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Δπραξηζηίεο 

 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή 

κνπ θχξην Αγαιηψηε Ησάλλε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο 

θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε απφ ηελ αξρή ηεο 

ζπλεξγαζίαο καο, ηε ζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο θαη πάλσ απφ φια γηα ηα θίλεηξα θαη ηε δχλακε λα ζπλερίζσ κέρξη ην ηέινο 

παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζα. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο νιφζεξκεο επραξηζηίεο κνπ πξνο ηνπο Καζεγεηέο 

θχξην Γνπδήξα Γεκήηξην θαη θχξην Παπαδφπνπιν Κσλζηαληίλν, γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ θαζνδήγεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη 

ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηνπο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο κνπ, γηα ηελ εζηθή 

ππνζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε ηνπο, γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα θξηηηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, φπνπ 

κειεηάηαη ε ζχγθξηζε ηεο Μέηξεζεο κε βάζε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα (ΜβΑΠ) κε 

παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο δηδαθηηθψλ κεζφδσλ γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο. Ζ ΜβΑΠ είλαη κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ καζεηή, πνπ 

αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζηηο Ζ.Π.Α., απφ ηνλ Stanley Deno θαη ηελ νκάδα 

ηνπ. Σα ζπγθξηηηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαιήγεη ε έξεπλα είλαη φηη ε ΜβΑΠ 

γεθπξψλεη ηηο παξαδνζηαθέο ςπρνκεηξηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο κε ηηο αμηνινγήζεηο 

κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη δεκηνπξγεί κηα θαηλνηφκν κέζνδν κε πνιιά 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο ή άιιεο κνξθέο ζρνιηθήο 

αμηνιφγεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ ρξεηάδεηαη λα ζρεδηάζνπλ δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο 

κέηξεζεο επεηδή πξνζθέξεη κηα ζηαζκηζκέλε κεζνδνινγία κέηξεζεο. Ζ ρξήζε ηεο, 

ζηελ εηδηθή αγσγή είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ. Ζ ΜβΑΠ πξνζθέξεη νηθνλνκία ρξφλνπ θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα δηαπηζηψζεη εάλ ε 

δηδαζθαιία ηνπ είλαη απνδνηηθή θαη είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε, έηζη, κπνξεί λα 

επαλαιεθζεί  κέζα ζην ρξφλν ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ ξνπηίλα ηεο ηάμεο. Παξέρεη 

ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα κεκνλσκέλεο δεμηφηεηεο αιιά θαη γηα επξχ θάζκα 

δεμηνηήησλ. Μεηαζρεκαηίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε απνθάζεηο παξέκβαζεο. Σα 

δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη κε επζχ θαη άκεζν ηξφπν έηζη δελ ρξεηάδεηαη εηδηθφο γηα λα 

ηα επεμεγήζεη. ε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη γηα ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη ζαλ εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηεο δηδαζθαιίαο. Χζηφζν, θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ επαξθή 

ρξφλν γηα λα ηελ εθαξκφζνπλ θαη ακθηβάιινπλ γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο. ήκεξα ζηελ Διιάδα, ε αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο έδεημε φηη ε ΜβΑΠ δελ έρεη αμηνπνηεζεί, 

ηνπιάρηζηνλ εθηεηακέλα. Αλακέλεηαη φηη ε παξνχζα έξεπλα ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

αλάδεημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ΜβΑΠ σο κεζφδνπ ιήςεο δηδαθηηθψλ 

απνθάζεσλ γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. 
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Πξόινγνο  

 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα θξηηηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, φπνπ 

κειεηάηαη ε ζχγθξηζε ηεο Μέηξεζεο κε βάζε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα (ΜβΑΠ) κε 

παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο δηδαθηηθψλ κεζφδσλ γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο. 

Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ην εηζαγσγηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο φπνπ αλαθέξνληαη νη 

ζηφρνη θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ επηρεηξνχληαη λα απαληεζνχλ. 

ην δεχηεξν θαη ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο. ηελ 

αξρή θάζε θεθαιαίνπ απνζαθελίδνληαη νη φξνη αμηνιφγεζε, αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

θαη ΜβΑΠ. ηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη κε ηελ εηδηθή 

αγσγή, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα. 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ε ζχγθξηζε ηεο ΜβΑΠ κε παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο 

επηινγήο δηδαθηηθψλ κεζφδσλ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

θξηηηθή ζεψξεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο. 

ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηέιεμε 

ε έξεπλα, ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα θαη ζην Διιεληθφ 

ζρνιείν θαη πξνηείλνληαη κειινληηθέο έξεπλεο γηα ηελ πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ηνπ 

ζέκαηνο. 
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Κεθάιαην 1 – Δηζαγσγή 

 

1.1. Η έξεπλα 

 

«Ζ επηζηεκνληθή εξγαζία είλαη δηάινγνο ηνπ ζπγγξαθέα κε ην πιηθό ηνπ,  

ε δε ζπγγξαθή είλαη ε θαηαγξαθή απηνύ ηνπ δηαιόγνπ»  

(Θενθηιίδεο) 

 

Σε ζεκεξηλή επνρή, φπνπ φια ηξέρνπλ γξήγνξα θαη ε δσή αιιάδεη ζπλερψο, φπνπ ε 

επηζηήκε πξνρσξά θαη γίλνληαη λέεο αλαθαιχςεηο, φπνπ νη κεραλέο αληηθαζηζηνχλ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε κεγαιψλεη γηα λα πξνιάβεη ηηο 

εμειίμεηο. Έηζη, ε απαίηεζε γηα θαιχηεξεο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο γίλεηαη επηηαθηηθή. 

Πψο φκσο κπνξεί λα απνθαζηζηεί πνηα είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε; Απηφ 

κπνξεί λα γίλεη κφλν κέζα απφ κηα επαξθή αμηνιφγεζε. ηελ πνξεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ έρνπλ δνθηκαζηεί πνιιά είδε παξαδνζηαθψλ 

αμηνινγήζεσλ φκσο ζήκεξα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο κέζσ ηεο 

Μέηξεζεο κε βάζε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα (ΜβΑΠ).  Ζ ΜβΑΠ είλαη κηα κέζνδνο 

αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο θαη ηνπ ξπζκνχ πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη ε νπνία παξέρεη 

εγθπξεο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζρεδηάζεη ή λα 

πξνζαξκφζεη ηελ δηδαζθαιία ηνπ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή. 

Ζ παξνχζα επηζηεκνληθή εξγαζία απνηειεί κηα αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο 

βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ ΜβΑΠ. Ο ζηφρνο είλαη, κέζα απφ απηή ηε δηεξεχλεζε, λα 

γίλνπλ θαηαλνεηά ζε βάζνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΜβΑΠ θαη λα εληνπηζηνχλ κέζα 

απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη έλαληη ησλ 

παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο δηδαθηηθψλ κεζφδσλ.  

Απηνχ ηνπ είδνπο ε έξεπλα θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνηνηηθψλ εξεπλψλ. 

Μηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε δελ είλαη κηα απιή πεξηγξαθή ή πεξίιεςε, ηεο 

έξεπλαο πνπ έρεη δεκνζηεπηεί, αιιά απνηειεί κηα θξηηηθή ζπδήηεζε, δεκηνπξγεί 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη αλαγλσξίδεη ζεκεία πνπ έρνπλ αλάγθε κειινληηθήο 
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έξεπλαο (Καξαγεψξγνο, 2002). Ζ απνηειεζκαηηθή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα μεθηλάεη 

απφ ην επξχηεξν θαη γεληθφηεξν θαη πξνρσξάεη ζην ζπγθεθξηκέλν. Απφ ην πξφζθαην 

ζην πην παιηφ (Αβξακίδεο, 2006). Γηα ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία (βηβιία, επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά, θπβεξλεηηθέο εθδφζεηο, θαηάινγνη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ θαη βάζεηο δεδνκέλσλ) (Γεκεηξηάδε, 2000). 

 

1.2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

ηφρνο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε απάληεζε ζηα παξαθάησ δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ ζχγθξηζε ηεο ΜβΑΠ κε ηηο παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εξσηήκαηα πνπ ζα δηεξεπλεζνχλ ζηελ 

κειέηε απηή είλαη ηα εμήο: 

 Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο ΜβΑΠ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο, σο πξνο ην 

ρξφλν ιήςεο απνθάζεσλ θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγνληαη 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο; 

 Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ΜβΑΠ σο 

πξνο ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηε επθνιία εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ; 

 Τπάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηε ζαθήλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξάγεη ε ΜβΑΠ αλάινγα κε ηε θχζε ηεο εηδηθήο αλάγθεο θαη ην κάζεκα 

πνπ δηδάζθεηαη; 

  



 

9 

 

Κεθάιαην 2 

 

2.1. Αμηνιόγεζε  

 

Ζ αμηνιφγεζε είλαη κηα δπλακηθή επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

ζπγθεληξψλνληαη δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ελεκεξψζνπλ, λα 

δηακνξθψζνπλ θαη λα νδεγήζνπλ ζε δηαδηθαζίεο ιήςεο δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ 

(Woods – Groves, 2012). Οη κεηξήζεηο θαη ν ηξφπνο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ 

πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθεληξψλνπλ ηηο απαξαίηεηεο  εθπαηδεπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήςε δηδαθηηθψλ 

απνθάζεσλ ζηελ γεληθή θαη ηελ εηδηθή αγσγή (Αγαιηψηεο, 2000).  

Οη δηδαθηηθέο απνθάζεηο δηακνξθψλνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (Woods – Groves, 2012). Κχξην ξφιν ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, έρεη ε εθηίκεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη ν ηξφπνο 

κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο. Έηζη, ζηελ αξρή ηεο αμηνιφγεζεο ν εθπαηδεπηηθφο 

κεηξά θαη ζηελ ζπλέρεηα εθηηκά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πήξε απφ ηελ κέηξεζε 

(Αγαιηψηεο, 2006). 

Με άιια ιφγηα, ε αμηνιφγεζε είλαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

βξίζθνπκε ηη γλσξίδνπλ θαη ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ νη καζεηέο ηφζν αηνκηθά φζν θαη 

σο νκάδα, ζε ζρέζε κε ηελ βέιηηζηε αλάπηπμε ηνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (McAfee, 2010; Sangster, 2006) θαζψο θαη ην βαζκφ πνπ 

επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο (Παπαλανχκ – Σδίθα, 1985).  

Σν πεξηερφκελν θαη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ ΑΠ θαη ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Αθφκε, 

ην ΑΠ είλαη απηφ πνπ ζα θαζνξίζεη ην είδνο ησλ εξγαιείσλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

αμηνιφγεζεο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί (Gullo, 2010). 

Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ θαιείηαη λα εθαξκφζεη κηα δνθηκαζία αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα 

έρεη επαξθείο γλψζεηο ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. ην ειιεληθφ 

ζρνιείν, ζπρλά ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη απφ εηδηθνχο εθηφο ζρνιείνπ 
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(ΚΔΓΓΤ), νη νπνίνη κεηά ζρεδηάδνπλ έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο, πνπ πνιιέο θνξέο 

ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο δελ ην θαηαλνεί, νχηε κπνξεί λα ην εθαξκφζεη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Αγαιηψηεο, 2006). 

Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί κε βάζε (Αγαιηψηεο, 2006) : 

 ηνλ ρξφλν εθαξκνγήο ηεο, ζε ζπλερή, πεξηνδηθή θαη θαηαιεθηηθή ή 

απνινγηζηηθή,  

 ςπρνκεηξηθψλ ζηαζκηζκέλσλ ή κε εξγαιείσλ, ζε επίζεκε  ή 

ηππνπνηεκέλε πρ θιίκαθεο λνεκνζχλεο θαη αλεπίζεκε κε ηππνπνηεκέλε 

πρ αμηνιφγεζε κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

 ην είδνο ηνπ απνηειέζκαηνο, ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ελφο καζεηή ζε κηα θαηεγνξία εηδηθψλ αλαγθψλ θαη ζε 

δηαδηθαζίεο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ νξγάλσζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ 

δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο  

πλνςίδνληαο, ε αμηνιφγεζε είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλάπηπμεο 

θαη ηεο κάζεζε ησλ καζεηψλ, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ ιήςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ θαζψο θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ ελδέρεηαη 

λα επσθειεζνχλ απφ εηδηθέο ππεξεζίεο (πξνιεπηηθφο έιεγρνο) θαη γηα ηελ απνηίκεζε 

– απνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο (Sangster, 2006) κε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία 

(Κσλζηαληίλνπ, 2000). 

 

2.2. Δίδε αμηνιόγεζεο  

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί κε 

βάζε ηνλ ρξφλν εθαξκνγήο ηεο, ησλ ςπρνκεηξηθψλ ζηαζκηζκέλσλ ή κε εξγαιείσλ 

θαη ηέινο κε ην είδνο ηνπ απνηειέζκαηνο.  

Με βάζε ηνλ ρξφλν εθαξκνγήο ε αμηνιφγεζε δηαθξίλεηαη ζε αξρηθή ή δηαγλσζηηθή, 

ζε δηακνξθσηηθή ή ζηαδηαθή, ζε ζπλερή θαη ηειηθή ή ζπλνιηθή. 

ηελ αξρηθή ή δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ  επηπέδνπ ησλ 

γλψζεσλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ  ησλ καζεηψλ. 
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πλήζσο ιακβάλεη ρψξα ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα νη δηδαθηηθέο θαη νη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

(Κσλζηαληίλνπ, 2000; Παπαλανχκ – Σδίθα, 1985). 

Ζ δηακνξθσηηθή ή ζηαδηαθή αμηνιφγεζε, έρεη πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα θαη 

απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ησλ καζεηψλ πξνο ηελ θαηάθηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Απφ ηνλ έιεγρν ιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο 

πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα επηηχρνπλ ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο (Sangster, 2006; 

Clarke, 2004; Κσλζηαληίλνπ, 2000; Παπαλανχκ – Σδίθα, 1985). 

Ζ ζπλερήο αμηνιφγεζε απνηειείηαη απφ δνθηκαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαηά κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε 

απνηέιεζκα ηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή επηζεκαίλνληαο 

ηηο δπζθνιίεο, ηηο αδπλακίεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαη δίλεη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ κηα αληηθεηκεληθή γλψκε (Κσλζηαληίλνπ, 2000). 

Καηά ηελ ηειηθή ή ζπλνιηθή αμηνιφγεζε, γίλεηαη εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο επίηεπμεο 

ησλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηειηθφ ζηφρν. Δίλαη κηα 

ζηηγκηαία δνθηκαζία ζην ηέινο κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ  πρ πξναγσγηθέο εμεηάζεηο, 

απνιπηήξηεο ή αλαθεθαιαησηηθέο εμεηάζεηο (Sangster, 2006; Κσλζηαληίλνπ, 2000). 

ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηακνξθσηηθήο θαη ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο φζνλ αθνξά ην ζθνπφ πνπ 

εμππεξεηνχλ, ηνλ ρξφλν εθαξκνγήο, ηε ζπκκεηνρή θαη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ, ηνλ 

ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηα πεδία ελδηαθέξνληνο, ηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο θαη ηελ 

επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε. 
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Πίλαθαο 1. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηακνξθσηηθήο θαη ηεο ζπλνιηθήο αμηνιόγεζεο (McMillan 

2007) 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ 

θνπόο 

Παξέρεη ζπλερή 

αλαηξνθνδφηεζε γηα λα 

βειηηψζεη ηελ κάζεζε 

Καηαγξάθεη ηη έκαζε ν 

καζεηήο ζην ηέινο κηα 

δηδαζθαιίαο 

Πόηε γίλεηαη 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο 
Μεηά ηελ δηδαζθαιία 

πκκεηνρή καζεηώλ 

(student involvment) 
Δλζαξξχλεηαη Απνζαξξχλεηαη 

Κίλεηξα καζεηώλ Intrinsic, mastery - oriented 
Extrinsic, performance 

oriented 

Ρόινο εθπ/θνπ 

Να παξέρεη άκεζε  θαη 

ζπγθεθξηκέλε 

αλαηξνθνδφηεζε θαη λα 

δηακνξθψλεη (correctives) 

ηελ δηδαζθαιία 

Να κεηξά ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ θαη λα 

βαζκνινγεί 

Cognitive levels 

emphasized 

Βαζηά θαηαλφεζε, 

εθαξκνγή, θαη αηηηνιφγεζε 
Γλψζε θαη θαηαλφεζε 

Level of specificity 
Πνιχ ζπγθεθξηκέλε θαη 

εμαηνκηθεπκέλε 
Γεληθή θαη group oriented 

Γνκή Δπέιηθηε, πξνζαξκνζηηθή Γνκεκέλε rigid 

Σερληθέο αμηνιόγεζεο Αλεπίζεκε Δπίζεκε 

Δπίδξαζε ζηελ κάζεζε 
Γπλαηή, ζεηηθή θαη 

καθξφρξνλε 
Αδχλακε θαη Fleeting 

 

Με βάζε ησλ ςπρνκεηξηθψλ ζηαζκηζκέλσλ ή κε εξγαιείσλ, ε αμηνιφγεζε 

δηαθξίλεηαη ζε επίζεκε  ή ηππνπνηεκέλε θαη αλεπίζεκε ή κε ηππνπνηεκέλε. 

Ζ επίζεκε - ηππνπνηεκέλε αμηνιφγεζε γίλεηαη κε ηελ ρνξήγεζε εηδηθψλ 

ζηαζκηζκέλσλ ηεζη ηα νπνία είλαη εηδηθά ζπληαγκέλν βάζεη ελφο ζπλφινπ πξνηχπσλ 

ειέγρνπ. Ζ ρνξήγεζε ηνπ ηεζη απηνχ, απαηηεί εθπαηδεπκέλν εμεηαζηή γηα ηελ 

δηελέξγεηα αιιά θαη ηελ εξκελεία ηεο βαζκνινγίαο ηνπ (McAfee, 2010; Παπαλανχκ – 
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Σδίθα, 1985). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, ηα ζηαζκηζκέλα ηεζη έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ 

επηζηήκνλεο εηδηθνχο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν έηζη ψζηε νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνπλ γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αθξηβείο θαη 

επαξθείο. Με ηα ζηαζκηζκέλα ηεζη επηδηψθεηαη ε κείσζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο σο πξνο ηνλ ηξφπν ρνξήγεζήο ηνπο 

(Σξηιηαλφο, 2008). Γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν, ηα ζηαζκηζκέλα ηεζη είλαη δχζθνιν λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηθξά παηδηά (McAfee, 2010). 

Μεξηθά παξαδείγκαηα ζηαζκηζκέλσλ ηεζη είλαη ην «The Diagnostic Achievement 

Battery – 3
rd

 Ed.», πνπ εμεηάδεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ  ζηελ αθξφαζε, ηελ νκηιία, 

ηελ αλάγλσζε, ηελ γξαθή, ηα καζεκαηηθά θαη ηελ ζπλνιηθή επίδνζε, ην «The 

Diagnostic Achievement Test for Adolescents 2
nd

 Ed.», πνπ εμεηάδεη ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ  ζην ιεμηιφγην, ηελ αλάγλσζε, ηα καζεκαηηθά, ηελ νξζνγξαθία, ηελ θπζηθή 

θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ην «The Iowa Tests of Basic Skills», ην νπνίν κεηξάεη 

ηελ αλάγλσζε, ηελ γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά θαη ην «The Kaufman Test of 

Educational Achievement 2
nd

 Ed.», πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ 

δηαγλσζηηθφ εξγαιείν αιιά θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο (Penner 

– Williams, 2009). 

Σα ζηαζκηζκέλα ηεζη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε Αλαπηπμηαθνχο πξνιεπηηθνχο 

έιεγρνπο (δηάγλσζε) επεηδή αλαθέξνληαη ζε λφξκεο θαη επηηξέπνπλ ηελ ζχγθξηζε ηεο 

βαζκνινγίαο κε άιισλ παηδηψλ αληίζηνηρεο ειηθίαο. Αθφκε σο εξγαιεία δηάγλσζεο 

γηα ηνλ εληνπηζκφ δπζθνιηψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ ηνκέα (Gullo, 2010). 

Μηα άιιε θαηεγνξία ζηαζκηζκέλσλ ηεζη είλαη ηα ηεζη εηνηκφηεηαο, ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνπλ ηνλ βαζκφ εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ γηα έλα αθαδεκατθφ πξφγξακκα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αμηνινγνχλ πνην πεξηερφκελν έρνπλ θαηαθηήζεη ηα παηδηά 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ πφζν έηνηκα είλαη γηα λα πεξάζνπλ ζηελ επφκελε 

θάζε ηεο δηδαζθαιίαο. Αλαθέξνληαη ζε θξηηήξηα θαη πεξηιακβάλνπλ εξσηήκαηα πνπ 

εζηηάδνπλ ζε γεληθέο γλψζεηο, επίηεπμε δεμηνηήησλ θαη επίδνζε. Χζηφζν, δελ 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ κειινληηθή αθαδεκατθή επηηπρία ησλ παηδηψλ 

πεξηγξάθνπλ κφλν ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ επίπεδν. Παξφκνηα είλαη θαη ηα ηεζη 

επηηεπγκάησλ ηα νπνία κεηξνχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έλαο καζεηήο έρεη αθνκνηψζεη 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ή έρεη θαηαθηήζεη δεμηφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ΑΠ (Gullo, 2010). 



 

14 

 

Ζ αλεπίζεκε ή κε ηππνπνηεκέλε αμηνιφγεζε γίλεηαη ζπλήζσο κε κε ζηαζκηζκέλα 

ηεζη - άηππα ηεζη επίδνζεο, πνπ δεκηνπξγνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηηο αλάγθεο 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο κέζα ζηελ ηάμε, κε ηερληθέο παξαηήξεζεο, νη 

θάθεινη ησλ καζεηψλ (portofolio) θαη εξσηεκαηνιφγηα (Σξηιηαλφο, 2008; 

Παπαλανχκ – Σδίθα, 1985). 

ηηο ηερληθέο παξαηήξεζεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ε άκεζε παξαηήξεζε θαη γηα 

ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάινγνη ειέγρνπ (checklists). 

ηε ζπλέρεηα, ππάξρνπλ θιίκαθεο θαηάηαμεο πνπ θαηαηάζζνπλ ζπκπεξηθνξέο ζε 

θιίκαθα ηνπ ηχπνπ εμαίξεην, άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ, κέζν φξν, θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ 

θαη κε ηθαλνπνηεηηθφ, ε νπνίεο κπνξεί λα  είλαη ππνθεηκεληθέο (Gullo, 2010; Sangster, 

2006). 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί κηα πξφζθαηε κειέηε πνπ έγηλε απφ ηνλ 

Madaus θαη ηελ νκάδα ηνπ, γηα λα εμεηάζεη ηελ επηινγή κεζφδνπ αμηνιφγεζεο θαη ηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα απνηειέζκαηα ηεο νπνία 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί (Madaus, 2009). 

 

Πίλαθαο 2 Όπνπ ην 3 αληηζηνηρεί κε ηελ πεξηζηαζηαθή ρξήζε 25% - 75% ηνπ ρξόλνπ θαη ην 4 

αληηζηνηρεί ζε ζπρλή ρξήζε πεξηζζόηεξν από ην 75% (Madaus, 2009)  

 Assessment methods Mean ranking 

Behavioral observations 3.8 

Norm- referenced assessments 3.5 

Curriculum – Based assessments 3.5 

checklists 3.4 

Criterion – referenced assessments 3.3 

Rating scales  3.3 

Functional behavior assessments 3.2 
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2.3. Αμηνιόγεζε δηδαζθαιίαο  

 

Ζ δηδαζθαιία απνηειεί ην κέζν κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζηνπο καζεηέο, 

ππνζηεξίδνληάο ηνπο λα απνθηήζνπλ κφλνη ηνπο ηε γλψζε (Eley, 2006). 

Ζ δηδαζθαιία έρεη δχν δηαζηάζεηο ηελ δηδαθηηθή θαη ηελ καζεζηαθή. ηελ δηδαθηηθή 

έρεη θπξίαξρν ξφιν ν εθπαηδεπηηθφο ελψ ζηελ καζεζηαθή ν καζεηήο. Ζ κάζεζε 

εμαξηάηαη απφ ηε δηδαθηηθή δξάζε θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο – απνθάζεηο πνπ 

έθαλε ν εθπαηδεπηηθφο, νπφηε ε επίδνζε ηνπ καζεηή αληηθαηνπηξίδεη ηελ απφδνζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Ρέιινο, 2003). 

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαζηζηά 

ζαθή ηελ αλάγθε γηα αμηνιφγεζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο (Αγαιηψηεο, 

2006). 

«Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη ε δηαδηθαζία εθθνξάο θξίζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηηο αξεηέο ηε ρξεζηκφηεηα ή ηελ αμία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζρεδίσλ πιηθνχ ή ηερληθψλ» (Gullo, 2010). 

Κάζε κνξθή αμηνιφγεζεο φκσο, ζα πξέπεη, εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνζθέξεη, λα βνεζάεη ζηελ επηινγή ηνπ είδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ζα έπξεπε λα 

εθαξκνζηεί. Θα ήηαλ ζσζηφηεξν ε αμηνιφγεζε λα μεθηλά πάληα απφ ηελ ίδηα ηελ 

δηδαζθαιία γηα ηελ δηαπίζησζε αλ φλησο απηή εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο πνπ 

ηέζεθαλ, γηαηί ίζσο νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο λα κελ 

εκθαλίδνληαλ θαζφινπ κε κηαο άιιεο κνξθήο δηδαζθαιίαο (Αγαιηψηεο, 2006).  

Κάζε είδνο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο εμήο αξρέο (Gullo, 2010): 

 Να είλαη επσθειήο γηα ηα παηδηά 

 Να ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ 

 Να είλαη θαηάιιειε σο πξνο ηελ ειηθία 

 Να είλαη γισζζηθά θαηάιιειε 

 Να αμηνπνηεί ηνπο γνλείο. 
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Σελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαιφ ζα ήηαλ πέξα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

(απηναμηνιφγεζε) λα ηελ θάλεη θαη θάπνηνο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο, γλψζηεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (Αγαιηψηεο, 2006). 

Σα είδε αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο είλαη ε δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε θαη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. 

Ζ δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο γηα 

λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα δεη ζε ηη επίπεδν βξίζθνληαη νη καζεηέο ζε ζρέζε κε 

ην ζέκα πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρηεί θαη ηηο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθή, γηαηί παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ιήςε 

δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ επηινγή 

ηερληθψλ θαη κεζφδσλ (Sangster, 2006; Κσλζηαληίλνπ, 2000; Παπαλανχκ – Σδίθα, 

1985).  

Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο 

δηδαζθαιίαο κε ζθνπφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο παξερφκελεο δηδαζθαιίαο. Σα ζηνηρεία πνπ δίλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

έρνπλ ζεκαζία γηα ην αλ ζα αλαπξνζαξκφζεη ηνπο ζηφρνπο ή ηηο κεζφδνπο ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα ην ζχλνιν ηεο ηάμεο ή αλ ζα βνεζήζεη κεκνλσκέλα θάπνηνλ καζεηή. 

ηνλ καζεηή, απηνχ ηνπ είδνπο ε αμηνιφγεζε δίλεη θίλεηξα κάζεζεο παξέρνληαο 

άκεζνπο θαη εθηθηνχο ζηφρνπο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφνδν ηνπ. 

(McMillan, 2007; Sangster, 2006; Clarke, 2004; Scott, 2001; Κσλζηαληίλνπ, 2000; 

Παπαλανχκ – Σδίθα, 1985). 

 

2.4. Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο  

 

«Αλ ε απνηπρία ζπκβεί κηα θνξά, 

 ηόηε απηή κπνξεί λα απνηειέζεη εξέζηζκα 

  γηα απμεκέλε πξνζπάζεηα επίδνζεο» (Eva Fokken) 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο καζεηηθήο επίδνζεο είλαη απφ ηηο βαζηθέο απνζηνιέο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ γηαηί κε ηελ 
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αμηνιφγεζε επηδηψθεηαη ε επηζηεκνληθή απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα εμαθξηβψλεη ηελ πξφνδν ησλ 

καζεηψλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ηελ πιεξνθνξία απηή λα ηελ αμηνπνηεί 

παηδαγσγηθά (Ρέιινο, 2003). Ο φξνο αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο αλαθέξεηαη 

ζηελ ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεη ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία νη ζηφρνη 

δηδαζθαιίαο έρνπλ επηηεπρζεί απφ ηνπο καζεηέο» θαη έρεη άκεζε ζρέζε θαη 

αιιειεμάξηεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

(Παπαλανχκ – Σδίθα, 1985). Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη νκνηφκνξθα κέζα ζηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη λα είλαη 

ελζσκαησκέλε ζηελ δηδαζθαιία (Ρέιινο, 2003). 

Ζ αμηνιφγεζε επίδνζεο κεηξά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ κάζεζε ηνπ παηδηνχ  φπσο απηέο 

θαηαδεηθλχνληαη ζηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ζηηο νπνίεο επηδίδεηαη  απηφ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο ηάμεο (McAfee, 2010).  Ζ επίδνζε είλαη ζρεηηθή γηαηί  είλαη 

εμαξηεκέλε απφ ηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ζηελ νπνία ν καζεηήο κπήθε ηπραία, 

αλ αιιάμεη ηάμε, αιιάδεη θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην νπφηε επαλαπξνζδηνξίδεηαη θαη ε 

αηνκηθή επίδνζε. Όηαλ ν καζεηήο κέλεη ζε κηα ηάμε κε πνιχ θαινχο καζεηέο, φζε 

βειηίσζε θαη λα έρεη, παξακέλεη ν ρεηξφηεξνο καζεηήο. Απηφ ην γεγνλφο, ηνλ 

απνδηνξγαλψλεη θαη αξρίδεη λα έρεη αξλεηηθή απηνεηθφλα θαη απηνζπλαίζζεκα. 

Παξφια απηά φκσο, είλαη θαιφ ν εθπαηδεπηηθφο λα βιέπεη ηηο αηνκηθέο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ ηνπ κέζα απφ ην κέζν φξν ησλ επηδφζεσλ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ιάβεη 

αληηζηαζκηζηηθά κέηξα γηα λα βειηηψζεη ηελ αηνκηθή επίδνζε. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο έρεη θχξην απνδέθηε ην καζεηή θαη ζα πξέπεη λα ηνπ αλαθνηλψλεη κε απιφ 

θαη θαηαλνεηφ ηξφπν πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ηεο κάζεζεο ηνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα. Έηζη, ν καζεηήο βνεζηέηαη λα απνθηήζεη πξνζσπηθά θίλεηξα γηα κάζεζε θαη 

λα ζέζεη ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο (Ρέιινο, 2003). 

Ο Furck δηαθξίλεη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο επίδνζεο: 

 «Δπίδνζε σο αμίσζε πξνο ην καζεηή. Γειαδή, πνηεο αιιαγέο 

ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα ζπκβνχλ ζην καζεηή, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη 

κε βηνινγηθή σξίκαλζε αιιά κε κάζεζε. 

 Δπίδνζε σο δξαζηεξηφηεηα ηνπ καζεηή. Ζ ίδηα ε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

δπλακηθφο ραξαθηήξαο. 
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 Δπίδνζε σο απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαζελφο εληφο ησλ 

δηαθφξσλ ρψξσλ επίδνζεο πξντφλ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

 Δπίδνζε σο ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ γηα θνηλσλία, θξάηνο θαη 

νηθνλνκία». 

Ζ επίδνζε ηνπ καζεηή εμαξηάηαη απφ απφ ηα ηδηαίηεξα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, 

απφ ηα νηθνγελεηαθά γλσξίζκαηά ηνπ (κνξθσηηθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ 

γνλέσλ νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο πξνζδνθίεο), απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν 

(ζπλνκήιηθνη πνιηηηζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο πεξηνρήο) θαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ- καζεηή, θιίκα 

ηάμεο, δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά κέζα) (Κσλζηαληίλνπ, 2000). Δπίζεο, επεξεάδεηαη 

απφ ελδνγελείο παξάγνληεο (ζσκαηηθή πγεία, επθπΐα, ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο, 

ηθαλφηεηα ζθέςεο) θαη εμσγελείο παξάγνληεο (ηδξπκαηηθέο ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο, ην 

ζρνιείν ζαλ θηηξηαθή ππνδνκή, κέζα δηδαζθαιίαο, πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ, σξνιφγην πξφγξακκα θαη  δάζθαιν), εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα, βηβιία), θνηλσληθή πξνέιεπζε ηνπ παηδηνχ – κνξθσηηθφ – θνηλσληθφ- 

νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, θαγεηφ). 

Ζ ζρνιηθή επίδνζε ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αηνκηθή δηαδηθαζία 

κάζεζεο θαη γεληθά εμέιημεο ηνπ παηδηνχ. Με ηελ βνήζεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

επίδνζεο, ν εθπαηδεπηηθφο βξίζθεη, ζε πνηεο ζπλζήθεο καζαίλεη, πνπ πξννδεχεη, πνπ 

έρεη δπζθνιίεο, πνπ βξίζθνληαη νη δπλαηφηεηεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θαη ηη 

είδνπο βνήζεηα ρξεηάδεηαη ν θάζε καζεηήο ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, 2000). 

Σα είδε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο  ζρνιηθήο 

επίδνζεο είλαη ε δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε (ζηνρεχεη ζηελ θαηάηαμε ησλ καζεηψλ θαη 

ζηνλ εληνπηζκφ ηεο αηηίαο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ), ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

(δίλεη πιεξνθνξίεο κε ζθνπφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο) θαη ε ζπλνιηθή 

αμηνιφγεζε (ζηνρεχεη ζηελ ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

δηδαζθαιίαο) (Παπαλανχκ – Σδίθα, 1985).  

Σν 2000 έγηλε ζηελ Διιάδα κηα έξεπλα απφ ηνπο Κνληνγηαλλνπνχινπ – Πνιπδσξίδε, 

νινκψλ, θαη ηακέιν, κε ηίηιν «Αληρλεχνληαο ηελ επίδνζε ζηελ Διιεληθή 

εθπαίδεπζε, ε 3
ε
 δηεζλήο έξεπλα ηεο ΗΔΑ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

επίδνζεο ζηα καζεκαηηθά θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο». Ζ νπνία, πξαγκαηνπνηήζεθε 



 

19 

 

παξάιιεια, ζε 40 ρψξεο απφ ην 1990 έσο ην 1998. Οη καζεηέο πνπ απνηεινχζαλ ην 

δείγκα ηεο έξεπλαο θνηηνχζαλ ζηηο ηάμεηο γ θαη δ δεκνηηθνχ α θαη β γπκλαζίνπ θαη γ 

ιπθείνπ. Αληηθείκελν ζηεο έξεπλαο ήηαλ ε κειέηε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

(ΑΠ) θαη ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ κέζσ ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνιφγησλ ζε 

καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. ηελ Διιάδα νη ιήςεηο απνθάζεσλ γηα ηα ΑΠ, ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηηο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ, ιακβάλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο έδεημαλ φηη ε επίδνζε επεξεάδεηαη απφ έλα 

πιήζνο παξαγφλησλ φπσο ν ηφπνο θαηνηθίαο θαη γέλλεζεο, ε γιψζζα, ε εξγαζία, ηα 

πιηθά αγαζά θαη ε κφξθσζε ησλ γνλέσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, είραλ θαιχηεξε επίδνζε 

νη καζεηέο πνπ  κέλνπλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα θαη έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα. 

εκαληηθά θαιχηεξε επίδνζε είραλ νη καζεηέο πνπ ζην ζπίηη ηνπο κηινχζαλ ζρεδφλ 

πάληα ειιεληθά θαη πνπ δελ εξγάδνληαη κε πιεξσκή εθηφο ζρνιείνπ. Αθφκε νη 

καζεηέο πνπ ζηα ζπίηηα ηνπο είραλ πιηθά αγαζά φπσο απηνθίλεην, πιπληήξην, 

θεληξηθή ζέξκαλζε, θαζεηφθσλν, βηβιηνζήθε, αξηζκνκεραλή, γξαθείν, ιεμηθφ θαη 

πεξηζζφηεξα βηβιία είραλ θαιχηεξε επίδνζε. Όζν πην κνξθσκέλε ήηαλ ε κεηέξα 

ηφζν θαιχηεξε ζρνιηθή επίδνζε είραλ νη καζεηέο σζηφζν ε επίδνζε δελ βξέζεθε λα 

επεξεάδεηαη απφ ηελ  θνίηεζε ή φρη ζε θξνληηζηήξην. 

 

2.5. Αμηνιόγεζε θαη Δηδηθή Αγσγή  

 

Ζ αμηνιφγεζε ζηελ εηδηθή αγσγή είλαη ε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή – ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ θαη λα 

απνθαζηζηεί αλ ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο ρξήδεη αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηδηθήο 

αγσγήο ή φρη. Οπζηαζηηθά ζπιιέγεη ζηνηρεία γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Τπάξρνπλ 

πνιινί ηξφπνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Δίλαη κηα δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

«είλαη κηα δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο ζπιινγήο δεδνκέλσλ  θαη interpretation κεγάινπ 

εχξνπο πιεξνθνξηψλ πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη  εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο 

απνθάζεηο (δηδαζθαιία & παξέκβαζε) θαη φπνπ ρξεηάδεηαη ε ηαμηλφκεζε θαη 

ηνπνζέηεζε ηνπ καζεηή (Pierangelo, 2008). 

Οη ζθνπνί ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο – εληνπηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ 

έρνπλ δπζθνιίεο κάζεζεο ή παξνπζηάδνπλ θαζπζηέξεζε, ε δηάγλσζε θαη λα 
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απνθαζηζηεί αλ ρξεηάδεηαη ηηο ππεξεζίεο ηεο εηδηθήο αγσγήο, ν ζρεδηαζκφο 

εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ καζεηή ζην θαηάιιειν 

ζρνιηθφ πιαίζην, ν ζρεδηαζκφο δηδαζθαιίαο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ 

καζεηή. 

Οη παξαπάλσ ζθνπνί ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ επαθφινπζνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ γηα παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο εζηηάδεη ζε ηέζζεξηο ζηφρνπο. Ο πξψηνο είλαη,  ε βειηίσζε ηεο 

αλαπεξίαο., ην νπνίν κπνξεί λα κελ είλαη εθηθηφ γηα φια ηα παηδηά π.ρ κπνξεί αλ έλα 

παηδί έρεη πξνβιήκαηα νκηιίαο έλαο ινγνζεξαπεπηήο λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ζηελ νκηιία έηζη ψζηε απηφ λα κελ ρξεηάδεηαη πιένλ εηδηθέο ππεξεζίεο. Αιιά έλα 

παηδί πνπ έρεη θηλεηηθφ ή γλσζηηθφ πξφβιεκα εθ γελεηήο είλαη πηζαλφ λα ρξεηάδεηαη 

βνήζεηα ζε φιε ηε δσή ηνπ. Ο δεχηεξνο είλαη ε πξφιεςε δεπηεξεπνπζψλ 

θαηαζηάζεσλ αλαπεξίαο π.ρ. αλ έλα παηδί έρεη θηλεηηθφ πξφβιεκα απηφ ζα κπνξνχζε 

λα νδεγήζεη θαη ζε γλσζηηθέο θαζπζηεξήζεηο αλ δελ γίλεη ε θαηάιιειε παξέκβαζε. 

Ο ηξίηνο είλαη ε ζηήξημε ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ν ηέηαξηνο ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή μερσξηζηνχ ΑΠ θαη ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο. Οη 

πιεξνθνξίεο  απφ ηελ αμηνιφγεζε λα βνεζνχλ ζηελ ηξνπνπνίεζε (Gullo, 2010). 

Έλαο καζεηήο ζεσξείηαη ζε ξίζθν φηαλ βηψλεη θνηλσληθή, αθαδεκατθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή, ηαηξηθή, γισζζηθή, αληηιεπηηθή ή πεξηβαιινληηθή δπζθνιία ε 

νπνία ηνλ εκπνδίδεη απφ λα απνδίδεη ζην κέγηζην πνπ κπνξεί ζην ζρνιείν 

(Pierangelo, 2008). 

Ζ αμηνιφγεζε παηδηψλ κε εηδ. Αλάγθεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί πξνζαξκνγέο (γηα λα 

εμαιεηθζνχλ ηα εκπφδηα) θαη ηξνπνπνηήζεηο (ζην ηη κεηξά ε αμηνιφγεζε) ή λα γίλεη 

απφ έλαλ εηδηθφ ή κηα νκάδα εηδηθψλ (McAfee, 2010). 

Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα έλα καζεηή πξέπεη λα ιακβάλνληαη πνιχ ζνβαξά 

ππφςε γηαηί ζα ηνλ επεξεάδνπλ κηα δσή. Έηζη αλ είλαη γλσζηέο νη πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζε κηα ηάμε ηφζν αηνκηθά φζν θαη σο 

νκάδα, ζε αλαινγία κε ηελ βέιηηζηε αλάπηπμε ηνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη ηηο  θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθέο κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα λα κάζνπλ θαη λα κπνξεί λα 

παξαηεξεί ηελ πξφνδν ηνπο (McAfee, 2010). 
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Αλαιπηηθφηεξα νη ιήςεηο απνθάζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  αθνξνχλ (Gullo, 

2010): 

 ην θαηά πφζν έλα παηδί πξέπεη λα λα παξαπεκθζεί ζε ππεξεζίεο εηδηθψλ 

αλαγθψλ θαη επηπξφζζεηε αμηνιφγεζε 

 Καηά πφζν ην παηδί πνπ παξαπέκπεηαη έρεη πξάγκαηη αλαπηπμηαθή 

θαζπζηέξεζε  βιάβε θάπνηαο αίζζεζεο ή ζρεηηθφ πξφβιεκα πγείαο 

 Καηά πφζν ην παηδί ζα πξέπεη λα εληαρζεί ή φρη ζηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

ππεξεζίεο 

 Πσο ζα δηδάμνπκε απηφ ην παηδί – αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο δηδαζθαιίαο 

 Πνπ ζα δερηεί ην παηδί ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο θαη πνην είδνο 

ππεξεζηψλ ρξεηάδεηαη 

 Καηά πφζν ην παηδί έρεη ηελ θαηάιιειε πξφνδν ζηελ επίηεπμε εθείλσλ 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ επηζεκαίλνληαη απφ ην εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ 

ζρέδην  

 Καηά πφζν ή φρη θαη ζε πνηνλ βαζκφ επηηπγράλνληαη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. 

 

2.6. Παξαδνζηαθέο κέζνδνη Αμηνιόγεζεο 

 

Οη πην ζπλεζηζκέλεο παξαδνζηαθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο είλαη ε πξνθνξηθή 

αμηνιφγεζε, νη εξγαζίεο ζην ζπίηη, νη γξαπηέο εμεηάζεηο (ηεζη), ε παξαηήξεζε, 

αηνκηθφο θάθεινο (Portofolio), απηναμηνινγήζεηο θαη αμηνινγήζεηο απφ ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο θαη ε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε (Μαλσιάθνο). 

Ζ πξνθνξηθή αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα λα εμεηάζεη ηνπο καζεηέο ζην κάζεκα ηεο εκέξαο, αιιά θάπνηεο 

θνξέο κπνξεί λα γίλεηαη ζηελ ζέζε ηεο γξαπηήο αμηνιφγεζεο (Υάξεο, 1995). Ο 

ηξφπνο πνπ νη καζεηέο ζα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

λα κάζεη θαηά πφζν νη καζεηέο θαηάιαβαλ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο (Airsian, 

1994).  



 

22 

 

Έλαο άιινο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ απνηεινχλ νη γξαπηέο εξγαζίεο πνπ 

νινθιεξψλνπλ νη καζεηέο ζην ζπίηη. Με απηέο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεη θαηά 

πφζν θαηαλφεζαλ απηφ πνπ δηδάρζεθαλ ζηελ ηάμε.  

Δπίζεο νη γξαπηέο εμεηάζεηο ππφ ηελ κνξθή ησλ ηεζη απνηεινχλ ηνλ πην γξήγνξν 

ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο. 

 Έλαο άιινο ηξφπνο αμηνιφγεζεο είλαη ε παξαηήξεζε ησλ καζεηψλ, φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αμηνινγήζεη  άιια ζηνηρεία ηνπ καζεηή φπσο είλαη ε 

ζπλεξγαζία θαη ε πξνζπάζεηα (Υάξεο, 1995). 

Ο αηνκηθφο θάθεινο ή αιιηψο Portofolio απνηειεί έλα απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο 

ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηδηαίηεξα ζηνπο καζεηέο κηθξφηεξεο ειηθίαο. Μέζα ζηνλ 

θάθειν ζπιιέγνληαη αληηπξνζσπεπηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο δείρλνπλ ηελ εμέιημε ηνπ 

παηδηνχ. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη, αθφκε, παξαηεξήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θιίκαθεο 

αμηνιφγεζεο θαη ζηαζκηζκέλα ηεζη. Ο Αηνκηθφο θάθεινο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

αμηνινγεζεί ν αηνκηθφο ξπζκφο κάζεζεο, βνεζά ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη 

ζηελ νξγάλσζε ηνπ καζεηή, εληζρχεη ηελ απηνεηθφλα ησλ καζεηψλ θαη ηνπο δίλεη 

θίλεηξα. Χζηφζν, είλαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη ρξεηάδεηαη νξγάλσζε, δελ παξέρεη 

εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηίαο σο πξνο ην πφζν  αληηπξνζσπεπηηθφ ην δείγκα ησλ 

εξγαζηψλ (Gullo, 2010). 

πρλά νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ κφλνη 

ηνπο ηνλ εαπηφ ηνπο ή ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη έηζη αλαπηχζζνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα γηα κάζεζε 

(McMillan, 2007; Μαηζαγγνχξαο, 2002). 

Ζ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε, φπσο θαη ν αηνκηθφο θάθεινο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 

γηα αμηνιφγεζε ζηηο κηθξέο ειηθίεο. ε απηφλ ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή κέζα ζηελ ηάμε ρσξίο ηελ ρξήζε αξηζκεηηθήο 

βαζκνινγίαο (Μαλσιάθνο).  

Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο εζηηάδεηαη ζηε 

δπλαηφηεηα πνπ δίλνπλ νη εξσηήζεηο λα εθθξάδεη ν θάζε καζεηήο ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί νη απαληήζεηο (Slavin, 2007) απαηηνχλ θαηαλφεζε, 

νξγάλσζε, ζπλδπαζκφ δηάθνξσλ ελλνηψλ, ζχλζεζε, έθθξαζε θαη παξνπζίαζε ησλ 
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γλψζεσλ. ηελ αξλεηηθή πιεπξά, έρνπκε ηελ έιιεηςε αληηθεηκεληθφηεηαο ζηε 

βαζκνινγία ησλ καζεηψλ, δειαδή ην πξφβιεκα ηεο αμηνπηζηίαο ζηε βαζκνιφγεζε 

ησλ απαληήζεσλ αλάπηπμεο ζέκαηνο θαη φηη ε βαξχηεηα ζηελ απνκλεκφλεπζε 

δεκηψλεη ηελ νπζηαζηηθή κάζεζε. (Καζζησηάθεο, 1999). 
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Κεθάιαην 3 

 

3.1. Αλαιπηηθό πξόγξακκα  

 

«Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα απνηειεί ηνλ θνξκό 

ηεο εθπαίδεπζεο, κε βάζε απηό πξνγξακκαηίδεηαη θαη 

πινπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο – κάζεζεο» 

(Εαβιαλόο, Μ) 

 

Tν ΑΠ είλαη έλα εξγαιείν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πνπ ην ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ην νπνίν ηνλ βνεζάεη λα γλσξίδεη ην ηη θαη ην 

πψο ζα δηδάμεη θαη ην πφηε είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή. «χκθσλα δειαδή κε ηελ 

θνηλή αληίιεςε, ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί 

ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε, έλα εξγαιείν πνπ ηνπ ρξεζηκεχεη σο 

επαγγεικαηηθή ππμίδα θαη ηνπ ιέεη ηη πξέπεη λα θάλεη θαη πφηε πξέπεη λα ην θάλεη». 

Σν ΑΠ αθνξά ζπλνιηθά ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηεο 

χιεο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο, ηηο κεζφδνπο, ηα κέζα αιιά θαη ηηο εκπεηξίεο 

ησλ καζεηψλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (ζχζηεκα αμηψλ, αιιειεπίδξαζε δαζθάινπ-

καζεηψλ). 

Ζ Δ. Υεηκαξηνχ ζηελ εξγαζία ηεο «Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα: ύγρξνλεο ηάζεηο 

ρεδηαζκνύ» παξνπζηάδεη κηα δηάθξηζε ησλ κνληέισλ ΑΠ κε βάζε δχν  θξηηήξηα: 

α)  ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο, δειαδή, ηαμηλφκεζε κνξθσηηθψλ 

αγαζψλ  

β)  ηε γεληθή θαηεχζπλζε ή θηινζνθία ηνπο. 

χκθσλα κε ην πξψην θξηηήξην ηα κνληέια ΑΠ δηαθξίλνληαη ζε: 

1)  γξακκηθά ΑΠ (επηκέξνπο ελφηεηεο θαη εκπεηξίεο κάζεζεο δνκεκέλεο ζε 

έλα είδνο γξακκηθήο ζπλέρεηαο), 
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2)  ζπεηξνεηδή ΑΠ (νξγάλσζε ζρεηηθψλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ κε δπλαηφηεηα 

επαλφδνπ ζηελ επξχηεξε εμέηαζε ελφο ζέκαηνο Α κεηά ηελ εμέηαζε ελφο 

άιινπ ζρεηηθνχ ζέκαηνο Β), 

3)  ΑΠ κε κνξθή ππξακίδαο (θνηλή βάζε γηα φινπο ηνπο καζεηέο κε 

δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο) θαη 

4)  ΑΠ κε κνξθή «project» (νη καζεηέο θαιχπηνπλ έλα παξερφκελν πιαίζην 

καζεκάησλ ζε έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζπρλφηεηα πνπ 

απνθαζίδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ή ηηο νκάδεο πνπ είλαη εληαγκέλνη) 

Χο πξνο ηε θηινζνθία ή ην γεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηα κνληέια ΑΠ δηαθξίλνληαη ζε: 

1)  ζεκαηνθεληξηθά ΑΠ (Subject-centered curriculum). Σα παιαηφηεξα θαη 

ίζσο ηα πιένλ δηαδεδνκέλα ΑΠ. ρεδηάδνληαη κε ηε ινγηθή ησλ 

ηαμηλνκεκέλσλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ πξφζθηεζε θαη 

απνκλεκφλεπζε πιεξνθνξηψλ. 

2)  καζεηνθεληξηθά ΑΠ (learner-centered curriculum). ρεδηάδνληαη κε 

έκθαζε ζηνλ εζσηεξηθφ-ςπρηθφ θφζκν, ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ καζεηψλ. Ζ πξνζθεξφκελε γλψζε ιεηηνπξγεί φρη σο απηνζθνπφο, 

αιιά, σο κέζν ή απφθηεζε εκπεηξηψλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

3) πξνβιεκαην-θεληξηθά ΑΠ (problem-centered and inquiry centered 

curriculum). Λακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ, αιιά, δνκνχληαη κε βάζε ηηο απνξίεο, ηα εξσηήκαηα θαη ηνπο 

γεληθφηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ καζεηψλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

ηελ Διιάδα, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΑΠ κε ηε κνξθή 

Curriculum. Γεκηνπξγήζεθαλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1997 έσο ην 2000 απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη ηζρχνπλ κέρξη θαη ζήκεξα (Κνξξέ, 2010). 

Ζ αμηνιφγεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζην ΑΠ  (Cohen & Spenciner, 1994) έρεη 3 ζθνπνχο. 

Καηαξρήλ, λα θαζνξίζεη θαηά πφζν έλα παηδί πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ζπκκεηνρήο 

ζε ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο ηνπ ΑΠ θαη κάζεζεο. Να αλαπηχμεη  ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ηφζν ηνπ ΑΠ φζν θαη ηεο δηδαζθαιίαο γηα απηφ ην παηδί 
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βάζεη ηεο επίδνζήο ηνπ εληφο ηνπ πιαηζίνπ  ηεο ηάμεο θαη ηέινο λα αμηνινγήζεη ηελ 

πξφνδν ηνπ παηδηνχ θαζψο εθείλν πξνρσξά ζην ΑΠ (Gullo, 2010). 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ αμηνιφγεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζην ΑΠ  

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ  έηζη ψζηε λα ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηηο 

αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη ζην δηθφ ηνπ επίπεδν αλάπηπμεο ή δπλαηφηεηαο (Gullo, 

2010). 

 

3.2. Μέηξεζε κε βάζε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 

(Curriculum -  Based Measurement (CBM)) 

 

Ζ ΜβΑΠ είλαη κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ καζεηή, πνπ αλαπηχρζεθε 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζηηο Ζ.Π.Α., απφ νκάδεο εξεπλεηψλ κε επηθεθαιήο ηνλ 

Stanley Deno. ηφρνο ησλ εξεπλεηψλ, ήηαλ ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δίδαζθαλ καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο 

πνπ είραλ νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ (Shinn, 1998; Stecker, 2005; 

Christ, 2012).  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΜβΑΠ δεκηνπξγήζεθε αξρηθά γηα λα 

αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ data-based program modification, έλα 

κνληέιν παξέκβαζεο ζηελ εηδηθή αγσγή, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί κε 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο αμηνινγνχζαλ ηελ δηδαζθαιία ηνπο θαη κπνξνχζαλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο δεκηνπξγήζεθε έλα γεληθφ ζχλνιν απφ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ επίδνζεο – 

πξνφδνπ ζηελ αλάγλσζε, ηελ νξζνγξαθία θαη ηελ γξαπηή έθθξαζε. Σειηθά, 

δηακνξθψζεθε έλα ζεη θξηηεξίσλ πνπ φξηδε ηελ ηερληθή επάξθεηα θαη ηελ 

πιηθνηερληθή ζθνπηκφηεηα ησλ κεηξήζεσλ (Deno, a 2003). Αλαιπηηθφηεξα, φηαλ ε 

ΜβΑΠ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, 

θαηαξρήλ νξίδεηαη έλαο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο βαζηδφκελνο ζηελ παξνχζα επίδνζε 

ηνπ καζεηή ζε έλα βαζηθφ γλσζηηθφ πεδίν φπσο είλαη ε αλάγλσζε, ε νξζνγξαθία, ηα 

καζεκαηηθά θαη ε γξαπηή έθθξαζε. ηελ ζπλέρεηα, γηα ηνλ θάζε καζεηή ζρεδηάδεηαη 

κηα γξαθηθή παξάζηαζε ε νπνία έρεη κηα γξακκή ζηφρνπ πνπ ζπλδέεη ηελ ησξηλή 

επίδνζε επίδνζε κε ηελ επηζπκεηή επίδνζε γηα ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Καζψο 

ε πξφνδνο κεηξηέηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη 
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γξαθηθά ζην ίδην δηάγξακκα θαη ηαπηφρξνλα απνθαζίδεηαη αλ ε πξφνδνο ηνπ καζεηή 

έρεη ηνλ απαξαίηεην ξπζκφ γηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί ν ηειηθφο ζηφρνο. Αλ φρη, νη 

εθπαηδεπηηθνί απνθαζίδνπλ γηα λα εθαξκφζνπλ αιιαγέο ζηελ δηδαζθαιία ηνπο, νη 

νπνίεο ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρία ηνπ ζηφρνπ (Swain, 1998; Fuchs, 2004 b; 

Αγαιηψηεο, 2006). 

πρλά ν φξνο ΜβΑΠ ζπγρέεηαη κε ηνλ φξν αμηνιφγεζε κε βάζε ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα. Ζ ΜβΑΠ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο κε βάζε ην ΑΠ. 

Ζ αμηνιφγεζε κε βάζε ην ΑΠ είλαη ε δνκή κέζα απφ ηελ νπνία βαζηδφκελνη ζηα 

δεδνκέλα παίξλνληαη νη απνθάζεηο θαη ε ΜβΑΠ είλαη ην εξγαιείν  πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απφθηεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ (Kelley, 2008).  

Ζ αμηνιφγεζε κε βάζε ην ΑΠ κεηξά ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, κνηάδεη κε ηα 

ζπλεζηζκέλα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία θαη είλαη ζπλεπήο (consistent) κε ηελ γλσζηηθή 

ςπρνινγία (Burns, 2004). 

Ζ αμηνιφγεζε ρξεηάδεηαη λα παξέρεη ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, λα κπνξεί λα θαηαγξάθεη ηελ εηήζηα 

ζρνιηθή επίδνζε ηνπ καζεηή θαη λα ιεηηνπξγεί απνδνηηθά. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη 

φηη ε ΜβΑΠ θαιχπηεη απηέο ηηο αλάγθεο (Kelley, 2008). 

Ζ ΜβΑΠ απνηειεί κηα γεληθεπκέλε κνξθή ηεο αμηνιφγεζεο κε αλαθνξά ζε θξηηήξην 

απφδνζεο. Οπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηεί ην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

αθαδεκατθήο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή (Fuchs, 2003). Δπίζεο, παξνπζηάδεη πνιιέο 

νκνηφηεηεο κε ηηο άιιεο κνξθέο αμηνιφγεζεο κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

(curriculum- based assessment for instructional design, criterion referenced – 

curriculum- based assessment, curriculum- based evaluation) αιιά παξάιιεια 

δηαθέξεη φζνλ αθνξά ζηελ εκπεηξηθή βάζε ησλ κνληέισλ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο 

αμηνιφγεζεο (the empirical basis for the models and purpose of the assessment). 

Μφλν ε ΜβΑΠ έρεη εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ζηηο κεηξήζεηο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο (Fuchs, 2005). Οη ζθνπνί ηεο εκπεξηέρνπλ φια ηα ζεκεία ηνπ κνληέινπ επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο φπσο είλαη ν εληνπηζκφο (screening) θαη ε παξαπνκπή (referral) ησλ 

καζεηψλ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη ε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηεο αηνκηθήο επίδνζεο (Swain, 1998). Δπηπιένλ, ε ΜβΑΠ 
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ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα καο δψζεη ζηνηρεία γηα ηηο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο σο πξνο 

ην βαζκφ θαηνρήο θαη ην επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο 

παξερφκελεο δηδαζθαιίαο (Αγαιηψηεο, 2006). Οη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο είλαη 

έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο πξνγλσζηηθνχο δείθηεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη ν 

αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο (Αγαιηψηεο, 2006). Αθφκε κε ηε ΜβΑΠ κπνξεί λα 

επηζεκαλζεί πφηε έλαο καζεηήο εκθαλίδεη δπζθνιίεο ζην ξπζκφ πξνφδνπ ηνπ θαη έηζη 

ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κπνξέζεη λα εληζρχζεη ην ζρεδηαζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ (Fuchs, 2003).   

Χζηφζν, ελψ αξρηθά ε ΜβΑΠ πξννξηδφηαλ κφλν γηα ρξήζε ζηελ εηδηθή αγσγή 

ζήκεξα έρεη απνδεηρηεί φηη παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ θαη βνεζάεη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο 

αιιά θαη ηεο γεληθήο παηδείαο (Deno, a 2003). 

Ζ ΜβΑΠ δηαθέξεη απφ άιιεο κνξθέο αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνληαη κέζα ζηελ 

ηάμε ζε ηξία ζεκεία. Πξψηνλ γηαηί απνηειείηαη απφ ζηαζκηζκέλεο δηαδηθαζίεο, 

δεχηεξνλ γηαηί ην ελδηαθέξνλ ηεο είλαη καθξνπξφζεζκν έηζη γίλνληαη ηεζη ζε 

εβδνκαδηαία βάζε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ηξίηνλ γηαηί ην 

ηεζη θάζε εβδνκάδαο αληηθαηνπηξίδεη ηελ επηζπκεηή επίδνζε ηνπ καζεηή γηα ην 

ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (Fuchs, 2003). Με άιια ιφγηα, δηαθνξά είλαη φηη δελ δεηά 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάζνπλ δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο αιιά 

πξνζθέξεη κηα ζηαζκηζκέλε κεζνδνινγία κέηξεζεο (Fuchs, 1991; Fuchs, 1992; Deno, 

2003). Ζ θαζεκεξηλή πξφνδνο γηα έλα καζεηή κε δπζθνιίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα 

λα κπνξεί λα επσθειείηαη απφ ηελ δηδαζθαιία, έηζη απαηηείηαη ζπλερήο θαη 

ζπζηεκαηηθή κέηξεζε ηεο επίδνζεο ηνπ γηα λα δηαζθαιίζεη ν εθπαηδεπηηθφο φηη ν 

καζεηήο παξνπζηάδεη αθαδεκατθή πξφνδν, αλ δελ ζπκβαίλεη απηφ ηφηε ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα θάλεη πξνζαξκνγέο ζηελ δηδαζθαιία ηνπ (Swain, 1998). 

Έηζη, φηαλ ε επίδνζε κεηξηέηαη ζπρλά κε ηε βνήζεηα ηεο ΜβΑΠ, νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα παξαηεξνχλ ην ξπζκφ κάζεζεο ηνπ καζεηή θαη ηελ ζπλνιηθή ηνπ πξφνδν 

κε εχθνιν θαη γξήγνξν ηξφπν. Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ε ΜβΑΠ ρξεζηκνπνηήζεθε 

εθηεηακέλα ζηελ εηδηθή αγσγή γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ (Fuchs, 1994
.
 Stecker, 2005). Πέξα απφ ηηο βαζηθέο 

ρξήζεηο ηεο, ε ΜβΑΠ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα λα πξνβιέςεη ηελ επηηπρία ζηηο 

http://aer.sagepub.com/search?author1=Lynn+S.+Fuchs&sortspec=date&submit=Submit
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αμηνινγήζεηο high- stakes assessment, λα κεηξήζεη ηελ πξφνδν ζε γλσζηηθά 

αληηθείκελα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πξφνδν ζε πξνγξάκκαηα 

πξνζρνιηθήο αγσγήο (Deno, a 2003). 

Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη, ε ΜβΑΠ γεθπξψλεη ηηο παξαδνζηαθέο ςπρνκεηξηθέο 

ηερληθέο αμηνιφγεζεο κε ηηο αμηνινγήζεηο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο κέζα ζηελ ζρνιηθή 

ηάμε θαη δεκηνπξγεί κηα θαηλνηφκν κέζνδν γηα κέηξεζε κε πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε 

ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο ή άιιεο κνξθέο ζρνιηθήο αμηνιφγεζεο (Fuchs, 2004; 

Kelley, 2008). 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο αμηνιφγεζεο κέζσ ηεο ΜβΑΠ είλαη φηη κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη ζαλ εξγαιείν 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. (Αγαιηψηεο, 2006). 

Ζ έξεπλα ζην πεδίν έρεη δείμεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά 

ηελ ΜβΑΠ γηα λα ειέγρνπλ ηελ επίδνζε, νη καζεηέο κε κέηξηεο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο επηηπγράλνπλ πςειφηεξα πνζνζηά αθαδεκατθήο επίδνζεο ζηελ αλάγλσζε, 

ζηα καζεκαηηθά θαη ζηελ νξζνγξαθία απφ φηη θάλνπλ νη καζεηέο κε παξφκνηεο 

δπζθνιίεο ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ΜβΑΠ (Swain, 1998). 

Απηφ αλαθέξεη θαη ν Christ ζην άξζξν ηνπ ιέγνληαο φηη ηα 30 ρξφληα έξεπλαο ζην 

πεδίν, έρνπλ θαζηεξψζεη ηελ ΜβΑΠ ζαλ έλα ζεη απφ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο είλαη 

εηδηθά ζρεδηαζκέλεο λα βειηηψλνπλ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή φηαλ ζπλδπάδνληαη κε 

εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΜβΑΠ είλαη (Deno, a 2003): 

 Ζ ηερληθή επάξθεηα (technically adequate) πνπ δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ 

εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ε νπνία έρεη επηηεπρηεί κέζσ 

ζηαζκηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ παξαηήξεζεο γηα επαλαιακβαλφκελα 

δείγκαηα ζηηο επηδφζεηο ηνπο ζηελ αλάγλσζε, ηελ γξαθή θαη ηα ηηο 

καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. 

 Οη ζηάληαξ δνθηκαζίεο κέηξεζεο (standard measurement tasks) νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ θσλαθηή αλάγλσζε θαη επηινγή ιέμεσλ ζβεζκέλσλ απφ 

ην θείκελν κε κνξθή εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ απαληήζεσλ, λα γξάθνπλ 
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ηελ ζπλέρεηα φηαλ δίλεηαη ε αξρή κηαο ηζηνξίαο ή κηα εηθφλα θαη ε 

ππαγφξεπζε ιέμεσλ θαη ε ιχζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. 

  Ζ πεξηγξαθή ησλ πιηθψλ (prescriptive stimulus materials) επεηδή ηα 

πιηθά κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηα θάζε ηφπνπο ζρνιεία δίλνληαη 

ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ επηινγή απηψλ. Οη ιέμεηο θιεηδηά γηα ηελ επηινγή 

απηψλ είλαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη ε ηζνδπλακία κε απηά πνπ 

πξνηείλεη ε ΜβΑΠ. 

 Ζ ρνξήγεζε θαη ε βαζκνιφγεζε (administration and scoring). Ζ ΜβΑΠ 

παξέρεη ην ρξφλν ρνξήγεζεο πνπ ζα ρξεηαζηεί, ηελ ρνξήγεζε, ηηο νδεγίεο 

πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο. 

 πιινγή δεδνκέλσλ επίδνζεο (performance sampling), φια ηα ζθνξ 

ππνινγίδνληαη απφ ηελ θαηακέηξεζε ησλ ζσζηψλ θαη ησλ ιαλζαζκέλσλ 

αληαπνθξίζεσλ πνπ έγηλαλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Πνιιαπιά ηζνδχλακα δείγκαηα (multiple equivalent samples). Ζ επίδνζε 

κεηξηέηαη επαλαιακβαλφκελα κέζα ζην ρξφλν. Οη επαλαιακβαλφκελεο 

παξαηεξήζεηο είλαη δνκεκέλεο έηζη ψζηε ν καζεηήο λα αληαπνθξίλεηαη ζε 

δηαθνξεηηθά αιιά ηζνδχλακα εξεζίζκαηα.  

 Οηθνλνκία ρξφλνπ (time efficient). Οη πνιιαπιέο κεηξήζεηο απαηηνχλ νη 

δνθηκαζίεο λα είλαη κηθξήο δηάξθεηαο απφ 1-3 min. 

 Δχθνιν λα ην δηδαρηείο (easy to teach). Πνιχ εχθνια κπνξνχλ λα 

εθπαηδεπηνχλ εθπαηδεπηηθνί, εηδηθνί θαη γνλείο ζηελ νξζή ρξήζε ηεο 

ΜβΑΠ. 

Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη ηεο ΜβΑΠ απηνί είλαη (Kelley, 2008): 

1. General Outcome Measures (GOMs), είλαη ζηαζκηζκέλεο δηαδηθαζίεο 

πνπ δείρλνπλ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζε κηα δεμηφηεηα πνπ ζπζρεηίδεη ή 

αληαλαθιά ηελ ρξήζε αξθεηψλ ππνδεμηνηήησλ (subskills). Δίλαη 

ζρεδηαζκέλεο λα απαληνχλ ζε γεληθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε 

ή ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία 

γηα ηνλ εληνπηζκφ καζεηψλ κε δπζθνιίεο θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα ζηελ θσλαθηή 

αλάγλσζε (oral reading fluency) θαη ζηελ αθνινπζία ζσζηψλ ιέμεσλ 

(correct word sequences) παξά ζηα καζεκαηηθά.  



 

31 

 

2. Skills- Based Measures (SBMs), δεκηνπξγήζεθαλ ελ κέξεη γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά ησλ παξαπάλσ κεηξήζεσλ ζηα καζεκαηηθά. Οη 

κεηξήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο ελζσκαηψλνπλ έλα επξχ θάζκα δεμηνηήησλ 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα φπσο είλαη ε αξηζκεηηθή (numeracy), νη 

αξηζκεηηθνί ππνινγηζκνί (computation), ε επίιπζε πξνβιεκάησλ 

(problem solving) ή ε εθαξκνγή (application). Γηα παξάδεηγκα κηα ηέηνηα 

κέηξεζε ζηνπο αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο ζα κπνξνχζε λα 

πεξηιακβάλεη πξνζζέζεηο, αθαηξέζεηο, πνιιαπιαζηαζκνχο θαη δηαηξέζεηο 

ζε δηάθνξα επίπεδα δπζθνιίαο ζε έλα θχιιν αμηνιφγεζεο. 

3. Mastery Measures (MMs), είλαη άκεζεο κεηξήζεηο ησλ ζηφρσλ νη νπνίεο 

είλαη πνιχ επαίζζεηεο ζηηο αιιαγέο ζηελ κάζεζε. ηνρεχνπλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ επίδνζεο ζε απηή ηε δεμηφηεηα απφ έλα κεγάιν αξηζκφ 

καζεηψλ. Δίλαη ρξήζηκεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βαζκνχ θαηάθηεζεο 

κηαο δεμηφηεηαο φηαλ έλαο καζεηήο έρεη κηθξή πξφνδν ζε κηα κέηξεζε 

ηχπνπ GOM. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε Fuchs αλαθέξεη ζε άξζξν ηεο φηη ε κέηξεζε επάξθεηαο κηαο 

δεμηφηεηαο (Mastery Measure) φηη ήηαλ απφ ηηο πξψηεο πξνζεγγίζεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ γηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ επίδνζε. Κάζε θνξά πνπ ν καζεηήο 

επηηχγραλε ην θξηηήξην επάξθεηαο κηαο δεμηφηεηαο ν εθπαηδεπηηθφο πξνρσξνχζε ζηνλ 

επφκελν ζηφρν. Τπφ απηφ ηνλ ηξφπν, ε κάζεζε ήηαλ ζαλ κηα ζεηξά απφ 

βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο.  Απηή ε κέζνδνο κέηξεζεο ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλε ζην 

Wisconsin Instructional Design System θαη ζην Precision Teaching. Χζηφζν, κε ηελ 

δηεξεχλεζε απηήο ηεο κεζφδνπ εληνπίζηεθαλ θάπνηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα φπσο ην 

φηη νη καζεηέο γλσξίδνληαο φηη κεηξηέηαη κηα ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα ζα κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα κνηίβν επίιπζεο ρσξίο φκσο λα γλσξίδνπλ φλησο ηελ 

δεμηφηεηα θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα νδεγεζνχλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα (Fuchs, 

2004 b).  

Ο θάζε εξεπλεηήο /ή εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ΜβΑΠ. ηελ ζπλέρεηα πξνηείλνληαη θάπνηα ζηάδηα – βήκαηα 

φπσο απηά πξνηείλνληαη απφ ηελ King-Sears, ηελ Kelley θαη ηνλ Αγαιηψηε. 
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Ζ King-Sears πξνηείλεη ηα εμήο ζηάδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε κε βάζε ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα: 

 Να γίλεη αλάιπζε έξγνπ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

γηα ηνπο νπνίνπο ζα αμηνινγεζεί ν καζεηήο θαη κέζσ απηήο λα γίλεη ε 

δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. 

 Να απνθαζηζηνχλ νη δνθηκαζίεο γηα ηνλ έιεγρν θαηνρήο ησλ παξαπάλσ 

ζηφρσλ. 

 Να γίλνπλ πνιιέο επαλαμηνινγήζεηο. 

 Να γίλεη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

 Να ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. 

Ζ Kelley et al. γηα ηελ αμηνιφγεζε κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πξνηείλεη 5 

βήκαηα: 

1. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζπιιέγνληαη αξρηθά δεδνκέλα γηα ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ survey- level 

math assessments (SLAs) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηνρήο 

ελδηαθέξνληνο (ηηο δεμηφηεηεο πνπ ν καζεηήο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο). 

Πξψηα ρνξεγείηαη θαη βαζκνινγείηαη ην SLA, ζηελ ζπλέρεηα ζπιιέγνληαη 

επηπξφζζεηα ζηνηρεία απφ ζπλεληεχμεηο, παξαηήξεζε θα θαη ηέινο 

δηεμάγεηαη κηα error analysis γηα ηελ δηαηχπσζε ηεο ππφζεζεο πνηα είλαη ε 

αηηία πνπ πξνθαιεί ηηο δπζθνιίεο. 

2. Τπφζεζε ηεο αηηίαο αλάπηπμεο (assumed cause development), νη 

αμηνινγεηέο ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα απφ SBM ή GOM γηα λα 

αλαπηχμνπλ ηελ θαιχηεξε ππφζεζε φζνλ αθνξά ηελ αηηία ηεο δπζθνιίαο. 

3. Δπηθχξσζε ηνπ πξνβιήκαηνο (problem validation), επηιέγεηαη ή 

δεκηνπξγείηαη κηα specific level assessment (SpLA), ε νπνία επηηξέπεη 

ζηνλ αμηνινγεηή λα θξίλεη ηελ γλψζε ηνπ καζεηή ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δεμηφηεηεο. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη κεηξήζεηο ηχπνπ MMs. 

4. Αζξνηζηηθή ιήςε απνθάζεσλ (summative decision making), νπζηαζηηθά 

ζρεδηάδεηαη έλα κνληέιν παξέκβαζεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

παξέκβαζεο θξίλεηαη απφ ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή. 
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5. Γηακνξθσηηθή ιήςε απνθάζεσλ (formative decision making), γίλεηαη κε 

ηελ ΜβΑΠ φπνπ θαηαγξάθνληαη θαη απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ε πξφνδνο 

ηνπ καζεηή θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθξίλεηαη ε επίδνζε ηνπ καζεηή κε ηα 

ζηάληαξ γηα ηελ ιήςε δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ. Αλ ε επίδνζε ηνπ καζεηή 

είλαη πάλσ απφ ην ζηάληαξ, ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο απνθαζίδεη λα 

αλαπηχμεη έλα πξφγξακκα πνπ ζα βνεζήζεη ην καζεηή λα δηαηεξήζεη ηηο 

γλψζεηο ηνπ. Αλ φρη ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επηιέμεη έλα 

εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα γηα ηελ εθκάζεζε θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο 

δεμηφηεηαο. 

Ο  Αγαιηψηεο γηα ηελ ΜβΑΠ πεξηγξάθεη ηα ζηάδηα σο εμήο: «Ζ κέηξεζε κε βάζε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα έρεη ηα εμήο ζηάδηα: 

 Οξηζκφο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή 

 Οξηζκφο ηνπ ζηφρνπ ηεο δηδαζθαιίαο 

 Οξηζκφο ηνπ ξπζκνχ πξνφδνπ 

 Υάξαμε ηεο γξακκήο ζηφρνπ 

 Υάξαμε ηεο γξακκήο πξαγκαηηθήο πξνφδνπ 

 χγθξηζε ηεο γξακκήο πξαγκαηηθήο πξνφδνπ κε ηε γξακκή ζηφρνπ θαη 

ιήςε δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ». 

Ζ ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε ηεο αμηνιφγεζεο κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

νθείιεηαη ζηελ παξαδνρή φηη αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζηηο γλψζεηο πνπ έρεη θαηαθηήζεη έλαο καζεηήο ηφηε 

είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη απηφο ν καζεηήο ζα παξνπζηάζεη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο «έλα ζρνιείν γηα φινπο» (Αγαιηψηεο, 2006). 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζσζηνχ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη δελ πξνζαλαηνιίδεηαη ζην 

κέζν φξν ηεο ηάμεο. Ζ ρξήζε ηεο ΜβΑΠ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη φηη ην 

εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα ζα αθνινπζεί ηεο απαηηήζεηο ηνπ ΑΠ ζρεδηάδνληαο έλα 

πξφγξακκα κε ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο γηα ηνπο καζεηέο πνπ ππνιείπνληαη ζε βαζηθέο 

δεμηφηεηεο θαη πνπ ζα βνεζά ζηελ πξνθχιαμε απφ ηε ζπλερή καηαίσζε (Yell, 2003; 

Ρέιινο, 2003). 
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ηηο κέξεο καο, ηα ΑΠ απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, έηζη πηα ηα 

εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα δελ απνηεινχλ κφλν κέξνο ηεο εηδηθήο αγσγήο αιιά 

απνηεινχλ έλα ηξφπν ζηήξημεο ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ γεληθή ηάμε. Σα ΑΠ δελ 

απνηεινχλ λφξκεο αιιά παξέρνπλ έλα ζηφρν πνπ ζα ζεκάλεη ηελ επηηπρία ζηελ 

επίδνζε γηα ην εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα. Αθφκε ηα εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα 

ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ επίδνζε πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν καζεηήο ζην 

ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη απηφ αληαλαθιάηαη κέζα απφ ηελ ΜβΑΠ (Nolet, 

2006). 

Πέξα απφ ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο ΜβΑΠ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθφ λα γίλνπλ βήκαηα γηα ηελ ρξήζε ηεο θαη ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. Όπνπ εθεί είλαη πνπ δηακνξθψλνληαη φιεο νη βάζεηο γηα ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ ζα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά ζην κέιινλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο 

είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ επίδνζε θαη ηελ πξφνδν ησλ 

παηδηψλ κε κηα κέηξεζε πνπ ζα αληηιακβάλεηαη ηηο αιιαγέο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ θαη ζα δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ.  

Οη ιφγνη πνπ αμηνινγνχληαη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη γηα λα  

παξαθνινπζείηαη ε αλάπηπμε θαη ε κάζεζε ηνπο (πνπ βξίζθνληαη σο πξνο κηα 

δεμηφηεηα) θαη κε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο λα ζρεδηάδεηαη ή λα πξνζαξκφδεηαη ε 

δηδαζθαιία. Αθφκε, γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ, γηα ηνλ εληνπηζκφ απηψλ πνπ 

ελδέρεηαη λα επσθειεζνχλ απφ εηδηθέο ππεξεζίεο, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θαη άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη ηελ απνηίκεζε 

πξνγξάκκαηνο (McAfee, 2010). 

ε κηα ζπλδπαζηηθή παξέκβαζε (linked system) νη πιεξνθνξίεο απφ ηελ αμηνιφγεζε 

βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηφρσλ πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζηελ 

εμαηνκίθεπζε ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο. Ζ ζπλδπαζηηθή παξέκβαζε 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα αλεμάξηεηα πξνγξάκκαηα: ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αλάπηπμε 

ησλ ζηφρσλ, ηελ παξέκβαζε  θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξάιιεια γηα 

ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο, πξνζδηνξίδεη ηελ ησξηλή επίδνζε ηνπ παηδηνχ, 

αλαπηχζζεη ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο, ζρεδηάδεη εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θαη 

παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ κέζα ζην ρξφλν. Γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ 

παξαπάλσ ε ΜβΑΠ είλαη ε πιένλ θαηάιιειε (Pretti – Frontczak, 2002). 
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Απφ ηελ έξεπλα πνπ ζπζζσξεχηεθε απφ ηηο πνηθίιεο εθαξκνγέο πξνέθπςε φηη ε 

ΜβΑΠ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θαηαζηάζεηο φπσο είλαη ν έιεγρνο αλαγθψλ θαη ε 

παξαπνκπή ησλ καζεηψλ ζε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ή ζε εηδηθή 

δηδαζθαιία (screening and referral), ε αλαγλψξηζε καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

(identification), ν ζρεδηαζκφο εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ (individual education 

plan formulation), ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ (progress monitoring), ε αλάπηπμε 

θαη ε αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ (program development and evaluation) θαη, ηέινο, ε 

επαλέληαμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο (reintegration of handicapped students).  

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 κέρξη ζήκεξα έρνπλ γξαθηεί 585 θείκελα απφ ηα νπνία 307 

έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε εθπαηδεπηηθά πεξηνδηθά. Σα 131 είλαη πηπρηαθέο εξγαζίεο θαη 

ηα 141 αθνξνχλ εκπεηξηθέο έξεπλεο (Fuchs, 2004 b). ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη κηα 

αλαθνξά ζηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηελ ΜβΑΠ. 

Οη Shinn et al. δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα γηα λα εμεηάζνπλ ηε ζρέζε ηεο ΜβΑΠ ζηελ 

θσλαθηή αλάγλσζε  ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο απφ κηα ζεσξεηηθή κεξηά. ηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ 114 καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο θαη 124 καζεηέο ηεο πέκπηεο 

ηάμεο απφ ηνπο νπνίνπο ην 51% ήηαλ αγφξηα. Ζ επηινγή ηνπο έγηλε απφ 13 δεκνηηθά 

ζρνιεία. Όινη νη καζεηέο αμηνινγήζεθαλ ζε 8 κεηξήζεηο αλάγλσζεο: 2 αθνξνχζαλ 

ηελ απνθσδηθνπνίεζε, 4 αθνξνχζαλ ηελ θαηαλφεζε θαη 2 αθνξνχζαλ ηελ επρέξεηα 

ζηελ αλάγλσζε (ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα). Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ήηαλ 

1 ψξα θαη 10 ιεπηά. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη άζρεηα απφ ην κνληέιν αλάγλσζεο 

ε ΜβΑΠ ζηελ θσλαθηή αλάγλσζε παξείρε επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ επάξθεηα ζηελ 

αλάγλσζε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο θαηαλφεζεο (Shinn, 1992). 

Ο Swain ην 1998 κειέηεζε ηελ ρξήζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο σο κέζνδν γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ απφ εηδηθνχο παηδαγσγνχο. Σν δείγκα 

ηεο απνηεινχληαλ απφ 750 εηδηθνχο παηδαγσγνχο απφ ηνπο νπνίνπο 191 παξέκεηλαλ 

ζηελ έξεπλα θαη ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο, 

απνηειείηαη απφ 14 εξσηήζεηο πνπ εμεηάδνπλ ην βαζκφ πνπ εηδηθνί παηδαγσγνί 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε ΜβΑΠ, ζε πνηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη πφζν ρξφλν αθηεξψλνπλ 

ζε απηφ.  Δλψ ζην δεχηεξν κέξνο, αμηνινγνχηαλ νη γλψζεηο ηνπο πάλσ ζηελ ΜβΑΠ 

θαζψο θαη ε πξνζπκία ηνπο ζην λα ηελ εθαξκφζνπλ. Σν ηξίην κέξνο αθνξνχζε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 45% ηνπ 
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δείγκαηνο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ζθνπφ. 

Απηφο ν ζθνπφο ήηαλ είηε ε παξαθνινχζεζε  ηεο πξνφδνπ, είηε σο κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαπνκπήο. Αθφκε γηα λα αμηνινγήζνπλ ην πξφγξακκα ή γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί ην 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζηελ αλάγλσζε 

(49%) απφ φηη ζηα καζεκαηηθά (36%) ή ζηελ νξζνγξαθία. Σν 86% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απάληεζαλ φηη ε εθαξκνγή γηα θάζε καζεηή απαηηεί 5-15  min ηελ 

βδνκάδα γηα θάζε παηδί. Δίλαη ζεκαληηθφ λα εηπσζεί φηη κφλν ην 42% ηε 

ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο 

(Swain, 1998). 

Ζ Fuchs κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, απνθάζηζαλ λα κειεηήζνπλ ην ελδερφκελν ηεο 

δηαγλσζηηθήο αλάιπζεο κέζα ζηελ ΜβΑΠ, κε ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα πξνζαξκφδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη λα ζρεδηάδνπλ 

πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ηεο αλάγλσζεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αηνκηθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη έηζη λα θαηαθέξνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πξφνδν απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπο. Γερφκελνη φηη ε ΜβΑΠ ζηελ αλάγλσζε είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

εμάγεη απνηειέζκαηα γηα ηηο εηδηθέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, νη εηδηθνί παηδαγσγνί 

ελζσκαηψλνπλ ζε απηή κηα πνηθηιία κεζφδσλ αλάγλσζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 

δηδαζθαιία απνθσδηθνπνίεζεο, ηελ επαλαιακβαλφκελε αλάγλσζε, ηελ δηδαζθαιία 

ιεμηινγίνπ, εξγαζίεο γξακκαηηθήο θαη δξαζηεξηφηεηεο κε ιέμεηο θνηλήο 

ζεκαζηνινγίαο. Έηζη, νη εξεπλεηέο ρνξήγεζαλ ζε δχν ζπλεδξίεο, ζην δείγκα πνπ 

απνηεινχληαλ απφ καζεηέο πξψηεο έσο θαη ηεηάξηεο ηάμεο ηηο παξαθάησ κεηξήζεηο. 

Ζ κηα απνηεινχληαλ απφ δχν θείκελα ηεο ΜβΑΠ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα θάζε θείκελν 

πέληε αλνηθηέο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. Έλα ηεζη  απνθσδηθνπνίεζεο κε 60 

ςεπδνιέμεηο (Deconding Skills Battery) θαη ην Woodcock Reading Mastery Test- 

Word Identification, Word Attack Passage Comprehension subtests θαη ζε κηα ηξίηε 

ζπλεδξία μαλαπήξαλ κεηξήζεηο απφ έλα κέξνο ηνπ δείγκαηνο. ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε βξέζεθε φηη ην δηαγλσζηηθφ ζχζηεκα παξέρεη κφλν 

γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλφεζε. Γηα ην Deconding Skills Battery ηα 

απνηειέζκαηα είραλ κεγαιχηεξε επηηπρία. Έηζη κπφξεζαλ λα βξνπλ θάπνηα cut points 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο π.ρ. ζηελ θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα.  

Δπίζεο, ην πξφγξακκα παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηα 

απνηειέζκαηα ζε αηνκηθή αιιά θαη νκαδηθή βάζε ηαπηφρξνλα. ηνλ πίλαθα 3 
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θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ζχγθξηζε ηεο ΜβΑΠ κε άιιεο 

κνξθέο αμηνιφγεζεο  (Fuchs, 2003). 

 

 

Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα από ηε ζύγθξηζε ηεο ΜβΑΠ κε άιιεο κνξθέο αμηνιόγεζεο  (Fuchs, 2003).  

 
Μέηξεζε κε βάζε ην 

αλαιπηηθό πξόγξακκα 

Άιιεο κνξθέο 

αμηνιόγεζεο 

Μεγαιύηεξε αθαδεκατθή 

επίδνζε 
  

Απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

δηδαζθαιίαο 
  

Οη καζεηέο βιέπνπλ ηελ 

πξόνδν ηνπο θαη απνθηνύλ 

ππεπζπλόηεηα  γηα ηελ δηθή 

ηνπο κάζεζε 

  

Απμεκέλα Κίλεηξα  κάζεζεο   

 

Μηα άιιε έξεπλα έγηλε πάλσ ζε ηέζζεξηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ζε πξνκαζεκαηηθέο 

έλλνηεο πνπ είραλ ζρεδηαζηεί γηα πξψηκν εληνπηζκφ  θαη δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. 

Με αθνξκή ηνλ κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ ζηηο ΖΠΑ, νη νπνίνη δελ έρνπλ επαξθήο 

γλψζεηο ζηηο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν 

θαη δερφκελνη φηη έλαο ηξφπνο πξφιεςεο είλαη λα εληνπηζηνχλ θαη λα ιάβνπλ 

εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα νη καζεηέο πνπ είλαη ζε ξίζθν λα αλαπηχμνπλ ηέηνηεο 

δπζθνιίεο. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά ε πξφνδνο 

ηνπο. Οη κεηξήζεηο αμηνινγνχζαλ ηελ θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηεο πνζφηεηαο ηνπ 

αξηζκνχ. Ζ πξψηε κέηξεζε αθνξνχζε ηελ απαξίζκεζε, ε δεχηεξε ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ αξηζκψλ (0 -20), ε ηξίηε ηελ δηάθξηζε πνζνηήησλ (λα εληνπίδεη ηα πνιιά) θαη ε 

ηέηαξηε ηελ εχξεζε ελφο αξηζκνχ πνπ έιεηπε. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα ήηαλ 52 (29 θνξίηζηα, 23 αγφξηα) θαη θνηηνχζαλ ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζε δχν ζρνιεία ζηελ πεξηνρή Pacific Northwest. Οη καζεηέο 

αμηνινγήζεθαλ ζε επηά κεηξήζεηο, ηηο ηέζζεξηο πεηξακαηηθέο θαη ηξεηο κεηξήζεηο 

θξηηεξίνπ, νη νπνίεο ήηαλ ην Woodcock – Johnson Applied Problems subject, ην the 

Number Knowledge Test θαη ε ΜβΑΠ ζηα καζεκαηηθά. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ ηξείο 
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θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Οη πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο 

ρνξεγήζεθαλ ζε αηνκηθή βάζε θαη είραλ δηάξθεηα έλα ιεπηφ. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη θαη νη ηέζζεξηο κεηξήζεηο είραλ επαξθή ζηνηρεία εγθπξφηεηαο, 

αμηνπηζηίαο θαη επαηζζεζίαο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ καζεηψλ πνπ 

έρνπλ δπζθνιίεο (Clarke, 2004). 

Μηα πξφζθαηε κειέηε απφ ηηο Seethaler θαη Fuchs είρε σο ζθνπφ λα εμεηάζεη ηα 

ηερληθά θαη ηα δηδαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΜβΑΠ ηνπ λεπηαγσγείνπ ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ λεπίσλ ζηα καζεκαηηθά.  ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 

νη καζεηέο δέθα λεπηαγσγείσλ ζε ηξία δεκνηηθά ζρνιεία ζηελ πεξηθέξεηα 

Southeastern metropolitan. ηα έμη λεπηαγσγεία ε πιεζψξα ησλ καζεηψλ πξνεξρφηαλ 

απφ ρακειέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάμεηο. Ζ πιεηνςεθία ησλ λεπηαγσγψλ ήηαλ 

γπλαίθεο (90%) Αθξνακεξηθάληθεο θαηαγσγήο (80%). Ο κέζνο φξνο ησλ λεπίσλ πνπ 

θνηηνχζαλ ζε θάζε ηάμε ήηαλ 18 παηδηά. πλνιηθά 193 λήπηα νινθιήξσζαλ 

ηνπιάρηζηνλ κηα απφ ηηο 7 κεηξήζεηο κέηξεζεο ηεο πξνφδνπ. Έγηλαλ απνδεθηά 180 

λήπηα, ηα νπνία είραλ νινθιεξψζεη απφ ηέζζεξηο θαη πάλσ κεηξήζεηο. Απφ απηνχο 

κφλν γηα 87 καζεηέο δφζεθε γνλετθή άδεηα γηα πεξεηαίξσ αηνκηθή αμηνιφγεζε.  Ζ 

κέηξεζε ρνξεγνχληαλ δχν θνξέο ην κήλα, απφ ηνλ Ηαλνπάξην σο ηνλ Μάην. Γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο πξνφδνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κία πεληάιεπηε αμηνιφγεζε ζηελ επρέξεηα 

ηεο απαξίζκεζεο, ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο. Γηα ηελ ράξαμε ηεο γξακκήο 

πξνφδνπ, δεκηνπξγήζεθαλ θφξκεο κε αθξηβψο ηελ ίδηα κνξθή φπσο ζην πξψην αιιά 

κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Ο κέζνο φξνο ησλ δχν πξψησλ ήηαλ ε αξρή ηεο 

γξακκήο θαη ν κέζνο φξνο ησλ δχν ηειεπηαίσλ ην ηέινο ηεο γξακκήο. Σν Μάην, ε 

καζεκαηηθή αλάπηπμε θαηαηάρζεθε ζε πίλαθεο κε έλα ζηαζκηζκέλν ηεζη 

καζεκαηηθήο επίδνζεο (Test of Early Mathematics Ability- 3
rd

 Ed.). Όια ηα ζθνξ 

βαζκνινγνχληαλ κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο ζε ππνινγηζηή.  Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί βάζηδαλ ηηο απνθάζεηο ηνπο πάλσ ζηα δεδνκέλα ησλ 

κεηξήζεσλ. Δπίζεο φηη νη ειιείςεηο ζηηο πξνκαζεκαηηθέο έλλνηεο ζην λεπηαγσγείν 

κπνξεί λα απνηειέζνπλ έλα δείθηε γηα ηελ πηζαλφηεηα δπζθνιηψλ ζηα καζεκαηηθά ( 

Seethaler, 2011). 
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Δηθόλα 5. Παξάδεηγκα θόξκαο κέηξεζεο κε βάζε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα (Computation 

Fluency) (Seethaler, 2011) 

 

Οη Christ et al. δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ζρεηηθή κε ηελ ΜβΑΠ ζηελ θσλαθηή 

αλάγλσζε. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εθηηκήζεη ηηο πξηλ θαη κεηά αμηνινγήζεηο νη 

νπνίεο ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλεο κέζα ζε κηα πνηθηιία θαηαζηάζεσλ παξαθνινχζεζεο 

ηεο επίδνζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζαλ ελαιιαθηηθή κηαο ζπλερηδφκελεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο επίδνζεο λα γίλεη κηα αμηνιφγεζε ζηελ αξρή θαη κία ζην ηέινο 

ηεο παξέκβαζεο. Μηα κέηξεζε απαηηεί πεξίπνπ 2,5 min ηελ εβδνκάδα γηα θάζε 

καζεηή. Οξηζκέλνη γηα λα κεησζεί ν απαηηνχκελνο ρξφλνο πξφηεηλαλ λα γίλεηαη ζε 

κεληαία βάζε αιιά νη πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ ιέλε κηα κε δχν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. Σα απνηειέζκαηά ηνπο έδεημαλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο 

ζέινπλ ρξφλν γηα λα επηβεβαησζνχλ. Έηζη εμαξηηνχληαη άκεζα απφ ηελ δηάξθεηα ηεο 



 

40 

 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Γηα απηφ ην ιφγν ζπκπέξαλαλ φηη ρξεηάδνληαη ην ιηγφηεξν 8 

-10 βδνκάδεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο.  

Καζψο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ γεληθή ηθαλφηεηα ηεο αλάγλσζεο είλαη κεγάιν, κηα 

έξεπλα ηνπ 2012 κειέηεζε ηελ εθηίκεζε ηεο επίδνζεο απφ ηελ ΜβΑΠ ηεο θσλαθηήο 

αλάγλσζεο (Oral Reading) θαη ηεο  επαλαζχληαμεο θεηκέλνπ (Maze Reading). Οη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 1528 καζεηέο απφ ηελ ηξίηε δεκνηηθνχ έσο θαη ηελ δεπηέξα 

γπκλαζίνπ (3-8 grade). Οη κεηξήζεηο εθαξκφζηεθαλ κηα θνξά ην θζηλφπσξν, ην 

ρεηκψλα θαη ηελ άλνημε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθηηκήζεηο ησλ δχν 

κεηξήζεσλ δελ ζπζρεηίδνληαη επίζεο ππνδεηθλχνπλ ε εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ δελ 

ζπλεηζθέξεη ζηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζε  πνιηηεηαθέο 

αμηνινγήζεηο (statewide assessments) (Yeo, 2012).  

Μηα απφ ηηο πην πξφζθαηεο κειέηεο, έγηλε κε ζθνπφ λα κειεηήζεη ηελ ηελ ηερληθή 

επάξθεηα ησλ ΜβΑΠ ππφ ηελ κνξθή ησλ κηθξψλ θαη απιψλ αζθήζεσλ αληηζηνίρηζεο 

ιεμηινγίνπ (vocabulary matching) ζηελ πξφβιεςε ηεο επίδνζεο θαη ηεο πξνφδνπ ησλ 

καζεηψλ ζηελ θπζηθή. πκκεηείραλ 198 καζεηέο ηεο πξψηεο γπκλαζίνπ (7
th

 grade) 

απφ δέθα ηάμεηο. Ζ κέηξεζε δηαξθνχζε 5 min θαη γηλφηαλ ζε εβδνκαδηαία βάζε γηα 

14 εβδνκάδεο. Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ κηα αξρηθή ππνζηήξημε γηα ηελ 

ηερληθή επάξθεηα ηεο αληηζηνίρεζεο ιεμηινγίνπ σο δείθηε γηα ηελ επίδνζε θαη ηελ 

πξφνδν ζηελ θπζηθή (Espin, 2013). 

ε κηα θεηηλή έξεπλα εμεηάζηεθε ε ηερληθή επάξθεηα ηεο ΜβΑΠ ηεο αληηζηνίρεζεο 

ιεμηινγίνπ (vocabulary matching) γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πξνφδνπ 148 καζεηψλ γπκλαζίνπ (middle school) ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. 

Δπηπιένλ εμεηάζηεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

αλάγλσζεο  ζε 32 καζεηέο. Γηήξθεζε 8 εβδνκάδεο κε 15 καζεηέο ρακειήο επίδνζεο 

ζηελ αλάγλσζε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ΜβΑΠ ηεο αληηζηνίρεζεο 

ιεμηινγίνπ είλαη έγθπξνο θαη αμηφπηζηνο δείθηεο επίδνζεο  ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. 

Γηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα αξρηθά κε ηα ηειηθά ζθνξ ησλ κεηξήζεσλ 

(Beyers, 2013). 
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3.2.1.  Η κέηξεζε κε βάζε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ζηε γιώζζα  

 

Ζ αλάγλσζε έρεη δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ 

θαηαλφεζε. Έηζη ηα πεξηζζφηεξα ηεζη εμεηάδνπλ απηά ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά δελ 

ππάξρεη φκσο θάπνην πνπ λα κεηξά ηελ επρέξεηα ζηελ αλάγλσζε. Ζ επρέξεηα ζηελ 

αλάγλσζε είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο ζηελ αλάγλσζε 

(Shinn, 1992). 

Ζ ΜβΑΠ ζηελ επρέξεηα ζηελ αλάγλσζε (passage reading fluency) είλαη έλα δείθηεο 

γηα ηελ αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα. Ζ θσλαθηή αλάγλσζε είλαη κηα πεξίπινθε 

δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηελ απηφκαηε απνθσδηθνπνίεζε ησλ γξακκάησλ ζε 

θσλήκαηα θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ κεηαηξνπή ησλ θσλεκάησλ ζε ζπιιαβέο θαη ιέμεηο, 

λα επεμεξγάδεηαη ην λφεκα ησλ πξνηάζεσλ, λα ζπλδέεη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ κε 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη λα θάλεη ζπζρεηηζκνχο γηα λα ζπκπιεξψζεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ. Γηα απηφ ην ιφγν ηα ζθνξ ηεο κέηξεζεο απηήο 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαζπνξά (Fuchs, 2004 b). 

Ζ επρέξεηα ζηελ αλάγλσζε είλαη έλαο δείθηεο γηα ηελ γεληθή επίδνζε  ζηελ 

αλάγλσζε. Καη έηζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε. Οη πεξηζζφηεξεο ΜβΑΠ 

κεηξνχλ ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ δηαβάζηεθαλ ζσζηά, ην ζχλνιν ησλ ιαζψλ, 

παξαιείπνπλ ηηο ιέμεηο πνπ επαλέιαβε ν καζεηήο θαη επηηξέπνπλ ην καζεηή λα 

απηνδηνξζσζεί θαη αλ ν καζεηήο δηζηάδεη γηα 3 δεπηεξφιεπηα ν εμεηαζηήο ηνλ 

πξνηξέπεη λα ζπλερίζεη θαη ζεκεηψλεη ηε ιέμε σο ιάζνο (Petscher, 2013). 

 

3.2.2. Η κέηξεζε κε βάζε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ζηε γξαπηή 

έθθξαζε  

 

Τπάξρνπλ αξθεηνί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πνπ κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ΜβΑΠ γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ γξαπηή έθθξαζε. Μεξηθνί απφ 

απηνχο είλαη: ε θαηάηαμε ησλ ιέμεσλ ζε πίλαθεο, ε κέηξεζε ησλ νξζνγξαθεκέλσλ 

ιέμεσλ, ε κέηξεζε ησλ ζσζηψλ αθνινπζηψλ ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ζσζηψλ 

αθνινπζηψλ ιέμεσλ. Μηα θαιχηεξε ηερληθή γηα ηε ζσζηή αμηνιφγεζε είλαη ην 
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απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο ησλ ιαζεκέλσλ αθνινπζηψλ απφ ηηο ζσζηέο (Penner – 

Williams, 2009). 

Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη ε επηινγή 20 ηπραίσλ ιέμεσλ απφ θάζε επίπεδν ηάμεο θαη λα 

μεθηλάκε δχν επίπεδα θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ καζεηή θαη λα ζηακαηάκε ηελ 

αμηνιφγεζε ζην επίπεδν πνπ ν καζεηήο θάλεη επηά ιάζε (Beirne -  Smith, 2009).  

 

3.2.3. Η κέηξεζε κε βάζε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ζηα καζεκαηηθά  

 

Ζ ΜβΑΠ ζηα καζεκαηηθά κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφιηο αξρίζνπλ ηα παηδηά λα 

δηδάζθνληαη καζεκαηηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα πνιιά παηδηά απηή κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί απφ ηα κέζα ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ. Ζ δηάξθεηα ηεο είλαη δχν ιεπηά φπσο 

φιεο νη κεηξήζεηο. Παηδηά πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ έλλνηα ηεο πνζφηεηαο ηνπ 

αξηζκνχ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζε αξηζκνχο, λα ρξεζηκνπνηνχλ 

αλαθνξέο γηα λα κεηξήζνπλ αληηθείκελα, λα ζθέθηνληαη θαη λα ελεξγνχλ κε αξηζκνχο 

(Clarke, 2004). 

Ζ ΜβΑΠ ζηα καζεκαηηθά ρσξίδεηαη ζε κεηξήζεηο γηα ηελ αξηζκεηηθή (computation), 

γηα ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη εθαξκνγέο (math concepts and applications) θαη γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα (Fuchs, 2005).  

Ζ ΜβΑΠ ζηελ αξηζκεηηθή (computation) πεξηιακβάλεη ζπλήζσο 25 πξνβιήκαηα κε 

πξνζζέζεηο, αθαηξέζεηο, πνιιαπιαζηαζκνχο θαη δηαηξέζεηο νιφθιεξσλ αξηζκψλ, 

θιαζκάησλ θαη δεθαδηθψλ. Ζ επίδνζε κεηξηέηαη κε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζε έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα (Fuchs, 2005). 

ηα καζεκαηηθά νη αμηνινγήζεηο ηείλνπλ λα έρνπλ θπξίσο νιηζηηθφ ραξαθηήξα θαη λα 

κελ εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ αμηνινγήζεσλ 

είλαη ηα πξσηφθνιια παξαηήξεζεο, νη απηναμηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ (Kelley, 

2008). 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπζθνιηψλ θαη ηελ πξψηκε παξέκβαζε ησλ καζεηψλ ζηα 

καζεκαηηθά είλαη αξθεηή ε παξαθνινχζεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ (number sense) 

ή ε άηππε γλψζε ησλ καζεκαηηθψλ δνκψλ  θαη ζρέζεσλ. Όπσο γηα ηελ γιψζζα είλαη 

ε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα (Seethaler, 2011). 
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3.3. Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα  

 

Δπεηδή νη ΜβΑΠ απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη δηθέο ηνπο κεηξήζεηο αθινπζψληαο ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ήδε ζηαζκηζκέλεο κέηξεζεο. Αθφκε, νη ππνζέζεηο 

πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην γηαηί ηα δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη εηδηθά γηα ηελ 

δεμηφηεηα πνπ κεηξηέηαη π.ρ. αλ ν καζεηήο ππνιφγηζε 45 ςεθία ζσζηά ελψ ην 

ζηάληαξ είλαη 90 ζσζηά ςεθία, ηα δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη ν καζεηήο ζα πξέπεη 

λα δηπιαζηάζεη ηελ ησξηλή ηνπ επίδνζε γηα λα θηάζεη ην ζηάληαξ. Ζ ΜβΑΠ κπνξεί 

εχθνια λα επαλαιεθζεί  κέζα ζην ρξφλν ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κεηξήζεηο. 

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη κε επζχ θαη άκεζν ηξφπν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά 

θαη ζηνπο καζεηέο. Έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε ΜβΑΠ κπνξεί κέζα ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα φπσο νη δχν εβδνκάδεο, λα δηαπηζηψζεη εάλ ε δηδαζθαιία 

ηνπ είλαη απνδνηηθή. Ζ ρνξήγεζε ηεο κέηξεζεο απαηηεί ειάρηζην ρξφλν γηα 

παξάδεηγκα ζηα καζεκαηηθά ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 2-7 min, αλεμαξηήηνπ ηνπ πιήζνπο 

ησλ καζεηψλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ είλαη πνιχ γξήγνξε θαη επεηδή 

απεηθνλίδνληαη γξαθηθά είλαη πνιχ εχθνιν λα γίλνπλ αληηιεπηά απφ άιινπο 

επαγγεικαηίεο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ (Kelley, 2008). 

εκαληηθφ είλαη, επίζεο, φηη ε ΜβΑΠ ζε ζρέζε κε άιιεο κεηξήζεηο δίλεη ζηνηρεία γηα 

ηελ παξνχζα επίδνζε αιιά θαη γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί, γηα ην ζχλνιν 

ησλ δεμηνηήησλ αιιά θαη γηα ηελ δεμηνηερλία ζε θάζε δεμηφηεηα ρσξηζηά. Κάζε 

βδνκάδα ην ηεζη αμηνινγεί ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζπληζηνχλ ην ΑΠ φιεο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο . Δπίζεο, ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή κε ην κέζν φξν φιεο ηεο ηάμεο (Fuchs, 

2005). 

Δπηπιένλ ε ΜβΑΠ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα ηεο ηάμεο 

ρσξίο λα επεξεάδεη ην πξφγξακκα. Μπνξεί λα ρνξεγεζεί απεπζείαο απφ ην δάζθαιν 

ηεο ηάμεο πνπ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηνπο καζεηέο θαη γλσξίδεη αλ ππάξρνπλ 

θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζή ηνπο (Penner – Williams, 2009). 
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Ζ ΜβΑΠ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ γεληθή αμηνιφγεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ 

καζεηψλ κε δπζθνιίεο (Universal Screening Assessment) γηαηί αμηνινγεί πνπ 

βξίζθεηαη έλαο καζεηή ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο  

καζεζηαθέο εκπεηξίεο. Γηαηί αμηνινγεί ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζπγθξίλνληάο ηελ κε 

έλα ζηάληαξ (λφξκα) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ. Δπηπιένλ δείρλεη ην αλ νη 

καζεηέο επσθεινχληαη απφ ηελ δηδαζθαιία ηελ νπνία ιακβάλνπλ. Μπνξεί εχθνια λα 

ρνξεγεζεί επαλαιεπηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Γελ αμηνινγεί 

κφλν ηελ επίδνζε αιιά θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Hosp, 2008). 

Οη παξαδνζηαθέο αμηνινγήζεηο πεξηζζνηέξσλ ησλ κηα δεμηνηήησλ ζπλήζσο απαηηνχλ 

πεξηζζφηεξε ψξα ρνξήγεζεο (1- 2 ψξεο) ζε αληίζεζε κε ηε ΜβΑΠ (Hosp, 2008). 

Δπηηξέπεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξαθνινπζνχλ ηελ αθαδεκατθή  επίδνζε κέζα 

ζην ρξφλν ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο αμηνινγήζεηο επίδνζεο (Yeo, 2012). 

ε κηα αθφκε κειέηε ηνλίδεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ΜβΑΠ θαζψο πιεξεί φιεο ηηο 

απαηηήζεηο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο γεληθή αμηνιφγεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

καζεηψλ κε δπζθνιίεο (Universal Screening). Αλ θαη δελ πεξηιακβάλεη ηεο δπζθνιίεο 

ζηελ ζπκπεξηθνξά (Cook, 2010). 

Ζ ΜβΑΠ είλαη απφ ηεο πην νηθνλνκηθέο απφ άπνςε ρξφλνπ θαη απηφο είλαη έλαο απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ πξνηηκνχληαη ζηελ αληαπφθξηζε ζε δηδαθηηθή παξέκβαζε φπνπ ε 

παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο είλαη ζπλερήο θαη ζε βάζνο ρξφλνπ (Griffiths, 2006; 

Busch, 2007). 

Μεηνλεθηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ είλαη ε έιιεηςε 

ρξφλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κέηξεζεο ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ, 

ε αβεβαηφηεηα γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε δπζθνιία λα απνδερηνχλ 

ηελ αιιαγή (Swain, 1998).  

Μηα πηζαλή ιχζε ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ είλαη ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο 

(computerized version) ηεο ΜβΑΠ πνπ αλέπηπμαλ ε Fuchs κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 

(Swain, 1998). 
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3.4. Η ΜβΑΠ ζην κνληέιν ηεο Αληαπόθξηζεο ζε 

Γηδαθηηθή Παξέκβαζε (Responsiveness To 

Intervention)  

 

Ζ αληαπφθξηζε ζε δηδαθηηθή παξέκβαζε (responsiveness to intervention), είλαη κηα 

κνξθή αμηνιφγεζεο γηα ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειή επίδνζε ζηα καζήκαηα 

ηνπ ζρνιείνπ.  Γειαδή είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία εμεηάδεη – πξνζδηνξίδεη ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ  παξαθνινπζψληαο ηελ πξφνδφ ηνπο θάησ απφ δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο (Kelley, 2008). Ζ Fuchs πεξηγξάθεη απηή ηελ αμηνιφγεζε κε 

ηξία βήκαηα. ην πξψην θαηαγξάθεηαη ν βαζκφο επίδνζεο ηνπ καζεηή θαζψο θαη ν 

ξπζκφο πξνφδνπ ηνπ θαη ζπγθξίλεηαη κε λφξκεο. Απηφ γίλεηαη κε ηε ΜβΑΠ. Αλ ν 

ξπζκφο πξνφδνπ είλαη αλάινγνο κε απηφλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ παξακέλεη ζηελ 

γεληθή ηάμε. Σν δεχηεξν βήκα είλαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ θαη ν βαζκφο επίδνζεο 

θαη ν ξπζκφο πξνφδνπ ηνπ καζεηή είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξνο ζα πξέπεη λα γίλεη 

θάπνηα παξέκβαζε ζηελ δηδαζθαιία κέζα ζηελ γεληθή ηάμε θαη κεηά λα γίλεη 

επαλαμηνιφγεζε. Αλ απφ ηελ αμηνιφγεζε δηαπηζησζεί πξφνδνο, ν καζεηήο παξακέλεη 

ζηελ γεληθή ηάμε. Αλ δελ ππάξρεη πξφνδνο ηφηε ζην ηξίην βήκα, φπνπ ν καζεηήο ζα 

πξέπεη λα ππνζηεξηρηεί απφ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη αλ δελ ππάξμεη 

πξφνδνο ζα πξέπεη λα γίλεη παξαπνκπή ηνπ ζε κνλάδα εηδηθήο αγσγήο (Αγαιηψηεο, 

2006 ζει 30-32; Busch, 2007). 

Μηα παιαηφηεξε έξεπλα εμέηαζε ηελ ρξήζε ηεο ΜβΑΠ ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ ή κε πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ήηαλ φηη ε 

κέηξεζε είλαη θαηάιιειε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ RTI δεδνκέλνπ φηη παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, νη δηαδηθαζίεο κέηξεζεο 

θαηαλαιψλνπλ ιίγν ρξφλν θαη παξαθνινπζεί επαξθψο ηελ αθαδεκατθή επίδνζε  

(Burns, 2004). 

Ζ ΜβΑΠ κέζα ζε έλα κνληέιν αληαπφθξηζεο ζηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν εληνπηζκνχ (screening), σο δείθηεο αλαθνξάο 

(benchmark), σο κέζν παξαθνινχζεζεο ηεο επίδνζεο  (monitor achievement) θαη σο 

επίδξαζε ζηηο δηδαθηηθέο απνθάζεηο γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

(Christ, 2012). 
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Πξηλ απφ πέληε ρξφληα ν Busch κε ηνλ Reschly κειέηεζαλ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πξνφδνπ ζηελ αλάγλσζε κε ηε βνήζεηα ηεο ΜβΑΠ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ κνληέινπ 

αληαπφθξηζεο ζε δηδαθηηθή παξέκβαζε (RTI). Ζ αληαπφθξηζε ζε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή πξνζδηνξηζκνχ ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ θαη ζηεξίδεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ κέζα ζην ρξφλν. Οη καζεηέο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο παξεκβάζεηο παξαπέκπνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή. ηελ πξψηε θάζε 

πξνζδηνξίζαλε κέζα απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνηνη είλαη απηνί πνπ 

παξνπζηάδνπλ ρακειή επίδνζε φηαλ απηή ζπγθξίλεηαη κε ηηο λφξκεο. ηελ δεχηεξε 

θάζε νη καζεηέο πνπ εληνπίζηεθαλ παξαθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο 

κέζα ζηελ γεληθή ηάμε θαη ε πξφνδφο ηνπο κεηξηφηαλ πην εληαηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ 

10 εβδνκάδεο. Όζνη καζεηέο δελ θαηάθεξαλ ηνλ επηζπκεηφ ξπζκφ πξνφδνπ πεξλνχλ 

ζηελ ηξίηε θάζε φπνπ νπζηαζηηθά απνηειείηαη απφ ππεξεζίεο εηδηθήο αγσγήο. ηελ 

ηξίηε θάζε ηέζεθαλ πξνζσπηθνί ζηφρνη, δηακνξθψζεθε εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα 

παξέκβαζεο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ήηαλ ζπλερήο. Όιεο νη αμηνινγήζεηο 

έγηλαλ κέζσ ηεο ΜβΑΠ ηεο θσλαθηήο αλάγλσζεο (read aloud) θαη ηεο αλαζχληαμεο 

θεηκέλνπ (maze). Καηέιεμαλ φηη ε ΜβΑΠ είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζηελ RTI θαη 

φηη ε ιεηηνπξγία ηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ ηξίηε θάζε βνεζψληαο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα επηηχρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή επίδνζε απφ ηνπο καζεηέο ηνπο 

(Busch, 2007). 
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Δηθόλα 6.  Παξαδείγκαηα κέηξεζεο κε βάζε ην ΑΠ ζηελ θσλαθηή αλάγλσζε (πάλσ) θαη ζηελ    

αλαζύληαμε ιεμηινγίνπ (θάησ) (Busch, 2007) 
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Δηθόλα 7. Παξάδεηγκα γξαθηθήο απεηθόληζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Μέηξεζεο κε βάζε ην 

ΑΠ) (Busch, 2007) 
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Κεθάιαην 4 

 

4.1. ύγθξηζε ηεο Μέηξεζεο κε βάζε ην Αλαιπηηθό 

Πξόγξακκα κε ηηο παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο 

επηινγήο δηδαθηηθώλ κεζόδσλ  

 

Ζ επηινγή ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο απνηειεί 

κηα απφ ηηο βαζηθέο δηδαθηηθέο απνθάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πάξεη. Οη δηδαθηηθέο 

απνθάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη 

θαζεκεξηλά γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ (McMillan, 2007), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απηναμηνιφγεζε ηεο ίδηαο ηεο δηδαζθαιίαο (Αγαιηψηεο, 2006).  

 

 

Δηθόλα 8. Αιιειεπίδξαζε κεηαμύ αμηνιόγεζεο -επηινγή δηδαθηηθήο κεζόδνπ ζηελ δηδαζθαιία 

 

Ζ αμηνιφγεζε είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

ιήςε δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ. Δπεηδή αλ δελ επηιεγνχλ νη θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο 

κέζνδνη θαη ηερληθέο θαη νη ζηφρνη δελ είλαη θαηάιιεινη, ηφηε ε δηδαζθαιία δελ ζα 

είλαη απνηειεζκαηηθή κηαο θαη δελ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή. Έηζη 

ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα δίλεη φζν ην δπλαηφλ πην αθξηβή ζηνηρεία  (Hosp, 2008). 

Οπζηαζηηθά ε αμηνιφγεζε βνεζά ζηελ απάληεζε ηεο εξψηεζεο: «Ση ζα δηδαρηεί θαη 

πσο;». Όζνλ αθνξά ην ηη ζα δηδαρηεί ζπκπεξαίλεηαη απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ δελ έρεη 

ανατροφοδότηςη 
των μαθητών

διόρθωςη τησ  
διδαςκαλίασ

αξιολόγηςη τησ 
επίδοςησ των 

μαθητών
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θαηαθηήζεη αθφκε ν καζεηήο δειαδή ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ην πψο 

αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο, ηηο ηερληθέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο  (Hosp, 2008). Έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ, 

ζα ήηαλ λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κειέηε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο 

πξνφδνπ ηνπ καζεηή (Αγαιηψηεο, 2006).  

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζηελ δηδαζθαιία εθθξάδνληαο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εζηηάδνπλ ζε γεληθέο έλλνηεο, φπσο ην ηη είλαη ε 

δηδαζθαιία θαη ην ηη είλαη ε κάζεζε. Δπηπιένλ, νη δηδαθηηθέο απνθάζεηο πνπ ζα πάξεη 

ν θάζε εθπαηδεπηηθφο επεξεάδνληαη απφ ηηο απφςεηο πνπ έρεη ν ίδηνο γηα ηελ 

δηδαζθαιία (Eley, 2006). 

Απηή ηελ άπνςε κειέηεζε ν Eley κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απάληεζαλ 29 

θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ απφ ηνπο νπνίνπο νη 23 ήηαλ άληξεο θαη κφλν νη 6 γπλαίθεο. 

ηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο ππελζχκηδαλ ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

δεηνχζαλ απφ ηνπο θαζεγεηέο λα αλαθαιέζνπλ απφ ηε κλήκε ηνπο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο δηδαζθαιίαο θαη λα πεξηγξάςνπλ ην ζθεπηηθφ πνπ έθαλαλ θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Κάζε ζπλέληεπμε δηαξθνχζε 30 - 40 min. Καηά ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δεκηνπξγήζεθαλ έμη θαηεγνξίεο νη νπνίεο ιακβάλνληαη 

ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. Απηέο ήηαλ:  

 Sensitivity to existing student knowledge. Γηα παξάδεηγκα λα επηιέμνπλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν παξνπζίαζεο πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ καζεηή. 

 Prompting student engagement. Έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ παξαθίλεζε 

ησλ καζεηψλ λα ζπλδεζνχλ κε ηελ θαηλνχξηα γλψζε. 

 Awareness of student thinking during teaching. Πεξίκελαλ φηη ζα είραλ ηηο 

ίδηεο γλσζηηθέο αληηδξάζεηο νη καζεηέο. 

 Student thinking as a basis for planning. Πξνζπαζνχζαλ λα εγείξνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζθέςε ησλ καζεηψλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

 Introspection as source of models of student thinking. Μηα αλαπφιεζε 

ζην πσο έλησζαλ θαη θαηάιαβαλ απηνί φηαλ δηδάρηεθαλ ην ζπγθεθξηκέλν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν. 
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 Explicit use of teaching conceptions in decision making. αθήο θαη απιφο 

ηξφπνο παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Πην εχθνιν λα κάζνπλ θάηη απιφ 

θαη κεηά λα νδεγεζνχλ ζην πην ζχλζεην. 

πλνςίδνληαο, νη απνθάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο ζε 

απνθάζεηο νξγαλσηηθέο θαη ζε απνθάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο. ηηο νξγαλσηηθέο 

απνθάζεηο κπνξεί λα θάλεη κηα επαλάιεςε ηεο δηδαζθαιίαο, λα πξνζαξκφζεη ην 

πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθή κέζνδν ή λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηδηαίηεξα κέζα θαη πιηθά ή λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ζηφρνπο 

κάζεζεο (Ρέιινο, 2003). 

Ο φξνο δηδαθηηθέο κέζνδνη ζηελ αγγιηθή νξνινγία αλαθέξεηαη σο «teaching 

methods».  Χζηφζν ν Bourner (1997) αλαθέξεηαη ζε απηφλ σο «teaching and learning 

methods» γηα λα ηνλίζεη ην γεγνλφο φηη ν ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε κάζεζε θαη 

απηά ηα δχν δελ ζα έπξεπε λα δηαρσξίδνληαη. 

Ζ κέζνδνο δηδαζθαιίαο αλαθέξεηαη ζηα θπξίαξρα θαζηεξσκέλα θαη ζπγθξνηεκέλα 

ζπζηήκαηα δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο κέζα απφ ηηο νπνίεο αλακέλεηαη ν καζεηήο λα 

θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθφκελεο έλλνηαο (Ακπαιάθεο; Μαηζαγθνπξαο, 

2002). 

Παιηφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηηο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο πνπ είραλ βηψζεη θαη ίδηνη φηαλ ήηαλ καζεηέο. ηηο κέξεο καο φκσο ππάξρεη 

κεγάιν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γχξσ απφ απηφ ην ζέκα, έλαο απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο ιφγνπο είλαη ε ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα θαιχηεξε πνηφηεηα 

εθπαίδεπζεο γηα φινπο. Χζηφζν, ζα πξέπεη πάληα λα εμεηάδνληαη νη δηδαθηηθέο 

κέζνδνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη κε βάζε ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο. Οπζηαζηηθά νη δηδαθηηθέο κέζνδνη είλαη ην φρεκα κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

καζεζηαθφ απνηέιεζκα (learning outcomes) (Bourner, 1997; Eley, 2006). Έηζη πξηλ 

ηελ επηινγή ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ ζα πξέπεη λα αλαξσηεζεί πνηνο είλαη ν 

καζεζηαθφο ζηφρνο πνπ ζέισ λα πεηχρεη. ηνλ πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ζηφρσλ φπσο ηνπ δηαηχπσζε ζηελ έξεπλά ηνπ ν  

Bourner. 
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Πίλαθαο 4.  ρέζεηο κεηαμύ ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ θαη ησλ ζηόρσλ (Bourner, 1997) 

 

 

Οη δηδαθηηθέο κέζνδνη ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ην ζηάδην κάζεζεο (απφθηεζε, 

επρέξεηα, δηαηήξεζε, γελίθεπζε, πξνζαξκνγή) ηνπ θάζε καζεηή σο πξνο ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα (Αγαιηψηεο, 2006). 

Ο ζηφρνο απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε ζχγθξηζε ηεο ΜβΑΠ κε ηηο παξαδνζηαθέο 

δηαδηθαζίεο επηινγήο δηδαθηηθψλ κεζφδσλ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Απηφ ζα 

γίλεη απαληψληαο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο κειέηεο. 

Όζνλ αθνξά ζην πξψην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο 

ΜβΑΠ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο 

δηδαζθαιίαο, σο πξνο ην ρξφλν ιήςεο απνθάζεσλ θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξάγνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο, είλαη γεγνλφο φηη ππάξρεη δηαθνξά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΜβΑΠ είλαη απφ ηεο πην νηθνλνκηθέο απφ άπνςε ρξφλνπ θαη 

απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πξνηηκνχληαη ζηελ αληαπφθξηζε ζε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε φπνπ ε παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο είλαη ζπλερήο θαη ζε βάζνο ρξφλνπ 

(Griffiths, 2006; Busch, 2007). Έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε ΜβΑΠ 

κπνξεί κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα φπσο νη δχν εβδνκάδεο, λα δηαπηζηψζεη 
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εάλ ε δηδαζθαιία ηνπ είλαη απνδνηηθή. Ζ ρνξήγεζε ηεο κέηξεζεο απαηηεί ειάρηζην 

ρξφλν (2-7 min), αλεμαξηήηνπ ηνπ πιήζνπο ησλ καζεηψλ (Swain, 1998). Ζ 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ είλαη πνιχ γξήγνξε θαη επεηδή απεηθνλίδνληαη 

γξαθηθά είλαη πνιχ εχθνιν λα γίλνπλ αληηιεπηά απφ άιινπο επαγγεικαηίεο θαη ηα 

κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ (Kelley, 2008). ε αληίζεζε, νη παξαδνζηαθέο 

αμηνινγήζεηο πεξηζζνηέξσλ ησλ κηα δεμηνηήησλ ζπλήζσο απαηηνχλ πεξηζζφηεξε ψξα 

ρνξήγεζεο (1- 2 ψξεο) (Hosp, 2008). 

Χο πξνο ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ, ε ΜβΑΠ απνηειείηαη απφ ζηαζκηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο πνπ απνξξένπλ κέζα απφ ην ΑΠ, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη αθνξνχλ ην 

ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο αθνχ γίλνληαη ηεζη ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη ην ηεζη 

θάζε εβδνκάδαο αληηθαηνπηξίδεη ηελ επηζπκεηή επίδνζε ηνπ καζεηή γηα ην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο (Fuchs, 2003). Παξέρεη ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα κεκνλσκέλεο 

δεμηφηεηεο αιιά θαη γηα επξχ θάζκα δεμηνηήησλ. Γελ αξθείηαη κφλν ζε κηα 

δηαγλσζηηθή πιεξνθνξία αιιά ηε κεηαζρεκαηίδεη ζε απνθάζεηο παξέκβαζεο 

(Ρέιινο, 2003). 

Σν δεχηεξν εξψηεκα αθνξά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ΜβΑΠ σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηε επθνιία εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ. Έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηνχλ ην ΑΠ γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πξνφδνπ, σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο παξαπνκπήο, γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ή γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ 

ηνπο. Δπίζεο, ην ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ 

ζηελ αλάγλσζε απφ φηη ζηα καζεκαηηθά ή ζηελ νξζνγξαθία (Swain, 1998; Sangster, 

2006). Ζ ΜβΑΠ είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ θαη δηθέο ηνπο κεηξήζεηο αθινπζψληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο 

ήδε ζηαζκηζκέλεο κέηξεζεο. Μπνξεί εχθνια λα επαλαιεθζεί  κέζα ζην ρξφλν ζε 

ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κεηξήζεηο θαη ε ρνξήγεζε ηεο δηαξθεί πνιχ ιηγφηεξν. Σα 

δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη κε επζχ θαη άκεζν ηξφπν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη 

ζηνπο καζεηέο έηζη δηεπθνιχλεηαη ε ιήςε δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ θαη ε επηθνηλσλία 

ηνπο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο (Kelley, 2008). ε αληίζεζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο αιιά θαη ζαλ εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο 

(δηακνξθσηηθή) (Αγαιηψηεο, 2006). Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ηε ζπκπεξηιάβνπλ 



 

54 

 

ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα ηεο ηάμεο ρσξίο λα επεξεάδεη ην πξφγξακκα θαη κπνξνχλ 

λα ηε ρνξεγήζνπλ απεπζείαο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απεπζπλζνχλ ζε εηδηθνχο νη 

νπνίνη δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο καζεηέο θαη δελ γλσξίδνπλ αλ ππάξρνπλ 

θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζή ηνπο (Penner – Williams, 2009; Gullo, 

2010). Δπίζεο, ε ΜβΑΠ επηηξέπεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξαθνινπζνχλ ηελ 

αθαδεκατθή  επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο κέζα ζην ρξφλν ζε ζρέζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο αμηνινγήζεηο επίδνζεο (Yeo, 2012). Αθφκε θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί 

εληνπίδνπλ φηη κε ηελ ΜβΑΠ νη καζεηέο ηνπο απνθηνχλ εζσηεξηθά θίλεηξα γηα 

κάζεζε βιέπνληαο ηελ αλνδηθή πνξεία ζηελ πξφνδφ ηνπο (Ρέιινο, 2003). 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο κεξηθψλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ δελ έρνπλ επαξθή 

ρξφλν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κέηξεζεο ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ 

θαη θάπνηνη άιινη ακθηβάιινπλ γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΜβΑΠ 

(Swain, 1998).  

Με ην ηξίην εξψηεκα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα εληνπηζηεί αλ ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηε ζαθήλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγεη ε ΜβΑΠ 

αλάινγα κε ηε θχζε ηεο εηδηθήο αλάγθεο θαη ην κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη. 

Ζ ΜβΑΠ, ζε ζρέζε κε άιιεο κεηξήζεηο, δίλεη ζηνηρεία γηα ηελ παξνχζα επίδνζε 

αιιά θαη γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί, γηα ην ζχλνιν ησλ δεμηνηήησλ αιιά θαη 

γηα ηελ δεμηνηερλία ζε θάζε δεμηφηεηα ρσξηζηά. Κάζε βδνκάδα ην ηεζη αμηνινγεί ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ ζπληζηνχλ ην ΑΠ φιεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο . Δπίζεο, ε γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ δηεπθνιχλνπλ ηελ ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

θάζε καζεηή κε ην κέζν φξν φιεο ηεο ηάμεο (Fuchs, 2005). 

Ζ έξεπλα ζην πεδίν έρεη δείμεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά 

ηελ ΜβΑΠ γηα λα ειέγρνπλ ηελ επίδνζε, νη καζεηέο κε κέηξηεο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο επηηπγράλνπλ πςειφηεξα πνζνζηά αθαδεκατθήο επίδνζεο ζηελ αλάγλσζε, 

ζηα καζεκαηηθά θαη ζηελ νξζνγξαθία απφ φηη θάλνπλ νη καζεηέο κε παξφκνηεο 

δπζθνιίεο ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ΜβΑΠ (Swain, 1998). 

Απηφ αλαθέξεη θαη ν Christ ζην άξζξν ηνπ ιέγνληαο φηη ηα 30 ρξφληα έξεπλαο ζην 

πεδίν, έρνπλ θαζηεξψζεη ηελ ΜβΑΠ ζαλ έλα ζεη απφ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο είλαη 

εηδηθά ζρεδηαζκέλεο λα βειηηψλνπλ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή φηαλ ζπλδπάδνληαη κε 

εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο. 
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Δπηπιένλ, ε ΜβΑΠ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ γεληθή αμηνιφγεζε γηα ηνλ 

εληνπηζκφ καζεηψλ κε δπζθνιίεο (Universal Screening Assessment) γηαηί αμηνινγεί 

πνπ βξίζθεηαη έλαο καζεηή ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο  

καζεζηαθέο εκπεηξίεο. Γηαηί αμηνινγεί ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζπγθξίλνληάο ηελ κε 

έλα ζηάληαξ (λφξκα) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ. Παξάιιεια, δείρλεη ην αλ νη 

καζεηέο επσθεινχληαη απφ ηελ δηδαζθαιία ηελ νπνία ιακβάλνπλ. Μπνξεί εχθνια λα 

ρνξεγεζεί επαλαιεπηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Γελ αμηνινγεί 

κφλν ηελ επίδνζε αιιά θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Hosp, 2008; Cook, 

2010). 

Έηζη, εηδηθά γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ ζπρλά ρξεηάδνληαη 

πξνζαξκνγέο ζηα αμηνινγηθά εξγαιεία είηε σο πξνο ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο είηε σο 

πξνο ηνλ ρξφλν απφθξηζεο, ε ΜβΑΠ είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή ιχζε αθνχ γίλεηαη 

κε βάζε ην ΑΠ ηνπ καζήκαηνο θάζε θνξά (Fuchs, 2005). Χζηφζν, δελ πεξηιακβάλεη 

ηεο δπζθνιίεο ζηελ ζπκπεξηθνξά (Cook, 2010). 

ηνλ πίλαθα 5 θαίλνληαη γξαθηθά ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηελ ΜβΑΠ κε ηηο άιιεο 

κνξθέο αμηνιφγεζεο. 

Πίλαθαο 5. ύγθξηζε αλάκεζα ζηελ ΜβΑΠ κε άιιεο κνξθέο αμηνιόγεζεο (Kelley, 2008) 

 

 

Μέηξεζε κε βάζε ην 

αλαιπηηθό πξόγξακκα 

Άιιεο κνξθέο 

αμηνιόγεζεο 

Οιηζηηθέο πιεξνθνξίεο   

Πιεξνθνξίεο γηα εηδηθέο 

δεμηόηεηεο 
  

Πιεξνθνξίεο γηα ην ηη 

θαη πώο λα δηδάμσ 
  

Μέζνδνη αμηνιόγεζεο 

παξαγόκελεο από ην 

δάζθαιν 

  

Με επαηζζεζία ζηηο 

αιιαγέο κέζα ζην ρξόλν 
  

Υξνλνβόξεο θαη κεγάιν 

όγθν δεδνκέλσλ 
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Κεθάιαην 5 

 

5.1. πκπεξάζκαηα – πδήηεζε  

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, είλαη έλα επίθαηξν 

δήηεκα πνπ απαζρνιεί φινπο φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε. ηελ κειέηε 

απηή έγηλε κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ ΜβΑΠ. Ζ ΜβΑΠ είλαη 

κηα κέζνδνο αμηνιφγεζεο πνπ νδεγεί ζε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνλ 

νδεγεί ζηε ιήςε δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ γηα βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ, αιιά θαη ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ηφζν ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

φζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξπζκνχ πξνφδνπ 

ηνπ, είλαη απαξαίηεηε ε ζπιινγή αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ε επεμεξγαζία απηψλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ, γηα λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θάζε παηδαγσγηθήο 

παξέκβαζεο. Ζ ζρνιηθή αμηνιφγεζε είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Γελ ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ εμέηαζε, κε ηελ απφξξηςε, κε ηελ 

επηινγή. ην ζεκεξηλφ θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε ζσζηή θαη πιήξεο 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ γεληθή θαη εηδηθή αγσγή (Μαλσιάθνο). 

ηε μέλε βηβιηνγξαθία, ελψ ππάξρεη πινχζηα αξζξνγξαθία απηή θπξίσο 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 70 κέρξη ζήκεξα 

έρνπλ γξαθηεί 585 θείκελα, απφ ηα νπνία 307 έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε εθπαηδεπηηθά 

πεξηνδηθά. Σα 131 είλαη πηπρηαθέο εξγαζίεο θαη ηα 141 αθνξνχλ εκπεηξηθέο έξεπλεο 

(Fuchs, 2004 b). Μηα πην πξφζθαηε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο απφ ηνλ Burns 

θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ αλέδεημε φηη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη κεγάιν, σζηφζν απφ ηηο 19 έξεπλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηφ, νη 13 απνηεινχλ θαη απηέο κηα αλαζθφπεζε ηεο έξεπλαο, νη 

νπνίεο πεξηέγξαθαλ ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ κπνξνχλ λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηφ ην ζθνπφ ρσξίο λα παξέρνπλ πξσηφηππα (original) 

δεδνκέλα (Burns, 2011). ηελ εηθφλα 5 θαίλεηαη ζρεκαηηθά, πνπ επηθεληξψλεηαη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα. ηελ βάζε ηεο ππξακίδαο 

είλαη νη πην πνιιέο θαη φζν πξνρσξάεη πξνο ηελ θνξπθή ην πιήζνο ησλ εξεπλψλ 

κεηψλεηαη. 

 

Δηθόλα 9. Η ππξακίδα ησλ εξεπλώλ 

 

Σα πξάγκαηα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα φπνπ, κεηά απφ 

δηεξεχλεζε ηεο Διιεληθήο βηβιηνγξαθίαο δε βξέζεθε θάπνηα έξεπλα ή αξζξνγξαθία 

πνπ λα πξαγκαηεχεηαη θάηη παξφκνην κε ηελ παξνχζα έξεπλα. Σα ειιεληθά 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά φπνπ έγηλε ε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε είλαη: ε Παηδαγσγηθή 

Δπηζεψξεζε, ε Δπηζεψξεζε Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, νη Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, ν 

Μέληνξαο, ην Μαθεδλφλ, ε Νέα Παηδεία θαη ε Φπρνινγία.  

Αλακέλεηαη φηη ε παξνχζα έξεπλα ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάδεημε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ΜβΑΠ σο κεζφδνπ ιήςεο δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. Με ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχλ 
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λα πεηζηνχλ γηα ηα νθέιε ηεο ΜβΑΠ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ 

βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ζηελ ιήςε δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ φπσο ηελ επηινγή 

κεζφδσλ. Θα ιεηηνπξγήζεη σο αθνξκή γηα θίλεηξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

ελεκεξσζνχλ θαη λα ηελ εθαξκφζνπλ άκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αθφκε ε 

έξεπλα απηή ζα απνηειέζεη ηελ αξρή δηεξεχλεζεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ησλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ κπνξεί λα έρεη ε γεληθεπκέλε ρξήζε ηεο ΜβΑΠ ζηελ 

δεκηνπξγία θαη ζηελ θαηάιιειε ζηνρνζεζία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο θαζψο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ξπζκνχ κάζεζεο θαη 

πξνφδνπ ησλ καζεηψλ απηψλ.  

 

5.2. Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα  

 

ηελ Διιάδα, αθφκε, ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη 

ηε δηδαζθαιία κε βάζε ηνλ κέζν καζεηή. Έηζη κφλν έλα κέξνο ησλ καζεηψλ 

επσθεινχληαη απφ ηελ δηδαζθαιία. ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο απιά 

ζπζζσξεχνληαη ηα θελά. Αιιά θαη πνιινί καζεηέο ηεο γεληθήο αγσγήο ζπρλά 

απνθνηηνχλ απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν, δίρσο λα έρνπλ θαηαθηήζεη φιεο ηηο 

πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο γηα ηελ θνίηεζή ηνπο ζηελ επφκελε βαζκίδα εθπαίδεπζεο. 

ην ειιεληθφ ζρνιείν, ζπρλά ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη απφ εηδηθνχο εθηφο 

ζρνιείνπ (ΚΔΓΓΤ) αιιά απηφ εκπεξηέρεη θηλδχλνπο γηαηί κφλν ν εθπαηδεπηηθφο ηεο 

ηάμεο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ καζεηή πνπ αμηνινγείηαη. 

Αθφκε φκσο θαη φηαλ γίλεηαη ε αμηνιφγεζε θαη ζρεδηάδεηαη έλα πξφγξακκα 

παξέκβαζεο απφ ηνπο εηδηθνχο πνιιέο θνξέο ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο δελ είλαη ζε 

ζέζε λα ην θαηαλνήζεη θαη πφζν κάιινλ λα ην εθαξκφζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο (Αγαιηψηεο, 2006). 

ήκεξα ζηελ Διιάδα, ε ιήςε δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο γίλεηαη ζπλήζσο κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε εκπεηξηθέο 

εθηηκήζεηο, αμηνιφγεζε κε βάζε ην θξηηήξην επίδνζεο ή απνηειέζκαηα 

ζηαζκηζκέλσλ δνθηκαζηψλ. Αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη 

αξζξνγξαθίαο έδεημε φηη ε ΜβΑΠ δελ έρεη αμηνπνηεζεί, ηνπιάρηζηνλ εθηεηακέλα.  
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5.3. Πξνηάζεηο 

 

Γηα ην κέιινλ, πξνηείλεηαη ε εθπαίδεπζε – ελεκέξσζε ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ ΜβΑΠ γηα λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν αμηνιφγεζεο απφ ην 

δεκφζην αιιά θαη ηνλ ηδησηηθφ θνξέα ζηελ εθπαίδεπζε. Δπίζεο, ζεσξείηαη φηη ζα 

ήηαλ θαιφ λα γίλεηαη αλαθνξά ζε απηήλ κέζα ζηα ΑΠ σο επίζεκε κέζνδν 

αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Αθφκε, ζα ήηαλ 

ρξήζηκε ε ζπλεξγαζία Διιεληθψλ ζρνιείσλ κε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ φπνπ ζα 

εθαξκφδεηαη ε ΜβΑΠ κε ζθνπφ ηελ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ πεηξακαηηθέο έξεπλεο κε δείγκα καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ Διιάδα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο σο κέζνδν 

αμηνιφγεζεο, σο κέζν πιεξνθφξεζεο γηα δηδαθηηθέο απνθάζεηο θαη σο κέζν 

εληνπηζκνχ καζεηψλ κε δπζθνιίεο. 
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