίσω την ακρίβεια και την πληρότητα των 

καταγραφών της κάθε συζήτησης ώστε να μη χάσω πολύτιμες πληροφορίες.  

 

1. Φτάνοντας στο τέλος της χρονιάς, είδατε μέσα από τις συναντήσεις που κάναμε, 

τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε η αξιολόγηση του νηπίου στο σχολείο, δηλαδή με 

το portfolio και τα δυο βιβλία. Μετά από όλα αυτά τι νομίζετε εσείς τελικά  ότι είναι η 

αξιολόγηση του παιδιού; Τι πιστεύετε; 

2. Τι λέτε λοιπόν; Πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο; Για ποιο λόγο 

πρέπει εμείς οι νηπιαγωγοί να αξιολογούμε τα παιδιά; Μας χρειάζεται τελικά - είναι 

χρήσιμη; 

3. Οι περισσότεροι γονείς επιθυμείτε να σας ενημερώνουμε για την πρόοδο των 

παιδιών σας. Με ποιους τρόπους-μέσα θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε να 

ενημερωθείτε αναφορικά με την εξέλιξη και την πρόοδο των παιδιών σας;  

4. Πιστεύετε ότι είναι καλό να ενημερώνεστε τελικά για την ποιότητα της 

εργασίας των παιδιών σας, για τις επιδόσεις και για την πρόοδο τους; Που σας βοηθάει 

αυτή η ενημέρωση; Σας είναι χρήσιμη; 

5. Ποιος θεωρείτε τελικά ότι θα πρέπει να κάνει την αξιολόγηση σε ένα παιδί 

αναφορικά με την εξέλιξη και την πρόοδό του;  

6. Τελικά, τι θα σας ενδιέφερε περισσότερο να αξιολογούμε εμείς οι νηπιαγωγοί 

στα παιδιά;  

7. Τελικά, πόσο συχνά πρέπει ένας νηπιαγωγός να αξιολογεί ένα παιδί; Πόσες 

φορές είναι αρκετές για εμάς τους νηπιαγωγούς να αξιολογούμε τα παιδιά; Με ποια 

συχνότητα πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση των παιδιών; 

8. Πιστεύετε ότι χρειαζόταν να γίνουν αυτές οι συναντήσεις μεταξύ μας; Τι 

κερδίσατε από αυτές τις συναντήσεις; Τι λέτε; Πρέπει να είναι προγραμματισμένες 

αυτές οι συναντήσεις όπως τώρα ή τυχαία;  Να γίνονται σε προσωπικό επίπεδο όπως 

τώρα ή προτιμάτε σε ομαδικό επίπεδο να είναι παρόντες όλοι οι γονείς;  
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9. Αξιολογώντας τα παιδιά όλη τη χρονιά εμείς οι νηπιαγωγοί, συμφωνείτε πως 

έχουμε μια  εικόνα της πορείας του παιδιού σας; Πως το στηρίζετε αυτό; Δηλαδή, πώς 

το καταλαβαίνετε; Πως το δικαιολογείτε; 

10. Πιστεύετε ότι η εφαρμογή της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο βοήθησε την 

επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ μας; Υπήρξαν δηλαδή θετικά από αυτή τη 

διαδικασία και ποια νομίζετε ότι μπορεί να είναι αυτά; 

11. Φέτος, στο νηπιαγωγείο μας, όπως είδατε, για την αξιολόγηση του παιδιού, 

εκτός από τη χρήση του portfolio, που χρησιμοποιούμε σταθερά τα τελευταία χρόνια, 

είχαμε συμπληρωματικά το βιβλίο προόδου και τις συνοπτικές εκθέσεις εξέλιξης και 

προόδου. Πως σας φάνηκαν; Πώς τα είδατε αυτά τα εργαλεία της αξιολόγησης  που 

χρησιμοποιήσαμε; Ποια είναι η άποψη σας για τη χρήση τους στο νηπιαγωγείο και 

ειδικότερα στην αξιολόγηση των παιδιών σας; 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που διαθέσατε και με 

βοηθήσατε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο δεν 

καλύφθηκε από τη συνέντευξη και είναι αρκετά σημαντικό για εσάς και αν θα 

επιθυμούσατε μια σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας όταν ολοκληρωθεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
 

Έγκριση διεξαγωγής έρευνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

Έντυπο ενυπόγραφης γονικής συγκατάθεσης για 

συμμετοχή σε έρευνα 
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Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,  

Με την παρούσα επιστολή ζητάμε τη συνεργασία και τη συγκατάθεσή σας να 

συμμετέχει το παιδί σας στην έρευνα, με τίτλο «Η χρήση δεδομένων εναλλακτικής − 

αυθεντικής αξιολόγησης των μικρών παιδιών στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού στο νηπιαγωγείο», που διεξάγεται από το νηπιαγωγό του 2ου 2/θέσιου 

Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τσικαλαριών Ν. Χανίων Πέκη Αναστάσιο, ο οποίος έχει 

αναλάβει τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας στα πλαίσια της διδακτορικής 

διατριβής που εκπονεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης υπό την εποπτεία της Επίκουρου Καθηγήτριας Ευθυμίας 

Γουργιώτου. Σχετική έγκριση για τη διεξαγωγή της έρευνας αναμένεται να χορηγηθεί 

από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Λογική της έρευνας: Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να παρουσιάσει και να εφαρμόσει ένα 

εργαλείο αυθεντικής αξιολόγησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, το οποίο συνάδει με 

τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, και να αναδείξει τον τρόπο σύνδεσης των 

δεδομένων αξιολόγησης που προκύπτουν από τη χρήση του στον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό του νηπιαγωγείου. Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων θα γίνει με τα 

εξής ερευνητικά εργαλεία: το εργαλείο αξιολόγησης Work Sampling System, την 

παρατήρηση και το ημερολόγιο του ερευνητή. Ο χρόνος που απαιτείται για τη 

συμμετοχή στην έρευνα δεν παρεμποδίζει τον ημερήσιο προγραμματισμό 

δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου καθώς η αξιολόγηση ενσωματώνεται στην 

καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το 

νηπιαγωγείο. 

Οφέλη − αποτελέσματα της έρευνας: Η διερεύνηση του πλαισίου εφαρμογής και της 

αποτελεσματικότητας εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας γενικότερα και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου ειδικότερα 

μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ποιοτική αναβάθμιση της αξιολογικής διαδικασίας 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ 
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ως βασικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Κατά συνέπεια, είναι 

σημαντικό, έστω και μέσα από μικρής κλίμακας έρευνα, να μελετηθεί πως τα μικρά 

παιδιά ανταποκρίνονται στην υιοθέτηση ενός εναλλακτικού − αυθεντικού εργαλείου 

αξιολόγησης, πως μπορεί αυτή η εφαρμογή να βοηθήσει το/τη νηπιαγωγό στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και πως οι γονείς αντιμετωπίζουν 

το ρόλο και τη λειτουργικότητα της αξιολόγησης των παιδιών τους στην προσχολική 

εκπαίδευση. Η αναγνώριση όλων των στοιχείων που αφορούν τη γνώση, τις 

ικανότητες, τις δεξιότητες και τα νοήματα που χρησιμοποιούν τα παιδιά, προκειμένου 

να αποκτηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της ανάπτυξής τους και των μαθησιακών 

αναγκών τους, μέσα από την παρατήρηση και την καταγραφή της μαθησιακής τους 

εξέλιξης, αποτελεί σημαντικό όφελος από τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. 

Ανωνυμία − προστασία προσωπικών δεδομένων: Τονίζεται πως η έρευνα δε μελετά 

μεμονωμένα άτομα, γι’ αυτό και οι πληροφορίες που θα προκύψουν θα παραμείνουν 

αυστηρά εμπιστευτικές και ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό της 

έρευνας. Επίσης  έχει προβλεφθεί η χρήση ψευδώνυμων και κωδικών, ώστε να 

διασφαλιστεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, 

η εμπιστευτικότητα, η ανωνυμία και η μη αναγνωρισιμότητα του κάθε παιδιού. 

Έτσι λοιπόν, για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας, η δική σας συμβολή και των 

παιδιών θα συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των στόχων της έρευνας. Η 

συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική και εθελοντική. Έχετε αναμφισβήτητα το 

δικαίωμα να αρνηθείτε τη συμμετοχή του παιδιού σας στην έρευνα ή και να αποσυρθεί 

από την έρευνα, όποτε και εφόσον το επιθυμήσετε εσείς και σε οποιοδήποτε στάδιο 

της. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, θα κοινοποιηθεί στη Βιβλιοθήκη του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ηλεκτρονικό αντίγραφο της παρούσας έρευνας. 

Σε περίπτωση που έχετε κάποιες ερωτήσεις ή χρειάζεστε κάποιες επιπρόσθετες 

διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αριθμό τηλεφώνου: 2821081793 και 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: apekis@edc.uoc.gr. Σας ευχαριστούμε εκ των 

προτέρων για την πολύτιμη συνεργασία σας, η οποία θεωρείται πως θα συμβάλει 

ουσιαστικά στην επιτυχή διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας. 

 

 

mailto:apekis@edc.uoc.gr
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Με εκτίμηση 

Πέκης Αναστάσιος 

Νηπιαγωγός 

Υποψ. Διδάκτορας του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Γουργιώτου Ευθυμία 

Επίκουρος Καθηγήτρια του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης 

 

 

Υπογραφή ερευνητή/Ημερομηνία 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

Κλείνοντας, θα θέλαμε την ενυπόγραφη συγκατάθεσή σας για τη συμμετοχή του 

παιδιού σας στην παρούσα έρευνα. 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τη συμμετοχή του παιδιού μου στη έρευνα. Το 

παιδί μου διατηρεί το δικαίωμα να αποσυρθεί από τη διαδικασία της έρευνας σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της. 

 

Υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα/Ημερομηνία 

_____________________________ 

 _____________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

Βιβλίο προόδου μαθητή  

(developmental checklists) 
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Βιβλίο Προόδου 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο  παιδιού:  

_____________________________________________________________________ 

Ημερομηνία γέννησης:_________________________________________________ 

Σχολικό έτος:_________________________________________________________ 

Νηπιαγωγείο:_________________________________________________________ 

 

                                                                      Περίοδοι παρατήρησης:  

Φθινόπωρο_____________ 

                                                                                                                      

Χειμώνας______________ 

                                                                                                                      

Άνοιξη________________ 
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ΕIΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Το Βιβλίο Προόδου ή αλλιώς διαβαθμισμένες κλίμακες ελέγχου αποτελούν ένα 

σημαντικό εργαλείο της συστηματικής και δομημένης παρατήρησης που εφαρμόζεται 

στο εργαλείο αξιολόγησης του νηπίου Work Sampling System. Πρόκειται για ένα 

δομημένο  κατάλογο συμπεριφορών, δεξιοτήτων και γνώσεων του παιδιού, ο οποίος 

δίνει την ευκαιρία στο/στη νηπιαγωγό να καταγράψει όχι μόνο τις συμπεριφορές που 

παρατηρούνται αλλά και το βαθμό στον οποίο αυτές εκδηλώνονται.  

Οι συγκεκριμένες κλίμακες έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το επίπεδο ανάπτυξης των 

παιδιών και με τις αρχές του αναλυτικού προγράμματος, βοηθώντας έτσι το/τη 

νηπιαγωγό στην παρατήρηση και στην τεκμηρίωση της ατομικής ανάπτυξης και 

προόδου του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Οι προτεινόμενες κλίμακες ελέγχου καλύπτουν 

οχτώ γνωστικούς τομείς του αναλυτικού προγράμματος. Κάθε γνωστικός τομέας 

δομείται σε επιμέρους μαθησιακές περιοχές περιλαμβάνοντας πρόσθετους δείκτες 

επίδοσης - κατάκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων ή συμπεριφορών από τα παιδιά. Οι οχτώ 

γνωστικοί τομείς με τις αντίστοιχες μαθησιακές περιοχές που αφορούν την προσχολική 

ηλικία είναι: 

• Η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη: Η αντίληψη για τον εαυτό, ο 

αυτοέλεγχος, οι προσεγγίσεις για μάθηση, η αλληλεπίδραση με τους άλλους. 

• Η γλώσσα και ο αναδυόμενος εγγραματισμός: Η ακουστική δεξιότητα, η 

αναγνωστική δεξιότητα, η φωνολογική επίγνωση, ο προφορικός και ο γραπτός λόγος. 

• Τα μαθηματικά: Μαθηματικές διαδικασίες και πρακτικές, οι αριθμοί, οι πράξεις 

και η αλγεβρική σκέψη, οι μετρήσεις, η οργάνωση μαθηματικών δεδομένων, η 

γεωμετρία.   

• Οι φυσικές επιστήμες: Ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικών, μελέτη των 

ιδιοτήτων της ύλης και απλών φυσικών φαινομένων, έννοιες και φαινόμενα του 

φυσικού κόσμου, η Γη και το σύστημα των πλανητών.  

• Οι κοινωνικές επιστήμες: Η μοναδικότητα του ανθρώπου στο πέρασμα του 

χρόνου, οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις, κοινωνικές δεξιότητες και κοινωνική 

αλληλεπίδραση, το ανθρωπογενές περιβάλλον. 

• Η τέχνη: Έκφραση, δημιουργία, αισθητική προσέγγιση και επικοινωνία μέσα 

από τις εικαστικές τέχνες, τη δραματική τέχνη, την οπτικοακουστική έκφραση και τη 

μουσικοκινητική. 

• Η φυσική αγωγή και ανάπτυξη: Αδρή και λεπτή κινητική ανάπτυξη, προαγωγή 

της υγείας και τήρηση κανόνων ασφαλείας. 

• Πληροφορική: Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών. 
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Οι κλίμακες ελέγχου που χρησιμοποιούνται στο παρόν εργαλείο διαβαθμίζονται σε 

τρεις κατηγορίες: (α) όχι ακόμη, όπου το παιδί δεν μπορεί να επιδείξει την απαιτούμενη 

δεξιότητα ή συμπεριφορά σύμφωνα με τον προβλεπόμενο δείκτη επίδοσης, (β) 

καθοδόν, όπου η απαιτούμενη δεξιότητα, σύμφωνα με το δείκτη επίδοσης, αναδύεται 

σιγά-σιγά ή δεν εκδηλώνεται συνεχώς και (γ) καταρτισμένο, όπου η δεξιότητα έχει 

κατακτηθεί και καταδεικνύεται με συνέπεια.  

Η συμπλήρωση τους γίνεται τρεις φορές το χρόνο (φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη) 

ενώ ο/η νηπιαγωγός χρησιμοποιεί παράλληλα βοηθητικό εγχειρίδιο καθοδήγησης με 

κατευθυντήριες γραμμές και παραδείγματα, ώστε να προσδιορίζεται το επιθυμητό 

επίπεδο των δεξιοτήτων που αναμένεται να κατακτηθεί από τα παιδιά και να 

διασφαλίζεται έτσι η συνέπεια, η αξιοπιστία και η ενδυνάμωση της διαδικασίας της 

παρατήρησης. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 

 

 

I Η εικόνα για τον εαυτό μου 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Επιδεικνύει αυτοπεποίθηση Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Δείχνει να παίρνει πρωτοβουλίες 

και να αυτονομείται 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

II Αυτοέλεγχος (αυτοκυριαρχία, αυτοπειθαρχία) 

  

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Ακολουθεί τους κανόνες της 

τάξης και τις ρουτίνες 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Επιτυγχάνει (διαχειρίζεται) 

μεταβάσεις και προσαρμόζεται 

σε αλλαγές της ρουτίνας 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

III Προσεγγίσεις για μάθηση 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Δείχνει ζήλο, προθυμία και 

περιέργεια να μάθει 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 
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2 Επιδεικνύει προσοχή σε κάποιο 

καθήκον, παραμένοντας 

σταθερός/ή  ακόμα κι αν 

συναντήσει απροσδόκητες  

δυσκολίες 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

3 Προσεγγίζει την εργασία με 

ευελιξία 

Όχι ακόμη    

 

 

 

Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

IV Αλληλεπίδραση με τους άλλους 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Αλληλεπιδρά με ευκολία με οικεία 

άτομα της ηλικίας του/της 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 

τη δεξιότητα 
   

2 Αλληλεπιδρά εύκολα με οικείους 

ενήλικες 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

3 Συμμετέχει στην ομαδική ζωή 

της τάξης 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

4 Αναγνωρίζει συναισθήματα και 

δείχνει ενσυναίσθηση για τους 

άλλους 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

5 Χρησιμοποιεί απλές 

στρατηγικές για την επίλυση 

διαφορών 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    



   The Work Sampling System 

 

                                                                      769 

Έχει κατακτήσει αυτή 

τη δεξιότητα 
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ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

 

 

I Ακρόαση 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Αντλεί  νόημα-σημασία μέσω 

της ακρόασης 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Ακολουθεί οδηγίες οι οποίες 

εμπεριέχουν μια σειρά από ενέργειες 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

II Προφορικός λόγος 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Μιλά καθαρά και μεταφέρει τις 

ιδέες του/της αποτελεσματικά 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Χρησιμοποιεί κανόνες στη 

συνομιλία και στη συζήτηση 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

3 Χρησιμοποιεί πλούσιο λεξιλόγιο 

και τη γλώσσα για ποικίλους 

σκοπούς 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

4 Αρχίζει να παρουσιάζει τις 

γνώσεις και τις ιδέες του/της 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    
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Έχει κατακτήσει αυτή 

τη δεξιότητα 
   

III Ανάγνωση 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Δείχνει ότι κατανοεί έννοιες  του 

γραπτού λόγου 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Αποδεικνύει φωνολογική 

επίγνωση 

Όχι ακόμη    

 

 

Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

3 Αρχίζει να χρησιμοποιεί φωνητικά 

σύμβολα και δεξιότητες ανάλυσης των 

λέξεων για την αποκωδικοποίηση 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

4 Δείχνει να κατανοεί τη δομή του 

κειμένου 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

5 Διηγείται  βασικές ιδέες και 

λεπτομέρειες από το κείμενο 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

6 Αρχίζει να αναλύει και να 

ενσωματώνει γνώσεις και ιδέες 

από το κείμενο 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

7 Αρχίζει να διαβάζει για 

ποικίλους σκοπούς 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 
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IV Γραπτός λόγος 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Αρχίζει να χρησιμοποιεί 

στρατηγικές γραφής για τη 

μεταφορά ιδεών 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Χρησιμοποιεί γράμματα-σχήματα, 

σύμβολα, γράμματα και λέξεις για 

τη μεταφορά του νοήματος 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

3 Κατανοεί τους λόγους για τους 

οποίους γράφουμε 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

4 Αρχίζει να χρησιμοποιεί σχόλια για να 

προσθέσει λεπτομέρειες στη γραφή 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

5 Αρχίζει να συγκεντρώνει και να 

χρησιμοποιεί πληροφορίες για 

ερευνητικούς σκοπούς 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

 

I Διαδικασίες και πρακτικές 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Αντιλαμβάνεται το νόημα των 

προβλημάτων και χρησιμοποιεί απλές 

στρατηγικές για την επίλυση τους 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Επιχειρηματολογεί ποσοτικά και 

αρχίζει να χρησιμοποιεί εργαλεία 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

3 Χρησιμοποιεί λέξεις και 

παραστάσεις για να περιγράψει 

μαθηματικές ιδέες 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

4 Αναγνωρίζει μοτίβα και κάνει 

γενικεύσεις 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

II Αριθμοί 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Μετρά έχοντας επίγνωση Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Δείχνει να κατανοεί τους 

αριθμούς και την ποσότητα και 

αρχίζει να καταλαβαίνει τις 

σχέσεις ανάμεσα στις ποσότητες 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    
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Έχει κατακτήσει αυτή 

τη δεξιότητα 
   

3 Αρχίζει να υπολογίζει την ποσότητα Όχι ακόμη    

 

 

Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

III Μαθηματικές πράξεις και αλγεβρική σκέψη 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Κατανοεί και εφαρμόζει την 

πρόσθεση και την αφαίρεση σε 

πιθανά προβλήματα 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Περιγράφει συνδυασμούς 

αριθμών και επιδεικνύει ευχέρεια 

σε μαθηματικούς υπολογισμούς 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

3 Αρχίζει να κατανοεί το δεκαδικό 

σύστημα (η αξία της θέσης) 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

IV Μετρήσεις 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Ταξινομεί, συγκρίνει και 

περιγράφει αντικείμενα με βάση 

το μέγεθος, το μήκος, τη 

χωρητικότητα και το βάρος 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Αρχίζει να κατανοεί τις 

διαδικασίες μέτρησης και τα 

εργαλεία μέτρησης 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 
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V Ανάλυση δεδομένων 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Αρχίζει να συλλέγει, να 

ταξινομεί και να παρουσιάζει 

δεδομένα 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

VI Γεωμετρία 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Δείχνει να κατανοεί και να 

χρησιμοποιεί λέξεις κατεύθυνσης, 

τοποθεσίας και θέσης 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Αναγνωρίζει και περιγράφει 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

των σχημάτων 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

3 Συνθέτει και αποσυνθέτει 

σχήματα 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 

 

 

I Δεξιότητες και πρακτικές 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Αναγνωρίζει ερωτήματα και 

προβλήματα και προτείνει 

λύσεις κατά τη διάρκεια της 

έρευνας 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Εκτελεί απλές έρευνες και 

συλλέγει και καταγράφει 

δεδομένα 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

3 Διατυπώνει ιδέες, λύσεις και 

εξηγήσεις λαμβάνοντας υπόψη 

τις  δικές τους εμπειρίες και 

παρατηρήσεις καθώς και των 

συνομήλικων τους 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

4 Μοιράζεται με άλλους τις 

επιστημονικές πληροφορίες και 

ιδέες, χρησιμοποιώντας 

διάφορα μέσα και 

επιχειρηματολογεί 

χρησιμοποιώντας διάφορα 

αποδεικτικά στοιχεία  

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

II Φυσικές επιστήμες 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 
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1 Παρατηρεί, περιγράφει και 

συγκρίνει τις ιδιότητες των 

υλικών και τις αλλαγές τους 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Παρατηρεί, ερευνά και 

περιγράφει τη δύναμη, την 

κίνηση και την σταθερότητα 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

3 Ερευνά, παρατηρεί και 

περιγράφει τις ιδιότητες του 

φωτός, της θερμότητας και του 

ήχου 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

III Βιολογία 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Ερευνά, παρατηρεί και 

συγκρίνει τα χαρακτηριστικά 

των έμβιων όντων και τον 

τρόπο που αυτά αναπτύσσονται, 

αλλάζουν και επιβιώνουν 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Ερευνά πώς τα έμβια όντα 

εξαρτώνται και αλληλεπιδρούν 

με το περιβάλλον 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

3 Εξερευνά την διαφορά και την 

ποικιλομορφία των έμβιων 

όντων 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

IV Επιστήμες της γης (γεωεπιστήμες) 
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Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Ερευνά και παρατηρεί 

φαινόμενα σχετικά με τον ήλιο, 

τη σελήνη και τα αστέρια 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Παρατηρεί και περιγράφει το 

περιβάλλον και επιδεικνύει 

αρχικές γνώσεις για τη 

διατήρηση των πόρων 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

3 Αρχίζει να παρατηρεί και να 

περιγράφει τον καιρό και τις 

αλλαγές των εποχών 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 

 

 

I Άνθρωποι, παρελθόν και παρόν 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Προσδιορίζει ομοιότητες και 

διαφορές των χαρακτηριστικών 

των ανθρώπων, των συνηθειών 

και των προτύπων διαβίωσης 

τους 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Επιδεικνύει πρώιμη 

ευαισθητοποίηση για την 

κοινωνία, την πόλη, το κράτος 

και τη χώρα 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

3 Δείχνει πρώιμη κατανόηση για 

το παρελθόν και το παρόν 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

II Η αλληλεξάρτηση των ανθρώπων 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Αρχίζει να κατανοεί πως οι 

άνθρωποι στηρίζονται στους 

άλλους για να καλύψουν τις 

ανάγκες τους 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Περιγράφει τα επαγγέλματα 

μερικών ανθρώπων και τι 

απαιτείται για την άσκηση τους 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    
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Έχει κατακτήσει αυτή 

τη δεξιότητα 
   

3 Δείχνει ευαισθητοποίηση με το 

πώς η τεχνολογία επηρεάζει την 

καθημερινή ζωή 

Όχι ακόμη    

 

 

 

 

 

 

 

Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

III Πολιτικά δικαιώματα και κυβέρνηση 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Επιδεικνύει ευαισθητοποίηση 

για τους λόγους ύπαρξης 

κανόνων 

Όχι ακόμη    

 

 

 

Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Κατανοεί  τι σημαίνει να είσαι 

“αρχηγός” 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

IV Οι άνθρωποι και ο τόπος που ζούνε 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Εκφράζει πρώιμη γεωγραφική 

σκέψη 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Δείχνει πρώιμη 

ευαισθητοποίηση για τους 

τρόπους με τους οποίους το 

περιβάλλον επηρεάζει τη ζωή 

των ανθρώπων 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    
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Έχει κατακτήσει αυτή 

τη δεξιότητα 
   

3 Αρχίζει να αναγνωρίζει τους 

τρόπους με τους οποίους οι 

άνθρωποι επηρεάζουν το 

περιβάλλον τους 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 
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ΤΕΧΝΗ 

 

 

 

I Έκφραση και αναπαράσταση 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Συμμετέχει σε ομαδικές 

μουσικές εμπειρίες 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Συμμετέχει στη δημιουργική 

κίνηση, το χορό και το θέατρο 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

3 Χρησιμοποιεί ποικιλία υλικών 

τέχνης για να διερευνήσει και να 

εκφράσει ιδέες και 

συναισθήματα 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

II Κατανόηση και αναγνώριση 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Ανταποκρίνεται θετικά σε 

καλλιτεχνικές δημιουργίες ή 

εκδηλώσεις 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 
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ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 

 

I Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Κινείται με ισορροπία και έλεγχο Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Συντονίζει όλο και περισσότερο 

πολύπλοκους τρόπους κίνησης 

για την εκτέλεση καθηκόντων 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

II Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Χρησιμοποιεί και προσαρμόζει 

στοιχεία της κίνησης και της 

δύναμης του/της για την 

εκάστοτε συνθήκη 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Χρησιμοποιεί το συντονισμό 

ματιού-χεριού για να εκτελέσει 

αποτελεσματικά τα καθήκοντα 

του/της 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

3 Χρησιμοποιεί εργαλεία γραφής 

και σχεδίασης με κάποιο έλεγχο  

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 
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III Αυτό-φροντίδα, υγεία και ασφάλεια 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Εκτελεί ανεξάρτητα καθήκοντα 

αυτοεξυπηρέτησης 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Δείχνει πρώιμη κατανόηση και 

τηρεί τους κανόνες ασφαλείας 

Όχι ακόμη    

 

 

 

 

Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 
 

I Γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και δημιουργώ 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Δείχνει να γνωρίζει, να κατανοεί 

και να εξοικειώνεται με τις 

βασικές λειτουργίες χρήσης ενός 

υπολογιστικού συστήματος 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Δείχνει να εξοικειώνεται και να 

αυτονομείται σταδιακά με 

βασικές ενέργειες και 

λειτουργίες λογισμικών 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

3 Δείχνει να γνωρίζει, να κατανοεί 

και να εξοικειώνεται με τη 

χρήση και διαχείριση ψηφιακών 

συσκευών 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

4 Κάνει αναζήτηση, διερεύνηση 

και οργάνωση πληροφοριών με 

τη χρήση του υπολογιστή και 

του διαδικτύου 

Όχι ακόμη    

 

 

 

 

Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

5 Χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε. για την 

ανάπτυξη και έκφραση ιδεών με 

ψηφιακά μέσα, την παραγωγή 

πολυτροπικών πληροφοριών και 

Όχι ακόμη    
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την ανάδυση ψηφιακών 

γραμματισμών 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

II Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με τις Τ.Π.Ε. 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Εκφράζεται, επικοινωνεί και 

συνεργάζεται μέσω διαδικτύου 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Αλληλεπιδρά και συνεργάζεται σε 

ομάδες με τη χρήση των Τ.Π.Ε. για την 

παραγωγή κοινού έργου στο σχολείο 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

III Διερευνώ, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις Τ.Π.Ε. 

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Παίρνει πληροφορίες και 

εμπλουτίζει τις γνώσεις του/της 

με τη χρήση εκπαιδευτικών 

λογισμικών κλειστού τύπου και 

υπερμεσικών λογισμικών 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Εκφράζεται και διαχειρίζεται 

πληροφορίες με χρήση 

λογισμικών γενικής χρήσης 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 

τη δεξιότητα 
   

3 Αναπτύσσει τη δημιουργικότητα 

του/της με χρήση λογισμικών 

Όχι ακόμη    
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σχεδίασης, αναπαραγωγής και 

καταγραφής ήχου/βίντεο 

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

4 Πειραματίζεται και 

ανακαλύπτει τη γνώση με 

λογισμικά ανοιχτού τύπου 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

5 Λαμβάνει αποφάσεις, επιλύει 

προβλήματα και μοντελοποιεί τη τη 

γνώση με λογισμικά ανοιχτού τύπου 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

6 Δημιουργεί μοτίβα και 

μετασχηματισμούς με λογισμικό 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

IV Οι Τ.Π.Ε. στην κοινωνία και τον πολιτισμό  

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη 

 

1 Αναγνωρίζει τις Τ.Π.Ε. ως μέσα 

για ψυχαγωγία, εργασία και 

κοινωνική αλληλεπίδραση 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 

   

2 Χρησιμοποιεί εργονομικά, με 

ασφάλεια και με δεοντολογικό 

τρόπο τις Τ.Π.Ε. 

Όχι ακόμη    

 Είναι καθ’οδόν    

Έχει κατακτήσει αυτή 
τη δεξιότητα 
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Όχι ακόμη:  το νήπιο/προνήπιο δεν επιδεικνύει τη ζητούμενη συμπεριφορά-

δεξιότητα 

Καθ’ οδόν: το νήπιο/προνήπιο επιδεικνύει τη ζητούμενη συμπεριφορά-δεξιότητα σε 

περιοδικά χρονικά διαστήματα 

Έχει κατακτήσει αυτή τη δεξιότητα: το νήπιο/προνήπιο επιδεικνύει τη ζητούμενη 

συμπεριφορά-δεξιότητα αξιόπιστα 
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ΣΧΟΛΙΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ  
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ΣΧΟΛΙΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ – ΧΕΙΜΩΝΑΣ 
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ΣΧΟΛΙΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΟΙΞΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
 

Ερωτηματολόγιο γονέων 
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Η χρήση δεδομένων εναλλακτικής − αυθεντικής αξιολόγησης των μικρών παιδιών 

στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο νηπιαγωγείο. 

 

Αγαπητοί γονείς 

 

Το ερωτηματολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας αναφέρεται στην αξιολόγηση των 

νηπίων στην προσχολική εκπαίδευση και αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής 

που εκπονείται από το νηπιαγωγό Πέκη Αναστάσιο στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Η χρήση δεδομένων 

εναλλακτικής − αυθεντικής αξιολόγησης των μικρών παιδιών στη λήψη αποφάσεων 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο νηπιαγωγείο». Συγκεκριμένα, η έρευνα φιλοδοξεί να 

εφαρμόσει ένα εργαλείο αυθεντικής αξιολόγησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και 

να αναδείξει τον τρόπο σύνδεσης των δεδομένων αξιολόγησης που προκύπτουν από τη 

χρήση του στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του νηπιαγωγείου. 

Ειδικότερα, με το παρόν ερωτηματολόγιο επιχειρείται η καταγραφή και η αποτύπωση 

των απόψεων των γονέων για την διαδικασία της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο 

γενικότερα και τη χρήση του αξιολογικού εργαλείου Work Sampling System στην 

προσχολική εκπαίδευση ειδικότερα. 

 

Η συνεργασία σας θα συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχία της έρευνας, γι’ αυτό σας 

καλούμε να μας βοηθήσετε συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια 

σας. Το ερωτηματολόγιο είναι προσωπικό, ανώνυμο και προορίζεται αποκλειστικά για 

ερευνητική χρήση. 

 

Σας παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις για κάθε μία 

από τις δηλώσεις που τις συνοδεύουν και να μην αναγράψετε πουθενά το όνομα 

σας. Αφού συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, σας παρακαλούμε να το επιστρέψετε 

στη συνάδελφο νηπιαγωγό Κα Νάντια Μητσοπούλου. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας 

 

 

Πέκης Αναστάσιος 

Νηπιαγωγός 

Υποψ. Διδάκτορας του Π.Τ.Π.Ε. 

του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Γουργιώτου Ευθυμία 

Επίκουρος Καθηγήτρια του Π.Τ.Π.Ε. 

του Πανεπιστημίου Κρήτης 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

 

 

ΜΕΡΟΣ I 

 

1.1 Συμπληρώστε με Χ το κουτάκι ανάλογα με ό,τι ισχύει στην περίπτωση σας: 

 

1. Φύλο:          Άντρας       Γυναίκα 

 

2. Ηλικία:       19 − 22       23 – 33       34 – 44       45 – 55 

                               

 

3. Είδος 

απασχόλησης:    
 Δημόσιος υπάλληλος       Ιδιωτικός υπάλληλος 

 

 Ελεύθερος επαγγελματίας      Άνεργος/η      Άλλο 

4. Ανώτατο 

μορφωτικό 

επίπεδο: 

 Δημοτικό σχολείο      Γυμνάσιο       Λύκειο 

 

 Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.      Μεταπτυχιακό      Διδακτορικό 

 

 Δεύτερο πτυχίο 

 

5. Αριθμός 

ατόμων/ 

νοικοκυριό: 

 1      2      3      4      5     > 5 

6. Οικογενειακή 

κατάσταση: 
 Άγαμος(η)    Έγγαμος(η)    Διαζευγμένος(η)    

Χήρος(α) 

 

 Με σύμφωνο συμβίωσης    Σε διάσταση 
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ΜΕΡΟΣ II 

 

2.1 Η  εφαρμογή της αξιολόγησης του νηπίου στην προσχολική εκπαίδευση. 

 

Δείξτε το επίπεδο συμφωνίας σας ως προς το πόσο σημαντική είναι η κάθε 

δήλωση, βάζοντας σε κύκλο ένα αριθμό στην κλίμακα που είναι δεξιά, όπου: 

 

1= καθόλου, 2= λίγο, 3= αρκετά, 4= πολύ και 5= πάρα πολύ 

 

Η αξιολόγηση στο 

νηπιαγωγείο: 

 

ΚΑΘΟΛΟΥ  

 

ΛΙΓΟ  

 

ΑΡΚΕΤΑ  

 

ΠΟΛΥ  

 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ  

1. Βοηθάει το/τη 

νηπιαγωγό να καταλάβει το 

επίπεδο γνώσεων και 

δεξιοτήτων που κατέκτησαν τα 

παιδιά. 

1 2 3 4 5 

2. Συμβάλει στη λήψη 

αποφάσεων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού από τους/τις 

νηπιαγωγούς. 

1 2 3 4 5 

3. Βοηθάει το/τη 

νηπιαγωγό να αξιολογεί την 

επίδοση και την πρόοδο των 

μικρών παιδιών. 

1 2 3 4 5 

4. Συμβάλλει στην 

καταγραφή της μαθησιακής 

εξέλιξης των παιδιών κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους. 

1 2 3 4 5 

5. Διευκολύνει την ίδια 

τη μάθηση των μικρών 

παιδιών. 

1 2 3 4 5 

6. Βοηθάει το/τη 

νηπιαγωγό να εντοπίσει παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες ή με 

προβλήματα συμπεριφοράς. 

1 2 3 4 5 

7. Διευκολύνει την 

ενημέρωση και την 

επικοινωνία μεταξύ 

νηπιαγωγείου και οικογένειας. 

1 2 3 4 5 
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ΜΕΡΟΣ IIΙ 

3.1 Οι μέθοδοι και οι τεχνικές της αυθεντικής − εναλλακτικής αξιολόγησης του 

νηπίου με τη χρήση του Work Sampling System. 

 

3.1.1 Ο φάκελος εργασιών (portfolio) 

 

Βάλτε σε κύκλο τον βαθμό που πιστεύετε ότι ισχύουν οι παρακάτω δηλώσεις, 

σύμφωνα πάντα με την προσωπική σας γνώμη.  

Το 1 σημαίνει σε ελάχιστο βαθμό και το 5 σε μέγιστο βαθμό: 

 
    

  Ελάχιστο βαθμό  Μέγιστο  βαθμό 

O φάκελος εργασιών (portfolio) ως 

μέσο αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο: 

 

1. Βοηθάει το παιδί να 

συμμετέχει με ενεργητικό τρόπο στις 

διαδικασίες μάθησης του 

νηπιαγωγείου. 

1 2 3 4 5 

2. Επιτρέπει στο παιδί να 

αυτοαξιολογηθεί  

και να παρατηρήσει την πρόοδο και 

την εξέλιξή του. 

1 2 3 4 5 

3. Βοηθάει το παιδί να 

ξανασκεφτεί και να αναστοχαστεί στο  

πώς έκανε την εργασία του ή πώς 

απέκτησε τις γνώσεις του. 

1 2 3 4 5 

4. Βοηθάει το παιδί να 

αναπτύξει αισθήματα αυτονομίας, 

αυτοεκτίμησης, πρωτοβουλίας και 

περηφάνιας. 

1 2 3 4 5 

5. Ενθαρρύνει το παιδί να 

αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας του, τις ατομικές 

του ανάγκες, τις ικανότητες και τα 

προσωπικά του ενδιαφέροντα.  

1 2 3 4 5 

6. Επιτρέπει στο παιδί, το/τη 

νηπιαγωγό και τους γονείς να 

αξιολογούν τις δυνατότητες ή τις 

αδυναμίες του.  

1 2 3 4 5 

1              2             3             4            5 
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3.1.2  Οι κλίμακες ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού (Βιβλίο προόδου) και οι 

συνοπτικές εκθέσεις εξέλιξης και προόδου. 

 

 

Βάλτε σε κύκλο τον βαθμό που πιστεύετε ότι δηλώνει καλύτερα το επίπεδο 

συμφωνίας σας ως προς την κατανόηση της αξίας και της σημασίας των κλιμάκων 

ελέγχου ανάπτυξης του παιδιού (Βιβλίο προόδου) και των συνοπτικών εκθέσεων 

εξέλιξης και προόδου. 

 

Το 1 σημαίνει σε ελάχιστο βαθμό και το 5 σε μέγιστο βαθμό: 

    

       Ελάχιστο βαθμό Μέγιστο βαθμό 

 

Οι κλίμακες ελέγχου ανάπτυξης του 

παιδιού (Βιβλίο προόδου) και οι συνοπτικές 

εκθέσεις του/της νηπιαγωγού με βοηθούν 

να κατανοήσω ως γονέας: 

 

1. Τον τρόπο σκέψης και εξέλιξης του 

παιδιού. 
1 2 3 4 5 

2. Την ατομική πορεία της μαθησιακής 

διαδικασίας του παιδιού σε κάθε χρονική 

περίοδο του σχολικού έτους. 

1 2 3 4 5 

3. Τις δυνατότητες αλλά και τις 

πιθανές αδυναμίες του παιδιού. 
1 2 3 4 5 

4. Την πρόοδο του παιδιού σύμφωνα 

με τις αρχές και τους στόχους του 

Αναλυτικού Προγράμματος για το 

νηπιαγωγείο. 

1 2 3 4 5 

5. Το επίπεδο κατάκτησης γνώσεων, 

δεξιοτήτων ή συμπεριφορών από τα παιδιά. 
1 2 3 4 5 

6. Τα πιθανά προβλήματα 

συμπεριφοράς ή μαθησιακών δυσκολιών. 
1 2 3 4 5 

7. Το ημερήσιο πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου γενικότερα και τις 

εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές μάθησης 

ειδικότερα. 

1 2 3 4 5 

1              2             3             4            5 
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3.2 Μια συνολική αποτίμηση του αξιολογικού εργαλείου Work Sampling System. 

 

3.2.1 Παρακαλούμε να αναφέρετε δυο πλεονεκτήματα και δυο μειονεκτήματα ή 

και παραπάνω (αν επιθυμείτε) από την εφαρμογή του αξιολογικού εργαλείου 

Work Sampling System στο νηπιαγωγείο την τρέχουσα σχολική χρονιά 2015 – 

2016. 

 

Πλεονεκτήματα 

 

1…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Μειονεκτήματα 

 

1…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

.......................................................................................................................................... 

3…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

3.2.2 Θεωρείτε ότι εσείς οι γονείς πρέπει να εμπλέκεστε στη διαδικασία της 

αξιολόγησης του παιδιού σας; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν όχι, για ποιο λόγο; 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

3.2.3 Αν έχετε άλλες απόψεις σχετικά με την διαδικασία της αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο που δεν έχουν αναφερθεί, παρακαλώ σημειώστε τα πιο κάτω: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ 
 

Άδεια μετάφρασης και χρήσης του εργαλείου 

αξιολόγησης Work Sampling System 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ 
 

Συνοπτική έκθεση εξέλιξης και προόδου του μαθητή 

(summary report)  
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Συνοπτική έκθεση εξέλιξης και προόδου 

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο  παιδιού: ______________________________________________ 

Ημερομηνία γέννησης:_________________________________________________ 

Σχολικό έτος:_________________________________________________________ 

Νηπιαγωγείο:_________________________________________________________ 

 

                                                                      

 Περίοδοι παρατήρησης:                       

Φθινόπωρο_____________ 

Χειμώνας_____________ 

Άνοιξη_____________ 
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ΕIΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Το τελευταίο εργαλείο που χρησιμοποιείται στο WSS είναι οι συνοπτικές εκθέσεις 

εξέλιξης και προόδου, οι οποίες συμπληρώνονται από το/τη νηπιαγωγό για κάθε μαθητή 

χωριστά τρεις φορές το χρόνο. Οι συνοπτικές εκθέσεις είναι τυποποιημένες ή 

αφηγηματικές μορφές καταγραφής της επίδοσης και της εξέλιξης του παιδιού, βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων, σε όλους τους τομείς ανάπτυξης του αναλυτικού 

προγράμματος και βασίζονται στις παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού, στις κλίμακες 

ελέγχου (βιβλίο προόδου) και στο φάκελο εργασιών του παιδιού (portfolio). Το 

περιεχόμενο της συνοπτικής έκθεσης περιλαμβάνει κλίμακες διαβάθμισης ενώ υπάρχει 

ξεχωριστή στήλη για συμπληρωματικές παρατηρήσεις-σχόλια του εκπαιδευτικού. 

Συμπληρώνοντας τις εκθέσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν μια συνολική 

εκτίμηση-αξιολόγηση της πορείας προόδου του μαθητή, προσδιορίζοντας έτσι το 

αναπτυξιακό και μαθησιακό του επίπεδο  ή τις ανάγκες και τις αδυναμίες του.   

Επιπλέον, οι συνοπτικές εκθέσεις βοηθούν τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει 

περισσότερο την ανάπτυξη του παιδιού και να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα, συνδυάζοντας σημαντικές πληροφορίες τόσο από τις κλίμακες ελέγχου όσο και 

από το φάκελο εργασιών. Οι συνοπτικές εκθέσεις, καθώς λογίζονται ως μια διαδικασία 

αποτίμησης των ικανοτήτων του μαθητή, αποτελούν μια πολύτιμη και αξιόλογη πηγή 

πληροφοριών για τους γονείς και συμπληρώνονται τις τελευταίες ημέρες του 

Νοεμβρίου, του Φεβρουαρίου και του Μαΐου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work Sampling System, Fourth Edition (WSS). Copyright © 1999 NCS Pearson, Inc.  Greek translation © 2015 
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Ονοματεπώνυμο παιδιού:_____________________________  Συνοπτική εκτίμηση εξέλιξης και προόδου (Φθινόπωρο-Χειμώνας-Άνοιξη) 

Ημερομηνία: ________________________________________                                                                                                                     

 

 Επίδοση  Πρόοδος  Γενικά σχόλια 

   

Βιβλίο Προόδου  Πορτφόλιο 
Όπως 

αναμένεται 

Χρειάζεται 

βελτίωση 

Όπως 

αναμένεται 

Χρειάζεται 

βελτίωση 

Όπως 

αναμένεται 

Άλλο από αυτό 

που αναμένεται 

Μαθησιακή περιοχή  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Η εικόνα για τον εαυτό 

μου 

- Αυτοέλεγχος 

(αυτοκυριαρχία, 

αυτοπειθαρχία) 

- Προσεγγίσεις για 

μάθηση 

- Αλληλεπίδραση με τους 

άλλους 

         

Φθινόπωρο 

Χειμώνας 

Άνοιξη 



The Work Sampling System 

 

817 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Ακρόαση 

- Προφορικός λόγος 

- Ανάγνωση 

- Γραπτός λόγος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



The Work Sampling System 

 

818 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

- Διαδικασίες και 

πρακτικές 

- Αριθμοί 

- Μαθηματικές πράξεις 

και αλγεβρική σκέψη 

- Μετρήσεις 

- Ανάλυση δεδομένων 

- Γεωμετρία 
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ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Δεξιότητες και 

πρακτικές 

- Φυσικές επιστήμες 

- Βιολογία 

- Επιστήμες της γης 

(γεωεπιστήμες) 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Άνθρωποι, παρελθόν 

και παρόν 

- Η αλληλεξάρτηση των 

ανθρώπων 

- Πολιτικά δικαιώματα 

και κυβέρνηση 

- Οι άνθρωποι και ο 

τόπος που ζούνε 
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ΤΕΧΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Έκφραση και 

αναπαράσταση 

- Κατανόηση και 

αναγνώριση 
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ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Ανάπτυξη αδρής 

κινητικότητας 

- Ανάπτυξη λεπτής 

κινητικότητας 

- Αυτό-φροντίδα, υγεία 

και ασφάλεια 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και 

δημιουργώ 

- Επικοινωνώ και 

συνεργάζομαι με τις 

Τ.Π.Ε. 

- Διερευνώ, 

πειραματίζομαι, 

ανακαλύπτω και λύνω 

προβλήματα με τις 

Τ.Π.Ε. 

- Οι Τ.Π.Ε. στην 

κοινωνία και τον 

πολιτισμό 

         




