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Περίληψη 

Το ανά χείρας πόνημα αφορά στην πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 

Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) - Παράρτημα Άργους κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2015-16, με 

διδάσκοντα και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Χαράλαμπο Τ. Τσίρο.  

Τα μαθήματα του επιβλέποντος κ. Χαραλάμπου Τ. Τσίρου τα οποία παρακολουθήσαμε και στα 

οποία βασίστηκε η παρούσα εργασία, είναι το μάθημα της «Αναπτυξιακής Ψυχολογίας» το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στο χειμερινό εξάμηνο του προγράμματος και το μάθημα της «Εκπαιδευτικής 

Ψυχολογίας» το οποίο πραγματοποιείται στο παρόν εαρινό εξάμηνο. Και στα δύο μαθήματα ο 

εκπαιδευτικός ακολούθησε εκπαιδευτικό σχέδιο, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής 

του μελετώνται σε αυτή την εργασία. 

Σκοπός της εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με το ζήτημα της αξιολόγησης του 

διδάσκοντος, με βασική κατεύθυνση το προσωπικό υλικό του διδάσκοντος κ. Χαράλαμπου Τ. 

Τσίρου και η μελέτη περίπτωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γ΄ 

τμήμα του ΕΠΠΑΙΚ, Παραρτήματος Άργους με τη βοήθεια του ερευνητικού εργαλείου: Κλίμακα 

Αξιολόγησης Επιμορφωτικής Παρέμβασης Ενηλίκων (Κ.Α.Ε.Π.Ε.)2 .  

Η εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη, ένα θεωρητικό και ένα ερευνητικό με την παρουσίαση μίας 

μελέτης περίπτωσης.  

Στο θεωρητικό μέρους της  εργασίας παρουσιάζονται με συντομία η σημασία και το θεωρητικό 

πλαίσιο της αξιολόγησης στην εκπαίδευση.  Γίνεται ανάλυση των μοντέλων, μεθόδων  και μέσων που 

χρησιμοποιούνται κατά την εκπαιδευτική αξιολόγηση.  

Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας, παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης και αντίστοιχα, 

αποτελέσματα που εξήχθησαν από  αυτήν. Τέλος, παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα - 

αποτελέσματα που εξήχθησαν, τα οποία βασίζονται στα δεδομένα που προήλθαν από την διανομή 

ερωτηματολόγιων στους εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο της μελέτης. 

 

Λέξεις – κλειδιά 

Μαθησιακό συμβόλαιο, μαθησιακές ανάγκες και στόχοι, ‘’Γλώσσα σώματος’’, Επιστημονική 

επάρκεια, Μεταδοτικότητα, Ενσυναίσθηση. 
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Μέρος Α 

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 

1.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που 

απασχολεί έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα. Ως θέμα είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο, 

συνάπτεται με διάφορα προβλήματα, γι’ αυτό βρίσκεται πάντοτε στην επικαιρότητα προκαλώντας 

ποικίλες συζητήσεις. Η αξιολόγηση δεν είναι βέβαια πρόσφατη τάση. Το θέμα της αξιολόγησης στην 

εκπαίδευση απασχολεί συστηματικά πολλούς Έλληνες ειδικούς   τα τελευταία χρόνια, αλλά κατά την 

βιβλιογραφική έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε διαφοροποίηση του ορισμού ανάλογα με τον 

τρόπο προσέγγισης του κάθε ειδικού. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθούν κάποιοι 

ορισμοί και να αποσαφηνιστούν οι έννοιες. 

Κοινό στοιχείο όλων των ειδικών αποτελεί το γεγονός ότι αποσαφηνίζουν την εκπαιδευτική 

αξιολόγηση ως μια συστηματική διεργασία που αποσκοπεί στην αποτίμηση και στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Πτυχές της εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτικών, των διδασκαλιών, των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολο του. 

Στη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

αξιολόγηση των εκπαιδευομένων στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική και προσδιορίζεται ως η 

συστηματική και καλά οργανωμένη διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που αποσκοπεί 

στην αποτίμηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, σε συνάρτηση πάντα με τους 

επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί (Πετροπούλου κ.ά, 2015). Γι΄ αυτό και διαχέει 

όλη την διδακτική διαδικασία, ελέγχοντας την πορεία επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων και 

συσχετίζοντάς τους με τα μαθησιακά αποτελέσματα που απορρέουν. Έτσι η αξιολόγηση θεωρείται 

θεμελιώδης διαδικασία άρρηκτα συνδεδεμένη με τις διαδικασίες της μάθησης και της διδασκαλίας.  

Ο Tyler (1969) πολλές δεκαετίες πριν διατύπωσε την άποψη ότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση 

ταυτίζεται με την μέθοδο περιγραφής των ικανοτήτων των μετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

μέσω ενός βαθμού.  Η μέθοδος αυτή είναι προβληματική γιατί ο βαθμός είναι μια αριθμητική τιμή 

και δεν μπορεί να δώσει στον αξιολογητή πληροφορίες με τις ικανότητες του αξιολογούμενου. 

Ο Golstein (2001) περιγράφει την εκπαιδευτική αξιολόγηση ως τη συστηματική συλλογή 

πληροφοριών που είναι απαραίτητες για να λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις που έχουν σχέση με 

επιλογή, υιοθέτηση, κρίση  και τροποποίηση διαφόρων μεθόδων και διαδικασιών της εκπαίδευσης. 
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Αυτός ορισμός αν και είναι πληρέστερος δεν μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 

συλλογής πληροφοριών, τα αντικείμενα και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης. 

Ο Μαρκαντώνης και Κασσωτάκης (1979) ορίζουν την αξιολόγηση ως τη συστηματική διαδικασία 

συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων για τον προσδιορισμό της έκτασης επιτυχίας των 

εκπαιδευτικών στόχων. Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη ανάλογο ορισμό δίνει και ο Megniez που 

δηλώνει πως  η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι ένα πολύπλοκο σύνολο τεχνικών και μεθόδων οι 

οποίες αποσκοπούν στο να δείξουν αν οι στόχοι επετεύχθησαν  και με ποιον τρόπο. 

Στους παραπάνω ορισμούς γίνεται λόγος για εκπαιδευτικούς στόχους που παίζουν εξαιρετικά 

σημαντικό ρόλο στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Στην εκπαίδευση η αποτυχία ή η επιτυχία αυτού 

που  αξιολογείται κρίνεται με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή της διαδικασίας. 

Ο Δημητρόπουλος (1999) αναφέρει πως «η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι η συστηματική και 

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

αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού εκτιμώνται με βάση προκαθορισμένα κριτήρια, μέσα 

και σκοπούς». 

Τέλος ο Τσοπάνογλου (2000) θεωρεί πως «αξιολόγηση είναι η διαδικασία και το προϊόν χρήσης 

τακτικής κλίμακας». Η τακτική κλίμακα που μας επιτρέπει να κατατάξουμε τα αντικείμενα της 

αξιολόγησης σε μια ιεραρχημένη σειρά μπορεί όπως λέει «να καταλήγει ή να στοχεύει στη λήψη 

αποφάσεων, στην επιλογή κάποιων υποκειμένων και την απόρριψη άλλων» χωρίς όμως  αυτό να είναι 

απαραίτητο. Κατά την άποψη του η εκπαιδευτική αξιολόγηση πρέπει να προσδιορίζει πως θα γίνει η 

κατάταξη, με ποια ιεραρχημένη σειρά και να είναι σαφές τι θεωρείται καλό και άρα κατατάσσεται 

στην κορυφή της κλίμακας και τι είναι κακό και κατατάσσεται στη βάση της κλίμακας. Σε ότι αφορά 

στον προσδιορισμό της έννοιας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, η εύρεση ενός αντιπροσωπευτικού 

ορισμού είναι αδύνατη σε θεωρητικό πλαίσιο, παρότι ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1980. 

Συναφείς έννοιες με την έννοια της αξιολόγησης είναι οι έννοιες της μέτρησης, της εκτίμησης, της 

διόρθωσης της βαθμολογίας και της εξέτασης. Αν και οι έννοιες αυτές είναι αλληλένδετες ωστόσο 

πολύ συχνά θεωρούνται ταυτόσημες και χρησιμοποιούνται με λανθασμένο τρόπο. Μια διαδικασία 

αξιολόγησης προϋποθέτει την μέτρηση η οποία αποτελεί διαπίστωση ενός ποιοτικού ή ποσοτικού 

εκπαιδευτικού χαρακτηριστικού. Όταν η μέτρηση δεν είναι έγκυρη τότε και η αξιολόγηση δεν είναι 

αποτελεσματική. Η εκτίμηση είναι ευρύτερη  έννοια από την μέτρηση, αφού συνδυάζει τα 

αποτελέσματα της μέτρησης με πρόσθετες πληροφορίες. Η διόρθωση είναι η διαδικασία εντοπισμού 
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των λαθών και ανάδειξη των σωστών στοιχείων. Η εξέταση είναι μια αξιολογική διαδικασία και η 

βαθμολογία είναι η έκφραση του αποτελέσματος της μέτρησης με τη βοήθεια αριθμητικής ή 

περιγραφικής κλίμακας. Συνεπώς με την αξιολόγηση εκφέρουμε κρίση για την αξία του μετρηθέντος 

αποτελέσματος.  

1.2 Σκοπός της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση είναι βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας  και γι’ αυτό συναντάται σε όλα 

τα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς. Οι σκοποί της αξιολόγησης απεικονίζουν τους λόγους για τους 

οποίους γίνεται η αξιολόγηση και απαντούν στο ερώτημα ΄΄γιατί΄΄ αξιολογείται ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο. Σε πολλές δημοσιεύσεις ως ειδικότερος σκοπός της αξιολόγησης είναι ο έλεγχος του 

βαθμού επίτευξης των επιμέρους στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος Στην αρχή πρέπει να 

τίθεται ένας γενικός σκοπός και στη συνέχεια να εξειδικεύεται σε ειδικούς στόχους , οι οποίοι να είναι 

συγκεκριμένοι, υλοποιήσιμοι και να μπορούν να αποτιμηθούν.  

Για παράδειγμα οι διδακτικοί στόχοι δεν είναι παρά η διατύπωση των προσδοκώμενων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων που αναμένεται να εμφανίσει ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι διδακτικοί στόχοι πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια και ακρίβεια, 

να είναι απολύτως κατανοητοί από τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς. 

1.3 Αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου 

Σε παγκόσμιο επίπεδο αναγνωρίζουν ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων διαδραματίζει 

καταλυτικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελεί κυρίαρχο κριτήριο για το συνολικό 

χαρακτηρισμό της ως επιτυχούς ή ανεπιτυχούς. Στη σύγχρονη παιδαγωγική η αξιολόγηση της 

επίδοσης των εκπαιδευομένων θεωρείται ως θεμελιώδες διαδικασία άμεσα συνδεδεμένη με την 

διδακτική διαδικασία(Πετροπούλου κ.ά,  2015).  

Σε αυτό το πλαίσιο η αξιολόγηση διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο ως μηχανισμός ανατροφοδότησης 

τόσο των εκπαιδευομένων, με συνεχή παρακολούθηση της μαθησιακής τους πορείας, ανίχνευση των 

αδυναμιών – ελλείψεων τους, μέσω της ανάπτυξης ισχυρών μεταγνωστικών δεξιοτήτων  όσο και του 

ίδιου του εκπαιδευτικού με επανασχεδιασμό των διδακτικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της 

διδακτικής διαδικασίας. Στόχος η ποιοτική βελτίωση και η αποτελεσματικότητα της διδακτικής 

πράξης. 

Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη Μ (1989) εκπαιδευτική αξιολόγηση  είναι η διαδικασία με βάση την 

οποία ελέγχεται η πορεία μάθησης των εκπαιδευόμενων ατόμων, προσδιορίζονται τα τελικά 

αποτελέσματά της και εκτιμώνται διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους που 
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σχετίζονται με το έργο του σχολείου. Άρα η αξιολόγηση του μαθητή δεν αναφέρεται μόνο στην 

επίδοσή του στα διάφορα σχολικά μαθήματα (επίπεδο γνώσεων), αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά 

του ατόμου (επίπεδο στάσεων) τα οποία εκδηλώνονται με τη συμπεριφορά του  μέσα στη σχολική 

τάξη ή γενικά στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του σχολείου του όπως η συνεργασία με άλλα άτομα, ο 

σεβασμός των κανόνων, η τήρησή τους, η ευγένεια, το ενδιαφέρον, η προσπάθεια η πρωτοβουλία κα. 

Πρόκειται για τα επίπεδα των στάσεων και δεξιοτήτων(Τσίρος, 2014). 

Μέχρι πρόσφατα σε όλα σχεδόν τα σχολεία με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο δινόταν έμφαση 

κυρίως στην αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών στα σχολικά μαθήματα με γραπτές και 

προφορικές εξετάσεις. Αντίθετα η αξιολόγηση των υπολοίπων στοιχείων της προσωπικότητας του 

μαθητή, παρόλο που έγιναν προσπάθειες δεν εφαρμόστηκε συστηματικά.  

Έντονη κριτική έχει δεχθεί η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών τόσο για μεθοδολογικούς 

λόγους όσο και για ψυχοπαιδαγωγικούς και κοινωνικούς λόγους. Οι απόψεις των ειδικών σήμερα 

συγκλίνουν στο ότι ο συνδυασμός μεθόδων ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης εξασφαλίζει το πιο 

αξιόπιστο και έγκυρο αποτέλεσμα. (Τσίρος, 2012).  

Με βάση λοιπόν τα προηγούμενα σωστά στο μάθημα Αναπτυξιακή Ψυχολογία με διδάσκοντα τον κ. 

Τσίρο Χαράλαμπο ζητήθηκαν οι αρχικές προσδοκίες των φοιτητών κατά την πρώτη συνάντηση, 

έγινε ανατροφοδότηση τους τόσο ενδιάμεσα όσο και στο τέλος του εξαμήνου.   

Ο σκοπός μιας διαδικασίας αξιολόγησης δεν θα πρέπει να είναι ο βαθμός των εξετάσεων αλλά να 

καταλάβει ο εξεταζόμενος το επίπεδο των γνώσεων του και των δεξιοτήτων που απέκτησε κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας, να τονωθεί η αυτοεκτίμηση του και αυτοπεποίθησή του και να αποκτήσει 

εσωτερικά κίνητρα για μάθηση.  

Επειδή ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δική του προσωπικότητα, μαθαίνει και λειτουργεί με το δικό 

του τρόπο, η αξιολόγηση του πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Η διαδικασία μάθησης και 

αξιολόγησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη το  επίπεδο γνώσεων του, τις μαθησιακές του δυσκολίες, τη 

διαφορετικότητα του, τα εσωτερικά και εξωτερικά του κίνητρα για μάθηση, τη στρατηγική μάθησης 

που ακολουθεί, τα ενδιαφέροντα του και τον κυρίαρχο αισθητηριακό του τύπο(οπτικό, ακουστικό, 

κιναισθητικό).  

Τέλος μια δίκαιη και αντικειμενική αξιολόγηση πρέπει να επιτρέπει τη συμμετοχή των ίδιων των 

εκπαιδευόμενων είτε στη δημιουργία αυτοαξιολογικών ερωτήσεων είτε στη διαδικασία 

αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης.  Έτσι ο εκπαιδευόμενος ενισχύει την ενεργητική 

συμμετοχή του και αποκτά τις αντίστοιχες δεξιότητες.  
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Η προηγούμενη διαδικασία πραγματοποιήθηκε τόσο στο α εξάμηνο κατά την εξέταση του 

μαθήματος Αναπτυξιακή Ψυχολογία με διδάσκοντα τον Δρ. Τσίρο Χ. όσο και στο β εξάμηνο κατά 

την εξέταση του μαθήματος Εκπαιδευτική Ψυχολογία με τον ίδιο διδάσκοντα και ήταν πολύ 

αποτελεσματική για τους φοιτητές. 

1.4  Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

Η έννοια της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η διαρκής διαδικασία αποτίμησης της 

ποιότητας  της εκπαιδευτικής πράξης με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της. Η διαδικασία περιλαμβάνει 

την αξιολόγηση των τεχνικών υλικών και μέσων(εργασίες, ερωτήσεις, κείμενα, οπτικοακουστικά 

μέσα) που χρησιμοποιούνται, το αντικείμενο της διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό περιβάλλον, μέθοδοι 

και στρατηγικές διδασκαλίας. 

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν θα πρέπει να υποτιμάται γιατί επηρεάζει τη διδακτική πράξη, την 

συμπεριφορά και επίδοση του μαθητή καθώς και του διδάσκοντος. 

Το 2010 εφαρμόστηκε στη χώρα μας για πρώτη φορά από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

το μοντέλο  αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου. Παρόλα τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες 

που παρουσιαστήκαν και οφείλονταν στην ελλιπή ενημέρωση και στην δυσπιστία των εκπαιδευτικών 

τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά. 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποσκοπεί στην αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης της 

σχολικής μονάδας(ποιότητα και αποτελεσματικότητα)  και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη λήψη βελτιωτικών αποφάσεων(Πετροπούλου κ.ά, 2015). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της αξιολόγησης είναι: να ενισχυθούν οι συλλογικές διαδικασίες 

του συλλόγου διδασκόντων, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μέσων, των υποδομών, του 

εκπαιδευτικού υλικού, των στελεχών της εκπαίδευσης με κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στα 

ανώτερα στελέχη, αποτίμηση της ποιότητας εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής μονάδας με 

σχέδια δράσης για βελτίωση καθώς και καθιέρωση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης για 

επαγγελματική και επιστημονική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η παραπάνω διαδικασία είναι 

συλλογική, συστηματική και δεσμεύει όλους τους συμμετέχοντες. 

1.5 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού 
Η αξιολόγηση διδάσκοντος απασχολεί τα εκπαιδευτικά συστήματα όλου του κόσμου αφού είναι 

πολύ σημαντική διαδικασία και είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Ο εκπαιδευτικός μέσα από την  αξιολόγησή του μπορεί να αντιληφθεί την αξία του, να 

αναστοχαστεί, να μάθει μέσα από τα λάθη του  και τις αδυναμίες του και με αυτό τον  τρόπο να 
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βελτιωθεί σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ο εκπαιδευτικός που δεν μπορεί να κατανοήσει 

τα οφέλη της αξιολόγησης δεν μπορεί να επωφεληθεί από τα αποτελέσματά της. 

Βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η αξιολόγηση ενέχει τον κίνδυνο να μην 

είναι απόλυτα αντικειμενική αλλά να βασίζεται σε αναξιόπιστες πρακτικές των αξιολογητών και σε 

διάφορα άλλα σημεία προβληματισμού. 

Οι παράμετροι πάνω στις οποίες βασίζεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού είναι οι εξής: 

- Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού 

- Το πόσο κατέχει το γνωστικό  αντικείμενο 

- Η διδακτική του ικανότητα, η μεταδοτικότητά του 

- Το πόσο επικοινωνιακός και διαλεκτικός είναι με τους μαθητές του 

- Η αντικειμενική του κρίση 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αξιολογείται γιατί καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο, την 

κατεύθυνση της μάθησης και την ανάπτυξη των παιδιών. Άρα πρέπει να διαθέτει επαρκή 

ψυχοπαιδαγωγική παιδεία που σε συνδυασμό με τις ειδικές γνώσεις που έχει από την επιστημονική 

του κατάρτιση να τον καθιστούν ικανό να αντιμετωπίσει προβληματικές καταστάσεις με επιτυχία. 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από τους εκπαιδευόμενους ίσως να είναι η πιο αξιόπιστη γιατί είναι 

οι μόνοι που μπορούν να δώσουν τις πιο αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες για το διδακτικό έργο 

αφού έρχονται συχνότερα από  κάθε άλλον σε επαφή με τις με τις διδακτικές μεθόδους και 

πρακτικές του και μπορούν πρώτοι να αντιληφθούν την βελτίωση της ποιότητα του έργου του.  Θα 

χρειαστεί βέβαια ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο πληροφοριών. Αυτό έγινε στην περίπτωση που 

μελετάμε στο τμήμα Γ στο μάθημα της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας , όπου οι φοιτητές αξιολόγησαν 

τον καθηγητή τους Δρ. Τσίρο Χαράλαμπο τόσο στο τέλος του εξαμήνου όσο και ενδιάμεσα. 

Πολλοί είναι αυτοί βέβαια που αμφισβητούν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των κρίσεων των 

μαθητών και φοιτητών αφού θεωρούν ότι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες για να 

διακρίνουν τα στοιχεία  που συνθέτουν έναν ικανό εκπαιδευτικό. 

 

1.6 Η  Αξιολόγηση σήμερα  
Η σύγχρονη αξιολόγηση είναι η «αξιολόγηση για τη μάθηση» ή «η αξιολόγηση ως εργαλείο 

μάθησης»(Πετροπούλου κ.ά, 2015). Τα βασικά χαρακτηριστικά της γνωρίσματα είναι τα εξής: 

 Η αξιολόγηση θεωρείται πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο για τους εκπαιδευόμενους 

όσο και για τους εκπαιδευτικούς καθώς διαχέει και εμπλουτίζει τη μαθησιακή διαδικασία. 
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 Η αξιολόγηση αποτιμά «Τι γνωρίζουν», «Τι καταλαβαίνουν» και «Τι είναι ικανοί να κάνουν» 

οι εκπαιδευόμενοι. Άρα εστιάζει σε γνωστικές, μεταγνωστικές,  κοινωνικές και επικοινωνιακές 

δεξιότητες. 

 Η αξιολόγηση αποτιμά την επίδοση με σαφή και εκ των προτέρων γνωστά κριτήρια τα οποία 

προέρχονται από τους γενικούς και ειδικούς στόχους της μαθησιακής διαδικασίας.  

 Ενθαρρύνονται οι εκπαιδευόμενοι να αποκτούν δεξιότητες αυτοαξιολόγησης και 

ετεροαξιολόγησης. 

 Η αξιολόγηση βασίζεται στην αποτίμηση τόσο των «προϊόντων» της μάθησης όσο και της 

ίδιας της διαδικασίας της μάθησης.   

 Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευομένων. 

 Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται μέσα από σύνθετες αυθεντικές δραστηριότητες. 

 Ανάλογα με τους στόχους  και το περιεχόμενο της μαθησιακής διαδικασίας επιλέγονται και 

οι τεχνικές αξιολόγησης. 

 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης γνωστοποιούνται.   

 

1.7.  Αναγκαιότητα Αξιολόγησης 
Είναι γνωστό πως σήμερα έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις της κοινωνίας από την εκπαίδευση, γι’ αυτό 

πρέπει να αξιολογείται η καταλληλότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται. 

Η εκπαίδευση απορροφά σημαντικούς οικονομικούς πόρους, επενδύονται κάποια ποσά,  γι’ αυτό 

πρέπει να δικαιολογούνται κάποιες δαπάνες και να κατανέμονται ορθολογικά. Έτσι πρέπει να 

εξετάζονται οι συνιστώσες της εκπαίδευσης (όπως εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικά υλικά, προγράμματα 

κτλ) και όταν διαπιστωθεί  κάποια μειωμένη απόδοση να επισημανθούν τα αίτια και να γίνουν όλες οι 

διορθωτικές κινήσεις. 

Είναι αποδεκτό πλέον ότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια  διαδικασία αναγκαία αφού εξελίσσει 

την ίδια την διδασκαλία, τον εκπαιδευτικό, τον εκπαιδευόμενο και το περιβάλλον. Είναι αναγκαία 

όταν τα βασικά της στοιχεία είναι η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, η συνέπεια, αξιοκρατία και η 

δικαιοσύνη τόσο στις προθέσεις της, στα αντικείμενα της, στις διαδικασίες, στα κριτήρια που θα 

εφαρμόσει και  τους σκοπούς που θέλει να πετύχει. 

Η εγκυρότητα είναι από τους βασικότερους πυλώνες αφού διασφαλίζει την εξαγωγή ορθών 

συμπερασμάτων με πληρότητα και ακρίβεια. Για παράδειγμα στην αξιολόγηση της επίδοσης των 

εκπαιδευομένων  η εγκυρότητα αναφέρεται στο κατά πόσο η δοκιμασία μέτρησης της επίδοσης που 
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επιλέχτηκε από τον εκπαιδευτικό, καλύπτει το εύρος της διδαχθείσας ύλης και τους αρχικούς 

στόχους. 

Η αξιοπιστία στην αξιολόγηση διασφαλίζει ότι στο ίδιο δείγμα τα αποτελέσματα πολλαπλών 

δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα είναι περίπου ίδια. 

Η συνέπεια στην αξιολόγηση σημαίνει ότι οι παρατηρούμενες επιδόσεις μπορούν να γενικευτούν και 

σε άλλα περιβάλλοντα. 

Επίσης μια διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να είναι αντικειμενική, διακριτική και χρηστική. 

Αντικειμενική σημαίνει να είναι ανεπηρέαστη από παράγοντες που δεν σχετίζονται με την όλη 

διαδικασία. Για παράδειγμα όταν ο εκπαιδευτικός αξιολογεί  με βάση τις συμπάθειες ή τις 

αντιπάθειες που έχει για συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους τότε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

του δεν θα είναι αντικειμενικά. Με τον όρο διακριτικότητα εννοούμε πόσο καλά η αξιολόγηση 

μπορεί να διακρίνει τους εκπαιδευόμενους με βάση τις επιδόσεις τους. Για παράδειγμα τα 

αποτελέσματα ενός διαγωνίσματος  θα πρέπει να προσεγγίζουν μια κανονική κατανομή αλλιώς αν 

κατατάσσουν την πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων σε μια βαθμίδα τότε η δοκιμασία χαρακτηρίζεται 

από μικρή διακριτικότητα. Τέλος μια διαδικασία αξιολόγησης χαρακτηρίζεται χρηστική ή πρακτική 

όταν αξιοποιείται εύκολα από όλους τους συμμετέχοντες.  

 

1.8  Επικρίσεις για την αξιολόγηση 

Υπάρχει από πολλούς αρνητική προδιάθεση απέναντι στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, γιατί 

διαφαίνεται μια έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στις προθέσεις εκείνων που προωθούν την εφαρμογή 

της. 

Οι λόγοι που επικαλούνται οι επικριτές της αξιολόγησης του μαθητή αφορούν κυρίως στη 

βαθμολογία και συγκεκριμένα στις ανεπιθύμητες παρενέργειες των παραδοσιακών μορφών 

βαθμολόγησης (Παπάς, 1980).  Επίσης εναντίον της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών έχει 

ασκηθεί εντονότατη κριτική τόσο για λόγους μεθοδολογικούς όσο και για λόγους 

ψυχοπαιδαγωγικούς και κοινωνικούς(Τσίρος, 2014). Συγκεκριμένα: 

o Υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στην αγωγή και στην  πρακτική του ελέγχου. Η αξιολόγηση 

στηρίζεται στο συνεχή έλεγχο. Η ανατροφοδότηση και η παρώθηση που παρέχει η 

αξιολόγηση των μαθητών λειτουργούν ως μορφές άσκησης κοινωνικού ελέγχου 

(Μαυρογιώργος, 1993). Το σχολείο μυεί το νέο άνθρωπο σε έναν κόσμο στον οποίο όλα 

μπορούν να μετρηθούν. Εστιάζει κυρίως στο αποτέλεσμα αδιαφορώντας για την 
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εκπαιδευτική διαδικασία και για την  προσωπική  ανάπτυξη του μαθητή που είναι  μη 

μετρήσιμη οντότητα. 

o  Με τις εξετάσεις  η κοινωνία ασκεί μια καταπίεση πάνω στο άτομο και επηρεάζει αρνητικά 

την ψυχοσωματική του εξέλιξη. Με τον τρόπο αυτό το σχολείο διατηρεί το κοινωνικό status 

quo και ασκεί ολέθρια επίδραση πάνω στην ανθρώπινη γνώση. Επιπροσθέτως τα σχολικά 

τεστ δημιουργούν κοινωνική διάκριση σε βάρος  αδύνατων μαθητών, με αποτέλεσμα η 

σχολική αξιολόγηση να καταλήγει σε ταξινόμηση των μαθητών, που πολλές φορές δεν 

ανατρέπεται εφόρου ζωής (Γκότοβος,1986). Συνεπώς η αξιολόγηση μετατρέπεται σε μέσο 

διατήρησης των κοινωνικών ανισοτήτων και σε μέσο διαιώνισης της διαφοράς των τάξεων  

(Ξωχέλλης, 1982). Η χρήση των διάφορων συστημάτων αξιολόγησης της επίδοσης ή η 

κατάχρηση τους στο πλαίσιο ενός ανταγωνιστικού σχολείου, διαπιστώθηκε ότι έχει 

δυσμενείς επιπτώσεις και στην ψυχική υγεία των μαθητών, εξαιτίας του υπερβολικού άγχους 

που δημιουργεί ο φόβος της αποτυχίας και των σοβαρών, γι’ αυτό,  επιπτώσεων στο μέλλον 

των νέων ως και των ανεπιθύμητων κοινωνικών προεκτάσεων (Τσίρος, 2014).  Στο τέλος οι 

μαθητές έχουν εμποτιστεί με αυτήν την νοοτροπία και είναι δύσκολο να διαφοροποιήσουν 

τη στάση τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αν όμως επικέντρωναν την 

προσοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία και όχι στην ανάδειξη του «καλύτερου» θα 

υπήρχαν περιθώρια για δημιουργία ομαδικού και συνεργατικού πνεύματος. 

o Διαταράσσεται η παιδαγωγική σχέση ανάμεσα στο μαθητή και στον εκπαιδευτικό  από τη 

στιγμή που ο τελευταίος αναλαμβάνει το ρόλο του βαθμολογητή. Επιπλέον ο εκπαιδευτικός 

πολλές φορές δεν είναι εκπαιδευμένος στη βαθμολόγηση, συνεπώς η αξιολόγησή του είναι 

παιδαγωγικά ερασιτεχνική. 

o  Η αξιολόγηση των μαθητών αναπαράγει την αρνητική γνώμη των παιδιών για το αδέκαστο 

των μεγαλυτέρων.  

o Με τη σχολική αξιολόγηση ούτε η μάθηση ούτε η δικαιοσύνη ευνοούνται από την 

εκπαίδευση,  καθώς στην εποχή της τεχνολογίας οι περισσότερες γνώσεις μαθαίνονται  εκτός 

του σχολείου και συνεπώς δε δύνανται να αξιολογηθούν.  

o  Οι μαθητές και αυριανοί πολίτες διδάσκονται μέσω της αξιολόγησης ότι οι αξίες 

παράγονται και μετριούνται. Με τον τρόπο αυτό αποδέχονται όλες τις δυνατές διαβαθμίσεις 

τους. 

Επιχειρήματα επίσης  διατυπώνονται γενικά κατά της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού: 
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 Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναιρεί και προσβάλλει την ατομική ευθύνη του 

εκπαιδευτικού, ακυρώνει την επιστημονική του κατάρτιση και περιορίζει την ελεύθερη 

δημιουργικότητα και δράση του εφόσον αποτελεί μηχανισμό γραφειοκρατικού και γενικά 

διοικητικού ελέγχου. Έτσι  συμβάλλει στη χειραγώγηση του εκπαιδευτικού (Καββαδίας & 

Τσιριγώτης, 1997). 

   Συνήθως τα επιχειρήματα κατά της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών κινούνται σε ένα 

επίπεδο περισσότερο κοινωνικο-ιδεολογικό και αντανακλούν την κοινωνική διάσταση της 

εκπαίδευσης, με την έννοια ότι η αξιολόγηση αντιμετωπίζεται ως εργαλείο πολιτικού ελέγχου 

των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση δεν είναι μια διαδικασία ουδέτερη, καθώς οι φορείς της 

έχουν πάντα μια ιδεολογική και κοινωνική αφετηρία και συχνά θεωρείται ότι ο ρόλος τους 

είναι πολιτικός.  

 Οι εκπαιδευτικοί διατηρούν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με την ύπαρξη αντικειμενικότητας 

και ευθυκρισίας (Χαρακόπουλος, 1998). Έχουν ενδοιασμούς για τον τρόπο αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και θεωρούν ότι ενδέχεται να αδικηθούν. Φοβούνται μήπως 

με την αξιολόγηση επιστρέψουμε σε εποχές επιθεωρητισμού, ο οποίος επί δεκαετίες 

κυριαρχούσε. 

  Υπάρχει έντονη επιφύλαξη για τη σύνδεση της αξιολόγησης με κάποια μορφή 

ανατροφοδότησης ή με διαδικασίες που θα οδηγούσαν στη βελτίωση της εκπαίδευσης. 

Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις συνδικαλιστικών φορέων απέναντι στο συγκεκριμένο πλαίσιο 

αξιολόγησης. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) σε ανακοίνωσή της στις 13 Νοεμβρίου 

2013 συνδέει την αντίθεσή της προς το ΠΔ 152/2013 με το γεγονός ότι δε λήφθηκαν υπόψη οι δικές 

της «παρατηρήσεις και προτάσεις για μια ανατροφοδοτική, γνήσια παιδαγωγική διαδικασία 

ουσιαστικής βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου» (ΔΟΕ, 2013). Επίσης αντιδράσεις υπήρξαν και 

από την Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, η οποία ζητούσε  «τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης όπου η αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού θα έχει κυρίως διαμορφωτικό χαρακτήρα και θα αποβλέπει στην ανάπτυξη και 

αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου μέσω της ανάληψης βελτιωτικών δράσεων». Όσον αφορά στον 

κοινωνικό χαρακτήρα που προσδίδεται στην αξιολόγηση: Η ΔΟΕ  τη συνδέει με τις απολύσεις των 

εκπαιδευτικών, αναφέροντας ότι  «η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αποδεικνύει ότι ως 

μοναδικό στόχο έχει τη χειραγώγηση και τιμωρία των εκπαιδευτικών».  Η Ομοσπονδία Λειτουργών 

Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) τονίζει ότι «το υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση επιχειρούν να 

προχωρήσουν σε μαζικές απολύσεις εκπαιδευτικών, συνδέοντας την αξιολόγηση με το νέο 
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πειθαρχικό δίκαιο(ΟΛΜΕ, 2013). Υπάρχει διάχυτος ο φόβος ότι η αξιολόγηση ενδεχομένως 

οδηγήσει σε απόλυση των εκπαιδευτικών που δε θα αξιολογηθούν θετικά. 

Η αρνητική αυτή προδιάθεση δε θα πρέπει να αποδοθεί σε μια γενικότερη αντίθεση απέναντι σε 

κάθε μορφή αξιολόγησης, αλλά περισσότερο στο ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτική αξιολόγηση δεν 

έχει διαμορφωτικό χαρακτήρα, αλλά ένα χαρακτήρα κριτηριακό και συγκριτικό (Αναστασίου, 2014).  

Αναφορικά με τους  μαθητές παίζει το ρόλο της αρνητικής ενίσχυσης, ενώ για τους εκπαιδευτικούς 

μπορεί να συνεπάγεται μείωση του μισθού ή ακόμη και απώλεια της εργασίας.  

 Ίσως τελικά  η αρνητική προδιάθεση απέναντι στην αξιολόγηση οφείλεται στην έλλειψη 

διαπιστωτικού -ανατροφοδοτικού χαρακτήρα. Αν η αξιολόγηση γίνει με βάση τη βελτίωση και όχι 

την καταδίκη του αξιολογούμενου, τότε μπορεί να οδηγήσει σε αποδοχή.  Μια επιτυχής λύση θα 

ήταν η εφαρμογή μιας μετα-αξιολόγησης, δηλαδή ενός συνδυασμού εσωτερικής και εξωτερικής 

αξιολόγησης , που μοναδικό στόχο θα είχε την αυτοαξιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει 

σημασία είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ αξιολογούντων και αξιολογούμενων. 

Οι προβληματισμοί που θέτουν και οι δύο πλευρές είναι πολύ σημαντικοί. Η ουσία του ζητήματος 

ίσως είναι όχι στο αν θα πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση αλλά στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 

οργανώνεται, να σχεδιάζεται και να υλοποιείται και να αξιοποιούνται τα αποτελέσματά της. Ο 

επιστημονικός χώρος της εκπαιδευτικής αξιολόγησης προσφέρει ποικιλία μοντέλων, μεθόδων, 

πρακτικών και εργαλείων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε προγράμματος αξιολόγησης. Ο 

κατάλληλος λοιπόν σχεδιασμός μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το σύνολο σχεδόν των 

προβλημάτων που αναφέρουν οι επικριτές της αξιολόγησης και να αποτρέψουν τη δημιουργία άλλων. 
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Κεφάλαιο 2  Στρατηγικές αξιολόγησης 

2.1 Μοντέλα εκπαιδευτικής αξιολόγησης 
Πολλά μοντέλα αξιολόγησης έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία έως σήμερα.  Με τον όρο 

«μοντέλο αξιολόγησης» εννοούμε τη δομημένη προσέγγιση η οποία εμπεριέχει το θεωρητικό 

πλαίσιο της αξιολόγησης , το σκοπό και τους στόχους που θέτει, τα αντικείμενα που πραγματεύεται 

τους ρόλους των συμμετεχόντων, τα εργαλεία – μέσα που αξιοποιούνται, το εύρος της εφαρμογής 

της και την προστιθέμενη αξία και χρήση των αποτελεσμάτων της. 

Η επιλογή ενός μοντέλου αξιολόγησης  εξαρτάται από το σκοπό και τους στόχους της αξιολόγησης, 

το θεσμικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις που αυτό θέτει για τη διαδικασία της αξιολόγησης καθώς και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αντικειμένου της αξιολόγησης(Πετροπούλου κ.ά, 2015). 

Τα μοντέλα προσφέρουν  στοιχεία για το πώς οι πληροφορίες που απαιτούνται στη διαδικασία 

αξιολόγησης μπορούν να συγκεντρωθούν μέσα από συγκεκριμένα εργαλεία και τεχνικές και πως 

μπορούν να αξιοποιηθούν  τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ανατροφοδότηση, την 

βελτίωση και τον επανασχεδιασμό του αντικειμένου της αξιολόγησης. 

Τα δημοφιλέστερα μοντέλα που έχουν προταθεί από διακεκριμένους επιστήμονες και έχουν 

εφαρμοστεί από διεθνείς φορείς είναι τα εξής: 

 Στοχοκεντρικά μοντέλα ή μοντέλα σκοπών, έχουν ως προτεραιότητα τον έλεγχο της 

επίτευξης των σκοπών που έχουν τεθεί. Θέλουν να διαπιστώσουν εάν και σε ποιο βαθμό 

υλοποιήθηκαν και επετεύχθησαν οι στόχοι. Εκπρόσωποι αυτού του μοντέλου είναι οι Tyler, 

Metfesser & Michael, Provus, και Hammond. 

 Τα μοντέλα αποφάσεων – διοίκησης αποσκοπούν στην συλλογή, στην επεξεργασία, και 

στην ανάλυση των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων από αυτούς που 

έχουν την εξουσία  να το κάνουν πχ από τη διοίκηση της εκπαίδευσης για να κάνουν τις 

σωστότερες  επιλογές και να πάρουν τις πιο ενδεδειγμένες αποφάσεις. Εκπρόσωποι αυτού 

του μοντέλου είναι οι Alkin και Stufflebeam. 

 Μοντέλα Επιστημονικής κρίσης – κρισεοκεντρικά δίνουν βαρύτητα στην επιστημονική 

κρίση και εμπειρία του αξιολογητή. Η γνώση και η κρίση του αξιολογητή εξασφαλίζουν την 

αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία στη διαδικασία της αξιολόγησης. Του δίνεται ελευθερία 

κινήσεων και επιλογών και η κρίση του θεωρείται πιο αξιόπιστη. Εκπρόσωποι αυτού του 

μοντέλου είναι ο Scriven, o Eisner, και o Borich. 

 Μοντέλα συμμετοχικά. Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που εστιάζει στην 

αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων. Μέσα από τη γόνιμη συνεργασία αξιολογητή και 
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αξιολογούμενου γίνονται κατανοητές οι ανάγκες των ατόμων, εκτιμούνται οι ελλείψεις, οι 

αδυναμίες και οι συνθήκες που έγινε μια εκπαιδευτική παρέμβαση, για την βελτίωση του 

αξιολογούμενου.. Εκπρόσωποι αυτού του ρεύματος είναι ο  Stake και ο Guba. 

 Μοντέλα μέτρηση της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας. Είναι από τα πιο σύγχρονα 

μοντέλα και αποσκοπούν να απαντήσουν  στα ερωτήματα «Τι κάνει ένα σχολείο να θεωρείται 

καλό;», «Με ποιους τρόπους - στρατηγικές μπορούμε να κάνουμε περισσότερα σχολεία  

καλά;». τα μοντέλα αυτά προσπαθούν να αναδείξουν τους παράγοντες που διαφοροποιούν τις 

αποδόσεις των μαθητών, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 

(ικανότητες, κοινωνικοοικονομική κατάσταση κα).  Το μοντέλο των Greemers και 

Kyriakides  είναι το πιο αντιπροσωπευτικό αυτής της σύγχρονης τάσης. 

 Μοντέλα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του σχολείου και η αναζήτηση τρόπων βελτίωσης του αποτελεί την 

σύγχρονη τάση καθώς πλήθος ερευνών δείχνουν ότι αυτή η μορφή αξιολόγησης συντελεί 

καταλυτικά στην βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στην ανάπτυξη νέων διδακτικών 

προσεγγίσεων,  στην ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών και στην αποδοτικότερη οργάνωση 

του σχολείου. Ο MacBeath είναι από τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες αυτού του 

μοντέλου  και όλα τα μεταγενέστερα μοντέλα βασίστηκαν στις δικές του μελέτες και έρευνες. 

 

2.2 Κριτήρια αξιολόγησης 
Στο πεδίο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης με τον όρο κριτήρια εννοούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

γίνονται οι κρίσεις, δηλαδή προσπαθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «πως θα αξιολογήσουμε», 

δηλαδή ποιες είναι οι απαραίτητες προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά για την αξιολόγηση.  

Στην αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου, τα κριτήρια καθορίζουν την γνώση που θα αξιολογηθεί και 

την αντίστοιχη επίδοση που θα παρατηρηθεί. Τα κριτήρια πρέπει να συνδέονται με τους σκοπούς και 

τους στόχους της διαδικασίας αξιολόγησης. 

 Με βάση την αντικειμενικότητα της κρίσης τα κριτήρια διακρίνονται σε εσωτερικά και 

εξωτερικά. Τα εξωτερικά κριτήρια είναι εκ των προτέρων γνωστά στον αξιολογητή και 

αξιολογούμενο και δεν μπορεί να εμπλακεί η προσωπική άποψη του αξιολογητή, οδηγούν 

στο ίδιο συμπέρασμα όποιον και αν τα χρησιμοποιήσει. Τα εσωτερικά κριτήρια είναι 

υποκειμενικά και προέρχονται από τις προσωπικές αντιλήψεις, ιδέες και στάσεις του 

αξιολογητή και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. 
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 Με βάση τη μορφή τους έχουμε τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Τα ποσοτικά 

αποτυπώνονται με αριθμούς, έχουν ποσοτική μορφή  ενώ τα ποιοτικά έχουν περιγραφική 

μορφή, περιγράφουν τις δεξιότητες τις στάσεις, τις συμπεριφορές των αξιολογούμενων. 

 Με βάση τη σχέση τους με την εκπαιδευτική διαδικασία διακρίνονται σε κριτήρια 

σχεδιασμού, διαδικασίας και αποτελέσματος. Τα κριτήρια σχεδιασμού αφορούν τη 

διαδικασία πριν την εκπαιδευτική προσπάθεια, ο τρόπος που έγινε ο προγραμματισμός μιας  

εκπαιδευτικής ενέργειας και χρησιμοποιούνται στην αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση, τα 

κριτήρια διαδικασίας αφορούν τη διαδικασία, τον τρόπο  υλοποίησης των εκπαιδευτικών 

πρακτικών και χρησιμοποιούνται στη διαμορφωτική σταδιακή αξιολόγηση και τα κριτήρια 

αποτελέσματος αφορούν αυτό που προκύπτει, τα αποτελέσματα, την αποτίμηση της 

εκπαιδευτικής προσπάθειας και χρησιμοποιούνται κατά την τελική ή αθροιστική αξιολόγηση.  

 Με βάση το γνωστικό ή συναισθηματικό τομέα διακρίνονται σε κριτήρια γνωστικού τομέα, 

δηλαδή στη διαπίστωση των γνώσεων των αξιολογούμενων, στην ικανότητα τους να 

κατανοούν, στην εφαρμογή της κατεκτημένης γνώσης, στις ικανότητες τους να διατυπώνουν 

συμπεράσματα και γενικεύσεις. Τα κριτήρια συναισθηματικού τομέα είναι τα κριτήρια 

κατάκτησης στόχων όπως η πρόσληψη, ανταπόκριση, εκτίμηση,  οργάνωση και 

χαρακτηρισμός αξιών. 

 Με βάση την ευρύτητα κάλυψης διακρίνονται σε γενικά και ειδικά. Τα γενικά αφορούν τη 

γενική εικόνα του αξιολογικού αντικειμένου, για παράδειγμα η αποδοχή ενός εκπαιδευτικού 

από τους εκπαιδευομένους του  και τα ειδικά που εστιάζουν σε μια συγκεκριμένη όψη του 

αξιολογούμενου για παράδειγμα η χρήση κατάλληλων και σύγχρονων διδακτικών μέσων από 

τον εκπαιδευτικό. 

 Από τη σκοπιά του χρόνου τα κριτήρια μπορούν να διακριθούν σε μακροπρόθεσμα, 

σχετίζονται με στοιχεία που παρατηρούνται σε ευρύ χρονικό διάστημα(η βελτίωση της 

επίδοσης των μαθητών στο τέλος του έτους), μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα όπου στα 

μεσοπρόθεσμα ο χρονικός ορίζοντας είναι πιο περιορισμένος (στο τέλος ενός εξαμήνου) και 

τα βραχυπρόθεσμα που είναι άμεσος. 

Είναι σημαντικό εδώ να παραθέσουμε  τις κατηγορίες παραμέτρων (πέντε κατηγορίες) με τα 

αντίστοιχα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται από το Π.Δ. 152/2013 

(το οποίο αναφέραμε και παραπάνω) για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών:  

1. Εκπαιδευτικό περιβάλλον (συντελεστής βαρύτητας 0,75)  

1.1. διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες  
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1.2. παιδαγωγικό κλίμα στη τάξη  

1.3. οργάνωση της σχολικής τάξης  

2. Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας (συντελεστής βαρύτητας 

0,50) 

 2.1. βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών για τη διαμόρφωση του 

σχεδιασμού της διδασκαλίας  

2.2. στόχοι και περιεχόμενο  

2.3. διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα  

3. Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών (συντελεστής βαρύτητας 1,25) . 

3.1. προετοιμασία των μαθητών για διδασκαλία  

3.2. διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα  

3.3. ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία της μάθησης  

3.4. εμπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών  

4. Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια (συντελεστής βαρύτητας 1,50)  

4.1. τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις  

4.2. συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτό-αξιολόγηση της  

4.3. επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς  

5. Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (συντελεστής βαρύτητας 1) 

5.1 τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη  

5.2 επαγγελματική ανάπτυξη  
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2.3 Μορφές Αξιολόγησης 
Οι μορφές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης ταξινομούνται με ποικίλους τρόπους ανάλογα με τον 

εκπαιδευτικό ρόλο που επιτελούν (Κασσωτάκης, 2013), το χρόνο διεξαγωγής τους και τα μέσα που 

χρησιμοποιούν.  Οι τρεις κύριες μορφές είναι οι εξής: 

 Διαγνωστική ή αρχική αξιολόγηση πραγματοποιείται πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και αποσκοπεί στην συλλογή πληροφοριών που προσδιορίζουν το αρχικό 

επίπεδο γνώσεων (προϋφιστάμενη γνώση), στάσεων (κίνητρα μάθησης), αντιλήψεων, ιδεών, 

δεξιοτήτων (διαπροσωπική επικοινωνία), δυνατοτήτων των εκπαιδευομένων σε ένα 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας είναι χρήσιμα 

και απαραίτητα για τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να προσαρμόσει τους στόχους του στο 

επίπεδο των εκπαιδευομένων, στις ανάγκες και στις δυνατότητες τους. Είναι χρήσιμα και για 

τον εκπαιδευόμενο για την συνειδητοποίηση των ικανοτήτων του, την βελτίωση των 

προσπαθειών του και την ενίσχυση του ατόμου του.  

 Διαμορφωτική ή συνεχής αξιολόγηση. Πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας και διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο ως μηχανισμός 

ανατροφοδότησης τόσο των εκπαιδευομένων (συνεχής παρακολούθηση της μαθησιακής τους 

πορείας, ανίχνευση αδυναμιών, ελλείψεων) όσο και του ίδιου του εκπαιδευτικού 

(επανασχεδιασμός για την βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας και μεγιστοποίηση 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων) (Πετροπούλου κ.ά, 2015). Από την απόδοση των μαθητών 

κρίνεται συχνά η αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου και η καταλληλότητα των 

μεθόδων, των προγραμμάτων και των μέσων που χρησιμοποιούνται με  βάση τις 

πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσα από τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών 

αποφασίζονται (ή καλύτερα πρέπει να αποφασίζονται) σε μεγάλο βαθμό οι αναγκαίες 

τροποποιήσεις σε όλους τους συντελεστές της εκπαιδευτικής πράξης (Τσίρος, 2014). 

 Αθροιστική ή τελική αξιολόγηση. Πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής 

διαδικασίας και παρέχει στον εκπαιδευτικό μια τελική αποτίμηση των αποτελεσμάτων που 

έχει επιφέρει στους εκπαιδευόμενους. Εστιάζει στο τελικό αποτέλεσμα και χρησιμοποιείται 

συνήθως για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας.  
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Η αξιολόγηση διακρίνεται επίσης σε: 

 Τυπική ή επίσημη όπου αποτελεί μια καλά οργανωμένη και σχεδιασμένη από τον 

εκπαιδευτικό αξιολόγηση (γραπτά τεστ, τελικά διαγωνίσματα). 

 Άτυπη ή ανεπίσημη όπου  είναι μη συστηματική πολλές φορές αυθόρμητη (παρατήρηση, 

προφορικές ερωτήσεις). 

2.4 Μέσα και εργαλεία συλλογής πληροφοριών 
Η συλλογή των πληροφοριών κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

αρκετά μέσα. Η επιλογή των κατάλληλων μέσων κάθε φορά καθορίζει  την πορεία και την επιτυχία 

της αξιολόγησης. Τα σημαντικότερα είναι τα εξής: 

 Η παρατήρηση. Είναι η μέθοδος κατά την οποία ο αξιολογητής έρχεται σε άμεση επαφή με 

το αξιολογούμενο αντικείμενο για χρονικό διάστημα ικανό να του επιτρέψει την καταγραφή 

όλων εκείνων των πληροφοριών που θα του δώσουν τη δυνατότητα να εξάγει συμπεράσματα 

σχετικά με αυτό που θα αξιολογήσει.  Για παράδειγμα η παρατήρηση της συμπεριφοράς του 

μαθητή παρέχει πληροφορίες για την προσαρμογή του μαθήματος στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες του μαθητή. Η παρατήρηση μπορεί να διακριθεί σε: συστηματική και μη 

συστηματική. Η συστηματική ονομάζεται η παρατήρηση που ακολουθεί μια 

προκαθορισμένη μεθοδολογία, έχει συγκεκριμένους στόχους γίνεται κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες και τα αποτελέσματά της μπορούν να ελεγχούν και να 

επαληθευτούν. Μπορεί να γίνει καταγραφή προκαθορισμένων συμπεριφορών με τη 

συχνότητα, την ένταση και τη διάρκεια τους (Τσίρος, 2014). Εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα 

για την πρόοδο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι. Σε μια 

παραδοσιακή τάξη η φυσική παρουσία ενός εκπαιδευτικού επιτρέπει να παρατηρεί 

συστηματικά τους εκπαιδευομένους του  και να συλλέγει δεδομένα που αφορούν το βαθμό 

που εμπλέκονται στην μαθησιακή διαδικασία, την προσπάθεια που καταβάλλουν, το 

ενδιαφέρον που δείχνουν  τις πρωτοβουλίες που παίρνουν, τη δημιουργία κινήτρων, τη 

διαμόρφωση  στάσεων τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας, τα προβλήματα και τις 

αδυναμίες που αντιμετωπίζουν (Πετροπόυλου κ.ά, 2015). Στη  μη συστηματική παρατήρηση 

ο αξιολογητής καταγράφει μόνος του όποιες συμπεριφορές κρίνει σημαντικές. Παρέχει 

ευελιξία στον εκπαιδευτικό και του δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης κρίσης. 
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 Η συνέντευξη. Αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μέθοδο. Μπορεί να προσφέρει πλούσιες 

πληροφορίες για το μαθητή και ιδιαίτερα εκείνες που δεν είναι εύκολο να παρατηρήσει ο 

εκπαιδευτικός. Όσοι περισσότεροι εμπλακούν από το περιβάλλον του μαθητή, γονείς, 

αδέρφια, συμμαθητές κ.α τόσο περισσότερες πληροφορίες θα αντληθούν. Δίνει τη 

δυνατότητα σε αυτόν που κάνει τις ερωτήσεις να επιλέξει την κατεύθυνση της συζήτησης.  Η 

συνέντευξη μπορεί να έχει τρεις μορφές: δομημένη, ημιδομημένη, και πλήρως αδόμητη- 

ελεύθερη. Η δομημένη συνέντευξη έχει προκαθορισμένες ερωτήσεις, η ημιδομημένη έχει 

προκαθορισμένους άξονες συζήτησης και η αδόμητη η οποία έχει ένα στόχο αλλά δεν έχει 

περιορισμούς και καθορισμένο πλαίσιο.  Οι κοινοί άξονες πάνω στους οποίους μπορεί να 

οργανωθούν οι συνεντεύξεις είναι οι εξής (Hoy & Gregg, 1994 στο Τσίρος Χ., 2014): Η 

περιγραφή του προβλήματος και η απόδοση της αιτίας του, οι προσπάθειες και τα μέτρα 

που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του ως τώρα, η περιγραφή πρόσφατων αλλαγών της 

έντασης του προβλήματος και η εκτίμηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών του μαθητή. 

 Οι δοκιμασίες. Οι Δοκιμασίες είναι ένα σύνολο από ερωτήσεις ή ασκήσεις με 

προκαθορισμένες σωστές απαντήσεις. Η απάντηση μπορεί να απαιτεί την παραγωγή 

κειμένου (εκτεταμένου, σύντομου ή μονολεκτικής απάντησης) ή την επιλογή μιας απάντησης 

ανάμεσα σε άλλες (πολλαπλές επιλογές, Σωστό/Λάθος, ταίριασμα). Επίσης, οι δοκιμασίες 

μπορούν να διακριθούν σε έξι τύπους, ανάλογα με το είδος της νοητικής λειτουργίας γύρω 

από την οποία είναι οργανωμένη η γνώση (Tindal & Marston, 1990 στο Τσίρος Χ., 2014): 

Επανάληψη, Ανακεφαλαίωση, Επεξήγηση, Πρόβλεψη, Αποτίμηση, και Εφαρμογή. Οι 

δοκιμασίες μπορούν να είναι σταθμισμένες ή όχι, να κυκλοφορούν στο εμπόριο ή να τις 

φτιάχνει ο εκπαιδευτικός (Τσίρος, 2014). 

 Τα ερωτηματολόγια - κλίμακες. Τα ερωτηματολόγια μπορεί να περιέχουν ανοιχτές ή 

κλειστές ερωτήσεις, οι ερωτώμενοι να απαντούν με ναι ή όχι, να διαλέγουν μια από τις 

καθορισμένες απαντήσεις ή να δηλώνουν το βαθμό συμφωνίας τους σε προτάσεις 

σημειώνοντας σε μια κλίμακα. Οι ερωτώμενοι μπορεί να είναι ο μαθητής, οι γονείς του, οι 

συμμαθητές του ή οποιοσδήποτε «σημαντικός άλλος» στη ζωή του μαθητή που μπορεί να 

προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες (Τσίρος Χ., 2014). 

 Το ημερολόγιο. Ο εκπαιδευόμενος καλείται να αποτυπώσει σε μορφή προσωπικού 

ημερολογίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα του υποδείξει ο εκπαιδευτικός την 
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προσπάθεια που κατέβαλε, πως έφερε εις πέρας τις δραστηριότητες που του ανατέθηκαν, τι 

προβλήματα και δυσκολίες αντιμετώπισε, πως κατανόησε τις διάφορες έννοιες και  τους 

αναστοχασμούς που πραγματοποίησε  κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας, καθώς 

και την αποτίμηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε. Το ημερολόγιο πέρα από ένα 

πολύτιμο εργαλείο μάθησης, μεταγνώσης  και αυτοαξιολόγησης ωθεί τον εκπαιδευόμενο 

στην βιωματική μάθηση. 

2.5 Μέθοδοι διδακτικής αξιολόγησης. 

Η μέθοδος αξιολόγησης που θα επιλεγεί καθορίζει  τον τρόπο με τον οποίο   θα οργανώσουμε τα 

δεδομένα μας. 

 Ανάλυση έργου. Μπορεί ο εκπαιδευτικός να την ενσωματώσει στην καθημερινή του 

διδασκαλία. Όταν ο μαθητής δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει ένα έργο που του έχει ανατεθεί η 

ανάλυση έργου δείχνει σε ποιο ακριβώς σημείο δυσκολεύεται, αφού σαν στρατηγική 

περιλαμβάνει την ανάλυση μιας  δραστηριότητας σε βήματα, στάδια ή δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες για να ολοκληρωθεί (Waterman, 1994 στο Τσίρος Χ., 2014). 

 Ανάλυση λαθών. Κατά την ανάλυση λαθών, ο εκπαιδευτικός καταγράφει τα λάθη του μαθητή 

και στη συνέχεια τα ομαδοποιεί. Εκτός από την προφορική ανάγνωση κειμένων μπορεί να 

εφαρμοστεί στην ορθογραφία, στην γραπτή έκφραση και στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων. 

 Αξιολόγηση με βάση τη διδασκόμενη ύλη. Με βάση τους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος ο εκπαιδευτικός οργανώνει ένα σύνολο δοκιμασιών ιεραρχικά και προσδιορίζει 

ποιες δεξιότητες έχουν κατακτηθεί και ποιες όχι . 

 Φάκελος δειγμάτων εργασίας (portofolio). Αποτελεί μια συστηματική, σκόπιμη και 

εξειδικευμένη συλλογή των έργων του εκπαιδευόμενου, τα οποία έχουν επιλέγει με τη 

συναίνεση του και με βάση συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και με προκαθορισμένα 

κριτήρια. Ο φάκελος αυτός δείχνει την προσπάθεια, την πρόοδο  και την επίδοση του 

εκπαιδευόμενου σε δεδομένες δραστηριότητες.  Οι φάκελοι ανάλογα με τη μορφή τους, με το 

ρόλο τους με το σκοπό που υπηρετούν, ή ακόμα και με τη χρονική περίοδο που καλύπτουν 

ταξινομούνται σε: φάκελοι διαδικασίας (αντιπροσωπευτικά δείγματα των έργων του που 
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δείχνουν τη μαθησιακή του πορεία και τις συνεχείς προσπάθειες του), φάκελοι αποτελεσμάτων 

(περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα των καλύτερων επιτευγμάτων όπως οι καλύτερες 

ατομικές ή ομαδικές εργασίες που έλαβε την καλύτερη επίδοση), φάκελοι ατομικοί και 

ομαδικοί, φάκελοι έντυποι και ηλεκτρονικοί (ψηφιακή έκδοση του φακέλου εργασιών του 

εκπαιδευόμενου που είναι βασισμένος στο χαρτί δομημένος και οργανωμένος σε ένα 

υπολογιστικό περιβάλλον). Για να είναι αποτελεσματική και αποδοτική η αξιοποίηση του 

φακέλου εργασιών θα πρέπει ο εκπαιδευτικός από την αρχή της μαθησιακής διαδικασίας να 

προσδιορίσει τους επιδιωκόμενους στόχους  σε σχέση με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, το 

είδος του φακέλου, το περιεχόμενο του  και τη χρονική περίοδο που θα διαρκέσει. Ο φάκελος 

εργασιών ενθαρρύνει τον εκπαιδευόμενο να εμπλακεί στη διαδικασία μάθησης ενεργά καθώς θα 

επιλέξει συνειδητά τις εργασίες  που δείχνουν την εξέλιξή του. Για τον εκπαιδευτικό είναι 

εργαλείο αξιολόγησης αφού αποτιμά την πρόοδο του, εντοπίζει τις μαθησιακές τους ανάγκες 

και ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται αν επετεύχθησαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

 Δυναμική αξιολόγηση. Είναι μία διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τρία στάδια: εξέταση,  

εκπαίδευση και επανεξέταση. Χαρακτηριστικό αυτής είναι ότι επιτρέπεται η αλληλεπίδραση 

μεταξύ διδάσκοντος και διδασκόμενου. Είναι θεμιτό ο διδάσκον να βοηθά  το μαθητή να βρει 

την απάντηση, να τον επαινεί, να τον ανατροφοδοτεί και κάποιες φορές να δίνει τη λύση της 

δοκιμασίας. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει επανεξέταση με άλλη ισοδύναμη δραστηριότητα 

μέχρι ο μαθητής να εκτελεί μόνος του την εργασία (Stenberg, & Grigorenko, 2002, 

Feuerstein, Rand, Hoffman, & Miller, 1980 στον Τσίρο, 2014). Το πλεονέκτημα της μεθόδου 

έγκειται στο γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να καταλάβει τον τρόπο που σκέφτεται ο 

μαθητής και να εντοπίσει  τα αποτελεσματικότερα εκπαιδευτικά μέσα για αυτόν και το 

μειονέκτημα αφορά τη χρονοβόρα προετοιμασία των εργαλείων που απαιτούνται για την 

εφαρμογή της. 

 Εναλλακτική αξιολόγηση. Αφορά την προσαρμογή των συνθηκών του χώρου, του χρόνου, 

της παρουσίασης των θεμάτων εξέτασης, της μορφής των απαντήσεων. Ιδιαίτερα αυτή η 

μέθοδος έχει εφαρμογή σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες όπου γίνεται ατομική 

αξιολόγηση σε αίθουσα ειδικής αγωγής με ελάχιστα εξωτερικά ερεθίσματα για να μην υπάρχει 

διάσπαση της προσοχής. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να διαβάζει δυνατά τις οδηγίες των θεμάτων. 

Αυτές πρέπει να διαβάζονται τμηματικά και όχι συγκεντρωτικά, να εμπεριέχουν παραδείγματα 

και να είναι γραμμένες σε απλή γλώσσα με λέξεις - κλειδιά και ιδιαίτερη μορφοποίηση (έντονα 
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γράμματα, υπογράμμιση κ.τ.λ). Επιπλέον ο μαθητής με Μαθησιακές Δυσκολίες θα έχει τη 

δυνατότητα είτε να απαντά σε φύλλα αξιολόγησης, με ελαστικότητα στη ορθογραφία από τον 

διδάσκοντα, είτε να υπαγορεύει το κείμενο στον διδάσκοντα είτε να δίνει ηχογραφημένες 

απαντήσεις.  

 Ετεροαξιολόγηση εκπαιδευόμενων. Είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας η περισσότεροι 

εκπαιδευόμενοι αξιολογούν την επίδοση ενός άλλου εκπαιδευόμενου, επισημαίνουν τα λάθη και 

συστήνουν τρόπους βελτίωσης του. Η ετεροαξιολόγηση  είναι παράλληλα ένα εργαλείο 

μάθησης για τον εκπαιδευόμενο και ένα εργαλείο αξιολόγησης με παροχή και λήψη 

ανατροφοδότησης. Καθώς αξιολογεί τις εργασίες των άλλων συνειδητοποιεί τα λάθη του και τις 

παραλήψεις του και αναστοχάζεται τη δική του μαθησιακή πορεία. Έτσι αποκτά μεταγνωστικές 

ικανότητες και κριτική σκέψη. Για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή της απαιτείται από τον 

εκπαιδευτικό να εκπαιδεύσει τους μαθητές του να αξιολογούν με σαφή κατανοητά και κοινά 

αποδεκτά κριτήρια.  Το κλίμα που πρέπει να επικρατεί στην τάξη θα πρέπει να είναι κλίμα 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συνεργασίας, ελεύθερης έκφρασης ιδεών και ευρείας συναίνεσης. Για 

τον εκπαιδευτικό η ετεροαξιολόγηση αποτελεί σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς 

απαιτεί χρόνο για να την σχεδιάσει, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες και στο τέλος να 

επεξεργαστεί  και να αποτιμήσει τα αποτελέσματα που απορρέουν από αυτή(Πετροπούλου κ.ά, 

2015). 

 Σύνθετη ερευνητική εργασία (project). Είναι κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, 

συλλογικής συνήθως  μορφής που αναπτύσσεται με προκαθορισμένο σχέδιο και αποβλέπει 

στην διερεύνηση, οργάνωση, διαχείριση γνώσεων, υλικών αξιών και δράσεων. Οι 

εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της διδακτικής  διαδικασίας εμπλέκονται με ενεργητικό και 

βιωματικό τρόπο στη διαχείριση σύνθετων εργασιών και αναπτύσσουν ισχυρές γνωστικές, 

επικοινωνιακές και μεταγνωστικές δεξιότητες. Στην αρχή στη φάση του προβληματισμού 

τίθεται το υπό διερεύνηση πρόβλημα, από τον εκπαιδευτικό, διατυπώνονται οι αρχικές ιδέες 

και τα ερωτήματα από τους εκπαιδευόμενους. Στη συνέχεια στη φάση του προγραμματισμού 

κατανέμονται οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες, καταμερίζονται οι δραστηριότητες ανά ομάδα και 

τα μέλη της αναλαμβάνουν καθήκοντα. Οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν δράση και συλλέγουν 

δεδομένα στη φάση διεξαγωγής δραστηριοτήτων. Μετά σε επίπεδο τάξης ή σχολειού 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Τέλος στη φάση της αξιολόγησης  οι ομάδες αποτιμούν τα 

αποτελέσματα της εργασίας, της διαδικασίας, αν πέτυχαν ή όχι τους διδακτικούς στόχους. 



Πτυχιακή Εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016, Οικονόμου Μ-Πιπέρου Μ, 
«Αξιολόγηση Διδάσκοντος» 

 

 27 

Μέσα από το project ο εκπαιδευόμενος εμπλέκεται ενεργά στην αξιολόγηση του και ο 

εκπαιδευτικός σχηματίζει ολοκληρωμένη εικόνα της μαθησιακής τους πορείας 

Η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης και μέσων συλλογής πληροφοριών καθορίζει την 

επιτυχία ή όχι της αξιολόγησης. Δεν χρειάζεται μεγάλος όγκος πληροφοριών αλλά οι πληροφορίες 

να είναι τέτοιες που να επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να ερμηνεύσει τα δεδομένα και να καταλήξει 

στις κατάλληλες αποφάσεις που αφορούν το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας του. 
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Μέρος Β 

Κεφάλαιο 3 Αξιολόγηση Διδάσκοντος - Ερευνητικό  

3.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
Βασικός σκοπός της ανά χείρας έρευνας είναι η διερεύνηση μέσω ειδικού ερωτηματολογίου, των 

γνώσεων, των στάσεων, των δεξιοτήτων και της γνώμης των επιμορφούμενων ενηλίκων, όπως αυτές 

διαμορφώνονται κατά τη δική τους δήλωση μετά την παρακολούθηση των συναντήσεων κατά την 

διενέργεια του μαθήματος «Αναπτυξιακή Ψυχολογία». 

Προσεγγίζεται επίσης διερευνητικά η σχέση μεταξύ του εισηγητή εκπαιδευτικού και των στόχων της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να παρουσιαστεί τι ποσοστό σημαντικότητας και συσχέτισης 

υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών βασικών μεταβλητών. 

Επιπλέον διερευνάται η επιλογή της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας του διδάσκοντος η οποία βασίζεται 

στη δομή ενός εκπαιδευτικού σχεδίου(το οποίο αποτελεί πρόταση για την διδασκαλία 

οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου ως ένα εξαμηνιαίο μάθημα σε πανεπιστημιακό επίπεδο) το 

οποίο περιλαμβάνει τα βήματα Πληροφορίες, Σκοποί-Στόχοι, Περιεχόμενο, Τεχνικές-Μέσα-

Χρονοδιάγραμμα, Αξιολόγηση και κατά πόσο αυτή επέφερε σημαντικά αποτελέσματα κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία στους συμμετέχοντες (Μπαλάσκα- Νταντάνου, 2016). 

Στην προσπάθεια αυτή θα διαφανεί τι είδους σχέση αναπτύσσεται μεταξύ της μεθόδου και του 

προσώπου που επιλέγει την συγκεκριμένη εκπαιδευτική μέθοδο και ποιος ο βαθμός αλληλεξάρτησης 

και αλληλοσύνδεσης μεταξύ των δυο αυτών παραγόντων. 

Ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός κ. Τσίρος Χαράλαμπος ως υποστηρικτής της ολοκληρωμένης 

αξιολογικής διαδικασίας προχώρησε στην αξιολόγηση του διδάσκοντος μέσω ανατροφοδότησης. 

 

3.2 Σημαντικότητα της έρευνας 
Η παρούσα μελέτη βασίζεται στην ολοκληρωμένη αξιολογική πρακτική του κ. Τσίρου όπου έχει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά (Τσίρος Χ, 2015-2016) : 

1. Θεμελιώνεται στη σύγχρονη διεθνή και ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία,  

2. Είναι σύμφωνη με την κείμενη ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα με την Αρχή Διασφάλισης 

Ποιότητας στην Εκπαίδευση, όπου και έχει υποβληθεί  

3. Έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε όλα τα στάδια της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης 

και ειδικότερα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση,  
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4. Έχει κατ’ επανάληψη αξιολογηθεί από τους ίδιους τους αξιολογούμενους με επιστημονικά έγκυρο 

και αξιόπιστο ανώνυμο ερευνητικό εργαλείο (βλέπετε σχετικές δημοσιεύσεις του διδάσκοντος),  

5. Αποτελεί οργανωμένο τμήμα Εκπαιδευτικού Σχεδίου, το οποίο έχει συμφωνηθεί από την 

εναρκτήρια συνάντηση μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένων στα υπό αξιολόγηση γνωστικά 

αντικείμενα - μαθήματα, στο πλαίσιο σύνταξης του μεταξύ τους Μαθησιακού Συμβολαίου, και  

6. Εφαρμόζεται από τη πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων και ολοκληρώνεται με τις γραπτές 

εξετάσεις και την σύνταξη εκ μέρους του διδάσκοντος της σχετικής έκθεσης απολογισμού.  

Η συνολική εκπαιδευτική αξιολόγηση που εφαρμόζει ο διδάσκων κ. Τσίρος Χαράλαμπος 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:  

1. Αξιολόγηση της μαθησιακής πορείας των διδασκομένων.  

2. Αξιολόγηση του διδάσκοντος (με επιστημονικά έγκυρο και αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο 

σταθμισμένο στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα).  

3. Αξιολόγηση της προσφερόμενης διδασκαλίας και των συνοδευτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών (με 

ερευνητικό εργαλείο δοκιμασμένο σε διαφορετικά πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές).  

4. Αξιολόγηση της ίδιας της διαδικασίας αξιολόγησης στη βάση επιστημονικών ποιοτικών και 

ποσοτικών εργαλείων (Δ.Α.ΔΙ.Π.) (με ερευνητικό εργαλείο θεμελιωμένο στην επιστήμη της 

Παιδαγωγικής και δοκιμασμένο στην πράξη σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης).  

5. Σύνταξη Έκθεσης Απολογισμού προς τον Επιστημονικό υπεύθυνο της Σχολής και τους υπεύθυνος 

καθηγητές ανά γνωστικό αντικείμενο (ένα παράδειγμα έχει υποβληθεί προς το κ. Πρόεδρο με τη 

ιδιότητα του επιστημονικού υπευθύνου του παραρτήματος Άργους).  

Επομένως από τα παραπάνω διαφαίνεται η σημαντικότητα της μελέτης αξιολόγησης του 

διδάσκοντος καθώς: 

 Προσεγγίζει το θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. 

 Δημιουργεί ένα σώμα κειμένων αναφορικά με τον τρόπο που οι εκπαιδευόμενοι 

αντιλαμβάνονται την σύνδεση μεταξύ των στόχων της εκπαιδευτικής συνάντησης και των 

μεθόδων, τις διαδικασίες, των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων, 

με την επιστημονική επάρκεια, την μεταδοτικότητα, την ενσυναίσθηση και άλλα βασικά 

χαρακτηριστικά του διδάσκοντος. 

 Γιατί η μελέτη έχει στο κέντρο του ενδιαφέροντός της, την διαδικασία αλληλοσύνδεσης και 

αλληλεξάρτησης, μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων. 

 Γιατί συμβάλλει στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη αποτελεσματικών 

διδακτικών προσεγγίσεων. 
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 Γιατί προσδιορίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει ένας εκπαιδευτής να έχει, 

ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

3.3 Διερευνητικά ερωτήματα 
Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας εκτός από τις ερωτήσεις που αναφέρονται στις υπό μελέτη βασικές 

μεταβλητές που είναι ο εισηγητής και οι στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τέθηκαν και 

ερωτήματα που αναφέρονται στο κατά πόσο οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν νέες γνώσεις, άλλαξαν 

προς το καλύτερο κάποιον τρόπο σκέψης ή συναισθηματικής στάσης, αν απέκτησαν κάποια νέα ή 

βελτίωσαν κάποια ήδη υπάρχουσα δεξιότητά τους και ποια ήταν η γενική τους εντύπωση μετά την 

παρακολούθηση της συνάντησης. 

Επίσης ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αναφερθούν σε ένα ή δύο ζητήματα τα οποία δεν 

καλύφθηκαν κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να απευθύνουν προς τον 

εκπαιδευτικό μέσω ελεύθερου γραπτού κειμένου οποιαδήποτε σκέψη, προβληματισμό, κριτική και 

γνώμη. 

Αποφασίσαμε λοιπόν ν’ ασχοληθούμε με τη μελέτη της σχέσης μεταξύ των βασικών μεταβλητών της 

έρευνάς μας που είναι ο εισηγητής (εκπαιδευτικός κ. Τσίρος) και οι στόχοι που τέθηκαν κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία διότι: 

Οι χαρακτηριστικές αυτές μεταβλητές συνδέονται άμεσα με τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο και με τις 

συνθήκες που οδηγούν σε συνειδητές επιλογές απόκτησης νέων γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων. 

Διαφαίνεται ευκολότερα πως μελετώντας τα βασικά χαρακτηριστικά του καλού εκπαιδευτικού όπως 

είναι η ενσυναίσθηση, η μεταδοτικότητά του και οι «άνευ όρων αποδοχή του άλλου» επιβεβαιώνεται 

και η ρήση του ως άνω εκπαιδευτικού που αξιολογείται κ. Τσίρου πως Επιτυχία είναι η 

Προγραμματισμένη Πρόοδος Προς ένα Συγκεκριμένο Στόχο. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούμε να διατυπώσουμε τα ακόλουθα 

διερευνητικά ερωτήματα: 

Σχέση των βασικών χαρακτηριστικών του εισηγητή και στόχων της εκπαιδευτικής συνάντησης 

Ερώτημα: 

1. «Υπάρχει σχέση μεταξύ των κάτωθι μεταβλητών»;  

 Σχέση μεταξύ της επιστημονικής επάρκειας του εισηγητή και της απόκτησης νέων γνώσεων 

 Μεταδοτικότητα εισηγητή και σαφήνεια μαθησιακών στόχων 

 Ενσυναίσθηση εισηγητή και σύνδεση με δημιουργία θετικής σχέσης με εκπαιδευόμενους 

 Σχέση αυθεντικότητας εισηγητή και προσδοκίας για νέα συνάντηση  
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 Σχέση μεταξύ της αναγνώρισης που έδειξε ο εισηγητής για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων και της γενικής εντύπωσης που δημιουργήθηκε μετά την συνάντηση 

 Σχέση μεταξύ της μεθόδου ανατροφοδότησης η οποία συνδέθηκε με τους στόχους και στο 

αν άλλαξαν προς το καλύτερο οι εκπαιδευόμενοι κάποιο τρόπο σκέψης ή συναισθηματικής 

στάσης 

 Σχέση μεταξύ της σαφήνειας των μαθησιακών στόχων και της οριοθέτησης των σταδίων των 

στόχων αυτών 

 Σχέση μεταξύ της πληρότητας των στόχων και της κατάλληλης χρήσης της «γλώσσας του 

σώματος»  

 Σχέση μεταξύ της αυθεντικότητας που επέδειξε ο εισηγητής και το αν απέκτησαν κάποια νέα 

ή βελτίωσαν μια ήδη υπάρχουσα δεξιότητά τους οι εκπαιδευόμενοι 

 

3.4 Μέσα και τρόπος συλλογής δεδομένων 
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση του διδάσκοντα από τους εκπαιδευόμενους έγινε μέσω 

ερωτηματολογίων τα οποία παρέδωσε ο διδάσκον κ. Τσίρος Χαράλαμπος στους φοιτητές. 

Ως μέθοδος αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο όπου τα ποσοτικά δεδομένα 

βασίζονται σε μια πενταβάθμια κλίμακα Likert ενώ τα ποιοτικά διακρίνονται σε δύο ειδών· δυαδικών 

απαντήσεων ΝΑΙ/ΟΧΙ και ελεύθερης απάντησης (δύο ερωτήσεις) που αφορούν την αξιολόγηση της 

επιμορφωτικής συνάντησης. 

Το δείγμα αποτελείται από τους φοιτητές του τμήματος Γ’ του ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016 και 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με εκπαιδευτή τον κ. 

Τσίρο Χαράλαμπο.  

Οι αξιολογικοί άξονες του «Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (Ρουμπρίκα) Αξιολόγησης 

Επιμορφωτικής Συνάντησης» του κ. Χαράλαμπου Τ. Τσίρου, περιλαμβάνουν διερευνητικά 

ερωτήματα αναφορικά με τα ακόλουθα βασικά σημεία:  

 Με την σύνταξη του μαθησιακού συμβολαίου.  

 Με τους στόχους του μαθήματος και την υλοποίηση αυτών.  

 Με την διαδικασία και τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν.  

 Με τα εποπτικά μέσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 Με την καταλληλόλητα του διδάσκοντος για το εκπαιδευτικό αντικείμενο.  

 Με τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
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Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας και αξιολόγησης των 

απαντήσεων στα ερωτηματολόγια με περιεχόμενο την αξιολόγηση του διδάσκοντος του μαθήματος 

«Αναπτυξιακή ψυχολογία» στο πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Άργους κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.  

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην αξιολογική διαδικασία ορίστηκε με βάση τους παρόντες {38 

(88%) από 43 εγγεγραμμένους φοιτητές} στο μάθημα της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου 2015, στους 

οποίους ο ίδιος ο διδάσκων μοίρασε τα πρότυπα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση. Οι 

συμμετέχοντες  λοιπόν, ήταν 38 άτομα, άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτου ηλικίας, με την 

ιδιαιτερότητα όμως ότι είναι όλοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όντας φοιτητές του 

προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, που είναι και απαραίτητος όρος για συμμετοχή στο 

πρόγραμμα. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων διενεργήθηκε στο τμήμα Γ΄ του προγράμματος 

που συνολικά αριθμεί 43 φοιτητές.  

Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με χρήση του στατιστικού προγράμματος κοινωνικών 

επιστημών SPSS (Statistical Package for Social Sciences), απ’ όπου και εξήχθησαν τα διαγράμματα 

που θα ακολουθήσουν.  

Τα εκατοστιαία ποσοστά που αναφέρονται τόσο στον παρακάτω Πίνακα, όσο και στο παρακάτω 

κείμενο είναι προϊόντα στρογγυλοποίησης σε ακέραιους αριθμούς. Όσον αφορά τους αριθμούς στις 

κάθετες στήλες αποτελούν διαβάθμιση κλίμακας συμφωνίας ή μη με την δήλωση που γίνεται στην 

πρώτη στήλη. Αντιπροσωπεύουν με σειρά από 4 έως 0 το πόσο συμφωνεί ή διαφωνεί ο συμμετέχων 

με την ερώτηση - δήλωση και συγκεκριμένα οι τιμές είναι αντίστοιχα «Συμφωνώ απόλυτα (4), 

συμφωνώ (3), διαφωνώ (2), διαφωνώ απόλυτα (1) και δεν μπορώ να σχολιάσω (0)»  όπου η τιμή (0) 

στο SPSS έχει αντικατασταθεί από την τιμή (5) για λόγους τρόπου καταχώρησης δεδομένων στο 

στατιστικού πρόγραμμα. 
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ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ της Ανατροφοδότησης :  
Συμφωνώ 
Απόλυτα 

 
Εξαιρετική 

επίδοση 
4 

 
Συμφωνώ 

 
Πολύ 
καλή 

επίδοση 
3 

 
Διαφωνώ 

 
 

Μέτρια 
επίδοση 

2 

 
Διαφωνώ 
Απόλυτα 

 
Χαμηλή 
επίδοση 

1 

 
Δε μπορώ 

να 
σχολιάσω 

 
 

0 

 
Δεν 
απάντησ
αν την 
ερώτηση 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (προαιρετικό): % % % % % % 

Πραγματοποιήθηκε αλληλογνωριμία των εκπαιδευομένων 
μεταξύ τους και με τον  εκπαιδευτή; 

76% 24%     

Πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των μαθησιακών αναγκών 
και  των προσδοκιών σας; 

55% 42%   3%  

Προχωρήσατε από κοινού στη σύνταξη του «μαθησιακού 
συμβολαίου»; 

42% 50% 5%  3%  

1. ΣΤΟΧΟΙ   Εκπαιδευτικής συνάντησης:  
% 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

Έγιναν σαφείς οι μαθησιακοί στόχοι; 47% 42% 11%    

Είναι αυτοί οι στόχοι πλήρεις, κατά την άποψή σας; 26% 61% 13%    

Συνδέονται οι στόχοι  με πραγματικές ανάγκες σας; 39% 45% 10% 3% 3%  

Συνδέθηκε η παρεχόμενη γνώση  (θεωρία) με την 
καθημερινή πράξη; 

55% 34% 8% 3%   

Άλλο (Συμπληρώστε ένα δικό σας κριτήριο): 
Σε τι βαθμό μπορέσαμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας; 

      

2. ΜΕΘΟΔΟΣ υλοποίησης των στόχων: % % % % % % 

Είχατε εσείς ενεργό συμμετοχή;  32% 50% 18%    

Ήταν κατάλληλη η μέθοδος για τους συμμετέχοντες; 26% 47% 11%  8% 8% 

Άλλο (Συμπληρώστε ένα δικό σας κριτήριο): 
Παραδείγματα  

   
 
1 

   

  
Συμφωνώ 
Απόλυτα 

 
Εξαιρετική 

επίδοση 
4 

 
Συμφωνώ 

 
Πολύ 
καλή 

επίδοση 
3 

 
Διαφωνώ 

 
 

Μέτρια 
επίδοση 

2 

 
Διαφωνώ 
Απόλυτα 

 
Χαμηλή 
επίδοση 

1 

 
Δε μπορώ 

να 
σχολιάσω 

 
 

0 

 
Δεν 
απάντησ
αν την 
ερώτηση 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  υλοποίησης των στόχων: % % % % % % 

Έγινε οριοθέτηση των διαφόρων σταδίων; 32% 53% 10%   5% 

Υπήρχε ομαλή μετάβαση από στάδιο σε στάδιο; 29% 45% 21% 3%  3% 

Άλλο (Συμπληρώστε ένα δικό σας κριτήριο): 
Δεν υπήρχε σύνδεση του παρεχόμενου υλικού 

  1    

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:  % % % % % % 

Συνδέθηκαν  με τους μαθησιακούς στόχους; 53% 37% 10%    

Έγινε κατάλληλη χρήση της «Γλώσσας του σώματος»; 66% 29% 5%    

Χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα λόγια και ο τόνος της 
φωνής; 

66% 26% 5%  3%  

Άλλο (Συμπληρώστε ένα δικό σας κριτήριο): 
Έλλειψη βιβλίων 
Χρήση φυλλαδίων 

 
1 

 
 

1 

    

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ % % % % % % 
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Έγινε ανακεφαλαίωση των όσων αναφέρθηκαν; 53% 42% 5%    

Δημιουργήθηκαν προσδοκίες για νέα συνάντηση; 66% 24% 5% 3% 3%  

6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ για την 
επίτευξη των στόχων, π.χ. το ανά χείρας: 

% % % % % % 

Συνδέθηκε με τους στόχους; 50% 39% 11%    

Έχει εγκυρότητα και αξιοπιστία; 42% 47% 8%  3%  

Είναι αποδεκτό  από εσάς; 42% 47% 8% 3%   

Άλλο (Συμπληρώστε ένα δικό σας κριτήριο):       

  
Συμφωνώ 
Απόλυτα 

 
Εξαιρετική 

επίδοση 
4 

 
Συμφωνώ 

 
Πολύ 
καλή 

επίδοση 
3 

 
Διαφωνώ 

 
 

Μέτρια 
επίδοση 

2 

 
Διαφωνώ 
Απόλυτα 

 
Χαμηλή 
επίδοση 

1 

 
Δε μπορώ 

να 
σχολιάσω 

 
 

0 

 
Δεν 
απάντησ
αν την 
ερώτηση 

7.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: % % % % % % 

Διαφάνηκε η επιστημονική του επάρκεια; 81% 13% 3%  3%  

Δημιούργησε θετική σχέση με τους συμμετέχοντες; 70% 24% 3%  3%  

Δημιουργήθηκε ένα κλίμα εμπιστοσύνης; 55% 37% 5%  3%  

Έδειξε να αναγνωρίζει τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες; 42% 42% 13%   3% 

Είχε μεταδοτικότητα; 71% 26% 3%    

Έδειξε «Αυθεντικότητα» (και όχι αυθεντία); 76% 16% 5% 3%   

Έδειξε «Άνευ όρων αποδοχή του άλλου»; 61% 21% 11%  7%  

Έδειξε «Ενσυναίσθηση» (να «μπαίνει»στη θέση του 
«άλλου»);  

61% 21% 15%  3%  

Άλλο (Συμπληρώστε ένα δικό σας κριτήριο): 
Διαχείριση χρόνου  
Αναγνώριση δυσκολιών κατανόησης 

     
1 

 

7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:       

Α) Αποκτήσατε κάποιες νέες γνώσεις;          ΝΑΙ :34(89%).                                   ΟΧΙ :4(11%) 
Εάν ΝΑΙ, τότε μπορείτε να αναφέρετε 3 λέξεις - κλειδιά που συνδέονται με αυτές;  

 

Β) Αλλάξατε προς το καλύτερο κάποιον τρόπο σκέψης ή συναισθηματικής στάσης; 
ΝΑΙ:        31 (82%)         ΟΧΙ: 6  (16%) 
Εάν ΝΑΙ, τότε   μπορείτε να αναφέρετε μία τέτοια αλλαγή; 
Πριν τη συνάντηση θεωρούσα ότι : 
Μετά τη συνάντηση έμαθα πως:   
 

 

Γ) Αποκτήσατε κάποια νέα ή βελτιώσατε κάποια ήδη υπάρχουσα δεξιότητά σας; 
ΝΑΙ:    28 (74%)   ΟΧΙ: 8  (21%)   και 2 φοιτητές δεν απάντησαν 
Εάν ΝΑΙ, τότε   μπορείτε να  αναφέρατε ποια;  
 

 

8. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ: 
Μετά τη παρακολούθηση της συνάντησης η γενική εντύπωση είναι: 
Α) Σύμφωνη με τις προσδοκίες σας:  11(29%)     Β) Καλύτερη από τις προσδοκίες σας:  23 (61%) 
Γ) Χειρότερη από τις προσδοκίες σας:  4 (10%) 

 

9.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: 
Αναφερθείτε σε ένα, δύο ζητήματα, τα οποία δεν καλύφθηκαν σε αυτή την ενότητα και τα οποία θεωρείτε ότι θα 
έπρεπε να είχαν αναπτυχθεί:   απάντησαν 17 φοιτητές(45%)  

 

10. Γράψτε ελεύθερα ένα κείμενο προς τον εισηγητή: 
Απάντησαν 22 φοιτητές (58%)  
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3.5 Περιγραφή του δείγματος-Στατιστική Ανάλυση Απαντήσεων   

Μονομεταβλητές Αναλύσεις Nominal (Ονομαστικών) Μεταβλητών 

3.5.1 Εισαγωγική συνάντηση   

Ερώτηση: Πραγματοποιήθηκε αλληλογνωριμία, έγινε διερεύνηση των μαθησιακών αναγκών 

και προσδοκιών των εκπαιδευόμενων και προχώρησαν στην από κοινού σύνταξη του 

«μαθησιακού συμβολαίου»; 

Η πρώτη γνωριμία μεταξύ ενός εκπαιδευτικού και των ατόμων στα οποία θα απευθυνθεί ώστε να 

ξεκινήσει την εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολλή σημαντική, καθώς μέσα από την αλληλογνωριμία 

διερευνώνται οι μαθησιακές ανάγκες και προσδοκίες των εκπαιδευόμενων και  ταυτόχρονα 

δημιουργείται το «μαθησιακό συμβόλαιο» μεταξύ των δύο μερών. 

Στους Πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ότι:  

 Το 73,7% των ερωτηθέντων απάντησε πως πραγματοποιήθηκε η αλληλογνωριμία 

 Το 55,3% συμφωνεί απόλυτα πως έγινε διερεύνηση των μαθησιακών αναγκών και 

προσδοκιών και  

 Το 50% συμφωνεί πως έγινε η από κοινού σύνταξη του «μαθησιακού συμβολαίου» 
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Frequency: Συχνότητα  

Percent: Εκατοστιαίο ποσοστό % (απόλυτη συχνότητα)  

Valid Percent: Έγκυρο εκατοστιαίο ποσοστό % (σχετική συχνότητα) 

Cumulative Percent: Αθροιστικό ποσοστό % (αθροιστική σχετική συχνότητα) 

Αρχικά διαφαίνεται πως δεν υπάρχουν κενά στις απαντήσεις διότι τα missing είναι μηδέν. 

Έγκυρα (Valid) 38 

Mode (Επικρατούσα τιμή) 4 

Median (Διάμεσος, δηλαδή η τιμή που χωρίζει το δείγμα μας σε 2 ίσα μέρη από άποψη αριθμού 

παρατηρήσεων) 4 

Percentiles: Το ποσοστό 25% που αντιπροσωπεύει το 1ο τεταρτημόριο των παρατηρήσεων 

βρίσκεται στην κατηγορία 3 

 

Το ποσοστό 50% που είναι η διάμεσος βρίσκεται στην κατηγορία 4, ομοίως και το 75% στην 

κατηγορία 4. 

 

 

Πραγματοποιήθηκε αλληλογνωριμία των εκπαιδευομένων μεταξύ τους και με τον 

εκπαιδευτή; 

 Frequency
 

Percent
 

Valid 

Percent
 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
10 26,3 26,3 26,3 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
28 73,7 73,7 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Statistics 

Πραγματοποιήθηκε αλληλογνωριμία των εκπαιδευομένων μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτή;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 4,0000 

75 4,0000 
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Πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των μαθησιακών αναγκών και προσδοκιών σας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
16 42,1 42,1 42,1 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
21 55,3 55,3 97,4 

Δεν μπορώ να σχολιάσω 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Statistics 

Πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των μαθησιακών αναγκών και προσδοκιών σας;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 4,0000 

75 4,0000 
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Προχωρήσατε "από κοινού" στη σύνταξη του μαθησιακού συμβολαίου; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 2 5,3 5,3 5,3 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
19 50,0 50,0 55,3 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
16 42,1 42,1 97,4 

Δεν μπορώ να σχολιάσω 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Statistics 

Προχωρήσατε "από κοινού" στη σύνταξη του μαθησιακού συμβολαίου;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 3,0000 

Mode 3,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 3,0000 

75 4,0000 
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3.5.2 Στόχοι εκπαιδευτικής συνάντησης 

 

Ερώτηση: Πόσο σαφείς και πλήρεις ήταν για τον εκπαιδευόμενο οι στόχοι της εκπαιδευτικής 

συνάντησης; Συνδέθηκαν με τις πραγματικές τους ανάγκες και κατά πόσο η παρεχόμενη γνώση 

(θεωρία) συνδέθηκε με την καθημερινή πράξη; 

Η σαφήνεια των στόχων μιας διδασκαλίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια 

αξιολόγησης καθώς προσανατολίζει την διαδικασία μάθησης και διευκολύνει την καταγραφή της 

στην μνήμη. 

Επίσης η σύνδεση των στόχων με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων όπως και η σύνδεση της 

παρεχόμενης γνώσης με την καθημερινή πράξη αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχημένη 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στους Πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ότι: 

 Το 47,4% συμφωνεί απόλυτα πως οι μαθησιακοί στόχοι ήταν σαφείς 

 Το 57,9% συμφωνεί πως οι στόχοι ήταν πλήρεις 

 Το 44,7% συμφωνεί πως οι στόχοι συνδέθηκαν με τις πραγματικές τους ανάγκες 

 Το 55,3% συμφωνεί απόλυτα πως η παρεχόμενη γνώση συνδέθηκε με την καθημερινή 

πράξη. 
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Έγιναν σαφείς οι μαθησιακοί στόχοι; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 5 13,2 13,2 13,2 

Συμφωνώ (πολύ καλή επίδοση) 15 39,5 39,5 52,6 

Συμφωνώ απόλυτα (εξαιρετική 

επίδοση) 
18 47,4 47,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

Έγιναν σαφείς οι μαθησιακοί στόχοι;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 3,0000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 3,0000 

75 4,0000 

 

 

 



Πτυχιακή Εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016, Οικονόμου Μ-Πιπέρου Μ, 
«Αξιολόγηση Διδάσκοντος» 

 

 41 

 

 

 

Statistics 

Είναι αυτοί οι στόχοι πλήρεις κατά την άποψή σας;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 3,0000 

Mode 3,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 3,0000 

75 4,0000 

 

  

 

Είναι αυτοί οι στόχοι πλήρεις κατά την άποψή σας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 6 15,8 15,8 15,8 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
22 57,9 57,9 73,7 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
10 26,3 26,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
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Συνδέονται οι στόχοι με πραγματικές ανάγκες σας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα (χαμηλή 

επίδοση) 
1 2,6 2,6 2,6 

Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 4 10,5 10,5 13,2 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
17 44,7 44,7 57,9 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
15 39,5 39,5 97,4 

Δεν μπορώ να σχολιάσω 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Statistics 

Συνδέονται οι στόχοι με πραγματικές ανάγκες σας;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 3,0000 

Mode 3,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 3,0000 

75 4,0000 
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Συνδέθηκε η παρεχόμενη γνώση(θεωρία) με την καθημερινή πράξη; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα (χαμηλή 

επίδοση) 
1 2,6 2,6 2,6 

Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 3 7,9 7,9 10,5 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
13 34,2 34,2 44,7 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
21 55,3 55,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Statistics 

Συνδέθηκε η παρεχόμενη γνώση(θεωρία) με την καθημερινή πράξη;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 4,0000 

75 4,0000 
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3.5.3 Μέθοδος υλοποίησης των στόχων 

 

Ερώτηση: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση των στόχων σας βοήθησε να 

έχετε ενεργό συμμετοχή, ώστε να χαρακτηριστεί ως κατάλληλη για εσάς; 

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός παράγοντας καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης της μαθησιακής πρόσληψης των 

γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους και χαρακτηρίζει την επιστημονική επάρκεια και το 

διερευνητικό πνεύμα του εκπαιδευτικού. 

Από τους Πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ότι: 

 Το 50% των εκπαιδευόμενων συμφωνεί πως η μέθοδος τους βοήθησε να έχουν ενεργό 

συμμετοχή 

 Το 50% συμφωνεί πως η μέθοδος ήταν κατάλληλη για εκείνους 
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Είχατε εσείς ενεργό συμμετοχή; 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 7 18,4 18,4 18,4 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
19 50,0 50,0 68,4 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
12 31,6 31,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

Είχατε εσείς ενεργό συμμετοχή;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 3,0000 

Mode 3,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 3,0000 

75 4,0000 
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Ήταν κατάλληλη η μέθοδος για τους συμμετέχοντες; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 4 10,5 11,1 11,1 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
19 50,0 52,8 63,9 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
10 26,3 27,8 91,7 

Δεν μπορώ να σχολιάσω 3 7,9 8,3 100,0 

Total 36 94,7 100,0  

Missing System 2 5,3   

Total 38 100,0   

 

Statistics 

Ήταν κατάλληλη η μέθοδος για τους συμμετέχοντες;   

N Valid 36 

Missing 2 

Median 3,0000 

Mode 3,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 3,0000 

75 4,0000 
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3.5.4 Διαδικασία υλοποίησης των στόχων 
Ερώτηση: Κατά την διαδικασία υλοποίησης των στόχων έγινε οριοθέτηση μεταξύ των διαφόρων 

σταδίων και πόσο ομαλή ήταν η μετάβαση από στάδιο σε στάδιο; 

Σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει τα όρια των σταδίων να γίνονται εύκολα διακριτά ώστε η 

μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο να βοηθά τον εκπαιδευτή στη μετάδοση των γνώσεων και τον 

εκπαιδευόμενο στην απόλαυση της αφομοίωσης της γνώσης. 

Στους Πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ότι: 

 Το 50% συμφωνεί πως έγινε οριοθέτηση των διαφόρων σταδίων 

 Το 44,7% συμφωνεί πως έγινε ομαλή μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο 
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Statistics 

Έγινε οριοθέτηση των διαφόρων σταδίων;   

N Valid 36 

Missing 2 

Median 3,0000 

Mode 3,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 3,0000 

75 4,0000 

 

 

 

Έγινε οριοθέτηση των διαφόρων σταδίων; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 4 10,5 11,1 11,1 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
19 50,0 52,8 63,9 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
12 31,6 33,3 97,2 

43,00 1 2,6 2,8 100,0 

Total 36 94,7 100,0  

Missing System 2 5,3   

Total 38 100,0   
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Statistics 

Υπήρχε ομαλή μετάβαση από στάδιο σε στάδιο;   

N Valid 37 

Missing 1 

Median 3,0000 

Mode 3,00 

Percentiles 25 2,5000 

50 3,0000 

75 4,0000 

 

 

 

Υπήρχε ομαλή μετάβαση από στάδιο σε στάδιο; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα (χαμηλή 

επίδοση) 
1 2,6 2,7 2,7 

Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 8 21,1 21,6 24,3 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
17 44,7 45,9 70,3 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
11 28,9 29,7 100,0 

Total 37 97,4 100,0  

Missing System 1 2,6   

Total 38 100,0   



Πτυχιακή Εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016, Οικονόμου Μ-Πιπέρου Μ, 
«Αξιολόγηση Διδάσκοντος» 

 

 50 

3.5.5 Εκπαιδευτικά μέσα 

Ερώτηση: Κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα εκπαιδευτικά μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν συνδέθηκαν με τους μαθησιακούς στόχους; Σε ποιο βαθμό έγινε κατάλληλη 

χρήση της «γλώσσας του σώματος» και αν χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα λόγια και ο τόνος 

της φωνής; 

Η διαδικασία της επικοινωνίας διακρίνεται σε δύο είδη, στην λεκτική όπου χρησιμοποιούνται τα 

λόγια και ο τόνος της φωνής και στην μη λεκτική όπου ενεργό συμμετοχή έχει η «γλώσσα του 

σώματος» δηλαδή την εικόνα που κάποιος παρουσιάζει με την στάση του σώματός του. 

Έρευνες έχουν δείξει πως το ποσοστό που καταλαμβάνει το κάθε είδος επικοινωνίας σε οποιαδήποτε 

επαφή και δραστηριότητα των ατόμων είναι για τη λεκτική επικοινωνία: λόγια 8%, τόνος της φωνής 

37% και για την μη λεκτική επικοινωνία: «γλώσσα του σώματος» 55%. 

 Άρα για κάθε στοιχείο της επικοινωνίας πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα με σημαντική 

επικέντρωση στην «γλώσσα του σώματος» όπου τα μηνύματα μεταφέρονται πιο άμεσα και 

αποτελεσματικά. 

Στους παρακάτω Πίνακες φαίνεται ότι:  

 Το 52,6% συμφωνεί απόλυτα πως συνδέθηκαν τα εκπαιδευτικά μέσα με τους μαθησιακούς 

στόχους 

 Το 65,8% συμφωνεί  απόλυτα πως έγινε η κατάλληλη χρήση της «γλώσσας του σώματος» 

 Το 65,8% συμφωνεί επίσης απόλυτα πως χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα τα λόγια και ο τόνος 

της φωνής 
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Συνδέθηκαν τα εκπαιδευτικά μέσα με τους μαθησιακούς στόχους; 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 4 10,5 10,5 10,5 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
14 36,8 36,8 47,4 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
20 52,6 52,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

Συνδέθηκαν τα εκπαιδευτικά μέσα με τους μαθησιακούς στόχους;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 4,0000 

75 4,0000 
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Statistics 

Έγινε κατάλληλη χρήση της "γλώσσας του σώματος";   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 4,0000 

75 4,0000 

 

  

Έγινε κατάλληλη χρήση της "γλώσσας του σώματος"; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 2 5,3 5,3 5,3 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
11 28,9 28,9 34,2 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
25 65,8 65,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
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Χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα λόγια και ο τόνος της φωνής; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 2 5,3 5,3 5,3 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
10 26,3 26,3 31,6 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
25 65,8 65,8 97,4 

Δεν μπορώ να σχολιάσω 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Statistics 

Χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα λόγια και ο τόνος της φωνής;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 4,0000 

75 4,0000 
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3.5.6 Επίλογος 

 

Ερώτηση: Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας έγινε ανακεφαλαίωση των όσων 

αναφέρθηκαν και δημιουργήθηκαν προσδοκίες για νέα συνάντηση; 

Είναι σημαντικό με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας να γίνεται ανακεφαλαίωση ώστε 

να μπορεί να συγκεντρωθεί η διδασκόμενη ύλη και να δημιουργηθούν προσδοκίες για επόμενη 

συνάντηση  

Από τους Πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ότι: 

 Το 52,6% συμφωνεί απόλυτα πως έγινε ανακεφαλαίωση των όσων αναφέρθηκαν 

 Το 65,8% συμφωνεί απόλυτα πως δημιουργήθηκαν προσδοκίες για επόμενη συνάντηση  
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Έγινε ανακεφαλαίωση των όσων αναφέρθηκαν; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 2 5,3 5,3 5,3 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
16 42,1 42,1 47,4 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
20 52,6 52,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

Έγινε ανακεφαλαίωση των όσων αναφέρθηκαν;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 4,0000 

75 4,0000 
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Δημιουργήθηκαν προσδοκίες για νέα συνάντηση; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα (χαμηλή 

επίδοση) 
1 2,6 2,6 2,6 

Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 2 5,3 5,3 7,9 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
9 23,7 23,7 31,6 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
25 65,8 65,8 97,4 

Δεν μπορώ να σχολιάσω 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Statistics 

Δημιουργήθηκαν προσδοκίες για νέα συνάντηση;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 4,0000 

75 4,0000 
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3.5.7 Μέθοδος ανατροφοδότησης από ερωτώμενους 

 

Ερώτηση: Συνδέθηκε η μέθοδος ανατροφοδότησης με τους στόχους της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας; Είχε εγκυρότητα και αξιοπιστία και κατά πόσο έγινε αποδεκτή από τους 

συμμετέχοντες; 

Η μέθοδος ανατροφοδότησης που επιλέγεται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί βασικό 

κριτήριο αξιολόγησης τόσο των αποτελεσμάτων που φέρνει η εκπαιδευτική διαδικασία στην επίτευξη 

των στόχων της όσο και των τρόπων και μεθόδων που ο ίδιος ο εκπαιδευτικός υιοθετεί για την 

πραγματοποίηση αυτών των στόχων. 

Από τους Πίνακες φαίνεται ότι: 

 Το 50% συμφωνεί απόλυτα ότι η μέθοδος ανατροφοδότησης συνδέθηκε με τους στόχους 

 Το 47,4% συμφωνεί πως η μέθοδος έχει εγκυρότητα και αξιοπιστία  

 Το 47,4% συμφωνεί πως ήταν αποδεκτή για εκείνους 
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Η μέθοδος ανατροφοδότησης από εσάς συνδέθηκε με τους στόχους; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 4 10,5 10,5 10,5 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
15 39,5 39,5 50,0 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
19 50,0 50,0 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

Η μέθοδος ανατροφοδότησης από εσάς συνδέθηκε με τους στόχους;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 3,5000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 3,5000 

75 4,0000 
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Η μέθοδος ανατροφοδότησης από εσάς έχει εγκυρότητα και αξιοπιστία; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 

 
3 7,9 7,9 7,9 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 

 

18 47,4 47,4 55,3 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 

 

16 42,1 42,1 97,4 

Δεν μπορώ να σχολιάσω 

 
1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Statistics 

Η μέθοδος ανατροφοδότησης από εσάς έχει εγκυρότητα και αξιοπιστία;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 3,0000 

Mode 3,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 3,0000 

75 4,0000 
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Statistics 

Η μέθοδος ανατροφοδότησης είναι αποδεκτή από εσάς;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 3,0000 

Mode 3,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 3,0000 

75 4,0000 

 

 

 

Η μέθοδος ανατροφοδότησης είναι αποδεκτή από εσάς; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα (χαμηλή 

επίδοση) 
1 2,6 2,6 2,6 

Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 3 7,9 7,9 10,5 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
18 47,4 47,4 57,9 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
16 42,1 42,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
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3.5.8 Εισηγητής 
Ερώτημα: Βασικά χαρακτηριστικά του εισηγητή όπως η επιστημονική του επάρκεια, η θετική 

σχέση που δημιουργεί με τους συμμετέχοντες, το κλίμα εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ 

όλων των συναλλασσόμενων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η αναγνώριση των εκπαιδευτικών 

αναγκών των εκπαιδευόμενων, η μεταδοτικότητα, η αυθεντικότητα( και όχι η αυθεντία), η 

ενσυναίσθηση του εκπαιδευτικού και η ιδιότητα της άνευ όρων αποδοχής του άλλου, κατά την 

κρίση των εκπαιδευόμενων, αποτελεί ένα ακόμη κριτήριο αξιολόγησης μιας επιμορφωτικής 

παρέμβασης; Και αν ναι σε ποιο βαθμό; 

Σύμφωνα με την θεωρία της κοινωνικογνωστικής μάθησης, ή μάθησης μέσω της μίμησης προτύπων 

του Bandura το πόσο σημαντικός θεωρείται ο ‘Άλλος’’ και στην συγκεκριμένη περίπτωση ο 

εισηγητής κ. Τσίρος Χαράλαμπος αντανακλά το μέγεθος της επιρροής του ως προτύπου μίμησης 

στον εκπαιδευόμενο και άρα στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Στους Πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ότι: 

 Το 81,6% συμφωνεί απόλυτα πως διαφάνηκε η επιστημονική επάρκεια του εισηγητή, ενώ 

συνολικά σε ποσοστό 94,8% απάντησε πως διαφάνηκε η επιστημονική επάρκεια με πολύ 

καλή έως εξαιρετική επίδοση 

 Το 71,1% συμφωνεί απόλυτα πως ο εισηγητής δημιούργησε θετική σχέση με τους 

συμμετέχοντες, ενώ σε συνολικό ποσοστό 94,8% συμφωνεί πως είχε πολύ καλή έως 

εξαιρετική επίδοση στο σημείο αυτό 

 Το 55,3% συμφωνεί απόλυτα πως ο εισηγητής δημιούργησε κλίμα εμπιστοσύνης, ενώ σε 

συνολικό ποσοστό 89,5% θεωρεί πως πολύ καλή έως εξαιρετική επίδοση διαφάνηκε στη 

συγκεκριμένη διαδικασία 

 Το 84,2% των ερωτηθέντων απάντησε πως σε βαθμό πολύ καλή έως εξαιρετική επίδοση, ο 

εισηγητής έδειξε ν’ αναγνωρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

 Το 71,1% συμφωνεί απόλυτα πως ο εισηγητής είχε μεταδοτικότητα, ενώ σε συνολικό 

ποσοστό 97,4% πιστεύει πως η επίδοσή του στο συγκεκριμένο θέμα ήταν πολύ καλή έως 

εξαιρετική  

 Το 76,3% συμφωνεί απόλυτα πως ο εισηγητής έδειξε Αυθεντικότητα και όχι Αυθεντία, ενώ 

σε συνολικό ποσοστό 92,1% συμφωνεί πως έδειξε πολύ καλή έως εξαιρετική επίδοση 

 Το 60,5% συμφωνεί απόλυτα πως ο εισηγητής έδειξε άνευ όρων αποδοχή του άλλου, ενώ σε 

συνολικό ποσοστό 81,6% συμφωνεί πως έδειξε πολύ καλή έως εξαιρετική επίδοση 
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 Το 60,5% συμφωνεί απόλυτα πως ο εισηγητής έδειξε ενσυναίσθηση και σε συνολικό ποσοστό 

της τάξεως του 81,6% συμφωνεί πως ο εισηγητής είχε πολύ καλή έως εξαιρετική επίδοση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαφάνηκε η επιστημονική επάρκεια του εισηγητή; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 1 2,6 2,6 2,6 

Συμφωνώ (πολύ καλή επίδοση) 5 13,2 13,2 15,8 

Συμφωνώ απόλυτα (εξαιρετική 

επίδοση) 
31 81,6 81,6 97,4 

Δεν μπορώ να σχολιάσω 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Statistics 

Διαφάνηκε η επιστημονική επάρκεια του εισηγητή;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 4,0000 

50 4,0000 

75 4,0000 
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Δημιούργησε ο εισηγητής θετική σχέση με τους συμμετέχοντες; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 1 2,6 2,6 2,6 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
9 23,7 23,7 26,3 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
27 71,1 71,1 97,4 

Δεν μπορώ να σχολιάσω 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Statistics 

Δημιούργησε ο εισηγητής θετική σχέση με τους συμμετέχοντες;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 4,0000 

75 4,0000 
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Δημιούργησε ο εισηγητής κλίμα εμπιστοσύνης; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 3 7,9 7,9 7,9 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
13 34,2 34,2 42,1 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
21 55,3 55,3 97,4 

Δεν μπορώ να σχολιάσω 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Statistics 

Δημιούργησε ο εισηγητής κλίμα εμπιστοσύνης;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 4,0000 

75 4,0000 
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Έδειξε ν' αναγνωρίζει ο εισηγητής τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 5 13,2 13,5 13,5 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
16 42,1 43,2 56,8 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
16 42,1 43,2 100,0 

Total 37 97,4 100,0  

Missing System 1 2,6   

Total 38 100,0   

Statistics 

Έδειξε ν' αναγνωρίζει ο εισηγητής τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες;   

N Valid 37 

Missing 1 

Median 3,0000 

Mode 3,00
a
 

Percentiles 25 3,0000 

50 3,0000 

75 4,0000 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Είχε ο εισηγητής μεταδοτικότητα; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 1 2,6 2,6 2,6 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
10 26,3 26,3 28,9 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
27 71,1 71,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Statistics 

Είχε ο εισηγητής μεταδοτικότητα;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 4,0000 

75 4,0000 
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Statistics 

Έδειξε ο εισηγητής αυθεντικότητα (και όχι αυθεντία);   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 3,7500 

50 4,0000 

75 4,0000 

 

  

Έδειξε ο εισηγητής αυθεντικότητα (και όχι αυθεντία); 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα (χαμηλή 

επίδοση) 
1 2,6 2,6 2,6 

Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 2 5,3 5,3 7,9 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
6 15,8 15,8 23,7 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
29 76,3 76,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
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Έδειξε ο εισηγητής "άνευ όρων αποδοχή του άλλου"; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 4 10,5 10,5 10,5 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
8 21,1 21,1 31,6 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
23 60,5 60,5 92,1 

Δεν μπορώ να σχολιάσω 3 7,9 7,9 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

Έδειξε ο εισηγητής "άνευ όρων αποδοχή του άλλου";   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 4,0000 

75 4,0000 
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Έδειξε ο εισηγητής ενσυναίσθηση (να μπαίνει στη θέση του άλλου); 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ (μέτρια επίδοση) 6 15,8 15,8 15,8 

Συμφωνώ (πολύ καλή 

επίδοση) 
8 21,1 21,1 36,8 

Συμφωνώ απόλυτα 

(εξαιρετική επίδοση) 
23 60,5 60,5 97,4 

Δεν μπορώ να σχολιάσω 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

Έδειξε ο εισηγητής ενσυναίσθηση (να μπαίνει στη θέση του άλλου);   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 4,0000 

75 4,0000 
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3.5.9 Αποτελέσματα 

Ερώτηση: Από την παρακολούθηση των μαθημάτων θεωρείτε ότι αποκτήσατε νέες γνώσεις; 

Αλλάξατε προς το καλύτερο κάποιον τρόπο σκέψης ή συναισθηματικής στάσης; Αποκτήσατε 

κάποια νέα ή βελτιώσατε μια ήδη υπάρχουσα δεξιότητά σας; 

 

Μια ακόμη παράμετρος αξιολόγησης μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία από την φύση της 

αποσκοπεί στο να προσφέρει όχι μόνο γνώσεις σε εκπαιδευτικό επίπεδο αλλά δημιουργεί στάσεις και 

δεξιότητες σε προσωπικό επίπεδο. 

Θέτει επομένως το θέμα του κατά πόσο θεωρεί ο εκπαιδευόμενος ότι μια τέτοια εκπαιδευτική-

επιμορφωτική διαδικασία του φάνηκε χρήσιμη στην προσωπική του ζωή. 

 

Στους Πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ότι: 

 Το 89,5% των εκπαιδευόμενων θεωρεί πως απέκτησε νέες γνώσεις μέσα από την 

συγκεκριμένη επιμόρφωση 

 Το 81,6% απάντησε πως άλλαξε προς το καλύτερο κάποιον τρόπο σκέψης ή 

συναισθηματικής στάσης 

 Το 73,7% απάντησε πως απέκτησε κάποια νέα ή βελτίωσε μια ήδη υπάρχουσα δεξιότητά του  
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Αποκτήσατε νέες γνώσεις; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 34 89,5 89,5 89,5 

ΟΧΙ 4 10,5 10,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

Αποκτήσατε νέες γνώσεις;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 1,0000 

Mode 1,00 

Percentiles 25 1,0000 

50 1,0000 

75 1,0000 



Πτυχιακή Εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016, Οικονόμου Μ-Πιπέρου Μ, 
«Αξιολόγηση Διδάσκοντος» 

 

 72 

 

Αλλάξατε προς το καλύτερο κάποιο τρόπο σκέψης ή συναισθηματικής στάσης; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 31 81,6 83,8 83,8 

ΟΧΙ 6 15,8 16,2 100,0 

Total 37 97,4 100,0  

Missing System 1 2,6   

Total 38 100,0   

 

Statistics 

Αλλάξατε προς το καλύτερο κάποιο τρόπο σκέψης ή συναισθηματικής στάσης;   

N Valid 37 

Missing 1 

Median 1,0000 

Mode 1,00 

Percentiles 25 1,0000 

50 1,0000 

75 1,0000 

 

 

 



Πτυχιακή Εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016, Οικονόμου Μ-Πιπέρου Μ, 
«Αξιολόγηση Διδάσκοντος» 

 

 73 

 

 

 

Αποκτήσατε κάποια νέα ή βελτιώσατε κάποια ήδη υπάρχουσα δεξιότητά σας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 28 73,7 77,8 77,8 

ΟΧΙ 8 21,1 22,2 100,0 

Total 36 94,7 100,0  

Missing System 2 5,3   

Total 38 100,0   

 

Statistics 

Αποκτήσατε κάποια νέα ή βελτιώσατε κάποια ήδη υπάρχουσα δεξιότητά σας;   

N Valid 36 

Missing 2 

Median 1,0000 

Mode 1,00 

Percentiles 25 1,0000 

50 1,0000 

75 1,0000 
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3.5.10 Γενική εντύπωση 

 

Ερώτηση: Ποιες ήταν οι προσδοκίες που αποκομίσατε με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας; 

Στην ερώτηση αυτή επιχειρείται μια αποτίμηση της συνολικής ικανοποίησης από την 

παρακολούθηση της επιμορφωτικής διαδικασίας παρουσιάζοντας την γενική εντύπωση των 

συμμετεχόντων και πόσο αυτή δημιούργησε προσδοκίες σύμφωνες ή όχι με αυτές που περίμεναν. 

Από τον παρακάτω Πίνακα φαίνεται ότι:  

Το 60,5% των ερωτώμενων απάντησε πως η γενική εντύπωση που αποκόμισε ήταν καλύτερη από τις 

προσδοκίες του, ενώ σε συνολικό ποσοστό της τάξεως του 71% απάντησε πως η γενική εντύπωση 

ήταν σύμφωνη ή καλύτερη από τις προσδοκίες του 

 

 

 

 

 

Ποια ήταν η γενική εντύπωση μετά τη συνάντηση; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σύμφωνη με τις προσδοκίες σας 11 28,9 28,9 28,9 

Καλύτερη από τις προσδοκίες 

σας 
23 60,5 60,5 89,5 

Χειρότερη από τις προσδοκίες 

σας 
4 10,5 10,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

Ποια ήταν η γενική εντύπωση μετά τη συνάντηση;   

N Valid 38 

Missing 0 

Median 2,0000 

Mode 2,00 

Percentiles 25 1,0000 

50 2,0000 

75 2,0000 
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3.5.11 Λέξεις-κλειδιά 

 

Ερώτηση: Ποιες λέξεις-κλειδιά χρησιμοποίησαν περισσότερο οι εκπαιδευόμενοι για να 

αναφέρουν αν απέκτησαν νέες γνώσεις μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία 

Από τον παρακάτω Πίνακα φαίνεται ότι: 

Το σύνολο (100%) των ερωτώμενων απάντησε με λέξεις κλειδιά για να δηλώσει την προσφορά του 

εκπαιδευτή στην απόκτηση νέων γνώσεων.  

Το 10,5% απάντησε πως απέκτησε  γνώσεις για να θέσει τους σκοπούς και τους στόχους του υπό νέο 

πρίσμα διαδικασιών ώστε να καταφέρει να τους πετύχει. 

Το 23,7% επί του συνολικού ποσοστού των ερωτηθέντων δήλωσε πως απέκτησε ενσυναίσθηση, 

δηλαδή ανέπτυξε την ικανότητα να μπαίνει στην θέση του άλλου, γνώσεις και απόλαυσε την 

διαδικασία χαρακτηρίζοντάς την ως συν-ουσία. 
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Λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ενσυναίσθηση 3 7,9 8,8 8,8 

Γνώσεις 3 7,9 8,8 17,6 

Δεξιότητες 1 2,6 2,9 20,6 

Αυτοαξιολόγηση 1 2,6 2,9 23,5 

Συνουσία 3 7,9 8,8 32,4 

Σκοποί-στόχοι 4 10,5 11,8 44,1 

Συναίσθημα 1 2,6 2,9 47,1 

Σκέψη 2 5,3 5,9 52,9 

Άλλο 16 42,1 47,1 100,0 

Total 34 89,5 100,0  

Missing System 4 10,5   

Total 38 100,0   

 

Statistics 

Λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους   

N Valid 34 

Missing 4 

Median 9,0000 

Mode 10,00 

Percentiles 25 5,7500 

50 9,0000 

75 10,0000 
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3.5.12 Προτάσεις για το μέλλον  

Ερώτηση: Αναφερθείτε σε ένα, δύο ζητήματα που δεν καλύφθηκαν στην συγκεκριμένη ενότητα 

και θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είχαν αναπτυχθεί. 

Με την συγκεκριμένη ερώτηση επιχειρείται να εντοπιστούν θέματα που ενδιαφέρουν τους 

εκπαιδευόμενους τα οποία δεν αναφέρθηκαν κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας έτσι 

ώστε να ενημερωθεί ο εισηγητής για ενδεχόμενη παρουσίασή τους σε επόμενες επιμορφώσεις. 

Από τον παρακάτω Πίνακα φαίνεται ότι: 

Το 63,2% των ερωτηθέντων δεν το ενδιαφέρει να αναφέρει ζητήματα διότι πιστεύει ότι ο εισηγητής 

ήταν σε θέση να καλύψει τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες σε γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες. 

Το 36,8% δήλωσε ότι το ενδιαφέρει να αναφερθεί ο εισηγητής επιπλέον σε άλλα θέματα 

Σας ενδιαφέρει ν' αναφέρετε ένα δυο ζητήματα τα οποία δεν καλύφθηκαν σε αυτήν την ενότητα; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Με ενδιαφέρει ν' αναφέρω 14 36,8 36,8 36,8 

Δεν με ενδιαφέρει διότι 

καλύφθηκα 
24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

 

Statistics 

Σας ενδιαφέρει ν' αναφέρετε ένα δυο ζητήματα 

τα οποία δεν καλύφθηκαν σε αυτήν την 

ενότητα;   

N Valid 38 

Missin

g 
0 

Median 2,0000 

Mode 2,00 

Percentil

es 

25 1,0000 

50 2,0000 

75 2,0000 
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3.5.13 Ελεύθερο κείμενο προς τον εισηγητή  
Ερώτηση: Γράψε ένα ελεύθερο σχόλιο προς τον εισηγητή 

Με την ερώτηση αυτή προκαλούμε την ελεύθερη έκφραση των εκπαιδευόμενων για το πρόσωπο του 

εισηγητή, διότι  βασιζόμαστε στην γενικότερη στάση του ίδιου του εκπαιδευτικού κ. Τσίρου 

Χαράλαμπου και υιοθετώντας κατά γενική ομολογία (σε ποσοστό 100% από τη δήλωση των 

εκπαιδευόμενων ότι με την χρήση Λέξεων - κλειδιών διαφάνηκε η απόκτηση νέων γνώσεων) ότι στη 

Ζωή και την Διαπροσωπική Επικοινωνία δεν υπάρχει αποτυχία παρά μόνο ανατροφοδότηση που 

καλό είναι να θεωρείται ως εφαλτήριο για συνεχή πρόοδο και επιτυχίες. 

`Από τον Πίνακα φαίνεται ότι:  

Το 52,6% αναφέρθηκε στο ελεύθερο κείμενο με θετικά σχόλια για τον εισηγητή γεγονός που 

επαυξάνει την ευθύνη του απέναντι στους εκπαιδευόμενους και στο επιμορφωτικό πρόγραμμα της 

ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Τα κείμενα με τα λόγια των εκπαιδευόμενων από τα οποία προκύπτουν οι ποιοτικές αναλύσεις που 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια για τον εισηγητή 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Θετικά σχόλια 20 52,6 90,9 90,9 

Ουδέτερα σχόλια 2 5,3 9,1 100,0 

Total 22 57,9 100,0  

Missing System 16 42,1   

Total 38 100,0   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Statistics 

Σχόλια για τον εισηγητή   

N Valid 22 

Missing 16 

Median 1,0000 

Mode 1,00 

Percentiles 25 1,0000 

50 1,0000 

75 1,0000 
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3.6 Έλεγχος καλής προσαρμογής (Goodness of fit tests)1 
Προκειμένου να έχουμε μια πρώτη εποπτική εικόνα για τα δεδομένα μας εφαρμόσαμε το test 

Kolmogorov-Smirnov για να ελέγξουμε αν η κατανομή μιας μεταβλητής είναι συμβατή με την 

κανονική και κατασκευάστηκαν τα αντίστοιχα διαγράμματα P-Plot2. Μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε 

αν το δείγμα μας προέρχεται από μια κανονική κατανομή 3 . Από την μελέτη των γραφημάτων 

αναφορικά με το αν τα σημεία βρίσκονται κοντά στην διαγώνιο (και τυχαία γύρω από αυτή), οπότε 

μπορεί να θεωρηθεί ότι τα δεδομένα προέρχονται από την κανονική κατανομή, δεν 

παρατηρήθηκε κάτι μη αναμενόμενο. Παρατίθενται τα σχετικά γραφήματα στο παράρτημα 2. 

 

                                                           
1
 Εξεύρεση πληροφορίας σχετικά με την μορφή της κατανομής από την οποία προέρχεται ένα τυχαίο δείγμα 

 
2
 Γράφημα ελέγχου προέλευσης δείγματος από συγκεκριμένη κατανομή  

3
 Χρησιμοποιείται ως μια πρώτη προσέγγιση για να περιγράφουν τυχαίες μεταβλητές πραγματικών τιμών, οι 

οποίες τείνουν να συγκεντρώνονται γύρω από μια μέση τιμή. Αποτελεί την πιο σημαντική κατανομή της 
Στατιστικής Μεθοδολογίας 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Πραγματοποιήθηκε 

αλληλογνωριμία 

των 

εκπαιδευομένων 

μεταξύ τους και με 

τον εκπαιδευτή; 

Πραγματοποιήθηκε 

διερεύνηση των 

μαθησιακών 

αναγκών και 

προσδοκιών σας; 

Προχωρήσατε "από 

κοινού" στη σύνταξη 

του μαθησιακού 

συμβολαίου; 

N 38 38 38 

Normal Parameters
a,b

 Mean 3,7368 3,6053 3,4211 

Std. Deviation ,44626 ,54720 ,64228 

Most Extreme Differences Absolute ,459 ,344 ,297 

Positive ,278 ,287 ,297 

Negative -,459 -,344 -,264 

Test Statistic ,459 ,344 ,297 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 ,000

c
 ,000

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data.          c. Lilliefors Significance Correction 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Έγιναν σαφείς οι 

μαθησιακοί 

στόχοι; 

Είναι αυτοί οι 

στόχοι πλήρεις 

κατά την άποψή 

σας; 

Συνδέονται οι 

στόχοι με 

πραγματικές 

ανάγκες σας; 

Συνδέθηκε η 

παρεχόμενη 

γνώση(θεωρία) με 

την καθημερινή 

πράξη; 

N 38 38 38 38 

Normal Parameters
a,b

 Mean 3,3421 3,1053 3,2895 3,4211 

Std. Deviation ,70811 ,64889 ,80229 ,75808 

Most Extreme Differences Absolute ,297 ,301 ,233 ,330 

Positive ,212 ,301 ,220 ,223 

Negative -,297 -,278 -,233 -,330 

Test Statistic ,297 ,301 ,233 ,330 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 ,000

c
 ,000

c
 ,000

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data.  c. Lilliefors Significance Correction 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Είχατε εσείς 

ενεργό 

συμμετοχή; 

Ήταν κατάλληλη 

η μέθοδος για 

τους 

συμμετέχοντες; 

N 38 36 

Normal Parameters
a,b

 Mean 3,1316 3,3333 

Std. Deviation ,70408 ,79282 

Most Extreme Differences Absolute ,258 ,302 

Positive ,258 ,302 

Negative -,242 -,226 

Test Statistic ,258 ,302 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 ,000

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data.    c. Lilliefors Significance Correction. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Έγινε οριοθέτηση 

των διαφόρων 

σταδίων; 

Υπήρχε ομαλή 

μετάβαση από 

στάδιο σε στάδιο; 

N 36 37 

Normal Parameters
a,b

 Mean 4,3333 3,0270 

Std. Deviation 6,65904 ,79884 

Most Extreme Differences Absolute ,492 ,243 

Positive ,492 ,216 

Negative -,363 -,243 

Test Statistic ,492 ,243 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 ,000

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data.     c. Lilliefors Significance Correction 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Συνδέθηκαν τα 

εκπαιδευτικά μέσα 

με τους 

μαθησιακούς 

στόχους; 

Έγινε κατάλληλη 

χρήση της 

"γλώσσας του 

σώματος"; 

Χρησιμοποιήθηκαν 

τα κατάλληλα λόγια 

και ο τόνος της 

φωνής; 

N 38 38 38 

Normal Parameters
a,b

 Mean 3,4211 3,6053 3,6579 

Std. Deviation ,68306 ,59455 ,62715 

Most Extreme Differences Absolute ,328 ,405 ,392 

Positive ,205 ,253 ,266 

Negative -,328 -,405 -,392 

Test Statistic ,328 ,405 ,392 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 ,000

c
 ,000

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Η μέθοδος 

ανατροφοδότηση

ς από εσάς 

συνδέθηκε με 

τους στόχους; 

Η μέθοδος 

ανατροφοδότηση

ς από εσάς έχει 

εγκυρότητα και 

αξιοπιστία; 

Η μέθοδος 

ανατροφοδότηση

ς είναι αποδεκτή 

από εσάς; 

N 38 38 38 

Normal Parameters
a,b

 Mean 3,3947 3,3947 3,2895 

Std. Deviation ,67941 ,67941 ,73182 

Most Extreme Differences Absolute ,314 ,272 ,255 

Positive ,219 ,272 ,233 

Negative -,314 -,261 -,255 

Test Statistic ,314 ,272 ,255 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 ,000

c
 ,000

c
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Έγινε 

ανακεφαλαίωση 

των όσων 

αναφέρθηκαν; 

Δημιουργήθηκαν 

προσδοκίες για 

νέα συνάντηση; 

N 38 38 

Normal Parameters
a,b

 Mean 3,4737 3,6053 

Std. Deviation ,60345 ,75479 

Most Extreme Differences Absolute ,335 ,384 

Positive ,257 ,274 

Negative -,335 -,384 

Test Statistic ,335 ,384 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 ,000

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data.      c. Lilliefors Significance Correction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Διαφάνηκε η 

επιστημονική 

επάρκεια του 

εισηγητή; 

Δημιούργησε ο 

εισηγητής θετική 

σχέση με τους 

συμμετέχοντες; 

Δημιούργησε ο 

εισηγητής κλίμα 

εμπιστοσύνης; 

Έδειξε ν' 

αναγνωρίζει ο 

εισηγητής τις 

εκπαιδευτικές σας 

ανάγκες; 

N 38 38 38 37 

Normal Parameters
a,b

 Mean 3,8421 3,7368 3,5263 3,2973 

Std. Deviation ,49464 ,55431 ,68721 ,70178 

Most Extreme Differences Absolute ,467 ,419 ,334 ,274 

Positive ,348 ,291 ,219 ,232 

Negative -,467 -,419 -,334 -,274 

Test Statistic ,467 ,419 ,334 ,274 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 ,000

c
 ,000

c
 ,000

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Είχε ο εισηγητής 

μεταδοτικότητα; 

Έδειξε ο 

εισηγητής 

αυθεντικότητα (και 

όχι αυθεντία); 

Έδειξε ο 

εισηγητής "άνευ 

όρων αποδοχή 

του άλλου"; 

Έδειξε ο 

εισηγητής 

ενσυναίσθηση (να 

μπαίνει στη θέση 

του άλλου); 

N 38 38 38 38 

Normal Parameters
a,b

 Mean 3,6842 3,6579 3,6579 3,5000 

Std. Deviation ,52532 ,70811 ,78072 ,79695 

Most Extreme Differences Absolute ,437 ,449 ,354 ,366 

Positive ,274 ,315 ,252 ,239 

Negative -,437 -,449 -,354 -,366 

Test Statistic ,437 ,449 ,354 ,366 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 ,000

c
 ,000

c
 ,000

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 



Πτυχιακή Εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016, Οικονόμου Μ-Πιπέρου Μ, 
«Αξιολόγηση Διδάσκοντος» 

 

 87 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Αποκτήσατε νέες 

γνώσεις; 

Αλλάξατε προς το 

καλύτερο κάποιο 

τρόπο σκέψης ή 

συναισθηματικής 

στάσης; 

Αποκτήσατε 

κάποια νέα ή 

βελτιώσατε 

κάποια ήδη 

υπάρχουσα 

δεξιότητά σας; 

N 38 37 36 

Normal Parameters
a,b

 Mean 1,1053 1,1622 1,2222 

Std. Deviation ,31101 ,37368 ,42164 

Most Extreme Differences Absolute ,527 ,506 ,479 

Positive ,527 ,506 ,479 

Negative -,368 -,332 -,299 

Test Statistic ,527 ,506 ,479 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 ,000

c
 ,000

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Ποια ήταν η 

γενική 

εντύπωση μετά 

τη συνάντηση; 

Λέξεις-κλειδιά 

που 

χρησιμοποιήθηκ

αν από τους 

εκπαιδευόμενου

ς 

Σας ενδιαφέρει 

ν' αναφέρετε ένα 

δυο ζητήματα τα 

οποία δεν 

καλύφθηκαν σε 

αυτήν την 

ενότητα; 

Σχόλια για τον 

εισηγητή 

N 38 34 38 22 

Normal Parameters
a,b

 Mean 1,8158 7,3529 1,6316 1,0909 

Std. Deviation ,60873 3,24628 ,48885 ,29424 

Most Extreme Differences Absolute ,329 ,263 ,406 ,530 

Positive ,276 ,207 ,270 ,530 

Negative -,329 -,263 -,406 -,379 

Test Statistic ,329 ,263 ,406 ,530 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 ,000

c
 ,000

c
 ,000

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data.      c. Lilliefors Significance Correction. 
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Για να μελετήσουμε την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα σε δυο ποιοτικές μεταβλητές χρησιμοποιούμε το 

x2 – test ή αλλιώς Ανάλυση Διασταυρωμένης Πινακοποίησης 

Μηδενική υπόθεση: οι παρατηρηθείς συχνότητες είναι ίσες µε τις αναµενόµενες συχνότητες  

(δεν υπάρχει σχέση ανάµεσα στις δύο µεταβλητές). 

έναντι της 

Εναλλακτικής υπόθεσης: οι παρατηρηθείσες συχνότητες και οι αναµενόµενες συχνότητες διαφέρουν 

(υπάρχει σχέση). 

Όπου: 

Αναμενόμενες συχνότητες: Ε =αντίστοιχο οριζόντιο σύνολο * αντίστοιχο κάθετο σύνολο/ γενικό 

σύνολο 

  

Προϋποθέσεις εφαρμογής του Χ2 test. 

1. Όλες οι αναµενόµενες συχνότητες πρέπει να είναι > 1 

2. Οι περισσότερες (80%) να είναι > 5 

 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε την σχέση μεταξύ των δυο βασικών μεταβλητών της έρευνάς μας 

που είναι ο εισηγητής κ. Τσίρος Χαράλαμπος και οι στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας με 

μεταβλητές οι οποίες αφορούν τις μεθόδους υλοποίησης των στόχων, τα εκπαιδευτικά μέσα, της 

μεθόδους ανατροφοδότησης και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν σε επίπεδα γνώσεων, στάσεων 

και δεξιοτήτων. 

 

 

 

 

3.7 Σύγκριση δυο ποιοτικών μεταβλητών σε δυο ανεξάρτητα δείγματα 
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1. Σχέση μεταξύ της επιστημονικής επάρκειας του εισηγητή και της απόκτησης νέων 

γνώσεων 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Αποκτήσατε νέες γνώσεις; * 

Διαφάνηκε η επιστημονική 

επάρκεια του εισηγητή; 

37 94,9% 2 5,1% 39 100,0% 

Αποκτήσατε νέες γνώσεις; * Διαφάνηκε η επιστημονική επάρκεια του εισηγητή; Crosstabulation 

 

Διαφάνηκε η επιστημονική επάρκεια του εισηγητή; 

Total 

Διαφωνώ (μέτρια 

επίδοση) 

Συμφωνώ 

(πολύ καλή 

επίδοση) 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

(εξαιρετική 

επίδοση) 

Αποκτήσατε νέες γνώσεις; ΝΑΙ Count 0 3 31 34 

Expected Count ,9 4,6 28,5 34,0 

% within Αποκτήσατε νέες 

γνώσεις; 
0,0% 8,8% 91,2% 100,0% 

% within Διαφάνηκε η 

επιστημονική επάρκεια του 

εισηγητή; 

0,0% 60,0% 100,0% 91,9% 

ΟΧΙ Count 1 2 0 3 

Expected Count ,1 ,4 2,5 3,0 

% within Αποκτήσατε νέες 

γνώσεις; 
33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

% within Διαφάνηκε η 

επιστημονική επάρκεια του 

εισηγητή; 

100,0% 40,0% 0,0% 8,1% 

Total Count 1 5 31 37 

Expected Count 1,0 5,0 31,0 37,0 

% within Αποκτήσατε νέες 

γνώσεις; 
2,7% 13,5% 83,8% 100,0% 

% within Διαφάνηκε η 

επιστημονική επάρκεια του 

εισηγητή; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Στον παραπάνω Πίνακα παρατηρούμε ότι p=0,000 δηλαδή p< 0,05 επομένως θεωρούμε ότι η 

σχέση μεταξύ των 2 μεταβλητών είναι εξαρτημένη. 

Συνεπώς σε ποσοστό 94,9% των ερωτηθέντων συμφωνεί πως μέσα από την επιστημονική 

επάρκεια του εκπαιδευτικού κ. Τσίρου  Χαράλαμπου απέκτησαν νέες γνώσεις και άρα η σχέση 

είναι απόλυτη και ισχυρή. 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

 

Διαφάνηκε η επιστημονική 

επάρκεια του εισηγητή; 

Αποκτήσατε 

νέες γνώσεις; 

N Valid 37 38 

Missing 2 1 

Mean 3,8108 1,1053 

Median 4,0000 1,0000 

Mode 4,00 1,00 

Std. Deviation ,46175 ,31101 

Percentiles 25 4,0000 1,0000 

50 4,0000 1,0000 

75 4,0000 1,0000 
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2. Μεταδοτικότητα εισηγητή και σαφήνεια μαθησιακών στόχων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Είχε ο εισηγητής 

μεταδοτικότητα; * Έγιναν 

σαφείς οι μαθησιακοί στόχοι; 

38 97,4% 1 2,6% 39 100,0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,272
a
 4 ,024 

Likelihood Ratio 10,768 4 ,029 

Linear-by-Linear Association 
7,280 1 ,007 

N of Valid Cases 38   

a. 7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,13. 
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Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται πως η σχέση μεταξύ της μεταδοτικότητας που επέδειξε ο 

εισηγητής κ. Τσίρος Χαράλαμπος και της σαφήνειας των μαθησιακών στόχων η οποία είναι σε 

ποσοστό 97,4% βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση αφού η τιμή p=0,024<0,05 και άρα υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συνάφεια. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

 

Είχε ο εισηγητής 

μεταδοτικότητα; 

Έγιναν σαφείς οι μαθησιακοί 

στόχοι; 

N Valid 38 38 

Missing 1 1 

Mean 3,6842 3,3421 

Median 4,0000 3,0000 

Mode 4,00 4,00 

Std. Deviation ,52532 ,70811 

Percentiles 25 3,0000 3,0000 

50 4,0000 3,0000 

75 4,0000 4,0000 



Πτυχιακή Εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016, Οικονόμου Μ-Πιπέρου Μ, 
«Αξιολόγηση Διδάσκοντος» 

 

 94 

 

3.Ενσυναίσθηση εισηγητή και σύνδεση με δημιουργία θετικής σχέσης με εκπαιδευόμενους 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Έδειξε ο εισηγητής 

ενσυναίσθηση (να μπαίνει στη 

θέση του άλλου); * 

Δημιούργησε ο εισηγητής 

θετική σχέση με τους 

συμμετέχοντες; 

36 92,3% 3 7,7% 39 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,449
a
 4 ,002 

Likelihood Ratio 15,481 4 ,004 

Linear-by-Linear Association 14,637 1 ,000 

N of Valid Cases 36   

a. 6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,17. 
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Statistics 

 

Έδειξε ο εισηγητής 

ενσυναίσθηση (να 

μπαίνει στη θέση του 

άλλου); 

Δημιούργησε ο εισηγητής θετική σχέση με 

τους συμμετέχοντες; 

N Valid 37 37 

Missing 2 2 

Mean 3,4595 3,7027 

Median 4,0000 4,0000 

Mode 4,00 4,00 

Std. Deviation ,76720 ,51988 

Percentiles 25 3,0000 3,0000 

50 4,0000 4,0000 

75 4,0000 4,0000 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι με τιμή p=0,002<0,05 η σχέση μεταξύ της 

ενσυναίσθησης που επέδειξε ο εισηγητής και η δημιουργία θετικής σχέσης με τους 

εκπαιδευόμενους είναι εξαρτημένη και άρα υπάρχει στατιστικά σημαντική συνάφεια. Το 92,3% 

των ερωτώμενων θεωρεί πως ο εισηγητής δημιούργησε θετική σχέση μαζί τους λόγω της 

ενσυναίσθησης που επέδειξε. 
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4.Σχέση αυθεντικότητας εισηγητή και προσδοκίας για νέα συνάντηση 

 

 

 

 

 

  

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Έδειξε ο εισηγητής 

αυθεντικότητα (και όχι 

αυθεντία); * Δημιουργήθηκαν 

προσδοκίες για νέα 

συνάντηση; 

37 94,9% 2 5,1% 39 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 48,085
a
 9 ,000 

Likelihood Ratio 23,823 9 ,005 

Linear-by-Linear Association 12,177 1 ,000 

N of Valid Cases 37   

a. 14 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 
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Statistics   

 

Έδειξε ο εισηγητής 

αυθεντικότητα (και όχι 

αυθεντία); 

Δημιουργήθηκαν προσδοκίες 

για νέα συνάντηση; 

N Valid 38 37 

Missing 1 2 

Mean 3,6579 3,5676 

Median 4,0000 4,0000 

Mode 4,00 4,00 

Std. Deviation ,70811 ,72803 

Percentiles 25 3,7500 3,0000 

50 4,0000 4,0000 

75 4,0000 4,0000 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται πως η σχέση μεταξύ της αυθεντικότητας που επέδειξε ο 

εισηγητής κ. Τσίρος Χαράλαμπος και της προσδοκίας που δημιουργήθηκε από τους 

εκπαιδευόμενους για νέα συνάντηση παρουσιάζει τιμή p=0,000<0,05 οπότε η σχέση θεωρείται 

εξαρτημένη με σημαντική στατιστική συνάφεια. Το 94,9% υποστήριξε ότι λόγω της 

αυθεντικότητας του εισηγητή δημιουργήθηκαν προσδοκίες για νέα συνάντηση σε ποσοστό 89,5% 
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5.Σχέση μεταξύ της αναγνώρισης που έδειξε ο εισηγητής για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων και της γενικής εντύπωσης που δημιουργήθηκε μετά την συνάντηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Έδειξε ν' αναγνωρίζει ο 

εισηγητής τις εκπαιδευτικές 

σας ανάγκες; * Ποια ήταν η 

γενική εντύπωση μετά τη 

συνάντηση; 

37 94,9% 2 5,1% 39 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 30,252
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 22,429 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 5,202 1 ,023 

N of Valid Cases 37   

a. 7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,54. 
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Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι μεταξύ των 2 μεταβλητών η τιμή p=0,000<0,05 άρα 

υπάρχει εξάρτηση με σημαντική στατιστική συνάφεια. Το 94,9% των ερωτώμενων απάντησε πως 

ο εισηγητής έδειξε να αναγνωρίζει τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες γι’ αυτό και η γενική 

εντύπωση ήταν σύμφωνη ή καλύτερη από τις προσδοκίες τους σε ποσοστό 71%. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

Έδειξε ν' αναγνωρίζει ο 

εισηγητής τις εκπαιδευτικές σας 

ανάγκες; 

Ποια ήταν η γενική εντύπωση 

μετά τη συνάντηση; 

N Valid 37 38 

Missing 2 1 

Mean 3,2973 1,8158 

Median 3,0000 2,0000 

Mode 3,00
a
 2,00 

Std. Deviation ,70178 ,60873 

Percentiles 25 3,0000 1,0000 

50 3,0000 2,0000 

75 4,0000 2,0000 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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6.Σχέση μεταξύ της μεθόδου ανατροφοδότησης η οποία συνδέθηκε με τους στόχους και στο 

αν άλλαξαν προς το καλύτερο οι εκπαιδευόμενοι κάποιο τρόπο σκέψης ή συναισθηματικής 

στάσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Η μέθοδος ανατροφοδότησης 

από εσάς συνδέθηκε με τους 

στόχους; * Αλλάξατε προς το 

καλύτερο κάποιο τρόπο 

σκέψης ή συναισθηματικής 

στάσης; 

37 94,9% 2 5,1% 39 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,611
a
 2 ,013 

Likelihood Ratio 10,503 2 ,005 

Linear-by-Linear Association 8,316 1 ,004 

N of Valid Cases 37   

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected  

b. count is ,65. 
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Statistics 

Η μέθοδος ανατροφοδότησης 

από εσάς συνδέθηκε με τους 

στόχους; 

Αλλάξατε προς το καλύτερο 

κάποιο τρόπο σκέψης ή 

συναισθηματικής στάσης; 

N Valid 38 37 

Missing 1 2 

Mean 3,3947 1,1622 

Median 3,5000 1,0000 

Mode 4,00 1,00 

Std. Deviation ,67941 ,37368 

Percentiles 25 3,0000 1,0000 

50 3,5000 1,0000 

75 4,0000 1,0000 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι μεταξύ των 2 μεταβλητών η τιμή p=0,013<0,05 άρα 

υπάρχει μεταξύ τους εξάρτηση με σημαντική στατιστική συνάφεια. Η μέθοδος 

ανατροφοδότησης η οποία συνδέθηκε με τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας οδήγησε 

το 94,9% των εκπαιδευόμενων στο να αλλάξουν προς το καλύτερο κάποιο τρόπο σκέψης ή 

συναισθηματικής στάσης. 
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7.Σχέση μεταξύ της σαφήνειας των μαθησιακών στόχων και της οριοθέτησης των σταδίων των 

στόχων αυτών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Έγιναν σαφείς οι μαθησιακοί 

στόχοι; * Έγινε οριοθέτηση 

των διαφόρων σταδίων; 

36 92,3% 3 7,7% 39 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,435
a
 4 ,002 

Likelihood Ratio 15,119 4 ,004 

Linear-by-Linear Association 7,965 1 ,005 

N of Valid Cases 36   

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,56. 
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Statistics 

Έγιναν σαφείς οι μαθησιακοί 

στόχοι; 

Έγινε οριοθέτηση των διαφόρων 

σταδίων; 

N Valid 38 36 

Missing 1 3 

Mean 3,3421 3,2222 

Median 3,0000 3,0000 

Mode 4,00 3,00 

Std. Deviation ,70811 ,63746 

Percentiles 25 3,0000 3,0000 

50 3,0000 3,0000 

75 4,0000 4,0000 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι με τιμή p=0,002<0,05 η σχέση μεταξύ των 2 μεταβλητών 

είναι εξαρτημένη με σημαντική στατιστική συνάφεια. Το 92,3% θεωρεί πως έγινε οριοθέτηση 

των διαφόρων σταδίων και για το λόγο αυτό οι μαθησιακοί στόχοι χαρακτηρίστηκαν  ως σαφείς.
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8.Σχέση μεταξύ της πληρότητας των στόχων και της κατάλληλης χρήσης της «γλώσσας του 

σώματος» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Είναι αυτοί οι στόχοι πλήρεις 

κατά την άποψή σας; * Έγινε 

κατάλληλη χρήση της 

"γλώσσας του σώματος"; 

38 97,4% 1 2,6% 39 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,999
a
 4 ,003 

Likelihood Ratio 13,826 4 ,008 

Linear-by-Linear Association 10,431 1 ,001 

N of Valid Cases 38   

a. 6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,32. 
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Statistics 

Είναι αυτοί οι στόχοι πλήρεις κατά 

την άποψή σας; 

Έγινε κατάλληλη χρήση της 

"γλώσσας του σώματος"; 

N Valid 38 38 

Missing 1 1 

Mean 3,1053 3,6053 

Median 3,0000 4,0000 

Mode 3,00 4,00 

Std. Deviation ,64889 ,59455 

Percentiles 25 3,0000 3,0000 

50 3,0000 4,0000 

75 4,0000 4,0000 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι η τιμή p=0,003<0,05 άρα μεταξύ των 2 μεταβλητών 

υπάρχει εξάρτηση και σημαντική στατιστική συνάφεια. Το 97,4% υποστήριξε πως έγινε 

κατάλληλη χρήση της «γλώσσας του σώματος» και έτσι οι στόχοι χαρακτηρίστηκαν ως πλήρεις. 
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9.Σχέση μεταξύ της αυθεντικότητας που επέδειξε ο εισηγητής και το αν απέκτησαν κάποια νέα 

ή βελτίωσαν μια ήδη υπάρχουσα δεξιότητά τους οι εκπαιδευόμενοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Έδειξε ο εισηγητής 

αυθεντικότητα (και όχι 

αυθεντία); * Αποκτήσατε 

κάποια νέα ή βελτιώσατε 

κάποια ήδη υπάρχουσα 

δεξιότητά σας; 

36 92,3% 3 7,7% 39 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,679
a
 3 ,002 

Likelihood Ratio 13,469 3 ,004 

Linear-by-Linear Association 11,476 1 ,001 

N of Valid Cases 36   

a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,22. 
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Statistics 

 

Έδειξε ο εισηγητής αυθεντικότητα 

(και όχι αυθεντία); 

Αποκτήσατε κάποια νέα ή 

βελτιώσατε κάποια ήδη υπάρχουσα 

δεξιότητά σας; 

N Valid 38 36 

Missing 1 3 

Mean 3,6579 1,2222 

Median 4,0000 1,0000 

Mode 4,00 1,00 

Std. Deviation ,70811 ,42164 

Percentiles 25 3,7500 1,0000 

50 4,0000 1,0000 

75 4,0000 1,0000 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι λόγω της αυθεντικότητας που επέδειξε ο εισηγητής κ. 

Τσίρος Χαράλαμπος το 92,3% των εκπαιδευόμενων απέκτησαν μια νέα ή βελτίωσαν μιας ήδη 

υπάρχουσα δεξιότητα δημιουργώντας ταυτόχρονα σημαντική στατιστική συνάφεια επειδή  για 

τιμή p=0,002<0,05 οι 2 μεταβλητές είναι μεταξύ τους εξαρτημένες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πτυχιακή Εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016, Οικονόμου Μ-Πιπέρου Μ, 
«Αξιολόγηση Διδάσκοντος» 

 

 108 

3.8 Συμπεράσματα 
Από όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω είμαστε σε θέση να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα: 

Α. Σε επίπεδο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού του επιμορφωτικού προγράμματος 

Υπήρξε απόλυτα επιτυχές ως προς το γνωστικό αποτέλεσμα που επήλθε στους εκπαιδευόμενους.  

Το 100% των ερωτώμενων απάντησε με λέξεις κλειδιά για να δηλώσει την προσφορά σε νέες γνώσεις 

από τον εκπαιδευτικό κ. Τσίρο Χαράλαμπο. 

Σε συναισθηματικό και πραξιακό επίπεδο η πλειοψηφία, δηλαδή το 81,6% δήλωσε πως άλλαξε προς 

το καλύτερο κάποιο τρόπο σκέψης ή συναισθηματικής στάσης. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων το 73,7% απάντησε πως απέκτησε μια νέα ή βελτίωσε μια ήδη υπάρχουσα 

δεξιότητα. 

Αναφορικά με τον τρόπο που έγινε η εισαγωγική συνάντηση η πλειοψηφία το 73,7% απάντησε πως 

έγινε αλληλογνωριμία και το 55,3% πως έγινε με εξαιρετική επίδοση η διερεύνηση των μαθησιακών 

τους αναγκών και προσδοκιών. 

Αναφορικά με τους στόχους της εκπαιδευτικής συνάντησης το 57,9% ανέφερε πως ήταν πλήρεις και 

το 55,3% πως η παρεχόμενη γνώση συνδέθηκε με την καθημερινή πράξη. 

Αναφορικά με τη μέθοδο υλοποίησης των στόχων το 50% συμφωνεί πως ήταν κατάλληλη και τους 

βοήθησε να έχουν ενεργό συμμετοχή. 

Αναφορικά με τη διαδικασία υλοποίησης των στόχων το 50% συμφωνεί πως έγινε οριοθέτηση των 

διαφόρων σταδίων. 

Αναφορικά με τα εκπαιδευτικά μέσα το 65.8% συμφωνεί απόλυτα πως έγινε κατάλληλη χρήση της 

γλώσσας του σώματος, του τόνου της φωνής και των λέξεων, ενώ το 52,6% συμφωνεί απόλυτα πως 

συνδέθηκαν τα εκπαιδευτικά μέσα με τους μαθησιακούς στόχους. 

Αναφορικά με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας το 65,8% συμφωνεί απόλυτα πως 

δημιουργήθηκαν προσδοκίες για επόμενη συνάντηση. 

Αναφορικά με την μέθοδο ανατροφοδότησης το 50% συμφωνεί πως συνδέθηκε με τους στόχους, 

ενώ το 47,4% συμφωνεί πως είχε εγκυρότητα, αξιοπιστία και ήταν αποδεκτή από εκείνους. 

Αναφορικά με τον εισηγητή κ. Τσίρο Χαράλαμπο το 94,8% θεωρεί πως διαφάνηκε η επιστημονική 

του επάρκεια σε βαθμό πολύ καλή έως εξαιρετική επίδοση. Το 94,8% επίσης θεωρεί πως 

δημιούργησε θετική σχέση με εκείνους σε βαθμό πολύ καλή έως εξαιρετική επίδοση και το 89,5% 

πως δημιούργησε κλίμα εμπιστοσύνης σε πολύ καλή έως εξαιρετική επίδοση. 

Το 84,2% απάντησε πως έδειξε να αναγνωρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους σε βαθμό πολύ καλή 

έως εξαιρετική επίδοση, το 97,4% αναγνώρισε την μεταδοτικότητά του σε πολύ καλή έως εξαιρετική 

επίδοση το 92,1% πως έδειξε αυθεντικότητα και όχι αυθεντία σε βαθμό πολύ καλή έως εξαιρετική 
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επίδοση. Το 81,6% απάντησε πως διαφάνηκε η άνευ όρων αποδοχή του άλλου σε βαθμό πολύ καλή 

έως εξαιρετική επίδοση και επίσης το 81,6% πως έδειξε ενσυναίσθηση σε βαθμό πολύ καλή έως 

εξαιρετική επίδοση. 

Αναφορικά με την γενική εντύπωση που άφησε η εκπαιδευτική διαδικασία το 71% απάντησε πως 

ήταν σύμφωνη ή καλύτερη από τις προσδοκίες του. 

Αναφορικά με προτάσεις για το μέλλον που έγιναν προς τον εισηγητή το 63,2% των ερωτηθέντων 

απάντησε πως δεν το ενδιαφέρει να αναφέρει ζητήματα τα οποία δεν αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διότι πιστεύουν ότι ο εισηγητής ήταν σε θέση να καλύψει τις 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες σε γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες. Αντίθετα το 36,8% δηλώνει ότι το 

ενδιαφέρει να αναφερθεί επιπλέον ο εισηγητής και σε άλλα θέματα. 

Β. Σε επίπεδο επιστημονικής επάρκειας του επιμορφωτικού προγράμματος με την καθοδήγηση 

του εισηγητή 

Τα συμπεράσματα που έχουν πια τη μορφή επιστημονικά έγκυρων διαπιστώσεων παρουσιάζονται 

στον πίνακα που ακολουθεί. 

Η παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ 

στο Παράρτημά της στο Άργος με εισηγητή τον κ. Τσίρο Χαράλαμπο στο μάθημα της 

Αναπτυξιακής Ψυχολογίας κατά το Α’ Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016  (και της 

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας κατά το Β’ Εξάμηνο του ίδιου Ακαδημαϊκού Έτους) δημιούργησε τις 

κατάλληλες συνθήκες για απόκτηση νέων γνώσεων, για αλλαγή προς το καλύτερο στάσεων και 

συναισθημάτων και για απόκτηση μιας νέας ή την βελτίωση μιας ήδη υπάρχουσας δεξιότητας 

σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί. 
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

Λογική και Συναίσθημα  Ενόραση και Δράση 

Απόκρυψη της Αλήθειας Αναζήτηση της Αλήθειας 

Χειραγώγηση Ανακάλυψη Εαυτού 

Στείρα Μάθηση Βιωματική Μάθηση 

Απόμακρος Υπομονετικός 

Λάθος Σκέψη Σωστή Σκέψη 

Φόβος Διαφορετικού Αποδοχή Διαφορετικού 

Άναρχοι τρόποι εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Σχέδιο(ΦΥΠΡΕ) 

Δισεπίλυτα θέματα Επίλυση θεμάτων 

Ασημαντότητα Ψυχολογίας Κυριαρχία Ψυχολογίας 

Άγνοια Εαυτού Αυτογνωσία 

Δύσκολος τρόπος Σκέψης Διαχείριση Σκέψης 

Αδυναμία διδασκαλίας Εφαρμογή ΦΥΠΡΕ 

Επαγγελματικές δυσκολίες Υπομονή 

Προσωπικές ανησυχίες Αυτοβελτίωση-Ενσυναίσθηση 

  

  

Συνοψίζοντας 

Με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων διαφάνηκε ο τρόπος με τον οποίο ο εκπαιδευτικός κ. 

Τσίρος Χαράλαμπος κατάφερε με την επιστημονική του επάρκεια, την μεταδοτικότητα, την 

ενσυναίσθηση, την επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων,  να καθοδηγήσει 

τους εκπαιδευόμενους στην συνειδητή επιτυχημένη ολοκλήρωση των προσπαθειών τους με ένθερμη 

συνεργασία και συμπαράσταση. 
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Επίλογος 

«Ο Δάσκαλος προσφέρει γνώσεις και ετοιμάζει προσωπικότητες» (Κυριακίδης Π. Καθηγητής της 

Σχολής Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων). 

Ο Αποτελεσματικός Δάσκαλος προετοιμάζει ανθρώπους για την κοινωνία με εφόδια την 

αγωνιστικότητα, την εντιμότητα, προσφέροντας πλούτο γνώσεων με ταυτόχρονη καλλιέργεια του 

συναισθηματικού κόσμου του μαθητή. 

Με συνεχή κατάρτιση, με αξιοπρέπεια, με γνώση του μαθητικού του δυναμικού, των εκπαιδευτικών 

μεθόδων, με διαδικασίες συμμετοχικότητας, αυτενέργειας, αλληλοδιδακτικής και ομαδοκεντρικής 

μεθόδου, πληροφόρησης, αξιοπρέπειας και παιδαγωγικής αγάπης, εμπνέει και μεγαλουργεί στην 

εκπαιδευτική του Αποστολή. 
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Παράρτημα 1 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 
1. Σκοπός 

Η «Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας» αποτελεί ένα 

αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο, το οποίο έχει ως σκοπό να μετρήσει σημαντικές παραμέτρους 

αξιολόγησης της αποτελεσματικότητα μίας μικροδιδασκαλίας από τους ίδιους τους ενήλικους 

επιμορφούμενους.  

Αποτελεί μία βελτίωση και προσαρμογή του αρχικού ερευνητικού εργαλείου Κλίμακα 

Αξιολόγησης Επιμορφωτικής Παρέμβασης Ενηλίκων.4 

2. Χρησιμότητα 
Εξυπηρετεί την ανάγκη για αυτοαξιολόγηση καθώς και ετεροαξιολόγηση και προσφέρεται για 

αξιοποίηση στο πλαίσιο επιμόρφωσης και κατάρτισης υποψηφίων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών 

ενηλίκων. Έχει τη μορφή μίας Κλίμακας Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (Κασιμάτη, etall, 2015). 

3. Σύντομη περιγραφή 
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τέσσερεις κύριους αξιολογικούς άξονες, οι οποίοι προτείνονται 

για την αξιολόγηση της διδακτικής αποτελεσματικότητας ενός διδάσκοντα-εκπαιδευτικού- 

εκπαιδευτή ενηλίκων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2005 :71). 

 Στην πλήρη ανάπτυξή του το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει  21 κλειστές ερωτήσεις και 6 

ανοικτές ερωτήσεις. Η θετική απάντηση σε τρεις από τις κλειστές (εκείνες που αφορούν στα 

μαθησιακά αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων) «ανοίγει» έξι ακόμη ανοικτές 

ερωτήσεις αναφορικά με το πριν και το μετά της παρακολούθησης. Στη περίπτωση που πρόκειται για 

εναρκτήρια συνάντηση στο ερωτηματολόγιο προστίθεται ένα επιπλέον άξονας με τρεις ερωτήσεις. 

Συγκεκριμένα, οι άξονες αυτοί είναι:  

α) ο σχεδιασμός της ενότητας (σαφήνεια, πληρότητα και σύνδεση των στόχων με τις ανάγκες των 

επιμορφούμενων),  

β) οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές (μέθοδος υλοποίησης των στόχων, διαδικασία 

υλοποίησης των στόχων, εκπαιδευτικά μέσα, ανατροφοδότηση για την επίτευξη των στόχων), γ) το 

κλίμα μάθησης και οι σχέσεις με τα μέλη της ομάδας (αυθεντικότητα, άνευ όρων αποδοχή, 

ενσυναίσθηση, σχέση με επιμορφούμενους, κλίμα εμπιστοσύνης, επιστημονική επάρκεια του 

εισηγητή),  

                                                           
4
Σταλίκας Α. κ.α. (2010).  Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 
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δ) τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (σε επίπεδο γνώσεων στάσεων δεξιοτήτων).  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης διακρίνονται σε ποσοτικά και ποιοτικά. Τα ποσοτικά αφορούν 

στη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων, σε μία πενταβάθμια κλίμακα Likert 9 ή σε μία 

αντίστοιχη περιγραφή σύμφωνα με τη θεωρία για την Ρούμπρικα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων), των 

κλειστών ερωτήσεων και σε μία δυαδική των ανοικτών (εάν απάντησε ή όχι). 

Τα ποιοτικά θεμελιώνονται σε μία αυτολεξεί καταγραφή των σχολίων των επιμορφούμενων σε 

πρόσθετες ανοικτές ερωτήσεις που αφορούν τις προτάσεις τους για το μέλλον και ένα ελεύθερο 

σχόλιο προς τον εκπαιδευτή. Με την τεχνική της ανάλυσης κειμένου προκύπτουν συμπεράσματα 

χρήσιμα για μελλοντικό σχεδιασμό της διδασκαλίας, πάντοτε αναφορικά με την θεματολογία που 

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των επιμορφουμένων καθώς και τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις 

δεξιότητες του διδάσκοντος, εκπαιδευτή ενηλίκων.  

4. Στάθμιση και Αξιολόγηση του εργαλείου (Τσίρος, Χ., 2009στ). 
4.1. Πληθυσμός και Δείγμα στάθμισης 

Ο πληθυσμός ο οποίος μελετήθηκε είναι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν, είτε ως 

διδάσκοντες, είτε ως στελέχη διοίκησης της εκπαίδευσης στην ελληνική δημόσια τυπική 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι οποίοι επιμορφώθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων διαμέσου του κοινοτικού πλαισίου στήριξης, και ειδικότερα από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καθώς και οι εκπαιδευτές ενηλίκων που επιμορφώθηκαν από τη Γενική 

Γραμματεία δια Βίου Μάθησης, κατά το σχολικό έτος 2007-8, ο συνολικός αριθμός των οποίων 

ανέρχεται περίπου σε 2000 άτομα.  

Δείγμα 

Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν συνολικά, από  408 ενήλικους εκπαιδευόμενους, (στελέχη 

διοίκησης της εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους, διευθυντές διευθύνσεων εκπαίδευσης, διευθυντές 

σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων) οι οποίοι συνιστούσαν 60 ομάδες και 

παρακολούθησαν επιμορφωτικό πρόγραμμα με τον ίδιο εκπαιδευτή και την ίδια θεματική ενότητα σε 

13 περιοχές της ελληνικής επικράτειας. 

Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν την κατανομή ανά πρόγραμμα, τόπο διεξαγωγής της 

επιμόρφωσης και ειδικότητα. 

 

Πίνακας Ι :Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 

 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 

 

 

Συχνότητα 

Ν 

 

Ποσοστό 

% 

 

Σχετικό 

ποσοστό 

 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Διαχείριση Προβλημάτων 180 44.1 44.2 44.2 
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Σχολικής Τάξης 

Επιμόρφωση Στελεχών 

Διοίκησης της Εκπαίδευσης 

123 30.1 30.2 74.4 

Eισαγωγική Eπιμόρφωση 

Nεοδιοριζόμενων Eκπαιδευτικών 

76 18.6 18.7 93.1 

Eκπαίδευση Eκπαιδευτών 

Eνηλίκων 

22 5.4 5.4 98.5 

Παιδαγωγική Επιμόρφωση 

Εκπαιδευτών Ο.Α.Ε.Δ. 

6 1.5 1.5 100.0 

Σύνολο 407 99.8 100.0  

 

Πίνακας ΙΙ :Τόπος διεξαγωγής επιμορφωτικού προγράμματος 

 
Τόπος 

 

Συχνότητα 

Ν 

 

Ποσοστό 

% 

 

Σχετικό 

ποσοστό 

 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ρόδος 27 6.6 6.6 6.6 

Πειραιάς 85 20.8 20.9 27.5 

Νάξος 34 8.3 8.4 35.9 

Ξάνθη 20 4.9 4.9 40.8 

Χίος 14 3.4 3.4 44.2 

Αθήνα 34 8.3 8.4 52.6 

Θεσσαλονίκη 75 18.4 18.4 71.0 

Χανιά 14 3.4 3.4 74.4 

Σπάρτη 42 10.3 10.3 84.8 

Ναύπλιο 21 5.1 5.2 89.9 

Κόρινθος 13 3.2 3.2 93.1 

Τρίπολη 28 6.9 6.9 100.0 
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Σύνολο 407 99.8 100.0  

4.2. Εσωτερική αξιοπιστία των αξόνων του ερωτηματολογίου 
Εξετάζοντας την εσωτερική αξιοπιστία (ReliabilityCoefficients) των έξι επί μέρους αξόνων 

του ερωτηματολογίου καθώς και τη συνολική αξιοπιστία με τον συντελεστή AlfaCronbach’s έχουμε 

τα κάτωθι αποτελέσματα. 

Πίνακας ΙΙΙ. Εσωτερική αξιοπιστία στους επιμέρους άξονες και συνολική του ερωτηματολογίου 

Άξονας υπό αξιολόγηση Υποκατηγορίες Πλήθος 

απαντήσεων 

Συντελεστής 

αξιοπιστίας a 

1. Στόχοι Σαφήνεια, Πληρότητα,  

Σύνδεση με ανάγκες 

επιμορφούμενων 

393 0,6357 

2. Μέθοδος υλοποίησης των 

στόχων 

Ενεργητικότητα, 

Παθητικότητα, 

Καταλληλότητα 

349 -0,6465 

3. Διαδικασία Υλοποίησης 

των στόχων 

Οριοθέτηση σταδίων, 

Ομαλή μετάβαση 

379 0,787 

4. Εποπτικά μέσα Μονοπαραγοντικός παράγων - Δεν έχει νόημα η 

εσωτερική 

αξιοπιστία 

5. Μέθοδος 

ανατροφοδότησης για την 

επίτευξη των στόχων 

Σύνδεση με στόχους, 

Εγκυρότητα και αξιοπιστία, 

Αποδοχή από τους 

εκπαιδευόμενους 

380 0,8269 

6. Κλίμα μάθηση- 

Εκπαιδευτής 

Αυθεντικότητα, 

Άνευ όρων αποδοχή, 

Ενσυναίσθηση, 

Σχέση με εκπαιδευόμενους, 

Κλίμα εμπιστοσύνης, 

Επιστημονική επάρκεια 

353 0,8508 
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Συνολική αξιοπιστία 21 υποκατηγορίες 166 0,7964 
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4.3. Ερευνητικά συμπεράσματα 
Από την ανωτέρω ερευνητική εργασία στάθμισης του εργαλείου που διεξήχθη σε δείγμα 408 

υποκειμένων, εκπαιδευτικών εν ενεργεία, επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και στελεχών της 

εκπαίδευσης, οι οποίοι παρακολούθησαν 5 επιμορφωτικά προγράμματα (Πίνακας Ι) σε 60 τμήματα  

δείγμα με πανελλαδική διασπορά από 13 πόλεις (Πίνακας ΙΙ) εξάγονται τα  συμπεράσματα ότι το 

εργαλείο, που θα μπορούσε να έχει την ονομασία «Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης της Ποιότητας του 

Εκπαιδευτικού Έργου και Ανίχνευσης των Διδακτικών Δεξιοτήτων» του εκπαιδευτικού και του 

εκπαιδευτή ενηλίκων:  

 αποτελεί ένα  επιστημονικά έγκυρο ερευνητικό εργαλείο δεδομένου ότι κρίθηκε από την 
απόλυτη πλειοψηφία (>96%) των επιμορφούμενων με θετική στάση αναφορικά και με 
τους έξι άξονες που το συνιστούν, καθώς όπως προέκυψε: ήταν συνδεδεμένο με τους 
μαθησιακούς  στόχους, είχε εγκυρότητα και αξιοπιστία και έγινε αποδεκτό από τους 
ιδίους. 

 Παρατηρήθηκε ότι σε όλες τις ειδικότητες οι μέσοι όροι, σε όλους τους άξονες αλλά και 
στον κύριο άξονα «Μέθοδος ανατροφοδότησης για την επίτευξη των στόχων» δηλώνουν 
μια «Θετική στάση». 

 Επίσης, φάνηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<.005) μεταξύ των 
ειδικοτήτων σε σχέση προς τους τέσσερεις από τους έξι άξονες μεταξύ των οποίων και ο 
κύριος άξονας «Μέθοδος ανατροφοδότησης για την επίτευξη των στόχων» (F (6)=2,19, 
p=.003). 

 Συγχρόνως, αποτελεί και ένα αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο που εφαρμοζόμενο σε 60 
τμήματα επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων, όλων των ειδικοτήτων 
και σε χρονικό διάστημα ενός επιμορφωτικού έτους παρουσίασε στατιστικά αποδεκτούς 
δείκτες εσωτερικής αξιοπιστίας τόσο σε κάθε ένα από τους έξι άξονές του (Alfa 
Cronbach’s > 0.6)  όσο και συνολικά (Alfa Cronbach’s=0,7964). 

 

4.4. Προτάσεις 
Ενδιαφέρον θα είχε να διευρυνθεί η εφαρμογή του εργαλείου και σε άλλους πληθυσμούς και με 

διαφορετικούς εκπαιδευτές και θεματολογία προκειμένου να μελετηθεί πιο διεξοδικά. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ της 

Ανατροφοδότησης : 

 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

 

Εξαιρετική 

επίδοση 

4 

 

Συμφωνώ 

 

Πολύ 

καλή 

επίδοση 

3 

 

Διαφωνώ 

 

 

Μέτρια 

επίδοση 

2 

 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

 

Χαμηλή 

επίδοση 

1 

 

Δε 

μπορώ 

να 

σχολιάσω 

 

0 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

(προαιρετικό): 

     

Πραγματοποιήθηκε αλληλογνωριμία 

των εκπαιδευομένων μεταξύ τους και 

με τον  εκπαιδευτή; 

     

Πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των 

μαθησιακών αναγκών και  των 

προσδοκιών σας; 

     

Προχωρήσατε από κοινού στη 

σύνταξη του «μαθησιακού 

συμβολαίου»; 

     

1. ΣΤΟΧΟΙ   Εκπαιδευτικής 

συνάντησης: 

     

Έγιναν σαφείς οι μαθησιακοί στόχοι;      

Είναι αυτοί οι στόχοι πλήρεις, κατά 

την άποψή σας; 

     

Συνδέονται οι στόχοι  με 

πραγματικές ανάγκες σας; 

     

Συνδέθηκε η παρεχόμενη γνώση  

(θεωρία) με την καθημερινή πράξη; 

     

Άλλο (Συμπληρώστε ένα δικό σας 

κριτήριο): 
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2. ΜΕΘΟΔΟΣ υλοποίησης των 

στόχων: 

     

Είχατε εσείς ενεργό συμμετοχή;       

Ήταν κατάλληλη η μέθοδος για τους 

συμμετέχοντες; 

     

Άλλο (Συμπληρώστε ένα δικό σας 

κριτήριο): 

     

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  υλοποίησης των 

στόχων: 

     

Έγινε οριοθέτηση των διαφόρων 

σταδίων; 

     

Υπήρχε ομαλή μετάβαση από στάδιο 

σε στάδιο; 

     

Άλλο (Συμπληρώστε ένα δικό σας 

κριτήριο):  

     

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:       

Συνδέθηκαν  με τους μαθησιακούς 

στόχους; 

     

Έγινε κατάλληλη χρήση της 

«Γλώσσας του σώματος»; 

     

Χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα 

λόγια και ο τόνος της φωνής; 

     

Άλλο (Συμπληρώστε ένα δικό σας 

κριτήριο): 

     

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ      

Έγινε ανακεφαλαίωση των όσων 

αναφέρθηκαν; 

     

Δημιουργήθηκαν προσδοκίες για νέα 

συνάντηση; 
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6. ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΕΣΑΣ για την επίτευξη των 

στόχων, π.χ. το ανά χείρας: 

     

Συνδέθηκε με τους στόχους;      

Έχει εγκυρότητα και αξιοπιστία;      

Είναι αποδεκτό  από εσάς;      

Άλλο (Συμπληρώστε ένα δικό σας 

κριτήριο): 

     

7.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:      

Διαφάνηκε η επιστημονική του 

επάρκεια; 

     

Δημιούργησε θετική σχέση με τους 

συμμετέχοντες; 

     

Δημιουργήθηκε ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης; 

     

Έδειξε να αναγνωρίζει τις 

εκπαιδευτικές σας ανάγκες; 

     

Είχε μεταδοτικότητα;      

Έδειξε «Αυθεντικότητα» (και όχι 

αυθεντία); 

     

Έδειξε «Άνευ όρων αποδοχή του 

άλλου»; 

     

Έδειξε «Ενσυναίσθηση» (να 

«μπαίνει»στη θέση του «άλλου»);  

     

Άλλο (Συμπληρώστε ένα δικό σας 

κριτήριο): 

     

7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

     

Α) Αποκτήσατε κάποιες νέες γνώσεις;          ΝΑΙ :…….                                   ΟΧΙ :……. 
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Εάν ΝΑΙ, τότε μπορείτε να αναφέρετε 3 λέξεις - κλειδιά που συνδέονται με αυτές; 

1) 

2) 

3) 

Β) Αλλάξατε προς το καλύτερο κάποιον τρόπο σκέψης ή συναισθηματικής στάσης; 

ΝΑΙ:                  ΟΧΙ: 

Εάν ΝΑΙ, τότε   μπορείτε να αναφέρετε μία τέτοια αλλαγή; 

Πριν τη συνάντησηθεωρούσα ότι: 

 

Μετά τη συνάντηση έμαθα πως: 

 

Γ) Αποκτήσατε κάποια νέα ή βελτιώσατε κάποια ήδη υπάρχουσα δεξιότητά σας; 

ΝΑΙ:          ΟΧΙ: 

Εάν ΝΑΙ, τότε   μπορείτε να  αναφέρατε ποια; 

8. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ: 

Μετά τη παρακολούθηση της συνάντησης η γενική εντύπωση είναι: 

Α) Σύμφωνη με τις προσδοκίες σας:…….. Β) Καλύτερη από τις προσδοκίες σας:…… 

Γ) Χειρότερη από τις προσδοκίες σας:….. 

9.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: 

Αναφερθείτε σε ένα, δύο ζητήματα, τα οποία δεν καλύφθηκαν σε αυτή την ενότητα και τα οποία 

θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είχαν αναπτυχθεί: 

10. Γράψτε ελεύθερα ένα κείμενο προς τον εισηγητή: 
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Παράρτημα 2:  Έλεγχος Κανονικότητας Κατανομής 
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Παράρτημα 3: Γραφήματα Συνάφειας 
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Α) Σχέση μεταξύ της επιστημονικής επάρκειας του εισηγητή και της απόκτησης νέων γνώσεων.

 

 Γράφημα 35     Γράφημα 36 

  

Β) Μεταδοτικότητα εισηγητή και σαφήνεια μαθησιακών στόχων    

     

 
Γράφημα 37     Γράφημα 38 

Γ) Ενσυναίσθηση εισηγητή και σύνδεση με δημιουργία θετικής σχέσης με εκπαιδευόμενους 

 
  

Γράφημα 39      Γράφημα 40 

Δ) Σχέση αυθεντικότητας εισηγητή και προσδοκίας για νέα συνάντηση 



Πτυχιακή Εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016, Οικονόμου Μ-Πιπέρου Μ, 
«Αξιολόγηση Διδάσκοντος» 

 

 129 

  

Γράφημα 41     Γράφημα  42 

Ε)Σχέση μεταξύ της αναγνώρισης που έδειξε ο εισηγητής για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων και της γενικής εντύπωσης που δημιουργήθηκε μετά την συνάντηση 

  

Γράφημα 43       Γράφημα 44 

 

 

ΣΤ) Σχέση μεταξύ της μεθόδου ανατροφοδότησης η οποία συνδέθηκε με τους στόχους και στο 

αν άλλαξαν προς το καλύτερο οι εκπαιδευόμενοι κάποιο τρόπο σκέψης ή συναισθηματικής 

στάσης         

   
Γράφημα 45      Γράφημα 46 
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Ζ) Σχέση μεταξύ της σαφήνειας των μαθησιακών στόχων και της οριοθέτησης των σταδίων των 

στόχων αυτών 

  

Γράφημα 47      Γράφημα 48 

Η) Σχέση μεταξύ της πληρότητας των στόχων και της κατάλληλης χρήσης της «γλώσσας του 

σώματος» 

  

Γράφημα 49     Γράφημα 50  

Θ) Σχέση μεταξύ της αυθεντικότητας που επέδειξε ο εισηγητής και το αν απέκτησαν κάποια 

νέα ή βελτίωσαν μια ήδη υπάρχουσα δεξιότητά τους οι εκπαιδευόμενοι 

  

Γράφημα 51      Γράφημα 52 

 

 


