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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζθνπφο ηεο είλαη λα κειεηήζεη, απφ ηε κηα πιεπξά, ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ γπκλαζίνπ θαηά ηελ εθαξκνγή κηαο ζεηξάο παξεκβάζεσλ ζην 

κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ, εζηηαζκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη λα κειεηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά 

ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ κε έκθαζε ζηνλ ηξφπν 

ρεηξηζκνχ ησλ καζεκαηηθψλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ ηνπο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πην πάλσ ζθνπνχ, αξρηθά ρνξεγήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ καζεκαηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζε καζεηέο γπκλαζίνπ 

απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Έπεηηα, ρνξεγήζεθε άιιν έλα εξσηεκαηνιφγην ζε 

Κχπξηνπο καζεηέο ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ γπκλαζίνπ. Δπηπιένλ, έγηλαλ παξαηεξήζεηο/ 

βηληενζθνπήζεηο ζε επηά ηκήκαηα ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ ηνπ γπκλαζίνπ, φπνπ νη 

καζεηέο απηψλ ησλ ηκεκάησλ δέρηεθαλ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο εζηηαζκέλεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνχ 

ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο. Απφ θάζε ηκήκα, πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθφ 

νη «δπλαηνί» θαη νη «αδχλαηνη» καζεηέο, αλάινγα κε ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν. ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο παξεκβάζεηο, δηεμάγνληαλ 

ζπζηεκαηηθέο ζπλεληεχμεηο, ψζηε λα εμεηαζηνχλ νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο, ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. πγθεθξηκέλα, νη 

ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ παξεκβάζεσλ θαη κεηά ην ηέινο 

θάζε θάζεο ηεο έξεπλαο, δειαδή, κεηά ηελ ηξίηε θαη ηελ έθηε παξέκβαζε. ε θάζε ηκήκα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά έμη παξεκβάζεηο. Κάζε παξέκβαζε είρε δηάξθεηα 3-6 

δηδαθηηθέο πεξηφδνπο (40΄) θαη πεξηιάκβαλε ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ 

αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο 

(δειαδή, θψηα ηξνραίαο, θνηλνπνίεζε καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, θάξηεο 

εμφδνπ, εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ, απηφ-αμηνιφγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ 

εθπαηδεπηηθφ ζε καζεηή/απφ καζεηή ζε εθπαηδεπηηθφ θαη κεηαμχ καζεηψλ). Οη ηερληθέο ήηαλ ΘΕ
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ίδηεο ζε φια ηα ηκήκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο παξεκβάζεηο θαη αθνινπζνχζαλ πάληα ηελ ίδηα 

ζεηξά, φπσο αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Σα επηά ηκήκαηα παξαηεξήζεθαλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο (θάζεηο), κε δχν κήλεο δηαθνξά. ε θάζε θάζε παξαηήξεζεο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ηξεηο παξεκβάζεηο θαη ε κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα θάζε θάζεο ήηαλ 

ζπλνιηθά 18 δηδαθηηθέο πεξίνδνη γηα θάζε ηκήκα. Με ην ηέινο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ 

ρνξεγήζεθε μαλά ην εξσηεκαηνιφγην (πνπ ζρεδηάζηεθε κφλν γηα ηνπο Κχπξηνπο καζεηέο) 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δέρηεθαλ ηηο παξεκβάζεηο, γηα λα δηεξεπλεζνχλ πηζαλέο αιιαγέο 

ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ππάξρεη θαζνιηθή δηάζηαζε ηεο έλλνηαο 

ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο απφ ηε ζθνπηά ησλ καζεηψλ, φρη φκσο απφ απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δπίζεο, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ζαθήο δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ καζεηψλ σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ ηερληθψλ. Χζηφζν, κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ηερληθψλ αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο παξεκβάζεηο παξαηεξείηαη ζηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο. Θεηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ εκθαλίδεηαη 

ζηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο, ησλ 

θαξηψλ εμφδνπ θαη ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, ηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη δπζθνιίεο θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ ηερληθψλ ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη δχν βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε 

ησλ αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Σέινο, 

παξά ηελ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εθαξκφζνπλ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηελ 

ηάμε ηνπο, εληνχηνηο θαίλεηαη λα ππνθχπηνπλ ζπζηεκαηηθά ζε θάπνηα θαηλφκελα Γηδαθηηθήο, 

ηα νπνία παξεκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηε 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο, ηε 

ζεσξεηηθή, ηε κεζνδνινγηθή θαη ηελ πξαθηηθή πηπρή, ελψ ε πξσηνηππία ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο ζπλίζηαηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή παξεκβάζεσλ βαζηζκέλσλ ζε 

ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο 

αμηνιφγεζεο, ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ 

θαηλνκέλσλ Γηδαθηηθήο -Topaze, Jourdain, Αλαινγίαο- ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. 
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ABSTRACT 

 

 

The present doctoral dissertation addresses the issue of formative assessment in secondary 

education both from the students‘ perspective and from the teachers‘ perspective. Specifically, 

the purpose of this study is twofold: On the one hand, it aims to investigate the behavior of 

secondary school students during the implementation of a series of interventions in 

mathematics. On the other hand, the study aims to investigate the behavior of teachers during 

the implementation of the specific teaching interventions, focusing on how they handle 

students‘ mathematical errors. The interventions are focused on specific assessment 

techniques aimed at achieving the formative purpose of assessment. 

To achieve this goal, questionnaires were initially administered to secondary school 

mathematics teachers and secondary school students from four different countries. Then 

another questionnaire was administered to the students of first, second and third grades of 

secondary school in Cyprus. In addition, observations/video-recording were conducted in 

seven classes of the three different secondary school grades, in which didactic interventions 

focusing on formative assessment were implemented. Furthermore, in each class, the students 

who were considered high-achievers and low-achievers by the teacher, based on their 

achievement level, were identified. Systematic interviews were conducted with teachers and 

students who participated in the interventions, in order to examine their views about the 

implementation of the specific assessment techniques in their class. In particular, the 

interviews were conducted before the beginning of the interventions and after the end of each 

phase of the study, that is, after the third and sixth intervention. A total of six interventions 

were carried out in each class. Each intervention lasted about 3-6 teaching periods (40 

minutes) and included the implementation of specific assessment techniques aimed at 

achieving the formative purpose of the assessment (i.e. traffic lights cards, sharing learning 

goals and success criteria, exit cards, peer-assessment between the students, self-assessment 

and feedback from teacher to student, from student to teacher and between students). The 

same techniques were implemented in all the classes that were involved in the interventions. 

The sequence of the techniques‘ implementation -as mentioned above- was always the same in 

all the classes. The seven classes were observed in two different time periods (phases), with 

two months interval between them. In each observation phase, three interventions were carried ΘΕ
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ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



vi 
 

out and the maximum duration of each phase was a total of 18 teaching periods per class. At 

the end of the didactic interventions, the questionnaire (designed only for Cypriot students) 

was reassigned to the participants who participated in the interventions in order to investigate 

possible changes in their beliefs about formative assessment. 

The results of the survey show that there is a universal dimension of the concept of 

mathematical error from the point of view of students, but not from that of teachers. Also, a 

clear discrepancy between the high- and low-achievers was observed regarding the application 

of the different techniques of formative assessment. However, the assessment techniques were 

found to be more effective in the group of the low-achievers. A positive change occurred in 

students‘ beliefs about the technique of sharing learning goals and success criteria, exit cards 

and oral feedback among students. In addition, the results show that the factors of difficulty 

and usefulness of techniques in learning influence the formation of students‘ beliefs about 

formative assessment. Finally, despite the teachers‘ attempt to apply formative assessment in 

their class, they appear to succumb to some teaching phenomena, which impede the effective 

implementation of formative assessment in mathematics teaching and learning. 

The present study contributes to research in mathematics education in three aspects, 

that is, theoretically, methodologically and practically. The originality of the study lies in the 

design and implementation of interventions based on assessment techniques aimed at 

achieving the formative purpose of the assessment, in teachers‘ training for the application of 

formative assessment and in the investigation of the role of the teaching phenomena - Topaze, 

Jourdain, Analogy - in the implementation of effective formative assessment in the teaching 

and learning of mathematics. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο απνηειεί έλα πξνζσπηθφ επίηεπγκα 

ζπλερνχο πξνζπάζεηαο, ρξφλνπ θαη αθνζίσζεο γηα ηέζζεξα νιφθιεξα ρξφληα (2013-2017). 

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο φιεο πξνζπάζεηαο νθείιεηαη, φκσο, ζε πνιινχο αλζξψπνπο, ε 

ζπκβνιή ησλ νπνίσλ ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σν ειάρηζην πνπ νθείισ, ινηπφλ, ζε απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο είλαη νη γξαπηέο κνπ επραξηζηίεο γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ, ψζηε λα 

επηηεπρζεί αθφκα έλαο πξνζσπηθφο κνπ ζηφρνο. 

Καηαξράο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη ζχκβνπιφ κνπ 

θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο, θχξην Αζαλάζην Γαγάηζε, ν νπνίνο, 

φρη κφλν κνπ πξνζέθεξε ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηε βνήζεηα πνπ θάζε θνξά ρξεηαδφκνπλ, αιιά 

πεξηζζφηεξν ππήξμε δίπια κνπ ζαλ δεχηεξνο παηέξαο θαη θάζε ηνπ ζπκβνπιή ήηαλ πνιχηηκε 

ηφζν ζε αθαδεκατθφ επίπεδν φζν θαη ζε πξνζσπηθφ. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ θπξία Ηιηάδα Ζιία πνπ πάληα 

ήηαλ -θαη είλαη- πξφζπκε λα κε βνεζήζεη ζε φ,ηη ρξεηαζηψ. Οη ζπκβνπιέο ηεο θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα πξαγκάησζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππήξμαλ πνιχ ζεκαληηθέο. κνηα, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηελ Παξαζθεπή Μηραήι-Υξπζάλζνπ, ε νπνία ήηαλ επίζεο πξφζπκε λα κνπ 

δψζεη ηα «θψηα» ηεο ζε νπνηνδήπνηε εκπφδην ζπλαληνχζα θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

δηαηξηβήο. Καη νη δχν, ππήξμαλ βαζηθέο κνπ ζχκβνπινη ηφζν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο 

φζν θαη θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο, αιιά θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Θα ήηαλ παξάιεηςή κνπ, λα κελ αλαθεξζψ ζην ηδησηηθφ ζρνιείν «Γπκλάζην-Λχθεην 

Οιχκπηνλ», ην νπνίν κε θηινμέλεζε γηα κία νιφθιεξε ζρνιηθή ρξνληά (2015-2016) θαη κε 

αγθάιηαζε ζαλ λα ήκνπλ θη εγψ κέξνο ηνπ ζρνιείνπ. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο, φκσο, νθείισ λα 

εθθξάζσ ζηηο ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο, Δπαγγειία Φηιίππνπ, Νάζηα Υξηζηνθφξνπ θαη Νεθηαξία 

Αζαλαζίνπ, πνπ κνπ άλνημαλ ηελ πφξηα ηεο ηάμεο ηνπο θαη ήηαλ πάληα ζπλεξγάζηκεο θαη 

πξφζπκεο λα κε βνεζήζνπλ.  

Πνιιέο επραξηζηίεο νθείισ θαη ζηηο θίιεο κνπ -Γψξα, Διέλε, Κπξηαθή, Μαξία- πνπ 

κε ελζάξξπλαλ λα ζπλερίζσ ηνλ ζηφρν κνπ θαη ήηαλ δίπια κνπ ζε φ,ηη ηνπο δεηνχζα ζρεηηθά 

κε ηελ πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο. 
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Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο εγθάξδηεο επραξηζηίεο κνπ θαη ηελ επγλσκνζχλε κνπ 

ζηνπο γνλείο κνπ, Κψζηα θαη Δπηπρία, θαη ζηα αδέιθηα κνπ, Υξίζην θαη ηαχξν, πνπ ππήξμαλ 

δίπια κνπ έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ζε πξαθηηθφ θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν ζε φιε ηε 

δηάξθεηα απηνχ ηνπ ηαμηδηνχ, απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο.  

Με ηελ νινθιήξσζε, ινηπφλ, ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ην ηαμίδη ησλ 

ζπνπδψλ κνπ θηάλεη ζην ηέινο ηνπ. Έλα ηαμίδη, ηξεηο ζηαζκνί, δέθα νιφθιεξα ρξφληα θαη 

δεθάδεο πξννξηζκνί, κεηαθνξηθά θαη θπξηνιεθηηθά -ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ-, ν 

θαζέλαο γηα λα πξνζθέξεη ηε δηθή ηνπ εκπεηξία θαη λα αθήζεη ην δηθφ ηνπ ζηίγκα ραξαγκέλν 

ζην κπαιφ θαη ζηελ ςπρή. Ακέηξεηεο εκπεηξίεο κε αμηφινγνπο επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο, 

αθαδεκατθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη πνιιψλ ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

(Διιάδα, Ηζξαήι, Ηηαιία, Γαιιία, Διβεηία, Οιιαλδία), πνπ ζα κείλνπλ αμέραζηεο. 

 

αο επραξηζηψ πάξα πνιχ. 
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Αθηεξσκέλν ζηνπο γνλείο κνπ, Κψζηα θαη Δπηπρία,  

γηα ηελ ππνκνλή θαη ηε βνήζεηά ηνπο 

 θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ δχζθνινπ  

θαη ζπλάκα φκνξθνπ ηαμηδηνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η 

ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

Ο ξφινο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο έρεη απαζρνιήζεη θαη 

ζπλερίδεη λα απαζρνιεί αξθεηνχο εξεπλεηέο ηεο καζεκαηηθήο θνηλφηεηαο (π.ρ. Büyükkarci, 

2014∙ Chappuis & Stiggins, 2002∙ Hargreaves, 2013· Rakoczy, Klieme, Bürgermeister & 

Harks, 2008∙ Shrum, 2016∙ Van De Walle, Karp & Bay-Williams, 2013). Πξφζθαηεο φκσο, 

δηεζλείο έξεπλεο (π.ρ., Eurydice, 2012∙ OCSE/OECD, 2012) έρνπλ εληνπίζεη πέληε θχξηεο 

δπζθνιίεο ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ, κία εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη ζηε ιαλζαζκέλε 

ρξήζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. πλέπεηα απηνχ, θξίλεηαη αλαγθαία ε εηζαγσγή 

ζηξαηεγηθψλ πνπ ζπκβάιινπλ ηφζν ζηε δηδαζθαιία φζν θαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο 

(Broadfoot, Weeden & Winter, 2002∙ OCSE/OECD, 2005). χκθσλα κε ηνπο Black θαη 

Wiliam (1998b) ε ρξήζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηε δηδαζθαιία, φρη κφλν βειηηψλεη 

ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά, αιιά ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ πξνο ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε δηδαζθαιία ηνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο αμηνιφγεζεο ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο φρη κφλν ησλ καζεηψλ, αιιά θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θηάλεη βέβαηα θάζε ηερληθή πνπ απνζθνπεί ζε απηφ ην είδνο αμηνιφγεζεο 

λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνχο βειηίσζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ δπζθνιηψλ ησλ αηφκσλ 

πνπ αμηνινγνχληαη. Απηφ εληζρχεηαη απφ ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο καζεηέο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ην ηη 

μέξνπλ θαη ηη παξαλνήζεηο έρνπλ ζηελ επίδνζή ηνπο (Hattie, 2009) κε ζηφρν λα επηιπζνχλ 

νπνηεζδήπνηε απνξίεο θαη παξαλνήζεηο ππάξρνπλ γχξσ απφ ηελ έλλνηα πνπ δηδάζθεηαη. 

Δξεπλεηέο, φπσο ν Philipp (2007) ππνζηεξίδνπλ φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη νη ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζή ηνπο επεξεάδνπλ 

ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο. Παξφια απηά, έξεπλεο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ην ζέκα ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ παηδαγσγηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ηεο δηδαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο αλαθέξνπλ 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζπλέπεηαο (Thompson, 1992). Δλψ ε θχζε απηήο ηεο ζρέζεο θαίλεηαη λα 
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είλαη «δηαιεθηηθή» (Wood, Cobb &Yackel, 1991) δελ είλαη ζαθέο θαηά πφζν νη πεπνηζήζεηο 

επεξεάδνπλ ηελ ηερληθή ή ε ηερληθή επεξεάδεη ηηο πεπνηζήζεηο (McGalliard, 1983). Δίλαη, 

πξάγκαηη, κηα πνιχπινθε ζρέζε (Thompson, 1992) φπνπ πνιινί δηακεζνιαβεηηθνί 

παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ην κέγεζνο ηεο ζρέζεο (Brown & Rose, 

1995). Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ γξαθηεί πνιιά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο (π.ρ. 

Gavin T. L. Brown, 2004), εληνχηνηο παξαηεξείηαη κηα αλεπάξθεηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ην 

ηη πηζηεχνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ην πψο ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

Γεδνκέλνπ φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελ 

πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή, επεξεάδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ, είλαη πξνθαλέο φηη θαηά 

ηελ επηκφξθσζή ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα αλαιχνπλ θαη λα 

πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά κε ηηο δηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο γηα κηα καζεκαηηθή έλλνηα θαη ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ηελ πξνζεγγίζνπλ κέζα ζηελ ηάμε 

(Franke, Fennema, & Carpenter, 1997). Ζ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο 

ησλ καζεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε δελ είλαη ηεξάζηηα, θαη επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή ζε καζεηέο ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο (Struyven, Dochy & 

Janssens, 2005).  

Ο Clark (2010) πξνηείλεη δηάθνξεο δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

εθαξκνγή δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε πξνο 

ηνπο καζεηέο σο ζρφιηα θαη φρη σο βαζκνί, ε πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο, ε 

θνηλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ζηνπο καζεηέο, ε εηεξν-αμηνιφγεζε θαη ε 

δηαηχπσζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Οη Black θαη Wiliam (2009) πξνζζέηνπλ ζηηο πην πάλσ 

ηερληθέο ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ε νπνία θαζηζηά ηνπο καζεηέο ππεχζπλνπο γηα ηε 

κάζεζή ηνπο θαη ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο.  

Παξά ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ πην πάλσ ηερληθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ ιάβνπκε ππφςε ζηελ έξεπλά καο ηνλ ηξφπν πνπ 

ρεηξίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη καζεηέο ην καζεκαηηθφ 

ιάζνο ζηελ ηάμε ηνπο. Ζ αλάιπζε ηνπ ιάζνπο απνηειεί έλα βαζηθφ θαη ζεκαληηθφ κέξνο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη είλαη κία απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ καζεκαηηθψλ (Peng & Luo, 2009). Ζ αλάιπζε ηνπ ιάζνπο θαη ν ηξφπνο 

παξνρήο αλαηξνθνδφηεζεο ζρεηηθά κε απηφ ην ιάζνο είλαη έλα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

ξνπηίλαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ έλα πιαίζην αλάιπζεο ηνπ 

ιάζνπο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 
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ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ιαζψλ (Peng & Luo, 2009). Απηφ, δειαδή, ζην νπνίν απνζθνπεί θαη 

ε ρξήζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο: ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ 

παξαλνήζεσλ ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζεί ε θαηάιιειε βνήζεηα γηα λα ηηο 

αληηκεησπίζνπλ.  

 

 

1.1.  Γηαηχπσζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 

 

Σν κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ, σο έλα πνιπδηάζηαην θαη δηεπηζηεκνληθφ κάζεκα ζην ζρνιείν 

απαηηεί άμηα θαηαξηηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ βαζηθέο 

δεμηφηεηεο ζηνπο κειινληηθνχο πνιίηεο πνπ θαινχληαη λα εθπαηδεχζνπλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα έρνπλ επίγλσζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο ζέζεο θαη ηνπ ξφινπ 

ηνπο ζην ζρνιείν θαη ηεο αλάγθεο ηνπο λα πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο θαη ηα 

ιάζε ησλ καζεηψλ, ψζηε λα εληνπίδνπλ ηηο αηηίεο θαη ηηο πεγέο απηψλ ησλ δπζθνιηψλ θαη 

ιαζψλ θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο κέζσ απνηειεζκαηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ηερληθψλ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Απφ ηελ αλάιπζε πξφζθαησλ 

δηεζλψλ εξεπλψλ (π.ρ., Eurydice, 2012∙ OCSE/OECD, 2012) έρνπλ εληνπηζηεί πέληε θχξηεο 

δπζθνιίεο ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ, ε κία εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη ζηε ιαλζαζκέλε 

ρξήζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ηνλίδεηαη ε 

αλάγθε εηζαγσγήο ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο 

(Broadfoot, Weeden &Winter, 2002∙ OCSE/OECD, 2005). 

Δπνκέλσο, θξίλεηαη αλαγθαίν λα δνζεί έκθαζε ζηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ, ηερληθψλ θαη κεζνδνινγηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη απαξαίηεην λα 

δηεξεπλεζεί κφλν νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ, αιιά ε έξεπλα ρξεηάδεηαη λα επηθεληξσζεί θαη ζηηο παηδαγσγηθέο-δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο, ηνλίδνληαο ηελ αμία ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο, πνπ 

ζρεδηάδνληαη κε ζηφρν λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ξπζκφ θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ καζεηψλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε -κε ηε δηαγλσζηηθή ηεο 

ιεηηνπξγία- επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ξπζκίζεη ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη λα ηηο ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



4 

δηαθνξνπνηήζεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, 

επνκέλσο, κπνξεί λα απνηειέζεη ην θιεηδί γηα λα ιεθζνχλ έγθπξεο θαη νπζηαζηηθέο απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα κέζα, ηα πιηθά θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην καζεζηαθφ επίπεδν θαη ην ζηπι ησλ καζεηψλ (Broadfoot, 

Weeden & Winter, 2002). Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πξνζθέξεη, επίζεο, κηα ζαθή εηθφλα 

ησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ θαη θαηεπζχλεη ηε δηδαζθαιία ζηε ρξήζε πην 

θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ κε ζηφρν λα ππνζηεξηρζεί ε κάζεζε ησλ καζεηψλ. Χζηφζν, νη 

Black θαη Wiliam (2005) έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη απαηηείηαη κηα παξάιιειε έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο σο καζεηέο θαη 

γηα ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θαηλνηνκίεο πνπ πξνζθέξεη ε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. 

Πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο 

αληηιακβάλνληαη ηελ αμηνιφγεζε, ην πψο αηζζάλνληαη θαη πψο αληαπνθξίλνληαη απέλαληη ζε 

κηα αμηνιφγεζε είλαη πηζαλφλ λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε καζεζηαθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη 

ζηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε (Brown, 2011). Γεληθφηεξα, φκσο, νη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε 

ηε δηδαζθαιία ηε κάζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε, κπνξεί λα έρνπλ ηζρπξή επίδξαζε ζην πψο νη 

εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ θαη πψο νη καζεηέο καζαίλνπλ (Pastore & Pentassuglia, 2016). 

Παξάιιεια, νη αληηιήςεηο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηερληθή αμηνιφγεζεο θαη κε ηελ επηινγή 

ηεο θαιχηεξεο ηερληθήο. Απηφ, απνηειεί έλα εξεπλεηηθφ αληηθείκελν «πξφθιεζε», επεηδή νη 

αληηιήςεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε είλαη ηφζν ζχλζεηεο, ηεξαξρηθέο, πνιπδηάζηαηεο θαη 

αιιειέλδεηεο (Brown, 2006∙ 2004∙ Brown & Hirschfeld, 2007∙ 2006). 

Ζ Heritage, (2007) ηζρπξίδεηαη, επίζεο, φηη είλαη αλαγθαίν λα αλαιπζνχλ νη 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε θαη λα δηεξεπλεζεί ην ζθεπηηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

ζρεδηαζηνχλ επαξθή παξεκβαηηθά δηνξζσηηθά πξνγξάκκαηα (Heritage, 2007). Βαζηζκέλνη ζε 

απηφ, ζεσξνχκε ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί ν ηξφπνο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί αληαπνθξίλνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ιάζε ησλ καζεηψλ ηνπο ζηα καζεκαηηθά θαη ν ηξφπνο πνπ ηνπο παξέρεηαη 

αλαηξνθνδφηεζε ζε απηά, εθφζνλ ε αλαηξνθνδφηεζε ζεσξείηαη ν ππξήλαο γηα ηελ εθαξκνγή 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε. 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξνηείλεη έλα πνιπδηάζηαην κνληέιν κειέηεο ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνινγεζεο θαη αλακέλεηαη λα απνζαθελίζεη κεξηθά αλνηρηά εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 
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 Με πνην ηξφπν νη ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ 

δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα εκθπζήζνπλ θίλεηξα κάζεζεο 

ζηνπο καζεηέο; 

 Με πνην ηξφπν κπνξεί λα γίλεη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα κηα 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηηο ηάμεηο ησλ 

καζεκαηηθψλ; Τπάξρνπλ «εκπφδηα» πνπ αλζίζηαληαη ζε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ηεο; 

 

 

1.2. θνπφο θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα ηεο Δξγαζίαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα κειεηήζεη, απφ ηε κηα πιεπξά, ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ Γπκλαζίνπ θαηά ηελ εθαξκνγή κηαο ζεηξάο παξεκβάζεσλ ζην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ, εζηηαζκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθαξκνγή 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ, ζα αλαθέξνληαη σο ηερληθέο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη είλαη λα 

κειεηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ κε έκθαζε ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ καζεκαηηθψλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ 

ηνπο.  

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ γεληθνχ ζθνπνχ, ε παξνχζα κειέηε πεξηιακβάλεη: 

(α) δηεξεχλεζε ησλ πεπνηζήζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ 

ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε  

 (β) αλάπηπμε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεπνηζήζεσλ θαη αληηιήςεσλ 

ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε γεληθφηεξα, 

(γ) αλάπηπμε νδεγψλ ζπλέληεπμεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

γεληθφηεξα, 

(δ) ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή παξεκβάζεσλ ζρεδηαζκέλσλ κε βάζε ηερληθέο ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο,  

(ε) εμέηαζε θαη ζχγθξηζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ,  ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



6 

(ζη) εμέηαζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ, θαη 

(δ) δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ ρεηξηζκνχ ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, δειαδή, ηνπ ηξφπνπ παξνρήο αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηα 

ιάζε ηνπο.  

 

Με βάζε ηνλ ζθνπφ ηεο εξγαζίαο πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Πνηεο είλαη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ 

Γπκλαζίνπ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε; 

2. Δίλαη δπλαηή ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή 

κεηά ηελ εθαξκνγή κηαο ζεηξάο δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ;  

3. Πνηα ε επίδξαζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηε 

δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

4. Πνηνο ν ξφινο ησλ θαηλνκέλσλ Γηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ – Topaze, Jourdain, 

Αλαινγίαο – ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηηο 

ηάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ; 

Γηα ηελ απάληεζε ζηα πην πάλσ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πάξζεθαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα. Δηδηθφηεξα, πνζνηηθά εμεηάδνληαη νη πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο, θαζψο νη πεπνηζήζεηο θαη 

αληηιήςεηο ησλ Κππξίσλ καζεηψλ θαη νη ελδερφκελεο αιιαγέο ζε απηέο, ελψ πνηνηηθά 

δηεξεπλψληαη (α) νη απφςεηο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, δειαδή, αλ ηνπο βνεζνχλ ή φρη νη ηερληθέο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

πνπ δηδάζθνληαη, αλ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ, θαηά πφζν 

είλαη ελδηαθέξνπζεο ή φρη θαη θαηά πφζν ζέινπλ ή φρη λα εθαξκφδνληαη ζηελ ηάμε ηνπο, θαη 

(β) ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δειαδή, θαηά 

πφζν ηα θαηλφκελα Γηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ παξεκβαίλνπλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ή λα 

δπζρεξάλνπλ ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηηο ηάμεηο ησλ 

καζεκαηηθψλ. 
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1.3.  εκαληηθφηεηα θαη Πξσηνηππία ηεο Δξγαζίαο 

 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο: ηε 

ζεσξεηηθή, ηε κεζνδνινγηθή θαη ηελ πξαθηηθή πηπρή.  

ζνλ αθνξά ηε ζεσξεηηθή πηπρή ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο έξεπλαο, είλαη κε 

ακθηζβεηήζηκε ε παξαδνρή φηη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζα εληζρχζνπλ ηε γλψζε ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ, αιιά θαη ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Ο ξφινο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο έρεη απαζρνιήζεη θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιεί αξθεηνχο 

εξεπλεηέο ηεο καζεκαηηθήο θνηλφηεηαο (π.ρ. Büyükkarci, 2014∙ Chappuis & Stiggins, 2002∙ 

Hargreaves, 2013· Rakoczy, Klieme, Bürgermeister & Harks, 2008∙ Shrum, 2016∙ Van De 

Walle, Karp & Bay-Williams, 2013). Γεληθφηεξα, πηζηεχεηαη φηη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο κε ηξφπνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε 

ησλ καζεηψλ. Οη Yan θαη Cheng (2015) βξήθαλ φηη νη ηερληθέο γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ θαη λα κεηψζνπλ ην ράζκα 

απφδνζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

Χζηφζν, ζηελ παξνχζα έξεπλα εθαξκφδεηαη κία ζεηξά παξεκβάζεσλ κε έκθαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Οη παξεκβάζεηο απηέο εμεηάδνληαη 

ηφζν σο πξνο αλάπηπμε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε φζν θαη σο πξνο ηε ζπλεηζθνξά ησλ ππφ έκθαζε ηερληθψλ ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ επίδνζεο («δπλαηνί» θαη 

«αδχλαηνη» αλάινγα κε ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν).   

Απφ κεζνδνινγηθή ζθνπηά, ε εξγαζία ζπλεηζθέξεη ζε δχν πεδία: ζην πεδίν ηεο 

έξεπλαο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνκέα κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ζην πεδίν ζρεδηαζκνχ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

ην πεδίν ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνκέα, ε έξεπλα εζηηάδεη ζηνλ ζθνπφ ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, ζηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ 

δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο. 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηε ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο ζε απηφ ην πεδίν, ζρεδηάζηεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε γεληθφηεξα. Απηφ ην εξσηεκαηνιφγην απνηειεί εξγαιείν 

κέηξεζεο πνπ ζπλεηζθέξεη ζην πεδίν ηεο αμηνιφγεζεο. Δξγαιεία κέηξεζεο απνηεινχλ θαη νη ΘΕ
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νδεγνί ζπλέληεπμεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο καζεηέο. Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ φρη κφλν γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο κέζσ ηξηγσλνπνίεζεο, αιιά θαη γηα λα δηεξεπλεζεί ε 

ζπλεηζθνξά ησλ ηερληθψλ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο 

παξεκβάζεηο ηφζν ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ φζν θαη ζηηο νκάδεο καζεηψλ δηαθνξεηηθνχ 

καζεζηαθνχ επηπέδνπ.  

ζνλ αθνξά ηε ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο ζην πεδίν ζρεδηαζκνχ δξαζηεξηνηήησλ, 

ζρεδηάζηεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξεκβάζεσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ χιε ηνπ ΑΠ, ε νπνία δηδάζθεηαη ζηηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ θαη έρνπλ 

ζρεδηαζηεί δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηηο ηξεηο ηάμεηο (Α, Β θαη Γ γπκλαζίνπ) ζηελ χιε πνπ 

δηδαζθφηαλ ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ησλ παξεκβάζεσλ. 

Απφ πξαθηηθή ζθνπηά, ε έξεπλα ζπλεηζθέξεη ηφζν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη ζηνλ 

καζεηή. Δηδηθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα δψζνπλ ζηνηρεία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά, 

θαζψο θαη ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Απηφ ίζσο νδεγήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

πηνζέηεζε ηερληθψλ δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο, αθνχ ζπρλά νη ίδηνη 

δελ γλσξίδνπλ κε πνηνπο ηξφπνπο ε δηδαζθαιία γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή γηα ηε κάζεζε 

ησλ καζεηψλ ηνπο (Jacobse & Harskamp, 2011). Απφ ηελ άιιε, νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα, ελεπιάθεζαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο θαη είραλ ηελ 

επθαηξία λα εκπιαθνχλ ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο, λα βειηηψζνπλ ηε κάζεζή ηνπο θαη λα 

αλαπηχμνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε. 

 

Ζ πξσηνηππία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπλίζηαηαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο: 

(α) ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή παξεκβάζεσλ βαζηζκέλσλ ζε ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο ζε καζεηέο 

γπκλαζίνπ, 

(β) ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ, ηηο ηερληθέο θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, θαη 

(γ) ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ θαηλνκέλσλ Γηδαθηηθήο -Topaze, Jourdain, Αλαινγίαο- 

ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

ησλ καζεκαηηθψλ. 
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Οη πην πάλσ ζπληζηψζεο απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο θαηλνηνκίεο ηεο εξγαζίαο, δηφηη δελ έρνπλ 

βξεζεί παξφκνηεο έξεπλεο ζηε βηβιηνγξαθία, παξά ηε ζεκαληηθφηεηά ηεο.  

Αθφκα κηα θαηλνηνκία ηεο εξγαζίαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη παξφιν πνπ ππάξρεη 

πνηθηιία εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε γεληθά θαη ηε ρξήζε ηεο (π.ρ. Asch, 1976∙ 

Calderhead, 1996∙ Cizek et al., 1995∙ Kahn, 2000∙ Thompson, 1992∙ Tittle, 1994), εληνχηνηο 

δελ έρεη γίλεη έξεπλα πνπ λα εζηηάδεη ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη εηδηθφηεξα, ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ -γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

είδνο αμηνιφγεζεο- θαηά ηελ εθαξκνγή θαη κεηά ηελ εθαξκνγή δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ, ζπαλίδνπλ νη έξεπλεο κειέηεο ηνπ ηξφπνπ ρεηξηζκνχ 

ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε θαη κε ηελ εκθάληζε ησλ 

θαηλνκέλσλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

  

 

1.4.  Παξαδνρέο ηεο εξγαζίαο (ζπλζήθεο/πξνυπνζέζεηο πνπ ζεσξνχληαη φηη ηζρχνπλ, 

γηα λα κπνξεί λα πινπνηεζεί ε έξεπλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο) 

 

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη  ζεσξεηηθήο θχζεσο παξαδνρέο θαη κεζνδνινγηθήο θχζεσο. 

Οη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. χκθσλα κε 

ηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία, νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη ζηάζεηο ηνπο απέλαληη 

ζηα καζεκαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζή ηνπο επεξεάδνπλ ηφζν ηηο δηδαθηηθέο ηνπο 

πξνζεγγίζεηο (Philipp, 2007) φζν θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ πξνο ηα καζεκαηηθά 

(Franke, Fennema, & Carpenter, 1997). Ζ δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη 

λα ηελ πξνζαξκφζνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θάζε θνξά απφ ηνπο καζεηέο 

ηνπο, ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ απφ ηνπο καζεηέο, αιιά απηφ 

κε ηε ζεηξά ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ζεηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ πξνο ηε κάζεζε 

ησλ καζεκαηηθψλ (Black & Wiliam, 1998b). Δπηπιένλ, δεδνκέλεο ηεο παξαδνρήο φηη ε 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ηερληθψλ ησλ εξσηήζεσλ, ε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ αλαηξνθνδφηεζεο, ε 

θνηλνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ζηνπο καζεηέο θαη ε εηεξν-αμηνιφγεζε θαη απηφ-

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ είλαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (General 

Teaching Council for England-GTCE, 2011)  θαη απμάλνπλ ην θίλεηξν ησλ καζεηψλ θαη 

εληζρχνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα κάζνπλ (Deci, Nezleck & Sheinman, 1981) αλακέλεηαη λα ΘΕ
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παξαηεξεζνχλ πην ζεηηθέο πεπνηζήζεηο απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε κεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ. Ζ αλάιπζε ησλ καζεκαηηθψλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηδαζθαιία είλαη 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα εξγαιείν γηα λα 

ηξνπνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη λα ζρεδηάζεη ην επφκελν ηνπ κάζεκα κε 

ηξφπν ψζηε λα απνθαηαζηήζεη ηα ιάζε θαη ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ (Peng & Luo, 

2009). Γίλεηαη έηζη εκθαλέο φηη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε επηηπγράλεηαη φρη κφλν απφ ηηο 

πην πάλσ ηερληθέο, αιιά θαη απφ ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ.  

ζνλ αθνξά ζηηο κεζνδνινγηθέο παξαδνρέο, ζεσξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

αθνινπζήζεη φζν ην δπλαηφλ πην πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δφζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ ππφ δηεξεχλεζε ηερληθψλ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηηο παξεκβάζεηο 

θαη νη καζεηέο ήηαλ ζπλεξγάζηκνη θαη δερηηθνί ζηνπο «θαηλνχξηνπο» ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ. Αθφκα κηα πξνυπφζεζε κεζνδνινγηθήο θχζεσο γηα λα κπνξεί 

λα πινπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, αλαθέξεηαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

ιήςε δεδνκέλσλ κέζσ αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη βηληενζθνπήζεσλ ησλ δηδαζθαιηψλ ζηελ 

ηάμε ηνπο. 

 

 

1.5.  Πεξηνξηζκνί ηεο Δξγαζίαο 

 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο πξέπεη λα εηδσζνχλ θάησ απφ ην ζσζηφ πξίζκα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο. 

Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ηα νπνία δέρηεθαλ παξέκβαζε εζηηαζκέλε ζηε ρξήζε 

ηερληθψλ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (ππνθείκελα πνηνηηθήο έξεπλαο) δελ επηιέγεθαλ κε 

ηε ρξήζε ηπραίσλ κεζφδσλ δεηγκαηνιεςίαο, αιιά κέζσ ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο 

(Patton, 2002). Δηδηθφηεξα, ε δεηγκαηνιεςία βαζίζηεθε ζε νκνηνγελή δείγκαηα, δειαδή, νη 

ζπκκεηέρνληεο απνηεινχζαλ νκνηνγελείο πεξηπηψζεηο καζεηψλ. ηελ παξνχζα έξεπλα, ε 

νκνηνγέλεηα αθνξά ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε πνηνηηθή 

έξεπλα δηεμάρζεθε ζε έλα ηδησηηθφ ζρνιείν (Ηδησηηθφ Γπκλάζην-Λχθεην Οιχκπηνλ) φπνπ ηα 

ηκήκαηα είλαη ρσξηζκέλα αλάινγα κε ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ. Δπνκέλσο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο απεπζχλνληαη ζηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη 

δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηεο Κχπξνπ.  ΘΕ
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Δπίζεο, παξά ην γεγνλφο φηη φιεο νη δηδαζθαιίεο ησλ παξεκβάζεσλ ερνγξαθήζεθαλ 

θαη παξαηεξήζεθαλ, θαζψο κεξηθέο απφ απηέο βηληενζθνπήζεθαλ, εληνχηνηο ήηαλ αδχλαηνο ν 

απζηεξφο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ καζεκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ, δηφηη ηα ζρέδηα 

καζήκαηνο δελ εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ ίδηα εθπαηδεπηηθφ ζε φια ηα ηκήκαηα. Δηδηθφηεξα, 

ζηελ Α γπκλαζίνπ φπνπ δίδαζθαλ δχν δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθνί ζηα ηξία ηκήκαηα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Δθηφο απηνχ, ηα ηκήκαηα θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ δηέθεξαλ κεηαμχ 

ηνπο σο πξνο ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ην ειηθηαθφ. Δπνκέλσο, δελ 

κπνξνχκε λα είκαζηε βέβαηνη φηη νη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί πνπ δίδαζθαλ ζηα επηά ηκήκαηα 

εθάξκνζαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ 

δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο θαη πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηα ζρέδηα καζήκαηνο 

ηνπο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο δεμηφηεηεο θαη 

γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γελ έρεη γίλεη θακηά αμηνιφγεζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ θαη 

γλψζεσλ, νη νπνίεο ζαθψο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ παξεκβάζεσλ. Δίλαη, 

επίζεο, βέβαην φηη θαη ε κειέηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ θαηλνκέλσλ (Topaze, 

Jourdain, Αλαινγίαο) ζα είρε ιάβεη κηα δηαθνξεηηθή ηξνπή, αλ ιακβάλακε ππφςε ηηο 

δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αθφκα έλαο πεξηνξηζκφο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ιεθζεί ππφςε ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, έρεη λα θάλεη κε ηε 

ζεηξά πνπ εθαξκφζηεθαλ νη ηερληθέο αμηνιφγεζεο ζηηο ηάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ. Σν γεγνλφο 

φηη αθνινπζήζεθε ε ίδηα ζεηξά εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ ζε φιεο ηηο παξεκβάζεηο, είλαη 

πηζαλφλ λα επεξεάδεη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε απηέο. Γειαδή, θάπνηεο ηερληθέο 

ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ κε ρξήζηκεο, εθφζνλ κηα άιιε ηερληθή, παξφκνηα θαηά ηελ 

άπνςή ηνπο, εθαξκφζηεθε πξνεγνπκέλσο. 

Σέινο, άιινο έλαο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο απνδίδεηαη ζηε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα 

ησλ δχν θάζεσλ ησλ παξεκβάζεσλ. Δίλαη πνιχ πηζαλφλ ζε θάπνηεο απφ ηηο δηδαζθαιίεο ησλ 

παξεκβάζεσλ λα απνπζίαδε θάπνηνο καζεηήο απφ ην ζρνιείν ή λα είρε θάπνηα ππνρξέσζε 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. παξειάζεηο, γηνξηέο, θ.ιπ.). Γηα λα πεξηνξίζνπκε ηε 

ζπγθεθξηκέλε αδπλακία ηεο έξεπλαο έγηλε παξαηήξεζε φισλ ησλ καζεηψλ θαηά ηε 

δηδαζθαιία θαη βηληενζθνπήζεθαλ φινη νη καζεηέο θάζε ηκήκαηνο (κε άδεηα 

γνλέα/θεδεκφλα), ρξεζηκνπνηψληαο βηληενθάκεξεο ζε φιεο ηηο γσλίεο ηεο αίζνπζαο. 
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1.6.  Γνκή ηεο Δξγαζίαο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη θεθάιαηα. ε απηφ ην θεθάιαην (πξψην θεθάιαην) 

έγηλε ήδε αλαθνξά ζηνλ ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κε ηα νπνία θαηαπηάλεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κε βάζε ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα πνπ δηαηππψζεθε πην πξηλ. Ζ 

ζεκαληηθφηεηα θαη ε πξσηνηππία ηεο εξγαζίαο είλαη αθφκα δχν ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη ζην 

πξψην θεθάιαην, φπσο επίζεο νη παξαδνρέο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο εξγαζίαο. ην ηέινο ηνπ 

θεθαιαίνπ απηνχ παξνπζηάδνληαη νη ελλνηνινγηθνί νξηζκνί ησλ θπξηφηεξσλ ελλνηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εξγαζία, ψζηε λα ππάξμεη θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

αθνινπζνχλ.   

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Σν θεθάιαην 

απηφ απνηειείηαη απφ ηξία δηαθνξεηηθά κέξε. Σν πξψην κέξνο αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ζθνπφ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, ηηο 

ηερληθέο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, κε έκθαζε ζηε 

ρξήζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο ζηε δηδαζθαιία.  ην δεχηεξν 

κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ πεπνηζήζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά, αιιά θαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε γεληθφηεξα. ην ηξίην κέξνο αλαιχνληαη έλλνηεο θαη κέζνδνη ηεο 

δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ, κε έκθαζε ζηηο γαιιφθσλεο πξνζεγγίζεηο (π.ρ., ζεκεησηηθή 

πξνζέγγηζε, θαηλφκελα Γηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ –Topaze, Jourdain, Αλαινγία–).  

ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, ζε απηφ ην 

θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

(θάζεηο έξεπλαο), ηα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ (εξσηεκαηνιφγηα πεπνηζήζεσλ, νδεγνί 

ζπλεληεχμεσλ, κέζνδνο παξαηήξεζεο-βηληενζθφπεζεο), ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ησλ 

παξεκβάζεσλ (θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ-πιηθφ επηκφξθσζεο, ηερληθέο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, έλλνηεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξεκβάζεηο) θαη νη κέζνδνη 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ (κέζνδνη αλάιπζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη 

ησλ βηληενζθνπήζεσλ). 

Σν επφκελν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ θαη ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ εμαξρήο. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ κέζσ ησλ ζηαηηζηηθψλ παθέησλ SPSS θαη CHIC θαη αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ ΘΕ
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δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ηξαηεγηθήο «Θεσξεηηθήο Θεκαηηθήο Αλάιπζεο» γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη κέζσ ησλ θαηλνκέλσλ Γηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ – Topaze, Jourdain, 

Αλαινγίαο – γηα ηελ αλάιπζε ησλ βηληενζθνπήζεσλ. 

ην πέκπην θεθάιαην ζπδεηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε αλαθνξά ζην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη γίλεηαη ζχγθξηζή 

ηνπο κε επξήκαηα άιισλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ κε ηελ παξνχζα. 

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Δπηπιένλ, ζε απηφ ην θεθάιαην δηαηππψλνληαη πεξαηηέξσ εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ.   

 

 

1.7. Δλλνηνινγηθνί Οξηζκνί 

 

ε απηφ ην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο έλλνηεο ηεο εξγαζίαο, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηε βηβιηνγξαθία.  

 

1.7.1. Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε 

Έλαο ηππηθφο νξηζκφο γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, ζηνλ νπνίν εχθνια κπνξνχκε λα 

αλαηξέμνπκε κέζσ κηαο αλαδήηεζεο ζηε Wikipedia, αλαθέξεη φηη «ε δηακνξθσηηθή 

αμηνιόγεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ, είλαη κηα ζεηξά από επίζεκεο 

θαη αλεπίζεκεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο πνπ εθαξκόδνληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο γηα λα βειηηώζνπλ ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ» (Wikipedia, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Formative_assessment). Ο πην πάλσ νξηζκφο βξίζθεηαη ζε 

ζπκθσλία θαη κε παιαηφηεξνπο φπσο απηφλ πνπ δφζεθε απφ ηνπο Anderson θαη Faust (1975), 

νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε έρεη πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα θαη 

απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ηνπ καζεηή γηα ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ. Απφ ηνλ έιεγρν απηφ επηδηψθεηαη λα εμαρζνχλ νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαηάθηεζε ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ. 
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1.7.2. Γηακνξθσηηθή αλαηξνθνδόηεζε 

ηελ εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία ν φξνο «αλαηξνθνδφηεζε» (feedback) ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία  παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη ζηνλ  αζθνχκελν 

αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο απάληεζεο 

(Καιατηδή, Γέξξε, Βαζηιεηάδνπ & Κηνπκνπξηδφγινπ, 2007) ή ηεο πξάμεο ηνπ κε ζηφρν ηελ 

επξχηεξε βειηίσζή ηνπ. Γίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ηφζν ζην καζεηή φζν θαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα ην πνχ βξίζθνληαη νη καζεηέο ζε ζρέζε κε ηνλ καζεζηαθφ ζηφρν (Brookhart, 

2008). Γηα λα είλαη φκσο δηακνξθσηηθή, ρξεηάδεηαη λα παξέρεη εηζεγήζεηο θαη λα θαζνδεγεί 

ηνπο καζεηέο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζε κηα εξγαζία ή ζε νπνηνδήπνηε είδνο 

αμηνιφγεζεο παξά λα ηνπο βάιεη βαζκφ (Black & Wiliam, 2009). Δπίζεο, ε αλαηξνθνδφηεζε 

γίλεηαη δηακνξθσηηθή φηαλ νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα αλαζηνράδνληαη γηα ηε δνπιεηά ηνπο 

θαη θαηαλννχλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πξνεγνχκελεο ηνπο επίδνζεο, ηεο ηξέρνπζαο ηνπο 

θαηαλφεζεο θαη ησλ θαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο (Clark, 2011a). 

 

1.7.3. Δηεξν-αμηνιόγεζε κεηαμύ καζεηώλ (peer-assessment) 

χκθσλα κε ηνπο Lai θαη Hwang (2015) ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ έρεη ζεσξεζεί 

απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο (π.ρ. Boud, Cohen, & Sampson, 1999∙ Carlson & Berry, 2008∙ 

Matsuno, 2009∙ Tseng & Tsai, 2010), σο κηα ζηξαηεγηθή κάζεζεο, ε νπνία βνεζά ζηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο ηνπο θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ κέζσ 

ηεο θαηαλφεζεο ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο πνπ ζέηνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηεο κάζεζεο 

απφ ηελ εξγαζία ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο θαη ησλ αλαζηνραζκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν 

γηα ηε δηθή ηνπο εξγαζία φζν θαη απηή ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Topping 

(1998) ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ νξίδεηαη σο «κηα ζηξαηεγηθή κάζεζεο κέζα απφ 

ηελ νπνία νη καζεηέο αμηνινγνχλ ή ζρνιηάδνπλ ηελ αμία ή ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ή ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο πνπ δηδάρηεθαλ ην ίδην καζεζηαθφ 

πεξηερφκελν» (ζει. 250). 

 

1.7.4. Απηό-αμηνιόγεζε 

Οη Cauley θαη McMillan (2010) ηζρπξίδνληαη φηη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε επηηξέπεη κία 

πςεινχ επηπέδνπ απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. Ζ απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

πεξηιακβάλεη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηνλ απιφ έιεγρν ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζε κηα 

εξγαζία. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ θαη αμηνινγνχλ 
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ηε θχζε ηεο ζθέςεο ηνπο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ βειηηψλνπλ ηελ θαηαλφεζή 

ηνπο (McMillan & Hearn, 2008). ηελ παξνχζα εξγαζία, απηφ-αμηνιφγεζε ζεσξείηαη ε 

δηαδηθαζία δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη καζεηέο 

αλαζηνράδνληαη ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, θξίλνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

εξγαζία ηνπο αληηθαηνπηξίδεη ξεηά ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο ή ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη 

αλαζεσξνχλ αλάινγα ηελ εξγαζία ηνπο (Andrade & Boulay, 2003). 

 

1.7.5. Πεπνηζήζεηο  

Ο Frank Lester (2002) νξίδεη ηελ πεπνίζεζε «σο κηα εηδηθή κνξθή γλψζεο - θπξίσο 

πξνζσπηθή, εζσηεξηθή γλψζε» ζε αληίζεζε κε ηελ «εμσηεξηθή γλψζε πνπ είλαη ε γλψζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ζπλχπαξμε δηαθφξσλ πξαθηηθψλ» (ζει. 351). Ηζρπξίδεηαη επίζεο φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο, επεηδή ε εζσηεξηθή 

γλψζε ηνπ θάζε αηφκνπ θαηεπζχλεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ επαθφινπζε 

κάζεζε (ζει. 351). Χζηφζν, δελ είλαη ζαθέο θαηά πφζν νη πεπνηζήζεηο επεξεάδνπλ ηελ 

ηερληθή ή ε ηερληθή επεξεάδεη ηηο πεπνηζήζεηο (McGalliard, 1983). 

 

1.7.6. Σν θαηλόκελν Topaze θαη ν έιεγρνο ηεο Αβεβαηόηεηαο 

χκθσλα κε ηνλ Brousseau (κεηάθξαζε Γαγάηζεο & Μαξθέηνο, 2000), φηαλ έλαο καζεηήο 

ζπλαληήζεη κία δπζθνιία, ην θαηλφκελν Topaze ζπλίζηαηαη, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ζην 

λα ηελ μεπεξάζεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ καζεηή (δίλεηαη, επνκέλσο, έηνηκε 

γλψζε ζηνλ καζεηή). ηαλ ε βνήζεηα είλαη θαζνξηζηηθή, ν καζεηήο δελ απνπεξαηψλεη ν ίδηνο 

ηελ απαξαίηεηε πξνζπάζεηα, πνπ ζα ηνλ νδεγνχζε ζε έλα επίπεδν θαηαλφεζεο ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη επηδησθφκελε κάζεζε. Ο αξρηθφο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο, ινηπφλ, δελ 

επηηπγράλεηαη. Σν θαηλφκελν Topaze είλαη πνιχ ζπρλφ, ζπλήζσο είλαη απαξαίηεην ψζηε λα 

«απνδεζκεπηνχλ» νη καζεηέο απφ ηε δπζθνιία. Ο δηδάζθσλ φκσο νθείιεη λα είλαη γλψζηεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ. 

 

1.7.7. Σν θαηλόκελν Jourdain ή ε βαζηθή παξαλόεζε 

Σν θαηλφκελν Jourdain είλαη κηα κνξθή ηνπ θαηλνκέλνπ Topaze. Ο θαζεγεηήο, γηα λα 

απνθχγεη ηε ζπδήηεζε ησλ γλψζεσλ κε ηνλ καζεηή θαη ελδερνκέλσο ηε βέβαηε απνηπρία ηνπ, 

δέρεηαη λα αλαγλσξίζεη σο δείθηε επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ή ηηο απαληήζεηο 

ηνπ καζεηή, παξφιν πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνθαινχληαη απφ αηηίεο θαη ζεκαζίεο 
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θνηλφηνπεο. Δλ νιίγνηο, θαηά ην θαηλφκελν Jourdain κηα θνηλφηππε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή 

εξκελεχεηαη ζαλ εθδήισζε επηζηεκνληθήο άπνςεο. Απηφ επηηξέπεη λα κελ επηηεπρζεί ε 

εθκάζεζε ηεο γλψζεο πνπ ππνηίζεηαη φηη θαηαθηήζεθε θαη ν θάζε εκπιεθφκελνο ζε απηή ηε 

δηαζηξεβισκέλε δηδαθηηθή ζρέζε είλαη ηθαλνπνηεκέλνο πνπ ηελ απέθπγε. (Brousseau, 

κεηάθξαζε Γαγάηζεο & Μαξθέηνο, 2000) 

 

 

1.7.8. Η ππεξβνιηθή ρξήζε ηεο αλαινγίαο 

Καηά ηνλ Brousseau (κεηάθξαζε Γαγάηζεο & Μαξθέηνο, 2000), ε αλαινγία είλαη έλα έμνρν 

επξεηηθφ κέζν, σζηφζν, ε ρξήζε ηεο ζηε δηδαζθαιία απνηειεί έλα αλακθηζβήηεην κέζν γηα 

λα παξαρζνχλ απνηειέζκαηα Topaze. Αλ θάπνηνη καζεηέο απνηχρνπλ ζηε κάζεζή ηνπο, 

πξέπεη λα ηνπο δνζεί κηα θαηλνχξηα δπλαηφηεηα γηα ην ίδην ζέκα. Αλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ 

αλαθέξεη ζηνπο καζεηέο φηη ην θαηλνχξην πξφβιεκα κνηάδεη κε ην παιηφ, νη καζεηέο 

αλαδεηνχλ νκνηφηεηαο, γηα λα κεηαθέξνπλ ηε ιχζε πνπ ηνπο έρεη ήδε δνζεί. Απηή ηελ 

απάληεζε, δελ ζεκαίλεη πσο ηε βξίζθνπλ θαηάιιειε γηα ην δήηεκα πνπ ηνπο δφζεθε, αιιά 

έρνπλ αλαγλσξίζεη δείθηεο πνπ ηνπο ελζαξξχλνπλ λα ηελ παξάγνπλ. Καηαιεθηηθά, ην 

θαηλφκελν ηεο αλαινγίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηθαηαζηαζεί ε κειέηε κηαο πνιχπινθεο 

έλλνηαο κε κηα άιιε αλάινγε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

Πνιινί εξεπλεηέο (π.ρ. Black & William 2003∙ Bransford, Brown & Cocking, 2000∙ Brown & 

Hirschfeld, 2008∙ Brown & Knight 1994∙ Buchanan 2000∙ Henly 2003∙ Velan, Kumar, 

Dziegielewski & Wakefield, 2002∙ Yan & Cheng, 2015) έρνπλ ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ εθκάζεζε ησλ καζεηψλ, αιιά νη κειέηεο γηα απηφ ην είδνο 

αμηνιφγεζεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ είλαη ηφζν άθζνλεο φζν ζα έπξεπε. 

Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Απηνί νη ηχπνη 

δξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβάλνπλ ζχληνκα δνθίκηα θαη θνπίδ, εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ζην 

κάζεκα, αλάζεζε εξγαζηψλ, θαη‘ νίθνλ εξγαζία, θαη άιιεο ηερληθέο. Ο Bransford θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (2000) ππνζηήξημαλ φηη ην πεξηβάιινλ κάζεζεο είλαη πην απνηειεζκαηηθφ 

φηαλ επηθεληξψλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηδηαίηεξα ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Οη ίδηνη, 

ηζρπξίζηεθαλ επίζεο φηη ηα ζρέδηα καζήκαηνο πνπ βαζίδνληαη ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

ρξεηάδεηαη λα εκπιέθνπλ ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο θαζηζηνχλ ππεχζπλνπο γηα ηε 

κάζεζή ηνπο κέζσ ηεο απην-αμηνιφγεζεο, δηφηη έηζη εληζρχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κάζεζεο. Γηα ηνπο πην πάλσ ιφγνπο θαη πνιινχο άιινπο, νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ ζηε 

ζπλέρεηα, έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε έρεη πνιιά νθέιε γηα 

ηνπο καζεηέο (Wang, Wang, Wang & Huang, 2006). 

Δπίζεο, ε εξεπλεηηθή θνηλφηεηα έρεη αξρίζεη πξφζθαηα  λα αζρνιείηαη κε ην πψο 

κπνξνχλ ηα δεδνκέλα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πέξαλ απφ ηε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε γηα ζθνπνχο ινγνδνζίαο (Boudett, City & Murnane, 2005∙ Cohen & 

Hill, 2001∙ Katz, Earl & Ben Jaafar, 2009∙ Katz, Sutherland & Earl, 2005). 

Με ηελ απμεκέλε ρξήζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ αμηνινγήζεσλ ησλ καζεκαηηθψλ ζην 

επίπεδν ηεο ηάμεο, νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνληαη, θαη κεξηθέο θνξέο απαηηείηαη απφ απηνχο, 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηνηρεία απφ απηέο ηηο αμηνινγήζεηο γηα λα ινγνδνηήζνπλ ζηνπο άκεζα 

ελδηαθεξφκελνπο (δηεπζπληέο, γνλείο, ζπλάδειθνη) γηα ηελ πξαθηηθή ηνπο (Shalem, Sapire & 

Sorto, 2014). Απνηέιεζκα απηνχ, νη εθπαηδεπηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη εξεπλεηέο 
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αξρίδνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ 

λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί εξκελεχνπλ ηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ θαη 

θπξίσο ηα ιάζε ησλ καζεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πιαίζην ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαη άιισλ 

εηδψλ αμηνιφγεζεο. ηε Νφηηα Αθξηθή, πνιινί εξεπλεηέο φπσο νη Dempster (2006), Dempster 

θαη Zuma (2010), Long (2007) θαη Reddy (2006) έρνπλ δηεμάγεη κηθξέο κειέηεο πεξηπηψζεσλ 

ζρεηηθά κε ηα δνθίκηα αμηνιφγεζεο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ κπνξεί λα πξνζθέξεη ρξήζηκα 

ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα δηακνξθσηηθνχο θαη 

δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο. Παξά ηα ζεκαληηθά επξήκαηα ησλ πην πάλσ εξεπλψλ, ππάξρεη κηθξή 

έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ρεηξίδνληαη ηα ιάζε ησλ καζεηψλ.  

Σν θεθάιαην απηφ ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ζθνπφ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, ηηο 

ηερληθέο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, κε έκθαζε ζηε 

ρξήζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο ζηε δηδαζθαιία.  ην δεχηεξν 

κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ πεπνηζήζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά, αιιά θαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε γεληθφηεξα. ην ηξίην κέξνο αλαιχνληαη έλλνηεο θαη κέζνδνη ηεο 

δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ, κε έκθαζε ζηηο γαιιφθσλεο πξνζεγγίζεηο (π.ρ., θαηλφκελα 

Γηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ –Topaze, Jourdain, Αλαινγίαο–) ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε 

παξνχζα έξεπλα. Σν θεθάιαην απηφ νινθιεξψλεηαη κε κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

ζεσξεηηθψλ απφςεσλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηα ζέκαηα πνπ αγγίδεη 

ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία.  
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Γηάγξακκα 2.1. Γνκή θεθαιαίνπ ΗΗ - Αλαζθφπεζεο Βηβιηνγξαθίαο  

 

 

 

 

 

 

 

Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε 

• Οξηζκφο θαη ζθνπφο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο 

• Σερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ 

δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο 

• Απνηειεζκαηηθφηεηα δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο 

• Υξήζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

• Υξήζε καζεκαηηθνχ ιάζνπο  

 
πλαηζζεκαηηθόο ηνκέαο θαη Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε 

• Οξηζκνί πεπνηζήζεσλ θαη αληηιήςεσλ 

• Πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε (δηακνξθσηηθή) 

αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά 

• Πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο καζεηψλ γηα ηε (δηακνξθσηηθή) 

αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά 

 

Γηακνξθσηηθή Αμηνιόγεζε θαη Γηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθώλ 

• Έλλνηεο θαη κέζνδνη ηεο δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ 

• Γαιιφθσλε πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

• Φαηλφκελα Γηδαθηηθήο: Γαιιηθά θαηλφκελα αληηκεηψπηζεο ησλ ιαζψλ 

ησλ καζεηψλ 
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2.1. Γηακνξθσηηθή Αμηνιφγεζε (Formative Assessment) 

 

2.1.1. Οξηζκόο θαη ζθνπόο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο 

Ζ αμηνιφγεζε ζεσξείηαη σο έλαο ηξφπνο γηα αληαιιαγή θαη θνηλνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ ζηνπο καζεηέο θαη γηα ζπδήηεζε ηεο πξνφδνπ ηνπο. Γεκηνπξγεί πιεξνθνξίεο γηα 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο γηα λα εληζρχζνπλ ηε 

κάζεζε θαη ηελ επηηπρία ηνπο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο αλαηξνθνδφηεζεο είλαη επίζεο ρξήζηκεο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε πνπ εμππεξεηεί απηνχο ηνπο ζθνπνχο, νλνκάδεηαη 

«δηακνξθσηηθή». Τπνζηεξίδεηαη φηη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα είλαη κέξνο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο (Nicol & Macfarlane-Dick, 2004). 

χκθσλα κε ην National Council of Teachers of Mathematics Assessment Standard 

(NCTM, 1995) αμηνιφγεζε νξίδεηαη σο ε «δηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ γηα ηηο γλψζεηο 

ηνπ καζεηή, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ηηο ρξεζηκνπνηεί θαη ηε ζηάζε ηνπ πξνο ηα καζεκαηηθά θαη 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα ζηνηρεία απηά γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο» (ζει. 3). χκθσλα 

κε ηνπο Black θαη Wiliam (1998a), ε αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ηνπο ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο, νη νπνίεο 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αλαηξνθνδφηεζε γηα λα αιιάμνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη. Ζ αμηνιφγεζε απηή 

γίλεηαη δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε φηαλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.  

Οη Wiliam θαη Thompson (2007) παξέρνπλ κηα ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αμηνινγήζεσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπο. Οη αμηνινγήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο θαηαλφεζεο, ηεο γλψζεο ή ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ ζε ζρέζε κε θάπνηα κέηξεζε νξίδνληαη σο ηειηθέο. Οη ηειηθέο αμηνινγήζεηο 

«ζπλνςίδνπλ» ηελ θαηάζηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ πνπ κπνξεί 

λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε έλα πηζαλφλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ εμαηξεηηθά ζχλζεηεο δνκέο, φπσο ν δείρηεο λνεκνζχλεο ή ε ηθαλφηεηα 

ζρνιηθήο εξγαζίαο (Cronbach & Meehl, 1955). Παξαδείγκαηα ηέηνησλ αμηνινγήζεσλ είλαη νη 

βαζκνινγίεο ζηα καζήκαηα, νη βαζκνινγίεο ζηηο εμεηάζεηο θαη νη αμηνινγήζεηο πςεινχ 

βαζκνχ. Οη αμηνινγήζεηο πνπ παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ, πνπ βνεζνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
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δηδαζθαιίαο, ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή, απνθαινχληαη δηακνξθσηηθέο (Lawton, Vye, 

Bransford, Sanders, Richey, French & Stephens, 2012).  

Έλαο κχζνο πνπ επηθξαηεί γχξσ απφ ηα δχν πην πάλσ είδε αμηνιφγεζεο, ππνζηεξίδεη 

φηη «ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη ππνθεηκεληθή ελψ ε ηειηθή αμηνιφγεζε είλαη 

αληηθεηκεληθή» (NCTE, 2010). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ην National Council of Teachers of English 

(2010), ελψ ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

θαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε ζην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, εληνχηνηο ε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε είλαη εμίζνπ αληηθεηκεληθή. Ζ δηαθνξά βξίζθεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο (Black & Wiliam, 2003). Γηα παξάδεηγκα, κηα ζηήιε πνπ παξαζέηεη ηα 

θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ιεηηνπξγηθά γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηη αλακέλεηαη απφ απηνχο (ζην πιαίζην ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο) θαη ζην ηέινο λα βαζκνινγήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο (ζην πιαίζην ηεο ηειηθήο 

αμηνιφγεζεο).  

χκθσλα κε ηνλ Büyükkarci (2014) ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη κηα 

ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία γηα ηε ζπλερή ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε κάζεζε ησλ 

καζεηψλ. Απηά ηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξέρνληνο επηπέδνπ 

κάζεζεο ηνπ καζεηή θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ δηδαζθαιηψλ, ψζηε ν καζεηήο λα επηηχρεη 

ηνλ επηδησθφκελν καζεζηαθφ ζηφρν. ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, κνηξάδνληαη ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο θαη θαηαλννχλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνρσξά ε κάζεζε, πνηα είλαη ηα επφκελα βήκαηα πνπ πξέπεη λα θάλνπλ 

θαη πψο κπνξνχλ λα ηα πξαγκαηνπνηήζνπλ. 

Καη‘ επέθηαζε, ν Harlen (2000) ηζρπξίδεηαη φηη «ηα παηδηά έρνπλ έλαλ ξφιν ζηελ 

αμηνιφγεζε, δεδνκέλνπ φηη απηά θάλνπλ ηε κάζεζε» (ζει. 112). Απηφ, εληζρχεηαη απφ ηνπο 

Keeley (2015) θαη Popham (2010), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

πξνζζέηεη ηνλ ξφιν ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηελ αλάγθε λα πξνζαξκνγήο 

ηεο ηξέρνπζα ηνπο κάζεζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δπνκέλσο, ρξεηάδεηαη λα γίλεη κηα 

αιιαγή ζηε δηαδηθαζία θαη ζηε ζρέζε κάζεζεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή, φπνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα λα δηακνξθψζνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο θαη νη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηαθηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

γηα λα αλαπηχμνπλ ηε κάζεζή ηνπο (Popham, 2010). Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, πνιινί εξεπλεηέο 

(π.ρ. Derrich & Ecclestone, 2006∙ Stiggins, 2002) ηζρπξίδνληαη πσο ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα 

γίλεηαη «γηα» ηε κάζεζε θαη φρη «ηεο» κάζεζεο, εθφζνλ είλαη γεληθά αλαγλσξηζκέλε ε άπνςε 

φηη ε απμαλφκελε ρξήζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (ή ηεο αμηνιφγεζεο γηα κάζεζε) 
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νδεγεί ζε θαιχηεξε πνηφηεηα κάζεζεο (π.ρ. Wiliam, Lee, Harrison & Black, 2004) θαη ζε 

θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Shrum, 2016). 

Ο Black θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2004) ηνπ, δηεπθξίληζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

αμηνιφγεζεο γηα ηε κάζεζε θαη ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο σο εμήο: Αμηνιφγεζε γηα ηε 

κάζεζε είλαη νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε γηα ηελ νπνία ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ πξαθηηθή ηεο, είλαη λα εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ ηεο πξνψζεζεο ηεο κάζεζεο ησλ 

καζεηψλ. Δπνκέλσο, δηαθέξεη απφ ηελ αμηνιφγεζε πνπ απνζθνπεί θπξίσο ζηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ζθνπψλ ηεο ινγνδνζίαο, ηεο θαηάηαμεο ή ηεο επηβεβαίσζεο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 

Μηα δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κάζεζε εάλ παξέρεη πιεξνθνξίεο 

πνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ηνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο αλαηξνθνδφηεζε 

γηα λα αμηνινγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη. Μηα ηέηνηα αμηνιφγεζε 

γίλεηαη «δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε» φηαλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα λα πξνζαξκφζνπλ ην δηδαθηηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

αλάγθεο ηεο κάζεζεο. (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2004a, ζει. 10) 

Χζηφζν, ε Danielson (2013) ηζρπξίδεηαη φηη ε θαιή δηδαζθαιία απαηηεί ηφζν 

αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο φζν θαη αμηνιφγεζε γηα ηε κάζεζε. Οη αμηνινγήζεηο ηεο κάζεζεο 

εμαζθαιίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ φηη νη καζεηέο έρνπλ κάζεη ηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα. Οη αμηνινγήζεηο απηέο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

απνδεηθλχνπλ ην πιήξεο θάζκα ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Γειαδή, γηα λα 

αμηνινγήζεη ηηο δεμηφηεηεο ζπιινγηζκνχ θαη ηελ πξαγκαηηθή γλψζε, ρξεηάδνληαη δηάθνξεο 

κέζνδνη. Δπηπιένλ, ηέηνηεο αμηνινγήζεηο ελδέρεηαη λα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ κεκνλσκέλσλ καζεηψλ. Ζ αμηνιφγεζε γηα ηε κάζεζε δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ελζσκαηψζεη ηηο αμηνινγήζεηο απεπζείαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα ηξνπνπνηήζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηε δηδαζθαιία, φπσο 

απαηηείηαη, γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζεηή. Σέηνηεο αμηνινγήζεηο, αλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηδαζθαιία, πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

ζρεδηαζκνχ. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε αθνξά ηε βνήζεηα πνπ παξέρεηαη 

ζηνπο καζεηέο γηα λα βειηηψζνπλ ηε κάζεζή ηνπο. Ο ίδηνο ν φξνο «δηακνξθσηηθή» είλαη 

αλνηρηφο ζε κηα πνηθηιία εξκελεηψλ θαη ζπρλά ζεκαίλεη φηη ε αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπρλά θαη ζρεδηάδεηαη παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία. πσο αλαθέξεηαη ζηνλ Wiliam (2014), 

θαίλεηαη φηη είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ν Michael Scriven ήηαλ ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε 
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ηνλ φξν «formative» γηα λα πεξηγξάςεη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ «έρνπλ ξφιν ζηε ζπλερή 

βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ» (Scriven, 1967, ζει. 41).  

Ο Cowie θαη ν Bell (1999) ηελ νξίδνπλ σο ηελ ακθίδξνκε δηαδηθαζία κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή γηα λα βειηηψζεη, λα αλαγλσξίζεη θαη λα αληαπνθξηζεί ζηε κάζεζε. 

κνηα, ν Shepherd (2005, ζει. 66) εμεγεί ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε σο κηα «δπλακηθή 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία ππνζηεξηθηηθνί εθπαηδεπηηθνί ή ζπκκαζεηέο, βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 

πξνρσξήζνπλ απφ απηφ πνπ ήδε γλσξίδνπλ ζε απηφ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμήο ηνπο». Έλαο άιινο νξηζκφο, αλαθέξεηαη 

ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε σο «ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη εξκελείαο ησλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπο γηα λα απνθαζίζνπλ πνχ βξίζθνληαη νη καζεηέο ζε ζρέζε κε ηε κάζεζή 

ηνπο, πνχ πξέπεη λα πάλε θαη πψο λα θηάζνπλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα» (Assessment 

Reform Group, 2002, ζει. 2). 

Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε παξέρεη, επίζεο, πιεξνθνξίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ηνπο, ψζηε λα εληνπίζνπλ ηα ζεκεία πνπ ζα 

εζηηάζνπλ ηε δηδαθηηθή ηνπο πξνζπάζεηα. Ζ άπνςε απηή βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε νξηζκνχο 

άιισλ εξεπλεηψλ (π.ρ. Black & Wiliam, 1998b) πνπ ηνλίδνπλ ηηο επηδξάζεηο ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ. Οη Van De Walle, Karp θαη Bay-Williams (2013) νξίδνπλ ηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε σο «έλαλ ηξφπν αμηνιφγεζεο πνπ ειέγρεη πνηνο καζαίλεη θαη πνηνο φρη θαη βνεζά 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάδνπλ ην επφκελν κάζεκα». Ο Wiliam (2007) ηζρπξίδεηαη επίζεο 

φηη «γηα λα είλαη δηακνξθσηηθή, ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα κέζνδν γηα 

κειινληηθή δξάζε» (ζει. 41). Δπνκέλσο, ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη κία ζηξαηεγηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε γλψζε ηνπ καζεηή (δεισηηθή 

γλψζε- declarative knowledge) θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ (δηαδηθαζηηθή γλψζε- procedural 

knowledge) γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ πεξαηηέξσ κάζεζε (Clark, 2011a) θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

απμήζεη ηα θίλεηξα, ηελ εκπινθή θαη ηελ επίδνζή ηνπ (Cauley & McMillan, 2010). κνηα, νη 

Chappuis θαη Stiggins (2002) ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζρεδηάδεηαη γηα 

λα ειέγμεη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (αμηνιφγεζε γηα 

κάζεζε). χκθσλα κε ηνλ Shrum (2016) ε δηαδηθαζία ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ζηνηρείσλ πνπ απνθηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαζεκεξηλά απφ ηελ 

εξγαζία ησλ καζεηψλ γηα ηε αλαδηακφξθσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο λα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν επίπεδν, ελψ κνηξάδνληαη ηα επφκελα ηνπο βήκαηα κε 
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ηνλ καζεηή. Σελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίδνληαη ε Heritage (2007) θαη νη Nicol θαη Macfarlane-

Dick (2004) ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, εάλ ρξεζηκνπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά, κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα βειηηψζνπλ θαη λα πξνρσξήζνπλ ηε κάζεζε ηνπο. 

Δθηφο απφ ηα πην πάλσ ζεκεία εζηίαζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, 

ν ξφινο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ηνλίδεηαη ζε πνιινχο άιινπο νξηζκνχο γηα ηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε. χκθσλα κε ηέηνηνπο νξηζκνχο, ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηελ 

αμηνιφγεζε, ε νπνία πξννξίδεηαη εηδηθά γηα λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε 

ησλ καζεηψλ κε ζθνπφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο δηδαζθαιίαο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Tudor, 2016), ηε βειηίσζε θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο κάζεζεο 

(Sadler, 1998). Οη Cauley θαη McMillan (2010) επεθηείλνπλ ηελ άπνςε απηή νξίδνληαο ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε σο «κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ζπιιέγνληαη ζηνηρεία γηα ηε 

κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη ε δηδαζθαιία ηξνπνπνηείηαη σο απνηέιεζκα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

πνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο». Με ηελ ίδηα ινγηθή, γηα ηνπο Nicol θαη Macfarlane-Dick (2004) θαη 

ηνλ Popham (2008) ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, εθηφο απφ ην λα παξέρεη έλα πιαίζην 

θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ζηνπο καζεηέο θαη ζπδήηεζε ηεο πξνφδνπ ηνπο, κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη αλαηξνθνδφηεζε, ε νπνία λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο καζεηέο γηα λα 

εληζρχζεη ηε κάζεζε θαη ηελ επίδνζή ηνπο, αιιά θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο ψζηε λα ηηο πξνζαξκφζνπλ – αλ δελ 

αληαπνθξίλνληαη – ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο.  

Ζ Klenowski (2009) θαη ν Wiliam (2011) ηζρπξίδνληαη φηη ν ξφινο ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη κέζα 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ, καζεηή θαη ζπλνκειίθσλ. πγθεθξηκέλα, ν 

Wiliam (2011) δήισζε φηη κηα αμηνιφγεζε ιεηηνπξγεί δηακνξθσηηθά ζηνλ βαζκφ πνπ ηα 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή εθκαηεχνληαη, εξκελεχνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο ή ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο γηα λα 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα επφκελα βήκαηα ζηε δηδαζθαιία, πνπ πηζαλφλ λα είλαη 

θαιχηεξα ή θαιχηεξα ζεκειησκέλα ζε ζρέζε κε ηηο απνθάζεηο πνπ ζα έπαηξλαλ αλ δελ 

ππήξραλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία (ζει. 43). 

Δίλαη πξνθαλέο, ινηπφλ, φηη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα έρεη ηζρπξή επίδξαζε 

ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο παξνρήο νπζηαζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ζε απηνχο ζρεηηθά 

κε ην ηη γλσξίδνπλ, πνχ θάλνπλ ιάζε ή έρνπλ παξαλνήζεηο (Hattie, 2009). Αληίζηνηρα, ε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο ηα 
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απνηειέζκαηά ηεο εηζεγνχληαη ζε απηνχο πηζαλνχο ηξφπνπο ηξνπνπνίεζεο ή πξνζαξκνγήο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο (Young & Kim, 2010). 

Έλαο κχζνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζθνπφ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαη αλαθέξεηαη 

ζην National Council of Teachers of English (2010) επηζεκαίλεη φηη «ζθνπφο ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο είλαη λα βειηηψζεη ηε δηδαζθαιία». ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πάξνπλ απνθάζεηο, ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη απηφ ην είδνο αμηνιφγεζεο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ, ηηο 

παξαλνήζεηο ηνπο ζε κία έλλνηα, ηα δπλαηά θαη αδχλαηά ηνπο ζεκεία θαη νδεγεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αιιάμνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο ηερληθέο ζηελ ηάμε πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ 

ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο (NCTE, 2010). 

πλνςίδνληαο, έλαο νξηζκφο πνπ ζπλδπάδεη φια ηα ζεκεία πνπ ηνλίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο 

είλαη απηφο πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Popham (2008, ζει. 5), ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε σο «κηα δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ». Απηφο ν νξηζκφο είλαη επίζεο απνδεθηφο απφ ηελ νκάδα δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο (Formative Assessment for Teachers and Students 

group-FAST) σο ν πην πξνζηηφο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Clark, 2011b∙ Melmer, Burmaster & 

James, 2008).  

Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηε δηδαζθαιία, φρη κφλν 

βειηηψλεη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά, αιιά ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ πξνο ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. Οη Cauley θαη McMillan (2010) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη, εηδηθφηεξα, ε αλαηξνθνδφηεζε θαη νη 

δηδαθηηθέο δηνξζσηηθέο πξνζαξκνγέο, κπνξεί λα έρνπλ ηζρπξφ αληίθηππν ζηα θίλεηξα θαη ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα πξνθχπηεη θαη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

(π.ρ. Black & Wiliam 1998a∙ Brookhart 1997, 2007∙ McMillan 2004a), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

ππάξρεη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε θαη ζηα θίλεηξα 

ησλ καζεηψλ θαη ζηελ επίδνζή ηνπο ηφζν ζηηο αμηνινγήζεηο ηεο ηάμεο φζν θαη ζε δηεζλείο 

αμηνινγήζεηο.  

Χζηφζν, ππάξρεη θαη ε αληίζηξνθε άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία αθφκα θη αλ νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε, ρσξίο ηηο θαηάιιειεο ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηέο ηνπο 
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ζα είλαη αδξαλείο (Heritage, 2007). Δπηπιένλ, ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαζηζηά ηνπο 

καζεηέο ππεχζπλνπο γηα ηε κάζεζή ηνπο, εθφζνλ νη ίδηνη κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηε δνπιεηά 

ηνπο, λα θαηαιήγνπλ ζε νπζηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη λα ζρεδηάδνπλ ηα επφκελα ηνπο 

βήκαηα γηα πεξαηηέξσ πξφνδν (Black & Wiliam, 1998b). 

Δλ θαηαθιείδη, νη βαζηθέο αξρέο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη απφ ηνπο Yan θαη Cheng (2015) είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αδπλακηψλ θαη 

δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ε ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο κεηαγλψζεο ησλ καζεηψλ θαη ε 

παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Οη αξρέο απηέο, 

απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπο (Black & Wiliam, 1998a∙ Wiliam et al., 2004). 

Δπνκέλσο, νη ζπλαηζζεκαηηθνί (π.ρ. ζηάζεηο, πεπνηζήζεηο, αληηιήςεηο) θαη γλσζηηθνί 

παξάγνληεο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηάμε. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε δηεξεχλεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε 

ηνλ ζθνπφ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Δμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 

εθπαηδεπηηθνί νξίδνπλ ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηηο ηερληθέο πνπ 

πηνζεηνχλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ εξκελεχνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Έηζη, κε 

ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ πνπ εθθξάδνπλ ηνλ ζθνπφ ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, δηακνξθψζεθε έλα μερσξηζηφ κέξνο ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ έξεπλα, γηα ηελ απάληεζε ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. ην κέξνο απηφ 

πεξηιακβάλνληαη δειψζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε 

ηνλ ξφιν ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ηεο ζηε δηδαζθαιία θαη 

κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. 

 

 

2.2. Σερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνχ 

ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο 

 

Σν δεχηεξν ζεκείν εζηίαζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

«ζηξαηεγηθψλ θαη ηερληθψλ αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνχ 

ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο» (ζηε ζπλέρεηα, ν φξνο απηφο ζα αλαθέξεηαη γηα ζπληνκία σο ΘΕ
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«ηερληθέο γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε») θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή 

απηψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηερληθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ηερληθέο αμηνιφγεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζηε κάζεζε 

ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο πηπρή έρεη πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ δηαθφξσλ 

εξεπλεηψλ ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα (π.ρ. Black & Wiliam, 1998b∙ Crooks, 1988). Ζ 

κεζνδνινγία, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ηα 

ηξία θχξηα ζεκεία πνπ δηαθξίλνπλ ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε απφ ηελ ηειηθή θαη φρη ε 

κνξθή κε ηελ νπνία κπνξεί λα ζρεδηαζηεί θαη λα νλνκαζηεί σο δηακνξθσηηθή ή ηειηθή. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα ηερληθή ηειηθήο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε, φπσο έλα δηαγψληζκα, φπνπ ηα απνηειέζκαηά ηνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ θαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε 

ζηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα δηνξζψζνπλ ηα ιάζε ηνπο, κεηαηξέπνληαο ηελ 

ηειηθή αμηνιφγεζε ζε δηακνξθσηηθή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη Cauley θαη McMillan (2010) 

αλαθέξνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο κφλν γηα 

ηελ ηξέρνπζα επίδνζε ησλ καζεηψλ, θαηά ηε ζηηγκή δειαδή πνπ γίλεηαη ε αμηνιφγεζε. 

Πξνεγνχκελεο κειέηεο (π.ρ. Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2004a∙ Leahy, 

Lyon, Thompson & Wiliam, 2005∙ Sadler, 1989∙ William & Thompson, 2007∙ 2008) 

εηζεγνχληαη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο 

θαίλεηαη λα έρνπλ θνηλά ζεκεία. Οη Cauley θαη McMillan (2010) εηζεγνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθέο πνπ ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηδαζθαιία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ελζσκάησζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηε δηδαζθαιία. Δηδηθφηεξα, αλαθέξνπλ φηη νη 

αλεπίζεκεο παξαηεξήζεηο θαη νη πξνθνξηθέο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηνπο καζεηέο, γηα ην 

πεξηερφκελν πνπ δηδάζθεηαη ή επαλεμεηάδεηαη είλαη δχν ηερληθέο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπλερή 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Σφηε, εάλ νη πιεξνθνξίεο απφ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο εξσηήζεηο 

πνπ ηίζεληαη ζηνπο καζεηέο είλαη αθξηβείο, ν εθπαηδεπηηθφο πξνζδηνξίδεη ηηο δηδαθηηθέο 

αλαπξνζαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ. 

Δπηπιένλ, νη Cauley θαη McMillan (2010) αλαγλσξίδνπλ φηη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε δελ 

ζπλεπάγεηαη πάληνηε ηελ παξνρή θάπνηνπ βαζκνχ επίδνζεο ζηνπο καζεηέο, ελψ ηα ζρφιηα γηα 

ηελ εξγαζία ηνπ καζεηή κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά γηα ηε βειηίσζή ηνπ. Χζηφζν, ε απνπζία 

βαζκνχ δελ απνηειεί πςειήο πνηφηεηαο δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Οη ίδηνη ηνλίδνπλ, επίζεο, 

ηε δχλακε πνπ έρεη ε ρξήζε ηεο ηερληθήο λα παξέρνληαη ζαθείο καζεζηαθνί ζηφρνη ζηνπο 

καζεηέο. Δηδηθφηεξα, εμεγνχλ φηη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ 

ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



28 

νη καζεηέο έρνπλ κηα μεθάζαξε ηδέα γηα ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο, δηφηη 

παξέρνληαο ζαθείο πξνζδνθίεο επηηξέπεηαη ζηνπο καζεηέο λα ζέηνπλ ξεαιηζηηθνχο θαη 

επηηεχμηκνπο ζηφρνπο. πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε ζαθήλεηα ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεηψλ ηνπο, παξέρνληαο παξαδείγκαηα «θαθήο» θαη «θαιήο» 

δνπιεηάο. Δπηπιένλ, ηέηνηα γλψζε είλαη ηζρπξή, δηφηη νη καζεηέο θαηαλννχλ ηη λα θάλνπλ θαη 

ν εθπαηδεπηηθφο παξέρεη ζε απηνχο κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ζηνηρεία ηα νπνία ηνπο 

βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηη καζαίλνπλ, λα ζέζνπλ ζηφρνπο θαη λα θάλνπλ απηφ-αμηνιφγεζε.  

Οη πην πάλσ ηερληθέο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Cauley θαη McMillan (2010) θαη ηνπο 

Kyriakides θαη Campbell (1999) αλαθέξνληαη επίζεο ζηα «Teaching Quality Papers» πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ απφ ην General Teaching Council for England (2011). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην 

General Teaching Council for England (GTCE, 2011) ζεσξεί φηη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 

ηερληθψλ ησλ εξσηήζεσλ, ε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ε θνηλνπνίεζε ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ ζηνπο καζεηέο θαη ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη απηφ-

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ είλαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Παξφιν 

πνπ ηέηνηεο πνιηηηθέο δεκηνπξγνχλ ζηελ ηάμε έλα θιίκα ρακεινχ ειέγρνπ θαη πςειήο 

απηνλνκίαο, εληνχηνηο απμάλνπλ ην θίλεηξν ησλ καζεηψλ θαη εληζρχνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα 

κάζνπλ (Deci, Nezleck & Sheinman, 1981). Σν GTCE (2011) παξέρεη επίζεο έλαλ αξηζκφ 

ηερληθψλ, νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ απηά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο 

ηερληθέο πεξηιακβάλνπλ θνηλνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ζηνπο καζεηέο (Turner, Warzon 

& Christensen, 2010, ζει. 5), βνεζψληαο ηνπο λα γλσξίδνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο 

πνπ πξέπεη λα πεηχρνπλ, παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ε νπνία ηνπο βνεζά λα πξνζδηνξίζνπλ πψο 

λα βειηησζνχλ θαη κάζεζε ηερληθψλ απηφ-αμηνιφγεζεο γηα λα αλαθαιχςνπλ ηα ζεκεία ζηα 

νπνία ρξεηάδεηαη λα βειηησζνχλ.  

Οη Black θαη Wiliam (2009) ηνλίδνπλ φηη ε απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ είλαη έλα 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. ηαλ θάπνηνο πξνζπαζεί λα κάζεη, ε 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπ πεξηιακβάλεη ηξία ζηνηρεία: πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

επηδησθφκελνπ ζηφρνπ, ζηνηρεία γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη θάπνηα θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα θιείζεη ην ράζκα (αλ ππάξρεη) κεηαμχ ησλ δχν. Καη ηα ηξία ζηνηρεία 

πξέπεη λα γίλνπλ θαηαλνεηά ζε θάπνην βαζκφ απφ ην άηνκν, πξηλ πξνζπαζήζεη λα βειηηψζεη 

ηε κάζεζε. Οη ίδηνη εξεπλεηέο ηζρπξίδνληαη, επίζεο, φηη ε πςειήο πνηφηεηαο δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε παίξλεη πνιιέο κνξθέο (πνηφηεηα, ζπκβνπιή θαη θαζνδήγεζε, αλαηξνθνδφηεζε 

θαη φρη ζχγθξηζε), παξ‘ φια απηά επηθεληξψλνληαη ζε κεξηθέο απφ απηέο. Γηα παξάδεηγκα, κία 

πςειήο πνηφηεηαο δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε δίλεη έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη φρη ζηελ 
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πνζφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ καζεηή. ηφρνο ηεο είλαη λα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη λα 

θαζνδεγήζεη ηνπο καζεηέο παξά λα ηνπο βάιεη βαζκνχο. Απνθεχγεη ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ, επηηξέπνληάο ηνπο λα αμηνινγήζνπλ ηε δηθή ηνπο κάζεζε θαη εληζρχεη ηνλ δηάινγν 

γηα ηελ εμεξεχλεζε ησλ ελλνηψλ παξά ηηο δηαιέμεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απιά ηηο πιεξνθνξίεο 

(Black & Wiliam, 2009). Θα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφ φηη ζηα καζήκαηα δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ζπλ-νηθνδφκεζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο (Black & Wiliam 2006∙ Willis, 2011). Έηζη, ν Clark (2010) παξέρεη κηα 

πινπζηφηεξε ιίζηα απφ δεθαέμη δηδαθηηθέο ηερληθέο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, 

ππνδειψλνληαο φηη απηέο νη ηερληθέο εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε αλαζηνραζηηθή ζθέςε θαη 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Μεηαμχ απηψλ ησλ δεθαέμη ηερληθψλ, θπξηφηεξεο ζεσξνχληαη νη 

ηερληθέο εξσηήζεσλ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηνπο καζεηέο σο ζρφιηα θαη φρη σο βαζκνί, ε 

πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο, ε θνηλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

ζηνπο καζεηέο, ε εηεξν-αμηνιφγεζε θαη ε δηαηχπσζε ζηφρσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο 

είλαη κεξηθέο απφ ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πνπ πξνηείλεη.  

χκθσλα κε ηνπο Heitink, Van der Kleij, Veldkamp, Schildkamp θαη Kippers (2016) 

πνιιέο απφ απηέο ηηο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

επηθεληξψζεθαλ γχξσ απφ ηηο πέληε βαζηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο 

γηα κάζεζε πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηνπο Black θαη Wiliam (1998a∙ 1998b) θαη ηνπο 

William and Thompson (2007) σο νη εμήο: (1) απνζαθήληζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο, (2) αλεπίζεκε θαη επίζεκε αμηνιφγεζε 

κέζσ ζπδεηήζεσλ ζηελ ηάμε, εξσηήζεσλ ή καζεζηαθψλ εξγαζηψλ, (3) παξνρή 

δηακνξθσηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο καζεηέο γηα λα ππνζηεξίμεη ηε κάζεζή ηνπο, (4) 

ηερληθή εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, θαη (5) ηερληθή απηφ-αμηνιφγεζεο. Απηέο 

ζεσξνχληαη νη πέληε βαζηθέο ζηξαηεγηθέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε θεληξηθή έλλνηα ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, εθφζνλ νη πην πάλσ εξεπλεηέο (Black & Wiliam, 1998a∙ 1998b∙ 

William & Thompson, 2007) επεζήκαλαλ ηε ζχλδεζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο κε 

ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα επίδνζεο ησλ καζεηψλ. κνηα, νη Black Harrison, Lee, Marshall θαη 

Wiliam (2004a) ζπζρέηηζαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο κε ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

απφδνζεο ησλ καζεηψλ.  

Πνιινί είλαη νη εξεπλεηέο (πρ. Leahy, Lyon, Thompson & Wiliam, 2005∙ Wiliam & 

Leahy, 2007∙ Wiliam & Thompson, 2008) πνπ ηζρπξίδνληαη φηη νη πέληε πην βαζηθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη απηέο 

πνπ δηαηππψζεθαλ πην πάλσ. Οη Wiliam (2014) θαη Wiliam θαη Thompson (2008) 
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ηζρπξίδνληαη φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο απνηεινχληαη απφ 

ηξεηο παξάγνληεο (εθπαηδεπηηθφο, καζεηήο, ζπλνκήιηθνη). Ο πην θάησ πίλαθαο (Πίλαθαο 2.1) 

παξνπζηάδεη ηηο ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο πνπ εκπιέθνπλ θάζε παξάγνληα, φπσο πξνηάζεθαλ 

απφ ηνπο Leahy, Lyon, Thompson θαη Wiliam (2005). 

 

Πίλαθαο 2.1 

Οη πέληε βαζηθέο ηξαηεγηθέο ηεο Γηακνξθσηηθήο Αμηνιόγεζεο (Leahy et al., 2005) 

 Πνχ ζα θηάζεη ν 

καζεηήο; 

Πνχ βξίζθεηαη ν 

καζεηήο; 

Πψο ζα θηάζεη ζηνλ 

επηδησθφκελν ζηφρν; 

Δθπαηδεπηηθόο 
απνζαθήληζε θαη 

θνηλνπνίεζε ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη 

ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε, 

εξσηήζεηο ή 

καζεζηαθέο εξγαζίεο 

παξνρή 

δηακνξθσηηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο 

ζηνπο καζεηέο 

πλνκήιηθνη ηερληθή εηεξν-αμηνιφγεζεο 

Μαζεηήο ηερληθή απηφ-αμηνιφγεζεο 

 

Δίλαη πξνθαλέο, ινηπφλ, φηη ππάξρεη κηα γεληθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πην 

πάλσ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ.  

Σειεπηαίν, αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ, ε Sally Brown (2004) ηζρπξίδεηαη φηη 

νπνηαδήπνηε ζηξαηεγηθή πνπ έρεη ζηφρν λα κελ έρεη απνθιεηζκνχο (inclusive) ζα πξέπεη λα 

ζεζπίζεη κηα ζεηξά απφ ηερληθέο γηα αμηνιφγεζε (π.ρ. γξαπηέο εξγαζίεο, παξνπζηάζεηο, 

αλαζηνραζηηθή ζθέςε, θ.ιπ.), έηζη ψζηε νη καζεηέο λα κελ αζρνινχληαη πάληα κε ην ίδην 

είδνο εξγαζίαο. Δίλαη απαξαίηεην λα παξέρνληαη ίδηεο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, ψζηε λα δείμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα 

αδχλαηά ηνπο ζεκεία. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη ζαθή, 

ξεηά, πιαηζησκέλα ζε γιψζζα πνπ λα θαηαλνεί ην πξνζσπηθφ θαη νη καζεηέο θαη λα είλαη 

δηαζέζηκα εθ ησλ πξνηέξσλ, απφ ηελ αξρή, δειαδή, ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζην ηέινο ζα 
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ε απηφ ην ζεκείν, ζεσξνχκε εμίζνπ ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε ηε δηάθξηζε κεηαμχ 

ησλ φξσλ «ζηξαηεγηθήο» θαη «ηερληθήο», φπσο απηή δηαηππψζεθε απφ ηνλ Wiliam (2012). 

Απηέο νη πέληε ζηξαηεγηθέο είλαη πάληα «έμππλα πξάγκαηα» πνπ γίλνληαη ζηελ ηάμε, σζηφζν, 

νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ απαηηνχλ 

πξνζεθηηθή ζθέςε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Απηφ, δηφηη κηα ηερληθή πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ζε κηα ηάμε ή ζε έλα πιαίζην, κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειε γηα κηα άιιε ηάμε, αλεμάξηεηα 

απφ ην πφζν παξφκνηεο κπνξεί λα είλαη. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ παξνχζα έξεπλα 

εθαξκφζηεθαλ νη εμήο ζηξαηεγηθέο: (1) θνηλνπνίεζε ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο 

καζεηέο, (2) εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ, (3) απηφ-αμηνιφγεζε θαη (4) παξνρή 

αλαηξνθνδφηεζεο. Χζηφζν, γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηηο παξεκβάζεηο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, φπσο ηα «θψηα ηξνραίαο» θαη «ν πίλαθαο απηφ-

αμηνιφγεζεο» γηα ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ην θχιιν εξγαζίαο γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο θνηλνπνίεζεο  ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο, νη «θάξηεο 

εμφδνπ» γηα ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθφ, ην θχιιν εξγαζίαο γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ε γξαπηή θαη πξνθνξηθή 

αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ θαη κεηαμχ ζπλνκειίθσλ. 

 Πην θάησ, δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο παξεκβάζεηο, 

αθνινπζψληαο ηε ζεηξά εθαξκνγήο ηνπο ζε θάζε παξέκβαζε: (1) «θψηα ηξνραίαο» (ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο), (2) θνηλνπνίεζε ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο 

(ζηελ αξρή θάζε παξέκβαζεο), (3) «θάξηεο εμφδνπ», (4) εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ, 

(5) απηφ-αμηνιφγεζε καζεηψλ θαη (6) παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο (ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο). 

 

2.2.1. Σερληθή κε ηα «θώηα ηξνραίαο» 

χκθσλα κε ηνλ Wiliam (2012),  ε ρξήζε ησλ θψησλ ηξνραίαο είλαη κηα ηερληθή πνπ 

ελεξγνπνηεί ηνπο καζεηέο σο ππεχζπλνη ζηε δηθή ηνπο κάζεζε. Ο ίδηνο εξεπλεηήο εμεγεί φηη 

αθνχ νινθιεξψζνπλ έλα θνκκάηη εξγαζίαο, νη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο ή ηα θξηηήξηα επηηπρίαο πνπ παξέρνληαη ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ππνδεηθλχνπλ 

ην επίπεδν θαηαλφεζήο ηνπο κε κηα έγρξσκε θάξηα. Δάλ ν καζεηήο ππνδείμεη ηελ πξάζηλε 

θάξηα, απηφ ζεκαίλεη φηη «θαηαιαβαίλεη», ε θίηξηλε ζεκαίλεη φηη «δελ είλαη ζίγνπξνο» θαη ε 

θφθθηλε ζεκαίλεη φηη «δελ θαηαιαβαίλεη». ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο είλαη, ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, ν εθπαηδεπηηθφο λα δίλεη ρξφλν ζηνπο καζεηέο λα πξνσζήζνπλ ηε ΘΕ
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κάζεζή ηνπο, κεηαηξέπνληαο ηηο θφθθηλεο ηνπο θάξηεο ζε θίηξηλεο θαη ηηο θίηξηλεο ζε 

πξάζηλεο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε απηή ηελ ηερληθή, εάλ έλαο καζεηήο ζεσξεί φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο πεγαίλεη πνιχ γξήγνξα, δείρλεη ηελ θίηξηλε θάξηα ή αλ ν καζεηήο ζέιεη λα 

ζέζεη κηα εξψηεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, παξνπζηάδεη ηελ θφθθηλε θάξηα.  

κνηα, νη Dean, Zanko θαη Turbill (2015) εμεγνχλ φηη ηα θψηα ηξνραίαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμήο: (α) φηαλ ν καζεηήο δείμεη ην πξάζηλν θσο, απηφ ζεκαίλεη φηη 

«κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ πηπρή πνπ δηδάρηεθε ζε θάπνηνλ άιινλ», (β) φηαλ ν καζεηήο δείμεη 

ην πνξηνθαιί θσο, απηφ ζεκαίλεη φηη «λνκίδεη φηη θαηαιαβαίλεη ην ζέκα πνπ δηδάρηεθε, αιιά 

ζα δπζθνιεπφηαλ λα ην εμεγήζεη ζε θάπνηνλ άιινλ» θαη (γ) φηαλ ν καζεηήο δείμεη ην θφθθηλν 

θσο, ηφηε «δελ θαηαιαβαίλεη ηελ πηπρή πνπ δηδάρηεθε». 

 Μηα παξαιιαγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο παξαηεξήζεθε ζηελ έξεπλα ηνπ Wiliam 

(2012), φπνπ κφιηο έλαο καζεηήο έδεηρλε ηελ θφθθηλε θάξηα, ν εθπαηδεπηηθφο επέιεγε ηπραία 

έλαλ απφ ηνπο καζεηέο πνπ έδεημαλ θίηξηλε ή πξάζηλε θάξηα γηα λα απαληήζεη ζηελ εξψηεζε 

πνπ έζεηε ν καζεηήο κε ηελ θφθθηλε θάξηα. Απηή ε ηξνπνπνίεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ δελ 

έθαλε κφλν ηα «θψηα ηξνραίαο» πην νξαηά, αιιά αχμεζε επίζεο ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ 

καζεηψλ γηα ηε κάζεζή ηνπο. ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν Wiliam (2012), νη εθπαηδεπηηθνί 

θιήζεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηέηνηεο θάξηεο ζηα καζήκαηά ηνπο θαη θάλεθε φηη ζηελ αξρή 

ηνπ καζήκαηνο, φινη νη καζεηέο έδεηρλαλ ηελ πξάζηλε θάξηα, παξφιν πνπ αλ έλαο καζεηήο 

ήζειε λα ππνβάιεη κηα εξψηεζε, κπνξνχζε λα δείμεη ηελ θφθθηλε θάξηα.  

Μηα άιιε πξνζέγγηζε πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο Black, Harrison, Lee, Marshall θαη 

Wiliam (2004a) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θψησλ ηξνραίαο είλαη λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο 

πξψηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θάξηεο κε ηα «θψηα ηξνραίαο» ζε έλα θνκκάηη ηεο εξγαζίαο 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνδείμνπλ κε ην ρέξη ηνπο εάλ ζέηνπλ κηα πξάζηλε, θίηξηλε ή θφθθηλε 

θάξηα ζε απηή. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ζπλδπάζεη ηηο πξάζηλεο θαη ηηο 

θίηξηλεο θάξηεο γηα λα βνεζήζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ, 

ελψ νη καζεηέο κε ηηο θφθθηλεο θάξηεο ζπλαληηνχληαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, σο νκάδα, γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα βαζχηεξα πξνβιήκαηά ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Black θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπ (2004b), ηα θψηα ηξνραίαο επηηξέπνπλ ηελ «άκεζε δηαθνξνπνίεζε, αιιά ε αλαγλψξηζε 

ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ γίλεηαη απφ ηνπο καζεηέο, επηηξέπνληαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

επηθεληξσζεί ζηελ θαζνδήγεζε ηεο δηνξζσηηθήο ελέξγεηαο. Δπεηδή ε αληαπφθξηζε ζηηο 

αλάγθεο ηνπο είλαη άκεζε, νη καζεηέο αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε απνθάιπςε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο αμίδεη ηνλ θφπν, θαζψο ην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε βειηίσζε ηεο 

κάζεζεο» (ζει.52). 
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ηελ έξεπλα ηεο Andrade (2010), ηα θψηα ηξνραίαο απνδείρηεθαλ σο έλα εξγαιείν 

πνπ ρξεζηκεχεη σο έλα ηζρπξφ παξάδεηγκα ηεο ελζσκάησζεο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, εθφζνλ 

νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ θφθθηλεο, πνξηνθαιί θαη πξάζηλεο θάξηεο γηα λα δείμνπλ ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν θαηαλφεζαλ ην πεξηερφκελν πνπ δηδάρηεθαλ. Δπηπξφζζεηεο έξεπλεο (π.ρ. 

Arnold & Pistilli, 2012) έρνπλ δείμεη φηη νη εμαηξεηηθά αθεξεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο, φπσο ηα 

θψηα ηξνραίαο, κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ κηα γξήγνξε 

έλδεημε ηεο πξνφδνπ ηνπο. 

Ζ έξεπλα ησλ Zhao, Van den Heuvel-Panhuizen θαη Veldhuis (2016) έθεξε ζην θσο 

νξηζκέλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ θψησλ ηξνραίαο ζηε δηδαθηηθή θαη 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Καηαξράο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο θάξηεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ εχθνια λα αλαθαιχςνπλ ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ θαηαλνήζεη ην 

κάζεκα ή αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. Δπηπιένλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο ζεθψλνπλ 

ηελ θάξηα ηνπο, δειαδή, είηε αληηδξνχλ γξήγνξα θαη κε απηνπεπνίζεζε είηε δηζηάδνπλ λα 

απαληήζνπλ ή αιιάδνπλ ηελ θάξηα ηνπο αθνχ έρνπλ δεη ηηο θάξηεο ησλ άιισλ, είλαη επίζεο 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο. Αθφκα έλα πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ησλ θφθθηλσλ θαη πξάζηλσλ 

θαξηψλ είλαη φηη κπνξεί λα πξνζθαιέζεη πεξηζζφηεξνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο. Δπίζεο, νη θάξηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νιφθιεξε 

ηελ ηάμε γηα γξήγνξε θαη εχθνιε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

καζεηψλ θαη ηηο αηνκηθέο ηνπο δπζθνιίεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα δψζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο άκεζε βνήζεηα, ψζηε λα 

μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο.  

Χζηφζν, έλα κεηνλέθηεκα πνπ πξνβιήζεθε απφ ηνλ Foster (2016), ππνζηεξίδεη φηη ε 

απηνπεπνίζεζε είλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζεί αμηφπηζηα, θαζψο νη καζεηέο κπνξεί λα ηείλνπλ 

λα ππεξβάιινπλ ζηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ηελ επηδνθηκαζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (ή λα απνηξέςνπλ ηελ αλεπηζχκεηε πξνζνρή) ή λα αλπςψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

ζηα κάηηα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο (Hannula, 2003). Οη ζπλήζεηο πξαθηηθέο ζηελ ηάμε πνπ 

δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα ππνδείμνπλ, ζεθψλνληαο ηα ρέξηα ηνπο, αλ είλαη ζίγνπξνη (λαη ή 

φρη) ή λα θαζνξίζνπλ ην επίπεδν ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο θψηα ηξνραίαο 

(θφθθηλν/πνξηνθαιί /πξάζηλν), ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ απηφ ην πξφβιεκα ηεο αμηνπηζηίαο. 

Ζ πξφζθιεζε ησλ καζεηψλ λα εμεγήζνπλ ηνλ ζπιινγηζκφ ηνπο κπνξεί λα είλαη κηα ηζρπξή 

ηερληθή γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, αιιά κπνξεί λα απνθιείεη ηελ ππφινηπε ηάμε απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ελψ ηαπηφρξνλα, νη εμεγήζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα έρνπλ 

καζεπηεί δηαδηθαζηηθά/παπαγαιίζηηθα (Kent & Foster, 2015). 
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2.2.2. Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο 

χκθσλα κε ηνπο Gotwals, Philhower, Cisterna θαη Bennett (2015) φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

κνηξάδνληαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο (πξνθνξηθά ή γξαπηά) κε ηνπο καζεηέο θαη εκπιέθνπλ ηνπο 

καζεηέο ζηελ θαηαζθεπή καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ε δηδαζθαιία ηείλεη λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

καζεην-θεληξηθή θαη νη καζεηέο είλαη πην πηζαλφ λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα ηε δηθή ηνπο 

εξγαζία (Tell, Bodone & Addie, 2000), θάηη ην νπνίν απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ηεο 

δηακνξθσηηθήο δηδαζθαιίαο. Απφ ηελ άιιε, ηα θξηηήξηα επηηπρίαο είλαη ν νδεγφο γηα ηε 

κάζεζε (Heritage, 2007), θαζψο ν καζεηήο αζρνιείηαη κε ηα καζεζηαθά έξγα. Σα θξηηήξηα 

επηηπρίαο παξέρνπλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

θαη θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεζηαθψλ έξγσλ ησλ 

καζεηψλ (Clarke, 2005).  

πσο ππνζηεξίδεη ν Black θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (Black et al., 2004a), ηα θξηηήξηα 

επηηπρίαο κπνξεί λα παξέρνληαη έηνηκα ζηνπο καζεηέο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή 

νη ίδηνη νη καζεηέο κπνξεί λα ελζαξξχλνληαη λα ηα μαλαγξάςνπλ ή αθφκα θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο. Οη ηερληθέο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο θαη ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηα θξηηήξηα επηηπρίαο πνπ ζέηνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο, γη‘ απηφ είλαη πνιχ ρξήζηκν λα δίλεηαη ρξφλνο γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηα 

θξηηήξηα επηηπρίαο ζε κηα αμηνιφγεζε (Black et al., 2004a).  

χκθσλα κε ηνλ Büyükkarci (2014) ε θνηλνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ δίλεη 

ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφ πνπ καζαίλνπλ κέζσ ηεο ζπδήηεζεο 

θαη ηεο απφθαζεο γηα ηα θξηηήξηα επηηπρίαο, ηα νπνία κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα αλαγλσξίζνπλ ηε βειηίσζή ηνπο. Γη‘ απηφ, άιισζηε, νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε 

ζαθή θαη ξεηή γιψζζα, ηελ νπνία νη καζεηέο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

έρνπλ κηα ζαθή εηθφλα ηνπ ηη ζεκαίλεη λα νινθιεξψζνπλ ηεο εξγαζία ηνπο κε επηηπρία. Έλα 

εκπφδην, ινηπφλ, πνπ εληνπίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο είλαη ε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί λα 

κεηαθξάζνπλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζε κηα γιψζζα πνπ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ νη 

καζεηέο ηνπο (Büyükkarci, 2014∙ Clark, 2012). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ εκπνδίσλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ή 

αμηνιφγεζεο κπνξεί λα είλαη αθεξεκέλα, αιιά ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αζθήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζήο ηνπο (Black et al., 2004a). ΘΕ
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Ο Wiliam (2012) πξνηείλεη φηη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο απφ ηνπο καζεηέο, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δψζεη ζηνπο καζεηέο 

δείγκαηα εξγαζηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ δηάθνξα επίπεδα πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα επηηπρίαο, πξηλ ηνπο δεηεζεί λα επηιχζνπλ νη ίδηνη κηα εξγαζία. Σα δείγκαηα κπνξεί 

λα είλαη (αλψλπκεο) εξγαζίεο καζεηψλ απφ πξνεγνχκελεο ζρνιηθέο ρξνληέο ή δείγκαηα πνπ 

παξάγνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

 

2.2.3. Κάξηεο εμόδνπ 

χκθσλα κε ηνπο Dean, Zanko θαη Turbill (2015), ε θάξηα εμφδνπ είλαη κηα γξήγνξε 

δξαζηεξηφηεηα ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, γηα λα ζπλνςίζεη θαη λα ειέγμεη θαηά πφζν νη 

καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ην κάζεκα. πσο νη ίδηνη εμεγνχλ, γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο θάξηαο 

εμφδνπ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο (α) λα απαληήζνπλ κηα εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε «κεγάιε 

ηδέα» ηνπ καζήκαηνο, θαη (β) λα απαληήζνπλ ζε κηα εξψηεζε πνπ απαηηεί πεξηζζφηεξε 

εμήγεζε ηεο έλλνηαο πνπ δηδάρηεθαλ. Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο πέληε ιεπηά ζην ηέινο ηνπ 

καζήκαηνο γηα λα γξάςνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Οη θάξηεο εμφδνπ καδεχνληαη πξηλ θχγνπλ νη 

καζεηέο απφ ην κάζεκα θαη αλαιχνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ 

πφζνη καζεηέο θαηαλφεζαλ ην κάζεκα πνπ παξαδφζεθε. 

κνηα, νη Gotwals, Philhower, Cisterna θαη Bennett (2015) εμεγνχλ φηη νη καζεηέο 

ζπκπιεξψλνπλ κηα θάξηα εμφδνπ ζε θφθθηλν, θίηξηλν ή πξάζηλν ραξηί, αλάινγα κε ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Αλ νη καζεηέο δελ 

θαηαιαβαίλνπλ ηνλ καζεζηαθφ ζηφρν (ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ηνπ ζηφρνπ), πξέπεη λα 

εμεγήζνπλ ηη δελ γλσξίδνπλ ζην θφθθηλν ραξηί ή ζην θίηξηλν ραξηί, φπνπ πεξηγξάθνπλ ηη δελ 

θαηάιαβαλ. Αλ νη καζεηέο είλαη ζίγνπξνη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ, πξέπεη λα ην 

δείμνπλ γξάθνληαο κηα επεμήγεζε ή λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα ζην πξάζηλν ραξηί. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο θάξηεο εμφδνπ ζην επφκελν κάζεκα, γηα λα βνεζήζεη 

ηνπο καζεηέο πψο λα πξνρσξήζνπλ. 

 

2.2.4. Δηεξν-αμηνιόγεζε κεηαμύ καζεηώλ (peer-assessment) 

Ο ξφινο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο έρεη απαζρνιήζεη θαη 

ζπλερίδεη λα απαζρνιεί αξθεηνχο εξεπλεηέο ηεο καζεκαηηθήο θνηλφηεηαο (π.ρ. Black & 

Wiliam, 1998b∙ Chappuis & Stiggins, 2002∙ Van De Walle, Karp & Bay-Williams, 2013). 

Χζηφζν, ν Wiliam (2011) ηζρπξίδεηαη φηη ν ξφινο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



36 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, αιιά θαη ζπλνκειίθσλ. Έρεη επίζεο αλαθεξζεί φηη ε ιήςε 

αλαηξνθνδφηεζεο απφ ζπλνκειίθνπο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ καζεκάησλ (Miller, Topping, & Thurston, 2010∙ Tsuei, 2012). 

χκθσλα κε ηνπο Lai θαη Hwang (2015) ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ έρεη 

ζεσξεζεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο (π.ρ. Boud, Cohen, & Sampson, 1999∙ Carlson & Berry, 

2008∙ Matsuno, 2009∙ Tseng & Tsai, 2010), σο κηα ζηξαηεγηθή κάζεζεο, ε νπνία βνεζά ζηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο ηνπο θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ κέζσ 

ηεο θαηαλφεζεο ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο πνπ ζέηνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηεο κάζεζεο 

απφ ηελ εξγαζία ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο θαη ησλ αλαζηνραζκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν 

γηα ηε δηθή ηνπο εξγαζία φζν θαη απηή ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Topping 

(1998) ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ νξίδεηαη σο «κηα ζηξαηεγηθή κάζεζεο κέζα απφ 

ηελ νπνία νη καζεηέο αμηνινγνχλ ή ζρνιηάδνπλ ηελ αμία ή ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ή ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο πνπ δηδάρηεθαλ ην ίδην καζεζηαθφ 

πεξηερφκελν» (ζει. 250). 

Ζ εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ απφ 

ηνπο καζεηέο «λα παξέρνπλ είηε αλαηξνθνδφηεζε είηε βαζκνχο (ή θαη ηα δχν) ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ζε κηα εξγαζία, δηαδηθαζία ή απφδνζε, βαζηζκέλνη ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο 

ηεο εξγαζίαο ή ηνπ γεγνλφηνο, ζηε δηαηχπσζε ησλ νπνίσλ νη καζεηέο ελδέρεηαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ» (Falchikov, 2007, ζει. 132). πνηα θαη αλ είλαη ε κνξθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο, ηδαληθά ε κέζνδνο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αζθνχλ 

ινγηθέο θξίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζπλνκήιηθνί ηνπο έρνπλ επηηχρεη ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα (Falchikov, 2007). 

πσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία (π.ρ. McMahon, 2010∙ Xiao & Lucking, 2008), 

κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο επηδηψθνληαη ηξεηο ζηφρνη: (α) λα βειηησζνχλ 

ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ, (β) λα θαιιηεξγεζεί ε αλσηέξνπ επηπέδνπ ζθέςε 

ηνπο (π.ρ. κεηαγλσζηηθή επίγλσζε), θαη (γ) λα απμεζεί ε απηνλνκία ηνπο. Έρεη επίζεο 

αλαθεξζεί φηη ε ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο απφ ζπλνκειίθνπο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεκάησλ (Miller, Topping, & Thurston, 2010∙ Tsuei, 

2012). 

χκθσλα κε ηνπο Thomas, Martin θαη Pleasants (2011), δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θξηηήξηα γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ εξγαζία ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο, απηφ 

ηνπο βνεζά λα θαηαλνήζνπλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



37 

αμηνινγήζνπλ ηε δηθή ηνπο δνπιεηά. Μπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ 

ξεαιηζηέο θξηηέο ησλ δηθψλ ηνπο επηδφζεσλ, δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπλ ηε 

δηθή ηνπο κάζεζε, αληί λα βαζίδνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο γηα αλαηξνθνδφηεζε (Crisp, 

2007∙ Sambell, McDowell & Sambell, 2006). Δπνκέλσο, έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ είλαη φηη βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

αληηθεηκεληθνχο θαθνχο γηα ηελ απηφ-αμηνιφγεζή ηνπο (Reinholz, 2016).  

χκθσλα κε ηνπο Kollar θαη Fischer (2010), παξφιν πνπ ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ 

καζεηψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πξνσζεί ηελ απηφ-αμηνιφγεζε, δελ 

ππάξρεη αθφκε θάπνην ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ λα ζπλδέεη ηηο δχν δηαδηθαζίεο. Έηζη, ν 

Reinholz, (2016) πξνηείλεη ηνλ θχθιν ηεο αμηνιφγεζεο βαζηζκέλνο ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

ησλ Kollar θαη Fischer (2010), ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο: (1) απφδνζε 

εξγαζίαο, (2) παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο, (3) ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο, θαη (4) αλαζεψξεζε. Ο 

θχθινο ηεο αμηνιφγεζεο ζηνρεχεη ζηε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ 

καζεηψλ θαη ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζε έλαλ γεληθφ ηνκέα, ζε αληίζεζε κε κνληέια ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (π.ρ. Pulman, 2009).  

Δπηπιένλ, ε εηεξν-αμηνιφγεζε παξέρεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο λα πξνβιεκαηηζηνχλ 

πάλσ ζηηο δηθέο ηνπο θαηαλνήζεηο, λα βαζηζηνχλ ζε πξνεγνχκελεο γλψζεηο, λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπκπεξάζκαηα, λα ελζσκαηψζνπλ ηδέεο, λα μεπεξάζνπλ παξαλνήζεηο, λα 

εμεγήζνπλ θαη λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο θαηαλνήζεηο ηνπο (Roscoe & Chi, 2007). χκθσλα κε 

ηνπο Roscoe θαη Chi (2007) ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ ππνζηεξίδεη ηελ απηφ-

αμηνιφγεζε, αλαγλσξίδνληαο φηη νη ίδηνη καζεζηαθνί κεραληζκνί (επεμήγεζε, ζπλεξγαζία) 

ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ κειέηε ησλ Volante θαη Beckett 

(2011) έδεημε φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο νη εθπαηδεπηηθνί παξέρνπλ 

θαζνδήγεζε, ελψ νη καζεηέο επηρεηξνχλ λα αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα ζθέθηνληαη γηα 

ην ηη έρνπλ κάζεη. Οη καζεηέο κπνξνχλ επίζεο λα είλαη ζε ζέζε λα δνπλ ζηελ εξγαζία ησλ 

άιισλ ηη έρνπλ παξαιείςεη απφ ηε δηθή ηνπο. 

Πέξαλ απφ ηα πην πάλσ πιενλεθηήκαηα ηεο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζηελ εηεξν-

αμηνιφγεζε, έρνπλ αλαθεξζεί θη άιια, φπσο είλαη ε πξνψζεζε ηεο καζεζηαθήο ηνπο επίδνζεο 

(Maas et al., 2014∙ Xiao & Lucking, 2008), ηα θίλεηξα γηα κάζεζε (Jenkins, 2004∙ Llado, 

Soley, Sansbello, Pujolras, Planella, Roura-Pascual et al., 2014) θαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

επηθνηλσλίαο (Brader, Luke, Klenowski, Connolly & Behzadpour, 2014). 

Έλα, φκσο, απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ είλαη φηη νη καζεηέο πηζαλφλ λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία 
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ζην λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ παξέρεη ν εθπαηδεπηηθφο (Juwah, 

2003∙ Tsivitanidou, Zacharia, Hovardas & Nicolaou, 2012). Οη καζεηέο είλαη πηζαλφ λα 

αηζζάλνληαη απνγνεηεπκέλνη θαη λα ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο εάλ νη καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ 

ακέζσο (Chen & Huang, 2010∙ Hwang, Wu & Ke, 2011). 

 

2.2.5. Απηό-αμηνιόγεζε 

Ζ απηφ-αμηνιφγεζε είλαη κηα δηαδηθαζία δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο νη καζεηέο αλαζηνράδνληαη ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, θξίλνπλ ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εξγαζία ηνπο αληηθαηνπηξίδεη ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο ή ηα θξηηήξηα 

θαη αλαζεσξνχλ αλάινγα ηελ εξγαζία ηνπο (Andrade & Boulay, 2003).  

Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηε ιέμε δηακνξθσηηθή. πσο εμεγεί ε Andrade (2010), απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε απηφ-αμηνιφγεζε γίλεηαη ζε έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, πξνθεηκέλνπ λα 

επηδησρζεί αλαζεψξεζε θαη βειηίσζε. Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο εκπινθήο ησλ καζεηψλ 

ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε είλαη ε ελίζρπζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο επίδνζήο ηνπο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη ιφγσ ηνπ φηη ε απηφ-αμηνιφγεζε ρξεζηκεχεη σο κηα εχθνια δηαζέζηκε πεγή 

αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη δελ πεξηιακβάλεη 

βαζκνιφγεζε ηνπ αηφκνπ. 

Οη Cauley θαη McMillan (2010) ηζρπξίδνληαη φηη ε απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

πεξηιακβάλεη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηνλ απιφ έιεγρν ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζε κηα 

εξγαζία. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ θαη αμηνινγνχλ 

ηε ζθέςε ηνπο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ βειηηψλνπλ ηελ θαηαλφεζε (McMillan 

& Hearn, 2008).  

χκθσλα κε ηνπο Cauley θαη McMillan (2010), ε απηφ-αμηνιφγεζε είλαη κηα 

δηαδηθαζία ηξηψλ βεκάησλ, ζηελ νπνία νη καζεηέο θξίλνπλ ηε δηθή ηνπο εξγαζία (απηφ-

έιεγρνο), εληνπίδνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο επηζπκεηήο απφδνζεο (απηφ-

αμηνιφγεζε) θαη πξνζδηνξίδνπλ θαη εθαξκφδνπλ πεξαηηέξσ καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

λα βειηηψζνπλ ηελ θαηαλφεζε ή ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Γηα ηνπο Paris θαη Paris (2001), ν ξφινο 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο λα παξαθνινπζνχλ θαη λα 

θαηαλννχλ ηε δηθή ηνπο κάζεζε, επνκέλσο, ε απηφ-αμηνιφγεζε αθνξά ηελ θξίζε, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ εμέηαζε ηελ πνηφηεηαο ηνπ αθαδεκατθνχ έξγνπ ή ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

ίδηνπ ηνπ αηφκνπ (Panadero, Brown & Courtney, 2014). ΘΕ
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Μηα ζεκαληηθή αλεζπρία πνπ αθνξά ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ αλαθέξεηαη 

ζηελ αθξίβεηα ή φρη ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο (Brown & Harris, 2013). Γη‘ απηφ, νη απηφ-

αμηνινγήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπγθεθξηκέλα, δηαθξηηά θξηηήξηα ή ζεκεία αλαθνξάο, 

αληί γηα ππνθεηκεληθά θξηηήξηα (π.ρ. «έθαλα κηα πξνζπάζεηα», «είκαη θαιφο ζε απηφ»), 

ζπλδένληαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα (Panadero, Brown & Courtney, 2014). Ζ παξνρή, ινηπφλ, 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο θαίλεηαη λα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απηφ-αμηνιφγεζε πςειήο 

πνηφηεηαο (Andrade, 2010· Jonsson & Svingby, 2007· Panadero & Jonsson, 2013). Οη Brown 

θαη Harris (2014) ηζρπξίδνληαη φηη ε απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, γεληθά, έρεη ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε, αλ θαη δελ είλαη κηα ηζρπξή κέζνδνο αμηνιφγεζεο φζνλ 

αθνξά ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο. 

ε απηφ ην ζεκείν, λα αλαθεξζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ φηη νη 

δηθέο ηνπο αμηνινγήζεηο γηα ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπο δελ είλαη νη κνλαδηθέο δηαζέζηκεο 

πεγέο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη απηφ-αμηνινγήζεηο θαη εηεξν-αμηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ 

παξέρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο κάζεζεο 

ηνπο (Heritage, 2007). 

Γηα ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη ηελ απηφ-αμηνιφγεζε, ν Sadler (1989) 

επηρεηξεκαηνινγεί φηη ε απηφ-αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κάζεζε, επεηδή νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ έλαλ καζεζηαθφ ζηφρν κφλν αλ θαηαλνήζνπλ απηφλ ηνλ ζηφρν θαη 

κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα ηνλ θηάζνπλ. Έηζη, ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ πξέπεη λα είλαη δηαθαλή ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα έρνπλ κηα ζαθή εηθφλα ηφζν ησλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο ηνπο φζν θαη ηνπ ηη 

ζεκαίλεη λα ηελ νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία (Black & Wiliam, 2005). 

 

2.2.6. Αλαηξνθνδόηεζε 

Ζ αλαηξνθνδφηεζε είλαη κία ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο είηε 

παξέρεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνπο καζεηέο κέζσ εξσηήζεσλ, ζρνιίσλ θαη άιισλ 

ηερληθψλ είηε απφ ηνπο καζεηέο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ή απφ ηνπο καζεηέο κεηαμχ ηνπο κέζα απφ 

πξαθηηθέο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη εηεξν-αμηνιφγεζεο.  

Παξφια απηά, ε αλαηξνθνδφηεζε δελ είλαη πάληνηε δηακνξθσηηθή, αιιά ππάξρνπλ 

νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ πφηε γίλεηαη δηακνξθσηηθή. Δηδηθφηεξα, ε 

αλαηξνθνδφηεζε γίλεηαη δηακνξθσηηθή φηαλ νη καζεηέο α) εκπιέθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία, ε 

νπνία εζηηάδεη ζε κεηα-γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, β) ππνζηεξίδνληαη ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα ΘΕ
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αλαζηνράδνληαη γηα ηε δνπιεηά ηνπο, γ) θαηαλννχλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πξνεγνχκελεο ηνπο 

επίδνζεο, ηεο ηξέρνπζαο ηνπο θαηαλφεζεο θαη ησλ ζαθψο θαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο, 

θαη δ) δξαζηεξηνπνηνχληαη σο ππεχζπλνη ηεο δηθήο ηνπο κάζεζεο (Clark, 2011a). 

Ζ αλαηξνθνδφηεζε νξίδεηαη σο «...πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ράζκα κεηαμχ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηπέδνπ θαη ηνπ επηπέδνπ αλαθνξάο κηαο παξακέηξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε 

θάπνηνλ ηξφπν γηα λα αιιάμεη ην ράζκα» (Ramaprasad, 1983). Οη Hattie θαη Timperley (2007) 

νξίδνπλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε σο «ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ έλα άηνκν ζρεηηθά κε 

ηηο πηπρέο ηεο απφδνζεο ή ηεο θαηαλφεζεο θάπνηνπ άιινπ αηφκνπ... Ζ αλαηξνθνδφηεζε είλαη 

κηα ‗‗ζπλέπεηα‘‘ ηεο απφδνζεο» (ζει. 81). κνηα, ε Shute (2008) νξίδεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

σο «ηελ πιεξνθνξία πνπ δηαβηβάδεηαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαη πξννξίδεηαη λα ηξνπνπνηήζεη 

ηε ζθέςε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο» (ζει. 154). Ο ζθνπφο 

ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Diefes‐Dux, Zawojewski, Hjalmarson θαη Cardella 

(2012), είλαη λα κεησζεί ην ράζκα κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο ηνπ καζεηή θαη ηνπ 

επηδησθφκελνπ επηπέδνπ απφδνζεο. 

Ζ δχλακε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο γίλεηαη εκθαλήο ζε δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, νη νπνίνη ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ελζσκάησζήο ηεο ζηε 

δηδαζθαιία. Γηα παξάδεηγκα, ν Sadler (1998) αλαθέξεηαη ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε σο 

κηα δηαδηθαζία πνπ επηδηψθεη ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε θαη επηηάρπλζε ηεο κάζεζήο ηνπο. χκθσλνη κε ηελ άπνςε 

απηή, νη Cauley θαη McMillan (2010) επεμεγνχλ φηη παξνπζηάδνληαο ζηνπο καζεηέο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαλνήζεηο ή ιάζε πνπ ζπκβαίλνπλ ζπρλά ζε κηα ελφηεηα πεξηερνκέλνπ ή 

ζχλνιν δεμηνηήησλ, θαη ππνδεηθλχνληάο ηνπο πψο λα πξνζαξκφζνπλ ηελ πξνζέγγηζή ηνπο ζην 

καζεζηαθφ έξγν, νη καζεηέο κπνξνχλ λα δνπλ ηη ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ γηα λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο.  

Δθηφο απφ ηελ έκθαζε ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνρήο αλαηξνθνδφηεζεο 

ζηνπο καζεηέο, νη εξεπλεηέο δίλνπλ επίζεο έκθαζε ζηελ απφθηεζε αλαηξνθνδφηεζεο απφ 

ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηε κάζεζε θαη θαηαλφεζή ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε Hattie 

(2009) πξνζζέηεη φηη κηα ηζρπξή επίδξαζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ επίδνζε, 

επηηπγράλεηαη απφ ηελ νπζηαζηηθή αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο καζεηέο ζρεηηθά 

κε ην ηη μέξνπλ θαη πνχ θάλνπλ ιάζε ή έρνπλ παξαλνήζεηο. Πνιιέο κειέηεο ηφληζαλ ηε 

ζεκαζία ηεο νπζηαζηηθήο, επνηθνδνκεηηθήο θαη εζηηαζκέλεο αλαηξνθνδφηεζεο. Απηφ ην 

είδνο αλαηξνθνδφηεζεο πξνζδηνξίδεη ηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο θαη πξνηείλεη πψο λα 

βειηησζεί ε κάζεζε κε βάζε ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ (Hargreaves, 2013· Havnes, Smith, 
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Dysthe & Ludvigsen, 2012· Kay & Knaack, 2009· Lee, 2011· Ní Chróinín & Cosgrave, 2013· 

Rakoczy et al., 2008∙ Sharples, de Roock, Ferguson, Gaved, Herodotou, Koh et al., 2016). 

Απηέο νη κειέηεο έδεημαλ φηη ε αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα 

θίλεηξα ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε. 

Οη πιεξνθνξίεο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο κπνξεί λα παξέρνληαη φρη κφλν απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηνλ καζεηή, αιιά ζπρλά νη ζπλνκήιηθνη παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ 

ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζε πιαίζηα νκαδηθήο εξγαζίαο, νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ ηε δηθή ηνπο 

αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, θαζψο εκπιέθνληαη θαη ζπλεξγάδνληαη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο (Nicol & Macfarlane-Dick, 2004). Ζ ζπλεξγαζία πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηηο νκαδηθέο αιιειεπηδξάζεηο ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, θαζψο απμάλεη ηελ επαλάιεςε ηεο γλψζεο ζε θαηλνχξηα πιαίζηα ζηα νπνία ηα 

άηνκα εξγάδνληαη κε θάπνην άιιν άηνκν, πξνσζεί ηελ θαηαλφεζε φηαλ νη καζεηέο 

αλαζηνράδνληαη ζηηο ηδέεο πνπ επεμεγνχλ ζηνπο άιινπο θαη παξέρεη πνιιαπιέο πξννπηηθέο 

θαη πφξνπο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Sharan, 1999). Δπηπιένλ, ε ζπδήηεζε κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη θαηά ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, εθφζνλ, 

φπσο δειψλεη ν Harrison, «αθνχγνληαο έλαλ άιινλ καζεηή πνπ πξνζπαζεί λα εμεγήζεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ακθηζβεηήζνπλ ηε δηθή 

ηνπο κάζεζε» (Harrison, 2011, ζει. 225). 

Οη Nicol θαη Macfarlane-Dick (2004) παξέρνπλ εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο πνπ απμάλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, κε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν θαη 

ζηνλ ρξφλν πνπ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη θαιφ λα παξέρεηαη ζε ζρέζε κε πξνθαζνξηζκέλα 

θξηηήξηα (απαηηείηαη πξνζνρή ζηνλ αξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ), φπσο ε παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο 

ακέζσο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο εξγαζίαο, ε παξνρή δηνξζσηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη φρη κφλν 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα δπλαηά ή αδχλαηα ζεκεία θαη ν πεξηνξηζκφο ζηελ πνζφηεηα ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη, ηεξαξρψληαο ηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ 

βειηίσζεο θαη εζηηάδνληαο ζηνπο καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο.  

Ο πην ιεπηνκεξήο θαηάινγνο ζρεηηθά κε απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

αλαηξνθνδφηεζεο δφζεθε απφ ηελ Shute (2008), ε νπνία παξέρεη νδεγίεο ηφζν γηα ηα 

πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνληαη θαηά ηελ αλαηξνθνδφηεζε φζν θαη γηα απηά πνπ πξέπεη λα 

απνθεπρζνχλ. ην πιαίζην ζην νπνίν νη νκάδεο επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαη ε αλαηξνθνδφηεζε 

παξέρεηαη ζε γξαπηή κνξθή, ε αλαηξνθνδφηεζε πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε, λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη λα κελ είλαη γεληθή, λα είλαη ζαθήο, απιή θαη 
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ιεπηνκεξήο (πεξηγξάθνληαο ην πψο, ηη, θαη γηαηί λα θιείζεη ην ράζκα ηεο απφδνζεο), αιιά 

δηαρεηξίζηκε ζε έθηαζε. 

Ο Sadler (1998) ζέηεη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ζηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

δηεθδηθήζνπλ θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε. Ο ίδηνο επηζεκαίλεη ηξεηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ απφ απηή. 

πγθεθξηκέλα, ν καζεηήο πξέπεη λα έρεη έλαλ ζηφρν ή επηδησθφκελν επίπεδν γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο, λα ζπγθξίλεη ην πξαγκαηηθφ επίπεδν ηεο επίδνζεο ηνπ κε απηφλ ηνλ 

ζηφρν ή επίπεδν θαη λα εκπιαθεί ζε θαηάιιειεο δξάζεηο, νη νπνίεο ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

θαιχςεη ην ράζκα κεηαμχ ησλ δχν επηπέδσλ. Ο Sadler (1998) επηζεκαίλεη, επίζεο, φηη γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ε αλαηξνθνδφηεζε, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δψζεη κηα πξνθνξηθή επεμήγεζε 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ, ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θξηηηθή ηνπ θαη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νξηζκέλεο απφ ηηο ειιείςεηο ηνπ 

καζεηή ζα κπνξνχζαλ λα δηνξζσζνχλ. 

Δπνκέλσο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εμαζθεζνχλ ζην πψο λα εξκελεχνπλ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε, πψο λα θάλνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνπιεηάο πνπ παξάγνπλ, θαη πψο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε δνπιεηά 

ηνπο ζην κέιινλ. Δχζηνρα, ινηπφλ, ν Sadler (1998) ππνζηεξίδεη φηη δελ κπνξνχκε απιψο λα 

ππνζέηνπκε φηη, φηαλ δίλεηαη αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο, απηνί ζα μέξνπλ ηη λα θάλνπλ 

κε απηή. Απηφο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε φηαλ παξέρεηαη αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ φρη κφλν λα 

παξέρνπκε ζρφιηα γηα ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηνπο, αιιά επίζεο λα ζπκπεξηιάβνπκε 

ζπγθεθξηκέλεο εηζεγήζεηο θαη ιχζεηο γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο κπνξνχλ 

λα βνεζεζνχλ, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη λα βειηησζνχλ.  

Πεξαηηέξσ, ν Ames (1992) ζπληζηά φηη ε αλαηξνθνδφηεζε πξέπεη λα είλαη αηνκηθή, 

λα ζπλδέεηαη κε επθαηξίεο γηα βειηίσζε, θαη ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηελ άπνςε φηη ηα ιάζε 

είλαη κέξνο ηεο κάζεζεο. πλεπψο, είλαη ζεκαληηθφ λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ φρη κφλν πνχ δελ είραλ ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε, αιιά θαη ηη απαηηείηαη λα 

θάλνπλ γηα λα βειηησζνχλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε φηαλ νη καζεηέο 

έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηη είλαη θαιφ 

γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη πψο κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζε απηφ θαη λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ. 
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2.2.7. Υξήζε ησλ καζεκαηηθώλ ιαζώλ ησλ καζεηώλ 

Ζ ρξήζε ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ είλαη κία ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, θαζψο βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο 

ηερληθέο γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα δηνξζψζνπλ ηα ιάζε ηνπο, αιιά θαη ηνπο καζεηέο 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηηο αληηκεησπίζνπλ. πλεπψο, 

ζε απηφ ην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ζπδεηείηαη ε ζεκαζία ηεο ρξήζεο θαη εξκελείαο ησλ ιαζψλ 

ησλ καζεηψλ, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ ξφιν ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα ιάζε, 

ην νπνίν είλαη κέξνο ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  Ο Wragg (2001) ππνζηεξίδεη φηη 

«εάλ νη καζεηέο καζαίλνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε, ηφηε ε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ θαη ε ζπδήηεζε 

γηα απηά πνπ έρνπλ θάλεη είλαη ζεκαληηθή» (ζει. 74). Απηφ εληζρχεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

κειέηεο ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα αίηηα 

πξνέιεπζεο ησλ ιαζψλ, θαζψο απηέο νη πεπνηζήζεηο κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί απνθαζίδνπλ λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο γηα ηα ιάζε θαη ηελ 

εξγαζία ηνπο γεληθφηεξα, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε αλαγλψξηζε ησλ ιαζψλ βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

απνθαζίζνπλ πψο λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα θαιχςνπλ ή λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο καζεζηαθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη πψο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ δηδαθηηθφ ηνπο ρξφλν θαη ηνπο πφξνπο 

πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο (Kyriakides, 1999). Δπνκέλσο, ηα ιάζε ησλ καζεηψλ κπνξεί λα 

έρνπλ δηακνξθσηηθή ρξήζε, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο κειινληηθέο ηνπο δξάζεηο (Gagatsis & Kyriakides, 

2000). Έηζη, νη απνθάζεηο γηα ηα επφκελα καζεζηαθά βήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηε 

δηακνξθσηηθή αλαγλψξηζε ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ (Desforges, 1989). Απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ, δηφηη έλα ζρέδην καζήκαηνο πνπ νξγαλψλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ελδερνκέλσο 

λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάζνπλ ηα νκαδηθά θαη αηνκηθά πξνγξάκκαηα 

εξγαζίαο ζηελ ηάμε, ζχκθσλα κε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα επίδνζεο ησλ καζεηψλ (Gagatsis & 

Kyriakides, 2000). 

Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα πξνηαζνχλ εηζεγήζεηο απφ ηελ παξνχζα έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηακνξθσηηθή ρξήζε ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα 

εμεηαζηνχλ νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξνέιεπζε απηψλ ησλ ιαζψλ. Έλαο 

αξηζκφο κειεηψλ (Charnay, 1989∙ Economou, 1995∙ Milhaud, 1980)  έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

απνδίδνπλ ηα ιάζε θπξίσο ζηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο καζεηέο ή ζηελ έιιεηςε 

πξνεηνηκαζίαο. Οη Gagatsis θαη Christou (1997) εμέηαζαλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δηδαθηηθέο ΘΕ
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θαη επηζηεκνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο επίζεο, εμέηαζαλ ηηο εξκελείεο πνπ δίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηα ιάζε ησλ καζεηψλ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο 

έδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ίδηεο πεπνηζήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, 90% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απνδίδνπλ ηα ιάζε ζε ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο, 

80% ζηηο πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή θαη 85% ζηελ έιιεηςε γλψζεο. 

Οη Gagatsis θαη Kyriakides (2000), επέθηεηλαλ ηελ έξεπλα ησλ Gagatsis θαη Christou 

(1997) θαη εμέηαζαλ φρη κφλν θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ κε ηηο πηπρέο ηεο 

δηδαθηηθήο θαη επηζηεκνινγηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο, αιιά επίζεο θαηά πφζν 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ιάζε ησλ καζεηψλ ηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο έλλνηεο ηνπ 

εκπνδίνπ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ ζπκβνιαίνπ. ηελ έξεπλά ηνπο, νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνθάιπςαλ φηη νη ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνέιεπζε ησλ ιαζψλ κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε ηέζζεξηο επξείο θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεηψλ, ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε καζεκαηηθή γλψζε, θαη νη θαλφλεο πνπ ππνηίζεηαη φηη 

αθνινπζνχλ νη καζεηέο ζε κία ηππηθή ηάμε ησλ καζεκαηηθψλ. Ο πξψηνο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη 

κε ιφγνπο, νη νπνίνη ππνδειψλνπλ φηη ηα ιάζε είλαη κηα αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζεσξνχληαη 

σο ην απνηέιεζκα ηεο «ζχγρπζεο» (Economou, 1995). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο καζεηέο θαη/ή πξνεηνηκαζίαο ζεσξνχληαη νη θπξηφηεξνη ιφγνη ιαζψλ. 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν εθπαηδεπηηθφο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο λα απνθχγνπλ ηα ιάζε θαη είλαη εθπαηδεπηηθά πνιχ 

ζεκαληηθφο. Μηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία 

ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηα καζεκαηηθά ιάζε ζρεηίδεηαη κε δχν άιινπο 

παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ. Δηδηθφηεξα, νη ιφγνη πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηξίην παξάγνληα 

πξνέξρνληαη ελ κέξεη απφ ηελ επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ ιάζνπο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ εκπνδίνπ. Σέινο, ν ηέηαξηνο παξάγνληαο 

ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνπο ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ δηδαθηηθνχ 

ζπκβνιαίνπ.  

Ζ έξεπλα έδεημε, επίζεο, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά ζπλδένπλ ηα ιάζε ζηα καζεκαηηθά 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ. Απηφ, θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα 

άιισλ εξεπλψλ (π.ρ. Charnay, 1989∙ Economou, 1995∙ Milhaud, 1980) πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ ηα ιάζε θπξίσο ζηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο καζεηέο ή ζηελ 

έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηελ αλάιπζε ηνπ ιάζνπο σο έλαλ 

ζεκαληηθφ ηξφπν γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο ηνπο πξαθηηθήο. Δξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία 
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ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αλάιπζεο ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο (π.ρ. Peng & Luo, 2009) 

παξνπζηάδεηαη ζην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ. 

Γηα ηελ εμέηαζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηα καζεκαηηθά 

ιάζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δειψζεηο απφ ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Gagatsis θαη Kyriakides 

(2000). Δηδηθφηεξα, ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηελ παξνχζα έξεπλα πεξηιακβάλνπλ έλα ζεκαληηθφ 

αξηζκφ δειψζεσλ πνπ εθθξάδνπλ πεπνηζήζεηο θαη αληηζηνηρνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ ιαζψλ 

ζηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Gagatsis θαη Kyriakides (2000). 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ, απνθαιχπηνπλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ θπξίσο ηα ιάζε ησλ καζεηψλ ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε γλψζε ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ. Σα επξήκαηα δείρλνπλ, επίζεο, φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηνλ ξφιν ηνπο ζηε δηδαζθαιία σο ηνλ παξάγνληα κε ηε ιηγφηεξε 

επίδξαζε ζηα ιάζε ησλ καζεηψλ. 

 

 

2.3. πλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο θαη Γηακνξθσηηθή Αμηνιφγεζε 

 

Οη κειεηεηέο θαη νη εθπαηδεπηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλνχλ φηη, πέξα απφ ηηο γλψζεηο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη αληηιήςεηο θαη νη 

ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζή ηνπο επεξεάδνπλ ηηο 

δηδαθηηθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο (Philipp, 2007). Πέξαλ απφ απηφ, ππνζηεξίδεηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κηα αμηνζεκείσηε επίδξαζε ζηελ θαηαζθεπή ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

καζεηψλ ηνπο κέζσ ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνπλ ην ζέκα, ησλ δηαθφξσλ εηδψλ 

εξγαζηψλ πνπ ζέηνπλ, ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ησλ θξηηεξίσλ πνπ αμηνινγνχλ (Pehkonen, 1998). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, νη αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, δηφηη ε αμηνιφγεζε έρεη ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο (Ramsden, 1997). 

ε κειέηε ησλ Heitink, Van der Kleij, Veldkamp, Schildkamp θαη Kippers (2016) 

αλαθέξεηαη φηη ε ζεηηθή ζηάζε θαη ν ελεξγφο ξφινο ησλ καζεηψλ ζηε δηθή ηνπο δηαδηθαζία 

κάζεζεο εληζρχεη ηελ απηνλνκία θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ (Bryant & 

Carless, 2010∙ Fletcher & Shaw, 2012∙ Harris & Brown, 2013∙ Havnes et al., 2012∙ Lee, 2011· 

Newby & Winterbottom, 2011). Ζ κειέηε ησλ Havnes, Smith, Dysthe θαη Ludvigsen (2012) 

δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη νη παζεηηθνί καζεηέο δελ κπνξνχλ λα ΘΕ
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ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη ίδηνη 

δηαπίζησζαλ, επίζεο, φηη νη καζεηέο ζηελ έξεπλάο ηνπο αληηιήθζεθαλ ηε ζεκαληηθφηεηα θαη 

ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε κειινληηθή κάζεζε. Οη Fletcher θαη Shaw 

(2012) δηαπίζησζαλ φηη ηα πςειφηεξα επίπεδα απηνλνκίαο ηνπ καζεηή ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηε κάζεζή ηνπ. Δπηπιένλ, έξεπλεο (π.ρ. 

Lee, 2011∙ Lee, Feldman & Beatty, 2012) έδεημαλ φηη ε αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε. 

Οη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε, κπνξεί λα 

έρνπλ ηζρπξή επίδξαζε ζην πψο νη εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ θαη ηη νη καζεηέο καζαίλνπλ 

(Pastore & Pentassuglia, 2016). Παξάιιεια, νη αληηιήςεηο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηερληθή 

αμηνιφγεζεο θαη κε ηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο ηερληθήο. Απηφ, απνηειεί έλα εξεπλεηηθφ 

αληηθείκελν πξφθιεζε, επεηδή νη αληηιήςεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε είλαη ηφζν ζχλζεηεο, 

ηεξαξρηθέο, πνιπδηάζηαηεο θαη αιιειέλδεηεο (Brown, 2006∙ 2004∙ Brown & Hirschfeld, 2007∙ 

2006). 

Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ εηζαγσγή ελφο θαηλνηφκνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ζηα 

καζεκαηηθά ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί ππφ ην πξίζκα ησλ αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ 

καζεηψλ, θαζψο επίζεο απαηηνχληαη πεξαηηέξσ έξεπλεο γηα λα δηεξεπλεζεί ε πξνέιεπζε 

απηψλ ησλ αληηιήςεσλ θαη πψο κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

(Iannone & Simpson, 2013, ζει. 17). 

 

2.3.1. Οξηζκνί πεπνηζήζεσλ θαη αληηιήςεσλ 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο απφςεηο ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «πεπνηζήζεηο ή 

πηζηεχσ». χκθσλα κε ηνλ Goldin (1999), κία πεπνίζεζε κπνξεί λα είλαη «ε πνιιαπιψο 

θσδηθνπνηεκέλε γλσζηηθή δηακφξθσζε ζηελ νπνία ην άηνκν απνδίδεη κεγάιε αμία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ (warrants) πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηε 

δηακφξθσζε». Ο Cooney (1999), ππνζηεξίδεη φηη ε πεπνίζεζε είλαη «έλα 

ζχκπιεγκα/ζχζηεκα δηαζέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θάησ απφ δηάθνξεο ζπλζήθεο», ην νπνίν 

νδεγεί ζηελ παξαδνρή φηη «δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ» (Presmeg 1988). Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη νη πεπνηζήζεηο είλαη 

πξνζσπηθέο γλψζεηο, ζεσξίεο θαη αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ, ηηο νπνίεο δηακνξθψλεη γηα 

ππνθεηκεληθνχο ιφγνπο. Ζ θχζε ηνπο είλαη ελ κέξεη ινγηθή θαη ελ κέξεη ζπλαηζζεκαηηθή. 

χκθσλα κε ηνλ McLeod (1992) «νη πεπνηζήζεηο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ γλσζηηθήο θχζεο θαη ΘΕ
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αλαπηχζζνληαη επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα». Δπηπιένλ, «νη πεπνηζήζεηο είλαη έλα 

πνιχπιεπξν θαηαζθεχαζκα, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο νη ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο 

ελφο αηφκνπ, παξαδνρέο ή πξνδηαζέζεηο γηα ηνλ θφζκν» (Philipp, 2007, ζει. 259). Πνιινί 

εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νξνινγία «ζηάζεηο» σο έλαλ φξν πνπ πεξηιακβάλεη πεπνηζήζεηο 

γηα ηα καζεκαηηθά θαη γηα ην ίδην ην άηνκν.  

Χζηφζν, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη πνηθίιεο νξνινγίεο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο, ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηα ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ πην απνηειεζκαηηθά, ν Thompson (1992) 

επηθαιείηαη ηνλ φξν «αληηιήςεηο» σο «κηα γεληθφηεξε λνεηηθή δνκή, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηα λνήκαηα, ηηο έλλνηεο, ηηο πξνδηαζέζεηο, ηνπο θαλφλεο, ηηο λνεηηθέο εηθφλεο, ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηα ζπλαθή» (ζει. 130). Δπνκέλσο, ζε απηφ ην κέξνο ηεο ελφηεηαο θξίλεηαη 

αλαγθαίν λα απνζαθεληζηεί ν φξνο «αληίιεςε». 

Με ηνλ φξν «αληηιήςεηο» ελλννχκε «φια φζα έλαο εθπαηδεπηηθφο ή έλαο καζεηήο 

θαηαλνεί, αηζζάλεηαη θαη ζθέθηεηαη ζρεηηθά κε ηε ινγηθφηεηα ελφο πεξίπινθνπ ζπζηήκαηνο, 

φπσο είλαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία» (Pastore & Pentassuglia, 2016, ζει. 112). Οη ίδηνη 

εξεπλεηέο (Pastore & Pentassuglia, 2016), ηζρπξίδνληαη, επίζεο, φηη νη αληηιήςεηο, σο 

γλσζηηθέο δνκέο, πεξηιακβάλνπλ πεπνηζήζεηο, λνήκαηα, έλλνηεο, πξνηηκήζεηο, αιιά ππάξρνπλ 

επίζεο άιια ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ, φπσο ην πξνζσπηθφ, ην θνηλσληθφ θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηνπ αηφκνπ, δηφηη φιεο απηέο νη πηπρέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

πξαθηηθή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Ο φξνο «αληηιήςεηο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

ηελ νξγάλσζε ηνπ πιαηζίνπ απφ ην νπνίν έλα άηνκν αληηιακβάλεηαη, αληαπνθξίλεηαη θαη 

αιιειεπηδξά κε έλα θαηλφκελν (Gavin T. L. Brown, 2004). Έηζη, νη αληηιήςεηο απηέο 

ιεηηνπξγνχλ σο πιαίζην κέζσ ηνπ νπνίνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο βιέπεη, εξκελεχεη θαη 

αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο (Marton, 1981). Γεδνκέλνπ φηη νη πεπνηζήζεηο 

ελφο αηφκνπ απνηεινχλ κέξνπο ησλ αληηιήςεψλ, ζηα επφκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο (Κεθάιαηα III-VI), φπνπ γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζηνλ φξν «αληηιήςεηο», ελλννχληαη 

παξάιιεια νη πεπνηζήζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε (Heaton, 1975∙ 

Torrance & Pryor, 1998∙ Warren & Nisbet, 1999∙ Webb, 1992). Ζ θχξηα πξνυπφζεζε είλαη ε 

αμηνιφγεζε λα βειηηψλεη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Απηή ε 

βειηίσζε έρεη δχν ζεκαληηθνχο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο: (α) ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα πεξηγξάςεη 

ή λα δηαγλψζεη ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή θαη (β) νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δίλνπλ έγθπξε, 

αμηφπηζηε θαη αθξηβή πεξηγξαθή ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή. Μηα δεχηεξε αληίιεςε ηεο 

αμηνιφγεζεο είλαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αμηνινγήζεη έλαλ εθπαηδεπηηθφ, έλα 
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ζρνιείν ή αθφκα έλα ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί πφξνπο ηεο θνηλσλίαο. Ζ πξνυπφζεζε κηαο 

ηξίηεο αληίιεςεο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη φηη νη καζεηέο είλαη αηνκηθά ππεχζπλνη γηα ηε 

κάζεζή ηνπο κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ πξνυπφζεζε ηεο ηειεπηαίαο αληίιεςεο είλαη φηη ε 

αμηνιφγεζε, ζπλήζσο γίλεηαη θαηαλνεηή σο επίζεκε, νξγαλσκέλε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, φκσο δελ έρεη θακία λφκηκε ζέζε.  

 

2.3.2. Πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηελ 

αμηνιόγεζε 

Οη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψλνληαη ζε ζπζηήκαηα, φπνπ νξηζκέλεο πεπνηζήζεηο 

βξίζθνληαη ζην θέληξν, ελψ άιιεο ζπλδένληαη πεξηθεξεηαθά κε απηέο πνπ είλαη ζην θέληξν 

(Pajares, 1992∙ Thompson, 1992). Μηα επξεία πνηθηιία νξνινγηψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλαθνξά ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ «ππνθεηκεληθψλ 

ινγηθψλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ» (―teachers' subjectively reasonable beliefs‖) 

(Harootunian & Yarger, 1981), ησλ «κε εμεηαζκέλσλ ππνζέζεσλ» (―untested assumptions‖) 

(Calderhead, 1996) θαη ησλ «ζησπεξψλ ζεσξηψλ» (―implicit theories‖) (Clark & Peterson, 

1986). 

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηάθνξεο πεπνηζήζεηο∙ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί θαη 

σο καζεηέο ησλ καζεκαηηθψλ, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε γλψζε θαηαθηηέηαη, γηα ηε θχζε 

ησλ καζεκαηηθψλ, θαζψο θαη γηα εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. Ο Ernest (1989), εηζεγείηαη φηη ην ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ηα καζεκαηηθά έρεη ηξεηο ζπληζηψζεο: ηελ αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα 

ηε θχζε ησλ καζεκαηηθψλ σο αληηθείκελν κειέηεο (Μ-mathematics), γηα ηε θχζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ (Σ-teaching) θαη ηε θχζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ησλ 

καζεκαηηθψλ (L-learning).  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο απφςεηο γηα ην πψο δεκηνπξγνχληαη νη καζεκαηηθέο πεπνηζήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δλ κέξεη, νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ απηέο ηηο πεπνηζήζεηο βησκαηηθά απφ 

ηνπο πξνεγνχκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ καζεκαηηθψλ ζην ζρνιείν ηνπο κέζσ παξαηήξεζεο 

ησλ καζεκάησλ ζηηο ηάμεηο ηνπο (Carroll, 1995). Ο Pajares (1992) επηζεκαίλεη φηη ε 

πξνέιεπζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε δηθή ηνπο εκπεηξία κε ηελ αμηνιφγεζε 

σο καζεηέο. Δάλ απηή ε εκπεηξία είλαη ζε κεγάιν βαζκφ έλα είδνο ινγνδνζίαο θαη ρσξίο 

νπνηνδήπνηε ζπζρεηηζκφ κεηαμχ καζήκαηνο θαη αμηνιφγεζεο, ηφηε είλαη πηζαλφ νξηζκέλνη 

ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί, αιιά θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ αληηιήςεηο πνπ ΘΕ
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ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζνχλ. Δπηπιένλ, νη θαζεκεξηλνί πεξηνξηζκνί θάησ απφ ηνπο νπνίνπο 

εξγάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί, ζπρλά νδεγνχλ ζε αληηθάζεηο κεηαμχ απηνχ πνπ ιέλε φηη 

πηζηεχνπλ θαη απηνχ πνπ θάλνπλ ζηελ πξάμε. 

Δπηπιένλ, νη πεπνηζήζεηο δηαθξίλνληαη ζε επηζηεκνινγηθέο πεπνηζήζεηο 

(epistemological beliefs) θαη ζε πεπνηζήζεηο επάξθεηαο (efficacy beliefs) γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ. Οη επηζηεκνινγηθέο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθνξνχλ ζηε θχζε 

ηεο γλψζεο θαη ηεο κάζεζεο. Οη Buehl, Alexander θαη Murphy (2002) εηζεγνχληαη φηη νη 

επηζηεκνινγηθέο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηε δηδαζθαιία, 

δηφηη επεξεάδνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ηείλνπλ λα ζεσξνχλ ηα καζεκαηηθά σο έλα ζηαηηθφ ζψκα γλψζεο πνπ 

πξέπεη λα «αθνκνησζεί», κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλνη λα πηνζεηήζνπλ 

πξνζεγγίζεηο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ εμάζθεζε θαη ζηελ απνκλεκφλεπζε. ζνλ αθνξά ζηελ 

απηεπάξθεηα ή πεπνηζήζεηο επάξθεηαο, νη Gordon, Lim, McKinnon θαη Nkala (1998) έρνπλ 

δείμεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε πεπνηζήζεηο πςειήο επάξθεηαο είλαη πεξηζζφηεξν πξφζπκνη λα 

πηνζεηήζνπλ θαηλνηνκίεο, πην αλνηρηνί ζηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ θαη αλεζπρνχλ ιηγφηεξν γηα ηα 

ιάζε ησλ καζεηψλ ηνπο. Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί κε πεπνηζήζεηο ρακειήο επάξθεηαο 

ππνηηκνχλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επεξεάζνπλ ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ (Lin & Gorrell, 2001). 

Οη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξνπλ σο θίιηξα κέζσ ησλ νπνίσλ ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο παξά λα βαζίδνληαη ζηελ παηδαγσγηθή ηνπο γλψζε ή ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (Clark & Peterson, 1986). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηέο νη 

πεπνηζήζεηο θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά πεηζηηθέο γηα λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα επηηαρχλνπλ ή λα 

παξεκπνδίζνπλ θαη λα επηβξαδχλνπλ αληίζηνηρα ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, αλάινγα κε 

ην πνηα είλαη ε πεξίπησζε (Handal & Herrington, 1993, in press). 

Πξφζθαηεο έξεπλεο (π.ρ. Cooney & Shealy, 1997∙ Thompson, 1992) δείρλνπλ φηη νη 

πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα ζέκαηα πξνο δηδαζθαιία θαη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ ηάμε. 

Δηδηθφηεξα, νη έξεπλεο απηέο έρνπλ δείμεη φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ 

ηελ πηζαλφηεηα εθαξκνγήο αιιαγψλ ζηελ ηάμε ηνπο (Thompson, 1992) θαη αιιαγψλ ζηε 

δηδαθηηθή ηνπο ηερληθή πνπ ζπλήζσο αληηθαηνπηξίδνπλ αιιαγέο ζηηο δνκέο ησλ πεπνηζήζεσλ 

(Cooney & Shealy, 1997). Άιιεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη ηερληθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηακνξθψλνληαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο ΘΕ
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θαη κάζεζεο (Fernandez, 1997). Παξαηεξείηαη, επνκέλσο, κηα  δπλακηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο ηερληθήο ζηελ ηάμε, φπνπ ην έλα επεξεάδεη ην άιιν. 

Έξεπλεο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ην ζέκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ παηδαγσγηθψλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ηεο δηδαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο αλαθέξνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζπλέπεηαο 

(Thompson, 1992). Δλψ ε θχζε απηήο ηεο ζρέζεο θαίλεηαη λα είλαη «δηαιεθηηθή» (Wood et 

al., 1991) δελ είλαη ζαθέο θαηά πφζν νη πεπνηζήζεηο επεξεάδνπλ ηελ ηερληθή ή ε ηερληθή 

επεξεάδεη ηηο πεπνηζήζεηο (McGalliard, 1983). Δίλαη, πξάγκαηη, κηα πνιχπινθε ζρέζε 

(Thompson, 1992) φπνπ πνιινί δηακεζνιαβεηηθνί παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηεχζπλζε 

θαη ην κέγεζνο ηεο ζρέζεο (Brown & Rose, 1995).  

Οη Brown θαη Rose (1995) δηεμήγαγαλ κία έξεπλα κε ζπλεληεχμεηο ζε εθπαηδεπηηθνχο 

καζεκαηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο 

θαηεπζχλζεηο θαη παξαηήξεζαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ εθαξκφδνπλ πιήξσο ηηο αληηιήςεηο 

ηνπο γηα ηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ ιφγσ ηεο πίεζεο πνπ αζθείηαη απφ ηνπο γνλείο θαη 

ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ γηα λα εθαξκφζνπλ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Άιινη 

δηακεζνιαβεηηθνί παξάγνληεο πνπ εληνπίζηεθαλ ήηαλ ε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν 

πξνεηνηκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη δηδαθηηθέο απαηηήζεηο θαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαη νη πξνθιήζεηο ησλ ηάμεσλ κηθηψλ ηθαλνηήησλ.   

Ο Raymond (1993) δηεξεχλεζε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο έμη εθπαηδεπηηθψλ 

ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη βξήθε φηη νη πξνεγνχκελεο ζρνιηθέο 

εκπεηξίεο, ε ηξέρνπζα ηερληθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα καζήκαηα επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηα καζεκαηηθά. Οη εθπαηδεπηηθνί 

αλέθεξαλ, επίζεο, φηη νη δηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο γηα ηα καζεκαηηθά, νη ηθαλφηεηεο ησλ 

καζεηψλ, ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ δηδάζθεηαη, ε ζρνιηθή θνπιηνχξα, θαζψο θαη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ καζεκαηηθψλ είλαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο 

ηερληθέο (Raymond, 1993). 

Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ γξαθηεί πνιιά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο, 

εληνχηνηο παξαηεξείηαη κηα αλεπάξθεηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ην ηη πηζηεχνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ην πψο ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέγνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Σα πξφηππα αμηνιφγεζεο ηνπ NCTM (NCTM 

Assessment Standards-1995) ππνδεηθλχνπλ ηέζζεξηο ζθνπνχο - ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο 

ησλ καζεηψλ, ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ αλαγλψξηζε ηεο επηηπρίαο, θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Απηνί νη ζθνπνί έρνπλ δχν θαηεπζχλζεηο∙ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. Οη Clarke, Clarke θαη Lovitt (1990) ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



51 

θχξηεο ρξήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο εζηηάδνπλ ζε ηξία πεδία – ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (γηα ηε 

βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο), ηνπο καζεηέο (γηα λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία 

θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο) θαη ηνπο γνλείο (γηα λα κπνξνχλ λα δψζνπλ ζηήξημε ζηνπο καζεηέο). 

Δπνκέλσο, απηνί νη ηξεηο παξάγνληεο δείρλνπλ φηη νη πεπνηζήζεηο γηα ηε ρξήζε ηεο 

αμηνιφγεζεο εκπίπηνπλ ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: λα ελεκεξψζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, λα 

ελεκεξψζνπλ ηνπο καζεηέο, θαη γηα ζθνπνχο ινγνδνζίαο.  

Πην πξφζθαηε έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο αμηνιφγεζεο έρεη εληνπίζεη ηέζζεξηο θχξηνπο ζηφρνπο: (α) ε αμηνιφγεζε βειηηψλεη ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, (β) ε αμηνιφγεζε θάλεη ηνπο καζεηέο λα ινγνδνηνχλ γηα ηε 

κάζεζε ηνπο, (γ) ε αμηνιφγεζε θάλεη ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ινγνδνηνχλ, θαη 

(δ) ε αμηνιφγεζε είλαη άζρεηε κε ηελ εθπαίδεπζε (Gavin T. L. Brown, 2004). Οη Zhao, Van 

den Heuvel-Panhuizen θαη Veldhuis (2017) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ζε εθπαηδεπηηθνχο 

καζεκαηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

θαηέιεμαλ ζε ηξία πξνθίι εθπαηδεπηηθψλ: (1) νη ελζνπζηψδεηο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπρλά ηελ αμηνιφγεζε γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο, κε ζπρλά δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο 

θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο γλψζεο, αιιά θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο, (2) νη νπδέηεξνη, νη νπνίνη είλαη κεηξηνπαζείο ζηε ρξήζε ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο 

γηα ηε ιήςε δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ κε κέζε ζπρλφηεηα, θαη (3) νη κε ελζνπζηψδεηο, νη νπνίνη 

δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηαθηηθά θαη δελ ηελ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ή ρξήζηκε. 

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπληεξεηηθέο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο, επεηδή μέξνπλ φηη ηα θαιά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ απφ ηελ απνκλεκφλεπζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο εληζρχνπλ ηελ εηθφλα ηνπο. πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

είλαη πξσηνπφξνη ζε ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο. Πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε λέσλ 

κνληέισλ αμηνιφγεζεο ζα έρεη σο απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθέο αξρέο, νη γνλείο θαη νη 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ λα αμηνινγήζνπλ αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο 

(Gao, Du & Yu, 2006). 

ε έξεπλα ηνπ Jane (2012) θάλεθε φηη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε επεξεάδνληαη απφ πνιιαπιέο πηέζεηο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ πηέζεηο, φπσο ε 

ζπκκφξθσζε (π.ρ. ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΑΠ ή ηνπ ζρνιείν), ε δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ, ε εξκελεία θαη ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο (π.ρ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ή ηνπ 

ζρνιείνπ), ν επηπιένλ δηνηθεηηθφο θφξηνο εξγαζίαο θαη ε γξαθεηνθξαηία, ε ππνζηήξημε απφ 

ηνπο ππαιιήινπο ησλ ηκεκάησλ θαη ε θαηάξηηζε. πσο απνθάιπςαλ ν Harris θαη ν Brown 
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(2008) ζε πξνεγνχκελε κειέηε ηνπο, απηέο νη πνιιαπιέο εληάζεηο δεκηνπξγνχλ πνιχ πην 

πεξίπινθεο ζθέςεηο γηα ηε δηδαζθαιία. 

 

2.3.3. Πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο καζεηώλ γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηελ αμηνιόγεζε 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ν ξφινο ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ, 

θαζψο θαη ν ξφινο ηεο γλψζεο, ζηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο έρεη αλαγλσξηζηεί. Δηδηθφηεξα, νη 

γεληθέο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε θχζε θαη ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο, δειαδή νη 

επηζηεκνινγηθέο πεπνηζήζεηο, έρνπλ κειεηεζεί σο πξνο ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ θαηαλφεζε 

θεηκέλνπ θαη κεηα-θαηαλφεζε (metacomprehension) (Kardash & Howell, 2000), ζηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο (Schraw, Dunkle & Bendixen, 1995) θαη ζηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή (Mason, 

2000). Οη πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ έρνπλ δηεξεπλεζεί φρη κφλν σο γεληθέο πεπνηζήζεηο, αιιά 

θαη σο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηε γλψζε θαη ηε κάζεζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ (De Corte, Op‘t Eynde & Verschaffel, 2002). Ο 

Schoenfeld (1983) επηζεκαίλεη ηελ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο πεπνηζήζεσλ πνπ θαζνδεγεί ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ φηαλ πξνζπαζνχλ λα επηιχζνπλ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, αθνχ ε 

επίδνζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαζαξά γλσζηηθή. Ο ίδηνο 

απνθάιπςε φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ην ηη είλαη ρξήζηκν ζηε κάζεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ επεξεάδεη ηνπο γλσζηηθνχο πφξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε απηνχο φηαλ 

καζαίλνπλ καζεκαηηθά, θάλνληαο έλα κεγάιν κέξνο ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ κε 

πξνζβάζηκν, κε απνηέιεζκα νη πεπνηζήζεηο ηνπο λα εκπνδίδνπλ παξά λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

θαηαλφεζή ηνπο. 

Ο Garofalo (1989) επηζεκαίλεη δηαθνξεηηθά είδε πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε καζεκαηηθή επίδνζε, φπσο ηα εμήο: (α) ε δπζθνιία ελφο καζεκαηηθνχ 

πξνβιήκαηνο νθείιεηαη ζην κέγεζνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ αξηζκψλ, (β) φια ηα πξνβιήκαηα 

κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε ηελ εθηέιεζε κίαο αξηζκεηηθήο πξάμεο, ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, 

δχν (δηδαθηηθφ ζπκβφιαην), (γ) ε πξάμε πνπ πξέπεη λα εθηειεζηεί θαζνξίδεηαη απφ ηηο ιέμεηο-

θιεηδηά ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ ζπλήζσο εηζάγνληαη ζηελ ηειεπηαία πξφηαζε ή ζηελ εξψηεζε, 

έηζη δελ είλαη απαξαίηεην λα δηαβαζηεί νιφθιεξν ην θείκελν ηνπ πξνβιήκαηνο, θαη (δ) ε 

απφθαζε λα ειεγρζνχλ φζα έρνπλ γίλεη, εμαξηάηαη απφ ην πφζνο ρξφλνο είλαη δηαζέζηκνο. 

Ζ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ (θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ) γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά δελ είλαη ηεξάζηηα, θαη επηθεληξψλεηαη 

θπξίσο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Brown & Hirschfeld, 2007∙ Iannone & Simpson, 2013∙ ΘΕ
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2015∙ Ní fhloinn, Bhaird & Nolan, 2014∙ Struyven, Dochy & Janssens, 2005) θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο θαη πξσηνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο (McInerney, 

Brown & Liem, 2009). Οη Iannone θαη Simpson (2013) έθαλαλ κηα πξνζπάζεηα λα αθνχζνπλ 

ηηο θσλέο ηνπο θαη δηαπίζησζαλ φηη νη καζεηέο πξνηηκνχλ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο (φπσο νη εμεηάζεηο κε θιεηζηά βηβιία) ζηα καζεκαηηθά, επεηδή νη καζεηέο 

ζεσξνχλ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο πην δίθαηεο απφ ηηο θαηλνηφκεο, έηζη ψζηε λα 

δηαθξίλνληαη νη θαιχηεξνη σο πξνο ηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο. Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη κηα 

επξεία αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε γεληθά θαη φρη εηδηθά ζηα καζεκαηηθά (Martínez-Sierra, Valle-Zequeida, Miranda-

Tirado & Dolores-Flores, 2016). 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο έξεπλαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα θαηψηεξα εθπαηδεπηηθά επίπεδα απφ 

ηνλ Brown θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Brown, 2008∙ Harris, Harnett, & Brown, 2009) δείρλεη 

φηη νη καζεηέο ζεσξνχλ: (1) φηη ν ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα βειηησζνχλ νη δηαδηθαζίεο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, (2) φηη ε αμηνιφγεζε εμεηάδεη επίζεο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, 

φπσο ε πνηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ε λνεκνζχλε ηνπο θαη ην κέιινλ ηνπο, (3) φηη νη ίδηνη 

γλσξίδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηεο ηεο αμηνιφγεζεο (γηα ζπλαηζζεκαηηθή επεμία θαη ην 

είδνο ησλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ καζεηψλ) θαη (4) φηη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

κπνξεί λα είλαη άδηθε, αξλεηηθή ή άζρεηε κε ηε δσή ηνπο. Απηά ηα απνηειέζκαηα κνηάδνπλ 

κε ηελ εμήο ηάζε (Brown, 2011∙ Brown & Harris∙ 2012): νη καζεηέο αξρηθά απνδέρνληαη ή θαη 

απνιακβάλνπλ ηελ αμηνιφγεζε, αιιά θαζψο αληηιακβάλνληαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ηείλνπλ πξνο 

πην αξλεηηθέο αληηιήςεηο. Με άιια ιφγηα νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ αμηνιφγεζε κε 

ηέζζεξηο ηξφπνπο: (α) βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επίδνζε, 

(β) σο κέζν γηα λα ηνπο θάλεη ππεχζπλνπο, (γ) άζρεηε, επεηδή είλαη θαθή ή άδηθε θαη (δ) 

επράξηζηε δηαδηθαζία (Brown & Hirschfeld, 2008). 

ε πην πξφζθαηεο έξεπλεο εμεηάζηεθαλ νη πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηα 

θιάζκαηα θαη ηνπο δεθαδηθνχο αξηζκνχο σο καζεκαηηθέο έλλνηεο, αιιά θαη κε ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ καζεκαηηθψλ (Deliyianni 

& Gagatsis, 2013∙ Panaoura, Gagatsis, Deliyianni & Elia, 2010∙ Panaoura, Gagatsis, 

Deliyianni & Elia, 2009). Άιιεο έξεπλεο (π.ρ. Brown & Hirschfeld, 2008) επηθεληξψζεθαλ 

ζηε ζρέζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηελ επίδνζή ηνπο θαη έδεημαλ φηη νη δχν 

κεγαιχηεξνη θαη ζεηηθνί πξνγλσζηηθνί δείθηεο ηεο επηηπρίαο ηνπο ήηαλ ην ζρνιηθφ έηνο θαη ε 

αληίιεςε φηη ε αμηνιφγεζε έθαλε ηνπο καζεηέο ππεχζπλνπο. 
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2.4. Γηακνξθσηηθή Αμηνιφγεζε θαη ρξήζε βίληεν 

 

2.4.1. Η ρξήζε ηεο αλάιπζεο βίληεν ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Ζ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη απαζρνιήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα, σο βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ηε κάζεζε ησλ 

καζεηψλ.  

Σα πιηθά πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, θπξίσο, νη 

βηληενζθνπεκέλεο εγγξαθέο ηεο δηδαζθαιίαο, δηαδξακαηίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ πξαθηηθή 

εμάζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Borko, Koellner, Jacobs & 

Seago, 2011). Απηά ηα αξρεία, επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εμεηάζνπλ ηηο δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ησλ άιισλ θαη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, θαζψο λα ζπδεηήζνπλ ηδέεο γηα 

βειηίσζε (Ball & Cohen 1999∙ Borko, Jacobs, Eiteljorg & Pittman, 2008∙ Kazemi & Franke 

2004∙ Little, Gearhart, Curry & Kafka, 2003).  

 Γηα νξηζκέλνπο ζπγγξαθείο, ε βηληενζθφπεζε αληηθαζηζηά ή αθφκε βειηηψλεη ηελ 

άκεζε παξαηήξεζε. Ζ Sherin (2004, ζει. 11-12) αλαγλψξηζε δχν πιενλεθηήκαηα ησλ βίληεν 

ζε ζρέζε κε ηελ άκεζε παξαηήξεζε: (α) ηα βίληεν παξέρνπλ κφληκν αξρείν πνπ κπνξεί λα 

αλαζεσξεζεί αλά πάζα ζηηγκή, θαη (β) κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ 

(Sherin, 2004, ζει. 12-13). Δμεηάδνληαο απηά ηα πιενλεθηήκαηα, ε Sherin ζεκεηψλεη φηη νη 

βηληενζθνπεκέλεο εγγξαθέο επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ λέεο ηθαλφηεηεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζήο ηνπο (Sherin, 2004, ζει. 13), εθφζνλ, 

κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ δηδαζθαιίεο θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηηο ζεσξεηηθέο έλλνηεο κε πξαθηηθέο 

θαηαζηάζεηο. χκθσλα κε ηηο Abell θαη Cennamo (2004, ζει. 114), ηα βίληεν κπνξνχλ, 

επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ζε καθξνρξφληα βάζε (δειαδή, 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζηελ ίδηα ηάμε) θαη κεηαμχ ησλ ηάμεσλ. κνηα, ηα βίληεν κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπγθξηηηθά γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο. 

 χκθσλα κε ηνλ Borko θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2011), ην βίληεν έρεη γίλεη νινέλα 

θαη πην δεκνθηιέο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο κέζν γηα ηε ζπιινγή 

ησλ θαζεκεξηλψλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ. πσο εμήγεζε ε Sherin 

(2004), «ην βίληεν επηηξέπεη ζε θάπνηνλ λα εηζέιζεη ζηνλ θφζκν ηεο ηάμεο ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα είλαη ζηε ζέζε ηεο δηδαζθαιίαο ηε δεδνκέλε ζηηγκή» (ζει. 13). Σα 

βηληενζθνπεκέλα αξρεία κπνξνχλ λα επηζεκάλνπλ πηπρέο ηεο δσήο ζηελ ηάμε πνπ έλαο 

εθπαηδεπηηθφο ίζσο λα κελ παξαηεξήζεη θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ (Karsenti & Collin, 2011). ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



55 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Schwartz & Hartman, 2007), ην βίληεν είλαη «έλα 

εξγαιείν κάζεζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο πξαθηηθήο πξνο αλαζηνραζκφ» ζηε 

δηάξθεηα θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Calvani, Menichetti, Micheletta & Moricca, 2015∙ 

Leblanc, 2014∙ Masats & Dooly, 2011). 

πσο ππνζηεξίδνπλ ε Toci θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2015), ην βίληεν δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πηπρψλ αλάιπζεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ. ην πιαίζην απηφ, επηδηψθεηαη λα αλαπηπρζνχλ δεμηφηεηεο παξαηήξεζεο, 

θξηηηθήο αλάιπζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο, νη 

νπνίεο έρνπλ ζηνηρεία θαηλνηνκίαο ηφζν ζην πεξηερφκελν φζν θαη ζηηο κεζφδνπο. Σν βίληεν 

βνεζά ζηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ: (α) λα αλαδείμεη ην δπλακηθφ 

κηαο πξνζέγγηζεο ή κηαο ζεσξίαο πνπ μεθηλά απφ έλα δηδαθηηθφ πξφβιεκα, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηπρζεί ε ηθαλφηεηα αλαζηνραζκνχ θαη αλάιπζεο ελφςεη κηαο πηζαλήο εθαξκνγήο, θαη (β) 

λα εμεγήζεη κηα έλλνηα, κηα κεζνδνινγία ή κηα δηαδηθαζία γηα λα πξνσζήζεη ηελ θαηαλφεζε, 

λα εκβαζχλεη θαη λα αλαιχζεη έλα ζέκα, λα εμεηάζεη θαη λα εθαξκφζεη κηα δηαδηθαζία (Toci, 

Camizzi, Goracci, Borgi, De Santis, Coscia, Perrone, Cigognini &Pettenati, 2015). 

Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε ζπρλά αληηιεπηή «δηρνηφκεζε» κεηαμχ ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξαθηηθήο 

(Van Eijck, 2010), δειαδή, ην ράζκα κεηαμχ ηεο ζεσξίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζην παλεπηζηήκην θαη ηεο πξαθηηθήο ηνπο ζηελ ηάμε. Ο Krammer θαη νη 

ζπλάδειθνί ηνπ (2006) θαη νη Karsenti θαη Collin (2011) ηζρπξίδνληαη φηη νη 

βηληενζθνπεκέλεο δηδαζθαιίεο απφ ηελ ηάμε επηηξέπνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζπδεηήζεσλ 

θαη ησλ παξαηεξνχκελσλ θαηλνκέλσλ, ζπλδένληαο έηζη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε.  

Ζ έξεπλα ππνδειψλεη φηη ην βίληεν απφ ηηο δηδαζθαιίεο ηεο ηάμεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δψζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα λα εξκελεχζνπλ θαη λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο (Borko et al., 2011). Οη Karsenti θαη 

Collin (2011) ππνζηεξίδνπλ φηη νη βηληενζθνπήζεηο ελζαξξχλνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά 

κε ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο κε δχν κνξθέο: (1) απηφ-παξαηήξεζε (self-observation), φπνπ 

νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ επηκφξθσζή ηνπο παξαθνινπζνχλ βηληενζθνπεκέλα καζήκαηα 

δηδαζθαιίαο ηνπο (ζπλήζσο πξνζνκνηψζεηο) θαη (2) παξαηήξεζε άιισλ (observation of 

others), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ επηκφξθσζή ηνπο παξαθνινπζνχλ βηληενζθνπεκέλα 

καζήκαηα δηδαζθαιίαο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 ε έλα πην αηνκηθφ, δηακνξθσηηθφ επίπεδν, αξθεηέο κειέηεο (π.ρ. Bryan & Recesso, 

2006∙ Grainger 2004∙ Griswold, 2004∙ Miyata, 2002∙ Pailliotet, 1995∙ Rich & Hannafin, 2008) 
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αλαθέξνπλ φηη ε ρξήζε ησλ βίληεν γηα αλαζηνραζκφ, βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

εληνπίζνπλ θελά κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπο γηα ηελ θαιή δηδαζθαιία θαη ησλ 

πξαγκαηηθψλ δηδαθηηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ. ε έξεπλα ηνπ Powell (2005) θάλεθε φηη ε 

αλάιπζε βίληεν βνήζεζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηαηππψζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζρεηηθά 

κε ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη λα θάλνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε κάζεζε. Πνιιέο κειέηεο (π.ρ. 

Rich, Recesso, Allexsaht-Snider & Hannafinet, 2007∙ Schmidt & McCutcheon, 1994∙ Struyk 

& McCoy, 1993∙ Tripp, 2009∙ Wu & Kao, 2008) αλαθέξνπλ, επίζεο, φηη ην βίληεν βνεζά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνινγήζνπλ ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. 

Οη Tripp θαη Rich (2012) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ρξεζηκνπνηψληαο βίληεν θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε ηνπο, αλέθεξαλ φηη ην βίληεν ελζάξξπλε ηελ αιιαγή επεηδή ηνπο 

βνήζεζε: (α) λα επηθεληξσζνχλ ζε βαζηθέο πηπρέο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, (β) λα απνθηήζνπλ 

κηα λέα πξννπηηθή, (γ) λα εκπηζηεπηνχλ ηα ζρφιηα πνπ έιαβαλ, (δ) λα αηζζαλζνχλ ππεχζπλνη 

γηα λα αιιάμνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο, (ε) λα ζπκεζνχλ λα εθαξκφδνπλ ηηο αιιαγέο, θαη (ζη) λα 

δνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο. Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρή ζε αλαζηνραζκνχο βίληεν αχμεζε ηελ επηζπκία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αιιάμνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο. ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχζαλ λα 

δνπλ ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε κε ηα κάηηα ηνπο, αλέθεξαλ φηη δελ κπνξνχζαλ πηα λα 

αξλεζνχλ ή λα πξνζπνηνχλ φηη ε δηδαζθαιία ηνπο δελ ρξεηαδφηαλ βειηίσζε. Οη εθπαηδεπηηθνί 

αλέθεξαλ, επίζεο, φηη θαηαλννχζαλ κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα πψο λα αιιάμνπλ ηε δηδαζθαιία 

ηνπο, δηφηη νη ηδέεο πνπ απνθηνχζαλ, θαζψο θαη νη εηζεγήζεηο ησλ ππνινίπσλ ήηαλ ζαθείο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο. 

 πλνςίδνληαο, ε παηδαγσγηθή κε βάζε ηε ρξήζε βίληεν πηνζεηήζεθε επξέσο ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα βίληεν δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ 

δηδαζθαιίαο γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο, φπσο ε πξνβνιή θαιψλ παξαδεηγκάησλ δηδαζθαιίαο θαη 

ν αλαζηνραζκφο ησλ ηδεψλ δηδαζθαιίαο είηε κέζα απφ απηφ-αμηνιφγεζε ή εηεξν-αμηνιφγεζε. 

Ζ κέζνδνο αλαζηνραζκνχ βίληεν απεηθνλίδεη ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ ηάμε πνπ δίλνπλ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ 

ζρεηηθά κε ηα κνληέια ή ηα δηιήκκαηα ησλ πξαθηηθψλ ζηελ ηάμε (Friel & Carboni, 2000). 

Μέζα απφ θαηαγεγξακκέλα παξαδείγκαηα βίληεν δηδαζθαιίαο, κπνξεί θαλείο λα αλαιχζεη, λα 

αμηνινγήζεη θαη λα βειηηψζεη ηε δηθή ηνπ δηδαθηηθή απφδνζε κέζσ ηνπ απηφ-αλαζηνραζκνχ 

ή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο απφ άιινπο.  
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2.5. Γηακνξθσηηθή Αμηνιφγεζε θαη Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ 

 

2.5.1. Έλλνηεο θαη κέζνδνη ηεο Γηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθώλ - Γαιιόθσλε 

πξνζέγγηζε 

Ζ έλλνηα ηεο ιέμεο «Γηδαθηηθή» είλαη ακθίβνιε, ξεπζηή. Οη ηερληθνί ηεο Δθπαίδεπζεο, νη 

παηδαγσγνί, νη δάζθαινη έρνπλ παίμεη κε ηηο ιέμεηο γηα λα δψζνπλ νξηζκνχο πνπ πνηθίιινπλ 

απφ ηνπο πην απινχο («Γηδαθηηθή είλαη ε ηέρλε ηεο δηδαζθαιίαο», «Γηδαθηηθή είλαη κηα 

ζπιινγή αζθήζεσλ» θ.ά.) σο απηνχο πνπ αλαιχνπλ πνξείεο ςπρνινγηθνχ, θνηλσληνινγηθνχ, 

παηδαγσγηθνχ ή επηζηεκνινγηθνχ ηχπνπ. Πνιινί είλαη εληειψο αλεπαξθείο ζήκεξα. Δμάιινπ 

πνιινί νξηζκνί δελ ιακβάλνπλ θαζφινπ ππφςε ηνπο ην καζεηή: «ε Γηδαθηηθή ρσξίο ηνλ 

καζεηή» εκθαλίδεηαη ζπρλά ζην παξειζφλ, αιιά αθφκε θαη ζήκεξα ζε νξηζκέλνπο 

παηδαγσγνχο (Γαγάηζεο, 1991∙ Glaeser, 1985). 

Ζ Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ έρεη ζρέζε κε πνιινχο θιάδνπο, φπσο ε Φπρνινγία, ε 

Παηδαγσγηθή, ε Γισζζνινγία, ε Κνηλσληνινγία θ.ιπ. θαη γη‘ απηφ δαλείδεηαη κεξηθέο απφ ηηο 

κεζφδνπο ηνπο φπσο: θιηληθέο παξαηεξήζεηο (ή ζπλεληεχμεηο), εξσηεκαηνιφγηα (ηεζη) θ.ά. 

κσο, ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν θηλείηαη ε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηελ 

αλάγθαζε λα αλαπηχμεη άιιεο ζεσξεηηθέο θαη θαζαξά ηδηαίηεξεο κεζφδνπο θαη έλλνηεο 

(Γαγάηζεο, 1995).  

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο γαιιηθήο πξνζέγγηζεο ζηα θαηλφκελα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ είλαη ε πξνζπάζεηα κηαο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ νπνία ε κηα έλλνηα ή 

κέζνδνο ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε. Μηα πξψηε ηδέα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο πεξηιακβάλεη ηηο 

απφςεηο ηνπ θαζεγεηή Μαζεκαηηθψλ θαη Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ Georges Glaeser, ν 

νπνίνο αλαθέξεη φηη νη πην θάησ αξρέο ραξαθηεξίδνπλ ηελ Πεηξακαηηθή Γηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθψλ (Γαγάηζεο, 1987∙ Γαγάηζεο, 1991∙ Glaeser, 1984): 

1. Ζ Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ κειεηά νπζηαζηηθά ηε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, θαζψο θαη ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο ησλ αθνκνησκέλσλ 

ελλνηψλ. 

2. Απηή ε δηαδηθαζία νηθνδνκείηαη κέζα απφ αληηπαξαζέζεηο αλάκεζα: (α) ζε έλα καζεκαηηθφ 

πεξηερφκελν, (β) ζε έλα «καζεηή», θαη (γ) ζε δηάθνξνπο παηδαγσγηθνχο παξάγνληεο. Ζ 

Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ ιακβάλεη ππφςε ηεο φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

παξεκβαίλνπλ – φρη απνκνλσκέλα – αιιά επηκέλνληαο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο.  ΘΕ
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3. ε θάζε βήκα ην άηνκν δηαζέηεη έλα ζχζηεκα πξνζσξηλήο νξγάλσζεο ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ ζπλεζεηψλ ηνπ, πνπ ζπλίζηαηαη ζ‘ έλα ζχλνιν ζρεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα δηάθνξα 

πεδία κειέηεο: απηά ηα ζρήκαηα απνζεθεχνπλ ζπλδπαζκνχο ησλ δηαζέζηκσλ ελεξγεηψλ ή 

ηδεψλ. Ζ κε θαηαλφεζε είλαη κηα ζχγθξνπζε αλάκεζα ζ‘ απηά ηα ζρήκαηα θαη ζε κηα 

θαηλνχξηα πξνζθνξά πιεξνθνξηψλ. Ζ θαηαλφεζε είλαη πξνζσξηλά ζηαζεξή θαηάζηαζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ κηα πεηπρεκέλε έληαμε ησλ θαηλνχξησλ πιεξνθνξηψλ ζην 

ζχζηεκα ησλ ζρεκάησλ (Γαγάηζεο, 1987∙ Γαγάηζεο, 1991∙ Glaeser, 1984) 

4. χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Glaeser (1984), ην αληηθείκελν ηεο Γηδαθηηθήο απαξηίδεηαη 

απφ γεγνλφηα πνπ αλήθνπλ ζε δχν ηχπνπο θαη δηαθξίλνληαη βαζηθά απφ ηε δηάξθεηά ηνπο: νη 

«δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο» πνπ μεηπιίγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ζχληνκνπ ρξφλνπ (απφ ιίγα 

ιεπηά σο ιίγεο ψξεο, ζπάληα πεξηζζφηεξν) θαη νη «ςπρνγελέζεηο ή νληνγελέζεηο» πνπ είλαη 

καθξηέο αιπζηδσηέο δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ επεθηείλνληαη ζε δεθάδεο ρξφληα. 

5. Ζ Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη κηα πεηξακαηηθή επηζηήκε. Ζ κεζνδνινγία ηεο 

εκπλέεηαη απφ ηηο αξρέο πνπ επηλνήζεθαλ γηα ηελ πεηξακαηηθή ηαηξηθή ηνλ 19
ν
 αηψλα. Μηα 

δνθηκή (πείξακα) είλαη κηα πξνεηνηκαζκέλε δηδαθηηθή θαηάζηαζε πνπ εμαξηάηαη απφ έλα 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ειεγρφκελσλ κεηαβιεηψλ. 

6. ην άκεζν κέιινλ ε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ ζα αζρνιεζεί κε πεξηνξηζκέλεο 

εξσηήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη «πεηξακαηηθή θξνληίδα» γηα λα δηεπθξηληζηνχλ. Ζ ψξα ησλ 

πειψξησλ ζπλζέζεσλ, ησλ «Παγθφζκησλ ιφγσλ πάλσ ζηελ ηέρλε λα δηδάμνπκε φια ζε 

φινπο», δελ έρεη ζεκάλεη αθφκε. ήκεξα, δε ζα κπνξνχζε λα ζηεξίδεηαη παξά κφλν ζηελ 

«παηδαγσγηθή ησλ γλσκψλ» (πξνζσπηθέο απφςεηο ησλ δαζθάισλ). 

Μεξηθέο απφ απηέο ηηο κεζφδνπο θαη έλλνηεο είλαη ν δηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο, ε 

ηζηνξηθή κειέηε κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο, ην επηζηεκνινγηθφ εκπφδην, ην δηδαθηηθφ 

ζπκβφιαην, νη δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο θ.ιπ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο έλλνηεο θαη κεζφδνπο 

αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλψλ ηεο γαιιηθήο ζρνιήο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. κσο, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο αλαγλσξίδνληαη ζαλ ζεκαληηθά «εξγαιεία» 

εξεπλψλ θαη απφ εξεπλεηέο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ άιισλ ρσξψλ. 

 

2.5.2. Γηδαθηηθό ζπκβόιαην θαη Δπηζηεκνινγηθό εκπόδην 

Οη εξεπλεηέο ηεο Γηδαθηηθήο δέρνληαη ηελ χπαξμε ελφο ζπλφινπ έκκεζσλ «θαλφλσλ» πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη ζηνπο καζεηέο 

θαη πνπ θαζνξίδνπλ φιεο ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ καζεηψλ θαη θαζεγεηή ζε ζρέζε κε κηα ΘΕ
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δεδνκέλε γλψζε. πσο αλαθέξεη ν Guy Brousseau (1984): «ε όιεο ηηο δηδαθηηθέο 

θαηαζηάζεηο γίλεηαη δηαπξαγκάηεπζε ελόο δηδαθηηθνύ ζπκβνιαίνπ, πνπ θαζνξίδεη επεμεγεκαηηθά 

θαηά έλα κηθξό κέξνο, αιιά θπξίσο κε ππνλννύκελν ηξόπν, απηό πνπ θάζε έλαο «παξηελέξ» 

δηαρεηξίδεηαη θαη γηα ην νπνίν, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν, είλαη ππεύζπλνο κπξνζηά ζηνλ 

άιιν». ε άιιν ζεκείν αλαθέξεη: 

«Έηζη, ην δηδαθηηθό ζπκβόιαην ζπγθεληξώλεη ηξία ζηνηρεία: ην καζεηή (ην ππνθείκελν 

πνπ δηδάζθεηαη), ηνλ θαζεγεηή (ην ππνθείκελν πνπ δηδάζθεη), πνπ είλαη νη «παξηελέξ», 

θαη ηε γλώζε, σο «γλώζε γηα δηδαζθαιία». Ο ξόινο ηνπ δηδαθηηθνύ ζπκβνιαίνπ 

ζπλίζηαηαη ζην λα δηεπζεηεί ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζην δάζθαιν θαη ην καζεηή 

ζε ζρέζε κε κηα γλώζε». 

Ζ έλλνηα ηνπ δηδαθηηθνχ ζπκβνιαίνπ εηζάρζεθε απφ ηνλ Guy Brousseau (1984), αιιά 

κειεηήζεθε απφ πνιινχο άιινπο Γάιινπο εξεπλεηέο. Έηζη, ν Guy Brousseau αλαθέξεη: 

«... Μέζα από ηηο επαλαιακβαλόκελεο δηαπξαγκαηεύζεηο αλάκεζα ζην δάζθαιν θαη 

ηνπο καζεηέο θαζνξίδνληαη νη ξόινη ηνπ θαζέλα, νη ππνρξεώζεηο θαη νη ζρέζεηο 

δύλακεο. Ο θαζεγεηήο ζέβεηαη ην ζπκβόιαην θάλνληαο κάζεκα θαη δίλνληαο αζθήζεηο. 

Πξνζπαζεί λα θάλεη ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ απηό πνπ ζέιεη, απηό πνπ πξέπεη. Δίλαη 

απηόο πνπ ηα μέξεη όια θαη νδεγεί ηνπο καζεηέο ζην λα παξάγνπλ ηελ απάληεζή ηνπο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο γλώζεηο ηνπο. Ο καζεηήο ζέβεηαη ην ζπκβόιαην αλ θάλεη ηηο 

αζθήζεηο, αλ κάζεη ην κάζεκά ηνπ. Πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη απηό πνπ ζέιεη ν 

θαζεγεηήο, λα δώζεη ηηο αλακελόκελεο απαληήζεηο. Όκσο, απηό δε ζεκαίλεη όηη 

ππάξρεη κάζεζε ηεο αλαθεξόκελεο έλλνηαο. Μηα ηέηνηα κάζεζε δελ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζα ζηηο ζπλζήθεο ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ πνπ αλαθέξακε πην πάλσ. 

Πξέπεη λα ππάξμεη ζπάζηκν απηώλ ησλ ζπλζεθώλ. Η κάζεζε ζηεξίδεηαη όρη πάλσ ζηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβνιαίνπ, αιιά πάλσ ζηηο ξήμεηο ηνπ δηδαθηηθνύ 

ζπκβνιαίνπ». 

Ο ίδηνο εξεπλεηήο κειέηεζε ην ζπκβφιαην πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ νη καζεηέο σο πξνο ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Έηζη, ηα ζρνιηθά πξνβιήκαηα κε ηα νπνία βξίζθνληαη ζπλήζσο 

αληηκέησπνη νη καζεηέο, παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (Νέλνπ, 1989): 

1. Έλα ζπλεζηζκέλν ζρνιηθφ πξφβιεκα δέρεηαη κηα θαη κφλν κηα απάληεζε. 

2. Γηα λα θηάζνπκε ζε απηή ηελ απάληεζε: (α) φια ηα πξνηεηλφκελα δεδνκέλα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, (β) θακηά άιιε έλδεημε δελ είλαη απαξαίηεηε, θαη (γ) ε θαηάιιειε 

ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη θαηά έλα ηξφπν πνπ ζέηεη ζε ελέξγεηα νηθείεο δηαδηθαζίεο ΘΕ
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(αξηζκεηηθέο πξάμεηο, κέζνδνο ησλ ηξηψλ θ.ιπ.) πνπ πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν. 

κσο, φιε απηή ε αλάιπζε αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ 

επίιπζε ελφο ζπλεζηζκέλνπ ζρνιηθνχ πξνβιήκαηνο, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο κεξηθά (ή φια) 

απφ ηα θαηλφκελα ηνπ δηδαθηηθνχ ζπκβνιαίνπ δελ εθδειψλνληαη. Γηα απηφ ζπρλά 

παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηνπ δηδαθηηθνχ ζπκβνιαίνπ ζε ζρέζε κε «αλνηθηά» ή κε 

ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα. 

ζνλ αθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ «επηζηεκνινγηθνχ εκπνδίνπ», ε φιε ε ζπδήηεζε 

(δηακάρε) γχξσ απφ ηελ έλλνηα «εκπφδην» μεθηλά ην 1938 φηαλ ν Gaston Bachelard εηζάγεη 

ηελ έλλνηα ηνπ επηζηεκνινγηθνχ εκπνδίνπ γηα ηε θπζηθή ζην βηβιίν ηνπ La Formation de L‘ 

esprit scientifique (ζην Γαγάηζεο, Γειεγηάλλε, Ζιία, Μνλνγπηνχ & Παλανχξα, 2008). 

Ο Brousseau (1984) επηρεηξεί κηα κεηαθνξά ηεο έλλνηαο ηνπ επηζηεκνινγηθνχ 

εκπνδίνπ ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ κέζσ ελφο καζεηνχ ηνπ, ηνλ Alain Duroux. Ο 

ηειεπηαίνο ζε έλα άξζξν ηνπ γηα ηηο απφιπηεο ηηκέο, κεηά απφ ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε 

απηήο ηεο έλλνηαο, δίλεη έλαλ ηππνπνηεκέλν νξηζκφ ηνπ εκπνδίνπ (Duroux, 1983).  

χκθσλα κε απηφλ, ην «εκπφδην» πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Πξφθεηηαη γηα γλψζε πνπ ιεηηνπξγεί έηζη ζε έλα ζχλνιν θαηαζηάζεσλ θαη γηα νξηζκέλεο 

ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ. 

2. Σν εκπφδην είλαη κηα γλψζε, πνπ πξνζπαζψληαο λα πξνζαξκνζηεί ζε άιιεο θαηαζηάζεηο ή 

ζε άιιεο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ, ζα πξνθαιέζεη εηδηθά ιάζε πνπ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ 

θαη λα αλαιπζνχλ. 

3. Σν εκπφδην είλαη κηα ζηαζεξή γλψζε. ηηο θαηαζηάζεηο πνπ μεθεχγνπλ απφ ην πεδίν 

εγθπξφηεηάο ηεο, ε απφξξηςή ηεο ζα ζηνηρίζεη ζην καζεηή πεξηζζφηεξν απφ κηα πξνζπάζεηα 

πξνζαξκνγή ηεο.  

4. Σν εκπφδην κπνξεί λα μεπεξαζηεί κφλν ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο απφξξηςεο θαη απηή ε 

απφξξηςε είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο γλψζεο.  

 

2.5.3. Καηαγξαθή ελλνηνινγηθώλ δπζθνιηώλ, επηζηεκνινγηθά εκπόδηα θαη ιάζε 

ζηα καζεκαηηθά 

Έλαο καζεηήο ζηε κάζεζή ηνπ ησλ καζεκαηηθψλ δελ πξννδεχεη πάληνηε εχθνια φπσο ζα ην 

εχρνληαλ νη εθπαηδεπηηθνί. πλαληά ηξεηο κεγάινπο ηχπνπο δπζθνιηψλ (Γαγάηζεο θαη ινηπνί, 
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(α) ηηο ελλνηνινγηθέο δπζθνιίεο, φπσο ε δπζθνιία λα θαηαιάβεη φηη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ 

αθεξαίσλ αξηζκψλ είλαη ηζνδχλακνο κε δηάθνξεο πξνζζέζεηο ή ε δπζθνιία λα θαηαιάβεη ηελ 

έλλνηα ησλ κεγεζψλ-γηλνκέλσλ φπσο ην εκβαδφλ πνπ κεηξηέηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα, κπνξεί 

λα είλαη δχζθνια λα μεπεξαζηνχλ. 

(β) ηα επηζηεκνινγηθά εκπφδηα φπσο ε δπζθνιία λα θαηαλνήζεη φηη είλαη δπλαηφλ φηη έλα 

γηλφκελν κπνξεί λα είλαη πην κηθξφ απφ ηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν παξάγνληεο (Thouin, 1993). 

Έηζη, αλ πξνηείλνπκε ζε καζεηέο ην γηλφκελν 0,20,3 ε πιεηνςεθία ηνπο, αθφκα θαη ζε 

καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα απαληνχζαλ 0,20,3=0,6. Δπίζεο, νη καζεηέο 

ζπλήζσο απαληνχλ φηη 6’½=3 (Γαγάηζεο θαη ινηπνί, 2008). Σα θαηλφκελα απηά νθείινληαη 

ζην επηζηεκνινγηθφ εκπφδην πνπ αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο. Πξάγκαηη, θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο νη καζεηέο έρνπλ ηε γλψζε ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ πνπ ιεηηνπξγεί σο 

επηζηεκνινγηθφ εκπφδην γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δεθαδηθψλ θαη θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ.  

(γ) δηδαθηηθά ιάζε πνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηνλ δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ πνπ έρεη 

αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Γηα παξάδεηγκα, νη ηξφπνη δηδαζθαιίαο 

ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ ή ε ζρνιηθή πεξίνδνο δηδαζθαιίαο νξηζκέλσλ ελλνηψλ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο νξηζκέλεο ακθηβνιίεο ή ιάζε, παξαδείγκαηνο ράξηλ νη καζεηέο 

έρνπλ δπζθνιία λα δερζνχλ φηη κπνξνχκε λα αθαηξέζνπκε έλαλ κεγάιν αξηζκφ απφ έλαλ 

κηθξφηεξν αλ θαη έρνπλ δηδαρζεί ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο. Δπίζεο, ε δπζθνιία πνπ έρνπλ λα 

αληηιεθζνχλ ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ελφο αξλεηηθνχ αξηζκνχ, αλ θαη έρνπλ δηδαρζεί ηνπο 

θαληαζηηθνχο θαη κηγαδηθνχο αξηζκνχο θαη φηη        θαη άξα √      .  Απηέο νη 

παξαπάλσ δπζθνιίεο ή ιάζε ησλ καζεηψλ κπνξνχλ κεξηθψο λα δηαπηζησζνχλ κε ηα 

δηαγλσζηηθά ηεζη (Thouin, 1993∙ Γαγάηζεο, 1985) φκσο, φπσο ηζρπξίδεηαη ν Marcel Thouin 

(1993) θπξίσο νη αηνκηθέο αληαιιαγέο απφςεσλ ή νη αληαιιαγέο κεηαμχ κηθξψλ νκάδσλ 

καζεηψλ επηηξέπνπλ λα ηηο πξνζδηνξίζνπκε κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Δίλαη αθξηβψο απηφ πνπ 

πεξηγξάθεη ε κέζνδνο «δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ ελεξγνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ 

καζεηψλ» (Γαγάηζεο θαη ινηπνί, 2008), φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

2.5.4. Γεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ ελεξγνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ καζεηώλ 

Ζ κέζνδνο «δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ ελεξγνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ» 

(Γαγάηζεο θαη ινηπνί, 2008) αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ. 

χκθσλα κε απηή, νη καζεηέο παίξλνληαη αλά δχν (δηψλπκν) ή αλά νκάδεο θαη ιχλνπλ ηα 

πξνβιήκαηα, ψζηε λα ππάξρεη γξαπηή ή πξνθνξηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο δχν καζεηέο ΘΕ
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ή ζηηο δχν νκάδεο. Απηή ε κέζνδνο επηηξέπεη κηα αθξηβή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ 

καζεηψλ θαη έλαλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηιήςεψλ ηνπο. Πξάγκαηη, έλαο πξψηνο ζηφρνο ησλ 

εξεπλψλ ηεο Γηδαθηηθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα έλλνηα θαη 

έλαο δεχηεξνο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζπλζήθεο θαη ηα κέζα ηεο πηζαλήο αλάπηπμεο απηψλ 

ησλ αληηιήςεσλ. 

Ο καζεηήο κπνξεί λα έρεη πνιιέο παξαζηάζεηο κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηε κηα ή ηελ άιιε απφ απηέο ηηο παξαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην πξφβιεκα πνπ ηνπ 

δίλεηαη. Απηέο νη αληηιήςεηο κπνξεί λα είλαη ειιηπείο ή κεξηθέο θνξέο ιαζεκέλεο, ή κπνξεί λα 

είλαη ηνπηθά ή ζθαηξηθά αιεζείο κε έλα πεδίν εγθπξφηεηαο θάζε θνξά. Μηα αληίιεςε κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη γηα έλα ηχπν πξνβιεκάησλ θαη λα κε ιεηηνπξγήζεη γηα έλαλ άιιν ηχπν 

πξνβιεκάησλ θαη εδψ αθξηβψο εκθαλίδεηαη ην ιάζνο. Σν «ιάζνο» είλαη, ινηπφλ, γηα ηνπο 

εξεπλεηέο ηεο Γηδαθηηθήο κηα έλδεημε ησλ αληηιήςεσλ ηνπ καζεηή πνπ ςάρλνπλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ είλαη εθηθηή ε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ζηελ 

ηάμε δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ ή θαηαζηάζεσλ επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ, φκσο νη ηερληθέο 

γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαη ηδηαίηεξα, ε εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ (απφ άιινπο καζεηέο), ζαθψο εληζρχεη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

 

2.5.5. Γαιιόθσλε πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ 

Ζ γαιιφθσλε πξνζέγγηζε ζηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κε ηηο έλλνηεο θαη κεζφδνπο δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ.  

Ο Thouin (1993) κε βάζε κηα έξεπλα δξάζεο, πνπ φκσο δελ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν, 

ηζρπξίδεηαη φηη νη θιείδεο παξαηήξεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα κηα απνηειεζκαηηθή 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Μία θιείδα παξαηήξεζεο ζπλίζηαηαη ζε έλαλ θαηάινγν 

ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη ζαλ δείθηεο λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ελεξγνπνίεζεο θαη 

ζεκαληηθψλ ζηάζεσλ ζηα Μαζεκαηηθά. Αλαθέξεη σο παξάδεηγκα κηα θιείδα παξαηήξεζεο ζε 

ζρέζε κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε ηηο παξαθάησ 

λνεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο: 

(α) Ζ δηαηχπσζε ελφο πξνβιήκαηνο κε ηα ιφγηα ησλ καζεηψλ. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε 

δηαηχπσζε απηή δεκηνπξγεί κεγάια πξνβιήκαηα ζηνπο καζεηέο θη επηπιένλ, κάο παξέρεη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γη‘ απηέο ηηο δπζθνιίεο. Έηζη, φηαλ ν Γαγάηζεο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ΘΕ
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(2008) πξφηεηλαλ πξνβιήκαηα ζε καζεηέο κε ζηφρν λα αλαδηαηππσζνχλ, δηαπίζησζαλ φηη νη 

καζεηέο έρνπλ ηάζε λα αιιάδνπλ θαη ηε δνκή ησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη δηάθνξεο ιέμεηο κε 

άιιεο πνπ είλαη πην νηθείεο ή πην «ζπκπαζείο» ζε απηνχο. Γηα παξάδεηγκα, έλα πξφβιεκα πνπ 

ιέεη φηη κηα νηθνγέλεηα ρξεζηκνπνηεί «3 ιίηξα γάια ηελ εβδνκάδα» θαη δεηείηαη κηα άιιε 

ζρεηηθή πιεξνθνξία, νη καζεηέο αληηθαζηζηνχλ ηελ πξνεγνχκελε έθθξαζε κε δηάθνξεο άιιεο 

εθθξάζεηο φπσο «κηα νηθνγέλεηα ρξεζηκνπνηεί 1 ιίηξν γάια αλά δχν κέξεο». Δπίζεο, κεξηθνί 

καζεηέο αληηθαζηζηνχλ ηε ιέμε «γάια» κε άιιεο φπσο «coca cola» θαη άιιεο. 

(β) Ζ επηινγή κηαο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. ην ζέκα απηφ, 

ε έξεπλα ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ είλαη εθηελήο. Έλαο φξνο πνπ ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε ζηξαηεγηθή «επειημίαο» (Elia, Heuvel-Pahnhuizen & Kolovou, 2009). 

(γ) Ζ εθαξκνγή ηεο επηιεγείζαο ζηξαηεγηθήο: ε εθαξκνγή δελ πξνθχπηεη απηφκαηα κε ηελ 

επηινγή ηεο απφ ηνλ καζεηή, αιιά παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο.  

(δ) Ζ επεμήγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Πνιιέο θνξέο ε εθαξκνγή κηαο 

ζηξαηεγηθήο γίλεηαη απφ ηνλ καζεηή κε ηξφπν απηφκαην, κεραληθφ, ρσξίο λα δηαθαίλεηαη φηη 

είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Ζ επεμήγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ καζεηή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηαιεχθαλζε ηνπ βαζκνχ 

θαηαλφεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνλ καζεηή. 

(ε) Ζ αμηνιφγεζε απφ ηνλ καζεηή ηεο ιχζεο πνπ βξήθε. Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν νη καζεηέο λα 

κελ πξνβιεκαηίδνληαη ή λα κελ αμηνινγνχλ θαζφινπ ην απνηέιεζκα επίιπζεο ελφο 

πξνβιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ζε πξφβιεκα ην νπνίν δεηείηαη ε ειηθία ελφο παηέξα κε βάζε 

θάπνηα ζηνηρεία πνπ δίλεη ην πξφβιεκα, είλαη δπλαηφ ε ιχζε πνπ βξέζεθε λα κελ είλαη 

ξεαιηζηηθή ή λα είλαη παξάινγε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, κπνξεί ην απνηέιεζκα λα είλαη φηη ν 

παηέξαο είλαη 232 εηψλ ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα αληίδξαζε απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ γηα 

ην απνηέιεζκα. 

(ζη) Ζ δηαηχπσζε ελφο θαηλνχξηνπ, παξφκνηνπ πξνβιήκαηνο. Σν problem posing ή ε 

«δηαηχπσζε ελφο πξνβιήκαηνο» είλαη ε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ησλ εξεπλψλ ηεο δηδαθηηθήο 

ησλ καζεκαηηθψλ ζε ζρέζε κε ην problem solving ή «επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο» πνπ έρεη 

κειεηεζεί πξνγελέζηεξα. ήκεξα θαη νη δχν πξνζεγγίζεηο απνηεινχλ αληηθείκελα εθηελψλ 

εξεπλψλ ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ. 

(δ) Ζ ζπλεξγαζία κε άιινπο καζεηέο. Ο ηίηινο απηφο ππνλνεί ηε ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο. Οπζηαζηηθά, ν πην επηζηεκνληθφο ηξφπνο πεξηγξαθήο απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο 

πεξηγξάθεηαη ζηε κέζνδν πνπ επεμεγήζεθε πξνεγνπκέλσο «θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη 

ελεξγνπνίεζεο ησλ καζεηψλ» (Γαγάηζεο θαη ινηπνί, 2008). 
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(ε) Ζ ελεξγήο ζπκκεηνρή. Δίλαη ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ επηηπρνχο κάζεζεο ησλ 

καζεηψλ. Υσξίο ελεξγφ ζπκκεηνρή δελ κπνξεί λα ππάξμεη πξφνδνο. 

(ζ) Ζ αίζζεζε ηνπ λνεηηθνχ ξίζθνπ. Πνιιέο θνξέο ν καζεηήο πξέπεη λα αλαιακβάλεη 

πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο θξχβνπλ έλαλ θίλδπλν λα είλαη ιαλζαζκέλε ε επηινγή ηνπο. Αλ 

φκσο, δελ αλαιακβάλνπλ απηφ ην ξίζθν, έζησ θη αλ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηνπο νδεγεί ζε 

ιάζνο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη πξφνδνο ζηε κάζεζε. Γελ είλαη δπλαηφλ φιεο νη πξνζπάζεηεο 

ελφο καζεηή λα είλαη επηηπρείο. Δίλαη θαλεξφ φηη θάπνηεο επηινγέο ηνπο ζα θαηαιήμνπλ ζε 

ιάζνο. Απηφο είλαη ν «λνεηηθφο θίλδπλνο» πνπ πξέπεη λα ηνικά λα αλαιακβάλεη θάζε 

καζεηήο. 

(η) Ζ επηκνλή. 

 

2.5.6. Αλάιπζε ηνπ καζεκαηηθνύ ιάζνπο 

ζνλ αθνξά ζηελ αλάιπζε ηνπ ιάζνπο, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα καθξά ηζηνξία ηεο αλάιπζεο 

ιάζνπο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεκαηηθψλ (Radatz, 1979) θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί 

θαη νη εξεπλεηέο έρνπλ απφ θαηξφ αλαγλσξίζεη ηελ αμία ηνπ. πσο νη Brown θαη Burton 

(1978) ππνζηήξημαλ, «έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηαιέληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε ηθαλφηεηά 

ηνπο λα ζπλζέηνπλ κηα αθξηβή εηθφλα ή κνληέιν ησλ παξαλνήζεσλ ηνπ καζεηή αθφκα θαη 

απφ ηα ειάρηζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηα ιάζε ηνπ» (ζει. 155-156). Ο 

Brousseau (1981) ρξεζηκνπνίεζε ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα λα εμεγήζεη ηα ιάζε ησλ καζεηψλ 

ζηνπο δεθαδηθνχο αξηζκνχο θαη δηαπίζησζε φηη νη καζεηέο θάλνπλ ηα ίδηα ιάζε, αλεμάξηεηα 

απφ ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη έηζη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

νξηζκέλα ιάζε απφ ηνπο καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ ζην επηζηεκνινγηθφ εκπφδην. 

Μειέηεο γηα ηε δηδαζθαιία πνπ αζρνινχληαη κε ηα ιάζε ησλ καζεηψλ δείρλνπλ φηη ε 

εξκελεπηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ ιάζνπο, δηφηη ρσξίο απηήλ, νη εθπαηδεπηηθνί απιά δηδάζθνπλ μαλά ηελ 

έλλνηα ρσξίο λα αζρνινχληαη κε ηε καζεκαηηθή πεγή ηνπ ιάζνπο ή κε ηε κεηαγλσζηηθή ηνπ 

δνκή (Gagatsis & Kyriakides, 2000∙ Peng, 2010∙ Peng & Luo, 2009, Prediger, 2010). Ζ έλλνηα 

ηεο αλάιπζεο ηνπ ιάζνπο έρεη κειεηεζεί ζε δηάθνξεο καζεκαηηθέο έλλνηεο, φπσο νη 

ζπλαξηήζεηο (De Bock, Neyens & Van Dooren, 2016). Ζ έλλνηα ηεο απφιπηεο ηηκήο έρεη 

επίζεο κειεηεζεί, κε έκθαζε ζηηο αληηιήςεηο, ηα ιάζε θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

καζεηέο (Elia, Özel, Gagatsis, Panaoura & Özel, 2016). ΘΕ
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Ζ αλάιπζε ηνπ ιάζνπο είλαη έλα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ξνπηίλαο ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ καζεκαηηθψλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ έλα πιαίζην αλάιπζεο ηνπ ιάζνπο ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

ιαζψλ. Οη Peng θαη Luo (2009) ππνζηεξίδνπλ φηη εάλ νη εθπαηδεπηηθνί εληνπίζνπλ ηα ιάζε 

ηνπ καζεηή, αιιά ηα εξκελεχζνπλ κε ιαλζαζκέλε καζεκαηηθή γλψζε, ηφηε ε αμηνιφγεζή 

ηνπο απφ ηελ απφδνζε ηνπ καζεηή ή ην ζρέδην ηνπο λα εθαξκφζνπλ κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε 

δελ ζα έρνπλ λφεκα.  

 

2.5.7. Φαηλόκελα Γηδαθηηθήο: Γαιιηθά θαηλόκελα αληηκεηώπηζεο ησλ ιαζώλ ησλ 

καζεηώλ 

Ζ πεξηγξαθή ησλ πην θάησ θαηλνκέλσλ Γηδαθηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλάιπζε 

ησλ βηληενζθνπεκέλσλ δηδαζθαιηψλ πάξζεθε ζρεδφλ απηνχζηα απφ ηνλ Brousseau 

(κεηάθξαζε Γαγάηζεο & Μαξθέηνο, 2000). 

 

Σν θαηλόκελν Topaze θαη ν έιεγρνο ηεο Αβεβαηόηεηαο 

Ζ πξψηε ζθελή ηνπ πεξίθεκνπ Topaze ηνπ Marcel Pagnol πεξηγξάθεη κηα απφ ηηο βαζηθέο 

δηαδηθαζίεο, φπνπ ν Topaze ππαγνξεχεη ζε έλαλ «θαθφ» καζεηή. Με κπνξψληαο λα απνδερζεί 

ηα ηεξάζηηα ιάζε ηνπ καζεηή θαη κε κπνξψληαο νχηε λα δψζεη άκεζα ηε δεηνχκελε 

νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ, «ππνδεηθλχεη» ηελ απάληεζε, ππνθξχπηνληάο ηελ θάησ απφ 

δηδαθηηθά ηερλάζκαηα φιν θαη πην δηαθαλή: «Les moutons étaient réunis dans un parc...» 

πξφθεηηαη αξρηθά γηα ηνλ καζεηή, γηα έλα πξφβιεκα νξζνγξαθίαο θαη γξακκαηηθήο... «Les 

moutonsses etai-hunt...» ην πξφβιεκα αιιάδεη εληειψο. Μπξνζηά ζηηο επαλαιακβαλφκελεο 

απνηπρίεο, ν Topaze αλαδεηά έλα ζεκείν ζπλαίλεζεο θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ησλ ππνβηβαζκφ 

ησλ ζπλζεθψλ κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο ζα θαηαιήμεη λα βάιεη απηφ ην «s». Ζ πιήξεο 

θαηάξξεπζε ηνπ έξγνπ ηεο δηδαζθαιίαο αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα απιή εληνιή: Βάιηε έλα 

«s» ζην «moutons». Έηζη, ν θαζεγεηήο θαηέιεμε λα ζεθψζεη ην βάξνο ηεο νπζίαο ηεο 

εξγαζίαο.  

Ζ απάληεζε πνπ νθείιεη λα δψζεη ν καζεηήο πξνζδηνξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ, ν 

θαζεγεηήο επηιέγεη ηηο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα δνζεί ε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε. 

Γηαηππψλνληαο φιν θαη πην εχθνιεο εξσηήζεηο, ν θαζεγεηήο πξνζπαζεί λα πεηχρεη ην κέγηζην 

λφεκα γηα ηνπο πιείζηνπο καζεηέο. Δάλ νη γλψζεηο, νη νπνίεο αλακέλνπκε εμαθαλίδνληαη 

εληειψο, ηφηε απηφ είλαη ην απνηέιεζκα «Topaze». Ο έιεγρνο ηνπ λνήκαηνο, κέζσ ησλ 
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ηξνπνπνηεκέλσλ εξσηήζεσλ, εμαξηάηαη απφ ηηο γλψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζπγθεθξηκέλν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, αιιά ε επηινγή ησλ θαηαζηάζεσλ κάζεζεο θαη ησλ ρεηξηζκψλ ηνπο, 

πνπ ζπλήζσο αθήλνληαη ζηελ θξίζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απνηειεί πξαγκαηηθά αληηθείκελν 

εξεπλψλ ηφζν ζεσξεηηθψλ φζν θαη ηεο δηδαθηηθήο κεραληθήο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ έλαο καζεηήο ζπλαληήζεη κία δπζθνιία, ην θαηλφκελν 

Topaze ζπλίζηαηαη, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ζην λα ηελ μεπεξάζεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ καζεηή (δίλεηαη, επνκέλσο, έηνηκε γλψζε ζηνλ καζεηή). ηαλ ε βνήζεηα 

είλαη θαζνξηζηηθή, ν καζεηήο δελ απνπεξαηψλεη ν ίδηνο ηελ απαξαίηεηε πξνζπάζεηα, πνπ ζα 

ηνλ νδεγνχζε ζε έλα επίπεδν θαηαλφεζεο ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη επηδησθφκελε κάζεζε. Ο 

αξρηθφο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο, ινηπφλ, δελ επηηπγράλεηαη. Σν θαηλφκελν Topaze είλαη πνιχ 

ζπρλφ, ζπλήζσο είλαη απαξαίηεην ψζηε λα «απνδεζκεπηνχλ» νη καζεηέο απφ ηε δπζθνιία. Ο 

δηδάζθσλ φκσο νθείιεη λα είλαη γλψζηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ. 

 

Σν θαηλόκελν Jourdain ή ε βαζηθή παξαλόεζε 

Σν θαηλφκελν Jourdain, νλνκάζηεθε έηζη απφ ηε ζθελή ηνπ «Bourgeois Gentilhomme» 

(«Αξρνληνρσξηάηε»), πνπ ν θαζεγεηήο ηεο θηινζνθίαο εμεγεί ζηνλ Jourdain ηη είλαη ε πξφδα 

(πεδνγξαθία, πεδφο ιφγνο). Σν θαηλφκελν Jourdain είλαη κηα κνξθή ηνπ θαηλνκέλνπ Topaze. 

Ο θαζεγεηήο, γηα λα απνθχγεη ηε ζπδήηεζε ησλ γλψζεσλ κε ηνλ καζεηή θαη 

ελδερνκέλσο ηε βέβαηε απνηπρία ηνπ, δέρεηαη λα αλαγλσξίζεη σο δείθηε επηζηεκνληθήο 

γλψζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ή ηηο απαληήζεηο ηνπ καζεηή, παξφιν πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πξνθαινχληαη απφ αηηίεο θαη ζεκαζίεο θνηλφηνπεο. Σν θσκηθφ ζηνηρείν ηεο ζθελήο βαζίδεηαη 

ζηελ επαλαιακβαλφκελε απφδνζε επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Γεληθφηεξα, ε επηζπκία λα πεξηνξίζνπκε ηε γλψζε ζε νηθείεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ηνλ θαζεγεηή ζην λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ αιεζηλφ θαη επηζηεκνληθφ 

πξνβιεκαηηζκφ ζε έλαλ άιινλ, γηα παξάδεηγκα κε κεηαθνξά ή κε κεηνλνκαζία πνπ δελ 

απνδίδεη ζσζηφ λφεκα ζηελ θαηάζηαζε. πρλά θαη νη δπν πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

παξνχζεο θαη ν εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα πεηχρεη ηνλ «θαιχηεξν» ζπκβηβαζκφ. Δλ νιίγνηο, 

θαηά ην θαηλφκελν Jourdain κηα θνηλφηππε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή εξκελεχεηαη ζαλ 

εθδήισζε επηζηεκνληθήο άπνςεο. Απηφ επηηξέπεη λα κελ επηηεπρζεί ε εθκάζεζε ηεο γλψζεο 

πνπ ππνηίζεηαη φηη θαηαθηήζεθε θαη ν θάζε εκπιεθφκελνο ζε απηή ηε δηαζηξεβισκέλε 

δηδαθηηθή ζρέζε είλαη ηθαλνπνηεκέλνο πνπ ηελ απέθπγε. ΘΕ
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Η ππεξβνιηθή ρξήζε ηεο αλαινγίαο 

Ζ αλαινγία είλαη έλα έμνρν επξεηηθφ κέζν, σζηφζν, ε ρξήζε ηεο ζηε δηδαζθαιία απνηειεί 

έλα αλακθηζβήηεην κέζν γηα λα παξαρζνχλ απνηειέζκαηα Topaze. Αλ θάπνηνη καζεηέο 

απνηχρνπλ ζηε κάζεζή ηνπο, πξέπεη λα ηνπο δνζεί κηα θαηλνχξηα δπλαηφηεηα γηα ην ίδην ζέκα. 

Αλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ αλαθέξεη ζηνπο καζεηέο φηη ην θαηλνχξην πξφβιεκα κνηάδεη κε ην 

παιηφ, νη καζεηέο αλαδεηνχλ νκνηφηεηαο, γηα λα κεηαθέξνπλ ηε ιχζε πνπ ηνπο έρεη ήδε δνζεί. 

Απηή ηελ απάληεζε, δελ ζεκαίλεη πσο ηε βξίζθνπλ θαηάιιειε γηα ην δήηεκα πνπ ηνπο 

δφζεθε, αιιά έρνπλ αλαγλσξίζεη δείθηεο πνπ ηνπο ελζαξξχλνπλ λα ηελ παξάγνπλ. Οη 

κεηαθνξέο ζπρλά είλαη ρξήζηκεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαηαλφεζε, φκσο ε θαηάρξεζή ηνπο 

θηλδπλεχεη λα πεξηνξίζεη ηελ επηδησθφκελν ζηφρν. H ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο αλαδεηψληαο ηηο 

απαληήζεηο, κέζα απφ αλάινγα πξνβιήκαηα είλαη κηα θαιή επξεηηθή πξαθηηθή, αλ φκσο 

πεξηνξηζηνχκε ζηελ θαζηεξσκέλε θξάζε: «επηζηξέθνπκε ζην πξνεγνχκελν πξφβιεκα» 

απνθεχγνπκε ζπρλά ηελ άκεζε ελαζρφιεζε κε ην πξφβιεκα πνπ ηέζεθε. Δίλαη ε πεξίπησζε, 

γηα παξάδεηγκα, αληί ηεο κειέηεο ησλ πνζνζηψλ, λα αλαθεξφκαζηε απνθιεηζηηθά ζε θέξδε 

θαη δεκηέο. 

Καηαιεθηηθά, ην θαηλφκελν ηεο αλαινγίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηθαηαζηαζεί ε 

κειέηε κηαο πνιχπινθεο έλλνηαο κε κηα άιιε αλάινγε.  

 

2.5.8. εκεησηηθή πξνζέγγηζε, ζεκεησηηθή δέζκε θαη ζεκεησηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο 

Ο φξνο «ζεκεησηηθή» ζεκαίλεη ηε «ζεσξία ησλ ζεκείσλ» (Nöth, 2000∙ Posner, Robering & 

Sebeok, 1997). Σν πξφβιεκα, φκσο, είλαη φηη ππάξρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε 

ζεκεηνινγία πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο κε πνιχ ζπγθεθξηκέλα 

ελδηαθέξνληα, φπσο ε γισζζνινγία, ε θηινζνθία θαη ε ςπρνινγία). Ο Hoffmann (in press) 

ππνζηεξίδεη φηη ε πην θαηάιιειε ζεκεησηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο 

είλαη απηή πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Charles S. Peirce (1839–1914, ζην Misak, 2004). Ζ 

ζεκεησηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Peirce (1955) απνηειεί κηα ηζρπξή επηζηεκνινγηθή βάζε θαη 

είλαη θαηάιιειε γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ πψο ηα αθεξεκέλα αληηθείκελα ησλ καζεκαηηθψλ 

είλαη πξνζβάζηκα ζηα αλζξψπηλα φληα. 

Μειεηψληαο ην ξφιν ησλ ζεκείσλ (signs) απφ ζεκεησηηθή ζθνπηά, έρνπκε λα 

παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: Πξψην, ε θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο απηήο (Ernest, in press). Γεχηεξν, αλεμάξηεηα απφ ηα 
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αληηθείκελα ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο, είλαη πηζαλφλ ε πξφζβαζε καο ζε απηά ηα αληηθείκελα 

λα κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ επηζηεκνινγηθή ζθνπηά, φπσο κέζα απφ ηε κεζνιάβεζε κε 

ζεκεία (as mediated by signs). Σξίην, ε θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ πξνυπνζέηεη ηφζν ηελ 

ηθαλφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ κέζα ζην ίδην ην δνζκέλν ζχζηεκα 

αλαπαξάζηαζεο φζν θαη ηελ ηθαλφηεηα αιιαγήο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

αλαπαξάζηαζεο (Deliyianni, Gagatsis, Elia, & Panaoura, 2017∙ Panaoura, Michael – 

Chrysanthou, Gagatsis, Elia, & Philippou, 2017). Σέηαξην, νη αλαπαξαζηάζεηο είλαη 

απαξαίηεην λα ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο γλψζεο (Presmeg, 2006).  

O Arzarello θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2009) παξνπζηάδνπλ κηα πην νιηθή πξνζέγγηζε ζηε 

ζεκεησηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ. χκθσλα κε απηνχο, θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ελεξγνπνηείηαη πνηθηιία δξάζεσλ ηφζν απφ ηνπο 

καζεηέο φζν θαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κέζσ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ, φπσο νη ιέμεηο (ζε 

πξνθνξηθή ή γξαπηή κνξθή), νη εμσ-γισζζηθνί ηξφπνη έθθξαζεο (ρεηξνλνκίεο, καηηέο), νη 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη επηγξαθψλ (ζρέδηα, ζθίηζα, δηαγξάκκαηα), ηα δηάθνξα εξγαιεία (απφ ην 

κνιχβη ζε πην πεξίπινθα ηερλνινγηθά εξγαιεία πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο) θαη άιια. 

Σέηνηεο πεγέο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηνχληαη κε κεγάιε επειημία, εθφζνλ 

ην ίδην ππνθείκελν κπνξεί λα ηηο επεμεξγάδεηαη ηαπηφρξνλα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φιεο 

απηέο νη πεγέο βνεζνχλ ην ππνθείκελν λα γεθπξψζεη ην ράζκα αλάκεζα ζηηο θαζεκεξηλέο 

εκπεηξίεο θαη ζηα πην ηππηθά καζεκαηηθά (Arzarello, Paola, Robutti & Sabenaet, 2009). 

ηελ παξνχζα έξεπλα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε πνιπηξνπηθή πξνζέγγηζε (multimodal 

approach) γηα ηελ αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Ζ πνιπηξνπηθή 

αλάιπζε, βαζηζκέλε ζηηο πην πάλσ πεγέο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο ζπλεπάγεηαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο κηαο εμαηξεηηθά ιεπηνκεξήο αλάιπζεο, δειαδή ζηελ θιίκαθα 

ρξφλνπ ηνπ κε έκθαζε ζε κεξηθά δέθαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Δπνκέλσο, απαηηεί θαηάιιεια 

εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ζπλήζσο βηληενζθφπεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

ηάμε. Ζ ζεκεησηηθή δέζκε είλαη ην ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ επηηξέπεη κηα ιεπηνκεξή 

ζεκεησηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη ζχκθσλα κε ηελ πνιπηξνπηθή 

πξνζέγγηζε. Δπίζεο, ε δηαδηθαζία πνπ αλαπηχζζεη ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηψληαο 

ζεκεησηηθέο πεγέο γηα λα εληζρχζεη ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο νλνκάδεηαη «ζεκεησηηθφ 

παηρλίδη»  (semiotic game) (Arzarello & Paola, 2007∙ Arzarello & Robutti, 2008). Δηδηθφηεξα, 

ην ζεκεησηηθφ παηρλίδη πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ζεκεησηηθέο πεγέο πνπ παξάγνπλ νη καζεηέο θαη κεηά θαηεπζχλεη ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ απηέο ηηο πεγέο (Arzarello, 2006). χκθσλα κε ηνπο Artigue, Bosch 
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θαη Gascón (2011) ε έθθξαζε «ζεκεησηηθφ παηρλίδη» δειψλεη νηηδήπνηε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο κηα ηερληθή, κηα ζπληζηψζα ηεο δηδαζθαιίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαγλψξηζε θάπνησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηλνκέλσλ ηεο ζεκεησηηθήο δηακεζνιάβεζεο. Δξκελεχεηαη κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα δείρλεη πψο κηα ζεσξεηηθή εζηίαζε (ζε απηή ηελ πεξίπησζε κηα ζεκεησηηθή εζηίαζε) 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλαγλψξηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ θη έπεηηα ζε 

ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο ή ζε δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ ζεσξνχληαη σο εξγαιεία γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο. 

Ζ δπλακηθή ηεο ζεκεησηηθήο δέζκεο κπνξεί λα αλαιπζεί ζε δχν δηαθνξεηηθνχο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθνχο ηξφπνπο (Arzarello et al., 2009). Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη ε ζπγρξνληθή 

αλάιπζε, ε νπνία ζεσξεί φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ 

ελεξγνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα απφ ηα ππνθείκελα ζε κηα νξηζκέλε ζηηγκή. Ο δεχηεξνο ηξφπνο 

είλαη ε δηαρξνληθή αλάιπζε, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ εμέιημε ησλ ζεκείσλ πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη απφ ηα ππνθείκελα ζε δηαδνρηθέο ζηηγκέο (ζε κηθξφ ή κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα). Μαδί, ε ζπγρξνληθή θαη δηαρξνληθή αλάιπζε καο επηηξέπνπλ λα κειεηήζνπκε ηνπο 

ξφινπο πνπ παίδνπλ ηα δηάθνξα είδε ζεκείσλ (ρεηξνλνκίεο, νκηιία, επηγξαθέο) ζηηο γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο ησλ καζεηψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεκεησηηθέο δέζκεο, κπνξνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ εμέιημε ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο θαη ην ξφιν ησλ ρεηξνλνκηψλ 

ζε απηήλ. 

Μηα πξψηε εθαξκνγή ησλ πνιιαπιψλ ζεκεησηηθψλ κέζσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο έγηλε απφ ηνπο Michael-Chrysanthou, Christodoulou, Elia θαη 

Gagatsis (2016). Οη εξεπλεηέο απηνί αλέιπζαλ δηδαθηηθά επεηζφδηα ζηα νπνία εθαξκφζηεθε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζε ηάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ γπκλαζίνπ, εζηηάδνληαο ζηε ρξήζε 

πνιιαπιψλ ζεκεησηηθψλ κέζσλ θαηά ηελ παξνρή δηακνξθσηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. Σα 

επξήκαηά ηνπο έδεημαλ φηη, πνιιαπιά ζεκεησηηθά κέζα, φπσο νη ρεηξνλνκίεο θαη νη 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη αλαπαξαζηάζεσλ, εκπιέθνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία παξνρήο 

αλαηξνθνδφηεζεο. Δπίζεο, δηάθνξεο ζεκεησηηθέο δξάζεηο, φπσο ρεηξηζκνί (treatments) θαη 

κεηαθξάζεηο (conversions), θάλεθε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ.  

Ζ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή πνιιαπιψλ 

ζεκεησηηθψλ κέζσλ δελ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηφκν απηφ, γηαηί πηζηεχνπκε φηη απνηειεί κηα 

απηφλνκε κειέηε πνπ ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο ηεο Μαζεκαηηθήο Παηδείαο. 
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2.5.9. Μαζεκαηηθόο Υώξνο Δξγαζίαο (Mathematical Working Space, MWS) 

Σν κνληέιν ηνπ Mαζεκαηηθνχ Xψξνπ Eξγαζίαο (MWS) αλαπηχρζεθε γηα πξψηε θνξά γηα ηε 

γεσκεηξία (Houdement & Kuzniak 2006∙ Kuzniak, 2006), ελψ κηα πξψηε πξνζέγγηζε ζηελ 

έλλνηα θαη ηε δνκή ηνπ MWS έγηλε απφ ηνλ Kuzniak (2011), κε βάζε ηνλ Γεσκεηξηθφ Υψξν 

Δξγαζίαο (GWS-Geometrical Working Space). 

Ζ ζρεκαηηθή γέλεζε (figural genesis), ζην κνληέιν ηνπ Γεσκεηξηθνχ Υψξνπ Δξγαζίαο 

θαη ε νπηηθνπνίεζε (visualization), ζχκθσλα κε ηνλ Kuzniak (2011) ζα έπξεπε λα 

ηξνπνπνηεζνχλ θαη λα επαλ-εξκελεπηνχλ κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζεκεησηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο πνπ ζπλδένληαη κε ην καζεκαηηθφ ζέκα πνπ κειεηάηαη θάζε θνξά. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ε ζρεκαηηθή γέλεζε κεηαηξάπεθε ζε ζεκεησηηθή γέλεζε, δηφηη νη ζεκεησηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο είλαη ν «ππξήλαο» ησλ καζεκαηηθψλ θαη βαζηθή αξρή ησλ γλσζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ. Πην θάησ (Γηάγξακκα 2.2) παξνπζηάδεηαη 

ην κνληέιν ηνπ Μαζεκαηηθνχ Υψξνπ Δξγαζίαο (MWS), φπσο πξνηάζεθε απφ ηνπο Kuzniak 

(2011) θαη Kuzniak θαη Richard (2014). 

 

 

Γηάγξακκα 2.2. Μνληέιν Μαζεκαηηθνχ Υψξνπ Δξγαζίαο/MWS (Kuzniak 2011) 
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Σν MWS απνηειείηαη απφ δχν ζπληζηψζεο: ηελ επηζηεκνινγηθή θαη ηε γλσζηηθή. 

Πξνθεηκέλνπ ε επηζηεκνινγηθή ζπληζηψζα λα ηζρχεη θαη γηα άιιεο καζεκαηηθέο πεξηνρέο, 

εθηφο απφ ηε γεσκεηξία, έπξεπε ην κνληέιν λα ηξνπνπνηεζεί ζε MWS θαη λα βαζηζηεί ζηε 

ζεκειηψδε ζπληζηψζα ηεο καζεκαηηθήο εξγαζίαο πνπ είλαη ε έλλνηα ηνπ ζεκείνπ ή ηεο 

αλαπαξάζηαζεο, φπσο εηζήρζε απφ ηνλ Peirce (1839–1914). Ζ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ, ζηα 

πιαίζηα ηεο επηζηεκνινγηθήο ζπληζηψζαο, είλαη θάηη ην νπνίν αλαπαξηζηά θάηη άιιν (ην 

αληηθείκελν) θαη κπνξεί λα γίλεη εκθαλέο κε ηηο εμήο κνξθέο: σο κηα εηθφλα (έρεη νκνηφηεηα 

κε ην αληηθείκελν κε ην νπνίν ζπλδέεηαη, π.ρ. ε εηθφλα κηαο θσηηάο γηα ην αληηθείκελν 

«θσηηά»), σο έλαο δείρηεο (επεξεάδεηαη απφ ην αληηθείκελν, π.ρ. ν θαπλφο απφ ην αληηθείκελν 

«θσηηά») ή σο έλα ζχκβνιν (αλαθέξεηαη ζην αληηθείκελν ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο, π.ρ. ν 

θαλφλαο είλαη ε ιέμε «θσηηά» πνπ αλαθέξεηαη ζην αληηθείκελν «θσηηά»). Ζ ζεκεησηηθή 

γέλεζε ζπλδέεηαη κε ηηο ζεκεησηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

(παξέρεη ηα καζεκαηηθά αληηθείκελα ζε απηά αληηθείκελα). 

ζνλ αθνξά ζηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηνπ MWS, κηα δηαδηθαζία νπηηθνπνίεζεο 

ζπλδέεηαη κε ηελ επεμεξγαζία ζρεκάησλ (λνεξψλ) θαη ηε δηαίζζεζε. ηα καζεκαηηθά, ηα 

ζεκεία είλαη ζπλήζσο νπηηθήο θχζεσο. Αθφκα θαη νη αιγεβξηθνί ζπκβνιηζκνί ρξεηάδεηαη λα 

είλαη νξαηνί είηε λνεξά είηε ζε γξαπηή κνξθή.  

Έρεη γίλεη ζεκαληηθή εξεπλεηηθή εξγαζία ζρεηηθά κε ηε δηάζηαζε ηνπ MWS πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο ζεκεησηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ηε ζεκεησηηθή γέλεζε θαη ηελ νπηηθνπνίεζε. 

Ζ έξεπλα απηή άγγημε δηάθνξεο καζεκαηηθέο πεξηνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

γεσκεηξίαο, ηεο αξηζκεηηθήο, ησλ πηζαλνηήησλ θαη ηεο ζηαηηζηηθήο θαη άιισλ καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ ζε δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (δεκνηηθφ, γπκλάζην, παλεπηζηήκην). 

ιεο απηέο νη έξεπλεο (Barrera, 2013∙ Gagatsis, Deliyianni, Elia, Panaoura & Michael-

Chrysanthou, 2016∙ Mora, Climent, Escudero-Ávila, Montes & Ribeiro, 2016∙ Panero, 

Arzarello & Sabena, 2016∙ Santos-Trigo, Moreno-Armella & Camacho-Machín, 2016) έδεημαλ 

κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ζεκεησηηθψλ πηπρψλ ηνπ MWS ησλ 

καζεηψλ. Ο Gagatsis θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2016) κειέηεζαλ ηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχζζεηαη ε 

αλαπαξαζηαηηθή επειημία ζηελ πξφζζεζε ησλ θιαζκάησλ θαη ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ ζε 

ζχλδεζε κε ην κνληέιν ηνπ MWS. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο δείρλνπλ φηη ν άμνλαο ηεο 

ζεκεησηηθήο γέλεζεο ζηα θιάζκαηα θαη ζηνπο δεθαδηθνχο αξηζκνχο δελ είλαη απηφκαηνο, 

αιιά ρξεηάδεηαη κηα καθξά δηαδηθαζία απφ αλαπηπμηαθά βήκαηα. Δπνκέλσο, απαηηείηαη 

πεξαηηέξσ έξεπλα γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην πψο ε νπηηθνπνίεζε θαη νη ζεκεησηηθέο ΘΕ
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αλαπαξαζηάζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα MWS, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

απνηειεζκαηηθή κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. 

Ζ ζεσξία ηεο εξγαιεηαθήο γέλεζεο (instrumental genesis) αλαπηχρζεθε απφ 

ςπρνιφγνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή ζεψξεζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 90‘ θαη ζεσξείηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Mariotti, 2002) φηη θσηίδεη ηε δηαδηθαζία 

εζσηεξίθεπζεο ησλ εξγαιείσλ θαη ηε ζεκεησηηθή δηακεζνιάβεζε πνπ απηά επηηεινχλ. 

Αλαθέξεηαη θπξίσο ζην ηερλνινγηθφ θαηαζθεχαζκα, πξνζδίδνληάο ηνπ ζπγθεθξηκέλεο 

δπλαηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο, σζηφζν, ε κεηαηξνπή ελφο θαηαζθεπάζκαηνο ζε 

γλσζηηθφ εξγαιείν πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο πεξίπινθεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία δελ νδεγεί 

απαξαίηεηα ζε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ (Guin & Trouche, 1999). Δμάιινπ, ε 

εξγαιεηαθή γέλεζε είλαη εμαξηψκελε απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ αλαηίζεληαη θάζε 

θνξά ζηνπο καζεηέο. Ζ αλάπηπμε ησλ ελλνηψλ απφ ηνπο µαζεηέο σο απνηέιεζµα ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπο µε ην µαζεζηαθφ πεξηβάιινλ εγείξεη έλα ζεµαληηθφ δήηεµα, ζρεηηθφ µε 

ηελ εξµελεία ησλ θαηλνµέλσλ πνπ παξαηεξνχληαη πάλσ ζηελ νζφλε ελφο ππνινγηζηή. πσο 

ηα δηαθνξεηηθά θαη ζπληνληζµέλα ζρέδηα είλαη δηαδνρηθά δηαµνξθσµέλα , έηζη ε ζρέζε 

µεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ artefact εμειίζζεηαη: απηή ε δηαδηθαζία θαιείηαη ―εξγαιεηαθή 

γέλεζε‖ (instrumental genesis) (Mariotti, 2002). 

Ζ ιεθηηθή γέλεζε (discursive genesis) ηνπ MWS, καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αθνινπζήζνπκε κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλάιπζε ησλ εκπνδίσλ θαη δπζθνιηψλ πνπ 

ζπλαληνχλ νη καζεηέο ζηνλ ζπιινγηζκφ ηνπο ζε κηα καζεκαηηθή έλλνηα. Ο ζπιινγηζκφο 

απηφο παξάγεηαη ζε δηάθνξεο ηππηθέο ή κε ηππηθέο εξγαζίεο ζηε καζεκαηηθή έλλνηα πνπ 

δηδάζθεηαη, θαζψο θαη ζηελ παξνρή επεμεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην λφεκα ηεο έλλνηαο. Μέζα ζε 

απηή ηε γέλεζε είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ θαη ηα ιάζε ηνπο θαζψο ζθέθηνληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα.  

Μηα πξψηε πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπ Μαζεκαηηθνχ Υψξνπ Δξγαζίαο κε ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε έγηλε απφ ηνπο Christodoulou, Elia, Gagatsis θαη Michael – 

Chrysanthou (2017). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο απηνί επηθεληξψζεθαλ ζηηο πεπνηζήζεηο 

καζεηψλ γπκλαζίνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ ιαζψλ θαη πψο ν ηξφπνο 

ρεηξηζκνχ ηνπο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλαλ θαηάιιειν Μαζεκαηηθφ Υψξν Δξγαζίαο. Σα 

επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο έδεημαλ φηη νη καζεηέο εζηηάδνπλ ζηνλ θαηάιιειν Μαζεκαηηθφ 

Υψξν Δξγαζίαο παξά ζηνλ πξνζσπηθφ Μαζεκαηηθφ Υψξν Δξγαζίαο θαηά ηελ επεμεξγαζία 

ησλ ιαζψλ ηνπο. Θεσξνχλ, επίζεο, ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ΘΕ
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κεηαμχ ησλ καζεηψλ σο ηηο δχν θπξηφηεξεο ζπληζηψζεο γηα ηε δηακνξθσηηθή ρξήζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ ιάζνπο. 

Ζ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζε ζρέζε κε ηνλ Μαζεκαηηθφ Υψξν 

Δξγαζίαο δελ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηφκν απηφ, γηαηί πηζηεχνπκε φηη απνηειεί κηα απηφλνκε 

κειέηε πνπ ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο ηεο Μαζεκαηηθήο Παηδείαο. 

 

 

2.6. Θεσξεηηθέο απφςεηο θαη έξεπλεο γηα ηε Γηακνξθσηηθή Αμηνιφγεζε 

 

Έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο (π.ρ. Boud & Falchikov, 2007) έρνπλ δείμεη φηη 

δπζηπρψο, κεξηθέο θνξέο ε αμηνιφγεζε δελ επηθεληξψλεηαη επαξθψο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

κάζεζεο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο ζα κάζνπλ κεηά απφ ηελ 

αμηνιφγεζε. Παξφια απηά, ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πηζηεχεηαη φηη είλαη παξαγσγηθή γηα 

ηε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο κε ηξφπνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε ησλ 

καζεηψλ (Yan & Cheng, 2015). 

ε άξζξν ησλ Volante θαη Beckett (2011) αλαθέξεηαη φηη ηέζζεξηο κεγάιεο 

αλαζθνπήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ επίδξαζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (Black & Wiliam, 

1998b∙ Crooks, 1988∙ Kluger & DeNisi, 1996∙ Natriello, 1987) έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ε ρξήζε 

δηακνξθσηηθψλ ηερληθψλ, φπσο νη ηερληθέο εξσηήζεσλ, ε αλαηξνθνδφηεζε ρσξίο βαζκνχο, ε 

απηφ-αμηνιφγεζε, ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη ε δηακνξθσηηθή ρξήζε ησλ 

ηειηθψλ αμηνινγήζεσλ κπνξνχλ λα δηπιαζηάζνπλ ηελ ηαρχηεηα ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ 

(Wiliam, 2007). Αθφκε πην ζεκαληηθφ, φκσο, είλαη φηη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα ηνπο καζεηέο κε ρακειή επίδνζε ζηε κείσζε ησλ θελψλ ηνπο 

πξνο ηελ επηηπρία (Black et al., 2004a∙ Black & Wiliam, 1998b∙ Wiliam & Thompson, 2008). 

Οη Newby θαη Winterbottom (2011) κειέηεζαλ ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αμηνιφγεζεο γηα 

κάζεζε θαη δηαπίζησζαλ φηη ε παξνρή θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηελ 

επηηπρία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θαη ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. Γεληθφηεξα, 

φκσο, νη Yan θαη Cheng (2015) βξήθαλ φηη νη ηερληθέο γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ θαη λα κεηψζνπλ ην ράζκα 

απφδνζεο κεηαμχ ηνπο. 

Πην πξηλ, νη Black θαη Wiliam (2005) δηεξεχλεζαλ ηηο ηξέρνπζεο ηερληθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε εηθφλα πνπ πξνέθπςε απφ ηε κειέηε ηνπο ήηαλ θαηαζιηπηηθή. ζνλ ΘΕ
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αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε, θάλεθε φηη νη εξσηήζεηο θαη ηα δηαγσλίζκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ελζάξξπλαλ ηε δηαδηθαζηηθή θαη επηθαλεηαθή κάζεζε, αθφκε θαη φηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ήζειαλ λα αλαπηχμνπλ θαηαλφεζε. Τπήξραλ επίζεο ελδείμεηο γηα 

ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο έκθαζεο πνπ δηλφηαλ ζηε ζχγθξηζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, 

αλαπηχζζνληαο έηζη ηνλ αληαγσληζκφ παξά ηελ πξνζσπηθή βειηίσζε. Δπηπιένλ, ε 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηνπο καζεηέο, ζπρλά θάλεθε λα εμππεξεηεί 

θνηλσληθέο θαη δηεπζπληηθέο ιεηηνπξγίεο, ζπρλά εηο βάξνο ησλ καζεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Γεληθά, θάλεθε φηη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ήηαλ αδχλακε ζηελ πξάμε θαη φηη ε 

εθαξκνγή ηεο απαηηεί κάιινλ βαζηέο αιιαγέο ηφζν ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην 

δηθφ ηνπο ξφιν ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο φζν θαη ζηελ πξαθηηθή ηεο ηάμεο. Παξφκνηα 

επξήκαηα βξέζεθαλ θαη ζηελ έξεπλα ησλ Volante θαη Beckett (2011), απφ ηελ νπνία θάλεθε 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαπίζησζαλ δπζθνιίεο 

ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο φπσο ε 

εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη ε απηφ-αμηνιφγεζε. 

Απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ θάζε αηφκνπ είηε σο καζεηήο είηε σο εθπαηδεπηηθφο, θαζίζηαηαη 

θαλεξφ φηη νη παξαηεξήζεηο θαη νη πξνθνξηθέο εξσηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην ξεπεξηφξην ησλ 

ηερληθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ 

ζπρλά ζηε δηδαζθαιία. Παξά ηε ζπρλφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο, δελ κπνξεί λα εηπσζεί κε 

βεβαηφηεηα θαηά πφζν απηέο νη ηερληθέο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο πην απνηειεζκαηηθέο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Χζηφζν, ε έξεπλα δείρλεη φηη νη απφςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ πην πάλσ ηερληθψλ δελ 

ζπλάδνπλ κε ηηο απφςεηο ηνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζε έξεπλα ησλ Kyriakides θαη Campbell (1999) εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ 

αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά. Σν δνθίκην θαη ε δνκεκέλε παξαηήξεζε ζεσξήζεθαλ νη πην 

θαηάιιειεο κέζνδνη, ελψ νη κε δνκεκέλεο παξαηεξήζεηο θαη νη πξνθνξηθέο εξσηήζεηο-

απαληήζεηο θάλεθε λα είλαη νη ιηγφηεξν θαηάιιειεο ηερληθέο. Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ, 

επίζεο, λα εθθξάζνπλ ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο απηψλ ησλ ηερληθψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη ε κε δνκεκέλε παξαηήξεζε ζεσξήζεθε ε πην εχθνιε ηερληθή θαη νη πξνθνξηθέο 

εξσηήζεηο-απαληήζεηο σο ε επφκελε πην εχθνιε ηερληθή.  

Ζ Baxa (2015) κειέηεζε ηελ αλάπηπμε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζε καζεηέο Δ δεκνηηθνχ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ. Απφ ηελ έξεπλά ηεο 

θάλεθε φηη ε κέζνδνο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 
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ιεηηνχξγεζαλ σο εξγαιεία γηα ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζε ηφζν ζηνλ καζεηή φζν θαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, νη καζεηέο 

ήηαλ ζε ζέζε λα ζπδεηνχλ γηα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπο ζηνλ γξαπηφ ιφγν, είραλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα γηα λα κάζνπλ θαη βειηησζνχλ, 

θαζψο επίζεο θάλεθε φηη κπνξνχζαλ λα αλαζεσξήζνπλ νη ίδηνη ηελ γξαπηή ηνπο εξγαζία.  

ζνλ αθνξά ηελ έξεπλα ζηελ έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνο, έλαο αξηζκφο κειεηψλ 

(Charnay, 1989∙ Economou, 1995∙ Milhaud, 1980) έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ ηα 

ιάζε θπξίσο ζηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο καζεηέο ή ζηελ έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο. 

Μειεηψληαο θάζε ηερληθή δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ 

παξνχζα έξεπλα μερσξηζηά, δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρνπλ δηάθνξεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θάζε κηαο θαη αξθεηέο αλεζπρίεο αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηνπο. 

Καηαξράο, νη Zhao, Van den Heuvel-Panhuizen θαη Veldhuis (2016) δηεμήγαγαλ κηα 

έξεπλα ζηελ Κίλα, φπνπ εθάξκνζαλ ηα θψηα ηξνραίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απφ 

ηελ έξεπλά ηνπο, θάλεθε φηη ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο, ε νπνία 

είλαη επξέσο απνδεθηή σο κηα θξίζηκε πηπρή ηεο εθπαίδεπζεο, δελ είλαη ηφζν απηνλφεηε, 

φπσο ζα πεξίκελε θαλείο. Σα επξήκαηά ηνπο (Zhao, Van den Heuvel-Panhuizen & Veldhuis, 

2016) ππνδεηθλχνπλ φηη ε χπαξμε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ πξαθηηθή ηεο ηάμεο 

δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί δεδνκέλε θαη φηη ε ηδέα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα κελ είλαη πάληα ζχκθσλε κε ηελ επηθξαηνχζα άπνςε γηα ηε 

δηδαζθαιία. Δπηπιένλ, νη παξαηεξήζεηο πνπ δηεμάρζεθαλ ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο ζηα ζρνιεία ηεο Νέαο Εειαλδίαο απφ ηνπο Brown θαη Harris (2013) 

ππνδειψλνπλ φηη νη καζεηέο κπνξνχλ ζθφπηκα λα ςεχδνληαη ζηηο απηφ-αμηνινγήζεηο ηνπο 

φηαλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο (π.ρ., θψηα ηξνραίαο) πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηέςνπλ ηελ απηφ-εθηίκεζή ηνπο ή ηελ αμία ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα γχξσ απφ ηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο 

ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο έρεη θαλεί φηη ε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ νη καζεηέο έρνπλ κηα ζαθή ηδέα γηα ην ηη 

αλακέλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ απηνχο (Cauley & McMillan, 2010). Ο Stiggins (2005∙ 2007) 

επηζεκαίλεη φηη φηαλ νη καζεηέο έρνπλ ζαθείο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη παξαδείγκαηα 

«θαιήο» θαη «αδχλαηεο» καζεζηαθήο εξγαζίαο θαη φηαλ ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη ζπλερήο, νη 
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καζεηέο έρνπλ κηα βάζε πνπ ηνπο βνεζά λα θαηαλνήζνπλ ηη καζαίλνπλ, λα ζέηνπλ ζηφρνπο 

θαη λα αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Cauley θαη McMillan (2010), ε έκθαζε 

ζηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο βειηηψλεη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε άιιεο πξαθηηθέο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, εληζρχεη επίζεο ηελ πηνζέηεζε ζηφρσλ πξνο 

επίηεπμε. ηελ έξεπλα ησλ Pastore θαη Pentassuglia (2016) θαλέλαο εθπαηδεπηηθφο δελ έδσζε 

θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε, κε 

απνηέιεζκα νη καζεηέο λα δειψζνπλ φηη δελ πηζηεχνπλ φηη ε εμήγεζε θαη ε θνηλνπνίεζε ησλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε γηα ηε κάζεζή ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο έρεη θαλεί φηη κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ κηα πνηθηιία δεμηνηήησλ, φπσο, ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία, 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε θαη ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Falchikov, 2005). Ο θχθινο 

ηεο αμηνιφγεζεο παξέρεη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ απηέο νη δεμηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο πνπ 

απαηηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο 

κφλν, επεηδή νη καζεηέο εμαζθνχλ ηελ επηθνηλσλία ησλ γλψζεψλ ηνπο ζε άιινπο καζεηέο 

(Reinholz, 2016). ε άιιεο έξεπλεο, φκσο, φπσο απηή ηεο Yucel θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο 

(2014), κεξηθνί καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζηελ εηεξν-αμηνιφγεζε σο κηα αξλεηηθή εκπεηξία ή 

κίιεζαλ κε θαθά ιφγηα γηα ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (π.ρ. «Ο ζπκκαζεηήο κνπ, ν νπνίνο 

δηφξζσζε ηελ εξγαζία κνπ ήηαλ έλαο ειίζηνο ...», Yucel, Bird, Young & Blanksby, 2014, ζει. 

12), ηα νπνία κπνξεί λα κεηξηάζηεθαλ φηαλ νη καζεηέο είραλ ζπδεηήζεη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο θαη αλέπηπμαλ πξνζσπηθέο ζπλδέζεηο. Δπηπιένλ, ν Clark (2012) απνθάιπςε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά ηνπ, ήηαλ θπξίσο επηθπιαθηηθνί ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα αμηνινγνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα ζέηνπλ ζηφρνπο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε εκπινθή ησλ καζεηψλ λα ζθεθηνχλ γηα ηε δηθή ηνπο κάζεζε ήηαλ πνιχ 

θαηεπζπλφκελε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Tiknaz & Sutton, 2006).  

Ζ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ έιαβε ζεκαληηθή πξνζνρή ζηελ 

έξεπλα, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο αλαζθνπήζεηο πνπ έγηλαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (π.ρ. Boud 

& Falchikov, 1989∙ Brown & Harris, 2013∙ Dochy, Segers, & Sluijsmans, 1999∙ Falchikov & 

Boud, 1989∙ Tan, 2012). χκθσλα κε ηελ Andrade (2010) κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο γηα ηελ 

απηφ-αμηνιφγεζε επηθεληξψζεθε ζηε γξαθή (Andrade & Boulay, 2003, Andrade, Du & 

Wang, 2008∙ Ross, Rolheiser & Hogaboam-Gray, 1999) θαη ηα καζεκαηηθά. ηα καζεκαηηθά, 
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ε απηφ-αμηνιφγεζε ζπλδέεηαη κε απμεκέλε απηνλνκία θαη καζεκαηηθφ ιεμηιφγην (Stallings & 

Tascione, 1996) θαη πςειφηεξεο επηδφζεηο ζε ιεθηηθά πξνβιήκαηα (Ross, Hogaboam-Gray & 

Rolheiser, 2002). Ζ κειέηε ησλ Black, Harrison, Lee, Marshall θαη Wiliam (2004b) γηα ηηο 

ηερληθέο γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, ζε καζήκαηα καζεκαηηθψλ, απνθάιπςε κηα ηζρπξή 

ζρέζε κεηαμχ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, 

θαη ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Απηνί νη ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ, επίζεο, ζην ζπκπέξαζκα φηη 

«ε αλάπηπμε ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο απφ ηνλ καζεηή ίζσο πξέπεη λα απνηειεί ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο» (ζει. 14). Έλα 

άιιν πηζαλφ φθεινο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη φηη ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο 

καζεηέο πνπ δελ αλαδεηνχλ βνήζεηα ή δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε κάζεζε εμαηηίαο ησλ αληηιεπηψλ 

απεηιψλ γηα απηφ-εθηίκεζε ή θνηλσληθή ακεραλία (Hattie & Timperley, 2007). 

Μηα ζεκαληηθή αλεζπρία γηα ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ αλαθέξεηαη ζηελ 

αθξίβεηα ή φρη ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο (Brown & Harris, 2013). Μειέηεο πνπ εμεηάζηεθαλ απφ 

ηνλ Ross (2006) έδεημαλ φηη ν καζεηήο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ζπλεπήο ζηηο απηφ-

αμηνινγήζεηο, αιιά πνιχ ιηγφηεξν αμηφπηζηνο ζε ζχγθξηζε κε άιια κεηξήζεηο (π.ρ. 

βαζκνινγίεο δνθηκίσλ, βαζκνινγίεο εθπαηδεπηηθψλ ή αμηνινγήζεηο απφ ζπλνκήιηθνπο). 

χκθσλα κε ηνπο Brown θαη Harris (2013), ηα κηθξφηεξα παηδηά ηείλνπλ λα είλαη πην 

αηζηφδνμα, επηεηθή ή γελλαηφδσξα απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο καζεηέο ζηηο απηφ-αμηνινγήζεηο 

ηεο απφδνζεο ηνπο. Δπηπιένλ, ζε έξεπλα ησλ ίδησλ εξεπλεηψλ θάλεθε φηη νη καζεηέο κε 

πςειφηεξεο επηδφζεηο αμηνιφγεζαλ ηελ εξγαζία ηνπο πην ξεαιηζηηθά θαη θαηλφηαλ λα είλαη 

αθφκε πην απζηεξνί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. 

Αληίζεηα, νη καζεηέο κε ρακειφηεξεο επηδφζεηο ηείλνπλ λα είλαη πην επηεηθείο θαη ιηγφηεξν 

ξεαιηζηηθνί. Πην πξφζθαηα, νη Boud, Lawson θαη Thompson (2013∙ 2015) αλέθεξαλ, επίζεο, 

φηη νη καζεηέο κε πςειέο επηδφζεηο ππνηηκνχλ ηελ απφδνζή ηνπο, νη καζεηέο κε ρακειέο 

επηδφζεηο ηηο ππεξεθηηκνχλ, ελψ νη καζεηέο κε κέηξηεο επηδφζεηο είλαη πην αθξηβείο. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο κε κέηξηεο επηδφζεηο πνπ κειεηήζεθαλ είραλ ηελ πην 

αηζζεηή βειηίσζε ζηελ επίδνζή ηνπο, ελψ ιηγφηεξα νθέιε βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ ιηγφηεξν 

ξεαιηζηηθψλ καζεηψλ κε πςειέο θαη ρακειέο επηδφζεηο. 

χκθσλα κε ηνπο Kollar θαη Fischer (2010), παξφιν πνπ ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ 

καζεηψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πξνσζεί ηελ απηφ-αμηνιφγεζε, δελ 

ππάξρεη αθφκε θάπνην ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ λα ζπλδέεη ηηο δχν δηαδηθαζίεο. Έηζη, ν 

Reinholz, (2016) πξνηείλεη ηνλ θχθιν ηεο αμηνιφγεζεο βαζηζκέλνο ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

ησλ Kollar θαη Fischer (2010), ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο: (1) απφδνζε 
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εξγαζίαο, (2) παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο, (3) ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο, θαη (4) αλαζεψξεζε. Ο 

θχθινο ηεο αμηνιφγεζεο ζηνρεχεη ζηε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο θαη ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο ζε έλαλ γεληθφ ηνκέα, ζε αληίζεζε κε κνληέια ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (π.ρ. 

Pulman, 2009). 

Οη Given, Hannigan θαη McGrath (2016) έθαλαλ κηα αλαζθφπεζε γχξσ απφ κειέηεο 

πνπ έγηλαλ γηα ηελ ηερληθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. πσο δηαπίζησζαλ, ε αλαηξνθνδφηεζε 

είλαη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (Ende, 1983∙ Rolfe & 

McPherson, 1995∙ Rushton, 2005). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο εμαξηάηαη 

απφ ην πεξηερφκελν θαη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία παξέρεηαη, θαζψο θαη απφ ηε λννηξνπία ηνπ 

παξαιήπηε (Archer, 2010). Ζ αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα αξλεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν απνδνρήο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηε ρξήζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρακέλεο επθαηξίεο 

κάζεζεο (Baron, 1988∙ Sargeant, Mann, Sinclair, Van der Vleuten & Metsemakerset, 2008). 

ρεηηθά κε ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ θαη ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε,  ε έξεπλα ησλ Dekker θαη Feijs (2005) ππνδειψλεη φηη νη αιιαγέο 

ζηηο ηερληθέο γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Brown θαη Hirschfeld (2008) 

ππνδειψλνπλ φηη νη καζεηέο πνπ ζεσξνχλ ηελ αμηνιφγεζε σο κηα επνηθνδνκεηηθή δχλακε 

πξνζσπηθήο επζχλεο απέθηεζαλ πςειφηεξνπο βαζκνχο, ελψ εθείλνη πνπ επηδίσθαλ λα 

απνδψζνπλ επζχλε ζηα ζρνιεία ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο, εθείλνη πνπ δελ έιαβαλ ζνβαξά ηελ αμηνιφγεζε ή πνπ αγλφεζαλ ηελ 

αμηνιφγεζε, πήξαλ ρακειφηεξνπο βαζκνχο. Έηζη, δηαπηζηψζεθε φηη νη αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ξφιν κε ηπραίν ζε ζρέζε κε ηελ 

αθαδεκατθή απφδνζε. 

Οη Brown θαη Rose (1995) δηεμήγαγαλ κία έξεπλα κε ζπλεληεχμεηο ζε εθπαηδεπηηθνχο 

καζεκαηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο 

θαηεπζχλζεηο. Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έδεημαλ έλα επξχ θάζκα ζεσξηψλ γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ επίζεο φηη απηέο νη 

θαηεπζχλζεηο επεξεάδνληαη απφ ηε δηδαθηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο έξεπλάο ηνπο, απνθάιπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ εθαξκφδνπλ πιήξσο ηηο αληηιήςεηο 

ηνπο γηα ηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ ιφγσ ηεο πίεζεο πνπ αζθείηαη απφ ηνπο γνλείο θαη 

ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ γηα λα εθαξκφζνπλ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Άιινη 

δηακεζνιαβεηηθνί παξάγνληεο πνπ εληνπίζηεθαλ ήηαλ ε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν 
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πξνεηνηκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη δηδαθηηθέο απαηηήζεηο θαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαη νη πξνθιήζεηο ησλ ηάμεσλ κηθηψλ ηθαλνηήησλ. Πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπληεξεηηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, επεηδή 

μέξνπλ φηη ηα θαιά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ απφ ηελ απνκλεκφλεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο δηδαζθαιίαο εληζρχνπλ ηελ εηθφλα ηνπο. πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη πξσηνπφξνη 

ζε ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο. Πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε λέσλ κνληέισλ 

αμηνιφγεζεο ζα έρεη σο απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθέο αξρέο, νη γνλείο θαη νη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ λα αμηνινγήζνπλ αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο (Gao, Du & Yu, 

2006). 

Γεληθφηεξα, ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ηνπ Büyükkarci (2014) πξφβαιαλ ηε δπζθνιία 

πξνψζεζεο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζε πξαγκαηηθέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

πγθεθξηκέλα, ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλά ηνπ, έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ πνιχ ζπρλά θαη απνηειεζκαηηθά ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηηο ηάμεηο ηνπο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα εθαξκφζνπλ 

ηερληθέο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, φπσο ε αλαηξνθνδφηεζε, ε θνηλνπνίεζε ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη ε απηφ-αμηνιφγεζε. Ο 

κεγάινο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε κία ηάμε θαη ην βαξχ θνξηίν εξγαζίαο, φπσο νη πνιιέο ψξεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ ίδηα ηάμε ζε κηα εβδνκάδα θαη ηα πνιιά ζέκαηα γηα δηδαζθαιία, ήηαλ 

κεξηθά απφ ηα εκπφδηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην λα εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

θαηλνηφκεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο ζηηο ηάμεηο ηνπο. κνηα επξήκαηα βξέζεθαλ θαη παιαηφηεξα 

απφ ηνπο Black θαη Wiliam (2003), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο αθφκε θαη αλ ε ρξήζε 

πεξηζζφηεξν ηξφπσλ δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαίλεηαη λα είλαη απαξαίηεηε θαη ρξήζηκε 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ, άιινη εηδηθνί παξάγνληεο, φπσο νη επηπηψζεηο 

ησλ εμεηάζεσλ ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη/ή νη πξνθαηαιήςεηο γηα ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ηάμεο θαη ησλ καζεηψλ, επεξεάδνπλ 

ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε αμηνιφγεζε γηα ζθνπνχο κάζεζεο. 
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2.7. Σν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Formative Assessment in Mathematics Teaching 

and Learning (FAMT&L) 

 

Σν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα FAMT&L
1
 πξνηείλεη κηα θαηλνηφκν δξάζε φπνπ, κε βάζε ηε 

κειέηε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά, ζρεδηάζηεθε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ησλ καζεκαηηθψλ ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Σν πεξηβάιινλ 

απηφ παξέρεη πνηθηιία αληηθεηκέλσλ θαη εξγαιείσλ (παξαδείγκαηα απφ δηδαθηηθέο 

θαηαζηάζεηο, βίληεν απφ θαηαζηάζεηο αμηνιφγεζεο, πιηθφ γηα αμηνιφγεζε θ.ιπ.), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελφο νδεγνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο ρξήζε. ην πξφγξακκα 

ζπκκεηέρνπλ 5 επξσπατθά Παλεπηζηήκηα: ην Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

(ζπληνληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο), ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, ην University of Applied 

Sciences and Arts of Southern Switzerland, ην Cergy-Pontoise University of France θαη ην 

Inholland University of Applied Sciences.  

Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλίζηαληαη ζηε κειέηε ησλ πεπνηζήζεσλ θαη 

πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, θαη 

αθνινχζσο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κηαο ειεθηξνληθήο ηξάπεδαο πιηθνχ θαη ελφο 

κνληέινπ (ή κεζνδνινγίαο) εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα θαηάιιειε εθαξκνγή ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, ην πξψην κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

απηνχ αθνξά ζηε κειέηε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ γηα ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά, κέζα απφ πνηνηηθέο (παξαηήξεζε, ζπλεληεχμεηο) 

θαη πνζνηηθέο (εξσηεκαηνιφγηα) κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ, απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ κνληέινπ εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί εκπιέθνληαη ελεξγά γηα ηε βειηίσζή ηνπο ζε 

πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη άιιεο δεμηφηεηεο φπσο ε αλαζηνραζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ε απηφ-αμηνιφγεζε, δεμηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη βειηίσζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληνο. ια ηα ζρεηηθά εξγαιεία γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ πεξηιακβάλνληαη ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο πνπ 

ζρεδηάζηεθε, ψζηε νη εθπαηδεπηέο θαη νη εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα εξγαιεία θαη εξεζίζκαηα. 

                                                           
1
 [538971-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη λα πεξηγξάςεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

καζεηψλ γπκλαζίνπ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά θαη λα κειεηήζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ γπκλαζίνπ θαηά ηελ εθαξκνγή κηαο ζεηξάο έμη παξεκβάζεσλ 

βαζηζκέλσλ ζε ηερληθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε - ζην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ - πξνθεηκέλνπ λα πξνηαζνχλ εθαξκφζηκεο θαη απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο 

αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο 

ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη λα δηεξεπλεζνχλ πηζαλέο αιιαγέο ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κεηά ην ηέινο ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ. 

ε απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, 

πεξηγξάθνληαη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο (θάζεηο 

έξεπλαο), ηα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ (εξσηεκαηνιφγηα πεπνηζήζεσλ, νδεγνί 

ζπλεληεχμεσλ, κέζνδνο παξαηήξεζεο-βηληενζθφπεζεο), ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ησλ 

παξεκβάζεσλ (θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ-πιηθφ επηκφξθσζεο, ηερληθέο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, έλλνηεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξεκβάζεηο) θαη νη κέζνδνη 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ (κέζνδνη αλάιπζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη 

ησλ βηληενζθνπήζεσλ). 
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Γηάγξακκα 3.1. Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

 

 

3.1. Τπνθείκελα έξεπλαο 

 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ καζεηέο απφ ηελ Α, Β θαη Γ γπκλαζίνπ θαη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί 

καζεκαηηθψλ. Χζηφζν, ηα δείγκαηα ηεο έξεπλαο δελ είλαη ίδηα ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο έξεπλαο, 

γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν αθνινπζεί ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα θάζε θάζε 

μερσξηζηά. 

ηελ πξψηε θάζε, φπνπ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο είλαη πνζνηηθά, ηα ππνθείκελα γηα 

ην πξψην εξσηεκαηνιφγην (εξσηεκαηνιφγην Α) επηιέγεθαλ απφ ην επξσπατθφ εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα FAMT&L, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 1521 καζεηέο γπκλαζίνπ απφ 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο: 308 Κχπξηνη καζεηέο, 460 Ηηαινί καζεηέο, 340 Διβεηνί 

καζεηέο θαη 413 Οιιαλδνί καζεηέο. ηελ ίδηα θάζε, ζπκκεηείραλ επίζεο 243 εθπαηδεπηηθνί 

Μεζνδνινγία 

έξεπλαο 

Πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

Δξσηεκαηνιφγηα ζε 1521 καζεηέο (εξσηεκαηνιφγην Α), 243 

εθπαηδεπηηθνχο (εξσηεκαηνιφγην Β), 428 καζεηέο (εξσηεκαηνιφγην Γ) 

πλεληεχμεηο καζεηψλ (15) θαη εθπαηδεπηηθψλ (3) απφ ην ζρνιείν 

Γπκλάζην-Λχθεην Οιχκπηνλ πξηλ απφ ηηο παξεκβάζεηο 

(Α, Β, Γ γπκλαζίνπ) 

Παξεκβάζεηο ζε Α, Β θαη Γ γπκλαζίνπ (74, 24 & 48) 

Σερληθέο ΓΑ (θψηα ηξνραίαο, θνηλνπνίεζε Μ θαη ΚΔ, 

αλαηξνθνδφηεζε, θάξηεο εμφδνπ, εηεξν-/απηφ-αμηνιφγεζε) 

πλεληεχμεηο ζπκκεηερφλησλ κεηά ην ηέινο ηεο Α (95 & 3) θαη Β θάζε 

(95 & 3) ησλ παξεκβάζεσλ  

Βηληενζθφπεζε Γ θαη η παξέκβαζεο (24 &30) 

Αλάιπζε εξσηεκαηνινγίσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ 
CHIC 

Αλάιπζε ζπλεληεχμεσλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά κε ηε ηξαηεγηθή 

«Θεσξεηηθήο Θεκαηηθήο Αλάιπζεο» 

Αλάιπζε βίληεν κε βάζε ηα θαηλφκελα Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

«Topaze, Jourdain, Αλαινγίαο» 
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καζεκαηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηηο ηέζζεξηο πην πάλσ ρψξεο ζηνπο 

νπνίνπο ρνξεγήζεθε έλα άιιν εξσηεκαηνιφγην (εξσηεκαηνιφγην Β). Πην αλαιπηηθά, 

ζπκκεηείραλ 65 Κχπξηνη εθπαηδεπηηθνί, 58 Ηηαινί εθπαηδεπηηθνί, 69 Διβεηνί εθπαηδεπηηθνί θαη 

51 Οιιαλδνί εθπαηδεπηηθνί. ηε ζπλέρεηα ηεο πξψηεο θάζεο, ε έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζε 

Κχπξηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη εηδηθφηεξα, ζε καζεηέο απφ ηελ Α, Β θαη Γ γπκλαζίνπ θαη ζε 

ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο καζεκαηηθψλ. Σν δείγκα ησλ Κππξίσλ ζπκκεηερφλησλ επηιέγεθε κε 

βάζε ηε δεηγκαηνιεςία επθαηξίαο (convenience sampling). Απηφ, δηφηη επηδηψρζεθε ε 

ζπιινγή φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο θαη ζε ζρνιεία φπνπ είρακε εχθνιε 

πξφζβαζε. Γηα ηε ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ επηδηψρζεθε λα παξζνχλ δεδνκέλα απφ 

καζεηέο γπκλαζίνπ κε πεξίπνπ ίζν θαηακεξηζκφ εξσηεκαηνινγίσλ (εξσηεκαηνιφγην Γ) ζε 

θάζε ηάμε (Α, Β, Γ γπκλαζίνπ). Να αλαθεξζεί φηη ζε απηή ηε θάζε ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ζπκκεηείραλ θαη νη καζεηέο απφ ην ζρνιείν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα νη 

παξεκβάζεηο (75 καζεηέο). Καηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην ζρνιείν πνπ δέρηεθε ηηο παξεκβάζεηο, 

δελ ρνξεγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ζηα ηκήκαηα Α3 θαη Γ3 ιφγσ απμεκέλσλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ θαη δπζθνιηψλ θαηαλφεζεο, δηφηη ήηαλ πνιχ πηζαλφλ νη 

ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο λα κελ αληηιακβάλνληαη ηηο δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη λα 

κελ δψζνπλ αμηφπηζηα ζηνηρεία (λα ην ζπκπιεξψζνπλ ηπραία).  

Έπεηηα, ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο παξεκβάζεηο. 

Δηδηθφηεξα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ παξεκβάζεσλ πάξζεθαλ ζπλεληεχμεηο απφ ηηο ηξεηο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθάξκνζαλ ηηο παξεκβάζεηο θαη ζε 15 καζεηέο απφ απηνχο πνπ δέρηεθαλ 

παξεκβάζεηο (νθηψ «δπλαηνχο» καζεζηαθά καζεηέο θαη επηά «αδχλαηνπο»), ζπλνιηθά ζε 18 

ζπκκεηέρνληεο. Οη καζεηέο απηνί επηιέγεθαλ κε ηε ρξήζε ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο κέζσ 

θιήξσζεο, ψζηε ηα δείγκαηα θάζε νκάδαο λα έρνπλ ηελ ίδηα πηζαλφηεηα λα επηιεγνχλ γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξψηε ζπλέληεπμε. 

ηε ζπλέρεηα, μεθίλεζαλ νη παξεκβάζεηο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά επηά 

ηκήκαηα ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ ηνπ γπκλαζίνπ (102 καζεηέο), φπνπ νη καζεηέο 

απηψλ ησλ ηκεκάησλ δέρηεθαλ παξέκβαζε εζηηαζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πνπ 

απνζθνπνχζαλ ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. πγθεθξηκέλα, δέρηεθαλ παξέκβαζε ηξία 

ηκήκαηα ηεο Α γπκλαζίνπ, έλα ηκήκα ηεο Β γπκλαζίνπ θαη ηξία ηκήκαηα ηεο Γ γπκλαζίνπ. 

Απφ θάζε ηκήκα, πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθφ νη «δπλαηνί» θαη νη 

«αδχλαηνη» καζεηέο, αλάινγα κε ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν. Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία νη 

εθπαηδεπηηθνί ρψξηζαλ ηνπο καζεηέο ζηηο δχν νκάδεο ήηαλ ε αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε θαη ε 

ζπλνιηθή ηνπο εηθφλα ζηελ ηάμε θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ.  
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Με απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ κπνξέζακε λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ αλάινγα κε ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδφ θαη ηηο ηερληθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα 

ζε θάζε επίπεδν (π.ρ. ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο παξά ζηνπο «αδχλαηνπο»). 

Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο πνπ δέρηεθαλ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο εζηηαζκέλεο ζηε 

ρξήζε ηερληθψλ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (ππνθείκελα πνηνηηθήο έξεπλαο) επηιέγεθαλ 

αξρηθά κε βάζε ηε δεηγκαηνιεςία επθαηξίαο, εθφζνλ ε πνηνηηθή έξεπλα δηεμάρζεθε ζε έλα 

ηδησηηθφ ζρνιείν (Ηδησηηθφ Γπκλάζην-Λχθεην Οιχκπηνλ) ζην νπνίν είρακε εχθνια πξφζβαζε. 

ηε ζπλέρεηα, ην δείγκα ησλ καζεηψλ ζε θάζε νκάδα αλάινγα κε ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν 

επηιέγεθε κέζσ ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο (Patton, 2002) θαη εηδηθφηεξα, ε δεηγκαηνιεςία 

βαζίζηεθε ζε νκνηνγελή δείγκαηα σο πξνο ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ.  

ε θάζε ηκήκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά έμη παξεκβάζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ δηεμαγφηαλ παξαηήξεζε ή/θαη βηληενζθφπεζε ζηηο ηάμεηο θαη ζπλεληεχμεηο κε 

ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεηά ην ηέινο ηεο ηξίηεο παξέκβαζεο θαη ην ηέινο ηεο 

έθηεο παξέκβαζεο, δειαδή, κεηά ην ηέινο θάζε θάζεο. Δηδηθφηεξα, ζηελ παξαηήξεζε ησλ 

δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζπκκεηείραλ φινη νη καζεηέο ησλ ηκεκάησλ (102 καζεηέο), ελψ 

θαηά ηηο βηληενζθνπήζεηο βηληενζθνπήζεθαλ κφλν νη καζεηέο ησλ νπνίσλ νη γνλείο 

απνδέρηεθαλ λα βηληενζθνπεζνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλα. ζνλ αθνξά ζηηο 

ζπλεληεχμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 190 

ζπλεληεχμεηο ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Μεηά ην ηέινο ηεο ηξίηεο θαη ηεο έθηεο 

παξέκβαζεο (95 ζπλεληεχμεηο θάζε θνξά) πάξζεθαλ ζπλεληεχμεηο απφ φινπο ηνπο καζεηέο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο παξεκβάζεηο εθηφο απφ έμη ζπκκεηέρνληεο πνπ αξλήζεθαλ λα δψζνπλ 

ζπλέληεπμε. Με βάζε ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ καζεηψλ, πάξζεθαλ ζπλεληεχμεηο απφ 48 

«δπλαηνχο» καζεηέο θαη 47 «αδχλαηνπο» καζεηέο ζε θάζε θάζε ηεο έξεπλαο. ε απηέο ηηο δχν 

κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο θαη ζηηο ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

εθάξκνζαλ ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο.  

Μεηά ην ηέινο ησλ έμη παξεκβάζεσλ ρνξεγήζεθε μαλά ζηνπο καζεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο παξεκβάζεηο ην εξσηεκαηνιφγην ησλ πεπνηζήζεσλ (ίδην κε ην αξρηθφ-

εξσηεκαηνιφγην Γ), ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ ηπρφλ αιιαγέο ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. Δμαηξνχληαη 

νη καζεηέο ησλ ηκεκάησλ Α3 θαη Γ3 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ.  
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3.2. Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο θάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη πην θάησ: 

Φάζε 1: ηελ πξψηε θάζε γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηε καζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε κε ζηφρν λα εληνπηζηεί ην πξφβιεκα θαη λα δηαηππσζνχλ ν ζθνπφο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο. Καηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δίλεηαη 

έκθαζε ζε ηξεηο θεληξηθνχο άμνλεο: (α) ζηνλ ζθνπφ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, ζηηο 

ηερληθέο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο κε έκθαζε ζηε 

ρξήζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ζηε ρξήζε ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο, (β) ζηηο πεπνηζήζεηο 

θαη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηα 

καζεκαηηθά, αιιά θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε γεληθφηεξα, θαη (γ) ζε έλλνηεο θαη κεζφδνπο ηεο 

δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ κε έκθαζε ζηηο γαιιφθσλεο πξνζεγγίζεηο θαη ζηα θαηλφκελα 

ζηα νπνία βαζίδεηαη ε παξνχζα έξεπλα. 

Φάζε 2: Ζ δεχηεξε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ ηεο 

έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ησλ 

πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ νδεγψλ 

ζπλέληεπμεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο αλαθνξηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα 

ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη ην καζεκαηηθφ ιάζνο. Καηφπηλ, γίλεηαη δηφξζσζή ηνπο κεηά 

απφ αμηνιφγεζε θαηά ηελ πηινηηθή ηνπο εθαξκνγή. Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία αλαπηχρζεθαλ κε 

βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο θαη ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην επξσπατθφ πξφγξακκα FAMT&L (2013-2016). 

Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή γηα ηα εξσηεκαηνιφγηα Α, Β θαη Γ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

έξεπλα, γίλεηαη ζην επφκελν κέξνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ (κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ-

εξσηεκαηνιφγηα πεπνηζήζεσλ). 

Φάζε 3: ε απηή ηε θάζε γίλεηαη ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο ησλ 

πεπνηζήζεσλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 

παξεκβάζεηο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ παξεκβάζεσλ. Δπίζεο, ζε απηή ηε θάζε ηεο έξεπλαο 

δηεμάγνληαη νη ζπλεληεχμεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο καζεηέο πξηλ αξρίζνπλ νη 

παξεκβάζεηο. Σελ ίδηα πεξίνδν ηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

καζεηψλ ρνξεγνχληαη θαη ζε άιινπο καζεηέο απφ δηάθνξα ζρνιεία ηεο Κχπξνπ. Δπνκέλσο, 

γίλεηαη ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. ΘΕ
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Φάζε 4: ηελ ηέηαξηε θάζε μεθηλά ε εθαξκνγή ηνπ Α κέξνπο ησλ παξεκβάζεσλ, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηξεηο παξεκβάζεηο. Αξρηθά, ζε απηή ηε θάζε γίλεηαη ζρεδηαζκφο ησλ 

ηξηψλ παξεκβάζεσλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο (θνηλνπνίεζε καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο, αλαηξνθνδφηεζε απφ εθπαηδεπηηθφ ζε καζεηή/απφ καζεηή ζε 

εθπαηδεπηηθφ θαη κεηαμχ καζεηψλ, εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ, απηφ-αμηνιφγεζε, 

ρεηξηζκφ ιάζνπο). Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο γίλεηαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ εθάξκνζαλ ηηο παξεκβάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα, γίλεηαη εθαξκνγή ηνπο. Κάζε παξέκβαζε 

έρεη δηάξθεηα 3-6 δηδαθηηθέο πεξηφδνπο (40΄ θάζε δηδαθηηθή πεξίνδνο) θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ πην πάλσ, 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ θαζεκηά. ηηο πξψηεο δχν παξεκβάζεηο γίλεηαη παξαηήξεζε ησλ 

καζεκάησλ, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ θαη ε πηζηή εθαξκνγή 

ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο, ελψ ε ηξίηε παξέκβαζε βηληενζθνπείηαη. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ηξίηεο παξέκβαζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεληεχμεηο ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη ζηηο ηξεηο 

εθπαηδεπηηθνχο (πεξηζζφηεξα γηα ηηο ζπλεληεχμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ, 

παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ην νπνίν αθνξά ζηα κέζα ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ). Δπνκέλσο, ζε απηή ηε θάζε ηεο έξεπλαο γίλεηαη ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ.   

Φάζε 5: ηελ πέκπηε θάζε γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ Β κέξνπο ησλ παξεκβάζεσλ, ζην 

νπνίν αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ην Α κέξνο. Αξρηθά, γίλεηαη ζρεδηαζκφο ησλ ηξηψλ 

παξεκβάζεσλ κε βάζε ηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ 

δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζην Α κέξνο, θαζψο 

επίζεο, γίλεηαη θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα ζρέδηα καζήκαηνο πνπ είραλ λα 

εθαξκφζνπλ ζηηο επφκελεο παξεκβάζεηο. Αθνινπζεί ε εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ, 

παξαηήξεζε ησλ δχν πξψησλ θαη βηληενζθφπεζε ηεο ηξίηεο παξέκβαζεο. Πάιη, θάζε 

παξέκβαζε έρεη δηάξθεηα 3-6 δηδαθηηθέο πεξηφδνπο (40΄) θαη πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

ηερληθψλ δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ πην πάλσ, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

ηελ θαζεκηά. Μεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ παξεκβάζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 

ηειεπηαίεο ζπλεληεχμεηο ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 

παξεκβάζεηο. Έπεηηα, γίλεηαη επαλαρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (εξσηεκαηνιφγην Γ) ησλ 

πεπνηζήζεσλ ζηνπο καζεηέο πνπ δέρηεθαλ παξέκβαζε κε βάζε ηηο ηερληθέο ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Γηα αθφκα κηα θνξά, ζπιιέγνληαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

δεδνκέλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. ΘΕ
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Φάζε 6: Ζ έθηε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ 

απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηξεηο θάζεηο θαη απφ ην επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα FAMT&L 

γηα ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο εξγαζίαο. Ζ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζηα ζηαηηζηηθά παθέηα SPSS θαη CHIC (Classification Hiérarchique, 

Implicative et Cohésitive) (Bodin, Coutourier, & Gras, 2000), ελψ ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζηε ηξαηεγηθή «Θεσξεηηθήο Θεκαηηθήο Αλάιπζεο» (Theoretical 

thematic analysis) (Braun & Clarke, 2006∙ 2012) γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θάζε 

ζπκκεηέρνληα θαη ζηα θαηλφκελα Γηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ – Topaze, Jourdain, Αλαινγία 

– ηνπ Brousseau (ζην Γαγάηζεο & Μαξθέηνο, 2000) γηα ηελ αλάιπζε ησλ βηληενζθνπήζεσλ.  

Φάζε 7: Σελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζεί ε νξγάλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο, ζπδήηεζε θαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, 

κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Αθνχ δηαηππσζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο, ζε απηή ηε θάζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ.   

 

 

3.3. Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Γηα ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο εξγαζίαο έγηλε ζπιινγή πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη πην θάησ. 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν εξσηεκαηνιφγηα 

αμηνιφγεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ (εξσηεκαηνιφγην Α θαη εξσηεκαηνιφγην Γ) θαη 

έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(εξσηεκαηνιφγην Β). Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο παξεκβάζεηο ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην Γ δχν θνξέο γηα ηε ιήςε δεδνκέλσλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

κεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα, ε πξψηε κέηξεζε έγηλε πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πξψηεο 

παξέκβαζεο, ελψ ε δεχηεξε κέηξεζε έγηλε κεηά ην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο παξέκβαζεο ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ νη καζεηέο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έγηλαλ δχν δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο -

πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ- είλαη γηα έιεγρν ηπρφλ αιιαγψλ ζηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ κεηά ηηο παξεκβάζεηο αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο ηερληθέο γηα ηελ 

εθαξκνγή δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ ηάμε ηνπο θαη ηε ζπλεηζθνξά ΘΕ
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ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

«θαηλνηφκεο» -γηα εθείλνπο- ηερληθέο.  

Σα πνηνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρξήζε πνηθηιίαο κεζφδσλ. Παξαδνζηαθά, ηα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο «πεπνίζεζεο» ζε έλα ζέκα έρνπλ ζπιιερζεί είηε 

ξσηψληαο ηα άηνκα γηα ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο εξσηεκαηνινγίσλ ή/θαη 

ζπλεληεχμεσλ είηε κε παξαηεξήζεηο (Solomon & Grimley, 2011). Χζηφζν, θαη νη δχν κέζνδνη 

παξνπζηάδνληαη πξνβιεκαηηθέο: ην λα ζπκπεξάλεη ν εξεπλεηήο ηηο πεπνηζήζεηο ελφο αηφκνπ 

απφ ηηο παξαηεξήζεηο ζηελ ηάμε είλαη ακθηιεγφκελν δήηεκα (Lester, 2002) θαζψο είλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιν, ίζσο θαη αδχλαην λα εξκελεχζεη ηελ εζσηεξηθή, πξνζσπηθή πεπνίζεζε 

απφ ηελ εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά θαη κφλν. Αθφκα θαη νη ζπλεληεχμεηο είλαη πξνβιεκαηηθέο, 

δηφηη ηα άηνκα είλαη πηζαλφλ λα απαληνχλ κε ηξφπν πνπ ηα ίδηα πηζηεχνπλ φηη αλακέλεη ν 

εξεπλεηήο (Creswell, 2003). Μία απφ ηηο ιχζεηο ζε απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη ε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο πνιιαπιέο κεζφδνπο (Lester, 2002∙ McDonough, 2004). Γηα 

παξάδεηγκα, κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ δηαθνξεηηθψλ κεηξήζεσλ κε ηε ρξήζε ζπλέληεπμεο θαη 

παξαηήξεζεο ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο (Solomon & Grimley, 2011). 

θνπφο ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ είλαη λα δηεξεπλεζεί 

θαηά πφζν βνεζεηηθέο είλαη νη ηερληθέο γηα ηελ εθαξκνγή δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο παξεκβάζεηο θαη πνηεο ηερληθέο είλαη ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα ζε θάζε 

νκάδα καζεηψλ δηαθνξεηηθήο επίδνζεο θαη πνηεο ηερληθέο είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ. 

πσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, πξαγκαηνπνηνχληαη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ ηφζν απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ, ηη ηνπο βνήζεζε, θαηά πφζν ήηαλ ελδηαθέξνπζα ε θάζε 

ηερληθή, θ.ιπ. Οη ζπλεληεχμεηο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ παξεκβάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη αξρηθέο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα ζπγθξηζνχλ κε απηέο 

κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, αιιά θαη γηα ζθνπνχο ηξηγσλνπνίεζεο∙ λα δνχκε, δειαδή, 

αλ νη απφςεηο πνπ εθθξάδνπλ νη καζεηέο ζηε ζπλέληεπμε ζπκθσλνχλ κε απηά πνπ απάληεζαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην Γ. 

ζνλ αθνξά ζηηο παξαηεξήζεηο/βηληενζθνπήζεηο πνπ δηεμάρζεθαλ ζηηο ηάμεηο, απηέο 

πεξηιακβάλνληαη ηφζν ζην πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο φζν θαη ζην δεχηεξν (θάζεηο 4 θαη 5 

αληίζηνηρα). Απηφ εμππεξεηεί ηνπο παξαθάησ ζθνπνχο ηεο έξεπλαο: 

i. λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ππάξρνπλ θαηάιιειεο/κε θαηάιιειεο θαη εθαξκφζηκεο/κε 

εθαξκφζηκεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



89 

δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ αλάκεζα ζηηο 

δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, θαη 

ii. λα εμεηαζηεί ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο ηφζν απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο. 

 

3.3.1. Δξσηεκαηνιόγην πεπνηζήζεσλ Α (καζεηώλ) 

Σν εξσηεκαηνιφγην Α (βιέπε Παξάξηεκα 2) γηα ηε κειέηε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ 

πάξζεθε απηνχζην απφ ην επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Formative Assessment of 

Mathematics Teaching and Learning (FAMT&L), ην νπνίν δηεξεπλά ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

γεληθφηεξα. Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Α, έγηλε κεηάθξαζή ηνπ ζηηο ηέζζεξηο 

γιψζζεο (ειιεληθά, ηηαιηθά, γαιιηθά θαη νιιαλδηθά) θη έπεηηα ρνξεγήζεθε ζηνπο καζεηέο ηνπ 

γπκλαζίνπ ζηηο ηέζζεξηο ρψξεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην νξγαλψλεηαη ζε δχν κέξε. ην Μέξνο Α 

πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ καζεηψλ (θχιν, ηάμε, 

ζρνιείν). ην Μέξνο Β πεξηιακβάλνληαη 44 δειψζεηο, ζηηο νπνίεο νη καζεηέο πξέπεη λα 

εθθξάζνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο βάζεη θιίκαθαο Likert, κε ην 1 λα εθθξάδεη ην 

κηθξφηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο θαη ην 4 λα αληηζηνηρεί ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο. Γηα 

αχμεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξγαιείνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο θάπνηεο αξλεηηθέο 

δειψζεηο. Οη 44 απηέο δειψζεηο νκαδνπνηνχληαη κε βάζε 4 εξεπλεηηθνχο άμνλεο: ηνλ ζθνπφ, 

ηηο ηερληθέο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε.  

Δηδηθφηεξα νη δειψζεηο 1–10 (κεηαβιεηή P – Purpose) αληηζηνηρνχλ ζηνλ 1
ν
 άμνλα, ν 

νπνίνο εθθξάδεη ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ άμνλα, 

απνηειεί ε δήισζε «κεξηθέο αμηνινγήζεηο εμππεξεηνχλ κφλν γηα λα δείμνπλ απηά πνπ 

θαηάιαβα ζηα καζεκαηηθά θαη φρη γηα ην βαζκφ ζηνλ έιεγρν κνπ».  

Οη εξσηήζεηο 11–17 (κεηαβιεηή T – Techniques) νκαδνπνηνχληαη ζηνλ 2
ν
 άμνλα, ν 

νπνίνο αληηζηνηρεί ζηηο ηερληθέο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, ελψ ζηνλ 3
ν
 άμνλα, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο αληηζηνηρνχλ νη δειψζεηο 18–23 (κεηαβιεηή 

R – Results). Ο ηξίηνο άμνλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιάκβαλε επίζεο εξσηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά (κεηαβιεηέο R1-R6). Ζ δήισζε «ν 

θαζεγεηήο κνπ θάλεη ζρφιηα ζην δηνξζσκέλν κνπ δηαγψληζκα ζηα καζεκαηηθά, γηα λα κνπ 

επηζεκάλεη απηά πνπ έθαλα θαιά/ζσζηά» εκπίπηεη ζηνλ 2
ν
 άμνλα δηεξεχλεζεο, ελψ ε δήισζε ΘΕ
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«δηνξζψλνληαο ηα ιάζε κνπ θαηαιαβαίλσ θαιχηεξα κηα καζεκαηηθή έλλνηα» ζηνλ ηξίην 

άμνλα.  

ηνλ ηειεπηαίν άμνλα πεξηιακβάλνληαη νη δειψζεηο 24–44 (κεηαβιεηή S – 

Stakeholders), νη νπνίεο κειεηνχλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ 

δηαθφξσλ εκπιεθφκελσλ ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνί). 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ άμνλα, απνηειεί ε δήισζε «νη γνλείο κνπ θάλνπλ ζρφιηα 

γηα ην δηνξζσκέλν κνπ δηαγψληζκα ζηα καζεκαηηθά, αζρέησο αλ πήξα ρακειφ ή ςειφ 

βαζκφ». 

 

3.3.2. Δξσηεκαηνιόγην πεπνηζήζεσλ Β (εθπαηδεπηηθώλ) 

Σν εξσηεκαηνιφγην Β (βιέπε Παξάξηεκα 3) αθνξά ηε κειέηε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα FAMT&L θαη 

νξγαλψλεηαη ζε δχν κέξε. ην Μέξνο Α πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (θχιν, ειηθία, εθπαίδεπζε, δηδαθηηθή εκπεηξία, 

θ.ιπ.). ηα Μέξε Β-Σ πεξηιακβάλνληαη 54 δειψζεηο, ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη 

λα εθθξάζνπλ ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο βάζεη θιίκαθαο Likert, κε ην 1 λα εθθξάδεη ην 

κηθξφηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο θαη ην 4 λα αληηζηνηρεί ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο. ην 

Μέξνο Ε δφζεθαλ 16 δειψζεηο πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα δειψζνπλ θαηά πφζν ζα 

ηνπο ελδηέθεξε λα παξαθνινπζήζνπλ ην αληίζηνηρν εξγαζηήξην επηκφξθσζεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη, ζε πηζαλή κειινληηθή ηνπο θαηάξηηζε. Γηα αχμεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ 

εξγαιείνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο θάπνηεο αξλεηηθέο δειψζεηο. πλνιηθά, νη 70 απηέο 

δειψζεηο νκαδνπνηνχληαη κε βάζε 5 εξεπλεηηθνχο άμνλεο: ηνλ ζθνπφ, ηηο ηερληθέο, ηα 

απνηειέζκαηα, ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Δηδηθφηεξα νη δειψζεηο 1–10 (κεηαβιεηή P – Purpose) αληηζηνηρνχλ ζηνλ 1
ν
 άμνλα, ν 

νπνίνο εθθξάδεη ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα δειψζεσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζε απηφλ ηνλ άμνλα είλαη «ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ παξά ζηε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα θηάζνπλ ζε απηέο» θαη «ν ζθνπφο 

ηεο δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα βειηησζνχλ ζηα 

καζεκαηηθά».  

Οη εξσηήζεηο 11–31 (κεηαβιεηή T – Techniques) νκαδνπνηνχληαη ζηνλ 2
ν
 άμνλα, ν 

νπνίνο αληηζηνηρεί ζηηο ηερληθέο γηα εθαξκνγή δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαη πεξηιακβάλεη ΘΕ
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δειψζεηο φπσο «Γηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζεκαίλεη λα δίλεηο εξγαζίεο ζηα καζεκαηηθά, 

ρσξίο απαξαίηεηα λα βαζκνινγνχληαη». 

Ο 3
νο

 άμνλαο αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο κε 

έκθαζε ζηε ρξήζε ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά (κεηαβιεηέο R8-R19), φπσο νη δειψζεηο «ε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί απνθεχγνπλ ηε 

βαζκνιφγεζε θαη ηα ζρφιηα πνπ θαλεξψλνπλ ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε 

κε ππφινηπνπο» θαη «ηα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο κειεηνχλ θαη 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ηα καζεκαηηθά». ε απηφλ ηνλ άμνλα αληηζηνηρνχλ νη δειψζεηο 32–50 

(κεηαβιεηή R – Results).  

ηνλ ηέηαξην άμνλα πεξηιακβάλνληαη νη δειψζεηο 51–54 (κεηαβιεηή S – 

Stakeholders), νη νπνίεο κειεηνχλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν 

ησλ δηαθφξσλ εκπιεθφκελσλ ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (καζεηέο, γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνί). Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα δειψζεσλ απηνχ ηνπ άμνλα, απνηεινχλ νη δειψζεηο 

«ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε δίλεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα αμηνινγήζνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο» θαη «ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε δίλεη απηά απνηειέζκαηα πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ηα κνηξαζηνχλ κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο». 

ηνλ ηειεπηαίν άμνλα, νη δειψζεηο 55-70 (κεηαβιεηή TR - Training) κειεηνχλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα επηκφξθσζεο, ζε 

πηζαλή κειινληηθή ηνπο θαηάξηηζε, φπσο ε «ρξήζε ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ» θαη «εηεξν-αμηνιφγεζε καζεηψλ». 

 

3.3.3. Δξσηεκαηνιόγην πεπνηζήζεσλ Γ (καζεηώλ) 

Σν εξσηεκαηνιφγην Γ (βιέπε Παξάξηεκα 4) πνπ ρνξεγήζεθε αξγφηεξα κφλν ζε Κχπξηνπο 

καζεηέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπο, βαζίζηεθε ζηελ αλάιπζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηεο 

Κχπξνπ (Γαγάηζεο Αζαλάζηνο, Υξπζάλζνπ Παξαζθεπή, Υξηζηνδνχινπ Θενδψξα) θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Formative Assessment of 

Mathematics Teaching and Learning (FAMT&L). Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ 

απνηέιεζαλ, επίζεο, ηελ πηινηηθή θάζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φπνπ ζηε ζπλέρεηα δνκήζεθε 

ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα δηνξζσκέλν εξσηεκαηνιφγην θαη ζε θαηεγνξίεο ζεκαληηθέο γηα ην 

θαηλφκελν πνπ κειεηάηαη ζηελ έξεπλα. Σν δηνξζσκέλν εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε αθφηνπ 

έγηλε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζε καζεηέο γπκλαζίνπ. Γηα ην εξσηεκαηνιφγην Γ ΘΕ
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δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηηο ίδηεο αθξηβψο 

δειψζεηο (αιιά κε δηαθνξεηηθή ζεηξά), ψζηε λα εμαζθαιηζηεί θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ 

απαληήζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο δελ παξνπζίαδαλ ην ίδην ελδηαθέξνλ 

ζπκπιήξσζεο απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηψληαο θιίκαθα Likert απφ ην 1-4 (π.ρ. 1–

δηαθσλψ απφιπηα, 2–δηαθσλψ, 3–ζπκθσλψ, 4–ζπκθσλψ απφιπηα). 

Σν εξσηεκαηνιφγην Γ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα εζηηάδεη ζε έμη άμνλεο. 

Ο πξψηνο άμνλαο (κεηαβιεηή P - Purpose) εξεπλά ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα 

ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ δήισζε «ε αμηνιφγεζε εληνπίδεη ηηο θαιέο κνπ δεμηφηεηεο ζηα 

καζεκαηηθά» είλαη έλα παξάδεηγκα ησλ δειψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ ηνλ άμνλα. 

Ο δεχηεξνο άμνλαο δηεξεπλά ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ε 

νπνία είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηερληθέο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Ο άμνλαο 

απηφο απνηειείηαη απφ δειψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: (α) αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

δίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην καζεηή (κεηαβιεηή Fts – Feedback from teacher to student) 

(π.ρ. «ηαλ ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ, κνχ δίλεη ζπρλά πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφνδν κνπ, 

θαηαιαβαίλσ θαιχηεξα ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο»), (β) αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

(ν έλαο ζηνλ άιινλ) - αλαηξνθνδφηεζε απφ ζπλνκειίθνπο (κεηαβιεηή Peer – Feedback 

between students) (π.ρ. «Πξνηηκψ λα κε ζπδεηψ ηηο ιχζεηο κνπ ζηα καζεκαηηθά κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ, γηα λα απνθχγσ ηα αξλεηηθά ηνπο ζρφιηα»), θαη (γ) αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

δίλεηαη απφ ην καζεηή ζηνλ εθπαηδεπηηθφ (κεηαβιεηή Fst - Feedback from student to teacher) 

(π.ρ. «Δίλαη απαξαίηεην ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο λα ιέσ ηηο απνξίεο πνπ έρσ απφ ην κάζεκα 

ζηνλ/ζηελ θαζεγεηή/ηξηα κνπ»). Ζ αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ πεξηιακβάλεη ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε, ε νπνία είλαη κία απφ ηηο ηερληθέο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο. 

Ο ηξίηνο άμνλαο (κεηαβιεηή UE – Use of error) ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ιάζνπο 

ζηελ ηάμε ησλ καζεκαηηθψλ ηφζν απφ ηνπο καζεηέο φζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Οη 

πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο απφ ηνπο ηδίνπο (κεηαβιεηή 

UEs - Use of error from the student) κεηξηέηαη κε δειψζεηο φπσο «δηνξζψλνληαο ηα ιάζε κνπ 

κφλνο/ε κνπ θαηαιαβαίλσ θαιχηεξα κία καζεκαηηθή έλλνηα». κνηα, νη πεπνηζήζεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (κεηαβιεηή UEt - Use 

of error from the teacher) δηεξεπλάηαη κε δειψζεηο φπσο «ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηα ιάζε κνπ γηα λα κε βνεζήζεη λα μεπεξάζσ ηηο δπζθνιίεο κνπ ζηα 

καζεκαηηθά». Άιιεο δειψζεηο φπσο «φηαλ ζπδεηψ ηα ιάζε κνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, έρσ 
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πεξηζζφηεξα θίλεηξα λα ζπκκεηέρσ ζην κάζεκα» ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εμεηάζνπλ ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ιάζνπο κεηαμχ ησλ καζεηψλ (κεηαβιεηή UEbs - 

Use of error between the students). Απηή ε δηάζηαζε ηνπ ηξίηνπ άμνλα πεξηιακβάλεη 

δειψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηε 

δηακνξθσηηθή ρξήζε ησλ ιαζψλ ζηα καζεκαηηθά. 

Ο ηέηαξηνο άμνλαο (κεηαβιεηή Self – Self-assessment) απνηειείηαη απφ δειψζεηο πνπ 

εμεηάδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ απηφ-αμηνιφγεζε, ε νπνία είλαη αθφκα κία 

ηερληθή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Μηα απφ ηηο δειψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζε απηφλ ην 

άμνλα είλαη ε εμήο: «ε απηφ-αμηνιφγεζε δελ κε βνεζά λα αληηκεησπίζσ ηηο δπζθνιίεο κνπ 

ζηα καζεκαηηθά». 

Ο πέκπηνο άμνλαο (κεηαβιεηή LgSc – Learning goals and success criteria) 

πεξηιακβάλεη δειψζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή 

ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο. ε 

απηφλ ηνλ άμνλα πεξηιακβάλνληαη δειψζεηο φπσο «φηαλ αμηνινγνχκαη ζηα καζεκαηηθά, 

πξνηηκψ λα γλσξίδσ ηη αλακέλεη ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ απφ εκέλα λα θάλσ» ή «φηαλ 

γλσξίδσ ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, ζπκκεηέρσ πεξηζζφηεξν ζην κάζεκα». 

Ο ηειεπηαίνο άμνλαο (κεηαβιεηή SaG – Summative assessment and grades) 

πεξηιακβάλεη δειψζεηο, νη νπνίεο δηεξεπλνχλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

ηειηθή/αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε θαη ηνπο βαζκνχο. Απηφο ν άμνλαο πεξηιακβάλεη δειψζεηο 

φπσο «κέζα απφ ην δηαγψληζκα βιέπσ ηηο δπζθνιίεο κνπ ζηα καζεκαηηθά» ή «ην λα είζαη 

επηηπρήο ζηα καζεκαηηθά ζεκαίλεη λα έρεηο θαινχο βαζκνχο ζην δειηίν πξνφδνπ». 

 

3.3.4. Οδεγνί ζπλεληεύμεσλ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ 

Οη νδεγνί ζπλέληεπμεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ παξεκβάζεσλ (βιέπε Παξαξηήκαηα 5 θαη 6) 

ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηξεηο άμνλεο πνπ εζηηάδνληαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, αληίζηνηρα, γηα ηνλ ζθνπφ, ηηο ηερληθέο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ, έλα κέξνο ησλ ζπλεληεχμεσλ δηεξεπλά ηηο 

απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην καζεκαηηθφ ιάζνο, κε εζηίαζε ζηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ 

ηα ιάζε ζηα καζεκαηηθά θαη ζηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπο. Έκθαζε δίλεηαη, επίζεο, ζηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ δηεξεπλψληαη ζηηο παξεκβάζεηο 

(θνηλνπνίεζε καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, αλαηξνθνδφηεζε, εηεξν-

αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ, απηφ-αμηνιφγεζε). πλεληεχμεηο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ΘΕ
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παξεκβάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθάξκνζαλ ηηο παξεκβάζεηο 

θαη ζε 15 καζεηέο (νθηψ «δπλαηνχο» καζεζηαθά καζεηέο θαη επηά «αδχλαηνπο») απφ απηνχο 

πνπ δέρηεθαλ παξέκβαζε, ζχλνιν πξαγκαηνπνηήζεθαλ 18 ζπλεληεχμεηο.  

 

3.3.5. πλεληεύμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ 

Παξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο παξεκβάζεηο, εληνχηνηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ 

(βιέπε Παξαξηήκαηα 7 θαη 8), γηα λα κειεηεζνχλ νη απφςεηο ηνπο γηα ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα καζήκαηά ηνπο θαη φρη εξσηεκαηνιφγηα. Ο ιφγνο πνπ επηιέγεθε λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεληεχμεηο είλαη δηφηη κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο δίλνληαη πνιιέο επθαηξίεο 

γηα δηεπθξηλίζεηο θαη απνθεχγνληαη παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο (Cohen, Manion & 

Morrison, 2008). Δπίζεο, κε ηε ζπλέληεπμε ππάξρνπλ επθαηξίεο γηα εκβάζπλζε κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη κεγαιχηεξνο πινχηνο πιεξνθνξηψλ παξά απφ έλα εξσηεκαηνιφγην. 

Δθηφο απηνχ, κε ηε ζπλέληεπμε πεξηνξίδνπκε ηηο πηζαλφηεηεο νη καζεηέο λα απαληνχλ ηπραία 

θαη απεξίζθεπηα, δηφηη ζα πξέπεη λα αηηηνινγνχλ ηηο απφςεηο ηνπο. ιεο νη ζπλεληεχμεηο είλαη 

αηνκηθέο θαη καγλεηνθσλνχληαη. πγθεθξηκέλα, νη ζπλεληεχμεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο: κεηά ηελ ηξίηε παξέκβαζε θαη κεηά ηελ έθηε παξέκβαζε, 

φπνπ είλαη θαη ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. Δπίζεο, νη ζπλεληεχμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ είλαη εκηδνκεκέλεο νχησο ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα δεηεζνχλ 

δηεπθξηλήζεηο φπνπ ρξεηαζηεί θαη λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε 

αηφκνπ. Σα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζε απηέο ηηο ζπλεληεχμεηο έρνπλ πξνθαζνξηζηεί, φπσο 

θαη νη εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη (ζε γεληθέο γξακκέο). Χζηφζν, ε αθξηβήο δηαηχπσζε ησλ 

εξσηήζεσλ πξνζαξκφζηεθε αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ζπλεληεπμηαδφκελνπ θαη 

ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ απαηηνχληαλ αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ ζε θάζε εξψηεζε. 

 

3.3.6. Μέζνδνο παξαηήξεζεο-βηληενζθόπεζεο 

ηα πιαίζηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμη παξεκβάζεηο ζε επηά δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα απφ ηελ Α, Β θαη Γ γπκλαζίνπ. Κάζε παξέκβαζε είρε δηάξθεηα 3-6 δηδαθηηθέο 

πεξηφδνπο (40΄) αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο θαη ηελ έλλνηα πνπ 

δηδαζθφηαλ θαη πεξηιάκβαλε ηελ εθαξκνγή πέληε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (θνηλνπνίεζε καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, 

αλαηξνθνδφηεζε απφ εθπαηδεπηηθφ ζε καζεηή/απφ καζεηή ζε εθπαηδεπηηθφ θαη κεηαμχ ΘΕ
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καζεηψλ, εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ, απηφ-αμηνιφγεζε, ρεηξηζκφ ιάζνπο) 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ θαζεκηά. Οη ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ήηαλ ίδηεο ζε φια ηα 

ηκήκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο παξεκβάζεηο. Σα επηά ηκήκαηα παξαηεξήζεθαλ ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, κε δχν κήλεο δηαθνξά απφ ην ηέινο ηεο πξψηεο θάζεο 

κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δεχηεξεο θάζεο. ε θάζε θάζε παξαηήξεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο 

παξεκβάζεηο θαη ε κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα θάζε θάζεο ήηαλ ζπλνιηθά 18 δηδαθηηθέο 

πεξίνδνη γηα θάζε ηκήκα. Ζ παξαηήξεζε θάζε δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ερνγξαθείηαη θαη 

ιακβάλεηαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο ζεκεηψζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο 

ηάμεο. 

ιεο νη παξεκβάζεηο παξαηεξήζεθαλ κε ηελ παξνπζία ηεο εξεπλήηξηαο ζηελ θάζε 

ηάμε, νχησο ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ 

πηζαλφλ λα δηαθχγνπλ ηεο πξνζνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ (γηα λα ηα αλαθέξνπλ ζηε 

ζπλέληεπμε αξγφηεξα) ή πνπ ζεσξνχληαη αζήκαληα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ή αθφκα θαη 

γεγνλφησλ γηα ηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο δελ ζα ήζειαλ λα κηιήζνπλ. Δπηπιένλ, κέζα απφ 

ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο πξνέθππηαλ δεηήκαηα γηα ηα νπνία δελ είρακε ππφςε θαη 

ζέιακε λα ζπδεηήζνπκε αξγφηεξα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπίζεο, παξαδείγκαηα ησλ 

ηερληθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πην θαηαλνεηά απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκβάληα απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ ηάμε.  

Γηα ηελ απνθπγή ησλ άβνισλ ζπλαηζζεκάησλ απφ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε 

γλσξηκία κε ηελ εξεπλήηξηα πεξίπνπ έλα κήλα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ παξεκβάζεσλ, φηαλ 

άξρηζαλ νη ζπλεληεχμεηο, ελψ νη βηληενθάκεξεο ηνπνζεηνχληαλ θιεηζηέο ζε θάζε ηάμε απφ ηελ 

πξψηε παξέκβαζε, νχησο ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ χπαξμε ηνπο κέρξη 

ηελ ηξίηε παξέκβαζε φπνπ νη βηληενθάκεξεο ζα ήηαλ αλακκέλεο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία 

αθνινπζήζεθε θαη γηα ηηο δχν θάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ. πλνιηθά, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ 

βηληενζθνπήζεσλ θαη απφ ηηο δχν θάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ 10 δηδαθηηθέο πεξίνδνη γηα 

θάζε ηκήκα. Αλαιπηηθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 24 βηληενζθνπήζεηο ζηελ πξψηε θάζε 

ησλ παξεκβάζεσλ θαη 30 βηληενζθνπήζεηο ζηε δεχηεξε θάζε ησλ παξεκβάζεσλ. Οη 

δηδαθηηθέο πεξίνδνη ζηηο νπνίεο νη καζεηέο πνπ δέρηεθαλ παξέκβαζε βηληενζθνπήζεθαλ ήηαλ 

θαη γηα ηηο δχν θάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ, 32 γηα ηελ Α ηάμε (11-Α θάζε, 21-Β θάζε), 8 γηα 

ηε Β ηάμε (5-Α θάζε, 3-Β θάζε) θαη 14 γηα ηε Γ ηάμε (8-Α θάζε, 6-Β θάζε). Χζηφζν, 

ζπλνιηθά νη πεξίνδνη πνπ νη καζεηέο δέρηεθαλ παξέκβαζε ήηαλ 74 γηα ηελ Α ηάμε (36-Α 

θάζε, 38-Β θάζε), 24 γηα ηε Β ηάμε (14-Α θάζε, 10-Β θάζε) θαη 48 γηα ηε Γ ηάμε (27-Α 

θάζε, 21-Β θάζε). 
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3.4. Γηδαθηηθέο Παξεκβάζεηο 

 

3.4.1. Καηάξηηζε εθπαηδεπηηθώλ-Τιηθό επηκόξθσζεο 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο παξεκβάζεηο, έγηλαλ ζπλαληήζεηο 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο παξέκβαζεο, νη νπνίεο εζηίαζαλ ζε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, ηνλ ζθνπφ ηεο, ηηο ηερληθέο πνπ ηελ 

απνηεινχλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη 

πξνβιήζεθαλ βίληεν (teaching channel-βιέπε Παξάξηεκα 9) πνπ παξνπζηάδνπλ πψο κπνξνχλ 

λα εθαξκνζηνχλ νη ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηηο παξεκβάζεηο. ε απηέο ηηο 

ζπλαληήζεηο έγηλαλ ππνδείμεηο γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ ζπλαληήζεηο κε ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 

παξεκβάζεηο, έγηλαλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχζαλ ζηηο 

παξεκβάζεηο. Δπίζεο, φιεο νη εθπαηδεπηηθνί επηκνξθψζεθαλ γηα θάζε ζρέδην καζήκαηνο πνπ 

είραλ λα δηδάμνπλ κε έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θιήζεθαλ λα εθαξκφζνπλ, ψζηε λα 

εκπιέμνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηηο ππφ δηεξεχλεζε ηερληθέο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

3.4.2. Γηδαθηηθέο Παξεκβάζεηο – Σερληθέο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο 

Oη ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο 

αμηνιφγεζεο, θαη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο παξεκβάζεηο, επηιέγεθαλ κε βάζε ηε 

βηβιηνγξαθία. Γειαδή, επηιέγεθαλ απηέο πνπ είλαη θνηλέο ζηηο δηάθνξεο ιίζηεο ηερληθψλ πνπ 

πξνηείλεη ε εξεπλεηηθή θνηλφηεηα (π.ρ. Cauley & McMillan, 2010∙ GTCE, 2011∙ Kyriakides & 

Campbell, 1999). Οη πην βαζηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ 

δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο θαη πξνηείλνληαη απφ ηνπο πιείζηνπο εξεπλεηέο 

είλαη ε ηερληθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (π.ρ. Black & Wiliam, 2009∙ Clark, 2010∙ Turner, 

Warzon & Christensen, 2010), ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο (π.ρ. Black & Wiliam, 2009∙ Cauley & 

McMillan, 2010), ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ (π.ρ. Clark, 2010∙ GTCE, 2011), 

ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ζηνπο καζεηέο (π.ρ. Cauley & McMillan, 2010∙ 

Turner, Warzon & Christensen, 2010) θαη ηεο θνηλνπνίεζεο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ζηνπο 

καζεηέο (π.ρ.Clark, 2010∙ Sally Brown, 2004). Παξά ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ πην πάλσ 

ηερληθψλ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ ιάβνπκε ππφςε ζηελ 

έξεπλά καο ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη 

καζεηέο ην καζεκαηηθφ ιάζνο ζηελ ηάμε ηνπο. Ζ αλάιπζε θαη ρξήζε ηνπ ιάζνπο απνηειεί 
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έλα βαζηθφ θαη ζεκαληηθφ κέξνο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη είλαη κία απφ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ καζεκαηηθψλ (Peng & Luo, 2009). 

Πην θάησ πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο, δειαδή, νη ηερληθέο κε ηηο νπνίεο εθαξκφζηεθαλ νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

Ζ εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζηνπο καζεηέο ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα κε ηα 

νπνία ζα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Ζ ίδηα ή θάπνηνο καζεηήο δηαβάδεη κεγαιφθσλα ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, θαη γηα θάζε ζηφρν δηαβάδεη ηα θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνχλ 

νη καζεηέο κέρξη ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο γηα λα ζεσξεζεί φηη 

πέηπραλ ηνλ ζηφρν ηνπο καζήκαηνο. Καηφπηλ, ε εθπαηδεπηηθφο παξαδίδεη ηελ θαηλνχξηα 

έλλνηα θαη δείρλεη παξαδείγκαηα αζθήζεσλ ζηνπο καζεηέο βαζηζκέλε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο 

πνπ ηνπο δφζεθαλ πξνεγνπκέλσο ή βαζίδεηαη ζηηο αζθήζεηο πνπ ε ίδηα ηνπο αλαζέηεη γηα 

εθαξκνγή θαη εμάζθεζε ηεο θαηλνχξηαο έλλνηαο, ψζηε λα ηνπο επηζεκάλεη ζε απηέο ηα 

θξηηήξηα πνπ ηηο θαζηζηνχλ επηηπρψο επηιπκέλεο. 

 

Απηό-αμηνιόγεζε 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο επηηπγράλεηαη άηππα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε ησλ θαξηψλ θφθθηλν-πνξηνθαιί-πξάζηλν (κε ηα 

«θψηα ηξνραίαο» φπσο ζα νλνκάδεηαη απφ ηψξα θαη ζην εμήο ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή). Οη 

καζεηέο έρνπλ ν θαζέλαο μερσξηζηά ηα δηθά ηνπ θψηα ηξνραίαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρξεηαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο γηα λα 

εθθξάζνπλ ηπρφλ απνξίεο ή παξαλνήζεηο γηα ην πεξηερφκελν πνπ δηδάζθεηαη. πγθεθξηκέλα, 

ν καζεηήο πςψλνληαο ηελ πξάζηλε θάξηα, δείρλεη φηη θαηάιαβε ην πεξηερφκελν πνπ 

δηδάζθεηαη θαη ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζπλερίζεη. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ πνξηνθαιηά 

θάξηα δείρλεη ζηελ εθπαηδεπηηθφ κηα αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ θαηαλφεζή ηνπ γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο θαηλνχξηαο έλλνηαο νχησο ψζηε λα ηνπ δνζνχλ δηεπθξηλίζεηο ζε απηά πνπ δελ 

έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο. Με ηελ θφθθηλε θάξηα, ν καζεηήο δείρλεη ζηελ εθπαηδεπηηθφ φηη δελ 

έρεη θαηαλνήζεη θαζφινπ ην θαηλνχξην πεξηερφκελν θαη φηη πξέπεη λα ην δηδαρηεί μαλά. Με ηε 

κέζνδν ησλ θψησλ ηξνραίαο επηηπγράλνληαη ηαπηφρξνλα δχν ηερληθέο ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο: α) νη καζεηέο αλαζηνράδνληαη γηα ηε δηθή ηνπο γλψζε θαη θαηαλφεζε, 

αμηνινγνχλ θαηά πφζν έρνπλ θαηαλνήζεη ή φρη νη ίδηνη ην πεξηερφκελν πνπ δηδάζθεηαη θαη ΘΕ
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δείρλνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθφ ην επίπεδν ηεο θαηαλφεζήο ηνπο. Γειαδή, θάλνπλ απηφ-

αμηνιφγεζε. Καη β) καζεηέο δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηελ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ην θαηά 

πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ, ψζηε λα 

βνεζήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθφ λα απνθαζίζεη πψο ζα πξνρσξήζεη ζην κάζεκα θαη ηη 

αλαπξνζαξκνγέο ζα θάλεη πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ηνπο καζεηέο 

λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο θαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηηο παξαλνήζεηο ηνπο.  

Σππηθά, ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε δχν 

ζπγθεθξηκέλσλ θχιισλ εξγαζίαο. Σν πξψην νλνκάδεηαη «Κάξηα εμφδνπ 3-2-1» ζην νπνίν νη 

καζεηέο έρνπλ λα ζπκπιεξψζνπλ 3 πξάγκαηα πνπ θαηάιαβαλ απφ ην κάζεκα,  2 πξάγκαηα 

πνπ βξήθαλ ρξήζηκα/ελδηαθέξνληα ή φρη (θάηη πνπ ηνπο άξεζε ή δελ ηνπο άξεζε απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ έγηλε ην κάζεκα-καζεζηαθνί ζηόρνη θαη θξηηήξηα επηηπρίαο, απηό-αμηνιόγεζε, θώηα 

ηξνραίαο) θαη 1 εξψηεζε πνπ είραλ (θάηη πνπ δελ θαηάιαβαλ). ην δεχηεξν θχιιν εξγαζίαο, 

νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπκπιεξψλνπλ έλαλ πίλαθα, φπνπ γηα θάζε θξηηήξην επηηπρίαο πνπ 

είραλ λα πεηχρνπλ απφ ην πξψην κάζεκα ηεο θαηλνχξηαο έλλνηαο πνπ δηδάρηεθαλ, ζεκεηψλνπλ 

ζε πην βαζκφ ληψζνπλ φηη ην έρνπλ θαηαλνήζεη (πνιχ θαιά, αξθεηά θαιά, ιίγν, θαζφινπ).  

Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα ππάξρνπλ δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν πνπ έγηλε ην κάζεκα θαη 

ηηο θαηλνχξηεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γηα λα δειψζνπλ νη καζεηέο θαηά πφζν ήηαλ 

ρξήζηκεο ή φρη, δχζθνιεο ή εχθνιεο. Κάησ απφ ηνλ πίλαθα κπνξνχλ λα γξάςνπλ ηπρφλ 

απνξίεο πνπ έρνπλ απφ ην κάζεκα. Με ηνλ ίδην ηξφπν, νη καζεηέο κε ηα ζπγθεθξηκέλα θχιια 

εξγαζίαο παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηελ εθπαηδεπηηθφ ηφζν γηα ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο 

απνξίεο ηνπο φζν θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ παξαδφζεθε ην κάζεκα, ψζηε λα ηε βνεζήζνπλ γηα 

λα νξγαλψζεη ην επφκελν ηεο κάζεκα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο.  

 

Δηεξν-αμηνιόγεζε κεηαμύ καζεηώλ 

Ζ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο θχιινπ 

εξγαζίαο, ζην νπνίν νη καζεηέο θαινχληαη λα επηιχζνπλ αξρηθά 1-3 αζθήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

έλλνηα πνπ δηδάρηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα 1 ή 2 καζήκαηα θη έπεηηα λα ην αληαιιάμνπλ κε ηνλ 

δηπιαλφ ηνπο. Οη ζσζηέο ιχζεηο ησλ αζθήζεσλ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο είηε ζε θπιιάδην είηε 

ζηνλ πίλαθα απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα δηνξζψζνπλ ηηο αζθήζεηο ηνπ 

ζπκκαζεηή ηνπο κε βάζε ηηο ζσζηέο ιχζεηο. πγθεθξηκέλα, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα 

εληνπίζνπλ ηα ιάζε ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο, λα ηνπ ηα εμεγήζνπλ πεξηγξάθνληάο ηνπ πψο ζα 

έπξεπε λα ιπζεί ε άζθεζε γηα λα ήηαλ ζσζηή θαη ζην ηέινο λα ηνπ δψζνπλ έλαλ βαζκφ. ην ΘΕ
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θχιιν εξγαζίαο πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη καζεηέο, αλαγξάθνληαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο (ή 

αιιηψο αμηνιφγεζεο) ησλ αζθήζεσλ θαη ηηο κνλάδεο κε ηηο νπνίεο ζα αμηνινγνχλ θάζε 

θξηηήξην. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο επηζηξέθνπλ ην δηνξζσκέλν θχιιν εξγαζίαο ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο γηα λα δεη ν θαζέλαο ηα ιάζε ηνπ. ε απηφ ην ζεκείν, νη καζεηέο ζπδεηνχλ 

κεηαμχ ηνπο ηα ιάζε ηνπο θαη ν έλαο εμεγά ζηνλ άιινλ πψο ζα έπξεπε λα ιπζεί ε άζθεζε γηα 

λα είλαη ζσζηή. ε πεξίπησζε φπνπ θαη νη δχν καζεηέο έρνπλ ην ίδην ιάζνο δεηνχλ βνήζεηα 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ, γηα λα ην εμεγήζεη θαη ζηνπο δχν. Μέζα απφ απηή ηε κέζνδν, νη 

καζεηέο, λαη κελ εκπιέθνληαη κε ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, αιιά απηή ζπλεπάγεηαη 

επηπιένλ ηερληθέο φπσο ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ δίλεηαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ν ηξφπνο πνπ 

νη ίδηνη νη καζεηέο ρεηξίδνληαη ηα ιάζε ζηα καζεκαηηθά. Απηφ, δηφηη νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα 

εξκελεχζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ηα ιάζε ηνπ, αιιά θαη νη ίδηνη 

ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπλ ηα δηθά ηνπο ιάζε αθφηνπ ηνπο επηζηξαθεί ην δηνξζσκέλν θχιιν 

εξγαζίαο. Ζ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο επηηπγράλεηαη θαη πξνθνξηθά θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, φηαλ ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ κηα 

άζθεζε πνπ επηιχεη έλαο ζπκκαζεηήο ηνπο ζηνλ πίλαθα θαηά ηελ εθαξκνγή ή ηελ εμάζθεζε 

ηεο θαηλνχξηαο έλλνηαο θαη λα ηνπ εμεγήζνπλ ηπρφλ ιάζε. 

 

Σερληθή αλαηξνθνδόηεζεο 

Ζ ηερληθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη πην 

θάησ: 

(α) Αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ πξνο ηνπο καζεηέο 

Απηφ επηηπγράλεηαη άηππα θάζε θνξά πνπ ε εθπαηδεπηηθφο αληηιακβάλεηαη ηελ χπαξμε 

παξαλνήζεσλ ή δπζθνιηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα πνπ 

δηδάζθεηαη θαη πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο. 

Σππηθά, φκσο, επηηπγράλεηαη αθφηνπ νη καζεηέο ζπκπιεξψζνπλ ηηο θάξηεο εμφδνπ 3-2-1 θαη 

ηηο θάξηεο εμφδνπ κε άζθεζε (νη καζεηέο θαινχληαη λα ιχζνπλ κηα άζθεζε ζην ηέινο ηνπο 

καζήκαηνο, ηελ νπνία παίξλεη ε εθπαηδεπηηθφο γηα λα εληνπίζεη αδπλακίεο ησλ καζεηψλ γηα 

ηελ έλλνηα πνπ παξαδφζεθε) κε ζηφρν ε εθπαηδεπηηθφο λα ηηο κειεηήζεη γηα λα ηνπο δψζεη 

αλαηξνθνδφηεζε ζην επφκελν κάζεκα ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ηνπο θαη ηα ιάζε ηνπο. 

Δπηηπγράλεηαη, επίζεο, φηαλ ε εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα δψζεη αλαηξνθνδφηεζε κεηά ηελ 

απηφ-αμηνιφγεζε πνπ θάλνπλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν έρνπλ πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο ή ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ βνήζεηα θαη φηαλ νη καζεηέο δείρλνπλ ηελ ΘΕ
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πνξηνθαιηά ή ηελ θφθθηλε θάξηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηα θψηα ηξνραίαο. Ζ ηερληθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ επηηξέπεη επίζεο ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα δψζεη αλαηξνθνδφηεζε 

ζηνπο καζεηέο, εθφζνλ θαη νη δχν καζεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο αληηκεησπίδνπλ ηελ ίδηα δπζθνιία ή ν καζεηήο δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ην 

ιάζνο ηνπ θαη λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ κέζα απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ηνπ παξέρεη 

ν ζπκκαζεηήο ηνπ. 

(β) Αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ καζεηψλ 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα δψζνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο κε δχν ηξφπνπο. 

Άηππα, απηή ε ηερληθή επηηπγράλεηαη φηαλ ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο λα εμεγήζνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο έλα ιάζνο πνπ πηζαλφλ λα έρεη, 

κηα απνξία ή παξαλφεζε ζε κηα άζθεζε ή γεληθά γηα ηελ έλλνηα πνπ δηδάζθεηαη. Γηα 

παξάδεηγκα, ε εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ηηο εμήο εξσηήζεηο: «πνηνο λα εμεγήζεη ζηνλ Υ ην 

ιάζνο ηνπ;» «γηαηί είλαη ιάζνο απηφ πνπ καο είπε ν Υ;» πνηνο λα απαληήζεη ζηνλ Υ γηαηί…;» 

Σέηνηεο εξσηήζεηο εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζήο ηνπο θαη βνεζνχλ 

ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Σππηθά ηψξα, νη καζεηέο θαινχληαη λα δψζνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, ε 

νπνία πεξηγξάθεθε πην πάλσ. πγθεθξηκέλα, απηφ επηηπγράλεηαη φηαλ νη καζεηέο γξάθνπλ 

ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ζρφιηα ή ηνπ εμεγνχλ πξνθνξηθά ηα ιάζε ηνπ θαη πψο έπξεπε λα ιχζεη 

ηελ άζθεζε γηα λα είλαη ζσζηή. 

(γ) Αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο καζεηέο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθφ 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα δψζνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηελ εθπαηδεπηηθφ αλαθνξηθά κε ηηο 

απνξίεο ηνπο απφ ην κάζεκα ή απφ ηελ επίιπζε κηαο άζθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηα θψηα ηξνραίαο, γηα λα ηε βνεζήζνπλ λα απνθαζίζεη πψο λα 

πξνρσξήζεη ην κάζεκά ηεο. Δπίζεο, παξέρεηαη αλαηξνθνδφηεζε ζηελ εθπαηδεπηηθφ κε ηηο 

θάξηεο εμφδνπ 3-2-1 θαη ηηο θάξηεο εμφδνπ κε άζθεζε, κέζα απφ ηηο νπνίεο ε εθπαηδεπηηθφο 

βιέπεη ηηο απνξίεο ησλ καζεηψλ απφ ην κάζεκα πνπ παξαδφζεθε ή ηα ιάζε ηνπο απφ ηελ 

άζθεζε πνπ είραλ λα επηιχζνπλ ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ψζηε λα νξγαλψζεη ην επφκελν ηεο 

κάζεκα κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ιχζνπλ ηηο απνξίεο ηνπο θαη λα 

μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο. 

Οπνηαδήπνηε δηάζηαζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θη αλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ηάμε, 

ζίγνπξα απηή κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο. Μηα αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα δνζεί ζην 

ππνθείκελν είηε κέζσ ρεηξνλνκηψλ είηε κε ηε ρξήζε ζπκβνιηθψλ (αξηζκνί, ζχκβνια θαη ΘΕ
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πξάμεηο), ιεθηηθψλ (πεξηγξαθηθά ζρφιηα, επεμεγήζεηο) ή εηθνληθψλ (ζρέδην) 

αλαπαξαζηάζεσλ. 

 

Υεηξηζκόο καζεκαηηθνύ ιάζνπο 

Σν θνκκάηη ηεο έξεπλαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ιάζνπο πεξηιακβάλεη επίζεο ηξεηο 

δηαζηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο ηεο ηερληθήο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη είλαη νη εμήο: 

(α) Υεηξηζκφο ιάζνπο απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ 

Απηή ε δηάζηαζε ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνλ ηξφπν πνπ ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη 

αλαηξνθνδφηεζε ζην ιάζνο θάπνηνπ καζεηή. Γειαδή, ζρεηίδεηαη κε ην θαηά πφζν ε 

εθπαηδεπηηθφο «αξπάδεη» ηελ δπλαηφηεηα πνπ ηεο δίλεη ν καζεηήο πνπ έθαλε ιάζνο λα 

εκπιέμεη ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ζε κηα ζπδήηεζε γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ιάζνο 

(ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο ππάξρνπλ ζηελ πεξηγξαθή ηεο δεχηεξεο δηάζηαζεο ηεο ηερληθήο ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο), ψζηε λα αλαπηχμεη ηνλ καζεκαηηθφ ζπιινγηζκφ ησλ καζεηψλ, ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ή έζησ λα 

εμεγήζεη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ην καζεκαηηθφ ιάζνο γηα λα βνεζήζεη θη άιινπο καζεηέο 

πνπ πηζαλφλ λα είραλ ην ίδην ιάζνο, αιιά δίζηαζαλ ή δελ ζέιεζαλ λα ην εθθξάζνπλ. Ο 

ηξφπνο πνπ ε εθπαηδεπηηθφο ρεηξίδεηαη ην ιάζνο ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηα ζεκεησηηθά κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα θαηαλνήζεη ην ιάζνο ηνπ. πσο  θαη ζηηο 

κνξθέο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα παξέρεηαη ε ηερληθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ε εθπαηδεπηηθφο 

κπνξεί λα ρεηξηζηεί ην καζεκαηηθφ ιάζνο κε θάπνηα ρεηξνλνκία (π.ρ. λα δείμεη ηε ζσζηή 

απάληεζε ή ηνλ ηξφπν πνπ έπξεπε λα ιπζεί ε άζθεζε κε κηα ήδε ππάξρνπζα άζθεζε ζηνλ 

πίλαθα), λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα επηπιένλ παξάδεηγκα παξφκνηαο-αλάινγεο άζθεζεο γηα λα 

βνεζήζεη ηνλ καζεηή (ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε θαη θαηλφκελν ηεο ρξήζεο ηεο Αλαινγίαο), 

λα εμεγήζεη ζηνλ καζεηή πξνθνξηθά ηνλ θαλφλα γηα λα δηνξζψζεη ην ιάζνο ηνπ (ιεθηηθή 

αλαπαξάζηαζε) ή έλα ζρέδην αλ ε έλλνηα πνπ δηδάζθεηαη ην επηηξέπεη (εηθνληθή 

αλαπαξάζηαζε). Γίλεηαη έηζη, εκθαλέο φηη ν ηξφπνο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ρεηξίδνληαη ην 

καζεκαηηθφ ιάζνο είλαη αιιειέλδεηνο κε ην είδνο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ζα ηνπ 

παξάζρνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζεη ην ιάζνο ηνπ. 

(β) Υεηξηζκφο ιάζνπο κεηαμχ καζεηψλ 

Ο ηξφπνο πνπ νη καζεηέο ρεηξίδνληαη ηα ιάζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ηνπο δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε, φπσο ηζρχεη θαη ζηελ πξνεγνχκελε δηάζηαζε. Απηή 

ε δηάζηαζε επηθεληξψλεηαη θαη πάιη ζηα ζεκεησηηθά κέζα (ρεηξνλνκίεο, αλαπαξαζηάζεηο) πνπ ΘΕ
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ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν καζεηήο γηα λα ρεηξηζηεί ή λα αζρνιεζεί κε ην ιάζνο ηνπ ζπκκαζεηή 

ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή επηηπγράλεηαη κε δχν επηπιένλ ηξφπνπο. Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη 

κε ηε κέζνδν ηνπ «My favorite NO». Ζ εθπαηδεπηηθφο πεξλά λα ειέγμεη κία ή πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο αζθήζεηο πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ην ζπίηη θη επηιέγεη λα δείμεη ζηνλ πίλαθα έλα 

ιάζνο πνπ εληνπίδεη, ρσξίο λα αλαθέξεη ζε πνηνλ καζεηή αλήθεη ην ιάζνο. Αλαθέξεη ζηνπο 

καζεηέο φηη είλαη έλα «ελδηαθέξνλ» ιάζνο πνπ ζέιεη λα ην κνηξαζηεί καδί ηνπο θαη δεηά απφ 

απηνχο λα εληνπίζνπλ ην ιάζνο θαη λα εμεγήζνπλ πξνθνξηθά ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο πψο 

έπξεπε λα ιπζεί ε άζθεζε γηα λα είλαη νξζή. Ο δεχηεξνο ηξφπνο επηηπγράλεηαη κε ην λα δψζεη 

ε εθπαηδεπηηθφο ζηνπο καζεηέο κηα ιπκέλε άζθεζε ελφο ππνηηζέκελνπ καζεηή, ε νπνία 

άζθεζε πεξηέρεη ιάζε θαη νη καζεηέο θαινχληαη λα ηα εληνπίζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ αξρηθά 

γξαπηά ζηνλ ππνηηζέκελν καζεηή ηα ιάζε ηνπ θαη πψο έπξεπε λα ιχζεη ηελ άζθεζε θη έπεηηα 

λα ζπδεηήζνπλ ηα ιάζε πξνθνξηθά ζηελ νινκέιεηα. 

(γ) Υεηξηζκφο ιάζνπο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο 

Απηή ε δηάζηαζε κειεηάηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ 

θαη ηεο θάξηαο εμφδνπ κε άζθεζε. Δηδηθφηεξα, φηαλ νη καζεηέο επηζηξέθνπλ ηα δηνξζσκέλα 

θχιια εξγαζίαο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο, ε παξαηήξεζε εζηηάδεη ζην 

πψο νη καζεηέο ρεηξίδνληαη ηα δηθά ηνπο ιάζε γηα λα ηα θαηαιάβνπλ θαη λα μεπεξάζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο θάξηεο εμφδνπ κε άζθεζε φηαλ επηζηξέθνληαη πίζσ 

ζηνπο καζεηέο. Δπίζεο, φηαλ έλαο καζεηήο εθθξάδεη κηα απνξία ή δπζθνιία ζε κηα άζθεζε, 

ελδερνκέλσο ν καζεηήο απηφο λα έρεη θάλεη ιάζνο ηε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε ή έλα ζεκείν 

ζηελ άζθεζε. Σν γεγνλφο φηη ζα εθθξάζεη ηελ απνξία ηνπ, δείρλεη ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ην 

ιάζνο ηνπ (δειαδή, δεηά βνήζεηα απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ). 

 

3.4.3. Έλλνηεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξεκβάζεηο 

Καηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηηο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηκεκάησλ, ζηα νπνία εθαξκφζηεθαλ νη 

παξεκβάζεηο, απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. ηα παξαξηήκαηα 10-15 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ην πιηθφ πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα λα πξνζηεζεί ζηα ζρέδηα καζήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ζεηξά 

εθαξκνγήο ηεο θάζε ηερληθήο. ιν ην πιηθφ ζρεδηάζηεθε καδί κε ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο επηκφξθσζήο ηνπο θαη αθνινπζήζεθε πηζηά απφ φιεο ηηο εθπαηδεπηηθνχο. 

Ζ επηινγή ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ζηηο νπνίεο εθαξκφζηεθαλ νη θαηλνηφκεο 

ηερληθέο, έγηλε κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, ε πξψηε θάζε ησλ ΘΕ
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παξεκβάζεσλ άξρηζε πεξίπνπ ζηηο 15-20 Ννεκβξίνπ, νχησο ψζηε λα νινθιεξσζεί πξηλ απφ 

ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε δεχηεξε θάζε ησλ παξεκβάζεσλ 

άξρηζε πεξίπνπ δχν κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο θάζεο, πεξίπνπ ζηηο 15-20 

Φεβξνπαξίνπ. ην δηάζηεκα ησλ δχν κελψλ πνπ κεζνιάβεζαλ κεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ ησλ 

παξεκβάζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο εθπαηδεπηηθνχο 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηερληθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξψηε θάζε ησλ 

παξεκβάζεσλ θαη ζα ζρεδηάζηεθε ην πιηθφ γηα ηελ επφκελε θάζε ησλ παξεκβάζεσλ αλάινγα 

κε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηηο πξψηεο ηξεηο παξεκβάζεηο.  

ζνλ αθνξά ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο ζηηο νπνίεο έγηλαλ νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζε 

θάζε ηάμε, αθνινπζεί πεξηγξαθή ηνπο γηα θάζε ηάμε μερσξηζηά.  

ηελ Α ηάμε, ε πξψηε θάζε ησλ παξεκβάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ελφηεηα ησλ 

«Αθέξαησλ-Ρεηψλ αξηζκψλ» (βιέπε Παξάξηεκα 10). πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε παξέκβαζε, 

νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηνπο «ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο αξηζκνχο» κε έκθαζε ζηελ 

αλαγλψξηζε, ζχγθξηζε θαη αλαπαξάζηαζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ αξηζκψλ θαη ζηε 

δηάθξηζε ησλ νκφζεκσλ θαη εηεξφζεκσλ αξηζκψλ. ηε δεχηεξε παξέκβαζε, νη καζεηέο 

ελεπιάθεζαλ κε έλλνηεο ηεο «ηζφηεηαο θαη αληζφηεηαο» δχν αξηζκεηηθψλ παξαζηάζεσλ θαη 

κε ηε ζχγθξηζε ξεηψλ αξηζκψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο. Ζ ηξίηε 

παξέκβαζε έγηλε ζηνλ «πνιιαπιαζηαζκφ ξεηψλ αξηζκψλ», φπνπ νη καζεηέο έκαζαλ λα 

ππνινγίδνπλ ην γηλφκελν νκφζεκσλ θαη εηεξφζεκσλ αξηζκψλ, θαζψο λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα 

βξίζθνπλ ηνλ αληίζηξνθν αξηζκφ θάζε ξεηνχ αξηζκνχ.  

Ζ δεχηεξε θάζε γηα ηελ πξψηε ηάμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ελφηεηα «Βαζηθέο 

Γεσκεηξηθέο Έλλνηεο» (βιέπε Παξάξηεκα 13). Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε παξέκβαζε απηήο ηεο 

θάζεο, νη καζεηέο δηδάρηεθαλ ηα «είδε γσληψλ» κε ζηφρν λα κάζνπλ λα μερσξίδνπλ ηελ νμεία 

γσλία, ηελ ακβιεία, ηελ νξζή, ηε κεδεληθή, ηελ επζεία, ηελ πιήξε, ηελ θπξηή θαη κε θπξηή 

γσλία. ηε δεχηεξε παξέκβαζε δφζεθε έκθαζε ζηε «κέηξεζε θαη θαηαζθεπή γσληψλ». ε 

απηέο ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, νη καζεηέο έκαζαλ λα νλνκάδνπλ γσλίεο, λα ππνινγίδνπλ 

ην κέηξν ηνπο κε ηε ρξήζε κνηξνγλσκνλίνπ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ γσλίεο. ηελ ηειεπηαία 

παξέκβαζε, νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηηο «ζρέζεηο γσληψλ» θαη δηδάρηεθαλ πψο λα 

ππνινγίδνπλ -κε ηε βνήζεηα ηεο εμίζσζεο- ηηο θαηαθνξπθήλ γσλίεο, ηελ επζεία γσλία, ηελ 

πιήξε γσλία, ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο θαη παξαπιεξσκαηηθέο γσλίεο. 

Καηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο Α3, ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο έγηλαλ ζηηο ίδηεο έλλνηεο κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο Α 

ηάμεο, φκσο κε θάπνηεο κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην πιηθφ πνπ δφζεθε ζε απηφ ζηηο πξψηεο 
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δχν παξεκβάζεηο ζηελ Α Φάζε ηεο έξεπλαο (π.ρ. κηθξφηεξνο αξηζκφο ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο, ιηγφηεξεο αζθήζεηο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ) 

ιφγσ ηνπ ρακεινχ καζεζηαθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Σν 

δηαθνξνπνηεκέλν πιηθφ πνπ δφζεθε ζε απηφ ην ηκήκα, ππάξρεη ζην Παξάξηεκα 10.  

ηε Β ηάμε, ε πξψηε θάζε ησλ παξεκβάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ελφηεηα ησλ 

«Αιγεβξηθψλ Παξαζηάζεσλ» (βιέπε Παξάξηεκα 11). ηελ πξψηε παξέκβαζε, νη καζεηέο 

αζρνιήζεθαλ κε ηα «κνλψλπκα» κε ζηφρν λα δηαθξίλνπλ ηηο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο πνπ 

είλαη κνλψλπκα θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία θαη ηηο ζρέζεηο ησλ κνλψλπκσλ αιγεβξηθψλ 

παξαζηάζεσλ. ηε δεχηεξε παξέκβαζε, νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηελ «πξφζζεζε 

πνιπσλχκσλ» θαη εηδηθφηεξα κε ηα δηψλπκα θαη ηξηψλπκα πνιπψλπκα, ηνλ βαζκφ ησλ 

πνιπψλπκσλ αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ηελ πξφζζεζε πνιπσλχκσλ. ηελ ηξίηε 

παξέκβαζε, δφζεθε έκθαζε ζηνλ «πνιιαπιαζηαζκφ κνλσλχκσλ θαη πνιπσλχκσλ» θαη ζηελ 

απφδεημε αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ. 

Ζ δεχηεξε θάζε γηα ηε Β ηάμε, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ελφηεηα «Δμηζψζεηο-

Αληζψζεηο» (βιέπε Παξάξηεκα 14). πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε παξέκβαζε έγηλε 

«δηεξεχλεζε εμίζσζεο α΄ βαζκνχ κε κία κεηαβιεηή», φπνπ νη καζεηέο έκαζαλ πψο λα 

επηιχνπλ κηα εμίζσζε α΄ βαζκνχ κε έλαλ άγλσζην θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ην πιήζνο ησλ 

ιχζεψλ ηεο, ελψ ε δεχηεξε  παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο «ηδηφηεηεο αληζνηήησλ». 

ηελ ηξίηε παξέκβαζε, νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε «αληζψζεηο α΄ βαζκνχ» κε ζηφρν λα 

κάζνπλ λα επηιχνπλ αληζψζεηο α΄ βαζκνχ, λα εξκελεχνπλ ηε ιχζε ηεο αλίζσζεο θαη λα ηελ 

αλαπαξηζηνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο.   

ηε Γ ηάμε, ε πξψηε θάζε ησλ παξεκβάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ελφηεηα  

«Παξαγνληνπνίεζε/Ρεηέο Αιγεβξηθέο Παξαζηάζεηο» (βιέπε Παξάξηεκα 12). Ζ πξψηε 

παξέκβαζε έγηλε ζηελ «πξφζζεζε θαη αθαίξεζε ξεηψλ αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ», φπνπ νη 

καζεηέο δηδάρηεθαλ ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο ξεηψλ αιγεβξηθψλ 

παξαζηάζεσλ. ηελ επφκελε παξέκβαζε, νη καζεηέο δηδάρηεθαλ ηελ «πξνηεξαηφηεηα ησλ 

πξάμεσλ» ζηηο ξεηέο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο. Ζ ηξίηε παξέκβαζε δηεμάρζεθε ζηελ έλλνηα 

ηεο «θιαζκαηηθήο εμίζσζεο», φπνπ νη καζεηέο δηδάρηεθαλ ηα ζηάδηα επίιπζεο ησλ 

θιαζκαηηθψλ εμηζψζεσλ. 

Ζ δεχηεξε θάζε γηα ηε Γ ηάμε, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ελφηεηα ηεο «ηεξενκεηξίαο» 

(βιέπε Παξάξηεκα 15). Δηδηθφηεξα, νη δχν πξψηεο παξεκβάζεηο έγηλαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

«νξζνγψληνπ παξαιιειεπηπέδνπ» θαη ηνπ «θχβνπ» αληίζηνηρα, φπνπ νη καζεηέο δηδάρηεθαλ 

ηνπο ηχπνπο γηα ηελ εχξεζε ηνπ εκβαδφλ, ηνπ φγθνπ, ηεο δηαγσλίνπ, θ.ιπ. ηελ ηειεπηαία 
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παξέκβαζε έγηλε δηδαζθαιία ηεο «θαλνληθήο ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο» κε ζηφρν νη καζεηέο 

λα βξίζθνπλ ηα ζηνηρεία ηεο θαη λα ππνινγίδνπλ ην εκβαδφλ θαη ηνλ φγθν ηεο θαλνληθήο 

ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο.  

 

 

3.5. Μέζνδνη αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

 

Ο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.  

Tα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο 

καζεηέο θαη κε ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

ησλ καζεηψλ. Χζηφζν, νη ζπλεληεχμεηο, φπσο θαη νη βηληενζθνπήζεηο καο επέηξεςαλ λα 

ζπιιέμνπκε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο. ια ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο αλαιχζεθαλ κε 

ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ θαη ζηαηηζηηθψλ παθέησλ. Πην θάησ επεμεγνχληαη νη 

πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο.  

Ο Πίλαθαο 3.1 παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απάληεζε θάζε εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ηεο εξγαζίαο μερσξηζηά. 

 

Πίλαθαο 3.1 

Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα ηεο Παξνύζαο Έξεπλαο θαη Μέζνδνη Αλάιπζεο ησλ Γεδνκέλσλ 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα Μέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

1. Πνηεο είλαη νη πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ 

καζεηψλ Γπκλαζίνπ γηα ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε; 

Πνζνηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο 

CHIC: Γηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο θαη 

πλεπαγσγηθά δηαγξάκκαηα 

2. Δίλαη δπλαηή ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κεηά ηελ 

εθαξκνγή κηαο ζεηξάο δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ;  

 

Πνζνηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο 

SPSS:  Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

            Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή Αλάιπζε 

πζρεηηζηηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

CHIC: Γηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο 

            πλεπαγσγηθά δηαγξάκκαηα 

Πνηνηηθή κέζνδνο αλάιπζεο:  

ηξαηεγηθή «Θεσξεηηθήο Θεκαηηθήο ΘΕ
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Αλάιπζεο» γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

3. Πνηα ε επίδξαζε ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ 

αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

Πνζνηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο: SPSS θαη CHIC 

γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ησλ καζεηψλ 

Πνηνηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο: ηξαηεγηθή 

«Θεσξεηηθήο Θεκαηηθήο Αλάιπζεο» γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

4. Πνηνο ν ξφινο ησλ θαηλνκέλσλ 

Γηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ – 

Topaze, Jourdain, Αλαινγίαο – ζηελ 

εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηηο 

ηάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ; 

Πνηνηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο ησλ 

βηληενζθνπήζεσλ:  

Φαηλφκελα Γηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ – 

Topaze, Jourdain, Αλαινγία – ηνπ Brousseau 

(ζην Γαγάηζεο & Μαξθέηνο, 2000) 

 

3.5.1. Μέζνδνη αλάιπζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα δχν εξσηεκαηνιφγηα 

αληαλαθινχλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά.  

Σα εξσηεκαηνιφγηα Α θαη Β αλαθέξνληαη ζηελ Δπξσπατθή Γηάζηαζε (βιέπε Μέξνο 

Πξψην, 4.1.1., 4.1.2. απφ ην Κεθάιαην IV), ε νπνία πεξηγξάθεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ 

γπκλαζίνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ καζεκαηηθψλ ζε Κχπξν, Ηηαιία, Διβεηία θαη 

Οιιαλδία. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα εξσηεκαηνιφγηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ CHIC 

(Classification Hiérarchique, Implicative et Cohésitive) (Bodin, Coutourier, & Gras, 2000), ην 

νπνίν καο έδσζε ηα δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο γηα θάζε ρψξα ηφζν γηα ηηο απφςεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο θαη γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο φζν θαη γηα απηέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην Γ αθνξά ηηο πεπνηζήζεηο ησλ Κππξίσλ καζεηψλ γπκλαζίνπ γηα ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. πσο θαη ζηα πξψηα εξσηεκαηνιφγηα, έηζη θαη ζε απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ CHIC, ην νπνίν καο έδσζε ηα δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο γηα ηηο 

απφςεηο ησλ καζεηψλ ηεο Κχπξνπ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά, ηνλ 

ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνλ ξφιν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, 

βιέπε Μέξνο Γεχηεξν (4.2.1.) απφ ην Κεθάιαην IV. ΘΕ
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ιεο, ινηπφλ, νη αλαιχζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, έγηλαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

CHIC (Classification Hiérarchique, Implicative et Cohésitive) (Bodin, Coutourier & Gras, 

2000). Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αλάιπζεο πξνζδηνξίδεη ηεξαξρηθά ηηο ζρέζεηο νκνηφηεηαο θαη 

ηηο ζπλεπαγσγηθέο ζρέζεηο ησλ κεηαβιεηψλ αληίζηνηρα (Gras, 1992∙ 1996). Απηφ ην είδνο 

αλάιπζεο επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα κειεηήζεη θαη λα εξκελεχζεη νκάδεο κεηαβιεηψλ 

ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο θαη ηελ νκνηφηεηα ηνπο. Οη νκάδεο ησλ κεηαβιεηψλ 

δεκηνπξγνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε 

ηηο ππφινηπεο νκάδεο ηνπ δηαγξάκκαηνο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ δηαγξάκκαηνο νκνηφηεηαο 

βαζίδεηαη ζηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: Γχν απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ είλαη πην φκνηεο κεηαμχ 

ηνπο σο πξνο ηνπο δείθηεο νκνηφηεηαο ελψλνληαη καδί ζε κηα νκάδα κε ην πςειφηεξν (πξψην) 

επίπεδν νκνηφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, απηή ε νκάδα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε κηα άιιε κεηαβιεηή 

ζε έλα ρακειφηεξν επίπεδν νκνηφηεηαο ή δχν άιιεο κεηαβιεηέο πνπ ζπλδένληαη καδί θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα άιιε νκάδα ζε ρακειφηεξν επίπεδν θ.ιπ. Ζ δηαδηθαζία νκαδνπνίεζεο 

ζπλερίδεηαη κέρξη ε ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ή ησλ νκάδσλ ησλ 

κεηαβιεηψλ λα γίλεη πνιχ αδχλακε. ηελ παξνχζα κειέηε ηα δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο 

επηηξέπνπλ ηε δηάηαμε ησλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

καζεηψλ αληίζηνηρα γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε γεληθφηεξα, ζε 

νκάδεο αλάινγα κε ηελ νκνηνγέλεηα ηνπο.  

Ζ ζπλεπαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε (Gras, 1996∙ Gras, Peter, Briand & Philippe, 

1997∙ Gras, Suzuki, Guillet & Spagnolo, 2008) ζηνρεχεη ζην λα δψζεη έλα λφεκα ζηελ 

έθθξαζε: «αλ παξαηεξήζνπκε ηε κεηαβιεηή Α ζε έλα ππνθείκελν, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφλ 

λα παξαηεξήζνπκε ηε κεηαβιεηή Β ζην ίδην ππνθείκελν». Έλα ζπλεπαγσγηθφ δηάγξακκα 

αλαπαξηζηά γξαθηθά ην δίθηπν ησλ ζπλεπαγσγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. ε 

απηή ηε κειέηε ηα ζπλεπαγσγηθά δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ ζπλεπαγσγηθέο ζρέζεηο, νη 

νπνίεο ζα δείρλνπλ θαηά πφζν ε πεπνίζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πηπρή 

ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ πεπνίζεζε ζε κηα άιιε πηπρή ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

3.5.2. Μέζνδνη αλάιπζεο ζπλεληεύμεσλ  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν πνζνηηθέο φζν θαη πνηνηηθέο 

κέζνδνη αλάιπζεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεληεχμεσλ θάζε θνξά.  ΘΕ
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Αλαιπηηθά, νη ζπλεληεχμεηο πνπ πάξζεθαλ απφ ηνπο 15 καζεηέο πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ αλαιχζεθαλ κε ηε ζηξαηεγηθή «Θεσξεηηθήο Θεκαηηθήο 

Αλάιπζεο» (Braun & Clarke, 2006∙ 2012), ε νπνία ζηνρεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κνηίβσλ κε 

λφεκα, δειαδή, ζην πξνζδηνξηζκφ ζεκάησλ κέζα απφ έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Ζ ίδηα δηαδηθαζία 

αλάιπζεο αθνινπζήζεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο ίδηνπο καζεηέο 

κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, ψζηε λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ απφςεψλ ηνπο, πξηλ θαη κεηά ηηο 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, ζρεηηθά κε ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. χκθσλα κε ηνπο Braun 

θαη Clarke (2006) «έλα ζέκα θαηαγξάθεη θάηη ζεκαληηθφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ζε 

ζρέζε κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη αληηπξνζσπεχεη ζε θάπνην βαζκφ κηα απάληεζε ή έλα 

λφεκα πνπ επαλαιακβάλεηαη (δειαδή, έλα κνηίβν) κέζα ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ» (ζει. 82) κε 

έκθαζε ζηα αξρηθά, απζεληηθά δεδνκέλα. Οη Braun θαη Clarke (2012) εμεγνχλ, επίζεο, φηη ε 

«ζεκαηηθή αλάιπζε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα δεη θαη λα θαηαλνήζεη ζπιινγηθά ή θνηλά 

λνήκαηα θαη εκπεηξίεο» (ζει. 57) κε έκθαζε ζηα λνήκαηα ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ. Ζ 

ζηξαηεγηθή ζεσξεηηθήο ζεκαηηθήο αλάιπζεο πεξηιακβάλεηο έμη θάζεηο, νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη ζην Martínez-Sierra, Valle-Zequeida, Miranda-Tirado θαη Dolores-Flores 

(2016): (1) εμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα, (2) δεκηνπξγία αξρηθψλ θσδηθψλ, (3) αλαδήηεζε 

ζεκάησλ, (4) αλαζθφπεζε πηζαλψλ ζεκάησλ, (5) νξηζκφο θαη νλνκαζία ζεκάησλ, θαη (6) 

παξαγσγή έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. ηελ πξψηε θάζε, νη ζπλεληεχμεηο 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ, γεγνλφο ην νπνίν ζπλέβαιε ζηελ εμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα θαη ηε 

γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο. ηε δεχηεξε θάζε, θάζε ζπλέληεπμε 

αλαιχζεθε μερσξηζηά. Κάζε δήισζε, δηάινγνο θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε 

θσδηθνπνηήζεθε θαηάιιεια, ελψ φιεο νη δειψζεηο, νη δηάινγνη θαη νη ζπλνκηιίεο κε 

παξφκνηεο έλλνηεο νκαδνπνηήζεθαλ ζε έλαλ θνηλφ θψδηθα. ηηο επφκελεο δχν θάζεηο, 

πξνζπαζήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα ηξνπνπνηήζνπκε θσδηθνχο, λα θαηαλνήζνπκε ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη λα πηνζεηήζνπκε θσδηθνχο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα «νηθνγέλεηα», 

δειαδή λα εληνπίζνπκε πηζαλά ζέκαηα αλάιπζεο. ηελ πέκπηε θάζε ηεο αλάιπζεο, 

δεκηνπξγήζακε έλα ζχλνιν ζεκάησλ θαη επαιεζεχζακε φηη νη θσδηθνί ήηαλ ζχκθσλνη κε ηα 

επηιεγκέλα ζέκαηα. Σέινο, δεκηνπξγήζακε κηα έθζεζε, ζηελ νπνία πεξηγξάςακε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Ζ ίδηα κέζνδνο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ 

πάξζεθαλ απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ΘΕ
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ηνπο γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη εηδηθφηεξα, γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηερληθψλ πνπ εθάξκνζαλ ζηηο ηάμεηο ηνπο.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπλνιηθά 190 αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηνπο καζεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ (95 ζε θάζε θάζε, δχν ζπλεληεχμεηο ζε 

θάζε ζπκκεηέρνληα), αξρηθά έγηλε πνζνηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πάξζεθαλ απφ απηέο -

ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ- θη έπεηηα, δηελεξγήζεθαλ πνζνηηθέο κέζνδνη 

αλάιπζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηαηηζηηθά παθέηα CHIC θαη SPSS. Ζ πνζνηηθνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ βαζίζηεθε ζε ηέζζεξηο άμνλεο δηεξεχλεζεο, νη νπνίεο 

κειεηνχζαλ ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε θάζε ηερληθή (κεηαβιεηή Ip-Interest), ηελ επθνιία 

εθαξκνγήο ηεο (κεηαβιεηή Ep-Ease), ηε ρξεζηκφηεηά ηεο (κεηαβιεηή Up-Usefulness) θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο (κεηαβιεηή Ap-Application)∙ θαηά πφζν, δειαδή, θάζε ηερληθή ζα έπξεπε λα 

ζπλερίζεη ή λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ ηάμε ηνπο. Πην θάησ (Δηθφλα 3.1), 

παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ θσδηθνπνίεζεο γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. Πην 

αλαιπηηθά, ην ζηαηηζηηθφ παθέην CHIC, καο έδσζε ηα Γηαγξάκκαηα Οκνηφηεηαο θαη ηα 

πλεπαγσγηθά Γηαγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηηο ηερληθέο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο γηα θάζε θάζε μερσξηζηά. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS δηελεξγήζεθε Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε γηα θάζε ηερληθή 

μερσξηζηά ζηελ Α θαη Β κέηξεζε, έιεγρνο t γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα γηα θάζε κεηαβιεηή 

ζηελ Α θαη Β κέηξεζε (Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε), έιεγρνο t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

ζηελ Α θαη Β κέηξεζε θαη ζπζρεηίζεηο εληφο ηεο θάζε ηερληθήο ζηελ Α θαη Β κέηξεζε 

(πζρεηηζηηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε). Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ δίλνληαη ζην Μέξνο Γεχηεξν (4.2.3.) ηνπ Κεθαιαίνπ  IV. 

 

 

Δηθόλα 3.1. Μέζνδνο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηελ ηερληθή ηεο 

εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ 
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ηε ζπλέρεηα, έγηλε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ πην πάλσ ζπλεληεχμεσλ κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

«Θεσξεηηθήο Θεκαηηθήο Αλάιπζεο», ε νπνία φκσο εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο, ιφγσ 

ηεο πιεζψξαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ απηέο. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε 

αλάιπζε ησλ αηηηνινγήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο, αξρηθά ζρεηηθά κε ηηο αξλεηηθέο 

ηνπο απφςεηο απέλαληη ζε θάζε ηερληθή θη έπεηηα γηα ηηο ζεηηθέο ηνπο απφςεηο. ηφρνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο είλαη λα καο δψζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αξλεηηθή θαη ηε 

ζεηηθή επίδξαζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ (νπζηαζηηθά, ησλ ηερληθψλ πνπ 

εθαξκφζηεθαλ) ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν αλάιπζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηα ζεκεία εζηίαζεο ηεο αλάιπζεο, δίλνληαη ζην Μέξνο 

Γεχηεξν (4.2.3) ηνπ Κεθαιαίνπ  IV. 

 

3.5.3. Μέζνδνη αλάιπζεο βηληενζθνπήζεσλ 

πσο έρεη αλαθεξζεί πην πάλσ, ε ηξίηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θάζε θάζεο βηληενζθνπήζεθε. 

πλνιηθά βηληενζθνπήζεθαλ 54 δηδαθηηθέο πεξίνδνη (24 ζηελ πξψηε θάζε θαη 30 ζηε 

δεχηεξε θάζε). Απφ απηέο ηηο βηληενζθνπήζεηο, αλαιχζεθαλ νη 25 νη νπνίεο αθνξνχζαλ: 

(α) ηελ ελφηεηα ησλ «Αθέξαησλ-Ρεηψλ», απφ ηελ νπνία αλαιχζεθαλ 7 πεξίνδνη πνπ 

αθνξνχζαλ ζηνλ «πνιιαπιαζηαζκφ ξεηψλ αξηζκψλ». ε απηά ηα καζήκαηα, νη καζεηέο 

έκαζαλ λα ππνινγίδνπλ ην γηλφκελν νκφζεκσλ θαη εηεξφζεκσλ αξηζκψλ, θαζψο λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα βξίζθνπλ ηνλ αληίζηξνθν αξηζκφ θάζε ξεηνχ αξηζκνχ.  

(β) ηελ ελφηεηα «Βαζηθέο Γεσκεηξηθέο Έλλνηεο», απφ ηελ νπνία αλαιχζεθαλ 13 πεξίνδνη γηα 

ηηο «ζρέζεηο γσληψλ». ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο, νη καζεηέο δηδάρηεθαλ πψο λα 

ππνινγίδνπλ -κε ηε βνήζεηα ηεο εμίζσζεο- ηηο θαηαθνξπθήλ γσλίεο, ηελ επζεία γσλία, ηελ 

πιήξε γσλία, ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο θαη παξαπιεξσκαηηθέο γσλίεο. 

(γ) ηελ ελφηεηα «Παξαγνληνπνίεζε/Ρεηέο Αιγεβξηθέο Παξαζηάζεηο», ζηελ νπνία 

αλαιχζεθαλ 5 πεξίνδνη γηα ηελ έλλνηα ηεο «θιαζκαηηθήο εμίζσζεο», φπνπ νη καζεηέο 

δηδάρηεθαλ ηα ζηάδηα επίιπζεο ησλ θιαζκαηηθψλ εμηζψζεσλ. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δηδαθηηθψλ επεηζνδίσλ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο βηληενζθνπήζεηο, 

επηιέγεθαλ απνζπάζκαηα πνπ δείρλνπλ ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο απφ 

ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ ηξφπν παξνρήο αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηνπο καζεηέο. Ζ αλάιπζε 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επεηζνδίσλ βαζίζηεθε ζηα θαηλφκελα Γηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ – 

Topaze, Jourdain, Αλαινγία – ηνπ Brousseau (ζην Γαγάηζεο & Μαξθέηνο, 2000) ηα νπνία ΘΕ
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πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ (βιέπε Κεθάιαην II, 2.5.7). Σα θαηλφκελα Γηδαθηηθήο ησλ 

καζεκαηηθψλ Topaze, Jourdain θαη Αλαινγίαο ηνπ Brousseau, καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

κειεηήζνπκε ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο ζηηο ηάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ. Δηδηθφηεξα, κε ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηλνκέλσλ Γηδαθηηθήο, ζηφρνο καο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν ηα θαηλφκελα απηά 

δηεπθνιχλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ην δηδαθηηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

εθαξκφζνπλ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηελ ηάμε ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φπσο απηά πξνέθπςαλ 

απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. 

Σν πξψην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ απνηειεζκάησλ αθνξά ηελ «επξσπατθή 

δηάζηαζε» ηεο εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ απφ ηα δεδνκέλα 

ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ζε Κχπξν, Ηηαιία, Διβεηία θαη Οιιαλδία γηα ηηο απφςεηο ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο θαη ηνλ ζθνπφ ηεο 

αμηνιφγεζεο.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ εζηηάδεη ζηελ εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο ζε καζεηέο γπκλαζίνπ ζηελ Κχπξν. Απηφ ην κέξνο απνηειείηαη απφ πέληε 

κηθξφηεξα κέξε, ηα νπνία αλαθέξνληαη (α) ζηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο, ζηνλ ζθνπφ ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ζηνλ ξφιν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζε καζεηέο ηεο Κχπξνπ, (β) ζηηο 

πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ «δπλαηψλ» θαη «αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε, (γ) ζηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο θαη ζηελ επίδξαζή ηνπο ζηε δηακφξθσζε 

αληηιήςεσλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, (δ) ζηα θαηλφκελα Γηδαθηηθήο θαη ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, θαη (ε) ζηηο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κέζα απφ κηα νιηθή πξνζέγγηζε. 

Να ζεκεησζεί φηη, ε έλλνηα ηνπ ιάζνπο θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο απνηεινχλ δχν απφ 

ηηο πην ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα («Πνηεο είλαη νη πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ γπκλαζίνπ γηα ηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε;»), εζηηάδνπλ ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνο ηηο δχν ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζηάζεηο θαη ζηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

 

4.1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΓΗΑΣΑΖ 

 

 

4.1.1. Η Έλλνηα ηνπ Λάζνπο ζε Μαζεηέο θαη Δθπαηδεπηηθνύο από Κύπξν, Ιηαιία, 

Διβεηία θαη Οιιαλδία 

ην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο FAMT&L αλαπηχρζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ζηα 

αγγιηθά απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηεο Κχπξνπ, αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απηφ πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο, 

ηηο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ αληίζηνηρα γηα ηερληθέο 

ηειηθήο θαη δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, θαζψο επίζεο πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά. Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην 

κεηαθξάζηεθε ζηε ζπλέρεηα ζηηο ηέζζεξηο γιψζζεο (ειιεληθά, ηηαιηθά, γαιιηθά θαη 

νιιαλδηθά) θαη ρνξεγήζεθε ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο καζεκαηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο απφ φιεο ηηο ρψξεο. Δηδηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηνπο 

καζεηέο ρνξεγήζεθε ζε 308 Κχπξηνπο καζεηέο, 460 Ηηαινχο καζεηέο, 340 Διβεηνχο καζεηέο 

θαη 460 Οιιαλδνχο καζεηέο. ινη νη καζεηέο πξνέξρνληαλ απφ ηάμεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Αληίζηνηρα, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

αλαθεξφηαλ ζε καζεκαηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

ρνξεγήζεθε ζε 65 Κχπξηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 58 Ηηαινχο εθπαηδεπηηθνχο, 69 Διβεηνχο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη 51 Οιιαλδνχο εθπαηδεπηηθνχο.  

Πην θάησ, γίλεηαη αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ηέζζεξηο ρψξεο φζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο. Έπεηηα, 

αθνινπζεί αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο ρψξεο ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά. ηφρνο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαιχζεσλ είλαη λα κειεηεζεί πψο αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο θάζε ρψξαο (α) ηελ έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο θαη (β) ηνλ ζθνπφ ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά, κε απψηεξν ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη απφςεηο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αληίζηνηρα, κνηάδνπλ ή δηαθέξνπλ αλάκεζα ζηηο 

ηέζζεξηο ρψξεο. 
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πλεπαγσγηθά Γηαγξάκκαηα θαη ε Έλλνηα ηνπ Μαζεκαηηθνύ Λάζνπο 

Σα πλεπαγσγηθά Γηαγξάκκαηα πην θάησ (ρήκα 4.1), παξνπζηάδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

καζεηψλ πξνο ην καζεκαηηθφ ιάζνο ζηελ Κχπξν, ηελ Διβεηία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Οιιαλδία. 

Με κηα πξψηε καηηά παξαηεξνχκε φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα ιάζε ζηα 

καζεκαηηθά παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο ζηηο ηέζζεξηο ρψξεο.  

Αλαιπηηθά, ηα δηαγξάκκαηα δείρλνπλ φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηα ιάζε ζηα 

καζεκαηηθά είλαη ίδηεο ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διβεηία, ελψ κία πνιχ κηθξή δηαθνξνπνίεζε 

εληνπίδεηαη ζην δεχηεξν δηάγξακκα (δηάγξακκα Διβεηίαο). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θάζε 

δηάγξακκα ζρεκαηίδεηαη κφλν απφ κία ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα. Απηή ε αιπζίδα απνηειείηαη 

απφ ηέζζεξηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηελ θνξπθή ηεο αιπζίδαο βξίζθεηαη ε κεηαβιεηή R5, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα είλαη καδί κε ηνλ καζεηή φηαλ απηφο δηνξζψλεη ηα 

ιάζε ηνπ. πσο θαίλεηαη ζηα δχν δηαγξάκκαηα, νη καζεηέο πνπ ζπκθσλνχλ κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε, ππνζηεξίδνπλ επίζεο φηη «ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα 

ιάζε ηνπο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο γηα λα ζρεδηάζεη ην επφκελν κάζεκα ζηα καζεκαηηθά» 

(R4). Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη, νη καζεηέο πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ πξνεγνχκελε άπνςε, 

ηζρπξίδνληαη φηη «κεηά απφ κηα αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά, ν εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα 

επαιεζεχζεη εάλ ν καζεηήο έρεη θαηαλνήζεη ηα ιάζε πνπ έθαλε» (R3). ην θάησ κέξνο ηεο 

αιπζίδαο παξαηεξνχκε ηε κεηαβιεηή R1, ε νπνία αλαθέξεη φηη «δηνξζψλνληαο ηα ιάζε κνπ 

κε βνεζά λα θαηαλνήζσ θαιχηεξα κηα καζεκαηηθή έλλνηα». Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο 

πνπ είλαη ζεηηθνί πξνο φιεο ηηο πξνεγνχκελεο δειψζεηο (R5, R4, R3), ηέινο, ηζρπξίδνληαη φηη 

απνθηνχλ θαιχηεξε θαηαλφεζε γηα κηα καζεκαηηθή έλλνηα κέζσ ηεο δηφξζσζεο ησλ ιαζψλ 

ηνπο. Ζ δηαθνξά ζην δηάγξακκα ηεο Διβεηίαο έγθεηηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ R2 

θαη R1. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ αηζζάλνληαη απνγνήηεπζε απφ ηα ιάζε ηνπο ζηα 

καζεκαηηθά (R2), πηζηεχνπλ επίζεο φηη ε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ ηνπο απφ ηνπο ίδηνπο, ηνπο 

βνεζά λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ζρεηηθά κε ηε καζεκαηηθή έλλνηα (R1). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζην δηάγξακκα ηεο Διβεηίαο είλαη πνιχ 

ηζρπξέο θαη απηή είλαη αθφκα κία δηαθνξά αλάκεζα ζε απηφ ην δηάγξακκα θαη ην δηάγξακκα 

ηεο Κχπξνπ. 

Ζ ίδηα ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα εληνπίδεηαη επίζεο ζην δηάγξακκα πνπ αλαπαξηζηά ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ Ηηαιψλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα ιάζε ζηα καζεκαηηθά. Αθφκα κηα 

ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ R2 θαη R6 ζην ζπγθεθξηκέλν ΘΕ
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δηάγξακκα θαη απηή είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο Ηηαιίαο θαη ησλ άιισλ 

δηαγξακκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή ε αιπζίδα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα 

ησλ καζεηψλ. Γειαδή, νη καζεηέο πνπ αηζζάλνληαη απνγνήηεπζε απφ ηα ιάζε ηνπο ζηα 

καζεκαηηθά (R2), ππνζηεξίδνπλ επίζεο φηη εάλ έρνπλ ιάζε ζηα καζεκαηηθά, ηφηε αμίδνπλ 

έλαλ ρακειφ βαζκφ (R6). Χζηφζν, νη ζπλδέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ είλαη πνιχ 

αδχλαηεο. 

ζνλ αθνξά ην πλεπαγσγηθφ Γηάγξακκα κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ Οιιαλδψλ καζεηψλ 

γηα ην καζεκαηηθφ ιάζνο, απηφ πεξηιακβάλεη ηηο ίδηεο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο φπσο ην 

δηάγξακκα ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Διβεηίαο (R1, R3, R4, R5). Ζ δηαθνξά κεηαμχ απηνχ ηνπ 

δηαγξάκκαηνο θαη ησλ δχν πξνεγνχκελσλ βξίζθεηαη ζηε ζεηξά εκθάληζεο ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ ζρεκαηίδνπλ ην δηάγξακκα ηεο Οιιαλδίαο. Δηδηθφηεξα, ε αιπζίδα μεθηλά κε ηε 

κεηαβιεηή R5, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα είλαη κε ηνλ καζεηή, φηαλ 

απηφο δηνξζψλεη ηα ιάζε ηνπ. Οη καζεηέο πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε απηή, ππνζηεξίδνπλ, 

επίζεο, φηη «κεηά απφ κηα αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά, ν εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα επαιεζεχζεη 

εάλ ν καζεηήο έρεη θαηαλνήζεη ηα ιάζε πνπ  έθαλε» (R3). Απηφ νδεγεί ζηελ πεπνίζεζε φηη «ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ησλ καζεηψλ ιάζε θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο γηα λα 

ζρεδηάζεη ην επφκελν κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ» (R4). κνηα κε ην δηάγξακκα ηεο Κχπξνπ 

θαη ηεο Διβεηίαο, ζην θάησ κέξνο ηεο αιπζίδαο παξαηεξνχκε ηε κεηαβιεηή R1, ε νπνία 

αλαθέξεη φηη «δηνξζψλνληαο ηα ιάζε κνπ κε βνεζά λα θαηαλνήζσ θαιχηεξα κηα καζεκαηηθή 

έλλνηα». Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο πνπ είλαη ζεηηθνί πξνο φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

δειψζεηο (R5, R4, R3), ηέινο, ηζρπξίδνληαη φηη απνθηνχλ θαιχηεξε θαηαλφεζε γηα κηα 

καζεκαηηθή έλλνηα κέζσ ηεο δηφξζσζεο ησλ ιαζψλ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε θχξηα δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο Οιιαλδίαο θαη ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ δηαγξακκάησλ 

εληνπίδεηαη ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε ηεο ζπλεπαγσγηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

R3 θαη R4. 
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ρήκα 4.1. πλεπαγσγηθά Γηαγξάκκαηα γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Μαζεηψλ πξνο ην 

Μαζεκαηηθφ Λάζνο ζε Κχπξν, Διβεηία, Ηηαιία, Οιιαλδία 

 

Γηαγξάκκαηα Οκνηόηεηαο θαη ε Έλλνηα ηνπ Μαζεκαηηθνύ Λάζνπο 

 

Η έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζε καζεηέο: Κύπξνο 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.2) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη δχν νκάδεο 

νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη Κχπξηνη 

καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο έλλνηαο ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά, 

αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο. 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη ην πην ηζρπξφ δεχγνο νκνηφηεηαο, ζην νπνίν 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο, ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο R4 θαη R5 

(0.83), νη νπνίεο αθνξνχλ ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ ιαζψλ ησλ 

καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά θαη βξίζθνληαη ζηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο. Τςειφο δείρηεο 

νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη επίζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ R1 θαη R3 (0.71), νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο πνπ απνθηηέηαη θαηά ηε δηφξζσζε 

ησλ ιαζψλ. Σα δχν πην πάλσ δεχγε κεηαβιεηψλ απαξηίδνπλ ηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο, ε ΘΕ
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νπνία δεκηνπξγείηαη απφ κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ηνπ καζεηή θαη 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.40). 

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο πεξηιακβάλεη κφλν έλα δεχγνο κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Οη κεηαβιεηέο απηέο είλαη νη R2 θαη 

R6, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ δείρηε νκνηφηεηαο ίζν κε 0.63. 

 

 

ρήκα 4.2. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Κππξίσλ Μαζεηψλ γηα ηελ 

Έλλνηα ηνπ Λάζνπο ζηα Μαζεκαηηθά 

 

Η έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζε καζεηέο: Ιηαιία 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.3) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη δχν νκάδεο 

νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη Ηηαινί 

καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο έλλνηαο ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά, 

αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο. 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη ην πην ηζρπξφ δεχγνο νκνηφηεηαο, ζην νπνίν 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο, ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο R4 θαη R5 

(0.81), νη νπνίεο αθνξνχλ ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ ιαζψλ ησλ 

καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά θαη βξίζθνληαη ζηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο. Οη κεηαβιεηέο R1 

θαη R3 (0.63) αλαθέξνληαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο πνπ απνθηηέηαη θαηά ηε 

δηφξζσζε ησλ ιαζψλ θαη θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο νκνηφηεηαο παξνπζηάδεη ρακειφ, αιιά ηαπηφρξνλα ζεκαληηθφ δείρηε 

νκνηφηεηαο (0.29) κε ην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ R4 θαη R5 θαη ε ζπγθεθξηκέλε νκαδνπνίεζε 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πην πάλσ κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ηνπ 

καζεηή.  ΘΕ
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Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο R2 θαη R6, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.66) θαη αλαθέξνληαη ζηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. 

 

 

ρήκα 4.3. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Ηηαιψλ Μαζεηψλ γηα ηελ Έλλνηα 

ηνπ Λάζνπο ζηα Μαζεκαηηθά 

 

 Η έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζε καζεηέο: Διβεηία 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.4) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη δχν νκάδεο 

νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη Διβεηνί 

καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο έλλνηαο ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά, 

αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο. 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη ην πην ηζρπξφ δεχγνο νκνηφηεηαο, ζην νπνίν 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο, ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο R4 θαη R5 

(0.87), νη νπνίεο αθνξνχλ ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ ιαζψλ ησλ 

καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά. Τςειφο δείρηεο νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη επίζεο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ R1 θαη R3 (0.86), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο 

έλλνηαο πνπ απνθηηέηαη θαηά ηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ 

θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηε κεηαβιεηή R2 (0.58), ε νπνία σζηφζν αλαθέξεηαη ζηελ 

επίπησζε ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. ιεο νη πην 

πάλσ κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά ρακειφ, αιιά ζεκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ 

ηνπο (0.43), εθφζνλ νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο αθνξνχλ ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ηνπ καζεηή, 

εθηφο απφ ηε κεηαβιεηή R2.  

Ζ κεηαβιεηή R6 θαίλεηαη λα κελ ζπλδέεηαη κε θακηά απφ ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο 

ηνπ δηαγξάκκαηνο νκνηφηεηαο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή ΘΕ
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αλαθέξεηαη ξεηά ζηνλ «βαζκφ» ζηα καζεκαηηθά («Δάλ θάλσ ιάζε ζηα καζεκαηηθά, ηφηε 

αμίδσ έλαλ ρακειφ βαζκφ»), ελψ νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο αθνξνχλ θπξίσο ζηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά θαη δελ αλαθέξνληαη ζε θακία πεξίπησζε ζηνλ 

βαζκφ. 

 

 

ρήκα 4.4. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Διβεηψλ Μαζεηψλ γηα ηελ 

Έλλνηα ηνπ Λάζνπο ζηα Μαζεκαηηθά 

 

Η έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζε καζεηέο: Οιιαλδία 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.5) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη δχν νκάδεο 

νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη Οιιαλδνί 

καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο έλλνηαο ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά, 

αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο. 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη ην πην ηζρπξφ δεχγνο νκνηφηεηαο, ζην νπνίν 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο, ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο R3 θαη R4 

(0.84), νη νπνίεο αθνξνχλ ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ ιαζψλ ησλ 

καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά θαη πεξηιακβάλνληαη ζηε δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο. Τςειφο 

δείρηεο νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη επίζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ R2 θαη R5 (0.67), νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη, ε κελ πξψηε ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ηνπ καζεηή θαη ε δεχηεξε ζηνλ ξφιν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά. Ζ 

νκαδνπνίεζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ, ίζσο απνηειεί κηα έλδεημε ηνπ ζεηηθνχ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ καζεκαηηθνχ ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο, ην νπνίν 

θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο καζεηέο. Μεηαμχ ησλ πην πάλσ 

κεηαβιεηψλ παξαηεξείηαη ζρεηηθά ρακειφο, αιιά ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο κεηαμχ 

ηνπο (0.42) θαη ε ζπγθεθξηκέλε νκαδνπνίεζε πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη κεηαβιεηέο ΘΕ
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απηέο παξαπέκπνπλ ζηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ ιαζψλ ησλ 

καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά.  

Ζ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο R1 θαη R6, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ παξαηεξείηαη επίζεο πςειφο δείρηεο νκνηφηεηαο (0.56). Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο 

αθνξνχλ ζηνλ γλσζηηθφ θαη ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ηνπ καζεηή, αληίζηνηρα. 

 

 

ρήκα 4.5. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Οιιαλδψλ Μαζεηψλ γηα ηελ 

Έλλνηα ηνπ Λάζνπο ζηα Μαζεκαηηθά 

 

Η έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζε εθπαηδεπηηθνύο: Κύπξνο 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.6) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη ηξεηο 

νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 

Κχπξηνη εθπαηδεπηηθνί καζεκαηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα 

ηεο έλλνηαο ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο. 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη ην πην ηζρπξφ δεχγνο νκνηφηεηαο, ζην νπνίν 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο, βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε νκάδα νκνηφηεηαο θαη 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο R16 θαη R17 (0.60). Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο 

νκαδνπνηνχληαη σο πξνο ην φηη αλαθέξνληαη ζε δειψζεηο πνπ απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ 

ιάζνο ζηελ εθαξκνγή ηεο νξζήο, αιιά αθαηάιιειεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ζηε λέα 

θαηάζηαζε ή ζηε ζχγρπζε κεηαμχ ηεο θαηάιιειεο πξνζέγγηζεο θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

πξνζέγγηζε πνπ είλαη αθαηάιιειε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. ηελ ίδηα νκάδα 

νκνηφηεηαο, παξαηεξείηαη επίζεο πςειή ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ R13 θαη 

R19 (0.58), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα ιάζε ζρεηίδνληαη κε αθαηάιιεινπο ηξφπνπο 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ ή νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη δίλεηαη αθαηάιιειε εξψηεζε, ζε 

ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Απηφ, δείρλεη φηη ηα ιάζε ησλ καζεηψλ ζηα ΘΕ
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καζεκαηηθά νθείινληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη εηδηθφηεξα, ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πνπ δελ αξκφδνπλ ζην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ 

πνπ έρεη απέλαληη ηνπ. Γεληθφηεξα, νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ ηειεπηαία νκάδα 

νκνηφηεηαο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ, αλ θαη πνιχ ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο (0.12) θαη 

θαίλεηαη λα απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ ιάζνο ηφζν ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη κπεξδεχνπλ 

πξνεγνχκελεο κε ηηο θαηλνχξηεο γλψζεηο θαη πξνζεγγίζεηο φζν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

δελ πξνζαξκφδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο.  

ζνλ αθνξά ηηο άιιεο δχν νκάδεο νκνηφηεηαο, παξαηεξνχκε φηη ε θάζε κία 

απαξηίδεηαη απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο ζηελ 

πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ R8 θαη R9 (0.60), ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο ηα ιάζε ζρεηίδνληαη είηε κε ηελ έιιεηςε καζεκαηηθήο γλψζεο είηε κε ην θείκελν 

θαη ηε δηαηχπσζε ησλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Σν δεχηεξν δεχγνο νκνηφηεηαο ζε απηή 

ηελ νκάδα απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο R10 θαη R18 (0.54), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα 

ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο κειεηνχλ θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηα 

καζεκαηηθά ή νθείινληαη ζην φηη νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ρσξίο λα ηηο εμεηάζνπλ. Απηφ δείρλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

νκαδνπνίεζε νθείιεηαη ζην φηη ηα ιάζε νθείινληαη ζηνπο καζεηέο. Οη κεηαβιεηέο πνπ 

νκαδνπνηνχληαη ζηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειφ δείρηε 

νκνηφηεηαο (0.12) θαη απνδίδνπλ ηα ιάζε ζηα καζεκαηηθά θπξίσο ζηνλ καζεηή, ζηελ έιιεηςε 

ηεο καζεκαηηθήο ηνπο γλψζεηο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ πξνεηνηκάδνληαη θαη απνδίδνπλ ζε κηα 

αμηνιφγεζε.  

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ ρακειφ, αιιά ζεκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.11) θαη ζπλδένληαη 

ιφγσ ηνπ φηη αλαθέξνληαη ζε κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 

γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Χζηφζν, απηφ πνπ ζπλδέεη ηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο είλαη ν 

παξάγνληαο «καζεηήο», ζηνλ νπνίν θαίλεηαη λα απνδίδνπλ νη Κχπξηνη εθπαηδεπηηθνί ην 

καζεκαηηθφ ιάζνο. Αλαιπηηθά, παξαηεξνχκε φηη ε πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο βξίζθεηαη 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ R14 θαη R15 (0.59), νη νπνίεο απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ ιάζνο ζηνπο 

καζεηέο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ καζεκαηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ θαη ζηε ιαλζαζκέλε ή 

ειιηπή πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο γηα κηα καζεκαηηθή έλλνηα. Οη κεηαβιεηέο R11 θαη R12 

παξνπζηάδνπλ επίζεο αξθεηά πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο (0.57) θαη απνδίδνπλ ηα καζεκαηηθά 

ιάζε ησλ καζεηψλ ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο ηνκέα, φπσο 

είλαη νη ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά θαη ε ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε. 
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ρήκα 4.6. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Κππξίσλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

Έλλνηα ηνπ Λάζνπο ζηα Μαζεκαηηθά 

 

 Η έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζε εθπαηδεπηηθνύο: Ιηαιία 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.7) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη ηξεηο 

νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 

Ηηαινί εθπαηδεπηηθνί καζεκαηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα 

ηεο έλλνηαο ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο. 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη ην πην ηζρπξφ δεχγνο νκνηφηεηαο, ζην νπνίν 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο, βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε νκάδα νκνηφηεηαο θαη 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο R11 θαη R18 (0.57). Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο 

νκαδνπνηνχληαη σο πξνο ην φηη αλαθέξνληαη ζε δειψζεηο πνπ απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ 

ιάζνο ζηνπο καζεηέο, θπξίσο ιφγσ ζπλαηζζεκαηηθψλ παξαγφλησλ. ηελ ίδηα νκάδα 

νκνηφηεηαο, παξαηεξείηαη επίζεο πςειή ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ R15 θαη 

R16 (0.55), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, νη 

νπνίεο είηε είλαη ιαλζαζκέλεο είηε αθαηάιιειεο γηα κηα λέα θαηάζηαζε. Γεληθά, νη 

κεηαβιεηέο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ ηειεπηαία νκάδα νκνηφηεηαο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ, αλ 

θαη πνιχ ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο (0.10) θαη θαίλεηαη λα απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ ιάζνο 

ζηνπο καζεηέο ηφζν γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο φζν θαη γλσζηηθνχο παξάγνληεο.  

ζνλ αθνξά ηηο άιιεο δχν νκάδεο νκνηφηεηαο, παξαηεξνχκε φηη ε θάζε κία 

απαξηίδεηαη απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο ζηελ 

πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ R8 θαη R14 (0.54), ζχκθσλα 
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κε ηηο νπνίεο ηα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε καζεκαηηθήο γλψζεο θαη κε ηηο 

πεξηνξηζκέλεο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Δπνκέλσο, ε ζπγθεθξηκέλε 

νκαδνπνίεζε νθείιεηαη ζην φηη νη δχν κεηαβιεηέο απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ ιάζνο ζηνπο 

καζεηέο ιφγσ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. Σν δεχηεξν δεχγνο νκνηφηεηαο ζε απηή ηελ 

νκάδα απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο R10 θαη R17 (0.50), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα ιάζε 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο κειεηνχλ θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηα καζεκαηηθά ή 

νθείινληαη ζηε ζχγρπζε κεηαμχ ηεο θαηάιιειεο πξνζέγγηζεο θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

πξνζέγγηζε πνπ είλαη αθαηάιιειε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Γηα άιιε κηα θνξά, 

βιέπνπκε φηη ε νκαδνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ ζηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο παξνπζηάδνπλ 

πνιχ ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο (0.07), σζηφζν, πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη φιεο νη 

κεηαβιεηέο απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ ιάζνο ζηνλ καζεηή.  

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.09) θαη ζπλδένληαη ιφγσ ηνπ φηη 

αλαθέξνληαη ζε κεηαβιεηέο πνπ απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ ιάζνο ησλ καζεηψλ θπξίσο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Αλαιπηηθά, παξαηεξνχκε φηη ε πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο βξίζθεηαη κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ R9 θαη R19 (0.56), νη νπνίεο απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ ιάζνο ζε παξάγνληεο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο είλαη ε δηαηχπσζε ησλ 

καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ε αθαηάιιειε εξψηεζε, ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

καζεηψλ. ρεηηθά πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο παξνπζηάδνπλ θαη νη κεηαβιεηέο R12 θαη R13 

(0.53), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ 

καζεηψλ, αιιά θαη κε αθαηάιιεινπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ. 

 

 

ρήκα 4.7. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Ηηαιψλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

Έλλνηα ηνπ Λάζνπο ζηα Μαζεκαηηθά 
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 Η έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζε εθπαηδεπηηθνύο: Διβεηία 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.8) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη δχν νκάδεο 

νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη Διβεηνί 

εθπαηδεπηηθνί καζεκαηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο 

έλλνηαο ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο. 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη ην πην ηζρπξφ δεχγνο νκνηφηεηαο, ζην νπνίν 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο, βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ππννκάδα ηεο πξψηεο 

νκάδαο νκνηφηεηαο θαη ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο R15 θαη R17 (0.79). χκθσλα κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο, ηα ιάζε νθείινληαη είηε ζηε ιαλζαζκέλε ή ειιηπή πξνυπάξρνπζα 

γλψζε γηα κηα καζεκαηηθή έλλνηα είηε ζηε ζχγρπζε κεηαμχ ηεο θαηάιιειεο πξνζέγγηζεο θαη 

ζηελ πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε πνπ είλαη αθαηάιιειε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Καη νη 

δχν κεηαβιεηέο, θαίλεηαη λα απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ ιάζνο ζηνλ καζεηή, ν νπνίνο πζηεξεί 

ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα. ηελ ίδηα ππννκάδα παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη πςειή ζρέζε 

νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ R9 θαη R18 (0.78), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα ιάζε 

ζρεηίδνληαη είηε κε ην θείκελν θαη ηε δηαηχπσζε ησλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ είηε 

νθείινληαη ζην φηη νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ρσξίο λα ηηο εμεηάζνπλ. Μεηαμχ ησλ δχν δεπγψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηε δεχηεξε ππννκάδα κεηαβιεηψλ παξαηεξείηαη ρακειφο, αιιά ζεκαληηθφο 

δείρηεο νκνηφηεηαο (0.39). Ζ ζπγθεθξηκέλε νκαδνπνίεζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεηαβιεηέο απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ ιάζνο ζηνλ καζεηή. Αλαθνξηθά 

κε ηελ πξψηε ππννκάδα κεηαβιεηψλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο, απηή 

απνηειείηαη επίζεο απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ. Σν πξψην δεχγνο ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο 

κεηαβιεηέο R8 θαη R14 (0.77), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε 

καζεκαηηθήο γλψζεο θαη κε ηηο πεξηνξηζκέλεο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. 

Δπνκέλσο, ε ζπγθεθξηκέλε νκαδνπνίεζε νθείιεηαη ζην φηη νη δχν κεηαβιεηέο απνδίδνπλ ην 

καζεκαηηθφ ιάζνο ζηνπο καζεηέο ιφγσ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. Σν δεχηεξν δεχγνο 

νκνηφηεηαο ζε απηή ηελ ππννκάδα απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο R13 θαη R16 (0.77), 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα ιάζε ζρεηίδνληαη κε αθαηάιιεινπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ ή κε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, νη νπνίεο είλαη αθαηάιιειεο γηα κηα λέα 

θαηάζηαζε. Ζ κελ πξψηε δήισζε απνδίδεη ην καζεκαηηθφ ιάζνο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ελψ ε 

δεχηεξε ζηνλ καζεηή. Παξφια απηά, ηα δχν δεχγε κεηαβιεηψλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ πξψηε 

ππννκάδα κεηαβιεηψλ παξνπζηάδνπλ ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.30) θαη ΘΕ
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νκαδνπνηνχληαη θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ 

ιάζνο ζηνλ καζεηή θαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνπ ηνκέα. Γεληθά, νη δχν ππννκάδεο κεηαβιεηψλ 

θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, παξνπζηάδνληαο ζρεδφλ κεδακηλφ, αιιά ζεκαληηθφ 

δείρηε νκνηφηεηαο (0.02). Χζηφζν, ε νκαδνπνίεζή ηνπο νθείιεηαη ζην φηη νη δειψζεηο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ ιάζνο θπξίσο ζηνλ καζεηή.  

ζνλ αθνξά ηε δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο, παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδεηαη απφ δχν 

δεχγε κεηαβιεηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ R11 θαη R12 (0.79), νη νπνίεο απνδίδνπλ ηα καζεκαηηθά ιάζε ησλ καζεηψλ ζε 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο ηνκέα, φπσο είλαη νη ζηάζεηο ηνπο 

απέλαληη ζηα καζεκαηηθά θαη ε ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε. Σν δεχηεξν δεχγνο νκνηφηεηαο 

ζε απηή ηελ νκάδα απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο R10 θαη R19 (0.73), ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο ηα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο κειεηνχλ θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηα 

καζεκαηηθά ή νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη δίλεηαη αθαηάιιειε εξψηεζε, ζε ζρέζε κε ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Ζ κελ πξψηε δήισζε απνδίδεη ην καζεκαηηθφ ιάζνο ζηνλ καζεηή, 

ελψ ε δεχηεξε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Γεληθά, φκσο, ηα δχν δεχγε κεηαβιεηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

ηε δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο παξνπζηάδνπλ ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.34), 

σζηφζν ε ζπγθεθξηκέλε νκαδνπνίεζε εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο 

κεηαβιεηέο απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ ιάζνο ζηνλ καζεηή θαη θπξίσο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ 

ηνπ ηνκέα. 

 

ρήκα 4.8. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Διβεηψλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

Έλλνηα ηνπ Λάζνπο ζηα Μαζεκαηηθά 
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Η έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζε εθπαηδεπηηθνύο: Οιιαλδία 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.9) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη ηξεηο 

νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 

Οιιαλδνί εθπαηδεπηηθνί καζεκαηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ έρνπλ ζπλνιηθή 

εηθφλα ηεο έλλνηαο ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο 

ηεο. 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη ην πην ηζρπξφ δεχγνο νκνηφηεηαο, ζην νπνίν 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο, βξίζθεηαη ζηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο θαη 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο R8 θαη R13 (0.57). χκθσλα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβιεηέο ηα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε καζεκαηηθήο γλψζεο θαη κε αθαηάιιεινπο 

ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ. Απηή ε νκαδνπνίεζε πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη αθαηάιιεινη ηξφπνη δηδαζθαιίαο νδεγνχλ ζε έιιεηςε καζεκαηηθήο γλψζεο. 

ηελ ίδηα νκάδα νκνηφηεηαο, παξαηεξείηαη επίζεο πςειή ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ R12 θαη R14 (0.55), νη νπνίεο απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ ιάζνο ζηνλ καζεηή είηε 

γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο ιφγνπο (ςπρνινγηθή θαηάζηαζε) είηε γηα γλσζηηθνχο (πεξηνξηζκέλεο 

καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο). Μεηαμχ ησλ δχν δεπγψλ κεηαβιεηψλ ηεο πξψηεο νκάδαο 

νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη πνιχ ρακειφο, αιιά ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο (0.10). Ζ 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο πξψηεο νκάδαο νκνηφηεηαο νθείιεηαη ζην φηη νη 

πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ ιάζνο ζηνλ καζεηή. 

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.08) θαη ζπλδένληαη ιφγσ ηνπ φηη 

αλαθέξνληαη ζε κεηαβιεηέο πνπ απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ ιάζνο ησλ καζεηψλ είηε ζηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ καζεηή είηε ζηνλ αθαηάιιειν ζπγθείκελν (δηαηχπσζε 

πξνβιήκαηνο, αθαηάιιειεο εξσηήζεηο) κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε (άξα, 

έκκεζα απνδίδεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ). Αλαιπηηθά, παξαηεξνχκε φηη ε πην ηζρπξή ζρέζε 

νκνηφηεηαο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ R16 θαη R19 (0.54), νη νπνίεο απνδίδνπλ ην 

καζεκαηηθφ ιάζνο ζηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ καζεηή πνπ είλαη αθαηάιιειε γηα κηα λέα 

θαηάζηαζε θαη ζηελ αθαηάιιειε εξψηεζε πνπ ηίζεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζε ζρέζε κε ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. ρεηηθά πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο παξνπζηάδνπλ θαη νη κεηαβιεηέο 

R9 θαη R15 (0.52), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ην θείκελν θαη ηε 

δηαηχπσζε ησλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ή νθείινληαη ιαλζαζκέλε πξνυπάξρνπζα γλψζε 

ησλ καζεηψλ.  ΘΕ
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Ζ ηειεπηαία νκάδα νκνηφηεηαο απαξηίδεηαη επίζεο απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ. Σν 

δεχγνο κε ηελ πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο ζπλδέεη ηηο κεηαβιεηέο R17 θαη R18 (0.55), νη 

νπνίεο απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ ιάζνο ζηνπο καζεηέο, εθφζνλ νη ίδηνη θαίλεηαη λα 

κπεξδεχνπλ ηελ θαηάιιειε γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε πξνζέγγηζε, κε κηα πξνεγνχκελε 

πξνζέγγηζε ή πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ρσξίο 

λα ηηο εμεηάζνπλ. Σν δεχηεξν δεχγνο νκνηφηεηαο ζε απηή ηελ νκάδα απνηειείηαη απφ ηηο 

κεηαβιεηέο R10 θαη R11 (0.54), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

νη καζεηέο κειεηνχλ θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηα καζεκαηηθά θαη κε ηηο ζηάζεηο ηνπο πξνο ηα 

καζεκαηηθά. Γηα άιιε κηα θνξά, βιέπνπκε φηη ε νκαδνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ ζηελ 

ηειεπηαία νκάδα νκνηφηεηαο παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο (0.08), σζηφζν, 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη φιεο νη κεηαβιεηέο απνδίδνπλ ην καζεκαηηθφ ιάζνο ζηνλ 

καζεηή.  

 

 

ρήκα 4.9. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Οιιαλδψλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

Έλλνηα ηνπ Λάζνπο ζηα Μαζεκαηηθά 

 

 ύγθξηζε κεηαμύ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ησλ ηεζζάξσλ ρσξώλ γηα ηελ 

έλλνηα ηνπ ιάζνπο 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζζάξσλ δηαγξακκάησλ νκνηφηεηαο κε ηηο απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά, παξαηεξνχκε φηη παξά ηε 

δηαθνξεηηθή δηδαζθαιία πνπ αθνινπζείηαη ζηηο ηέζζεξηο ρψξεο, κεηαμχ ησλ ρσξψλ Κχπξνπ, 

Ηηαιίαο θαη Διβεηίαο ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην 
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δηάγξακκα ηεο Κχπξνπ (ρήκα 4.2) θαη ηεο Ηηαιίαο (ρήκα 4.3) είλαη αθξηβψο ηα ίδηα. Ζ 

κνλαδηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ εληνπίδεηαη ζην δηάγξακκα νκνηφηεηαο ηεο 

Διβεηίαο (ρήκα 4.4), φπνπ νη κεηαβιεηέο R2 θαη R6 δελ νκαδνπνηνχληαη, φπσο ζηα άιια δχν 

δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο (ρήκαηα 4.2-4.3). Οη απφςεηο ησλ Οιιαλδψλ καζεηψλ θαίλεηαη λα 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο ησλ ππφινηπσλ ηξηψλ ρσξψλ θαη απηφ είλαη πηζαλφλ λα 

νθείιεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη Οιιαλδνί εθπαηδεπηηθνί ρεηξίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ην καζεκαηηθφ ιάζνο απφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο άιιεο ηξεηο ρψξεο.  

Αληίζηνηρα, ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζζάξσλ δηαγξακκάησλ νκνηφηεηαο 

κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά, 

παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην δηάγξακκα νκνηφηεηαο 

ηεο Διβεηίαο (ρήκα 4.8), ηα νπνία θαίλεηαη λα εκθαλίδνληαη ην έλα ζην δηάγξακκα 

νκνηφηεηαο ηεο Κχπξνπ (ρήκα 4.6, R11-R12) θαη ην άιιν ζην δηάγξακκα νκνηφηεηαο ηεο 

Ηηαιίαο (ρήκα 4.7, R8-R14). Ζ αζπκθσλία πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηεζζάξσλ ρσξψλ, πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην 

δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θάζε ρψξαο. 

 

4.1.2. Ο θνπόο ηεο Αμηνιόγεζεο ζε Μαζεηέο θαη Δθπαηδεπηηθνύο από Κύπξν, 

Ιηαιία, Διβεηία θαη Οιιαλδία 

 

Γηαγξάκκαηα Οκνηόηεηαο θαη ν θνπόο ηεο Αμηνιόγεζεο 

 

Ο ζθνπόο ηεο αμηνιόγεζεο από καζεηέο: Κύπξνο 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.10) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη δχν 

νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 

Κχπξηνη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο 

ζηα καζεκαηηθά, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηνπ. 

Αλαιχνληαο κία-κία νκάδα νκνηφηεηαο μερσξηζηά, παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε νκάδα 

νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ έμη κεηαβιεηέο πνπ ρσξίδνληαη ζε δχν ππννκάδεο. Ζ πξψηε 

ππννκάδα ζπλδέεη ηηο κεηαβιεηέο P1, P5 θαη P7, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά πςειφ θαη 

ηαπηφρξνλα ζεκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.57). Απφ απηέο ηηο ηξεηο 

κεηαβιεηέο, θαίλεηαη φηη ε πην ηζρπξή θαη ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ 
ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



129 

κεηαβιεηψλ P1 θαη P5 (0.77), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην γλσζηηθφ ηνκέα ηνπ καζεηή θαη 

εηδηθφηεξα ζηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ε αμηνιφγεζε ζηνπο καζεηέο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηηο θαιέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη λα επαιεζεχζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο ζηα καζεκαηηθά. Γηα ηνλ 

ίδην ιφγν θαίλεηαη λα νκαδνπνηνχληαη κε ηε κεηαβιεηή P7. Ζ δεχηεξε ππννκάδα απνηειείηαη 

απφ άιιεο ηξεηο κεηαβιεηέο (P4, P8, P9), νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο 

κεηαμχ ηνπο (0.34) θαη ζπλδένληαη σο πξνο ην φηη αλαθέξνληαη ζηα θίλεηξα ηνπ καζεηή γηα 

ηελ αμηνιφγεζε θαη γεληθφηεξα ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ ηνκέα. πγθεθξηκέλα, ε πην ηζρπξή 

ζρέζε νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ P8 θαη P9 (0.74), νη νπνίεο αθνξνχλ 

ζηα θίλεηξα ηνπ καζεηή θαη πψο απηά επεξεάδνληαη κεηά απφ κηα αμηνιφγεζε. Μεηαμχ φισλ 

ησλ κεηαβιεηψλ ηεο πξψηεο νκάδαο νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη κηα αδχλαηε, αιιά ζεκαληηθή 

ζρέζε νκνηφηεηαο (0.08). Απηφ, πηζαλφλ λα ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη νη κεηαβιεηέο πνπ 

απαξηίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα νκνηφηεηαο παξαπέκπνπλ ζηε ζεηηθή δηάζηαζε ηεο 

αμηνιφγεζεο, θπξίσο ζηνλ γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ.  

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο πεξηιακβάλεη δχν δεχγε κεηαβιεηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

παξαηεξείηαη αδχλαηε ζρέζε νκνηφηεηαο (0.23), σζηφζν νκαδνπνηνχληαη, δηφηη 

αληηπξνζσπεχνπλ δειψζεηο, νη νπνίεο πξνβάιινπλ ηελ αξλεηηθή δηάζηαζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ηφζν ζηνλ γλσζηηθφ φζν θαη ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, 

παξαηεξνχκε φηη ε πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο ζε απηή ηελ νκάδα νκνηφηεηαο εληνπίδεηαη 

ζην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ P2 θαη P6 (0.73), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αμηνιφγεζε δελ βνεζά 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ζηα καζεκαηηθά θαη γηα απηφ πξνθαιεί άγρνο ζηνπο 

καζεηέο. Οη κεηαβιεηέο P3 θαη P10 παξνπζηάδνπλ επίζεο πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο (0.68) θαη 

αθνξνχλ ζηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο αμηνιφγεζεο ζηνπο καζεηέο ηφζν 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο φζν θαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβάιεη ν 

καζεηήο γηα λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ.  
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ρήκα 4.10. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Κππξίσλ Μαζεηψλ γηα ηνλ 

θνπφ ηεο Αμηνιφγεζεο ζηα Μαζεκαηηθά 

 

Ο ζθνπόο ηεο αμηνιόγεζεο από καζεηέο: Ιηαιία 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.11) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη δχν 

νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 

Ηηαινί καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ζηα 

καζεκαηηθά, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηνπ. 

Αλαιχνληαο κία-κία νκάδα νκνηφηεηαο μερσξηζηά, παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε νκάδα 

νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ έμη κεηαβιεηέο πνπ ρσξίδνληαη ζε δχν ππννκάδεο. Ζ πην ηζρπξή 

θαη ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ππννκάδα ε νπνία ζπλδέεη ηηο 

κεηαβιεηέο P1 θαη P2, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά πςειφ θαη ηαπηφρξνλα ζεκαληηθφ 

δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.76). Ζ νκαδνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ 

πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην φηη αλαθέξνληαη ζηηο θαιέο δεμηφηεηεο θαη ζηηο δπζθνιίεο ησλ 

καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά. Χζηφζν, ηα δχν δεχγε κεηαβιεηψλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηε δεχηεξε 

ππννκάδα νκνηφηεηαο παξνπζηάδνπλ ρακειή, αιιά ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο 

(0.27) θαη ζπλδένληαη ιφγσ ηνπ φηη αθνξνχλ δειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, ε πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο ζηε 

δεχηεξε ππννκάδα νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ P8 θαη P9 (0.74), νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ θαη πψο απηά κπνξεί λα επεξεαζηνχλ 

απφ κηα αμηνιφγεζε. Σν δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ P5 θαη P7 (0.68) παξνπζηάδεη επίζεο πςειή 

ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη θαη απηέο ζηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ θαη κε ηε ζεηξά ηνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε κάζεζή 

ηνπο ζηα καζεκαηηθά. Ο δείρηεο νκνηφηεηαο αλάκεζα ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο ηεο πξψηεο 
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νκάδαο νκνηφηεηαο είλαη κελ ζεκαληηθφο, αιιά παξνπζηάδεηαη ζρεδφλ κεδακηλφο (0.06). Γη‘ 

απηφ, άιισζηε, ε νκαδνπνίεζε αλάκεζα ζηηο δχν ππννκάδεο κεηαβιεηψλ δελ κπνξεί λα 

εξκελεπηεί κε αθξίβεηα. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν ιφγνο πνπ νκαδνπνηνχληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο βαζίδεηαη ζην φηη αλαθέξνληαη ζηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ζηα 

καζεκαηηθά. 

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο πεξηιακβάλεη δχν δεχγε κεηαβιεηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

παξαηεξείηαη αδχλαηε ζρέζε νκνηφηεηαο (0.20), σζηφζν νκαδνπνηνχληαη, δηφηη 

αληηπξνζσπεχνπλ δειψζεηο, νη νπνίεο σο επί ην πιείζηνλ πξνβάιινπλ ηελ αξλεηηθή δηάζηαζε 

ηεο αμηνιφγεζεο ζηνλ γλσζηηθφ θαη ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, 

παξαηεξνχκε φηη ε πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο ζε απηή ηελ νκάδα νκνηφηεηαο εληνπίδεηαη 

ζην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ P3 θαη P10 (0.75) νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 

βαζκνινγίαο ηεο αμηνιφγεζεο ζηνπο καζεηέο ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο 

φζν θαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβάιεη ν καζεηήο γηα λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ. Οη 

κεηαβιεηέο P4 θαη P6 παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν δείρηε νκνηφηεηαο (0.62), φκσο, ζχκθσλα 

κε απηέο θαίλεηαη φηη κεξηθέο αμηνινγήζεηο κπνξεί λα γίλνληαη γηα λα επαιεζεχζνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ καζεηή θαη φρη γηα ηνλ βαζκφ ζην δειηίνπ πξνφδνπ, σζηφζν, δελ παχνπλ λα 

πξνθαινχλ άγρνο ζηνπο καζεηέο.  

 

 

ρήκα 4.11. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Ηηαιψλ Μαζεηψλ γηα ηνλ θνπφ 

ηεο Αμηνιφγεζεο ζηα Μαζεκαηηθά 

 

Ο ζθνπόο ηεο αμηνιόγεζεο από καζεηέο: Διβεηία 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.12) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη δχν 

νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 
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Διβεηνί καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο 

ζηα καζεκαηηθά, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηνπ. 

Αλαιχνληαο κία-κία νκάδα νκνηφηεηαο μερσξηζηά, παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε νκάδα 

νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ έμη κεηαβιεηέο πνπ ρσξίδνληαη ζε δχν ππννκάδεο. Ζ πξψηε 

ππννκάδα ζπλδέεη ηηο κεηαβιεηέο P1, P5, P8 θαη P9, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά ρακειφ, 

αιιά ζεκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.42). Οη κεηαβιεηέο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ 

πξψηε ππννκάδα νκνηφηεηαο παξαπέκπνπλ ζηε ζεηηθή δηάζηαζε ηεο αμηνιφγεζεο, θπξίσο 

ζηνλ γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, ε πην ηζρπξή θαη 

ηαπηφρξνλα ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ P8 θαη P9 

(0.81), νη νπνίεο αθνξνχλ ζηα θίλεηξα ηνπ καζεηή θαη πψο απηά επεξεάδνληαη κεηά απφ κηα 

αμηνιφγεζε. Σν δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ P1 θαη P5 παξνπζηάδεη επίζεο πνιχ πςειφ δείρηε 

νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ (0.79), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην γλσζηηθφ ηνκέα 

ηνπ καζεηή θαη εηδηθφηεξα ζηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ε αμηνιφγεζε ζηνπο καζεηέο γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο θαιέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη λα επαιεζεχζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο ζηα 

καζεκαηηθά. Ζ δεχηεξε ππννκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο P4 θαη P7, νη 

νπνίεο παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.75) θαη αλαθέξνληαη 

ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ πξφνδν ηνπ καζεηή ζηα καζεκαηηθά. Γεληθφηεξα, κεηαμχ φισλ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο πξψηεο νκάδαο νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη κηα αδχλαηε, αιιά ζεκαληηθή 

ζρέζε νκνηφηεηαο (0.15). Απηφ, πηζαλφλ λα ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη νη κεηαβιεηέο πνπ 

απαξηίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα νκνηφηεηαο παξαπέκπνπλ ζηε ζεηηθή δηάζηαζε ηεο 

αμηνιφγεζεο, θπξίσο ζηνλ γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ.  

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο πεξηιακβάλεη δχν δεχγε κεηαβιεηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

παξαηεξείηαη ζρεηηθά αδχλαηε ζρέζε νκνηφηεηαο (0.35), σζηφζν νκαδνπνηνχληαη, δηφηη 

αληηπξνζσπεχνπλ δειψζεηο, νη νπνίεο πξνβάιινπλ ηελ αξλεηηθή δηάζηαζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ηφζν ζηνλ γλσζηηθφ φζν θαη ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, 

παξαηεξνχκε φηη ε πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο ζε απηή ηελ νκάδα νκνηφηεηαο εληνπίδεηαη 

ζην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ P3 θαη P10 (0.77), νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ αξλεηηθή επίδξαζε 

ηεο βαζκνινγίαο ηεο αμηνιφγεζεο ζηνπο καζεηέο ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο 

έλλνηαο φζν θαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβάιεη ν καζεηήο γηα λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο 

ηνπ. Ο δείρηεο νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ P2 θαη P6 είλαη αξθεηά πςειφο (0.62) θαη 

ζχκθσλα κε απηέο ηηο κεηαβιεηέο, ε αμηνιφγεζε δελ βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ ζηα καζεκαηηθά θαη γηα απηφ πξνθαιεί άγρνο ζηνπο καζεηέο.  
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ρήκα 4.12. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Διβεηψλ Μαζεηψλ γηα ηνλ 

θνπφ ηεο Αμηνιφγεζεο ζηα Μαζεκαηηθά 

 

Ο ζθνπόο ηεο αμηνιόγεζεο από καζεηέο: Οιιαλδία 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.13) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη δχν 

νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 

Οιιαλδνί καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο 

ζηα καζεκαηηθά, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηνπ. 

Αλαιχνληαο κία-κία νκάδα νκνηφηεηαο μερσξηζηά, παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε νκάδα 

νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ έμη κεηαβιεηέο πνπ ρσξίδνληαη ζε δχν ππννκάδεο. Ζ πξψηε 

ππννκάδα ζπλδέεη ηηο κεηαβιεηέο P1, P5, P7 θαη P8, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά ρακειφ, 

αιιά ζεκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.45). Χζηφζν, νη κεηαβιεηέο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ηελ πξψηε ππννκάδα νκνηφηεηαο παξαπέκπνπλ ζηε ζεηηθή δηάζηαζε ηεο 

αμηνιφγεζεο, θπξίσο ζηνλ γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, ε 

πην ηζρπξή θαη ηαπηφρξνλα ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ P7 θαη P8 (0.84), νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ απηνπεπνίζεζε θαη ζηα θίλεηξα ηνπ 

καζεηή θαη πψο απηά επεξεάδνληαη απφ κηα αμηνιφγεζε. Σν δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ P1 θαη 

P5 παξνπζηάδεη επίζεο πνιχ πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ (0.73), νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζην γλσζηηθφ ηνκέα ηνπ καζεηή θαη εηδηθφηεξα ζηε δπλαηφηεηα πνπ 

παξέρεη ε αμηνιφγεζε ζηνπο καζεηέο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο θαιέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη λα 

επαιεζεχζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο ζηα καζεκαηηθά. Ζ δεχηεξε ππννκάδα νκνηφηεηαο 

απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο P6 θαη P9, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειφ δείρηε 

νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.72) θαη αλαθέξνληαη ζηελ επίδξαζε ηεο αμηνιφγεζεο ζηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Γεληθφηεξα, κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο πξψηεο 
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νκάδαο νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη κηα αδχλαηε, αιιά ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο. Χζηφζν, ν  

δείρηεο νκνηφηεηαο αλάκεζα ζε απηέο ηηο κεηαβιεηέο παξνπζηάδεηαη ζρεδφλ κεδακηλφο (0.07), 

γη‘ απηφ, άιισζηε, ε νκαδνπνίεζε ησλ δχν ππννκάδσλ κεηαβιεηψλ δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί 

κε αθξίβεηα. Παξφια απηά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο 

απαξηίδεηαη απφ δχν ππννκάδεο κεηαβιεηψλ πνπ πξνβάιινπλ θαη ζπλδένπλ ηηο δχν 

δηαζηάζεηο ηεο αμηνιφγεζεο, ηε κελ ζεηηθή ζηελ πξψηε ππννκάδα θαη ηε δε αξλεηηθή ζηε 

δεχηεξε ππννκάδα. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο θαη ησλ δχν ππννκάδσλ 

αλαθέξνληαη θπξίσο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ θαη πψο επεξεάδεηαη (ζεηηθά ή 

αξλεηηθά) απφ ηελ αμηνιφγεζε.  

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο πεξηιακβάλεη δχν δεχγε κεηαβιεηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

παξαηεξείηαη αδχλαηε ζρέζε νκνηφηεηαο (0.19). Χζηφζν, νη  κεηαβιεηέο νκαδνπνηνχληαη, 

δηφηη αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο θαη γεληθφηεξα ζηελ επίδξαζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Ζ πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο ζε απηή ηελ 

νκάδα νκνηφηεηαο εληνπίδεηαη ζην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ P4 θαη P10 (0.75), νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζηε βαζκνινγία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ζηελ επίδξαζή ηεο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ 

ζα θαηαβάιεη ν καζεηήο γηα λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ. Ο δείρηεο νκνηφηεηαο κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ P2 θαη P3 είλαη αξθεηά πςειφο (0.65) θαη ζχκθσλα κε απηέο ηηο κεηαβιεηέο, 

ε αμηνιφγεζε δελ βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ζηα καζεκαηηθά νχηε δείρλεη αλ 

ππάξρεη θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο απφ ηνλ καζεηή.  

 

 

ρήκα 4.13. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Οιιαλδψλ Μαζεηψλ γηα ηνλ 

θνπφ ηεο Αμηνιφγεζεο ζηα Μαζεκαηηθά 
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Ο ζθνπόο ηεο αμηνιόγεζεο από εθπαηδεπηηθνύο: Κύπξνο 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.14) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη ηξεηο 

νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 

Κχπξηνη εθπαηδεπηηθνί καζεκαηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα 

ηνπ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηνπ. 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη ην πην ηζρπξφ δεχγνο νκνηφηεηαο, ζην νπνίν 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο, βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε νκάδα νκνηφηεηαο θαη 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο P6c θαη P6d (0.55). Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο 

νκαδνπνηνχληαη ιφγσ ηνπ φηη απνηεινχλ ππνεξσηήκαηα ηεο ίδηαο δήισζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ζηνρεχνπλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο καζεηέο. ηελ ίδηα νκάδα νκνηφηεηαο, 

παξαηεξείηαη επίζεο πςειή ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ P5 θαη P6b (0.53), 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αμηνιφγεζε αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα εθαξκφδεη θαη 

λα θαηαλνεί καζεκαηηθά. Μεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ηειεπηαίαο νκάδαο νκνηφηεηαο 

παξαηεξείηαη ρακειφο, αιιά ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο (0.09). Ζ νκαδνπνίεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην φηη φιεο νη κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη 

ζηελ αμηνιφγεζε, ε νπνία ζηνρεχεη λα αμηνινγήζεη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ 

ζηα καζεκαηηθά.  

ζνλ αθνξά ηηο άιιεο δχν νκάδεο νκνηφηεηαο, παξαηεξνχκε φηη ε πην ηζρπξή ζρέζε 

νκνηφηεηαο ζηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ P1 θαη P10 

(0.55), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ (ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη 

ε αμηνιφγεζε γηα ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ) θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο δνπιεηάο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο 

(0.29) κε ηε κεηαβιεηή P6a, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο 

ζηνρεχνπλ λα αμηνινγήζνπλ ηε γλψζε ησλ καζεηψλ. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ πην πάλσ βαζίδεηαη 

θπξίσο ζην φηη ε αμηνιφγεζε απνζθνπεί λα αμηνινγήζεη ηε καζεκαηηθή γλψζε (ην γλσζηηθφ 

επίπεδν) ησλ καζεηψλ, δειαδή, αλαθέξεηαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Σν δεχηεξν 

δεχγνο νκνηφηεηαο ζε απηή ηελ νκάδα απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο P4 θαη P8 (0.54), νη 

νπνίεο νκαδνπνηνχληαη σο πξνο ην φηη αλαθέξνληαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. Ζ ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηηο πέληε κεηαβιεηέο είλαη ζρεδφλ κεδακηλή (0.03), γη‘ απηφ, άιισζηε ε 

νκαδνπνίεζε κεηαμχ ηνπο δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί κε αθξίβεηα. ΘΕ
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Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.08) θαη ζπλδένληαη ιφγσ ηνπ 

φηη αλαθέξνληαη ζε κεηαβιεηέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αμηνιφγεζε έρεηο σο επίθεληξν ηνλ 

καζεηή θαη απνζθνπεί λα ηνλ βνεζήζεη, θπξίσο ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα. Αλαιπηηθφηεξα, ην 

πξψην δεχγνο κεηαβιεηψλ πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηε δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ 

ηηο κεηαβιεηέο P2 θαη P3 (0.52), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αμηνιφγεζε δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ. Οη κεηαβιεηέο P7 θαη P9 (0.52) απαξηίδνπλ ην δεχηεξν 

δεχγνο κεηαβιεηψλ πνπ βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο θαη ζπλδένληαη ιφγσ ηνπ 

φηη αλαθέξνληαη ζε δειψζεηο, φπνπ ε αμηνιφγεζε απνζθνπεί λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα 

μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ θαη λα βειηησζεί ζηα καζεκαηηθά.   

 

 

ρήκα 4.14. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Κππξίσλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ 

θνπφ ηεο Αμηνιφγεζεο ζηα Μαζεκαηηθά 

 

Ο ζθνπόο ηεο αμηνιόγεζεο από εθπαηδεπηηθνύο: Ιηαιία 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.15) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη ηξεηο 

νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 

Ηηαινί εθπαηδεπηηθνί καζεκαηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα 

ηνπ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηνπ. 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη ην πην ηζρπξφ δεχγνο νκνηφηεηαο, ζην νπνίν 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο, βξίζθεηαη ζηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο θαη 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο P1 θαη P4 (0.55), νη νπνίεο νκαδνπνηνχληαη σο πξνο ην φηη ε 
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αμηνιφγεζε ζρεηίδεηαη κε ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο 

κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή P5 (0.26), ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ε αμηνιφγεζε αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα εθαξκφδεη καζεκαηηθά ζε 

θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο. ηελ ίδηα νκάδα νκνηφηεηαο, παξαηεξείηαη επίζεο αξθεηά πςειή 

ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ P10 θαη P6d (0.51), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε 

αμηνιφγεζε αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα ζχλζεζεο ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά θαη δίλεη ηελ 

επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλαγλσξίζεη ηελ αμία ηεο δνπιεηάο ηνπ. Ζ ζχλδεζε αλάκεζα 

ζηηο πέληε κεηαβιεηέο είλαη ζρεδφλ κεδακηλή (0.02), γη‘ απηφ, άιισζηε ε νκαδνπνίεζε 

κεηαμχ ηνπο δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί κε αθξίβεηα. 

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειφ, αιιά ζεκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.08) θαη 

ζπλδένληαη ιφγσ ηνπ φηη, σο επί ην πιείζηνλ, αλαθέξνληαη ζηελ αμηνιφγεζε, ε νπνία έρεη σο 

επίθεληξν ηνλ καζεηή θαη απνζθνπεί λα ηνλ βνεζήζεη, θπξίσο ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην πξψην δεχγνο κεηαβιεηψλ πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηε δεχηεξε νκάδα 

νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο P2 θαη P6a (0.53), νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Σν δεχηεξν δεχγνο κεηαβιεηψλ πνπ 

βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο P3 θαη P8 (0.52), 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αμηνιφγεζε δείρλεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ καζεηψλ ζηα 

καζεκαηηθά, ελψ ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη ππνθεηκεληθή θαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε 

είλαη αληηθεηκεληθή. 

Ζ ηειεπηαία νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη επίζεο απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ, ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.07) θαη ζπλδένληαη ιφγσ 

ηνπ φηη αλαθέξνληαη ζε κεηαβιεηέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αμηνιφγεζε έρεηο σο επίθεληξν 

ηνλ καζεηή θαη απνζθνπεί λα ηνλ βνεζήζεη, θπξίσο ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα. Σν πξψην δεχγνο 

κεηαβιεηψλ πνπ ζρεκαηίδεηαη ζε απηή ηελ νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο 

P7 θαη P6b (0.52), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αμηνιφγεζε απνζθνπεί λα αμηνινγήζεη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα βειηησζνχλ (γλσζηηθφ ηνκέα καζεηψλ). Σν 

δεχηεξν δεχγνο κεηαβιεηψλ πνπ βξίζθεηαη ζε απηή ηελ νκάδα νκνηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηηο 

κεηαβιεηέο P9 θαη P6c (0.52), νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

καζεηψλ κε ζηφρν ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ καζήκαηνο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπο.  
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ρήκα 4.15. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Ηηαιψλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ 

θνπφ ηεο Αμηνιφγεζεο ζηα Μαζεκαηηθά 

 

Ο ζθνπόο ηεο αμηνιόγεζεο από εθπαηδεπηηθνύο: Διβεηία 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.16) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη ηξεηο 

νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 

Διβεηνί εθπαηδεπηηθνί καζεκαηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα 

ηνπ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηνπ. 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη ην πην ηζρπξφ δεχγνο νκνηφηεηαο βξίζθεηαη 

ζηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο θαη ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο P6c θαη P6d (0.66). Οη 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο νκαδνπνηνχληαη ιφγσ ηνπ φηη απνηεινχλ ππνεξσηήκαηα ηεο ίδηαο 

δήισζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ζηνρεχνπλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο καζεηέο. ηελ 

ίδηα νκάδα νκνηφηεηαο, παξαηεξείηαη επίζεο πςειή ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ P1 θαη P4 (0.65), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ (ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ε αμηνιφγεζε γηα ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη ζηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή). Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη ζρεηηθά ρακειφ 

δείρηε νκνηφηεηαο (0.41) κε ηε κεηαβιεηή P6b, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αμηνιφγεζε 

απνζθνπεί λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά, γεγνλφο πνπ 

ππνδεηθλχεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε νκαδνπνίεζε πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ φηη θαη νη ηξεηο κεηαβιεηέο 

αλαθέξνληαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Γεληθφηεξα, ε νκαδνπνίεζε ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο (κε δείρηε νκνηφηεηαο 0.06) ΘΕ
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κπνξεί λα εξκελεπηεί ιακβάλνληαο ππφςε φηη φιεο νη κεηαβιεηέο πνπ ηελ ζρεκαηίδνπλ 

απνζθνπνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα ησλ καζεηψλ.  

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.16) θαη ζπλδένληαη ιφγσ ηνπ 

φηη νη πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη ζε κεηαβιεηέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε 

αμηνιφγεζε έρεηο σο επίθεληξν ηνλ καζεηή θαη απνζθνπεί λα αμηνινγήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ ζηα καζεκαηηθά (γλσζηηθφο ηνκέαο). Αλαιπηηθφηεξα, ην πξψην δεχγνο 

κεηαβιεηψλ πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηε δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο 

P2 θαη P3 (0.66), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αμηνιφγεζε δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην γλσζηηθφ 

επίπεδν ησλ καζεηψλ. Οη κεηαβιεηέο P5 θαη P8 (0.62) απαξηίδνπλ ην δεχηεξν δεχγνο 

κεηαβιεηψλ πνπ βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε απηέο, ε 

αμηνιφγεζε αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα εθαξκφδεη καζεκαηηθά ζε θαηλνχξηεο 

θαηαζηάζεηο, ελψ ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη ππνθεηκεληθή θαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε 

είλαη αληηθεηκεληθή. Ζ ζχλδεζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί κε αθξίβεηα, 

σζηφζν, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηε δεχηεξε νκάδα 

νκνηφηεηαο, ε ζπγθεθξηκέλε νκαδνπνίεζε πξνθχπηεη εθφζνλ νη πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο 

αλαθέξνληαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ.  

Ζ ηειεπηαία νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη επίζεο απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ, ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.17) θαη ζπλδένληαη ιφγσ 

ηνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη ζε δειψζεηο, φπνπ ε αμηνιφγεζε απνζθνπεί 

λα αμηνινγήζεη ηε γλψζε ηνπ καζεηή θαη λα ηνλ βνεζήζεη λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ, 

ψζηε λα βειηησζεί ζηα καζεκαηηθά. Αλαιπηηθφηεξα, ην πξψην δεχγνο κεηαβιεηψλ πνπ 

ζρεκαηίδεηαη ζε απηή ηελ νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο P7 θαη P6b 

(0.64), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αμηνιφγεζε απνζθνπεί λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

καζεηψλ θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα βειηησζνχλ (γλσζηηθφ ηνκέα καζεηψλ). Σν δεχηεξν δεχγνο 

κεηαβιεηψλ πνπ βξίζθεηαη ζε απηή ηελ νκάδα νκνηφηεηαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ δείρηε 

νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ (0.66) θαη πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο P9 θαη P10, 

νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ κε ζηφρν ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ καζήκαηνο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα αλαγλσξίζεη ηελ αμία ηεο δνπιεηάο ηνπ. 
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ρήκα 4.16. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Διβεηψλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ 

θνπφ ηεο Αμηνιφγεζεο ζηα Μαζεκαηηθά 

 

Ο ζθνπόο ηεο αμηνιόγεζεο από εθπαηδεπηηθνύο: Οιιαλδία 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.17) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη ηξεηο 

νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 

Οιιαλδνί εθπαηδεπηηθνί καζεκαηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ έρνπλ ζπλνιηθή 

εηθφλα ηνπ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηνπ. 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη ην πην ηζρπξφ δεχγνο νκνηφηεηαο, ζην νπνίν 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο, βξίζθεηαη ζηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο θαη 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο P4 θαη P8 (0.56), νη νπνίεο νκαδνπνηνχληαη σο πξνο ην φηη 

αλαθέξνληαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. ηελ ίδηα νκάδα νκνηφηεηαο παξαηεξνχκε ζχλδεζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ P1 θαη P7 (0.54), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ 

καζεηψλ (ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ε αμηνιφγεζε γηα ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ) κε ζηφρν λα 

ηνπο βνεζήζεη λα βειηησζνχλ ζηα καζεκαηηθά. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ 

παξνπζηάδεη ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο (0.27) κε ηε κεηαβιεηή P6a, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

δηαθνξεηηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ζηνρεχνπλ λα αμηνινγήζνπλ ηε γλψζε ησλ καζεηψλ. Ζ 

νκαδνπνίεζε ησλ πην πάλσ βαζίδεηαη θπξίσο ζην φηη ε αμηνιφγεζε απνζθνπεί λα 

αμηνινγήζεη ηε καζεκαηηθή γλψζε (ην γλσζηηθφ επίπεδν) ησλ καζεηψλ, δειαδή, αλαθέξεηαη 

ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Ζ ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο πέληε κεηαβιεηέο είλαη ζρεδφλ 

κεδακηλή (0.02), γη‘ απηφ, άιισζηε ε νκαδνπνίεζε κεηαμχ ηνπο δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί κε 

αθξίβεηα. 
ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



141 

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.07) θαη ζπλδένληαη ιφγσ ηνπ 

φηη, αλαθέξνληαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ κε ζηφρν ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

αλαγλσξίζεη ηελ αμία ηεο δνπιεηάο ηνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ην πξψην δεχγνο κεηαβιεηψλ πνπ 

ζρεκαηίδεηαη ζηε δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο P2 θαη P9 

(0.54), νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Σν δεχηεξν 

δεχγνο κεηαβιεηψλ πνπ βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ ηηο 

κεηαβιεηέο P3 θαη P10 (0.53), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αμηνιφγεζε δείρλεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο 

ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά θαη δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλαγλσξίζεη ηελ 

αμία ηεο δνπιεηάο ηνπ. 

Ζ ηειεπηαία νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη επίζεο απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ, ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειφ, αιιά ζεκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.09) θαη 

πηζαλφλ λα ζπλδένληαη ιφγσ ηνπ φηη φιεο νη κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη ζηελ αμηνιφγεζε, ε 

νπνία ζηνρεχεη λα αμηνινγήζεη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά. 

Δηδηθφηεξα, ην πην ηζρπξφ δεχγνο νκνηφηεηαο ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο 

κεηαβιεηέο P6b θαη P6d (0.55), νη νπνίεο νκαδνπνηνχληαη ιφγσ ηνπ φηη απνηεινχλ 

ππνεξσηήκαηα ηεο ίδηαο δήισζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο ζηνρεχνπλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη ζχλζεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζηα καζεκαηηθά απφ ηνπο καζεηέο. ηελ ίδηα νκάδα νκνηφηεηαο, παξαηεξείηαη 

επίζεο ζχλδεζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ P5 θαη P6c (0.49), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε 

αμηνιφγεζε αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα εθαξκφδεη θαη λα αλαιχεη πιεξνθνξίεο 

ζηα καζεκαηηθά. 
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ρήκα 4.17. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Οιιαλδψλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηνλ θνπφ ηεο Αμηνιφγεζεο ζηα Μαζεκαηηθά 

  

ύγθξηζε κεηαμύ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ησλ ηεζζάξσλ ρσξώλ γηα ηνλ ζθνπό 

ηεο αμηνιόγεζεο ζηα καζεκαηηθά 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζζάξσλ δηαγξακκάησλ νκνηφηεηαο κε ηηο απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά, παξαηεξνχκε πάιη φηη 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ Κχπξνπ, Ηηαιίαο θαη Διβεηίαο ππάξρεη ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ. Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ, σζηφζν, νη νκνηφηεηεο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηα ηξία δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο (ρήκαηα 4.10-4.12) είλαη πεξηζζφηεξεο. 

Απηή ηε θνξά, θαίλεηαη λα ππάξρεη κεγαιχηεξε ζπκθσλία ζηηο απαληήζεηο ησλ Κππξίσλ θαη 

Διβεηψλ καζεηψλ. Οη απφςεηο ησλ Οιιαλδψλ καζεηψλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο 

θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο ησλ ππφινηπσλ ηξηψλ ρσξψλ θαη απηφ είλαη πηζαλφλ 

λα νθείιεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη Οιιαλδνί εθπαηδεπηηθνί αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο 

γξακκέο απφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο άιιεο ηξεηο ρψξεο φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο 

ζηα καζεκαηηθά.  

Αληίζηνηρα, ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζζάξσλ δηαγξακκάησλ νκνηφηεηαο 

κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά, 

παξαηεξνχκε φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. Μεξηθέο νκνηφηεηεο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ, θπξίσο, ζηα 

δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Διβεηίαο (ρήκα 4.14 θαη ρήκα 4.16), ζηα 
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νπνία ζρεκαηίδνληαη δεχγε κεηαβιεηψλ (P2-P3, P6c-P6d) πνπ είλαη θνηλά ζηα απνηειέζκαηα 

ησλ δχν ρσξψλ. Ζ αζπκθσλία πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ησλ ηεζζάξσλ ρσξψλ, πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θάζε 

ρψξαο, ην νπνίν θαίλεηαη λα αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

4.2. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Δ 

ΜΑΘΖΣΔ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ 

ΚΤΠΡΟ 

 

4.2.1. Η έλλνηα ηνπ ιάζνπο, ν ζθνπόο ηεο αμηνιόγεζεο θαη ν ξόινο ηεο 

αλαηξνθνδόηεζεο ζε καζεηέο ηεο Κύπξνπ 

ηε ζπλέρεηα, ζπληάρζεθε αθφκα έλα εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν δφζεθε έκθαζε, κεηαμχ ησλ 

άιισλ, θαη ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά (ηξίηνο 

άμνλαο εξσηεκαηνινγίνπ Γ) θαη γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο (δηακνξθσηηθήο θαη ηειηθήο 

αμηνιφγεζεο) ζηα καζεκαηηθά (πξψηνο θαη έθηνο άμνλαο εξσηεκαηνινγίνπ Γ). Ζ ηερληθή ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο (δεχηεξνο άμνλαο εξσηεκαηνινγίνπ Γ) ήηαλ αθφκα κηα δηάζηαζε πνπ 

κειεηήζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην, εθφζνλ έπεηαη ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά. 

Πην θάησ πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ 428 

Κχπξηνπο καζεηέο γπκλαζίνπ (α) γηα ηελ έλλνηα θαη ηε ρξήζε ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο, (β) 

γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο θαη (γ) γηα ηελ ηερληθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηα 

καζεκαηηθά.  

 

Σν πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.18) παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

απαληήζεσλ 428 Κππξίσλ καζεηψλ ζην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρνξεγήζεθε ζηελ 

Κχπξν γηα εκβάζπλζε ζε έλλνηεο ηεο αμηνιφγεζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα δείρλεη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα θαη ηε ρξήζε 

ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ θαη ζηηο νπνίεο 

δφζεθε έκθαζε.  

Αξρηθά, παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη δχν νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη Κχπξηνη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ 

δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ έλλνηα θαη ηε ρξήζε ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά, αιιά 

απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηνπ. 

Αλαιχνληαο θάζε νκάδα νκνηφηεηαο ρσξηζηά, παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε νκάδα 

νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ 14 κεηαβιεηέο (UE1, UE2, UEs2, UEt4, UEbs2, UE5, UE6, 

UEs5, UEs3, UEs6, UEs1, UEs4, UEbs1, UEbs5). ε απηή ηελ νκάδα νκνηφηεηαο, νη 
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πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο νκαδνπνηνχληαη ιφγσ ηνπ φηη ζρεηίδνληαη κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ηε ρξήζε (δηφξζσζε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε) ησλ ιαζψλ απφ κφλνη ηνπο θαη 

κεηαμχ ηνπο, θαη φρη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη ε πην 

ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ UE5 θαη UE6 (0.70). χκθσλα 

κε απηέο ηηο κεηαβιεηέο, ηα ιάζε ζηα καζεκαηηθά δείρλνπλ α) φηη νη καζεηέο πξέπεη λα 

πξνζπαζήζνπλ πεξηζζφηεξν (UE5) θαη β) ηηο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

καζεκαηηθή ελφηεηα (UE6). Καη νη δχν δειψζεηο εθθξάδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ιαζψλ ζηα 

καζεκαηηθά. Ζ επφκελε πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

UEt4 θαη UEbs2 (0.68), φπνπ ε πξψηε πηζαλφλ λα είλαη απνηέιεζκα ηεο δεχηεξεο. 

Δηδηθφηεξα, ε πξψηε κεηαβιεηή ππνζηεξίδεη φηη «ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δηνξζψλεη ηα 

ιάζε ησλ καζεηψλ ζηνλ πίλαθα», ελψ ε δεχηεξε κεηαβιεηή αλαθέξεη φηη «νη καζεηέο έρνπλ 

πην πνιιή απηνπεπνίζεζε φηαλ δηνξζψλνπλ ηα ιάζε ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, δηφηη 

αληηιακβάλνκαη φηη φινη θάλνπλ ιάζε». Απηφ ην δεχγνο κεηαβιεηψλ ζπλδέεηαη κε ηε 

κεηαβιεηή UEs2 (0.45), ε νπνία εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε φηη «ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα 

είλαη θνληά κνπ φηαλ δηνξζψλσ ηα ιάζε κνπ ζηα καζεκαηηθά». Ζ ζπγθεθξηκέλε ζρέζε 

νκνηφηεηαο, κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ, δείρλεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε 

βνήζεηα ησλ άιισλ ζηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ ζηα καζεκαηηθά. Αθφκα κηα δπλαηή ζρέζε 

νκνηφηεηαο εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ UEs3, UEs6 (0.59) θαη UEs5. ιεο απηέο νη 

κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε ησλ ιαζψλ απφ ηνπο  ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Δηδηθφηεξα, ε 

δήισζε UEs3 πεξηγξάθεη ηελ πεπνίζεζε φηη «είλαη βνεζεηηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα επηζεκαίλεη 

ζηνπο καζεηέο φηη έρνπλ ιάζνο ζηα καζεκαηηθά, αιιά λα ηνπο αθήλεη λα ην εληνπίζνπλ κφλνη 

ηνπο». Δπηπιένλ, ε δήισζε UEs6 ππνζηεξίδεη φηη «φηαλ νη καζεηέο δηνξζψλνπλ ηα ιάζε ηνπο 

κφλνη ηνπο κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηα αδχλαηα ηνπο ζεκεία ζηα καζεκαηηθά». Ζ κεηαβιεηή 

UEs5 ζπλδέεηαη κε ηηο πξνεγνχκελεο δχν κεηαβιεηέο, δηφηη φιεο δείρλνπλ φηη νη καζεηέο 

πξνηηκνχλ λα δηνξζψλνπλ ηα ιάζε ηνπο κφλνη ηνπο (UEs5). Ληγφηεξν ηζρπξή ζρέζε 

νκνηφηεηαο, αιιά ζεκαληηθή, παξαηεξείηαη κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ιάζε ζηα καζεκαηηθά, γεληθφηεξα (UE1 UE2, 0.51). Πην ζπγθεθξηκέλα, απηέο νη κεηαβιεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη εάλ έλαο καζεηήο έρεη ιάζε ζηα καζεκαηηθά α) ηφηε αμίδεη ρακειφ βαζκφ 

(UE1) θαη β) ζεκαίλεη πσο δελ κειέηεζε φζν έπξεπε (UE2). Οη κεηαβιεηέο UEbs1 θαη UEbs5 

ζρεκαηίδνπλ αθφκα κηα δπλαηή ζρέζε νκνηφηεηα (0.51). Οη δχν κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ νη ζπκκαζεηέο κεηαμχ ηνπο, φηαλ ζπδεηνχλ ηα ιάζε ηνπο ζηα 

καζεκαηηθά. χκθσλα κε απηέο ηηο κεηαβιεηέο, νη καζεηέο α) έρνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα (UEbs1) θαη β) θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα ηα ιάζε ηνπο ζηα 
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καζεκαηηθά (UEbs5) φηαλ ηα ζπδεηνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. ζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο 

δχν κεηαβιεηέο, απηέο ζπλδένληαη ιφγσ ηνπ φηη αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε ηνπ ιάζνπο απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο πνπ έθαλαλ ην ιάζνο (0.47). χκθσλα κε απηέο ηηο κεηαβιεηέο «νη 

καζεηέο θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα κία καζεκαηηθή έλλνηα φηαλ δηνξζψλνπλ ηα ιάζε ηνπο 

κφλνη ηνπο» (UEs1), γη‘ απηφ «πξνηηκνχλ λα δηνξζψλνπλ ηα ιάζε ηνπο κφλνη ηνπο παξά ζηνλ 

πίλαθα απφ άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο» (UEs4). 

 Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απαξηίδεηαη απφ έληεθα κεηαβιεηέο (UE3, UEs7, UE4, 

UEt1, UEt5, UEt2, UEt3, UEs8, UEbs4, UEt6, UEbs3), νη νπνίεο ζπλδένληαη θπξίσο κε ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ιάζνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ρσξίδνληαη ζε 

δχν ππννκάδεο. Ζ πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο ζηελ πξψηε ππννκάδα παξαηεξείηαη κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ UEt1 θαη UEt5 (0.77), νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ επίζεο ζεκαληηθφ δείρηε 

νκνηφηεηαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε 

ρξήζε ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο. χκθσλα κε απηέο ηηο κεηαβιεηέο, νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη 

«είλαη ζεκαληηθφ κεηά ηε δηφξζσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηα καζεκαηηθά, ν εθπαηδεπηηθφο 

ηνπο λα δηαπηζηψζεη εάλ έρνπλ θαηαιάβεη ηα ιάζε πνπ έθαλαλ» (UEt1) θαη απηφ ζεκαίλεη φηη 

«ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ιάζε ησλ καζεηψλ γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα 

μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζηα καζεκαηηθά» (UEt5). Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο 

κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη ιηγφηεξν ηζρπξή, αιιά ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηελ 

πεπνίζεζε φηη «εάλ θάλσ ιάζε ζηα καζεκαηηθά ζεκαίλεη πσο δελ θαηάιαβα ηε καζεκαηηθή 

έλλνηα» (UE4) (0.43). Απηή ε ζρέζε νκνηφηεηαο είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην φηη ε 

ηειεπηαία κεηαβιεηή ζπλεπάγεηαη ηηο δχν πξνεγνχκελεο. ιεο νη πην πάλσ κεηαβιεηέο 

παξνπζηάδνπλ επίζεο ζεκαληηθφ, αιιά πνιχ ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο (0.13) κε ηηο 

κεηαβιεηέο UEt2 θαη UEt3 (0.65). χκθσλα κε ηηο δχν ηειεπηαίεο «ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηα ιάζε ησλ καζεηψλ, γηα λα πξνγξακκαηίζεη ην επφκελν κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ» (UEt2), δηφηη, φπσο νη καζεηέο ππνζηεξίδνπλ, «θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα κία 

καζεκαηηθή έλλνηα φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ηνχο εμεγεί ηα ιάζε ηνπο ζε κία εξγαζία» (UEt3). Ζ 

νκαδνπνίεζε ησλ πέληε πην πάλσ κεηαβιεηψλ, πηζαλφλ λα πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ φηη νη πέληε 

δειψζεηο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

ρεηξηζκνχ ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζεη λα 

μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν καζεκαηηθφ 

πεξηερφκελν. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη, επίζεο, κηα ζρεδφλ κεδακηλή 

ζρέζε νκνηφηεηαο (0.01) κε ην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ UE3 θαη UEs7 (0.49), νη νπνίεο 

ζπλδένληαη ιφγσ ηνπ φηη αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ. 
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πγθεθξηκέλα, ε κεηαβιεηή UE3 ππνζηεξίδεη φηη «ηα ιάζε δείρλνπλ πσο ν εθπαηδεπηηθφο δελ 

ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεινπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο», ελψ ε κεηαβιεηή UEs7 ππνζηεξίδεη φηη 

«φηαλ δηνξζψλσ κφλνο κνπ ηα ιάζε κνπ δελ κπνξψ λα θαηαλνήζσ θαιχηεξα ηε καζεκαηηθή 

έλλνηα». Δπηπιένλ, αθφκα κηα αδχλαηε ζρέζε νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ δχν 

δεπγψλ κεηαβιεηψλ πνπ απνηεινχλ ηε δεχηεξε ππννκάδα (0.07). Σν δεχγνο κε ηελ πην δπλαηή 

ζρέζε νκνηφηεηαο ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο UEt6 θαη UEbs3 (0.52), ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο νη καζεηέο δελ ζέινπλ ν εθπαηδεπηηθφο λα ζρνιηάδεη ηα ιάζε ηνπο κπξνζηά ζηνπο 

ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, αιιά νχηε νη ίδηνη λα ηα ζπδεηνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο ζρφιηα. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

κεηαβιεηψλ εξκελεχεηαη απφ ην φηη θαη νη δχν δειψζεηο δείρλνπλ ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ 

καζεηψλ ζην λα κνηξάδνληαη ηα ιάζε ηνπο ζηα καζεκαηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, 

αλαθέξνληαη δειαδή, ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Σν δεχηεξν δεχγνο ζπλδέεη 

ηηο κεηαβιεηέο UEs8 θαη UEbs4 (0.51), νη νπνίεο σζηφζν, δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο, εθφζνλ ε πξψηε κεηαβιεηή αθνξά ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ θαη ε δεχηεξε ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ. Πηζαλφλ, ε ζπγθεθξηκέλε νκαδνπνίεζε λα ζπκβαίλεη γηα λα δείμεη φηη νη 

καζεηέο ρξεηάδνληαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα δηνξζψζνπλ ηα ιάζε ηνπο ζηα καζεκαηηθά θαη 

δελ πξνηηκνχλ λα αζρνιεζνχλ νχηε κφλνη ηνπο νχηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Παξφια απηά, 

ε κεηαβιεηή UEbs4 θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο ηεο δεχηεξεο 

ππννκάδαο, δηφηη δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίδξαζε ησλ ιαζψλ ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα 

ησλ καζεηψλ. 

 

 

ρήκα 4.18. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα Δκβάζπλζε ζηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Κππξίσλ Μαζεηψλ 

γηα Έλλνηα θαη ηε Υξήζε ηνπ Λάζνπο ζηα Μαζεκαηηθά 

UE1
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UEs2
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UE5
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UEs4
UEbs

1

UEbs
5
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Σν παξαθάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.19) δείρλεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά. ην 

ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη δχν νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο 

δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη Κχπξηνη καζεηέο ηνπ 

γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά, αιιά 

απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηνπ. 

Αλαιχνληαο κία-κία νκάδα νκνηφηεηαο μερσξηζηά, παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε νκάδα 

νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ έμη κεηαβιεηέο πνπ ρσξίδνληαη ζε δχν ππννκάδεο. Ζ πην ηζρπξή 

ζρέζε νκνηφηεηαο εληνπίδεηαη ζηελ πξψηε ππννκάδα θαη ζπλδέεη ηηο κεηαβιεηέο P1 θαη P4, νη 

νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.83) θαη νκαδνπνηνχληαη 

ιφγσ ηνπ φηη αλαθέξνληαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ηνπ καζεηή. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο, ε αμηνιφγεζε εληνπίδεη ηηο θαιέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηα 

καζεκαηηθά θαη δείρλεη ηηο γλψζεηο ηνπο ζηα καζεκαηηθά. ηελ ίδηα ππννκάδα παξαηεξείηαη 

πςειφο δείρηεο νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ P2 θαη P3 (0.71), νη νπνίεο 

ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε. πγθεθξηκέλα, νη κεηαβιεηέο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ 

αμηνιφγεζε σο έλαλ ηξφπν λα εληνπηζηνχλ νη δπζθνιίεο ηνπο ζηα καζεκαηηθά, κε ζηφρν λα 

βνεζεζνχλ γηα λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Σα δχν δεχγε κεηαβιεηψλ πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ηελ πξψηε ππννκάδα, παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά ρακειφ, αιιά ζεκαληηθφ δείρηε 

νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.43). Ζ νκαδνπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ κεηαβιεηψλ είλαη πηζαλφλ λα 

νθείιεηαη ζην φηη φιεο αλαθέξνληαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ ηφζν γηα ηελ 

θαηαλφεζε φζν θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Ζ δεχηεξε ππννκάδα απνηειείηαη απφ ην δεχγνο ησλ 

κεηαβιεηψλ P5 θαη P6, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο 

(0.75) θαη ζπλδένληαη σο πξνο ην φηη αλαθέξνληαη πάιη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ, 

αιιά απηή ηε θνξά ζην πιαίζην ινγνδνζίαο απέλαληη ζηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, 

νη δειψζεηο απηέο αλαθέξνπλ φηη ε αμηνιφγεζε δείρλεη ζηνπο γνλείο ηα δπλαηά θαη αδχλαηα 

ζεκεία ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα καζεκαηηθά. Γεληθά, ε ζχλδεζε κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο είλαη πάξα πνιχ αδχλαηε (0.07) θαη απνδίδεηαη 

ζην γεγνλφο φηη φιεο νη δειψζεηο αθνξνχλ ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. 

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο πεξηιακβάλεη κφλν ην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ P7 θαη P8 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ παξαηεξείηαη πνιχ δπλαηή ζρέζε νκνηφηεηαο (0.75). Οη ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο, γη‘ απηφ άιισζηε 

νκαδνπνηνχληαη. χκθσλα κε απηέο ηηο κεηαβιεηέο, ε αμηνιφγεζε δελ βνεζά ηνπο καζεηέο λα ΘΕ
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βειηησζνχλ ζηα καζεκαηηθά θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη αμηνιφγεζε 

ζηα καζεκαηηθά. 

 

 

ρήκα 4.19. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα Δκβάζπλζε ζηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Κππξίσλ Μαζεηψλ 

γηα ηνλ θνπφ ηεο Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο ζηα Μαζεκαηηθά 

 

Σν Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο 20 (ρήκα 4.20) δείρλεη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε δειψζεηο 

πνπ αθνξνχλ φρη κφλν ηνλ ζθνπφ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, αιιά θαη ηεο ηειηθήο 

αμηνιφγεζεο. Αξρηθά, παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη ηξεηο νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη Κχπξηνη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ 

δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά, φπνηα κνξθή θαη 

αλ παίξλεη (δηακνξθσηηθή ή ηειηθή), αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηνπ. 

Αλαιχνληαο κία-κία νκάδα νκνηφηεηαο μερσξηζηά, παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε νκάδα 

νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ. Ζ πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο ζε απηή 

ηελ νκάδα ζπλδέεη ηηο κεηαβιεηέο P1 θαη P4, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ δείρηε 

νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.83) θαη νκαδνπνηνχληαη ιφγσ ηνπ φηη αλαθέξνληαη ζηνλ γλσζηηθφ 

ηνκέα ηνπ καζεηή. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο, ε αμηνιφγεζε 

εληνπίδεη ηηο θαιέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά θαη δείρλεη ηηο γλψζεηο ηνπο ζηα 

καζεκαηηθά. Σν άιιν δεχγνο ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο P2 θαη SaG6, ζηηο νπνίεο 

παξαηεξείηαη πςειφο δείρηεο νκνηφηεηαο (0.77). Ζ πξψηε κεηαβιεηή αθνξά ζηνλ ζθνπφ ηεο 

αμηνιφγεζεο, ελψ ε δεχηεξε ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, σζηφζν, νη δχν ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβιεηέο αλαθέξνπλ φηη ε αμηνιφγεζε εληνπίδεη ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ ην δηαγψληζκα νη καζεηέο βιέπνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζηα 

καζεκαηηθά. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ νθείιεηαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα πνπ 

εμεηάδνπλ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά κέζα 
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απφ ηελ αμηνιφγεζε. Γεληθφηεξα, ε ζχλδεζε κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεκαηίδνπλ 

ηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο θαίλεηαη λα είλαη ζρεηηθά αδχλαηε (0.43), αιιά ζεκαληηθή θαη 

απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη φιεο νη δειψζεηο αθνξνχλ ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. 

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο ζπλδέεη πέληε κεηαβιεηέο, νη νπνίεο νκαδνπνηνχληαη 

ιφγσ ηνπ φηη ε αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη κελ ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ηνπ καζεηή, αιιά κε 

απψηεξν ζθνπφ λα εμππεξεηήζεη άιινπο ζθνπνχο, φπσο ε ινγνδνζία ζηνπο γνλείο θαη ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ δειηίνπ πξνφδνπ ηνπ καζεηή. Πην αλαιπηηθά, ε πην ηζρπξή ζρέζε 

νκνηφηεηαο ζε απηή ηελ νκάδα νκνηφηεηαο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ P5 θαη SaG3 

(0.80), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αμηνιφγεζε δείρλεη ζηνπο γνλείο ηα δπλαηά ζεκεία ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζηα καζεκαηηθά, θαζψο επίζεο νη βαζκνί πνπ παίξλνπλ νη καζεηέο ζην 

δηαγψληζκα δείρλνπλ ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε νκαδνπνίεζε πηζαλφλ λα δείρλεη φηη νπνηαδήπνηε κνξθή παίξλεη ε αμηνιφγεζε 

ζηα καζεκαηηθά, απηή πξνβάιιεη ηα δπλαηά ζεκεία ησλ καζεηψλ. Απηφ ην δεχγνο 

κεηαβιεηψλ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ρακειφηεξν, αιιά ζρεηηθά πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο κε 

ηε κεηαβιεηή SaG2 (0.58), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη ππνζηεξίδεη φηη 

«ην λα είζαη επηηπρήο ζηα καζεκαηηθά ζεκαίλεη λα έρεηο θαινχο βαζκνχο ζην δειηίν 

πξνφδνπ». Οη κεηαβιεηέο P3 θαη P6 ζρεκαηίδνπλ αθφκα έλα δεχγνο κεηαβιεηψλ ζηε δεχηεξε 

νκάδα νκνηφηεηαο θαη παξνπζηάδνπλ επίζεο έλα ζρεηηθά πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο (0.63). Οη 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο θαίλεηαη λα ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε, εθφζνλ «ε 

αμηνιφγεζε δείρλεη ζηνπο γνλείο ηα αδχλαηα ζεκεία ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά» κε 

«ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο». 

Ζ ηειεπηαία νκάδα νκνηφηεηαο δεκηνπξγείηαη απφ δχν ππννκάδεο κεηαβιεηψλ. Ζ 

πξψηε ππννκάδα ζπλδέεη ηηο κεηαβιεηέο P7 θαη SaG7, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά 

δπλαηή ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.62) θαη ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε. Δηδηθφηεξα, 

απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο θαίλεηαη φηη «νη βαζκνί πνπ παίξλνπλ νη καζεηέο ζην 

δηαγψληζκα δελ δείρλνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζηα καζεκαηηθά» θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ «ε 

αμηνιφγεζε δελ ηνπο βνεζά λα βειηησζνχλ ζηα καζεκαηηθά». Ζ δεχηεξε ππννκάδα ζπλδέεη 

δχν δεχγε κεηαβιεηψλ, ηα νπνία κεηαμχ ηνπο θαίλεηαη λα έρνπλ αδχλαηε ζρέζε νκνηφηεηαο 

(0.37). Σν δεχγνο κε ηελ πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο SaG4 

θαη SaG5 (0.82), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη εηδηθφηεξα ζηνλ 

αληαγσληζκφ πνπ δεκηνπξγεί ν βαζκφο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Σν δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ P8 

θαη SaG1 παξνπζηάδεη πνιχ πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν (0.79) θαζψο ε κία 

κεηαβιεηή ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε. πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη φηη νη καζεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ 
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φηη «νη βαζκνί πνπ παίξλνπλ ζην δηαγψληζκα δελ δείρλνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζηα 

καζεκαηηθά», έρνπλ επίζεο ηελ άπνςε φηη «δελ είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη αμηνιφγεζε ζηα 

καζεκαηηθά». Γεληθφηεξα, νη κεηαβιεηέο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηειεπηαία νκάδα νκνηφηεηαο 

αλαθέξνληαη ζηελ αξλεηηθή πιεπξά ηεο αμηνιφγεζεο, ε νπνία θαίλεηαη απφ ηε κία λα 

πξνθαιεί αληαγσληζκφ θαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη απφ ηελ άιιε λα κελ 

ζπκβάιιεη ηφζν ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ θαη ζηε βειηίσζή ηνπο ζηα 

καζεκαηηθά, κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη αζήκαληε.  

 

 

ρήκα 4.20. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα Δκβάζπλζε ζηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Κππξίσλ Μαζεηψλ 

γηα ηνλ θνπφ ηεο Γηακνξθσηηθήο θαη Σειηθήο Αμηνιφγεζεο ζηα Μαζεκαηηθά 

 

Σν πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.21) δείρλεη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε 

δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηα καζεκαηηθά. Αξρηθά, 

παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη δχν νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη Κχπξηνη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή 

εηθφλα γηα ηελ ηερληθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηα καζεκαηηθά, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο 

απφ ηηο πηπρέο ηεο. 

Ζ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ 11 κεηαβιεηέο πνπ ζρεκαηίδνπλ δχν 

ππννκάδεο. ηελ πξψηε ππννκάδα κεηαβιεηψλ παξαηεξνχκε φηη ε πην ηζρπξή ζρέζε 

νκνηφηεηαο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Fts2 θαη Fst3 (0.68), νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη αληίζηξνθα, σζηφζν 

αλαθέξνληαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ 

παξνπζηάδεη πνιχ αδχλαηε ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή Fst6 (0.27), ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ καζεηή ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 
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ζρεηίδεηαη κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο ιφγσ ηνπ φηη αλαθέξεηαη επίζεο ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα 

ησλ καζεηψλ. Οη κεηαβιεηέο Fts1 θαη Fpeer6 (0.51) ζπλδένληαη κε έλαλ ζρεηηθά πςειφ 

δείρηε νκνηφηεηαο θαη αλαθέξνληαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη ν καζεηήο είηε απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ είηε απφ ηνπ ζπλνκήιηθνπο ηνπ. ιεο νη κεηαβιεηέο ηεο πξψηεο ππννκάδαο 

παξνπζηάδνπλ κηα ζρεδφλ κεδακηλή, αιιά ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.06) 

θαη νκαδνπνηνχληαη θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη νη πιείζηεο απφ απηέο αλαθέξνληαη ζηελ επίδξαζε 

ηεο ηερληθήο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Ζ δεχηεξε ππννκάδα 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηξία δεχγε κεηαβιεηψλ. Σν δεχγνο κε ηελ πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο 

απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο Fts5 θαη Fts6 (0.67), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ επίδξαζε 

ηεο αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ καζεηή φζνλ αθνξά ζηνλ 

γλσζηηθφ ηνπ ηνκέα. Απηφ ην δεχγνο κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη αδχλαηή, αιιά ζεκαληηθή 

ζρέζε νκνηφηεηαο (0.16) κε ηηο κεηαβιεηέο Fts4 θαη Fpeer1, νη νπνίεο κεηαμχ ηνπο 

παξνπζηάδνπλ δπλαηή ζρέζε νκνηφηεηαο (0.62) θαη νκαδνπνηνχληαη ιφγσ ηνπ φηη 

αλαθέξνληαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη ν καζεηήο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ 

ζπκκαζεηή ηνπ, αληίζηνηρα. Ζ ζχλδεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δχν κεηαβιεηέο είλαη πηζαλφλ λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαη νη ηέζζεξηο κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε 

πνπ ιακβάλεη ν καζεηήο απφ ηνπο άιινπο. ηελ ίδηα ππννκάδα, παξαηεξνχκε φηη νη 

κεηαβιεηέο Fts8 θαη Fpeer3 ζπλδένληαη κε ρακειφ δείρηε νκνηφηεηαο (0.36) θαη αλαθέξνληαη 

ζηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ιακβάλεη ν καζεηήο είηε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ είηε απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπ. ιεο νη κεηαβιεηέο πνπ απαξηίδνπλ ηε 

δεχηεξε ππννκάδα παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ κεδακηλή ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.006) 

παξφιν πνπ φιεο αλαθέξνληαη ζηελ επίδξαζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ δέρεηαη ν καζεηήο 

ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν είλαη πηζαλφλ 

λα πξνθχπηεη θαη ε ζχλδεζε κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο πξψηεο νκάδαο νκνηφηεηαο.  

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ ελλέα κεηαβιεηέο πνπ ζρεκαηίδνπλ 

επίζεο δχν ππννκάδεο. ηελ πξψηε ππννκάδα κεηαβιεηψλ παξαηεξνχκε φηη ε πην ηζρπξή θαη 

ηαπηφρξνλα ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Fts3 θαη Fst4 

(0.74), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνο ηνλ καζεηή. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη επίζεο ζεκαληηθή ζρέζε 

νκνηφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή Fts7 (0.34), ε νπνία αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ αλαηξνθνδφηεζε 

πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη εηδηθφηεξα, ζηελ αξλεηηθή ηεο επίδξαζε ζηνλ 

γλσζηηθφ ηνκέα ηνπ καζεηή. Οη καζεηέο Fst1 θαη Fst2 θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε έλα ζρεηηθά 

πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.59) θαη ε ζχλδεζή ηνπο είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη 
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ζην φηη θαη νη δχν κεηαβιεηέο αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ δίλεη ν καζεηήο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη πψο απηή ζπκβάιιεη ζην 

γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Γεληθφηεξα, φιεο νη κεηαβιεηέο ζηελ πξψηε ππννκάδα (0.15) 

είλαη πηζαλφλ λα ζπλδένληαη ιφγσ ηνπ φηη πξνβάιινπλ ηε ζεκαληηθφηεηα λα παξέρεηαη 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ καζεηή πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο 

παξαλνήζεηο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη ν γλσζηηθφο ηνπ ηνκέαο. Ζ δεχηεξε 

ππννκάδα ζρεκαηίδεηαη απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ. Σν πξψην δεχγνο απνηειείηαη απφ ηηο 

κεηαβιεηέο Fpeer2 θαη Fpeer4 κεηαμχ ησλ νπνίσλ παξαηεξείηαη ζρεηηθά αδχλαηε ζρέζε 

νκνηφηεηαο (0.45) θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ θαη ζηε ζεκαληηθφηεηά ηεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο. Σν 

δεχηεξν δεχγνο κεηαβιεηψλ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο Fpeer5 θαη Fst5 (0.53), νη 

νπνίεο νκαδνπνηνχληαη ιφγσ ηνπ φηη αλαθέξνληαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηα θίλεηξα ηνπ καζεηή 

(ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο) θαη πψο απηά επεξεάδνληαη απφ ηελ ηερληθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. 

Μεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο δεχηεξεο ππννκάδαο παξαηεξείηαη ζρεδφλ κεδακηλή ζρέζε 

νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (0.07). Ζ ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

δεχηεξε νκάδαο νκνηφηεηαο θαίλεηαη λα αδπλαηεί αθφκε πεξηζζφηεξν, αγγίδνληαο ζην 0.0002. 

Γη‘ απηφ, άιισζηε, ε ζχλδεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί κε 

αθξίβεηα. Παξφια απηά, ε ζχλδεζε κεηαμχ απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ θαίλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθή. 

 

 

ρήκα 4.21. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα Δκβάζπλζε ζηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Κππξίσλ Μαζεηψλ 

γηα ηελ Σερληθή ηεο Αλαηξνθνδφηεζεο ζηα Μαζεκαηηθά 

Fts1 Fpeer6

Fts2 Fst3 Fst6 Fts4 Fpeer1
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4.2.2. Η έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζηνπο καζεηέο πνπ δέρηεθαλ παξέκβαζε κε ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε 

Σν ίδην εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε επίζεο ζηνπο 84 απφ ηνπο 103 καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα, ζην νπνίν εθαξκφζηεθαλ ζπζηεκαηηθά νξηζκέλεο ηερληθέο ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Οη καζεηέο πνπ δελ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, 

θξίζεθαλ απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ιηγφηεξν ηθαλνί λα αληηιεθζνχλ ηηο δειψζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ιφγσ ησλ πνιιψλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Χζηφζν, 

νη ππφινηπνη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ηφζν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

παξεκβάζεσλ φζν θαη κεηά ην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο παξέκβαζεο. Πην θάησ παξνπζηάδνληαη 

ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο πξηλ θαη κεηά 

ηηο παξεκβάζεηο, ζηηο πέληε δειψζεηο πνπ ήηαλ θνηλέο ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αλαιχζεθε πην πάλσ (Δξσηεκαηνιφγην Α) θαη 

ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζηεθε κφλν γηα ηνπο Κχπξηνπο καζεηέο (Δξσηεκαηνιφγην Γ).  

 

Σν Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο 22 (ρήκα 4.22) δείρλεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο πξηλ δερηνχλ παξέκβαζε κε ηηο ηερληθέο ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο. Αξρηθά παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδεηαη κία νκάδα νκνηφηεηαο, ε νπνία ζπλδέεη 

φιεο ηηο κεηαβιεηέο κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί έλδεημε φηη νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ 

παξνπζηάδνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά πξηλ δερηνχλ 

παξέκβαζε κε βάζε ηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ 

δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο ζηα καζήκαηά ηνπο. 

Αλαιπηηθά, παξαηεξνχκε φηη ε νκάδα νκνηφηεηαο πνπ ζρεκαηίδεηαη, απνηειείηαη απφ 

δχν ππννκάδεο κεηαβιεηψλ. Ζ πξψηε ππννκάδα πεξηιακβάλεη ην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ 

UE1 θαη UEt2, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «εάλ ν καζεηήο θάλεη ιάζε ζηα καζεκαηηθά, ηφηε 

αμίδεη έλαλ ρακειφ βαζκφ» θαη «ν θαζεγεηήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ιάζε ησλ καζεηψλ, 

γηα λα πξνγξακκαηίζεη ην επφκελν κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ», αληίζηνηρα. Σν ζπγθεθξηκέλν 

δεχγνο κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη ηελ πην πςειή θαη ηαπηφρξνλα ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο 

(0.59). Ζ δεχηεξε ππννκάδα απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο UEs1, UEt1 θαη UEs2. 

εκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ UEs1 θαη UEt1 (0.54), νη 

νπνίεο νκαδνπνηνχληαη σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο πνπ επηηπγράλεηαη 

απφ ηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ. πγθεθξηκέλα, νη δχν κεηαβιεηέο αλαθέξνπλ φηη «δηνξζψλνληαο 

ηα ιάζε κνπ κφλνο/ε κνπ θαηαιαβαίλσ θαιχηεξα κία καζεκαηηθή έλλνηα» (UEs1) θαη «κεηά ΘΕ
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ηε δηφξζσζε ησλ εξγαζηψλ κνπ ζηα καζεκαηηθά, είλαη ζεκαληηθφ ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ λα 

δηαπηζηψζεη εάλ έρσ θαηαιάβεη ηα ιάζε πνπ έθαλα» (UEt1). Απηφ ην δεχγνο κεηαβιεηψλ 

θαίλεηαη λα νκαδνπνηείηαη κε ρακειφηεξν δείθηε νκνηφηεηαο (0.26) κε ηε κεηαβιεηή UEs2, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ ρξεηάδεηαη λα είλαη θνληά κνπ φηαλ 

δηνξζψλσ ηα ιάζε κνπ ζηα καζεκαηηθά». Ζ ζπγθεθξηκέλε νκαδνπνίεζε πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ 

φηη θαη νη ηξεηο κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη ζηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ ζηα καζεκαηηθά απφ ηνλ 

καζεηή θαη ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Μεηαμχ φισλ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ δηαγξάκκαηνο παξαηεξείηαη ζρεδφλ κεδακηλή, αιιά ζεκαληηθή ζρέζε 

νκνηφηεηαο (0.02). 

 

 

ρήκα 4.22. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα Δκβάζπλζε ζηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Κππξίσλ Μαζεηψλ 

γηα ηελ Έλλνηα ηνπ Λάζνπο ζηα Μαζεκαηηθά πξηλ απφ ηηο Γηδαθηηθέο Παξεκβάζεηο 

 

Σν πην πάλσ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.23) παξνπζηάδεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ 

γηα ηελ έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο κεηά ην ηέινο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ 

έγηλαλ κε βάζε ηηο ηερληθέο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Με κηα πξψηε καηηά, 

παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδεηαη κία νκάδα νκνηφηεηαο, ε νπνία ζπλδέεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο 

κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε φηη νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ έρνπλ κηα ζπλνιηθή 

αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά κεηά ηελ παξέκβαζε ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο ζηα καζήκαηά ηνπο. 

Πην αλαιπηηθά, παξαηεξνχκε φηη ε νκάδα νκνηφηεηαο πνπ ζρεκαηίδεηαη, απνηειείηαη 

απφ δχν ππννκάδεο κεηαβιεηψλ. Ζ πξψηε ππννκάδα απαξηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο UE1, 

UEs1 θαη UEt2. Δηδηθφηεξα, ε πην ηζρπξή θαη ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο εληνπίδεηαη 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ UE1 θαη UEs1 (0.54), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «εάλ ν καζεηήο θάλεη 
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ιάζε ζηα καζεκαηηθά, ηφηε αμίδεη έλαλ ρακειφ βαζκφ» θαη «δηνξζψλνληαο ηα ιάζε ηνπ κφλνο 

ηνπ θαηαιαβαίλεη θαιχηεξα κία καζεκαηηθή έλλνηα», αληίζηνηρα. Πνιχ ρακειή ζρέζε 

νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεχγνπο κεηαβιεηψλ θαη ηεο κεηαβιεηήο 

UEt2 (0.28), ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη «ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ιάζε 

ησλ καζεηψλ, γηα λα πξνγξακκαηίζεη ην επφκελν κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ». Ζ δεχηεξε 

ππννκάδα απνηειείηαη απφ ην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ UEs2 θαη UEt1, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο (0.53) θαη νκαδνπνηνχληαη ιφγσ ηνπ φηη 

αλαθέξνληαη ζηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ ζηα 

καζεκαηηθά. Δηδηθφηεξα, νη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη «ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα 

κνπ ρξεηάδεηαη λα είλαη θνληά κνπ φηαλ δηνξζψλσ ηα ιάζε κνπ ζηα καζεκαηηθά» θαη «κεηά 

ηε δηφξζσζε ησλ εξγαζηψλ κνπ ζηα καζεκαηηθά, είλαη ζεκαληηθφ ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ λα 

δηαπηζηψζεη εάλ έρσ θαηαιάβεη ηα ιάζε πνπ έθαλα», αληίζηνηρα. Μεηαμχ φισλ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ δηαγξάκκαηνο παξαηεξείηαη ζρεδφλ κεδακηλή ζρέζε νκνηφηεηαο (0.02). 

 

 

ρήκα 4.23. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα Δκβάζπλζε ζηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Κππξίσλ Μαζεηψλ 

γηα ηελ Έλλνηα ηνπ Λάζνπο ζηα Μαζεκαηηθά κεηά απφ ηηο Γηδαθηηθέο Παξεκβάζεηο 

 

ύγθξηζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηώλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνύ ιάζνπο 

πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο 

ηα δχν πην πάλσ δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε νξηζκέλεο νκνηφηεηεο 

θαη δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνχ 

ιάζνπο πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο κε βάζε ηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο. ΘΕ
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ζνλ αθνξά ηηο νκνηφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη, αξρηθά παξαηεξνχκε φηη ηφζν πξηλ φζν 

θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, νη καζεηέο έρνπλ κηα ζθαηξηθή 

εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο.  

Υσξίδνληαο θάζε δηάγξακκα νκνηφηεηαο ζε δχν ππννκάδεο κεηαβιεηψλ, κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε φηη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν δηαγξάκκαηα, έγθεηηαη ζηε κεηαβιεηή UEs1, ε 

νπνία θαίλεηαη λα αιιάδεη ππννκάδα κεηά ηηο παξεκβάζεηο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή αλαθέξεηαη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε κίαο καζεκαηηθήο έλλνηαο, 

ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο πνπ έθαλαλ 

ιάζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηή ε κεηαβιεηή είλαη ε κνλαδηθή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ 

γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα δελ θάλεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηνλ ελεξγφ 

ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ. Αληίζεηα, νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ (UEt1, UEt2, UEs2), θάλνπλ επίζεο 

αλαθνξά ζηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.   

 

4.2.3. Πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο «Γπλαηώλ» θαη «Αδύλαησλ» Μαζεηώλ γηα ηε 

Γηακνξθσηηθή Αμηνιόγεζε 

 

Πεξηγξαθή απνηειεζκάησλ γηα «Γπλαηνύο» θαη «Αδύλαηνπο» Μαζεηέο θαη 

ύγθξηζε απνηειεζκάησλ SPSS 

ε απηφ ην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη πνζνηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ καζεηψλ 

πνπ δέρηεθαλ παξέκβαζε κε ηηο ηερληθέο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Αξρηθά, 

παξνπζηάδνληαη νη αλαιχζεηο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην SPSS. 

Πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ πάξζεθαλ απφ 

ηνπο «δπλαηνχο» θαη «αδχλαηνπο» καζεηέο θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ, δηελεξγήζεθε έιεγρνο 

αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ (Πίλαθαο 4.1) ηφζν γηα ηελ θάζε κέηξεζε ρσξηζηά, αιιά θαη γηα 

φια ηα δεδνκέλα ζπλνιηθά.  

Ο έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πξψηε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ έδεημε φηη ν Cronbach's Alpha ηζνχηαη κε .74, ελψ γηα ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ν Cronbach's Alpha ηζνχηαη κε .70. Χζηφζν, ζην ζχλνιν 

ησλ δεδνκέλσλ ησλ δχν κεηξήζεσλ, ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο έδεημε φηη ν Cronbach's Alpha 

ηζνχηαη κε .84. Αληίζηνηρα, ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πξψηε κέηξεζε ησλ 
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ζπλεληεχμεσλ ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ έδεημε φηη ν Cronbach's Alpha ηζνχηαη κε .85, ελψ 

γηα ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ν Cronbach's Alpha ηζνχηαη κε .82. 

Χζηφζν, ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ησλ δχν κεηξήζεσλ, ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο έδεημε φηη ν Cronbach's Alpha 

ηζνχηαη κε .89. 

 

Πίλαθαο 4.1 

Έιεγρνο Αμηνπηζηίαο γηα Γεδνκέλα «Γπλαηώλ»* θαη «Αδύλαησλ»** Μαζεηώλ 

Μέηξεζε Cronbach‘s Alpha Αξηζκφο εξσηήζεσλ 

 «Γπλαηνί» «Αδχλαηνη»  

Α .74 .85 26 

Β .70 .82 26 

Α θαη Β .84 .89 52 

*Ν= 48, **Ν= 47    

 

Έπεηηα, πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζεηξά απφ πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, κε ζηφρν λα 

εληνπηζηεί ην δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα θάζε εξψηεκα πνπ 

αθνξνχζε ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ γηα θάζε ηερληθή. Δηδηθφηεξα, νη ηέζζεξηο 

άμνλεο ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθαλ νη ζπλεληεχμεηο, κειεηνχζαλ ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί 

ε θάζε ηερληθή, ηελ επθνιία ηεο, ηε ρξεζηκφηεηά ηεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο∙ θαηά πφζν, 

δειαδή, θάζε ηερληθή λα ζπλερίζεη ή λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ ηάμε ηνπο. Οη 

ηερληθέο γηα ηηο νπνίεο ξσηήζεθαλ νη καζεηέο ζηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

αθνξνχζαλ ζηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραία, ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

θξηηήξησλ επηηπρίαο, ηηο θάξηεο εμφδνπ, ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη ηελ ηερληθή πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ.  

ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηερληθψλ δηελεξγήζεθαλ επηπξφζζεηνη έιεγρνη 

εμαξηεκέλνπ δείγκαηνο κε απαξακεηξηθά θξηηήξηα (Wilcoxon), πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο άμνλεο πνπ 

κειεηήζεθαλ γηα θάζε ηερληθή μερσξηζηά θαη λα ειεγρζεί θαηά πφζν νη δηαθνξέο απηέο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ζπγθξίλνληαο ηηο απαληήζεηο ηνπο απφ ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε 

κέηξεζε, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην ηέινο ηεο Γ θαη η παξέκβαζεο, αληίζηνηρα. Γηα 

θάζε κέηξεζε, δηελεξγήζεθε επίζεο, έιεγρνο t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα κε απαξακεηξηθά ΘΕ
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θξηηήξηα (Mann-Whitney U), κε ζηφρν λα εληνπηζηνχλ πηζαλέο ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ «δπλαηψλ» θαη «αδχλαησλ» καζεηψλ.  

Δπηπιένλ, έγηλαλ έιεγρνη κε απαξακεηξηθά θξηηήξηα, νη νπνίνη εμέηαδαλ ηε ζπζρέηηζε 

(Spearman) κεηαμχ ησλ αμφλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ελδηαθέξνλ, ζηελ επθνιία θαη ζηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε ηερληθήο κε ηελ εθαξκνγή ηεο. Απηνί νη έιεγρνη ζπζρέηηζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα δεδνκέλα ηεο θάζε κέηξεζεο μερσξηζηά, ψζηε λα ζπγθξηζνχλ θαη λα 

ζπδεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν κεηξήζεσλ. Αθνινπζήζεθαλ έιεγρνη κε απαξακεηξηθά 

θξηηήξηα ιφγσ ηνπ φηη νη αλαιχζεηο δελ πιεξνχζαλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη 

ψζηε λα γίλνπλ έιεγρνη βαζηζκέλνη ζηα παξακεηξηθά θξηηήξηα. 

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε γηα θάζε κεηαβιεηή/ηερληθή 

Αλαιπηηθφηεξα, ε Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα καο δψζεη 

ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε θάζε εξψηεκα γηα θάζε 

ηερληθή μερσξηζηά.  

 

Σερληθή κε θώηα ηξνραίαο 

ηελ εξψηεζε Itr (Interest of traffic lights), νη καζεηέο θαινχληαλ λα δειψζνπλ θαηά πφζν ε 

ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο ήηαλ ελδηαθέξνπζα ή φρη ζηα καζήκαηά ηνπο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.2), ζηελ πξψηε κέηξεζε νη πεξηζζφηεξνη 

«δπλαηνί» καζεηέο (72.9%) δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ ελδηαθέξνπζα, ελψ 

πεξίπνπ ην ¼ απφ απηνχο (27.1%) δελ ηε βξήθαλ ελδηαθέξνπζα. Μεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ, θαίλεηαη λα απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ βαξέζεθε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή (41.7%), κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ εμαθνινπζνχζαλ λα βξίζθνπλ 

ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο λα κεησζεί ζην 58.3%.  

ζνλ αθνξά ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, θαίλεηαη φηη 17% απφ απηνχο δήισζαλ 

αξρηθά φηη βαξέζεθαλ ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο, ζε αληίζεζε κε ην ππφινηπν 83% πνπ 

βξήθε ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή (Πίλαθαο 4.2). Μεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ παξαηεξήζεθε κηα κηθξή κείσζε ζην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ 

εμαθνινπζνχζαλ λα ζεσξνχλ ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή (κείσζε 4.3%), ην 

νπνίν πξνζηέζεθε ζην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ βαξέζεθαλ ηα θψηα ηξνραίαο (21.3%). 

 

 ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



160 

Πίλαθαο 4.2 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Itr 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

ρη 

ελδηαθέξνπζα 
13 8 20 10 

 
27.1 17.0 41.7 21.3 

Δλδηαθέξνπζα  35 39 28 37  72.9 83.0 58.3 78.7 

 

ζνλ αθνξά ζηελ επθνιία ή δπζθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο (Etr-

Ease of traffic lights), απφ ηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε 

(Πίλαθαο 4.3) θάλεθε φηη κφλν δχν απφ απηνχο (4.2%) δπζθνιεχηεθαλ ζηε ρξήζε ησλ 

θαξηψλ κε ηα θψηα ηξνραίαο. Αληίζεηα, 95.8% ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ δήισζαλ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ εχθνιε. Μεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, θάλεθε λα κεηψλεηαη 

ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά αληηκεηψπηζαλ θάπνηα δπζθνιία, κε απνηέιεζκα κφλν 

έλαο καζεηήο λα δπζθνιεχεηαη θάπσο ζηε ρξήζε ησλ θαξηψλ (2.1%), ελψ νη ππφινηπνη 

καζεηέο (97.9%) δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ εχθνιε.  

Φειφ πνζνζηφ παξαηεξείηαη επίζεο θαη ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο αλαθνξηθά κε 

ηελ επθνιία ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο (Πίλαθαο 4.3). Απφ απηνχο ηνπο καζεηέο, 

θαίλεηαη φηη κφλν 6.4% δπζθνιεχηεθαλ ζηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξηψλ. πσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ηα απνηειέζκαηα ζηηο δχν κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ παξακέλνπλ 

ηα ίδηα.  

 

Πίλαθαο 4.3 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Etr 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

Γχζθνιε 2 3 1 3  4.2 6.4 2.1 6.4 

Δχθνιε 46 44 47 44  95.8 93.6 97.9 93.6 ΘΕ
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ηελ εξψηεζε Utr (Usefulness of traffic lights), νη καζεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ θαηά 

πφζν ε ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο ήηαλ βνεζεηηθή ή φρη ζην κάζεκα.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.4), ζηελ πξψηε κέηξεζε νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο (72.9%) αλαγλψξηζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. 

Χζηφζν, πεξίπνπ ην ¼ ησλ καζεηψλ (27.1%) ζεψξεζαλ φηη ηα θψηα ηξνραίαο δελ 

ρξεζηκεχνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπο καζήκαηνο. Απφ ηνλ Πίλαθα, παξαηεξνχκε επίζεο φηη, 

κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, νη καζεηέο δελ ζεσξνχζαλ πιένλ ηφζν ρξήζηκε ηελ ηερληθή 

κε ηα θψηα ηξνραίαο. Δηδηθφηεξα, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά δήισζαλ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ ρξήζηκε, ζην ηέινο κεηψζεθε ζην 56.3%. Αλάινγα, ην πνζνζηφ 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ ζηελ πξψηε κέηξεζε δήισζαλ φηη δελ ηνπο βνήζεζε ε ηερληθή 

κε ηα θψηα ηξνραίαο, απμήζεθε ζην 43.8%.  

ηελ ίδηα εξψηεζε, νη «αδχλαηνη» καζεηέο (Πίλαθαο 4.4) θαίλεηαη λα απαληνχλ φκνηα  

κε ηνπο «δπλαηνχο». πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε κέηξεζε, 72.3% ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

αλαγλψξηζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, ελψ ζηε δεχηεξε κέηξεζε, ην 

πνζνζηφ απηφ κεηψζεθε ζην 57.4%. Καηά ζπλέπεηα, ν αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ 

αξρηθά δελ βξήθαλ ρξήζηκε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή (27.7%), απμήζεθε πεξίπνπ θαηά 15% 

(42.6%). 

 

Πίλαθαο 4.4 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Utr 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

ρη ρξήζηκε 13 13 21 20  27.1 27.7 43.8 42.6 

Υξήζηκε 35 34 27 27  72.9 72.3 56.3 57.4 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο (Atr-Application of traffic 

lights), θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο (75%) ήηαλ ζεηηθνί αξρηθά 

ζην λα ζπλερηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, ελψ ην ππφινηπν 1/4 απφ απηνχο 

(25%) ήζειαλ λα ζηακαηήζεη απηή ε ηερληθή. Μεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, παξαηεξείηαη 

κείσζε θαηά πεξίπνπ 20% ζην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ ήζειαλ λα ζπλερηζηεί ε ηερληθή κε ΘΕ
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ηα θψηα ηξνραίαο ζηελ ηάμε ηνπο, κε απνηέιεζκα ζρεδφλ νη κηζνί καζεηέο απφ απηνχο 

(45.8%) δήισζαλ φηη ήζειαλ λα ζηακαηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. (βι. Πίλαθα 4.5) 

Ο Πίλαθαο 4.5 δείρλεη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα γηα ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο. 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ζηελ πξψηε κέηξεζε, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο (89.4%) δήισζαλ λα ζπλερηζηεί ε ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο ζηελ ηάμε ηνπο, ελψ 

κφλν 10.6% ήηαλ αξλεηηθνί. ηε δεχηεξε κέηξεζε, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ ήηαλ 

ζεηηθνί πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, κεηψζεθε ζην 68.1%, σζηφζν παξακέλεη πάλσ απφ ην 

50%. Αλάινγα, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζην ηέινο δήισζαλ λα ζηακαηήζνπλ νη θάξηεο κε 

ηα θψηα ηξνραίαο ζηελ ηάμε ηνπο, απμήζεθε πεξίπνπ 20% (31.9%). 

 

Πίλαθαο 4.5 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Atr 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

Να ζηακαηήζεη 12 5 22 15  25.0 10.6 45.8 31.9 

Να ζπλερίζεη 36 42 26 32  75.0 89.4 54.2 68.1 

 

Σερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

ηελ εξψηεζε Iob (Interest of objectives), νη καζεηέο θαινχληαλ λα δειψζνπλ θαηά πφζν ε 

ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο 

ήηαλ ελδηαθέξνπζα ή φρη ζηα καζήκαηά ηνπο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.6), έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ (79.2%) βξήθε ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ελψ πεξίπνπ ην 1/5 απηψλ 

ησλ καζεηψλ (20.8%) δελ βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηε δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη 

ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. Μεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά δήισζαλ φηη ε ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ελδηαθέξνπζα απμήζεθε πεξίπνπ 10% 

(89.6%), κε απνηέιεζκα λα κεησζεί αλάινγα ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά βαξέζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο (10.4%).  ΘΕ
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ρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηελ εξψηεζε Iob, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο (68.1%) αξρηθά δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ 

ελδηαθέξνπζα, ελψ ζην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, ην πνζνζηφ απηψλ ησλ καζεηψλ κεηψζεθε 

πεξίπνπ 9% (59.6%). Αλάινγα, ην πνζνζηφ ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ αξρηθά βαξέζεθαλ 

θαηά ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ήηαλ 31.9%, ελψ κεηά 

απμήζεθε ζην 40.4%. 

 

Πίλαθαο 4.6 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Iob 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

ρη 

ελδηαθέξνπζα 
10 15 5 19  20.8 31.9 10.4 40.4 

Δλδηαθέξνπζα 38 32 43 28  79.2 68.1 89.6 59.6 

 

ζνλ αθνξά ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επθνιία ή ηε δπζθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο (Eob-Ease 

of objectives), θαίλεηαη φηη κφλν έμη απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο (12.5%) αληηκεηψπηζαλ 

δπζθνιία ζην λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο, ελψ νη ππφινηπνη απφ 

απηνχο (87.5%) δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ εχθνιε (Πίλαθαο 4.7). Χζηφζν, 

κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δπζθνιεχηεθαλ ζηελ αξρή κε 

ηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, 

απμήζεθε ζην 27.1%. Καηά αλάινγν ηξφπν, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά δελ 

αληηκεηψπηζαλ νπνηαδήπνηε δπζθνιία κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, κεηψζεθε ζην 72.9%. 

ηελ ίδηα εξψηεζε, πεξίπνπ 30% ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ δήισζαλ αξρηθά φηη ε 

ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ήηαλ δχζθνιε, ελψ ην 

πνζνζηφ απηφ απμήζεθε ζην 46.8% κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ (Πίλαθαο 4.7). 

Δπνκέλσο, ην πνζνζηφ ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ αξρηθά δήισζαλ φηη δελ αληηκεηψπηζαλ 

νπνηαδήπνηε δπζθνιία (70.2%) κεηψζεθε 17% (53.2%).  
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Πίλαθαο 4.7 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Eob 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

Γχζθνιε 6 14 13 22  12.5 29.8 27.1 46.8 

Δχθνιε 42 33 35 25  87.5 70.2 72.9 53.2 

 

ηελ εξψηεζε Uob (Usefulness of objectives), νη καζεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ θαηά 

πφζν ε ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο ήηαλ βνεζεηηθή ή φρη ζην κάζεκα.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.8), νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» 

καζεηέο (85.4%) βξήθαλ ρξήζηκε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ελψ 14.6% απφ απηνχο δήισζαλ 

φηη ε θνηλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο δελ 

ηνπο βνήζεζε ζην κάζεκα. Παξφια απηά, κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, παξαηεξνχκε φηη 

φινη ζρεδφλ νη «δπλαηνί» καζεηέο (91.7%) αλαγλψξηζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο. Μφλν 8.3% απφ απηνχο αλέθεξαλ φηη ε ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο δελ ήηαλ βνεζεηηθή. 

Ο Πίλαθαο 4.8 δείρλεη επίζεο ηηο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ αλαθνξηθά κε 

ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ 

αξρή ηνπ καζήκαηνο. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, αξρηθά 68.1% ησλ καζεηψλ δήισζαλ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ βνεζεηηθή, ελψ ην πνζνζηφ απηφ κεηψζεθε ζην 63.8% κεηά ην 

ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. Αλάινγα, ζηελ πξψηε κέηξεζε, 31.9% ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

αλέθεξαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ ήηαλ ρξήζηκε. Σν πνζνζηφ απηφ απμήζεθε κεηά ην 

ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ πεξίπνπ 4% (36.2%). 

 

 

 

 

 

 ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



165 

Πίλαθαο 4.8 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Uob 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

ρη ρξήζηκε 7 15 4 17  14.6 31.9 8.3 36.2 

Υξήζηκε 41 32 44 30  85.4 68.1 91.7 63.8 

 

ζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο (Aob-Application of objectives), ν Πίλαθαο (Πίλαθαο 4.9) δείρλεη φηη ζρεδφλ φινη νη 

«δπλαηνί» καζεηέο (93.8%) ήηαλ ζεηηθνί ζην λα ζπλερηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ 

ηάμε ηνπο, ελψ κφλν ηξεηο απφ απηνχο (6.3%) ήζειαλ λα ζηακαηήζεη. Μεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ παξαηεξείηαη κηα πνιχ κηθξή ζεηηθή βειηίσζε ζηηο απφςεηο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ ηάμε ηνπο θαηά 2%.  

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ (Πίλαθαο 4.9), θαίλεηαη φηη ζηελ 

πξψηε κέηξεζε, 61.7% απφ απηνχο αλέθεξαλ φηη ήζειαλ λα ζπλερηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο. Οη ππφινηπνη καζεηέο πνπ δελ ήηαλ ζεηηθνί, απνηεινχζαλ έλα αξθεηφ 

κεγάιν πνζνζηφ (38.3%) ηνπ ζπλφινπ ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. Μεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ παξαηεξήζεθε κηα κηθξή αχμεζε πεξίπνπ θαηά 4% ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ 

πνπ ήζειαλ λα ζπλερίζεη ε ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

ζηελ ηάμε ηνπο (66%). Χζηφζν, νη καζεηέο πνπ ήζειαλ λα ζηακαηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο παξέκεηλαλ αξθεηνί (34%). 

 

Πίλαθαο 4.9 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Aob 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

Να ζηακαηήζεη 3 18 2 16  6.3 38.3 4.2 34.0 

Να ζπλερίζεη 45 29 46 31  93.8 61.7 95.8 66.0 ΘΕ
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Σερληθή κε ηηο θάξηεο εμόδνπ 

ηελ εξψηεζε Iec (Interest of exit cards), νη καζεηέο θαινχληαλ λα δειψζνπλ θαηά πφζν ε 

ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ ήηαλ ελδηαθέξνπζα ή φρη ζηα καζήκαηά ηνπο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.10), ζηελ πξψηε κέηξεζε, 68.8% ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ δήισζαλ φηη ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ ήηαλ ελδηαθέξνπζα, ζε 

αληίζεζε κε ην ππφινηπν 31.3% ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ βαξέζεθε θαηά ηε ζπκπιήξσζε 

ησλ θαξηψλ εμφδνπ. Χζηφζν, κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ καζεηψλ πνπ δήισζαλ φηη νη θάξηεο εμφδνπ ήηαλ ελδηαθέξνπζεο 

(93.8%). Μφλν 6.3% ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ εμαθνινπζνχζαλ λα κελ βξίζθνπλ 

ελδηαθέξνπζεο ηηο θάξηεο εμφδνπ. 

ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ζηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε 

ην πφζν ελδηαθέξνπζα είλαη ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ ζηηο δχν κεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα, 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.10) 68.1% απηψλ ησλ καζεηψλ δήισζαλ φηη βξήθαλ 

ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ελψ νη ππφινηπνη φρη.  

 

Πίλαθαο 4.10 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Iec 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

Με ελδηαθέξνπζα 15 15 3 15  31.3 31.9 6.3 31.9 

Δλδηαθέξνπζα 33 32 45 32  68.8 68.1 93.8 68.1 

 

ζνλ αθνξά ζηελ επθνιία ή δπζθνιία ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμφδνπ (Eec-Ease of exit 

cards), ν Πίλαθαο (Πίλαθαο 4.11) δείρλεη φηη ζηελ πξψηε κέηξεζε, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο (89.6%) βξήθαλ εχθνιε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ελψ πεξίπνπ 10% απφ 

απηνχο δήισζαλ φηη νη θάξηεο εμφδνπ είλαη δχζθνιεο. Μεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, 

παξαηεξείηαη κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά δπζθνιεχηεθαλ κε ηηο θάξηεο 

εμφδνπ (2.1%) κε απνηέιεζκα ζρεδφλ φινη νη «δπλαηνί» καζεηέο (97.9%) λα ζεσξνχλ εχθνιε 

ηε ζπκπιήξσζε ησλ θαξηψλ εμφδνπ.   ΘΕ
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ζνλ αθνξά ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, θάλεθε φηη θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο βξήθαλ εχθνιε ηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ (68.1% θαη 78.7, 

αληίζηνηρα), σζηφζν είλαη αξθεηνί νη καζεηέο πνπ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή (31.9% θαη 21.3%). 

 

Πίλαθαο 4.11 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Eec 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

Γχζθνιε 5 15 1 10  10.4 31.9 2.1 21.3 

Δχθνιε 43 32 47 37  89.6 68.1 97.9 78.7 

 

ηελ εξψηεζε Uec (Usefulness of exit cards), νη καζεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ θαηά 

πφζν ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ ήηαλ βνεζεηηθή ή φρη ζην κάζεκα.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.12), ζρεδφλ φινη νη «δπλαηνί» καζεηέο 

(91.7%) δήισζαλ φηη ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ ήηαλ ρξήζηκε, ελψ κφλν ηέζζεξηο απφ 

απηνχο (8.3%) δελ ηε βξήθαλ ρξήζηκε ζηελ θαηαλφεζε ηνπο καζήκαηνο. Παξφια απηά, κεηά 

ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ παξαηεξνχκε φηη φινη νη καζεηέο (100%) αλαγλψξηζαλ ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. 

Ο Πίλαθαο 4.12 δείρλεη επίζεο φηη ν αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ αξρηθά 

δήισζαλ φηη νη θάξηεο εμφδνπ ήηαλ ρξήζηκεο, απμήζεθε κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ 

(70.2% θαη 85.1%, αληίζηνηρα). Αλάινγα, ν αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ δήισζαλ 

φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ ήηαλ ρξήζηκε κεηψζεθε απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε κέηξεζε 

(29.8% θαη 14.9%, αληίζηνηρα). 
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Πίλαθαο 4.12 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Uec 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

ρη ρξήζηκε 4 14 0 7  8.3 29.8 0 14.9 

Υξήζηκε 44 33 48 40  91.7 70.2 100.0 85.1 

 

ζνλ αθνξά ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμφδνπ (Aec-

Application of exit cards), θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο 

(83.3%) ήηαλ ζεηηθνί ζην λα ζπλερίζεη ε θαζεγήηξηά ηνπο λα ηνπο δίλεη θάξηεο εμφδνπ, ελψ 

πεξίπνπ 17% απφ απηνχο ήζειαλ λα ζηακαηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. Μεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά ήζειαλ 

λα ζηακαηήζεη ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ ζε 2.1%. Αληίζεηα, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ 

πνπ δήισζαλ λα ζπλερίζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ πεξίπνπ 15% κεγαιχηεξν απφ ηελ 

πξψηε κέηξεζε (97.9%). ινη, δειαδή, ζρεδφλ νη καζεηέο δήισζαλ λα ζπλερίζνπλ νη θάξηεο 

εμφδνπ ζηελ ηάμε ηνπο, εθηφο απφ έλαλ κφλν καζεηή.  

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ησλ 

θαξηψλ εμφδνπ, παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά δήισζαλ 

λα ζπλερίζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή (66%) θαη κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ (87.2%). 

Απηφ, ζπλεπάγεηαη κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ δήισζαλ λα ζηακαηήζνπλ νη 

θάξηεο εμφδνπ, απφ ηελ πξψηε κέηξεζε ζηε δεχηεξε (34% θαη 12.8%, αληίζηνηρα). 

 

Πίλαθαο 4.13 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Aec 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

Να ζηακαηήζεη 8 16 1 6  16.7 34.0 2.1 12.8 

Να ζπλερίζεη 40 31 47 41  83.3 66.0 97.9 87.2 ΘΕ
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Σερληθή ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

Ζ εξψηεζε Ip (Interest of peer-assessment), δεηνχζε απφ ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ θαηά 

πφζν ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο ήηαλ ελδηαθέξνπζα ή φρη ζηα καζήκαηά 

ηνπο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.14), ζηελ πξψηε κέηξεζε, ζρεδφλ φινη νη 

«δπλαηνί» καζεηέο (95.8%) δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ ελδηαθέξνπζα, ελψ 

κφλν δχν καζεηέο (4.9%) ηε βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, φκσο, 

θαίλεηαη λα θνχξαζε ιίγν ηνπο καζεηέο κέρξη ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, εθφζνλ ν αξηζκφο 

ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά δήισζαλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο ήηαλ 

ελδηαθέξνπζα, κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά 15% (81.3%), ελψ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ 

δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ ήηαλ ελδηαθέξνπζα, ζρεδφλ πεληαπιαζηάζηεθε 

(18.8%). Χζηφζν, ν αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ βξήθε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή 

ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο ήηαλ πάξα πνιχ κεγάινο θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο.  

ηνλ Πίλαθα 4.14, παξαηεξνχκε επίζεο φηη νη απφςεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή παξακέλνπλ ζηαζεξέο φζνλ αθνξά ζηνλ ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο 

πξνθαιεί ε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη φηη θαη 

ζηηο δχν κεηξήζεηο 66% ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ δήισζαλ φηη δελ βαξέζεθαλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο, ελψ νη ππφινηπνη καζεηέο (34%) βξήθαλ κε 

ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

 

Πίλαθαο 4.14 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Ip 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

Με ελδηαθέξνπζα 2 16 9 16  4.2 34.0 18.8 34.0 

Δλδηαθέξνπζα  46 31 39 31  95.8 66.0 81.3 66.0 
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ηελ εξψηεζε Ep (Ease of peer-assessment), νη καζεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ θαηά 

πφζν ηνπο δπζθνιεχεη ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.15), νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» 

καζεηέο (83.3%) δελ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιία ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ελψ 16.7% απηψλ 

ησλ καζεηψλ βξήθαλ θάπνηα δπζθνιία θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο. Ζ 

δπζθνιία ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θαίλεηαη λα απμήζεθε ζηε 

δεχηεξε θάζε ησλ παξεκβάζεσλ, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζηελ πξψηε κέηξεζε 

δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ εχθνιε, κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά 13% (70.8%). Οη 

ππφινηπνη καζεηέο (29.2%) βξήθαλ δχζθνιε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. 

ζνλ αθνξά ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, ν Πίλαθαο 4.15 δείρλεη επίζεο φηη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (61.7%) βξήθαλ εχθνιε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ελψ 38.3% 

δπζθνιεχηεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν, κεηά ην 

ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, θάλεθε φηη πεξίπνπ κηζνί απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο (51.1%) 

δπζθνιεχηεθαλ ζηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, ελψ νη ππφινηπνη κηζνί (48.9%) δελ 

αληηκεηψπηζαλ θάπνηα δπζθνιία.  

 

Πίλαθαο 4.15 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Ep 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

Γχζθνιε 8 18 14 24  16.7 38.3 29.2 51.1 

Δχθνιε 40 29 34 23  83.3 61.7 70.8 48.9 

 

ηελ εξψηεζε Up (Usefulness of peer-assessment), νη καζεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ 

θαηά πφζν ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο βνήζεζε ή φρη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

καζήκαηνο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.16), ζηελ πξψηε κέηξεζε ζρεδφλ φινη νη 

«δπλαηνί» καζεηέο (95.8%) δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ήηαλ βνεζεηηθή ζην κάζεκα. Απφ 

ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, κφλν δχν απφ απηνχο (4.2%) δελ βξήθαλ θάπνηα δηαθνξά απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. ηε δεχηεξε θάζε ησλ παξεκβάζεσλ θαίλεηαη φηη ε ΘΕ
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δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ δελ ήηαλ ηφζν βνεζεηηθή, εθφζνλ ην 

πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην κάζεκα, 

ζεκείσζε κηα κηθξή κείσζε, θηάλνληαο ζην 89.6%. Αλάινγα, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ 

ζηελ πξψηε κέηξεζε δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ ήηαλ βνεζεηηθή απμήζεθε 

ειάρηζηα, θηάλνληαο ζην 10.4%.  

Οη δηαθνξέο ζηηο απφςεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο είλαη 

ζρεδφλ αλχπαξθηεο (Πίλαθαο 4.16). Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε κέηξεζε, 72.3% απηψλ ησλ 

καζεηψλ δήισζαλ φηη ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο ήηαλ ρξήζηκε, ελψ 

74.5% ησλ καζεηψλ δήισζαλ ην ίδην κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. Αληίζηνηρα, 27.7% 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ δελ βξήθαλ ρξήζηκε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ελψ 25.5% απφ 

απηνχο δήισζαλ ην πην πάλσ ζηελ ηειεπηαία κέηξεζε. 

 

Πίλαθαο 4.16 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Up 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

ρη ρξήζηκε 2 13 5 12  4.2 27.7 10.4 25.5 

Υξήζηκε 46 34 43 35  95.8 72.3 89.6 74.5 

 

ζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ (Ap-

Application of peer-assessment), ν Πίλαθαο (Πίλαθαο 4.17) δείρλεη φηη ζηελ πξψηε κέηξεζε νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο (89.6%) ήηαλ ζεηηθνί ζην λα ζπλερηζηεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, ελψ 10.4% ησλ καζεηψλ ήζειαλ λα ζηακαηήζεη απηή ε 

ηερληθή. πσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ 

πνπ ζηελ πξψηε κέηξεζε ήζειαλ λα ζπλερίζεη ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο, παξνπζίαζε κηα κηθξή πηψζε (85.4%), σζηφζν είλαη πνιχ πςειφ 

πνζνζηφ. Αληίζεηα, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ αξρηθά ήζειαλ λα ζηακαηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή, απμήζεθε θαηά 4% (14.6%).  

ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, ηα πνζνζηά είλαη ρακειφηεξα. ηελ πξψηε κέηξεζε 

70.2% απηψλ ησλ καζεηψλ δήισζαλ λα ζπλερηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, ΘΕ
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ελψ ν αξηζκφο απηφο παξνπζηάδεη κηα πνιχ κηθξή κείσζε ζην 66% ζηε δεχηεξε κέηξεζε. 

Αλάινγα, 29.8% ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ αξρηθά δήισζαλ λα ζηακαηήζεη ε ηερληθή ηεο 

εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο, ελψ κεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ, ην πνζνζηφ απηφ απμήζεθε ζην 34%. 

 

Πίλαθαο 4.17 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Ap 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

Να ζηακαηήζεη 5 14 7 16  10.4 29.8 14.6 34.0 

Να ζπλερίζεη 43 33 41 31  89.6 70.2 85.4 66.0 

 

Σερληθή ηεο απηό-αμηνιόγεζεο 

ηελ εξψηεζε Is (Interest of self-assessment), νη καζεηέο θαινχληαλ λα δειψζνπλ θαηά πφζν 

ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ήηαλ ελδηαθέξνπζα ή φρη ζηα καζήκαηά ηνπο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.18), νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» 

καζεηέο (87.5% θαη 83.3%, αληίζηνηρα) δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ 

ελδηαθέξνπζα, ελψ ειάρηζηνη ήηαλ νη καζεηέο (12.5% θαη 16.7%, αληίζηνηρα) πνπ βαξέζεθαλ 

θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ απηφ-αμηνιφγεζεο.  

Ο αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ βαξέζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία απηφ-

αμηνιφγεζεο κεηψζεθε ειάρηζηα απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε κέηξεζε (31.9% θαη 27.7%, 

αληίζηνηρα), σζηφζν ε κεξίδα απηψλ ησλ καζεηψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην ¼ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. Σα πνζνζηά ησλ καζεηψλ πνπ βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ήηαλ 68.1% θαη 72.3% αληίζηνηρα ζε θάζε κέηξεζε. (βι. Πίλαθα 4.18) 
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Πίλαθαο 4.18 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Is 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

Με ελδηαθέξνπζα 6 15 8 13  12.5 31.9 16.7 27.7 

Δλδηαθέξνπζα  42 32 40 34  87.5 68.1 83.3 72.3 

 

ζνλ αθνξά ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο (Es-Ease of self-

assessment), νη απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ (Πίλαθαο 4.19) έδεημαλ φηη ζηελ πξψηε 

κέηξεζε ζρεδφλ φινη απφ απηνχο (91.7%) βξήθαλ εχθνιε ηε δηαδηθαζία απηφ-αμηνιφγεζεο, 

ελψ κφλν ηέζζεξηο καζεηέο (8.3%) αληηκεηψπηζαλ δπζθνιία ζην λα απνθαζίζνπλ θαηά πφζν 

πέηπραλ ή φρη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. ηε δεχηεξε κέηξεζε, φκσο, παξαηεξήζεθε φηη 

ην πνζνζηφ ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ δπζθνιεχηεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

δηπιαζηάζηεθε (16.7%). Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ δελ δπζθνιεχηεθαλ, ζεκείσζε κηα 

κηθξή κείσζε ζην 83.3%, παξφια απηά, παξακέλεη πνιχ πςειφ πνζνζηφ. 

ηηο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ (Πίλαθαο 4.19) παξαηεξνχληαη επίζεο 

πνιχ πςειά πνζνζηά ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ βξήθαλ εχθνιε ηελ ηερληθή 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο (80.9% θαη 76.6%, αληίζηνηρα) παξά ηε κηθξή 

κείσζε πνπ ζεκεηψζεθε κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ πνπ δπζθνιεχηεθε λα αμηνινγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ παξνπζίαζε κηα κηθξή αχμεζε 

κεηαμχ ησλ δχν κεηξήζεσλ (19.1% θαη 23.4%, αληίζηνηρα). 

 

Πίλαθαο 4.19 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Es 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

Γχζθνιε 4 9 8 11  8.3 19.1 16.7 23.4 

Δχθνιε 44 38 40 36  91.7 80.9 83.3 76.6 ΘΕ
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ηελ εξψηεζε Us (Usefulness of self-assessment), νη καζεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ θαηά 

πφζν ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ήηαλ ρξήζηκε ή φρη ζην κάζεκά ηνπο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.20), ζρεδφλ φινη νη «δπλαηνί» καζεηέο 

(91.7% θαη 93.8%, αληίζηνηρα) βνεζήζεθαλ απφ ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ελψ κφλν 

ηέζζεξηο θαη ηξεηο καζεηέο ζε θάζε κέηξεζε (8.3% θαη 6.3%, αληίζηνηρα) δήισζαλ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ ππήξμε βνεζεηηθή ζην κάζεκα. Δπνκέλσο, κεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ παξαηεξήζεθε αχμεζε 2% ζην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ βξήθαλ ρξήζηκε ηελ 

ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. 

ηνλ Πίλαθα 4.20 παξαηεξνχκε, επίζεο, φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο βξήθαλ ρξήζηκε ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο (78.7% θαη 76.6%, αληίζηνηρα) 

παξά ηε κείσζε ζην πνζνζηφ απηψλ ησλ καζεηψλ. Χζηφζν, αξθεηνί είλαη νη καζεηέο πνπ 

θάλεθε λα κελ βνεζήζεθαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (21.3% θαη 23.4% αληίζηνηρα). 

 

Πίλαθαο 4.20 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Us 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

ρη ρξήζηκε 4 10 3 11  8.3 21.3 6.3 23.4 

Υξήζηκε 44 37 45 36  91.7 78.7 93.8 76.6 

 

ζνλ αθνξά ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο 

(As-Application of self-assessment), παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ζηηο απφςεηο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ (Πίλαθαο 4.21). Δηδηθφηεξα, απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο (81.3%) ήηαλ ζεηηθνί ζην λα ζπλερίζεη ε θαζεγήηξηά ηνπο λα ηνπο δίλεη 

θχιια απηφ-αμηνιφγεζεο, σζηφζν ζρεδφλ ην 1/5 απφ απηνχο (18.8%) ήζειαλ λα ζηακαηήζεη 

ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο. 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ (Πίλαθαο 4.21) γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο παξαηεξήζεθε έλα πνιχ πςειφ πνζνζηφ καζεηψλ πνπ 

δήισζαλ λα ζπλερηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο (83%) ζηελ πξψηε κέηξεζε. 

Μεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ θάλεθε φηη έλαο καζεηήο απφ απηνχο άιιαμε γλψκε, κε ΘΕ
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απνηέιεζκα ην πνζνζηφ απηφ λα κεησζεί ζην 76.6%. Καηά ζπλέπεηα, ην πνζνζηφ ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ αξρηθά δήισζε λα ζηακαηήζεη ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο 

ζηελ ηάμε ηνπο, απμήζεθε απφ 17% ζε 23.4%. 

 

Πίλαθαο 4.21 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε As 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

Να ζηακαηήζεη 9 8 9 11  18.8 17.0 18.8 23.4 

Να ζπλερίζεη 39 39 39 36  81.3 83.0 81.3 76.6 

 

Σερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

ηελ εξψηεζε Iofb (Interest of oral feedback), νη καζεηέο θαινχληαλ λα δειψζνπλ θαηά πφζν 

ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο ήηαλ ελδηαθέξνπζα ή φρη ζηα 

καζήκαηά ηνπο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.22), νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» 

καζεηέο θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ ελδηαθέξνπζα 

(81.3% θαη 77.1%, αληίζηνηρα) παξά ηε κηθξή κείσζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε δεχηεξε 

κέηξεζε. Αξθεηνί, φκσο, απφ απηνχο ηνπο καζεηέο (18.8% θαη 22.9%, αληίζηνηρα) θαίλεηαη 

φηη δελ βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηε δηαδηθαζία λα εμεγνχλ πξνθνξηθά ν έλαο ζηνλ άιινλ ηελ 

ψξα ηνπ καζήκαηνο ιάζε θαη απνξίεο.  

Ο Πίλαθαο 4.22 δείρλεη, επίζεο, ηηο απφςεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζρεηηθά κε ην 

θαηά πφζν ελδηαθέξνπζα ή φρη ήηαλ ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ 

ηνπο. Καη ζηηο δχν κεηξήζεηο παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ νη κηζνί απφ απηνχο βαξέζεθαλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο (55.3% θαη 53.2%, αληίζηνηρα), 

ελψ ζρεδφλ νη κηζνί απφ απηνχο δήισζαλ φηη βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 

(44.7% θαη 46.8%, αληίζηνηρα). Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο είλαη ζρεδφλ 

αλχπαξθηε, εθφζνλ κφλν έλαο καζεηήο θάλεθε λα άιιαμε γλψκε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή.  

 ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



176 

Πίλαθαο 4.22 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Iofb 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

Με ελδηαθέξνπζα 9 21 11 22  18.8 44.7 22.9 46.8 

Δλδηαθέξνπζα  39 26 37 25  81.3 55.3 77.1 53.2 

 

ηελ εξψηεζε Eofb (Ease of oral feedback), νη καζεηέο θαινχληαλ λα δειψζνπλ ηνλ βαζκφ 

δπζθνιίαο ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ.  

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ (Πίλαθαο 4.23) θάλεθε φηη ζηελ πξψηε 

κέηξεζε νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο (75%) βξήθαλ εχθνιε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή γηα λα 

εθαξκνζηεί ζηελ ηάμε ηνπο, ελψ ην ¼ απφ απηνχο (25%) ππνζηήξημαλ ην αληίζεην. Μεηά ην 

ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ δήισζαλ φηη 

είλαη εχθνιε ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζε πνζνζηφ 85.4%. Δπνκέλσο, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ 

πνπ αξρηθά δπζθνιεχηεθε, κεηψζεθε (14.6%) κεηά ηηο ηειεπηαίεο παξεκβάζεηο.   

ζνλ αθνξά ζηελ επθνιία ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ (Πίλαθαο 4.23), παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ νη κηζνί απφ απηνχο 

βξήθαλ δχζθνιε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο (53.2% θαη 

57.4%, αληίζηνηρα), ελψ ζρεδφλ νη κηζνί απφ απηνχο δήισζαλ φηη ήηαλ εχθνιε ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή (46.8% θαη 42.6%, αληίζηνηρα). Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν 

κεηξήζεηο είλαη ζεηηθή, σζηφζν είλαη πνιχ κηθξή. 

 

Πίλαθαο 4.23 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Eofb 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

Γχζθνιε 12 22 7 20  25.0 46.8 14.6 42.6 

Δχθνιε 36 25 41 27  75.0 53.2 85.4 57.4 ΘΕ
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ηελ εξψηεζε Uofb (Usefulness of oral feedback), νη καζεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ 

θαηά πφζν ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο ήηαλ βνεζεηηθή ή φρη 

ζην κάζεκα.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.24), νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» 

καζεηέο (87.5%) βξήθαλ βνεζεηηθή ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. Πνιχ ιίγνη απφ απηνχο 

(12.5%) δήισζαλ φηη δελ ήηαλ βνεζεηηθή. Οη απφςεηο απηψλ ησλ καζεηψλ παξέκεηλαλ 

ζηαζεξέο θαη κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. 

ζνλ αθνξά ζηηο απφςεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο 

ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο (Πίλαθαο 4.24) παξαηεξείηαη επίζεο φηη απηέο 

δελ αιιάδνπλ κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. Δηδηθφηεξα, θάλεθε φηη 68.1% ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ βξήθαλ ρξήζηκε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ελψ νη ππφινηπνη καζεηέο 

(31.9%) δελ βνεζήζεθαλ θαζφινπ.  

 

Πίλαθαο 4.24 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Uofb 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

ρη ρξήζηκε 6 15 6 15  12.5 31.9 12.5 31.9 

Υξήζηκε 42 32 42 32  87.5 68.1 87.5 68.1 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ (Aofb-Application of oral feedback), ν Πίλαθαο 4.25 δείρλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο (85.4%) ήηαλ ζεηηθνί ζην λα ζπλερηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 

ζηελ ηάμε ηνπο, ελψ ν αξηζκφο απηφο απμήζεθε κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ (89.6%). 

Δλψ πεξίπνπ 15% ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ δήισζαλ αξρηθά φηη ζέινπλ λα ζηακαηήζεη απηή 

ε ηερληθή, ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ κεηψζεθε πεξίπνπ 4% (10.4%) ζηε δεχηεξε 

κέηξεζε. 

ηελ ίδηα εξψηεζε παξαηεξνχκε φηη ιίγν πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο 

(53.2%) πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» (Πίλαθαο 4.25) δήισζαλ αξρηθά λα 

ζπλερίζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, ελψ νη ππφινηπνη καζεηέο (46.8%) ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



178 

δήισζαλ λα ζηακαηήζεη ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο. Μεηά ην 

ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, παξαηεξνχκε κηα αχμεζε πεξίπνπ 10% ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ 

πνπ δήισζαλ λα ζπλερηζηεί απηή ε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, θηάλνληαο ζην 63.8%. Έηζη, ην 

πνζνζηφ ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ ζην ηέινο ήζειαλ λα ζηακαηήζεη ε ηερληθή ηεο 

πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ζηελ ηάμε ηνπο, κεηψζεθε ζε 36.2%. 

 

Πίλαθαο 4.25 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ «Δπλαηώλ» (Ν=48) θαη «Αδύλαησλ» 

(Ν=47) Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Aofb 

Απαληήζεηο 
πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Α κέηξεζε  Β κέηξεζε   Α κέηξεζε  Β κέηξεζε  

 Γ Α Γ Α  Γ Α Γ Α 

Να ζηακαηήζεη 7 22 5 17  14.6 46.8 10.4 36.2 

Να ζπλερίζεη 41 25 43 30  85.4 53.2 89.6 63.8 

 

Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

Έιεγρνο t γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα γηα θάζε κεηαβιεηή ζηελ Α θαη Β κέηξεζε  

ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηερληθψλ δηελεξγήζεθαλ επηπξφζζεηνη έιεγρνη εμαξηεκέλνπ 

δείγκαηνο κε απαξακεηξηθά θξηηήξηα (Wilcoxon Signed Ranks Tests), πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο άμνλεο πνπ 

κειεηήζεθαλ γηα θάζε ηερληθή μερσξηζηά θαη λα ειεγρζεί θαηά πφζν νη δηαθνξέο απηέο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ζπγθξίλνληαο ηηο απαληήζεηο ηνπο απφ ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε 

κέηξεζε, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην ηέινο ηεο Γ θαη η παξέκβαζεο, αληίζηνηρα. 

Αθνινπζήζεθαλ έιεγρνη κε απαξακεηξηθά θξηηήξηα ιφγσ ηνπ φηη νη αλαιχζεηο δελ 

πιεξνχζαλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα γίλνπλ έιεγρνη βαζηζκέλνη ζηα 

παξακεηξηθά θξηηήξηα. 

 

Σερληθή κε θώηα ηξνραίαο 

Ο Πίλαθαο 4.26 δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ γηα ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

αξρηθέο θαη ζηηο ηειηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ζην ελδηαθέξνλ, ηε 
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ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο (p<.05).  Οη δηαθνξέο ζηηο 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επθνιία ρξήζεο ησλ θψησλ ηξνραίαο, ζηελ αξρή θαη 

ζην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p>.05).  

Ο Πίλαθαο 4.26 δείρλεη επίζεο ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε κέηξεζε 

ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο ηειηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κφλν φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο (p<.05).  Οη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε 

ην ελδηαθέξνλ, ηελ επθνιία ρξήζεο θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θψησλ ηξνραίαο, ζηελ αξρή θαη 

ζην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p>.05). 

 

Πίλαθαο 4.26 

πγθξίζεηο Μεηαμύ ησλ ίδησλ Μεηαβιεηώλ ζηηο δύν Μεηξήζεηο ησλ «Γπλαηώλ» θαη ησλ 

«Αδύλαησλ» Μαζεηώλ γηα ηελ Σερληθή κε ηα Φώηα Σξνραίαο 

Εεύγε κεηαβιεηώλ «Γπλαηνί» καζεηέο (Ν=48) «Αδύλαηνη» καζεηέο (Ν=47) 

 Z p Z p 

AItr- BItr -2.333
b
 .020 -.577

b
 .564 

AEtr- BEtr -1.000
c
 .317 .000

d
 1.000 

AUtr- BUtr -2.138
b
 .033 -1.528

b
 .127 

AAtr- BAtr -3.162
b
 .002 -2.357

b
 .018 

b. Βαζίδεηαη ζε ζεηηθή θαηάηαμε. 

c. Βαζίδεηαη ζε αξλεηηθή θαηάηαμε. 

d. Σν άζξνηζκα ησλ αξλεηηθψλ θαηαηάμεσλ ηζνχηαη κε απηφ ησλ ζεηηθψλ θαηαηάμεσλ. 

 

Σερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

Ο Πίλαθαο 4.27 δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ γηα ηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο ηειηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο 

πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο (p>.05). Οξηαθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ππάξρνπλ κφλν ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ΘΕ
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επθνιία ηεο ηερληθήο θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο (p=.05). 

Ο ίδηνο πίλαθαο (Πίλαθαο 4.27) δείρλεη, επίζεο, ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο 

απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, ζηελ πξψηε θαη 

δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο ηειηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε θαλέλαλ απφ 

ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο (p>.05).  

 

Πίλαθαο 4.27 

πγθξίζεηο Μεηαμύ ησλ ίδησλ Μεηαβιεηώλ ζηηο δύν Μεηξήζεηο ησλ «Γπλαηώλ» θαη ησλ 

«Αδύλαησλ» Μαζεηώλ γηα ηελ Σερληθή Κνηλνπνίεζεο ησλ Μαζεζηαθώλ ηόρσλ θαη ησλ 

Κξηηεξίσλ Δπηηπρίαο 

Εεύγε κεηαβιεηώλ «Γπλαηνί» καζεηέο (Ν=48) «Αδύλαηνη» καζεηέο (Ν=47) 

 Z p Z p 

AIob- BIob -1.508
b
 .132 -1.265

c
 .206 

AEob- BEob -1.941
c
 .052 -1.886

c
 .059 

AUob- BUob -1.134
b
 .257 -.632

c
 .527 

AAob- BAob -.447
d
 .655 -.707

b
 .480 

b. Βαζίδεηαη ζε αξλεηηθή θαηάηαμε.   

c. Βαζίδεηαη ζε ζεηηθή θαηάηαμε.   

d. Σν άζξνηζκα ησλ αξλεηηθψλ θαηαηάμεσλ ηζνχηαη κε απηφ ησλ ζεηηθψλ θαηαηάμεσλ. 

 

Σερληθή κε ηηο θάξηεο εμόδνπ 

Ο Πίλαθαο 4.28 δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ γηα ηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

αξρηθέο θαη ζηηο ηειηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε φινπο ηνπο άμνλεο πνπ 

κειεηήζεθαλ (p<.05). Γειαδή, παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απφςεηο 

ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ην ελδηαθέξνλ, ηελ επθνιία, ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο.  ΘΕ
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Ο Πίλαθαο 4.28 δείρλεη, επηπιένλ, ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε 

κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο ηειηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ζηε 

ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο (p<.05).  Χζηφζν, νη δηαθνξέο 

ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ επθνιία ησλ θαξηψλ εμφδνπ, 

δελ βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p>.05).  

 

Πίλαθαο 4.28 

πγθξίζεηο Μεηαμύ ησλ ίδησλ Μεηαβιεηώλ ζηηο δύν Μεηξήζεηο ησλ «Γπλαηώλ» θαη ησλ 

«Αδύλαησλ» Μαζεηώλ γηα ηελ Σερληθή κε ηηο Κάξηεο Δμόδνπ 

Εεύγε κεηαβιεηώλ «Γπλαηνί» καζεηέο (Ν=48) «Αδύλαηνη» καζεηέο (Ν=47) 

 Z p Z p 

AIec- BIec -3.000
b
 .003 .000

c
 1.000 

AEec- BEec -2.000
b
 .046 -1.213

b
 .225 

AUec- BUec -2.000
b
 .046 -2.111

b
 .035 

AAec- BAec -2.333
b
 .020 -2.673

b
 .008 

b. Βαζίδεηαη ζε αξλεηηθή θαηάηαμε.   

c. Σν άζξνηζκα ησλ αξλεηηθψλ θαηαηάμεσλ ηζνχηαη κε απηφ ησλ ζεηηθψλ θαηαηάμεσλ. 

 

Σερληθή ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

Ο Πίλαθαο 4.29 δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ γηα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε 

κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο ηειηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κφλν ζηελ εξψηεζε πνπ 

αθνξά ζην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ 

(p<.05). Αλαθνξηθά κε ηνπο ππφινηπνπο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, δελ 

βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ αλάκεζα 

ζηηο δχν κεηξήζεηο (p>.05). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εξψηεζε, ζηελ νπνία νη καζεηέο 

θαινχληαλ λα δειψζνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο γξαπηήο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ πξνηηκνχλ ή 

ηνπο βνεζά πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο (p>.05). ΘΕ
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Ο ίδηνο πίλαθαο (Πίλαθαο 4.29) δείρλεη, επίζεο, ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο 

απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ 

καζεηψλ ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, 

δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο ζε θαλέλαλ απφ ηνπο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο 

(p>.05). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εξψηεζε, ζηελ νπνία νη καζεηέο θαινχληαλ λα δειψζνπλ 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο γξαπηήο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ πξνηηκνχλ ή ηνπο βνεζά πεξηζζφηεξν 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο (p>.05). 

 

Πίλαθαο 4.29 

πγθξίζεηο Μεηαμύ ησλ ίδησλ Μεηαβιεηώλ ζηηο δύν Μεηξήζεηο ησλ «Γπλαηώλ» θαη ησλ 

«Αδύλαησλ» Μαζεηώλ γηα ηελ Σερληθή ηεο Δηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ Μαζεηώλ 

Εεύγε κεηαβιεηώλ «Γπλαηνί» καζεηέο (Ν=48) «Αδύλαηνη» καζεηέο (Ν=47) 

 Z p Z p 

AIp- BIp -2.333
b
 .020 .000

c
 1.000 

AEp- BEp -1.897
b
 .058 -1.279

b
 .201 

AUp- BUp -1.342
b
 .180 -.258

d
 .796 

AAp- BAp -.816
b
 .414 -.447

c
 .655 

ADwfb- BDwfb -1.426
b
 .154 -.178

d
 .858 

b. Βαζίδεηαη ζε ζεηηθή θαηάηαμε.   

c. Σν άζξνηζκα ησλ αξλεηηθψλ θαηαηάμεσλ ηζνχηαη κε απηφ ησλ ζεηηθψλ θαηαηάμεσλ. 

d. Βαζίδεηαη ζε αξλεηηθή θαηάηαμε.   

 

Σερληθή ηεο απηό-αμηνιόγεζεο 

Ο Πίλαθαο 4.30 δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ γηα ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο ηειηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο 

πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο (p>.05). 

Ο Πίλαθαο 4.30 δείρλεη, επίζεο, ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε 

κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ΘΕ
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ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο ηειηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε θαλέλαλ απφ 

ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο (p>.05). 

 

Πίλαθαο 4.30 

πγθξίζεηο Μεηαμύ ησλ ίδησλ Μεηαβιεηώλ ζηηο δύν Μεηξήζεηο ησλ «Γπλαηώλ» θαη ησλ 

«Αδύλαησλ» Μαζεηώλ γηα ηελ Σερληθή ηεο Απηό-αμηνιόγεζεο 

Εεύγε κεηαβιεηώλ «Γπλαηνί» καζεηέο (Ν=48) «Αδύλαηνη» καζεηέο (Ν=47) 

 Z p Z p 

AIs- BIs -.816
b
 .414 -.500

c
 .617 

AEs- BEs -1.155
b
 .248 -.535

b
 .593 

AUs- BUs -.378
c
 .705 -.333

b
 .739 

AAs- BAs .000
d
 1.000 -1.134

c
 .257 

b. Βαζίδεηαη ζε ζεηηθή θαηάηαμε.   

c. Βαζίδεηαη ζε αξλεηηθή θαηάηαμε.   

d. Σν άζξνηζκα ησλ αξλεηηθψλ θαηαηάμεσλ ηζνχηαη κε απηφ ησλ ζεηηθψλ θαηαηάμεσλ. 

 

Σερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

Ο Πίλαθαο 4.31 δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ γηα ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο ηειηθέο 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο (p>.05). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εξψηεζε, ζηελ νπνία νη καζεηέο θαινχληαλ 

λα δειψζνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ πξνηηκνχλ ή ηνπο 

βνεζά πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο (p>.05). 

Ο Πίλαθαο 4.31 δείρλεη, επίζεο, ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο ηειηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο 

πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο (p>.05). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εξψηεζε, ζηελ νπνία 

νη καζεηέο θαινχληαλ λα δειψζνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ΘΕ
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πξνηηκνχλ ή ηνπο βνεζά πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο 

(p>.05). 

 

Πίλαθαο 4.31 

πγθξίζεηο Μεηαμύ ησλ ίδησλ Μεηαβιεηώλ ζηηο δύν Μεηξήζεηο ησλ «Γπλαηώλ» θαη ησλ 

«Αδύλαησλ» Μαζεηώλ γηα ηελ Σερληθή ηεο Πξνθνξηθήο Αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ ησλ 

Μαζεηώλ 

Εεύγε κεηαβιεηώλ «Γπλαηνί» καζεηέο (Ν=48) «Αδύλαηνη» καζεηέο (Ν=47) 

 Z p Z p 

AIofb- BIofb -.707
b
 .480 -.258

b
 .796 

AEofb- BEofb -1.667
c
 .096 -.535

c
 .593 

AUofb- BUofb .000
d
 1.000 .000

d
 1.000 

AAofb- BAofb -.816
c
 .414 -1.213

c
 .225 

ADofb- BDofb -.814
b
 .416 -.578

b
 .563 

b. Βαζίδεηαη ζε ζεηηθή θαηάηαμε. 

c. Βαζίδεηαη ζε αξλεηηθή θαηάηαμε.   

d. Σν άζξνηζκα ησλ αξλεηηθψλ θαηαηάμεσλ ηζνχηαη κε απηφ ησλ ζεηηθψλ θαηαηάμεσλ. 

 

Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

Έιεγρνο t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ πηζαλέο ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ «δπλαηψλ» θαη 

«αδχλαησλ» καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, 

δηελεξγήζεθε έιεγρνο t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα κε απαξακεηξηθά θξηηήξηα (Mann-Whitney 

U) ιφγσ ηνπ φηη δελ πιεξνχληαλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα έιεγρν κε 

παξακεηξηθά θξηηήξηα.  

ρεηηθά κε ηελ ηερληθή ησλ θψησλ ηξνραίαο ζηελ πξψηε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

θάλεθε φηη νη «δπλαηνί» καζεηέο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ζε 

θακία απφ ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο πνπ δηεξεπλήζεθαλ γηα θάζε ηερληθή (Δλδηαθέξνλ: Mann-

Whitney, U(93)=1015, z=-1.18, p>.05, Δπθνιία: Mann-Whitney, U(93)=1103, z=-.48, p>.05, 

Υξεζηκφηεηα: Mann-Whitney, U(93)=1122, z=-.06, p>.05, Δθαξκνγή: Mann-Whitney, 

U(93)=966, z=-1.82 ,p>.05). ηε δεχηεξε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ κφλν σο πξνο ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην 
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ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο (Mann-Whitney, U(93)=898, z=-2.13, 

p<.05). Χο πξνο ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο 

«δπλαηνχο» θαη «αδχλαηνπο» καζεηέο (Δπθνιία: Mann-Whitney, U(93)=1080, z=-1.04, p>.05, 

Υξεζηκφηεηα: Mann-Whitney, U(93)=1115, z=-.12, p>.05, Δθαξκνγή: Mann-Whitney, 

U(93)=971, z=-1.38 ,p>.05). 

ζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

θαίλεηαη φηη νη «δπλαηνί» καζεηέο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο «αδχλαηνπο» σο πξνο ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επθνιία ηεο ηερληθήο (Mann-Whitney, U(93)=933, z=-2.06, 

p<.05), ηε ρξεζηκφηεηά ηεο (Mann-Whitney, U(93)=933, z=-1.99, p<.05) θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

(Mann-Whitney, U(93)=767, z=-3.74, p<.05). Χο πξνο ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ην 

ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο (Mann-Whitney, U(93)=1003, z=-1.22, p>.05). Χζηφζν, 

ζηε δεχηεξε κέηξεζε παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο καζεηψλ θαη ζηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο 

(Δλδηαθέξνλ: Mann-Whitney, U(93)=790, z=-3.35, p<.05, Δπθνιία: Mann-Whitney, U(93)=906, 

z=-1.98, p<.05, Υξεζηκφηεηα: Mann-Whitney, U(93)=814, z=-3.25, p<.05, Δθαξκνγή: Mann-

Whitney, U(93)=791, z=-3.70, p<.05). 

κνηα, ζηελ πξψηε κέηξεζε, νη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ σο πξνο ηελ επθνιία (Mann-Whitney, 

U(93)=886, z=-2.56, p<.05), ηε ρξεζηκφηεηά (Mann-Whitney, U(93)=886, z=-2.65, p<.05) θαη 

ηελ εθαξκνγή (Mann-Whitney, U(93)=932, z=-1.94, p<.05) ησλ θαξηψλ εμφδνπ ζηελ ηάμε 

ηνπο. Χο πξνο ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή δελ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 

(Mann-Whitney, U(93)=1121, z=-.07, p>.05). ηε δεχηεξε κέηξεζε, φκσο, παξαηεξνχληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ θαη ζηηο ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο (Δλδηαθέξνλ: Mann-Whitney, U(93)=839, z=-

3.18, p<.05, Δπθνιία: Mann-Whitney, U(93)=912, z=-2.91, p<.05, Υξεζηκφηεηα: Mann-

Whitney, U(93)=960, z=-2.76, p<.05, Δθαξκνγή: Mann-Whitney, U(93)=1008, z=-1.98, p<.05). 

ζνλ αθνξά ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο 

κεηαμχ καζεηψλ ζηελ πξψηε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, παξαηεξνχκε φηη νη «δπλαηνί» 

καζεηέο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο σο 

πξνο φιεο ηηο δηαζηάζεηο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο (Δλδηαθέξνλ: Mann-Whitney, 

U(93)=791, z=-3.70, p<.05, Δπθνιία: Mann-Whitney, U(93)=884, z=-2.35, p<.05, Υξεζηκφηεηα: 
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Mann-Whitney, U(93)=863, z=-3.12, p<.05, Δθαξκνγή: Mann-Whitney, U(93)=910, z=-2.35, 

p<.05). ηε δεχηεξε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, παξαηεξνχκε φηη νη «δπλαηνί» καζεηέο 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο σο πξνο ηελ 

επθνιία ηεο ηερληθήο (Mann-Whitney, U(93)=881, z=-2.17, p<.05) θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

(Mann-Whitney, U(93)=909, z=-2.20, p<.05). Οη «δπλαηνί» καζεηέο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο σο πξνο ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ πνπ 

πξνθαιεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή (Mann-Whitney, U(93)=956, z=-1.68, p>.05) νχηε σο πξνο 

ηε ρξεζηκφηεηά ηεο (Mann-Whitney, U(93)=958, z=-1.91, p>.05). 

ρεηηθά κε ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ζηελ πξψηε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

θάλεθε φηη νη «δπλαηνί» καζεηέο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο «αδχλαηνπο» σο πξνο 

ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ επθνιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο (Mann-Whitney, U(93)=1006, 

z=-1.53, p>.05) νχηε ηε ρξεζηκφηεηά ηεο (Mann-Whitney, U(93)=982, z=-1.77, p>.05) νχηε 

ηελ εθαξκνγή ηεο (Mann-Whitney, U(93)=1109, z=-.22, p>.05). Αληίζεηα, νη «δπλαηνί» 

καζεηέο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο «αδχλαηνπο» σο πξνο ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην 

ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο (Mann-Whitney, U(93)=909, z=-

2.27, p<.05). Αληίζεηα, ζηε δεχηεξε κέηξεζε, παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ κφλν σο πξνο ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο (Mann-Whitney, U(93)=935, z=-2.35, p<.05). Χο πξνο ηηο ππφινηπεο 

δηαζηάζεηο πνπ κειεηήζεθαλ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ (Δλδηαθέξνλ: Mann-Whitney, U(93)=1004, z=-1.28, p>.05, Δπθνιία: Mann-Whitney, 

U(93)=1052, z=-.82, p>.05, Δθαξκνγή: Mann-Whitney, U(93)=1076, z=-.55, p>.05). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, 

θάλεθε φηη ηφζν ζηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο φζν θαη ζηε δεχηεξε, νη «δπλαηνί» καζεηέο 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο «αδχλαηνπο» σο πξνο φιεο ηηο δηαζηάζεηο πνπ δηεξεπλήζεθαλ 

ζηηο ζπλεληεχμεηο (Α κέηξεζε-Δλδηαθέξνλ: Mann-Whitney, U(93)=836, z=-2.70, p<.05, Α 

κέηξεζε-Δπθνιία: Mann-Whitney, U(93)=882, z=-2.21, p<.05, Α κέηξεζε-Υξεζηκφηεηα: 

Mann-Whitney, U(93)=909, z=-2.27, p<.05, Α κέηξεζε-Δθαξκνγή: Mann-Whitney, U(93)=765, 

z=-3.39, p<.05, θαη Β κέηξεζε-Δλδηαθέξνλ: Mann-Whitney, U(93)=859, z=-2.43, p<.05, Β 

κέηξεζε-Δπθνιία: Mann-Whitney, U(93)=813, z=-3.01, p<.05, Β κέηξεζε-Υξεζηκφηεηα: 

Mann-Whitney, U(93)=909, z=-2.27, p<.05, Β κέηξεζε-Δθαξκνγή: Mann-Whitney, U(93)=838, 

z=-2.96, p<.05). 
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πζρεηηζηηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε - πζρεηίζεηο εληφο ηεο θάζε ηερληθήο 

Δπηπιένλ, έγηλαλ έιεγρνη κε απαξακεηξηθά θξηηήξηα, νη νπνίνη εμέηαδαλ ηε ζπζρέηηζε 

(Spearman) κεηαμχ ησλ αμφλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ελδηαθέξνλ, ζηελ επθνιία θαη ζηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε ηερληθήο κε ηελ εθαξκνγή ηεο. ηφρνο απηψλ ησλ ειέγρσλ είλαη λα 

δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αμφλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ελδηαθέξνλ, ζηελ επθνιία θαη ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε ηερληθήο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

θάζε ηερληθήο. Αθνινπζήζεθαλ έιεγρνη κε απαξακεηξηθά θξηηήξηα ιφγσ ηνπ φηη νη αλαιχζεηο 

δελ πιεξνχζαλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα γίλνπλ έιεγρνη βαζηζκέλνη 

ζηα παξακεηξηθά θξηηήξηα. 

 

Σερληθή κε θώηα ηξνραίαο - Α κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.32 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο θαη ησλ κεηαβιεηψλ AItr θαη AUtr πνπ αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ηε ρξεζηκφηεηα 

ησλ θψησλ ηξνραίαο (p<.01). Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα ππάξρεη 

κεηαμχ ηεο επθνιίαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο (p<.05).  

 

Πίλαθαο 4.32 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο κε ηα Φώηα Σξνραίαο - «Γπλαηνί» Μαζεηέο (Ν=48) 

 AItr AEtr AUtr AAtr 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AItr 1 - .108 .467 .262 .073 .731
**

 .000 

AEtr .108 .467 1 - .342
*
 .017 .120 .415 

AUtr .262 .073 .342
*
 .017 1 - .406

**
 .004 

AAtr .731
**

 .000 .120 .415 .406
**

 .004 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Ο Πίλαθαο 4.33 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο θαη ησλ κεηαβιεηψλ AItr θαη AUtr πνπ αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ηε ρξεζηκφηεηα 

ησλ θψησλ ηξνραίαο (p<.01). Δπηπιένλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο παξαηεξνχληαη 

κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο AItr (ελδηαθέξνλ) θαη ησλ κεηαβιεηψλ AEtr θαη AUtr (επθνιία θαη 

ρξεζηκφηεηα) (p<.05).  

 

Πίλαθαο 4.33 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο κε ηα Φώηα Σξνραίαο - «Αδύλαηνη» Μαζεηέο (Ν=47) 

 AItr AEtr AUtr AAtr 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AItr 1 - .345
*
 .018 .353

*
 .015 .578

**
 .000 

AEtr .345
*
 .018 1 - .033 .825 .192 .196 

AUtr .353
*
 .015 .033 .825 1 - .558

**
 .000 

AAtr .578
**

 .000 .192 .196 .558
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Σερληθή κε θώηα ηξνραίαο - Β κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.34 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο θαη ησλ κεηαβιεηψλ BItr θαη BUtr πνπ αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ηε ρξεζηκφηεηα 

ησλ θψησλ ηξνραίαο (p<.01). Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ δχν πην πάλσ κεηαβιεηψλ (BItr, BUtr) (p<.01). Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, δελ 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p>.05). 
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Πίλαθαο 4.34 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο κε ηα Φώηα Σξνραίαο - «Γπλαηνί» Μαζεηέο (Ν=48) 

 BItr BEtr BUtr BAtr 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BItr 1 - .173 .241 .447
**

 .001 .749
**

 .000 

BEtr .173 .241 1 - .165 .261 .159 .282 

BUtr .447
**

 .001 .165 .261 1 - .369
**

 .010 

BAtr .749
**

 .000 .159 .282 .369
**

 .010 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Ο Πίλαθαο 4.35 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο θαη ησλ κεηαβιεηψλ BItr θαη BUtr πνπ αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ζηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ θψησλ ηξνραίαο (p<.01). Δπηπιένλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

παξαηεξνχληαη κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο BItr (ελδηαθέξνλ) θαη ησλ κεηαβιεηψλ BEtr (επθνιία) 

(p<.01) θαη BUtr (ρξεζηκφηεηα) (p<.05). Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε κεηαβιεηή ηεο επθνιίαο εθαξκνγήο ησλ θψησλ ηξνραίαο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p>.05). 

 

Πίλαθαο 4.35 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο κε ηα Φώηα Σξνραίαο - «Αδύλαηνη» Μαζεηέο (Ν=47) 

 BItr BEtr BUtr BAtr 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BItr 1 - .502
**

 .000 .289
*
 .049 .536

**
 .000 

BEtr .502
**

 .000 1 - .127 .394 .195 .190 

BUtr .289
*
 .049 .127 .394 1 - .611

**
 .000 

BAtr .536
**

 .000 .195 .190 .611
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 ΘΕ
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Σερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο - Α κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.36 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη 

ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηελ πξψηε 

κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κφλν κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ AUob θαη AAob (ρξεζηκφηεηα θαη εθαξκνγή) 

(p<.01). Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ 

κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p>.05). 

 

Πίλαθαο 4.36 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Κνηλνπνίεζεο ησλ Μαζεζηαθώλ ηόρσλ θαη ησλ Κξηηεξίσλ Δπηηπρίαο - 

«Γπλαηνί» Μαζεηέο (Ν=48) 

 AIob AEob AUob AAob 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AIob 1 - .271 .062 .079 .595 .079 .591 

AEob .271 .062 1 - .201 .171 .163 .269 

AUob .079 .595 .201 .171 1 - .625
**

 .000 

AAob .079 .591 .163 .269 .625
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Ο Πίλαθαο 4.37 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη 

ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηελ πξψηε 

κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο 

(AAob) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηηο κεηαβιεηέο AIob θαη AUob 

(ελδηαθέξνλ θαη ρξεζηκφηεηα) (p<.01). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα ππάξρεη 

θαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ AIob θαη AUob (ελδηαθέξνλ θαη ρξεζηκφηεηα) (p<.01). Μεηαμχ 

ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p>.05). 
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Πίλαθαο 4.37 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Κνηλνπνίεζεο ησλ Μαζεζηαθώλ ηόρσλ θαη ησλ Κξηηεξίσλ Δπηηπρίαο - 

«Αδύλαηνη» Μαζεηέο (Ν=47) 

 AIob AEob AUob AAob 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AIob 1 - .153 .305 .413
**

 .004 .587
**

 .000 

AEob .153 .305 1 - .053 .723 .061 .683 

AUob .413
**

 .004 .053 .723 1 - .681
**

 .000 

AAob .587
**

 .000 .061 .683 .681
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Σερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο - Β κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.38 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη 

ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηε δεχηεξε 

κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κφλν κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ BUob θαη BAob (ρξεζηκφηεηα θαη εθαξκνγή) 

(p<.01). Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ 

κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p>.05). 

 

Πίλαθαο 4.38 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Κνηλνπνίεζεο ησλ Μαζεζηαθώλ ηόρσλ θαη ησλ Κξηηεξίσλ Δπηηπρίαο - 

«Γπλαηνί» Μαζεηέο (Ν=48) 

 BIob BEob BUob BAob 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BIob 1 - .099 .503 -.103 .487 -.071 .631 

BEob .099 .503 1 - .155 .291 .108 .467 

BUob -.103 .487 .155 .291 1 - .692
**

 .000 

BAob -.071 .631 .108 .467 .692
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Ο Πίλαθαο 4.39 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη 

ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηε δεχηεξε  

κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο 

(BAob) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο 

(BIob, BEob, BUob (ελδηαθέξνλ, επθνιία, ρξεζηκφηεηα) (p<.01). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ BIob θαη BUob (ελδηαθέξνλ θαη 

ρξεζηκφηεηα) (p<.01). Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηέζζεξηο 

άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

(p>.05). 

 

Πίλαθαο 4.39 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Κνηλνπνίεζεο ησλ Μαζεζηαθώλ ηόρσλ θαη ησλ Κξηηεξίσλ Δπηηπρίαο - 

«Αδύλαηνη» Μαζεηέο (Ν=47) 

 BIob BEob BUob BAob 

 Spearman p Spearman p Spearman   p Spearman  p 

BIob 1 - .270 .067 .463
**

 .001 .598
**

 .000 

BEob .270 .067 1 - .270 .066 .406
**

 .005 

BUob .463
**

 .001 .270 .066 1 - .767
**

 .000 

BAob .598
**

 .000 .406
**

 .005 .767
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Σερληθή κε ηηο θάξηεο εμόδνπ - Α κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.40 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμφδνπ κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (AAec) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κε ηηο κεηαβιεηέο AIec θαη AUec (ελδηαθέξνλ θαη ρξεζηκφηεηα) (p<.01). Χζηφζν, ε 

κεηαβιεηή AIec θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηηο κεηαβιεηέο 

AEec θαη AUec (επθνιία θαη ρξεζηκφηεηα) (p<.05). 

 ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



193 

Πίλαθαο 4.40 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο κε ηηο Κάξηεο Δμόδνπ - «Γπλαηνί» Μαζεηέο (Ν=48) 

 AIec AEec AUec AAec 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AIec 1 - .359
*
 .012 .285

*
 .050 .422

**
 .003 

AEec .359
*
 .012 1 - -.103 .487 .213 .145 

AUec .285
*
 .050 -.103 .487 1 - .674

**
 .000 

AAec .422
**

 .003 .213 .145 .674
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Ο Πίλαθαο 4.41 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμφδνπ κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ φισλ ησλ αμφλσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο (p<.01). Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο 

(AAec) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηηο κεηαβιεηέο AIec, AEec θαη 

AUec (ελδηαθέξνλ, επθνιία θαη ρξεζηκφηεηα) (p<.01). Χζηφζν, ε κεηαβιεηή AIec θαίλεηαη 

λα παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηηο κεηαβιεηέο AEec θαη AUec (επθνιία 

θαη ρξεζηκφηεηα) (p<.01), θαζψο επίζεο, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ AEec θαη AUec (p<.01). 

 

Πίλαθαο 4.41 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο κε ηηο Κάξηεο Δμόδνπ - «Αδύλαηνη» Μαζεηέο (Ν=47) 

 AIec AEec AUec AAec 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AIec 1 - .706
**

 .000 .652
**

 .000 .760
**

 .000 

AEec .706
**

 .000 1 - .652
**

 .000 .760
**

 .000 

AUec .652
**

 .000 .652
**

 .000 1 - .710
**

 .000 

AAec .760
**

 .000 .760
**

 .000 .710
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 ΘΕ
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Σερληθή κε ηηο θάξηεο εμόδνπ - Β κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.42 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμφδνπ κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (BAec) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κφλν κε ηε κεηαβιεηή BIec, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή (p<.01). Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ δελ παξαηεξήζεθε 

νπνηαδήπνηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (p>.05). 

 

Πίλαθαο 4.42 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο κε ηηο Κάξηεο Δμόδνπ - «Γπλαηνί» Μαζεηέο (Ν=48) 

 BIec BEec BUec BAec 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BIec 1 - -.038 .799 .
a
 - .565

**
 .000 

BEec -.038 .799 1 - .
a
 - -.021 .886 

BUec .
a
 - .

a
 - .

a
 - .

a
 - 

BAec .565
**

 .000 -.021 .886 .
a
 - 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001  

a. Γελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί, δηφηη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο κεηαβιεηέο παξακέλεη ζηαζεξή. 

 

Ο Πίλαθαο 4.43 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμφδνπ κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (BAec) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κε ηηο κεηαβιεηέο BIec θαη BUec, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ζηε ρξεζηκφηεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο (p<.01). Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ δελ παξαηεξήζεθε 

νπνηαδήπνηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (p>.05). 
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Πίλαθαο 4.43 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο κε ηηο Κάξηεο Δμόδνπ - «Αδύλαηνη» Μαζεηέο (Ν=47) 

 BIec BEec BUec BAec 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BIec 1 - .202 .174 .226 .126 .422
**

 .003 

BEec .202 .174 1 - .075 .618 .268 .068 

BUec .226 .126 .075 .618 1 - .556
**

 .000 

BAec .422
**

 .003 .268 .068 .556
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001  
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Σερληθή ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ - Α κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.44 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ κε 

βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (AAp) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο κεηαβιεηέο AIp (ελδηαθέξνλ), AEp (επθνιία) θαη AUp 

(ρξεζηκφηεηα) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01). ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο παξαηεξνχληαη επίζεο κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο πνπ αθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο (AUp) θαη ζηηο κεηαβιεηέο AIp θαη AEp (p<.01). ζνλ 

αθνξά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο γξαπηήο αλαηξνθνδφηεζεο (ADwfb), απηή ε κεηαβιεηή 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηφζν κε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο φζν θαη ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο (p<.05).  

 

Πίλαθαο 4.44 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Δηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ Μαζεηώλ - «Γπλαηνί» Μαζεηέο (Ν=48) 

 AIp AEp AUp AAp ADwfb 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AIp 1 - .187 .204 .478
**

 .001 .611
**

 .000 .339
*
 .019 

AEp .187 .204 1 - .466
**

 .001 .396
**

 .005 .104 .483 

AUp .478
**

 .001 .466
**

 .001 1 - .611
**

 .000 .339
*
 .019 

AAp .611
**

 .000 .396
**

 .005 .611
**

 .000 1 - .337
*
 .019 

ADwfb .339
*
 .019 .104 .483 .339

*
 .019 .337

*
 .019 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Ο Πίλαθαο 4.45 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ κε 

βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (AAp) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο κεηαβιεηέο AIp (ελδηαθέξνλ), AEp (επθνιία) θαη AUp 

(ρξεζηκφηεηα) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01). ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο παξαηεξνχληαη επίζεο κεηαμχ φισλ ησλ ππφινηπσλ αμφλσλ πνπ αθνξνχλ ζην ΘΕ
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ελδηαθέξνλ, ηελ επθνιία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ 

καζεηψλ. ζνλ αθνξά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο γξαπηήο αλαηξνθνδφηεζεο (ADwfb), απηή ε 

κεηαβιεηή παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηφζν κε ην ελδηαθέξνλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο φζν θαη ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο (p<.05 ή p<.01).  

 

Πίλαθαο 4.45 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Δηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ Μαζεηώλ - «Αδύλαηνη» Μαζεηέο (Ν=47) 

 AIp AEp AUp AAp ADwfb 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AIp 1 - .542
**

 .000 .359
*
 .013 .416

**
 .004 .303

*
 .038 

AEp .542
**

 .000 1 - .491
**

 .000 .635
**

 .000 .207 .162 

AUp .359
*
 .013 .491

**
 .000 1 - .637

**
 .000 .491

**
 .000 

AAp .416
**

 .004 .635
**

 .000 .637
**

 .000 1 - .459
**

 .001 

ADwfb .303
*
 .038 .207 .162 .491

**
 .000 .459

**
 .001 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Σερληθή ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ - Β κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.46 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε 

βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (BAp) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο κεηαβιεηέο BIp (ελδηαθέξνλ), BEp (επθνιία) θαη BUp 

(ρξεζηκφηεηα) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01). ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο παξαηεξνχληαη επίζεο κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο πνπ αθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο (BUp) θαη ζηε κεηαβιεηή BEp (p<.01). ζνλ αθνξά ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο γξαπηήο αλαηξνθνδφηεζεο (BDwfb), απηή ε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηφζν κε ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο 

φζν θαη ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο (p<.01).  
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Πίλαθαο 4.46 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Δηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ Μαζεηώλ - «Γπλαηνί» Μαζεηέο (Ν=48) 

 BIp BEp BUp BAp BDwfb 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BIp 1 - .161 .273 .186 .206 .558
**

 .000 .162 .272 

BEp .161 .273 1 - .381
**

 .007 .514
**

 .000 .370
**

 .010 

BUp .186 .206 .381
**

 .007 1 - .632
**

 .000 .427
**

 .002 

BAp .558
**

 .000 .514
**

 .000 .632
**

 .000 1 - .489
**

 .000 

BDwfb .162 .272 .370
**

 .010 .427
**

 .002 .489
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Ο Πίλαθαο 4.47 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε 

βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (BAp) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο κεηαβιεηέο BIp (ελδηαθέξνλ) θαη BUp (ρξεζηκφηεηα) ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01), αιιά θαη κε ηε κεηαβιεηή BEp (επθνιία) 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο .05 (p<.05). ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο παξαηεξνχληαη 

επίζεο κεηαμχ φισλ ησλ ππφινηπσλ αμφλσλ πνπ αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ, ηελ επθνιία θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. ζνλ αθνξά ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο γξαπηήο αλαηξνθνδφηεζεο (BDwfb), απηή ε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηφζν κε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο φζν θαη 

ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο (p<.05 ή p<.01).  
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Πίλαθαο 4.47 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Δηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ Μαζεηώλ - «Αδύλαηνη» Μαζεηέο (Ν=47) 

 BIp BEp BUp BAp BDwfb 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BIp 1 - .344
*
 .018 .403

**
 .005 .621

**
 .000 .295

*
 .044 

BEp .344
*
 .018 1 - .378

**
 .009 .344

*
 .018 .066 .661 

BUp .403
**

 .005 .378
**

 .009 1 - .506
**

 .000 .414
**

 .004 

BAp .621
**

 .000 .344
*
 .018 .506

**
 .000 1 - .455

**
 .001 

BDwfb .295
*
 .044 .066 .661 .414

**
 .004 .455

**
 .001 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Σερληθή ηεο απηό-αμηνιόγεζεο - Α κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.48 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (AAs) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

κε ηηο κεηαβιεηέο AIs (ελδηαθέξνλ) θαη AUs (ρξεζηκφηεηα) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01). Χζηφζν, κεηαμχ απηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ (AIs θαη AUs) 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (p<.05). Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, δελ 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p>.05). 

 

Πίλαθαο 4.48 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Απηό-αμηνιόγεζεο - «Γπλαηνί» Μαζεηέο (Ν=48) 

 AIs AEs AUs AAs 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AIs 1 - -.114 .441 .342
*
 .017 .464

**
 .001 

AEs -.114 .441 1 - .182 .216 .241 .098 

AUs .342
*
 .017 .182 .216 1 - .628

**
 .000 

AAs .464
**

 .001 .241 .098 .628
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Ο Πίλαθαο 4.49 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (AAs) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

κε ηηο κεηαβιεηέο AIs (ελδηαθέξνλ) θαη AUs (ρξεζηκφηεηα) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01). Χζηφζν, ε κεηαβιεηή AIs παξνπζηάδεη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε θαη κε ηηο κεηαβιεηέο AUs θαη AEs (επθνιία) (p<.01). Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, 

δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p>.05). 
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Πίλαθαο 4.49 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Απηό-αμηνιόγεζεο - «Αδύλαηνη» Μαζεηέο (Ν=47) 

 AIs AEs AUs AAs 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AIs 1 - .479
**

 .001 .536
**

 .000 .419
**

 .003 

AEs .479
**

 .001 1 - .275 .061 .067 .653 

AUs .536
**

 .000 .275 .061 1 - .733
**

 .000 

AAs .419
**

 .003 .067 .653 .733
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Σερληθή ηεο απηό-αμηνιόγεζεο - Β κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.50 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (BAs) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

κε ηηο κεηαβιεηέο BIs (ελδηαθέξνλ) θαη BUs (ρξεζηκφηεηα) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01). Χζηφζν, κεηαμχ απηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ (BIs θαη BUs) 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (p<.05). Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, δελ 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p>.05). 

 

Πίλαθαο 4.50 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Απηό-αμηνιόγεζεο - «Γπλαηνί» Μαζεηέο (Ν=48) 

 BIs BEs BUs BAs 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BIs 1 - .250 .087 .346
*
 .016 .645

**
 .000 

BEs .250 .087 1 - -.115 .434 .215 .143 

BUs .346
*
 .016 -.115 .434 1 - .537

**
 .000 

BAs .645
**

 .000 .215 .143 .537
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Ο Πίλαθαο 4.51 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (BAs) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

κε ηηο κεηαβιεηέο BIs (ελδηαθέξνλ) θαη BUs (ρξεζηκφηεηα) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01), αιιά θαη κε ηε κεηαβιεηή Bes (επθνιία) ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο .05 (p<.05). Χζηφζν, ε κεηαβιεηή BIs παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε θαη κε ηε κεηαβιεηή BUs (p<.01). Μεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ 

δεκηνπξγεί, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (p>.05). 

 

Πίλαθαο 4.51 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Απηό-αμηνιόγεζεο - «Αδύλαηνη» Μαζεηέο (Ν=47) 

 BIs BEs BUs BAs 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BIs 1 - .108 .472 .445
**

 .002 .557
**

 .000 

BEs .108 .472 1 - .288
*
 .050 .288

*
 .050 

BUs .445
**

 .002 .288
*
 .050 1 - .763

**
 .000 

BAs .557
**

 .000 .288
*
 .050 .763

**
 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Σερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ καζεηώλ - Α κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.52 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (AAofb) 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο κεηαβιεηέο AEofb (επθνιία) (p<.05) 

θαη AUofb (ρξεζηκφηεηα) (p<.01). Χζηφζν, ε κεηαβιεηή AEofb παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη κε ηηο κεηαβιεηέο AIofb (ελδηαθέξνλ) (p<.01) θαη AUofb (p<.05). 

Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε 

ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p>.05). ζνλ αθνξά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο (ADofb), απηή ε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κε ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο (p<.01).  

 

Πίλαθαο 4.52 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Πξνθνξηθήο Αλαηξνθνδόηεζεο Μεηαμύ Μαζεηώλ - «Γπλαηνί» Μαζεηέο 

(Ν=48) 

 AIofb AEofb AUofb AAofb ADofb 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AIofb 1 - .462
**

 .001 .141 .338 .104 .482 .064 .664 

AEofb .462
**

 .001 1 - .364
*
 .011 .307

*
 .034 .283 .051 

AUofb .141 .338 .364
*
 .011 1 - .915

**
 .000 .725

**
 .000 

AAofb .104 .482 .307
*
 .034 .915

**
 .000 1 - .666

**
 .000 

ADofb .064 .664 .283 .051 .725
**

 .000 .666
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Ο Πίλαθαο 4.53 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (AAofb) 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ ΘΕ
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κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο. Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλε ηερληθήο θαη ησλ κεηαβιεηψλ AIofb 

(ελδηαθέξνλ), AEofb (επθνιία) θαη AUofb (ρξεζηκφηεηα) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01). Παξαηεξείηαη επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ AIofb θαη AUofb (p<.01). Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p>.05). ζνλ αθνξά 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο (ADofb), απηή ε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηφζν κε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο φζν θαη 

ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο (p<.01).  

 

Πίλαθαο 4.53 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Πξνθνξηθήο Αλαηξνθνδόηεζεο Μεηαμύ Μαζεηώλ - «Αδύλαηνη» Μαζεηέο 

(Ν=47) 

 AIofb AEofb AUofb AAofb ADofb 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AIofb 1 - .272 .064 .578
**

 .000 .701
**

 .000 .431
**

 .002 

AEofb .272 .064 1 - .272 .064 .402
**

 .005 .143 .338 

AUofb .578
**

 .000 .272 .064 1 - .638
**

 .000 .646
**

 .000 

AAofb .701
**

 .000 .402
**

 .005 .638
**

 .000 1 - .541
**

 .000 

ADofb .431
**

 .002 .143 .338 .646
**

 .000 .541
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Σερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ καζεηώλ - Β κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.54 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (BAofb) 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο κεηαβιεηέο BIofb (ελδηαθέξνλ) 

(p<.05) θαη BUofb (ρξεζηκφηεηα) (p<.01). Χζηφζν, ε κεηαβιεηή BEofb (επθνιία) 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη κε ηηο κεηαβιεηέο BIofb (ελδηαθέξνλ) ΘΕ
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(p<.01) θαη BUofb (p<.05). Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ αμφλσλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p>.05). ζνλ αθνξά ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο (BDofb), απηή ε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηφζν  κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο φζν θαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο (p<.01).  

 

Πίλαθαο 4.54 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Πξνθνξηθήο Αλαηξνθνδόηεζεο Μεηαμύ Μαζεηώλ - «Γπλαηνί» Μαζεηέο 

(Ν=48) 

 BIofb BEofb BUofb BAofb BDofb 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BIofb 1 - .336
*
 .019 .244 .095 .301

*
 .038 .428

**
 .002 

BEofb .336
*
 .019 1 - .379

**
 .008 .246 .092 .255 .081 

BUofb .244 .095 .379
**

 .008 1 - .902
**

 .000 .519
**

 .000 

BAofb .301
*
 .038 .246 .092 .902

**
 .000 1 - .589

**
 .000 

BDofb .428
**

 .002 .255 .081 .519
**

 .000 .589
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Ο Πίλαθαο 4.55 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (BAofb) 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ 

κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο. Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλε ηερληθήο θαη ησλ κεηαβιεηψλ BIofb 

(ελδηαθέξνλ), BEofb (επθνιία) θαη BUofb (ρξεζηκφηεηα) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01). Παξαηεξείηαη επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

φισλ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο (p<.01). ζνλ αθνξά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο 

(BDofb), απηή ε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηφζν κε ην ΘΕ
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ελδηαθέξνλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο φζν θαη ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

(p<.01).  

 

Πίλαθαο 4.55 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Πξνθνξηθήο Αλαηξνθνδόηεζεο Μεηαμύ Μαζεηώλ ζηε Γεύηεξε Μέηξεζε - 

«Αδύλαηνη» Μαζεηέο (Ν=47) 

 BIofb BEofb BUofb BAofb BDofb 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BIofb 1 - .573
**

 .000 .547
**

 .000 .447
**

 .002 .404
**

 .005 

BEofb .573
**

 .000 1 - .519
**

 .000 .606
**

 .000 .279 .057 

BUofb .547
**

 .000 .519
**

 .000 1 - .815
**

 .000 .636
**

 .000 

BAofb .444
**

 .002 .606
**

 .000 .815
**

 .000 1 - .608
**

 .000 

BDofb .404
**

 .005 .279 .057 .636
**

 .000 .608
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Πεξηγξαθή απνηειεζκάησλ γηα «Γπλαηνχο» θαη «Αδχλαηνπο» Μαζεηέο θαη 

χγθξηζε απνηειεζκάησλ CHIC 

ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο ησλ ίδησλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ CHIC, ην νπνίν καο έδσζε ηα δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο θαη ηα ζπλεπαγσγηθά 

δηαγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ «δπλαηψλ» θαη «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηηο δχν 

κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα φιεο ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο ηάμεηο ηνπο. 

 

Γηαγξάκκαηα Οκνηόηεηαο γηα ηηο απόςεηο ησλ «Γπλαηώλ» καζεηώλ – Α κέηξεζε 

Σν πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.24) παξνπζηάδεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ γηα ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ ηάμε ηνπο ζηελ πξψηε θάζε ησλ 

παξεκβάζεσλ. ε απηφ ην δηάγξακκα, παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη πέληε νκάδεο 

νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 

«δπλαηνί» καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο. 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη νη δχν πην ηζρπξέο νκάδεο νκνηφηεηαο 

ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο κεηαβιεηέο I θαη A, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 
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εθαξκνγή θάζε ηερληθήο, ελψ νη αληίζηνηρνη δείρηεο νκνηφηεηαο είλαη νη εμήο: (α) Itr-Atr, 0.91 

θαη (β) Iec-Aec, 0.75. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην δεχγνο Ip-Ap (0.61), ζην νπνίν εκθαλίδνληαη 

πάιη νη κεηαβιεηέο ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο, σζηφζν ν δείρηεο 

νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ δελ είλαη ηφζν ηζρπξφο. Ηζρπξέο νκάδεο νκνηφηεηαο 

ζρεκαηίδνληαη επίζεο απφ ηηο κεηαβιεηέο U θαη A, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ρξεζηκφηεηα 

θαη ηελ εθαξκνγή θάζε ηερληθήο. Οη αληίζηνηρνη δείρηεο νκνηφηεηαο είλαη νη εμήο: (α) Uofb-

Aofb, 0.80, (β) Us-As, 0.71 θαη (γ) Uob-Aob, 0.66. Οη κεηαβιεηέο Iofb-Eofb (0.76) θαη Iob-

Eob (0.62) παξνπζηάδνπλ επίζεο πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο θαη αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη 

ηελ επθνιία κηαο ηερληθήο. εκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο παξνπζηάδνπλ επίζεο ηα αθφινπζα 

δεχγε κεηαβιεηψλ: (Ep-Es, 0.65), (Utr-Uec, 0.63) θαη (Etr-Up, 0.55). Σα ζπγθεθξηκέλα δεχγε 

κεηαβιεηψλ ζπλδένπλ ηελ επθνιία ή ηε ρξεζηκφηεηα κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ ή 

ζπλδένπλ ηελ επθνιία θαη ηε ρξεζηκφηεηα δχν δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ κεηαμχ ηνπο. 

Αλαιχνληαο κία-κία νκάδα νκνηφηεηαο μερσξηζηά, παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε νκάδα 

νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν ππννκάδεο. Ζ πξψηε ππννκάδα ζπλδέεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο (Itr) θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ίδηαο ηερληθήο (Atr). Ο δείρηεο 

νκνηφηεηαο ζε απηέο ηηο δχν κεηαβιεηέο είλαη ζεκαληηθφο. Χζηφζν, νη ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβιεηέο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή Is, ε νπνία αθνξά 

ζην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. Ζ δεχηεξε ππννκάδα 

ζρεκαηίδεηαη απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ. Σν πξψην δεχγνο πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο Utr 

θαη Uec, νη νπνίεο νκαδνπνηνχληαη σο πξνο ην φηη αληηζηνηρνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα θάζε 

ηερληθήο. Οη κεηαβιεηέο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο θαη ζηηο 

θάξηεο εμφδνπ αληίζηνηρα, σζηφζν θαη νη δχν ηερληθέο ζηνρεχνπλ ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ θαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηελ εθπαηδεπηηθφ. Γη‘ απηφ άιισζηε 

νκαδνπνηνχληαη. Σν δεχηεξν δεχγνο κεηαβιεηψλ απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο Iec θαη Aec, 

νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηηο θάξηεο εμφδνπ θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Ο δείρηεο νκνηφηεηαο αλάκεζα ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο ηεο 

πξψηεο νκάδαο είλαη ζεκαληηθφο θαη απηφ είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη παξφιν 

πνπ ζπλδέεη κεηαβιεηέο απφ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, σζηφζν φιεο νη κέζνδνη απνζθνπνχλ 

ζηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. 

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο ζπλδέεη κεηαβιεηέο απφ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο. Ζ πην 

ηζρπξή ζχλδεζε, αιιά φρη ζεκαληηθή, ζε απηή ηελ νκάδα νκνηφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηηο 

κεηαβιεηέο Uob θαη Aob πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο 

ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ 
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καζήκαηνο. Αθφκα έλα δεχγνο πνπ ζρεκαηίδεηαη ζε απηή ηελ νκάδα νκνηφηεηαο, απνηειείηαη 

απφ ηηο κεηαβιεηέο Etr θαη Up, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ αδχλαηε ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ 

ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηα 

θψηα ηξνραίαο θαη ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, 

αληίζηνηρα. 

Ζ ηξίηε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν ππννκάδεο, νη νπνίεο ζπλδένπλ 

κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ε πξψηε ππννκάδα απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο Iob θαη Eob, νη νπνίεο 

αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ 

θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο, ελψ ε δεχηεξε ππννκάδα ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο 

κεηαβιεηέο Us θαη As, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο αληίζηνηρα. Σα δχν πην πάλσ δεχγε κεηαβιεηψλ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο. 

Ζ ηέηαξηε νκάδα νκνηφηεηαο ζπλδέεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

εξσηήζεηο γηα ηελ πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ καζεηψλ (oral feedback, ofb) θαη κία 

κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηελ επθνιία ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμφδνπ (Eec). Ζ πην ηζρπξή 

ζχλδεζε ζε απηή ηελ νκάδα νκνηφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηηο κεηαβιεηέο Uofb θαη Aofb πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Δπίζεο πνιχ ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Iofb θαη Eofb, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ζηελ επθνιία 

εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, αληίζηνηρα. 

Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη επίζεο ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε 

κεηαβιεηή Eec, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο 

εμφδνπ. Μεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ ηέηαξηε νκάδα νκνηφηεηαο 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο. 

Ζ ηειεπηαία νκάδα νκνηφηεηαο ζρεκαηίδεηαη απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ θαη ζπλδέεη 

θπξίσο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θαη 

κία κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. Σν πξψην δεχγνο 

κεηαβιεηψλ απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο Ip θαη Ap, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην 

ελδηαθέξνλ θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. Σν 

δεχηεξν δεχγνο νκνηφηεηαο δεκηνπξγείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο Ep θαη Es, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θαη ηεο απηφ-
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αμηνιφγεζεο, αληίζηνηρα, σζηφζν νκαδνπνηνχληαη δηφηη θαη νη δχν κεηαβιεηέο εμεηάδνπλ ηελ 

επθνιία εθαξκνγήο ηεο θάζε ηερληθήο.  

 

 

ρήκα 4.24. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ «Γπλαηψλ» Μαζεηψλ γηα ηελ Α 

Μέηξεζε πλεληεχμεσλ 

 

Γηαγξάκκαηα Οκνηόηεηαο γηα ηηο απόςεηο ησλ «Γπλαηώλ» καζεηώλ – Β κέηξεζε 

Σν πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.25) παξνπζηάδεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ γηα ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ ηάμε ηνπο ζηε δεχηεξε θάζε ησλ 

παξεκβάζεσλ. ε απηφ ην δηάγξακκα, παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη πέληε νκάδεο 

νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 

«δπλαηνί» καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο. 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη νη ηέζζεξηο πην ηζρπξέο νκάδεο νκνηφηεηαο 

ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο κεηαβιεηέο I θαη A, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

εθαξκνγή θάζε ηερληθήο, ελψ νη αληίζηνηρνη δείρηεο νκνηφηεηαο είλαη νη εμήο: (α) Itr-Atr, 0.99, 

(β) Is-As, 0.79, (γ) Ip-Ap, 0.74 θαη (δ) Iec-Aec, 0.56. Οπζηαζηηθά ηζρχεη ε ίδηα παξαηήξεζε 

θαη γηα ηελ επφκελε νκάδα κεηαβιεηψλ, (Itr-Atr) Utr, 0.82, ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη πάιη νη 

κεηαβιεηέο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ. Ηζρπξέο νκάδεο νκνηφηεηαο 

ζρεκαηίδνληαη επίζεο απφ ηηο κεηαβιεηέο U θαη A, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ρξεζηκφηεηα 

θαη ηελ εθαξκνγή θάζε ηερληθήο. Οη αληίζηνηρνη δείρηεο νκνηφηεηαο είλαη νη εμήο: (α) Uofb-

Aofb (0.76) θαη (β) Uob-Aob (0.61). εκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο παξνπζηάδνπλ επίζεο ηα 

αθφινπζα δεχγε κεηαβιεηψλ: (Eob-Ep, 0.80), (Etr-Es, 0.55) θαη (Up-Us, 0.54). Σα 

Itr Atr Is Utr Uec Ie
c

Aec Etr Up Uob Aob Io
b

Eob Us As Eec Io
fb
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b
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ζπγθεθξηκέλα δεχγε κεηαβιεηψλ ζπλδένπλ ηελ επθνιία ή ηε ρξεζηκφηεηα κεηαμχ δχν 

δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ. 

Αλαιχνληαο κία-κία νκάδα νκνηφηεηαο μερσξηζηά, παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε νκάδα 

νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν ππννκάδεο. Ζ πξψηε ππννκάδα ζπλδέεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο (Itr) θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ίδηαο ηερληθήο (Atr). Ο δείρηεο 

νκνηφηεηαο ζε απηέο ηηο δχν κεηαβιεηέο είλαη ζεκαληηθφο. Χζηφζν, νη ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβιεηέο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ πνιχ ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή Utr, ε 

νπνία αθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Οη ηξεηο πην πάλσ κεηαβιεηέο 

θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ Is θαη 

As, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο. Οη κεηαβιεηέο πνπ απαξηίδνπλ ηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο αλαθέξνληαη ζηελ 

ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο θαη ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε, σζηφζν θαη ε ηερληθή κε ηα θψηα 

ηξνραίαο ζηνρεχεη ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. Γη‘ απηφ άιισζηε νκαδνπνηνχληαη, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθφ δείρηε 

νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο ζπλδέεη κεηαβιεηέο απφ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο. Ζ πην 

δπλαηή ζχλδεζε, αιιά φρη ζεκαληηθή, ζε απηή ηελ νκάδα νκνηφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηηο 

κεηαβιεηέο Uob θαη Aob πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο 

ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο. Αθφκα έλα δεχγνο πνπ ζρεκαηίδεηαη ζε απηή ηελ νκάδα νκνηφηεηαο, απνηειείηαη 

απφ ηηο κεηαβιεηέο Etr θαη Es, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ πην αδχλαηε ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ 

ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο θαη ζηελ 

ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, αληίζηνηρα, σζηφζν νκαδνπνηνχληαη δηφηη θαη νη δχν 

κεηαβιεηέο εμεηάδνπλ ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο θάζε ηερληθήο.  

Ζ ηξίηε νκάδα νκνηφηεηαο ζρεκαηίδεηαη απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ θαη ζπλδέεη 

θπξίσο απφ κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο γηα ηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ 

θαη κία κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. Σν πξψην δεχγνο πεξηιακβάλεη ηηο 

κεηαβιεηέο Iob θαη Uec, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ελδηαθέξνλ ηεο ηερληθήο ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο θαη ζηε ρξεζηκφηεηα 

ησλ θαξηψλ εμφδνπ, αληίζηνηρα. Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο αληηζηνηρνχλ ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο, σζηφζν νκαδνπνηνχληαη σο πξνο ην φηη ε ζπκπιήξσζε ησλ θαξηψλ 

εμφδνπ βαζίδεηαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο πνπ ηέζεθαλ γηα ην κάζεκα ηεο 
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εκέξαο. Σν δεχηεξν δεχγνο κεηαβιεηψλ απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο Iec θαη Aec, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηηο θάξηεο εμφδνπ θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. 

Ζ ηέηαξηε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν ππννκάδεο κεηαβιεηψλ. Ζ πξψηε 

ππννκάδα ζρεκαηίδεηαη απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ θαη ζπλδέεη θπξίσο απφ κεηαβιεηέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο γηα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θαη κία 

κεηαβιεηή γηα ηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο 

καζεηέο. Σν πξψην δεχγνο απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο Eob θαη Ep, νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

ζηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο θαη ζηελ 

ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, αληίζηνηρα, σζηφζν νκαδνπνηνχληαη δηφηη 

θαη νη δχν κεηαβιεηέο εμεηάδνπλ ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο θάζε ηερληθήο. Σν δεχηεξν 

δεχγνο κεηαβιεηψλ απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο Ip θαη Ap, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην 

ελδηαθέξνλ θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. Ζ 

δεχηεξε ππννκάδα απνηειείηαη απφ ην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ Iofb θαη Eofb, νη νπνίεο 

αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, αληίζηνηρα. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ 

παξνπζηάδεη κηα πην αδχλαηε ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή Eec, ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμφδνπ. Μεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ ηέηαξηε νκάδα νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο. 

Απηφ, πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηφζν νη κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ 

ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ (Ep, Ip, Ap) φζν θαη νη κεηαβιεηέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ (Iofb, 

Eofb), απνζθνπνχλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Ζ δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ, έγθεηηαη ζην φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ γίλεηαη γξαπηά, ελψ ζηε δεχηεξε πξνθνξηθά.  

Ζ ηειεπηαία νκάδα νκνηφηεηαο ζρεκαηίδεηαη απφ δχν δεχγε κεηαβιεηψλ, φπνπ ε πην 

ηζρπξή ζχλδεζε νκνηφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηηο κεηαβιεηέο Uofb θαη Aofb πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ. Πην αδχλαηε ζρέζε νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Up θαη 

Us, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θαη ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο, αληίζηνηρα, σζηφζν νκαδνπνηνχληαη δηφηη θαη νη δχν κεηαβιεηέο 

εμεηάδνπλ ηε ρξεζηκφηεηαο ηεο θάζε ηερληθήο. Μεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ ηειεπηαία νκάδα νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο. 
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ρήκα 4.25. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ «Γπλαηψλ» Μαζεηψλ γηα ηε Β 

Μέηξεζε πλεληεχμεσλ 

 

Γηαγξάκκαηα Οκνηόηεηαο γηα ηηο απόςεηο ησλ «Αδύλαησλ» καζεηώλ – Α κέηξεζε 

Σν πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.26) παξνπζηάδεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ ηάμε ηνπο ζηελ πξψηε θάζε 

ησλ παξεκβάζεσλ. ε απηφ ην δηάγξακκα, παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη ηέζζεξηο νκάδεο 

νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 

«αδχλαηνη» καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο. 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη νη δχν πην ηζρπξέο νκάδεο νκνηφηεηαο 

ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο κεηαβιεηέο I θαη A, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

εθαξκνγή θάζε ηερληθήο, ελψ νη αληίζηνηρνη δείρηεο νκνηφηεηαο είλαη νη εμήο: (α) Iofb-Aofb, 

0.99 θαη (β) Iec-Aec, 0.96. Οπζηαζηηθά ηζρχεη ε ίδηα παξαηήξεζε θαη γηα ηηο επφκελεο νκάδεο 

κεηαβιεηψλ, (α) (Iec Aec) Eec, 0.92, (β) (Iofb Aofb) Uofb, 0.91, (γ) Iob (Uob Aob), 0.85 θαη 

Ip (Ep-Ap), 0.83, ζηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη πάιη νη κεηαβιεηέο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ. Οη κεηαβιεηέο (Uob-Aob, 0.95) θαη (Utr-Atr, 0.74) παξνπζηάδνπλ 

επίζεο πνιχ ηζρπξφ δείρηε νκνηφηεηαο θαη αθνξνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή κηαο 

ηερληθήο. Οη κεηαβιεηέο Is-Us (0.83) παξνπζηάδνπλ επίζεο πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο θαη 

αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηερληθήο. εκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο 

παξνπζηάδνπλ επίζεο ηα αθφινπζα δεχγε κεηαβιεηψλ: (Es-Eofb, 0.73) θαη (Etr-Eob, 0.65). 

Σα ζπγθεθξηκέλα δεχγε κεηαβιεηψλ ζπλδένπλ ηελ επθνιία κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ 

Itr Atr Utr Is As Etr Es Uob Aob Io
b

Uec Ie
c
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fb
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b

Similarity : C:\Users\dora\Desktop\CHIC 4.2a anglais\NEW CODED Application -All Excellent_Measurement B.csv

ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



213 

ηερληθψλ. Σέινο, παξαηεξείηαη φηη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο 

γηα ηηο θάξηεο εμφδνπ, ππάξρεη πνιχ πςειφο δείρηεο νκνηφηεηαο (Iec Aec) Eec) Uec, 0.83. 

Αλαιχνληαο κία-κία νκάδα νκνηφηεηαο μερσξηζηά, παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε νκάδα 

νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ θπξίσο απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο γηα 

ηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή 

ηνπ καζήκαηνο θαη κία κεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο. Ζ πην 

ηζρπξή ζχλδεζε ζε απηή ηελ νκάδα νκνηφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηηο κεηαβιεηέο Uob θαη Aob 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη ζρεηηθά δπλαηή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε 

κεηαβιεηή Iob, ε νπνία αθνξά ζην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ε πην πάλσ ηερληθή ζηνπο 

καζεηέο. Χζηφζν, νη ηξεηο πην πάλσ κεηαβιεηέο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κε 

ηε κεηαβιεηή Itr, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην ελδηαθέξνλ ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο. Ζ 

ζχλδεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο, πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη κεηαβιεηέο Iob θαη Itr 

εμεηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαινχλ νη ηερληθέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ.  

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο ζρεκαηίδεηαη θπξίσο απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο γηα ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο θαη κία κεηαβιεηή πνπ 

αθνξά ζηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο 

ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. Δηδηθφηεξα, ζε απηή ηελ νκάδα νκνηφηεηαο εκθαλίδνληαη δχν 

δεχγε κεηαβιεηψλ. Σν πξψην δεχγνο απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο Etr θαη Eob, νη νπνίεο 

νκαδνπνηνχληαη σο πξνο ηνλ άμνλα πνπ κειεηνχλ (επθνιία εθαξκνγήο), φκσο, αλαθέξνληαη 

ζε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο∙ ζηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο θαη ζηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο 

ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, 

αληίζηνηρα. Σν δεχηεξν δεχγνο νκνηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο Utr θαη Atr, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο. 

Ζ ηξίηε νκάδα νκνηφηεηαο ζπλδέεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηερληθή κε 

ηηο θάξηεο εμφδνπ θαη ζρεδφλ φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα, παξαηεξνχκε λα ζρεκαηίδνληαη δχν 

ππννκάδεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο. Ζ πξψηε 

ππννκάδα απνηειείηαη απφ φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θάξηεο εμφδνπ θαη ε 

δεχηεξε ππννκάδα απφ ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο. ηελ πξψηε ππννκάδα, παξαηεξνχκε φηη ε πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο 

ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



214 

βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Iec θαη Aec, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ γηα ηηο θάξηεο εμφδνπ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο, αληίζηνηρα. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο 

κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή Eec, ε νπνία αθνξά 

ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμφδνπ θαη φιεο νη πην πάλσ κεηαβιεηέο 

θαίλεηαη λα έρνπλ επίζεο ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή Uec, ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. ιεο νη κεηαβιεηέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο 

κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ απαξηίδνπλ ηε δεχηεξε ππννκάδα απηήο ηεο νκάδαο νκνηφηεηαο θαη 

είλαη νη Is, Us θαη As, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ, ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, αληίζηνηρα. 

Ζ ηειεπηαία νκάδα νκνηφηεηαο ζρεκαηίδεηαη απφ δχν ππννκάδεο, φπνπ ε πξψηε 

ππννκάδα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο γηα ηελ ηερληθή 

ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ελψ ε δεχηεξε ππννκάδα ζπλδέεη φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο γηα ηελ πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ 

καζεηψλ (oral feedback, ofb) θαη κία κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηελ επθνιία ηεο ηερληθήο ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο (Es). Ζ πην ηζρπξή ζχλδεζε ζηελ πξψηε ππννκάδα νκνηφηεηαο εκθαλίδεηαη 

ζηηο κεηαβιεηέο Ep θαη Ap, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηελ επθνιία θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ 

παξνπζηάδεη δπλαηή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή Ip, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην 

ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηνπο καζεηέο. ιεο καδί απηέο νη 

κεηαβιεηέο, εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή Up, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Ζ πην 

ηζρπξή ζχλδεζε ζηε δεχηεξε ππννκάδα νκνηφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηηο κεηαβιεηέο Iofb θαη 

Aofb πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο 

κεηαμχ ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη επίζεο δπλαηή ζρέζε 

νκνηφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή Uofb, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο. Οη ηξεηο πην πάλσ κεηαβιεηέο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ πην αδχλαηε ζρέζε 

νκνηφηεηαο κε ην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ Es θαη Eofb, νη νπνίεο νκαδνπνηνχληαη σο πξνο ην 

φηη θαη νη δχν κεηαβιεηέο εμεηάδνπλ ηελ επθνιία εθαξκνγήο κηαο ηερληθήο, αλ θαη 

αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, αληίζηνηρα. 
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ρήκα 4.26. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ «Αδχλαησλ» Μαζεηψλ γηα ηελ 

Α Μέηξεζε πλεληεχμεσλ 

 

Γηαγξάκκαηα Οκνηόηεηαο γηα ηηο απόςεηο ησλ «Αδύλαησλ» καζεηώλ – Β κέηξεζε 

Σν πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.27) παξνπζηάδεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ ηάμε ηνπο ζηε δεχηεξε θάζε 

ησλ παξεκβάζεσλ. ε απηφ ην δηάγξακκα, παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη ηξεηο νκάδεο 

νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 

«αδχλαηνη» καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο. 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη νη πέληε πην ηζρπξέο νκάδεο νκνηφηεηαο 

ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο κεηαβιεηέο U θαη A, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα θαη 

εθαξκνγή θάζε ηερληθή, ελψ νη αληίζηνηρνη δείρηεο νκνηφηεηαο είλαη νη εμήο: (α) Uofb-Aofb, 

0.97, (β) Uob-Aob, 0.97, (γ) Utr-Atr, 0.94, (δ) Us-As, 0.80 θαη (ε) Uec-Aec, 0.70. Οπζηαζηηθά 

ηζρχεη ε ίδηα παξαηήξεζε θαη γηα ηηο επφκελεο νκάδεο κεηαβιεηψλ, (α) Iob (Uob-Aob), 0.88 

θαη (β) Itr (Utr-Atr), 0.69, ζηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη πάιη νη κεηαβιεηέο ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη 

εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο. Οη κεηαβιεηέο Iofb-Eofb, 0.96 παξνπζηάδνπλ επίζεο ηζρπξφ δείρηε 

νκνηφηεηαο θαη αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ επθνιία κηαο ηερληθήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηηο κεηαβιεηέο Ip-Ap, 0.93, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ εθαξκνγή κηαο 

ηερληθήο, αιιά θαη γηα ηηο κεηαβιεηέο Ep-Up, 0.83, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ επθνιία θαη ζηε 

ρξεζηκφηεηα κηαο ηερληθήο. εκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο παξνπζηάδνπλ επίζεο ηα αθφινπζα 

δεχγε κεηαβιεηψλ: (α) Iec-Is, 0.84, (β) Eob-Es, 0.81 θαη (γ) Etr-Eec, 0.59. Σα ζπγθεθξηκέλα 

δεχγε κεηαβιεηψλ δελ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο, 

Itr Io
b

Uob Aob Etr Eob Utr Atr Ie
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σζηφζν ζπλδένπλ ην ελδηαθέξνλ ή ηελ επθνιία κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ. Σέινο, 

πνιχ πςειφο δείρηεο νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ (Iofb-

Eofb) (Uofb-Aofb), 0.81. 

Ζ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο ζρεκαηίδεηαη απφ δχν ππννκάδεο, φπνπ ε πξψηε 

ππννκάδα πεξηιακβάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο γηα ηελ 

ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο, ελψ ε δεχηεξε ππννκάδα ζπλδέεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο γηα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε ππννκάδα παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Utr θαη Atr, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ θαίλεηαη 

λα παξνπζηάδεη πην αδχλαηε, αιιά ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή Itr, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ε ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο. ηε δεχηεξε 

ππννκάδα, ε πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Ip θαη Ap, νη 

νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο 

κεηαμχ καζεηψλ, αληίζηνηρα. Απηέο νη κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ζρέζε 

νκνηφηεηαο κε ην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ Ep θαη Up, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ επθνιία θαη 

ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, αληίζηνηρα. Δληφο 

ησλ κεηαβιεηψλ ηεο θάζε ππννκάδαο παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο κεηαμχ 

ηνπο. 

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη επίζεο απφ δχν ππννκάδεο. Ζ πξψηε 

ππννκάδα απνηειείηαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θάξηεο εμφδνπ 

θαη κία κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο, ελψ ε δεχηεξε ππννκάδα 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη 

ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη κία κεηαβιεηή πνπ 

αθνξά ζηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. ηελ πξψηε ππννκάδα, παξαηεξνχκε φηη ε πην 

δπλαηή, αιιά αδχλαηε γεληθφηεξα, ζρέζε νκνηφηεηαο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Uec 

θαη Aec, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηηο 

θάξηεο εμφδνπ, αληίζηνηρα. Σν πξψην δεχγνο πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο Etr θαη Eec, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο θαη ζηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ, 

αληίζηνηρα. Χζηφζν, νη δχν κεηαβιεηέο νκαδνπνηνχληαη, δηφηη εμεηάδνπλ ηελ επθνιία 

εθαξκνγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ. ηε δεχηεξε ππννκάδα, ε πην ηζρπξή ζρέζε 

νκνηφηεηαο εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Uob θαη Aob πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε 
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ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή Iob, ε νπνία αθνξά ζην 

ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηνπο καζεηέο. Οη ηξεηο πην πάλσ 

κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ επίζεο ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ 

Eob θαη Es, νη νπνίεο αλαθέξνληαη κελ ζε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο (θνηλνπνίεζε ζηφρσλ θαη 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο θαη απηφ-αμηνιφγεζε), σζηφζν νκαδνπνηνχληαη δηφηη θαη νη δχν 

εμεηάδνπλ ηελ επθνιία εθαξκνγήο κηαο ηερληθήο θαη γηα ηνλ ιφγν φηη ε ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο πνπ ηέζεθαλ ζην κάζεκα ηεο 

εκέξαο. 

Ζ ηξίηε νκάδα νκνηφηεηαο απαξηίδεηαη θαη πάιη απφ δχν ππννκάδεο κεηαβιεηψλ. Ζ 

πξψηε ππννκάδα πεξηιακβάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη κία κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηελ ηερληθή κε 

ηηο θάξηεο εμφδνπ, ελψ ε δεχηεξε ππννκάδα ζπλδέεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

εξσηήζεηο γηα ηελ πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ καζεηψλ (oral feedback, ofb). Ζ πην 

ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο ζηελ πξψηε ππννκάδα, εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Us θαη 

As, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο, αληίζηνηρα. Γπλαηή ζρέζε νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη θαη κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ Iec θαη Is, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ θαη ζηελ 

ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, αληίζηνηρα. Χζηφζν, νη δχν κεηαβιεηέο νκαδνπνηνχληαη σο 

πξνο ηνλ άμνλα πνπ κειεηνχλ, εθφζνλ θαη νη δχν εμεηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί 

ζηνπο καζεηέο ε ηερληθή. ηε δεχηεξε ππννκάδα κεηαβιεηψλ παξαηεξείηαη πνιχ ηζρπξή θαη 

ζπλάκα ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Uofb θαη Aofb πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. εκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο θαίλεηαη λα ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ δχν πην πάλσ κεηαβιεηψλ θαη ηνπ δεχγνπο ησλ κεηαβιεηψλ Iofb θαη Eofb, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Μεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ηειεπηαίαο 

νκάδαο παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο. Παξφια απηά, ε πξψηε ππννκάδα 

απνηειείηαη απφ κεηαβιεηέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε αηνκηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο, ελψ ε 

δεχηεξε ππννκάδα πεξηιακβάλεη κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπλεξγαηηθέο ηερληθέο 

αμηνιφγεζεο.  
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ρήκα 4.27. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ «Αδχλαησλ» Μαζεηψλ γηα ηελ 

Β Μέηξεζε πλεληεχμεσλ 

 

πλεπαγσγηθά Γηαγξάκκαηα γηα ηηο απόςεηο ησλ «Γπλαηώλ» θαη «Αδύλαησλ» 

καζεηώλ ζηηο δύν θάζεηο ηεο έξεπλαο θαη ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπο 

Πην θάησ, παξνπζηάδνληαη ηα ζπλεπαγσγηθά δηαγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ 

«δπλαηψλ» θαη «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηηο δχν κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα φιεο ηηο 

ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο ηάμεηο ηνπο. Σα ζπλεπαγσγηθά δηαγξάκκαηα πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα 

αλαιχνληαη γηα θάζε κέηξεζε μερσξηζηά.  

 

Πξώηε θάζε ησλ ζπλεληεύμεσλ 

ηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ παξαηεξνχκε φηη ζην πλεπαγσγηθφ Γηάγξακκα ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ (ρήκα 4.28) ζρεκαηίδνληαη πεξηζζφηεξεο ζπλεπαγσγέο ζε ζρέζε κε 

απηφ ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ (ρήκα 4.29). 
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ρήκα 4.28. πλεπαγσγηθφ Γηάγξακκα ησλ Απαληήζεσλ ησλ «Αδχλαησλ» Μαζεηψλ ζηηο 

πλεληεχμεηο ηεο Α Φάζεο 

 

 

ρήκα 4.29. πλεπαγσγηθφ Γηάγξακκα ησλ Απαληήζεσλ ησλ «Γπλαηψλ» Μαζεηψλ ζηηο 

πλεληεχμεηο ηεο Α Φάζεο 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ καζεηψλ ππάξρνπλ νκνηφηεηεο, αιιά θαη δηαθνξέο.  

Καηαξράο, παξαηεξνχκε φηη θαη ζηηο δχν νκάδεο ζρεκαηίδνληαη ζπλεπαγσγηθέο 

αιπζίδεο πνπ ζηελ θνξπθή θαη ζηε βάζε ηνπο έρνπλ ηελ ίδηα κεηαβιεηή.  

ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, ε πξψηε ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα πεξηιακβάλεη ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ (ofb). πγθεθξηκέλα, έρεη ζηελ θνξπθή ηεο ηε κεηαβιεηή Aofb, ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη, νη καζεηέο πνπ ζέινπλ λα γίλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, 

ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη θαη ελδηαθέξνπζα (Iofb). Οη καζεηέο πνπ βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, είλαη ηαπηφρξνλα ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζηε ρξεζηκφηεηά ηεο (Uofb). 

κνηα, ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο παξαηεξνχκε φηη δεκηνπξγείηαη ζπλεπαγσγή κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ Aofb θαη Uofb, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο πνπ είλαη ζεηηθνί ζην λα 
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ζπλερίζεη ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ζηελ ηάμε ηνπο, είλαη επίζεο ζεηηθνί 

σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. 

Ο Πίλαθαο 4.56 παξέρεη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ 

ζηηο πην πάλσ κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. 

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη «αδχλαηνη» καζεηέο ζεσξνχλ φηη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθήο είλαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ( =1.68, SD=.47) ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

καζεκαηηθήο έλλνηαο. Αληίζεηα, είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζηελ επθνιία εθαξκνγήο 

ηεο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ( =1.53, SD=.50, ζηελ θάζε κεηαβιεηή). Οη «δπλαηνί» καζεηέο 

θαίλεηαη λα είλαη πνιχ πην ζεηηθνί πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζε ζρέζε κε ηνπο 

«αδχλαηνπο». Δηδηθφηεξα, παξαηεξνχκε φηη θαη νη «δπλαηνί» καζεηέο ζεσξνχλ φηη βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλε ηερληθήο είλαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ( =1.88, SD=.33), ελψ είλαη 

ιηγφηεξν ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ( =1.75, SD=.44). 

 

Πίλαθαο 4.56 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ «Αδύλαησλ» θαη «Γπλαηώλ» Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη 

Γεύηεξε Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

  Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή Δπίπεδν καζεηώλ   SD   SD 

Iofb 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.55 .503 1.53 .504 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.81 .394 1.77 .425 

Eofb 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.53 .504 1.57 .500 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.75 .438 1.85 .357 

Uofb 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.68 .471 1.68 .471 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.88 .334 1.88 .334 

Aofb 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.53 .504 1.64 .486 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.85 .357 1.90 .309 

 

Ζ δεχηεξε ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα ζρεκαηίδεηαη απφ κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηερληθή 

κε ηηο θάξηεο εμφδνπ (ec). Γηα άιιε κηα θνξά, ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο παξαηεξνχκε φηη 

ζηελ θνξπθή ηεο αιπζίδαο βξίζθεηαη ε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ θαξηψλ 

εμφδνπ ζηελ ηάμε ηνπο (Aec). Οη καζεηέο πνπ ζέινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ θάξηεο εμφδνπ, 
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βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα (Iec) θαη εχθνιε (Eec) ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη επίζεο φηη νη καζεηέο είλαη ζεηηθνί σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο (Uec) ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο. κνηα, ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο 

παξαηεξνχκε φηη δεκηνπξγείηαη ζπλεπαγσγή κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Aec θαη Uec, ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο πνπ είλαη ζεηηθνί ζην λα ζπλερίζεη ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ 

ζηελ ηάμε ηνπο, είλαη επίζεο ζεηηθνί σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. 

Ο Πίλαθαο 4.57 παξέρεη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ 

ζηηο πην πάλσ κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ. πσο θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα, νη «αδχλαηνη» καζεηέο ζεσξνχλ φηη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλε ηερληθήο 

είλαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ( =1.70, SD=.46) ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο. 

Αληίζεηα, είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο ( =1.66, SD=.48). Οη 

«δπλαηνί» καζεηέο θαίλεηαη λα είλαη πνιχ πην ζεηηθνί πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζε ζρέζε 

κε ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο. Δηδηθφηεξα, παξαηεξνχκε φηη φπσο θαη νη «αδχλαηνη» καζεηέο, 

έηζη θαη νη «δπλαηνί» ζεσξνχλ φηη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλε ηερληθήο είλαη ε 

ρξεζηκφηεηά ηεο ( =1.92, SD=.28), ελψ είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζην ελδηαθέξνλ 

πνπ πξνθαιεί ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ( =1.69, SD=.47). 

 

Πίλαθαο 4.57 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ «Αδύλαησλ» θαη «Γπλαηώλ» Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε 

Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

  Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή Δπίπεδν καζεηώλ   SD   SD 

Iec 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.68 .471 1.68 .471 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.69 .468 1.94 .245 

Eec 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.68 .471 1.79 .414 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.90 .309 1.98 .144 

Uec 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.70 .462 1.85 .360 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.92 .279 2.00 .000 

Aec 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.66 .479 1.87 .337 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.83 .377 1.98 .144 ΘΕ
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Ζ πην ζεκαληηθή δηαθνξά έγθεηηαη ζηε κνξθή ησλ ζπλεπαγσγψλ. Οη ζπλεπαγσγηθέο αιπζίδεο 

ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ είλαη πην ζχλζεηεο απφ φηη απηέο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ. 

ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ππάξρνπλ ζπλεπαγσγηθέο ζρέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ, ελψ ζηελ αληίζηνηρε νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ δελ 

ππάξρεη θακηά ηέηνηνπ είδνπο ζρέζε. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κέζν φξν απάληεζεο ζε θάζε 

κηα απφ ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο (Ip, Ep, Up, Ap), ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί σο εμήο: νη 

«αδχλαηνη» καζεηέο έρνπλ κηθξφηεξν κέζν φξν ζηηο ηέζζεξηο απηέο κεηαβιεηέο απφ φηη νη 

«δπλαηνί» καζεηέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζρεδφλ φινη νη «δπλαηνί» καζεηέο πηζηεχνπλ ζηελ 

εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν δελ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

ζπλεπαγσγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπο σο 

πξνο ηνπο κέζνπο φξνπο επηινγήο ηνπο. Αληίζεηα, νη αληίζηνηρνη κέζνη φξνη ζηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο, γηα ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο είλαη ρακειφηεξνη θη έηζη δεκηνπξγνχληαη 

ζπλεπαγσγέο κεηαμχ ηνπο (βι. Πίλαθα 4.58). Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη φηη νη «αδχλαηνη» καζεηέο 

πνπ βξίζθνπλ εχθνιε ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ( =1.62, SD=.49), είλαη επίζεο 

ζεηηθνί ζηελ εθαξκνγή ηεο ( =1.70, SD=.46), θαζψο βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ( =1.66, SD=.48). Οη «αδχλαηνη» καζεηέο πνπ ζέινπλ λα γίλεηαη ε 

ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε ηνπο, ππνζηεξίδνπλ επίζεο φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή είλαη βνεζεηηθή ( =1.72, SD=.45) ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο. 

 

Πίλαθαο 4.58 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ «Αδύλαησλ» θαη «Γπλαηώλ» Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε 

Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

  Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή Δπίπεδν καζεηώλ   SD   SD 

Ip 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.66 .479 1.66 .479 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.96 .202 1.81 .394 

Ep 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.62 .491 1.49 .505 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.83 .377 1.71 .459 

Up 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.72 .452 1.74 .441 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.96 .202 1.90 .309 ΘΕ
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Ap 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.70 .462 1.66 .479 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.90 .309 1.85 .357 

 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο  

ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, φπνπ ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ππάξρνπλ ζπλεπαγσγηθέο 

ζρέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ελψ ζηελ αληίζηνηρε νκάδα ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ δελ ππάξρεη θακηά ηέηνηνπ είδνπο ζρέζε. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κέζν φξν 

απάληεζεο ζε θάζε κηα απφ ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο (Iob, Eob, Uob, Aob), ζα κπνξνχζε λα 

εξκελεπηεί φπσο πην πάλσ: νη «αδχλαηνη» καζεηέο έρνπλ κηθξφηεξν κέζν φξν ζηηο ηέζζεξηο 

απηέο κεηαβιεηέο απφ φηη νη «δπλαηνί» καζεηέο. Οη «δπλαηνί» καζεηέο θαίλεηαη λα είλαη πνιχ 

ζεηηθνί απέλαληη ζηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο  

ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη γη‘ απηφ ηνλ ιφγν δελ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζπλεπαγσγηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηνπο 

κέζνπο φξνπο επηινγήο ηνπο. Αληίζεηα, νη αληίζηνηρνη κέζνη φξνη ζηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο, γηα ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο είλαη ρακειφηεξνη θη έηζη δεκηνπξγνχληαη ζπλεπαγσγέο 

κεηαμχ ηνπο (βι. Πίλαθα 4.59). Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη φηη νη «αδχλαηνη» καζεηέο πνπ είλαη 

ζεηηθνί ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ( =1.62 SD=.49), βξίζθνπλ επίζεο 

ρξήζηκε θαη ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ( =1.68, SD=.47, ζηε θάζε 

κεηαβιεηή). Οη «αδχλαηνη» καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη είλαη ελδηαθέξνπζα ε πην πάλσ 

ηερληθή, θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ ην ίδην θαη γηα ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο. Ζ κεηαβιεηή 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηελ θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο (Eob) δελ εκθαλίδεηαη ζηε ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα θαη απηφ είλαη πηζαλφλ 

λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη ςειφηεξν κέζν φξν (

=1.70 SD=.46) ζε ζρέζε  κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ηερληθή. 
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Πίλαθαο 4.59 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ «Αδύλαησλ» θαη «Γπλαηώλ» Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε 

Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

  Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή Δπίπεδν καζεηώλ   SD   SD 

Iob 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.68 .471 1.60 .496 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.79 .410 1.90 .309 

Eob 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.70 .462 1.53 .504 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.88 .334 1.73 .449 

Uob 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.68 .471 1.64 .486 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.85 .357 1.92 .279 

Aob 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.62 .491 1.66 .479 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.94 .245 1.96 .202 

 

Γεληθψο, ε κεηαβιεηή A (Application) κηαο ηερληθήο ζπλεπάγεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο (U- Usefulness). Παξαηεξείηαη, δειαδή, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο (As-Us), ησλ θαξηψλ εμφδνπ (Aec-Uec) 

θαη ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο (Aofb-

Uofb). Σν ίδην παξαηεξείηαη ζε ηέζζεξηο κεηαβιεηέο ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο: ζηελ 

ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο (Aob-Uob), ζηελ ηερληθή 

ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ (Ap-Up), ζηηο θάξηεο εμφδνπ (Aec-Uec) θαη ζηελ 

ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ (Aofb-Uofb).  

ε δχν, φκσο ηερληθέο, ε θαηεχζπλζε ηεο ζπλεπαγσγήο αιιάδεη ζηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο θαη απηή είλαη κηα δεχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. πγθεθξηκέλα, 

παξαηεξνχκε φηη ε ρξεζηκφηεηα κηαο ηερληθήο ζπλεπάγεηαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ ηερληθή 

κε ηα θψηα ηξνραίαο (Utr-Atr) θαη ζηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο (Us-As). ηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο παξαηεξνχκε επηπιένλ, φηη ε εθαξκνγή ησλ θψησλ ηξνραίαο (Atr) 

πξνθχπηεη απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηνπο καζεηέο (Itr). 

 Ο Πίλαθαο 4.60 παξέρεη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ 

ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο (tr) θαη ηελ ηερληθή ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο (s). πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη «αδχλαηνη» καζεηέο είλαη πνιχ ζεηηθνί 

ζηελ εθαξκνγή ησλ θψησλ ηξνραίαο ( =1.89, SD=.31), ελψ είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί φζνλ 
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αθνξά ζηε ρξεζηκφηεηά ηεο ( =1.72, SD=.45). Οη «δπλαηνί» καζεηέο θαίλεηαη λα είλαη θαη 

απηνί πνιχ πην ζεηηθνί πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ( =1.75, SD=.44) 

θαη ιηγφηεξνη ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί θαη ζηε ρξεζηκφηεηά ηεο (

 =1.73, SD=.45, ζηελ θάζε κεηαβιεηή). ρεδφλ φινη καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ βξήθαλ 

εχθνιε ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο (Α: =1.94, SD=.25, Γ: =1.96, SD=.20), γη‘ απηφ 

ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή (Etr) δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζε θαλέλα απφ ηα δχν ζπλεπαγσγηθά 

δηαγξάκκαηα. ζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, νη «αδχλαηνη» καζεηέο είλαη 

πνιχ ζεηηθνί ζηελ εθαξκνγή ηεο ( =1.83, SD=.38), ελψ είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί φζνλ αθνξά 

ζην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ( =1.68, SD=.47). Αληίζεηα, νη «δπλαηνί» καζεηέο θαίλεηαη 

λα είλαη πνιχ ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ( =1.92, 

SD=.28) θαη ιηγφηεξνη ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο ( =1.81, SD=.39). 

 

Πίλαθαο 4.60 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ «Αδύλαησλ» θαη «Γπλαηώλ» Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη 

Γεύηεξε Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

  Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή Δπίπεδν καζεηώλ   SD   SD 

Itr 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.83 .380 1.79 .414 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.73 .449 1.58 .498 

Etr 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.94 .247 1.94 .247 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.96 .202 1.98 .144 

Utr 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.72 .452 1.57 .500 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.73 .449 1.56 .501 

Atr 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.89 .312 1.68 .471 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.75 .438 1.54 .504 

Is 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.68 .471 1.72 .452 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.88 .334 1.83 .377 

Es 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.81 .398 1.77 .428 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.92 .279 1.83 .377 

Us Αδχλαηνη (Ν=47) 1.79 .414 1.77 .428 
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Γπλαηνί (Ν=48) 1.92 .279 1.94 .245 

As 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.83 .380 1.77 .428 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.81 .394 1.81 .394 

 

Γεύηεξε θάζε ησλ ζπλεληεύμεσλ 

ηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ παξαηεξνχκε φηη πάιη ζην πλεπαγσγηθφ Γηάγξακκα ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ (ρήκα 4.30) ζρεκαηίδνληαη πεξηζζφηεξεο ζπλεπαγσγέο ζε ζρέζε κε 

απηφ ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ (ρήκα 4.31). Δπίζεο, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 

καζεηψλ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ φηη ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

 

 

ρήκα 4.30. πλεπαγσγηθφ Γηάγξακκα ησλ Απαληήζεσλ ησλ «Αδχλαησλ» Μαζεηψλ ζηηο 

πλεληεχμεηο ηεο Β Φάζεο 

Aec

Uec

Itr

As Up

Is

Atr

Uofb

Aob

Ap

Aofb

Uob Iob

Eofb

UtrIofb
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ρήκα 4.31. πλεπαγσγηθφ Γηάγξακκα ησλ Απαληήζεσλ ησλ «Γπλαηψλ» Μαζεηψλ ζηηο 

πλεληεχμεηο ηεο Β Φάζεο 

 

Ζ κνλαδηθή νκνηφηεηα πνπ εληνπίδεηαη ζηα δχν ζπλεπαγσγηθά δηαγξάκκαηα, αθνξά ζηηο 

κεηαβιεηέο Atr θαη Itr, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο πνπ είλαη ζεηηθνί ζην λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα θψηα ηξνραίαο ζηελ ηάμε ηνπο, βξίζθνπλ επίζεο ελδηαθέξνπζα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, φκσο, παξαηεξνχκε φηη ε κεηαβιεηή ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο (Utr) ζπλεπάγεηαη ηελ εθαξκνγή ηεο (Atr). 

Ο πίλαθαο 4.61 παξέρεη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ 

ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο (tr). πσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα, ζρεδφλ φινη νη καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ βξήθαλ εχθνιε ηε ρξήζε ησλ θψησλ 

ηξνραίαο (Α: =1.94, SD=.25, Γ: =1.98, SD=.14), γη‘ απηφ ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή 

(Etr) δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζε θαλέλα απφ ηα δχν ζπλεπαγσγηθά δηαγξάκκαηα. Οη «αδχλαηνη» 

καζεηέο είλαη πην ζεηηθνί ζην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ( =1.79, 

SD=.41) θαη ιηγφηεξν ζεηηθνί ζηε ρξεζηκφηεηά ηεο ( =1.57, SD=.50). Γη‘ απηφ νη 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο βξίζθνληαη ζηε βάζε θαη ζηελ θνξπθή ηεο ζπλεπαγσγηθήο 

αιπζίδαο αληίζηνηρα. κνηα, νη «δπλαηνί» καζεηέο θαίλεηαη λα είλαη πην ζεηηθνί σο πξνο ην 

ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ε ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο ( =1.58, SD=.50) θαη ιηγφηεξνη 

ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο ( =1.54, SD=.50). Γεληθά, νη «δπλαηνί» καζεηέο δελ 

θαίλεηαη λα είλαη ηφζν ζεηηθνί πξνο ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο, εθηφο απφ ηελ επθνιία 

εθαξκνγήο ηεο φζν νη «αδχλαηνη» καζεηέο.   

Aofb

Uofb

Ap

Is

As

Ep

Itr

Atr
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Πίλαθαο 4.61 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ «Αδύλαησλ» θαη «Γπλαηώλ» Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε 

Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

  Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή Δπίπεδν καζεηώλ   SD   SD 

Itr 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.83 .380 1.79 .414 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.73 .449 1.58 .498 

Etr 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.94 .247 1.94 .247 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.96 .202 1.98 .144 

Utr 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.72 .452 1.57 .500 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.73 .449 1.56 .501 

Atr 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.89 .312 1.68 .471 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.75 .438 1.54 .504 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ καζεηψλ, πξνζδηνξίδνληαη δχν ηχπνη 

δηαθνξψλ. Ο πξψηνο ηχπνο έγθεηηαη ζηε κνξθή ησλ ζπλεπαγσγψλ. Οη ζπλεπαγσγηθέο 

αιπζίδεο ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ είλαη πην ζχλζεηεο απφ φηη απηέο ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ. 

ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ππάξρνπλ ζπλεπαγσγηθέο ζρέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ελψ ζηελ αληίζηνηρε νκάδα 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ηέηνηνπ είδνπο ζρέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο.  

Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξνχκε φηη ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ε πξψηε ζπλεπαγσγηθή 

αιπζίδα μεθηλά κε ηε κεηαβιεηή Iofb, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη καζεηέο πνπ βξίζθνπλ 

ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, ππνζηεξίδνπλ επίζεο φηη είλαη 

εχθνιε ηερληθή (Eofb) θαη απηφ νδεγεί ζηελ εθαξκνγή ηεο (Aofb). Οη καζεηέο πνπ ζέινπλ λα 

γίλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, αλαγλσξίδνπλ θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο (Uofb) 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο. ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ 

παξαηεξνχκε λα ππάξρεη ζπλεπαγσγή κφλν κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Uofb θαη Aofb, νη νπνίεο 

εκθαλίδνπλ αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ απηή ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο θαη απηφ είλαη ν 

δεχηεξνο ηχπνο ησλ δηαθνξψλ (ε θαηεχζπλζε ησλ ζπλεπαγσγψλ αλάκεζα ζηηο ίδηεο 

κεηαβιεηέο).  ΘΕ
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Ζ πην ζχλζεηε ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην κέζν φξν απάληεζεο ζε θάζε κηα απφ ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο (Iofb, Eofb, 

Uofb, Aofb), ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί σο εμήο: νη «αδχλαηνη» καζεηέο έρνπλ κηθξφηεξν 

κέζν φξν ζηηο ηέζζεξηο απηέο κεηαβιεηέο απφ φηη νη «δπλαηνί» καζεηέο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο πηζηεχνπλ ζηελ πξνθνξηθή 

αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν δελ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

ζπλεπαγσγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ, δηφηη δελ έρνπλ κεγάιε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηνπο κέζνπο φξνπο επηινγήο ηνπο. Αληίζεηα, νη αληίζηνηρνη κέζνη φξνη 

ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, γηα ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο είλαη ρακειφηεξνη θη έηζη 

δεκηνπξγνχληαη ζπλεπαγσγέο κεηαμχ ηνπο (βι. Πίλαθα 4.62). Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη φηη νη 

«αδχλαηνη» καζεηέο είλαη πην ζεηηθνί ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ ( =1.68, SD=.47) θαη ιηγφηεξν ζεηηθνί ζην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηνπο καζεηέο ( =1.53, SD=.50). Γη‘ απηφ άιισζηε, νη δχν 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο βξίζθνληαη ζηε βάζε θαη ζηελ θνξπθή ηεο ζπλεπαγσγηθήο 

αιπζίδαο, αληίζηνηρα. Οη δπλαηνί καζεηέο είλαη πην ζεηηθνί ζηελ εθαξκνγή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο ( =1.90, SD=.31) ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο θαη ιηγφηεξν ζεηηθνί ζην 

ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηνπο καζεηέο ( =1.87, SD=.34). 

ε απηή ηε ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ παξαηεξνχκε αθφκα δχν κεηαβιεηέο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή κε ηηο 

θάξηεο εμφδνπ (Aec, Uec), ελψ ζηελ αληίζηνηρε νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ δελ 

παξαηεξνχληαη ηέηνηνπ είδνπο ζρέζεηο. Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη ζπλεπαγσγή κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ Iofb θαη Aec, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο πνπ βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα ηελ 

ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, ππνζηεξίδνπλ επίζεο λα ζπλερίζεη ε ηερληθή κε 

ηηο θάξηεο εμφδνπ ζηελ ηάμε ηνπο. Ζ δεχηεξε ζπλεπαγσγή εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ Uofb θαη Uec, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο πνπ βξίζθνπλ ρξήζηκε ηελ 

ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, πηζηεχνπλ ην ίδην θαη γηα ηηο θάξηεο εμφδνπ.  

Ο Πίλαθαο 4.63 παξέρεη, επίζεο, πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ 

ζηηο ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο. Ο κέζνο φξνο ηεο κεηαβιεηήο Aec ( =1.90, 

SD=.31)  είλαη πνιχ ςειφηεξνο ζε ζρέζε κε απηφλ ηεο κεηαβιεηήο Iofb ( =1.53, SD=.50), 

γη‘ απηφ θαη ε πξψηε κεηαβιεηή βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο ζπλεπαγσγηθήο ζρέζεο. Σν ίδην ΘΕ
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ηζρχεη θαη γηα ηε κεηαβιεηή Uec ( =1.85, SD=.36), ηεο νπνίαο ν κέζνο φξνο είλαη πνιχ 

ςειφηεξνο ζε ζρέζε κε απηφλ ηεο κεηαβιεηήο Uofb ( =1.68, SD=.47). 

 

Πίλαθαο 4.62 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ «Αδύλαησλ» θαη «Γπλαηώλ» Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε 

Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

  Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή Δπίπεδν καζεηώλ   SD   SD 

Iofb 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.55 .503 1.53 .504 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.81 .394 1.77 .425 

Eofb 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.53 .504 1.57 .500 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.75 .438 1.85 .357 

Uofb 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.68 .471 1.68 .471 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.88 .334 1.88 .334 

Aofb 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.53 .504 1.64 .486 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.85 .357 1.90 .309 

Iec 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.68 .471 1.68 .471 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.69 .468 1.94 .245 

Eec 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.68 .471 1.79 .414 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.90 .309 1.98 .144 

Uec 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.70 .462 1.85 .360 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.92 .279 2.00 .000 

Aec 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.66 .479 1.87 .337 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.83 .377 1.98 .144 

 

Αθφκα κία δηαθνξά πνπ εληνπίδεηαη ζηε κνξθή ησλ ζπλεπαγσγψλ, αθνξά ζηελ ηερληθή ηεο 

εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, φπνπ ε ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα ζηελ νκάδα ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ. 

ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ππάξρεη ζπλεπαγσγηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

Ap θαη Up, ελψ ζηελ αληίζηνηρε νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ε ζπλεπαγσγή 

δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Ep θαη Ap. ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο βιέπνπκε φηη ε ΘΕ
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εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ζπλεπάγεηαη ηε ρξεζηκφηεηά 

ηεο, ελψ ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο παξαηεξνχκε φηη ε επθνιία εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ εθαξκνγή ηεο.  

Απηφ εληζρχεηαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα (Πίλαθαο 4.63), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ 

νη «αδχλαηνη» καζεηέο είλαη πην ζεηηθνί ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο 

κεηαμχ καζεηψλ ( =1.74, SD=.44), γη‘ απηφ ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή βξίζθεηαη ζηε βάζε 

ηεο ζπλεπαγσγήο. Αληίζεηα, θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί σο πξνο ηελ επθνιία 

εθαξκνγήο ( =1.49, SD=.51) ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο. ηελ νκάδα ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ θαίλεηαη φηη ζρεδφλ φινη απφ απηνχο αλαγλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ( =1.90, SD=.31), γη‘ απηφ ε κεηαβιεηή ηεο ρξεζηκφηεηαο δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπλεπαγσγή. Αθαηξψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή, παξαηεξνχκε φηη 

νη «δπλαηνί καζεηέο είλαη πην ζεηηθνί ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο 

κεηαμχ καζεηψλ ( =1.85, SD=.36) θαη ιηγφηεξν ζεηηθνί ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο (

=1.71, SD=.46). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη δχν ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο βξίζθνληαη, ε κελ 

πξψηε ζηε βάζε ηεο ζπλεπαγσγηθήο αιπζίδαο θαη ε δεχηεξε ζηελ θνξπθή ηεο. 

 

Πίλαθαο 4.63 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ «Αδύλαησλ» θαη «Γπλαηώλ» Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε 

Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

  Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή Δπίπεδν καζεηώλ   SD   SD 

Ip 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.66 .479 1.66 .479 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.96 .202 1.81 .394 

Ep 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.62 .491 1.49 .505 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.83 .377 1.71 .459 

Up 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.72 .452 1.74 .441 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.96 .202 1.90 .309 

Ap 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.70 .462 1.66 .479 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.90 .309 1.85 .357 
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Σέινο, παξαηεξνχκε αθφκα κία δηαθνξά ζηε κνξθή ησλ ζπλεπαγσγψλ αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο καζεηψλ. Απηφ ηζρχεη γηα ηελ ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο  ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, φπνπ ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ππάξρνπλ 

ζπλεπαγσγηθέο ζρέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ελψ ζηελ αληίζηνηρε νκάδα 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ δελ ππάξρεη θακηά ηέηνηνπ είδνπο ζρέζε. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

κέζν φξν απάληεζεο ζε θάζε κηα απφ ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο (Iob, Eob, Uob, Aob), ζα 

κπνξνχζε λα εξκελεπηεί σο εμήο: νη «αδχλαηνη» καζεηέο έρνπλ κηθξφηεξν κέζν φξν ζηηο 

ηέζζεξηο απηέο κεηαβιεηέο απφ φηη νη «δπλαηνί» καζεηέο. Οη «δπλαηνί» καζεηέο θαίλεηαη λα 

είλαη πνιχ ζεηηθνί απέλαληη ζηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο  ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη γη‘ απηφ ηνλ ιφγν δελ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

ζπλεπαγσγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπο σο 

πξνο ηνπο κέζνπο φξνπο επηινγήο ηνπο. Αληίζεηα, νη αληίζηνηρνη κέζνη φξνη ζηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο, γηα ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο είλαη ρακειφηεξνη θη έηζη δεκηνπξγνχληαη 

ζπλεπαγσγέο κεηαμχ ηνπο (βι. Πίλαθα 4.64). 

Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη φηη νη «αδχλαηνη» καζεηέο πνπ βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα (

=1.60 SD=.50) θαη ρξήζηκε ( =1.64 SD=.49) ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, επίζεο είλαη ζεηηθνί 

ζηελ εθαξκνγή ηεο ( =1.66 SD=.48). Ζ κεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επθνιία 

εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηελ θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο (Eob) δελ 

εκθαλίδεηαη ζηε ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα θαη απηφ είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη αξθεηά ρακειφηεξν κέζν φξν ( =1.53 SD=.50) ζε 

ζρέζε  κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ηερληθή.  

 

Πίλαθαο 4.64 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ «Αδύλαησλ» θαη «Γπλαηώλ» Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε 

Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

  Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή Δπίπεδν καζεηώλ   SD   SD 

Iob 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.68 .471 1.60 .496 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.79 .410 1.90 .309 

Eob 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.70 .462 1.53 .504 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.88 .334 1.73 .449 ΘΕ
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Uob 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.68 .471 1.64 .486 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.85 .357 1.92 .279 

Aob 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.62 .491 1.66 .479 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.94 .245 1.96 .202 

 

ζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηηο 

δχν νκάδεο καζεηψλ έγθεηηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπλεπαγσγήο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Is 

(ελδηαθέξνλ) θαη As (εθαξκνγή). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ εθαξκνγή ηεο, 

ελψ ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλε ηερληθήο ζπλεπάγεηαη φηη είλαη 

ελδηαθέξνπζα.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα (Πίλαθαο 4.65), νη «αδχλαηνη» καζεηέο είλαη ιηγφηεξν 

ζεηηθνί σο πξνο ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ( =1.72, 

SD=.45) θαη πεξηζζφηεξν ζεηηθνί ζηνπο ππφινηπνπο ηξεηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο ( =1.77, SD=.43, ζηελ θάζε κεηαβιεηή). Αληίζεηα, νη «δπλαηνί» καζεηέο είλαη 

ιηγφηεξν ζεηηθνί ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ( =1.81, SD=.39) θαη 

πεξηζζφηεξν ζεηηθνί ζηε ρξεζηκφηεηά ηεο ( =1.94, SD=.25). 

 

Πίλαθαο 4.65 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ «Αδύλαησλ» θαη «Γπλαηώλ» Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε 

Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

  Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή Δπίπεδν καζεηώλ   SD   SD 

Is 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.68 .471 1.72 .452 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.88 .334 1.83 .377 

Es 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.81 .398 1.77 .428 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.92 .279 1.83 .377 

Us 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.79 .414 1.77 .428 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.92 .279 1.94 .245 

As 
Αδχλαηνη (Ν=47) 1.83 .380 1.77 .428 

Γπλαηνί (Ν=48) 1.81 .394 1.81 .394 
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4.2.4. Γηδαθηηθέο παξεκβάζεηο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηε δηακόξθσζε αληηιήςεσλ 

γηα ηε Γηακνξθσηηθή Αμηνιόγεζε 

ε απηή ηελ ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ησλ 

αηηηνινγήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο, αξρηθά ζρεηηθά κε ηηο αξλεηηθέο ηνπο απφςεηο 

απέλαληη ζε θάζε ηερληθή θη έπεηηα γηα ηηο ζεηηθέο ηνπο απφςεηο. Έηζη, ε ελφηεηα ρσξίδεηαη ζε 

δχν κέξε. Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηνπ πξψηνπ κέξνπο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη λα δψζεη 

απαληήζεηο ζηα εμήο εξσηήκαηα: «πνηνη παξάγνληεο νδεγνχλ ηνπο καζεηέο λα βξίζθνπλ κε 

ελδηαθέξνπζα κηα ηερληθή», «ηη είλαη απηφ πνπ ηνπο δπζθνιεχεη ζε θάζε ηερληθή» θαη «γηα 

πνηνπο ιφγνπο νη καζεηέο ζέινπλ λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε θάζε ηερληθή ζηελ ηάμε 

ηνπο», ψζηε λα πξνζδηνξίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ 

παξεκβάζεσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο ελφηεηαο απνζθνπεί λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα «ζε ηη 

ρξεζηκεχεη ε θάζε ηερληθή» ή αιιηψο «πνχ βνεζά ε θάζε ηερληθή» θαη «γηα πνην ιφγν λα 

ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε θάζε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο», ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζεηηθή επίδξαζε ησλ παξεκβάζεσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε.  

Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ρσξίδεηαη αλάινγα κε ηε θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, αλάινγα κε ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν. Αξρηθά, 

γίλεηαη πνζνηηθνπνίεζε θαη πεξηγξαθή απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ κε αλαθνξά ζηηο αθξηβείο 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα γίλεηαη ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ θαη ζχγθξηζε εληφο ηεο θάζε νκάδαο καζεηψλ αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Πεξαηηέξσ ζχγθξηζε αθνινπζεί ζην Κεθάιαην ηεο πδήηεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ (Κεθάιαην V, 5.3). 

 

Αξλεηηθή επίδξαζε ησλ δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ ζηε δηακόξθσζε αληηιήςεσλ 

ησλ καζεηώλ γηα ηε Γηακνξθσηηθή Αμηνιόγεζε 

 

Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο κε ηα θώηα ηξνραίαο 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.66) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε φηη ε ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο είλαη 

κε ελδηαθέξνπζα. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ 
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ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ. Απηέο νη θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ σο 

εμήο: (1) δελ βνεζά, (2) παηδηθή θαη (3) άιιεο αηηηνινγήζεηο.  

 

Πίλαθαο 4.66 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Ση είλαη εθείλν πνπ θάλεη κε ελδηαθέξνπζα ηελ 

ηερληθή κε ηα θώηα ηξνραίαο; 

ΜΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΤΑ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Υξεζηκφηεηα Γ101, Γ115 

A104, Α107, 

Β106, Α112, 

Α216 

Α303, Β301, 

Β307 

Α315, Β301, 

Γ216, Γ304 

Παηδηθή 
Γ109, Γ114, 

Β212 

Α104, Α209, 

Β203, Β212, 

Β214 

- - 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο Α203, Γ109 - 
Α304, Γ310, 

Γ309 
Β302, Γ309 

 

Ζ πξψηε θαηεγφξηα πεξηιακβάλεη θπξίσο καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

ηφζν ζηελ Α θάζε φζν θαη ζηε Β θάζε. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ηξεηο απφ ηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο [ΑΑ303, ΑΒ301, ΑΒ307] βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή κε ηα 

θψηα ηξνραίαο ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ αηηηνινγψληαο φηη δελ ηνπο βνήζεζε λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην καζεκαηηθφ πεξηερφκελν πνπ δηδάρζεθαλ. Σελ ίδηα άπνςε 

ζπκκεξίζηεθαλ ηέζζεξηο καζεηέο [ΒΑ315, ΒΒ301, ΒΓ216, ΒΓ304] απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ παξαηεξνχκε φηη 

δχν καζεηέο [ΑΓ101, ΑΓ115 θαη ΒΑ112, ΒΑ216, αληίζηνηρα] ζε θάζε θάζε βξήθαλ κε 

ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο ππνζηεξίδνληαο φηη θάλεη «ηελ ίδηα δνπιεία 

κε ην ρέξη». Χζηφζν, ζε απηή ηε θάζε, αθφκα ηξεηο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [ΒA104, 

ΒΑ107, ΒΒ106] αλαθέξζεθαλ ξεηά ζηε κε ρξεζηκφηεηα ησλ θψησλ ηξνραίαο. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ καζεηέο κφλν απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ». 

Δηδηθφηεξα, ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ηξεηο απφ απηνχο ηνπο καζεηέο [ΑΓ109, ΑΓ114, 

ΑΒ212] δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή είλαη παηδηθή, ελψ απηφο ν αξηζκφο βιέπνπκε 

λα απμάλεηαη ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαηά δχν [ΒΑ104, ΒΑ209, ΒΒ203, ΒΒ212, ΘΕ
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ΒΒ214]. Αληίζεηα, θαλέλαο απφ ηνπο «αδπλάηνπο» καζεηέο δελ βξήθε παηδηθή ηελ ηερληθή κε 

ηα θψηα ηξνραίαο ζε θακία απφ ηηο δχν θάζεηο.  

Άιιεο αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ θπξίσο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, 

νη νπνίνη θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ θψησλ ηξνραίαο. Σν 

θαηλφκελν απηφ εληνπίδεηαη ζπλνιηθά ζε ηξεηο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, δχν [ΑΑ304, 

ΑΓ310] ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη έλαλ [ΒΒ302] ζηε Β θάζε. Υαξαθηεξηζηηθά, 

απηνί νη καζεηέο αλέθεξαλ «δελ μέξσ πνηα λα δηαιέμσ, κπεξδεχνκαη» [ΑΑ304], «μερλψ λα 

αλεβάζσ θάξηα ζην ηέινο. Γελ κπνξψ λα ζπγθεληξσζψ θαιά» [ΑΓ310] θαη «είλαη 

θνπξαζηηθφ» [ΒΒ302]. Δπηπιένλ, έγηλε αλαθνξά ζηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, ε νπνία θαίλεηαη λα ηελ θαζηζηά κε ελδηαθέξνπζα ηφζν ζηνπο 

«δπλαηνχο» φζν θαη ζηνπο «αδπλάηνπο» καζεηέο. πγθεθξηκέλα, ηέηνηα αλαθνξά έγηλε απφ 

δχν «δπλαηνχο» καζεηέο [ΑΑ203, ΑΓ109] ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ελψ ζηελ νκάδα 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ κφλν έλαο ζε θάζε θάζε [ΑΓ309, ΒΓ309] αλαθέξζεθε ζε απηφλ 

ηνλ παξάγνληα.  

 

ζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαινχλ ηα θψηα ηξνραίαο, νη αηηηνινγήζεηο πνπ δφζεθαλ 

απφ ηνπο καζεηέο εκπίπηνπλ ζε δχν θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 4.67). Οη θαηεγνξίεο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηε (1) δπζθνιία ρξήζεο ησλ θαξηψλ θαη (2) άιιεο αηηηνινγήζεηο.  

 

Πίλαθαο 4.67 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Ση είλαη εθείλν πνπ ζε δπζθνιεύεη ζηελ ηερληθή κε ηα 

θώηα ηξνραίαο; 

ΓΤΚΟΛΖ - Αηηηνινγήζεηο 
πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Γπζθνιία επηινγήο θάξηαο Β109 Β109 Α304, Γ301 - 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο Α201 - Γ301 Γ301 

 

Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηε δπζθνιία επηινγήο ηεο θαηάιιειεο θάξηαο απφ ηνπο καζεηέο. 

ε απηή ηελ θαηεγνξία θαίλεηαη λα αλήθνπλ έλαο καζεηήο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» ζε 

θάζε θάζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη δχν καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, 

κφλν ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά 

«δελ θαηαιάβακε πψο ηα ρξεζηκνπνηνχκε» [ΑΒ109], «γηαηί πνηέ δελ θαηάιαβα πψο ηηο 

ρεηξηδφκαζηε…» [ΒΒ109], «δελ μέξσ πνηα λα δηαιέμσ, κπεξδεχνκαη ιίγν» [ΑΑ304] θαη «δελ 
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ήμεξα ηη ρξψκα λα ρξεζηκνπνηήζσ» [ΑΓ301].Ζ ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία θαίλεηαη λα 

μεπεξάζηεθε απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηε Β θάζε ησλ παξεκβάζεσλ.  

ζν αθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ «άιισλ αηηηνινγήζεσλ», παξαηεξνχκε φηη έλαο 

καζεηήο [ΑΑ201]  απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

έθαλε αλαθνξά ζηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο [«ζέιεη 

ψξα»], ελψ έλαο καζεηήο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ [ΑΓ301, ΒΓ301] 

εμέθξαζε δπζθνιία ζην λα αμηνινγήζεη ην εαπηφ ηνπ ηφζν ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ 

φζν θαη ζηε Β θάζε. Σα αθξηβή ιφγηα ηνπ καζεηή ήηαλ «δπζθνιεχνκαη λα αμηνινγήζσ ηνλ 

εαπηφ κνπ. Γελ μέξσ αλ ηα θαηάιαβα ή αλ έρσ απνξία» [ΑΓ301] θαη «δελ κπνξνχζα λα 

απνθαζίζσ» [ΒΓ301] ζε θάζε θάζε αληίζηνηρα. 

 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.68) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε 

ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο ζηελ ηάμε ηνπο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο 

ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) δελ βνεζά, (2) παηδηθή, (3) κε ελδηαθέξνπζα θαη (4) ράζηκν 

ρξφλνπ. 

 

Πίλαθαο 4.68 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Γηαηί λα ζηακαηήζεη λα εθαξκόδεηαη ε ηερληθή κε ηα 

θώηα ηξνραίαο; 

ΝΑ ΣΑΜΑΣΖΔΗ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Υξεζηκφηεηα 

Β109, Γ101, 

Β212, Β214, 

Γ115 

Α104, Α107, Α112, 

Α203, Α209, Β104, 

Β106, Β111, Β214, 

Γ101, Γ104, Γ108, 

Γ109, Γ113, Γ114, 

Γ115, Β212 

Α304, 

Α308, 

Β301 

Α309, Α315, 

Β301, Γ215, 

Γ216, Γ310, 

Α302, Γ301 

Παηδηθή 

Α104, Γ109, 

Γ114, Γ115, 

Β212 

Β203, Β214, Γ109, 

Γ114 
- - ΘΕ
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Με ελδηαθέξνπζα 
Α104, Β109, 

Γ109, Β212 
Β109, Β212, Γ111 Β301, Β307 

Β302, Γ304, 

Γ310 

Υάζηκν ρξφλνπ  Β109 Β109, Γ113 - - 

 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ησλ θψησλ ηξνραίαο θαίλεηαη λα είλαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο, 

ν νπνίνο ιήθζεθε ππφςε απφ ηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζίζνπλ θαηά πφζν ζέινπλ λα εθαξκφδεηαη ή φρη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε 

ηνπο. Πην αλαιπηηθά, παξαηεξνχκε φηη ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ πέληε απφ ηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο [ΑΒ109, ΑΓ101, ΑΒ212, ΑΒ214, ΑΓ115] θάλεθε λα κελ βξίζθνπλ 

ρξήζηκε απηή ηελ ηερληθή, ελψ ζηε Β θάζε ησλ παξεκβάζεσλ ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ 

απμήζεθε ζηνπο 17 [ΒΑ104, ΒΑ107, ΒΑ112, ΒΑ203, ΒΑ209, ΒΒ104, ΒΒ106, ΒΒ111, 

ΒΒ212, ΒΒ214, ΒΓ101, ΒΓ104, ΒΓ108, ΒΓ109, ΒΓ113, ΒΓ114, ΒΓ115]. ζν αθνξά ηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο, ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ Α θάζε 

ησλ παξεκβάζεσλ κφλν ηξεηο απφ ηνπο «αδπλάηνπο» καζεηέο [ΑΑ304, ΑΑ308, ΑΒ301] δελ 

βξήθαλ ρξήζηκα ηα θψηα ηξνραίαο, ελψ ζηε Β θάζε ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ απμάλεηαη 

θαηά πέληε [ΒΑ302, ΒΑ309, ΒΑ315, ΒΒ301, ΒΓ215, ΒΓ216, ΒΓ301, ΒΓ310].  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη καζεηέο κφλν απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ». 

ηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ πέληε απφ απηνχο ηνπο καζεηέο [ΑΑ104, ΑΓ109, ΑΓ114, 

ΑΓ115, ΑΒ212] δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή είλαη παηδηθή, ελψ απηφο ν αξηζκφο 

βιέπνπκε λα κεηψλεηαη ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαηά έλα [ΒΒ203, ΒΒ214, ΒΓ109, 

ΒΓ114]. Αληίζεηα, θαλέλαο απφ ηνπο «αδπλάηνπο» καζεηέο δελ βξήθε παηδηθή ηελ ηερληθή κε 

ηα θψηα ηξνραίαο ζε θακία απφ ηηο δχν θάζεηο.  

Αθφκα έλαο ιφγνο γηα ηνλ φπνην νη καζεηέο δελ ήζειαλ λα εθαξκφδεηαη απηή ε 

ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο ζρεηίδεηαη κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθαιεί ε ρξήζε ησλ θψησλ 

ηξνραίαο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, ηέζζεξηο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [ΑΑ104, 

ΑΒ109, ΑΓ109, ΑΒ212] δελ ηελ βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ, ελψ 

ζηε Β θάζε ηξεηο  απφ απηνχο [ΒΒ109, ΒΒ212, ΒΓ11] εμέθξαζαλ ηελ ίδηα άπνςε. 

Αληίζηνηρα, απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ παξαηεξνχκε φηη ζηελ Α θάζε δχν απφ 

απηνχο [ΑΒ301, ΑΒ307] ζπκκεξίζηεθαλ ηελ πην πάλσ άπνςε. Μεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ απμάλεηαη θαηά έλα [ΒΒ302, ΒΓ304, ΒΓ310].  

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία πεξηιακβάλεη επίζεο καζεηέο κφλν απφ ηελ νκάδα ησλ 

«δπλαηψλ». Δηδηθφηεξα, ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, έλαο απφ απηνχο αλέθεξε 
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ραξαθηεξηζηηθά φηη ε ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο «ζε ζπγρχδεη» [ΑΒ109]. Ο ίδηνο καζεηήο 

θαίλεηαη λα παξακέλεη ζηελ αξρηθή ηνπ άπνςε, αθφκα θαη κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ 

φπνπ ππνζηεξίδεη φηη «είλαη ζπγρπζηηθφ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, αξγείο πεξηζζφηεξν ζην 

κάζεκα» [ΒΒ109]. ηε Β θάζε, σζηφζν, αθφκα έλαο καζεηήο [ΒΓ113] εθθξάδεη παξφκνηα 

άπνςε ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. Σα αθξηβή ιφγηα απηνχ ηνπ 

καζεηή ήηαλ «είλαη ιίγν ράζηκν ρξφλνπ λα ζεθψλεηο θαη λα θαηεβάδεηο» [ΒΓ113]. 

 

Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.69) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε φηη ε ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο είλαη κε ελδηαθέξνπζα. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη 

αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ. 

Απηέο νη θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) δχζθνιε, (2) ρξνλνβφξα, (3) δελ 

βνεζά θαη (4) άιιεο αηηηνινγήζεηο.  

 

Πίλαθαο 4.69 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Ση είλαη εθείλν πνπ θάλεη κε ελδηαθέξνπζα ηελ 

ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο; 

 ΜΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΤΑ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Γχζθνιε 
Α112, Α113, 

Α208 
- 

Α215, Γ215, 

Γ310, Α304 

Α304, Β307,  

Γ203, Γ310 

Υξνλνβφξα  Α110 - Γ308 
Α206, Γ203, 

Γ205  

Υξεζηκφηεηα  - - Α206 
Α206, Α303, 

Γ106, Γ213 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο - 
Α201, Β111, 

Α203, Β212 

Γ309, Α303, 

Α207, Β307 

Α304, Γ310, 

Α309, Γ309 
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Με κηα πξψηε καηηά παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα 

ηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ιφγσ ηνπ φηη ηνπο 

πξνθαιεί δπζθνιίεο. Δηδηθφηεξα, απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ κφλν ηξεηο απφ 

απηνχο [ΑΑ112, ΑΑ113, ΑΑ208] αλαθέξζεθαλ ζηνλ παξάγνληα ηεο δπζθνιίαο θαη απηφ 

κφλν ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Απφ ηελ νκάδα, φκσο, ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

θαίλεηαη λα ππάξρνπλ δπζθνιίεο ηφζν ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ φζν θαη ζηε Β θάζε. 

Καη ζηηο δχν θάζεηο, σζηφζν, ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ παξακέλεη ίδηνο [ΑΑ215, 

ΑΓ215, ΑΓ310, ΑΑ304, ΒΑ304, ΒΒ307, ΒΓ203, ΒΓ310]. Μεξηθέο απφ ηηο απαληήζεηο απηψλ 

ησλ καζεηψλ ήηαλ «δελ θαηαιαβαίλσ πνιχ ηα καζεκαηηθά» [ΑΓ215] ή «κπνξεί εθείλα πνπ 

δηάβαζε λα ηα μεράζσ» [ΑΑ304]. 

Ο ρξφλνο πνπ απαηηεί ε ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο, θαίλεηαη λα είλαη αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ θαζηζηά κε 

ελδηαθέξνπζα ηεο ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. Χζηφζν, απηφ ην θαηλφκελν παξαηεξείηαη πην 

έληνλα ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ, κφλν ζηελ Α θάζε έλαο απφ απηνχο εμέθξαζε αξλεηηθή άπνςε ζρεηηθά κε ηνλ 

ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θνηλνπνηεζνχλ νη ζηφρνη θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο, αλαθέξνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά φηη είλαη «πνιιά ηα ιφγηα» [ΑΑ110]. Αληίζεηα, απφ ηελ νκάδα ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ έλαο απφ απηνχο ζηελ Α θάζε αλέθεξε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 

είλαη κε ελδηαθέξνπζα «φηαλ ηα γξάθεη ζηνλ πίλαθα» [ΒΓ308], ελψ ηξεηο καζεηέο [ΒΑ206, 

ΒΓ203, ΒΓ205] ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ αλαθέξζεθαλ ζηνλ παξάγνληα «ρξφλν» γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςή ηνπο. Οξηζκέλεο απφ ηηο απαληήζεηο απηψλ ησλ καζεηψλ  ήηαλ 

«γηαηί ράλακε ρξφλν απφ ην κάζεκα» [ΒΑ206] ή «ρξεηαδφκαζηαλ πνιχ ρξφλν γηα θάζε έλα 

θξηηήξην θαη έλα ζηφρν» [ΒΓ203]. 

Ζ ρξεζηκφηεηαο ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε αξλεηηθά ηελ άπνςε κφλν ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ. Έλαο απφ απηνχο [ΑΑ206] αλέθεξε ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάρηεθε. Σελ ίδηα άπνςε θαίλεηαη λα ζπκκεξίδνληαη ηέζζεξηο καζεηέο 

[ΒΑ206, ΒΑ303, ΒΓ106, ΒΓ213] απφ ηελ ίδηα νκάδα ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Έηζη, ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ δελ βνεζνχληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή θαίλεηαη λα 

απμάλεηαη αξθεηά απφ ηε κηα θάζε ησλ παξεκβάζεσλ ζηελ επφκελε.  

Άιιεο αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ θαη απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, σζηφζν, 

κεγαιχηεξε δηαζπνξά απαληήζεσλ παξαηεξείηαη απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. 
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Σν γεγνλφο φηη ε ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο γίλεηαη 

ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο ήηαλ θάηη θαίλεηαη λα θνχξαζε έλαλ απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο 

[ΒΑ201] ζηε Β θάζε ησλ παξεκβάζεσλ. Δπίζεο, αθφκα έλαο καζεηήο απφ απηή ηελ νκάδα 

αλέθεξε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ ήηαλ ελδηαθέξνπζα φηαλ ην κάζεκα γηλφηαλ ηηο 

ηειεπηαίεο πεξηφδνπο [«ηαλ είρακε ηειεπηαίεο πεξηφδνπο», ΒΒ111]. Άιιεο αηηηνινγήζεηο, νη 

νπνίεο πηζαλφλ λα κπνξνχζαλ λα νκαδνπνηεζνχλ, πεξηιακβάλνπλ έλαλ καζεηή απφ θάζε 

νκάδα [ΒΑ203, ΑΓ309, αληίζηνηρα]. Οη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο αλέθεξαλ φηη «κπνξνχζε λα 

καο ην δείμεη ζην βηβιίν ή λα καο ην εμεγήζεη παξά λα καο ην δηαβάζεη» [ΒΑ203] θαη «καο ηα 

δηαβάδεη θαη πξέπεη λα βιέπνπκε» [ΑΓ309]. Αθφκα κηα νκαδνπνίεζε ζα κπνξνχζε λα 

πξνθχςεη απφ δχν απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ θάζε νκάδα καζεηψλ, φπνπ ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ έλαο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο αλέθεξε φηη «Κάπνηα ηα μέξακε θαη καο ηα 

έιεγε μαλά» [ΒΒ212], ελψ ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ έλαο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο αλέθεξε φηη είλαη «ίδην κε ηηο θάξηεο εμφδνπ (2-2-1). Σν θάλακε μαλά ην ίδην θαη 

λφκηδα φηη είλαη ίδηεο νη εξσηήζεηο» [ΑΑ303]. Δπηπξφζζεηεο αηηηνινγήζεηο δφζεθαλ κφλν απφ 

ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ ηνπο 

αξέζεη, βαξηνχληαη λα θαζίζνπλ λα ηα κάζνπλ ή βαξηνχληαη λα δηαβάδνπλ νηηδήπνηε [ΑΒ307, 

ΒΑ304, ΒΓ310]. Γχν απφ απηνχο ηνπο καζεηέο αλαθέξζεθαλ επίζεο ζηε ζπρλφηεηα 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο [ΒΑ309, ΒΓ309], ελψ έλαο καζεηήο 

[ΑΑ207] δελ ήμεξε πψο λα ππνζηεξίμεη ηελ άπνςή ηνπ. 

 

ζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο, νη αηηηνινγήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο 

εκπίπηνπλ κφλν ζε δχν θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 4.70). Οη θαηεγνξίεο απηέο αλαθέξνπλ ηα εμήο: 

(1) άγλσζηνη φξνη πξηλ ηε δηδαζθαιία θαη (2) άιιεο αηηηνινγήζεηο.  
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Πίλαθαο 4.70 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Ση είλαη εθείλν πνπ ζε δπζθνιεύεη ζηελ ηερληθή ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο; 

ΓΤΚΟΛΖ - Αηηηνινγήζεηο 
πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Άγλσζηνη φξνη πξηλ ηε 

δηδαζθαιία 

Α208, Α104, 

Α111, Α112 

Α214, Α104, 

Α115, Α208, 

Γ108 

Α215, Γ205, 

Γ301, Γ304, 

Γ306, Α302, 

Α304, Α205 

Α301, Γ206, 

Γ213, Γ306, 

Γ213, Α202, 

Α207, Α215, 

Α302, Α303, 

Α308, Γ216 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο - 
Α203, Α116, 

Γ114 
Β307 Α304, Γ202 

 

Οπζηαζηηθά, ε δπζθνιία ησλ καζεηψλ θαηά ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο έγθεηηαη ζηνπο άγλσζηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλεη ην θπιιάδην κε ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία ηεο θαηλνχξηαο έλλνηαο. Ζ 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ θαίλεηαη λα είλαη έληνλε αλαθνξηθά κε απηή ηε 

δπζθνιία. Παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ απηή ηε 

δπζθνιία είλαη πεξίπνπ ίδηνο θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ [ΑΑ208, ΑΑ104, ΑΑ111, 

ΑΑ112 θαη ΒΑ214, ΒΑ104, ΒΑ115, ΒΑ208, ΒΓ108, αληίζηνηρα], ελψ ζηελ νκάδα ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ παξαηεξείηαη ζρεηηθά κεγάιε αχμεζε ζε απηφλ ηνλ αξηζκφ απφ ηελ Α 

θάζε ζηε Β.  Δηδηθφηεξα, απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, νθηψ απφ απηνχο 

[ΑΑ215, ΑΓ205, ΑΓ301, ΑΓ304, ΑΓ306, ΑΑ302, ΑΑ304, ΑΑ205] αληηκεηψπηζαλ ηέηνηεο 

δπζθνιίεο ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ, ελψ ζηε Β θάζε ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ 

απμήζεθε θαηά ηέζζεξα [ΒΑ301, ΒΓ206, ΒΓ213, ΒΓ306, ΒΓ213, ΒΑ202, ΒΑ207, ΒΑ215, 

ΒΑ302, ΒΑ303, ΒΑ308, ΒΓ216]. 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο, αλαθέξζεθαλ θαη απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, φπσο «δελ μέξεηο 

αλ ηα έκαζεο θαιά» [ΒΑ116] ή «εμαξηάηαη αλ είζαη δηαβαζκέλνο» [ΒΓ202] ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Δπίζεο, έλαο καζεηήο απφ θάζε νκάδα [ΒΑ203, ΒΑ304, αληίζηνηρα] αλέθεξε 

ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ φηη δελ ήμεξε πψο λα ππνζηεξίμεη ηελ απάληεζή ηνπ. ηελ ίδηα 

θάζε, αθφκα έλαο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [ΒΓ114], ππνζηήξημε ηελ άπνςή ηνπ 

αλαθέξνληαο φηη είλαη «δχζθνιν γηα ηελ θαζεγήηξηα, επεηδή κπνξεί λα έρνπκε εξσηήζεηο θαη 
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λα δπζθνιεπφκαζηε… λα ηηο ιχζεη φιεο θαη λα πξνιάβεη λα θάλεη ην κάζεκα, αιιά εληάμεη, 

λνκίδσ ηα θαηαθέξλνπκε.» Σέινο, έλαο καζεηήο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» [ΑΒ307] 

αλέθεξε ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ φηη πάληα ηνλ δπζθφιεπαλ ηα καζεκαηηθά, 

αηηηνινγψληαο έηζη ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε ηε δπζθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο. 

 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.71) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε 

ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ ηάμε ηνπο. πσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο απαληήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) δελ βνεζά, (2) κε 

ελδηαθέξνπζα, (3) δχζθνιε θαη (4) άιιεο αηηηνινγήζεηο. 

 

Πίλαθαο 4.71 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Γηαηί λα ζηακαηήζεη λα εθαξκόδεηαη ε ηερληθή ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο; 

ΝΑ ΣΑΜΑΣΖΔΗ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Υξεζηκφηεηα Α203, Α209 Α101, Α114 

Α206, Α215, 

Α301, Α303, 

Α311, Β307, 

Β310, Γ202, 

Γ213, Γ306, 

Γ310 

Α206, Α207, 

Α215, Α301, 

Β301, Β307, 

Β310,  Γ203, 

Γ212, Γ213 

Με ελδηαθέξνπζα - - 

Α207, Α215, 

Α304, Α309,  

Β310 

Γ106 

Γχζθνιε  - - Α304 
Α304, Α309, 

Γ306 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο - - Γ106, Γ310 
Α304, Β307, 

Α206 
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Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ 

ηάμε ηνπο είλαη θαηά πφζν ηνπο βνεζά ή φρη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθνληαη. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, δχν καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ δήισζαλ ζε θάζε θάζε [ΑΑ203, ΑΑ209, ΒΑ101, ΒΑ114, αληίζηνηρα] 

φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ βνεζά, γη‘ απηφ λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ ηάμε 

ηνπο. Σελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίζηεθαλ 11 απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο [ΑΑ206, ΑΑ215, 

ΑΑ301, ΑΑ303, ΑΑ311, ΑΒ307, ΑΒ310, ΑΓ202, ΑΓ213, ΑΓ306, ΑΓ310] ζηελ Α θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη 10 ζηε Β θάζε [ΒΑ206, ΒΑ207, ΒΑ215, ΒΑ301, ΒΒ301, ΒΒ307, ΒΒ310, 

ΒΓ203, ΒΓ212, ΒΓ213]. 

Οη ππφινηπεο θαηεγνξίεο ζρεηηθά κε ηελ άπνςε λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε 

ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζρεκαηίζηεθαλ κφλν απφ 

ηηο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία απαληήζεσλ, ζπλνιηθά έμη 

απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, πέληε ζηελ Α θάζε [ΑΑ207, ΑΑ215, ΑΑ304, ΑΑ309,  

ΑΒ310] θαη έλαο ζηε Β θάζε [ΒΓ106] αλέθεξαλ φηη ζέινπλ λα ζηακαηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή δηφηη δελ είλαη ελδηαθέξνπζα. 

Ζ επφκελε θαηεγνξία απαληήζεσλ, πνπ αθνξά ζηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ζρεκαηίδεηαη απφ ζπλνιηθά ηέζζεξηο «αδχλαηνπο» καζεηέο, έλαλ ζηελ 

Α θάζε [ΑΑ304] θαη ηξεηο ζηε Β θάζε [ΒΑ304, ΒΑ309, ΒΓ306]. 

ζνλ αθνξά ηηο άιιεο αηηηνινγήζεηο, παξαηεξνχκε φηη έλαο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο ζε θάζε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ [ΑΓ106, ΒΑ304, αληίζηνηρα] αλέθεξε φηη δελ ηνπ 

αξέζεη ε ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο. 

Αθφκα δχν καζεηέο απφ ηελ ίδηα νκάδα -έλαο ζε θάζε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ- αλέθεξαλ φηη 

ζέινπλ λα ζηακαηήζεη απηή ε ηερληθή ππνζηεξίδνληαο «γηα λα κελ έρσ θη άιιεο θφιιεο κέζα 

ζην θάηι κνπ, επεηδή δελ κε βνιεχεη λα ην θνιιάσ κέζα ζην ηεηξάδην κνπ» [ΑΓ310] θαη «ηα 

θπιιάδηα κπνξεί λα ηα πεηάμνπλ θάπνηνη, άιινη κπνξεί λα ηα ράζνπλ. Να ηα ιέεη κφλν. Να ηα 

αθνχζνπκε.» [ΒΒ307]. Σέινο, ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, έλαο «αδχλαηνο» καζεηήο 

[ΒΑ206] έθαλε αλαθνξά ζηνλ ρξφλν πνπ απαηηεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ιέγνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά «ράλνπκε ρξφλν». 
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Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμόδνπ 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.72) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε φηη ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ είλαη 

κε ελδηαθέξνπζα. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ. Απηέο νη θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ σο 

εμήο: (1) δπζθνιίεο, (2) δελ βνεζά θαη (3) άιιεο αηηηνινγήζεηο.  

 

Πίλαθαο 4.72 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Ση είλαη εθείλν πνπ θάλεη κε ελδηαθέξνπζα ηελ 

ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμόδνπ; 

ΜΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΤΑ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Γχζθνιε 

Β104, Β111, 

Γ104, Γ105, 

Α203, Β212 

- 

Α304, Α305, 

Γ106, Γ214, 

Γ302, Γ309, 

Γ301, Β301, 

Γ310 

Γ106, Γ204, 

Γ205 

Υξεζηκφηεηα - - 
Α303, Γ203, 

Γ205,  Γ309 
Α309, Α312 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο Α108 Β212, Α210 
Γ304, Γ203, 

Γ305 

Β307, Γ202, 

Γ203, Γ211, 

Γ215, Γ216 

 

ηελ πξψηε θαηεγφξηα παξαηεξνχκε φηη έμη καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ 

δήισζαλ φηη αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ Α θάζε [ΑΒ104, 

ΑΒ111, ΑΓ104, ΑΓ105, ΑΑ203, ΑΒ212]. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ησλ απαληήζεσλ 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ήηαλ «έπξεπε λα γξάςνπκε… Γελ κπνξνχκε λα ηα εμεγήζνπκε πνιχ 

απηά πνπ αο πνχκε απηά πνπ δελ θαηαιάβακε ή απηά πνπ θαηαιάβακε.» [ΑΓ105], «κπνξεί λα 

ηα μεράζεηο θαη λα ηα γξάςεηο ιίγν αλαθαηεκέλα» [ΑΑ203] ή «ζε θάπνηα δελ έρσ απνξίεο θαη 

δελ μέξσ ηη λα γξάςσ» [ΑΒ212]. Αληίζεηα ζηε Β θάζε θαλέλαο καζεηήο απφ απηή ηελ νκάδα 

δελ αληηκεηψπηζε νπνηαδήπνηε δπζθνιία. ζνλ αθνξά ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

παξαηεξνχκε φηη ελληά απφ απηνχο δπζθνιεπηήθαλ ζηελ Α θάζε [ΑΑ304, ΑΑ305, ΑΓ106, ΘΕ
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ΑΓ214, ΑΓ301, ΑΓ302, ΑΓ309, ΑΒ301, ΑΓ310]. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ κεηψζεθε 

ζε κεγάιν βαζκφ κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, φπνπ θαίλεηαη φηη κφλν ηξεηο καζεηέο 

αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο [ΒΓ106, ΒΓ204, ΒΓ205]. Μεξηθέο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ «δελ μέξσ ηη λα γξάςσ» 

[ΑΑ304], «πξέπεη λα θάηζεηο λα ζπγθεληξψζεηο θάπνηα πξάγκαηα, γηα λα γξάςεηο» [ΑΓ214], 

«είλαη πην εχθνιν λα ηα πεηο πξνθνξηθά παξά λα ηα γξάθεηο» [ΑΓ302], «ρξεηάδνκαη πνιιή 

ρξφλν λα ζθεθηψ, λα ην θαηαιάβσ» [ΑΓ301], «κεξηθέο θνξέο νη αζθήζεηο είλαη ιίγν 

πεξίπινθεο» [ΒΓ204] ή «δελ ήμεξα πψο λα ην θάλσ. Καη κνπ πήξε ιίγν πεξηζζφηεξν ρξφλν.» 

[ΒΓ205]. 

ζνλ αθνξά ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, απφ ηελ νκάδα ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ, παξαηεξνχκε φηη θαλέλαο απφ απηνχο δελ αλαθέξεη φηη ε ηερληθή κε ηηο 

θάξηεο εμφδνπ δελ βνεζά. Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ θαίλεηαη φηη 

ηέζζεξηο απφ απηνχο βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ Α θάζε, 

αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «θάλεη ηελ ίδηα δνπιεηά κε ηα θψηα ηξνραίαο» [ΑΑ303], 

«κπνξψ λα ηεο ηα πσ πξνθνξηθά» [ΑΓ203], «δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξψζεηο ην ραξηί» 

[ΑΓ205], «δελ βνεζά» [ΑΓ309]. ηε Β θάζε παξαηεξνχκε φηη κφλν δχν καζεηέο [ΒΑ309, 

ΒΑ312] απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο 

εμφδνπ ζηεξηδφκελνη ζην φηη δελ βνεζά ε ηερληθή απηή.  

Μεγάιε δηαζπνξά απαληήζεσλ θαίλεηαη λα ππάξρεη απφ ηελ πιεπξά ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ αλαθέξνληαη ζε 

αηηηνινγήζεηο φπσο «δελ κνπ αξέζεη. Με θάλεη λα κελ ληψζσ θαιά» [ΑΓ203], «…έρεη 

θάπνηνπο πνπ ζα γξάςνπλ ςέκαηα» [ΑΓ304] θαη «κνπ έρεη ηξία πξάγκαηα ηη θαηάιαβα ζην 

κάζεκα, ελψ αο πνχκε αλ ζέισ λα πσ θαη άιια πξάγκαηα ζα κνπ πεη φρη. Σξία πξάγκαηα λα 

ζπκπιεξψζεηο» [ΑΓ305]. Άιιεο αηηηνινγήζεηο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ζηε Β θάζε 

ζρεηηθά κε ην φηη ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ είλαη κε ελδηαθέξνπζα, ππνζηεξίδνπλ φηη 

«ήηαλ ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο» [ΒΓ215] ή «είλαη θνπξαζηηθφ» [ΒΓ216], ελψ άιινη καζεηέο 

[ΒΒ307, ΒΓ202, ΒΓ203, ΒΓ211] αλαθέξνληαη ζε άιινπο παξάγνληεο. Ο αξηζκφο ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο αηηηνινγήζεηο απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο, 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κεδακηλφο [ΑΑ108, ΒΑ210, ΒΒ212] ζε ζχγθξηζε κε απηψλ ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ.   
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ζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαινχλ νη θάξηεο εμφδνπ, νη αηηηνινγήζεηο πνπ δφζεθαλ 

απφ ηνπο καζεηέο εκπίπηνπλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 4.73). Οη θαηεγνξίεο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηε (1) ιήςε απφθαζεο, (2) καζεκαηηθφ πεξηερφκελν θαη (3) άιιεο 

αηηηνινγήζεηο.  

 

Πίλαθαο 4.73 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Ση είλαη εθείλν πνπ ζε δπζθνιεύεη ζηελ ηερληθή κε ηηο 

θάξηεο εμόδνπ; 

ΓΤΚΟΛΖ - Αηηηνινγήζεηο 
πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Λήςε απφθαζεο 

Α201, Α216 

 

 

 

- 

Α304, Γ203, 

Γ206, Γ214, 

Γ305, Γ309, 

Α309, Β301, 

Γ301, Γ303, 

Γ310 

- 

Μαζεκαηηθφ πεξηερφκελν  Α203, Α208 - Γ305 
Α211, Γ309 

 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο - - - 

Α202 Α309, 

Γ205, Γ216, 

Γ306, Γ106 

 

Δηδηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δπζθνιεχνληαη ζην λα 

απνθαζίζνπλ θαηά πφζν θαηάιαβαλ ή φρη ην πεξηερφκελν πνπ δηδάρηεθαλ, έηζη δελ κπνξνχλ 

κε επθνιία λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ θάξηα εμφδνπ. Απηφ ην θαηλφκελν ζπκβαίλεη θαη ζηηο δχν 

νκάδεο καζεηψλ, σζηφζν παξαηεξείηαη πνιχ πην έληνλν ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ παξαηεξνχκε φηη ζπλνιηθά 11 καζεηέο 

[ΑΑ304, ΑΓ203, ΑΓ206, ΑΓ214, ΑΓ305, ΑΓ309, ΑΑ309, ΑΒ301, ΑΓ301, ΑΓ303, ΑΓ310] 

απφ ηελ νκάδσλ ησλ «αδχλαησλ» καζεκάησλ δπζθνιεχνληαη φρη κφλν ζην ηη λα γξάςνπλ, 

αιιά θαη πψο λα ην γξάςνπλ. Αληίζεηα, ζηελ ίδηα θάζε παξαηεξνχκε φηη κφλν δχν «δπλαηνί» 

καζεηέο [ΑΑ201, ΑΑ216] αληηκεηψπηζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία. Ο έλαο απφ απηνχο 

αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη «φια κνπ θάλεθαλ ελδηαθέξνληα θαη δελ κπνξψ λα γξάςσ ηη δελ ΘΕ
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είλαη, κπεξδεχνκαη ιίγν» [ΑΑ201], ελψ ν άιινο αληηκεηψπηζε δπζθνιία ζην ηη δεηά θάζε 

ζεκείν ηεο θάξηαο εμφδνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαλέλαο καζεηήο δελ αληηκεηψπηζε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηε Β θάζε ησλ παξεκβάζεσλ αλεμάξηεηα απφ ην καζεζηαθφ ηνπ επίπεδν.  

Σν καζεκαηηθφ πεξηερφκελν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηεζήθαλ νη παξεκβάζεηο θαίλεηαη 

λα είλαη αθφκε έλαο παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο. Δηδηθφηεξα, ζηελ Α 

θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ δχν απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [ΑΑ203, ΑΑ208] έθαλαλ 

αλαθνξά ζηνπο δχζθνινπο καζεκαηηθνχο φξνπο πνπ πξέπεη λα ζπκνχληαη γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ θάξηα εμφδνπ. Σν θαηλφκελν απηφ δελ παξαηεξήζεθε θαζφινπ ζηε Β 

θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Αληίζηνηρα, ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ έλαο απφ απηνχο 

[ΑΓ305] αλαθέξζεθε ζηνλ ίδην παξάγνληα ζηελ Α θάζε, ελψ ζηε Β θάζε δχν καζεηέο 

[ΒΑ211, ΒΓ309] δήισζαλ έκκεζα φηη ε ζπκπιήξσζε ηεο θάξηαο εμφδνπ εμαξηάηαη απφ ηε 

δπζθνιία ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάρζεθαλ.   

Άιιεο αηηηνινγήζεηο εθθξάζηεθαλ κφλν απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ζηε Β θάζε 

ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηε δπζθνιία επίιπζεο ηεο άζθεζεο πνπ πεξηέρεη ε 

θάξηα εμφδνπ [ΒΑ309, ΒΓ205, ΒΓ216, ΒΓ306], ελψ δχν άιινη καζεηέο αλέθεξαλ 

ζπγθεθξηκέλα φηη «ζέιεη ψξα» [ΒΑ202] θαη «εμαξηάηαη απφ ηηο πεξηφδνπο, αλ είλαη νη 

ηειεπηαίεο είλαη πνιχ δχζθνιν θαη δελ κπνξψ λα ζπγθεληξσζψ» [ΒΓ106].  

 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.74) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε 

ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ ζηελ ηάμε ηνπο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο 

ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) δελ βνεζά, (2) κε ελδηαθέξνπζα, (3) δχζθνιε θαη (4) άιιεο 

αηηηνινγήζεηο. 
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Πίλαθαο 4.74 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Γηαηί λα ζηακαηήζεη λα εθαξκόδεηαη ε ηερληθή κε ηηο 

θάξηεο εμόδνπ; 

ΝΑ ΣΑΜΑΣΖΔΗ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηε

ηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Υξεζηκφηεηα  

Β104, Β109, 

Γ104, Γ101, 

Γ114 

- 

Α303, Α304, 

Α305, Α309, 

Β301, Γ205, 

Γ310, Γ203 

Α309, Β301, 

Γ307, Γ310 

Με ελδηαθέξνπζα Β109 Β203 
Α305, Β301, 

Γ301, Γ309 
- 

Γχζθνιε  - - 
Α305, Β301, 

Γ206 
Γ204, Γ310 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο 
Γ114, Α201, 

Α203, Γ208 
- 

Γ304, Γ301, 

Γ214, Α305, 

Γ309 

Α303 

 

Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, ηφζν απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ φζν θαη απφ ηελ 

νκάδα ησλ «αδχλαησλ» δήισζαλ λα ζηακαηήζεη ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ, δηφηη δελ 

βνεζά. Δηδηθφηεξα, ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, πέληε απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο 

[ΑΒ104, ΑΒ109, ΑΓ104, ΑΓ101, ΑΓ114] δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή «δελ βνεζά», 

«δελ ρξεηάδεηαη» ή «έηζη θη αιιηψο ζα εθθέξνπλ γλψκε». Αληίζεηα, ζηε Β θάζε, θαλέλαο 

καζεηήο απφ απηή ηελ νκάδα δελ εμέθξαζε ηέηνηα άπνςε. ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ παξαηεξνχκε φηη νθηψ απφ απηνχο [ΑΑ303, ΑΑ304, ΑΑ305, ΑΑ309, ΑΒ301, 

ΑΓ205, ΑΓ310, ΑΓ203] δελ βξήθαλ βνεζεηηθέο ηηο θάξηεο εμφδνπ ζηελ Α θάζε ησλ 

παξεκβάζεσλ, ελψ ζηε Β θάζε, ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ κεηψλεηαη ζην κηζφ [ΒΑ309, 

ΒΒ301, ΒΓ307, ΒΓ310].  

Μεξηθνί καζεηέο αλέθεξαλ λα ζηακαηήζεη ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ δηφηη δελ 

ηελ βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα. Δηδηθφηεξα, δχν καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ εμέθξαζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε, έλαο ζε θάζε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ [ΑΒ109, 

ΒΒ203]. Απφ ηελ νκάδα ησλ «»αδχλαησλ» καζεηψλ θαίλεηαη λα ζπκκεξίδνληαη απηή ηελ ΘΕ
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άπνςε κφλν ηέζζεξηο καζεηέο [ΑΑ305, ΑΒ301, ΑΓ301, ΑΓ309] ζηελ Α θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, ελψ ζηε Β θάζε θαλέλαο καζεηήο δελ αλαθέξζεθε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεη ηελ άπνςε ηεξκαηηζκνχ ησλ θαξηψλ εμφδνπ.  

ηελ ηξίηε θαηεγνξία, ε νπνία αθνξά ζηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ, αλήθνπλ καζεηέο 

κφλν απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ Α θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, ηξεηο απφ απηνχο [ΑΑ305, ΑΒ301, ΑΓ206] επηθαιέζηεθαλ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

πξνθαινχλ νη θάξηεο εμφδνπ, γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςε λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη 

ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά, νη καζεηέο απηνί αλέθεξαλ «δελ 

μέξσ ηη λα γξάςσ» [ΑΑ305], «δελ κπνξψ ζην ραξηί λα εμεγήζσ ηη δελ θαηάιαβα» [ΑΓ206], 

αληίζηνηρα. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα κεηψλεηαη ειάρηζηα ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζε δχν [ΒΓ204, ΒΓ310]. 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο εθθξάζηεθαλ ηφζν απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ φζν 

θαη απφ απηή ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, θπξίσο ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο καζεηήο απφ θάζε νκάδα [ΑΓ114, ΑΓ304], αλαθέξζεθε ζηελ εηιηθξίλεηα 

ησλ απαληήζεσλ, πξάγκα ην νπνίν δελ αλαθέξζεθε θαζφινπ ζηε Β θάζε. Οη δχν απηνί 

καζεηέο, αλέθεξαλ ζπγθεθξηκέλα «ζα ληξέπνληαη νη καζεηέο λα ιέλε ηη δελ θαηάιαβαλ» ή 

«δελ απαληνχλ εηιηθξηλά», αληίζηνηρα. Δπίζεο, έλαο καζεηήο απφ θάζε νκάδα [ΑΑ201, 

ΑΓ301] έθαλε αλαθνξά ζην ζέκα «ρξφλνο» ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, φπνπ ε 

ζπκπιήξσζε ησλ θαξηψλ εμφδνπ απαηηεί «πνιιή ψξα». Σν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ, θαίλεηαη λα είλαη αθφκα έλαο παξάγνληαο γηα 

λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ ηάμε ηνπο. Δηδηθφηεξα, έλαο καζεηήο απφ ηελ νκάδα ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ [ΑΓ208] αλαθέξζεθε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα ζηελ Α θάζε, ελψ 

δχν καζεηέο [ΑΑ305, ΑΓ309] απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ θαίλεηαη λα κελ 

ζέινπλ ηηο θάξηεο εμφδνπ γηα απηφλ ηνλ ιφγν. Σέινο, ηξεηο καζεηέο, έλαο απφ ηελ νκάδα ησλ 

«δπλαηψλ» θαη δχν απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, αληίζηνηρα [ΑΑ203, ΑΓ214, 

ΒΑ303] δήισζαλ φηη ζέινπλ λα ζηακαηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, 

θάλνληαο αλαθνξά ζην φηη ηελ βξίζθνπλ θνπξαζηηθή. 

 

Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.75) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε φηη ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο 

δελ είλαη ελδηαθέξνπζα. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ΘΕ
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ζρεκαηίδνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ. Απηέο νη θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα 

νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο, (2) δπζθνιίεο ζηε δηφξζσζε, 

(3) εχξεζε θαη επεμήγεζε ησλ ιαζψλ, (4) δελ βνεζά θαη (5) άιιεο αηηηνινγήζεηο.  

 

Πίλαθαο 4.75 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Ση είλαη εθείλν πνπ θάλεη κε ελδηαθέξνπζα ηελ 

ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; 

ΜΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΤΑ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Γπζθνιίεο ζηελ επίιπζε 

ηεο άζθεζεο 
- - 

Α205, Β310, 

Γ211, Γ213, 

Γ215, Γ301, 

Γ302, Γ303, 

Γ304 

Γ204, Γ215, 

Γ306 

Γπζθνιίεο ζηε 

δηφξζσζε 
Α201 

Β203, Β212 

 

 

Β307 

 

 

Α307, Γ302, 

Β301, Γ205, 

Γ215 

Δχξεζε θαη επεμήγεζε 

ησλ ιαζψλ 
- 

Α214, 

Β104, Β212  
Γ214 

Α217, Α306, 

Α312, Γ214, 

Γ215 

Υξεζηκφηεηα  - - Β310 Α309 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο - 

Α102, 

Α103, 

Α112, 

Β104, Β109 

Γ310 Α215, Γ106 

 

ζνλ αθνξά ηελ πξψηε θαηεγνξία ησλ αηηηνινγήζεσλ ησλ καζεηψλ (δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε 

ηεο άζθεζεο), απηή αλαθέξζεθε κφλν απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο. Αλαιπηηθά, 

παξαηεξνχκε φηη νη καζεηέο πνπ δπζθνιεχηεθαλ λα επηιχζνπλ ηελ άζθεζε ζηελ εηεξν-

αμηνιφγεζε ήηαλ ηξηπιάζηνη ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ [ΑΑ205, ΑΒ310, ΑΓ211, 

ΑΓ213, ΑΓ215, ΑΓ301, ΑΓ302, ΑΓ303, ΑΓ304] παξά ζηε Β θάζε [ΒΓ204, ΒΓ215, ΒΓ306]. ΘΕ
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Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ησλ αηηηνινγήζεσλ αθνξά ζηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ε 

δηφξζσζε ησλ αζθήζεσλ ζηνπο καζεηέο. Σε ζπγθεθξηκέλε αηηηνιφγεζε επηθαιέζηεθε κφλν 

έλαο «δπλαηφο» καζεηήο ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ [ΑΑ201] ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ ε 

ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ δελ είλαη ελδηαθέξνπζα δηφηη «πξνθαιεί 

κπέξδεκα ζηε δηφξζσζε». ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ αθφκα δχν απφ ηνπο «δπλαηνχο» 

καζεηέο, νη νπνίνη θαίλεηαη λα αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηε δηφξζσζε ζηε Β θάζε ησλ 

παξεκβάζεσλ [ΒΒ203, ΒΒ212]. Αληίζηνηρα, ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

παξαηεξνχκε φηη κφλν έλαο καζεηήο απφ απηνχο αλαθέξζεθε ζε απηή ηε δπζθνιία ζηελ Α 

θάζε ησλ παξεκβάζεσλ [ΑΒ307], ελψ ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ απμάλεηαη θαηά 

ηέζζεξα ζηε Β θάζε [ΒΑ307, ΒΒ301, ΒΓ205, ΒΓ215, ΒΓ302]. Δηδηθφηεξα, νη ηξεηο 

ηειεπηαίνη απφ απηνχο δελ αλαθέξζεθαλ ζε νπνηαδήπνηε δπζθνιία πνπ πξνθαιεί ε δηφξζσζε 

ησλ αζθήζεσλ, αιιά έθαλαλ αλαθνξά ζην φηη ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ είλαη κε ελδηαθέξνπζα, δηφηη «πξέπεη λα ειέγμνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ». 

ζνλ αθνξά ηελ εχξεζε θαη ηελ επεμήγεζε ησλ ιαζψλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, 

παξαηεξνχκε φηη απφ ηελ νκάδα ησλ δπλαηψλ καζεηψλ κφλν ηξεηο [ΒΑ214, ΒΒ104, ΒΒ212] 

αλαθέξζεθαλ ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα θαη απηφ κφλν ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, απηφ ην θαηλφκελν παξαηεξήζεθε ζε ιίγν 

κεγαιχηεξν βαζκφ θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Δηδηθφηεξα, έλαο καζεηήο απφ 

απηνχο [ΑΓ214] αλέθεξε ζηελ Α θάζε φηη ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ 

είλαη κε ελδηαθέξνπζα «επεηδή πξέπεη λα θάηζεηο λα εμεγήζεηο ηνπ άιινπ ηα ιάζε ηνπ θαη 

πξέπεη λα ηα θαηαιάβεη απφ εζάο». ηε Β θάζε, νη «αδχλαηνη» καζεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα απμήζεθαλ θαηά πνιχ [ΒΑ217, ΒΑ306, ΒΑ312, ΒΓ214, 

ΒΓ215]. 

Αλαθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο έγηλε κφλν απφ δχν 

«αδχλαηνπο» καζεηέο, έλαλ ζε θάζε θάζε [ΑΒ310, ΒΑ309]. χκθσλα κε απηνχο ηνπο 

καζεηέο, ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ δελ είλαη ελδηαθέξνπζα, δηφηη δελ βνεζά. 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο αθνχζηεθαλ ηφζν απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ φζν 

θαη απφ απηή ησλ «αδχλαησλ». Οη «δπλαηνί» καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζηελ αλαζηάησζε πνπ 

πξνθαιείηαη ζηελ ηάμε [ΒΑ102], ζηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο 

[ΒΑ103], ζηελ πξνηίκεζή ηνπο πξνο ηηο θάξηεο εμφδνπ [ΒΑ112], ζηελ θνχξαζε [ΒΒ104] θαη 

ζηνλ ρξφλν πνπ παίξλεη ε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο [ΒΒ109]. Απηή ε δηαζπνξά ησλ 

απαληήζεσλ ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ παξαηεξείηαη κφλν ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο παξαηεξνχκε φηη έλαο καζεηήο απφ απηνχο [ΑΓ310] δήισζε 
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ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ φηη ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο είλαη κε ελδηαθέξνπζα 

ππνζηεξίδνληαο φηη «ν δηπιαλφο κνπ πήξε πην ςειφ βαζκφ. Έπξεπε λα δηνξζψζσ ηνπ Υ θαη 

δελ θαηαιάβαηλα ηα γξάκκαηα ηνπ θαη πήξε θαη πην ςειφ βαζκφ.» Χζηφζν, ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, έλαο καζεηήο απφ απηνχο [ΒΑ215] δελ ήμεξε λα αηηηνινγήζεη ηελ άπνςε ηνπ, 

ελψ άιινο έλαο αλέθεξε φηη «δελ ηνπ αξέζνπλ θαζφινπ ηα καζεκαηηθά» [ΒΓ106]. 

 

ζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, 

νη αηηηνινγήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο εκπίπηνπλ ζε έμη θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 4.76). 

Οη θαηεγνξίεο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ (1) επεμήγεζε ησλ ιαζψλ, (2) δχζθνιε δηφξζσζε, (3) 

βαζκνινγία, (4) επίιπζε αζθήζεσλ, (5) ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη (6) άιιεο αηηηνινγήζεηο. 

 

Πίλαθαο 4.76 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Ση είλαη εθείλν πνπ ζε δπζθνιεύεη ζηελ ηερληθή ηεο 

εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ; 

ΓΤΚΟΛΖ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Δπεμήγεζε ησλ ιαζψλ Α112, Γ107 

Α111, Α116, 

Α201, Α210, 

Α112, Α214, 

Β214, Γ102, 

Γ107 

Α205, Α311, 

Γ106, Γ206, 

Γ211 

Α215, Α217, 

Α307, Α309, 

Α312, Γ203, 

Γ206, Γ310, 

Γ215 

Γχζθνιε δηφξζσζε Α201 

Α216, Α201, 

Α116, Β109, 

Γ107 

Α307, Α311, 

Β301, Γ213, 

Γ310, Β307, 

Γ106, Γ301, 

Γ306 

Α304, Β301, 

Γ202, Γ213, 

Γ302, Γ303, 

Α202, Α205, 

Α217, Γ203, 

Γ310 

Βαζκνιφγεζε  
Γ107, Γ110, 

Γ114 
- Α205, Γ106 

Α213, Α306, 

Α312 

Δπίιπζε αζθήζεσλ - - 

Β310, Γ213, 

Γ215, Γ301, 

Γ303  

Α304, Γ216, 

Γ303, Γ306 ΘΕ
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Υξνλνβφξα 

δηαδηθαζία 
- - - 

Α202, Α312, 

Γ203, Γ211 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο - 
Α203, Α216, 

Α208 
- - 

 

Σν πην δχζθνιν ζεκείν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θαίλεηαη 

λα είλαη ε επεμήγεζε ησλ ιαζψλ κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην καζεζηαθφ 

επίπεδν ησλ καζεηψλ. ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ παξαηεξνχκε φηη κφλν δχν 

καζεηέο [ΑΑ112, ΑΓ107] αληηκεηψπηζαλ ηέηνηα δπζθνιία ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ. 

Χζηφζν, ζηε Β θάζε θαίλεηαη λα απμάλεηαη αξθεηά ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ ζε ελλέα 

[ΒΑ111, ΒΑ116, ΒΑ201, ΒΑ210, ΒΑ112, ΒΑ214, ΒΒ214, ΒΓ102, ΒΓ107]. Αχμεζε 

παξαηεξείηαη θαη ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, σζηφζν ζε απηή ηελ νκάδα ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ δπζθνιεχηεθαλ λα εμεγήζνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ηα ιάζε ηνπο 

είλαη αξθεηά κεγάινο θαη ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ. Δηδηθφηεξα, απφ πέληε καζεηέο 

[ΑΑ205, ΑΑ311, ΑΓ106, ΑΓ206, ΑΓ211] πνπ εμέθξαζαλ απφ ηελ αξρή ηε ζπγθεθξηκέλε 

δπζθνιία, έγηλαλ ελλέα ζηε Β θάζε [ΒΑ215, ΒΑ217, ΒΑ307, ΒΑ309, ΒΑ312, ΒΓ203, 

ΒΓ206, ΒΓ310, ΒΓ215]. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ θαηά ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ 

ηνπο, αθνξά ζηε δηφξζσζε ησλ αζθήζεσλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Έληνλε θαίλεηαη λα είλαη ε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ 

παξαηεξνχκε φηη κφλν έλαο καζεηήο ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ αληηκεησπίδεη δπζθνιία 

ζηε δηφξζσζε [ΑΑ201], ελψ ζηε Β θάζε ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ απμάλεηαη θαηά 

πέληε [ΒΑ216, ΒΑ116, ΒΒ109, ΒΓ107, ΒΑ201]. ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ν 

αξηζκφο απηψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ ηέηνηα δπζθνιία είλαη πεξίπνπ ίδηνο θαη ζηηο δχν θάζεηο κε 

ειάρηζηε αχμεζε ζηε Β θάζε: ελλέα ζηελ Α θάζε [ΑΑ307, ΑΑ311, ΑΒ301, ΑΓ213, ΑΓ310, 

ΑΒ307, ΑΓ106, ΑΓ301, ΑΓ306] θαη 11 ζηε Β θάζε [ΒΑ304, ΒΒ301, ΒΓ202, ΒΓ213, ΒΓ302, 

ΒΓ303, ΒΑ202, ΒΑ205, ΒΑ217, ΒΓ203, ΒΓ310]. Οη καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία αλέθεξαλ «κε κπέξδεςε ε δηφξζσζε» [ΑΑ201], «κε δπζθφιεςε λα βξσ ηα ιάζε 

ηνπ» [ΒΑ116], «δελ κπνξψ λα δηνξζψζσ ηνλ δηπιαλφ κνπ» [ΑΓ106]. 

Αθφκα έλα δήηεκα πνπ απαζρφιεζε ηφζν ηνπο «δπλαηνχο» φζν θαη ηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο αθνξά ζηελ βαζκνιφγεζε ηεο άζθεζεο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, ηξεηο απφ ηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο δπζθνιεχηεθαλ λα βαζκνινγήζνπλ ηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ζηελ Α θάζε 

ησλ παξεκβάζεσλ [ΑΓ107, ΑΓ110, ΑΓ114]. Απηφ, φκσο, θαίλεηαη λα μεπεξάζηεθε ζηε Β 
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θάζε ηεο έξεπλαο, εθφζνλ θαλέλαο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο δελ εμέθξαζε ηέηνηα 

δπζθνιία. Αληίζηνηρα, ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ θαίλεηαη φηη δχν απφ απηνχο 

[ΑΑ205, ΑΓ106] αληηκεηψπηζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία ζηελ Α θάζε, ελψ ζηε Β θάζε 

έγηλαλ ηξεηο [ΒΑ213, ΒΑ306, ΒΑ312] απηνί πνπ δπζθνιεχηεθαλ λα βαζκνινγήζνπλ ηνλ 

ζπκκαζεηή ηνπο.  

Γχν απφ ηηο θαηεγνξίεο ζρεκαηίζηεθαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, 

νη νπνίνη θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

ιχζνπλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα, πέληε απφ απηνχο [ΑΒ310, 

ΑΓ213, ΑΓ215, ΑΓ301, ΑΓ303] δπζθνιεχηεθαλ λα επηιχζνπλ ηελ άζθεζε ζηελ Α θάζε ησλ 

παξεκβάζεσλ, ελψ ν αξηζκφο απηφο κεηψλεηαη θαηά έλα ζηε Β θάζε [ΒΑ304, ΒΓ216, ΒΓ303, 

ΒΓ306].  

Δπηπιένλ, ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ηέζζεξηο καζεηέο [ΒΑ202, ΒΑ312, ΒΓ203, 

ΒΓ211] απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ εμέθξαζαλ δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θάλνληαο αλαθνξά ζηνλ παξάγνληα 

«ρξφλν». πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο απηνί αλέθεξαλ φηη ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο 

είλαη δχζθνιε δηφηη «παίξλεη ρξφλν» [ΒΑ202, ΒΑ312, ΒΓ203, ΒΓ211] θαη «είλαη πνιιά» 

[ΒΓ211] απηά πνπ δεηά. 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη «κπνξεί λα κελ αξέζεη ζηνλ άιινλ λα βιέπεη ν 

άιινο ην θπιιάδην ηνπ» [ΒΑ203], «ε δπζθνιία ηεο ηερληθήο εμαξηάηαη απφ ηελ έλλνηα» 

[ΒΑ216] θαη «γίλεηαη θαζαξία» θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο [ΒΑ208]. 

 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.77) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε 

ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, 

νη αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ εθηά δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) δελ βνεζά, (2) δπζθνιίεο, (3) βνήζεηα απφ 

καζεηή, (4) βνήζεηα απφ εθπαηδεπηηθφ, (5) ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο, (6) κε ελδηαθέξνπζα/ 

θνπξαζηηθή θαη (7) άιιεο αηηηνινγήζεηο.  
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Πίλαθαο 4.77 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Γηαηί λα ζηακαηήζεη λα εθαξκόδεηαη ε ηερληθή ηεο 

εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ; 

ΝΑ ΣΑΜΑΣΖΔΗ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Υξεζηκφηεηα - 
Α112, Α201, 

Α208 

Α315, Β307, 

Β310, Γ204, 

Γ215, Γ306 

Α217, Α309, 

Β301, Γ206, 

Γ213  

Γπζθνιίεο  Α201 - 

Β301, Β307, 

Γ106, Γ215, 

Γ303, Γ306 

Α215, Α217, 

Α312, Γ310, 

Α312 

Βνήζεηα απφ καζεηή - Α201, Β109 - Γ206, Γ214 

Βνήζεηα απφ 

εθπαηδεπηηθφ 
Α112, Α214 

Α201, Α104, 

Α214 
Γ206 - 

πλαηζζεκαηηθφο 

ηνκέαο 
Α214 Α104 Γ202, Γ310 

Α311, Γ302, 

Α307, Γ215 

Με ελδηαθέξνπζα/ 

θνπξαζηηθή 
- 

Α104, Β109, 

Β203, Α214 
Β307 

Α215, Γ310, 

Α306, Α312, 

Β302 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο  - - 
Γ213, Γ301, 

Α315 
Γ205 

 

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη απφ ηηο δχν νκάδεο έρνπλ σο 

θξηηήξην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη. πγθεθξηκέλα, ηελ ίδηα άπνςε 

ζπκκεξίζηεθαλ ηξεηο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [ΒΑ112, ΒΑ201, ΒΑ208] κφλν ζηε Β 

θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ζπλνιηθά 11 απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, έμη ζηελ Α θάζε 

[ΑΑ315, ΑΒ307, ΑΒ310, ΑΓ204, ΑΓ215, ΑΓ306] θαη πέληε ζηε Β θάζε [ΒΑ217, ΒΑ309, 

ΒΒ301, ΒΓ206, ΒΓ213] ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ 

είλαη έληνλεο. Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ, απηνί ηζρπξίζηεθαλ φηη 

«πξνηηκνχλ ηηο θάξηεο εηζφδνπ, δελ ρξεηάδνληαη θαη ηα δχν» [ΒΑ112], φηη «δελ βνεζά» 

[ΒΑ201] θαη φηη «δελ έρεη θάπνηα δηαθνξά. Έρνπκε ηα άιια» [ΒΑ208]. Απφ ηνπο ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



257 

«αδχλαηνπο» καζεηέο, απηνί δήισζαλ φηη ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο δελ 

ηνπο βνεζά, ελψ έλαο απφ απηνχο δήισζε ραξαθηεξηζηηθά ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

λα ζηακαηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή «γηαηί φηαλ ην παίξλσ εγψ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, 

κπεξδεχνκαη απφ ηα ιάζε πνπ θάλνπλ» [ΑΓ204].  

ρεηηθά κε ηε δπζθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ 

καζεηψλ, απηφ απνηέιεζε θξηηήξην θπξίσο γηα ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, εθφζνλ κφλν έλαο 

απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο αλαθέξζεθε ζε απηφ [ΑΑ201], ππνζηεξίδνληαο φηη ε 

αληαιιαγή πξνθαιεί κπέξδεκα ζηε δηφξζσζε. Απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, έμη 

απφ απηνχο [ΑΒ301, ΑΒ307, ΑΓ106, ΑΓ215, ΑΓ303, ΑΓ306] δήισζαλ ζηελ Α θάζε φηη «δελ 

μέξσ πνην είλαη ζσζηφ θαη πνην είλαη ιάζνο» [ΑΒ301], «δελ κπνξψ λα αμηνινγψ ηνπο 

άιινπο» [ΑΓ106], «είλαη ιίγν δχζθνιν λα δηνξζψλεηο, γηαηί δελ μέξσ αθξηβψο πνχ έθαλε 

ιάζνο» [ΑΓ306]. ηε Β θάζε, νη καζεηέο απηνί κεηψλνληαη θαηά δχν [ΒΑ215, ΒΑ217, 

ΒΑ312, ΒΓ310], αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «είλαη δχζθνιν λα εμεγάο ηνπ άιινπ» 

[ΒΑ312], «δελ είκαη επηζηήκνλαο λα ηα θαηαιάβσ απηά» [ΒΓ310], θαζψο επίζεο 

ππνζηεξίρζεθε φηη πξνθαιεί κπέξδεκα κεηαμχ ησλ καζεηψλ [ΒΑ217]. 

Οη επφκελεο δχν θαηεγνξίεο απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ [(3) βνήζεηα απφ καζεηή θαη 

(4) βνήζεηα απφ εθπαηδεπηηθφ] δείρλνπλ ηελ πξνηίκεζε ησλ καζεηψλ πξνο ηε βνήζεηα πνπ 

παξέρεηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ παξά απφ ηνπο ίδηνπο.  

Σε ξεηή πξνηίκεζε ηνπο πξνο ηε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ εμέθξαζαλ ζπλνιηθά πέληε 

καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» [ΑΑ112, ΑΑ214, ΒΑ201, ΒΑ104, ΒΑ214], ελψ κφλν 

έλαο καζεηήο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» [ΑΓ206] ζπκκεξίζηεθε ηε ζπγθεθξηκέλε 

άπνςε. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ήηαλ «κπνξεί λα κελ θαηαθέξεη ν 

ζπκκαζεηήο κνπ λα κνπ εμεγήζεη, ελψ ε δαζθάια ζίγνπξα ζα θαηαθέξεη πην εχθνια λα κνπ 

ην εμεγήζεη θαη ζα πξνηηκνχζα λα ηε ζηακαηήζεη» [ΑΑ112], «πξνηηκψ ε δαζθάια κε ηα δηθά 

ηεο ιφγηα» [ΑΑ214], «κπνξεί λα καο εμεγήζεη ε δαζθάια, δελ είλαη αλάγθε λα καο εμεγήζεη 

ν δηπιαλφο καο» [ΒΑ214]. Σα αθξηβή ιφγηα ηνπ «αδχλαηνπ» καζεηή γηα ηελ άπνςε λα 

ζηακαηήζεη ε εηεξν-αμηνιφγεζε ζηελ ηάμε ηνπο ήηαλ «κε ηελ θαζεγήηξηα κπνξείο λα 

θαηαιάβεηο πεξηζζφηεξν ηη έθαλεο ιάζνο, παξά κε ην ζπκκαζεηή ζνπ. Μπνξεί λα ζνπ ην 

εμεγήζεη θαιχηεξα ε θαζεγήηξηα.» [ΑΓ206].Αθφκα κηα θαηεγνξία πνπ δείρλεη ηελ πξνηίκεζε 

ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά δχν απφ ηηο 

αηηηνινγήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ [ΒΑ201, ΒΒ109] θαη δχν [ΒΓ206, ΒΓ214] απφ ηελ 

νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ κφλν ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πγθεθξηκέλα, ν έλαο 

απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο αλέθεξε φηη «δελ θάλνπλ (αλαθέξεηαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηεο) 
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ζσζηά ζρφιηα» [ΒΒ109], ελψ νη «αδχλαηνη» καζεηέο αλέθεξαλ φηη «κπνξεί θάπνηνο πνπ είλαη 

πην αδχλαηνο καζεηήο λα κελ κπνξεί λα εμεγήζεη ηα ιάζε πνπ έθαλε ν ζπκκαζεηήο ηνπ» 

[ΒΓ206] θαη «δελ μέξεηο ηη λα ηνπ γξάςεηο γηα λα ην θαηαιάβεη» [ΒΓ214]. 

Αξθεηνί είλαη επίζεο νη καζεηέο πνπ αλέθεξαλ λα ζηακαηήζεη ε ηερληθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο ιφγσ ηνπ φηη δελ ηελ βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα. Απηφ ζπκβαίλεη θαη 

ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, εθφζνλ ηέζζεξηο «δπλαηνί» [ΒΑ104, Β109, ΒΒ203, ΒΑ214] θαη έμη 

«αδχλαηνη» καζεηέο [ΑΒ307, ΒΑ215, Γ310, ΒΑ306, ΒΑ312, ΒΒ302] έθαλαλ αλαθνξά ζην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο βξίζθεηαη ζην φηη νη «δπλαηνί» 

καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα κφλν ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

ζε αληίζεζε κε ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε απηφλ θαη ζηηο δχν θάζεηο 

ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο, γηα ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, 

βξίζθεηαη ζην φηη ν αξηζκφο απηψλ πνπ βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ πεληαπιαζηάζηεθε ζηε Β θάζε. Αλαιπηηθφηεξα, έλαο απφ ηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο αλέθεξε φηη «είλαη θνπξαζηηθφ λα δηνξζψλεηο ηα ιάζε ηνπ ζπκκαζεηή 

ζνπ θαη λα ηνπ ηα εμεγάο θαη κεηά λα ζνπ ηα εμεγά» [ΒΑ214], ελψ ηξείο απφ ηελ νκάδα ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ ππνζηήξημαλ φηη ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο είλαη θνπξαζηηθή 

[ΒΑ306, ΒΑ312, ΒΒ302]. 

Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο ησλ καζεηψλ είλαη αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη 

λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο 

κεηαμχ καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ, 

έλαο απφ απηνχο δήισζε φηη δελ ηνπο αξέζεηο ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζε θάζε θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ [ΑΑ214, ΒΑ104, αληίζηνηρα]. Αληίζεηα, απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ, δχν απφ απηνχο ζηελ Α θάζε [ΑΓ202, ΑΓ310] αλαθέξζεθαλ ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ 

ηνκέα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςή ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ ελφο 

απφ απηνχο, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ζέιεη λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε εηεξν-

αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ «γηαηί ζηνπο πην πνιινχο δελ αξέζεη θαη δελ ζέινπλ νη άιινη λα 

βιέπνπλ ηα ιάζε ηνπο. Να βιέπεη ν δηπιαλφο ηνπο ηα ιάζε ηνπο. ε θάπνηνπο δελ αξέζεη.» 

[ΑΓ202]. ηε Β θάζε, ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ δηπιαζηάδεηαη [ΒΑ307, ΒΑ311, ΒΓ215, 

ΒΓ302], ππνζηεξίδνληαο φηη «δελ ηνπο αξέζεη» [ΒΑ307, ΒΓ215] ή φηη ζέινπλ λα ζηακαηήζεη 

λα εθαξκφδεηαη ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο «επεηδή θάπνηεο θνξέο 

ν δηπιαλφο ηνπο παίξλεη πην ςειφ βαζκφ θαη ηνπο θνξντδεχεη» [ΒΑ307]. Ζ ρακειή 

απηνπεπνίζεζε απηψλ ησλ καζεηψλ είλαη εκθαλήο ζηελ αηηηνιφγεζε ελφο ν καζεηήο, ν νπνίν 

δήισζε ραξαθηεξηζηηθά φηη «λνκίδσ πσο ζα θάλσ θάηη ιάζνο θαη ζα ηα πσ ιάζνο» [ΒΓ302]. 
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Άιιεο αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ κφλν απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, 

φπνπ ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, δχν απφ απηνχο [ΑΓ213, ΑΓ301] δελ ήμεξαλ γηα πνην 

ιφγν ήζειαλ λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε ηνπο, 

ελψ έλαο απφ απηνχο [ΑΑ315] δήισζε φηη «δελ ηελ θάλνπλ φπσο πξέπεη». Παξφκνηα άπνςε 

ζπκκεξίζηεθε αθφκα έλαο καζεηήο [ΒΓ205] ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, αλαθέξνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά φηη «δελ γίλεηαη ζνβαξά», ελλνψληαο φηη δελ ηελ ιακβάλνπλ ηφζν ζνβαξά 

ππφςε νη καζεηέο, ψζηε λα ηελ εθαξκφδνπλ ζσζηά. 

 

Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο απηό-αμηνιόγεζεο 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.78) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε φηη ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο 

είλαη κε ελδηαθέξνπζα. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ 

ζρεκαηίδνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ. Απηέο νη θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα 

νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) δελ βνεζά, (2) δπζθνιίεο, (3) ν ρξφλνο πνπ γίλεηαη, (4) 

εηιηθξίλεηα/ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο θαη (5) άιιεο αηηηνινγήζεηο.  

 

Πίλαθαο 4.78 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Ση είλαη εθείλν πνπ θάλεη κε ελδηαθέξνπζα ηελ 

ηερληθή ηεο απηό-αμηνιόγεζεο; 
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Αλαιπηηθά, πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ιφγσ ηνπ φηη δελ ηνπο βνεζά λα θαηαλνήζνπλ ην κάζεκα θαιχηεξα. 

ζνλ αθνξά ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ, παξαηεξνχκε φηη θαλέλαο απφ απηνχο δελ 

αλαθέξεη ξεηά φηη ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο δελ βνεζά. Χζηφζν, δχν καζεηέο απφ 

απηνχο αλέθεξαλ ζε θάζε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή είλαη κε 

ελδηαθέξνπζα δηφηη είλαη ίδηα κε ηηο πξνεγνχκελεο ηερληθέο [ΑΑ104, ΑΑ209, ΒΓ104, ΒΓ109]. 

Αληίζηνηρα, ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο θαίλεηαη φηη πέληε απφ απηνχο, ηξεηο ζηελ Α θάζε 

[ΑΒ301, ΑΒ310, ΑΓ202] θαη δχν ζηε Β θάζε [ΒΒ301, ΒΒ310], αλαθέξνπλ ξεηά φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ βνεζά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

πνπ δηδάζθεηαη. Έκκεζα, φκσο, αθφκα ηξεηο καζεηέο ζηελ Α θάζε απφ ηελ νκάδα ησλ 

«αδχλαησλ» [ΑΑ306, ΑΓ308, ΑΓ205] ζηήξημαλ ηελ άπνςε ηνπο ζην φηη ε ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο δελ βνεζά, ελψ ζηε Β θάζε αθφκα δχν καζεηέο [ΒΑ303, ΒΓ304]. Μεηαμχ 

απηψλ ησλ καζεηψλ, δχν αλέθεξαλ φηη «ηαλ θάλεηο ηα άιια ζσζηά θαη ηα μέξεηο φια, ζα 

βάδεηο ζε φια πνιχ θαιά..» [ΒΓ304] θαη «Αλ ζέιεηο ξσηάο θαη ηελ θαζεγήηξηα» [ΑΓ205]. 

ζνλ αθνξά ζηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, θαίλεηαη 

φηη κφλν δχν απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο [Β109, Β212] θαη απηφ 

αλαθέξζεθε κφλν ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη απφ δχν καζεηέο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ 

ίδηα ηάμε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν πξψηνο καζεηήο βξίζθεη πην εχθνιν λα εληνπίζεη ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ φηαλ ιχλεη αζθήζεηο [Δίλαη πην εχθνιν λα θάλεο αζθήζεηο θαη λα ην βιέπεηο αο 

πνχκε φηη «εδψ δπζθνιεχνκαη»], ελψ ν άιινο καζεηήο δπζθνιεχεηαη λα απνθαζίζεη, ψζηε λα 

ζπκπιεξψζεη ηνλ πίλαθα ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. Οη ππφινηπνη καζεηέο πνπ εληάρζεθαλ ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία, πξνέξρνληαη απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ θαη απηνί 

αλαθέξζεθαλ ζε δπζθνιίεο ζηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο, ζην φηη κπνξεί λα κελ μέξνπλ αλ ηα θαηάιαβαλ ή φρη θαη ζην φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ρξεηάδεηαη ζθέςε. πγθεθξηκέλα, ηξεηο καζεηέο (ζε θάζε θάζε) απφ 

ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ αλαθέξζεθαλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ ηνπο πξνθαιεί ε 

ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο [ΑΑ315, ΑΓ206, ΑΓ301, ΒΓ202, ΒΓ205, ΒΓ106]. 

Οξηζκέλνη καζεηέο, ηφζν απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ [ΒΒ106, ΒΒ111] 

φζν θαη απφ απηή ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ [ΒΓ215] αλαθέξζεθαλ ζηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

γίλεηαη ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη πσο απηφ ηελ θάλεη κε ελδηαθέξνπζα. 

Δηδηθφηεξα, απφ απηνχο ηνπο καζεηέο αλαθέξζεθαλ νη εμήο αηηηνινγήζεηο: «Μαο ην δίλεη 

πάληα ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο θαη είκαζηε πνιχ θνπξαζκέλνη…» [ΒΒ106], «ην ηέινο 

βαξηέκαη λα γξάθσ θάπνηα πξάγκαηα.» [ΒΒ111] θαη «Ήηαλ ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. 
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Βηαδφκαζηε λα θχγνπκε.» [ΒΓ215]. Απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη φηη θαη νη ηξεηο καζεηέο 

αλαθέξζεθαλ ζηνλ παξάγνληα ρξφλν κφλν ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Δπίζεο, βιέπνπκε 

φηη ν αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα είλαη 

ειάρηζηα κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ παξάγνληα «εηιηθξίλεηα» ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαίλεηαη 

φηη ηα ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν εληνπίδεηαη θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, αιιά κφλν απφ 

έλαλ καζεηή ζηελ θαζεκηά. Δηδηθφηεξα, απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ αλαθέξζεθε, 

κφλν ζηελ Α θάζε, φηη «θαλέλαο δελ έβαιε φηη δελ θαηάιαβε ηίπνηε, δελ βάδνπλ εθείλν πνπ 

θαηάιαβαλ» [ΑΒ212], ελψ απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ππνζηεξίρζεθε ζηε Β 

θάζε φηη «ληξέπνκαη λα γξάςσ ηε ζσζηή απάληεζε φηη φλησο δελ μέξσ» [ΒΓ106]. 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ζρεηηθά κε ην φηη ε ηερληθή ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη κε ελδηαθέξνπζα, ππνζηεξίδνπλ φηη «βαξηέκαη λα κπαίλσ ζηε 

δηαδηθαζία λα ζθέθηνκαη αλ ηα θαηάιαβα ή φρη» [ΒΓ310] θαη «είλαη θνπξαζηηθφ λα δηαβάδσ, 

λα γξάθσ…» [ΒΓ215]. Αληίζηνηρα, απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ, θάπνηνη απφ 

απηνχο αλέθεξαλ φηη πξνηηκνχλ λα εθθξάδνπλ πξνθνξηθά ηηο απνξίεο ηνπο παξά λα ηηο 

γξάθνπλ [ΒΒ111, ΒΒ214], ελψ θάπνηνη άιινη ππνζηήξημαλ φηη ν πίλαθαο ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο πεξηέρεη πνιιά ιφγηα [ΒΑ209, ΒΒ214].  

 

ζνλ αθνξά ζηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, νη αηηηνινγήζεηο 

πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο εκπίπηνπλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 4.79). Οη θαηεγνξίεο 

απηέο αλαθέξνληαη ζηε (1) ιήςε απφθαζεο, (2) καζεκαηηθφ πεξηερφκελν θαη (3) εηιηθξίλεηα. 

 

Πίλαθαο 4.79 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Ση είλαη εθείλν πνπ ζε δπζθνιεύεη ζηελ ηερληθή ηεο 

απηό-αμηνιόγεζεο; 

ΓΤΚΟΛΖ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Λήςε απφθαζεο 
Γ114, Α216, 

Β212 

Α111, Β109, 

Β212, Γ103, 

Γ107 

Α312, 

Α315, Γ301, 

Γ310 

Α304, Α309, 

Γ106, Γ205, 

Γ206, Γ301 

Μαζεκαηηθφ 

πεξηερφκελν 
Α110 Α111, Γ103 Γ206 

Α202, Α206, 

Α301, Α304, ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



262 

Γ205, Γ212 

Δηιηθξίλεηα  Α112 - - - 

 

Δηδηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δπζθνιεχνληαη ζην λα 

απνθαζίζνπλ θαηά πφζν θαηάιαβαλ ή φρη ην πεξηερφκελν πνπ δηδάρηεθαλ, έηζη δελ κπνξνχλ 

κε ζηγνπξηά λα αμηνινγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Απηφ ην θαηλφκελν ζπκβαίλεη θαη ζηηο δχν 

νκάδεο καζεηψλ, σζηφζν παξαηεξείηαη ιίγν ζπρλφηεξα ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα καζεηψλ θαίλεηαη φηη απηνί πνπ αληηκεηψπηζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

δπζθνιία ζηε Β θάζε ησλ παξεκβάζεσλ είλαη πεξηζζφηεξνη [ΒΑ304, ΒΑ309, ΒΓ106, ΒΓ205, 

ΒΓ206, ΒΓ301] απφ απηνχο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε απηή ηε δπζθνιία ζηελ Α θάζε [ΑΑ312, 

ΑΑ315, ΑΓ301, ΑΓ310]. Οη «δπλαηνί» καζεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δπζθνιία είλαη ιηγφηεξνη ηφζν ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ [ΑΓ114, ΑΑ216, ΑΒ212] φζν 

θαη ζηε Β θάζε [ΒΑ111, ΒΒ109, ΒΒ212, ΒΓ103, ΒΓ107]. Χζηφζν, θαη ζηηο νκάδεο καζεηψλ 

θαίλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ δπζθνιεχηεθαλ λα απνθαζίζνπλ θαηά πφζν 

θαηάιαβαλ ην πεξηερφκελν πνπ δηδάρηεθαλ ή φρη, απμήζεθε ζηε Β θάζε ησλ παξεκβάζεσλ.  

Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο λα 

αμηνινγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ιφγσ ησλ καζεκαηηθψλ φξσλ πνπ πξέπεη λα ζπκνχληαη, ησλ 

καζεκαηηθψλ ηχπσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάρηεθαλ. Απφ ηνπο «δπλαηνχο» 

καζεηέο, κφλν ηξεηο [ΑΑ110, ΒΑ111, ΒΓ103] αλαθέξζεθαλ ζε απηή ηε δπζθνιία, ελψ νη 

«αδχλαηνη» καζεηέο ήηαλ ζπγθξηηηθά δηπιάζηνη [ΑΓ206, ΒΑ202, ΒΑ206, ΒΑ301, ΒΑ304, 

ΒΓ205, ΒΓ212] απφ ηνπο «δπλαηνχο». ε ζχγθξηζε κε ηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ 

παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

καζεκαηηθνχο φξνπο πνπ δηδάρηεθαλ, απμήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ θπξίσο ζηελ νκάδα ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ.  

ρεηηθά κε ηελ εηιηθξίλεηα ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, κφλν έλαο απφ ηνπο καζεηέο 

αλαθέξζεθε ζε απηήλ [ΑΑ112], ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ. χκθσλα κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή «ζηελ αξρή ήηαλ ιίγν δχζθνιε γηαηί, ιεο 

"λα βάιεηο ηψξα θαζφινπ ή ζα βάιεηο πνιχ θαιά;" Απηφ κε ηε καθία λα ζνπ ην πσ έηζη. 

Αιιά κεηά θαηαιαβαίλεηο φηη δελ ζα θεξδίζεηο θαη θάηη αλ βάιεηο εθεί πνπ ζέιεηο ιίγν λα 

βάιεηο πνιχ θαιά, γηαηί είλαη γηα ην δηθφ ζνπ θαιφ. Άξα, κεηά εληάμεη ήηαλ κηα ραξά.». Απηφ 

ζπλέβε κφλν ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ.  
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ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.80) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε 

ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε ηνπο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο 

ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) δελ βνεζά, (2) δπζθνιίεο, (3) εηιηθξίλεηα, (4) κε ελδηαθέξνπζα θαη 

(5) άιιεο αηηηνινγήζεηο.  

 

Πίλαθαο 4.80 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Γηαηί λα ζηακαηήζεη λα εθαξκόδεηαη ε ηερληθή ηεο 

απηό-αμηνιόγεζεο; 

ΝΑ ΣΑΜΑΣΖΔΗ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Υξεζηκφηεηα  

Α110, Α114, 

Α116, Β109, 

Γ114 

Α105, Α209, 

Β106, Β212, 

Β214, Γ105, 

Γ109 

Α301, Α303, 

Β301, Β310, 

Γ202, Γ205, 

Γ307  

Α217, Α303, 

Α311, Β301, 

Β310, Γ202 

Γπζθνιία Α114, Β212 - Α315 
Α301, Α303, 

Γ205 

Δηιηθξίλεηα  Γ105, Γ114 Γ113 - Γ304 

Με ελδηαθέξνπζα Α105, Β212 Β106 Γ307 Α309, Γ304 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο - 
Β109, Γ113, 

Β214 
- Γ106 

 

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη απφ ηηο δχν νκάδεο έρνπλ σο 

θξηηήξην γηα ηε κε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ. πγθεθξηκέλα, ηελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίζηεθαλ ζπλνιηθά 12 

απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [ΑΑ110, ΑΑ114, ΑΑ116, ΑΒ109, ΑΓ114, ΒΑ105, ΒΑ209, 

ΒΒ106, ΒΒ212, ΒΒ214, ΒΓ105, ΒΓ109] θαη 13 απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο [ΑΑ301, 

ΑΑ303, ΑΒ301, ΑΒ310, ΑΓ202, ΑΓ205, ΑΓ307, ΒΑ217, ΒΑ303, ΒΑ311, ΒΒ301, ΒΒ310, 

ΒΓ202] θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ είλαη πνιχ κηθξέο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ απαληήζεσλ αλάκεζα ζηηο 

δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. ΘΕ
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ρεηηθά κε ηε δπζθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, απηφ 

απνηέιεζε θξηηήξην θπξίσο γηα ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο [ΑΑ315, ΒΑ301, ΒΑ303, ΒΓ205], 

ελψ κφλν δχν απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζε απηήλ [ΑΑ114, ΑΒ212]. ε 

ζρέζε κε ηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ, παξαηεξνχκε φηη ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο, ε 

δπζθνιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο εκθαλίδεηαη κφλν ζηελ Α θάζε. Αληίζηνηρα, ζηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηε 

δπζθνιία ηεο ηερληθήο, απμάλεηαη ζηε Β θάζε.  

Αληίζεηα, ην θξηηήξην ηεο εηιηθξίλεηαο θαίλεηαη λα απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο ζηελ Α θάζε [ΑΓ105, ΑΓ114, ΒΓ113] παξά ηνπο «αδχλαηνπο», εθφζνλ 

κφλν έλαο «αδχλαηνο» καζεηήο [ΒΓ304] ζηε Β θάζε αλαθέξζεθε ζε απηφ ην θξηηήξην.  

Αξθεηνί είλαη επίζεο νη καζεηέο πνπ αλέθεξαλ λα ζηακαηήζεη ε ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο ιφγσ ηνπ φηη ηελ βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα. Απηφ ζπκβαίλεη εμίζνπ θαη ζηηο 

δχν νκάδεο καζεηψλ, εθφζνλ ηξεηο «δπλαηνί» [ΑΑ105, ΑΒ212, ΒΒ106] θαη ηξεηο «αδχλαηνη» 

καζεηέο [ΑΓ307, ΒΑ309, ΒΓ304] αλαθέξζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Ζ δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο βξίζθεηαη ζην φηη ν αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα κεηψζεθε ζηε Β θάζε, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ απμήζεθε ζηε Β θάζε. 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο, νη νπνίεο εθθξάζηεθαλ θπξίσο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο 

ζηε Β θάζε, ππνζηεξίδνπλ φηη νη θάξηεο εμφδνπ είλαη πην ζεκαληηθέο [ΒΒ214], ελψ άιινη 

ππνζηεξίδνπλ φηη πξνηηκνχλ λα επηιχνπλ αζθήζεηο [ΒΒ109, ΒΓ113]. Αληίζηνηρα, απφ ηελ 

νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, έλαο απφ απηνχο ππνζηήξημε ηελ απάληεζή ηνπ ζηε Β θάζε 

κε ηελ αηηηνινγία φηη δελ ηνπ αξέζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή [ΒΓ106]. 

 

Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.81) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε φηη ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο είλαη κε ελδηαθέξνπζα. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη 

αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ. 

Απηέο νη θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) αλαηξνθνδφηεζε απφ 

εθπαηδεπηηθφ, (2) θαηαλφεζε, (3) δελ βνεζά θαη (4) άιιεο αηηηνινγήζεηο.  
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Πίλαθαο 4.81 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Ση είλαη εθείλν πνπ θάλεη κε ελδηαθέξνπζα ηελ 

ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; 

ΜΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΤΑ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Πξνηίκεζε γηα 

αλαηξνθνδφηεζε απφ 

εθπαηδεπηηθφ 

Α216 
Γ101, Α104, 

Γ105 

Α217, Β310, 

Γ204, Γ205, 

Γ206, Γ306 

Γ302, Α307, 

Γ307, Γ309 

Καηαλφεζε  Γ113 

Γ111, Γ113, 

Α201, Α208, 

Α216 

- Α206, Γ212 

Υξεζηκφηεηα - - - 

Γ305, Γ310, 

Α217, Α307, 

Γ204, Γ206 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο - 
Α106, Α208 

Α116, Α203 
Α206, Β301 

Α303, Γ106, 

Γ303 

 

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, θπξίσο απφ ηελ νκάδα ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ, πξνηηκνχλ λα παίξλνπλ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

παξά απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, γη‘ απηφ ηνλ ιφγν βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή 

ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ Α θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ έμη απφ απηνχο ηνπο καζεηέο [ΑΑ217, ΑΒ310, ΑΓ204, ΑΓ205, ΑΓ206, ΑΓ306] 

εμέθξαζαλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπο, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά 

«πξνηηκψ λα κνπ ηα εμεγά ε θαζεγήηξηα» [ΑΑ217], «ηα μέξεη θαιχηεξα ε θαζεγήηξηα» 

[ΑΒ310], «κπνξεί απηά πνπ ζα καο πεη ν ζπκκαζεηήο καο λα κελ ηα θαηαιάβνπκε ηφζν θαιά 

φπσο λα καο ηα πεη ε δαζθάια» [ΑΓ204], «λνκίδσ είλαη θαιχηεξα λα εμεγά ε θαζεγήηξηα 

πεξηζζφηεξν» [ΑΓ206],  «πξνηηκψ λα κνπ ην εμεγά ε θαζεγήηξηα πνπ μέξεη θαη πην θαιά» 

[ΑΓ306] ή έλαο καζεηήο θαίλεηαη λα κελ ππνινγίδεη ηε γλψκε εθείλνπ πνπ ζα εμεγήζεη θαη 

δελ ζα ηνλ αθνχζεη [ΑΓ205]. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ κεηψλεηαη ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη γίλεηαη ν κηζφο [ΒΑ307, ΒΓ307, ΒΓ309]. Μεξηθά παξαδείγκαηα 

απαληήζεσλ απηψλ ησλ καζεηψλ ήηαλ «πξνηηκψ λα εμεγά απεπζείαο ε θαζεγήηξηα, δηφηη 

κπνξεί λα είλαη ιάζνο απηφ πνπ εμεγά ν καζεηήο» [ΒΓ307] θαη «βαξηέκαη, επεηδή ε ΘΕ
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θαζεγήηξηα ηα εμεγά πην θαιά» [ΒΓ309]. Αληίζεηα, απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ, 

κφλν δχν απφ απηνί ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ έδεημαλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο πξνο ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ, αλαθέξνληαο «φηαλ εμεγά ε δαζθάια ζα δψζεηο 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή» [ΒΑ104] θαη «επεηδή δίλνπκε πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην ζα πεη ν 

θαζεγεηήο» [ΒΓ105]. 

Καηά αλάινγν ηξφπν, νξηζκέλνη καζεηέο εμέθξαζαλ ηελ αξλεηηθή ηνπο άπνςε πξνο 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Απφ ηελ νκάδα ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ ζπλνιηθά δχν απφ απηνχο εμέθξαζαλ ηέηνηα άπνςε, έλαο ζηελ Α θάζε 

ησλ ζπλεληεχμεσλ [ΑΑ216] θαη έλαο ζηε Β θάζε [ΒΓ101]. Σα αθξηβή ιφγηα απηψλ ησλ 

καζεηψλ ήηαλ «αλ εγψ δελ μέξσ ηη ζεκαίλεη θαη εθείλνο πνπ έβαιε ε δαζθάια λα κνπ πεη θαη 

κνπ ηα εμεγά θαη δελ κνπ ηα εμεγήζεη ζσζηά, ηφηε λαη, ζα βαξεζψ, γηαηί δελ ηα μέξεη θαη ζα 

κε κπεξδέςεη εκέλα πεξηζζφηεξν» [ΑΑ216] θαη «κπνξεί λα κελ ηα πεη ζσζηά, λα ην μέξεη 

αιιά λα κελ ην πεη ζσζηά» [ΒΓ101]. Μφλνο έλαο καζεηήο [ΒΓ302] απφ ηελ νκάδα ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ εμέθξαζε παξφκνηα άπνςε θαη απηφ ζπλέβε ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Απηφο ν καζεηήο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ καζεηή πνπ δίλεη 

αλαηξνθνδφηεζε φηη «κπνξεί λα ηα κπεξδέςεη». 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ 

ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνπο καζεηέο αλαθνξηθά κε ην αλ είλαη ελδηαθέξνπζα ή φρη ε ηερληθή 

ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο. ε απηή ηελ θαηεγνξία, θαίλεηαη φηη έλαο 

καζεηήο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» [ΑΓ113] βξίζθεη κε ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή φηαλ έρεη θαηαλνήζεη ην καζεκαηηθφ πεξηερφκελν πνπ δηδάζθεηαη. Σελ ίδηα άπνςε 

ζπκκεξίδνληαη αθφκα δχν καζεηέο [ΒΓ111, ΒΓ113] απηήο ηεο νκάδαο ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. χκθσλα κε απηνχο ηνπο καζεηέο «φηαλ ην θαηάιαβεο δελ ζα δψζεηο ηφζε 

πνιιή ζεκαζία» [ΒΓ111] θαη «φηαλ έρσ λα θάλσ θάηη άιιν… ελλνψ, φηαλ έρσ θάηη θαη ζα 

κηινχλ νη άιινη, αιιά εγψ ην θαηάιαβα, ζα μαλαδηαβάζσ απηφ πνπ έγξαςα» [ΒΓ113]. ε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ αθφκα ηέζζεξηο καζεηέο [ΒΑ201, ΒΓ111, ΒΑ208, ΒΑ216] απφ 

ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ», νη νπνίνη ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ αλέθεξαλ 

ραξαθηεξηζηηθά «δελ θαηαιαβαίλσ. Ο θαζέλαο ην θάλεη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν» [ΒΑ201], «ν 

άιινο κπνξεί λα ην πεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ηφηε κπνξεί λα ζε κπιέμεη, ελψ ζθέθηεζαη 

κε ην δηθφ ζνπ ηξφπν θαη έηζη φπσο ηα θαηαιαβαίλεηο» [ΒΓ111], «εμαξηάηαη πνηνλ ζα βάιεη 

λα εμεγήζεη» [ΒΑ208] θαη «φηαλ έλαο καζεηήο δελ θαηαιαβαίλεη θαη ιέεη κεηά φηη δελ 

θαηάιαβε πάιη» [ΒΑ216]. Αληίζεηα, απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, κφλν δχν απφ 

απηνχο [ΒΑ206, ΒΓ212] ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ εμέθξαζαλ παξφκνηεο απφςεηο κε ηηο 
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πην πάλσ, φπσο «εγψ κπνξεί λα ηα μέξσ θαη λα ηα αθνχσ μαλά» [ΒΑ206] θαη «αλ ην 

θαηάιαβα ηέιεηα δελ ζα κε λνηάδεη λα ην αθνχζσ» [ΒΓ212]. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη απαληήζεηο κφλν απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πγθεθξηκέλα, δχν απφ απηνχο ηνπο καζεηέο 

[ΒΓ305, ΒΓ310] αλέθεξαλ ξεηά φηη ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ δελ βνεζά, ελψ ηέζζεξηο άιινη [ΒΑ217, ΒΑ307, ΒΓ204, ΒΓ206] ππνζηήξημαλ φηη κε 

ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή κπεξδεχνληαη πεξηζζφηεξν ή κπνξεί λα κελ θαηαιαβαίλνπλ απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ εμεγνχλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο φπσο «ζέισ εγψ λα εμεγήζσ, αιιά ε θπξία βάδεη θάπνηνλ 

άιινλ» [ΒΑ116] ή «πξνηηκψ λα ην πσ εγψ παξά λα ην ιέεη θάπνηνο άιινο θαη λα ηνλ αθνχσ» 

[ΒΑ203] ή «ζέισ λα ηνπ εμεγήζσ εγψ» [ΒΑ303], αλαθέξζεθαλ ηφζν απφ δχν «δπλαηνχο» 

καζεηέο φζν θαη απφ έλαλ «αδχλαην» καζεηή, κφλν ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Δπηπιένλ, δχν απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [ΒΑ106, ΒΑ208] ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

θαη έλαο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» [ΒΑ303] ζηελ Α θάζε, έθαλαλ αλαθνξά ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο, φπσο «κηινχλ φινη καδί» [ΒΑ106], γίλεηαη «παληθφο» [ΒΑ208] θαη 

«κηινχλ ηαπηφρξνλα» [Α206]. Άιιεο αηηηνινγήζεηο πξνέθπςαλ κφλν απφ ηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο, φπνπ ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ έλαο απφ απηνχο [ΑΒ301] αλέθεξε φηη βξήθε 

κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο κεηαμχ ησλ καζεηψλ δηφηη «δελ είλαη θάηη 

ζπλεζηζκέλν πνπ θάλνπκε θαη είλαη ιίγν δχζθνιν λα ην θάλνπκε». ηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ έλαο απφ απηνχο [ΒΓ106] αλέθεξε φηη βαξέζεθε επεηδή «δελ κπνξεί ηα 

καζεκαηηθά», ελψ αθφκα έλαο [ΒΓ303] δελ ήμεξε πψο λα ππνζηεξίμεη ηελ άπνςή ηνπ. 

 

ζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ, νη αηηηνινγήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο εκπίπηνπλ ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 4.82). Οη θαηεγνξίεο απηέο αλαθέξνληαη ζηε (1) δπζθνιία 

επεμήγεζεο/παξνρήο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο καζεηέο, (2) δπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο 

επεμήγεζεο, (3) αλαζηάησζε/θαζαξία/δπζθνιία δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο θαη (4) άιιεο 

αηηηνινγήζεηο.  
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Πίλαθαο 4.82 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Ση είλαη εθείλν πνπ ζε δπζθνιεύεη ζηελ ηερληθή ηεο 

πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; 

ΓΤΚΟΛΖ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Γπζθνιία 

επεμήγεζεο/παξνρήο 

αλαηξνθνδφηεζεο απφ 

ηνπο καζεηέο 

- 
Α105, Γ103, 

Γ208 

Α311, Α312, 

Β307, Γ106, 

Γ202, Γ203, 

Γ212, Γ213, 

Γ214, Γ302, 

Γ310 

Α217, Α304, 

Α309, Α315, 

Β301, Γ203, 

Γ204, Γ206, 

Γ302, Γ303, 

Γ309, Γ310 

Γπζθνιία θαηαλφεζεο 

ηεο επεμήγεζεο 
Α111, Β212 Α201, Β212 

Γ204, Γ206, 

Γ212, Γ213, 

Γ214, Γ309 

Α311, Γ306, 

Α217 

Αλαζηάησζε/Υάζηκν 

ρξφλνπ  

Α104, Α114, 

Α201, Α209, 

Γ113, Β212 

Α104, Α203, 

Γ101, Γ113 
Α206 Α307, Γ204 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο Γ208, Γ107 - 

Α311, Γ106, 

Γ310, Β301 

Γ307 

Γ106, Γ304 

 

Ζ επηθξαηέζηεξε θαηεγνξία αηηηνινγήζεσλ πεξηιακβάλεη απαληήζεηο πνπ πξνβάιινπλ ηε 

δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, δειαδή, ζηε 

δπζθνιία επεμήγεζεο ηνπ ιάζνπο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. ε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη έληνλε 

ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

πνπ αλαθέξζεθε ζε απηή ηε δπζθνιία είλαη πνιχ κεγάινο ζε ζρέζε κε απηφλ ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Δηδηθφηεξα, παξαηεξνχκε φηη κφλν ηξεηο 

«δπλαηνί» καζεηέο [ΒΑ105, ΒΓ103, ΒΓ208] εμέθξαζαλ ηέηνηα δπζθνιία θαη απηφ ζπλέβε 

κφλν ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Αληίζεηα, απφ ηνπο «αδχλαηνπο» θαίλεηαη φηη 11 

καζεηέο [ΑΑ311, ΑΑ312, ΑΒ307, ΑΓ106, ΑΓ202, ΑΓ203, ΑΓ212, ΑΓ213, ΑΓ214, ΑΓ302, 

ΑΓ310] ζηελ Α θάζε δήισζαλ φηη κπνξεί λα κελ μέξνπλ λα εμεγήζνπλ νη ίδηνη, αιιά νχηε 

θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπο. ηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ εθθξάζηεθαλ παξφκνηεο αλεζπρίεο ΘΕ
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απφ 12 «αδχλαηνπο» καζεηέο [ΒΑ217, ΒΑ304, ΒΑ309, ΒΑ315, ΒΒ301, ΒΓ203, ΒΓ204, 

ΒΓ206, ΒΓ302, ΒΓ303, ΒΓ309, ΒΓ310]. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αηηηνινγήζεσλ αλαθέξεηαη ζηε δπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο 

επεμήγεζεο πνπ δίλεηαη απφ ηνπο καζεηέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία αλαθέξζεθε θπξίσο 

απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ηφζν ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ [ΑΓ204, ΑΓ206, 

ΑΓ212, ΑΓ213, ΑΓ214, ΑΓ309] φζν θαη ζηε Β θάζε [ΒΑ217, ΒΑ311, ΒΓ306] παξά ηε κηθξή 

κείσζε πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ αξηζκφ απηψλ ησλ καζεηψλ. Παξαδείγκαηα απαληήζεσλ 

απηψλ ησλ καζεηψλ είλαη «κπνξεί λα κελ θαηαιάβνπκε εθείλα πνπ ζα καο πεη ν ζπκκαζεηήο 

καο» [ΑΓ204], «…ζα θαηαιάβεηο θαιχηεξα παξά λα ζνπ ηα εμεγήζεη ν ζπκκαζεηήο ζνπ» 

[ΑΓ206,] «κπνξεί λα κελ ην εμήγεζε ηφζν θαιά πνπ λα θαηαιάβεη θάπνηνο» [ΑΓ212], 

«κπνξεί λα είλαη ιαλζαζκέλνο ν ηξφπνο ηνπ» [ΑΓ309], «κπνξεί λα κπεξδεπηψ. Μπνξεί λα 

θάλεη ιάζνο ν δηπιαλφο κνπ θαη λα ην αθνχζσ απηφ ην ιάζνο» [ΒΓ306] ή «εγψ μέξσ έλαλ 

ηξφπν θαη λα ηα εμεγήζσ ηνπ ζπκκαζεηή κνπ κπνξεί λα κελ θαηαιάβεη θαη εγψ λα κελ μέξσ 

άιιν ηξφπν λα ηνπ ηα εμεγήζσ» [ΒΑ217]. Αληίζεηα, απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ, 

κφλν δχν απφ απηνχο ζε θάζε θάζε αλαθέξζεθαλ ζηε δπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο επεμήγεζεο 

πνπ δίλεηαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  Οη καζεηέο απηνί δήισζαλ φηη «κπνξεί θάηη λα κελ 

ην θαηάιαβεο ηελ ψξα πνπ ζνπ ην εμεγά θαη χζηεξα λα ζνπ θαλεί δχζθνιν» [ΑΑ111], 

«κπεξδεπφκαζηε γηαηί εγψ ηα καζαίλσ δηαθνξεηηθά θαη εθείλε δηαθνξεηηθά… θαη ηα 

κπεξδεχνπκε ιίγν» [ΑΒ212], «Δμαξηάηαη πνηνο εμεγά ζε πνηνλ, αιιά γηα κέλα δελ λνκίδσ λα 

κνπ εμεγήζεη εκέλα θάπνηνο θαη λα θαηαιάβσ. … Μπνξεί θάπνηνο άιινο λα θαηαιάβεη αιιά 

ν θάζε καζεηήο έρεη ην δηθφ ηνπ ηξφπν λα θαηαιαβαίλεη ηα καζεκαηηθά, δελ έρνπκε φινη ηνλ 

ίδην ηξφπν γηα απηφ κπνξεί λα κπεξδεπηνχκε.» [ΒΑ201] ή «θάπνηεο θνξέο κπεξδεχνπκε ην 

ζπκκαζεηή καο» [ΒΒ212]. 

Ζ αλαζηάησζε πνπ πξνθαιείηαη ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, θαίλεηαη λα είλαη αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ 

δπζθνιεχεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, θπξίσο, ζηελ ηάμε ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ. Πην 

αλαιπηηθά, παξαηεξνχκε φηη ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, έμη απφ ηνπο «δπλαηνχο 

καζεηέο έθαλαλ αλαθνξά ηφζν ζηελ αλαζηάησζε πνπ πξνθαιείηαη ζηελ ηάμε ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο [ΑΑ104, ΑΑ114, ΑΑ201, ΑΑ209] φζν θαη ζηνλ ρξφλν 

πνπ ράλεηαη απφ ην κάζεκα [ΑΓ113, ΑΒ212]. ηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, θαλέλαο απφ 

απηνχο καζεηέο δελ αλαθέξζεθε ζηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ε πην πάλσ ηερληθή, σζηφζν, ν 

αξηζκφο απηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ αλαζηάησζε πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ παξνρή 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ παξακέλεη ν ίδηνο [ΒΑ104, ΒΑ203, ΒΓ101, ΒΓ113]. 
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Παξαδείγκαηα απαληήζεσλ απηψλ ησλ καζεηψλ είλαη ηα εμήο: «αλαζηαηψλεηαη ε ηάμε» 

[ΑΑ104], «ζα αξρίζνπλ φινη λα κηινχλ θαη ζα γίλεηαη κηα θαζαξία» [ΑΑ114], «ρξεηάδεηαη 

πνιχ ρξφλν γηα λα γίλεη» [ΑΓ113], «κπνξεί λα ράζνπκε ρξφλν γηα λα εμεγήζνπκε ν έλαο ζηνλ 

άιινλ» [ΑΒ212] ή «αξρίδεη ζαλ αθνξκή γηα θάπνηνπο άιινπο λα αξρίζνπλ λα κηινχλ» 

[ΒΑ104], «γίλεηαη κεγάιε θαζαξία» [ΒΓ101] θαη «κπνξεί λα μεθηλήζνπλ λα ιέλε αλνεζίεο ή 

πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε» [ΒΓ113]. Αληίζεηα, απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ ζπλνιηθά κφλν ηξεηο απφ απηνχο αλαθέξζεθαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα∙ έλαο 

καζεηήο ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ [ΑΑ206] θαη δχν ζηε Β θάζε [ΒΑ307, ΒΓ204]. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο δήισζαλ φηη «έρεη θάπνηνπο πνπ κηινχλ καδί» [ΑΑ206] ή «εμαξηάηαη, 

αλ φινη νη καζεηέο «λα ην εμεγψ εγψ» θαη λα θάλνπλ αηαμίεο, λαη, είλαη δχζθνιν…» 

[ΒΑ307], ελψ ν ηειεπηαίνο καζεηήο [ΒΓ204] αλέθεξε φηη ε ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ είλαη δχζθνιε ηφζν απφ ζέκα ρξφλνπ φζν θαη απφ 

ζέκα επηπέδνπ ησλ καζεηψλ. 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο εθθξάζηεθαλ θπξίσο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ζηελ Α 

θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθνί απφ απηνχο αλέθεξαλ φηη «ληξέπνληαη» λα 

δψζνπλ αλαηξνθνδφηεζε [ΑΑ311, ΑΓ310] ή «δελ ληψζνπλ αζθαιείο» [ΑΓ106], «δελ είλαη 

θάηη ζπλεζηζκέλν πνπ θάλνπκε» [ΑΒ301] θαη «θάπνηνη δελ θαηαιαβαίλνπλ, δελ αθνχλε, δελ 

δίλνπλ ζεκαζία θαη πάιη ξσηνχλ» [ΑΓ307]. Απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ έλαο 

απφ απηνχο αλέθεξε ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ φηη «Κάπνηνη καζεηέο είλαη αδχλαηνη, 

δελ κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ζσζηά ή δελ ηα μέξνπλ νη ίδηνη γηα λα αμηνινγήζνπλ ηνλ 

άιινλ» [ΑΓ208]. Παξφκνηα άπνςε πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ 

ηεο ηάμεο ππνζηήξημαλ επίζεο δχν καζεηέο [ΒΓ106, ΒΓ304] απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σέινο, έλαο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [ΑΓ107] 

άθεζε λα ελλνεζεί ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ φηη ε δπζθνιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο εμαξηάηαη απφ ηελ έλλνηα πνπ παξαδίδεηαη. 

 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.83) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε 

ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο. πσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ έμη δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο απαληήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) αλαηξνθνδφηεζε απφ 

εθπαηδεπηηθφ, (2) δελ βνεζά, (3) δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο, (4) ζπλαηζζεκαηηθφο 

ηνκέαο, (5) κε ελδηαθέξνπζα θαη (6) άιιεο αηηηνινγήζεηο. 
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Πίλαθαο 4.83 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Γηαηί λα ζηακαηήζεη λα εθαξκόδεηαη ε ηερληθή ηεο 

πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; 

ΝΑ ΣΑΜΑΣΖΔΗ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΑΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Αλαηξνθνδφηεζε απφ 

εθπαηδεπηηθφ 

Α104, Γ101, 

Α201, Β212 
Α110, Α104 

Β310, Γ203, 

Γ213, Γ303, 

Γ306, Γ309, 

Γ310, Α217, 

Γ206, Γ302, 

Γ106 

Α307, Α315, 

Γ204, Γ206, 

Γ306, Α202, 

Α217 

Υξεζηκφηεηα 
Α104, Γ101, 

Α209, Β212 

Α107, Α201, 

Γ101 

Α303, Α304, 

Β301, Β310, 

Γ213, Γ310 

Α202, Α304, 

Α307, Α309, 

Α315, Β301, 

Γ203, Γ213, 

Γ307, Γ310  

Αλαζηάησζε/Υάζηκν 

ρξφλνπ 

Β104, Β212, 

Γ113, Α104, 

Α209 

Α104 - - 

πλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο - Α104 

Α312, Γ310, 

Α315, Γ212, 

Γ213 

Γ302 

Με ελδηαθέξνπζα/ 

Κνπξαζηηθή 
Β212 - 

Β301, Γ310, 

Α303 
Γ310 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο - - Α304,  Γ203 
Β301, Γ205, 

Γ304 

 

Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνπο καζεηέο θαη ησλ 

δχν καζεζηαθψλ νκάδσλ, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή φρη ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, έρεη λα θάλεη κε ηε ζεκαληηθφηεηα ή ηελ πξνηίκεζε 

ηεο παξνρήο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθφ παξά απφ ηνπο καζεηέο. ε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία ππάξρνπλ απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζε απηή ηε ζεκαληηθφηεηα, ΘΕ
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φπνπ νη καζεηέο δειψλνπλ νπζηαζηηθά φηη είλαη «θαιχηεξα λα ην εμεγά ε δαζθάια». πσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, ηελ άπνςε απηή ζπκκεξίδνληαη ζπλνιηθά ηξεηο απφ ηνπο «δπλαηνχο» 

καζεηέο, δχν ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ [ΑΑ104, ΑΓ101] θαη έλαο ζηε Β θάζε 

[ΒΑ110]. Σα αθξηβή ιφγηα απηψλ ησλ καζεηψλ ήηαλ «θαιχηεξα λα ην εμεγά ε δαζθάια» 

[ΑΑ104], «ε θπξία μέξεη θαιχηεξα» [ΑΓ101] ή πξνζέρσ πεξηζζφηεξν φηαλ εμεγά ε 

δαζθάια» [ΒΑ110]. Αληίζεηα, απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, ν αξηζκφο απηψλ 

πνπ πξνηηκνχλ λα δίλεηαη αλαηξνθνδφηεζε θαηεπζείαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξνο θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ο πίλαθαο δείρλεη φηη εθηά απφ απηνχο 

[ΑΒ310,Α Γ203, ΑΓ213, ΑΓ303, ΑΓ306, ΑΓ309, ΑΓ310] δήισζαλ ηελ πην πάλσ άπνςε ζηελ 

Α θάζε, ελψ ζηε Β θάζε ν αξηζκφο ηνπο κεηψζεθε θαηά δχν [ΒΑ307, ΒΑ315, ΒΓ204, 

ΒΓ206, ΒΓ306]. Πνιινί, φκσο, ήηαλ θαη νη καζεηέο πνπ έκκεζα ππνζηήξημαλ ηελ πξνηίκεζή 

ηνπο γηα ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθφ, αλαθεξφκελνη ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί ε επεμήγεζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

ηέζζεξηο καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» αλέθεξαλ ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

φηη «ν άιινο κπνξεί λα κελ ην εμεγήζεη πνιχ θαιά» [ΑΑ104], «κπνξεί θάηη λα μεράζνπλ ή 

θάηη λα κνπ εμεγήζνπλ ιάζνο, λα κελ κνπ εμεγήζνπλ θάηη θαιά» [ΑΓ101], «κπεξδεχεηαη θαη 

απηφο πνπ ππνηίζεηαη φηη ηα μέξεη» [Α201] ή «πξνθαιεί κπέξδεκα θαη ζηνπο άιινπο» 

[ΑΒ212]. Χζηφζν, ζηε Β θάζε κφλν έλαο καζεηήο απφ απηνχο [ΒΑ104] παξέκεηλε ζηελ 

αξρηθή ηνπ άπνςε ππνζηεξίδνληαο φηη «έλαο καζεηήο κπνξεί λα κελ ην εμεγήζεη θαιά». 

Παξφκνηεο απφςεηο θαίλεηαη λα ζπκκεξίδνληαη θαη νη «αδχλαηνη» καζεηέο, ηέζζεξηο ζηελ Α 

θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ [ΑΑ217, ΑΓ106, ΑΓ206, ΑΓ302] θαη ηξεηο ζηε Β θάζε [ΒΑ202, 

ΒΑ217, ΒΓ204]. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε θαηεγνξία πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ πνπ ηνλίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη. Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξνχκε φηη 

ζπλνιηθά εθηά καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ», ηέζζεξηο ζηελ Α θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ [Α104, Γ101, Α209, Β212] θαη ηξεηο ζηε Β θάζε [ΒΑ107, ΒΑ201, ΒΓ101] 

αλέθεξαλ φηη απηή ηερληθή δελ βνεζά. πνιχ κεγάιε δηαθνξά θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηνλ 

αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ ζπκκεξίδνληαη ηελ ίδηα άπνςε ζε θάζε 

θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. ηελ Α θάζε παξαηεξνχκε φηη έμη καζεηέο [ΑΑ303, ΑΑ304, 

ΑΒ301, ΑΒ310, ΑΓ213, ΑΓ310] δήισζαλ φηη ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο 

δελ βνεζά, ελψ ζηε Β θάζε ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ απμάλεηαη θαηά ηέζζεξα [ΒΑ202, 

ΒΑ304, ΒΑ307, ΒΑ309, ΒΑ315, ΒΒ301, ΒΓ203, ΒΓ213, ΒΓ307, ΒΓ310]. 
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Ζ αλαζηάησζε θαη ην ράζηκν ρξφλνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ ιήθζεθε 

ππφςε κφλν απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, ζηελ Α 

θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ δχν απφ απηνχο [ΑΑ104, ΑΑ209] αλαθέξζεθαλ ζηελ αλαζηάησζε 

πνπ γίλεηαη ζηελ ηάμε θαη ηξεηο [ΑΒ104, ΑΒ212, ΑΓ113] ζηνλ ρξφλν πνπ ράλεηαη απφ ην 

κάζεκα. ηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, κφλν έλαο καζεηήο [ΒΑ104] δήισζε θάηη ηέηνην.  

Αθφκα κηα θαηεγνξία πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο θπξίσο ησλ «αδχλαησλ» 

ζρεηίδεηαη κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη πέληε απφ ηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο [ΑΑ312, ΑΓ310, ΑΑ315, ΑΓ212, ΑΓ213] ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ αλέθεξαλ 

ραξαθηεξηζηηθά «Μπνξεί λα γίλεηο ξεδίιη. Να ζε θνξντδεχνπλ αλ θάλεηο θάηη ιάζνο» 

[ΑΑ312], «ληξέπεζαη» [ΑΓ310], «κπνξεί λα κελ είκαζηε ζίγνπξνη αλ θάλνπκε ζσζηφ» 

[ΑΑ315] ή «δελ κνπ αξέζεη λα εμεγά έλαο καζεηήο» [ΑΓ212, ΑΓ213]. ηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ κφλν έλαο απφ απηνχο [ΒΓ302] δήισζε φηη δελ ηνπ αξέζεη λα εμεγά θάπνηνο 

άιινο καζεηήο. Έληνλε είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα. Απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ κφλν έλαο απφ απηνχο 

[ΒΑ104] ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ αλαθέξζεθε ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, θάλνληαο 

γεληθή αλαθνξά θαη φρη εηδηθά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σα αθξηβή ιφγηα απηνχ ηνπ καζεηή, γηα λα 

ππνζηεξίμεη λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε πην πάλσ ηερληθή ήηαλ «κπνξεί ν άιινο λα κελ 

εμεγήζεη θαιά θαη λα ληξέπεηαη ν καζεηήο λα ξσηήζεη μαλά, αλ δελ θαηάιαβε». 

Αξθεηνί καζεηέο δήισζαλ φηη δελ ζέινπλ λα εθαξκφδεηαη ε πην πάλσ ηερληθή ζηελ 

ηάμε ηνπο ππνζηεξίδνληαο φηη είλαη κε ελδηαθέξνπζα. Απφ απηνχο, κφλν έλαο αλήθεη ζηελ 

νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ [ΑΒ212], ελψ απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» θαίλεηαη λα 

είλαη πεξηζζφηεξνη απηνί πνπ ηε βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα. Πην αλαιπηηθά, παξαηεξνχκε φηη 

ηξεηο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο [ΑΒ301, ΑΓ310, ΑΑ303] ζηελ Α θάζε ζπκκεξίζηεθαλ 

ηελ πην πάλσ άπνςε, ελψ ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ κφλν έλαο απφ απηνχο [ΒΓ310] ηε 

βξήθε κε ελδηαθέξνπζα. 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ κφλν απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ηξεηο καζεηέο απφ απηνχο, δχν ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ [ΑΑ304, 

ΑΓ203] θαη έλαο ζηε Β θάζε [ΒΒ301], αλέθεξαλ φηη ζέινπλ λα ζηακαηήζεη ε ηερληθή ηεο 

πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ δηφηη είλαη δχζθνιε. Δπίζεο, έλαο 

καζεηήο ππνζηήξημε λα ζηακαηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

δηφηη «δελ ηε ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο καζεηέο» [ΒΓ205]. Σέινο, ζηελ ίδηα θάζε έλαο 
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άιινο καζεηήο [ΒΓ304] δήισζε λα κελ εθαξκφδεηαη απηή ε ηερληθή, ππνζηεξίδνληαο φηη 

ππάξρνπλ θάπνηα δεηήκαηα κε ηελ ηάμε ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά, αλέθεξε «κε ζέκαηα κε ηελ 

ηάμε κνπ, δελ ηα πάκε θαιά. Δίκαζηε κηα ηάμε πνπ ζρεδφλ φινη είλαη ερζξνί ν έλαο κε ηνλ 

άιινλ. Μπνξεί θαη λα κελ μέξνπλ λα εμεγήζνπλ.». 

 

Θεηηθή επίδξαζε ησλ δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ ζηε δηακόξθσζε αληηιήςεσλ ησλ 

καζεηώλ γηα ηε Γηακνξθσηηθή Αμηνιόγεζε 

 

Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο κε ηα θώηα ηξνραίαο 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.84) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε φηη ε ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο είλαη 

βνεζεηηθή. πσο θαίλεηαη, νη αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ πέληε θαηεγνξίεο 

απαληήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Απηέο νη 

θαηεγνξίεο ηνλίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θψησλ ηξνραίαο ζηα εμήο: (1) Καιχηεξε θαηαλφεζε 

καζήκαηνο/επίιπζε απνξηψλ/αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ, (2) βνεζά ηελ εθπαηδεπηηθφ, (3) 

νξγάλσζε ηάμεο/καζήκαηνο, (4) ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο θαη (5) άιιεο αηηηνινγήζεηο. 

 

Πίλαθαο 4.84 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Πνύ ζε βνεζά ε ηερληθή κε ηα θώηα ηξνραίαο; 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΖ - Αηηηνινγήζεηο 
πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Καιχηεξε θαηαλφεζε 

καζήκαηνο/Δπίιπζε 

απνξηψλ/Αληηκεηψπηζε 

δπζθνιηψλ 

Α101, Α102, Α103, Α105, 

Α109, Α110, Α113, Α115, 

Β104, Β203, Γ209, Α210, 

Α214 

Α303, Α305, Α307, Α308, 

Α311, Α312, Α313, Β302, 

Β307, Β310, Γ211, Γ307, 

Γ308, Γ309, Α202, Α206, 

Α207, Α217 

Βνεζά ηελ εθπαηδεπηηθφ Α106, Α114, Α116 Α301 

Οξγάλσζε ηάμεο/καζήκαηνο Α214, Α216, Β111 
Α202, Α206, Α211, Γ203, 

Γ206 

πλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο Β208, Β212, Γ102, Γ112 Γ202, Γ302, Γ306 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο - 
Γ203 

Γ204 
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Ζ πξψηε θαηεγφξηα πεξηιακβάλεη θπξίσο καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, 

αλ θαη ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ δελ είλαη πνιχ κηθξφηεξνο απφ απηφλ 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη 18 απφ ηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο [Α303, Α305, Α308, Α311, Α312, Α313, Β302, Β307, Β310, Γ211, Γ307, Γ308, 

Α202, Α206, Α207, Α217, Α307, Γ309] βξήθαλ ρξήζηκε ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο 

ζηελ επίιπζε απνξηψλ θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε νπνησλδήπνηε 

δπζθνιηψλ ή παξαλνήζεσλ είραλ πξνθχςεη. Υαξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο απηψλ ησλ 

καζεηψλ ήηαλ «…ζα δεη ηελ θάξηα θαη ζα θαηαιάβεη ηελ απνξία θαη ζα κνπ ηελ ιχζεη» 

[Α311], «αλ έρσ απνξία ζα ζεθψζσ ηελ θίηξηλε θάξηα θαη ζα κνπ εμεγήζεη ε θαζεγήηξηα ηελ 

απνξία κνπ» [Γ307] ή «ζα ζεθψζσ ην θφθθηλν θαη ζα θαηαιάβεη ε θπξία φηη έρσ απνξία» 

[Α217]. Σελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίζηεθαλ 13 απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [Α101, Α102, 

Α103, Α105, Α109, Α110, Α113, Α115, Β104, Β203, Γ209, Α210, Α214] ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο ε ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο «βνεζά γηα ηηο απνξίεο θαη ηηο δπζθνιίεο καο» 

[Α102], «βνεζά εθεί πνπ δπζθνιεχνληαη νη καζεηέο θαη ην εμεγά ε θπξία» [Α110], «ζα δεη ε 

θαζεγήηξηα πφζν δπζθνιεχεζαη, γηα λα ζνπ ην εμεγήζεη» [Α210] ή «θαηαιαβαίλεη ε θπξία 

πνηνη έρνπλ θαηαιάβεη ηελ άζθεζε θαη πνηνη φρη θαη κπνξεί λα ηα εμεγήζεη μαλά» [Β203]. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη απαληήζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηερληθή κε ηα 

θψηα ηξνραίαο βνεζά ηελ εθπαηδεπηηθφ. Δηδηθφηεξα, παξαηεξνχκε φηη ηξεηο απφ ηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο [Α106, Α116, Α114] δήισζαλ φηη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή «κπνξεί 

λα θαηαιαβαίλεη ε θαζεγήηξηα αλ θαηαιάβακε ην κάζεκα» [Α106], «ε δαζθάια κπνξεί λα 

μέξεη αλ δπζθνιεπφκαζηε θαη αλ κάζακε ηα πξάγκαηα» [Α116] ή «βνεζά ηνλ θαζεγεηή λα δεη 

αλ θάλεη θαιά ην κάζεκα ηνπ» [Α114]. Αληίζεηα, απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

κφλν έλαο απφ απηνχο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη ε ηερληθή απηή «βνεζά, γηαηί μέξεη ε 

θπξία πψο λα θάλεη ην κάζεκα ην άιιν… μέξεη πψο λα πξνρσξήζεη» [Α301]. 

Ζ επφκελε θαηεγνξία αθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο ζηελ 

νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη γεληθφηεξα ηνπ καζήκαηνο. ε απηή ηελ θαηεγνξία θαίλεηαη λα 

ππεξηεξνχλ νη απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, φρη φκσο ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηέο 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ. Αλαιπηηθά, βιέπνπκε φηη ηξεηο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο 

[Β111, Α214, Α216] αλαγλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θψησλ ηξνραίαο αλαθέξνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά «ήκαζηαλ πην νξγαλσκέλνη» [Α214] θαη βνεζά γηα «λα ζε εληνπίδεη 

θαιχηεξα ε δαζθάια» [Α216]. Ο αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα είλαη θαηά δχν κεγαιχηεξνο [Γ203, Γ206, Α202, Α206, Α211] θαη 

ελδεηθηηθέο δειψζεηο απηψλ ησλ καζεηψλ ήηαλ «βνήζεζε λα μέξεη ε θαζεγήηξηα πην 
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γξήγνξα… πνηνη θαηάιαβαλ θαη πνηνη φρη κε ηηο θάξηεο» [Γ206], «βνεζνχζε επεηδή ήηαλ πην 

εζπρία ζηελ ηάμε» [Α202], «θαίλεηαη πην πνιχ» [Α206] ή «αληί λα ζεθψζεηο ρέξη θαη λα πεηο 

δελ θαηάιαβα, ζεθψλεηο κηα θάξηα θαη ην βιέπεη ε θπξία θαηεπζείαλ θαη ζε ξσηά πνηα είλαη ε 

απνξία ζνπ» [Α211]. 

Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία απαληήζεσλ αλαθέξεηαη ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ 

καζεηψλ, φπνπ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη πεξίπνπ ίδηνο θαη ζηηο δχν νκάδεο. 

πγθεθξηκέλα, ηέζζεξηο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [Β208, Β212, Γ102, Γ112] αλέθεξαλ 

θαηά ιέμε φηη «βνεζά γηα θάπνηνπο πνπ ληξέπνληαη λα ζεθψζνπλ ην ρέξη ηνπο λα πνπλ φηη 

έρνπλ απνξία» [Β212], «κπνξεί λα ππήξρε θάπνηνο καζεηήο πνπ δελ θαηαιάβαηλε… κπνξεί 

λα ληξεπφηαλ λα ην πεη, άξα ζήθσλε ηελ θάξηα» [Γ102] ή «ρξήζηκεο επεηδή δελ ζα 

ληξεπφκνπλ λα πσ φηη έρσ απνξία. Θα ζήθσλα απιά ηελ θάξηα» [Γ112]. Καηά αλάινγν 

ηξφπν, ηξεηο καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» [Γ202, Γ302, Γ306] έθαλαλ αλαθνξά 

ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ θψησλ ηξνραίαο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο ηνκέα, ππνζηεξίδνληαο φηη 

«κπνξεί λα ληξεπφκνπλ θάπνηε λα ζεθψζσ ην ρέξη κνπ θαη ζήθσλα ηελ θάξηα» [Γ202]», 

«παξά λα ζεθψλσ ην ρέξη θαη λα κε βιέπνπλ φηη έρσ απνξία πξνηηκψ λα ζεθψλσ ηελ 

θαξηέια» [Γ302] ή «είλαη ιίγν πην θαιφ θαη πην δηαζθεδαζηηθφ» [Γ306]. 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ κφλν απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

[Γ203, Γ204], ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο «κε ηελ θάξηα είλαη πην ππνρξεσηηθφ» [Γ203], 

εμεγψληαο φηη κε ηε ρξήζε ησλ θψησλ ηξνραίαο «αλαγθάδνληαλ» λα αλαθέξνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθφ αλ θαηάιαβαλ ή φρη απηφ πνπ δηδάρηεθαλ, αιιηψο ζα πξνζπεξλνχζαλ ηηο 

απνξίεο ηνπο. 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.85) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή 

κε ηα θψηα ηξνραίαο ζηελ ηάμε ηνπο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο ησλ 

καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) ρξεζηκφηεηα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ, (2) 

ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο, (3) νξγάλσζε ηάμεο/καζήκαηνο θαη (4) άιιεο αηηηνινγήζεηο. 
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Πίλαθαο 4.85 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Γηαηί λα ζπλερίζεη λα εθαξκόδεηαη ε ηερληθή κε 

ηα θώηα ηξνραίαο; 

ΝΑ ΤΝΔΥΗΔΗ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Υξήζηκε ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ καζεκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ 

 

Α101, Α102, Α109, Α113, 

Α115, Α116, Α210, Γ209 

Α202, Α205, Α303, Α307, 

Α308, Α311, Β307, Β310, 

Γ203, Γ206, Γ211, Γ214, 

Γ306, Γ307, Γ309 

πλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο 

Α103, Α106, Α111, Α114, 

Α208, Β208, Γ102, Γ208, 

Γ209 

Α207, Α304, Α312, Α313, 

Β310, Γ106, Γ204, Γ212, 

Γ302, Γ309 

Οξγάλσζε 

ηάμεο/καζήκαηνο 

Α201, Α204, Α214, Α216, 

Γ110 

Α206, Α211, Α215, Α301, 

Α312, Γ308 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο Α110 Α207, Α213 

 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ησλ θψησλ ηξνραίαο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα είλαη δχν εμίζνπ 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη ιήθζεθαλ ππφςε απφ ηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ θαηά πφζν ζέινπλ λα εθαξκφδεηαη ή φρη ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο. Πην αλαιπηηθά, παξαηεξνχκε φηη νθηψ απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο 

[Α101, Α109, Α116, Α102, Α115, Γ209, Α113, Α210] θάλεθε λα βξίζθνπλ ρξήζηκε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά λα 

ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ ηάμε ηνπο, γηαηί νη θάξηεο είλαη «ρξήζηκεο, βιέπεη ε δαζθάια 

αλ ηελ θαηαιάβακε» [Α101], «φηαλ δελ θαηαιάβνπκε θάηη καο ην εμεγά μαλά  θαη ην ιέεη κε 

πην θαηαλνεηφ ηξφπν» [Α113] ή «γηα λα θαηαιαβαίλεη πνηνη έρνπλ πην πνιιέο απνξίεο θαη λα 

κπνξεί λα καο ηηο ιχζεη» [Α210]. Απφ ηελ άιιε, ν αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα είλαη ζρεδφλ ν δηπιάζηνο απφ απηφλ ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ [Α303, Α307, Α308, Α311, Β307, Β310, Γ203, Γ206, Γ214, Γ306, Γ309, Α202, 

Α205, Γ211]. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ησλ απαληήζεσλ απηψλ ησλ καζεηψλ ήηαλ «καο 

βνεζά φινπο, είλαη θαιχηεξα φπσο είπα θαη πξηλ, λα βιέπεη ε δαζθάια πνηνη ηα θαηάιαβαλ 

θαη πνηνη άθνπζαλ ή πνηνη δελ άθνπζαλ πνιχ θαη πνηνη δελ ηα θαηάιαβαλ» [Α307], «γηα λα ΘΕ
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ηεο δείρλνπκε ηη θαηαιάβακε θαη ηη φρη γηα λα καο ηα εμεγήζεη μαλά» [Α311], «γηα λα μέξεη ε 

δαζθάια ηη δελ θαηαιάβακε γηα λα καο ηo εμεγήζεη μαλά» [Γ306] ή «βνεζά λα θαηαλννχκε ην 

κάζεκα» [Α202]. 

Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο ησλ καζεηψλ, αλαθέξζεθε πεξίπνπ απφ ηνλ ίδην αξηζκφ 

καζεηψλ θαη ζηηο δχν νκάδεο. πγθεθξηκέλα, ελλέα απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [Α103, 

Α106, Α111, Α114, Β208, Γ102, Γ208, Γ209, Α208], έθαλαλ αλαθνξέο φπσο «είλαη σξαία» 

ηερληθή [Α103], «δηαζθεδαζηηθή» [Α111, Α114], ελψ άιινη αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά φηη 

«εγψ πξνζσπηθά ληψζσ πην κεγάιε αζθάιεηα κε ηηο θάξηεο» [Β208], «κπνξεί λα ππήξρε 

θάπνηνο καζεηήο πνπ δελ θαηαιάβαηλε… κπνξεί λα ληξεπφηαλ λα ην πεη, άξα ζήθσλε ηελ 

θάξηα» [Γ102] ή «θάπνηνο κπνξεί λα ληψζεη άβνια λα ζεθψζεη ην ρέξη ηνπ» [Α208]. 

Αληίζηνηρα, 10 καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» [Α304, Β310, Γ309, Α312, Α313, 

Γ106, Γ204, Γ212, Γ302, Α207] αλαθέξζεθαλ ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα, 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή «είλαη σξαία» [Α304, Β310, Γ309], 

«δηαζθεδαζηηθή» [Α312], ελψ αξθεηνί ήηαλ απηνί πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί ε δηαηχπσζε απνξηψλ ζεθψλνληαο ην ρέξη ηνπο. Δλδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα απαληήζεσλ απηψλ ησλ καζεηψλ ήηαλ «δελ είκαη ν κφλνο πνπ ζα ζεθψζεη ην 

ρέξη λα πεη φηη δελ θαηάιαβε, ζα ζεθψζνπλ πνιινί» [Β310], «απηνί πνπ ληξέπνληαη λα κηινχλ 

κέζα ζηελ ηάμε, λα ζεθψλνπλ ηηο θάξηεο αλ θαηαιαβαίλνπλ ή δελ θαηαιαβαίλνπλ ην κάζεκα» 

[Γ204], «εθείλνη πνπ είραλ δπζθνιία αο πνχκε, ληξέπνληαλ λα ζεθψζνπλ ην ρέξη ηνπο, 

κπνξνχζαλ ρσξίο λα θάλνπλ θάηη, απιά λα ζεθψζνπλ ηελ θάξηα» [Γ212] ή «παξά λα ζεθψλσ 

ην ρέξη θαη λα κε βιέπνπλ φηη έρσ απνξία πξνηηκψ λα ζεθψλσ ηελ θαξηέια» [Γ302]. 

Ζ επφκελε θαηεγνξία αθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο ζηελ 

νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη γεληθφηεξα ηνπ καζήκαηνο. Γηα άιιε κηα θνξά, ν ζπγθεθξηκέλνο 

παξάγνληαο αλαθέξζεθε πεξίπνπ απφ ηνλ ίδην αξηζκφ καζεηψλ θαη ζηηο δχν νκάδεο. 

πγθεθξηκέλα, πέληε «δπλαηνί» καζεηέο [Γ110, Α201, Α204, Α216, Α214] αλέθεξαλ 

ραξαθηεξηζηηθά «λνκίδσ κε ηηο θάξηεο είλαη πην εχθνιν θαη γηα ηελ θαζεγήηξηα λα δεη αλ 

θαηαιάβακε ην κάζεκα» [Γ110], «μερσξίδνπλ νη θάξηεο» [Α204] ή φηη κε ηα θψηα ηξνραίαο ε 

εθπαηδεπηηθφο «εληνπίδεη θαιχηεξα ηνπο καζεηέο» [Α216]. Καηά αλάινγν ηξφπν, έμη καζεηέο 

απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» [Α301, Α312, Γ308, Α206, Α211, Α215], ππνζηήξημαλ φηη κε 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο θάξηεο είλαη πην εχθνιν λα εθθξάζεη ηελ απνξία ηνπ ν καζεηήο [Γ308], 

«καο βιέπεη ε θαζεγήηξηα πην εχθνια» [Α206], «πνιχ εμππεξεηηθή», δηφηη δελ θάλνπλ 

ζφξπβν ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο [Α211] ή «ζα ηελ έβιεπε πην γξήγνξα ε θπξία» [Α215]. ΘΕ
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Άιιεο αηηηνινγήζεηο εθθξάζηεθαλ θπξίσο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, 

φπνπ δχν απφ απηνχο [Α207, Α213] δήισζαλ φηη ήζειαλ λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε 

ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο, ρσξίο λα μέξνπλ ηνλ ιφγν [«δελ μέξσ», Α207] ή επεηδή «κπνξεί 

λα βνεζά θάπνηνπο άιινπο καζεηέο κέζα ζηελ ηάμε» [Α213]. Μφλν έλαο καζεηήο απφ ηνπο 

«δπλαηνχο» [Α110] δελ ήμεξε λα αηηηνινγήζεη ηελ άπνςή ηνπ, σζηφζν ν ζπγθεθξηκέλνο 

καζεηήο ππνζηήξημε ηελ εθαξκνγή ησλ θψησλ ηξνραίαο ζηελ ηάμε ηνπ.  

 

Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.86) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο. πσο θαίλεηαη, νη αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ 

ζρεκαηίδνπλ έμη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ. Απηέο νη θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα 

νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) θαιχηεξε θαηαλφεζε καζήκαηνο, (2) πξνεηνηκαζία γηα ην ηη ζα 

αθνινπζήζεη/μέξεη ν καζεηήο πνχ λα επηθεληξσζεί, (3) βνεζά ζηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο, (4) 

βνεζά ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε, (5) ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο θαη (6) άιιεο αηηηνινγήζεηο.  

 

Πίλαθαο 4.86 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Πνύ ζε βνεζά ε ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ 

ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο; 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΖ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Καιχηεξε θαηαλφεζε 

καζήκαηνο 

Α106, Α107, Α110, Α115, 

Α116, Β212, Γ209, Γ102, 

Γ105, Γ107, Γ109, Γ112, 

Γ114, Γ115 

Α308, Α312, Γ204, Γ205, 

Γ206, Γ214, Γ304, Γ308, 

Α205, Α217 

ε πξνεηνηκάδεη γηα ην ηη 

ζα αθνινπζήζεη/Ξέξεηο πνχ 

λα επηθεληξσζείο 

Α102, Α103, Α107, A108, 

Α110, Α112, Α115, Α116, 

Α216, Β111, Β214, Γ105, 

Γ110, Γ113, Γ115, Γ208 

Α202, Α213, Α302, Α305, 

Β302, Γ214, Γ304, Γ308, 

Γ310 

Βνεζά ζηελ επίιπζε ηεο 

άζθεζεο 

Β104, Β203, Β208, Γ209, 

Γ101, Γ109, Α204, Α210 

Γ202, Γ215, Γ216, Γ301, 

Γ303, Γ310 
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Γηα απηφ-αμηνιφγεζε 

Α107, Α109, Α115, Α116, 

Γ102, Γ103, Γ104, Γ107, 

Γ108, Α208, Α214 

Γ211 

πλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο Α102, Β106, Γ105, Γ114 Α211, Α302, Γ206, Γ305 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο 
Α104, Α209, Β109, Γ103, 

Γ108, Γ201 
Α202, Α311, Γ302 

 

Με κηα πξψηε καηηά παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο βξίζθνπλ ρξήζηκε ηελ ηερληθή 

ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο. 

Δηδηθφηεξα, απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ, 14 απφ απηνχο [Α106, Α107, Α110, 

Α115, Α116, Β212, Γ209, Γ102, Γ105, Γ107, Γ109, Γ112, Γ114, Γ115] αλαθέξζεθαλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα. Μεξηθέο απφ ηηο απαληήζεηο απηψλ ησλ καζεηψλ είλαη νη εμήο: 

«καο ιέεη ηη πξέπεη λα θαηαιάβνπκε θαη λνκίδσ φηη ην αληηιακβαλφκαζηε θαη εκείο πην 

εχθνια» [Γ107] ή βνεζά «λα θαηαλνήζνπκε ηνπο ηχπνπο, ηνπο νξηζκνχο… φηαλ μεράζσ ζα 

ην δηαβάδσ ζπλέρεηα λα ην ζπκεζψ» [Γ109]. Ο αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ 

έθαλαλ παξφκνηεο αλαθνξέο θαίλεηαη λα είλαη ιίγν κηθξφηεξνο [Α308, Α312, Γ204, Γ205, 

Γ206, Γ214, Γ304, Γ308, Α205, Α217]. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα απηψλ ησλ καζεηψλ «ηα 

καζαίλσ πην εχθνια, κεηά κε βνεζά θαη ε δαζθάια αλ δελ μέξσ θάηη θαη ηα καζαίλσ εχθνια» 

[Α205], «καο βνεζνχζε πεξηζζφηεξν γηα λα θαηαιάβνπκε ην κάζεκα» [Γ304] ή «κπνξνχκε 

λα ηα καζαίλνπκε θαιχηεξα» [Γ308].  

Ζ επφκελε θαηεγνξία απαληήζεσλ πνπ θαίλεηαη λα είλαη εμίζνπ βνεζεηηθή κε ηελ 

πξνεγνχκελε, αλαθέξεηαη ζην φηη ε ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη ζην κάζεκα, ππνδεηθλχνληάο 

ηνπο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε πνηα ζεκεία λα επηθεληξσζνχλ, ελψ παξάιιεια γίλεηαη αλάθιεζε 

ησλ πξνυπάξρνπζσλ γλψζεσλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη 16 ηζρπξηζκνί 

«δπλαηψλ» καζεηψλ [Α102, Α103, Α107, A108, Α110, Α112, Α115, Α116, Α216, Β111, 

Β214, Γ105, Γ110, Γ113, Γ115, Γ208] θαη ελλέα «αδχλαησλ» [Α202, Α213, Α302, Α305, 

Β302, Γ214, Γ304, Γ308, Γ310]. Μεξηθνί απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο αλέθεξαλ 

ραξαθηεξηζηηθά φηη «ζνπ δίλεη κηα πεξίιεςε φισλ εθείλσλ πνπ ζα κάζεηο κεηά θαη παίξλεηο 

κηα ηδέα ηη ζα θάλεηο» [Β214], «μέξεηο ηη πξέπεη λα πξνζέμεηο» [Α107], «μέξεηο ηη πξέπεη λα 

κάζεηο, ηη μέξεηο ήδε πνπ ζα ζνπ ην θάλεη επαλάιεςε ε δαζθάια» [Α112] ή «λα μέξεηο φηη ζα 

δψζεηο πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζε εθείλν ην ζεκείν» [Γ113]. Καηά αλάινγν ηξφπν, νη 

«αδχλαηνη» καζεηέο δήισζαλ φηη «κε βνήζεζε φηαλ ηα εμεγνχζε ζηνλ πίλαθα πνχ λα 
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επηθεληξσζψ» [Α202], «λα μέξνπκε ηη ζα θάλνπκε σο ην ηέινο ηεο κέξαο θαη πψο κπνξνχκε 

λα μέξνπκε φηη ην κάζακε» [Α213] ή «μέξνπκε πνηα πξάγκαηα ζα έρνπκε λα θάλνπκε ζην 

κάζεκα» [Β302]. 

Ζ επφκελε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ επίιπζε ησλ 

αζθήζεσλ απφ ηνπο καζεηέο. Πην αλαιπηηθά, νθηψ καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» 

[Β104, Β203, Β208, Γ209, Γ101, Γ109, Α204, Α210] θαη έμη απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

[Γ202, Γ215, Γ216, Γ301, Γ303, Γ310] αλαθέξζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πνπ ηνπο 

βνεζά απηή ε ηερληθή. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ νη ζηφρνη θαη ηα 

θξηηήξηα επηηπρίαο «βνήζεζαλ ζην λα ζπκεζψ ηηο πξάμεηο πνπ πξέπεη λα θάλσ» [Α204], 

«μέξνπκε πψο λα θάλνπκε ηελ άζθεζε, κεηά πνπ καο βάδεη άζθεζε μέξνπκε ηη λα θάλνπκε, 

πνηα είλαη ηα βήκαηα» [Β203] ή «κε βνήζεζε, γηαηί έπξεπε λα μέξσ ηη λα θάλσ γηα λα πεηχρσ 

ηελ εμίζσζε θαη λα κελ θάλσ ηφζα πνιιά ιάζε» [Γ209].  Απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ δφζεθαλ απαληήζεηο φπσο «αλ δελ ζπκφκνπλ θαλέλα ηχπν ή αλ κπεξδεπφκνπλ 

θάπνπ, δηάβαδα εθεί θαη έθαλα ηηο αζθήζεηο… λα μέξσ απφ πνχ λα αξρίζσ» [Γ202], 

«θαηαιαβαίλεηο πψο θάλεηο ηηο αζθήζεηο» [Γ216] ή «λα μέξεηο λα ην εθαξκφζεηο» [Γ303].  

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη αξθεηνί απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο έθαλαλ 

αλαθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο γηα ζθνπνχο απηφ-αμηνιφγεζεο, θάηη ην νπνίν δελ ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ. Πην αλαιπηηθά, παξαηεξνχκε φηη 11 «δπλαηνί» καζεηέο [Α107, Α109, 

Α115, Α116, Γ102, Γ103, Γ104, Γ107, Γ108, Α208, Α214] αλαθέξζεθαλ ζε απηφλ ηνλ 

παξάγνληα, ελψ κφλν έλαο «αδχλαηνο» καζεηήο [Γ211] έθαλε ηέηνηα αλαθνξά. Καηά ηα 

ιεγφκελα απηνχ ηνπ καζεηή, «μέξακε απφ ηελ αξρή πνχ ζα έθηαλε ην κάζεκα, λα δνχκε αλ ηα 

θαηαιάβακε ή φρη» [Γ211]. Απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο πνπ έδσζαλ απαληήζεηο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο, ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο: «βνεζά λα δεηο ηη θαηάιαβεο θαη ηη 

έκαζεο» [Α107], «μέξακε φηη θαηαιάβακε ην κάζεκα θαη καο βνήζεζε» [Α115] ή «βνεζά 

γηαηί απηφ-αμηνινγείο ηνλ εαπηφ ζνπ κεηά, ζην ηέινο» [Γ108].  

Ζ ζπκβνιή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ιήθζεθε ππφςε απφ ηέζζεξηο καζεηέο απφ θάζε νκάδα. Οη 

«δπλαηνί» καζεηέο [Α102, Β106, Γ105, Γ114] πνπ αλαθέξζεθαλ ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα, 

δήισζαλ φηη «ζνπ δίλεη θίλεηξν, ψζηε λα ληψζεηο πην έηνηκνο γηα ην κάζεκα» [Β106] ή «πξηλ 

ην κάζεκα καο άλνηγε ην ελδηαθέξνλ γηα ην ηη ζα θάλακε» [Γ105]. Απφ ηνπο «αδχλαηνπο» ΘΕ
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καζεηέο [Α302, Γ206, Γ305, Α211] δφζεθαλ απαληήζεηο φπσο «λα βάισ ζηφρν λα ηα γλσξίδσ 

θαιχηεξα» [Α302] ή «κε βνεζά λα ελδηαθεξζψ γηα ην κάζεκα» [Γ305].  

Άιιεο αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ ηφζν απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ φζν 

θαη απφ απηή ησλ «αδχλαησλ». Πην αλαιπηηθά, έμη «δπλαηνί» καζεηέο [Α104, Α209, Β109, 

Γ103, Γ108, Γ201,] θαη ηξεηο «αδχλαηνη» καζεηέο [Α202, Α311, Γ302], αληίζηνηρα, 

εμέθξαζαλ δηαθνξεηηθή άπνςε απφ απηέο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο 

απαληήζεσλ. Χζηφζν, νη απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ αθνξνχλ δχν δεηήκαηα. Σν 

πξψην ζρεηίδεηαη κε ηε ζσζηή καζεκαηηθή νξνινγία πνπ αλαγξάθεηαη ζην θχιιν κε ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε άπνςε ελφο καζεηή φηη 

«κπνξεί θάηη λα κελ ην θαηάιαβεο θαιά θαη λα κελ μέξεηο πψο αθξηβψο λα ην πεηο ζηελ 

δαζθάια θαη λα ην δεηο ζην ραξηί ζην ηέινο θαη λα ηεο ην πεηο ‗θπξία ην ηάδε δελ ην 

θαηάιαβα‘» [Α104]. Σν δεχηεξν δήηεκα αθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο ηερληθήο ζηελ 

ηειηθή αμηνιφγεζε. Μεξηθνί απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ καζεηψλ, ππνζηεξίδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά φηη «γηα ην δηαγψληζκα, λα κε βνεζήζνπλ φηη ζα δηαβάδσ απηά θαη δελ ζα 

πάσ ζην παξαθάησ θεθάιαην» [Β109] ή «γηα λα μέξσ πψο ζα δηαβάζσ γηα ην δηαγψληζκα» 

[Α209]. Σελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίζηεθε θαη έλαο καζεηήο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ», ν 

νπνίνο αλέθεξε ην εμήο: «κε βνήζεζε φηαλ ηα εμεγνχζε ζηνλ πίλαθα πνχ λα επηθεληξσζψ, 

ψζηε λα ηα κάζσ θαιά γηα ην δηαγψληζκα» [Α202]. Γηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, 

ππνζηεξίδνπλ φηη «γξάθνπλ ηνπο ηχπνπο πην θαζαξά» [Γ302] είηε δελ μέξνπλ λα 

αηηηνινγήζνπλ ηελ άπνςή ηνπο [Α311]. 

 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.87) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή 

ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ ηάμε ηνπο. πσο θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ έμη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

απαληήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) πξνεηνηκαζία γηα ην ηη ζα 

αθνινπζήζεη ζην κάζεκα, (2) θαιχηεξε θαηαλφεζε καζήκαηνο, (3) ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο, 

(4) βνεζεηηθή ζηελ επίιπζε αζθήζεσλ, (5) βνεζεηηθή ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε θαη (6) άιιεο 

αηηηνινγήζεηο. 
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Πίλαθαο 4.87 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Γηαηί λα ζπλερίζεη λα εθαξκόδεηαη ε ηερληθή ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο; 

ΝΑ ΤΝΔΥΗΔΗ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Γηα λα μέξνπκε ηη ζα 

αθνινπζήζεη/ Γηα λα μέξεη 

πνχ λα επηθεληξσζεί 

Α105, Α107, Α110, Α112, 

Α115, Α216, Β214, Γ102, 

Γ104, Γ113, Γ115, 

 

Α202, Α213, Α302, Α311, 

Β302, Γ204, Γ304 

Καιχηεξε θαηαλφεζε 

καζήκαηνο 

Β109, Β111, Β212, Γ107, 

Γ110, Γ114  

Α205, Α217, Α306, Α308, 

Γ205, Γ303, Γ304, Γ308,  

πλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο 
Α103, Α106, Α108, Β106, 

Β109, Β208, Γ208 

Α211, Γ206, Γ216, Γ302, 

Γ305, Γ307,  

Βνεζά ζηελ επίιπζε 

αζθήζεσλ  

Β104, Β203, Γ209, Γ101, 

Γ109, Α210 
Γ215, Γ216, Γ301 

Γηα απηφ-αμηνιφγεζε 

 

Α104, Α109, Α116, Γ103, 

Α208, Α214 
Γ211 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο 

Α102, Α111, Α113, Α201, 

Α204, Α209, Γ105, Γ108, 

Γ112 

Α307, Α312, Α313, Γ202, 

Γ310 

 

Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ 

ηάμε ηνπο είλαη ε πξνεηνηκαζία πνπ ηνπο παξέρεη ζρεηηθά κε ην ηη ζα αθνινπζήζεη ζην 

κάζεκα, γηα λα μέξνπλ απφ ηελ αξρή πνχ λα επηθεληξσζνχλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, 11 

απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [Α105, Α107, Α110, Α112, Α115, Α216, Β214, Γ102, Γ104, 

Γ113, Γ115] θαη επηά απφ ηνπο «αδχλαηνπο» [Α202, Α213 Α302, Α311, Β302, Γ204, Γ304] 

έθαλαλ αλαθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα. Απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ 

δφζεθαλ απαληήζεηο φπσο «μέξεηο απφ πξηλ ηνπο ζηφρνπο θαη πψο λα ηνπο πεηχρεηο» [Α110], 

«βνεζά ζε πνηα πξάγκαηα πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί θαη ζε πνηα δελ ρξεηάδνληαη» 

[Α216] ή «επεηδή ζα μέξνπλ θαη νη καζεηέο απφ ηελ αξρή φηη απηά είλαη πνπ πξέπεη λα κάζνπλ 

θαη λα δψζνπλ πεξηζζφηεξε ζεκαζία» [Γ113]. Αλάινγα, νη «αδχλαηνη» καζεηέο δήισζαλ φηη ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



284 

«καο βνεζά κέζα ζηελ ηάμε λα μέξνπκε πνχ λα επηθεληξσζνχκε» [Α202], «καο βνεζά λα 

μέξνπκε πνηα πξάγκαηα ζα έρνπκε λα θάλνπκε ζην κάζεκα» [Β302] ή «λα μέξνπκε ηη πξέπεη 

λα κάζνπκε ζην κάζεκα» [Γ204]. 

Ζ ζπκβνιή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο είλαη αθφκα έλα δήηεκα πνπ ιήθζεθε ππφςε θαη απφ ηηο δχν 

νκάδεο καζεηψλ. Πην αλαιπηηθά, έμη «δπλαηνί» καζεηέο [Β109, Β111, Β212, Γ107, Γ110, 

Γ114] θαη νθηψ «αδχλαηνη» [Α205, Α217, Α306, Α308, Γ205, Γ303, Γ304, Γ308], 

ππνζηήξημαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ηνπο επθνιχλεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη θαη βνεζά ζηελ επίιπζε ησλ απνξηψλ ησλ 

καζεηψλ. Μεξηθά παξαδείγκαηα απαληήζεσλ ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη ηα εμήο: «βνεζά 

ηνπο καζεηέο ζην κάζεκα λα είλαη πην ζπγθεληξσκέλνη θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ην κάζεκα» 

[Γ114], «ζε βνεζά λα θαηαιάβεηο ην κάζεκα» [Β109, Β111], «καο βνεζά λα ιχλνπκε ηηο 

απνξίεο καο» [Β212] ή «γηα λα θαηαιαβαίλσ θαιχηεξα θαη λα κπνξψ λα μέξσ ηη θάλσ» 

[Γ110]. Απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ δφζεθαλ απαληήζεηο φπσο «κε βνεζά λα 

καζαίλσ πην εχθνια, λα μέξσ πνηνη είλαη νη ζηφρνη κνπ θαη φηαλ δελ μέξσ θάηη ε δαζθάια ζα 

κνπ ην πεη» [Α205], «αλ έρνπκε θάπνπ απνξίεο λα ζεθψζνπκε ην ρέξη καο θαη λα ηεο ην 

πνχκε» [Α308] ή «καο βνεζά λα καζαίλνπκε θαιχηεξα ην κάζεκα» [Γ308]. 

Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο ησλ καζεηψλ ιήθζεθε εμίζνπ ππφςε απφ ηνπο καζεηέο 

φζν θαη ε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο. ε απηή ηελ θαηεγνξία, πεξηιακβάλνληαη επηά 

απαληήζεηο «δπλαηψλ» καζεηψλ [Α103, Α106, Α108, Β106, Β109, Β208, Γ208] θαη έμη 

απαληήζεηο «αδχλαησλ» καζεηψλ [Α211, Γ206, Γ216, Γ302, Γ305, Γ307]. Μεξηθέο απφ ηηο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο είλαη νη εμήο: «απιά ληψζσ πην άλεηα 

φηαλ μέξσ απφ πξηλ πνχ λα δψζσ ζεκαζία» [Α108], «βνεζά, ζνπ δίλεη θίλεηξν, ψζηε λα 

ληψζεηο πην έηνηκνο γηα ην κάζεκα» [Β106] ή «ληψζνπκε πεξηζζφηεξε αζθάιεηα φηη αλ 

θνιιήζνπκε θάπνπ ζα γπξίζνπκε λα δνχκε ηα βήκαηα θαη λα ζπλερίζνπκε» [Β208]. Απφ ηελ 

νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ δφζεθαλ απαληήζεηο φπσο «κπνξεί λα είκαζηε πην 

ζπγθεληξσκέλνη ζην κάζεκα» [Γ206] ή «κε βνεζά λα ελδηαθεξζψ γηα ην κάζεκα» [Γ305]. 

Ζ ζπκβνιή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

ζηελ επίιπζε αζθήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνχξηαο γλψζεο είλαη αθφκα κηα 

θαηεγνξία πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη έμη «δπλαηνί» καζεηέο 

[Α210, Β104, Β203, Γ101, Γ109, Γ209], νη νπνίνη έδσζαλ επηρεηξήκαηα φπσο «καο βνεζά λα 

ιχλνπκε αζθήζεηο, νχησο ψζηε λα κελ θάλνπκε ιάζε» [Α210, Γ109] ή «καο βνεζά, ζα 
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μέξνπκε πψο λα θάλνπκε ηελ άζθεζε» [Β203]. Απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

δφζεθα κφλν ηξεηο ηέηνηεο απαληήζεηο [Γ215, Γ216, Γ301], ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ηερληθή 

ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο «είλαη βνεζεηηθή… μέξσ απφ πξηλ 

ηη πξέπεη λα θάλσ, άξα, κε βνεζά λα ην εθαξκφζσ» [Γ215] ή «βνεζά λα θαηαιαβαίλεηο πψο 

θάλεηο ηηο αζθήζεηο» [Γ216]. 

Ζ επφκελε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη απαληήζεηο θπξίσο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ θαη αλαθέξνληαη ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ 

απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. Απφ απηή ηελ νκάδα έγηλαλ έμη αλαθνξέο [Α104, Α109, 

Α116, Α208, Α214, Γ103], ελψ κφλν έλαο καζεηήο [Γ211] απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

έδσζα παξφκνηα απάληεζε. Σα αθξηβή ιφγηα απηνχ ηνπ καζεηή είλαη «γηα λα 

θαηαιαβαίλνπκε πνχ ζα θηάζνπκε ζην ηέινο, αλ ηα θαηαιάβακε εθείλα πνπ θηάζακε ζην 

ηέινο» [Γ211]. Παξαδείγκαηα απαληήζεσλ απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη ηα 

εμήο: «μέξεηο ηη πξέπεη λα κάζεηο θαη αλ δελ έκαζεο θάηη ξσηάο ηελ θαζεγήηξηα ζνπ» [Α109], 

«επεηδή μέξεηο ηη πξέπεη λα θάλεηο θαη ζην ηέινο λα μέξεηο ηη έθαλεο» [Α116] ή «μέξεηο αλ 

πεηπραίλεηο ηα θξηηήξηα θαη αλ μέξεηο εθείλα πνπ γξάθεη» [Α208]. 

ζνλ αθνξά ηηο άιιεο αηηηνινγήζεηο, ζπλνιηθά 14 καζεηέο εμέθξαζαλ θάηη 

δηαθνξεηηθφ απφ ηηο απαληήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο. Παξά ην γεγνλφο 

φηη ελλέα απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [Α102, Α111, Α113, Α201, Α204, Α209, Γ105, Γ108, 

Γ112] έδσζαλ δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο, εληνχηνηο νη απαληήζεηο ηνπο αγγίδνπλ κφλν ηξία 

δεηήκαηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο [Α307, Α312, Α313, Γ202, Γ310] πνπ 

αλαθέξνληαη ζε πεξηζζφηεξα. Μεξηθά απφ ηα επηρεηξήκαηα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο είλαη «επεηδή ζέισ λα μέξσ ηνπο καζεζηαθνχο κνπ 

ζηφρνπο θαη πψο κπνξψ λα ηνπο πεηχρσ» [Α102] ή «γηα λα κάζνπκε θαη άιια πξάγκαηα πνπ 

ηζρχνπλ γηα ην κάζεκα» [Α204], ελψ άιια αθνξνχζαλ ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, φπσο «γηα λα 

μέξσ ηη λα δηαβάζσ φηαλ ζα έρνπκε δηαγψληζκα» [Α209] ή «βνεζά ζην ηέινο κε ηηο εμεηάζεηο 

κπνξεί λα ην ρξεηαζηνχκε» [Γ108]. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ είλαη 

ηα εμήο: «ζα κε βνεζήζεη εκέλα γηα λα θαηαιάβσ θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο πνπ 

καο θάλεη θάζε κέξα ε δαζθάια» [Α307] ή «γηα λα κελ ηε ξσηάκε ηη ζα θάλνπκε ζήκεξα» 

[Γ310]. Γφζεθαλ επίζεο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε φπσο «είλαη εχθνιε 

θαη βνεζνχλ λα έρεηο ζηφρνπο ζηα καζεκαηηθά θαη λα παίξλεηο λνκίδσ θαιχηεξνπο βαζκνχο» 

[Α312] ή «είλαη νη ηχπνη πάλσ φινη αλ μεράζσ θάηη… ζην δηαγψληζκα απφ εδψ ζα δηαβάζσ» 

[Γ202]. 
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Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμόδνπ 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.88) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμφδνπ. 

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ έμη δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο απαληήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) επίιπζε 

απνξηψλ/αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ, (2) γηα απηφ-αμηνιφγεζε, (3) βνεζά ηελ εθπαηδεπηηθφ, (4) 

εμάζθεζε, (5) ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο θαη (6) άιιεο αηηηνινγήζεηο. 

 

Πίλαθαο 4.88 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Πνύ ζε βνεζά ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμόδνπ; 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΖ - Αηηηνινγήζεηο 
πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Δπίιπζε 

απνξηψλ/αληηκεηψπηζε 

δπζθνιηψλ 

Α101, Α102, Α103, Α104, 

Α105, Α106, Α108, Α109, 

Α110, Α111, Α113, Α114, 

Α116, Α203, Α204, Α208, 

Α210, Α214, Α216, Β104, 

Β111, Β212, Γ101, Γ105, 

Γ110, Γ113, Γ114, Γ209 

Α205, Α206, Α207, Α211, 

Α217, Α303, Α307, Α308, 

Α311, Α312, Α313, Α315, 

Β307, Β310, Γ106, Γ202, 

Γ203, Γ211, Γ214, Γ215, 

Γ216, Γ301, Γ302, Γ305, 

Γ308 

Γηα απηφ-αμηνιφγεζε 

Α107, Α115, Α201, Β109, 

Γ107, Γ110, Γ111, Γ115, 

Γ208 

Α213, Α215, Α306, Β302, 

Γ206, Γ212, Γ213, Γ304 

Βνεζά ηελ εθπαηδεπηηθφ 

  

Α106, Α112, Α209, Α214, 

Γ104, Γ108 

Α202, Α206, Α301, Α302, 

Β302, Γ202, Γ214 

Δμάζθεζε 
Β106, Γ102, Γ103, Γ109, 

Γ111, Γ113 
Γ203, Γ303, Γ309 

πλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο Α106, Α112, Β214, Β208 Α202 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο Γ208 - 

 

Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θαξηψλ εμφδνπ 

ζην κάζεκα ησλ καζεηηθψλ θαη ππεξηεξεί κε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 
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ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπο. 

Μεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ καζεηψλ παξαηεξείηαη έληνλε ζπκθσλία, εθφζνλ 28 [Α101, Α102, 

Α103, Α104, Α105, Α106, Α108, Α109, Α110, Α111, Α113, Α114, Α116, Α203, Α204, Α208, 

Α210, Α214, Α216, Β104, Β111, Β212, Γ101, Γ105, Γ110, Γ113, Γ114, Γ209] θαη 25 [Α205, 

Α206, Α207, Α211, Α217, Α303, Α307, Α308, Α311, Α312, Α313, Α315, Β307, Β310, Γ106, 

Γ202, Γ203, Γ211, Γ214, Γ215, Γ216, Γ301, Γ302, Γ305, Γ308] καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ 

«δπλαηψλ» θαη ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, αληίζηνηρα, αλαθέξνληαη ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα. 

Μεξηθέο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ παξάγνληα ηεο 

επίιπζεο απνξηψλ θαη αληηκεηψπηζεο δπζθνιηψλ είλαη νη εμήο: «βιέπεη ε θαζεγήηξηα ζνπ ηα 

ιάζε ζνπ θαη λα ζε βνεζά ζηηο ειιείςεηο ζνπ» [Α102], «λα δεη θαη ε ίδηα πφζν θαηαιάβακε 

ην πξψην κάζεκα θαη λα δεη αλ θάπνηνο έρεη θελά απφ ηνλ αξηζκφ πνπ βάιακε γηα λα ην μαλά 

εμεγήζεη» [Α103], «κπνξνχζε λα δεη αλ είραλ νη καζεηέο θάπνην… αλ ρξεηάδνληαλ θάπνηα 

βνήζεηα, αλ δελ θαηαιάβαηλαλ θάηη, έηζη ήηαλ λα ην εμεγήζεη» [Α114], «λα καο εμεγήζεη ηα 

πξάγκαηα πνπ δπζθνιεπφκαζηε θαη δελ ηα θαηαιάβακε πνιχ» [Α210] ή «ζα μέξεη θαη ν 

θαζεγεηήο πνχ έρεη αδπλακία ν καζεηήο, λα πάεη λα  ηνπ ηελ εμεγήζεη (Γ113)». Αλάινγα 

παξαδείγκαηα απαληήζεσλ απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ππνζηεξίδνπλ φηη 

«μέξεη ε δαζθάια πνηνο ηα μέξεη, πνηνο δελ ηα μέξεη, θαη εθείλνο πνπ δελ ηα μέξεη λα ηνλ 

βνεζήζεη» [Α205], «κνπ ηα εμεγά ε δαζθάια ηελ επφκελε κέξα» [Α307], «βνεζά, γηαηί ηεο 

δείρλνπκε ηη δελ θαηαιάβακε γηα λα καο ηα εμεγήζεη ηελ επφκελε κέξα πνπ ζα έρνπκε 

κάζεκα» [Β310] ή «γηα λα δεη ε θπξία ηη θαηαιάβακε θαη ηη δελ θαηαιάβακε θαη λα καο 

βνεζήζεη ζην επφκελν κάζεκα λα θαηαιάβνπκε εθείλα δελ θαηαιάβακε» [Γ305].  

Ζ δεχηεξε «ρξεζηκφηεηα» ησλ θαξηψλ εμφδνπ είλαη γηα ζθνπνχο απηφ-αμηνιφγεζεο 

ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ, νη ζπκπιήξσζε 

ησλ θαξηψλ εμφδνπ επηηξέπεη ζηνπο ίδηνπο λα αληηιακβάλνληαη ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη ηα 

δπλαηά ηνπο ζεκεία. Δηδηθφηεξα, ελλέα καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» [Α115, Γ111, 

Γ208, Α107, Α201, Β109, Γ107, Γ110, Γ115] ζηήξημαλ ηελ πην πάλσ ρξεζηκφηεηα ηεο 

ηερληθήο απηήο, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «μέξακε ηη δελ θαηαιάβακε θαη ηη πξέπεη λα 

δηαβάζνπκε πεξηζζφηεξν», [Α107], «βνεζνχζε λα μέξεη ηη μέξνπκε θαη ηη δελ μέξνπκε» 

[Α201], «θαηαιαβαίλσ πνχ θάλσ ιάζνο θαη πνχ έρσ αδπλακίεο… θαη ζα ην πσ ζηελ 

θαζεγήηξηα λα κνπ ην εμεγήζεη» [Β109] ή «θαηαιάβνπκε θαη εκείο νη ίδηνη πφζν ην 

αληηιεθζήθακε εθείλν ή φρη» [Γ107]. κνηα, ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, νθηψ 

απφ απηνχο [Α213, Α215, Α306, Β302, Γ206, Γ212, Γ213, Γ304] δήισζαλ φηη κέζα απφ ηελ 

ηερληθή ησλ θαξηψλ εμφδνπ «μέξεηο θαη εζχ πφζν θαιά έκαζεο ην κάζεκα» [Α213], «είδα πνχ 
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δελ είκαη θαιφο θαη πνχ είκαη θαιφο» [Β302], «ζε βνεζά λα δεηο ηη θαηάιαβεο θαη ηη δελ 

θαηάιαβεο» [Γ212] ή «κπνξεί λα θαηαιάβεη ν θάζε καζεηήο πνχ είλαη νη δπζθνιίεο ηνπ» 

[Γ206]. 

Αθφκα κηα θαηεγνξία πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηέο αλαθέξεηαη 

ζηε βνήζεηα πνπ παξέρεη ζηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθφ, ε νπνία θαίλεηαη λα παίξλεη 

αλαηξνθνδφηεζε ηφζν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ φζν θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ θάλεη ην 

κάζεκα ηεο κέζα απφ ηηο θάξηεο εμφδνπ. πγθεθξηκέλα, έμη  απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο 

[Α106, Α112, Α209, Α214, Γ104, Γ108] ηζρπξίζηεθαλ φηη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ε 

εθπαηδεπηηθφο «βιέπεη αλ θαηαλνήζακε ην κάζεκα» [Α106], «ζα δεη πνχ δπζθνιεχηεθαλ νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη ζα καο ηα εμεγήζεη ζην επφκελν κάζεκα» [Α209], «ζα δεη ε 

δαζθάια πνχ δπζθνιεπφκαζηαλ θαη πνχ φρη» [Α214] ή «ρξήζηκν θαη γηα ζέλα θαη γηα ηελ 

θαζεγήηξηα, γηαηί μέξεη πφζνη ην θαηάιαβαλ θαη πφζνη φρη» [Γ108]. Παξφκνηεο απαληήζεηο 

δφζεθαλ θαη απφ επηά «αδχλαηνπο» καζεηέο [Α202, Α206, Α301, Α302, Β302, Γ202, Γ214], 

νη νπνίνη δήισζαλ φηη κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξηψλ «μέξεη πψο λα 

πξνρσξήζεη θαη πψο λα… μέξεη ηη λα θάλεη ζην επφκελν κάζεκα» [Α301], «βνεζνχζα ηελ 

θαζεγήηξηα κνπ, λα θαηαιάβεη πνχ είρα αδπλακίεο» [Γ202] ή «θαηαιαβαίλεη ε θαζεγήηξηα αλ 

ηα θαηαιάβακε ή φρη» [Γ214]. 

Σν γεγνλφο φηη κέζα απφ ηηο θάξηεο εμφδνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο πεξαηηέξσ 

εμάζθεζε ζην πεξηερφκελν πνπ δηδάρηεθαλ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επίζεο ζρεκαηίζηεθε 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ. Παξφια απηά ν αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ 

δήισζαλ θάηη ηέηνην είλαη δηπιάζηνο απφ ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. 

Δηδηθφηεξα, έμη καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» [Β106, Γ102, Γ103, Γ109, Γ111, 

Γ113] δήισζαλ ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή φηη «κε βνεζά, γηαηί φηαλ 

θάλεηο πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο καζαίλεηο πην πνιιά πξάγκαηα» [Β106], «κε ηελ εμάζθεζε 

λνκίδσ βνεζά λα θαηαιάβεηο» [Γ102], «φζν πεξηζζφηεξε εμάζθεζε θάλεηο, ηφζν πην θαιφ 

απνηέιεζκα ζα έξζεη» [Γ109] ή «ήηαλ κηα άζθεζε επηπιένλ απφ απηέο πνπ έθαλεο» [Γ113]. 

Απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ κφλν ηξεηο απφ απηνχο [Γ203, Γ303, Γ309] 

ηζρπξίζηεθαλ θάηη παξφκνην. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα απηψλ ησλ καζεηψλ, ε ζπκπιήξσζε 

ησλ θαξηψλ εμφδνπ «βνεζά ζην λα θαηαιάβνπκε πψο λα ιχζνπκε κηα άζθεζε, είλαη πην 

εχθνιν γηα κηα άζθεζε λα θάλσ άιιεο αζθήζεηο» [Γ203] ή «βνεζά λα κάζσ πην θαιά. Να 

θάλσ εμάζθεζε» [Γ309]. 

Αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

θαξηψλ εμφδνπ αθνξά ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. ε απηφλ ην παξάγνληα δελ 
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ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο αλαθνξψλ, σζηφζν, θαίλεηαη λα ππεξέρνπλ νη «δπλαηνί» καζεηέο 

πνπ έθαλαλ κηα ηέηνηα αλαθνξά. Δηδηθφηεξα, ηέζζεξηο απφ απηνχο [Α106, Α112, Β214, Β208] 

δήισζαλ ηα εμήο: «αλ θάπνηνο είρε απνξίεο θαη ληξεπφηαλ λα ην πεη, κπνξνχζε ε θπξία λα δεη 

ηελ άζθεζε… θαη βνεζά» [Α106], «έλαο ληξνπαιφο καζεηήο δελ ζα ζεθψζεη ην ρέξη ηνπ γηα 

λα πεη ‗θπξία έρσ απνξία ζε απηφ ην ζέκα‘, ελψ  αλ ηνπ δνζεί ε επθαηξία λα ιχζεη απηφ ην 

θπιιάδην θαη κεηά λα έξζεη ζηα ρέξηα ηεο δαζθάιαο ηνπ, ζα θαηαιάβεη ε δαζθάια ηνπ φηη δελ 

ην θαηάιαβε θαη ζα ην μαλά εμεγήζεη» [Α112], «ίζσο θάπνηα άηνκα λα ληξέπνληαη λα πνπλ 

φηη δελ μέξνπλ λα θάλνπλ θάπνηα πξάγκαηα, ελψ απφ ην θπιιάδην ζα θαλνχλ απηά…» [Β214] 

ή «ληψζεηο πην αζθαιήο, είλαη επηπιένλ άζθεζε, κπνξείο λα ηα θαηαιάβεηο θαιχηεξα» [Β208]. 

Αληίζεηα, απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ κφλν έλαο απφ απηνχο [Α202] έθαλε 

παξφκνηα αλαθνξά. Μάιηζηα, ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο αλέθεξε φηη «πνιινί δελ ζέινπλ λα 

πνπλ ηελ απνξία ηνπο θαη ην θαηαιαβαίλεη ε θπξία απφ ην θπιιάδην»[Α202]. 

Γηαθνξεηηθή αηηηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θαξηψλ εμφδνπ αθνχζηεθε 

κφλν απφ έλαλ καζεηή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» [Γ208], ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίνλ ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή βνεζά ζηνλ βαζκφ ηνπ ηεηξακήλνπ, ελλνψληαο φηη κέζα 

απφ απηή, ε εθπαηδεπηηθφο βιέπεη ηελ επίδνζή ηνπ θαη απηφ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο 

ςειφηεξνπ βαζκνχ ζηελ πεξίπησζε φπνπ απνδίδεη θαιά ζηε ζπκπιήξσζε ηεο θάξηαο. 

 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.89) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή 

κε ηηο θάξηεο εμφδνπ ζηελ ηάμε ηνπο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο ησλ 

καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) βνεζά ηελ εθπαηδεπηηθφ, (2) γηα απηφ-αμηνιφγεζε, (3) θαιχηεξε 

θαηαλφεζε  καζήκαηνο, (4) ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο θαη (5) άιιεο αηηηνινγήζεηο. 
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Πίλαθαο 4.89 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Γηαηί λα ζπλερίζεη λα εθαξκόδεηαη ε ηερληθή κε ηηο 

θάξηεο εμόδνπ; 

ΝΑ ΤΝΔΥΗΔΗ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Βνεζά ηελ εθπαηδεπηηθφ 

Α101, Α102, Α104, Α111, 

Α112, Α203, Α208, Α209, 

Α210, Α214, Α216, Β104, 

Β111, Β212, Β214, Γ104, 

Γ113, Γ114, Γ208 

Α205, Α207, Α215, Α217, 

Α301, Α302, Α306, Α308, 

Α311, Α313, Β302, Β307, 

Β310, Γ202, Γ206, Γ211, 

Γ214, Γ216, Γ302, Γ305, 

Γ306 

Γηα απηφ-αμηνιφγεζε 

Α107, Α108, Α115, Α116, 

Α201, Γ102, Γ103, Γ107,  

Γ108, Γ110, Γ111, Γ209 

Α202, Α206, Α213, Α312, 

Γ203, Γ205, Γ212, Γ213, 

Γ214, Γ215, Γ301, Γ304 

Καιχηεξε θαηαλφεζε  

καζήκαηνο 

Α105, Α106, Α109, Α110, 

Α114, Α214, Β109, Γ101, 

Γ105, Γ115  

Α211, Α307, Γ106, Γ303, 

Γ308, Γ309 

πλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο Α103, Β106, Β208 Α305 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο Α204, Γ109, Γ112 Α304, Α315 

 

Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, ηφζν απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ φζν θαη απφ ηελ 

νκάδα ησλ «αδχλαησλ» δήισζαλ λα ζπλερίζεη ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ, δηφηη θπξίσο 

βνεζά ηελ εθπαηδεπηηθφ. Δηδηθφηεξα, 19 απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [Α101, Α102, Α104, 

Α111, Α112, Α203, Α208, Α209, Α210, Α214, Α216, Β104, Β111, Β212, Β214, Γ104, Γ113, 

Γ114, Γ208] δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή βνεζά ηελ εθπαηδεπηηθφ λα εληνπίδεη ηηο 

αδπλακίεο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα νξγαλψζεη θαηάιιεια ην επφκελν ηεο κάζεκα θαη λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα κεξηθψλ 

καζεηψλ απφ απηνχο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θαξηψλ εμφδνπ γηα ηνπο καζεηέο, νη 

θάξηεο εμφδνπ βνεζνχλ «γηα λα θαηαιαβαίλεη ε δαζθάια, αλ θαηάιαβε ν καζεηήο ή φρη» 

[Α112], «γηα λα μέξεη πνχ δπζθνιεπφκαζηε θαη ην επφκελν κάζεκα λα έξζεη λα καο ηα 

εμεγήζεη λα ηα θαηαιάβνπκε» [Α210], «λα βιέπεη ηηο αδπλακίεο καο» [Β111], «κπνξεί λα δεη 

ηηο δπλαηφηεηεο καο θαη εθεί πνπ ζέινπκε βνήζεηα» [Β214] ή «κπνξεί θαη ε θαζεγήηξηα, φπσο 
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είπα λα θαηαιάβεη ηη θαηάιαβεο θαη ηη φρη» [Γ104]. Παξφκνηνη ηζρπξηζκνί εθθξάζηεθαλ απφ 

21 «αδχλαηνπο» καζεηέο [Α205, Α207, Α215, Α217, Α301, Α302, Α306, Α308, Α311, Α313, 

Β302, Β307, Β310, Γ202, Γ206, Γ211, Γ214, Γ216, Γ302, Γ305, Γ306], ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο νη θάξηεο εμφδνπ ρξεηάδεηαη λα δίλνληαη ζηελ ηάμε ηνπο γηα «λα μέξεη ε θπξία πνηα 

πξάγκαηα θαηαιάβακε θαη πνηα πξέπεη λα μέξνπκε γηα λα καο ηα πεη θαιχηεξα γηα λα 

πξνρσξήζνπκε» [Α302] ή «λα κπνξεί έηζη λα δεη πνχ θάλνπκε ιάζε θαη λα ηα γξάςεη πάλσ 

ζηνλ πίλαθα θαη λα ην δηνξζψζνπκε» [Α311]. Δπηπιένλ, έλαο απφ απηνχο ηνπο καζεηέο 

[Α301] ηζρπξίδεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή βνεζά ηελ εθπαηδεπηηθφ λα μέξεη πψο λα 

πξνρσξήζεη, αλαθέξνληαο θαηά ιέμε «μέξεη πψο λα πξνρσξήζεη». 

Αθφκα έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ θαξηψλ εμφδνπ ζηελ ηάμε ηνπο είλαη ε επθαηξία πνπ ηνπο 

δίλνπλ, ψζηε λα αμηνινγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα εληνπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο, ηη δελ 

θαηάιαβαλ ή πνχ θάλνπλ ιάζε γηα λα βειηησζνχλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία απαληήζεσλ 

αλαθέξζεθαλ 12 καζεηέο απφ θάζε νκάδα. Απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο πνπ έθαλαλ ιφγν 

γηα απηφ-αμηνιφγεζε [Α107, Α108, Α115, Α116, Α201, Γ102, Γ103, Γ107,  Γ108, Γ110, 

Γ111, Γ209], κεξηθνί απφ απηνχο αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά φηη «βνεζά, μέξεηο ηη δελ 

θαηάιαβεο θαη ηη πξέπεη λα δηαβάζεηο θαιά ζπίηη» [Α107], «λα θαηαιάβνπκε φηη μέξνπκε ην 

κάζεκα πνπ δηδαρηήθακε» [Α115] ή «βνεζνχκαζηε θαη εκείο νη ίδηνη λα θαηαιάβνπκε πφζν 

εχθνια κπνξνχκε λα ιχζνπκε εθείλν πνπ δηδαρζήθακε [Γ107]. Αληίζηνηρα, απφ ηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα [Α206, Α213, Α312, 

Γ203, Γ205, Γ213, Γ304, Α202, Γ212, Γ214, Γ215, Γ301], κεξηθνί απφ απηνχο δήισζαλ φηη ε 

ηερληθή απηή «καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε αλ θαηαιάβακε ην κάζεκα» [Α202], 

«θαηαιαβαίλεηο ηη θαηαιαβαίλεηο θαη ηη δελ θαηαιαβαίλεηο» [Γ213] ή «γηα λα καο βνεζήζεη λα 

δνχκε ηη έρνπκε θαηαιάβεη ζηα καζεκαηηθά» [Γ301]. 

Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ θαξηψλ εμφδνπ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο είλαη αθφκα κηα 

θαηεγνξία πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ ηηο απαληήζεηο ηφζν ησλ «δπλαηψλ» φζν θαη ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ. Λεπηνκεξψο, θαίλεηαη φηη 10 «δπλαηνί» καζεηέο [Α105, Α106, Α109, 

Α110, Α114, Α214, Β109, Γ101, Γ105, Γ115] αλαθέξζεθαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα. 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα απαληήζεσλ απηψλ ησλ καζεηψλ αλαθέξνπλ φηη «καο βνεζά λα 

θαηαιάβνπκε ην κάζεκα πην πνιχ» [Α106], «βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαιάβνπλ ην κάζεκα» 

[Α114] ή «κε βνεζάεη λα θαηαιάβσ θαιχηεξα ην κάζεκα, ελλνψ λα είκαη ζίγνπξνο φηη ην 

θαηαλφεζα» [Γ115]. Απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, κφλν έμη απφ απηνχο [Α211, 

Α307, Γ106, Γ303, Γ308, Γ309] έθαλαλ αλαθνξά ζηνλ παξάγνληα ηεο θαηαλφεζεο. 
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πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο απηνί δήισζαλ φηη «θαηαιαβαίλεηο θαιχηεξα ην κάζεκα» [Α211], 

«καο βνεζά λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηα ιάζε καο» [Γ308] ή «κε βνεζά λα κάζσ πην θαιά. 

Να θάλσ εμάζθεζε. Δίλαη βνεζεηηθφ.» [Γ309].  

Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο απνηειεί έλαλ παξάγνληα, ζηνλ νπνίν πνιχ ιίγνη έθαλαλ 

αλαθνξά γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςε λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή κε ηηο 

θάξηεο εμφδνπ ζηελ ηάμε ηνπο. Δηδηθφηεξα, κφλν ηξεηο καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ 

«δπλαηψλ» [Α103, Β106, Β208] αλέθεξαλ φηη «είλαη σξαία» [Α103] ηερληθή θαη ηνπο 

«αξέζεη» [Β106] ή φηη ληψζνπλ αζθάιεηα επεηδή ηηο βιέπεη κφλν ε εθπαηδεπηηθφο [«ληψζσ πην 

αζθαιήο κε απηφ ην πξάγκα, επεηδή ην βιέπεη κφλν ε θαζεγήηξηα», Β208]. Αληίζεηα, απφ ηελ 

νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, κφλν έλαο απφ απηνχο [Α305] αλέθεξε φηη ηνπ αξέζεη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, γη‘ απηφ είλαη ζεηηθφο ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ ηάμε ηνπ.  

Γηαθνξεηηθνί ηζρπξηζκνί δελ εθθξάζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ, σζηφζν πέληε καζεηέο 

αλέθεξαλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο απαληήζεσλ. Πην αλαιπηηθά, ηξεηο 

απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [Α204, Γ109, Γ112] δήισζαλ φηη «καο ζπκίδεη πψο πξέπεη λα 

θάλνπκε ηηο πξάμεηο» [Α204], «είλαη πνιχ ρξήζηκν λα μέξεηο πψο λα ιχλεηο κηα άζθεζε 

ακέζσο κεηά πνπ ηελ έρεηο δηδαρζεί» [Γ109], ελψ ν έλαο απφ απηνχο δελ ήμεξε πψο λα 

ζηεξίμεη ηελ άπνςή ηνπ. Αληίζηνηρα, απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ θαίλεηαη φηη 

πάιη έλαο απφ απηνχο δελ ήμεξε πψο λα ζηεξίμεη ηελ άπνςή ηνπ [Α304], ελψ ν άιινο 

αηηηνιφγεζε αλαθέξνληαο φηη κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαξηψλ εμφδνπ «θάλνπκε κηα ηειεπηαία 

επαλάιεςε»[Α315]. 

 

Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.90) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ 

ζρεκαηίδνπλ έμη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ. Απηέο νη θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα 

νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) θαιχηεξε θαηαλφεζε καζήκαηνο, (2) απνθπγή ιαζψλ, (3) γηα 

ζθνπνχο απηφ-αμηνιφγεζεο, (4) αλαηξνθνδφηεζε κε πην απιά ιφγηα, (5) ζπλαηζζεκαηηθφο 

ηνκέαο θαη (6) άιιεο αηηηνινγήζεηο.  
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Πίλαθαο 4.90 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Πνύ ζε βνεζά ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο 

κεηαμύ καζεηώλ; 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΖ - Αηηηνινγήζεηο 
πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Καιχηεξε θαηαλφεζε 

καζήκαηνο/ Δπίιπζε 

απνξηψλ/Αληηκεηψπηζε 

δπζθνιηψλ 

 

Α101, Α102, Α106, Α107, 

Α109, Α110, Α112, Α113, 

Α115, Α116, Α203, Α204, 

Α209, Α210, Β104, Β109, 

Β203, Β208, Β212, Γ103, 

Γ104, Γ105, Γ107, Γ109, 

Γ110, Γ114, Γ209 

Α202, Α205, Α206, Α207, 

Α211, Α213, Α302, Α303, 

Α306, Α308, Α311, Α312, 

Α313, Α315, Β307, Β310, 

Γ202, Γ204, Γ205, Γ211, 

Γ216, Γ301, Γ305, Γ306, 

Γ307, Γ308 

Γηα απνθπγή ιαζψλ 

Α110, A114, Α116, Γ101, 

Γ111, Γ112, Γ115, Α216, 

Γ208, Γ209 

Α305, Α306, Γ309 

Γηα απηφ-αμηνιφγεζε 
Α111, Β214, Γ108, Γ109, 

Γ111 

Α202, Α207, Α303, Γ106, 

Γ203, Γ214 

Αλαηξνθνδφηεζε κε πην 

απιά ιφγηα 

Α103, Α106, Α115, Β111, 

Β208, Γ102, Γ113, Α210, 

Α109 

Α211 

πλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο 
Α101, Α102, Α108, Α109, 

Β106, Γ102 
- 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο - Α213, Α308, Γ203, Γ212 

 

Με κηα πξψηε καηηά παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο βξίζθνπλ βνεζεηηθή ηελ 

ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε καζήκαηνο, 

ππνζηεξίδνληαο φηη βνεζά ζηελ επίιπζε ησλ απνξηψλ ησλ καζεηψλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ ηνπο, πξνζθέξεη πεξαηηέξσ εμάζθεζε θαη επαλάιεςε ζηνπο καζεηέο, ελψ 

ηαπηφρξνλα βνεζά ηνλ καζεηή πνπ ηνπ παξέρεηαη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηα ιάζε ηνπ, αιιά θαη 

ηνλ καζεηή πνπ δίλεη αλαηξνθνδφηεζε, εμεγψληαο φηη ε παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο βνεζά 

ζηελ θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη 27 «δπλαηνί» καζεηέο [Α101, Α102, Α106, Α107, Α109, Α110, ΘΕ
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Α112, Α113, Α115, Α116, Α204, Α209, Α210, Β104, Β109, Β203, Β208, Β212, Γ103, Γ104, 

Γ105, Γ107, Γ109, Γ110, Γ114, Α203, Γ209] θαη 26 «αδχλαηνη» [Α202, Α205, Α206, Α207, 

Α211, Α213, Α302, Α303, Α306, Α308, Α311, Α312, Α313, Α315, Β307, Β310, Γ202, Γ204, 

Γ205, Γ211, Γ216, Γ301, Γ305, Γ306, Γ307, Γ308]. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο 

είλαη νη εμήο: «ν δηπιαλφο καο κπνξεί λα βξεη θάηη πνπ εκείο λα κελ αληηιεθζήθακε φηη δελ 

θαηαιάβακε θαη έηζη λα καο ην εμεγήζνπλ θαιχηεξα» [Γ107], «ζε βνεζά θαη ν δηπιαλφο ζνπ, 

ζνπ ηα εμεγά μαλά θαη ηα θαηαιαβαίλεηο» [Α110], «επαλαιακβάλνπκε ην κάζεκα θαη ην 

θαηαιαβαίλνπκε αθφκα θαιχηεξα» [Α115], «είρε πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο γηα πεξηζζφηεξε 

εμάζθεζε θαη βνεζνχζε πεξηζζφηεξν γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηη θάλακε… είλαη θάηη 

ζαλ επαλάιεςε γηα λα δεη πνχ θάλνπκε ιάζνο θαη πνχ φρη» [Β208] ή «φηαλ ηα ιεο ηα 

καζαίλεηο» [Α109]. Παξφκνηεο απαληήζεηο δφζεθαλ θαη απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο «φηαλ εθείλνο ην έθαλε ζσζηφ θαη ην δσ θαιχηεξα ζα θαηαιάβσ 

φηη εγψ έθαλα ιάζνο θαη ζα ην βάισ κέζα ζην κπαιφ κνπ θαη ζα ην δνπιέςσ» [Α211], «ηα 

δηνξζψλνπκε κεηά θαη κεηά θαηαιαβαίλνπκε ηη ιάζνο θάλακε» [Α315], «βιέπακε θαη ηα ιάζε 

ηνπ ζπκκαζεηή καο θαη εθείλνο έβιεπε ηα δηθά καο, αο πνχκε λα καο εμεγήζεη αλ δελ 

θαηαιάβακε θάηη» [Γ211], «ζα μέξσ ηη έθαλα εγψ ιάζνο γηα λα δσ ηνλ δηπιαλφ κνπ θαη λα 

θαηαιάβσ» [Γ306], «ηα μαλαιέσ, θάλσ κηα επαλάιεςε θαη μέξσ φηη εγψ ηα μέξσ θαη κεηά ηα 

καζαίλσ θαη ζην ζπκκαζεηή κνπ» [Α205] ή «ηελ ψξα πνπ ηα εμεγψ ηα θαηαιαβαίλσ θαη εγψ 

θαιχηεξα» [Α302]. 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ζηελ απνθπγή 

ιαζψλ είλαη αθφκα κία θαηεγνξία πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, 

θπξίσο ησλ «δπλαηψλ». πγθεθξηκέλα, 10 «δπλαηνί» καζεηέο [Α110, A114, Α116, Γ101, 

Γ111, Γ112, Γ115, Α216, Γ208, Γ209] έθαλαλ αλαθνξά ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα, δειψλνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά φηη «βνεζψ ηνλ δηπιαλφ κνπ θαη βιέπσ θη εγψ ηα ιάζε ηνπ θαη θαηαιαβαίλσ 

πνχ έθαλε ιάζε, γηα λα κελ ηα θάλσ νχηε θαη εγψ» [Α110], «βιέπσ θαη ηα ιάζε ηνπ δηπιαλνχ 

κνπ θαη ην έρσ ζην κπαιφ κνπ γηα λα κελ θάλσ απηφ ην ιάζνο θαη λα θάλσ ην ζσζηφ» [Α216] 

ή «φηαλ βιέπεηο ηα ιάζε ηνπ δηπιαλνχ ζνπ πξνζπαζείο λα κελ θάλεηο ηα ίδηα ιάζε» [Γ101]. 

Αληίζεηα, απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ κφλν ηξεηο [Α305, Α306, Γ309] αλέθεξαλ 

θάηη παξφκνην, ππνζηεξίδνληαο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή βνεζά «λα βιέπσ ηα ιάζε ηνπ 

θαη λα κελ ηα θάλσ θαη εγψ ηα ίδηα θαη ηα ζσζηά ηνπ θαη εγψ λα θάλσ ζσζηά θαη εθείλνο λα 

θάλεη ζσζηά» [Α305] θαη «κε βνεζά πνιχ λα κελ θάλσ μαλά ην ίδην ιάζνο… βνεζά λα κελ 

θάλσ ηα ιάζε πνπ έθαλε εθείλνο… κε βνεζά λα κελ θάλσ ηα ίδηα ιάζε» [Γ309]. 
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Ζ επφκελε θαηεγνξία ζρεκαηίδεηαη απφ απαληήζεηο πνπ θάλνπλ αλαθνξά ζηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, θπξίσο κε ζθνπφ 

λα επηβεβαηψζνπλ ηε γλψζε ηνπο. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ πέληε απαληήζεηο 

«δπλαηψλ» καζεηψλ [Α111, Β214, Γ108, Γ109, Γ111] θαη έμη απαληήζεηο «αδχλαησλ» 

καζεηψλ [Α202, Α207, Α303, Γ106, Γ203, Γ214]. Απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο πνπ έθαλαλ 

αλαθνξά ζε απηή ηε ρξεζηκφηεηα ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, ελδεηθηηθέο απαληήζεηο είλαη νη 

εμήο: «θαηαιαβαίλσ θαη εγψ φηη ηα μέξσ απηά θαη φηη ηα έκαζα θαιά θαη κπνξψ λα ηα 

εμεγήζσ ζε θάπνηνλ άιινλ» [Α111] θαη «βνεζά ζην φηη ζα εμεγήζνπκε ηα ιάζε ηνπ δηπιαλνχ 

καο, άξα ζεκαίλεη φηη θαη εκείο ηα μέξνπκε γηα λα ηνλ βνεζήζνπκε θαη ηνλ άιινλ» [Β214]. 

Καηά αλάινγν ηξφπν, νη «αδχλαηνη» καζεηέο ππνζηήξημαλ φηη ε ηερληθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ «καο βνεζά λα μέξνπκε ηη θαηαιάβακε θαη ηη φρη»[Α202], 

«ζεκαίλεη φηη ηα θαηάιαβα θαη κπνξψ λα ηνπ ηα δηνξζψζσ» [Α303] ή «φηη ηελ θαηάιαβα 

θαιά γηα λα κπνξψ λα ηνπ ηελ εμεγήζσ» [Γ214]. 

Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία απαληήζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη κέζα απφ ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, νη καζεηέο πνπ έρνπλ ιάζε 

ιακβάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε κε πην απιά ιφγηα απφ θάπνηνλ ζπλνκήιηθφ ηνπο. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, εθφζνλ, ελλέα 

καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» [Α103, Α106, Α109, Α115, Β111, Β208, Γ102, Γ113, 

Α210] έθαλαλ ηέηνηα αλαθνξά, ελψ απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» κφλνο έλαο καζεηήο 

[Α211] ππνζηήξημε απηφλ ηνλ παξάγνληα. πγθεθξηκέλα, απηφο ν καζεηήο αλέθεξε φηη «ηα 

βιέπεη ν δηπιαλφο καο θαη βιέπεη θαη εθείλνο ηα ιάζε ηνπ θαη κπνξεί λα καο ην εμεγήζεη κε 

δηθφ ηνπ ηξφπν πνπ κπνξεί λα ην θαηαιάβνπκε θαιχηεξα» [Α211]. Απφ ηελ νκάδα ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ δφζεθαλ απαληήζεηο φπσο «κπνξνχζακε λα ιχζνπκε ηηο αζθήζεηο θαη λα 

καο εμεγήζεη ν δηπιαλφο καο κε πην απιά ιφγηα πνπ θαηαιαβαίλνπκε θαιχηεξα ηη θάλνπκε 

ιάζνο» [Α115], «φηαλ ηνπ ην εμεγήζεηο εζχ σο θίινο ηνπ ζα ην αληηιεθζεί πην θαιά επεηδή 

κηιάκε ηελ ίδηα γιψζζα» [Β208] ή «κπνξεί λα ην θαηαιάβεηο θαιχηεξα απφ έλα ζπκκαζεηή 

ζνπ, ζπλνκήιηθν. Μπνξεί λα ζνπ ηα δηαηππψζεη δηαθνξεηηθά, κε πην απιά ιφγηα» [Γ102].  

Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο ησλ καζεηψλ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ ζρεκαηίζηεθε 

κφλν απφ έμη απαληήζεηο «δπλαηψλ» καζεηψλ [Α101, Α102, Α108, Α109, Β106, Γ102]. Απφ 

απηέο ηηο απαληήζεηο, κεξηθέο ήηαλ νη εμήο: «ληψζσ πην άλεηα λα κνπ ιέεη ηα ιάζε κνπ ν 

δηπιαλφο κνπ παξά ε δαζθάια» [Α101] ή «ληψζεηο πην άλεηα κε ην δηπιαλφ ζνπ κπνξεί λα ην 

θαηαιάβεη αο πνχκε, δελ ζα θνβεζείο λα ηνπ πεηο φηη είλαη ιάζνο» [Β106]. ΘΕ
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Γηαζπνξά απαληήζεσλ παξαηεξείηαη κφλν ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, 

φπνπ ηέζζεξηο απφ απηνχο [Α213, Α308, Γ203, Γ212] αλέθεξαλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο πην 

πάλσ θαηεγνξίεο. Πην αλαιπηηθά, νη καζεηέο απηνί έθαλαλ αλαθνξέο φπσο «καζαίλνπκε λα 

βάδνπκε βαζκνχο» [Α213], «είλαη θαιφ λα ιχλεηο καζεκαηηθά κε ηελ θαζεγήηξηα ζνπ» 

[Α308], «λα θαηαλνήζνπκε πψο θάλνπκε ηελ εμίζσζε» [Γ203] θαη «φηαλ ζα έρεηο εξγαζίεο 

γηα ζπίηη ζα μέξεηο απφ εθείλν πνχ έρεηο ιάζνο» [Γ212]. 

 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.91) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο 

κεηαμχ καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ 

ζρεκαηίδνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ 

σο εμήο: (1) θαιχηεξε θαηαλφεζε καζήκαηνο, (2) ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο, (3) απνθπγή 

ιαζψλ, (4) γηα ζθνπνχο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη (5) άιιεο αηηηνινγήζεηο.  

 

Πίλαθαο 4.91 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Γηαηί λα ζπλερίζεη λα εθαξκόδεηαη ε ηερληθή ηεο 

εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ; 

ΝΑ ΤΝΔΥΗΔΗ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Καιχηεξε θαηαλφεζε 

καζήκαηνο 

Α102, Α103, Α105, Α106, 

Α107, Α109, Α110, Α113, 

Α115, Β104, Β111, Β212, 

Γ102, Γ103, Γ105, Γ107, 

Γ108, Γ113, Γ114, Γ115, 

Α209, Α210, Γ208 

Α202, Α205, Α302, Α305, 

Α306, Α313, Α315, Β307, 

Γ202, Γ203, Γ204, Γ211, 

Γ212, Γ216, Γ301, Γ305, 

Γ306, Γ308 

πλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο 

Α101, Α106, Α108, Α111, 

Β106, Γ103, Γ115, Α204, 

Α209 

Α202, Α304, Γ203, Γ216, 

Γ307, Γ309 

Γηα απνθπγή ιαζψλ 
Α114, Α116, Γ101, Γ109, 

Γ110, Α216, Γ209 
Α205, Γ309 

Γηα ζθνπνχο απηφ-

αμηνιφγεζεο 
Α111, Γ111, Α203 Α207, Α303, Α308, Γ106 ΘΕ
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Άιιεο αηηηνινγήζεηο 
Α101, Α108, Α204, Β111, 

Β208, Γ208 

Α206, Α211, Α213, Α301, 

Β310, Γ302, Γ304 

 

Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο είλαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθνληαη είηε κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

πνπ παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο γηα ηα ιάζε ηνπο, ηεο επίιπζεο απνξηψλ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο 

ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ είηε κέζσ ηεο πεξαηηέξσ εμάζθεζεο πνπ παξέρεη ε ηερληθή θαη 

νδεγεί ζε επαλάιεςε θαη εκπέδσζε ηεο θαηλνχξηαο γλψζεο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, 23 

καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» [Α102, Α103, Α105, Α106, Α107, Α109, Α110, 

Α113, Α115, Α209, Α210, Β104, Β111, Β212, Γ102, Γ103, Γ105, Γ107, Γ108, Γ113, Γ114, 

Γ115, Γ208] έθαλαλ αλαθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα, ππνζηεξίδνληαο λα ζπλερίζεη 

λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο. Μεξηθέο 

απφ ηηο απαληήζεηο απηψλ ησλ καζεηψλ ήηαλ φηη «εμεγνχκε ν έλαο ζηνλ άιινλ ηα ιάζε ηνπ 

θαη ηα θαηαιαβαίλνπκε πην εχθνια» [Α106], «κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία λα ζπλεξγαζηνχκε 

κε ην δηπιαλφ καο, ελλνψ λα δηνξζψζεη ν έλαο ην γξαπηφ ηνπ άιινπ, λα κάζνπκε θάηη 

θαηλνχξην ή λα δηνξζψζνπκε ηα ιάζε ηνπ δηπιαλνχ καο… λα θαηαλνήζνπκε ηα ιάζε καο» 

[Γ105], «βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαιαβαίλνπλ ην κάζεκα» [Γ114], «κπνξψ λα θαηαιάβσ 

ηα ιάζε κνπ» Γ115] ή «πάιη θάλεηο εμάζθεζε θαη βιέπεηο ηα ιάζε ζνπ απφ ην ζπκκαζεηή 

ζνπ» [Γ102]. Σελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίζηεθαλ 18 απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο [Α202, 

Α205, Α302, Α305, Α306, Α313, Α315, Β307, Γ202, Γ203, Γ204, Γ211, Γ212, Γ216, Γ301, 

Γ305, Γ306, Γ308], ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ «βνεζά 

λα θαηαιάβνπκε ηα ιάζε καο» [Α202], «φηαλ ηα ιέσ εγψ, ηα εκπεδψλσ θαιχηεξα, αιιά θαη ν 

ζπκκαζεηήο κνπ» [Α302] ή «είλαη βνεζεηηθφ θαη ζε κέλα θαη ζηνλ δηπιαλφ κνπ… κε 

βνήζεζε ζην λα πξνζπαζήζσ λα θαηαιάβσ πνχ έθαλε ιάζνο ν δηπιαλφο κνπ θαη ην γηαηί 

έθαλε ιάζνο θαη λα θαηαιάβσ θαη εγψ θαιχηεξα λα ηνπ ηα εμεγήζσ θαη λα κνπ ηα εμεγήζεη» 

[Γ202].  

Ζ επφκελε θαηεγνξία απαληήζεσλ αθνξά ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ 

θαη πεξηιακβάλεη ελλέα απαληήζεηο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [Α101, Α106, Α108, Α111, 

Β106, Γ103, Γ115, Α204, Α209] θαη έμη απαληήζεηο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

[Α202, Α304, Γ203, Γ216, Γ307, Γ309]. Απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε 

απηφλ ηνλ παξάγνληαο, κεξηθνί απφ απηνχο δήισζαλ φηη «είκαζηε πην άλεηνη κεηαμχ καο θαη 

λα ηα δηνξζψλνπκε» [Α101], «πεξλνχκε θαιά (Α209)» ή «κνπ αξέζεη πνπ ζα βνεζήζσ θαη 
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εγψ έλα ζπκκαζεηή κνπ» [Γ115]. Παξφκνηεο απαληήζεηο δφζεθαλ θαη απφ ηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο «θάλεη πην επράξηζην ην κάζεκα» [Α202], «θάλεη πην 

ελδηαθέξνλ ην κάζεκα» [Γ216] ή «κνπ αξέζεη πνιχ λα θάλσ ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε» [Γ309]. 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ζηελ απνθπγή 

ιαζψλ είλαη αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ ιήθζεθε ππφςε θπξίσο απφ ηνπο «δπλαηνχο» 

καζεηέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη επηά 

αληίζηνηρεο απαληήζεηο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ»  καζεηψλ [Α114, Α116, Γ101, Γ109, 

Γ110, Α216, Γ209], ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ 

καζεηψλ «βνεζά θαη ηνπο δηπιαλνχο λα βξίζθνπλ ιάζε… βξίζθεηο ιάζε θαη πξνζπαζείο λα 

κελ ηα θάλεηο εζχ» [Α114], «κε ηα ιάζε ηνπ δηπιαλνχ ζνπ, πξνζπαζείο λα κελ ηα μαλαθάλεηο, 

γηα λα ηα απνθεχγεηο ηα ιάζε ηνπ δηπιαλνχ ζνπ» [Γ101] ή «γηα λα μέξσ πνχ λα απνθχγσ ηα 

ιάζε πνπ έθαλε ν δηπιαλφο κνπ» [Γ110]. Αληίζεηα, απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, 

κφλν δχν απφ απηνχο [Α205, Γ309] έδσζαλ ηέηνηεο απαληήζεηο. Οη καζεηέο απηνί αλέθεξαλ 

ραξαθηεξηζηηθά φηη «βιέπεηο ηα ιάζε ηνπ ζπκκαζεηή ζνπ θαη ηα μέξεηο» [Α205] θαη «κε 

βνεζά λα κελ θάλσ μαλά ηα ίδηα ιάζε» [Γ309]. 

Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία ζρεκαηίδεηαη απφ απαληήζεηο πνπ θάλνπλ αλαθνξά ζηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, θπξίσο κε ζθνπφ 

λα επηβεβαηψζνπλ ηε γλψζε ηνπο. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηξεηο απαληήζεηο 

«δπλαηψλ» καζεηψλ [Α111, Γ111, Α203] θαη ηέζζεξηο απαληήζεηο «αδχλαησλ» καζεηψλ 

[Α207, Α303, Α308, Γ106]. Απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο πνπ έθαλαλ αλαθνξά ζε απηή ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, ελδεηθηηθέο απαληήζεηο είλαη νη εμήο: «κπνξνχκε λα 

θαηαιαβαίλνπκε αλ φλησο θαηαιάβακε ην κάζεκα» [Α111] θαη «ζα δσ αλ κπνξψ λα ηεο ηα 

εμεγήζσ ή λα δσ εγψ… αλ κπνξεί λα κνπ ηα εμεγήζεη απηή ζα ζθεθηψ αλ κπνξψ θαη εγψ λα 

ηεο ηα εμεγήζσ γηα λα δσ αλ ηα θαηάιαβα» [Α203]. Καηά αλάινγν ηξφπν, νη «αδχλαηνη» 

καζεηέο ππνζηήξημαλ φηη ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ «κε βνεζά λα 

θαηαιάβσ εθείλα πνπ έθαλα ζηελ ηάμε θαη δείρλεη φηη ηα μέξσ γηα λα ηα δηνξζψζσ ηνπ 

δηπιαλνχ κνπ» [Α303] ή «αμηνινγείο ηνλ εαπηφ ζνπ ζηελ αξρή κε ην αλ κπνξείο λα ιχζεηο ηελ 

άζθεζε θαη κεηά αλ κπνξείο λα ηε δηνξζψζεηο» [Γ106]. 

Σέινο, αξθεηά κεγάιε δηαζπνξά απαληήζεσλ παξαηεξείηαη θαη ζηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ. Χζηφζν, θαίλεηαη λα ππάξρεη ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ 

καζεηψλ ησλ δχν νκάδσλ. Πην αλαιπηηθά, βιέπνπκε φηη έμη «δπλαηνί» καζεηέο [Γ208, Α101, 

Α204, Α108, Β111, Β208] θαη επηά «αδχλαηνη» [Α206, Β310, Α211, Α213, Α301, Γ302, 

Γ304] έδσζαλ δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο απφ απηέο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο. 
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Κάπνηνη απφ απηνχο έθαλαλ αλαθνξά ζηελ επθαηξία ζπλεξγαζίαο πνπ ηνπο δίλεηαη κέζα απφ 

ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ [«καζαίλεηο ηε ζπλεξγαζία» (Γ208), 

«θάλνπκε θάηη κε ην δηπιαλφ καο ή κε ηελ ηάμε καο» (Α206)], ελψ άιινη ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ηνλ δηπιαλφ ηνπο [«έρνπκε πην πνιιή ψξα λα καο 

ηα εμεγήζεη παξά ε δαζθάια φηαλ πεξλά απφ φινπο» (Α101), «ηα θαηαιαβαίλεηο κεηά κε πην 

απιά ιφγηα» (Α108)]. Ζ βαζκνινγία πνπ δίλεηαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο, θαίλεηαη λα είλαη αθφκα έλα ζηνηρείν πνπ ιήθζεθε ππφςε απφ κεξηθνχο 

καζεηέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Οη καζεηέο απηνί αλέθεξαλ 

ραξαθηεξηζηηθά φηη «ν έλαο βνεζά ηνλ άιινλ θαη έηζη κπνξνχκε λα πάξνπκε παξαπάλσ 

βαζκνχο» [Α204] θαη «επεηδή παίξλσ θαινχο βαζκνχο» [Γ304]. 

 

Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο απηό-αμηνιόγεζεο 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.92) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ. Απηέο νη θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ σο εμήο: 

(1) θαιχηεξε θαηαλφεζε/αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ/βειηίσζε, (2) παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθφ θαη (3) άιιεο αηηηνινγήζεηο.  

 

Πίλαθαο 4.92 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Πνύ ζε βνεζά ε ηερληθή ηεο απηό-αμηνιόγεζεο; 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΖ - Αηηηνινγήζεηο 
πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Καιχηεξε 

θαηαλφεζε/αληηκεηψπηζε 

δπζθνιηψλ/βειηίσζε 

Α101, Α102, Α104, Α106, 

Α108, Α109, Α110, Α111, 

Α113, Α114, Α115, Α116, 

Α203, Α204, Α208, Α210, 

Α214, Α216, Β104, Β109, 

Β111, Β203, Β208, Β212, 

Γ101, Γ102, Γ103, Γ104, 

Γ107, Γ108, Γ110, Γ111, 

Γ112, Γ114, Γ115, Γ208, 

Α202, Α205, Α206, Α207, 

Α211, Α305, Α306, Α307, 

Α312, Α213, Α313, Α315, 

Β302, Γ204, Γ206, Γ211, 

Γ213, Γ214, Γ215, Γ216, 

Γ302, Γ303, Γ308, Γ309, 
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Γ209 

Παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθφ 
Α103, Α112, Γ104 Α215, Α302, Β307, Γ306 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο Α107, Α201, Α204 
Α308, Γ203, Γ212, Γ305, 

Γ307 

 

Οη πεξηζζφηεξεο απφςεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο, αθνξνχλ ζηε ζπκβνιή ηεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ αδπλακηψλ ησλ καζεηψλ κε απψηεξν απνηέιεζκα ηε 

βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία απαληήζεσλ θαίλεηαη λα 

ππεξηεξεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζε ζρέζεηο κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ. 

Δηδηθφηεξα, παξαηεξνχκε φηη 37 καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» [Α101, Α102, Α104, 

Α106, Α108, Α109, Α110, Α111, Α113, Α114, Α115, Α116, Β104, Β109, Β111, Β203, Β208, 

Β212, Γ101, Γ102, Γ103, Γ104, Γ107, Γ108, Γ110, Γ111, Γ112, Γ114, Γ115, Γ208, Γ209, 

Α203, Α204, Α208, Α210, Α214,Α216] επηθαιέζηεθαλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ ππέξβαζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπο. 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα επεμεγήζεσλ ησλ καζεηψλ απηψλ είλαη ηα εμήο: «βνεζά θαη εζέλα 

θαη ηελ θαζεγήηξηα λα δεη αο πνχκε ηη θαηάιαβεο θαη αλ ζέιεηο λα ζνπ ην πεη μαλά» [Α106], 

«ην παίξλεη ε θαζεγήηξηα, βιέπεη πνχ δπζθνιεπηήθακε θαη θάλεη μαλά ην κάζεκα» [Β109], 

«έξρεηαη θαη καο ηα εμεγά αλ δελ μέξνπκε θάηη θαη ην θάλνπκε μαλά ζηνλ πίλαθα» [Β203] ή 

«κπνξεί ν θαζεγεηήο λα έξζεη λα ζνπ ην εμεγήζεη μαλά ή λα δψζεη έκθαζε ζε εθείλν πνπ δελ 

ηα παο θαιά θαη έηζη λα ην θαηαιάβεηο θαη λα ηα θάλεηο ζσζηά» [Γ208]. Πνιχ κεγάινο είλαη 

θαη ν αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ έθαλαλ παξφκνηεο αλαθνξέο. πγθεθξηκέλα, 25 

καζεηέο απφ απηνχο [Α202, Α205, Α206, Α207, Α211, Α213, Α305, Α306, Α307, Α312, 

Α313, Α315, Β302, Γ204, Γ206, Γ211, Γ213, Γ214, Γ215, Γ216, Γ302, Γ303, Γ308, Γ309, 

Γ310] αλαθέξζεθαλ ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα. Μάιηζηα, κεξηθνί απφ απηνχο δήισζαλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηα εμήο: «κε βνεζά λα θαηαιάβσ ηη έθαλα εγψ, αλ θαηάιαβα ην ιάζνο κνπ 

θαη ζα κνπ ην εμεγήζεη μαλά ε θαζεγήηξηα γηα λα ην θαηαιάβσ θαιχηεξα» [Α207], «ήμεξε ε 

θαζεγήηξηα ηη θαηάιαβε θαη ηη δελ θαηάιαβε ν θαζέλαο… κπνξεί λα ηνπ εμεγήζεη» [Γ206], 

«δείρλεη ηεο θπξίαο ηα ιάζε, εθείλα πνπ δελ κπνξείο λα θάλεηο λα ζνπ ηα εμεγήζεη κεηά» 

[Γ216], «βνεζά εθείλν πνπ δελ ην θαηαιαβαίλεηο πάξα πνιχ λα ην μαλακάζεηο, λα ζνπ ην 

μαλαπεί ε θπξία λα ην κάζεηο θαιχηεξα» [Γ308] ή «θαηαιαβαίλνπκε ην κάζεκα πην εχθνια» 

[Α202].  
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Ζ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθφ κέζα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

πίλαθα απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ ιήθζεθε ππφςε απφ ηνπο 

καζεηέο φζνλ αθνξά ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

απαληήζεσλ εκπίπηνπλ ηξεηο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ [Α103, Α112, 

Γ104] θαη ηέζζεξηο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ [Α215, Α302, Β307, Γ306]. Απφ 

ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο πνπ έθαλαλ ηέηνηεο αλαθνξέο, δφζεθαλ απαληήζεηο φπσο «βνεζά 

θαη ηε δαζθάια λα δεη ν θαζέλαο… πψο αληηιακβάλεηαη ην κάζεκα θαη αλ ην θαηάιαβε» 

[Α103] ή «βνεζά ηελ θαζεγήηξηα λα ην δεη πην μεθάζαξα» [Γ104]. Αληίζηνηρα, απφ ηελ νκάδα 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ αλαθέξζεθε φηη «ε θαζεγήηξηα ηα βιέπεη πην εχθνια θαη 

θαηαιαβαίλεη ηηο δπζθνιίεο καο» [Α215], «ε θπξία μέξεη πνηα θαηάιαβα θαη πνηα δελ 

θαηάιαβα, γηα λα καο ηα εμεγήζεη θαιχηεξα» [Α302] ή «ζα μέξεη ε θπξία ηη δελ θαηάιαβα» 

[Γ306], ψζηε λα ην εμεγήζεη ζην επφκελν κάζεκα. 

Γηαζπνξά απαληήζεσλ δελ παξαηεξήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ, εθφζνλ κφλν ηξεηο 

«δπλαηνί» καζεηέο [Α107, Α201, Α204] θαη πέληε «αδχλαηνη» [Α308, Γ203, Γ212, Γ305, 

Γ307] εμέθξαζαλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ απηέο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο. 

Πην αλαιπηηθά, νη «δπλαηνί» καζεηέο έθαλαλ αλαθνξέο φπσο «κνπ ζπκίδεη εθείλα πνπ κάζακε 

ζην κάζεκα θαη έηζη ηα ζπκάκαη μαλά θαη πξνζπαζψ λα δσ ηη μέξσ» [Α107], «κε βνεζά λα 

θαηαιαβαίλσ εγψ ηη δελ μέξσ θαη ηη μέξσ» [Α201] ή «γηα λα ζπκεζψ απηά πνπ έρνπκε κάζεη» 

[Α204], ελψ απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο δφζεθαλ απαληήζεηο φπσο «λα ηα δηαβάζσ θαη 

λα βάισ λ ή πνιχ θαιά ή ιίγν θαιά» [Α308] ή «καο βάδεη λα ζθεθηφκαζηε ζε θάζε κηα 

γξακκή ηη θαηαιάβακε θαη ηη δελ θαηαιάβακε» [Γ305]. 

 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.93) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε ηνπο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο ησλ 

καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) θαιχηεξε θαηαλφεζε/αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ/επίιπζε απνξηψλ, 

(2) εληνπηζκφο αδπλακηψλ θαη δπλαηψλ ζεκείσλ, (3) παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθφ, (4) ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο θαη (5) άιιεο αηηηνινγήζεηο.  
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Πίλαθαο 4.93 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Γηαηί λα ζπλερίζεη λα εθαξκόδεηαη ε ηερληθή ηεο 

απηό-αμηνιόγεζεο; 

ΝΑ ΤΝΔΥΗΔΗ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

 Καιχηεξε θαηαλφεζε 

καζήκαηνο 

Α102, Α103, Α104, Α106, 

Α107, Α109, Α110, Α111, 

Α112, Α114, Α115, Α116, 

Β111, Β203, Γ101, Γ103, 

Γ108, Γ111, Γ115, Γ208, 

Γ209, Α203, Α214, Α216 

Α202, Α205, Α206, Α207, 

Α211, Α213, Α302, Α305, 

Α306, Α307, Α312, Α315, 

Β302, Β307, Γ204, Γ206, 

Γ212, Γ216, Γ301, Γ302, 

Γ303, Γ306, Γ308 

Δληνπηζκφο αδπλακηψλ θαη 

δπλαηψλ ζεκείσλ 

Α101, Α113, Β104, Γ102, 

Γ110, Α210 

Γ211, Γ213, Γ214, Γ215, 

Γ305, Γ309 

Παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθφ 
Α108, Α204 Α215, Γ203, Γ305, Γ310 

πλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο Β203, Β208 Α304 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο 
Α201, Α208, Γ104, Γ107, 

Γ112 

Α307, Α308, Α313, Γ203, 

Γ215, Γ302, Γ307 

 

Ζ επηθξαηέζηεξε αηηηνιφγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο αθνξά 

ζηε ζπκβνιή ηεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ θαη 

ζηελ επίιπζε ησλ απνξηψλ ησλ καζεηψλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη 24 

«δπλαηνί» καζεηέο [Α102, Α103, Α104, Α106, Α107, Α109, Α110, Α111, Α112, Α114, Α115, 

Α116, Β111, Β203, Γ101, Γ103, Γ108, Γ111, Γ115, Γ208, Γ209, Α203, Α214, Α216] θαη 23 

«αδχλαηνη» [Α202, Α205, Α206, Α207, Α211, Α213, Α302, Α305, Α306, Α307, Α312, Α315, 

Β302, Β307, Γ204, Γ206, Γ212, Γ216, Γ301, Γ302, Γ303, Γ306, Γ308]. Απφ ηνπο «δπλαηνχο» 

καζεηέο, κεξηθνί απφ απηνχο έθαλαλ αλαθνξέο φπσο «κε βνεζά κεηά ε θπξία λα θαηαιάβσ 

μαλά αλ δελ θαηάιαβα θάηη» [Α110], «καο βνεζά, έξρεηαη θαη καο ηα εμεγά αλ δελ μέξνπκε 

θάηη θαη ην θάλνπκε μαλά ζηνλ πίλαθα» [Β203], «καο βνεζά λα αμηνινγήζνπκε ηνλ εαπηφ 

καο, θαη λα ξσηήζνπκε ηε δαζθάια καο αλ δελ ην θαηαιάβακε… λα καο ιχζεη ηηο απνξίεο 

καο» [Γ209] ή «κε βνεζά λα δσ ηη θαηάιαβα θαη ηη δελ θαηάιαβα θαη… γξάθσ θαη ηηο δηθέο 

κνπ απνξίεο θαη ηα παίξλεη ε δαζθάια θαη ηα βιέπεη θαη καο ηα εμεγά» [Α214]. Αλάινγεο ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



303 

αηηηνινγήζεηο δφζεθαλ θαη απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο κε ηελ 

απηφ-αμηνιφγεζε «θαηαιαβαίλνπκε κφλνη καο πνχ δελ θαηαιάβακε θαιά, ζα ην δεη ε θπξία 

θαη ζα καο ην εμεγήζεη μαλά, γηα λα ην θαηαιάβνπκε εκείο θαιχηεξα» [Α207], «ζα μέξεη ηη 

δελ θαηάιαβα θαη ζα κνπ ην εμεγήζεη μαλά» [Γ306], «μέξεη ε θπξία αλ θαηάιαβα θαη λα ηεο 

πσ θαη εγψ ηελ απνξία κνπ» [Α302] ή «καο βνεζά λα θαηαιάβνπκε ην κάζεκα» [Α202]. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πνπ ζρεκαηίζηεθε αθνξά ηηο απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ θαη δπλαηψλ ζεκείσλ ησλ καζεηψλ πνπ παξέρεηαη κέζα απφ ηελ 

ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ έμη καζεηέο απφ θάζε νκάδα. 

Απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ [Α101, Α113, Β104, Γ102, Γ110, Α210] 

αλαθέξζεθε φηη κέζσ ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο «βιέπνπκε ηη δελ θαηαιάβακε θαη ηη 

θαηαιάβακε» [Α113], «μέξσ πνχ είλαη ηα ιάζε κνπ θαη μέξσ πνχ ηα θάλσ ζσζηά» [Β104], 

«θαηαιαβαίλσ πνχ, βαζηθά πνχ θαηάιαβα ην κάζεκα θαη πνχ φρη» [Γ110] ή «λα μέξνπκε ηη 

θαηαιάβακε, ηη μέξνπκε θαη ηη δελ θαηαιάβακε» [Α210]. Απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ [Γ211, Γ213, Γ214, Γ215, Γ305, Γ309] δφζεθαλ αηηηνινγήζεηο φπσο «κε βνεζά λα 

δσ φηη δελ θαηάιαβα θάηη θαη θάηη πνπ θαηάιαβα» [Γ211], «βιέπεηο πνχ αθξηβψο 

δπζθνιεχεζαη» [Γ213], «κε βνεζά θαη κέλα γηα λα δσ ηη θαηάιαβα θαη ηη δελ θαηάιαβα» 

[Γ305] ή «κε βνεζά λα μέξσ πφζν θαιά ηα μέξσ απηά πνπ καο έκαζε» [Γ309]. 

Ζ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθφ κέζα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

πίλαθα απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ ιήθζεθε ππφςε απφ ηνπο 

καζεηέο φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

απαληήζεσλ εκπίπηνπλ δχν απφ ηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ [Α108, Α204] θαη 

ηέζζεξηο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ [Α215, Γ203, Γ305, Γ310]. Απφ ηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο πνπ έθαλαλ ηέηνηεο αλαθνξέο, δφζεθαλ απαληήζεηο φπσο «βνεζά θαη ηελ 

θαζεγήηξηα λα μέξεη ηη θαηαιαβαίλνπκε θαη ην φρη» [Α108] θαη «γηα λα καζαίλεη πψο ηα πάκε 

καδί ηεο θαη λα καζαίλεη πψο ηα πάκε κε ηηο πξάμεηο, ηηο γσλίεο θαη φια απηά πνπ καο 

καζαίλεη ζην κάζεκα» [Α204]. Αληίζηνηρα, απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

ππνζηεξίρζεθε φηη είλαη πην εχθνιν γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ γηα λα θαηαιάβεη ηη θαηάιαβε θαη ηη 

φρη ν καζεηήο αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «βιέπεη θαη ε δαζθάια αλ θαηαιάβακε, αλ 

δελ θαηαιάβακε» [Γ203], «βνεζά ηελ θαζεγήηξηα λα δεη ηη θαηαιάβακε» [Γ305] θαη «βνεζά 

γηα λα θαηαιάβεη ε δαζθάια αλ ηα έκαζα ηέιεηα ή φρη» [Γ310]. 

Ζ επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ 

καζεηψλ ιήθζεθε ππφςε ζπλνιηθά κφλν απφ ηξεηο καζεηέο, απφ ηνπο νπνίνπο δχν «δπλαηνί» 

καζεηέο αλέθεξαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή «ηνπο αξέζεη» [Β203] «επεηδή ηα βιέπεη κφλν 
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ε θαζεγήηξηα θαη ληψζνπλ πην αζθαιείο γηα απηφ θαη μέξνπλ φηη δελ ζα ηνπο θνξντδέςεη θαη 

νχηε ζα έρνπλ θάπνην ζρφιην πξνο εθείλνπο» [Β208], ελψ ν καζεηήο απφ ηελ νκάδα ησλ 

«αδχλαησλ» αλέθεξε απιά φηη «είλαη σξαία» ηερληθή [Α304]. 

Αξθεηά κεγάιε δηαζπνξά απαληήζεσλ παξαηεξείηαη ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, φπνπ πέληε καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» [Α201, 

Α208, Γ104, Γ107, Γ112] θαη επηά απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ [Α307, Α308, 

Α313, Γ203, Γ215, Γ302, Γ307], αληίζηνηρα, έδσζαλ δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο απφ ηηο 

ππφινηπεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο απαληήζεσλ. Δηδηθφηεξα, απφ ηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο δφζεθαλ απαληήζεηο φπσο «λα ζπλερίζεη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γίλνληαη 

νη ππφινηπεο ηερληθέο» [Γ104], «είλαη εχθνιν» [Α208] λα ζπκπιεξσζεί ν πίλαθαο επεηδή είλαη 

λ θαη λα θπθιψζεη ή λα αμηνινγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ή γηα λα εμαζθεζεί ζην λα κάζεη λα 

αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ [107]. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα δηαθνξεηηθψλ ηζρπξηζκψλ απφ ηελ 

νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηα εμήο: «είλαη πην εχθνιν απφ 

φια ηα άιια» [Α307], «δελ έρεη ιφγν» [Α313] ή «ηειεηψλεη εχθνια» [Γ203].  

 

Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.94) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ 

ζρεκαηίδνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ 

σο εμήο: (1) θαιχηεξε θαηαλφεζε καζήκαηνο, (2) αλαηξνθνδφηεζε κε πην απιά ιφγηα θαη (3) 

άιιεο αηηηνινγήζεηο.  

 

Πίλαθαο 4.94 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Πνύ ζε βνεζά ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΖ - Αηηηνινγήζεηο 
πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Καιχηεξε θαηαλφεζε 

καζήκαηνο 

Α102, Α103, Α109, Α111, 

Α112, Α113, Α115, Α116, 

Α203, Α208, Α209, Β106, 

Β214, Γ102, Γ103, Γ104, 

Α205, Α206, Α207, Α213, 

Α215, Α302, Α303, Α305, 

Α308, Α311, Β302, Β307, 

Β310, Γ106, Γ211, Γ212, ΘΕ
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Γ105, Γ107, Γ109, Γ110, 

Γ111, Γ112, Γ113, Γ114, 

Γ208, Γ209,  

Γ214, Γ216, Γ301, Γ308 

Αλαηξνθνδφηεζε κε πην 

απιά ιφγηα 

Α101, Α108, Β104, Β109, 

Β111, Β208, Β214, Γ108, 

Γ115, Α209, Α210, Α216 

Α207, Α211, Γ202, Γ211, 

Γ215 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο 
Α101, Α102, Α204, Α216, 

Γ114, Γ208 
Α306, Α213 

 

Οη πιείζηνη καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ, αλαθέξζεθαλ ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο, ηνλίδνληαο φηη κέζα απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηιχνληαη νη απνξίεο ησλ καζεηψλ θαη αληηκεησπίδνληαη νη 

δπζθνιίεο ηνπο θαη νη ίδηνη κπνξνχλ λα εκπεδψζνπλ ηελ θαηλνχξηα γλψζε θαη λα 

επηβεβαηψζνπλ φηη ηελ έρνπλ θαηαλνήζεη. ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη 28 

«δπλαηνί» καζεηέο [Α102, Α103, Α109, Α112, Α113, Α111, Α113, Α115, Α116, Α203, Α208, 

Α209, Β106, Β214, Γ102, Γ103, Γ104, Γ105, Γ107, Γ109, Γ110, Γ111, Γ112, Γ113, Γ114, 

Γ208, Γ209], απφ ηνπο νπνίνπο δφζεθαλ απαληήζεηο φπσο «κπνξεί λα κελ θαηάιαβα θάηη θαη 

λα κνπ ην εμεγήζνπλ… θαη ην άιιν, αλ δελ θαηάιαβαλ νη ζπκκαζεηέο κνπ θάηη λα κπνξψ θη 

εγψ λα ηνπο ην εμεγήζσ» [Α111], «φηαλ εμεγείο ζε θάπνηνλ άιινλ ην ιάζνο ηνπ, ην καζαίλεηο 

θαη εζχ θαιχηεξα» [Α208], «λα δνχκε αλ θαηαιάβακε θαη εκείο θαιά θαη λα δεη θαη ν 

ζπκκαζεηήο καο πνχ έθαλε ιάζνο» [Γ110] ή «εμεγνχκε ν έλαο ζηνλ άιιν θαη αθνχεη φιε ε 

ηάμε θαη πξνζπαζνχλ φινη λα θάλνπλ ζσζηά ηα ιάζε πνπ έθαλαλ πξηλ θαη θαηαιαβαίλνπλ 

φινη ην κάζεκα» [Γ209]. Οη «αδχλαηνη» καζεηέο πνπ έθαλαλ ηέηνηεο αλαθνξέο ήηαλ νθηψ 

ιηγφηεξνη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ «δπλαηψλ» [Α205, Α206, Α207, Α213, Α215, Α302, Α303, 

Α305, Α308, Α311, Β302, Β307, Β310, Γ106, Γ211, Γ212, Γ214, Γ216, Γ301 Γ308]. 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα απαληήζεσλ απηψλ ησλ καζεηψλ είλαη ηα εμήο: «ιχλνληαη θαη νη 

απνξίεο ησλ καζεηψλ» [Α213], «αλ έρσ θάπνηα απνξία κπνξψ λα ηε ιχζσ απφ ηνλ 

ζπκκαζεηή καο» [Α305], «εθεί πνπ έρεηο ηα θελά, ζνπ ιέλε νη θίινη πψο ζα ην θάλεηο θαη ηα 

μέξεηο θαιχηεξα» [Γ216] ή «φζν ηνπ ιεο θαη ηνπ άιινπ ην ιάζνο ηνπ ηαπηφρξνλα αθνχο θαη 

εζχ εθείλν πνπ ιεο κε απνηέιεζκα λα καζαίλεηο θαιχηεξα» [Γ308]. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη απαληήζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ βαζηζκέλε ζην φηη ε αλαηξνθνδφηεζε 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ παξέρεηαη κε πην απιά ιφγηα. Απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ, 
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12 απφ απηνχο [Α101, Α108, Β104, Β109, Β111, Β208, Β214, Γ108, Γ115, Α209, Α210, 

Α216] έθαλαλ αλαθνξά ζε απηφ ην ζηνηρείν. Μεξηθέο απφ ηηο απαληήζεηο απηψλ ησλ καζεηψλ 

είλαη νη εμήο: «ηα αθνχο απφ θάπνηνλ ζπλνκήιηθφ ζνπ πνπ είλαη πην απιά ιφγηα» [Α108], 

«κπνξεί επεηδή κηινχκε θαη ην δηάιεηκκα κε δηθά καο ιφγηα, κπνξεί λα ην θαηαιάβεη πην θαιά 

απφ ηελ θαζεγήηξηα πνπ κηιά κε πην δχζθνια ιφγηα» [Α210], «θαηαιάβαηλε ν έλαο ηνλ άιινλ 

γηαηί κηιάκε κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη θαηαιαβαίλνπκε ηα καζεκαηηθά πην εχθνια» [Β208] ή 

«επεηδή είκαζηε φινη ζηελ ίδηα ειηθία θάπνπ βνεζά αο πνχκε, λα εμεγά πην απιά» [Γ108]. 

Αληίζεηα, απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, κφλν πέληε απφ απηνχο [Α207, Α211, 

Γ202, Γ211, Γ215] έθαλαλ παξφκνηεο αλαθνξέο. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα απηψλ ησλ 

καζεηψλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο «κπνξεί λα ηνπ εμεγήζεη πην 

θηιηθά λα ην πσ. Με ηξφπν πνπ θαηαιαβαίλεη πεξηζζφηεξν εθείλν ην ζπγθεθξηκέλν, ελψ ε 

θπξία κπνξεί λα ηνπ ην εμεγήζεη κε άιιν ηξφπν, πνπ κπνξεί λα κελ θαηαιάβεη» [Α211] ή «ν 

ζπκκαζεηήο κνπ κπνξεί λα ην πεη κε άιια ιφγηα» [Γ202]. 

Αξθεηά κεγάιε δηαζπνξά απαληήζεσλ θαίλεηαη λα ππάξρεη θπξίσο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο [Α101, Α102, Α204, Α216, Γ114, Γ208] 

αλαθέξνληαη ζε αηηηνινγήζεηο φπσο «βνεζά θαη ηελ θαζεγήηξηα ζηελ ψξα… λα θάλνπκε πην 

γξήγνξα ην κάζεκα» [Γ114], βνεζά ζηελ απνθπγή ιαζψλ [«βιέπνπλ νη άιινη ηα ιάζε ζνπ λα 

κελ ηα θάλνπλ, (Γ208)], πξνζθέξεη επαλάιεςε ηεο γλψζεο [«ζην λα ηα ζπκεζνχκε θαη εκείο 

απηέο ηηο πξάμεηο, ηα πξνβιήκαηα», (Α204)] θαη ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα [«είκαζηε πην 

άλεηνη κεηαμχ καο λα κηιήζνπκε θαη ν ζπκκαζεηήο καο επεηδή μέξεη, αλ είλαη θαη θίινο καο», 

(Α101)]. Απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, κφλν δχν απφ απηνχο [Α213, Α306] 

αλέθεξαλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο απηνί 

δήισζαλ φηη ε πην πάλσ ηερληθή βνεζά «θαη γηα εθείλνλ πνπ ηνπ ην εμεγνχκε θαη γηα εκάο 

πνπ εμεγνχκε, γηαηί δελ ζα θάλνπκε εθείλν ην ιάζνο» [Α306] θαη «γηα λα κελ κπαίλεη θαη ζηε 

δηαδηθαζία ε δαζθάια λα ην εμεγά μαλά θαη μαλά θαη λα καζαίλνπλ θαη νη καζεηέο λα 

εμεγνχλ ζηνπο θίινπο ηνπο» [Α213]. 

 

ηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.95) παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή 

ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα, νη αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

απαληήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ σο εμήο: (1) θαιχηεξε θαηαλφεζε 
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καζήκαηνο, (2) αλαηξνθνδφηεζε κε πην απιά ιφγηα, (3) ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο, (4) 

αλαηξνθνδφηεζε ζηελ εθπαηδεπηηθφ θαη (5) άιιεο αηηηνινγήζεηο. 

 

Πίλαθαο 4.95 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: Γηαηί λα ζπλερίζεη λα εθαξκόδεηαη ε ηερληθή ηεο 

πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; 

ΝΑ ΤΝΔΥΗΔΗ - 

Αηηηνινγήζεηο 

πρλόηεηα 

ΓΤ/ΒΦ 

πρλόηεηα 

ΑΓ/ΒΦ 

Καιχηεξε θαηαλφεζε 

καζήκαηνο 

Α101, Α103, Α109, Α111, 

Α113, Α115, Α116, Α203, 

Α208, Α209, Α210, Α216, 

Β212, Β214, Γ102, Γ104, 

Γ105, Γ107, Γ108, Γ109, 

Γ111, Γ112, Γ113, Γ114, 

Γ208, Γ209 

Α207, Α213, Α302, Α303, 

Α306, Α311, Α312, Β302, 

Γ106, Γ211, Γ212, Γ215, 

Γ216, Γ301, Γ303, Γ305 

Γ308, Γ309 

Αλαηξνθνδφηεζε κε πην 

απιά ιφγηα/κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν 

Α108, Β104, Β111, Β214, 

Γ113, Α214 
Α206, Α211, Α301 

πλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο 
Α112, Β106, Β109, Γ102, 

Γ103 
Α215, Α313 

Αλαηξνθνδφηεζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθφ 
Α114, Γ111 Α205, Γ211, Γ214 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο 
Α102, Α105, Α112, Α204, 

Γ102, Γ110 Γ115 

Α308, Γ202 

 

Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο είλαη ε ζπκβνιή 

ηεο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθνληαη είηε κέζα απφ 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο γηα ηα ιάζε ηνπο είηε κέζα απφ ηελ 

επίιπζε απνξηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

θαηλνχξηαο γλψζεο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, 26 καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» 

[Α101, Α103, Α109, Α111, Α113, Α115, Α116, Α203, Α208, Α209, Α210, Α216, Β212, ΘΕ
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Β214, Γ102, Γ104, Γ105, Γ107, Γ108, Γ109, Γ111, Γ112, Γ113, Γ114, Γ208, Γ209] έθαλαλ 

αλαθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα, ππνζηεξίδνληαο λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο. Μεξηθέο απφ ηηο απαληήζεηο απηψλ ησλ καζεηψλ ήηαλ 

φηη «καζαίλεηο θαη εζχ απφ εθείλα πνπ ζνπ ιέλε νη ζπκκαζεηέο ζνπ αιιά βνεζάο θαη εζχ ηνλ 

άιιν λα ηα θαηαιάβεη θαη λα ηα μέξεηε θαη νη δχν» [Α103], «βνεζά θαη ηνπο δχν. Καη βνεζά 

θαη ηνπο ππφινηπνπο πνπ ην αθνχλε. Αλ έρνπλ ηελ ίδηα απνξία κε ζέλα.» [Γ104] ή «καο βνεζά 

θαιχηεξα λα κάζνπκε, λα θαηαιάβνπκε ην κάζεκα» [Α208]. Σελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίζηεθαλ 

18 απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο [Α207, Α213, Α302, Α303, Α306, Α311, Α312, Β302, 

Γ106, Γ211, Γ212, Γ215, Γ216, Γ301, Γ303, Γ305, Γ308, Γ309], ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε 

πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο «βνεζά εκάο ηνπο καζεηέο λα 

θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ην κάζεκα» [Α213], «βνεζνχκε ηνλ άιινλ λα θαηαιάβεη ηα ιάζε 

ηνπ» [Α306] θαη «εμεγνχκε ζηνλ ζπκκαζεηή καο ή καο εμεγά θαη θαηαιαβαίλνπκε» [Γ211].  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία απαληήζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη κέζα απφ ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, νη καζεηέο πνπ 

έρνπλ ιάζε ή παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο θαη παξαλνήζεηο ιακβάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε κε πην 

απιά ιφγηα απφ θάπνηνλ ζπλνκήιηθφ ηνπο. ε απηή ηελ θαηεγνξία παξαηεξείηαη φηη έμη 

καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» [Α108, Β104, Β111, Β214, Γ113, Α214] έθαλαλ 

ηέηνηα αλαθνξά, ελψ απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» κφλνο νη κηζνί καζεηέο [Α206, Α211, 

Α301] ππνζηήξημαλ απηφλ ηνλ παξάγνληα. πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο 

δφζεθαλ απαληήζεηο φπσο «θαηαιαβαίλνπκε θαη κφλνη καο, ηα αθνχκε θαη πην απιά ηα ιφγηα 

απφ καζεηέο παξά απφ θαζεγεηέο» [Α108] ή «κε δηθά ηνπ ιφγηα ν ζπκκαζεηήο κνπ κπνξεί λα 

κνπ ηα εμεγήζεη πην απιά» [Β104], ελψ απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο δφζεθαλ απαληήζεηο 

φπσο «κπνξεί εκείο λα κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε πην εχθνια» [Α206] ή «κπνξεί λα ηνπ 

εμεγήζεη, αο πνχκε, ν άιινο ν ζπκκαζεηήο ηνπ πην εχθνια, ελλνψ κε ηξφπν πνπ θαηαιάβεη ν 

άιινο επεηδή είλαη θίινο ηνπ θαη δελ είλαη ε θαζεγήηξηα» [Α211]. 

Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο ησλ καζεηψλ ιήθζεθε ππφςε απφ ζπλνιηθά επηά καζεηέο 

(πέληε «δπλαηνχο» θαη δχν «αδχλαηνπο»). Απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο [Α112, Β106, Β109, 

Γ102, Γ103] πνπ έθαλαλ αλαθνξά ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, δφζεθαλ απαληήζεηο φπσο «είλαη πην 

επράξηζην θαη πεξλά θαη πην επράξηζηα ε ψξα» [Α112], «δίλεη θίλεηξν απηφ ην πξάγκα. Γίλεη 

ζάξξνο λα… δελ ληξέπεηαη, αο πνχκε, λα αθνχζεη ηνλ άιινλ ηη ιάζνο έθαλε» [Β106] ή «είλαη 

σξαία λα βάδεηο θη άιινπο… θάλεη πην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα» [Γ103]. Αληίζηνηρα, νη 

«αδχλαηνη» καζεηέο [Α215, Α313] αλέθεξαλ φηη «είλαη πην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα» [Α215] 

θαη «πεξλάκε πην επράξηζηα» [Α313]. 
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Ζ επφκελε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά πέληε απαληήζεηο θαη αθνξά ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθφ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο. Πην αλαιπηηθά, νη δχν 

καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» [Α114, Γ111], αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά φηη «κπνξεί 

λα… ν καζεηήο πνπ ην εμεγά, λα ην εμεγά ζσζηά, έηζη θαηαιαβαίλνπλ φινη νη καζεηέο θαη 

δείρλεη ζηνλ θαζεγεηή φηη φινη θαηάιαβαλ ην κάζεκα» [Α114] θαη «ζε αθνχεη θαη ε δαζθάια 

έηζη φπσο ην εμεγάο, φπσο ην θαηάιαβεο εζχ, αο πνχκε άκα αθνχζεη έλα καζεηή λα ην ιέεη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν κπνξεί λα ην πεη θαη εθείλε, λα ηνλ πάξεη θαη εθείλν ηνλ ηξφπν παξά φπσο 

ηα εμεγά θαη δελ ην θαηαιαβαίλνπλ ή θάηη» [Γ111]. Απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

δφζεθαλ ηξεηο ηέηνηεο απαληήζεηο [Α205, Γ211, Γ214], νη νπνία ππνζηεξίδνπλ φηη «βνεζά θαη 

ηνπο δχν θαη ηελ θπξία, επεηδή μέξεη πνηνη ηα μέξνπλ θαη πνηνη δελ ηα μέξνπλ θαη ηα εμεγά ζε 

φινπο γηα λα ηα κάζνπκε» [Α205], «εμεγνχκε ζην ζπκκαζεηή καο ή καο εμεγά θαη 

θαηαιαβαίλνπκε… θαη ε θαζεγήηξηα αλ ηα θαηαιάβακε θη εκείο γηα λα ηνπ ηα εμεγήζνπκε» 

[Γ211] ή «θαηαιάβεη ε θαζεγήηξηα φηη ην θαηαιάβεη θαη φηη ην θαηαιάβνπκε θαη εκείο. ηη ην 

θαηαιάβεη εθείλνο πνπ εμεγά θαη εθείλνο πνπ ην αθνχεη» [Γ214]. 

Αξθεηά κεγάιε δηαζπνξά απαληήζεσλ θαίλεηαη λα ππάξρεη θπξίσο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο [Α102, Α105, Α112, Α204, Γ102, Γ110, 

Γ115] αλαθέξνληαη ζε αηηηνινγήζεηο φπσο «κπνξεί θάπνηνπο άιινπο λα ηνπο αξέζεη, λα ηνπο 

επθνιχλεη» [Α105], «γηα λα ζπκκεηέρνπλ φινη ζην κάζεκα. Να γίλεηαη κηα ζπδήηεζε ζηελ 

ηάμε.»[Α112] ή «λα δσ πνχ θαηαιαβαίλσ θαη πνχ φρη. Σν κάζεκα ή αλ θάλσ θάπνπ ιάζνο» 

[Γ110]. Απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, κφλν δχν απφ απηνχο [Α308, Γ202] 

αλέθεξαλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο απηνί 

ππνζηήξημαλ ηελ πην πάλσ ηερληθή, αηηηνινγψληαο φηη «είλαη θαιφ, γηα καο είλαη θαιφ, λα 

δηαβάζνπκε, λα ηεο βάινπκε λ πνχ έρνπκε ιάζνο θαη λα πξνρσξήζνπκε παξαθάησ θαη λα 

βάινπκε δηαθσλψ ή ζπκθσλψ» [Α308] θαη «γηα λα κελ είλαη κφλν ε θαζεγήηξηα κέζα ζην 

κάζεκα» [Γ202]. 
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Η επίδξαζε ησλ δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ ζηε δηακόξθσζε αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε Γηακνξθσηηθή Αμηνιόγεζε 

Γηα ζθνπνχο ηξηγσλνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

θάζε ηερληθήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο ζηηο ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο κεηά ην 

ηέινο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ (βιέπε Οδεγφ πλέληεπμεο, Παξάξηεκα 6), ε αλάιπζε 

ησλ νπνίσλ βαζίζηεθε ζε έμη άμνλεο πνπ αθνξνχζαλ ηηο ηερληθέο πνπ εθάξκνζαλ ζηηο ηάμεηο 

ηνπο: θψηα ηξνραίαο, θνηλνπνίεζε ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, θάξηεο εμφδνπ, εηεξν-

αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ, απηφ-αμηνιφγεζε θαη πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ 

καζεηψλ. Πην θάησ, γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θη έπεηηα ζπγθξίλνληαη νη απφςεηο ησλ ηξηψλ κεηαμχ ηνπο γηα θάζε 

ηερληθή μερσξηζηά.  

 

Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο κε ηα θώηα ηξνραίαο 

Δθπαηδεπηηθόο 1 

ρεηηθά κε ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο, ε πξψηε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη γεληθά νη 

καζεηέο εμνηθεηψζεθαλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή θαη «κπνξνχζαλ λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ 

πην πνιχ». Δπηπιένλ, φπσο ε ίδηα ππνζηεξίδεη «ε ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο ηνπο άξεζε πην 

πνιχ απ‘ φιεο θαη ηελ βξήθαλ πην εχθνιε». Ζ ίδηα ζα ηελ εθάξκνδε θαη ζηνπο «δπλαηνχο» θαη 

ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο σο «ξνπηίλα» κέζα ζηελ ηάμε ηνπο, θαζ‘ φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά. 

Ζ δηαθνξά πνπ εληνπίδεη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη φηη ζηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο πξνθχπηεη ην δήηεκα φηη «αλ δεη θάπνηνο αδχλαηνο καζεηήο φιεο ηηο πξάζηλεο θάξηεο 

πάλσ δελ ζα ζεθψζεη ηελ θφθθηλε θάξηα, ζα αθνινπζήζεη ην θχκα θαη ζα πάεη θαη απηφο κε 

ηελ πξάζηλε, άξα δελ είλαη αληηθεηκεληθφ», ελψ νη «δπλαηνί» καζεηέο «ληψζνπλ μερσξηζηνί λα 

πνπλ φηη δελ θαηάιαβαλ θάηη», επνκέλσο, «κπνξνχλ λα ην θάλνπλ πην πνιχ». 

Δθπαηδεπηηθόο 2 

χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο δεχηεξεο εθπαηδεπηηθνχ, ηα θψηα ηξνραίαο έραζαλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ηφζν απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο φζν θαη απφ 

ηνπο «αδχλαηνπο». πσο ε ίδηα, αλαθέξεη, νη καζεηέο «έβξηζθαλ πην ζχληνκν απιά λα 

ζεθψζνπλ ην ρέξη ηνπο» γηα λα δειψζνπλ ηελ απνξία ηνπο. 

Δθπαηδεπηηθόο 3 

Ζ ηειεπηαία εθπαηδεπηηθφο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ππνζηεξίδεη φηη ηα θψηα ηξνραίαο 

θαηαξγήζεθαλ κέρξη ην ηέινο ηεο Β θάζεο ησλ παξεκβάζεσλ, δηφηη νη καζεηέο ζεσξνχζαλ 
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φηη «ήηαλ ιίγν παηδηθφ». Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηεο, νη «αδχλαηνη» καζεηέο 

θάλεθε λα ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο θάξηεο ζην κάζεκα ηνπο. 

 

ύγθξηζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ηερληθή κε ηα θώηα ηξνραίαο 

χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο είλαη πνιχ 

εχθνιε λα εθαξκνζηεί, θπξίσο κεηά απφ θάπνηα εμάζθεζε κε απηά, σζηφζν, δελ είλαη 

μεθάζαξν θαηά πφζν δηαηεξνχλ ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθάιεζαλ ζηηο αξρηθέο παξεκβάζεηο. 

Γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θψησλ ηξνραίαο, θαίλεηαη φηη λαη κελ βνεζά, παξφια απηά δελ 

πξνζθέξεη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην λα ζεθψλνπλ νη καζεηέο ην ρέξη ηνπο θαη λα εθθξάδνπλ 

ηελ απνξία ηνπο.  

 

Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο 

Δθπαηδεπηηθόο 1 

ζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο 

καζεηέο, ε πξψηε εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη φηη είλαη κηα ρξήζηκε ηερληθή, ηελ νπνία ζέιεη 

λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεη ζηελ ηάμε ηεο θαη ζηνπο «δπλαηνχο» θαη ζηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο. χκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηεο, ζα ηελ εληάμεη σο «ξνπηίλα» απφ ηελ θαηλνχξηα 

ζρνιηθή ρξνληά, ίζσο κε κηα παξαιιαγή, φπνπ νη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ 

απηφ-αμηνιφγεζε ηαπηφρξνλα ζεκεηψλνληαο λ κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη επίηεπμε ηνπ θάζε 

ζηφρνπ. πγθξίλνληαο ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, αλαθέξεη φηη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε δνπιεηά 

ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, ψζηε λα εκπεδψζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα 

επηηπρίαο. Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ, απηφ γίλεηαη «κε πνιχ κεγάιε 

επθνιία». πσο ε ίδηα εμεγεί, ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή βνεζά ηνπ καζεηέο λα μέξνπλ πφηε 

νινθιεξψλεηαη έλαο ζηφρνο θαη ζα πξνρσξήζνπλ ζε θάηη θαηλνχξην. Δπίζεο, ππνζηεξίδεη φηη 

βνεζά «γηα λα μέξνπλ φηη φλησο θαηάιαβαλ απηφ ην θνκκάηη, απφ ηα θξηηήξηα επηηπρίαο… θαη 

κπνξνχλ λα δνπλ θαη πνχ έρνπλ απνξία, άξα πάιη θάλνπλ απηφ-αμηνιφγεζε νη ίδηνη κφλνη 

ηνπο». ζνλ αθνξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη νη καζεηέο 

«είραλ κπεη ζηε ξνπηίλα, θαηάιαβαλ ηη γίλεηαη, ήηαλ επραξηζηεκέλνη θαη αθνινχζεζαλ 

θαλνληθά». 
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Δθπαηδεπηηθόο 2 

Ζ δεχηεξε εθπαηδεπηηθφο ηζρπξίδεηαη φηη ε θνηλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ζηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο δελ βνεζνχζε, ελψ «κεηέπεηηα βνήζεζε ζην γεγνλφο φηη κπνξνχζαλ νη καζεηέο λα 

πάλε πίζσ λα δνπλ πνηα είλαη ηα βήκαηα». ζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ 

απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη ηελ δέρηεθαλ «επεηδή 

θαηάιαβαλ ηε ρξήζε ηεο». Ζ ίδηα αλαθέξεη φηη δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο, αιιά ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο, δηφηη νη «αδχλαηνη» 

καζεηέο «απιά δελ έρνπλ ηδέα, άξα δελ μέξνπλ θαη ηη λα ξσηήζνπλ». πσο αλαθέξεη, ζα 

ρξεζηκνπνηνχζε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηεο «ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ 

βήκαηα, δηαδηθαζίεο, γηα λα επηιπζεί κηα άζθεζε». 

Δθπαηδεπηηθόο 3 

Γηα ηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο, ε 

ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφο δήισζε φηη φινη νη καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ην καζεζηαθφ ηνπο 

επίπεδν, «είραλ πνιχ ζεηηθή ε ζηάζε, ην ελδηαθέξνλ ηνπο ήηαλ κεγάιν θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο 

άςνγε ζην ζέκα ησλ ζηφρσλ. Ήζειαλ λα γλσξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο, θαη ην έβξηζθαλ 

επνηθνδνκεηηθφ». πσο ππνζηεξίδεη, επίζεο, ε ηερληθή απηή βνεζά ηελ ίδηα «ζην λα 

αθνινπζήζεη ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο πην ζσζηά θαη λα θαηαιήμεη ζηνπο ζηφρνπο ηεο», 

αιιά θαη ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ «εάλ έλησζαλ επαξθείο ζην ηέινο ηνπ 

καζήκαηνο, εάλ είραλ πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο. Δάλ ηνπο είραλ θαηαθηήζεη». ηελ νπζία, 

απηφ πνπ ππνζηεξίδεη ε εθπαηδεπηηθφο είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ 

απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. ρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο, ε εθπαηδεπηηθφο ηζρπξίδεηαη φηη δελ ππάξρεη θακηά δπζθνιία ζε θακία απφ ηηο δχν 

νκάδεο καζεηψλ θαη ζα ζπλέρηδε λα ηελ εθαξκφδεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο, αιιά φρη πάληα 

ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. Θα δνθίκαδε λα θνηλνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα 

επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο, ππνζηεξίδνληαο φηη «θάπνηεο 

θνξέο ππάξρεη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ φηαλ δελ γλσξίδνπλ ηη ζα θάλεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο». 
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ύγθξηζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ 

ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

Παξαηεξείηαη ζπκθσλία αλάκεζα ζηηο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ηφζν γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ φζν θαη ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ, αθνινπζψληαο ηα 

βήκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη 

ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζηνπο «δπλαηνχο» παξά ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζα ζπλέρηδαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζε φινπο ηνπο καζεηέο. πκθσλία, παξαηεξείηαη 

επίζεο, φζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη έδεημαλ λα δέρηεθαλ ηελ ηερληθή 

απηή θαη λα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε.  

 

Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμόδνπ 

Δθπαηδεπηηθόο 1 

Γηα ηηο θάξηεο εμφδνπ κε άζθεζε, ε πξψηε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη είλαη «ρξήζηκεο αιιά 

ρξνλνβφξεο». Ζ ίδηα, ππνζηεξίδεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο, ελψ ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ππφ ηε κνξθή 

αληηζηνίρηζεο ή ζπκπιεξψκαηνο. Σέηνηνπ είδνπο αζθήζεηο είλαη πην εχθνιν λα 

ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, ελψ ε επίιπζε αζθήζεσλ πνπ απαηηνχλ 

πξάμεηο ή επίιπζε εμηζψζεσλ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη «ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ έρνπλ». 

χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο «πξνηηκά λα θάλεη 

θάξηα εηζφδνπ αληί εμφδνπ, γηαηί είλαη ζαλ κηα κηθξή επαλάιεςε, βιέπεη θαη πνχ έρνπλ θελά 

θαη κπνξεί λα θηίζσ αλάινγα ην κάζεκα». Αληίζεηα, νη «δπλαηνί» καζεηέο, φπσο 

ππνζηεξίδεη, «επεηδή δηαβάδνπλ απφ κφλνη ηνπο θαη έρνπλ θαη πην θαιή κλήκε ιφγσ ηνπ φηη 

είλαη θαη πην θαινί καζεηέο, είλαη εληάμεη λα θάλεηο εμφδνπ θαη λα αθνινπζεί ζην επφκελν 

κάζεκα ε αλαηξνθνδφηεζε». Χζηφζν, ζα ζπλέρηδε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή θαη ζηηο δχν 

νκάδεο καζεηψλ, αιιά κε πην ζχληνκν ηξφπν θαη ζα ηφληδε ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο φηη 

ζα ηνπο έδηλε θάξηα εηζφδνπ ζην επφκελν κάζεκα, ψζηε λα δηαβάζνπλ απφ πξηλ. ρεηηθά κε 

ηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθφο δηέθξηλε έλαλ «εθλεπξηζκφ ή δπζαλαζρέηεζε» 

απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ θαηάιαβαλ ην πεξηερφκελν πνπ δηδάρηεθαλ θαη δελ κπνξνχζαλ λα 

ιχζνπλ ηελ άζθεζε. Γεληθφηεξα, φκσο, ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή «θχιηζε νκαιά».  

ζνλ αθνξά ηηο θάξηεο εμφδνπ 3-2-1, ε πξψηε εθπαηδεπηηθφο πηζηεχεη φηη νη καζεηέο 

δελ ελζνπζηάζηεθαλ πνιχ κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. Ζ ίδηα αλαθέξεη φηη ηεο άξεζε ην 3-2-
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1 θαη ην ζεσξνχζε «πνιχ ρξήζηκν, απιψο δελ ήηαλ αληηθεηκεληθφ». πσο ππνζηεξίδεη, «ζηα 

αδχλαηα ηκήκαηα επεηδή είραλ θελά, ζηα πξάγκαηα πνπ δελ θαηάιαβαλ δελ κπνξνχζαλ λα 

γξάςνπλ δχν πξάγκαηα πνπ δελ θαηάιαβαλ θαη έγξαθαλ φηη ηα είραλ θαηαιάβεη φια. Αξά, δελ 

είλαη αληηθεηκεληθφ». Αληίζεηα, ζηα δπλαηά ηκήκαηα «πνπ ήζειαλ λα γξάςνπλ θάηη πνπ δελ 

θαηάιαβαλ, επέκελαλ λα ην γξάςνπλ θαη ιεηηνχξγεζε πάξα πνιχ θαιά». Δπνκέλσο, ζχκθσλα 

κε ηα ιεγφκελα ηεο εθπαηδεπηηθνχ, νη «δπλαηνί» καζεηέο κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ θαη ηα δχν 

είδε θαξηψλ εμφδνπ, ελψ ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ζα έβαδε «κία ζπκπιήξσζε, κία 

αληηζηνίρηζε πνπ είλαη θαη πην θαιά νπηηθά λα θαηαιάβνπλ θάηη», αιιά δελ ζα 

ρξεζηκνπνηνχζε ην 3-2-1. 

Δθπαηδεπηηθόο 2 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηεο δεχηεξεο εθπαηδεπηηθνχ, νη θάξηεο εμφδνπ κε άζθεζε είλαη ε πην 

ρξήζηκε ηερληθή θαη γηα ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, δηφηη νη καζεηέο «κπαίλνπλ ζε κία 

δηαδηθαζία ζχλνςεο ηνπ καζήκαηνο θαη βιέπνπλ θαη νη ίδηνη ηη θαηαλφεζαλ θαη ηη φρη».  Οη 

κνλαδηθέο αληηδξάζεηο πνπ αλαθέξεη λα ππήξραλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο ήηαλ ε βνήζεηα πνπ δεηνχζαλ νη καζεηέο απφ ηελ ίδηα γηα λα επηιχζνπλ ηελ άζθεζε 

θαη ε αληίδξαζή ηνπο φηαλ απηή αξληφηαλ λα ηνπο ηελ παξέρεη, ψζηε λα απνθηήζεη ζαθή 

εηθφλα ησλ δπζθνιηψλ ηνπο γηα πεξηερφκελν πνπ δηδάρηεθαλ. Χζηφζν, ε ίδηα ππνζηεξίδεη φηη 

νη καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, ε 

δεχηεξε εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη φηη νη θάξηεο εμφδνπ ιεηηνπξγνχλ θαη ζηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ, εμεγψληαο φηη «νη ‗‗αδχλαηνη‘‘ θαηαιαβαίλνπλ φηη δελ ηα θαηάιαβαλ θαη 

θαηαιαβαίλσ θαη εγψ φηη δελ ηα θαηάιαβαλ», ελψ «γηα ηνπο ‗‗δπλαηνχο‘‘ απιά θπιά πνιχ 

εχθνια, ηελ ιχλνπλ θαη ηέιεησζε ε ππφζεζε». Γη‘ απηφ ηνλ ιφγν, ζα ζπλέρηδε λα ηηο 

ρξεζηκνπνηεί ζε φινπο ηνπο καζεηέο. 

ζνλ αθνξά ηηο θάξηεο εμφδνπ 3-2-1, ε δεχηεξε εθπαηδεπηηθφο πηζηεχεη φηη νη καζεηέο 

πξνηηκνχλ ηηο αζθήζεηο, επεηδή βαξηνχληαη λα ζθεθηνχλ λα γξάςνπλ ηη θαηάιαβαλ θαη ηη φρη 

απφ ην κάζεκα. Ζ ίδηα ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη πξνηηκά ηελ θάξηα εμφδνπ κε άζθεζε, 

δηφηη κε ηελ άζθεζε κπνξεί λα βγάιεη απφ κφλε ηεο ζπκπέξαζκα γηα ηνλ θάζε καζεηή, ελψ νη 

θάξηεο εμφδνπ 3-2-1 «είλαη θαζαξά ππνθεηκεληθήο άπνςεο». 

Δθπαηδεπηηθόο 3 

ρεηηθά κε ηηο θάξηεο εμφδνπ, ε ηξίηε εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, αλαθέξεη φηη νη «δπλαηνί» καζεηέο 

«πξνηηκνχζαλ ηηο θάξηεο εμφδνπ… γηα εθείλνπο ήηαλ εχθνιν λα ηελ επηιχζνπλ, ηνπο άξεζε 

ζαλ εμάζθεζε». Αληίζεηα, νη «αδχλαηνη» καζεηέο αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο, δηφηη «ήζειαλ 
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βνήζεηα θαηά ηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο, δειαδή, έλησζαλ αλαζθάιεηα ζην αλ κπνξνχζαλ λα 

ηε ιχζνπλ ή φρη». Δπηπιένλ, γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θαξηψλ εμφδνπ, ε εθπαηδεπηηθφο 

ηζρπξίδεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή «ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηαηί έπαηξλε ηηο θάξηεο 

εμφδνπ, δηφξζσλε ηελ άζθεζε, ηελ έπαηξλε ζην επφκελν κάζεκα, έδηλε αλαηξνθνδφηεζε 

ζηνπο καζεηέο γηα ην ηη είραλ θαηαιάβεη θαη ηη φρη. Σεο έδηλε κηα θαιή αθφξκεζε γηα λα θάλεη 

ζρφιηα ζην επφκελν κάζεκα». Παξφια απηά, ε ίδηα ζεσξεί φηη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

πάληα απηή ε ηερληθή αλαθεξφκελε ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο. ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο 

ηζρπξίδεηαη φηη πάληα ιεηηνπξγεί, «γηαηί κπνξνχζαλ λα ηελ επηιχζνπλ θαη κάιηζηα ηελ 

επίιπαλ πνιχ πην ζχληνκα θαη γξήγνξα απφ ηνπο ππφινηπνπο». Αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο 

πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαξηψλ εμφδνπ, ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη αλαθνξά 

κφλν ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, γηα ηνπο νπνίνπο «ν βαζκφο δπζθνιίαο ήηαλ πην κεγάινο, 

ζίγνπξα ήζειαλ 10 ιεπηά λα ιχζνπλ ηελ άζθεζε, κπνξνχζε λα κε ξσηήζνπλ αθφκα θαη 

απνξίεο, έλησζαλ ηελ αλαζθάιεηα λα ηελ ιχζνπλ». ε απηή ηελ νκάδα καζεηψλ, νη ίδηνη 

«κπνξεί λα κελ έδηλαλ θαη ηελ απαηηνχκελε ζεκαζία θαη θπξίσο φηη ήζειαλ θάπνηαλ επηπιένλ 

βνήζεηα», γη‘ απηφ άιισζηε ππνζηεξίδεη φηη «δελ είλαη εθηθηφ λα γίλεηαη πάληα απηφ». 

Χζηφζν, ζα ηελ εθάξκνδε «πην αξαηά» ιφγσ ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα καζεηψλ. Απφ ηελ άιιε, νη «δπλαηνί» καζεηέο, φπσο αλέθεξε μαλά, ηελ επίιπαλ πνιχ 

πην γξήγνξα, δελ ππήξρε θάπνην πξφβιεκα ζε απηή ηελ νκάδα θαη γη‘ απηφ ζα ζπλέρηδε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή.  

ζνλ αθνξά ηηο θάξηεο εμφδνπ 3-2-1, ε ηξίηε εθπαηδεπηηθφο πηζηεχεη φηη νη «δπλαηνί» 

καζεηέο ζα πξνηηκνχζαλ ηηο θάξηεο κε άζθεζε, ππνζηεξίδνληαο φηη «ην ζεσξνχλ πην 

επνηθνδνκεηηθφ λα ιχζνπλ κία άζθεζε… θαη ηνπο είλαη πην εχθνιν, δειαδή πξνηηκνχλ ηελ 

πξάμε πάξα ηε ζεσξία», ελψ νη «αδχλαηνη» ην 3-2-1, επεηδή «ζπκπιεξψλεηαη πνιχ πην 

γξήγνξα θαη ζα έγξαθαλ πνιχ πην εχθνια ηη ηνπο άξεζε θαη ηη φρη». Ζ ίδηα αλαθέξεη φηη 

θάπνηεο θνξέο ζα πξνηηκνχζε ηε κία κνξθή θαη θάπνηεο θνξέο ηελ άιιε. Σν θξηηήξην ηεο ζα 

ήηαλ ν «ρξφλνο», εμεγψληαο φηη «ζα πξνηηκνχζε ην 3-2-1 αλ έβξηζθε φηη έρεη πην ιίγν ρξφλν 

γηα λα ην ζπκπιεξψζνπλ» νη καζεηέο. 

 

ύγθξηζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμόδνπ 

Έληνλε είλαη ε ζπκθσλία πνπ εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηηο ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο αλαθνξηθά κε 

ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θαξηψλ εμφδνπ θαη γηα ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. Δπηπιένλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζην φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ιεηηνπξγεί θαη ζηηο δχν νκάδεο ΘΕ
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καζεηψλ, φκσο κε κεγαιχηεξε επθνιία ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο. Χζηφζν, νη ίδηεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο θάξηεο εμφδνπ ζε φινπο ηνπο καζεηέο, αλεμάξηεηα 

απφ ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν. πσο ππνζηεξίδεηαη, επίζεο, νη καζεηέο ζπκκεηείραλ ελεξγά 

ζηε δηαδηθαζία κε ηηο θάξηεο εμφδνπ, ελψ αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο παξαηεξήζεθαλ κφλν 

ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ», νη νπνίνη αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο 

θαη δεηνχζαλ βνήζεηα απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ. 

 

Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

Δθπαηδεπηηθόο 1 

ζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ε πξψηε εθπαηδεπηηθφο 

ππνζηεξίδεη φηη απηή ε ηερληθή ιεηηνπξγεί «κηα ραξά» ζηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ, 

θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη γηα ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο. Δηδηθφηεξα, ε ίδηα αλαθέξεη φηη ζηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο «ήηαλ νκαιή ε δηαδηθαζία», ελψ νη «αδχλαηνη» καζεηέο «δελ 

θαηαλννχζαλ» θαη ήζειαλ πην πνιιή εμάζθεζε θαη πεξηζζφηεξε αηνκηθή κειέηε ζην ζπίηη 

πξηλ ηνπο αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  πσο ππνζηεξίδεη ε εθπαηδεπηηθφο, ζα 

ζπλέρηδε ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο, φρη φκσο ζηνπο 

«αδχλαηνπο», εμεγψληαο φηη απηνί «δελ είραλ λα θεξδίζνπλ θάηη θαη δελ κνπ έδσζε θάηη... 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ λα κνπ ήηαλ ρξήζηκε». Πξφζζεζε, επίζεο, φηη ζηελ νκάδα ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ «επηθξαηνχζε ακεραλία επεηδή δελ ήμεξαλ λα ιχζνπλ ηηο αζθήζεηο». 

Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ε δηαδηθαζία ήηαλ πην νκαιή, νη καζεηέο 

είραλ πξνζαξκνζηεί θαη αλέκελαλ πην πνιχ λα ην θάλνπλ. Γπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ εληνπίζηεθαλ κφλν ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, νη 

νπνίνη δελ ήμεξαλ λα ιχζνπλ ηηο αζθήζεηο. Οη «δπλαηνί» καζεηέο «ήμεξαλ ηε δηαδηθαζία θαη 

ηελ αθνινπζνχζαλ νκαιά, ρσξίο ζέκαηα». 

Δθπαηδεπηηθόο 2 

ζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ε δεχηεξε εθπαηδεπηηθφο 

αλαθέξεη φηη «ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζηνπο ‗‗δπλαηνχο‘‘ καζεηέο», ππνζηεξίδνληαο φηη είλαη 

πην εχθνιν λα γίλεη ζε απηή ηελ νκάδα. Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξεη, ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο 

«βνεζά ην λα εμεγνχλ ζηνλ δηπιαλφ». Γηα ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο «ήηαλ ρακέλνη ζην αηγαίν», 

εμεγψληαο φηη εθείλνη νη καζεηέο δελ έιπλαλ ηελ άζθεζε, επεηδή δελ ήμεξαλ λα ηε ιχζνπλ, 

νπφηαλ δελ ήμεξαλ λα αμηνινγήζνπλ θαη λα δψζνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο. ΘΕ
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Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ίδηα ππνζηεξίδεη φηη «ην πην δχζθνιν θνκκάηη ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο 

είλαη ε επεμήγεζε ζηνλ δηπιαλφ». Αθφκα κηα δπζθνιία πνπ αλαθέξεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

εθπαηδεπηηθφ έρεη λα θάλεη κε ηελ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθφο 

αλαθέξεη φηη ζα ηελ έθαλε «αξαηά, ζπάληα», εθφζνλ ζεσξεί φηη «δελ ιεηηνπξγεί ζρεδφλ 

θαζφινπ ζηνπο ‗‗αδχλαηνπο‘‘ καζεηέο». 

Δθπαηδεπηηθόο 3 

ρεηηθά κε ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ε ηξίηε εθπαηδεπηηθφο 

ππνζηεξίδεη φηη ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο, ελψ νη «αδχλαηνη» «ήζειαλ 

βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα επίιπζεο… είραλ αλαζθάιεηα εάλ ηα έθαλαλ ζσζηά ή φρη, λα κελ 

ηνπο παξεμεγήζεη ν ζπκκαζεηήο ηνπο». χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ζηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο «δελ ιεηηνπξγεί θαη ζε ηέηνην κεγάιν βαζκφ… ηνπο βιέπεηο φηη 

ληξέπνληαη λα ην ιχζνπλ, κπνξεί λα κελ ην ιχζνπλ θαζφινπ, κπνξεί λα κελ αζρνιεζνχλ». 

Γπζθνιίεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ αλαθέξζεθαλ κφλν 

γηα ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, νη νπνίνη δπζθνιεχνληαη ζε «φιε ηε δηαδηθαζία», 

φρη κφλν λα επηιχζνπλ ηελ άζθεζε, αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ δηπιαλνχ 

ηνπο. Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ δελ παξαηεξήζεθε θακηά δπζθνιία, 

εθφζνλ νη ίδηνη ζπλεζίδνπλ λα ζρνιηάδνπλ έλα ιάζνο ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο αθφκα θαη ρσξίο λα 

ηνπο δεηεζεί, γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ επίιπζε κηαο άζθεζεο ζηνλ πίλαθα. Αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη φηη νη «δπλαηνί» καζεηέο ήηαλ πνιχ 

ζεηηθνί ζην λα θάλνπλ εηεξν-αμηνιφγεζε θαη ηνπο άξεζε ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, δηφηη 

«έβξηζθαλ σξαίν ην φηη αληάιιαδαλ απφςεηο, κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ζρφιηα ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο». πσο αλαθέξεη, επίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή άξεζε θαη ζηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο, αιιά φρη ζε φινπο, γηαηί «ν ηξφπνο πνπ ζα ζρνιηάζνπλ έλαλ 

ζπκκαζεηή ηνπο… είλαη πνιχ θαπζηηθφ ην ζρφιην πνπ ζα θάλνπλ», «γη‘ απηφ νη αδχλαηνη 

καζεηέο πξνηηκνχλ λα κέλνπλ πην θιεηζηνί θαη λα κελ εθθξάδνληαη». Σέινο, γηα ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθφο 

αλαθέξεη φηη βνεζά θαη ηελ ίδηα, αιιά θαη ηνπο καζεηέο πάξα πνιχ. Μάιηζηα, εμεγά φηη νη 

«αδχλαηνη» καζεηέο «κπήθαλ ζηε δηαδηθαζία λα δνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα βαζκνινγήζνπλ λα 

ηνπο βνήζεζε ζηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη». Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε εθπαηδεπηηθφο ηζρπξίδεηαη 

φηη «είλαη κία κέζνδνο, ε νπνία πξέπεη λα γίλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε φινπο, 

γηαηί ηνπο βνεζά ζην λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη λα κπνπλ ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία θαη θάλνπλ θαη πην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα». 
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ύγθξηζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο 

κεηαμύ καζεηώλ 

Οκνθσλία παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηηο ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ηερληθή 

ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο, ελψ 

νη «αδχλαηνη» καζεηέο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα φρη κφλν θαηά ηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο, 

αιιά θαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη 

«δπλαηνί» καζεηέο ήηαλ πην ζεηηθνί λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, απφ φηη νη ππφινηπνη καζεηέο πνπ πηζαλφλ λα ληξέπνληαλ λα δνπλ νη 

ζπκκαζεηέο ηνπο ηα ιάζε ηνπο ή λα εμεγήζνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ηα ιάζε ηνπ. ρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, παξαηεξείηαη φηη ε κία εθπαηδεπηηθφο ζα ηελ 

εθάξκνδε κφλν ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο, εθφζνλ δελ πξνζθέξεη θάηη ζηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο. Οη άιιεο δχν εθπαηδεπηηθνί ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ 

καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο, ε κία φκσο, πνιχ αξαηά ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο. 

 

Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο απηό-αμηνιόγεζεο 

Δθπαηδεπηηθόο 1 

ρεηηθά κε ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ε πξψηε εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη φηη 

«ιεηηνχξγεζε νκαιά θαη φινη ηελ έθαλαλ», αιιά φπσο πηζηεχεη, νη «αδχλαηνη» καζεηέο δελ 

αμηνινγνχλ αληηθεηκεληθά ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ ίδηα ζεσξεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ 

βνεζά ηδηαίηεξα, εμεγψληαο φηη νη καζεηέο αλεμάξηεηα απφ ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν, «ίζσο 

δελ έθηαζαλ ζην ζεκείν λα αμηνινγνχλ ζσζηά ηνλ εαπηφ ηνπο. Βαζηθά δελ έθηαζαλ ζην 

ζεκείν λα ιέλε ηελ αιήζεηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο». χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο πξψηεο 

εθπαηδεπηηθνχ, ε ίδηα ζα ζπλέρηδε ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπο ζηφρνπο θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, αιιά «κε επηθχιαμε» ζηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο, «ειπίδνληαο φηη θάπνηα ζηηγκή ζα βάινπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα». Ζ παξαιιαγή πνπ 

πξνηείλεη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζηφρνπο, 

ππνζηεξίδεη φηη «ε απηφ-αμηνιφγεζε ζα ήηαλ πην ζχληνκε θαη πην παξαγσγηθή αλ ηελ έθαλαλ 

θαηεπζείαλ κέζα ζην ηεηξάδην ηνπο πάλσ ζηε ζειίδα κε ηνπο ζηφρνπο» θαη φρη ζε μερσξηζηφ 

θπιιάδην. 

Δθπαηδεπηηθόο 2 

Γηα ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ε δεχηεξε εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη φηη είλαη θαζαξά 

ππνθεηκεληθή, δειψλνληαο φηη βιέπεη «αδχλαηνπο καζεηέο πνπ γξάθνπλ φηη ηα θαηάιαβαλ 
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φια», ελψ δελ ηα θαηάιαβαλ θαη «δπλαηνχο» καζεηέο, νη νπνίνη έρνπλ πξφβιεκα 

απηνπεπνίζεζεο θαη ζεσξνχλ φηη δελ ηα θαηάιαβαλ, ελψ απηφ δελ ηζρχεη. Δπνκέλσο, 

ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο «δελ ιεηηνχξγεη 

δηφηη δελ απαληνχλ εηιηθξηλά». Αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, δελ αληηδξνχλ 

άζρεκα ζε απηή ηελ ηερληθή νχηε ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Παξφια απηά, ε ίδηα ππνζηεξίδεη φηη δελ είλαη ρξήζηκε ηερληθή ή ηνπιάρηζηνλ δελ ηελ βνεζά 

ιφγσ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ ηε δηαθξίλεη απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ. Καηά ηα ιεγφκελα 

ηεο εθπαηδεπηηθνχ, «εάλ κπαίλνπλ εθείλελ ηελ ψξα ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηνχλ εάλ ηα 

θαηαιαβαίλνπλ ή φρη, πάιη ζεσξεί φηη ζηελ πνξεία ράλεηαη ε αμία ηνπ», δηφηη νη καζεηέο δελ 

απαληνχλ εηιηθξηλά. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθνχ, δελ 

ρξεζηκνπνηνχζε ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζηηο ηάμεηο. 

Δθπαηδεπηηθόο 3 

ζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ε ηειεπηαία εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη φηη 

ήηαλ πνιχ ζεηηθή ε ζηάζε ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ, νη ίδηνη ζπκπιήξσλαλ απηφκαηα ηηο 

δειψζεηο, έβξηζθαλ πνιχ εχθνιν λα ηηο θαηαλνήζνπλ θαη κπνξνχζαλ εχθνια λα 

αλαγλσξίζνπλ εάλ είραλ πεηχρεη ή φρη ηνπο ζηφρνπο. Αληίζεηα, νη «αδχλαηνη» καζεηέο 

«ρξεηάζηεθαλ βνήζεηα ζην λα θαηαιάβνπλ ηηο δειψζεηο θαη λα μέξνπλ ηη λα ζπκπιεξψζνπλ», 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε ίδηα επεμεγνχζε ζηνπο καζεηέο ηηο δειψζεηο. Δπνκέλσο, γηα άιιε κηα 

θνξά, ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ. 

Παξφια απηά, ε εθπαηδεπηηθφο ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ζε θάπνηα 

καζήκαηα, δηφηη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία «παίξλεη κία αλαηξνθνδφηεζε ηειηθή γηα ην ηη 

έρνπλ θαηαιάβεη θαη ηη φρη θαη κπνξεί λα εληνπίζεη θάπνηα ζεκεία γηα λα ηα επαλαιάβεη ζην 

επφκελν κάζεκα. Καη ηνπο ίδηνπο ηνπο βνεζά (αλαθεξφκελε ζηνπο καζεηέο) λα αμηνινγήζνπλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα θαηαιάβνπλ… λα ζνπ δψζνπλ κηα αλαηξνθνδφηεζε γηα ην ηη 

θαηάιαβαλ θαη ηη φρη.» πσο ηζρπξίδεηαη ε ίδηα, «πεξηζζφηεξν ήζειε λα ην ζπλερίζεη ζε έλα 

πην αδχλαην ηκήκα, γηα λα αληηιακβάλνκαη ηη ζπκβαίλεη. ε έλα θαιφ ηκήκα, έηζη θη αιιηψο 

έλαο καζεηήο ν νπνίνο έρεη θάπνηα απνξία ή άθεζε θάηη πίζσ ζα ζε ξσηήζεη, ζα ζεθψζεη ην 

ρέξη ηνπ». Πξνζζέηεη, επίζεο, φηη έλαο «αδχλαηνο» καζεηήο «κπνξεί λα ληξέπεηαη λα δεηήζεη 

βνήζεηα θαη ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ή αθφκε θαη κεηά», γη‘ απηφ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο ζα εθθξάζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ. ρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα εθαξκνγήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη βνεζά ηνπο καζεηέο πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ απηφ-αμηνιφγεζε κε ζνβαξφηεηα θαη φρη κε αδηαθνξία. Παξφιν πνπ ζα ηε 

ρξεζηκνπνηνχζε ζε θάπνηα καζήκαηα, εληνχηνηο, ηε βξίζθεη ρξνλνβφξα  σο πξνο ηελ 
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πξνεηνηκαζία πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηελ ίδηα, γη‘ απηφ κπνξεί λα ηελ έθαλε πην ζχληνκε σο πξνο 

ηνλ αξηζκφ ησλ δειψζεσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην θπιιάδην.  

 

ύγθξηζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ηερληθή ηεο απηό-αμηνιόγεζεο 

πσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο θπιά 

νκαιά ζε φινπο ηνπο καζεηέο, σζηφζν, ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο σο 

πξνο ην φηη αληηιακβάλνληαη εχθνια ηηο δειψζεηο πνπ ηνπο δίλνληαη. Παξφια απηά, νη 

εθπαηδεπηηθνί ηζρπξίδνληαη φηη νη καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν, 

ελδέρεηαη λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ απηφ-αμηνιφγεζή ηνπο κε ππνθεηκεληθφηεηα, θάηη ην νπνίν 

κεδελίδεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο, νη δχν απφ ηηο ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο ζα ζπλέρηδαλ λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα παίξλνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

 

Η επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

Δθπαηδεπηηθόο 1 

ζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ε πξψηε 

εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη φηη απηή γηλφηαλ «κε πνιχ κεγάιε ραξά» ζηνπο «δπλαηνχο» 

καζεηέο, δηφηη είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο. Αληίζεηα, νη «αδχλαηνη» καζεηέο «ιφγσ ησλ 

αδπλακηψλ ήηαλ έλαο-δχν νη καζεηέο πνπ ηα αληηιακβάλνληαλ φια θαη ηα θαηαιάβαηλαλ φια, 

αιιά δελ κπνξεί έλαο–δχν λα εμεγήζνπλ ζε φινπο ηνπο ππνινίπνπο», ζπλερίδνληαο φηη γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν «δελ κπνξείο λα βάιεηο έλαλ αδχλαην καζεηή λα εμεγήζεη θάπνηνπ άιινπ 

αδχλαηνπ καζεηή γηαηί θαη νη δχν δελ θαηάιαβαλ, άξα ρξεηάδεηαη πην πνιχ ηελ ζηήξημε ηνπ 

θαζεγεηή». ζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο, νη «δπλαηνί» καζεηέο ήηαλ πην ζεηηθνί θαη ην θιίκα ζηελ ηάμε ηνπο ήηαλ πην 

ραξνχκελν. Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ παξαηεξήζεθε φηη απηνί ήηαλ 

«απφηνκνη» θαη «ιφγσ αδπλακηψλ δελ κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη». Σέινο, ε πξψηε 

εθπαηδεπηηθφο ηζρπξίδεηαη φηη ζίγνπξα ζα ζπλέρηδε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο, εμεγψληαο φηη «κπνξνχλ πνιιά άηνκα λα ζθέθηνληαη δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο γηα ηελ ίδηα απάληεζε». ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζεσξεί φηη δελ 

ππάξρεη ιφγνο λα ηελ εθαξκφδεη, γηα ηνλ ιφγν φηη δελ ππάξρεη «απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα, απηφ 

ην θιίκα» πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο, «δειαδή ζα ζεθψζνπλ ηα ίδηα δχν 

άηνκα ρέξη λα εμεγήζνπλ θάηη θαη πάιη κπνξεί λα κελ είλαη ζσζηφ». Οπφηαλ δελ ζα έβαδε ΘΕ
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θαζφινπ ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία λα εμεγήζνπλ ν έλαο ζηνλ άιινλ έλα ιάζνο ή 

παξαλφεζε πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Ζ ίδηα εθπαηδεπηηθφο, 

ζηεξίδεη ηελ άπνςή ηεο, αλαθέξνληαο επίζεο, φηη νη «δπλαηνί» καζεηέο «κπνξνχλ λα 

εμεγήζνπλ ην ζσζηφ απφ κνλνί ηνπο», ελψ ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ «ζίγνπξα 

ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηο, είλαη ζπάλην ην λα πνπλ απφ κφλνη ηνπο φιε ηελ απάληεζε 

νινθιεξσκέλε». 

Δθπαηδεπηηθόο 2 

Γηα ηελ πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε δεχηεξε εθπαηδεπηηθφο 

ππνζηεξίδεη φηη είλαη «πάξα πνιχ ρξήζηκε» ηερληθή, δειψλνληαο φηη βνεζά γεληθφηεξα φινπο 

ηνπο καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ην 

εμήο: «έρεη θνξέο πνπ αθφκε θαη νη αδχλαηνη καζεηέο φηαλ μέξνπλ θάηη θαη μέξσ φηη ην 

μέξνπλ ηνπο αθήλσ λα ην πνπλ γηα λα αλέβεη θαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπο, δειαδή λα βνεζήζεη 

έλαο αδχλαηνο καζεηήο ηνλ δπλαηφ… ηνπο βνεζά». Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ, δελ ππάξρεη θακηά ζεκαληηθή δπζθνιία θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, δειψλεη φηη αξέζεη ζηνπο καζεηέο λα εμεγνχλ, αλ θαη «είλαη ιίγν 

δηζηαθηηθνί ζην λα ηνπο εμεγήζνπλ», γεληθφηεξα, φκσο, «δέρνληαη» ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

ηνπο παξέρνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Δθπαηδεπηηθόο 3 

ρεηηθά κε ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε ηειεπηαία 

εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη απηή ε ηερληθή γίλεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο 

κεηαμχ καζεηψλ, ζεσξψληαο ηελ εμίζνπ ζεκαληηθή θαη βνεζεηηθή. Θεσξεί φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ιεηηνπξγεί θαιχηεξα πάιη ζηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ, 

εμεγψληαο φηη απηνί μέξνπλ λα εμεγήζνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ην ιάζνο ηνπ θαη λα 

εθθξαζηνχλ. Αληίζεηα, ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο απηφ είλαη ιίγν δχζθνιν λα γίλεηαη, 

φκσο, φπσο ε ίδηα ηζρπξίδεηαη, «ηνπο βνεζά λα βγεη έλαο ζπκκαζεηήο ηνπο λα ηνπο ηελ 

εμεγήζεη». Δπηπξφζζεηα γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο, ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη 

ππάξρνπλ άηνκα απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ ηζρπξίδνληαη φηη «φηαλ ηνπο 

ηελ εμεγήζεη ν ζπκκαζεηήο ηνπο δελ ηελ θαηαιάβνπλ θαιά φπσο ε θαζεγήηξηα», φκσο νη 

«δπλαηνί» καζεηέο «φηαλ βγεη θάπνηνο καζεηήο θαιφο λα ηνπο ηελ εμεγήζεη 

αληηιακβάλνληαη». Αληηδξάζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηελ 

νκάδα ησλ «αδχλαησλ», νη νπνίνη δπζθνιεχνληαη λα δψζνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη γη‘ απηφ ληξέπνληαη. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο εθπαηδεπηηθνχ, απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έλαο «αδχλαηνο» καζεηήο «δελ κπνξεί λα κπεη ζηε δηαδηθαζία λα 
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εμεγήζεη εχθνια εθείλν πνπ θαηαιαβαίλεη». Απφ ηελ άιιε, νη «δπλαηνί καζεηέο δελ έρνπλ 

ζέκα λα ην θάλνπλ, κπνξνχλ λα ην θάλνπλ δελ έρνπλ πξφβιεκα». Σέινο, ε εθπαηδεπηηθφο 

ππνζηεξίδεη φηη ζα ζπλέρηδε ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ θαη ζηηο δχν νκάδεο, αιιά φρη ηφζν ζπρλά. πσο δηεπθξηλίδεη, ζηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο, ζα ηε ρξεζηκνπνηνχζε πην αξαηά απφ φηη ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο. 

 

ύγθξηζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ  

ζνλ αθνξά ηελ πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί 

ηζρπξίδνληαη φηη ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο, δηφηη απηνί κπνξνχλ λα 

εμεγήζνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ην ιάζνο ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο 

πνπ ιφγσ ησλ αδπλακηψλ ηνπο δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ εχθνια ην ιάζνο ηνπ ζπκκαζεηή 

ηνπο, πφζν κάιινλ λα ηνπ δψζνπλ θαη αλαηξνθνδφηεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, παξαηεξείηαη πην 

ζεηηθή ζηάζε απφ κέξνπο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο, νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ζα ζπλέρηδαλ ηελ πξνθνξηθή 

αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, πην ζπρλά ζηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ», ζεσξψληαο ηε 

ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε ηερληθή, ελψ ζηελ άιιε νκάδα ζα ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ πην αξαηά έσο 

θαη θαζφινπ.  

 

Γεληθόηεξεο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα όιεο ηηο ηερληθέο 

ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο, νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα δειψζνπλ, απφ ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζηηο ηάμεηο ηνπο, πνηα είλαη ε πην βνεζεηηθή θαη πνηα ε ιηγφηεξν βνεζεηηθή, 

ε πην εχθνιε θαη ε πην δχζθνιε θαη πνηα απφ απηέο ζα θξαηνχζαλ θαη πνηα ζα ζηακαηνχζαλ 

αλ είραλ ηελ επηινγή λα θξαηήζνπλ ή λα απνθχγνπλ κφλν κία (βιέπε Οδεγφ πλέληεπμεο, 

Παξάξηεκα 7) γηα θάζε νκάδα καζεηψλ. 

Δθπαηδεπηηθόο 1 

χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο πξψηεο εθπαηδεπηηθνχ, ε πην βνεζεηηθή ηερληθή γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο είλαη ε θάξηα εμφδνπ, επεηδή δίλνπλ ζηελ ίδηα αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο. Ζ ιηγφηεξν βνεζεηηθή ηερληθή ζχκθσλα κε ηελ πξψηε 

εθπαηδεπηηθφ είλαη ε θνηλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο, 

«γηαηί δελ μέξνπλ ηη ηνπο αλαθνηλψλεηο ζηνπο ζηφρνπο». Γηαθξίλνληαο ηνπο καζεηέο αλάινγα 

κε ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν, ε εθπαηδεπηηθφο ηζρπξίδεηαη φηη ε πην βνεζεηηθή ηερληθή γηα 
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ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο είλαη ε πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ηνπο, κεηά νη θάξηεο 

εμφδνπ,  αθνινπζνχλ νη ζηφρνη, κεηά ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη ηειεπηαία ε 

απηφ-αμηνιφγεζε, δηφηη κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν αληηθεηκεληθνί. Γηα ηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο, ε πην βνεζεηηθή ηερληθή είλαη νη θάξηεο εμφδνπ, κεηά νη ζηφρνη, ε εηεξν-αμηνιφγεζε 

κεηαμχ καζεηψλ, ε απηφ-αμηνιφγεζε θαη ηειεπηαία ε πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ. 

ρεηηθά κε ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο θάζε ηερληθήο, ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφο 

ππνζηεξίδεη φηη ε πην εχθνιε ηερληθή γηα φινπο ηνπο καζεηέο είλαη ηα θψηα ηξνραίαο. Δπίζεο 

εχθνιε ηερληθή, ζεσξεί φηη είλαη ε απηφ-αμηνιφγεζε σο πξνο ην ζέκα ηνπ ρξφλνπ, 

ππνζηεξίδνληαο φηη «είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ρξφλνο». Ζ πην δχζθνιε ηερληθή γηα φινπο πάιη 

ηνπο καζεηέο αλαθέξεη ηηο θάξηεο εμφδνπ, δηφηη εθηφο απφ ην ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη, κπνξεί 

λα κελ αληηιεθζνχλ θάηη νη καζεηέο θαη λα δπζθνιεπηνχλ λα ηηο ζπκπιεξψζνπλ. 

Σέινο, αλ ε εθπαηδεπηηθφο είρε λα επηιέμεη κία ηερληθή λα ζπλερίζεη θαη κία λα 

ζηακαηήζεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ, αλέθεξε φηη ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο ζα ζπλέρηδε ηελ 

πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε νπνία είλαη «ζχληνκε θαη παξαγσγηθή, 

πεξηεθηηθή» θαη δελ ζα ζηακαηνχζε θακηά απφ ηηο ππφινηπεο ηερληθέο, δηφηη «ιεηηνχξγεζαλ 

φιεο πάξα πνιχ θαιά» ζε απηή ηελ νκάδα καζεηψλ. Αληίζεηα, ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο 

ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηηο θάξηεο εηζφδνπ θαη ζα ηεξκάηηδε ηηο θάξηεο εμφδνπ, ππνζηεξίδνληαο 

φηη απηνί νη καζεηέο «δελ κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ηελ ίδηα κέξα, ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο 

απηφ πνπ θαηάιαβαλ», νπφηαλ ζα ήηαλ θαιχηεξα λα ηνπο αθήζεη ην ρξνληθφ πεξηζψξην λα 

κειεηήζνπλ ζην ζπίηη θαη λα ζπκπιεξψζνπλ θάξηα εηζφδνπ ζην επφκελν κάζεκα. 

Δθπαηδεπηηθόο 2 

χκθσλα κε ηε δεχηεξε εθπαηδεπηηθφ, ε πην βνεζεηηθή ηερληθή θαη γηα ηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ είλαη νη θάξηεο εμφδνπ ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηελ ίδηα γηα λα παίξλεη 

αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ. Ζ ιηγφηεξν βνεζεηηθή ηερληθή γηα 

φινπο πάιη ηνπο καζεηέο είλαη ε απηφ-αμηνιφγεζε, ηελ νπνία ζεσξεί ππνθεηκεληθή θαη ηα 

θψηα ηξνραίαο, ηα νπνία νη καζεηέο ζεσξνχλ παηδηθά θαη δελ ηνπο πξνζθέξνπλ θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ ην λα εθθξάζνπλ ηελ απνξία ηνπο, ζεθψλνληαο ην ρέξη. Βάδνληαο ηηο 

ηερληθέο ζε ζεηξά σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο, ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη αλεμάξηεηα 

απφ ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, ε πην βνεζεηηθή ηερληθή είλαη νη θάξηεο εμφδνπ, 

αθνινπζεί ε πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, κεηά ε εηεξν-αμηνιφγεζε 

κεηαμχ καζεηψλ, ε θνηλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο θαη ηέινο, ε απηφ-

αμηνιφγεζε θαη ηα θψηα ηξνραίαο.  
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ζνλ αθνξά ηελ επθνιία εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ, ε δεχηεξε εθπαηδεπηηθφο 

ηζρπξίδεηαη φηη ε πην εχθνιε ηερληθή είλαη ε απηφ-αμηνιφγεζε, επεηδή νη καζεηέο 

ζπκπιεξψλνπλ έλαλ πίλαθα, φπνπ ζεκεηψλνπλ λ θαη θπθιψλνπλ απηά πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο, ελψ ε πην δχζθνιε ηερληθή είλαη ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ, δηφηη νη 

καζεηέο θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ηνλ ζπκκαζεηή ηνπο θαη λα ηνπ δψζνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηα ιάζε ηνπ.  

Αλ ε εθπαηδεπηηθφο είρε λα επηιέμεη κία ηερληθή λα ζπλερίζεη θαη κία λα ζηακαηήζεη, 

αλέθεξε φηη ζα ζπλέρηδε, ζε φινπο ηνπο καζεηέο, ηηο θάξηεο εμφδνπ, ηελ πξνθνξηθή 

αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ζε θάπνην βαζκφ ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ 

καζεηψλ θαη ζα ζηακαηνχζε ηηο ππφινηπεο ηερληθέο, δειαδή, ηνπο ζηφρνπο, ηελ απηφ-

αμηνιφγεζε θαη ηα θψηα ηξνραίαο, ππνζηεξίδνληαο φηη δελ ιεηηνχξγεζαλ ζηηο ηάμεηο ηεο. 

Δθπαηδεπηηθόο 3 

Άζρεηα κε ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, ε ηξίηε εθπαηδεπηηθφο ηζρπξίδεηαη φηη ε πην 

βνεζεηηθή ηερληθή είλαη ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη αθνινπζνχλ νη θάξηεο εμφδνπ, κεηά 

ε απηφ-αμηνιφγεζε θαη ηέινο ε θνηλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο 

καζεηέο. Λακβάλνληαο ππφςε ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, ε ίδηα ηζρπξίδεηαη φηη ε 

πην βνεζεηηθή ηερληθή είλαη ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη ε απηφ-αμηνιφγεζε γηα 

ηνπο «δπλαηνχο» θαη «αδχλαηνπο» καζεηέο, αληίζηνηρα. Με ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε 

«απμάλεηαη ε θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ, κπνξνχλ εχθνια λα δνπλ θαη ηα δηθά ηνπο ιάζε 

κέζα απφ ηα ιάζε ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο», ελψ κε ηελ απηφ-αμηνιφγεζε, νη καζεηέο δίλνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε ζηελ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Ζ ιηγφηεξν βνεζεηηθή γηα 

ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο είλαη ε απηφ-αμηνιφγεζε, ελψ γηα ηνπο «αδχλαηνπο» είλαη ε εηεξν-

αμηνιφγεζε κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη νη «δπλαηνί» καζεηέο ζα εθθξάζνπλ ηελ 

φπνηα απνξία πηζαλφλ λα έρνπλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο. 

ζνλ αθνξά ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο θάζε ηερληθήο, ε εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη 

φηη ε πην εχθνιε ηερληθή γηα φινπο ηνπο καζεηέο είλαη ε θνηλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο, επεηδή «απιά αλαθνηλψλεηο ηνπο ζηφρνπο θαη φπνηνο ζέιεη λα δψζεη 

ζεκαζία» θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Ζ πην δχζθνιε ηερληθή, φπσο αλαθέξεη, γηα ηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο είλαη ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ ηνπο, γηαηί «έρνπλ λα δηνξζψζνπλ θαη 

ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο», ελψ γηα ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο, δελ ππάξρεη δπζθνιία ζε θακηά 

ηερληθή. 
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Αλ ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφο είρε λα επηιέμεη κία ηερληθή λα ζπλερίζεη θαη κία λα 

ζηακαηήζεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ, αλέθεξε φηη ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο ζα ζπλέρηδε ηελ 

εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη ζα ζηακαηνχζε ηηο θάξηεο εμφδνπ, δηφηη ε δηαθνξά 

ηνπο βξίζθεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο πνπ απαηηεί ε δηαδηθαζία 

ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο. Αληίζεηα, ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ζα θαηαξγνχζε ηελ εηεξν-

αμηνιφγεζε κεηαμχ ηνπο ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηφζν ζηελ επίιπζε ηεο 

άζθεζεο φζν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ άιισλ καζεηψλ. Θα ρξεζηκνπνηνχζε, 

φκσο, ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θάξηεο εμφδνπ, ψζηε λα παίξλεη 

αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ. 

 

ύγθξηζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα όιεο ηηο ηερληθέο 

ζνλ αθνξά ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ηερληθψλ, θαίλεηαη φηη νη δχν εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην φηη ε πην βνεζεηηθή ηερληθή γηα φινπο ηνπο καζεηέο είλαη νη θάξηεο 

εμφδνπ, ελψ ε ιηγφηεξν βνεζεηηθή ηερληθή είλαη ε θνηλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο. Αλάινγα κε ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε πην βνεζεηηθή ηερληθή γηα ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο είλαη ε 

εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη ε ιηγφηεξν βνεζεηηθή είλαη ε απηφ-αμηνιφγεζε, ελψ 

γηα ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ε ιηγφηεξν βνεζεηηθή ηερληθή είλαη ε εηεξν-αμηνιφγεζε 

κεηαμχ καζεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ηνπο. Γηα ηελ πην 

βνεζεηηθή ηερληθή ζε απηή ηελ νκάδα καζεηψλ, δελ παξαηεξείηαη ζπκθσλία αλάκεζα ζηηο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

πγθξίλνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ επθνιία 

εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ παξαηεξείηαη ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη 

εθπαηδεπηηθνί βξίζθνπλ ηελ απηφ-αμηνιφγεζε σο ηελ πην εχθνιε ηερληθή γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο, ελψ ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη ηηο θάξηεο εμφδνπ σο ηελ πην 

δχζθνιε ιφγσ ηεο άζθεζεο πνπ θαινχληαη νη καζεηέο λα επηιχζνπλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ, θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζπκθσλία 

αλάκεζα ζηηο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ ηερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ή ζα ζηακαηνχζαλ λα 

εθαξκφδνπλ ζηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ. Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ θαξηψλ εμφδνπ. ρεηηθά κε ηελ 

ηερληθή πνπ ζα ζηακαηνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε απηή ηελ νκάδα καζεηψλ, νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ ζπκθσλνχλ. ΘΕ
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4.2.5. Φαηλόκελα Γηδαθηηθήο θαη Γηακνξθσηηθή Αμηνιόγεζε 

 

Σα θαηλόκελα Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ σο εκπόδηα ζηελ εθαξκνγή 

Γηακνξθσηηθήο Αμηνιόγεζεο 

ε απηή ηελ ελφηεηα, ζρνιηάδνπκε κεξηθά απνζπάζκαηα απφ ηηο βηληενζθνπεκέλεο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο ζε δηάθνξεο ελφηεηεο ησλ καζεκαηηθψλ. Σα ζρφιηά καο επηθεληξψλνληαη ζηνλ 

αξλεηηθφ ξφιν ησλ θαηλνκέλσλ Γηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ, φπσο απηά αλαπηχρζεθαλ απφ 

ηε γαιιηθή ζρνιή Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε 

επηθεληξψλεηαη ζηα θαηλφκελα Topaze, Jourdain θαη Αλαινγίαο ηνπ Brousseau (κεηάθξαζε 

Γαγάηζεο & Μαξθέηνο, 2000), ηα νπνία έρνπλ πεξηγξαθεί ζην θεθάιαην ΗΗ-Αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επεηζνδίσλ, αξρηθά παξαηίζεληαη νη δηάινγνη ηνπ 

επεηζνδίνπ, φπσο απηνί απνκαγλεηνθσλήζεθαλ απφ ην βηληενζθνπεκέλν αξρείν θη έπεηηα, 

εμεγείηαη ην θαηλφκελν πνπ εληνπίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην.  

 

Πνιιαπιαζηαζκόο ξεηώλ αξηζκώλ: Θεηηθνί θαη Αξλεηηθνί αξηζκνί, Κιάζκαηα, 

Γεθαδηθνί αξηζκνί 

 

Γλσζηηθά εκπόδηα ζηε δηδαζθαιία θαη θαηαλόεζε ησλ αξλεηηθώλ αξηζκώλ – 

Γπζθνιίεο 

Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη λα 

πξνζδηνξίζεη ηα «εκπφδηα» πνπ αληηηίζεληαη ζηελ θαηαλφεζε θαη κάζεζε απηήο ηεο 

επηζηήκεο (Γαγάηζεο, 2000, ζει. 28). Καηά θαηξνχο έρεη κειεηεζεί ε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο 

ησλ ξεηψλ αξηζκψλ θαη έρνπλ εμεηαζηεί νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηδαζθαιία 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ζα επηζεκαλζνχλ νη δπζθνιίεο θαη νη εξκελείεο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηε 

πξφθιεζή ηνπο. 

Έξεπλεο (Freudenthal, 1983∙ Gallardo, 2003∙ Sip, 1990∙ Streefland, 1996) έρνπλ 

ηνλίζεη δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο εηζαγσγήο ησλ αξλεηηθψλ 

αξηζκψλ, ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ πξάμεηο κε απηνχο, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επεμήγεζεο ησλ θαλφλσλ ησλ πξάμεσλ. ΘΕ
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Ζ έλλνηα ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ θαίλεηαη λα πξνθάιεζε ηζηνξηθά πνιιά πξνβιήκαηα 

(Sip, 1990) ζε αληίζεζε κε ηνπο ζεηηθνχο αξηζκνχο πνπ είλαη πην ζπγθεθξηκέλνη κε ηελ έλλνηα 

φηη είλαη νη πξσηφηππνη, νη αξρηθνί θαη επνκέλσο κπνξεί θαλείο λα θάλεη πξάμεηο κε απηνχο. 

χκθσλα κε ηνλ Freudenthal (1983) νη αξλεηηθνί αξηζκνί ζεσξνχληαη δεπηεξεχνληεο ιφγσ 

ηνπ φηη έρνπλ εηζαρζεί σο απνηέιεζκα πξάμεο, ε νπνία αξρηθά ήηαλ αδχλαηε. Δμάιινπ, νη 

καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο δηαηζζεηηθά, θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη γηα 

ηνπο αξλεηηθνχο (Streefland 1996). Με ηελ εηζαγσγή ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ, νη αξηζκνί 

έρνπλ πξφζεκν, άξα ην +2 απνθηά ηφηε δηπιή ζεκαζία. Απηή ε δηπιή εξκελεία, φπσο 

ππνζηεξίδεη ν Gallardo (2003) αξρίδεη λα δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο. Δηδηθφηεξα, 

ην +2 είλαη κελ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πάλσ ζηελ αξηζκεηηθή γξακκή, αιιά ζεκαίλεη 

ηαπηφρξνλα θαη ηε κεηαθνξά ελφο ζεκείνπ θαηά δχν κνλάδεο πξνο ηα δεμηά. 

Απνηειέζκαηα εξεπλψλ, φπσο νη CSMS θαη SIMS
2
, δείρλνπλ φηη νη πξάμεηο κε 

αξλεηηθνχο αξηζκνχο απνζηαζεξνπνηνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο θαζηεξσκέλεο αληηιήςεηο 

πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ην λφεκα ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, αθνχ κε απηέο: α) ε πξφζζεζε 

κπνξεί λα πξνθαιεί ειάηησζε, β) ε αθαίξεζε κπνξεί λα πξνθαιεί αχμεζε, γ) ν 

πνιιαπιαζηαζκφο κπνξεί λα πξνθαιεί ειάηησζε, θαη δ) ε δηαίξεζε κπνξεί λα πξνθαιεί 

αχμεζε (Γαβξηήι, 2014). Απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη 

πεξηζζφηεξν ζην λα θαηαιάβνπλ ηελ αθαίξεζε κεηαμχ αξλεηηθψλ αξηζκψλ, ελψ ηα πνζνζηά 

επηηπρίαο ζην γηλφκελν κεηαμχ αξλεηηθψλ αξηζκψλ είλαη πςειφηεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε 

έξεπλα ηεο Hart (1981) θάλεθε φηη ν ππνινγηζκφο ηεο δηαθνξάο (–2)–(–5) έγηλε κε 44% 

επηηπρία, ελψ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ γηλνκέλνπ (-4)×(-2) ζεκεηψζεθε πνζνζηφ επηηπρίαο 76% 

(Hart, 1981, p.p. 83 –84). 

Ζ θαηαλφεζε ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ είλαη απφ ηε θχζε ηεο δχζθνιε, σζηφζν 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ζίγνπξα κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε 

παξαδείγκαηα απφ ηε θαζεκεξηλφηεηα, ρσξίο φκσο απηφ λα είλαη ν θαλφλαο. χκθσλα κε ηελ 

Γαβξηήι (2014) δελ πξέπεη λα ππνζθηάδεηαη ην γεγνλφο φηη ηα Μαζεκαηηθά δελ είλαη κία 

θπζηθή επηζηήκε. Γελ κπνξνχκε γηα παξάδεηγκα λα εμεγήζνπκε κε θάπνην θπζηθφ θαηλφκελν 

                                                           
2 CSMS 1981: Concepts in Secondary Mathematics and Science, SIMS 1989: Second International Mathematics 

Study. Ζ έξεπλα Concepts in Secondary Mathematics and Science (CSMS) πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Μ. Βξεηαλία ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη θσδηθνπνίεζε ηα επίπεδα θαηαλφεζεο ησλ βαζηθψλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ελφο 

δείγκαηνο 10.000 καζεηψλ Γπκλαζίνπ. Σα απνηειέζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε παξαπάλσ πξνέξρνληαη απφ ην βηβιίν 

κε ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. (Hart, 1981) Ζ δηεζλήο έξεπλα Second International Mathematics Study 

(SIMS), πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη έιαβαλ κέξνο 20 ρψξεο. Μειέηεζε ηε δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σα απνηειέζκαηα 

πξνέξρνληαη απφ κία ζρεηηθή έθδνζε ηεο UNESCO (Robitaille, 1989, ζει. 63) 

ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



328 

ηνλ θαλφλα (-)×(-) =+. Θα ήηαλ δηδαθηηθά ιάζνο θαη αλαθξηβέο λα επηκείλνπκε ζε πξαγκαηηθά 

κνληέια, φπσο ρξένο θαη θέξδνο, ηα νπνία ηειηθά νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζε κία ςεπδή θαη 

ιαλζαζκέλε ζπιινγηζηηθή. 

Παξφιν πνπ είλαη πην δχζθνιν ην λφεκα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, ν Θσκαΐδεο (2009) 

ππνζηεξίδεη φηη νη καζεηέο κάιινλ καζαίλνπλ πην εχθνια ηνλ θαλφλα ‗πιελ επί πιελ θάλεη 

ζπλ‘, παξά ‗αιιάδσ ην πξφζεκν ηνπ αθαηξεηένπ θαη ηνπο πξνζζέησ‘. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη πνιιέο αζθήζεηο θαη εμάζθεζε γηα λα απνθηήζνπλ 

επρέξεηα ζηηο πξάμεηο. Καζψο επίζεο, φηη νη καζεηέο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ην λφεκα ησλ 

πξάμεσλ κεηαμχ αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ αξηζκψλ.  

ην άξζξν ηεο Rapke (2009) ππνζηεξίδεηαη ε ρξήζε ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηφηεηαο γηα 

ηελ εμήγεζε ηνπ θαλφλα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ δχν αξλεηηθψλ αξηζκψλ θαη πψο νη 

θαλνληθφηεηεο (patterns), φπσο απηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Freudenthal ην 1973, κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε κία ςεπδή ζπιινγηζηηθή (pseudoreasonig), πνπ ηειηθά ζα πξνθαιέζεη ζχγρπζε 

ζηνπο καζεηέο. 

Αθφκα έλα θχξην πξφβιεκα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ εληνπίδεηαη 

ζηνλ θαλφλα ησλ πξνζήκσλ. Οη δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηε «ζχιιεςε» ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ 

δελ είλαη ζχγρξνλεο. ε κία ηζηνξηθή έξεπλα, ν Glaeser (1981) πεξηγξάθεη ηηο ηαιαληεχζεηο 

θαη απνξίεο (vacillations and perplexities) ζεκαληηθψλ καζεκαηηθψλ ηνπ παξειζφληνο 

(Γηφθαληνο, Stevin, Descartes, McLuarin, Euler, D‘Alembert, Carnot, Laplace, Cauchy, 

Hankel), νη νπνίνη παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο ζηελ έξεπλά ηνπο, 

έςαρλαλ κάηαηα γηα κία πεηζηηθή εμήγεζε ηνπ θαλφλα ησλ πξνζήκσλ. Χζηφζν, ε ζπκβνιή 

ησλ πην πάλσ καζεκαηηθψλ απνδείρηεθε πνιχηηκε γηα ηνλ Glaeser, ε έξεπλα ηνπ νπνίνπ 

έδεημε φηη έπξεπε λα πεξηκέλνπκε πεξηζζφηεξν απφ 1500 ρξφληα γηα λα κπνξεί λα ζεσξεζεί ν 

θαλόλαο ησλ πξνζήκσλ ζαλ θάηη ην πνιχ εχθνιν γηα ηα καζεκαηηθά (ζην Γαγάηζεο, 2011).  

 

Πνιιαπιαζηαζκόο ξεηώλ αξηζκώλ: Θεηηθνί θαη Αξλεηηθνί αξηζκνί, Κιάζκαηα, 

Γεθαδηθνί αξηζκνί: Αλάιπζε πξώηνπ καζήκαηνο 

Ζ πξψηε αλάιπζε ζε ζρέζε κε ηα θαηλφκελα Γηδαθηηθήο αθνξά ηνλ «Πνιιαπιαζηαζκφ 

ξεηψλ αξηζκψλ» ζηελ Α΄ γπκλαζίνπ (γηλφκελν νκφζεκσλ θαη εηεξφζεκσλ ξεηψλ αξηζκψλ 

θαη αληίζηξνθνη αξηζκνί). Απηφ είλαη ην πξψην κάζεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, φπνπ ε 

εθπαηδεπηηθφο εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηε λέα έλλνηα. Πξηλ ηελ εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ε 

εθπαηδεπηηθφο θνηλνπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (βιέπε ΘΕ
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Δηθφλα 4.1). Σν κάζεκα μεθηλά κε κηα δξαζηεξηφηεηα δηεξεχλεζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

πξνθνξηθά ζηελ νινκέιεηα. Αθνινπζεί δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο, εμάζθεζε θαη εθαξκνγή ηεο. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ καζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ νινκέιεηα κέζσ 

εξσηαπαληήζεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο 

γίλεηαη απηφ-αμηνιφγεζε κε ηε ρξήζε θαξηψλ εμφδνπ (3-2-1). ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο, ε εθπαηδεπηηθφο δεηά ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο καζεηέο λα επεμεγήζνπλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο. Σν κάζεκα έρεη δηάξθεηα 80 ιεπηά. 

 

 

Δηθόλα 4.1. ηφρνη Μαζήκαηνο θαη Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο γηα ηνλ «Πνιιαπιαζηαζκφ Ρεηψλ 

Αξηζκψλ» 

 

Δπεηζόδηα από ην ηκήκα 1 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα ζθεθηνχλ γηα ηε Γηεξεχλεζε 1, ζηε ζειίδα 150 (βιέπε Δηθφλα 4.2).  

Μηα καζήηξηα δηαβάδεη κεγαιφθσλα ηε Γηεξεχλεζε 1. 

 

 

Δηθόλα 4.2. Γηεξεχλεζε 1, ζηε ειίδα 150 απφ ην Βηβιίν ηνπ Μαζεηή γηα ηνλ 

«Πνιιαπιαζηαζκφ Ρεηψλ Αξηζκψλ» 
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Δπεηζόδην 1: Topaze  

1. Δθ/θνο: Απηή ηε ζηηγκή ιέεη ν αλειθπζηήξαο πεξλά κπξνζηά απφ ηνλ έλνηθν θαη 

αλεβαίλεη, εληάμεη; ε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ έλνηθνπ πνχ ζα βξίζθεηαη ζε 4 δεπηεξφιεπηα; 

Πφζνπο νξφθνπο πάλσ ζα πάεη ζε 4 δεπηεξφιεπηα; Ση καο είπε γηα ηνπο νξφθνπο; Ση 

δηαβάζακε;  

2. Αληξέαο: Αλεβαίλεη 18 νξφθνπο αλά δεπηεξφιεπην. 

3. Δθ/θνο: 5 νξφθνπο. Αλεβαίλεη 5 νξφθνπο ην θάζε δεπηεξφιεπην, άξα ζε 4 δεπηεξφιεπηα;  

4. Μαζεηήο: 20 νξφθνπο. 

5. Δθ/θνο: 20 νξφθνπο, κάιηζηα ζπκπιεξψζηε ην εθεί πνπ ιέεη πνχ ζα βξίζθεηαη ζε 4 

δεπηεξφιεπηα βάιηε 20. Άξα, ζηελ πξψηε ηειεία βάδεηε ην 20. Δίκαη ζηελ πξψηε ηειεία, 

πνχ ζα βξίζθεηαη ζε 4 δεπηεξφιεπηα; Αθνχ 1 δεπηεξφιεπην είλαη 5 φξνθνη,  ζε 4; 5 επί 4, 

20. 

ε απηφ ην επεηζφδην, αθνχ δηαβαζηεί κεγαιφθσλα ε εθθψλεζε ηεο Γηεξεχλεζεο 1, ε 

εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ζηνπο καζεηέο ηελ εξψηεζε 1 («ε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ ελνίθνπ πνχ ζα 

βξίζθεηαη ζε 4 δεπηεξφιεπηα;»). Γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο, δεηά απφ απηνχο λα 

αλαθέξνπλ πφζνπο νξφθνπο αλεβαίλεη ν αλειθπζηήξαο ζε 1 δεπηεξφιεπην. Ο καζεηήο πνπ 

παίξλεη ηνλ ιφγν δίλεη ιαλζαζκέλε απάληεζε. Σφηε ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη άκεζα ηε ζσζηή 

απάληεζε ρσξίο λα παξνηξχλεη ηνλ καζεηή λα δεη μαλά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ 

εθθψλεζε. Έηζη, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν Topaze, ην νπνίν εμαθνινπζεί λα ζπκβαίλεη 

νξηαθά, εθφζνλ ε εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ καζεηψλ κε ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε, πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζηε ζσζηή απάληεζε («Αλεβαίλεη 5 νξφθνπο ζε θάζε 

δεπηεξφιεπην. Άξα, ζε 4 δεπηεξφιεπηα;»). 

 

Δπεηζόδην 2: Topaze 

1. Δθ/θνο: Πφζν ρξφλν ζα ρξεηαζηεί, γηα λα αλέβεη αθφκε 45 νξφθνπο; Πφζν ρξφλν ζέισ γηα 

λα αλέβσ 45 νξφθνπο; Κάζε δεπηεξφιεπην είλαη 5 νξφθνπο γηα λα αλέβσ 45 πφζα 

δεπηεξφιεπηα πέξαζαλ;  

2. Μαζεηέο: Λέλε δηάθνξεο απαληήζεηο. 

3. Δθ/θνο: ρη. Νηθνιέηα;  

4. Νηθνιέηα: 4; 

5. Δθ/θνο: 1 δεπηεξφιεπην πεγαίλεη 5 νξφθνπο. Γηα λα θάλεη 45 νξφθνπο; Σν 5 ζην 45 πφζεο 

θνξέο πάεη; 

6. Μαζεηήο: 9. 

7. Δθ/θνο: 9. Σν 5 ζην 45 πεγαίλεη 9 θνξέο, άξα 9.  

Δδψ, νη καζεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα «Πφζν ρξφλν ζα ρξεηαζηεί γηα λα 

αλέβεη αθφκα 45 νξφθνπο;». Πάιη, ζε απηφ ην επεηζφδην παξαηεξείηαη νξηαθά ην θαηλφκελν 

Topaze, εθφζνλ ε εθπαηδεπηηθφο κε εξσηήζεηο φπσο «θάζε δεπηεξφιεπην είλαη 5 νξφθνπο. 

Γηα λα αλέβσ 45 πφζα δεπηεξφιεπηα πέξαζαλ;» θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο λα δψζνπλ ηελ 

απάληεζε πνπ αλακέλεη ε ίδηα. Οη καζεηέο εμαθνινπζνχλ λα δίλεη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, 

έηζη ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη πην δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, φπσο «έλα δεπηεξφιεπην πεγαίλεη 5 
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νξφθνπο. Γηα λα θάλεη 45 νξφθνπο; Σν 5 ζην 45 πφζεο θνξέο πάεη;» Με ηε ζπγθεθξηκέλε 

έλδεημε ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ην θαηλφκελν Topaze γίλεηαη αθφκα πην εκθαλέο, εθφζνλ δίλεηαη 

δηαδηθαζηηθά ν ηξφπνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο γηα λα βξνπλ ηελ 

απάληεζε, παξέρνληαο ηνπο νπζηαζηηθά ηελ απάληεζε. 

 

Δπεηζόδην 3: Topaze 

1. Δθ/θνο: Αξγφηεξα ν αλειθπζηήξαο πεξλά κπξνζηά απφ ηνλ έλνηθν θαηεβαίλνληαο ηψξα, 

εληάμεη; Δίκαη εγψ ν έλνηθνο θαη βιέπσ ηνλ αλειθπζηήξα θαη θαηεβαίλεη, πάιη ην ίδην 

θάζε 1 δεπηεξφιεπην πάεη 5 νξφθνπο. ε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ ελνίθνπ πνχ ζα βξίζθεηαη 

ζε 4 δεπηεξφιεπηα; Άξα ηνλ βιέπσ θαη θαηεβαίλεη 4 δεπηεξφιεπηα; Πφζνπο νξφθνπο 

θαηέβεθε; ηπιηαλέ πφζνπο νξφθνπο θαηέβεθε; 1 δεπηεξφιεπην είλαη 5, ζε 4 

δεπηεξφιεπηα πφζνπο;  

2. ηπιηαλφο: 10; 

3. Δθ/θνο: 4 θνξέο ην 5; 

4. ηπιηαλφο: 20. 

5. Δθ/θνο: 20. Καη πψο ζα εθθξάζσ ην θαηεβαίλνληαο; ηη θαηέβεθε; Δίλαη πην θάησ απφ 

εθεί πνπ είκαη, είλαη -20. 

Καζψο πξνρσξά ε Γηεξεχλεζε 1, νη καζεηέο θηάλνπλ ζην εξψηεκα 2α («Αξγφηεξα ν 

αλειθπζηήξαο πεξλά κπξνζηά απφ ηνλ έλνηθν θαηεβαίλνληαο. ε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ 

ελνίθνπ πνχ ζα βξίζθεηαη ζε 4 δεπηεξφιεπηα;»). Ο καζεηήο πνπ παίξλεη ηνλ ιφγν, δίλεη 

ιαλζαζκέλε απάληεζε θαη ε εθπαηδεπηηθφο κε ηελ εξψηεζε «έλα δεπηεξφιεπην είλαη 5, ζε 4 

δεπηεξφιεπηα πφζνπο; 4 θνξέο ην 5;». Οπζηαζηηθά δίλεη ζηνλ καζεηή έηνηκε ηελ απάληεζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα εμαθνινπζεί λα απαληά ε ίδηα ιέγνληαο «Καη πψο μέξσ φηη θαηέβεθε; Δίλαη 

πην θάησ απφ εθεί πνπ είκαη, είλαη -20». Σν θαηλφκελν Topaze δηαθξίλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επεηζνδίνπ.  

 

Δπεηζόδην 4: Αλαινγία & Topaze  

1. Δθ/θνο: Πφζν ρξφλν ζα ρξεηαζηεί, γηα λα θαηέβεη αθφκε 10 νξφθνπο; Θέισ λα θαηέβσ 10 

νξφθνπο, πφζα δεπηεξφιεπηα 10 νξφθνπο; Οη άιινη; Μαξία, 10 νξφθνπο πφζε ψξα ζα 

θάλεη; 1 δεπηεξφιεπην είλαη 5 νξφθνπο, γηα λα θαηέβεη 10 νξφθνπο;  

2. Μαξία:2 

3. Δθ/θνο: 2 δεπηεξφιεπηα, κάιηζηα. Καη πφζν ρξφλν ζα ρξεηαζηεί, γηα λα θαηέβεη 40 

νξφθνπο; Σν 1 δεπηεξφιεπην είλαη 5 φξνθνη, νη 40 φξνθνη πφζα δεπηεξφιεπηα είλαη; Σν 1 

είλαη 5, ην 5 λα πάεη ζην 40; Αληξέα; 

4. Αληξέαο: 9; 

5. Δθ/θνο: 8.  

ε απηφ ην επεηζφδην βιέπνπκε ηα ηειεπηαία δχν εξσηήκαηα ηεο Γηεξεχλεζεο 1. Βιέπνπκε, 

έληνλα ηελ εθπαηδεπηηθφ λα θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ κε αλαινγηθφ ηξφπν γηα λα 

απαληήζνπλ ζην εξψηεκα «Πφζν ρξφλν ζα ρξεηαζηεί, γηα λα θαηέβεη αθφκε 10 νξφθνπο;». ΘΕ
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Χζηφζν, ζην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην γίλεηαη εκθαλέο θαη ην θαηλφκελν Topaze, φπνπ ε 

εθπαηδεπηηθφο δίλεη ηελ απάληεζε ζην ηειεπηαίν εξψηεκα, εθφζνλ ν καζεηήο πνπ πήξε ηνλ 

ιφγν δελ απάληεζε ζσζηά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε νξζή απάληεζε δφζεθε απφ θάπνηνπο 

άιινπο καζεηέο ρσξίο λα πάξνπλ ηνλ ιφγν, κε ηνπο νπνίνπο ε εθπαηδεπηηθφο ζπκθψλεζε, 

δίλνληαο έηζη, έηνηκε ηελ απάληεζε ζηνλ καζεηή πνπ απάληεζε ιαλζαζκέλα. 

 

Δπεηζόδην 5: Αλαινγία & Topaze 

Ζ εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ηνπο θαλφλεο πνιιαπιαζηαζκνχ δχν ξεηψλ αξηζκψλ ζηνλ πίλαθα θαη 

νη καζεηέο αληηγξάθνπλ ζην ηεηξάδην ηνπο. Αθνχ νη καζεηέο αληηγξάςνπλ ζην ηεηξάδην ηνπο 

ηε ζεσξία, ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη ζα πξνρσξήζνπλ ζε κεξηθά παξαδείγκαηα γηα λα 

εθαξκφζνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ απνδείμεη. Ζ ίδηα γξάθεη ζηνλ πίλαθα νξηζκέλα 

παξαδείγκαηα, ηα νπνία αληηγξάθνπλ θαη πάιη νη καζεηέο ζην ηεηξάδην ηνπο. Πξηλ ιχζνπλ ηα 

παξαδείγκαηα πνπ έγξαςαλ, ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ πψο 

έβξηζθαλ ηελ απάληεζε ζηελ πξφζζεζε θαη ζηελ αθαίξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα, ε ίδηα εμεγά 

πψο ζα θάλνπλ ηελ πξάμε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, ηνλίδνληαο ηνπο θαλφλεο πνιιαπιαζηαζκνχ. 

Αθνινπζεί ε επίιπζε ησλ εμήο πνιιαπιαζηαζκψλ: (+4)(-2)=, (-3)(-1)=, (+5)(+3)=, (-7)(+2)=, 

ζηνπο νπνίνπο θαίλεηαη φηη νη καζεηέο απαληνχλ βαζηζκέλνη ζηε ρξήζε ηνπ αλαινγηθνχ 

ζπιινγηζκνχ. Έηζη, ην θαηλφκελν ηεο αλαινγίαο πεγάδεη κέζα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, 

φπνπ ε εθπαηδεπηηθφο δέρεηαη ηελ απάληεζε ησλ καζεηψλ σο δείρηε θαηαλφεζεο, παξφιν πνπ 

ε ζθέςε ηνπο βαζίδεηαη ζε αλαινγηθή ρξήζε (κίκεζε) ησλ θαλφλσλ (δηαδηθαζηηθά) επίιπζεο 

ησλ πνιιαπιαζηαζκψλ ξεηψλ αξηζκψλ. Καηά ηελ επίιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πνιιαπιαζηαζκψλ, παξαηεξείηαη θαη ην θαηλφκελν Topaze, φπνπ ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη 

έηνηκε απάληεζε ζηνπο καζεηέο φηαλ απηνί παξνπζηάζνπλ δπζθνιία.  Σα επεηζφδηα απηά 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Δπεηζόδην 5α: Topaze 

1. Δθ/θνο: Λνηπφλ μεθηλψ, ζπλ επί ζπλ, πνιιαπιαζηαζκφο κε ηα ίδηα πξφζεκα, ζπλ επί ζπλ, 

θάλεη ζπλ. 2 θνξέο ην 1, 2 θαη ηειεηψλεη απεπζείαο. Γελ δηψρλσ ηηο παξελζέζεηο φπσο ην + 

θαη ην -.  

2. Μαζήηξηα: Α είλαη επί πνπ θάλνπκε. 

3. Δθ/θνο: Δπί θάλνπκε, ηη θάλνπκε; Σειεία. 

4. Μαζήηξηα: Δγψ λφκηδα ζα θάλακε 2 ζπλ 1 θαη λα βξνχκε… 

5. Δθ/θνο: ρη, είλαη επί, θάλσ πνιιαπιαζηαζκψλ ξεηψλ αξηζκψλ. Γχν θνξέο ην έλα, 2.  

ην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην νη καζεηέο θαινχληαη λα επηιχζνπλ ην παξάδεηγκα (+2)(+1). Ζ 

εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί βήκα πξνο βήκα ηνπο καζεηέο λα επηιχζνπλ ηελ πξάμε. 
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Οπζηαζηηθά, ε εθπαηδεπηηθφο επηιχεη ηελ πξάμε δίλνληαο έηνηκε ηελ απάληεζε ζηνπο 

καζεηέο.  

 

Δπεηζόδην 5β: Αλαινγία & Topaze 

1. Δθ/θνο: Πεγαίλσ ζην επφκελν, κε γξάθεηε, θνηηάδεηε λα κάζνπκε ηνπο θαλφλεο θαη λα 

γξάςνπκε κεηά. πλ επί πιελ; 

2. Μαζεηήο: πλ. 

3. Δθ/θνο: Πιελ. Σα δηαθνξεηηθά φηαλ ηα πνιιαπιαζηάδσ θάλνπλ πιελ απάληεζε. 2 θνξέο 

1; Γχν. Ο πνιιαπιαζηαζκφο είλαη ν ίδηνο, πάληα. Πιελ επί πιελ, ηα ίδηα θάλνπλ; 

4. Μαζεηήο: πλ. 

5. Δθ/θνο: πλ. Γχν θνξέο ην έλα, 2. Πιελ επί ζπλ, δηαθνξεηηθά, πιελ. 2 θνξέο ην 1, 2. 

Ξαλά, ζπλ επί ζπλ, ηα ίδηα, ζπλ. Σξηο θνξέο ην δχν, 6. Πιελ επί πιελ, ηα ίδηα, ζπλ. 

Σέζζεξηο θνξέο ην ηξία, 12. Σα ίδηα θάλνπλ ζπλ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, ηα δηαθνξεηηθά 

θάλνπλ πιελ. Πιελ επί ζπλ, πιελ. Πέληε θνξέο ην ηέζζεξα, 20. πλ επί πιελ, 

δηαθνξεηηθά. Σα δηαθνξεηηθά θάλνπλ πιελ. 10 θνξέο ην δχν, 20.  

ην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην βιέπνπκε ηελ εθπαηδεπηηθφ καδί κε ηνπο καζεηέο λα επηιχνπλ ηα 

παξαδείγκαηα πνπ ηνπο δφζεθαλ ζηνλ πίλαθα. Σα παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο: (+2)(-1)=, (-

2)(-1)=, (+3)(+2)=, (-4)(-3)=, (-5)(+4)=, (+10)(-2)=. Δίλαη έληνλε ε αληηζηνηρία αλάκεζα 

ζηνπο θαλφλεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ζηελ επίιπζε ησλ πξάμεσλ. Ο αλαινγηθφο ηξφπνο 

ζθέςεο ησλ καζεηψλ γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ σο έλα είδνο θαηαλφεζεο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ξεηψλ αξηζκψλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο παξαηεξνχκε ηελ ίδηα ηελ 

εθπαηδεπηηθφ λα επηιχεη ηελ πξάμε ηνλίδνληαο ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

γηα λα βξεζεί ην ζσζηφ απνηέιεζκα. Σφζν ην θαηλφκελν ηεο αλαινγίαο φζν θαη ηνπ Topaze 

γίλνληαη εκθαλή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επεηζνδίνπ. 

 

Δπεηζόδην 6: Topaze 

1. Δθ/θνο: (-1) (+8) Γηψξγν; Πιελ επί ζπλ; 

2. Γηψξγνο: πλ. 

3. Δθ/θνο: Σα δηαθνξεηηθά θάλνπλ πιελ. 1 θνξά 8; 

4. Γηψξγνο: 1. 

5. Δθ/θνο: 1 θνξά 8, 8. 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα επηιχζνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ (-1)(+8). Ο καζεηήο πνπ παίξλεη 

ηνλ ιφγν απαληά ιαλζαζκέλα ηφζν γηα ην πξφζεκν ηνπ γηλνκέλνπ φζν θαη γηα ην απνηέιεζκα. 

Ζ εθπαηδεπηηθφο, φκσο, δίλεη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζηνλ καζεηή ρσξίο λα ηνπ δψζεη 

νπνηαδήπνηε επθαηξία γηα ζθέςε ή θαζνδήγεζε γηα λα ζθεθηεί κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ. Έηζη, ην θαηλφκελν Topaze ιακβάλεη ξεηά ρψξα ζην ζπγθεθξηκέλν 

επεηζφδην. 
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Δπεηζόδην 7: Topaze 

1. Δθ/θνο: Λνπθία; Πιελ επί ζπλ πφζα θάλεη; 

2. Λνπθία: πλ. 

3. Δθ/θνο: Πιελ. 

4. Λνπθία: Πιελ, λαη. 

5. Δθ/θνο: 2 θνξέο ην 20; 40. 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα επηιχζνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ (-2)(+20). Ζ καζήηξηα πνπ παίξλεη 

ηνλ ιφγν απαληά ιαλζαζκέλα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πνιιαπιαζηαζκφ. Ζ εθπαηδεπηηθφο, 

σζηφζν, δίλεη έηνηκεο ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζηε καζήηξηα ρσξίο λα ηεο δψζεη νπνηαδήπνηε 

επθαηξία γηα ζθέςε ή θαζνδήγεζε γηα λα ζθεθηεί κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ. Έηζη, ην θαηλφκελν Topaze ιακβάλεη ξεηά ρψξα ζην ζπγθεθξηκέλν 

επεηζφδην. 

 

Δπεηζόδην 8: Αλαινγία & Topaze 

1. Δθ/θνο: άββα, ζπλ επί πιελ είπακε; Σα δηαθνξεηηθά είπακε θάλνπλ πάληα πιελ. 7 θνξέο 

ην 3; Έρεηο ηελ ππνινγηζηηθή ζνπ; Να θέξλεηε ηηο ππνινγηζηηθέο ζαο. 21.  

πσο θαη ζην πξνεγνχκελν επεηζφδην θαη ζε απηφ ν καζεηήο θαιείηαη λα απαληήζεη ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ (+7)(-3). Ο καζεηήο αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζην λα βξεη ην πξφζεκν ηνπ 

γηλνκέλνπ. Ζ εθπαηδεπηηθφο ηφηε δείρλεη ζηνλ πίλαθα είλαη πξνεγνχκελν παξάδεηγκα ζην 

νπνίν νη δχν παξάγνληεο έρνπλ ηα ίδηα πξφζεκα. Οπζηαζηηθά, παξνηξχλεη ηνλ καζεηή λα 

ρξεζηκνπνηήζεη αλαινγηθφ ζπιινγηζκφ, βαζηζκέλν ζε πξνεγνχκελν παξάδεηγκα ψζηε λα βξεη 

ηε ζσζηή απάληεζε. Χζηφζν, ν καζεηήο εμαθνινπζεί λα δπζθνιεχεηαη θαη ε εθπαηδεπηηθφο 

απαληά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ καζεηή. Σν θαηλφκελν Topaze πνπ δηαθξίλεηαη εδψ, εληνπίδεηαη 

θαη ζηε ζπλέρεηα, φπνπ ν καζεηήο δπζθνιεχεηαη λα βξεη ην γηλφκελν ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ 

θαη ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε απηφλ έηνηκε ηελ νξζή απάληεζε. 

 

Δπεηζόδην 9: Topaze 

1. Δθ/θνο: Μαξία, 3 θνξέο ην -12; Σν 3 ηη πξφζεκν έρεη; 

2. Μαξία: Σίπνηα. 

3. Δθ/θνο: Άξα, ην ηίπνηα ηη ελλνεί; Σν ζπλ ή ην πιελ; Ση ελλνεί; 

4. Μαξία: πλ. 

5. Δθ/θνο: Άξα, ζπλ επί πιελ;  

6. Μαξία: [παχζε] 

7. Δθ/θφο: πλ επί πιελ θάλεη;  

8. Μαξία: Πιελ. 

9. Δθ/θνο: Σα δηαθνξεηηθά θάλνπλ πιελ. 3 θνξέο ην 12; Να ην θάλνπκε ζηγά ζηγά. 3 θνξέο 

ην 2 θάλεη; 

10. Μαξία: 6. 

11. Δθ/θνο: 3 θνξέο ην 1; 
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12. Μαξία: 3. 

13. Δθ/θνο: Μάιηζηα 36. 

Δδψ ε καζήηξηα θαιείηαη λα επηιχζεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ (3)(-12), σζηφζν, θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδεη νξηζκέλε δπζθνιία. ε απηφ ην επεηζφδην ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

εκθαλίδεηαη νξηαθά ην θαηλφκελν Topaze, εθφζνλ ε εθπαηδεπηηθφο θαη ε καζήηξηα δίλνπλ 

ηαπηφρξνλα ηελ ίδηα απάληεζε, ε νπνία είλαη θαη ε νξζή. Γηα λα θηάζεη φκσο ε καζήηξηα ζηε 

ζσζηή απάληεζε, πξνεγήζεθε θαζνδήγεζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ κε εξσηήζεηο φπσο «3 

θνξέο ην -12; Σν 3 ηη πξφζεκν έρεη;», «άξα ην ηίπνηα ηη ελλνεί; Σν ζπλ ή ην πιελ; Ση ελλνεί;», 

«άξα ζπλ επί πιελ; Σα δηαθνξεηηθά πξφζεκα θάλνπλ;». 

 

Δπεηζόδην 10: Topaze 

1. Δθ/θνο: Μελέιαε, (-5)(-11);  

2. Μελέιανο: … 

3. Δθ/θνο: Πιελ επί πιελ;  

4. Μελέιανο: πλ. 

5. Δθ/θνο: 5 θνξέο ην 11; 

6. Μελέιανο: Δ… 

7. Δθ/θνο: Πελήληα…; Πέληε. 

ε απηφ ην ζεκείν ν καζεηήο θαιείηαη λα δψζεη ηελ απάληεζε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ (-5)(-

11). Δλψ ν καζεηήο εθαξκφδεη ζσζηά ηνλ θαλφλα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη βξίζθεη ην 

πξφζεκν ηνπ γηλνκέλνπ, εληνχηνηο παξνπζηάδεη δπζθνιία ζην λα βξεη ην απνηέιεζκα ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ. Σν θαηλφκελν  Topaze γίλεηαη εκθαλέο φηαλ ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη έηνηκε 

ηελ απάληεζε ζηνλ καζεηή, ρσξίο λα αθήλεη ζηνλ ίδην αξθεηφ ρξφλν γηα λα ζθεθηεί. 

πγθεθξηκέλα, ε ίδηα μεθηλά λα δψζεη ηελ αλακελφκελε απάληεζε θαη ηε ζπκπιεξψλεη, 

αθφηνπ βιέπεη φηη ν καζεηήο δελ κπνξεί λα ηε ζπκπιεξψζεη («Πελήληα…; Πέληε.»).  

 

Δπεηζόδην 11: Topaze 

1. Δθ/θνο: Μηθαέιια (-6,2).(-3); Πιελ επί πιελ; 

2. Μηθαέιια: Δ… πιελ; 

3. Δθ/θνο: Σα ίδηα πξφζεκα θάλνπλ πάληα…; Πιελ επί πιελ πνπ είλαη ηα ίδηα πξφζεκα 

θάλνπλ πάληα; 

4. Μηθαέιια: πλ. 

5. Δθ/θνο: 3 θνξέο ην 2;  

6. Μηθαέιια: 6. 

7. Δθ/θνο: 3 θνξέο ην 6;  

8. Μηθαέιια: … 

9. Δθ/θνο: 18. Να θέξλεηε ηηο ππνινγηζηηθέο ζαο. 

ην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην, ε καζήηξηα θαιείηαη λα επηιχζεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ (-6,2)(-

3). Παξνπζηάδεη φκσο δπζθνιίεο ηφζν ζην λα βξεη ην πξφζεκν ηνπ γηλνκέλνπ φζν θαη ην 
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απνηέιεζκα. Ζ εθπαηδεπηηθφο, ελψ θαζνδεγεί βήκα πξνο βήκα ηε καζήηξηα γηα λα θηάζεη 

ζηελ απάληεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, εληνχηνηο, δίλεη ζε απηήλ έηνηκεο ηηο ζσζηέο 

απαληήζεηο, εθφζνλ δελ αληαπνθξίλεηαη θαη ηελ παξνηξχλεη λα θέξλεη ηελ ππνινγηζηηθή ηεο 

κεραλή. Σν θαηλφκελν Topaze γίλεηαη ζαθψο εκθαλέο ζην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην. 

 

Δπεηζόδην 12: Topaze & Jourdain 

1. Δθ/θνο: Λνπθία, ζπλ επί πιελ; 

2. Λνπθία: Πιελ.  

3. Δθ/θνο: Χξαία, έρσ απινπνίεζε; 

4. Λνπθία: Ναη. 

5. Δθ/θνο: Αθνχσ. 2 δηά 2; 

6. Λνπθία: 1. 

7. Δθ/θνο: 4 δηά 2; 

8. Λνπθία: 2.  

9. Δθ/θνο: Χξαία θαη πνιιαπιαζηάδσ. 1 θνξά ην 1; 

10. Λνπθία: 1.  

11. Δθ/θνο: 5 θνξέο ην 2; 

12. Λνπθία: 10. 

13. Δθ/θνο: Μάιηζηα.  

14. Μαζεηήο: Μα απηφ ήηαλ; 

15. Δθ/θνο: Απηφ ήηαλ.  

ηνλ δηάινγν απηφ, παξαηεξνχκε κία αθνινπζία εκθαλίζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ Topaze. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ε εθπαηδεπηηθφο απνκνλψλεη φια ηα βήκαηα ηεο πξάμεο απηήο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ νη καζεηέο θαη ππνβάιιεη ζπλερείο εξσηήζεηο γηα θάζε «κηθξή» πξάμε αθφκα θαη γηα 

ηελ πξάμε έλα επί έλα. Αθξηβψο ε θαηάζηαζε απηή ζπκίδεη ηελ πξψηε ζθελή ηνπ πεξίθεκνπ 

«Topaze» ηνπ M. Pagnol (Γαγάηζεο & Μαξθέηνο, 2000) πνπ πεξηγξάθεη κηα απφ ηηο βαζηθέο 

δηαδηθαζίεο: ν Topaze ππαγνξεχεη ζε έλαλ «αδχλαην» καζεηή. Με κπνξψληαο λα παξαδερζεί 

πνιιά ρνληξά ιάζε ζηελ νξζνγξαθία θαη κε κπνξψληαο λα δψζεη ακέζσο ηελ ηειηθή 

απάληεζε, ππνδεηθλχεη ηελ απάληεζε θξχβνληάο ηελ απφ δηδαθηηθά ηερλάζκαηα, φιν θαη πην 

δηαθαλή. Δίλαη αθξηβψο ε ίδηα κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί ε εθπαηδεπηηθφο. Έρνληαο 

ζπλείδεζε ηεο δπζθνιίαο ηεο πξάμεο 
 

 
   

 

 
  γηα ηε καζήηξηα, ε εθπαηδεπηηθφο, φπσο αθξηβψο 

ν Topaze, αλαδεηά έλα ζεκείν ζπλαίλεζεο θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ηνλ ππνβηβαζκφ ησλ 

ζπλζεθψλ κε ηηο νπνίεο ε καζήηξηα ζα θαηαιήμεη ζην απνηέιεζκα  
 

  
. Ζ απάληεζε πνπ 

πξέπεη λα δψζεη ε καζήηξηα είλαη θαζνξηζκέλε απφ πξηλ, ε εθπαηδεπηηθφο δηαιέγεη ηηο 

εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο απηή ε απάληεζε κπνξεί λα δνζεί (2 δηά 2, 4 δηά 2, 1 επί 1). Πξνθαλψο, 

νη αλαγθαίεο γλψζεηο γηα λα παξαρζνχλ απηέο νη απαληήζεηο, αιιάδνπλ επίζεο ηε ζεκαζία 

ηνπο. Παίξλνληαο εξσηήζεηο φιν θαη πην εχθνιεο, ε εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα πεηχρεη ηε 
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κέγηζηε ζεκαζία γηα ην κέγηζην ησλ καζεηψλ. Αλ νη γλψζεηο ζηηο νπνίεο απνβιέπνπκε 

(πνιιαπιαζηαζκφο ξεηψλ αξηζκψλ) εμαθαλίδνληαη εληειψο, ηφηε έρνπκε ην θαηλφκελν 

Topaze.  

Ζ παξνχζα Γηδαθηηθή θαηάζηαζε, φκσο, ζαθψο ζπκίδεη θαη ην απνηέιεζκα Jourdain ή ηε 

βαζηθή παξαλφεζε. Σν θαηλφκελν Jourdain, νλνκάζηεθε έηζη απφ ηε ζθελή ηνπ «Bourgeois 

Gentilhomme» («Αξρνληνρσξηάηε»), πνπ ν θαζεγεηήο ηεο θηινζνθίαο εμεγεί ζηνλ Jourdain 

ηη είλαη ε πξφδα (πεδνγξαθία, πεδφο ιφγνο). Σν θαηλφκελν Jourdain είλαη κηα κνξθή ηνπ 

θαηλνκέλνπ Topaze. Ο θαζεγεηήο, γηα λα απνθχγεη ηε ζπδήηεζε ησλ γλψζεσλ κε ηνλ καζεηή 

θαη ελδερνκέλσο ηε βέβαηε απνηπρία ηνπ, δέρεηαη λα αλαγλσξίζεη σο δείθηε επηζηεκνληθήο 

γλψζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ή ηηο απαληήζεηο ηνπ καζεηή, παξφιν πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πξνθαινχληαη απφ αηηίεο θαη ζεκαζίεο θνηλφηνπεο. Σν θσκηθφ ζηνηρείν ηεο ζθελήο βαζίδεηαη 

ζηε γεινηφηεηα ηεο απφδνζεο ελφο ηεξνχ ραξαθηήξα ζηηο επαλαιακβαλφκελεο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο σο ζηνηρεία ελφο ζνβαξνχ ιφγνπ. 

Έηζη, ε εξψηεζε ηεο καζήηξηαο ζην ηέινο «κα απηφ ήηαλ;» θαη ε απάληεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

«απηφ ήηαλ», ζπκίδεη απφιπηα ηνλ δηάινγν ηνπ θαζεγεηή θηινζνθίαο, πνπ ζηελ εξψηεζε ηνπ 

Jourdain «κα απηά πνπ ιέσ ηψξα είλαη πξφδα;», απαληάεη «λαη, είλαη πξφδα», γηα λα 

ζηακαηήζεη ηηο επίπνλεο δηδαθηηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο. 

 

Δπεηζόδην 13: Αλαινγία & Topaze 

1. Δθ/θνο: Λνηπφλ, αλ ν ξεηφο αξηζκφο είλαη ην α, ν αληίζηξνθνο ηνπ ζεκαίλεη φηη ηνλ 

αληηζηξέθσ 1/α. Πάκε λα θάλνπκε κε αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα, ν ξεηφο αξηζκφο είλαη ην 

+2 πάκε λα βξνχκε ηνλ αληίζηξνθν ηνπ +2. Θα δεκηνπξγείηε πάληα έλα θιάζκα, ην 2 ζε 

θιάζκα πνην ζα είλαη; Σν 2 ζε θιάζκα είλαη; Απφ θάησ ηη έρεη;  

2. Μαζεηήο: Σν α; 

3. Δθ/θνο: Σν 2… Δίλαη ην 2/1. Σν 2 απφ θάησ έρεη α; ια ηα δχν απφ θάησ έρνπλ α; Γελ 

γίλεηαη, ην 2 είλαη νη 2 κνλάδεο πνπ ζεκαίλεη 2/1. Θα ην αληηζηξέςσ ηψξα απηφ ην 

πξάγκα, φηαλ ην αληηζηξέςσ ηη ζα γίλεη; Σν 1 ζα πάεη πάλσ θαη ην 2 ζα έξζεη θάησ, άξα 

1/2. Σν αληίζηξνθν ηνπ 2 είλαη ην 1/2.  

1. Δθ/θνο: Πεγαίλσ ζε θιάζκαηα ηψξα. +1/3. Πνην είλαη ην αληίζηξνθν ηνπ +1/3; 

Αληηζηξέθσ ην 1 θαη ην 3 θαη ηη ζα κνπ θάλεη φηαλ ην αληηζηξέςσ;  

2. Μαζεηέο: [παχζε]  

3. Δθ/θνο: Σξία…; Πξψηα. 

Αθνχ νη καζεηέο γξάςνπλ ηα βαζηθά ζεκεία γηα ηελ έλλνηα ηνπ αληίζηξνθνπ αξηζκνχ, ε 

εθπαηδεπηηθφο κε παξάδεηγκα επηδηψθεη λα δείμεη ηεο δηαδηθαζία εχξεζεο ηνπ αληίζηξνθνπ 

νπνηνπδήπνηε ξεηνχ αξηζκνχ. Έπεηηα, ε  ίδηα δίλεη ηνλ ξεηφ αξηζκφ 2 θαη νη καζεηέο 

θαινχληαη λα βξνπλ ηνλ αληίζηξνθν ηνπ, εθαξκφδνληαο αλαινγηθφ ζπιινγηζκφ. Οη καζεηέο, 

σζηφζν, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, έηζη ε ίδηα δίλεη ηε ζσζηή απάληεζε γηα ινγαξηαζκφ 
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ηνπο, εμεγψληαο ηαπηφρξνλα ηε δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ γηα λα απαληήζνπλ. 

Σν θαηλφκελν Topaze γίλεηαη εκθαλέο ζην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην, εθφζνλ ε γλψζε δίλεηαη 

έηνηκε ζηνπο καζεηέο.  

 

Δπεηζόδην 14: Topaze 

1. Δθ/θνο: Διέλε, γηα λα βξσ αληίζηξνθν ηνπ -5 θαη 1/3 ηη ζα θάλσ; Διέλε; Ση είπακε φηαλ 

έρσ κεηθηφ θιάζκα; 

2. Διέλε: [παχζε] 

3. Δθ/θνο: Ση ζα θάλσ ην κεηθηφ; Σν θάλσ ζε…; Καηαρξεζηηθφ. Σν πιελ κέλεη πιελ, 3 

θνξέο ην 5; 

4. Διέλε: 15. 

5. Δθ/θνο: 15 θαη 1; 

6. Διέλε: 16. 

7. Δθ/θνο: Ο αληίζηξνθνο ηνπ απηνχ… Διέλε πνηνο ζα είλαη; Ση είπακε φηη θάλσ ζηνλ 

αληίζηξνθν; Ση θάλσ ζηνλ αληίζηξνθν; 

8. Διέλε: Πιελ… 

9. Δθ/θνο:  Ναη, πάλσ ζα κπεη ην; Σν 3, θάησ ην 16. Αληηζηξέθσ ηνπο αξηζκνχο, θαη ζηνλ 

αληίζεην; Βάδσ ην αληίζεην…; 

10. Διέλε: Πξφζεκν.  

11. Δθ/θνο: Άξα, ην πιελ ζα γίλεη…; Ο αξρηθφο ζα γίλεη ζπλ. Σνλ αξρηθφ θνηηάδσ ζηνλ 

αληίζεην.  

ην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην ε καζήηξηα θαιείηαη λα βξεη ηνλ αληίζηξνθν αξηζκφ ηνπ   
 

 
. 

Χζηφζν, ε καζήηξηα αληηκεησπίδεη πνιιέο δπζθνιίεο. ηελ νπζία, δελ μέξεη θαζφινπ πψο λα 

πξνρσξήζεη ζηελ εχξεζε ηνπ αληίζηξνθνπ αξηζκνχ. Ζ εθπαηδεπηηθφο απφ ηε κηα ηελ 

θαζνδεγεί κε εξσηήζεηο φπσο «Ση ζα θάλσ ην κεηθηφ;», «Ση θάλσ ζηνλ αληίζηξνθν;», απφ ηελ 

άιιε φκσο, δίλεη ε ίδηα ηηο ζσζηέο απαληήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο καζήηξηαο, δηφηη απηή 

θαίλεηαη λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζε θακία απφ ηηο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο πνπ ηεο 

ππνβάιιεη. Σν θαηλφκελν Topaze εκθαλίδεηαη έληνλα θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επεηζνδίνπ. 

 

Δπεηζόδηα από ην ηκήκα 2 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα ζθεθηνχλ γηα ηε Γηεξεχλεζε 1, ζηε ζειίδα 150 (βιέπε Δηθφλα 4.3).  

Μηα καζήηξηα δηαβάδεη κεγαιφθσλα ηε Γηεξεχλεζε 1. 
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Δηθόλα 4.3. Γηεξεχλεζε 1, ζηε ειίδα 150 απφ ην Βηβιίν ηνπ Μαζεηή γηα ηνλ 

«Πνιιαπιαζηαζκφ Ρεηψλ Αξηζκψλ» 

 

Δπεηζόδην 15: Jourdain & Topaze 

1. Δθ/θφο: Δίκαη πάιη ζηε κεδεληθή ζέζε γηα ην ηξίην εξψηεκα. ε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ 

ελνίθνπ, πφζε ψξα ζα ρξεηαζηεί γηα λα αλεβεί 20 νξφθνπο ν αλειθπζηήξαο; Ηθηγέλεηα; 

2. Ηθηγέλεηα: Σέζζεξα δεπηεξφιεπηα. 

3. Δθ/θφο: Καη ηη έθαλεο γηα λα ην βξεηο; 

4. Ηθηγέλεηα: Αθνχ ζέιεη γηα πέληε νξφθνπο, έλα δεπηεξφιεπην... 

5. Δθ/θφο: Ναη… 

6. Ηθηγέλεηα: Άξα, γηα ηνπο 20 ζέιεη ηέζζεξα δεπηεξφιεπηα. 

7. Δθ/θφο: Μάιηζηα. Άξα, ε πξάμε ζνπ ήηαλ; 

8. Ηθηγέλεηα: Πνιιαπιαζηαζκφο. 

9. Δθ/θφο: Σέζζεξηο θνξέο ην πέληε ή…; 20…;  

10. Ηθηγέλεηα: 20 δηά 5 ίζνλ 4; 

11. Δθ/θφο: Ναη. 20 δηά 5 ίζνλ 4. σζηφ. 

Ζ καζήηξηα θαιείηαη λα απαληήζεη ζην εξψηεκα γ ηνπ πξψηνπ εξσηήκαηνο («πφζν ζα 

ρξεηαζηεί, γηα λα αλεβεί αθφκε 20 νξφθνπο») ηεο Γηεξεχλεζεο. Σνλ δηάινγν απηφ νξηαθά ζα 

κπνξνχζακε λα ηνλ ραξαθηεξίζνπκε ζαλ θαηλφκελν Jourdain. Οξηαθά, δηφηη ε ζπκπεξηθνξά 

ηεο καζήηξηαο πνπ απαληάεη 4 θνξέο 5 ίζνλ 20, δελ είλαη θνηλφηππε ζπκπεξηθνξά νχηε 

ιαλζαζκέλε. Απιά, δελ είλαη απηή ε απάληεζε πνπ αλέκελε ε εθπαηδεπηηθφο. Ζ αθξηβήο 

απάληεζε ηεο καζήηξηαο έξρεηαη κεηά απφ δεχηεξε εξψηεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ε νπνία 

αλαθέξεη «4 θνξέο ην 5 ή; 20…;» Με ηελ εξψηεζε απηή ηεο εθπαηδεπηηθνχ πεξλάκε ακέζσο 

ζην θαηλφκελν Topaze («… ή 20…»). Οπζηαζηηθά, ε εθπαηδεπηηθφο κε ηελ έλδεημε πνπ ηνπο 

δίλεη, εκθαλίδεηαη ζρεδφλ έηνηκε ε απάληεζε πνπ αλακέλεηαη λα δψζεη ε καζήηξηα. 
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Δπεηζόδην 16: Topaze 

1. Δθ/θνο: Πνχ βξηζθφηαλ ηψξα ν αλειθπζηήξαο ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ ελνίθνπ πξηλ απφ 

3 δεπηεξφιεπηα; 

2. Διίδα: 15 νξφθνπο πην πάλσ. 

3. Δθ/θνο: Μάιηζηα. 15 νξφθνπο πην πάλσ. Καη γηα λα θαζνξίζεηο ην πην πάλσ; Πψο ζα ην 

θαζνξίζεηο;  

4. Διίδα: Με ην κεδέλ. 

5. Δθ/θνο: Ναη, αιιά, πψο ζα θαζνξίζεηο ην πάλσ ζε ζρέζε κε ην κεδέλ;  

6. Διίδα: πλ. 

7. Δθ/θνο: +15. Μάιηζηα.  

8. Διίδα: Καη γηαηί θπξία ην πάλσ; 

9. Δθ/θφο: Αθνχ θαηεβαίλεη. Πνηνο ζέιεη λα κνπ εμεγήζεη; Γηαηί έβαια ην ζπλ 15 θαη είκαη 

πάλσ; Παπιίλα γηαηί πην πάλσ; 

10. Παπιίλα: Δπεηδή είπαηε φηη θαηεβαίλεη. Άξα, πξηλ 3 δεπηεξφιεπηα, ήηαλ πάλσ αληί θάησ. 

11. Ηθηγέλεηα: Μα πξηλ 3 δεπηεξφιεπηα δελ ήηαλ ζην -5; 

12. Δθ/θφο: Ο αλειθπζηήξαο έρεη αξρίζεη λα θαηεβαίλεη. Να θηάζεη ζην κεδέλ. Άξα, πξηλ λα 

έξζεη ζην κεδέλ, πξηλ ηα 3 δεπηεξφιεπηα πνχ ήηαλ; Ήηαλ ζην 15. Γηα λα θαηεβεί 5-5-5, λα 

θηάζεη ζην κεδέλ. Γηαηί έξρεηαη ν αλειθπζηήξαο.  

ε απηφ ην επεηζφδην παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηνλ θαλφλα ησλ πξνζήκσλ. Ζ 

καζήηξηα θαιείηαη λα απαληήζεη ζην εξψηεκα β ηνπ δεχηεξνπ εξσηήκαηνο («πνχ βξηζθφηαλ 

πξηλ απφ 3 δεπηεξφιεπηα») ηεο Γηεξεχλεζεο. Γηα λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ησλ αξλεηηθψλ 

αξηζκψλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ G. Glaeser (ζην Γαγάηζεο, 1993), ε 

εθπαηδεπηηθφο ππνβηβάδεη ηελ πξάμε ηεο κάζεζεο θαη δίλεη ε ίδηα ηελ απάληεζε (νξηαθά 

θαηλφκελν Topaze). Γειαδή, ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ππάξρεη θαλ κηα απιντθή γλψζε ηεο 

καζήηξηαο, απιά δέρεηαη ε εθπαηδεπηηθφο ηελ εξψηεζε θαη δίλεη έηνηκε απάληεζε. Παξφιν, 

πνπ αξρηθά κεηαζέηεη ηελ εξψηεζε ηεο καζήηξηαο ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, ε καζήηξηα 

εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο κεηά ηελ επεμήγεζε πνπ δέρεηαη απφ κηα 

ζπκκαζήηξηα ηεο. Έηζη, ε εθπαηδεπηηθφο θαηαιήγεη λα δίλεη έηνηκε ηελ απάληεζε ζε απηή.  

 

Δπεηζόδην 17: Αλαινγία 

1. Δθ/θφο: Άξα, γηα λα βξνχκε ην -2 θνξέο ην 3, ρξεζηκνπνηήζαηε ηελ πξφζζεζε ησλ ξεηψλ 

πνπ έρεηε ήδε κάζεη. Καη θάλεη -6. Μηα άιιε πξάμε ηψξα. Αλ είλαη λα θάλσ ην 2 θνξέο ην 

-3; Βιέπεηε; Ση δηαθνξά έρεη απηφ κε απηφ; Ζ πεξίπησζε ε δεχηεξε κε ηελ ηξίηε 

πεξίπησζε; 

2. Μαζεηέο: [παχζε] 

3. Δθ/θφο: Οη ππφινηπνη; Παλαγηψηα; Ση δηαθνξά έρσ εδψ κε εδψ; 

4. Παλαγηψηα: ηη ην 2 έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν, ελψ ην 3 έρεη ζεηηθφ. 

5. Δθ/θφο: Χξαία. Θέιεηο λα κνπ εμεγήζεηο κε έλαλ ηξφπν πφζα θάλεη ην 2 θνξέο ην -3; 

6. Παλαγηψηα: -3 θαη -3. 

7. Δθ/θφο:  Πιελ ηξία θαη πιελ ηξία. Ίζνλ; 

8. Παλαγηψηα: -6 

9. Δθ/θφο: Μάιηζηα. Έδησμεο ηηο παξελζέζεηο θαη είλαη ην -6. 
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Οη καζεηέο θαινχληαη λα δηαηππψζνπλ έλαλ θαλφλα πνιιαπιαζηαζκνχ δχν εηεξφζεκσλ 

αξηζκψλ. Αξρηθά, δίλεηαη ην παξάδεηγκα (-2)∙3, ζην νπνίν νη καζεηέο, ρξεζηκνπνηψληαο 

επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε, θηάλνπλ ζην ζσζηφ απνηέιεζκα. Ακέζσο, ε εθπαηδεπηηθφο 

δίλεη αλάινγν παξάδεηγκα ζηνπο καζεηέο, ζχκθσλα κε ην νπνίν θαινχληαη λα ζθεθηνχλ πψο 

ζα βξνπλ ην γηλφκελν ηνπ 2∙(-3) κε αλαινγηθφ ηξφπν. Δδψ γίλεηαη εκθαλέο ην θαηλφκελν ηεο 

αλαινγίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη απνδερηή σο απνηέιεζκα 

ηεο ρξήζεο ηνπ αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ, σο έλαλ ηξφπν επίιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξάμεο. 

 

Δπεηζόδην 18: Jourdain 

1. Ηθηγέλεηα: Γειαδή, θπξία, φηαλ έρεη ην ίδην πξφζεκν βάδνπκε ην ζπλ κπξνζηά θαη φηαλ 

έρεη δηαθνξεηηθφ, ην πιελ; 

2. Δθ/θφο: Μάιηζηα. Θέιεηο λα κνπ ην πεηο ιίγν πην καζεκαηηθά; Ίδην πξφζεκν, δειαδή, 

πνηνη; 

3. Ηθηγέλεηα: πλ-ζπλ, πιελ-πιελ. 

4. Δθ/θφο: Καη πψο ηνπο ιέσ ηνπο ζεηηθνχο καδί θαη ηνπο αξλεηηθνχο καδί; 

5. Ηθηγέλεηα: Ση; 

6. Δθ/θφο: Μηα ιέμε πνπ εθθξάδεη ηνπο ζεηηθνχο θαη ηνπο αξλεηηθνχο; ηαλ είλαη φινη 

ζεηηθνί; Ή φινη αξλεηηθνί; Σνπο ιέσ; 

7. Ηθηγέλεηα: Οκφζεκνη. 

8. Δθ.θφο: Οκφζεκνπο. Άξα, φηαλ είλαη νκφζεκνη θαη ηνπο πνιιαπιαζηάδσ, ην απνηέιεζκα 

κνπ είλαη; 

9. Μαζεηέο: πλ. 

10. Δθ/θφο: πλ. Θεηηθφ. Καη φηαλ είλαη εηεξφζεκνη θαη ηνπο πνιιαπιαζηάδσ; Σν απνηέιεζκα 

κνπ είλαη;  

11. Μαζεηέο: Πιελ. 

12. Δθ/θφο: Αξλεηηθφ. 

ην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην, ε καζήηξηα πξνζπαζεί λα δηαηππψζεη ηνλ θαλφλα 

πνιιαπιαζηαζκνχ δχν νκφζεκσλ αξηζκψλ θαη δχν εηεξφζεκσλ αξηζκψλ. Αξρηθά, ε καζήηξηα 

ρξεζηκνπνηεί άηππε γιψζζα αλαθέξνληαο «δειαδή, θπξία, φηαλ έρεη ην ίδην πξφζεκν 

βάδνπκε ην ζπλ κπξνζηά θαη φηαλ έρεη δηαθνξεηηθφ, ην πιελ;», ηελ νπνία βέβαηα ε 

εθπαηδεπηηθφο δέρεηαη σο νξζή, σζηφζν παξνηξχλεη ηε καζήηξηα λα δηαηππψζεη ηνπο θαλφλεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο νξζέο καζεκαηηθέο νξνινγίεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν Jourdain, φπνπ ε εθπαηδεπηηθφο δελ απνξξίπηεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηεο καζήηξηαο, 

εθφζνλ βέβαηα είλαη νξζφο, αιιά επηδηψθεη λα ηνλ βειηηψζεη. 
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Δπεηζόδην 19: Topaze 

1. Ηθηγέλεηα: Σν ηξίην πνπ ιέεη ζηνλ πίλαθα εθεί πνπ είλαη (-3) + (-3), -3 -3 ίζνλ… 

2. Δθ/θφο: Ναη; 

3. Ηθηγέλεηα: Αθνχ είλαη νκφζεκα δελ πξέπεη λα βγεη ζπλ; 

4. Δθ/θφο: ηνπο νκφζεκνπο ηη θάλσ; Ση πξφζεκν βγάδσ έμσ ζηνπο νκφζεκνπο; Γελ είλαη 

πνιιαπιαζηαζκφο… 

5. Ηθηγέλεηα: Α… 

6. Δθ/θφο: Δίλαη πξφζζεζε. πσο ιέεη, 3 επξψ θαη 3 επξψ ζα έρεηο 6 επξψ, φκνηα 

αληηθείκελα, άξα -3 -3, -6. Πιελ 3 ζεκαίλεη έρσ 3 πιελ. Καη αθφκα -3, ηη έρσ; Αθφκα 3 

πιελ. Άξα, ζπλνιηθά 6. 

Ζ καζήηξηα θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη κηα παξαλφεζε ζρεηηθά κε ηε ιχζε ηνπ παξαδείγκαηνο 

«(-3)+(-3), -3 -3 ίζνλ…», φπνπ ε ίδηα θαίλεηαη λα κπέξδεςε ηνλ θαλφλα πξφζζεζεο δχν 

αξλεηηθψλ αξηζκψλ κε ηνλ αληίζηνηρν θαλφλα πνιιαπιαζηαζκνχ. Ακέζσο, ε εθπαηδεπηηθφο 

επηιχεη ηελ απνξία ηεο καζήηξηαο παξέρνληάο ηεο αλαηξνθνδφηεζε ζηελ νπνία, φκσο 

εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν Topaze. Απηφ ζπκβαίλεη, ιφγσ ηνπ φηη ε εθπαηδεπηηθφο δέρεηαη ηελ 

εξψηεζε ηεο καζήηξηαο θαη ακέζσο δίλεη ζε απηήλ έηνηκε ηελ επεμήγεζε ηεο ιχζεο 

αλαθέξνληάο ηεο ζπγθεθξηκέλα «Γελ είλαη πνιιαπιαζηαζκφο. Δίλαη πξφζζεζε. πσο ιέεη, 3 

επξψ θαη 3 επξψ ζα έρεηο 6 επξψ, φκνηα αληηθείκελα, άξα -3 -3, -6. Πιελ 3 ζεκαίλεη έρσ 3 

πιελ. Καη αθφκα -3, ηη έρσ; Αθφκα 3 πιελ. Άξα, ζπλνιηθά 6.» 

 

Δπεηζόδην 20: Αλαινγία 

1. Δθ/θφο: Λνηπφλ, λα πάκε ζηα παξαδείγκαηα λα εθαξκφζνπκε ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπκε 

απνδείμεη. 

1. Δθ/θφο: χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ εζείο κνπ έρεηε πεη, ην γηλφκελν νκφζεκσλ είλαη 

ίζνλ; Δίλαη πάληα;  

2. Μαζεηέο: Θεηηθφο. 

3. Δθ/θφο: Σν γηλφκελν εηεξφζεκσλ είλαη πάληα; 

4. Μαζεηέο: Αξλεηηθφ. 

5. Δθ/θφο: Αξλεηηθφ. σζηά. 

1. Δθ/θφο: Μαξίλν; (+5)(+3); 

2. Μαξίλνο: πλ…8; 

3. Δθ/θφο: πλ…; Γηλφκελν. Πνιιαπιαζηαζκφο. Άξα; 

4. Μαξίλνο: 15. 

5. Δθ/θφο: Πέληε θνξέο ην ηξία, δεθαπέληε. 

Ζ εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ηνπο θαλφλεο πνιιαπιαζηαζκνχ δχν ξεηψλ αξηζκψλ ζηνλ πίλαθα θαη 

νη καζεηέο αληηγξάθνπλ ζην ηεηξάδην ηνπο. Γηα λα γξάςεη ηνπο θαλφλεο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ξεηψλ αξηζκψλ δεηά βνήζεηα απφ ηνπο καζεηέο, ηνπο νπνίνπο θαιεί λα ηεο 

πνπλ ηνπο θαλφλεο κε βάζε ηα παξαδείγκαηα πνπ είδαλ πξνεγνπκέλσο. Αθνχ νη καζεηέο 

αληηγξάςνπλ ζην ηεηξάδην ηνπο ηε ζεσξία, ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη ζα πξνρσξήζνπλ ζε 

κεξηθά παξαδείγκαηα γηα λα εθαξκφζνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ απνδείμεη. Ζ ίδηα γξάθεη 

ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



343 

ζηνλ πίλαθα νξηζκέλα παξαδείγκαηα, ηα νπνία αληηγξάθνπλ θαη πάιη νη καζεηέο ζην ηεηξάδην 

ηνπο. Πξηλ ιχζνπλ ηα παξαδείγκαηα πνπ έγξαςαλ, ε εθπαηδεπηηθφο γηα αθφκα κία θνξά θαιεί 

ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηνπο θαλφλεο πνιιαπιαζηαζκνχ. Αθνινπζεί ε επίιπζε ησλ εμήο 

πνιιαπιαζηαζκψλ: (+4)(-2)=, (-3)(-1)=, (+5)(+3)=, (-7)(+2)=, ζηνπο νπνίνπο θαίλεηαη φηη νη 

καζεηέο απαληνχλ βαζηζκέλνη ζηε ρξήζε ηνπ αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ. Έηζη, ην θαηλφκελν 

ηεο αλαινγίαο πεγάδεη κέζα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, φπνπ ε εθπαηδεπηηθφο δέρεηαη ηελ 

απάληεζε ησλ καζεηψλ σο δείρηε θαηαλφεζεο, παξφιν πνπ ε ζθέςε ηνπο βαζίδεηαη ζε 

αλαινγηθή ρξήζε (κίκεζε) ησλ θαλφλσλ (δηαδηθαζηηθά) επίιπζεο ησλ πνιιαπιαζηαζκψλ 

ξεηψλ αξηζκψλ. 

 

Δπεηζόδην 21: Αλαινγία & Jourdain & Topaze 

1. Δθ/θφο: Κάλε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ. Πψο θάλακε ηηο πξάμεηο ζην 5 θαη ζην 6; Σν ίδην ζα 

θάλεηο θαη ζην 7. Πεο κνπ ιίγν ηνλ θαλφλα. Ση θάλσ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θιαζκάησλ; 

2. Γηάλλεο: Σν έλα είλαη θιάζκα, ην άιιν δελ είλαη θιάζκα. 

3. Δθ/θφο: Δθείλν πνπ δελ είλαη θιάζκα φκσο, ηη ζα κπνξνχζε λα είλαη; Γηα πείηε λα δνχκε 

αλ ππάξρεη ε ίδηα δπζθνιία παληνχ… νη ππφινηπνη; Κπξηαθή; Πψο ζα θάλσ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ; 

4. Κπξηαθή: Δίλαη 8 δηά 8. 

5. Δθ/θφο: Παξαθάησ. 

6. Κπξηαθή: Γηαγξαθή ην 8 κε ην 8… 

7. Δθ/θφο: ρη δηαγξαθή. Απινπνίεζε. Λέεη ν Γηάλλεο, φκσο, ην 8 δελ είλαη θιάζκα. Καη 

ζθέθηεηαη θαη δηεξσηάηαη. Πψο ζα ην θάλνπκε θιάζκα; 

8. Κπξηαθή: Να βάινπκε γξακκή θαη απφ θάησ λα γξάςνπκε 1. 

9. Δθ/θφο: Μάιηζηα. Σν 8, νη 8 κνλάδεο Γηάλλε είλαη ην 8/1. Άξα, κπνξψ λα θάλσ 

απινπνίεζε. Ση απινπνίεζε; 

10. Κπξηαθή: Σν 8 κε ην 8. 

11. Δθ/θφο: Άξα, 8 δηά 8; 

12. Μαζεηέο: Έλα. 

13. Δθ/θφο: 8 δηά 8; 

14. Μαζεηέο: Έλα. 

15. Δθ/θφο: Χξαία. Απνηέιεζκα; 

16. Κπξηαθή: Έλα. 

17. Δθ/θφο: Πξφζεκν. πλ επί πιελ, κνπ θάλεη; 

18. Κπξηαθή: Πιελ. 

19. Δθ/θφο: Έλα επί έλα;  

20. Κπξηαθή: Έλα. 

21. Δθ/θφο: Έλα επί έλα;  

22. Κπξηαθή: Έλα. 

23. Δθ/θφο: Μάιηζηα. Γη‘ απηφ, λα ζνπ πσ Γηάλλε ηη πηζηεχσ είλαη ην ιάζνο ζνπ; πσο είλαη 

ε γξακκή ζνπ (ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθνύ), έγξαςεο ην +8 θαη ην -1/8 

ιίγν κπεξδεκέλα. Να πξνζπαζείηε λα ηα γξάθεηε ην +8 λα θαίλεηαη φηη είλαη ζηελ ίδηα 

γξακκή κε ην 1, θαη ην 1 κε ην 8. (δεηθηηθέο ρεηξνλνκίεο ηεο εθπαηδεπηηθνύ) Καηαιάβαηε; 

Γηα λα κπνξείηε λα θάλεηε πην εχθνια ηηο απινπνηήζεηο. 
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Καηά ηε δηάξθεηα επίιπζεο ησλ παξαδεηγκάησλ, έλαο καζεηήο αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζηελ 

επίιπζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ 8∙1/8=. Αξρηθά, ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνλ καζεηή λα 

ζθεθηεί κε αλαινγηθφ ηξφπν, παξαηεξψληαο ηα δχν πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα πνπ έιπζαλ. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη ζηνλ καζεηή «Πψο θάλακε ηηο πξάμεηο ζην 5 θαη ζην 6; Σν ίδην ζα 

θάλεηο θαη ζην 7. Πεο κνπ ιίγν ηνλ θαλφλα. Ση θάλσ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θιαζκάησλ;» 

Έηζη, θαίλεηαη λα παίξλεη ζέζε ην θαηλφκελν ηεο αλαινγίαο. Ο καζεηήο θαίλεηαη λα 

αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζην λα αληηιεθζεί φηη έλαο αθέξαηνο αξηζκφο κπνξεί λα 

αλαπαξαζηαζεί σο θιάζκα. Ο καζεηήο θαίλεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη φηη ην 

ζχλνιν ησλ αθεξαίσλ αξηζκψλ είλαη ππνζχλνιν ησλ ξεηψλ αξηζκψλ. Σφηε, ε εθπαηδεπηηθφο 

ζέηεη ην εξψηεκα ζηελ νινκέιεηα κε ζηφρν λα πξνθαιέζεη κία ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ 

απνξία ηνπ καζεηή. Μηα καζήηξηα αλαθέξεη φηη ζα γίλεη δηαγξαθή ηνπ 8 κε ην 8 θαη ε 

εθπαηδεπηηθφο δηνξζψλεη ηε καζήηξηα, ηνλίδνληαο ην ζσζηφ καζεκαηηθφ φξν, ηελ απινπνίεζε 

(«όρη δηαγξαθή, απινπνίεζε»). Οξηαθά, ζε απηφ ην ζεκείν ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν Jourdain, εθφζνλ ε εθπαηδεπηηθφο δέρεηαη ηελ απάληεζε ηεο 

καζήηξηαο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα βνεζά ηελ εθπαηδεπηηθφ λα θηάζεη ζηε ιχζε ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ. Χζηφζν, ζην ηέινο ηνπ επεηζνδίνπ θαίλεηαη λα δίλεηαη έηνηκε ε γλψζε 

ζηνλ καζεηή, ν νπνίνο δελ ιακβάλεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ. 

Σν γεγνλφο φηη ε εθπαηδεπηηθφο κε ηε βνήζεηα ηεο καζήηξηαο δίλνπλ ηε ιχζε ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ζηνλ καζεηή πνπ δπζθνιεχηεθε, νδεγεί ηηο παξαηεξήζεηο καο ζην 

θαηλφκελν Topaze. 

 

Δπεηζόδην 22: Αλαινγία & Topaze 

1. Δθ/θφο: Λνηπφλ. Σν ζπλ δχν. Ο αληίζηξνθνο ηνπ +2; Πνηνο ζα είλαη ν αληίζηξνθνο ηνπ +2; 

Δβειίλα; 

2. Δβειίλα: Σν ½. 

3. Δθ/θφο: Ση πξφζεκν ζα έρεη ην ½; 

4. Δβειίλα: πλ. 

5. Δθ/θφο: πλ. Μάιηζηα. Οη δχν αληίζηξνθνη βαζηθά, παηδηά, έρνπλ ην ίδην;  

6. Μαζεηέο: Πξφζεκν.  

7. Δθ/θφο: Πξφζεκν. Γελ πεηξάδσ ην πξφζεκν. Αιιά ν αληίζεηνο ηνπ ξεηνχ; Πνηνο ζα είλαη;  

8. Μαζεηέο: [παχζε] 

9. Δθ/θφο: αο ζπκίδσ φηη ήηαλ ζηελ πξφζζεζε. Οη δχν αληίζεηνη ηη έθαλαλ;  

10. Μαζεηέο: Αθαίξεζε. 

11. Δθ/θφο: Ναη… θάλακε αθαίξεζε, ν έλαο ήηαλ +2 θαη ν άιινο; Πάξε; 

12. Πάξεο: -2 

13. Δθ/θφο: Σν -2. Σνπο έθαλεο αθαίξεζε θαη έθαλαλ κεδέλ. Θπκάζαη; 

14. Πάξεο: Ναη. ΘΕ
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15. Δθ/θφο: Άξα, παξαηεξψ φηη νη δχν αληίζηξνθνη έρνπλ ην ίδην πξφζεκν θαη αληηζηξέθσ, 

ελψ νη δχν αληίζεηνη έρνπλ αληίζεην…;  

16. Μαζεηέο: Πξφζεκν. 

17. Δθ/θφο: Πάληα ππάξρεη κία παξαλφεζε εδψ, αιιά κελ αγρψλεζηε. Θα ην δνπιέςνπκε 

αξθεηά. 

1. Δθ/θφο: Σν ινηπφλ, ην πιελ ηξία. Ο αληίζηξνθνο ηνπ -3. Άληξηα; 

2. Άληξηα: Σν  
 

 
. 

3. Δθ/θφο: Καη ν αληίζεηνο ηνπ; 

4. Άληξηα: Σν ζπλ ηξία. 

5. Δθ/θφο: Σν ζπλ ηξία. Άξα, φηαλ είλαη αληίζηξνθνο, παξαηεξείο φηη…; 

6. Άληξηα: [παχζε] 

7. Δθ/θφο: Αληηζηξέθσ ηνπο αξηζκνχο. Kαη ζηνλ αληίζεην…;  

8. Άληξηα: Σν πξφζεκν. 

9. Δθ/θφο: Αληίζεην πξφζεκν. ην +1/3, αληίζηξνθνο. Άγγειε; 

10. Άγγεινο: Σξία…  

11. Δθ/θφο: Πξφζεκν; 

12. Άγγεινο: πλ ηξία.  

13. Δθ/θφο: Δλψ ν αληίζεηνο; 

14. Άγγεινο: -1/3. 

15. Δθ/θφο: Χξαία. Ση ζα έπξεπε λα παξαηεξήζεηε εδψ; Γελ θάλαηε θάπνην ιάζνο, αιιά έλα 

πηζαλφ ιάζνο ηελ ψξα πνπ ηα θάλσ, πνην ζα ήηαλ; Άγγειε; 

16. Άγγεινο: Ο αληίζεηνο λα ήηαλ -3; 

17. Δθ/θφο: Μάιηζηα. Να πξνζέμεηε ηελ ψξα πνπ θάλεηε ηνλ αληίζεην λα κελ θνηηάδεηε ηνλ 

κεζαίν αξηζκφ, αιιά ηνλ πξψην. Να βξείηε ηνλ αληίζηξνθν ηνπ πξψηνπ, φρη ηνλ αληίζεην 

ηνπ αληίζηξνθνπ.  

ηε ζπλέρεηα, ε εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ηα βαζηθά ζεκεία γηα ηνλ αληίζηξνθν αξηζκφ ζηνλ 

πίλαθα θαη νη καζεηέο αληηγξάθνπλ ζην ηεηξάδην ηνπο. Έπεηηα, γξάθεη θάπνηα παξαδείγκαηα 

ζηνλ πίλαθα, γηα εθαξκνγή ηνπ αληίζηξνθνπ θαη αληίζεηνπ αξηζκνχ, γηα λα ηα αληηγξάςνπλ νη 

καζεηέο ζην ηεηξάδηφ ηνπο θαη λα βξνπλ ηελ απάληεζε ζην θαζέλα. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

θαηλνχξηαο γλψζεο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο αλαινγίαο, εθφζνλ νη καζεηέο θαινχληαη 

λα επηιχζνπλ αλάινγα παξαδείγκαηα, βαζηζκέλνη ζην ίδην κνληέιν επίιπζεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα απηνχ ην επεηζνδίνπ παξαηεξείηαη θαη ην θαηλφκελν Topaze (5451-5533), φπνπ έλαο 

καζεηήο εθθξάδεη κηα παξαηήξεζε («ζην 7 βάιακε φηη είλαη αληίζηξνθνη, αιιά έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ πξφζεκν»), ζηελ νπνία ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη άκεζε επεμήγεζε. Οπζηαζηηθά, 

δίλεη έηνηκε γλψζε ζηνλ καζεηή, ν νπνίνο θαίλεηαη λα ηε δέρεηαη, ρσξίο φκσο λα 

απνδεηθλχεηαη ε χπαξμε θαηαλφεζεο απφ ηε κεξηά ηνπ. 
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Δπεηζόδην 23: Αλαινγία  

1. Δθ/θφο: Κη εζχ; 

2. Μαξίλνο: Ναη. 

3. Δθ/θφο: ηνλ αληίζεην ή ζηνλ αληίζηξνθν δπζθνιεχεζαη; 

4. Μαξίλνο: ηνλ αληίζηξνθν. 

5. Δθ/θφο: Μάιηζηα. Ση ζε δπζθνιεχεη ζηνλ αληίζηξνθν; 

6. Μαξίλνο: Σν 1/3. 

7. Δθ/θφο: Σν 1/3; Γηαηί έγηλε 3; 

8. Μαξίλνο: Ναη. 

9. Δθ/θφο: Ση είλαη ν αληίζηξνθνο; Σν 2 γηαηί έγηλε ½; 

10. Μαξίλνο: Δπεηδή είλαη 2/1. 

11. Δθ/θφο: Σν 2/1 έγηλε ½. Σν 3 ηη είλαη; 

12. Μαξίλνο: 3/1. 

13. Δθ/θφο: Καη έγηλε; 

14. Μαξίλνο: 1/3. 

15. Δθ/θφο: Χξαία. Σν 1/3 ηη ζα γίλεη;  

16. Μαξίλνο: 3/1. 

17. Δθ/θφο: Πνπ είλαη ην…; 

18. Μαξίλνο: 3. 

19. Δθ/θφο: Δίδεο; Απάληεζεο κφλνο ζνπ. 

Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερληθή ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο κε ηηο θάξηεο θφθθηλν-πνξηνθαιί-πξάζηλν (θψηα ηξνραίαο) σο κέζν 

αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηνλ αληίζηξνθν θαη ηνλ αληίζεην αξηζκφ. Έλαο καζεηήο εθθξάδεη 

δπζθνιία ζρεηηθά κε ηνλ αληίζηξνθν αξηζκφ. Γηα λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα μεπεξάζεη ηε 

δπζθνιία ηνπ, ρξεζηκνπνηεί ην θαηλφκελν ηεο αλαινγίαο, εθφζνλ ηνλ θαιεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη αλαινγηθφ ζπιινγηζκφ, βαζηζκέλν ζηνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ παξαδεηγκάησλ. Αθνινπζψληαο, ινηπφλ, ην ίδην κνληέιν επίιπζεο ηεο 

άζθεζεο κε ηηο πξνεγνχκελεο, ν καζεηήο μεπεξλά ηε δπζθνιία ηνπ θαη ε εθπαηδεπηηθφο 

δέρεηαη ηνλ αλαινγηθφ ηνπ ηξφπν ζθέςεο σο δείρηε ηεο θαηαλφεζήο ηνπ.   

 

Πνιιαπιαζηαζκόο ξεηώλ αξηζκώλ: Θεηηθνί θαη Αξλεηηθνί αξηζκνί, Κιάζκαηα, 

Γεθαδηθνί αξηζκνί: Αλάιπζε δεύηεξνπ καζήκαηνο 

Απηφ είλαη ην δεχηεξν κάζεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, φπνπ γίλεηαη εμάζθεζε ηεο 

έλλνηαο. Αξρηθά, γίλεηαη δηφξζσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ είραλ νη καζεηέο γηα ην ζπίηη (βιέπε 

Δηθφλα 4.4). Έπεηηα, ε εθπαηδεπηηθφο επηιχεη ηπρφλ απνξίεο ησλ καζεηψλ γηα ηε δηαδηθαζία 

πνιιαπιαζηαζκνχ δχν νκφζεκσλ ή εηεξφζεκσλ αξηζκψλ θαη ζηε ζπλέρεηα, γίλεηαη 

δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ πεξηζζφηεξσλ απφ δχν νκφζεκσλ θαη 

εηεξφζεκσλ αξηζκψλ. Αθνινπζεί εμάζθεζε θαη εθαξκνγή ηεο θαηλνχξηαο έλλνηαο κέζσ 

εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θαη ζην ηέινο, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ 
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απηφ-αμηνιφγεζε κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. Σν πξψην κηζφ κέξνο ηνπο 

καζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ νινκέιεηα κέζσ εξσηαπαληήζεσλ, ελψ ην δεχηεξν κηζφ 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη επηπιένλ θχιιν 

εξγαζίαο γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο. ε φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο, ε εθπαηδεπηηθφο δεηά ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο καζεηέο λα επεμεγήζνπλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο θαη λα εθθξάζνπλ ηπρφλ απνξίεο ή παξαλνήζεηο πνπ έρνπλ. Σν κάζεκα έρεη 

δηάξθεηα 80 ιεπηά.  

 

 

Δηθόλα 4.4. Άζθεζε 4, ζηε ειίδα 155 απφ ην Βηβιίν ηνπ Μαζεηή, Καη‘ νίθνλ Δξγαζία 

 

Δπεηζόδην 24:Topaze 

1. Δθ/θνο: Σν ινηπφλ, -2,5. Ο αληίζεηνο. Αληξέα Κσλζηαληή; 

2. Αληξέαο: +2,5… -5,2; 

3. Δθ/θνο: ρη. Γελ γίλεηαη. Σν πιελ είλαη ζσζηφ. Αιιά δελ γίλεηαη λα αληηζηξέςεηο ηνλ 

δεθαδηθφ 2, 5 θαη λα θάλεηο ηνλ δεθαδηθφ κνλάδεο θαη ηηο κνλάδεο δεθαδηθφ. Θα πξέπεη λα 

ην κεηαηξέςεηο ζε…; 

4. Αληξέαο: Κιάζκα. 

5. Δθ/θνο: Κιάζκα. Πνην θιάζκα είλαη ην 2,5; 

6. Αληξέαο: [παχζε] 

7. Δθ/θνο: Γχν κνλάδεο θαη… ην θφκκα 5 πψο ζα ην ζπκβφιηδεο; Γπφκηζε επξψ. Πψο ζα 

ζπκβφιηδεο ηα δπφκηζε επξψ; 

8. Αληξέαο: ½. 

9. Δθ/θνο: Μάιηζηα. Σν θφκκα 5 είλαη ην ½. Καη κάιηζηα, επεηδή ηη θιάζκα είλαη απηφ; 

10. Αληξέαο: Καηαρξεζηηθφ. 

11. Δθ/θνο: Μεηθηφ θαη ζα ην θάλεηο; 

12. Αληξέαο: Καηαρξεζηηθφ. 

13. Δθ/θνο: Πνπ είλαη; 

14. Αληξέαο: 2 επί 2, 4 θαη 1, 5. 

15. Δθ/θνο: Μάιηζηα. -5/2. Άξα, πνηνο είλαη ν αληίζηξνθνο ηνπ;  

16. Αληξέαο: -2 θφκκα… 

17. Δθ/θνο: 2…; 

18. Αληξέαο: Πέκπηα. 

19. Δθ/θνο: Πέκπηα. Πνιχ ζσζηά. 

Οη καζεηέο επηιχνπλ ηελ άζθεζε 4, ζηε ζειίδα 155, ηελ νπνία είραλ γηα ην ζπίηη. Ο καζεηήο 

θαιείηαη λα αλαθέξεη ηνλ αληίζεην θαη ηνλ αληίζηξνθν αξηζκφ ηνπ -2,5. Ο ίδηνο θαίλεηαη λα 

αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζηνλ αληίζηξνθν αξηζκφ, γηα ηνλ ιφγν φηη πξέπεη λα κεηαηξέςεη ηνλ 
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δεθαδηθφ αξηζκφ ζε θιάζκα. Με ηελ θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ κεηαηξέπεη αξρηθά ηνλ 

δεθαδηθφ αξηζκφ ζε θιάζκα, θη έπεηηα ηνλ κεηθηφ αξηζκφ ζε θαηαρξεζηηθφ θιάζκα. ην 

ηέινο, φκσο, φηαλ θαιείηαη λα βξεη ηνλ αληίζηξνθν αξηζκφ ηνπ θιάζκαηνο πνπ πξνέθπςε, 

θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη αθφκα δπζθνιία. Οξηαθά, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη εκθαλίδεηαη 

ην θαηλφκελν Topaze, εθφζνλ γηα λα δψζεη ηελ αλακελφκελε απάληεζε ν καζεηήο, ε 

εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη ηελ θιαζκαηηθή γξακκή θάησ απφ ην 2, ψζηε λα πξνηξέςεη ηνλ 

καζεηή λα δψζεη απάληεζε ζε κνξθή θιάζκαηνο. Οπζηαζηηθά, ν καζεηήο ζπκπιεξψλεη ηελ 

απάληεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ γηα λα θηάζεη ζην αλακελφκελν απνηέιεζκα.  

 

Δπεηζόδην 25:Topaze 

1. Δθ/θνο: -4 θνξέο +6 ίζνλ; Πιελ επί ζπλ πφζα θάλεη; 

2. Κσλ/λνο: πλ. 

3. Δθ/θνο: Γηαθνξεηηθά πξφζεκα, κνπ δίλνπλ πιελ. 4 θνξέο ην 6;  

4. Κσλ/λνο: [παχζε] 

5. Δθ/θνο: 24. 

ην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην, ν καζεηήο θαιείηαη λα επηιχζεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ (-4)(+6). 

Χζηφζν, θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ηφζν ζην λα βξεη ην πξφζεκν ηνπ γηλνκέλνπ 

φζν θαη ην απνηέιεζκα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ. Ο καζεηήο δίλεη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, ε 

εθπαηδεπηηθφο φκσο, απαληά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, δίλνληαο ηνπ ηηο ζσζηέο (π.ρ. «Γηαθνξεηηθά 

πξφζεκα, κνπ δίλνπλ πιελ.»). Σν θαηλφκελν Topaze δηαθξίλεηαη έληνλα ζην ζπγθεθξηκέλν 

επεηζφδην. 

 

Δπεηζόδην 26:Topaze 

1. Δθ/θνο: Πιελ 7/5 θνξέο πιελ 10/28. Πξφζεκν. Πιελ επί πιελ;  

2. Γηψξγνο: πλ. 

3. Δθ/θνο: πλ. Έρσ απινπνηήζεηο; 

4. Γηψξγνο: [παχζε] 

5. Δθ/θνο: 5 δηά 5; 

6. Γηψξγνο: [παχζε] 

7. Δθ/θνο: Έλα. Σν 5 ζην 10, πφζεο θνξέο πάεη; 

8. Γηψξγνο: Έλα; Σξία. 

9. Δθ/θνο: 5 θαη 5; 

10. Γηψξγνο: Γέθα. 

11. Δθ/θνο: Άξα, πάεη; 

12. Γηψξγνο: Γχν. 

13. Δθ/θνο: Γχν θνξέο. Σν 7 ζην 7 πάεη; 

14. Γηψξγνο: Έλα; 

15. Δθ/θνο: Μία. 28 δηά 7; 

16. Γηψξγνο: Σέζζεξα; 

17. Δθ/θνο: Σέζζεξα. Μία θνξά ην δχν;  
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18. Γηψξγνο: Γχν. 

19. Δθ/θνο: Γχν. Μία θνξά ην ηέζζεξα; 

20. Γηψξγνο: Σέζζεξα. 

21. Δθ/θνο: Καη κε πνην απινπνηνχληαη θαη ηα δχν; 

22. Γηψξγνο: [παχζε] 

23. Δθ/θνο: Γχν δηά δχν; 

24. Γηψξγνο: Έλα.  

25. Δθ/θνο: Σέζζεξα δηά δχν;  

26. Γηψξγνο: Γχν. 

27. Δθ/θνο: Γχν. Μπξάβν ζνπ. 

Ο καζεηήο θαιείηαη λα επηιχζεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ   
 

 
   

  

  
 . Καηά ηελ επίιπζε ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ, ν καζεηήο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη νξηζκέλεο δπζθνιίεο ηηο νπνίεο φκσο 

μεπεξλά κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνλ καζεηή λα 

αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία πνπ ηνπ πξνηείλεη, ρσξίο απηφ λα πξνζθέξεη κε βεβαηφηεηα 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ζηνλ καζεηή. Οπζηαζηηθά, απηή πνπ επηιχεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

είλαη ε εθπαηδεπηηθφο. Ο ξφινο ηνπ καζεηή πεξηνξίδεηαη κφλν ζην λα εθηειεί ηηο πξάμεηο πνπ 

ηνπ δεηά ε εθπαηδεπηηθφο. Δπνκέλσο, ε εθπαηδεπηηθφο θαίλεηαη λα απαληά ζηε ζέζε ηνπ 

καζεηή, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ Topaze. 

 

Δπεηζόδην 27: Topaze 

1. Δθ/θνο: Παπιίλα. -3 θνξέο 0; 

2. Παπιίλα: Μεδέλ. 

3. Δθ/θνο: πκθσλείο; 

4. Παπιίλα: Ναη.  

5. Ηθηγέλεηα: Πιελ κεδέλ έβαια εγψ. 

6. Δθ/θνο: ρη. Σν 0 ηη είλαη; 

7. Παπιίλα: Γελ έρεη πξφζεκν. 

8. Δθ/θφο: Σν 0 δελ έρεη πξφζεκν. Δίλαη ην νπδέηεξν ζηνηρείν ην 0. Γελ ζεσξείηαη ιάζνο. 

Γελ είλαη ζσζηφ, φκσο. Οχηε ζεηηθφ νχηε αξλεηηθφ.  

Ζ καζήηξηα δίλεη ηελ απάληεζε 0 ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ (-3)∙0, ελψ κηα άιιε καζήηξηα 

δειψλεη φηη απηή έβαιε σο απάληεζε ην -0. Σφηε, ε καζήηξηα πνπ απάληεζε αξρηθά, αλαθέξεη 

ζηε ζπκκαζήηξηά ηεο φηη ην κεδέλ δελ έρεη πξφζεκν, ελψ ε εθπαηδεπηηθφο θαίλεηαη λα δίλεη 

έηνηκε απάληεζε ζηελ παξαλφεζε πνπ εκθαλίδεη ε καζήηξηα. πγθεθξηκέλα, ε εθπαηδεπηηθφο 

εμεγεί ζηε καζήηξηα φηη «ην κεδέλ δελ έρεη πξφζεκν. Δίλαη ην νπδέηεξν ζηνηρείν ην 0. Γελ 

ζεσξείηαη ιάζνο. Γελ είλαη ζσζηφ, φκσο. Οχηε ζεηηθφ νχηε αξλεηηθφ.» Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

γίλεηαη εκθαλέο ην θαηλφκελν Topaze, εθφζνλ ε εθπαηδεπηηθφο απαληά γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

καζήηξηα. 
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Δπεηζόδην 28: Αλαινγία 

1. Δθ/θφο: Ο ξεηφο είλαη ην 3. Δβειίλα πνηνο είλαη ν αληίζεηνο;   

2. Δβειίλα: -3. 

3. Δθ/θνο: Χξαία, ν αληίζεηνο είλαη ην -3, γηαηί; 

4. Δβειίλα: Δπεηδή είλαη ην αληίζεην πξφζεκν. 

5. Δθ/θνο: Ο αληίζηξνθνο είλαη; 

6. Μαζήηξηα: Σν +1/3. 

7. Δθ/θνο: Με απηή ηε ινγηθή, αλ ν αληίζεηνο είλαη ην +7, πνηνο είλαη ν ξεηφο;  

8. Δβειίλα: Πιελ 7. 

9. Δθ/θνο: Σν -7. 

10. Δθ/θνο: Πνηνο είλαη ν αληίζηξνθνο ηνπ; 

11. Δβειίλα: Σν -1/7. 

12. Δθ/θνο: Σν -1/7. Πνιχ ζσζηά.  

ηε ζπλέρεηα πξνρσξνχλ ζηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο 4 (βιέπε Δηθφλα 4.5), ηελ νπνία είραλ 

γηα ζπίηη. Αθνχ ε εθπαηδεπηηθφο ηελ αληηγξάςεη ζηνλ πίλαθα, μεθηλνχλ λα ηε ιχζνπλ. Ζ 

εθπαηδεπηηθφο δίλεη ην ιφγν ζε κηα καζήηξηα γηα λα απαληήζεη ζην πξψην παξάδεηγκα θαη ε 

καζήηξηα απαληά ζσζηά. Έπεηηα, ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ ζην 

δεχηεξν παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηψληαο αλαινγηθφ ζπιινγηζκφ. Σα αθξηβή ιφγηα ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη: «Με απηή ηε ινγηθή, αλ ν αληίζεηνο είλαη ην +7, πνηνο είλαη ν ξεηφο;» ε 

απηφ ην επεηζφδην παξαηεξείηαη έληνλα ην θαηλφκελν ηεο αλαινγίαο, φπνπ γίλεηαη ππεξβνιηθή 

ρξήζε ηνπ αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ. Ζ εθπαηδεπηηθφο θαίλεηαη λα δέρεηαη ηελ απάληεζε ησλ 

καζεηψλ σο δείρηε θαηαλφεζεο, παξφιν πνπ βαζίδεηαη ζε αλαινγηθή ρξήζε (κίκεζε) ηνπ 

κνληέινπ επίιπζεο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε άζθεζε. 

 

 

Δηθόλα 4.5. Άζθεζε 4, ζηε ειίδα 155 απφ ην Βηβιίν ηνπ Μαζεηή, Καη‘ νίθνλ Δξγαζία 

 

Δπεηζόδην 29: Topaze 

1. Διίδα: Κπξία έθαλα ην 2,5, φηη είλαη 2/5 θαη ην αληίζηξεςα. 

2. Δθ/θνο: ρη, δελ είλαη 2/5 ην 2,5. 

3. Διίδα: Έηζη ην έθαλα.  

4. Δθ/θνο: Σν 2,5 φπσο είπε ε Νηθνιέηα είλαη ην 2 θαη 5/10 ή θαηεπζείαλ ην 2,5 είλαη ην 2 θαη 
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ε απηφ ην επεηζφδην πξνβάιινληαη νη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ λα βξνπλ ηνλ αληίζηξνθν 

αξηζκφ, φηαλ ν ξεηφο αξηζκφο δίλεηαη ζε δεθαδηθή κνξθή. Παξά ηελ αλαιπηηθή επεμήγεζε 

πνπ πξνεγήζεθε γηα ηνλ ηξφπν επίιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο, κηα καζήηξηα 

εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζηε κεηαηξνπή ηνπ δεθαδηθνχ αξηζκνχ ζε θιάζκα. Ζ 

εθπαηδεπηηθφο, σζηφζν, θαίλεηαη λα δίλεη έηνηκε απάληεζε ζηε δπζθνιία ηεο καζήηξηαο («Σν 

2,5, φπσο είπε ε Νηθνιέηα, είλαη ην 2 θαη 5/10 ή θαηεπζείαλ ην 2,5 είλαη ην 2 θαη ½.»), 

θαζηζηψληαο εκθαλέο ην θαηλφκελν Topaze ζε φιν ην επεηζφδην. 

 

Δπεηζόδην 30: Topaze 

1. Δθ/θνο: Διίδα, ν αληίζηξνθνο… Ση ζεκαίλεη αληίζηξνθνο;  

2. Διίδα: Σν αληηζηξέθεηο. 

3. Δθ/θφο: Αληηζηξέθσ ην θιάζκα. Γελ ζεκαίλεη φηη αληηζηξέθσ… 

4. Διίδα: Άξα, ίζνλ 5,3; 

5. Δθ/θνο: ρη. Σν 5/3 είλαη ην 5/3 θαη έρεη ην ίδην πξφζεκν. Δλψ, Διίδα φηαλ ζα βξσ ηνλ 

αληίζεην ηνπ -5/3, πνηνο ζα είλαη ν αληίζεηνο; 

6. Διίδα: +5/3. 

7. Δθ/θνο: +5/3. Βάδσ αληίζεην πξφζεκν. Δλψ ζηνλ αληίζηξνθν αληηζηξέθσ ην θιάζκα.   

Ζ καζήηξηα θαιείηαη λα απαληήζεη ζην επφκελν παξάδεηγκα (αληίζηξνθνο ην -3/5), φκσο δίλεη 

ιαλζαζκέλε απάληεζε. Ζ εθπαηδεπηηθφο παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζε απηήλ, φκσο, θαίλεηαη 

λα παξεκβαίλεη γηα άιιε κηα θνξά ην θαηλφκελν Topaze, εθφζνλ δίλεη ε ίδηα ηελ απάληεζε 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο καζήηξηαο, πξνθεηκέλνπ λα ηε βνεζήζεη λα μεπεξάζεη ηε δπζθνιία ηεο. 

ηαλ ε καζήηξηα δίλεη ηε ιαλζαζκέλε απάληεζε, ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη θαηά ιέμε «ρη. 

Σν 5/3 είλαη ην 5/3 θαη έρεη ην ίδην πξφζεκν.», δίλνληαο έηζη έηνηκε ηελ απάληεζε πνπ 

αλέκελε λα δψζεη ε καζήηξηα. 

 

Δπεηζόδην 31: Topaze 

1. Δθ/θφο: Απνξίεο; Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα θψηα ηξνραίαο. Γηα ηνλ αληίζηξνθν; 

Γηα φινπο ηνπο αληίζηξνθνπο; Ση απνξία έρεηο; 

2. Διίδα: ην πξνεγνχκελν γηαηί ην θάλακε θιάζκα; Αλ καο είρε ην θιάζκα δελ ζα… 

3. Δθ/θνο: Πνηνο ζέιεη λα απαληήζεη γηαηί θάλακε ην 2,5 ζε θιάζκα θαη κεηά ηνλ 

αληίζηξνθν; Παλαγηψηα; 

4. Παλαγηψηα: Γηα λα κπνξνχζε λα αληηζηξέςνπκε. 

5. Δθ/θνο: Καη ηη αληηζηξέθσ πάληα; 

6. Παλαγηψηα: Αληηζηξέθνπκε ηα θιάζκαηα.  

7. Δθ/θνο: Μφλν ηα θιάζκαηα αληηζηξέθσ. Γελ κπνξψ λα αληηζηξέςσ ηνπο δεθαδηθνχο. 

Δίλαη θαλφλαο. 

8. Διίδα: Αλ καο είρε ηελ ηειεπηαία απάληεζε, δελ ζα βάιακε θάηη άιιν ζηα πην πάλσ εκείο; 

9. Δθ/θνο: ηαλ ήμεξεο ηνλ αληίζηξνθν; 

10. Μαζεηήο: Ναη. 

11. Δθ/θνο: Πάιη ζα ην έθαλεο θιάζκα. Μφλν ην θιάζκα αληηζηξέθεηαη, φρη ηα δεθαδηθά.  
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Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερληθή ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο κε ηηο θάξηεο θφθθηλν-πνξηνθαιί-πξάζηλν (θψηα ηξνραίαο) σο κέζν 

αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηνλ αληίζηξνθν θαη ηνλ αληίζεην αξηζκφ. Μηα καζήηξηα εθθξάδεη ηελ 

απνξία ηεο γηα ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα πνπ έιπζαλ (-2,5), ξσηψληαο ζπγθεθξηκέλα 

«γηαηί ην θάλακε θιάζκα;» Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ κηα άιιε καζήηξηα λα εμεγήζεη ζηε 

ζπκκαζήηξηα ηεο ηελ απνξία ηεο θαη ζην ηέινο, ε ίδηα δίλεη έηνηκε γλψζε ζηε καζήηξηα, 

ηνλίδνληάο ηεο φηη «Μφλν ην θιάζκα αληηζηξέθεηαη, φρη ηα δεθαδηθά.». Σν γεγνλφο φηη ε 

εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηε καζήηξηα έηνηκε ηελ απάληεζε, θαζηζηά ην θαηλφκελν Topaze 

εκθαλέο ζην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην. 

 

Δπεηζόδην 32: Jourdain 

1. Δθ/θνο: Μάιηζηα, άξα, αλ ην γηλφκελν κνπ κέζα ζηνπο αξηζκνχο έρσ κφλν έλα πιελ, ε 

απάληεζε κνπ ζα είλαη πιελ. Αλ ζην γηλφκελν κνπ, φζνπο αξηζκνχο θαη λα έρσ αλ κεηαμχ 

ηνπο έρσ δχν πιελ, ε απάληεζε είλαη ζπλ. Αλ ζην γηλφκελν κνπ αλ έρσ ηξία πιελ, ε 

απάληεζε είλαη πιελ. Καη αλ ζην γηλφκελν κνπ έρσ ηέζζεξα πιελ, ε απάληεζε κνπ είλαη 

ζπλ. Πψο πάεη; Μπνξείηε λα κνπ δηαηππψζεηε έλα θαλφλα; ην έλα είλαη πιελ, ζην ηξία 

είλαη πιελ, ζηα δχν είλαη ζπλ, ζηα ηέζζεξα είλαη ζπλ. Καλφλαο; 

2. Μαξίλνο: ηαλ είλαη κνλφο ν αξηζκφο ησλ…  

3. Δθ/θνο: Ο αξηζκφο ησλ πιελ… Απιά. Απιά ειιεληθά.  

4. Μαξίλνο: Δίλαη πιελ.  

5. Δθ/θνο: Καη φηαλ είλαη; 

6. Μαξίλνο: Επγφο… 

7. Δθ/θνο: Ο αξηζκφο ησλ πιελ, είλαη…; 

8. Μαξίλνο: πλ.  

9. Δθ/θφο: πλ. Απηφο είλαη ν θαλφλαο.  

10. Διίδα: Κπξία έρσ απνξία. 

11. Μαζεηήο: Σν ίδην θαη κε ην ζπλ; 

12. Δθ/θνο: ρη ην ζπλ είλαη πάληα;  

13. Μαζεηήο: πλ.  

14. Δθ/θφο: Απνξία; 

15. Διίδα: Κπξία ζην δεχηεξν αλ είλαη ηξία ζπλ θαη έλα πιελ ζα ην αθήζνπκε -6 πάιη; 

16. Δθ/θνο: Ναη. Μάιηζηα, λα δηαηππψζνπκε ηνπο θαλφλεο.  

ε απηφ ην επεηζφδην νη καζεηέο θαινχληαη λα παξαηεξήζνπλ ηα παξαδείγκαηα 

πνιιαπιαζηαζκνχ πεξηζζφηεξσλ απφ δχν ξεηνχο αξηζκνχο πνπ έιπζαλ θαη λα δηαηππψζνπλ 

ηνπο θαλφλεο. Έηζη, θαηαιήγνπλ ζηνπο θαλφλεο ρξεζηκνπνηψληαο απιή γιψζζα, ε νπνία 

σζηφζν ππνδεηθλχεη νξζά ηνπο θαλφλεο πνιιαπιαζηαζκνχ πεξηζζφηεξσλ απφ δχν ξεηνχο 

αξηζκνχο. Σν θαηλφκελν Jourdain είλαη έθδειν ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, εθφζνλ ε 

εθπαηδεπηηθφο δέρεηαη ηελ απάληεζε ηνπ καζεηή σο κηα επηζηεκνληθή άπνςε. Έπεηηα, βέβαηα, 

ε ίδηα ε εθπαηδεπηηθφο δηαηππψλεη ηνπο θαλφλεο πνιιαπιαζηαζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο νξζή 

καζεκαηηθή νξνινγία. 
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 Δπεηζόδην 33: Αλαινγία 

1. Χξαία, γξάθνληαο απηά απφ ηνλ πίλαθα ζθεθηείηε ιίγν. Σν γηλφκελν είλαη ζεηηθφ φηαλ 

φινη είλαη ζεηηθνί, ην γηλφκελν είλαη αξλεηηθφ φηαλ έρσ κνλφ αξηζκφ πιελ, ην γηλφκελν 

είλαη ζεηηθφ φηαλ έρσ δπγφ αξηζκφ πιελ. Άξα, ηη πξέπεη λα παξαηεξψ φηαλ 

πνιιαπιαζηάδσ πνιινχο αξηζκνχο; Ση πξέπεη λα έρσ έγλνηα; Να πάσ λα βξσ; 

Κσλζηαληίλε; 

2. Κσλζηαληίλνο: Σα πξφζεκα. 

3. Δθ/θνο: Ναη, πην ζπγθεθξηκέλα; ρη κφλν ηα πξφζεκα; Σα; Πνηα πξφζεκα; 

4. Κσλζηαληίλνο: Σα άξηηα. 

5. Δθ/θνο: Πνηα ζε ελδηαθέξνπλ πην πνιχ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ζνπ; 

6. Κσλζηαληίλνο: Σα αξλεηηθά. 

7. Δθ/θνο: Σα αξλεηηθά, άξα κεηξψ αξλεηηθά πξφζεκα. Παξάδεηγκα (-1)(-10)(+2)=. Με 

θαλφλα, αθνχσ απάληεζε. Άληξηα ζεηξά ζνπ. Πφζα πιελ έρσ; 

8. Άληξηα : Γχν.  

9. Δθ/θνο: Γχν πιελ. Ση είλαη ην δχν; Μνλφο ή δπγφο; 

10. Άληξηα: Επγφο. 

11. Δθ/θνο: Άξα, φηαλ έρσ δπγφ αξηζκφ πιελ ε απάληεζε είλαη;  

12. Άληξηα: πλ. 

13. Δθ/θνο: πλ. Ο πνιιαπιαζηαζκφο είλαη θαλνληθά. Μία θνξά ην δέθα; 

14. Άληξηα: 10. 

15. Δθ/θνο: Δπί 2; 

16. Άληξηα: 20.  

17. Δθ/θνο: Μάιηζηα, πάκε ζην επφκελν. Άγγειε; Πφζα πιελ έρσ;  

18. Άγγεινο: Έλα. Πιελ. 

19. Δθ/θνο: Σν έλα είλαη κνλφο θαη ε απάληεζε είλαη πιελ, ζσζηά. 

20. Άγγεινο: 3 επί 4, 12. 

21. Δθ/θνο: Δπί 2; 

22. Άγγεινο: 24. 

1. Δθ/θνο: Νηθνιέηα λα κνπ πεηο ην επφκελν. Ση ζα κεηξνχκε; Ση είλαη ην ζεκαληηθφ λα 

κεηξάκε; Πφζα; Νηθνιέηα;  

2. Νηθνιέηα: [παχζε] 

3. Δθ/θφο: Σα ζεηηθά παίδνπλ ζε θάηη ξφιν; Ση είπακε; Θα κεηξάκε πάληα…; Πνηα είλαη απηά 

πνπ επεξεάδνπλ ην γηλφκελν; Σα; 

4. Νηθνιέηα: Αξλεηηθά. 

5. Δθ/θνο: Πφζα αξλεηηθά έρεηο; 

6. Νηθνιέηα: Σξία. 

7. Δθ/θνο: Χξαία, ηξία. Πεο φηη δελ ζπκάζαη ηνλ θαλφλα, πεο φηη θνιιήζαηε. Πψο ζα ην 

έθαλεο απιά θαη σξαία γηα λα ην βξεηο, ρσξίο λα ζπκάζαη ηνλ θαλφλα; Ξεθηλάο θαη 

πνιιαπιαζηάδεηο πξφζεκα. Πιελ επί πιελ;  

8. Νηθνιέηα: πλ. 

9. Δθ/θνο: πλ επί πιελ;  

10. Νηθνιέηα: Πιελ. 

11. Δθ/θνο: Πιελ επί πλ; 

12. Νηθνιέηα: Πιελ. 

13. Δθ/θνο: Πιελ επί πλ; 

14. Νηθνιέηα:  Πιελ. 

15. Δθ/θνο: Πιελ επί πλ; 

16. Νηθνιέηα: Πιελ. 
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17. Δθ/θνο: Πιελ επί πλ; 

18. Νηθνιέηα: Πιελ. 

19. Δθ/θνο: Πιελ επί πλ; 

20. Νηθνιέηα: Πιελ. 

21. Δθ/θνο: Άξα, ηη ζε επεξέαδε;  

23. Νηθνιέηα: Σν πιελ.  

22. Δθ/θνο: Άξα, φηαλ έρσ ην έλα πιελ, ηα ηξία πιελ, ηα πέληε πιελ, ηα εθηά πιελ, ε 

απάληεζε ζα είλαη πιελ. Μνλφο αξηζκφο είλαη πιελ, ελψ δπγφο αξηζκφο, πιελ επί πιελ; Ση 

κνπ θάλεη πάληα; 

23. Νηθνιέηα: πλ. 

24. Δθ/θνο: Δίλαη 2 θνξέο ην 4...  

25. Νηθνιέηα: 8. 

26. Δθ/θνο: Δπί 1, επί 1, επί 1, επί 1, επί 1, επί 1…; 

27. Νηθνιέηα: 8.  

28. Δθ/θνο: Καη ζα δείηε θαη ηελ άιιε πεξίπησζε. Άγγειε πφζα πιελ έρσ; 

29. Άγγειε: Οθηψ.   

30. Δθ/θνο: Άξα, έρσ έλα, δχν, ηξία, ηέζζεξα, πέληε, έμη, εθηά, νθηψ πιελ, ην νθηψ είλαη 

δπγφο θαη άξα είλαη ζπλ. Δπαλαιακβάλσ. Αλ ζαο δπζθνιεχεη θάλεηε ηελ πξάμε λα ην 

βξείηε. Γειαδή, Άγγειε πιελ επί πιελ; 

31. Άγγειε: πλ. 

32. Δθ/θνο: πλ επί πιελ;  

33. Άγγεινο: Πιελ. 

34. Δθ/θνο: Πιελ επί πιελ;  

35. Άγγεινο: πλ. 

36. Δθ/θφο: Δπί πιελ;  

37. Άγγεινο: Πιελ. 

38. Δθ/θφο: Δπί πιελ; 

39. Άγγεινο: Πιελ, πιελ, ζπλ.  

40. Δθ/θφο: Ίζνλ; 

41. Άγγεινο: 6 

42. Δθ/θφο: 2 θνξέο 4. 

24. Άγγεινο: 8.  

43. Λεσλίδαο: Γηαθσλψ κε ην πάλσ. 

44. Δθ/θνο: Γηαηί; 

45. Λεσλίδαο: Πιελ 2 θαη πιελ 4 θάλεη ζπλ 8. 

46. Δθ/θνο: πλ 8, λαη. Δπί -1; 

47. Λεσλίδαο: -8.  

48. Δθ/θνο: Ναη. Δπί +1, επί +1, επί +1, επί +1, επί +1; Πιελ επί ζπλ πάληα; Πφζα ζα έβγαδεο; 

49. Λεσλίδαο: Πιελ 8 επί πιελ 1, δελ θάλεη… ιάζνο. Άθεζε ην θπξία. 

50. Δθ/θνο: ρη, δελ ην αθήλσ. Να ην εμεγήζνπκε. Δίλαη -8. Πιελ επί ζπλ, πάληα ζα είλαη 

πιελ. 

51. Δθ/θνο: (+3)(+2)(+1)(+1). Κπξηαθή; πλ, επί ζπλ, επί ζπλ, επί ζπλ; 

52. Κπξηαθή: πλ.  

53. Δθ/θνο: Πάληα ζπλ. 3 επί 2; 

54. Κπξηαθή: 6. 

55. Δθ/θνο: Δπί 1, επί 1; 

56. Κπξηαθή: Έμη. 3 επί 2; 

57. Δθ/θνο: Χξαία.  ΘΕ
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Αθνχ νη καζεηέο αληηγξάςνπλ ηνπο θαλφλεο πνιιαπιαζηαζκνχ πεξηζζφηεξσλ απφ δχν 

ξεηνχο αξηζκνχο, πξνρσξνχλ ζηελ εθαξκνγή παξαδεηγκάησλ (βιέπε Δηθφλα 4.6). Γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πνιιαπιαζηαζκψλ, ε εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα αθνινπζήζνπλ ην 

κνληέιν επίιπζεο πνπ αθνινχζεζε ε ίδηα πξνεγνπκέλσο γηα λα ιχζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αζθήζεηο. Να εθαξκφδνπλ, δειαδή, ηνπο θαλφλεο δηαδηθαζηηθά (λα κεηξνχλ ηα αξλεηηθά 

πξφζεκα θαη αλ απηά είλαη πεξηηηφο αξηζκφο, ηφηε ην γηλφκελν έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην γηλφκελν παίξλεη ζεηηθφ πξφζεκν). Οπζηαζηηθά, δεηείηαη απφ ηνπο 

καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αλαινγηθφ ηξφπν ζθέςεο γηα λα απαληήζνπλ ζηηο αζθήζεηο. Σν 

θαηλφκελν ηεο αλαινγίαο γίλεηαη εκθαλέο ζε νιφθιεξν ην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην. Παξφιν 

πνπ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ αλαινγηθφ ζπιινγηζκφ γηα λα βξνπλ ηελ απάληεζε θαη λα 

θαηαιήμνπλ ζηελ νπζία ζε απηή δηαδηθαζηηθά, ε εθπαηδεπηηθφο εθιακβάλεη ηελ απάληεζε 

ησλ καζεηψλ σο δείρηε θαηαλφεζεο. 

 

   

Δηθόλα 4.6. Δθαξκνγή Παξαδεηγκάησλ γηα ηνπο Καλφλεο Πνιιαπιαζηαζκνχ Πεξηζζφηεξσλ 

Ρεηψλ Αξηζκψλ 
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Ρεηέο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο: Κιαζκαηηθή εμίζσζε 

 

Η έλλνηα ηεο εμίζσζεο  

Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο έλλνηεο ηεο Άιγεβξαο είλαη εθείλε ηεο εμίζσζεο. Οη εμηζψζεηο 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ 

ρσξψλ παγθνζκίσο. Καλέλα άιιν αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ δελ δηδάζθεηαη ηφζν φζν 

απηέο ζην επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη απηφ δηφηη ε εμίζσζε είλαη ε «νπζία», 

κε ηελ έλλνηα φηη απνηειεί ην θνηλφ ζηνηρείν κηαο νηθνγέλεηαο πξνβιεκάησλ (Καζηαλίδε, 

2011).  

χκθσλα κε ηνλ Oksuz (2007), εμίζσζε είλαη κηα ζρέζε πνπ εθθξάδεη ηελ ηδέα φηη νη 

δπν παξαζηάζεηο έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή θαη ζχκθσλα κε ηελ Vlassis (2002) είλαη κηα 

καζεκαηηθή παξάζηαζε πνπ εθθξάδεη ηελ ηζνδπλακία ησλ παξαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη 

εθαηέξσζελ ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο. Δάλ ζέινπκε λα δψζνπκε ινηπφλ ηνλ νξηζκφ ηεο 

εμίζσζεο, ζα πνχκε φηη είλαη κηα καζεκαηηθή δήισζε πνπ βεβαηψλεη ηελ ηζφηεηα δπν 

εθθξάζεσλ. Βέβαηα ππάξρεη θαη ε αδχλαηε κνξθή κηαο εμίζσζεο, φπνπ ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε νη εθθξάζεηο πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο, δε κπνξνχλ 

λα είλαη ίζεο. 

Οη καζεηέο γπκλαζίνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη ηελ αληίιεςε φηη νη εμηζψζεηο είλαη 

αιγφξηζκνη ππνινγηζκνχ. Οη Stacey θαη Mac Gregor (1997) επηζεκαίλνπλ ηξεηο θεληξηθέο 

αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη νη καζεηέο γηα ηελ έλλνηα ηεο εμίζσζεο: (α) θάπνηνη 

ζεσξνχλ ηηο εμηζψζεηο αιγφξηζκνπο κέζσ ησλ νπνίσλ θαηαιήγνπλ ζην δεηνχκελν 

απνηέιεζκα, δειαδή, ζεσξνχλ φηη εμίζσζε είλαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχκε γηα λα 

βξνχκε ηνλ άγλσζην, (β) άιινη πηζηεχνπλ φηη νη εμηζψζεηο είλαη έλαο ηξφπνο πεξηγξαθήο 

πξάμεσλ πνπ νδεγνχλ ζε θάπνην απνηέιεζκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εμίζσζε x+18=25, 

πεξηγξάθεη ην άζξνηζκα ελφο αξηζκνχ x κε ην 18, θαη (γ) ππάξρνπλ θαη θάπνηνη καζεηέο πνπ 

έρνπλ ηελ αληίιεςε φηη ε εμίζσζε απνηειεί κηα πεξηγξαθή βαζηθψλ ζρέζεσλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην εκβαδφλ ηεηξαγψλνπ πιεπξάο α: Δ=α². 

Έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ζηφρν λα εμεηάζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο φηαλ εηζάγνληαη ζηελ Άιγεβξα. Γηα παξάδεηγκα, νη αθνλίδεο θαη 

Γξακαιίδεο (2006) επεζήκαλαλ φηη νη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ζπλδένληαη κε κηα ζεηξά απφ 

ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ζπκβφισλ, φπσο είλαη ην επίπεδν αθαίξεζεο ησλ 

ηδεψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ, ε ππθλφηεηα ηνπ λνήκαηνο πνπ κεηαθέξνπλ, ε εμάξηεζε ηεο 
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ζεκαζίαο ηνπο απφ ηα ζχκβνια κε ηα νπνία γεηηνλεχνπλ θαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη θαηά ηε 

δηδαζθαιία ζην ρεηξηζκφ ηνπο, ρσξίο εζηίαζε ζηηο αιγεβξηθέο ηδέεο πνπ αλαπαξηζηνχλ. 

Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο δπζθνιίεο, σζηφζν, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ 

επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ αθνξά ηε ζεκαζία ηνπ ζπκβφινπ «=». πρλά, θαη ιφγσ ηεο εκπεηξίαο 

ηνπο ζηελ αξηζκεηηθή, νη καζεηέο εθιακβάλνπλ ην «=» σο έλα ζεκάδη γηα «λα θάλεηο θάηη» 

θαη ζπρλά «λα δψζεηο ηελ απάληεζε, έλαλ αξηζκφ» θαη φρη σο ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο 

κεηαμχ ηνπ δεμηνχ θαη ηνπ αξηζηεξνχ ζθέινπο. Απηή ε αληίιεςε ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο 

δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε θαη ζην ρεηξηζκφ ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο εμίζσζεο, 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζή ηεο. χκθσλα κε ηνπο Cortes, Vergnaud θαη Kavafian 

(1990), ην ζχκβνιν «=» κπνξεί λα ιακβάλεη ηηο εμήο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο: (α) δίλεη έλα 

απνηέιεζκα, (β) ηζνδπλακία, (γ) ηαπηφηεηα, θαη (δ) πξνζδηνξηζκφο. 

Άιιεο έξεπλεο (π.ρ. Kieran, 1992) απνθάιπςαλ φηη ζπρλά νη καζεηέο είηε αθνινπζνχλ 

άιιεο κεζφδνπο επίιπζεο κηαο εμίζσζεο, πνπ έρνπλ κηθξή εκβέιεηα είηε πηνζεηνχλ ηελ ηππηθή 

κέζνδν, σζηφζν, εξγάδνληαη κεραληθά, ρσξίο λα αληηιακβάλνληαη ηνπο ρεηξηζκνχο πνπ 

εθηεινχλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ζχληνκα νδεγνχληαη ζε αδηέμνδν. Σα απνηειέζκαηα 

ηέηνησλ εξεπλψλ ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη νη καζεηέο πνπ θαηαλννχλ θαη εθαξκφδνπλ κε 

επηηπρία ηελ ηππηθή κέζνδν έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ εμίζσζε σο κηα θαηάζηαζε «ηζνξξνπίαο» 

κεηαμχ δχν πνζνηήησλ (MacGregor & Stacey, 1998). 

 

Ρεηέο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο: Κιαζκαηηθή εμίζσζε: Αλάιπζε πξώηνπ 

καζήκαηνο 

Ζ επφκελε αλάιπζε αθνξά ηελ «Κιαζκαηηθή εμίζσζε» ζηε Γ΄ γπκλαζίνπ. Απηφ είλαη ην 

πξψην κάζεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, φπνπ ε εθπαηδεπηηθφο εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηε 

λέα έλλνηα. Πξηλ ηελ εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ε εθπαηδεπηηθφο θνηλνπνηεί γξαπηψο ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ηα επεμεγεί (βιέπε Δηθφλα 4.7). Σν κάζεκα 

μεθηλά κε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο θαη αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα, εμάζθεζε θαη εθαξκνγή 

ηεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ καζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ νινκέιεηα κέζσ 

εξσηαπαληήζεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο 

γίλεηαη απηφ-αμηνιφγεζε κε ηε ρξήζε θαξηψλ εμφδνπ (3-2-1). ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο, ε εθπαηδεπηηθφο δεηά ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο καζεηέο λα επεμεγήζνπλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο θαη λα εθθξάζνπλ ηπρφλ απνξίεο ή παξαλνήζεηο πνπ έρνπλ. Σν κάζεκα έρεη 

δηάξθεηα 80 ιεπηά. ΘΕ
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Δηθόλα 4.7. ηφρνη Μαζήκαηνο θαη Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο γηα ηελ «Κιαζκαηηθή εμίζσζε» 

 

Δπεηζόδην 1: Αλαινγία 

Ζ εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ηνλ ζηφρν ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ. Γηαβάδνπλ ζηελ νινκέιεηα ηνλ καζεζηαθφ ζηφρν θαη επεμεγνχλ βήκα πξνο βήκα 

θάζε θξηηήξην επηηπρίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε θαη 

επεμήγεζε ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο, αλαθαιψληαο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο θαηλνχξηαο γλψζεο. ηε ζπλέρεηα, ε εθπαηδεπηηθφο 

πξνρσξεί ζε έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο θιαζκαηηθήο εμίζσζεο κε ηε βνήζεηα ησλ 

καζεηψλ (ζει. 107, άζθεζε 8ε), αθνινπζψληαο βήκα πξνο βήκα ηα θξηηήξηα επηηπρίαο, ηα 

νπνία είλαη νπζηαζηηθά ηα ζηάδηα επίιπζεο κηαο θιαζκαηηθήο εμίζσζεο («Πάκε λα δνύκε έλα 

παξάδεηγκα. Θέισ λα θνηηάμεηε ζην παξάδεηγκα ηα ζηάδηα πνπ ζα θάλνπκε γηα λα ιύζνπκε κηα 

θιαζκαηηθή εμίζσζε.»). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε εθπαηδεπηηθφο δέρεηαη ηελ απάληεζε ησλ 

καζεηψλ σο δείρηε θαηαλφεζεο, παξφιν πνπ ε ζθέςε ηνπο βαζίδεηαη ζε αλαινγηθή ρξήζε 

(κίκεζε) ησλ ζηαδίσλ (δηαδηθαζηηθά) επίιπζεο ηεο θιαζκαηηθήο εμίζσζεο. Έηζη, ην 

θαηλφκελν ηεο αλαινγίαο γίλεηαη εκθαλέο κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

 

Δπεηζόδην 2: Αλαινγία  

1. Μαξηαιέλα: Να πξνρσξήζνπκε παξαθάησ; 

2. Δθ/θνο: Ναη. Να ζαο πσ κε πνηα άζθεζε λα πξνρσξήζεηε φηαλ ηειεηψζεηε. Θέισ λα πάηε 

ζηε ζειίδα 107, ηελ 8δ, Μαξηαιέλα. 

Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ζηνπο καζεηέο φηη φζνη ηειεηψλνπλ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζην 

επφκελν παξάδεηγκα, ην νπνίν γξάθεη ζηνλ πίλαθα (ζει. 107, άζθεζε 8δ), ψζηε λα 

εθαξκφζνπλ ηελ θαηλνχξηα γλψζε. Οπζηαζηηθά, νη καζεηέο θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
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αλαινγηθφ ζπιινγηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ ηελ επφκελε εμίζσζε. ε απηφ ην 

επεηζφδην ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νξηαθά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο αλαινγίαο. 

 

Δπεηζόδην 3: Αλαινγία 

Ζ εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ηνλ ζηφρν ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ. Γηαβάδνπλ ζηελ νινκέιεηα ηνλ καζεζηαθφ ζηφρν θαη επεμεγνχλ βήκα πξνο βήκα 

θάζε θξηηήξην επηηπρίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε θαη 

επεμήγεζε ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο, αλαθαιψληαο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο θαηλνχξηαο γλψζεο. ηε ζπλέρεηα, ε εθπαηδεπηηθφο 

πξνρσξεί ζε έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο θιαζκαηηθήο εμίζσζεο κε ηε βνήζεηα ησλ 

καζεηψλ (ζει. 107, άζθεζε 8ε), αθνινπζψληαο βήκα πξνο βήκα ηα θξηηήξηα επηηπρίαο, ηα 

νπνία είλαη νπζηαζηηθά ηα ζηάδηα επίιπζεο κηαο θιαζκαηηθήο εμίζσζεο («Πάκε λα δνύκε έλα 

παξάδεηγκα. Να ηειεηώζσ ην παξάδεηγκα, όκσο, θαη κεηά λα ιύλνπκε ζηάδην-ζηάδην, λα ην 

δνύκε καδί. Όια ηα ζηάδηα.»). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε εθπαηδεπηηθφο δέρεηαη ηελ απάληεζε 

ησλ καζεηψλ σο δείρηε θαηαλφεζεο, παξφιν πνπ ε ζθέςε ηνπο βαζίδεηαη ζε αλαινγηθή 

ρξήζε (κίκεζε) ησλ ζηαδίσλ (δηαδηθαζηηθά) επίιπζεο ηεο θιαζκαηηθήο εμίζσζεο. Έηζη, ην 

θαηλφκελν ηεο αλαινγίαο γίλεηαη εκθαλέο κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  Καηά ηελ 

επίιπζε ηεο εμίζσζεο παξαηεξείηαη επίζεο, ζε έληνλν βαζκφ, ην θαηλφκελν Topaze. Σα 

ζπγθεθξηκέλα επεηζφδηα αλαιχνληαη πην θάησ. 

 

Δπεηζόδην 4: Topaze 

1. Δθ/θνο: Ζ εμίζσζε πνπ πξνέθπςε πνηνχ βαζκνχ είλαη; Αληξέα; 

2. Αληξέαο: Β. 

3. Δθ/θνο: Β΄. Λνηπφλ, γηα λα ιχζνπκε κηα εμίζσζε Β βαζκνχ πνηα ήηαλ ε δηαδηθαζία 

αθνινπζνχζακε; Β βαζκνχ εμίζσζε, ζπκάζηε; Γηα λα επηιχζνπκε κία εμίζσζε Β βαζκνχ, 

θαη αλσηέξνπ Β, ηη θάλνπκε; Λνηπφλ, λα ην ζέζσ δηαθνξεηηθά. Θα ρσξίδαηε γλσζηνχο απφ 

αγλψζηνπο;  

4. Μαζεηέο: ρη. 

5. Δθ/θνο: ρη. Δθείλν, πνχ ην αθνινπζνχκε; ε πνηα εμίζσζε; 

6. Μαζεηήο: Πξψηνπ. 

7. Δθ/θνο: Α βαζκνχ. Μπξάβν. Λνηπφλ, ηη ζα θάλνπκε;  

8. Μαζεηήο: Πξνηεξαηφηεηα. 

9. Δθ/θνο: Πξνηεξαηφηεηα;  

10. Μαζεηήο: Ναη. 

11. Δθ/θφο: ρη, ήδε θάλακε ηελ πξνηεξαηφηεηα, πξάμεηο... Γηα λα ηε ιχζνπκε ηη ζα θάλνπκε; 

Γηψξγν; 

12. Γηψξγνο: [φρη θαηαλνεηφ] 

13. Δθ/θφο: Ναη. Να θάλνπκε αλαγσγή νκνίσλ φξσλ. Μεηά; 
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14. Γηψξγνο: [παχζε] 

15. Δθ/θφο: Να ηελ θάλνπκε. 5ς²-2ς², 3ς²-6ς= 2ς²-8ς.  

Οη καζεηέο θαινχληαη λα επηιχζνπλ κηα εμίζσζε Β βαζκνχ, ηελ νπνία έρνπλ δηδαρηεί ζην 

παξειζφλ. Χζηφζν, θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, παξά ηηο ζαθείο θαη 

θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Έηζη, ε εθπαηδεπηηθφο επηιχεη ηελ εμίζσζε, 

δίλνληαο έηνηκε ηελ απάληεζε ζηνπο καζεηέο. Σν γεγνλφο φηη ε ίδηα ε εθπαηδεπηηθφο απαληά 

γηα ινγαξηαζκφ ησλ καζεηψλ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ Topaze. 

 

Δπεηζόδην 5: Topaze 

1. Δθ/θνο: Λνηπφλ, κεηά; Γηα λα ηε ιχζνπκε; 

2. Γηψξγνο: Σν 6ς λα πάεη απφ ηελ άιιελ… 

3. Δθ/θνο: Μφλν ην 6ς? 

4. Γηψξγνο: Καη ην 2ς² απφ ηελ άιιε. 

5. Δθ/θνο: Ραθαέια;  

6. Ραθαέια: 3ς²+6ς; 

7. Δθ/θφο: Λνηπφλ, ηη πξέπεη λα ην θάλνπκε γηα λα ιπζεί ε εμίζσζε Β βαζκνχ; Γελ ζπκάζηε 

θαλέλαο; 

8. Μαζεηήο: Να ρσξίζνπκε γλσζηνχο απφ αγλψζηνπο; 

9. Δθ/θφο: Δίπακε φηη δελ κπνξνχκε. Μφλν ζηνπ Α βαζκνχ ρσξίδνπκε γλσζηνχο απφ 

αγλψζηνπο. Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε; 

10. Μαζεηέο: [παχζε] 

11. Δθ/θφο: Λνηπφλ. Θα κεδελίζνπκε. Θα θέξνπκε φινπο ηνπο φξνπο αξηζηεξά θαη ζα 

βάινπκε ίζνλ κε; 

12. Μαζεηέο: Μεδέλ. 

13. Δθ/θφο: Μεδέλ. 

Οη καζεηέο ζπλερίδνπλ ηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο Β βαζκνχ, εμαθνινπζψληαο λα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. Οη ίδηνη θαίλεηαη λα κελ ζπκνχληαη ηε δηαδηθαζία επίιπζεο, έηζη ε 

εθπαηδεπηηθφο επηιχεη ηελ εμίζσζε δίλνληαο ε ίδηα ηελ απάληεζε ζηνπο καζεηέο. Γηα άιιε 

κηα θνξά, βιέπνπκε ην θαηλφκελν Topaze λα εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. 

 

Δπεηζόδην 6: Αλαινγία 

1. Δθ/θφο: Θα βάισ αθφκα έλα παξάδεηγκα, γηα λα ζπλερίζνπλ θάπνηνη ζπκκαζεηέο ζαο πνπ 

ηειείσζαλ. 

1. Δθ/θφο: Λνηπφλ, φπνηνο λνκίδεη φηη κπνξεί λα ην μεθηλήζεη, λα ην μεθηλήζεη. 

Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ζηνπο καζεηέο φηη φζνη ηειεηψλνπλ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζην 

επφκελν παξάδεηγκα, ην νπνίν γξάθεη ζηνλ πίλαθα (ζει. 107, άζθεζε 8δ), ψζηε λα 

εθαξκφζνπλ ηελ θαηλνχξηα γλψζε. Οπζηαζηηθά, νη καζεηέο θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

αλαινγηθφ ζπιινγηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ ηελ επφκελε εμίζσζε. ε απηφ ην 

επεηζφδην ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νξηαθά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο αλαινγίαο. 
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Δπεηζόδην 7: Αλαινγία 

1. Δθ/θφο: Λνηπφλ, μεθηλήζηε ηελ θαη φπνηνο έρεη απνξίεο ξσηάηε. Πεο κνπ. Χξαία. Κνίηαμε 

ηα ζηάδηα θαη μεθίλα. Πξψην ζηάδην. Ση ιέεη; Βξίζθσ ην ΔΚΠ ησλ παξνλνκαζηψλ. Αλ 

ρξεηάδεηαη παξαγνληνπνίεζε ηελ θάλνπκε. Λνηπφλ. Άξα, πξέπεη λα ειέγμεηο; Πνηνπο; 

2. Ραθαέια: [παχζε] 

3. Δθ/θφο: Σνπο παξνλνκαζηέο ζνπ. Αλ ρξεηάδνληαη παξαγνληνπνίεζε. Υξεηάδνληαη; 

4. Ραθαέια: Ναη, απηφο. 

5. Δθ/θφο: Πνίνο; Κάλε ην. 

Ζ καζήηξηα θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο 

θαη ε εθπαηδεπηηθφο, γηα λα ηε βνεζήζεη δεηά απφ απηήλ λα θνηηάμεη ηα ζηάδηα επίιπζεο κηαο 

θιαζκαηηθήο εμίζσζεο θαη λα μεθηλήζεη. Μάιηζηα, ε ίδηα ε εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη ζηε 

καζήηξηα ην πξψην ζηάδην θαη ηελ παξνηξχλεη λα ην εθαξκφζεη. ηελ νπζία, θαιεί ηε 

καζήηξηα λα βαζηζηεί ζηνλ αλαινγηθφ ζπιινγηζκφ θαη ζεσξεί φηη απηφο ν αλαινγηθφο ηξφπνο 

ζθέςεο είλαη έλαο δείρηεο θαηαλφεζεο.  

 

Δπεηζόδην 8: Topaze 

1. Δθ/θφο: Άξα Γηψξγν κνπ, αθνχ –ρ ίζνλ -8; Πφζα ζα είλαη ην ρ; 

2. Γηψξγνο: Οθηψ. 

3. Δθ/θφο: Γηαηξνχκε κε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ αγλψζηνπ. Πνηνο είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπ 

αγλψζηνπ; 

4. Γηψξγνο: Μεδέλ; 

5. Δθ/θφο: πληειεζηήο ηνπ αγλψζηνπ. Πνηνο είλαη;  

6. Γηψξγνο: Σν έλα. 

7. Δθ/θφο: Σν πιελ έλα. 

8. Γηψξγνο: Ναη, ην πιελ έλα. 

9. Δθ/θφο: Λνηπφλ. Γηαηξνχκε κε ην πιελ έλα, ν ζπληειεζηήο πνπ είλαη κπξνζηά απφ ηνλ 

άγλσζην. Γηά πιελ έλα, δηά πιελ έλα, γηα λα θχγνπκε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ αγλψζηνπ. 

Άληε δηαίξεζε.  

10. Γηψξγνο: [γξάθεη] 

11. Δθ/θφο: Πιελ έλα. Ίζνλ… 

12. Γηψξγνο: [γξάθεη] 

13. Δθ/θφο: Μάιηζηα. Άξα, ρ ίζνλ νθηψ. 

Ο καζεηήο επηιχζεη ηελ εμίζσζε ζηνλ πίλαθα. Φηάλεη, ινηπφλ ζην ζεκείν φπνπ -ρ=-8 θαη 

δπζθνιεχεηαη λα βξεη πφζα ζα είλαη ην ρ. Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ζε απηφλ φηη πξέπεη λα 

δηαηξέζεη κε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ αγλψζηνπ, δείρλνληάο ηνπ ε ίδηα ηνλ ζπληειεζηή ηνπ 

αγλψζηνπ. Έπεηηα, ηνλ θαζνδεγεί εμεγψληαο ηνπ αθξηβψο ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη 

γηα λα θηάζεη ζηε ιχζε. Σαπηφρξνλα, ηνπ επηδεηθλχεη ζηνλ πίλαθα πψο λα πξνρσξήζεη. Σν 

θαηλφκελν Topaze είλαη έληνλν ζην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην, εθφζνλ ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη 

έηνηκεο απαληήζεηο ζηνλ καζεηή πνπ δπζθνιεχεηαη. 
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Δπεηζόδην 9: Topaze 

1. Δθ/θφο: Θέιεηο λα καο πξνζζέζεηο θάηη; 

2. Γηψξγνο: [παχζε] 

3. Δθ/θφο: ηε ιχζε πνπ βξήθεο…; 

4. Γηψξγνο: Απνξξίπηεηαη; 

5. Δθ/θφο: Γηαηί λα απνξξίπηεηαη; Απφ πνχ πξέπεη λα ειέγμσ αλ απνξξίπηεηαη ή φρη; 

6. Γηψξγνο: [φρη θαηαλνεηφ] 

7. Δθ/θφο: Γηα λα ηε δερηνχκε ή λα ηελ απνξξίςνπκε, ηη, πνχ πξέπεη λα ειέγμνπκε; ε 

πνηνπο;  

8. Γηψξγνο: ην… 

9. Δθ/θφο: ηνπο πεξηνξηζκνχο. 

10. Γηψξγνο: Ναη. 

11. Δθ/θφο: Δίλαη θάπνηα απφ απηέο ηηο δχν ιχζεηο; 

12. Γηψξγνο: [παχζε] 

13. Δθ/θφο: Να καο πεη θάπνηνο άιινο. Θα ηελ απνξξίςνπκε ηε ιχζε καο;  

14. Γηάλλε: ρη. 

15. Δθ/θφο: Γηαηί Γηάλλε; 

16. Γηάλλε: Γελ είλαη θάπνηα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο καο. 

17. Δθ/θφο: Μάιηζηα. Γελ είλαη θάπνηα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο καο. Άξα, είλαη δερηή. 

Δληάμεη; Γξάθνπκε δερηή… θαη ηειεηψλεη. 

Ο καζεηήο θηάλεη ζην ηειεπηαίν ζηάδην επίιπζεο ηεο θιαζκαηηθήο εμίζσζεο, φπνπ πξέπεη λα 

δερηεί ή λα απνξξίςεη ηε ιχζε πνπ βξήθε. Χζηφζν, πάιη θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη 

δπζθνιίεο. Ζ εθπαηδεπηηθφο ηφηε, κε εξσηήζεηο θαη δεηθηηθέο ρεηξνλνκίεο δίλεη ζρεδφλ έηνηκεο 

ηηο απαληήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ καζεηή. Δπίζεο, δίλεη ηνλ ιφγν ζε θάπνηνλ άιινλ καζεηή, 

ν νπνίνο απαληά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ καζεηή. Έηζη, ην θαηλφκελν Topaze γίλεηαη εκθαλέο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην. 

 

Ρεηέο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο: Κιαζκαηηθή εμίζσζε: Αλάιπζε δεύηεξνπ 

καζήκαηνο 

Απηφ είλαη ην δεχηεξν κάζεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα φπνπ γίλεηαη εμάζθεζε ηεο έλλνηαο, 

θπξίσο κέζσ ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. Αξρηθά, γίλεηαη δηφξζσζε 

ησλ εξγαζηψλ πνπ είραλ νη καζεηέο γηα ην ζπίηη. Έπεηηα, ε εθπαηδεπηηθφο επηιχεη ηπρφλ 

απνξίεο ησλ καζεηψλ γηα ηε δηαδηθαζία επίιπζεο κηαο θιαζκαηηθήο εμίζσζεο. Σν πξψην κηζφ 

κέξνο ηνπο καζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ νινκέιεηα κέζσ εξσηαπαληήζεσλ, ελψ ην 

δεχηεξν κηζφ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη επηπιένλ 

θχιιν εξγαζίαο γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο. ην ηέινο, 

δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ απηφ-αμηνιφγεζε κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. 

ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ε εθπαηδεπηηθφο δεηά ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο καζεηέο λα ΘΕ
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επεμεγήζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη λα εθθξάζνπλ ηπρφλ απνξίεο ή παξαλνήζεηο πνπ έρνπλ. 

Σν κάζεκα έρεη δηάξθεηα 40 ιεπηά. 

 

Δπεηζόδην 10: Topaze  

Σν επεηζφδην πνπ πεξηγξάθεηαη πην θάησ, πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζίαο ηεο ηερληθήο 

ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο 

αηνκηθά, πξνηνχ νη καζεηέο αληαιιάμνπλ ηα θχιια εξγαζίαο ηνπο (βιέπε Δηθφλα 4.8), γηα λα 

αμηνινγήζεη ν έλαο ηνλ άιινλ. 

 

 

Δηθόλα 4.8. Φχιιν εξγαζίαο γηα ηελ Σερληθή ηεο Δηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ Μαζεηψλ ζην 

Μάζεκα ηεο Κιαζκαηηθήο Δμίζσζεο ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 

1. Φνίβνο: Κπξία, γηαηί 6ς²; 

2. Δθ/θφο: Γηαηί 2ς επί 3ς, είλαη 6ς ζηε δεπηέξα.  

ε απηφ ην επεηζφδην, ν καζεηήο εθθξάδεη κηα απνξία ζρεηηθά κε έλα ζεκείν ζηελ εμίζσζε 

πνπ επηιχεη θαη ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη έηνηκε ηελ απάληεζε ζηνλ καζεηή, ρσξίο λα ηνλ 

πξνβιεκαηίζεη θαη λα ηνλ αθήζεη λα ζθεθηεί απφ κφλνο ηνπ πψο πξνέθπςε απηφ πνπ ηελ 

ξψηεζε. Με απηή ηε ζηάζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ, παξαηεξνχκε ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

Topaze ζην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην. 
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Γσλία: ρέζεηο Γσληώλ: Αλάιπζε δεύηεξνπ καζήκαηνο 

Πην θάησ, παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε δχν απνζπαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ έλλνηα ηεο 

«Γσλίαο» ζηελ Α΄ γπκλαζίνπ θαη εηδηθφηεξα, νη «ρέζεηο Γσληψλ» (θαηαθνξπθήλ γσλίεο, 

επζεία γσλία, πιήξεο γσλία, ζπκπιεξσκαηηθέο θαη παξαπιεξσκαηηθέο γσλίεο). Απηφ είλαη ην 

δεχηεξν κάζεκα ζηελ ελφηεηα ηεο «Γσλίαο», φπνπ γίλεηαη εμάζθεζε ηεο έλλνηαο. Ζ εηζαγσγή 

θαη δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξνεγνχκελν κάζεκα. ε απηφ ην 

κάζεκα, γίλεηαη αξρηθά ε δηφξζσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ είραλ νη καζεηέο γηα ην ζπίηη. Έπεηηα, 

ε εθπαηδεπηηθφο επηιχεη ηπρφλ απνξίεο ησλ καζεηψλ γηα ηηο ζρέζεηο ησλ γσληψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα, πξνρσξνχλ ζε πεξαηηέξσ εμάζθεζε ηεο έλλνηαο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

καζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ νινκέιεηα κέζσ εξσηαπαληήζεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

κφλν ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο δίλνληαη νη θάξηεο εμφδνπ, ζηηο νπνίεο 

νη καζεηέο θαινχληαη λα ιχζνπλ κία άζθεζε, ψζηε λα δνζεί αλαηξνθνδφηεζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο θαηλνχξηαο έλλνηαο. 

ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ε εθπαηδεπηηθφο δεηά ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο καζεηέο λα 

επεμεγήζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Σν κάζεκα έρεη δηάξθεηα 80 ιεπηά.  

 

Δπεηζόδην 1: Topaze 

1. Δθ/θφο: Αθνχσ Μαξίλν. Ση παξαηεξψ γη‘ απηέο ηηο γσληέο; Ση είπακε;  

2. Μαξίλνο: Δίλαη θαηαθνξπθήλ. 

3. Δθ/θφο: Δίλαη θαηαθνξπθήλ γηαηί έρνπλ κία θνηλή θνξπθή θαη βαζηθά έρσ ηηο αληηθείκελεο 

εκηεπζείεο. Δίπακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά φηη νη αληηθείκελεο εκηεπζείεο ζεκαίλεη φηη 

μεθηλνχλ απφ απηή ηελ θνξπθή θαη πεγαίλεη πάλσ ε κία θαη απφ ηελ θνξπθή πεγαίλεη 

θάησ. Απφ ηελ θνξπθή πεγαίλεη πάλσ θαη απφ ηελ θνξπθή ζπλερίδεη αθξηβψο απέλαληη. 

Απηέο είλαη νη αληηθείκελεο εκηεπζείεο. Δληάμεη; Άξα, επεηδή είλαη ζαλ λα δεκηνπξγνχλ 

αξρή κε δχν επζείεο ηηο ίδηεο, βιέπεηε; Οη γσλίεο πνπ είλαη αθξηβψο απέλαληη ε κία απφ 

ηελ άιιε, ιέγνληαη; 

4. Μαξίλνο: Καηαθνξπθήλ. 

5. Δθ/θφο: Καηαθνξπθήλ. Άξα, 3ρ ίζνλ;  

6. Μαξίλνο: Κπξία, εγψ έθαλα θάηη δηαθνξεηηθφ. 

7. Δθ/θφο: Άζε ην ηψξα. 3ρ ίζνλ 75. Δίλαη ίζεο θαη ηηο ιέσ είπακε; 

8. Μαξίλνο: Καηαθνξπθήλ.  

9. Δθ/θφο: Βιέπεηε; Οη θαηαθνξπθήλ δελ ζέινπλ εμίζσζε. Δίλαη νη κφλεο πνπ δελ ζέινπλ 

εμίζσζε επεηδή είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο, άξα;  

10. Μαζεηήο: Κπξία αλ είλαη θαη νη άιιεο δχν θαηαθνξπθήλ; 

11. Δθ/θφο: Ναη, αιιά απηέο ζέισ. Καη απηέο είλαη θαηαθνξπθήλ, αιιά δελ ζέισ νχηε ηε κία 

νχηε ηελ άιιε. Μεηά ζα θάλσ άζθεζε θαη ζα ηηο ζέισ. Γηα λα βξσ ην ρ; 

12. Μαξίλνο: Θα θάλνπκε δηά 3… 

13. Δθ/θφο: Ναη… 

14. Μαξίλνο: Καη γίλεηαη… 

15. Δθ/θφο: Σν 3 ζην 7 πφζεο θνξέο πεγαίλεη; 
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16. Μαξίλνο: 2 

17. Δθ/θφο: Καη κέλεη;  

18. Μαξίλνο: 1   

19. Δθ/θφο: Σν 3 ζην 15; 

20. Μαξίλνο: 5 

21. Δθ/θφο: 5. Καη βγαίλεη 25. Ση έθαλεο; Έθαλεο ην 360; 

22. Μαξίλνο: Έθαλα 75 δηά 3ρ… 

23. Δθ/θφο: ρη, φρη. Απηφ. Γελ ζέισ ζηηο θαηαθνξπθήλ λα ρξεζηκνπνηείηε ην 360. ηηο 

θαηαθνξπθήλ λα ρξεζηκνπνηείηε «νη απέλαληη ίζεο» θαη ζα ην δείηε ζε ιίγν φηαλ είλαη 

δίπια δηπιά είλαη παξαπιεξσκαηηθέο. Σν θάλακε θαη ζην πξνεγνχκελν κάζεκα.     

24. Κπξηαθή: Δγψ βξήθα 35.  

25. Δθ/θφο: ρη, είλαη 25. Έθαλεο 75 δηά 3; 

26. Κπξηαθή: Έθαλα 3ρ ίζνλ 75 ζπλ 180… 

27. Δθ: Γελ έρεη κέζα 180, φρη. Κπξηαθή είλαη θαηεπζείαλ, 3ρ ίζνλ 75
ν
. Δίλαη ίζεο, δηαηξψ κε 

ην 3 θαη ρ ίζνλ 25.  

ε απηφ ην επεηζφδην, γίλεηαη δηφξζσζε ηεο άζθεζεο 6δ (ζει. 24, βηβιίν καζεηή, βιέπε 

Δηθφλα 4.9), φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα ππνινγίζνπλ ηελ ηηκή ηνπ ρ. Ο Μαξίλνο δίλεη ηελ 

ηηκή ηνπ ρ, εθφζνλ εμεγεί ηελ εμίζσζε πνπ έθαλε γηα λα ππνινγίζεη ηελ ηηκή ηνπ ρ. Ζ 

Κπξηαθή, φκσο, αλαθέξεη φηη βξήθε δηαθνξεηηθή ηηκή γηα ην ρ. Ζ ίδηα, πξνζπαζεί λα εμεγήζεη 

ζηελ εθπαηδεπηηθφ πψο ππνιφγηζε ηελ ηηκή ηνπ ρ, ελψ ε εθπαηδεπηηθφο ηελ δηαθφπηεη θαη ηεο 

εμεγεί εθείλε πψο έπξεπε λα εξγαζηεί γηα λα βξεη ηελ ηηκή ηνπ ρ. Οπζηαζηηθά, ε 

εθπαηδεπηηθφο δίλεη έηνηκε ηελ απάληεζε ζηε καζήηξηα, θάλνληαο έηζη εκθαλέο ην θαηλφκελν  

Topaze ζην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην. 

 

 

Δηθόλα 4.9. Άζθεζε 6δ απφ ηε ειίδα 24 απφ ην Βηβιίν ηνπ Μαζεηή Α΄ Γπκλαζίνπ γηα ηηο 

ρέζεηο Γσληψλ 

 

Δπεηζόδην 2: Αλαινγία 

1. Δθ/θφο: Θέισ ηα επηρεηξήκαηα ζαο. Δίλαη πιήξεο ή θαηαθνξπθήλ, λαη ή φρη θαη γηαηί, 

Κσλζηαληίλε; 

2. Κσλζηαληίλνο: Δγψ ηα βξίζθσ κέζα ζην κπαιφ κνπ δελ… 

3. Δθ/θφο: Δληάμεη, πεο κνπ αλ είλαη πιήξεο ή θαηαθνξπθήλ θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε. 

4. Κσλζηαληίλνο: Δίλαη πιήξεο λνκίδσ; ΘΕ
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5. Δθ/θφο: Μελ κε ξσηάο, εζχ ζα κνπ απαληήζεηο. Δγψ ξψηεζα, εζχ απαληάο. Ση πηζηεχεηο; 

Ση ςεθίδεηο; Πιήξεο ή θαηαθνξπθήλ;  

6. Κσλζηαληίλνο: Πιήξεο. 

7. Δθ/θφο: Πιήξεο. Άιινο; Πνηνο ζέιεη λα ςεθίζεη; Πιήξεο ή θαηαθνξπθήλ; 

8. Μαζ: Καηαθνξπθήλ. 

9. Δθ/θφο: Άιινο, Άληξεα; 

10. Μαζ: Καηαθνξπθήλ. 

11. Δθ/θφο: 2-1 νη θαηαθνξπθήλ. Μειίλα; 

12. Μαζ: Καηαθνξπθήλ. 

13. Δθ/θφο: 3-1. 

14. Μαζ: Καηαθνξπθήλ. 

15. Δθ/θφο: 4-1. 

16. Μαζ: Καηαθνξπθήλ. 

17. Δθ/θφο: 5-1. Γηάλλε; 

18. Μαζ: Καηαθνξπθήλ. 

19. Δθ: 6-1.  

20. Μαζ: Καηαθνξπθήλ. 

21. Δθ/θφο: 7. Ση λνκίδεηο; 

22. Μαζ: Καηαθνξπθήλ. 

23. Δθ/θφο: 8. Χξαία, απφ φζνπο ςήθηζαλ θαηαθνξπθήλ, γηαηί είλαη θαηαθνξπθήλ θαη φρη 

πιήξεο; Γελ θαηάιαβα. Με ην λα κνπ ιέηε θαηαθνξπθήλ θαη φρη πιήξεο, κε ην λα 

ςεθίδεηε ν έλαο ηνλ άιινλ; Γελ μέξσ. Μαξίλν; 

24. Μαξίλνο: Δπεηδή ην 50
ν
 είλαη απέλαληη απφ ην σ.  

25. Δθ/θφο: Χξαία. 

26. Μαξίλνο: Γελ μέξσ πψο λα ην εμεγήζσ. 

27. Δθ/θφο: Άιινο, βνήζεηα ηνπ θνηλνχ.; 

28. Ηθηγέλεηα: Δίλαη θαηαθνξπθήλ γηαηί ε γξακκή απφ ην έλα κηζφ ζπλερίδεηαη θαη πεγαίλεη 

ζην άιιν κηζφ. Γελ έρεη θάπνηα γξακκή πνπ λα μεθηλά απφ ην έλα κηζφ θαη λα κελ 

ζπλερίδεη ζην άιιν. 

29. Δθ/θφο: Μάιηζηα. Να βάδεηε ην ζηπιφ ζαο. Ζ γξακκή ζπλερίδεη ίζηα, επζεία, απέλαληη. 

Γξακκή ζπλερίδεη ίζηα, επζεία, απέλαληη. Γξακκή ίζηα, επζεία, απέλαληη. Γξακκή ίζηα, 

επζεία, απέλαληη. Σν είδαηε; Άξα, έρσ θαηαθνξπθήλ γσλίεο ζίγνπξα. Δληάμεη; Σψξα, 

πνηεο κε πνηεο; Διίδα. 

30. Διίδα: Σν 50
ν
 κε ην σ. 

31. Δθ/θφο: Σν 50
ν
 κε ην σ. Πψο ην θαηάιαβεο;  

32. Διίδα: Δπεηδή ε γξακκή… 

33. Δθ/θφο: Αλ πάξσ απηή ηε γξακκή… 

34. Διίδα: Καη ηελ άιιε απφ θάησ ηεο… 

35. Δθ/θφο: Μάιηζηα. Καη ηελ απφ θάησ ηεο, απηέο πνπ θιείλνπλ κέζα ηνπο ην 50
ν
… πνηα 

άιιε γσλία θιείλνπλ κέζα ηνπο;  

36. Διίδα: Σελ σ. 

37. Δθ/θφο: Σελ σ, ηελ βιέπεηε; Μεηαμχ ηεο θφθθηλεο θαη ηεο πξάζηλεο είλαη ην 50
ν
. Άξα, 

εδψ απέλαληη πνηα άιιε είλαη κεηαμχ ηεο θφθθηλεο θαη ηεο πξάζηλεο; Σν σ. Σν είδαηε; 

Άξα Διίδα; σ ίζνλ; 

38. Διίδα: 50
ν
 

39. Δθ/θφο: Γηαηί; 

40. Διίδα: Δπεηδή… 

41. Δθ/θφο: Καηαθνξπθήλ ην γηαηί. Σν γηαηί είλαη ε δηθαηνιφγεζε, ε ιεμνχια. Καηαθνξπθήλ. 

Βιέπεηο άιιεο θαηαθνξπθήλ; 
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42. Παλαγηψηεο: Κπξία, πεηξάδεη λα κελ ηα γξάθσ απφ θάησ θαη λα ηα γξάθσ ζην ζρήκα; 

43. Δθ/θφο: Ναη. 

44. Παλαγηψηεο: Πεηξάδεη; 

45. Δθ/θφο: Να γξάθεηο ηελ απάληεζε ζην ζρήκα, αιιά απφ θάησ έηζη θαη αηηηνιφγεζε.  

46. Διίδα: ς ίζνλ 60° 

47. Δθ/θφο: Μάιηζηα, κεηά κεηαμχ ηεο πξάζηλεο θαη ηεο επζείαο πνπ έρεηε θάησ… είλαη 

απηέο. Ζ ς είλαη ίζν κε  ηελ  60
ν
. Άξα, ς ίζνλ 60

ν
 γηαηί είλαη…; 

48. Διίδα: Καηαθνξπθήλ. 

49. Δθ/θφο: Καηαθνξπθήλ γσληέο. Άιιν; 

50. Διίδα: ι ίζνλ 40
ν
  

51. Δθ/θφο: Μεηά, ι ίζνλ 40
ν
. Αλ θάλσ ηηο επζείεο, λα ηε κία θαη ηελ άιιε. Μεηαμχ ηνπ 

πξάζηλνπ θαη ηνπ κπιε είλαη 40
ν
, άξα ι ίζνλ κε 40

ν
, θαηαθνξπθήλ.  

52. Διίδα: Καη ρ ίζνλ θ.  

53. Δθ/θφο: Γελ κπνξψ λα πσ ρ ίζνλ θ, είλαη θαη ηα δχν άγλσζηα. Δδψ, πξέπεη λα βάιεηε ην 

κπαιφ ζαο λα ζθεθηεί. Ση ζαο είπα; Πξηλ, φηαλ είρακε θαηαθνξπθήλ θαη είρακε άγλσζηεο, 

ηη ρξεζηκνπνηήζακε; Δδψ πνπ είρακε θαηαθνξπθήλ θαη είρακε άγλσζηεο. 

54. Διίδα: Σν 180. 

55. Δθ/θφο: Ναη. Μπνξείο λα κνπ βάιεηο θάπνπ εδψ ην 180; 

56. Διίδα: Έθαλα ρ +50
ν
 =180

ν
 

57. Δθ/θφο: ρ +50
ν
; 

58. Διίδα: Ναη. 

59. Δθ/θφο: Σν ρ απφ εδψ θαη ην 50
ν
 απφ εθεί;  

60. Διίδα: Ναη. 

61. Δθ/θφο: Ή ην ρ κε ην 50
ν
 πνπ είλαη δίπια εδψ; 

62. Διίδα: ρη ην 50
ν
 πνπ είλαη απ‘ εθεί.  

63. Δθ/θφο: Ναη, αιιά ην ρ απφ εδψ θαη ην 50
ν
 κφλν, θάλνπλ κηα ίζηα γξακκή; Απηά δελ είλαη 

κέζα; 

64. Διίδα: Πξέπεη λα ηα κεηξήζσ φια;  

65. Δθ/θφο: Δζχ λα κνπ πεηο.  

66. Διίδα: Άξα, ρ +40+60 +50; 

67. Δθ/θφο: Μάιηζηα. Άξα, φιεο απηέο ζα παο λα βξεηο ηη θάλνπλ ηνλ κηζφ θχθιν. ιεο 

εθείλεο θάλνπλ ηνλ κηζφ θχθιν. Να ην. Σελ επζεία. Ση δεκηνπξγεί απηή ηελ επζεία; Σν ρ, 

ην 40
ν
, ην 60

ν
 θαη ην 50

ν
. Βιέπεηο; Άξα, ε εμίζσζε ζνπ ζα είλαη ρ+40 … 

68. Διίδα:   … +60+50 

69. Δθ/θφο: Ίζνλ; 

70. Διίδα: 180° 

71. Δθ/θφο: Καη πψο ηηο δηθαηνινγψ;  

72. Διίδα: Καηαθνξπθήλ.  

73. Δθ/θφο: Μία, δχν, ηξεηο, ηέζζεξηο, νη νπνίεο θάλνπλ άζξνηζκα ίζνλ κε 180
ν
; 

74. Διίδα: Δπζεία. 

75. Δθ/θφο: Δπζεία. Άξα, ρ θαη… 

76. Διίδα: 120 

77. Δθ/θφο: 40 + 60; 

78. Διίδα: 80. 

79. Δθ/θφο: 40 + 60 = 100 θαη 50; 

80. Διίδα: 150 

81. Δθ/θφο: Ίζνλ 180. Άξα, ρ ίζνλ; 

82. Διίδα: 30° ΘΕ
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83. Δθ/θφο: Άξα, βξήθακε ηελ ρ φηη είλαη 30
ν
. Καη φηαλ μέξσ φηη ε ρ είλαη 30

ν
, πνηα άιιε 

μέξσ;  

84. Διίδα: Σελ θ. 

85. Δθ/θφο: Ζ ρ ηζνχηαη κε ηελ θ. Άξα, απφ εδψ ζπλερίδσ φηη θ είλαη 30
ν
, γηαηί; Διίδα; 

86. Διίδα: Καηαθνξπθήλ.   

ην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην, ε εθπαηδεπηηθφο ζέηεη έλα παξάδεηγκα ζηνλ πίλαθα (παξάδεηγκα 

δ, βιέπε Δηθφλα 4.10), ην νπνίν νη καζεηέο θαινχληαη λα επηιχζνπλ ζην πιαίζην ηεο 

εμάζθεζεο ηεο θαηλνχξηαο έλλνηαο. Αθνχ ην επηιχζνπλ, θαιεί ηνπο καζεηέο λα εμεγήζνπλ 

ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. Ζ Διίδα, εμεγεί πψο βξήθε ηηο θαηαθνξπθήλ γσλίεο, κέρξη πνπ θηάλεη 

ζην ζεκείν, φπνπ πξέπεη λα βξεη ηηο γσλίεο ρ θαη θ. Ζ καζήηξηα θαίλεηαη λα κελ είλαη 

απφιπηα ζίγνπξε γηα ηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη, έηζη ε εθπαηδεπηηθφο ηελ 

παξαθηλεί λα δεη ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, ζην νπνίν αληηκεηψπηζαλ αλάινγε θαηάζηαζε. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην θαηλφκελν ηεο Αλαινγίαο παξεκβαίλεη ζην παξφλ επεηζφδην θαη ε 

καζήηξηα αληηιακβάλεηαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ππνινγίζεη ηελ ηηκή ηεο κίαο εθ ησλ δχν 

γσληψλ πνπ αγλννχληαη. Οπζηαζηηθά, ε εθπαηδεπηηθφο παξνηξχλεη ηε καζήηξηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη αλαινγηθφ ηξφπν ζθέςεο (ζεκείν 53 ζηνλ δηάινγν), ψζηε λα «κηκεζεί» ην 

κνληέιν επίιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε άζθεζε. Έπεηηα, ε επίιπζε 

νιφθιεξεο ηεο άζθεζεο επηηεχρζεθε απφ ηε καζήηξηα. 

 

   

Δηθόλα 4.10. Παξάδεηγκα δ θαη ην Αλάινγν Παξάδεηγκα ζη, ζην νπνίν έγηλε Παξαπνκπή απφ 

ηελ Δθπαηδεπηηθφ 
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4.2.6. Πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο καζεηώλ γηα ηε Γηακνξθσηηθή Αμηνιόγεζε: 

Μηα Οιηθή Πξνζέγγηζε 

 

Πεξηγξαθή απνηειεζκάησλ ΤΝΟΛΙΚΑ γηα όινπο ηνπο Μαζεηέο 

Πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ πάξζεθαλ απφ ηνπο 

καζεηέο θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ, δηελεξγήζεθε έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ (Πίλαθαο 

4.96) ηφζν γηα ηελ θάζε κέηξεζε μερσξηζηά, αιιά θαη γηα φια ηα δεδνκέλα ζπλνιηθά.  

Ο έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πξψηε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

φισλ ησλ καζεηψλ (Πίλαθαο 4.96) έδεημε φηη ν Cronbach's Alpha ηζνχηαη κε .84, ελψ γηα ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ν Cronbach's Alpha ηζνχηαη κε .82. 

Χζηφζν, ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ησλ δχν κεηξήζεσλ, ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο έδεημε φηη ν 

Cronbach's Alpha ηζνχηαη κε .89.  

 

Πίλαθαο 4.96 

Έιεγρνο Αμηνπηζηίαο γηα ηα Γεδνκέλα όισλ ησλ Μαζεηώλ 

Μέηξεζε Cronbach's Alpha N Αξηζκόο εξσηήζεσλ 

Α .84 95 26 

Β .82 95 26 

Α θαη Β .89 95 52 

 

Έπεηηα, πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζεηξά απφ πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, κε ζηφρν λα 

εληνπηζηεί ην δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα θάζε εξψηεκα πνπ 

αθνξνχζε ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ γηα θάζε ηερληθή. Δηδηθφηεξα, νη ηέζζεξηο 

άμνλεο ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθαλ νη ζπλεληεχμεηο, κειεηνχζαλ ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί 

ε θάζε ηερληθή, ηελ επθνιία ηεο, ηε ρξεζηκφηεηά ηεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο∙ θαηά πφζν, 

δειαδή, θάζε ηερληθή λα ζπλερίζεη ή λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ ηάμε ηνπο. Οη 

ηερληθέο γηα ηηο νπνίεο ξσηήζεθαλ νη καζεηέο ζηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

αθνξνχζαλ ζηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραία, ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

θξηηήξησλ επηηπρίαο, ηηο θάξηεο εμφδνπ, ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη ηελ ηερληθή πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ.  

ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηερληθψλ δηελεξγήζεθαλ επηπξφζζεηνη έιεγρνη 

εμαξηεκέλνπ δείγκαηνο κε απαξακεηξηθά θξηηήξηα (Wilcoxon), πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ 
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δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο άμνλεο πνπ 

κειεηήζεθαλ γηα θάζε ηερληθή μερσξηζηά θαη λα ειεγρζεί θαηά πφζν νη δηαθνξέο απηέο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ζπγθξίλνληαο ηηο απαληήζεηο ηνπο απφ ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε 

κέηξεζε, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην ηέινο ηεο Γ θαη η παξέκβαζεο, αληίζηνηρα.  

Δπηπιένλ, έγηλαλ έιεγρνη κε απαξακεηξηθά θξηηήξηα, νη νπνίνη εμέηαδαλ ηε ζπζρέηηζε 

(Spearman) κεηαμχ ησλ αμφλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ελδηαθέξνλ, ζηελ επθνιία θαη ζηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε ηερληθήο κε ηελ εθαξκνγή ηεο. Απηνί νη έιεγρνη ζπζρέηηζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα δεδνκέλα ηεο θάζε κέηξεζεο μερσξηζηά, ψζηε λα ζπγθξηζνχλ θαη λα 

ζπδεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν κεηξήζεσλ. Αθνινπζήζεθαλ έιεγρνη κε απαξακεηξηθά 

θξηηήξηα ιφγσ ηνπ φηη νη αλαιχζεηο δελ πιεξνχζαλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη 

ψζηε λα γίλνπλ έιεγρνη βαζηζκέλνη ζηα παξακεηξηθά θξηηήξηα. 

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε γηα θάζε κεηαβιεηή/ηερληθή 

Ζ Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα καο δψζεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηηο δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε θάζε εξψηεκα γηα θάζε ηερληθή μερσξηζηά.  

 

Σερληθή κε θώηα ηξνραίαο 

ηελ εξψηεζε Itr, νη καζεηέο θαινχληαλ λα δειψζνπλ θαηά πφζν ε ηερληθή κε ηα θψηα 

ηξνραίαο ήηαλ ελδηαθέξνπζα ή φρη ζηα καζήκαηά ηνπο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.97), ζηελ πξψηε κέηξεζε νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο (77.9%) δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ ελδηαθέξνπζα, ελψ πεξίπνπ ην 

1/5 απφ απηνχο (22.1%) ηε βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζα. Μεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, 

θαίλεηαη λα απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ βαξέζεθε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 

(31.6%), κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ εμαθνινπζνχζαλ λα βξίζθνπλ 

ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο λα κεησζεί ζην 68.4%.  

 

Πίλαθαο 4.97 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Itr 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Με ελδηαθέξνπζα 21 30 22.1 31.6 95 

Δλδηαθέξνπζα 74 65 77.9 68.4 95 
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ζνλ αθνξά ζηελ επθνιία ή δπζθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο (Etr), 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε (Πίλαθαο 4.98) θάλεθε φηη κφλν πέληε 

απφ απηνχο (5.3%) δπζθνιεχηεθαλ ζηε ρξήζε ησλ θαξηψλ κε ηα θψηα ηξνραίαο. Αληίζεηα, 

94.7% ησλ καζεηψλ δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ εχθνιε. Μεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ, θάλεθε λα κεηψλεηαη ειάρηζηα ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά 

αληηκεηψπηζαλ θάπνηα δπζθνιία, κε απνηέιεζκα ηέζζεξηο καζεηέο λα δπζθνιεχνληαη θάπσο 

ζηε ρξήζε ησλ θαξηψλ (4.2%), ελψ νη ππφινηπνη καζεηέο (95.8%) δήισζαλ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ εχθνιε.  

 

Πίλαθαο 4.98 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Etr 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Γχζθνιε 5 4 5.3 4.2 95 

Δχθνιε 90 91 94.7 95.8 95 

 

ηελ εξψηεζε Utr, νη καζεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ θαηά πφζν ε ηερληθή κε ηα θψηα 

ηξνραίαο ήηαλ βνεζεηηθή ή φρη ζην κάζεκα.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.99), ζηελ πξψηε κέηξεζε νη πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο καζεηέο (72.6%) αλαγλψξηζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. 

Χζηφζν, πεξίπνπ ην ¼ ησλ καζεηψλ (27.4%) ζεψξεζαλ φηη ηα θψηα ηξνραίαο δελ 

ρξεζηκεχνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπο καζήκαηνο. Απφ ηνλ Πίλαθα, παξαηεξνχκε επίζεο φηη, 

κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, νη καζεηέο δελ ζεσξνχζαλ πιένλ ηφζν ρξήζηκε ηελ ηερληθή 

κε ηα θψηα ηξνραίαο. Δηδηθφηεξα, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά δήισζαλ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ ρξήζηκε, ζην ηέινο κεηψζεθε ζην 56.8%. Αλάινγα, ην πνζνζηφ 

ησλ καζεηψλ πνπ ζηελ πξψηε κέηξεζε δήισζαλ φηη δελ ηνπο βνήζεζε ε ηερληθή κε ηα θψηα 

ηξνραίαο, απμήζεθε ζην 43.3%.  
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Πίλαθαο 4.99 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Utr 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

ρη ρξήζηκε 26 41 27.4 43.2 95 

Υξήζηκε 69 54 72.6 56.8 95 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο (Atr), θαίλεηαη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο (82.1%) ήηαλ ζεηηθνί αξρηθά ζην λα ζπλερηζηεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, ελψ ην ππφινηπν 17.9% απφ απηνχο ήζειαλ λα 

ζηακαηήζεη απηή ε ηερληθή. Μεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, παξαηεξείηαη κείσζε θαηά 

πεξίπνπ 20% ζην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ ήζειαλ λα ζπλερηζηεί ε ηερληθή κε ηα θψηα 

ηξνραίαο ζηελ ηάμε ηνπο (61.1%), κε απνηέιεζκα ζρεδφλ 40% απφ απηνχο δήισζαλ φηη 

ήζειαλ λα ζηακαηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. (βι. Πίλαθα 4.100) 

 

Πίλαθαο 4.100 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Atr 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Να ζηακαηήζεη 17 37 17.9 38.9 95 

Να ζπλερίζεη 78 58 82.1 61.1 95 

 

Σερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

ηελ εξψηεζε Iob, νη καζεηέο θαινχληαλ λα δειψζνπλ θαηά πφζν ε ηερληθή θνηλνπνίεζεο 

ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ελδηαθέξνπζα ή φρη 

ζηα καζήκαηά ηνπο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.101), έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ 

(73.7%) βξήθε ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ελψ πεξίπνπ ην 1/4 απηψλ ησλ 

καζεηψλ (26.3%) βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζα ηε δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. Μεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, ν αξηζκφο 

ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά δήισζαλ φηη ε ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ελδηαθέξνπζα απμήζεθε κφλν θαηά 1% (74.7%), κε 
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απνηέιεζκα λα κεησζεί αλάινγα ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά βαξέζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο (25.3%).  

 

Πίλαθαο 4.101 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Iob 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Με ελδηαθέξνπζα 25 24 26.3 25.3 95 

Δλδηαθέξνπζα 70 71 73.7 74.7 95 

 

ζνλ αθνξά ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επθνιία ή ηε δπζθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο (Eob), 

θαίλεηαη φηη πεξίπνπ ην 1/5 ησλ καζεηψλ (21.1%) αληηκεηψπηζαλ δπζθνιία ζην λα 

θαηαλνήζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο, ελψ νη ππφινηπνη απφ απηνχο (78.9%) 

δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ εχθνιε (Πίλαθαο 4.102). Χζηφζν, κεηά ην ηέινο 

ησλ παξεκβάζεσλ, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δπζθνιεχηεθαλ ζηελ αξρή κε ηελ ηερληθή 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, απμήζεθε 

ζην 36.8%. Καηά αλάινγν ηξφπν, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά δελ αληηκεηψπηζαλ 

νπνηαδήπνηε δπζθνιία κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, κεηψζεθε ζην 63.2%. 

 

Πίλαθαο 4.102 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Eob 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Γχζθνιε 20 35 21.1 36.8 95 

Δχθνιε 75 60 78.9 63.2 95 

 

ηελ εξψηεζε Uob, νη καζεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ θαηά πφζν ε ηερληθή θνηλνπνίεζεο 

ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ήηαλ βνεζεηηθή ή φρη ζην κάζεκα.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.103), νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο 

(76.8%) βξήθαλ ρξήζηκε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ελψ 23.2% απφ απηνχο δήισζαλ φηη ε 

θνηλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο δελ ηνπο ΘΕ
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βνήζεζε ζην κάζεκα. Μεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, παξαηεξνχκε φηη νη καζεηέο πνπ 

αλαγλψξηζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο παξακέλνπλ πεξίπνπ ζηνλ ίδην 

αξηζκφ (77.9%). Οη ππφινηπνη καζεηέο (22.1%) εμαθνινπζνχζαλ λα κελ βξίζθνπλ ρξήζηκε 

ηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 4.103 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Uob 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

ρη ρξήζηκε 22 21 23.2 22.1 95 

Υξήζηκε 73 74 76.8 77.9 95 

 

ζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο (Aob), ν Πίλαθαο (Πίλαθαο 4.104) δείρλεη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο (77.9%) ήηαλ ζεηηθνί ζην λα ζπλερηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ 

ηάμε ηνπο, ελψ 22.1% απφ απηνχο ήζειαλ λα ζηακαηήζεη ε ηερληθή κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

θξηηήξηα επηηπρίαο. Μεηά ην ηέινο παξεκβάζεσλ παξαηεξείηαη κηα κηθξή ζεηηθή βειηίσζε 

ζηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ ηάμε 

ηνπο θαηά πεξίπνπ 3% (81.1%). Χζηφζν, ζρεδφλ ην 1/5 ησλ καζεηψλ (18.9%) ήζειαλ λα 

ζηακαηήζεη απηή ε ηερληθή.   

 

Πίλαθαο 4.104 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Aob 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Να ζηακαηήζεη 21 18 22.1 18.9 95 

Να ζπλερίζεη 74 77 77.9 81.1 95 
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Σερληθή κε ηηο θάξηεο εμόδνπ 

ηελ εξψηεζε Iec, νη καζεηέο θαινχληαλ λα δειψζνπλ θαηά πφζν ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο 

εμφδνπ ήηαλ ελδηαθέξνπζα ή φρη ζηα καζήκαηά ηνπο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.105), ζηελ πξψηε κέηξεζε, 68.4% ησλ 

καζεηψλ δήισζαλ φηη ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ ήηαλ ελδηαθέξνπζα, ζε αληίζεζε κε ην 

ππφινηπν 31.6% ησλ καζεηψλ πνπ βαξέζεθε θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ θαξηψλ εμφδνπ. 

Χζηφζν, κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ησλ καζεηψλ πνπ δήισζαλ φηη νη θάξηεο εμφδνπ ήηαλ ελδηαθέξνπζεο (81.1%). Χζηφζν, 

ζρεδφλ ην 1/5 ησλ καζεηψλ (18.9%) εμαθνινπζνχζαλ λα βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζεο ηηο 

θάξηεο εμφδνπ. 

 

Πίλαθαο 4.105 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Iec 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Με ελδηαθέξνπζα 30 18 31.6 18.9 95 

Δλδηαθέξνπζα 65 77 68.4 81.1 95 

 

ζνλ αθνξά ζηελ επθνιία ή δπζθνιία ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμφδνπ (Eec), ν Πίλαθαο 

(Πίλαθαο 4.106) δείρλεη φηη ζηελ πξψηε κέηξεζε, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο (78.9%) 

βξήθαλ εχθνιε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, σζηφζν, αξθεηνί είλαη απηνί (21.1%) πνπ δήισζαλ 

φηη νη θάξηεο εμφδνπ είλαη δχζθνιεο. Μεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, παξαηεξείηαη κείσζε 

ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά δπζθνιεχηεθαλ κε ηηο θάξηεο εμφδνπ ζρεδφλ ζην κηζφ 

(11.6%) κε απνηέιεζκα 88.4% ησλ καζεηψλ λα ζεσξνχλ εχθνιε ηε ζπκπιήξσζε ησλ θαξηψλ 

εμφδνπ.   

 

Πίλαθαο 4.106 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Eec 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Γχζθνιε 20 11 21.1 11.6 95 

Δχθνιε 75 84 78.9 88.4 95 
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ηελ εξψηεζε Uec, νη καζεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ θαηά πφζν ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο 

εμφδνπ ήηαλ βνεζεηηθή ή φρη ζην κάζεκα.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.107), νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (81.1%) 

δήισζαλ φηη ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ ήηαλ ρξήζηκε, ελψ ζρεδφλ ην 1/5 απφ απηνχο 

(18.9%) δελ ηε βξήθαλ ρξήζηκε ζηελ θαηαλφεζε ηνπο καζήκαηνο. Παξφια απηά, κεηά ην 

ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ παξαηεξνχκε φηη ζρεδφλ φινη νη καζεηέο (92.6%) αλαγλψξηζαλ ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Μφλν 7.4% ησλ καζεηψλ δήισζαλ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ ηνπο βνήζεζε. 

 

Πίλαθαο 4.107 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Uec 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

ρη ρξήζηκε 18 7 18.9 7.4 95 

Υξήζηκε 77 88 81.1 92.6 95 

 

ζνλ αθνξά ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμφδνπ 

(Aec), θαίλεηαη φηη ηα 2/3 ησλ καζεηψλ (74.7%) ήηαλ ζεηηθνί ζην λα ζπλερίζεη ε θαζεγήηξηά 

ηνπο λα ηνπο δίλεη θάξηεο εμφδνπ, ελψ νη ππφινηπνη (25.3%) ήζειαλ λα ζηακαηήζεη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή (βιέπε Πίλαθα 4.108). Μεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά ήζειαλ λα ζηακαηήζεη ε ηερληθή κε 

ηηο θάξηεο εμφδνπ ζε 7.4%. Αληίζεηα, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δήισζαλ λα ζπλερίζεη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ πεξίπνπ 18% κεγαιχηεξν απφ ηελ πξψηε κέηξεζε (92.6%). ινη, 

δειαδή, ζρεδφλ νη καζεηέο δήισζαλ λα ζπλερίζνπλ νη θάξηεο εμφδνπ ζηελ ηάμε ηνπο.  

 

Πίλαθαο 4.108 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Aec 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Να ζηακαηήζεη 24 7 25.3 7.4 95 

Να ζπλερίζεη 71 88 74.7 92.6 95 
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Σερληθή ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

Ζ εξψηεζε Ip, δεηνχζε απφ ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ θαηά πφζν ε ηερληθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ήηαλ ελδηαθέξνπζα ή φρη ζηα καζήκαηά ηνπο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.109), ζηελ πξψηε κέηξεζε, νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο (81.1%) δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ ελδηαθέξνπζα, ελψ κφλν ζρεδφλ 

ην 1/5 απφ απηνχο (18.9%) ηε βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, φκσο, 

θαίλεηαη λα θνχξαζε ιίγν ηνπο καζεηέο κέρξη ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, εθφζνλ ν αξηζκφο 

ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά δήισζαλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ 

ήηαλ ελδηαθέξνπζα, κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά 7% (73.7%), ελψ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ 

δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ ήηαλ ελδηαθέξνπζα, ζρεδφλ ζεκείσζε αχμεζε 

(26.3%). Χζηφζν, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ βξήθε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ήηαλ αξθεηά κεγάινο θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο.  

 

Πίλαθαο 4.109 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Ip 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Δλδηαθέξνπζα 18 25 18.9 26.3 95 

ρη ελδηαθέξνπζα 77 70 81.1 73.7 95 

 

ηελ εξψηεζε Ep, νη καζεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ θαηά πφζν ηνπο δπζθνιεχεη ε 

ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.110), 72.6% ησλ καζεηψλ δελ αληηκεηψπηζαλ 

δπζθνιία ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ελψ πεξίπνπ ην ¼ απηψλ ησλ καζεηψλ (27.4%) βξήθαλ 

θάπνηα δπζθνιία θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο. Ζ δπζθνιία ηεο 

ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θαίλεηαη λα απμήζεθε ζηε δεχηεξε θάζε 

ησλ παξεκβάζεσλ, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζηελ πξψηε κέηξεζε δήισζαλ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ εχθνιε, κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά 13% (60%). Οη ππφινηπνη 

καζεηέο (40%) βξήθαλ δχζθνιε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, σζηφζν απηνί νη καζεηέο είλαη 

αξθεηνί. 
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Πίλαθαο 4.110 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Ep 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Γχζθνιε 26 38 27.4 40.0 95 

Δχθνιε 69 57 72.6 60.0 95 

 

ηελ εξψηεζε Up, νη καζεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ θαηά πφζν ε ηερληθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ βνήζεζε ή φρη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.111), νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο 

είλαη ηφζν κηθξέο, ζρεδφλ αλχπαξθηεο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ζηελ πξψηε κέηξεζε 

84.2% ησλ καζεηψλ δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ήηαλ βνεζεηηθή ζην κάζεκα, ελψ ην 

πνζνζηφ απηφ κεηψλεηαη ζην 82.1% ζηε δεχηεξε κέηξεζε. Απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, 

ζηελ πξψηε κέηξεζε, θαίλεηαη φηη πεξίπνπ 15% απφ απηνχο δελ είδαλ θάπνηα δηαθνξά ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, ελψ ζηε δεχηεξε 

κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ην πνζνζηφ απηφ απμάλεηαη θαηά 2% (17.9%).  

 

Πίλαθαο 4.111 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Up 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

ρη ρξήζηκε 15 17 15.8 17.9 95 

Υξήζηκε 80 78 84.2 82.1 95 

 

ζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ (Ap), ν 

Πίλαθαο (Πίλαθαο 4.112) δείρλεη φηη ζηελ πξψηε κέηξεζε νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (80%) 

ήηαλ ζεηηθνί ζην λα ζπλερηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο. Μφλν ην 1/5 απφ 

απηνχο (20%) ήζειαλ λα ζηακαηήζεη απηή ε ηερληθή. πσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, 

παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ ζηελ πξψηε κέηξεζε ήζειαλ λα ζπλερίζεη ε 

ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε ηνπο, παξνπζίαζε κηα κηθξή πηψζε (75.8), σζηφζν 

είλαη αξθεηά πςειφ πνζνζηφ. Αληίζεηα, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ αξρηθά ήζειαλ λα ζηακαηήζεη 

ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, απμήζεθε θαηά 4% (24.2%).  ΘΕ
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Πίλαθαο 4.112 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Ap 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Να ζηακαηήζεη 19 23 20.0 24.2 95 

Να ζπλερίζεη 76 72 80.0 75.8 95 

 

Σερληθή ηεο απηό-αμηνιόγεζεο 

ηελ εξψηεζε Is, νη καζεηέο θαινχληαλ λα δειψζνπλ θαηά πφζν ε ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο ήηαλ ελδηαθέξνπζα ή φρη ζηα καζήκαηά ηνπο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.113), νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο. Αλαιπηηθφηεξα, θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο (77.9%) δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ ελδηαθέξνπζα, ελψ πεξίπνπ ην 

1/5 απφ απηνχο (22.1%) βαξέζεθαλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ απηφ-αμηνιφγεζεο.  

 

Πίλαθαο 4.113 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Is 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Με ελδηαθέξνπζα 21 21 22.1 22.1 95 

Δλδηαθέξνπζα 74 74 77.9 77.9 95 

 

ζνλ αθνξά ζηελ επθνιία ή δπζθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο (Es), 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ (Πίλαθαο 4.114) θάλεθε φηη θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο (86.3% θαη 80%, αληίζηνηρα) βξήθαλ εχθνιε ηε δηαδηθαζία λα 

αμηνινγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ελψ 13.7% θαη 20% αληίζηνηρα αληηκεηψπηζαλ δπζθνιία ζην 

λα απνθαζίζνπλ θαηά πφζν πέηπραλ ή φρη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. Παξφια απηά, ην 

πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δελ δπζθνιεχηεθαλ είλαη πνιχ ςειφ. 
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Πίλαθαο 4.114 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Es 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Γχζθνιε 13 19 13.7 20.0 95 

Δχθνιε 82 76 86.3 80.0 95 

 

ηελ εξψηεζε Us, νη καζεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ θαηά πφζν ε ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο ήηαλ ρξήζηκε ή φρη ζην κάζεκά ηνπο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.115), νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα, θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο (85.3%) θαίλεηαη λα βνεζήζεθαλ απφ ηελ ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο, ελψ κφλν 14.7% ησλ καζεηψλ δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ ππήξμε 

βνεζεηηθή ζην κάζεκα. Χζηφζν, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ βξήθε ρξήζηκε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή είλαη πνιχ ςειφ. 

 

Πίλαθαο 4.115 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Us 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

ρη ρξήζηκε 14 14 14.7 14.7 95 

Υξήζηκε 81 81 85.3 85.3 95 

 

ζνλ αθνξά ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο 

(As), παξαηεξείηαη φηη αξρηθά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (82.1%) ήηαλ ζεηηθνί ζην λα 

ζπλερίζεη ε θαζεγήηξηά ηνπο λα ηνπο δίλεη θχιια απηφ-αμηνιφγεζεο, σζηφζν 17.9% απφ 

απηνχο ήζειαλ λα ζηακαηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο. (βι. Πίλαθα 4.116) 

Μεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ παξαηεξείηαη κηα πνιχ κηθξή κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ πνπ ήζειαλ λα ζπλερίζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζην 78.9%. Έηζη, ην πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ πνπ ήζειαλ λα ζηακαηήζεη ε απηφ-αμηνιφγεζε ζηελ ηάμε ηνπο απμήζεθε ζην 21.1%. 
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Πίλαθαο 4.116 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε As 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Να ζηακαηήζεη 17 20 17.9 21.1 95 

Να ζπλερίζεη 78 75 82.1 78.9 95 

 

Σερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

ηελ εξψηεζε Iofb, νη καζεηέο θαινχληαλ λα δειψζνπλ θαηά πφζν ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο ήηαλ ελδηαθέξνπζα ή φρη ζηα καζήκαηά ηνπο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.117), νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη ζηηο δχν 

κεηξήζεηο δήισζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ ελδηαθέξνπζα (68.4% θαη 65.3%, 

αληίζηνηρα) παξά ηε κηθξή κείσζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε δεχηεξε κέηξεζε. Χζηφζν, ηα 

πνζνζηά απηά είλαη αξθεηά ρακειά. Πνιινί είλαη νη καζεηέο (31.6% θαη 34.7%, αληίζηνηρα) 

πνπ θαίλεηαη φηη βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζα ηε δηαδηθαζία λα εμεγνχλ πξνθνξηθά ν έλαο ζηνλ 

άιινλ ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ιάζε θαη απνξίεο.  

 

Πίλαθαο 4.117 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Iofb 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Με ελδηαθέξνπζα 30 33 31.6 34.7 95 

Δλδηαθέξνπζα  65 62 68.4 65.3 95 

 

ηελ εξψηεζε Eofb, νη καζεηέο θαινχληαλ λα δειψζνπλ ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ηεο ηερληθήο 

ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ.  

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ (Πίλαθαο 4.118) θάλεθε φηη ζηελ πξψηε κέηξεζε νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο (64.2%) βξήθαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ εχθνιε λα 

εθαξκνζηεί ζηελ ηάμε ηνπο, ελψ πνιινί ήηαλ θαη απηνί (35.8%) πνπ ππνζηήξημαλ φηη γηα 

θάπνην ιφγν ήηαλ δχζθνιν λα δίλεηαη πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

Μεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ ΘΕ
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δήισζαλ φηη είλαη εχθνιε ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζε πνζνζηφ 71.6%. Δπνκέλσο, ν αξηζκφο 

ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά δπζθνιεχηεθε, κεηψζεθε (28.4%) κεηά ηηο ηειεπηαίεο παξεκβάζεηο.   

 

Πίλαθαο 4.118 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Eofb 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Γχζθνιε 34 27 35.8 28.4 95 

Δχθνιε 61 68 64.2 71.6 95 

 

ηελ εξψηεζε Uofb, νη καζεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ θαηά πφζν ε ηερληθή ηεο 

πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο ήηαλ βνεζεηηθή ή φρη ζην κάζεκα.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλαθαο 4.119), νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο 

(77.9%) βξήθαλ βνεζεηηθή ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ελψ πεξίπνπ ην 1/5 απφ απηνχο (22.1%) 

δήισζαλ φηη δελ ήηαλ βνεζεηηθή. Οη απφςεηο απηψλ ησλ καζεηψλ παξέκεηλαλ ζηαζεξέο θαη 

κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. Χζηφζν, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ βνεζήζεθαλ απφ ηελ 

ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο είλαη πνιχ ςειφ. 

 

Πίλαθαο 4.119 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Uofb 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

ρη ρξήζηκε 21 21 22.1 22.1 95 

Υξήζηκε 74 74 77.9 77.9 95 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ (Aofb), ν Πίλαθαο 4.120 δείρλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (69.5%) ήηαλ ζεηηθνί 

ζην λα ζπλερηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, ελψ ν αξηζκφο απηφο απμήζεθε 

κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ (76.8%). Αληίζεηα, ζρεδφλ ην 1/3 ησλ καζεηψλ (30.5%) 

δήισζαλ αξρηθά φηη ζέινπλ λα ζηακαηήζεη απηή ε ηερληθή, ελψ ν αξηζκφο απηφο κεηψζεθε 

πεξίπνπ 7% (23.2%) ζηε δεχηεξε κέηξεζε. 
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Πίλαθαο 4.120 

πρλόηεηα θαη Πνζνζηά Γηαθνξεηηθώλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Δξώηεζε Aofb 

Απαληήζεηο πρλόηεηα Πνζνζηό (%) N 

 Α Β Α Β  

Να ζηακαηήζεη 29 22 30.5 23.2 95 

Να ζπλερίζεη 66 73 69.5 76.8 95 

 

Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

Έιεγρνο t γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα γηα θάζε κεηαβιεηή ζηελ Α θαη Β κέηξεζε  

ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηερληθψλ δηελεξγήζεθαλ επηπξφζζεηνη έιεγρνη εμαξηεκέλνπ 

δείγκαηνο κε απαξακεηξηθά θξηηήξηα (Wilcoxon Signed Ranks Tests), πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο άμνλεο πνπ 

κειεηήζεθαλ γηα θάζε ηερληθή μερσξηζηά θαη λα ειεγρζεί θαηά πφζν νη δηαθνξέο απηέο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ζπγθξίλνληαο ηηο απαληήζεηο ηνπο απφ ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε 

κέηξεζε, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην ηέινο ηεο Γ θαη η παξέκβαζεο, αληίζηνηρα. 

Αθνινπζήζεθαλ έιεγρνη κε απαξακεηξηθά θξηηήξηα ιφγσ ηνπ φηη νη πξνυπνζέζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα γίλνπλ έιεγρνη κε παξακεηξηθά θξηηήξηα δελ πιεξνχληαλ φιεο. 

 

Σερληθή κε θώηα ηξνραίαο 

Ο Πίλαθαο 4.121 δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα 

ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο 

ηειηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ζην ελδηαθέξνλ, ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο (p<.05).  Οη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επθνιία ρξήζεο ησλ θψησλ ηξνραίαο, ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ, δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p>.05).  
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Πίλαθαο 4.121 

πγθξίζεηο Μεηαμύ ησλ ίδησλ Μεηαβιεηώλ ζηηο δύν Μεηξήζεηο ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Σερληθή 

κε ηα Φώηα Σξνραίαο 

Εεύγε κεηαβιεηώλ Z p 

AItr- BItr -1.964
b
 .050 

AEtr- BEtr -.577
c
 .564 

AUtr- BUtr -2.535
b
 .011 

AAtr- BAtr -3.780
b
 .000 

b. Βαζίδεηαη ζε ζεηηθή θαηάηαμε. 

c. Βαζίδεηαη ζε αξλεηηθή θαηάηαμε. 

 

Σερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

Ο Πίλαθαο 4.122 δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα 

ηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο 

καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο 

ηειηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κφλν ζηνλ άμνλα πνπ κειεηά ηελ επθνιία/δπζθνιία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο (p<.05). ζνλ αθνξά ζηνπο ππφινηπνπο ηξεηο άμνλεο πνπ 

κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αξρηθέο 

θαη ζηηο ηειηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ (p>.05).  

 

Πίλαθαο 4.122 

πγθξίζεηο Μεηαμύ ησλ ίδησλ Μεηαβιεηώλ ζηηο δύν Μεηξήζεηο ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Σερληθή 

Κνηλνπνίεζεο ησλ Μαζεζηαθώλ ηόρσλ θαη ησλ Κξηηεξίσλ Δπηηπρίαο 

Εεύγε κεηαβιεηώλ Z p 

AIob- BIob -.218
b
 .827 

AEob- BEob -2.694
c
 .007 

AUob- BUob -.243
b
 .808 

AAob- BAob -.832
b
 .405 

b. Βαζίδεηαη ζε αξλεηηθή θαηάηαμε. 

c. Βαζίδεηαη ζε ζεηηθή θαηάηαμε. 
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Σερληθή κε ηηο θάξηεο εμόδνπ 

Ο Πίλαθαο 4.123 δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα 

ηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο 

ηειηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε φινπο ηνπο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ (p<.05). 

Γειαδή, παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ φζνλ 

αθνξά ζην ελδηαθέξνλ, ζηελ επθνιία, ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο.  

 

Πίλαθαο 4.123 

πγθξίζεηο Μεηαμύ ησλ ίδησλ Μεηαβιεηώλ ζηηο δύν Μεηξήζεηο ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Σερληθή 

κε ηηο Κάξηεο Δμόδνπ 

Εεύγε κεηαβιεηώλ Z p 

AIec- BIec -2.058
b
 .040 

AEec- BEec -1.964
b
 .050 

AUec- BUec -2.840
b
 .005 

AAec- BAec -3.545
b
 .000 

b. Βαζίδεηαη ζε αξλεηηθή θαηάηαμε. 

 

Σερληθή ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

Ο Πίλαθαο 4.124 δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα 

ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

αξρηθέο θαη ζηηο ηειηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κφλν ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ 

επθνιία/δπζθνιία ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ (p<.05). Αλαθνξηθά 

κε ηνπο ππφινηπνπο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο (p>.05). Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εξψηεζε, ζηελ νπνία νη καζεηέο θαινχληαλ λα δειψζνπλ ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο γξαπηήο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ πξνηηκνχλ ή ηνπο βνεζά πεξηζζφηεξν θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο (p>.05). 
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Πίλαθαο 4.124 

πγθξίζεηο Μεηαμύ ησλ ίδησλ Μεηαβιεηώλ ζηηο δύν Μεηξήζεηο ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Σερληθή 

ηεο Δηεξν-αμηνιόγεζεο 

Εεύγε κεηαβιεηώλ Z p 

AIp- BIp -1.347
b
 .178 

AEp- BEp -2.121
b
 .034 

AUp- BUp -.447
b
 .655 

AAp- BAp -.784
b
 .433 

ADwfb- BDwfb -.753
b
 .452 

b. Βαζίδεηαη ζε ζεηηθή θαηάηαμε.   

 

Σερληθή ηεο απηό-αμηνιόγεζεο 

Ο Πίλαθαο 4.125 δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα 

ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αξρηθέο θαη 

ζηηο ηειηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ 

ζηηο ζπλεληεχμεηο (p>.05). 

 

Πίλαθαο 4.125 

πγθξίζεηο Μεηαμύ ησλ ίδησλ Μεηαβιεηώλ ζηηο δύν Μεηξήζεηο ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Σερληθή 

ηεο Απηό-αμηνιόγεζεο 

Εεύγε κεηαβιεηώλ Z p 

AIs- BIs .000
b
 1.000 

AEs- BEs -1.177
c
 .239 

AUs- BUs .000
b
 1.000 

AAs- BAs -.728
c
 .467 

b. Σν άζξνηζκα ησλ αξλεηηθψλ θαηαηάμεσλ ηζνχηαη κε απηφ ησλ ζεηηθψλ θαηαηάμεσλ. 

c. Βαζίδεηαη ζε ζεηηθή θαηάηαμε.   
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Σερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

Ο Πίλαθαο 4.126 δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα 

ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο, ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο ηειηθέο 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο (p>.05). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εξψηεζε, ζηελ νπνία νη καζεηέο θαινχληαλ 

λα δειψζνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ πξνηηκνχλ ή ηνπο 

βνεζά πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο (p>.05). 

 

Πίλαθαο 4.126 

πγθξίζεηο Μεηαμύ ησλ ίδησλ Μεηαβιεηώλ ζηηο δύν Μεηξήζεηο ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ 

Σερληθή ηεο Πξνθνξηθήο Αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ ησλ Μαζεηώλ 

Εεύγε κεηαβιεηώλ Z p 

AIofb- BIofb -.626
b
 .532 

AEofb- BEofb -1.460
c
 .144 

AUofb- BUofb .000
d
 1.000 

AAofb- BAofb -1.460
c
 .144 

ADofb- BDofb -.972
b
 .331 

b. Βαζίδεηαη ζε ζεηηθή θαηάηαμε. 

c. Βαζίδεηαη ζε αξλεηηθή θαηάηαμε. 

d. Σν άζξνηζκα ησλ αξλεηηθψλ θαηαηάμεσλ ηζνχηαη κε απηφ ησλ ζεηηθψλ θαηαηάμεσλ. 

 

πζρεηηζηηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε - πζρεηίζεηο εληφο ηεο θάζε ηερληθήο 

Δπηπιένλ, έγηλαλ έιεγρνη κε απαξακεηξηθά θξηηήξηα, νη νπνίνη εμέηαδαλ ηε ζπζρέηηζε 

(Spearman) κεηαμχ ησλ αμφλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ελδηαθέξνλ, ζηελ επθνιία θαη ζηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε ηερληθήο κε ηελ εθαξκνγή ηεο. ηφρνο απηψλ ησλ ειέγρσλ είλαη λα 

δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αμφλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ελδηαθέξνλ, ζηελ επθνιία θαη ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε ηερληθήο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

θάζε ηερληθήο. Οη έιεγρνη έγηλαλ κε βάζε ηα απαξακεηξηθά θξηηήξηα, δηφηη δελ πιεξνχληαηλ 

φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα γίλνπλ έιεγρνη κε παξακεηξηθά θξηηήξηα. 
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Σερληθή κε θώηα ηξνραίαο - Α κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.127 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο θαη ησλ 

κεηαβιεηψλ AItr θαη AUtr πνπ αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θψησλ 

ηξνραίαο (p<.01). Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα ππάξρεη κεηαμχ ηεο 

κεηαβιεηήο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επθνιία (p<.05) θαη 

ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο (p<.01).  

 

Πίλαθαο 4.127 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο κε ηα Φώηα Σξνραίαο (Ν=95) 

 AItr AEtr AUtr AAtr 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AItr 1 - .215
*
 .036 .299

**
 .003 .678

**
 .000 

AEtr .215
*
 .036 1 - .173 .095 .136 .189 

AUtr .299
**

 .003 .173 .095 1 - .453
**

 .000 

AAtr .678
**

 .000 .136 .189 .453
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Σερληθή κε θώηα ηξνραίαο - Β κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.128 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο θαη ησλ 

κεηαβιεηψλ BItr θαη BUtr πνπ αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θψησλ 

ηξνραίαο (p<.01). Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα ππάξρεη κεηαμχ 

ησλ δχν πην πάλσ κεηαβιεηψλ (BItr, BUtr) (p<.01), αιιά θαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ BItr 

θαη BEtr (p<.01). Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαβιεηή ηεο 

επθνιίαο (BEtr), δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p>.05). 
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Πίλαθαο 4.128 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο κε ηα Φώηα Σξνραίαο (Ν=95) 

 BItr BEtr BUtr BAtr 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BItr 1 - .309
**

 .002 .368
**

 .000 .665
**

 .000 

BEtr .309
**

 .002 1 - .135 .193 .155 .134 

BUtr .368
**

 .000 .135 .193 1 - .481
**

 .000 

BAtr .665
**

 .000 .155 .134 .481
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Σερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο - Α κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.129 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη 

ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (AAob) παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηηο κεηαβιεηέο AIob θαη AUob (ελδηαθέξνλ θαη 

ρξεζηκφηεηα) (p<.01). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ AIob θαη AEob (ελδηαθέξνλ θαη επθνιία) (p<.05) θαη ησλ κεηαβιεηψλ AIob θαη 

AUob (ελδηαθέξνλ θαη ρξεζηκφηεηα) (p<.01). Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ αμφλσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p>.05). 

 

Πίλαθαο 4.129 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Κνηλνπνίεζεο ησλ Μαζεζηαθώλ ηόρσλ θαη ησλ Κξηηεξίσλ Δπηηπρίαο 

(Ν=95) 

 AIob AEob AUob AAob 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AIob 1 - .219
*
 .033 .295

**
 .004 .431

**
 .000 

AEob .219
*
 .033 1 - .145 .161 .160 .120 

AUob .295
**

 .004 .145 .161 1 - .670
**

 .000 

AAob .431
**

 .000 .160 .120 .670
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Σερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο - Β κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.130 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη 

ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (BAob) παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο (BIob, BEob, BUob-

ελδηαθέξνλ, επθνιία, ρξεζηκφηεηα) (p<.01). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα 

ππάξρεη θαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ BIob θαη BUob (ελδηαθέξνλ θαη ρξεζηκφηεηα) ζε ΘΕ
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επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01), ελψ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ BIob θαη 

BEob ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν απφ .05 (p<.05). 

 

Πίλαθαο 4.130 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Κνηλνπνίεζεο ησλ Μαζεζηαθώλ ηόρσλ θαη ησλ Κξηηεξίσλ Δπηηπρίαο 

(Ν=95) 

 BIob BEob BUob BAob 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BIob 1 - .259
*
 .011 .391

**
 .000 .523

**
 .000 

BEob .259
*
 .011 1 - .277

**
 .007 .355

**
 .000 

BUob .391
**

 .000 .277
**

 .007 1 - .778
**

 .000 

BAob .523
**

 .000 .355
**

 .000 .778
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Σερληθή κε ηηο θάξηεο εμόδνπ - Α κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.131 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμφδνπ κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (AAec) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο AIec, AEec θαη AUec (ελδηαθέξνλ, επθνιία θαη 

ρξεζηκφηεηα) (p<.01). Δπίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ φισλ 

ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ (p<.01). 

 

Πίλαθαο 4.131 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο κε ηηο Κάξηεο Δμόδνπ (Ν=95) 

 AIec AEec AUec AAec 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AIec 1 - .538
**

 .000 .481
**

 .000 .595
**

 .000 

AEec .538
**

 .000 1 - .475
**

 .000 .591
**

 .000 

AUec .481
**

 .000 .475
**

 .000 1 - .708
**

 .000 

AAec .595
**

 .000 .591
**

 .000 .708
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Σερληθή κε ηηο θάξηεο εμόδνπ - Β κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.132 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμφδνπ κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε 

κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (BAec) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε φινπο 

ηνπο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο (p<.01). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε κεηαβιεηή 

ηνπ ελδηαθέξνληνο (BIec), ε νπνία παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο (p<.01). Μεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ BEec (επθνιία) θαη BUec 

(ρξεζηκφηεηα) δελ παξαηεξήζεθε νπνηαδήπνηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (p>.05). 
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Πίλαθαο 4.132 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο κε ηηο Κάξηεο Δμόδνπ (Ν=95) 

 BIec BEec BUec BAec 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BIec 1 - .245
*
 .017 .275

**
 .007 .481

**
 .000 

BEec .245
*
 .017 1 - .150 .147 .276

**
 .007 

BUec .275
**

 .007 .150 .147 1 - .537
**

 .000 

BAec .481
**

 .000 .276
**

 .007 .537
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001  
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Σερληθή ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ - Α κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.133 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ κε 

βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (AAp) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε ηηο κεηαβιεηέο AIp (ελδηαθέξνλ), AEp (επθνιία) θαη AUp (ρξεζηκφηεηα) ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01). ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

παξαηεξνχληαη επίζεο κεηαμχ φισλ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01). ζνλ αθνξά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο γξαπηήο αλαηξνθνδφηεζεο 

(ADwfb), απηή ε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη κε ηνπο 

ηέζζεξηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο. Με ηε κεηαβιεηή ηνπ ελδηαθέξνληνο, 

ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01), ελψ κε ηε κεηαβιεηή AEp (επθνιία) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

κηθξφηεξν απφ .05 (p<.05).  

 

Πίλαθαο 4.133 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Δηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ Μαζεηώλ (Ν=95) 

 AIp AEp AUp AAp ADwfb 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AIp 1 - .486
**

 .000 .454
**

 .000 .497
**

 .000 .375
**

 .000 

AEp .486
**

 .000 1 - .511
**

 .000 .578
**

 .000 .226
*
 .028 

AUp .454
**

 .000 .511
**

 .000 1 - .650
**

  .495
**

 .000 

AAp .497
**

 .000 .578
**

 .000 .650
**

 .000 1 - .458
**

 .000 

ADwfb .375
**

 .000 .226
*
 .028 .495

**
 .000 .458

**
 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Σερληθή ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ - Β κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.134 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ κε 

βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (BAp) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 
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ζπζρεηίζεηο κε ηηο κεηαβιεηέο BIp (ελδηαθέξνλ), BEp (επθνιία) θαη BUp (ρξεζηκφηεηα) ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01). ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

παξαηεξνχληαη επίζεο κεηαμχ φισλ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο (p<.01). ζνλ αθνξά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο γξαπηήο 

αλαηξνθνδφηεζεο (BDwfb), απηή ε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κε ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01), αιιά θαη κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν απφ .05 (p<.05).  

 

Πίλαθαο 4.134 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Δηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ Μαζεηώλ (Ν=95) 

 BIp BEp BUp BAp BDwfb 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BIp 1 - .293
**

 .004 .345
**

 .001 .611
**

 .000 .253
*
 .014 

BEp .293
**

 .004 1 - .404
**

 .000 .441
**

 .000 .235
*
 .022 

BUp .345
**

 .001 .404
**

 .000 1 - .570
**

 .000 .430
**

 .000 

BAp .611
**

 .000 .441
**

 .000 .570
**

 .000 1 - .481
**

 .000 

BDwfb .253
*
 .014 .235

*
 .022 .430

**
 .000 .481

**
 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Σερληθή ηεο απηό-αμηνιόγεζεο - Α κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.135 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε 

κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (AAs) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηηο 

κεηαβιεηέο AIs (ελδηαθέξνλ) θαη AUs (ρξεζηκφηεηα) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν 

απφ .01 (p<.01). Χζηφζν, κεηαμχ απηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ  θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (p<.01). Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ αμφλσλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο, παξαηεξνχληαη επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p<.01). 

 

Πίλαθαο 4.135 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Απηό-αμηνιόγεζεο (Ν=95) 

 AIs AEs AUs AAs 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AIs 1 - .305
**

 .003 .494
**

 .000 .413
**

 .000 

AEs .305
**

 .003 1 - .266
**

 .009 .134 .196 

AUs .494
**

 .000 .266
**

 .009 1 - .658
**

 .000 

AAs .413
**

 .000 .134 .196 .658
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Σερληθή ηεο απηό-αμηνιόγεζεο - Β κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.136 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε 

κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (BAs) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο 

κεηαβιεηέο BIs (ελδηαθέξνλ) θαη BUs (ρξεζηκφηεηα) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν 

απφ .01 (p<.01), αιιά θαη κε ηελ κεηαβιεηή BEs (επθνιία) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

κηθξφηεξν απφ .05 (p<.05). Μεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ BIs θαη BUs θαίλεηαη λα ππάξρεη επίζεο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (p<.01). Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ αμφλσλ πνπ κειεηήζεθαλ 

ζηηο ζπλεληεχμεηο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p>.05). 
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Πίλαθαο 4.136 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Απηό-αμηνιόγεζεο (Ν=95) 

 BIs BEs BUs BAs 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BIs 1 - .178 .085 .423
**

 .000 .596
**

 .000 

BEs .178 .085 1 - .163 .114 .258
*
 .012 

BUs .423
**

 .000 .163 .114 1 - .659
**

 .000 

BAs .596
**

 .000 .258
*
 .012 .659

**
 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Σερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ καζεηώλ - Α κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.137 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (AAofb) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηηο κεηαβιεηέο AIofb (ελδηαθέξνλ), AEofb (επθνιία) θαη AUofb 

(ρξεζηκφηεηα) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01). Χζηφζν, 

παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο θαη κεηαμχ φισλ ησλ ππφινηπσλ 

κεηαβιεηψλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο (p<.01). ζνλ αθνξά ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο (ADofb), απηή ε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη κε ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο. Με ηε 

κεηαβιεηή ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν απφ .01 (p<.01), ελψ κε ηε κεηαβιεηή AEofb 

(επθνιία) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν απφ .05 (p<.05).  

 

Πίλαθαο 4.137 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Πξνθνξηθήο Αλαηξνθνδόηεζεο Μεηαμύ Μαζεηώλ (Ν=95) 

 AIofb AEofb AUofb AAofb ADofb 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

AIofb 1 - .390
**

 .000 .457
**

 .000 .533
**

 .000 .297
**

 .003 

AEofb .390
**

 .000 1 - .343
**

 .001 .411
**

 .000 .233
*
 .023 

AUofb .457
**

 .000 .343
**

 .001 1 - .749
**

 .000 .679
**

 .000 

AAofb .533
**

 .000 .411
**

 .000 .749
**

 .000 1 - .594
**

 .000 

ADofb .297
**

 .003 .233
*
 .023 .679

**
 .000 .594

**
 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Σερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ καζεηώλ - Β κέηξεζε 

Ο Πίλαθαο 4.138 δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (BAofb) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε φινπο ηνπο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο (BIofb, 

BEofb, BUofb) (p<.01). Δπηπιένλ, κεηαμχ φισλ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ (BIofb, BEofb, 

BUofb) παξαηεξείηαη επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (p<.01). ζνλ αθνξά ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο (BDofb), απηή ε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη κε ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο (p<.01).  

 

Πίλαθαο 4.138 

πζρεηίζεηο Μεηαμύ ηνπ Δλδηαθέξνληνο, ηεο Δπθνιίαο, ηεο Υξεζηκόηεηαο θαη ηεο Δθαξκνγήο 

ηεο Σερληθήο ηεο Πξνθνξηθήο Αλαηξνθνδόηεζεο Μεηαμύ Μαζεηώλ (Ν=95) 

 BIofb BEofb BUofb BAofb BDofb 

 Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p Spearman p 

BIofb 1 - .521
**

 .000 .464
**

 .000 .438
**

 .000 .433
**

 .000 

BEofb .521
**

 .000 1 - .508
**

 .000 .539
**

 .000 .297
**

 .003 

BUofb .464
**

 .000 .508
**

 .000 1 - .850
**

 .000 .597
**

 .000 

BAofb .438
**

 .000 .539
**

 .000 .850
**

 .000 1 - .602
**

 .000 

BDofb .433
**

 .000 .297
**

 .003 .597
**

 .000 .602
**

 .000 1 - 

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Πεξηγξαθή απνηειεζκάησλ φισλ ησλ καζεηψλ θαη χγθξηζε απνηειεζκάησλ 

CHIC 

ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο ησλ ίδησλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ CHIC, ην νπνίν καο έδσζε ηα δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο θαη ηα ζπλεπαγσγηθά 

δηαγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ ζηηο δχν κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα 

φιεο ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο ηάμεηο ηνπο. 

 

Γηαγξάκκαηα Οκνηόηεηαο γηα ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ – Α κέηξεζε 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.32) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη ηέζζεξηο 

νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 

καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο. 
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ρήκα 4.32. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Μαζεηψλ γηα ηελ Α Μέηξεζε 

πλεληεχμεσλ 

 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη νη ηξεηο πην ηζρπξέο νκάδεο νκνηφηεηαο ζρεκαηίδνληαη 

απφ ηηο κεηαβιεηέο U θαη A, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ζηελ εθαξκνγή θάζε 

ηερληθήο, ελψ νη αληίζηνηρνη δείρηεο νκνηφηεηαο είλαη νη εμήο: (α) Uofb-Aofb, 0.97, (β) Uob-

Aob, 0.93 θαη (γ) Us-As, 0.85. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην δεχγνο Iob (Uob-Aob) (0.71), ζην 

νπνίν εκθαλίδνληαη πάιη νη κεηαβιεηέο ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο. 

Ηζρπξέο νκάδεο νκνηφηεηαο ζρεκαηίδνληαη επίζεο απφ ηηο κεηαβιεηέο I θαη A, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ εθαξκνγή θάζε ηερληθήο. Οη αληίζηνηρνη δείρηεο 

νκνηφηεηαο είλαη νη εμήο: (α) Iec-Aec, 0.95 θαη (β) Itr-Atr, 0.91. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα 

δεχγε (α) (Iec-Aec) Uec, 0.87 θαη (β) (Itr-Atr) Utr, 0.70, ζηα νπνία εκθαλίδνληαη πάιη νη 

κεηαβιεηέο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο. Οη κεηαβιεηέο Iofb-Eofb 

(0.90) θαη Is-Es (0.70) παξνπζηάδνπλ επίζεο πνιχ πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο θαη αθνξνχλ ζην 

ελδηαθέξνλ θαη ζηελ επθνιία κηαο ηερληθήο. εκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο παξνπζηάδνπλ 

επίζεο ηα αθφινπζα δεχγε κεηαβιεηψλ: (Ep-Ap, 0.90) θαη (Ip-Up, 0.78), ηα νπνία ζπλδένπλ 

ηελ επθνιία θαη ηελ εθαξκνγή κηαο ηερληθήο θαη ην ελδηαθέξνλ κε ηε ρξεζηκφηεηά ηεο, 

αληίζηνηρα. Σέινο, πςειφο δείρηεο νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ (Iofb-

Eofb) (Uofb-Aofb), 0.80, αιιά θαη κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ (Iec-Aec) Uec) Eec), 0.76. Μεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ 

ππφινηπσλ ηερληθψλ παξαηεξείηαη επίζεο ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο (α) (Ip-Up) (Ep-

Ap), 0.57 θαη (β) (Is-Es) (Us-As), 0.43. 
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Αλαιχνληαο κία-κία νκάδα νκνηφηεηαο μερσξηζηά, παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε νκάδα 

νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν ππννκάδεο. Ζ πξψηε ππννκάδα ζπλδέεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο (Itr) θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ίδηαο ηερληθήο (Atr). Οη 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ δπλαηή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε 

κεηαβιεηή Utr, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Ζ δεχηεξε 

ππννκάδα απνηειείηαη απφ φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θάξηεο εμφδνπ. 

Παξαηεξνχκε φηη ε πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Iec θαη 

Aec, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηηο θάξηεο εμφδνπ θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηνπο, αληίζηνηρα. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή Uec, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. ιεο νη πην πάλσ κεηαβιεηέο θαίλεηαη λα έρνπλ επίζεο ζεκαληηθή 

ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή Eec, ε νπνία αθνξά ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο 

κε ηηο θάξηεο εμφδνπ. Ζ νκαδνπνίεζε φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο πξψηεο νκάδαο νκνηφηεηαο 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηφζν ηα θψηα ηξνραίαο φζν θαη νη θάξηεο εμφδνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηνπο καζεηέο γηα ζθνπνχο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο.  

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο θαη κία κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο. Ζ πην ηζρπξή 

ζρέζε νκνηφηεηαο εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Uob θαη Aob πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε 

ρξεζηκφηεηα θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο 

κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη δπλαηή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή Iob, ε νπνία αθνξά ζην 

ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηνπο καζεηέο. Οη ηξεηο πην πάλσ 

κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ επίζεο κηα αδχλαηε ζρέζε νκνηφηεηαο κε ην δεχγνο ησλ 

κεηαβιεηψλ Eob θαη Etr, νη νπνίεο αλαθέξνληαη κελ ζε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο (θνηλνπνίεζε 

ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο θαη θψηα ηξνραίαο), σζηφζν νκαδνπνηνχληαη σο πξνο ηνλ 

άμνλα πνπ κειεηνχλ, δηφηη θαη νη δχν κεηαβιεηέο εμεηάδνπλ ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο 

ηερληθήο. 

Ζ ηξίηε νκάδα νκνηφηεηαο ζρεκαηίδεηαη απφ δχν ππννκάδεο, φπνπ ε πξψηε ππννκάδα 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο γηα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ελψ ε δεχηεξε ππννκάδα ζπλδέεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο γηα ηελ πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ καζεηψλ (oral 
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feedback, ofb). Ζ πην ηζρπξή ζχλδεζε ζηελ πξψηε ππννκάδα νκνηφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηηο 

κεηαβιεηέο Ep θαη Ap, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηελ επθνιία θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο 

ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη 

δπλαηή θαη ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ Ip θαη Up, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηνπο καζεηέο θαη ζηε 

ρξεζηκφηεηά ηεο. ιεο καδί απηέο νη κεηαβιεηέο, εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο 

κεηαμχ ηνπο θαη νκαδνπνηνχληαη σο πξνο ηελ ηερληθή πνπ κειεηνχλ (εηεξν-αμηνιφγεζε 

κεηαμχ καζεηψλ). Ζ πην ηζρπξή ζχλδεζε ζηε δεχηεξε ππννκάδα νκνηφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηηο 

κεηαβιεηέο Uofb θαη Aofb πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη 

επίζεο πνιχ δπλαηή θαη ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ Iofb θαη 

Eofb, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο. ιεο νη κεηαβιεηέο πνπ απαξηίδνπλ ηε δεχηεξε ππννκάδα, εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή 

ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο θαη νκαδνπνηνχληαη σο πξνο ηελ ηερληθή πνπ κειεηνχλ 

(πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ καζεηψλ). Μεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ηελ ηξίηε νκάδα νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο. 

Απηφ, είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηφζν νη κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά 

ζηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ (Ep, Ap, Ip, Up) φζν θαη νη κεηαβιεηέο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

(Uofb, Aofb, Iofb, Eofb), απνζθνπνχλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ, έγθεηηαη ζην φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε ε 

εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ γίλεηαη γξαπηά, ελψ ζηε δεχηεξε πξνθνξηθά. 

Ζ ηειεπηαία νκάδα νκνηφηεηαο ζπλδέεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

εξσηήζεηο γηα ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. Ζ πην δπλαηή ζρέζε νκνηφηεηαο ζε απηήλ 

ηελ νκάδα νκνηφηεηαο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Us θαη As, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε 

ρξεζηκφηεηα θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, αληίζηνηρα. Σν δεχγνο 

ησλ κεηαβιεηψλ Is θαη Es παξνπζηάδεη πην αδχλαηε ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο. Χζηφζν, φιεο νη πην πάλσ κεηαβιεηέο νκαδνπνηνχληαη σο πξνο ηελ 

ηερληθή πνπ κειεηνχλ.  
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Γηαγξάκκαηα Οκνηόηεηαο γηα ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ – Β κέηξεζε 

ην πην θάησ δηάγξακκα νκνηφηεηαο (ρήκα 4.33) παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη ηξεηο 

νκάδεο νκνηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη 

καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο. 

 

 

ρήκα 4.33. Γηάγξακκα Οκνηφηεηαο γηα ηηο Πεπνηζήζεηο ησλ Μαζεηψλ γηα ηελ Β Μέηξεζε 

πλεληεχμεσλ 

 

Με κηα πξψηε καηηά, παξαηεξνχκε φηη νη ηέζζεξηο πην ηζρπξέο νκάδεο νκνηφηεηαο 

ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο κεηαβιεηέο I θαη A, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

εθαξκνγή θάζε ηερληθήο. Οη αληίζηνηρνη δείρηεο νκνηφηεηαο είλαη νη εμήο: (α) Itr-Atr, 0.99, (β) 

Ip-Ap, 0.93, (γ) Is-As, 0.89 θαη (δ) Iec-Aec, 0.71. Χζηφζν, ην ίδην ηζρπξέο νκάδεο νκνηφηεηαο 

ζρεκαηίδνληαη επίζεο απφ ηηο κεηαβιεηέο U θαη A, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα θαη 

ζηελ εθαξκνγή θάζε ηερληθήο, ελψ νη αληίζηνηρνη δείρηεο νκνηφηεηαο είλαη νη εμήο: (α) Uofb-

Aofb, 0.97 θαη (β) Uob-Aob, 0.94. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα επφκελα δεχγε κεηαβιεηψλ, (α) 

(Itr-Atr) Utr, 0.95 θαη (β) (Is-As) Us, 0.76 ζηα νπνία εκθαλίδνληαη πάιη νη κεηαβιεηέο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο. Οη κεηαβιεηέο Iofb-Eofb (0.94) θαη Iob-Eob 

(0.78) παξνπζηάδνπλ επίζεο πνιχ πςειφ δείρηε νκνηφηεηαο θαη αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη 

ζηελ επθνιία κηαο ηερληθήο. εκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο παξνπζηάδεη επίζεο ην δεχγνο ησλ 

κεηαβιεηψλ Ep-Up, 0.85, ην νπνίν ζπλδέεη ηελ επθνιία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο, 

αληίζηνηρα. Σέινο, αξθεηά πςειφο δείρηεο νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη κεηαμχ φισλ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

Itr Atr Utr Eec Es Ie
c

Aec Is As Us Etr Uec Io
fb

Eof
b

Uof
b

Aof
b

Io
b

Eob Uob Aob Ip Ap Ep Up
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καζεηψλ (Iofb-Eofb) (Uofb-Aofb), 0.69, αιιά θαη κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ (Ip-Ap) (Ep-Up), 0.68. 

Μεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο παξαηεξείηαη επίζεο ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο (α) 

(Iob-Eob) (Uob-Aob), 0.57. 

Αλαιχνληαο κία-κία νκάδα νκνηφηεηαο μερσξηζηά, παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε νκάδα 

νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν ππννκάδεο. Ζ πξψηε ππννκάδα ζπλδέεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο (Itr) θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ίδηαο ηερληθήο (Atr). Οη 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ηζρπξή θαη ζεκαληηθή ζρέζε 

νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο, σζηφζν εκθαλίδνπλ ηζρπξή θαη ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ηε 

κεηαβιεηή Utr, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Οη ηξεηο 

πην πάλσ κεηαβιεηέο θαίλεηαη λα έρνπλ αδχλαηε ζρέζε νκνηφηεηαο κε ην δεχγνο ησλ 

κεηαβιεηψλ Eec θαη Es, νη νπνίεο νκαδνπνηνχληαη σο πξνο ηνλ άμνλα πνπ κειεηνχλ, εθφζνλ 

αλαθέξνληαη ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο. Δηδηθφηεξα, απηέο νη δχν κεηαβιεηέο 

αληηζηνηρνχλ ζηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ θαη ζηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. 

Δπνκέλσο, ε νκαδνπνίεζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ, πηζαλφλ λα νθείιεηαη επίζεο ζην φηη ηφζν νη 

θάξηεο εμφδνπ φζν θαη ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο 

γηα ζθνπνχο απηφ-αμηνιφγεζεο, αιιά θαη αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπο.  Ζ 

δεχηεξε ππννκάδα απνηειείηαη απφ ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη ζε δχν κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηηο θάξηεο εμφδνπ. Παξαηεξνχκε 

φηη ε πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Is θαη As, νη νπνίεο 

αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, αληίζηνηρα. 

Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη δπλαηή θαη ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο 

κε ηε κεηαβιεηή Us, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Πην 

αδχλαηε ζρέζε νκνηφηεηαο εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ ηξηψλ πην πάλσ κεηαβιεηψλ θαη ηνπ 

δεχγνπο ησλ κεηαβιεηψλ Iec θαη Aec, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

γηα ηηο θάξηεο εμφδνπ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο, αληίζηνηρα. Μεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο δείρηεο νκνηφηεηαο. 

Απηφ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηφζν ηα θψηα ηξνραίαο φζν θαη νη θάξηεο εμφδνπ θαη ε 

ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο γηα ζθνπνχο απηφ-

αμηνιφγεζεο, αιιά θαη αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπο. 

Ζ δεχηεξε νκάδα νκνηφηεηαο ζπλδέεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

εξσηήζεηο γηα ηελ πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ καζεηψλ (oral feedback, ofb) θαη δχν 
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κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο θαη ζηηο θάξηεο εμφδνπ, 

αληίζηνηρα. Ζ πην ηζρπξή ζχλδεζε νκνηφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηηο κεηαβιεηέο Uofb θαη Aofb 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη 

επίζεο πνιχ δπλαηή θαη ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ Iofb θαη 

Eofb, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο. ιεο νη πην πάλσ κεηαβιεηέο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο 

θαη νκαδνπνηνχληαη σο πξνο ηελ ηερληθή πνπ κειεηνχλ (πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ 

καζεηψλ). Χζηφζν, παξνπζηάδνπλ κηα αδχλαηε, αιιά ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ην 

δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ Etr θαη Uec, νη νπνίεο φρη κφλν κειεηνχλ δηαθνξεηηθφ άμνλα, αιιά 

θαη δηαθνξεηηθή ηερληθή. Δηδηθφηεξα, νη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο αληηζηνηρνχλ ζηελ 

επθνιία εθαξκνγήο ησλ θψησλ ηξνραίαο θαη ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ θαξηψλ εμφδνπ. Ζ 

νκαδνπνίεζε ησλ δχν, είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηφζν ε ηερληθή κε ηα θψηα 

ηξνραίαο φζν θαη νη θάξηεο εμφδνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο γηα ζθνπνχο απηφ-

αμηνιφγεζεο, αιιά θαη αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπο. 

Ζ ηξίηε νκάδα νκνηφηεηαο ζρεκαηίδεηαη απφ δχν ππννκάδεο, φπνπ ε πξψηε ππννκάδα 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο γηα ηελ ηερληθή 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο, ελψ ε δεχηεξε ππννκάδα ζπλδέεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

εξσηήζεηο γηα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. ηελ πξψηε ππννκάδα 

κεηαβιεηψλ, ε πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Uob θαη 

Aob πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο 

ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν δεχγνο κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεη δπλαηή θαη ζεκαληηθή ζρέζε νκνηφηεηαο κε ην 

δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ Iob θαη Eob νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηνπο καζεηέο θαη ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο. Σα δχν πην πάλσ 

δεχγε κεηαβιεηψλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ δείρηε νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο ιφγσ ηνπ φηη 

αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ηερληθή. ηε δεχηεξε ππννκάδα, ε πην ηζρπξή ζρέζε νκνηφηεηαο 

εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Ip θαη Ap, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη 

ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. Γπλαηή ζρέζε 

νκνηφηεηαο εκθαλίδεηαη επίζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Ep θαη Up, νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θαη ζηε ΘΕ
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ρξεζηκφηεηά ηεο. Σα δχν πην πάλσ δεχγε κεηαβιεηψλ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ 

ηερληθή πνπ κειεηνχλ. 

 

πλεπαγσγηθά Γηαγξάκκαηα γηα ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ ζηηο δύν θάζεηο ηεο 

έξεπλαο θαη ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπο 

Πην θάησ, παξνπζηάδνληαη ηα ζπλεπαγσγηθά δηαγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ 

καζεηψλ ζηηο δχν κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα φιεο ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο 

ηάμεηο ηνπο. Σα ζπλεπαγσγηθά δηαγξάκκαηα πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ ηηο δχν κεηξήζεηο, 

ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο.  

 

Πξώηε θάζε ησλ ζπλεληεύμεσλ 

Σν πλεπαγσγηθφ Γηάγξακκα (ρήκα 4.34) δείρλεη ηηο ζπλεπαγσγέο κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ 

πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηηο ηερληθέο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζηελ ηάμε ηνπο ζηελ Α θάζε ηεο έξεπλαο. Οη ζρέζεηο απηέο παξέρνπλ 

ελδείμεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο ή ηερληθέο επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαζθεπή ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Οη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζην δηάγξακκα επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ έμη δηαθξηηψλ 

ζπλεπαγσγηθψλ αιπζίδσλ, νη νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξνπζηάδνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ηερληθή. Πην θάησ πεξηγξάθεηαη θάζε ζπλεπαγσγηθή 

αιπζίδα μερσξηζηά. Γηα ελίζρπζε ησλ πην θάησ απνηειεζκάησλ, παξνπζηάδεηαη επίζεο ν 

κέζνο φξνο θάζε δήισζεο.  
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ρήκα 4.34. πλεπαγσγηθφ Γηάγξακκα ησλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηψλ ζηηο πλεληεχμεηο ηεο 

Α Φάζεο 

Etr Us

Up

AtrAs

Uec

Ip

Ap

Eec

Itr

Uofb

Is

Aob

Uob

Aec

Iob

Ep

Utr

Aofb

Iec

Iofb

Eofb

Graph : C:\Users\dora\Desktop\CHIC 4.2a anglais\NEW CODED Application -All Students_Measurement A.csv99 95 90 85
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Ζ πξψηε ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα έρεη ζηελ θνξπθή ηεο ηε κεηαβιεηή Eofb, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ επθνιία ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη, νη καζεηέο πνπ βξίζθνπλ εχθνιε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, 

ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη θαη ελδηαθέξνπζα (Iofb), πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ζηελ ηάμε ηνπο (Aofb). Οη καζεηέο πνπ ζέινπλ λα γίλεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, είλαη ηαπηφρξνλα ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο (Uofb). 

Ο πίλαθαο 4.139 παξέρεη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ 

ζηηο ηέζζεξηο πην πάλσ κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, πξάγκαηη νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλε ηερληθήο είλαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ( =1.78, SD=.42) ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο. Αληίζεηα, είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζηελ 

επθνιία εθαξκνγήο ηεο ( =1.64, SD=.48). 

 

Πίλαθαο 4.139 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

(Ν=95) 

 Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή   SD   SD 

Iofb 1.68 .467 1.65 .479 

Eofb 1.64 .482 1.72 .453 

Uofb 1.78 .417 1.78 .417 

Aofb 1.69 .463 1.77 .424 

 

Ζ δεχηεξε ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζε 

εξσηήζεηο γηα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ (p). Αλαιπηηθφηεξα, 

βιέπνπκε φηη πάιη ζηελ θνξπθή βξίζθεηαη ε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηελ επθνιία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο (Ep). Δπνκέλσο, νη καζεηέο πνπ βξίζθνπλ εχθνιε ηε δηαδηθαζία ηεο 

εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ ηάμε ηνπο 

(Ap). Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη καζεηέο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ εηεξν-αμηνιφγεζε, βξίζθνπλ 

ελδηαθέξνπζα (Ip) ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, γηα ηελ νπνία σζηφζν θαίλεηαη φηη είλαη 

ζεηηθνί γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηεο (Up) ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο.      
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Ο πίλαθαο 4.140 παξέρεη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ 

ζηηο ηέζζεξηο πην πάλσ κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ 

καζεηψλ θαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή είλαη παξφκνηα κε απηή ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο. 

Καηά αθξίβεηα, παξαηεξείηαη φηη πάιη νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθήο είλαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ( =1.78, SD=.42) ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

καζεκαηηθήο έλλνηαο, ελψ είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο (

 =1.64, SD=.48). 

 

Πίλαθαο 4.140 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

(Ν=95) 

 Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή   SD   SD 

Ip 1.81 .394 1.74 .443 

Ep 1.73 .448 1.60 .492 

Up 1.84 .367 1.82 .385 

Ap 1.80 .402 1.76 .431 

 

Ζ ηξίηε ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζε εξσηήζεηο γηα 

ηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ (ec). Απηή ηε θνξά, παξαηεξνχκε φηη ζηελ θνξπθή ηεο 

αιπζίδαο βξίζθεηαη ε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή ζηνπο καζεηέο (Iec). Δπνκέλσο, νη καζεηέο πνπ βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή 

κε ηηο θάξηεο εμφδνπ, ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ ηάμε ηνπο (Aec). Απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη νη καζεηέο πνπ ζέινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ θάξηεο εμφδνπ, βξίζθνπλ εχθνιε 

(Eec) ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, γηα ηελ νπνία θαίλεηαη λα είλαη επίζεο ζεηηθνί σο πξνο ηε 

ρξεζηκφηεηά ηεο (Uec) ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο.      

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα (Πίλαθαο 4.141) νη καζεηέο είλαη πην ζεηηθνί σο πξνο ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ θαξηψλ εμφδνπ ( =1.81, SD=.39) ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο 

έλλνηαο θαη ιηγφηεξν ζεηηθνί σο πξνο ην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή (

 =.68, SD=.47). ΘΕ
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Πίλαθαο 4.141 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

(Ν=95) 

 Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή   SD   SD 

Iec 1.68 .467 1.81 .394 

Eec 1.79 .410 1.88 .322 

Uec 1.81 .394 1.93 .263 

Aec 1.75 .437 1.93 .263 

 

Ζ ηέηαξηε ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζε εξσηήζεηο 

γηα ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο (s). Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ζηελ θνξπθή ηεο 

αιπζίδαο βξίζθεηαη ε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή ζηνπο καζεηέο (Is). Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη, νη καζεηέο πνπ βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα 

ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ ηάμε ηνπο (As). 

Καηά ζπλέπεηα, νη καζεηέο πνπ ζέινπλ λα αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, είλαη επίζεο ζεηηθνί σο 

πξνο ηε ρξεζηκφηεηα ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο (Us) ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο.      

Ο πίλαθαο 4.142 παξέρεη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ 

γηα ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ 

ηηο πην ζεηηθέο ζηάζεηο σο πξνο ηελ επθνιία ( =1.86, SD=.35)  θαη ηε ρξεζηκφηεηα (

=1.85, SD=.36) ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Χζηφζν, ε κεηαβιεηή ηεο επθνιίαο (Es) δελ 

εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε ζπλεπαγσγηθή ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. Ζ ζηάζε ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζην ελδηαθέξνλ ( =1.78, SD=.42) πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο είλαη ε ιηγφηεξν ζεηηθή ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ 

ζηηο ζπλεληεχμεηο, σζηφζν, νη καζεηέο είλαη γεληθά πνιχ ζεηηθνί απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή.  
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Πίλαθαο 4.142 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

(Ν=95) 

 Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή   SD   SD 

Is 1.78 .417 1.78 .417 

Es 1.86 .346 1.80 .402 

Us 1.85 .356 1.85 .356 

As 1.82 .385 1.79 .410 

 

Ζ πέκπηε ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζε 

εξσηήζεηο γηα ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο (tr). Αλαιπηηθφηεξα, βιέπνπκε φηη πάιη ζηελ 

θνξπθή βξίζθεηαη ε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή ζηνπο καζεηέο (Itr). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε κεηαβιεηή ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ θψησλ 

ηξνραίαο (Utr). Δπνκέλσο, νη καζεηέο πνπ βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα θαη βνεζεηηθή ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο ηε ρξήζε ησλ θψησλ ηξνραίαο, ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ ηάμε ηνπο (Atr). Ζ κεηαβιεηή ηεο επθνιίαο (Etr) 

θαίλεηαη λα κελ εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε ζπλεπαγσγηθή ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. 

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα (Πίλαθαο 4.143), νη καζεηέο παξνπζηάδνληαη πην ζεηηθνί 

απέλαληη ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ( =1.95, SD=.22), παξφιν 

πνπ ε κεηαβιεηή ηεο επθνιίαο (Etr) δελ εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε ζπλεπαγσγηθή ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο. ζνλ αθνξά ζηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ 

ζπλεπαγσγέο κεηαμχ ηνπο, θαίλεηαη φηη νη καζεηέο είλαη πην ζεηηθνί ζηελ εθαξκνγή ( =1.82, 

SD=.39) ησλ θψησλ ηξνραίαο, γη‘ απηφ άιισζηε ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή βξίζθεηαη ζηε 

βάζε απηήο ηεο ζπλεπαγσγηθήο αιπζίδαο. Αληίζεηα, ν ρακειφηεξνο κέζνο φξνο εκθαλίδεηαη 

ζηε κεηαβιεηή ηεο ρξεζηκφηεηαο ( =1.73, SD=.45) ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Ζ 

κεηαβιεηήο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη επίζεο ρακειφ κέζν φξν ( =1.78, 

SD=.42) ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο δχν κεηαβιεηέο (Etr, Atr). Γεληθά, φκσο, ε ζηάζε ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο είλαη ζεηηθή. 
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Πίλαθαο 4.143 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

(Ν=95) 

 Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή   SD   SD 

Itr 1.78 .417 1.68 .467 

Etr 1.95 .224 1.96 .202 

Utr 1.73 .448 1.57 .498 

Atr 1.82 .385 1.61 .490 

 

Ζ ηειεπηαία ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζε 

εξσηήζεηο γηα ηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο (ob). 

πσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε αιπζίδα, παξαηεξνχκε φηη ζηελ θνξπθή βξίζθνληαη νη 

κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη  ζηε ρξεζηκφηεηα (Uob) θαη ζην ελδηαθέξνλ (Iob) πνπ πξνθαιεί 

ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηνπο καζεηέο. Απηφ, ζπλεπάγεηαη φηη νη καζεηέο πνπ βξίζθνπλ 

ελδηαθέξνπζα θαη βνεζεηηθή ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο ηελ ηερληθή ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο απφ ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, 

ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ ηάμε ηνπο (Aob). Γηα 

αθφκα κηα θνξά, ε κεηαβιεηή ηεο επθνιίαο (Eob) θαίλεηαη λα κελ εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε 

ζπλεπαγσγηθή ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. 

Ο πίλαθαο 4.144 δείρλεη φηη ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηηο ηέζζεξηο 

εξσηήζεηο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο είλαη πεξίπνπ ν ίδηνο. Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη φηη 

ε επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

απφ ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο έρεη ηνλ πην ςειφ κέζν φξν ( =1.79, SD=.41) παξφιν πνπ ε 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή δελ εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε ζπλεπαγσγηθή ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο.  

Απφ ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζπλεπαγσγέο κεηαμχ ηνπο, θαίλεηαη 

φηη νη καζεηέο είλαη πην ζεηηθνί ζηελ εθαξκνγή ( =1.78, SD=.42) ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο, ελψ είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί ζην ελδηαθέξνλ ( =1.74, SD=.44) πνπ δεκηνπξγεί ε 

θνηλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. Ζ ΘΕ
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κεηαβιεηή ηεο ρξεζηκφηεηαο ( =1.77, SD=.42) παξνπζηάδεη ζρεδφλ ηνλ ίδην κέζν φξν κε 

απηφλ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. 

 

Πίλαθαο 4.144 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

(Ν=95) 

 Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή   SD   SD 

Iob 1.74 .443 1.75 .437 

Eob 1.79 .410 1.63 .485 

Uob 1.77 .424 1.78 .417 

Aob 1.78 .417 1.81 .394 

 

Γεύηεξε θάζε ησλ ζπλεληεύμεσλ 

Σν πλεπαγσγηθφ Γηάγξακκα (ρήκα 4.35)  δείρλεη ηηο ζπλεπαγσγέο κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ 

πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηηο ηερληθέο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζηελ ηάμε ηνπο ζηελ Β θάζε ηεο έξεπλαο. Οη ζρέζεηο απηέο παξέρνπλ 

ελδείμεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο ή ηερληθέο επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαζθεπή ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Οη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζην δηάγξακκα επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ πέληε δηαθξηηψλ 

ζπλεπαγσγηθψλ αιπζίδσλ, νη νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξνπζηάδνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ηερληθή. Πην θάησ πεξηγξάθεηαη θάζε ζπλεπαγσγηθή 

αιπζίδα μερσξηζηά. Γηα ελίζρπζε ησλ πην θάησ απνηειεζκάησλ, παξνπζηάδεηαη επίζεο ν 

κέζνο φξνο θάζε δήισζεο.  
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ρήκα 4.35. πλεπαγσγηθφ Γηάγξακκα ησλ Απαληήζεσλ ησλ Μαζεηψλ ζηηο πλεληεχμεηο ηεο 
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Ζ πξψηε ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζε εξσηήζεηο 

γηα ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο (tr). Αλαιπηηθφηεξα, βιέπνπκε φηη ζηελ θνξπθή 

βξίζθεηαη ε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ θψησλ ηξνραίαο (Utr). Απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη, νη καζεηέο πνπ βξίζθνπλ βνεζεηηθή ηε ρξήζε ησλ θψησλ ηξνραίαο ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο, ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο ζηελ ηάμε ηνπο (Atr). Δπηπιένλ, νη καζεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα πην πάλσ, θαίλεηαη 

φηη βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή (Itr). Ζ κεηαβιεηή ηεο επθνιίαο (Etr) 

θαίλεηαη λα κελ εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε ζπλεπαγσγηθή ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. 

Ο πίλαθαο 4.145 παξέρεη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ 

γηα ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη καζεηέο παξνπζηάδνληαη 

πην ζεηηθνί απέλαληη ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ( =1.96, 

SD=.20), παξφιν πνπ ε κεηαβιεηή ηεο επθνιίαο δελ εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε ζπλεπαγσγηθή 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. ζνλ αθνξά ζηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ ζπλεπαγσγέο κεηαμχ ηνπο, θαίλεηαη φηη νη καζεηέο είλαη πην ζεηηθνί ζην 

ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ( =1.68, SD=.47), γη‘ απηφ άιισζηε ε 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή βξίζθεηαη ζηε βάζε απηήο ηεο ζπλεπαγσγηθήο αιπζίδαο. Αληίζεηα, 

ν ρακειφηεξνο κέζνο φξνο εκθαλίδεηαη ζηε κεηαβιεηή ηεο ρξεζηκφηεηαο ( =1.57, SD=.50) 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Ζ κεηαβιεηήο ηεο εθαξκνγήο ησλ θψησλ ηξνραίαο θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδεη επίζεο ρακειφ κέζν φξν ( =1.61, SD=.49) ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο δχν 

κεηαβιεηέο (Etr, Itr).  

 

Πίλαθαο 4.145 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

(Ν=95) 

 Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή   SD   SD 

Itr 1.78 .417 1.68 .467 

Etr 1.95 .224 1.96 .202 

Utr 1.73 .448 1.57 .498 

Atr 1.82 .385 1.61 .490 
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Ζ δεχηεξε ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζε εξσηήζεηο 

γηα ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο (s). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζηελ θνξπθή ηεο αιπζίδαο 

βξίζθεηαη ε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 

ζηνπο καζεηέο (Is). Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη, νη καζεηέο πνπ βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα ηελ 

ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ ηάμε ηνπο (As). Καηά 

ζπλέπεηα, νη καζεηέο πνπ ζέινπλ λα αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, είλαη επίζεο ζεηηθνί σο πξνο 

ηε ρξεζηκφηεηα ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο (Us) ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο.      

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα (Πίλαθαο 4.146), νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο πην ζεηηθέο 

ζηάζεηο σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα ( =1.85, SD=.36) ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Πνιχ 

ςειφο παξνπζηάδεηαη θαη ν κέζνο φξνο ηεο κεηαβιεηήο ηεο επθνιίαο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο (Es), παξφιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή δελ εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε 

ζπλεπαγσγηθή ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. Ζ ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην 

ελδηαθέξνλ ( =1.78, SD=.42) πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη ε 

ιηγφηεξν ζεηηθή ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο. 

κνηα παξαηεξνχκε θαη γηα ηε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο απηήο ηεο ηερληθήο, σζηφζν, νη 

καζεηέο είλαη γεληθά πνιχ ζεηηθνί απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή.  

  

Πίλαθαο 4.146 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

(Ν=95) 

 Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή   SD   SD 

Is 1.78 .417 1.78 .417 

Es 1.86 .346 1.80 .402 

Us 1.85 .356 1.85 .356 

As 1.82 .385 1.79 .410 

 

Ζ ηξίηε ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα έρεη ζηελ θνξπθή ηεο ηε κεηαβιεηή Iofb, ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη, νη καζεηέο πνπ βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή, ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη θαη εχθνιε (Eofb), πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ζηελ ηάμε ηνπο (Aofb). Οη καζεηέο πνπ ζέινπλ λα γίλεηαη 
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ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, είλαη ηαπηφρξνλα ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο (Uofb). 

Ο πίλαθαο 4.147 παξέρεη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ 

ζηηο ηέζζεξηο πην πάλσ κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, πξάγκαηη νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλε ηερληθήο είλαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ( =1.78, SD=.42) ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο (

=1.77, SD=.42) ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, ηεο νπνίαο ν κέζνο φξνο είλαη ζρεδφλ ίδηνο κε 

απηφλ ηεο κεηαβιεηήο ηεο ρξεζηκφηεηαο. Αληίζεηα, νη καζεηέο είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί φζνλ 

αθνξά ζην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ( =1.65, SD=.48). 

 

Πίλαθαο 4.147 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

(Ν=95) 

 Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή   SD   SD 

Iofb 1.68 .467 1.65 .479 

Eofb 1.64 .482 1.72 .453 

Uofb 1.78 .417 1.78 .417 

Aofb 1.69 .463 1.77 .424 

 

Ζ ηέηαξηε ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζε 

εξσηήζεηο γηα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ (p). Αλαιπηηθφηεξα, 

βιέπνπκε φηη ζηελ θνξπθή βξίζθεηαη ε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηελ επθνιία (Ep) θαη ζην 

ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί (Ip) ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. Δπνκέλσο, νη καζεηέο πνπ βξίζθνπλ 

εχθνιε θαη ελδηαθέξνπζα ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, 

ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ ηάμε ηνπο (Ap). Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, 

ζπλεπάγεηαη φηη νη καζεηέο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ εηεξν-αμηνιφγεζε, είλαη επίζεο ζεηηθνί σο 

πξνο ηε ρξεζηκφηεηα ηεο (Up) ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο 

έλλνηαο.      

Ο πίλαθαο 4.148 παξέρεη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ 

ζηηο ηέζζεξηο πην πάλσ κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ 
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καζεηψλ. Καηά αθξίβεηα, παξαηεξείηαη φηη πάιη νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθήο είλαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ( =1.82, SD=.39) ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

καζεκαηηθήο έλλνηαο, ελψ είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο (

 =1.60, SD=.49). 

 

Πίλαθαο 4.148 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

(Ν=95) 

 Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή   SD   SD 

Ip 1.81 .394 1.74 .443 

Ep 1.73 .448 1.60 .492 

Up 1.84 .367 1.82 .385 

Ap 1.80 .402 1.76 .431 

 

Ζ ηειεπηαία ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζε 

εξσηήζεηο γηα ηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο (ob). 

πσο παξαηεξνχκε, ζηελ θνξπθή βξίζθνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη  ζην 

ελδηαθέξνλ (Iob) πνπ πξνθαιεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηνπο καζεηέο, ζηε ρξεζηκφηεηα 

(Uob) θαη ζηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο (Eob). Οη ηξεηο πην πάλσ κεηαβιεηέο νδεγνχλ ζηε 

ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο απφ ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο (Aob).  

Ο πίλαθαο 4.149 δείρλεη φηη νη καζεηέο είλαη πην ζεηηθνί ζηελ εθαξκνγή ( =1.81, 

SD=.39) ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, ελψ είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί ζηελ επθνιία ( =1.63, 

SD=.49) θαηαλφεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. Οη 

κεηαβιεηέο ηεο ρξεζηκφηεηαο ( =1.78, SD=.42) θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ( =1.75, SD=.44) 

παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξν κέζν φξν απφ απηφλ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, 

σζηφζν είλαη πνιχ ςειφο. 
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Πίλαθαο 4.149 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

(Ν=95) 

 Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή   SD   SD 

Iob 1.74 .443 1.75 .437 

Eob 1.79 .410 1.63 .485 

Uob 1.77 .424 1.78 .417 

Aob 1.78 .417 1.81 .394 

 

ζνλ αθνξά ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ (ec), απηέο δελ 

δεκηνπξγνχλ ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα κεηαμχ ηνπο, αιιά θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε άιιεο 

ηερληθέο. Δηδηθφηεξα, παξαηεξνχκε φηη ζηε βάζε ηεο ηξίηεο ζπλεπαγσγηθήο αιπζίδαο 

βξίζθεηαη ε κεηαβιεηή Uec, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ θαξηψλ εμφδνπ. πσο 

θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα, νη καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο είλαη βνεζεηηθή ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο, πηζηεχνπλ 

ην ίδην θαη γηα ηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ. Μεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Iec θαη Aec 

παξαηεξείηαη ζπλεπαγσγηθή ζρέζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη καζεηέο πνπ βξίζθνπλ 

ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Αλαθνξηθά κε ηε κεηαβιεηή Eec (επθνιία), απηή βξίζθεηαη ζηελ 

ηειεπηαία ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα, απφ ηελ νπνία θαίλεηαη φηη νη καζεηέο πνπ βξίζθνπλ 

ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο σλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ 

αξρή ηνπ καζήκαηνο, θαίλεηαη λα βξίζθνπλ εχθνιε ηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ.  

Ο πίλαθαο 4.150 δείρλεη ην κέζν φξν θάζε κεηαβιεηήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή 

κε ηηο θάξηεο εμφδνπ. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη κεηαβιεηέο ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο παξνπζηάδνπλ ηνλ ςειφηεξν κέζν φξν ( =1.93, 

SD=.26). Αληίζεηα, ζηε κεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη ζην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαινχλ νη θάξηεο 

εμφδνπ, ν κέζνο φξνο είλαη ρακειφηεξνο ( =1.81, SD=.39), σζηφζν, είλαη πνιχ ςειφο.  
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Πίλαθαο 4.150 

Μέζνη Όξνη Πεπνηζήζεσλ ησλ Μαζεηώλ γηα ηελ Πξώηε θαη Γεύηεξε Μέηξεζε πλεληεύμεσλ 

(Ν=95) 

 Α Μέηξεζε Β Μέηξεζε 

Μεηαβιεηή   SD   SD 

Iec 1.68 .467 1.81 .394 

Eec 1.79 .410 1.88 .322 

Uec 1.81 .394 1.93 .263 

Aec 1.75 .437 1.93 .263 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V 

ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζπδεηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε αλαθνξά ζην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, ελψ παξάιιεια, γίλεηαη 

ζχγθξηζή ηνπο κε επξήκαηα άιισλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ κε ηελ παξνχζα. Σα ζπκπεξάζκαηα  

ηεο παξνχζα έξεπλαο δηαηππψλνληαη κε βάζε ηελ πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ. 

Σν θεθάιαην ηεο ζπδήηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ νξγαλψλεηαη ζε ηέζζεξα κέξε πνπ 

ην θαζέλα αληηζηνηρεί ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ζηα νπνία απνζθνπεί λα απαληήζεη ε 

παξνχζα εξγαζία. Σα ζπκπεξάζκαηα γηα θάζε έλα απφ ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, 

παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην VI ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

ην πξψην κέξνο, παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηνχληαη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ γπκλαζίνπ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, φπσο απηέο 

πξνέθπςαλ απφ ηα ηξία εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. 

Σν δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» θαη «αδχλαησλ» 

καζεηψλ γηα θάζε ηερληθή δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο κεηά ην ηέινο 

ησλ παξεκβάζεσλ. πδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο φισλ ησλ καζεηψλ πνπ δέρηεθαλ 

παξέκβαζε, αλαπηχζζεηαη ζην ίδην κέξνο. 

ην ηξίην κέξνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ζπδεηείηαη ε επίδξαζε ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ θαη 

πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, φπσο 

απηή πξνβάιιεηαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πάξζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δηδηθφηεξα, 

γίλεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αξλεηηθή θαη ζεηηθή επίδξαζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ 

ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ 

καζεηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ, ζε απηφ ην κέξνο γίλεηαη 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηά ην ηέινο ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ. 
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ην ηειεπηαίν κέξνο, αθνινπζεί ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ θαηλνκέλσλ 

Γηδαθηηθήο ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηηο ηάμεηο ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη γεληθφηεξα, γίλεηαη ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ 

είδνπο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δπίζεο, ζην ίδην κέξνο, πξνηείλνληαη νξηζκέλεο 

δηδαθηηθέο εηζεγήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. 
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5.1. Πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ γπκλαζίνπ γηα ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

 

ε απηφ ην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη νη πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ 

απφ ηα ηξία εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Οη απφςεηο απηέο 

ζπδεηνχληαη σο πξνο ηξεηο δηαζηάζεηο: (α) ηελ έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο, (β) ηνλ ζθνπφ 

ηεο αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά, θαη (γ) ηελ ηερληθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηα καζεκαηηθά.  

 

5.1.1. Η έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά 

Σν πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο εμεηάδεη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ ηνπ γπκλαζίνπ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ καζεκαηηθψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά ζε 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο: Κχπξν, Διβεηία, Ηηαιία θαη Οιιαλδία.  

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζζάξσλ ζπλεπαγσγηθψλ δηαγξακκάησλ πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο, βιέπνπκε 

φηη, παξά ηηο πηζαλέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ ηεζζάξσλ ρσξψλ 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηα καζεκαηηθά, ππάξρεη ζχγθιηζε 

κεηαμχ ηνπ γλσζηηθνχ κέξνπο ησλ δηαγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ ζε 

Κχπξν, Ηηαιία θαη Διβεηία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηά ηα ηξία δηαγξάκκαηα είλαη ζρεδφλ 

ίδηα. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο βξίζθνληαη ζηηο δχν κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Απηέο νη κεηαβιεηέο εκθαλίδνληαη ζην δηάγξακκα ηεο 

Διβεηίαο θαη ηεο Ηηαιίαο. Οη πεπνηζήζεηο ησλ Οιιαλδψλ καζεηψλ θαίλνληαη θάπσο 

δηαθνξεηηθέο απφ ηηο άιιεο ηξεηο ρψξεο, θαη απηφ απνηειεί, ίζσο, κηα έλδεημε φηη νη Οιιαλδνί 

εθπαηδεπηηθνί ρεηξίδνληαη ην καζεκαηηθφ ιάζνο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ άιισλ ηξηψλ ρσξψλ. 

κνηα, απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηεζζάξσλ δηαγξακκάησλ 

νκνηφηεηαο πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζηα 

καζεκαηηθά, βιέπνπκε φηη, πάιη ππάξρεη ζπκθσλία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηεο Κχπξνπ, ηεο 

Ηηαιίαο θαη ηεο Διβεηίαο. Δηδηθφηεξα, αλάκεζα ζηνπο Κχπξηνπο θαη Ηηαινχο καζεηέο θαίλεηαη 

λα επηθξαηνχλ νη ίδηεο αθξηβψο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο. Οη 

πεπνηζήζεηο ησλ Οιιαλδψλ καζεηψλ θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο άιιεο ηξεηο ρψξεο, 

δεδνκέλνπ φηη ηα ηξία αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο είλαη δηαθνξεηηθά απφ ην 
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αληίζηνηρν δηάγξακκα ηεο Οιιαλδίαο. Πξάγκαηη, νη δχν δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ξφιν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δελ νκαδνπνηνχληαη ζε απηφ ην δηάγξακκα φπσο ζπκβαίλεη ζηα 

δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο ησλ άιισλ ηξηψλ ρσξψλ. Απηή, ίζσο είλαη κηα έλδεημε, φπσο έρνπκε 

παξαηεξήζεη θαη γηα ηα ζπλεπαγσγηθά δηαγξάκκαηα, φηη νη Οιιαλδνί εθπαηδεπηηθνί πηζαλφλ 

λα ρεηξίδνληαη ην καζεκαηηθφ ιάζνο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

άιισλ ηξηψλ ρσξψλ. 

Γεληθφηεξα, φκσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα θαζνιηθή δηάζηαζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

καζεκαηηθνχ ιάζνπο. Απηή ε δηάζηαζε παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξή αλεμαξηεζία απφ ηηο 

πηζαλέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηελ εθπαίδεπζε. 

Παξφια απηά, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαθνξεηηθή θχζε ησλ καζεκαηηθψλ ιαζψλ, γηα 

παξάδεηγκα, ηα ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε επηζηεκνινγηθά θαη δηδαθηηθά εκπφδηα ή ηα ιάζε 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηδαθηηθφ ζπκβφιαην, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ίδηα έξεπλα 

ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζεί, πξνζθέξνληαο κεγαιχηεξε πνηθηιία δειψζεσλ ζηνπο καζεηέο. 

Έηζη, ζα κπνξνχζακε, ίζσο, λα επηθπξψζνπκε έλα πην έγθπξν κνληέιν ζρεηηθά κε ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

Αληίζηνηρα, ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζζάξσλ δηαγξακκάησλ νκνηφηεηαο 

κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά, 

παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. Ζ 

αζπκθσλία πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

ηεζζάξσλ ρσξψλ, πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θάζε ρψξαο. 

 

ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα απφ ην εξσηεκαηνιφγην Γ ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ Κππξίσλ 

καζεηψλ γπκλαζίνπ γηα ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά, αξρηθά, παξαηεξνχκε φηη 

πηζαλφλ νη Κχπξηνη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ λα κελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ έλλνηα θαη 

ηε ρξήζε ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά, αιιά λα απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηνπ. 

πσο πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα νκνηφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη απηέο ηηο απφςεηο ησλ 

καζεηψλ, νη πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: ε πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πεπνηζήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε (δηφξζσζε 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε) ησλ ιαζψλ απφ ηνπο ίδηνπο, ελψ ε δεχηεξε θαηεγνξία 

αλαθέξεηαη ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ιάζνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  
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ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ πνπ δέρηεθαλ παξέκβαζε κε ηηο ηερληθέο γηα 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο σο 

πξνο ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηα καζήκαηά ηνπο (φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην Γ). 

ζνλ αθνξά ηηο νκνηφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη, αξρηθά παξαηεξνχκε φηη ηφζν πξηλ φζν 

θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, νη καζεηέο έρνπλ κηα ζθαηξηθή 

εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο.  

Ζ δηαθνξά ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο εληνπίδεηαη 

κφλν ζε κία κεηαβιεηή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο 

έλλνηαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο πνπ 

έθαλαλ ιάζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηή ε κεηαβιεηή είλαη ε κνλαδηθή, ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα δελ θάλεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηνλ 

ελεξγφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ. Αληίζεηα, νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ, θάλνπλ επίζεο αλαθνξά ζηνλ ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.   

 

5.1.2. Ο ζθνπόο ηεο αμηνιόγεζεο ζηα καζεκαηηθά 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζζάξσλ δηαγξακκάησλ νκνηφηεηαο κε ηηο απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά, παξαηεξνχκε πάιη φηη 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ Κχπξνπ, Ηηαιίαο θαη Διβεηίαο ππάξρεη ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ. Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ, σζηφζν, νη νκνηφηεηεο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηα ηξία δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο είλαη πεξηζζφηεξεο. Απηή ηε θνξά, θαίλεηαη 

λα ππάξρεη κεγαιχηεξε ζπκθσλία ζηηο απαληήζεηο ησλ Κππξίσλ θαη Διβεηψλ καζεηψλ. Οη 

απφςεηο ησλ Οιιαλδψλ καζεηψλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο θαίλεηαη λα 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο ησλ ππφινηπσλ ηξηψλ ρσξψλ θαη απηφ είλαη πηζαλφλ λα 

νθείιεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη Οιιαλδνί εθπαηδεπηηθνί αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο 

γξακκέο απφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο άιιεο ηξεηο ρψξεο, φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο 

ζηα καζεκαηηθά.  

Αληίζηνηρα, ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζζάξσλ δηαγξακκάησλ νκνηφηεηαο 

κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά, ΘΕ
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παξαηεξνχκε φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. Μεξηθέο νκνηφηεηεο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ, θπξίσο, ζηα 

δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Διβεηίαο, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ καζεηψλ απηψλ ησλ ρσξψλ. Ζ αζπκθσλία πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ 

πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηεζζάξσλ ρσξψλ, πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην 

δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θάζε ρψξαο, ην νπνίν θαίλεηαη λα αληηιακβάλεηαη 

δηαθνξεηηθά ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δηεμαρζεί πεξαηηέξσ έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο θαη λα γίλεη ζπζρέηηζε ησλ 

επξεκάησλ κε απηά ησλ Zhao, Van den Heuvel-Panhuizen θαη Veldhuis (2017), νη νπνίνη 

δηεμήγαγαλ παξφκνηα έξεπλα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη θαηέιεμαλ ζε ηξία πξνθίι εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε: νη ελζνπζηψδεηο, νη νπδέηεξνη θαη νη κε ελζνπζηψδεηο.  

 

ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα απφ ην εξσηεκαηνιφγην Γ ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ Κππξίσλ 

καζεηψλ γπκλαζίνπ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα 

έλδεημε φηη νη Κχπξηνη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηνπ. πσο 

πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα νκνηφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη απηέο ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ, νη 

πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: ε πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πεπνηζήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα 

ησλ καζεηψλ, ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη ν ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά, ελψ ε 

δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηε κε ζεκαληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, απηέο νη δχν θαηεγνξίεο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ 

γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο αξλεηηθέο, αληίζηνηρα. Απηφ ην εχξεκα, ζα κπνξνχζε λα 

ζπζρεηηζηεί κε ηα επξήκαηα ησλ Zhao, Van den Heuvel-Panhuizen θαη Veldhuis (2017), νη 

νπνίνη δηεμήγαγαλ παξφκνηα έξεπλα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη θαηέιεμαλ ζε ηξία πξνθίι 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε: νη ελζνπζηψδεηο, νη νπδέηεξνη θαη νη κε 

ελζνπζηψδεηο.  

 

5.1.3. Ο ξόινο ηεο αλαηξνθνδόηεζεο ζηα καζεκαηηθά 

ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα απφ ην εξσηεκαηνιφγην Γ ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ Κππξίσλ 

καζεηψλ γπκλαζίνπ γηα ηνλ ξφιν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηα καζεκαηηθά, θαίλεηαη λα ππάξρεη 

κηα έλδεημε φηη νη Κχπξηνη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ ηερληθή ΘΕ
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ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηα καζεκαηηθά, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο. πσο 

πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα νκνηφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη απηέο ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ, νη 

πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηα καζεκαηηθά ρσξίδνληαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: ε πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πεπνηζήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ, ε δεχηεξε 

θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ δέρεηαη ν καζεηήο ηφζν απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, θαη ε ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνρήο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνλ καζεηή πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο παξαλνήζεηο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη ν γλσζηηθφο 

ηνπ ηνκέαο. ζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ 

καζεηψλ, ν Sadler (1998) αλαθέξεηαη ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε σο κηα δηαδηθαζία πνπ 

επηδηψθεη ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε θαη επηηάρπλζε ηεο κάζεζήο ηνπο. Δπίζεο, ε Sharan (1999) έρεη ππνζηεξίμεη φηη ε 

ζπλεξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηηο νκαδηθέο αιιειεπηδξάζεηο ππνζηεξίδεη ηε 

κάζεζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, θαζψο απμάλεη ηελ επαλάιεςε ηεο γλψζεο ζε θαηλνχξηα 

πιαίζηα ζηα νπνία ηα άηνκα εξγάδνληαη κε θάπνην άιιν άηνκν, πξνσζεί ηελ θαηαλφεζε φηαλ 

νη καζεηέο αλαζηνράδνληαη ζηηο ηδέεο πνπ επεμεγνχλ ζηνπο άιινπο θαη παξέρεη πνιιαπιέο 

πξννπηηθέο θαη πφξνπο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ζνλ αθνξά ηελ ηξίηε θαηεγνξία, 

ε Hattie (2009) πξνζζέηεη φηη κηα ηζρπξή επίδξαζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ 

επίδνζε, επηηπγράλεηαη απφ ηελ νπζηαζηηθή αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο 

καζεηέο ζρεηηθά κε ην ηη μέξνπλ θαη πνχ θάλνπλ ιάζε ή έρνπλ παξαλνήζεηο. 

 

 

5.2. Πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο «δπλαηψλ» θαη «αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

 

ε απηφ ην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη νη πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ 

«δπλαηψλ» θαη «αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πάξζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε θάζε ηεο 

έξεπλαο. Δπίζεο, κηα νιηθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ ζπδεηνχληαη ζε απηφ ην κέξνο ηνπο θεθαιαίνπ. Οη απφςεηο απηέο πεξηγξάθνληαη γηα 

θάζε ηερληθή πνπ εθαξκφζηεθε ζηηο παξεκβάζεηο ρσξηζηά, θαη γηα θάζε άμνλα δηεξεχλεζεο ΘΕ
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ησλ ηερληθψλ ρσξηζηά (ελδηαθέξνλ, επθνιία, ρξεζηκφηεηα, εθαξκνγή), ψζηε λα κπνξεί 

ηαπηφρξνλα λα γίλεηαη ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. 

 

5.2.1. Σερληθή κε θώηα ηξνραίαο 

ζνλ αθνξά ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο, αξρηθά παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ πνπ βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή είλαη κεγαιχηεξν ζηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Χζηφζν, θαη ζηηο δχν 

νκάδεο καζεηψλ, ην πνζνζηφ απφ απηνχο πνπ αξρηθά δήισζαλ φηη είλαη ελδηαθέξνπζα 

ηερληθή, κεηψζεθε κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. Οη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ ζηηο δχν κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ε ηερληθή 

κε ηα θψηα ηξνραίαο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Απηφ δελ ηζρχεη, φκσο, γηα ηελ νκάδα ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ.  

Οη πεπνηζήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ είλαη ειάρηζηα πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ 

«δπλαηψλ», σζηφζν, νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ καζεηψλ δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ηε δεχηεξε κέηξεζε, φκσο, θαίλεηαη φηη νη «αδχλαηνη» καζεηέο 

έρνπλ πην ζεηηθέο πεπνηζήζεηο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

δχν νκάδεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

πλνιηθά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή κε ηα θψηα 

ηξνραίαο, φκσο, ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ κεηψζεθε κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. Ζ 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 

ρεηηθά κε ηελ επθνιία ρξήζε ησλ θαξηψλ «θψηα ηξνραίαο», θαίλεηαη φηη ηα πνζνζηά 

επθνιίαο θαη δπζθνιίαο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο είλαη ζρεδφλ φκνηα θαη 

ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, ελψ παξαηεξείηαη κεξηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ πνπ βξήθαλ εχθνιε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηε δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο. 

Χζηφζν, νη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επθνιία 

ρξήζεο ησλ θψησλ ηξνραίαο, ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p>.05). Οη απφςεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ φζνλ αθνξά ηελ 

επθνιία/δπζθνιία ηεο ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξηψλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζηηο δχν 

κεηξήζεηο. ΘΕ
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Οη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη ειάρηζηα πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ 

«αδχλαησλ», φκσο νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

πλνιηθά, ζρεδφλ φινη νη καζεηέο βξήθαλ εχθνιε ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο 

θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν κεηξήζεσλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ θψησλ ηξνραίαο, παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά 

ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο είλαη φκνηα θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, παξφιν 

πνπ ππάξρεη κηα κείσζε ζην πνζνζηφ ρξεζηκφηεηάο ηεο θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ θαηά 

πεξίπνπ 15% κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. Οη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ ζηηο δχν κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Απηφ δελ ηζρχεη, φκσο, γηα ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ. 

Οη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη ειάρηζηα πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ 

«αδχλαησλ», φκσο νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη 

ην αληίζεην, σζηφζν νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ εμαθνινπζνχλ λα κελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σν γεγνλφο φηη νη «αδχλαηνη» καζεηέο απνθηνχλ πην ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ, βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε πξνεγνχκελα επξήκαηα εξεπλψλ (π.ρ. 

Black et al., 2004a∙ Black & Wiliam, 1998b∙ Wiliam & Thompson, 2008), ζηηο νπνίεο θάλεθε 

φηη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα ηνπο καζεηέο κε ρακειή 

επίδνζε ζηε κείσζε ησλ θελψλ ηνπο πξνο ηελ επηηπρία. 

πλνιηθά, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ βξήθε ρξήζηκε ηελ ηερληθή κε ηα θψηα 

ηξνραίαο ζεκείσζε κεγάιε κείσζε απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε κέηξεζε θαη ε δηαθνξά απηή 

θάλεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 

ζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο ζηηο ηάμεηο ησλ δχν νκάδσλ 

καζεηψλ, παξαηεξνχκε φηη νη «αδχλαηνη» καζεηέο είλαη πην ζεηηθνί ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο, παξά ην γεγνλφο φηη παξαηεξείηαη κηα 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ.  ΘΕ
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ηε δεχηεξε κέηξεζε, νη απφςεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ δελ είλαη ηφζν μεθάζαξεο 

γηα ην αλ ζέινπλ λα ζπλερίζεη ή λα ζηακαηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, ελψ 

ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ζέινπλ λα ζπλερίζεη. Οη 

δηαθνξέο ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο ηειηθέο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» θαη ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο. Οη πεπνηζήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ 

«δπλαηψλ», σζηφζν, νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ καζεηψλ δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

πλνιηθά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ήηαλ αξρηθά ζεηηθνί ζην λα ζπλερηζηεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, σζηφζν ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ κεηψζεθε κεηά 

ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ε δηαθνξά απηή ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 

ζνλ αθνξά ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, παξαηεξνχκε φηη ζηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» θαη ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ, νη κεηαβιεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ θψησλ ηξνραίαο είλαη ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή θαη 

ε ρξεζηκφηεηά ηεο. 

ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο παξαηεξείηαη επίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο επθνιίαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. 

ηηο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ παξαηεξνχληαη επηπιένλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ κεηαβιεηψλ ηεο επθνιίαο θαη ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. 

πλνιηθά, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Σν ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα θψηα ηξνραίαο, παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επθνιία ηεο θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο. 

 

ζνλ αθνξά ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο θαη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ θψησλ ηξνραίαο θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. 

Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, ελψ ζηνπο «αδχλαηνπο» 
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καζεηέο ε κεηαβιεηή ηνπ ελδηαθέξνληνο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη κε 

ηε κεηαβιεηή ηεο επθνιίαο. 

πλνιηθά, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Σν ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα θψηα ηξνραίαο, παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επθνιία ηεο θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο. Δπνκέλσο, 

θακία δηαθνξνπνίεζε δελ παξαηεξείηαη απφ ηελ πξψηε κέηξεζε. 

 

5.2.2. Σερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

ζνλ αθνξά ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ζηνπο καζεηέο ε ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο, παξαηεξνχκε φηη ειάρηζηνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» 

καζεηέο βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. Πνιινί «αδχλαηνη» 

καζεηέο βαξέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο. 

Έηζη, ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ πνπ βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή είλαη κεγάιε θαη θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζε πνζνζηφ 11% θαη 30% γηα 

θάζε κέηξεζε αληίζηνηρα.  

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο. Οη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ 

είλαη ειάρηζηα πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» ζηελ πξψηε κέηξεζε, φκσο, νη 

δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο. ηε δεχηεξε κέηξεζε, φκσο, νη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ 

εμαθνινπζνχλ κελ λα είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ», απηή ηε θνξά, φκσο, νη 

δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

πλνιηθά, πεξίπνπ ηα ¾ ησλ καζεηψλ βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή 

θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο. Γη‘ απηφ άιισζηε, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

κεηξήζεηο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» 

καζεηέο (73% θαη άλσ) δελ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζε απηή ηελ ηερληθή. ηελ πξψηε 

κέηξεζε, ζρεδφλ ην 1/3 ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



432 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, ελψ κέρξη ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ ζρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο δήισζαλ φηη βξίζθνπλ δχζθνιε ηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ 

θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. Γεληθφηεξα, έρνπλ εληνπηζηεί θάπνηεο 

δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο (π.ρ. Black et al., 

2004a∙ Büyükkarci, 2014∙ Clark, 2012∙ Wiliam, 2012),  νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη έλα απφ ηα 

θπξηφηεξα εκπφδηα πνπ ζπλαληά ε ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

είλαη ε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί λα κεηαθξάζνπλ ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ζε κηα γιψζζα πνπ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο ηνπο.  

Οη απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηηο δχν κεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη γηα ηηο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. 

ηελ πξψηε κέηξεζε, νη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο 

ησλ «αδχλαησλ» θαη νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

πλνιηθά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αξρηθά δελ αληηκεηψπηζαλ νπνηαδήπνηε δπζθνιία 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, φκσο, ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ ζεκείσζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κείσζε κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. 

 

ζνλ αθνξά ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ βνεζήζεθαλ απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, απμήζεθε ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο, ελψ κεηψζεθε ζηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο. ρεδφλ φινη νη «δπλαηνί» καζεηέο βξήθαλ ρξήζηκε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή, ελψ πεξίπνπ ην 1/3 ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ δελ ηε βξήθαλ ρξήζηκε.  

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο. Οη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ 

είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» θαη νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα 

ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηε δεχηεξε 

κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζπλίζηαηαη ζην φηη ε 

θνηλνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ δίλεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

απηφ πνπ καζαίλνπλ κέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο απφθαζεο γηα ηα θξηηήξηα επηηπρίαο, ηα 

νπνία κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα αλαγλσξίζνπλ ηε βειηίσζή ηνπο 

(Büyükkarci, 2014). ΘΕ
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πλνιηθά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο βξήθαλ ρξήζηκε ηελ ηερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο. Οη 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο δελ θάλεθε λα ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, ζρεδφλ φινη νη «δπλαηνί» καζεηέο ζέινπλ λα ζπλερηζηεί 

ε ηερληθή απηή ζηελ ηάμε ηνπο. Αληίζεηα, πνιινί είλαη νη «αδχλαηνη» καζεηέο πνπ ζέινπλ λα 

ζηακαηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή.  

Οη αιιαγέο ζηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε κέηξεζε είλαη 

ζρεδφλ αλχπαξθηεο γηα ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο θαη ειάρηζηεο γηα ηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο. Γη‘ απηφ άιισζηε, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο. Οη πεπνηζήζεηο 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» θαη νη δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

πλνιηθά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ήηαλ ζεηηθνί ζην λα ζπλερίζεη ε ηερληθή 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ζηηο δχν 

κεηξήζεηο. Παξφιν πνπ ζηε δεχηεξε κέηξεζε, παξαηεξήζεθε κηα κηθξή αχμεζε ζηνλ αξηζκφ 

απηψλ ησλ καζεηψλ, εληνχηνηο, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο δελ θάλεθε λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

ζνλ αθνξά ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, παξαηεξνχκε φηη, ζηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» θαη ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ, ε κεηαβιεηή πνπ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο είλαη ε 

ρξεζηκφηεηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. 

Χζηφζν, ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο παξαηεξείηαη επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, αιιά 

θαη κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. 

πλνιηθά, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη 

ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Σν ελδηαθέξνλ πνπ ΘΕ
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δεκηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, παξνπζηάδεη επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε 

ηελ επθνιία ηεο θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο. 

 

ζνλ αθνξά ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, βιέπνπκε φηη ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο δελ παξαηεξείηαη νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ζηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ πξψηε κέηξεζε. 

Δηδηθφηεξα, ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο (ελδηαθέξνλ, επθνιία, ρξεζηκφηεηα), ελψ ζηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο κφλν κε ηε κεηαβιεηή ηεο ρξεζηκφηεηαο. ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο 

παξαηεξείηαη, επίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο. 

πλνιηθά, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη 

ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, αιιά θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Σν 

ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, παξνπζηάδεη επίζεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επθνιία ηεο θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο, ελψ ε επθνιία ηεο ηερληθήο 

ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαίλεηαη λα 

έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Ζ 

δηαθνξά απφ ηελ πξψηε κέηξεζε έγθεηηαη ζην φηη ε κεηαβιεηή ηεο επθνιίαο παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο (ελδηαθέξνλ, 

ρξεζηκφηεηα, εθαξκνγή).  

 

5.2.3. Σερληθή κε ηηο θάξηεο εμόδνπ 

ρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαινχλ νη θάξηεο εμφδνπ ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ, 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ βξήθαλ ηηο 

θάξηεο εμφδνπ ελδηαθέξνπζεο κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, ελψ νη απφςεηο ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη απαληήζεηο ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ ζηηο δχν κεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ελψ 

ζηηο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. ΘΕ
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Ο κέζνο φξνο ηεο κεηαβιεηήο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ελδηαθέξνλ ησλ θαξηψλ εμφδνπ 

είλαη πεξίπνπ ν ίδηνο θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε, γη‘ απηφ νη δηαθνξέο 

αλάκεζα ζε απηέο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ηε δεχηεξε κέηξεζε θαίλεηαη φηη νη 

πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» θαη νη 

δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

ρεδφλ φινη νη «δπλαηνί» καζεηέο βξήθαλ ελδηαθέξνπζεο ηηο θάξηεο εμφδνπ, ελψ νη 

«αδχλαηνη» καζεηέο πνπ είραλ ηελ πην πάλσ άπνςε ήηαλ ιίγν πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο. 

πλνιηθά, έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ αξρηθά βξήθε ελδηαθέξνπζα ηελ 

ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ, σζηφζν, κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ δήισζαλ φηη νη θάξηεο εμφδνπ 

ήηαλ ελδηαθέξνπζεο. 

 

ζνλ αθνξά ηελ επθνιία εθαξκνγήο ησλ θαξηψλ εμφδνπ ζηηο ηάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ, 

θάλεθε φηη ζρεδφλ φινη νη «δπλαηνί» καζεηέο βξήθαλ εχθνιεο ηηο θάξηεο εμφδνπ θαη ζηηο δχν 

κεηξήζεηο. Παξφια απηά, νη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ αλάκεζα ζηηο 

δχν κεηξήζεηο θάλεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Αληίζεηα, αξθεηνί απφ ηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο δπζθνιεχηεθαλ θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ 

κεηψζεθε κεηά ην ηέινο φισλ ησλ παξεκβάζεσλ, σζηφζν δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο απηψλ ησλ καζεηψλ αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο.  

Σν γεγνλφο φηη παξαηεξείηαη κείσζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, δείρλεη φηη πηζαλφλ φζε πεξηζζφηεξε εμάζθεζε γίλεηαη ζηνπο καζεηέο –θαη ησλ δχν 

νκάδσλ- ηφζν πεξηζζφηεξν εμνκαιχλνληαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Χζηφζν, 

πεξηζζφηεξε εμάζθεζε θαίλεηαη λα ρξεηάδεηαη ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο. Οη πεπνηζήζεηο 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» θαη νη δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

πλνιηθά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ δπζθνιεχηεθαλ ζηε ζπκπιήξσζε ησλ θαξηψλ 

εμφδνπ, σζηφζν ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά αληηκεηψπηζε θάπνηα δπζθνιία, 

κεηψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

κεηξήζεηο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

ρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ θαξηψλ εμφδνπ, θάλεθε φηη ζρεδφλ φινη νη 

«δπλαηνί» καζεηέο βξήθαλ ρξήζηκεο ηηο θάξηεο εμφδνπ θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο. ηε δεχηεξε 
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κέηξεζε παξαηεξείηαη αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ αξρηθά δήισζαλ 

φηη νη θάξηεο εμφδνπ ήηαλ ρξήζηκεο, φκσο, ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη 

αξθεηά κεγάιε (πεξίπνπ 15%-20%). Απηφ, δείρλεη φηη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο γηα λα αληηιεθζνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θαξηψλ εμφδνπ ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο. χκθσλα κε ηνπο Gotwals, Philhower, Cisterna θαη Bennett 

(2015) , ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ηηο θάξηεο εμφδνπ, αθνχ ηηο κειεηήζεη θαη εληνπίζεη 

ζεκεία δπζθνιηψλ θαη παξαλνήζεσλ ησλ καζεηψλ, γηα λα ηνπο βνεζήζεη πψο λα 

πξνρσξήζνπλ. 

Οη δηαθνξέο ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο ηειηθέο απαληήζεηο θαη ησλ δχν νκάδσλ καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θαξηψλ εμφδνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Οη πεπνηζήζεηο 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» θαη νη δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζηηο δχν 

κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

πλνιηθά, έλαο πάξα πνιχ κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ αξρηθά βξήθε ρξήζηκε ηελ 

ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ, σζηφζν, κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ δήισζαλ φηη νη θάξηεο εμφδνπ 

ήηαλ βνεζεηηθέο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζρεδφλ φινη νη 

καζεηέο αλαγλψξηζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θαξηψλ εμφδνπ κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαξηψλ εμφδνπ ζηηο ηάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ, παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ πνπ αξρηθά ήζειαλ λα 

ζπλερίζεη ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ. ινη εθηφο απφ έλαλ καζεηή, απφ ηελ νκάδα ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ, ήζειαλ λα ζπλερίζνπλ νη θάξηεο εμφδνπ ζηελ ηάμε ηνπο, ελψ απφ ηελ 

νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ήζειαλ λα ζπλερίζεη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. 

Οη δηαθνξέο ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο ηειηθέο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» θαη ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμφδνπ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Οη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, σζηφζν, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε, φκσο, φηη νη δηαθνξέο απηέο είλαη νξηαθά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ηε δεχηεξε κέηξεζε έρνπκε κηα πην ζαθή εηθφλα φζνλ αθνξά ζηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηέο. πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη φηη ΘΕ
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νη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» θαη νη 

δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

πλνιηθά, πεξίπνπ ηα ¾ ησλ καζεηψλ αξρηθά ήηαλ ζεηηθνί ζην λα ζπλερίζεη ε ηερληθή 

κε ηηο θάξηεο εμφδνπ ζηελ ηάμε ηνπο. κσο, κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ παξαηεξήζεθε 

φηη ζρεδφλ φινη νη καζεηέο ήζειαλ λα γίλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. Οη δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηηο δχν κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

 

ζνλ αθνξά ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, παξαηεξνχκε φηη, ζηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» θαη ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο ησλ θαξηψλ εμφδνπ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε ηε κεηαβιεηή ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο. 

ηνπο δπλαηνχο «καζεηέο» παξαηεξείηαη επηπιένλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ κεηαβιεηψλ ηεο επθνιίαο θαη ηεο 

ρξεζηκφηεηαο. 

ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο εληνπίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

φισλ ησλ κεηαβιεηψλ, δειαδή, φισλ ησλ αμφλσλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο. 

πλνιηθά, ε εθαξκνγή ησλ θαξηψλ εμφδνπ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο (ελδηαθέξνλ, επθνιία θαη ρξεζηκφηεηα). Μεηαμχ 

φισλ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ παξαηεξείηαη επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 

 

ζνλ αθνξά ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, βιέπνπκε φηη ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο ησλ θαξηψλ εμφδνπ παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε κεηαβιεηή ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ζηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ, ελψ ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε θαη κε ηε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο κε ηηο θάξηεο 

εμφδνπ. Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ δελ παξαηεξήζεθε νπνηαδήπνηε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε θακηά απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. 

πλνιηθά, ε εθαξκνγή ησλ θαξηψλ εμφδνπ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο (ελδηαθέξνλ, επθνιία θαη ρξεζηκφηεηα). Σν 

ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ παξνπζηάδεη, επίζεο, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο επθνιίαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο. Ζ δηαθνξά ζε ΘΕ
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ζρέζε κε ηελ πξψηε κέηξεζε βξίζθεηαη ζην φηη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο επθνιίαο θαη ηεο 

ρξεζηκφηεηαο δελ παξαηεξήζεθε νπνηαδήπνηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 

 

5.2.4. Σερληθή ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

ζνλ αθνξά ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζηνπο καζεηέο, 

ζρεδφλ φινη νη «δπλαηνί» καζεηέο βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. Χζηφζν, 

ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ παξνπζηάδεη κηα κηθξή κείσζε κεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζηηο δχν 

κεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ελψ ζηηο απαληήζεηο ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, εθφζνλ δελ 

παξαηεξείηαη θακηά αιιαγή ζηηο απφςεηο απηψλ ησλ καζεηψλ. 

ηελ πξψηε κέηξεζε, νη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ 

απηέο ησλ «αδχλαησλ» θαη νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ηε δεχηεξε κέηξεζε, νη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ εμαθνινπζνχλ λα είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ», σζηφζν, νη δηαθνξέο 

πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σν 

γεγνλφο φηη νξηζκέλνη καζεηέο δελ βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο 

κεηαμχ καζεηψλ, έρεη απνδεηρζεί απφ ηελ Yucel θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (2014), ζηελ έξεπλα 

ησλ νπνίσλ κεξηθνί καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζηελ εηεξν-αμηνιφγεζε σο κηα αξλεηηθή εκπεηξία. 

πλνιηθά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο. Παξά ηε κείσζε πνπ ζεκεηψζεθε κεηά 

ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, εληνχηνηο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

ρεηηθά κε ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, 

θάλεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο βξίζθνπλ εχθνιε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο. Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ βξήθε εχθνιε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή ζηελ Α θάζε, κεηψζεθε ζηε Β θάζε θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. (ίδην πνζνζηφ, 

πεξίπνπ 13%) πλεπάγεηαη φηη ε δπζθνιία ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ 

καζεηψλ απμήζεθε ζηε δεχηεξε θάζε ησλ παξεκβάζεσλ. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη έλα απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο είλαη φηη νη 

καζεηέο πηζαλφλ λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζην λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηα θξηηήξηα ΘΕ
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αμηνιφγεζεο πνπ παξέρεη ν εθπαηδεπηηθφο (Juwah, 2003∙ Tsivitanidou et al., 2012). Έηζη, είλαη 

πηζαλφ νη καζεηέο λα αηζζάλνληαη απνγνεηεπκέλνη θαη λα ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο εάλ νη καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο δελ κπνξνχλ λα 

επηιπζνχλ ακέζσο (Chen & Huang, 2010∙ Hwang, Wu & Ke, 2011). 

Χζηφζν, νη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» θαη «αδχλαησλ» καζεηψλ 

αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο δελ θάλεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Παξφια απηά, νη 

απφςεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ηελ επθνιία/δπζθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο 

εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ δηίζηαληαη κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. Οη 

πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» θαη νη 

δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ.  

πλνιηθά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ αληηκεηψπηζαλ θάπνηα δπζθνιία θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο, σζηφζν κεηά ην ηέινο 

ησλ παξεκβάζεσλ, ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ ζεκείσζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε.  

 

ζνλ αθνξά ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ζρεδφλ 

φινη νη «δπλαηνί» καζεηέο ηελ βξίζθνπλ ρξήζηκε, παξφιν πνπ παξαηεξείηαη κηα πνιχ κηθξή 

κείσζε ζην πνζνζηφ απηψλ ησλ καζεηψλ κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. Οη πεξηζζφηεξνη 

«αδχλαηνη» καζεηέο βξίζθνπλ επίζεο ρξήζηκε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, σζηφζν δελ είλαη 

μεθάζαξν αλ επηπιένλ παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα απμήζνπλ θαηά πνιχ ηνλ αξηζκφ απηψλ ησλ 

καζεηψλ. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ (Reinholz, 2016) θαη ζηελ ελλνηνινγηθή ηνπο 

θαηαλφεζε (Falchikov, 2005).  

Οη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ αλάκεζα ζηηο δχν 

κεηξήζεηο είλαη κηθξέο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Μεηαμχ ησλ 

δχν νκάδσλ ησλ καζεηψλ παξαηεξείηαη δηαθνξά ζην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ 

ρξήζηκε ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 15%-

25%. ηελ πξψηε κέηξεζε, νη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ 

απηέο ησλ «αδχλαησλ» θαη νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ηε δεχηεξε κέηξεζε, νη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ εμαθνινπζνχλ λα είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ», σζηφζν νη δηαθνξέο 

πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ΘΕ
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πλνιηθά, θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν 

απφ 80%, βξήθαλ ρξήζηκε ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ελψ 

ειάρηζηνη καζεηέο δήισζαλ ην αληίζεην. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ 

καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο, θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ παξαηεξήζεθε κηα κηθξή κείσζε 

(πεξίπνπ 4%) ζηε δεχηεξε κέηξεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ ήζειαλ λα ζπλερίζεη λα 

εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε ηνπο. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο ζέινπλ λα ζπλερίζεη ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, φκσο, ην πνζνζηφ 

απηψλ ησλ καζεηψλ είλαη πεξίπνπ 20% κηθξφηεξν απφ απηφ ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ. ε 

αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο ηερληθέο, νη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν 

νκάδσλ ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, ζηελ αξρή θαη 

ζην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Οη πεπνηζήζεηο ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» θαη νη δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζηηο δχν 

κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

πλνιηθά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ήζειαλ λα ζπλερίζεη ε ηερληθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο. Παξά ηε κηθξή κείσζε 

πνπ ζεκεηψζεθε ζηνλ αξηζκφ απηψλ ησλ καζεηψλ κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, 

εληνχηνηο, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

ζνλ αθνξά ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, παξαηεξνχκε φηη θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο 

ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε 

ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν απφ .01. 

ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο θαίλεηαη, επίζεο, φηη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο 

εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηηο κεηαβιεηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο. ΘΕ
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ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ, δειαδή, φισλ ησλ αμφλσλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο. 

Ζ κεηαβιεηή ηεο θαηεχζπλζεο ηεο γξαπηήο αλαηξνθνδφηεζεο (ADwfb), παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηφζν κε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο φζν θαη 

ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. 

πλνιηθά, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ 

καζεηψλ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο κεηαβιεηέο (ελδηαθέξνλ, 

επθνιία θαη ρξεζηκφηεηα). ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο παξαηεξνχληαη, επίζεο, 

κεηαμχ φισλ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε κεηαβιεηή ηεο 

θαηεχζπλζεο ηεο γξαπηήο αλαηξνθνδφηεζεο. 

 

ζνλ αθνξά ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, παξαηεξείηαη φηη ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ 

καζεηψλ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο 

πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο (ελδηαθέξνλ, επθνιία, ρξεζηκφηεηα) θαη ζηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ. 

ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο ε κεηαβιεηή ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε κεηαβιεηή 

ηεο επθνιίαο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. 

ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

φισλ ησλ αμφλσλ πνπ αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ, ηελ επθνιία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο 

ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. 

Ζ κεηαβιεηή ηεο θαηεχζπλζεο ηεο γξαπηήο αλαηξνθνδφηεζεο (BDwfb) παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, ηε 

ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο, ελψ ζηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, αιιά θαη κε ην ελδηαθέξνλ 

πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο. 

πλνιηθά, ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο κεηαβιεηέο (ελδηαθέξνλ, επθνιία θαη ρξεζηκφηεηα). 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο παξαηεξνχληαη επίζεο κεηαμχ φισλ ησλ ππφινηπσλ 

κεηαβιεηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε κεηαβιεηή ηεο θαηεχζπλζεο ηεο γξαπηήο 
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αλαηξνθνδφηεζεο. Δπνκέλσο, θακία δηαθνξνπνίεζε δελ παξαηεξείηαη απφ ηελ πξψηε 

κέηξεζε. 

 

5.2.5. Σερληθή ηεο απηό-αμηνιόγεζεο 

Αλαθνξηθά κε ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζηνπο καζεηέο, 

βξέζεθε φηη ειάρηζηνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο βαξέζεθαλ ηελ ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο, ελψ πεξίπνπ δηπιάζηνο ήηαλ ν αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ βξήθε κε 

ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. 

Ο αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ αξρηθά βαξέζεθαλ θαηά ηελ απηφ-

αμηνιφγεζε, ζεκείσζε κηα πνιχ κηθξή αχμεζε ζηε δεχηεξε κέηξεζε, ελψ ν αληίζηνηρνο 

αξηζκφο ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ζεκείσζε αθξηβψο ηελ ίδηα κείσζε. Απηφ, πηζαλφλ λα 

δείρλεη φηη, κέζα απφ ηξηβή, νη «αδχλαηνη» καζεηέο βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα ηε δηαδηθαζία 

απηφ-αμηνιφγεζεο. Οη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ζηηο δχν νκάδεο θαίλεηαη 

λα είλαη ηφζν κηθξέο αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο, ψζηε λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

Οη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» ζηελ 

πξψηε κέηξεζε θαη νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ηε δεχηεξε κέηξεζε, νη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ», σζηφζν νη δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

πλνιηθά, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε 

ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο θαίλεηαη λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

κεηξήζεηο. Παξφια απηά, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο ήηαλ πάξα πνιχ κεγάινο. 

 

ζνλ αθνξά ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, παξαηεξνχκε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο βξήθαλ εχθνιε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ζηηο 

δχν νκάδεο καζεηψλ. Μεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ παξαηεξήζεθε κηα πνιχ κηθξή 

αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ δπζθνιεχηεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Οη 

δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ζηηο δχν νκάδεο είλαη ηφζν κηθξέο αλάκεζα ζηηο 

δχν κεηξήζεηο, ψζηε λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Οη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ», σζηφζν, νη δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ καζεηψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σν ίδην ΘΕ
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ηζρχεη θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. πσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, κηα 

ζεκαληηθή δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ απηφ-αμηνιφγεζή ηνπο είλαη ε 

έιιεηςε αληηθεηκεληθφηεηαο ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο (Boud, Lawson & 

Thompson, 2013∙ 2015∙ Brown & Harris, 2013). 

πλνιηθά, θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν 

απφ 80%, βξήθαλ εχθνιε ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ελψ ειάρηζηνη καζεηέο 

αληηκεηψπηζαλ νπνηαδήπνηε δπζθνιία. Παξά ηε κηθξή αχμεζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηνλ αξηζκφ 

ησλ καζεηψλ πνπ αξρηθά αληηκεηψπηζαλ θάπνηα δπζθνιία, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

κεηξήζεηο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

ρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ, κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ παξαηεξήζεθε αχμεζε 2% ζην πνζνζηφ ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ βξήθαλ ρξήζηκε ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ελψ ζηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο παξαηεξήζεθε κείσζε 2%. Οη δηαθνξέο απηέο αλάκεζα ζηηο δχν 

κεηξήζεηο -θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ- είλαη πνιχ κηθξέο, γη‘ απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο. 

ρεδφλ φινη νη «δπλαηνί» καζεηέο βξίζθνπλ ρξήζηκε ηελ ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο, αιιά θαη απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, νη πεξηζζφηεξνη ηε βξίζθνπλ ρξήζηκε. 

Δπνκέλσο, ζηελ πξψηε κέηξεζε, νη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο 

απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ», σζηφζν, νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 

καζεηψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ηε δεχηεξε κέηξεζε, φκσο, νη πεπνηζήζεηο ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ εμαθνινπζνχλ λα είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

θαη νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ θαίλεηαη λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ηα καζεκαηηθά, ε απηφ-αμηνιφγεζε ζπκβάιιεη ζηελ πςειφηεξε 

επίδνζε ησλ καζεηψλ (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2004b∙ Ross, Hogaboam-

Gray & Rolheiser, 2002), ελψ ηαπηφρξνλα είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο καζεηέο πνπ δελ αλαδεηνχλ 

βνήζεηα ή δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε κάζεζε εμαηηίαο ησλ αληηιεπηψλ απεηιψλ γηα απηφ-εθηίκεζε 

ή θνηλσληθή ακεραλία (Hattie & Timperley, 2007). 

πλνιηθά, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο θαίλεηαη λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο. Παξφια 

απηά, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ αλαγλψξηζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο ήηαλ κεγαιχηεξν απφ 85%. 
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ζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζηηο ηάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ, 

παξαηεξήζεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη απφ ηηο δχν νκάδεο ζέινπλ λα ζπλερηζηεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο. Μεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ καζεηψλ ε δηαθνξά πνπ 

παξαηεξείηαη ζην πνζνζηφ απηψλ πνπ ζέινπλ λα ζπλερίζεη ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο 

είλαη πάξα πνιχ κηθξή.  

Οη απαληήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

κεηξήζεηο, ελψ ε δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ είλαη πνιχ κηθξή. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ, δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο 

ησλ ζπλεληεχμεσλ, ζε θακηά απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. ηελ πξψηε κέηξεζε, νη 

«αδχλαηνη» καζεηέο πνπ ήηαλ ζεηηθνί ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, ήηαλ 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο, ελψ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ήηαλ ιηγφηεξνη. ηελ 

πξψηε κέηξεζε, ν κέζνο φξνο ηεο κεηαβιεηήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη πεξίπνπ ν ίδηνο θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ κε ηελ νκάδα ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ λα έρεη ιίγν πην ζεηηθέο πεπνηζήζεηο, σζηφζν, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζε 

απηέο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ηε δεχηεξε κέηξεζε, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο καζεηψλ εμαθνινπζνχλ λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, φκσο, απηή ηε θνξά νη 

«δπλαηνί» καζεηέο θαίλεηαη λα έρνπλ πην ζεηηθέο πεπνηζήζεηο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο. 

πλνιηθά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ήζειαλ λα ζπλερίζεη ε ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε ηνπο θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο. Παξά ηε κηθξή κείσζε πνπ ζεκεηψζεθε 

ζηνλ αξηζκφ απηψλ ησλ καζεηψλ κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, εληνχηνηο, νη δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

ζνλ αθνξά ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, παξαηεξνχκε φηη ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν απφ .01 θαη ζηηο 

δχν νκάδεο καζεηψλ. 

ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο παξαηεξείηαη, επίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο. 

ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ε κεηαβιεηή ηνπ ελδηαθέξνληνο παξνπζηάδεη  ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ 

επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. 
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πλνιηθά, ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. 

Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ 

ζηηο ζπλεληεχμεηο, παξαηεξνχληαη επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο. 

 

ζνλ αθνξά ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, βιέπνπκε φηη ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο δελ παξαηεξείηαη νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ζηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο επθνιίαο, ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ πξψηε κέηξεζε. ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο ππφινηπεο ηξεηο κεηαβιεηέο πνπ 

αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ, ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ, ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ε κεηαβιεηή ηνπ 

ελδηαθέξνληνο εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε 

κεηαβιεηή ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. 

πλνιηθά, ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, 

αιιά θαη κε ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη, 

επίζεο, κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Ζ 

δηαθνξά απφ ηελ πξψηε κέηξεζε βξίζθεηαη ζην φηη ε επθνιία ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο, αιιά φρη κε 

ην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο νχηε κε ηε ρξεζηκφηεηά ηεο.  

 

5.2.6. Σερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

ζνλ αθνξά ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ζηνπο καζεηέο ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο, θάλεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο 

βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. Οη απφςεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ην 

ελδηαθέξνλ ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ δελ είλαη 

μεθάζαξεο, εθφζνλ πεξίπνπ κηζνί απφ απηνχο έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή θαη νη ππφινηπνη κηζνί αξλεηηθή ζηάζε. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ βξίζθνληαη ζε επίπεδν πεξίπνπ 25%. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε θακία απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. ΘΕ
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Οη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» 

θαη νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ πξνο ηελ 

ηερληθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο έρεη απνδεηρζεί θαη απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο (Hargreaves, 

2013∙ Havnes et al., 2012∙ Kay & Knaack, 2009∙ Lee, 2011∙ Ní Chróinín & Cosgrave, 2013∙ 

Rakoczy et al., 2008∙ Sharples et al., 2016), νη νπνίεο έδεημαλ φηη ε αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί 

λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε. 

πλνιηθά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο, σζηφζν ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ πνπ θαίλεηαη λα ηελ βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζα ήηαλ αξθεηά κεγάινο. Οη δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο ήηαλ ηφζν κηθξέο, ψζηε λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

ρεηηθά κε ηελ επθνιία παξνρήο θαη ιήςεο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, θάλεθε 

φηη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο είλαη εχθνιε ε εθαξκνγή ηεο 

πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο. Γηα ηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο, νη απφςεηο ηνπο δελ είλαη μεθάζαξεο, εθφζνλ ζρεδφλ νη κηζνί απφ απηνχο δήισζαλ 

φηη είλαη δχζθνιε ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο. Γη‘ απηφ, άιισζηε, ν 

Sadler (1998) ππνζηεξίδεη φηη δελ κπνξνχκε απιψο λα ππνζέηνπκε φηη, φηαλ δίλεηαη 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο, απηνί ζα μέξνπλ ηη λα θάλνπλ κε απηή. Δπνκέλσο, φπσο ν 

ίδηνο ππνζηεξίδεη, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εμαζθεζνχλ ζην πψο λα εξκελεχνπλ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε, πψο λα θάλνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνπιεηάο πνπ παξάγνπλ, θαη πψο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε δνπιεηά 

ηνπο ζην κέιινλ.  

Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε φηη ππήξμε κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ 

δπζθνιεχηεθαλ ζηελ αξρή θαη ζηηο δχν νκάδεο, σζηφζν ε κείσζε απηή ήηαλ πνιχ 

κεγαιχηεξε ζηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ. Απηφ πηζαλφλ λα απνηειεί κηα έλδεημε φηη κέζα απφ ηξηβή θαη εμάζθεζε νη 

«αδχλαηνη» καζεηέο κπνξνχλ πην εχθνια λα εθαξκφζνπλ ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο. Αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ δελ βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε θακία απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. Οη πεπνηζήζεηο ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» θαη νη δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζηηο δχν 

κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. 
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πλνιηθά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο βξήθαλ εχθνιε ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ 

αξρηθά βξήθε εχθνιε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ ήηαλ πάξα πνιχ κεγάινο, φκσο, κεηά ην 

ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ απμήζεθε. Χζηφζν, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

ζνλ αθνξά ηε ρξεζηκφηεηα ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, 

θάλεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο βξήθαλ ρξήζηκε ηελ ηερληθή ηνπο. 

Διάρηζηνη απφ απηνχο ήηαλ αξλεηηθνί. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο ηεο νκάδαο 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ βξήθαλ ρξήζηκε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, σζηφζν ε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο πιεζηάδεη ην 20%. Κακία αιιαγή δελ ζεκεηψζεθε απφ ηελ πξψηε 

ζηε δεχηεξε κέηξεζε ζε θακηά απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. 

Οη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» 

θαη νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ έρεη απνδεηρζεί θαη απφ άιιεο έξεπλεο, ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο κέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ππνζηεξίδεηαη ε κάζεζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, 

θαζψο απμάλεη ηελ επαλάιεςε ηεο γλψζεο, πξνσζεί ηελ θαηαλφεζε φηαλ νη καζεηέο 

αλαζηνράδνληαη ζηηο ηδέεο πνπ επεμεγνχλ ζηνπο άιινπο (Sharan, 1999), θαζψο απηφ κπνξεί 

λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ακθηζβεηήζνπλ ηε δηθή ηνπο κάζεζε (Harrison, 2011). 

πλνιηθά, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο 

πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο θαίλεηαη λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο αλάκεζα ζηηο 

δχν κεηξήζεηο. Παξφια απηά, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ αλαγλψξηζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο πιεζηάδεη ην 80%. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ, παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο ζέινπλ λα 

εθαξκφδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο. κνηα, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

καζεηέο ηεο νκάδαο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ (φρη πνιχ πεξηζζφηεξνη) δήισζαλ φηη ζέινπλ 

λα ζπλερηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, σζηφζν ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο θπκαίλεηαη απφ 26%-32%.  

Αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο ζεκεηψζεθε αξθεηή ζεηηθή αιιαγή θαη ζηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ. Μεγαιχηεξε αιιαγή παξαηεξείηαη ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. Χζηφζν, 
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ζε θακία απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηηο απαληήζεηο ηνπο αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο. Οη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ 

είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» θαη νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα 

ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο 

ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

πλνιηθά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ήζειαλ λα ζπλερίζεη ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο ζηελ ηάμε ηνπο θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο. Παξά ηελ αχμεζε πνπ 

ζεκεηψζεθε ζηνλ αξηζκφ απηψλ ησλ καζεηψλ κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, εληνχηνηο, νη 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

ζνλ αθνξά ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, παξαηεξνχκε φηη ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο επθνιίαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ζηηο δχν 

νκάδεο καζεηψλ.  

Χζηφζν, ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ θαίλεηαη φηη ε κεηαβιεηή ηεο 

εθαξκνγήο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη κε ηε κεηαβιεηή ηνπ 

ελδηαθέξνληνο. 

ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο παξαηεξείηαη, επίζεο, φηη ε κεηαβιεηή ηεο επθνιίαο 

εθαξκνγήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο, ελψ 

ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ε κεηαβιεηή ηεο ρξεζηκφηεηαο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε κεηαβιεηή ηνπ ελδηαθέξνληνο. 

ζνλ αθνξά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο (ADofb), ε 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε ρξεζηκφηεηα 

θαη ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο, ελψ ζηνπο «αδχλαηνπο» 

παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε φρη κφλν κε ηε ρξεζηκφηεηά θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, αιιά θαη κε ην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο. 

πλνιηθά, ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ην ελδηαθέξνλ, ηελ επθνιία θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

θαη κεηαμχ φισλ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε κεηαβιεηή ηεο θαηεχζπλζεο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. 
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ζνλ αθνξά ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ ζηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, βιέπνπκε φηη ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε 

ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ζηηο δχν νκάδεο. Χζηφζν, ζηελ 

νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ θαίλεηαη φηη ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη κε ηε κεηαβιεηή ηεο επθνιίαο. 

ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο παξαηεξείηαη, επίζεο, φηη ε κεηαβιεηή ηεο επθνιίαο 

εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη κε 

ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο. Σν ίδην θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη γηα 

ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, φκσο, παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηέζζεξηο 

άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο. 

ζνλ αθνξά ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο (BDofb), ε 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ην ελδηαθέξνλ πνπ 

δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο, ηε ρξεζηκφηεηα, αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηφζν ζηνπο 

«δπλαηνχο» φζν θαη ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο. 

πλνιηθά, ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ην ελδηαθέξνλ, ηελ επθνιία θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Παξαηεξνχληαη, επίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο θαη κεηαμχ φισλ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηνπο ηέζζεξηο 

άμνλεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε κεηαβιεηή ηεο θαηεχζπλζεο ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο. Δπνκέλσο, θακία δηαθνξνπνίεζε δελ παξαηεξείηαη απφ ηελ πξψηε 

κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 
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5.2.7. πδήηεζε Γηαγξακκάησλ νκνηόηεηαο θαη πλεπαγσγηθώλ δηαγξακκάησλ 

 

ύγθξηζε «Γπλαηώλ» θαη «Αδύλαησλ» καζεηώλ  

Σα απνηειέζκαηα απφ ηα δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ γηα ηηο ηερληθέο γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πνπ εθαξκφζηεθαλ 

ζηελ ηάμε ηνπο, παξαηεξνχκε φηη θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο ζρεκαηίδνληαη πέληε νκάδεο 

νκνηφηεηαο, νη νπνίεο, φκσο, δελ απαξηίδνληαη απφ ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο. 

ηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο 

πεξηιακβάλεη κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο θαη ζηηο θάξηεο 

εμφδνπ, σζηφζν, νκαδνπνηνχληαη ιφγσ ηνπ φηη κέζσ ησλ δχν ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ 

επηδηψθεηαη έκκεζε απηφ-αμηνιφγεζε απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη αλαηξνθνδφηεζε πξνο 

ηελ εθπαηδεπηηθφ. Οη κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη άκεζα ζηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο 

θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθφ, θαίλεηαη λα ζρεκαηίδνπλ κηα μερσξηζηή 

νκάδα νκνηφηεηαο καδί κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο 

ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο. ηε Β θάζε, φκσο, ησλ ζπλεληεχμεσλ παξαηεξνχκε 

φηη ε αληίζηνηρε κε ηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο, ελψ νη θάξηεο 

εμφδνπ ζρεκαηίδνπλ κηα μερσξηζηή νκάδα νκνηφηεηαο απφ ηηο ππφινηπεο. Καηά ζπλέπεηα, 

κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, βιέπνπκε λα ππάξρεη κηα ζηεγαλνπνίεζε ζηνλ ηξφπν πνπ 

απαληνχλ νη καζεηέο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο δχν ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, εθφζνλ 

έρνπλ ηνλ ίδην ζθνπφ. Σν παξφλ εχξεκα ήηαλ αλακελφκελν, εθφζνλ ηα θψηα ηξνραίαο έρνπλ 

απνδεηρηεί σο έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκεχεη ζηελ ελζσκάησζεο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο 

(Andrade, 2010), φπνπ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ θφθθηλεο, πνξηνθαιί θαη πξάζηλεο θάξηεο 

γηα λα δείμνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν θαηαλφεζαλ ην πεξηερφκελν πνπ δηδάρηεθαλ. 

Δπίζεο, ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ παξαηεξνχκε φηη ε δεχηεξε θαη ηξίηε νκάδα 

νκνηφηεηαο απνηεινχληαη απφ κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο 

ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο θαη ζε κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθή ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο ή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. Χζηφζν, ζηε Β θάζε, 

παξαηεξνχκε φηη νη κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ 

θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζπλδένληαη κφλν κε απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο. Ζ ζχλδεζε αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη ησλ ηερληθψλ ΘΕ
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ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ έρεη ππνζηεξηρζεί 

εξεπλεηηθά ηφζν απφ ηνλ Büyükkarci (2014), ν νπνίνο ηζρπξίδεηαη φηη ε θνηλνπνίεζε ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ δίλεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θξηηήξηα 

επηηπρίαο γηα λα αλαγλσξίζνπλ ηελ απφδεημε ηεο βειηίσζεο ηνπο φζν θαη απφ ηνπο Stevens 

θαη Levi (2004), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ηερληθήο 

ηεο έηεξν-αμηνιφγεζεο ρξεηάδεηαη έλα εξγαιείν βαζκνιφγεζεο πνπ λα ρσξίδεη κηα εξγαζία 

ζηα κέξε πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο, θαη λα παξέρεη κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή 

ησλ απνδεθηψλ θαη κε απνδεθηψλ επηπέδσλ απφδνζεο γηα θάζε κέξνο. Δθηφο απηνχ, νη 

Newby θαη Winterbottom (2011) κειέηεζαλ ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αμηνιφγεζεο γηα 

κάζεζε θαη δηαπίζησζαλ φηη ε παξνρή θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηελ 

επηηπρία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θαη ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. 

Οη κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, αξρηθά 

θαίλεηαη λα ζρεκαηίδνπλ δχν μερσξηζηέο νκάδεο νκνηφηεηαο, ελψ κεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ, παξαηεξνχκε φηη νη κεηαβιεηέο απηέο ζρεκαηίδνπλ πάιη δχν νκάδεο 

νκνηφηεηαο, αιιά αλακεηγλχνληαη. Απηφ, δείρλεη φηη ελψ αξρηθά νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη 

δηαθνξεηηθά ηελ πξνθνξηθή θαη ηε γξαπηή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ηνπο, εληνχηνηο, κεηά ην 

ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ θαίλεηαη λα ζρεκαηίδνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ ζπλνκειίθσλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φκσο, φηη νη «δπλαηνί» καζεηέο ζπλδένπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ηερληθψλ θπξίσο κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθαιεί, εθηφο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο 

ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο θαη ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ηελ νπνία ζπλδένπλ κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε 

ηερληθήο. Αιιαγή ζηηο απφςεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ παξάγνληα πνπ 

ιακβάλνπλ ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θάζε ηερληθήο, παξαηεξείηαη κφλν γηα ηελ ηερληθή 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ε νπνία αξρηθά θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο, ελψ αξγφηεξα απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθαιεί.  

Γεληθφηεξα, παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξε ζηεγαλνπνίεζε ζηνλ ηξφπν πνπ απαληνχλ νη 

καζεηέο κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, σζηφζν, ην γεγνλφο φηη νη νκάδεο πνπ 

ζρεκαηίδνληαη ζην δηάγξακκα νκνηφηεηαο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, απηφ απνηειεί κηα 

έλδεημε φηη νη καζεηέο αθφκα δελ έρνπλ απνθηήζεη ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο. Παξφια απηά, νη 

δηαθνξέο απφ ηελ Α ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ δείρλνπλ φηη κεηά απφ εμάζθεζε θαη 
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ζπζηεκαηηθή επαθή κε ηηο ηερληθέο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο.  

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηα δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ηηο ηερληθέο γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πνπ εθαξκφζηεθαλ 

ζηελ ηάμε ηνπο, παξαηεξνχκε φηη ζηελ πξψηε κέηξεζε ζρεκαηίδνληαη ηέζζεξηο νκάδεο 

νκνηφηεηαο, ελψ ζηε δεχηεξε κέηξεζε γίλνληαη ηξεηο. 

ηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο 

πεξηιακβάλεη κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη 

ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο, ελψ νη αληίζηνηρε νκάδα νκνηφηεηαο κεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θψηα ηξνραίαο θαη ζηελ 

ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα θψηα ηξνραίαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, ηφηε ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

νκνηφηεηαο ζπλδέεη ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο κε απηήλ ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο 

κεηαμχ καζεηψλ. πσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία (Kollar & Fischer, 2010), παξφιν πνπ ε 

εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πξνσζεί 

ηελ απηφ-αμηνιφγεζε, δελ ππάξρεη αθφκε θάπνην ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ λα ζπλδέεη ηηο δχν 

δηαδηθαζίεο. Έηζη, ν Reinholz, (2016) πξνηείλεη ηνλ θχθιν ηεο αμηνιφγεζεο βαζηζκέλνο ζην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ Kollar θαη Fischer (2010), ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξηο 

θάζεηο: (1) απφδνζε εξγαζίαο, (2) παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο, (3) ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο, 

θαη (4) αλαζεψξεζε. Ο θχθινο ηεο αμηνιφγεζεο ζηνρεχεη ζηε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο θαη ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζε έλαλ γεληθφ ηνκέα, ζε αληίζεζε κε κνληέια ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (π.ρ. Pulman, 2009).  

Αληίζεηα, ζηελ πξψηε κέηξεζε θαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 

ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο ζρεκαηίδνπλ κηα μερσξηζηή νκάδα νκνηφηεηαο, ελψ νη 

κεηαβιεηέο ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ζπλδένληαη κε απηέο ηεο 

πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Απηφ, δείρλεη φηη νη «αδχλαηνη» 

καζεηέο, αξρηθά έρνπλ κηα ζθαηξηθή αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

ζπλνκειίθσλ, άζρεηα αλ απηή παξέρεηαη γξαπηά ή πξνθνξηθά. Μεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ, ε πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζπλδέεηαη κε ηελ ηερληθή 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο θάηη ην νπνίν ήηαλ αλακελφκελν, εθφζνλ, έρεη ππνζηεξηρζεί 

εξεπλεηηθά (Harrison, 2011) φηη ε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη 

θαηά ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, δηφηη, φπσο δειψλεη ν Harrison, «αθνχγνληαο 
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έλαλ άιινλ καζεηή πνπ πξνζπαζεί λα εμεγήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, απηφ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ακθηζβεηήζνπλ ηε δηθή ηνπο κάζεζε» (Harrison, 2011, ζει. 225). 

Δπηπιένλ, ζηελ Α θάζε παξαηεξνχκε φηη νη θάξηεο εμφδνπ ζρεκαηίδνπλ κηα νκάδα 

νκνηφηεηαο καδί κε ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ελψ ζηε Β θάζε νκαδνπνηνχληαη κε 

ηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, απηέο νη δχν νκάδεο νκνηφηεηαο απνηεινχληαη απφ δχν ππννκάδεο ε θάζε 

κηα, φπνπ νη κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θάξηεο εμφδνπ ζρεκαηίδνπλ ηε δηθή ηνπο 

ππννκάδα. Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ νη «αδχλαηνη» 

καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηηο θάξηεο εμφδνπ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φηη ηηο ππφινηπεο 

ηερληθέο, γη‘ απηφ θαη ηηο απνκνλψλνπλ. 

Να ζεκεησζεί, επίζεο, φηη νη «αδχλαηνη» καζεηέο αξρηθά ζπλδένπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ηερληθψλ ηφζν κε ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ φζν κε ην 

ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθαιεί θαη ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηνπο. Μεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ, φκσο, παξαηεξνχκε φηη νη ίδηνη καζεηέο ζπλδένπλ ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 

ηερληθψλ, εθηφο απφ ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ, κε ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο. ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο 

κεηαμχ καζεηψλ, αξρηθά θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο, ελψ 

αξγφηεξα απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθαιεί. Σν γεγνλφο φηη νη «αδχλαηνη» καζεηέο 

ζπλδένπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ κε ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

καζήκαηνο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί εξεπλεηηθά  (π.ρ. Black et al., 2004a∙ Black & Wiliam, 

1998b∙ Wiliam & Thompson, 2008), φπνπ ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε έρεη απνδεηρζεί 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα ηνπο καζεηέο κε ρακειή επίδνζε ζηε κείσζε ησλ θελψλ ηνπο 

πξνο ηελ επηηπρία. 

Δπνκέλσο, παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξε ζηεγαλνπνίεζε ζηνλ ηξφπν πνπ απαληνχλ νη 

«αδχλαηνη» καζεηέο απφ ηνπο «δπλαηνχο» κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, σζηφζν, ην 

γεγνλφο φηη νη νκάδεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην δηάγξακκα νκνηφηεηαο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο, απηφ απνηειεί κηα έλδεημε φηη νη καζεηέο αθφκα δελ έρνπλ απνθηήζεη ζπλνιηθή εηθφλα 

ηεο εθαξκνγήο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο 

ηεο. Παξφια απηά, νη δηαθνξέο απφ ηελ Α ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ δείρλνπλ φηη κεηά 

απφ εμάζθεζε θαη ζπζηεκαηηθή επαθή κε ηηο ηερληθέο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο. Θα κπνξνχζακε, επίζεο, λα ζπκπεξάλνπκε φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηερληθψλ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηνπο «αδχλαηνπο» 
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καζεηέο ιφγσ ησλ πεξηζζφηεξσλ αιιαγψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε απηή ηελ νκάδα καζεηψλ. 

Απηφ, ίζσο απνηειεί κηα έλδεημε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα κπνξεί λα ππάξμεη πεξηζζφηεξε 

ζηεγαλνπνίεζε κεηά απφ εμάζθεζε.  

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηα ζπλεπαγσγηθά δηαγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη 

αληηιήςεηο ησλ «δπλαηψλ» θαη «αδχλαησλ» καζεηψλ γηα ηηο ηερληθέο γηα δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ ηάμε ηνπο, παξαηεξνχκε φηη ζηελ πξψηε κέηξεζε, νη 

«αδχλαηνη» καζεηέο ζρεκαηίδνπλ δχν πεξηζζφηεξεο ζπλεπαγσγηθέο αιπζίδεο απφ ηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχληαη ζπλεπαγσγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

εξσηήζεηο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. Σέηνηνπ είδνπο ζρέζεηο, φκσο, δελ 

παξαηεξνχληαη ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο. Ζ ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ ηερληθή ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο θαη ηελ ηερληθήο ηεο 

εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ έρεη ππνζηεξηρζεί εξεπλεηηθά απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο 

(π.ρ. Stevens & Levi, 2004∙ Thomas, Martin & Pleasants, 2011) ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε 

δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ρξεηάδεηαη έλα εξγαιείν βαζκνιφγεζεο 

πνπ λα ρσξίδεη κηα εξγαζία ζηα κέξε πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο, θαη λα 

παξέρεη κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ απνδεθηψλ θαη κε απνδεθηψλ επηπέδσλ απφδνζεο γηα 

θάζε κέξνο. 

Οη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, ζηελ πξψηε κέηξεζε, αθνξνχλ 

ζρέζεηο ηεο κνξθήο . Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ ε εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο κε ηηο θάξηεο εμφδνπ θαη ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

επεξεάδεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο θαίλεηαη 

επηπιένλ, φηη ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο επεξεάδεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, αιιά κφλν ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο. ηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο ε θαηεχζπλζε απηήο ηεο ζπλεπαγσγήο αιιάδεη, έηζη ψζηε ε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ εθαξκνγή ηεο. 

ηε δεχηεξε κέηξεζε, πάιη νη «αδχλαηνη» καζεηέο ζρεκαηίδνπλ ζπλεπαγσγηθή 

αιπζίδα κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, θάηη ην νπνίν δελ ΘΕ
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παξαηεξείηαη ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο. Οη ζπλεπαγσγηθέο ζρέζεηο ζηελ νκάδα ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ εκθαλίδνληαη πην ζχλζεηεο απφ απηέο ζηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ζηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο. Γχν δηαθνξέο 

πνπ είλαη εκθαλείο ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ αθνξνχλ ζηελ θαηεχζπλζε ησλ κεηαβιεηψλ 

Aofb (εθαξκνγή) θαη Uofb (ρξεζηκφηεηα), φπνπ ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο θαίλεηαη φηη ε 

εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ επεξεάδεη ηε 

ρξεζηκφηεηά ηεο, ελψ ζηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν. κνηα, 

νη κεηαβιεηέο Is (ελδηαθέξνλ-απηφ-αμηνιφγεζε) θαη As (εθαξκνγή-απηφ-αμηνιφγεζε) 

παξνπζηάδνπλ αληίζεηε θαηεχζπλζε ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο θαίλεηαη φηη ην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ε ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ εθαξκνγή ηεο, ελψ ζηνπο δπλαηνχο καζεηέο ε ζπλεπαγσγή 

απηή αιιάδεη θαηεχζπλζε. Μφλν κία νκνηφηεηα παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 

καζεηψλ θαη απηή εληνπίδεηαη ζηε ζπλεπαγσγή κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Atr θαη Itr, πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαινχλ ηα θψηα ηξνραίαο, αληίζηνηρα.  

Δπνκέλσο, παξαηεξείηαη φηη ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ε εθαξκνγή κηαο ηερληθήο 

εμαξηάηαη απφ ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο (φπσο είλαη ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ), αιιά εμαξηάηαη επίζεο απφ ηε ρξεζηκφηεηά ηεο 

(φπσο είλαη ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο) ή ην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο 

(φπσο είλαη ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο) ή ζπλδπαζκφ ησλ δχν ηειεπηαίσλ (φπσο είλαη ε 

ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο). ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο θαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή κηαο ηερληθήο εμαξηάηαη 

κφλν απφ ηε ρξεζηκφηεηά ηεο (φπσο είλαη ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ) ή απφ ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο (φπσο είλαη ε ηερληθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ). 

 

ζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηα ζπλεπαγσγηθά δηαγξάκκαηα ζρεηηθά κε 

ηηο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ «δπλαηψλ» θαη «αδχλαησλ» καζεηψλ αλάκεζα ζηηο δχν 

κεηξήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηηο ηερληθέο γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζηελ ηάμε ηνπο, παξαηεξνχκε φηη ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, αξρηθά ε 

εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο επεξεάδεη 

ηε ρξεζηκφηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, ελψ κεηά ην ηέινο ησλ ΘΕ
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παξεκβάζεσλ θαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο εμαξηάηαη απφ ηηο δχν πην 

πάλσ κεηαβιεηέο.  

Δπίζεο, ζηελ πξψηε κέηξεζε θαίλεηαη φηη ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, ην 

ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

εμαξηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, ελψ ζηε δεχηεξε κέηξεζε θαίλεηαη 

φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ αληηζηξέθεηαη θαη πιένλ παξεκβαίλεη θαη ε 

κεηαβιεηή ηεο επθνιίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο. 

Αθφκα κία δηαθνξά, εληνπίδεηαη ζηε κεηαβιεηή Itr (ελδηαθέξνλ-θψηα ηξνραίαο), ε 

νπνία ζηελ πξψηε κέηξεζε θάλεθε λα εμαξηάηαη απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή 

ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη απφ 

ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ελψ κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ 

θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ίδηαο ηερληθήο. Γεδνκέλνπ 

φηη ηα θψηα ηξνραίαο απνζθνπνχλ ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ παξνρή 

αλαηξνθνδφηεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηηο αδπλακίεο ή ηηο παξαλνήζεηο, 

πξνεγνχκελα επξήκαηα εξεπλψλ (βιέπε Black et al., 2004a∙ Sadler, 1989) έρνπλ ππνζηεξίμεη 

ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

θαη ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, εθφζνλ ε απηφ-αμηνιφγεζε βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ 

πψο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ έλαλ καζεζηαθφ ζηφρν, ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηη 

πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα ηνλ θηάζνπλ. 

Δπίζεο, κηα άιιε δηαθνξά εληνπίδεηαη ζην φηη ε κεηαβιεηή ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ 

θαξηψλ εμφδνπ αξρηθά θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ επθνιία εθαξκνγήο 

ηνπο, ελψ κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή θαίλεηαη λα εμαξηάηαη 

απφ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. ζνλ αθνξά 

ζηηο ππφινηπεο ζπλεπαγσγέο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην πξψην ζπλεπαγσγηθφ δηάγξακκα, 

θαίλεηαη λα δηαηεξνχληαη ζηε δεχηεξε κέηξεζε. 

Ζ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο θαη ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζηελ πξψηε 

κέηξεζε εμαξηάηαη απφ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ, ελψ ε ηερληθή ηεο 

εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο. Μεηά ην 

ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, θαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο 

εμαξηάηαη απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ζηνπο καζεηέο ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. 

Παξαηεξείηαη, επίζεο, φηη ε εθαξκνγή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο.   
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ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο παξαηεξνχκε φηη κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ 

ζρεκαηίδνληαη πην πνιιέο ζπλεπαγσγέο ζην δηάγξακκα. Ζ πξψηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν 

δηαγξάκκαηα εληνπίδεηαη ζηε κεηαβιεηή A (application), ε νπνία ζηελ πξψηε κέηξεζε 

θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ησλ ζπλεπαγσγψλ, ελψ ζηε δεχηεξε κέηξεζε βξίζθεηαη 

ζηε βάζε ησλ ζπλεπαγσγηθψλ ζρέζεσλ. Μφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηαβιεηψλ Itr 

(ελδηαθέξνλ-θψηα ηξνραίαο) θαη Atr (εθαξκνγή-θψηα ηξνραίαο) θαίλεηαη φηη αξρηθά ε 

εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο εμαξηηφηαλ απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί 

ζηνπο καζεηέο, ελψ κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, ε θαηεχζπλζε απηήο ηεο ζπλεπαγσγήο 

αιιάδεη. Δπίζεο, ζηελ πξψηε κέηξεζε ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ επεξεάδεη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο, ελψ ζηε δεχηεξε 

κέηξεζε ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν. Ζ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ελψ 

αξρηθά θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, κεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ζηνπο καζεηέο ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή.  

Σν γεγνλφο φηη ε κεηαβιεηή ηεο ρξεζηκφηεηαο βξίζθεηαη ζηε βάζε ησλ ζπλεπαγσγψλ 

πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ πξψηε κέηξεζε, δείρλεη φηη νη καζεηέο είλαη πην ζεηηθνί ζε απηή ηε 

κεηαβιεηή παξά ζηηο ππφινηπεο ηξεηο, θαζψο επίζεο, φηη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο 

εμαξηάηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ηξεηο παξάγνληεο, δειαδή, ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί, ηελ 

επθνιία εθαξκνγήο ηεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο. Απηφ, φκσο, αιιάδεη κεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ, εθφζνλ ζηε βάζε ησλ ζπλεπαγσγψλ βξίζθνληαη πιένλ νη κεηαβιεηέο ηεο 

εθαξκνγήο ή ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ πξνθαιεί κηα ηερληθή, πξάγκα πνπ ππνδεηθλχεη ηε 

ζεκαληηθφηεηα θαη ηηο ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ θπξίσο πξνο απηέο ηηο κεηαβιεηέο, αιιά 

θαη φηη απηέο νη κεηαβιεηέο επεξεάδνληαη απφ ηελ επθνιία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο. 

Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη ε ζπλεπαγσγή πνπ δεκηνπξγείηαη αξρηθά αλάκεζα ζηηο 

κεηαβιεηέο ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ θαξηψλ εμφδνπ (Aec, Uec), δελ ππάξρεη 

κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. Απηφ είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κεηά ην 

ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ ζρεδφλ φινη νη «δπλαηνί» καζεηέο, εθηφο απφ έλαλ, είλαη ζεηηθνί 

απέλαληη ζηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ. Αληίζεηα, ζην δεχηεξν δηάγξακκα παξαηεξείηαη 

ζπλεπαγσγηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Ep (επθνιία-εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ 

καζεηψλ) θαη Ap (εθαξκνγή-εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ), θάηη ην νπνίν δελ ππάξρεη 

ζηελ πξψηε κέηξεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Απηφ ίζσο λα απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη, ζηε 

δεχηεξε κέηξεζε, νη δηαθνξέο ησλ απαληήζεσλ αλάκεζα ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ 

κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ήηαλ πην κεγάιεο ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε κέηξεζε.  
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Οιηθή πξνζέγγηζε 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηα δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο 

φισλ ησλ καζεηψλ γηα ηηο ηερληθέο γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ 

ηάμε ηνπο, παξαηεξνχκε φηη ζηελ πξψηε κέηξεζε ζρεκαηίδνληαη ηέζζεξηο νκάδεο νκνηφηεηαο, 

ελψ ζηε δεχηεξε κέηξεζε γίλνληαη ηξεηο.  

ηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο 

πεξηιακβάλεη κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο θαη ζηηο θάξηεο 

εμφδνπ, σζηφζν, νκαδνπνηνχληαη ιφγσ ηνπ φηη κέζσ ησλ δχν ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ 

επηδηψθεηαη έκκεζε απηφ-αμηνιφγεζε απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη αλαηξνθνδφηεζε πξνο 

ηελ εθπαηδεπηηθφ. Οη κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη άκεζα ζηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο 

θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθφ, θαίλεηαη λα ζρεκαηίδνπλ κηα μερσξηζηή 

νκάδα νκνηφηεηαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ δηαγξάκκαηνο. ηε Β θάζε, φκσο, ησλ 

ζπλεληεχμεσλ παξαηεξνχκε φηη ε αληίζηνηρε κε ηελ πξψηε νκάδα νκνηφηεηαο πεξηιακβάλεη 

θαη ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 

θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθφ. Καηά ζπλέπεηα, κεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ, βιέπνπκε λα ππάξρεη κηα ζηεγαλνπνίεζε ζηνλ ηξφπν πνπ απαληνχλ νη καζεηέο 

ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ηξεηο πην πάλσ ηερληθέο, εθφζνλ φιεο απηέο έρνπλ ηνλ ίδην 

ζθνπφ. Σν παξφλ εχξεκα ήηαλ αλακελφκελν, εθφζνλ ηα θψηα ηξνραίαο έρνπλ απνδεηρηεί σο 

έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκεχεη σο έλα ηζρπξφ παξάδεηγκα ηεο ελζσκάησζεο ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο (Andrade, 2010), φπνπ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ θφθθηλεο, πνξηνθαιί θαη 

πξάζηλεο θάξηεο γηα λα δείμνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν θαηαλφεζαλ ην πεξηερφκελν πνπ 

δηδάρηεθαλ. Δπηπξφζζεηεο έξεπλεο (π.ρ. Arnold & Pistilli, 2012) έρνπλ δείμεη φηη ηα θψηα 

ηξνραίαο, κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ κηα γξήγνξε έλδεημε ηεο 

πξνφδνπ ηνπο. κνηα, νη Gotwals, Philhower, Cisterna θαη Bennett (2015) εμεγνχλ φηη νη 

καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ κηα θάξηα εμφδνπ ζε θφθθηλν, θίηξηλν ή πξάζηλν ραξηί, αλάινγα κε 

ηελ απην-αμηνιφγεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Δπίζεο, ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ παξαηεξνχκε φηη ε δεχηεξε νκάδα 

νκνηφηεηαο απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο 

ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο, ελψ ε ηξίηε νκάδα νκνηφηεηαο ζπλδέεη ηηο 

κεηαβιεηέο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θαη ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Δπνκέλσο, βιέπνπκε φηη αξρηθά ππάξρεη ζηεγαλνπνίεζε ζηνλ ηξφπν 

πνπ απαληνχλ νη καζεηέο ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηερληθέο θαη απηφ είλαη πηζαλφλ λα ζπκβαίλεη ΘΕ
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ιφγσ ηνπ φηη θαη ζηηο δχν ηερληθέο, νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα δψζνπλ αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν, ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, θαίλεηαη φηη ε νκάδα κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζπλδέεηαη κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο γηα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. Έηζη, 

βιέπνπκε γηα άιιε κηα θνξά φηη ππάξρεη ζηεγαλνπνίεζε φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ νη 

καζεηέο απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε απηέο ηηο δχν ηερληθέο. Απηφ, είλαη πηζαλφλ 

λα ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη ζην θχιιν εξγαζίαο πνπ δηλφηαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, αλαγξάθνληαλ ηα θξηηήξηα επηηπρίαο, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα 

κπνξέζνπλ λα αμηνινγήζνπλ ηνλ ζπκκαζεηή ηνπο θαη λα εληνπίζνπλ ηα ζεκεία πνπ πζηεξεί 

γηα λα ηνπ δψζνπλ αλαηξνθνδφηεζε. Γη‘ απηφ, άιισζηε, ζχκθσλα κε ηνπο Thomas, Martin 

θαη Pleasants (2011), δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θξηηήξηα γηα λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ εξγαζία ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο, απηφ ηνπο βνεζά λα θαηαλνήζνπλ ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε δηθή ηνπο δνπιεηά. 

Δθηφο απηνχ, νη Stevens θαη Levi (2004), ππνζηήξημαλ φηη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ρξεηάδεηαη έλα εξγαιείν βαζκνιφγεζεο πνπ λα ρσξίδεη κηα 

εξγαζία ζηα κέξε πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο, θαη λα παξέρεη κηα ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ησλ απνδεθηψλ θαη κε απνδεθηψλ επηπέδσλ απφδνζεο γηα θάζε κέξνο. Οη 

κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ θαίλεηαη λα ζρεκαηίδνπλ κία μερσξηζηή νκάδα νκνηφηεηαο κεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ, φκσο, πεξηιακβάλνπλ αθφκα δχν κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή 

κε ηα θψηα ηξνραίαο θαη ζηηο θάξηεο εμφδνπ, αληίζηνηρα. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκαδνπνίεζε 

πηζαλφλ λα απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ηξεηο ηερληθέο έρνπλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ 

πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηνλ καζεηή, ν νπνίνο αληηκεησπίδεη νπνηαδήπνηε δπζθνιία. 

Δθηφο απηνχ, ε απηφ-αμηνιφγεζε πνπ θαινχληαη λα θάλνπλ νη καζεηέο κέζσ ησλ θψησλ 

ηξνραίαο θαη ησλ θαξηψλ εμφδνπ, βαζίδεηαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη 

ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ηνπο. Ζ ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο θαη ηελ ηερληθήο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο έρεη 

ππνζηεξηρζεί εξεπλεηηθά απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο (π.ρ. Black & Wiliam, 2005∙ Sadler, 

1989), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ 

επηηεπγκάησλ πξέπεη λα είλαη δηαθαλή ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ κηα ζαθή 

εηθφλα ηφζν ησλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο ηνπο φζν θαη ηνπ ηη ζεκαίλεη λα ηελ νινθιεξψζνπλ κε 

επηηπρία. 
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ζνλ αθνξά πην εηδηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν κεηξήζεσλ, 

παξαηεξνχκε φηη ζηελ πξψηε κέηξεζε ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα 

ηξνραίαο θαη ησλ θαξηψλ εμφδνπ ζπλδέεηαη κε ηε κεηαβιεηή ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο θάζε 

ηερληθήο θαη απηφ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. Ζ κεηαβιεηή 

ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο 

καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ θαη ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζπλδέεηαη κε ηε κεηαβιεηή ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο 

θάζε ηερληθήο, ελψ κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ βιέπνπκε φηη ε ηειεπηαία ηερληθή δελ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ρξεζηκφηεηά ηεο, αιιά κε ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ζηνπο καζεηέο. 

ζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, αξρηθά 

θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο, ελψ κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ 

ζπλδέεηαη κε ην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο. Δπνκέλσο, βιέπνπκε φηη ζηελ 

πξψηε κέηξεζε, ε εθαξκνγή ησλ πεξηζζφηεξσλ ηερληθψλ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηε 

ρξεζηκφηεηά ηνπο θη έπεηηα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαινχλ, ελψ ζηε δεχηεξε κέηξεζε 

ζπλδέεηαη θπξίσο κε ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαινχλ θαη ιηγφηεξν κε ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο. 

ηελ πξψηε κέηξεζε ζρεκαηίδνληαη νκάδεο πνπ αλαθέξνληαη (α) ζε έκκεζε απηφ-

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηελ εθπαηδεπηηθφ, (β) ζηελ ηερληθή ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο, (γ) ζε ηερληθέο πνπ απαηηνχλ ζπλεξγαζία κεηαμχ καζεηψλ (εηεξν-αμηνιφγεζε 

κεηαμχ καζεηψλ θαη πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ καζεηψλ) θαη (δ) ζε άκεζε απηφ-

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηελ εθπαηδεπηηθφ. 

ηε δεχηεξε κέηξεζε ζρεκαηίδνληαη νκάδεο πνπ αλαθέξνληαη (α) ζηελ ηερληθή ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθφ, (β) ζε 

ηερληθέο πνπ έρνπλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηνλ καζεηή 

θαη (γ) ζηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο 

καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. 

Δπνκέλσο, παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξε ζηεγαλνπνίεζε ζηνλ ηξφπν πνπ απαληνχλ νη 

καζεηέο κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, σζηφζν, ην γεγνλφο φηη νη νκάδεο πνπ 

ζρεκαηίδνληαη ζην δηάγξακκα νκνηφηεηαο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, απηφ απνηειεί κηα 

έλδεημε φηη νη καζεηέο αθφκα δελ έρνπλ απνθηήζεη ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, αιιά απνκνλψλνπλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο. Παξφια απηά, νη 

δηαθνξέο απφ ηελ Α ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ δείρλνπλ φηη κεηά απφ εμάζθεζε θαη ΘΕ
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ζπζηεκαηηθή επαθή κε ηηο ηερληθέο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο.  

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηα ζπλεπαγσγηθά δηαγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη 

αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηηο ηερληθέο γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πνπ εθαξκφζηεθαλ 

ζηελ ηάμε ηνπο, παξαηεξνχκε φηη ζηελ πξψηε κέηξεζε δεκηνπξγνχληαη έμη ζπλεπαγσγηθέο 

αιπζίδεο, νη νπνίεο ζρεκαηίδνληαη απφ κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ηερληθή. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη έμη αιπζίδεο αληηζηνηρνχλ ζηηο έμη ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο 

παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. ηε δεχηεξε κέηξεζε, παξαηεξνχκε λα 

ζρεκαηίδνληαη πέληε ζπλεπαγσγηθέο αιπζίδεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε πέληε απφ ηηο 

ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο παξεκβάζεηο. Ζ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ, θαίλεηαη λα 

κε δεκηνπξγεί μερσξηζηή ζπλεπαγσγηθή αιπζίδα, εθηφο απφ ηε ζπλεπαγσγή κεηαμχ κφλν δχν 

κεηαβιεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. 

Δπηπιένλ, ζηελ πξψηε κέηξεζε παξαηεξνχκε φηη ε εθαξκνγή κηα ηερληθήο εμαξηάηαη 

απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ζηνπο καζεηέο. Απηφ δελ ηζρχεη γηα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ηελ νπνία θαίλεηαη λα επεξεάδεη ε επθνιία εθαξκνγήο ηεο. 

Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο θαη ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο 

ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, δελ εμαξηάηαη κφλν απφ 

ην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη απφ ηε 

ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο. ηε δεχηεξε κέηξεζε, θαίλεηαη 

φηη πάιη ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί κηα ηερληθή επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή ηεο. Απηφ ηζρχεη 

γηα ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, γηα ηηο θάξηεο εμφδνπ θαη ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ. Ζ εθαξκνγήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ 

επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο, πξάγκα ην νπνίν θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη 

γηα ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Ζ εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο, ελψ ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο ηξεηο 

ππφινηπνπο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο (ελδηαθέξνλ, επθνιία, ρξεζηκφηεηα). 

ην πξψην ζπλεπαγσγηθφ δηάγξακκα, βιέπνπκε επίζεο φηη, ζηηο ηέζζεξηο απφ ηηο έμη 

ζπλεπαγσγηθέο αιπζίδεο, ε κεηαβιεηή ηεο ρξεζηκφηεηαο βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο αιπζίδαο, 

πξάγκα πνπ ππνδεηθλχεη φηη νη καζεηέο είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθνί σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ. ηε βάζε ησλ άιισλ δχν ζπλεπαγσγηθψλ αιπζίδσλ βξίζθεηαη 
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ε κεηαβιεηή ηεο εθαξκνγήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο θαη ηελ 

ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, 

νη καζεηέο είλαη πην ζεηηθνί ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ, ε νπνία φκσο, 

επεξεάδεηαη απφ ηε ρξεζηκφηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαινχλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

θαη ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, παξαηεξνχκε φηη ε κεηαβιεηή ηεο 

επθνιίαο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή απηψλ ησλ δχν ζπλεπαγσγηθψλ αιπζίδσλ. Απηφ δείρλεη φηη 

νη καζεηέο είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζηελ επθνιία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ 

ζηελ πξψηε θάζε ησλ παξεκβάζεσλ. πλεπάγεηαη φηη ζε ηερληθέο φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη 

λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιιν άηνκν αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο παξά φηαλ 

θαινχληαη λα εξγαζηνχλ αηνκηθά. Απηφ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη κεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ, αιιά κφλν γηα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ζηελ 

νπνία θαίλεηαη φηη πιένλ ε επθνιία εθαξκνγήο ηεο θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί 

επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο.  

ζνλ αθνξά ηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ θαη ηελ απηφ-αμηνιφγεζε βιέπνπκε φηη 

ζηελ θνξπθή ησλ δχν ζπλεπαγσγηθψλ αιπζίδσλ βξίζθεηαη ε κεηαβιεηή ηνπ ελδηαθέξνληνο, 

πξάγκα πνπ δείρλεη φηη νη καζεηέο είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί σο πξνο ην ελδηαθέξνλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο ζηελ πξψηε θάζε ησλ παξεκβάζεσλ. Δπνκέλσο, ην 

ελδηαθέξνλ απηψλ ησλ ηερληθψλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ 

επθνιία, ζηε ρξεζηκφηεηα θαη θπξίσο ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Απηφ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη 

κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, φπνπ βιέπνπκε λα ηζρχεη θαη γηα ηελ ηερληθή ηεο 

πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. ε απηή ηελ ηερληθή, φκσο, βιέπνπκε λα 

παξεκβαίλεη θαη ε κεηαβιεηή ηεο επθνιίαο, ε νπνία επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή θαη ηε 

ρξεζηκφηεηά ηεο.  

Γεληθφηεξα, κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ παξαηεξνχκε φηη ε εθαξκνγή θαη ε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θαη ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ επεξεάδνληαη απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαινχλ θαη 

ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηνπο. Ζ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο, ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο θαη ησλ θαξηψλ εμφδνπ επεξεάδεηαη κφλν απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

ζηνπο καζεηέο νη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, ελψ ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, επεξεάδεηαη απφ φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο.  
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5.3. Ζ επίδξαζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηε δηακφξθσζε αληηιήςεσλ 

θαη πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε 

 

ε απηφ ην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ, παξνπζηάδνληαη αξρηθά νη απφςεηο ησλ «δπλαηψλ» θαη 

«αδχλαησλ» καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

εηδηθφηεξα, ηελ επίδξαζε ηεο θάζε ηερληθήο πνπ εθαξκφζηεθε ζηηο παξεκβάζεηο. Οη απφςεηο 

απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πάξζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε θάζε 

ηεο έξεπλαο θαη πεξηγξάθνληαη γηα θάζε ηερληθή πνπ εθαξκφζηεθε ζηηο παξεκβάζεηο 

μερσξηζηά, ψζηε λα κπνξεί ηαπηφρξνλα λα γίλεηαη ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ. Ζ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο θάζε ηερληθήο πνπ εθαξκφζηεθε ζηηο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε αθνξά ηξεηο άμνλεο δηεξεχλεζε: (1) ελδηαθέξνλ (Ση είλαη εθείλν 

πνπ θάλεη κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή;) (2) επθνιία (Ση είλαη εθείλν πνπ ζε δπζθνιεύεη ζηελ 

ηερληθή;), θαη (3) εθαξκνγή (Γηαηί λα ζηακαηήζεη λα εθαξκόδεηαη ε ηερληθή;). Ζ ζεηηθή 

επίδξαζε ηεο θάζε ηερληθήο πνπ εθαξκφζηεθε ζηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζηε δηακφξθσζε 

ησλ αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε αθνξά δχν 

άμνλεο δηεξεχλεζε: (1) ρξεζηκφηεηα (Πνύ ζε βνεζά ε ηερληθή;) θαη (2) εθαξκνγή (Γηαηί λα 

ζπλερίζεη λα εθαξκόδεηαη ε ηερληθή;) ην ηέινο ηνπ κέξνπο απηνχ, πεξηγξάθνληαη νη 

πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο δηακνξθψζεθαλ κεηά ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πνπ εθάξκνζαλ ζηηο ηάμεηο ηνπο. 

 

5.3.1. Αξλεηηθή επίδξαζε ησλ ηερληθώλ δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο 

 

Σερληθή κε θώηα ηξνραίαο 

Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα φινπο ηνπο καζεηέο πνπ θαίλεηαη λα θαζηζηά κε 

ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα κελ ζέινπλ λα 

εθαξκφδεηαη ζηελ ηάμε ηνπο, είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο θαη εηδηθφηεξα, 

ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δελ ηελ βξίζθνπλ βνεζεηηθή ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη. ζνλ αθνξά ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο βξίζθνπλ 

κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο, παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη ηξεηο 

θαηεγνξίεο απαληήζεσλ. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξάγνληα ηεο 
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ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο θαίλεηαη λα απμάλεηαη ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. Σν γεγνλφο φηη ηα θψηα ηξνραίαο είλαη κηα 

παηδηθή ηερληθή ππνζηεξίρζεθε κφλν απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ. Άιιεο 

αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ θπξίσο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο, απηέο είλαη 

ειάρηζηεο ηφζν ζηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ καζεηψλ φζν θαη ζε απηή ησλ «αδχλαησλ». Γη‘ 

απηφ, άιισζηε, κφλν δχν θαηεγνξίεο απαληήζεσλ ζρεκαηίδνληαη. Καη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ 

πνπ αλήθνπλ ζε απηέο είλαη ζρεδφλ πάληα έλα ή θαλέλα ζε θάζε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σν 

φηη δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ βξέζεθε νπνηνδήπνηε εξεπλεηηθφ ζηνηρείν ζηε 

βηβιηνγξαθία πνπ λα αλαθέξεηαη ζε θάπνηα δπζθνιία πνπ λα αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαηά 

ηε ρξήζε ησλ θαξηψλ «θψησλ ηξνραίαο». Ίζσο, έλα πξφβιεκα πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηνλ 

Foster (2016), αθνξά ηε δπζθνιία αμηφπηζηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, θαζψο νη καζεηέο 

κπνξεί λα ηείλνπλ λα ππεξβάιινπλ ζηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ηελ 

επηδνθηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ή λα απνηξέςνπλ ηελ αλεπηζχκεηε πξνζνρή) ή λα 

αλπςψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηα κάηηα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο (Hannula, 2003).  

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ γηα λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή κε ηα 

θψηα ηξνραίαο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο. Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο 

θαίλεηαη λα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη. Έληνλε είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο 

ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. Ο αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ δελ 

βξήθαλ βνεζεηηθή ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηε Β θάζε ησλ παξεκβάζεσλ είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ ηνλ ηξηπιάζην αξηζκφ απηψλ πνπ δήισζαλ ηελ ίδηα άπνςε ζηελ Α θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Μεγάιε αχμεζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, 

σζηφζν, ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ είλαη πνιχ κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε απηψλ ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ. Ο παξάγνληαο ηεο «παηδηθφηεηαο» ηεο ηερληθήο ιήθζεθε ππφςε κφλν 

απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο, νη νπνίνη ζηεξίρζεθαλ ζε απηφλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

άπνςε λα ζηακαηήζνπλ λα εθαξκφδνληαη ηα θψηα ηξνραίαο ζηελ ηάμε ηνπο. ζνλ αθνξά 

ηνπο καζεηέο πνπ ζέινπλ λα ζηακαηήζεη ε ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο ζηελ ηάμε ηνπο 

επεηδή ηελ βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα, παξαηεξνχκε φηη νη «δπλαηνί» καζεηέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα είλαη ζπλνιηθά ειάρηζηα πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο. Σν γεγνλφο φηη ράλεηαη ρξφλνο απφ ηελ ρξήζε ησλ θψησλ ηξνραίαο, 

είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ αλαθέξζεθε κφλν απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο θαη ζηηο δχν 
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θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Χζηφζν, ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ δελ ππεξβαίλεη ηνπο δχν 

ζε θάζε θάζε. Ο ρξφλνο πνπ απαηηεί ε ρξήζε ησλ θψησλ ηξνραίαο κέρξη λα απνθαζίζνπλ νη 

καζεηέο πνηα θάξηα ηαηξηάδεη ζηελ θαηαλφεζή ηνπο γηα ην πεξηερφκελν πνπ δηδάρηεθε θαη ε 

γεληθφηεξα, ν ρξφλνο πνπ απαηηεί ε εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο έρεη ζεσξεζεί 

σο κηα άιιε εμσηεξηθή απαίηεζε πνπ ρξεηάδεηαη ρξφλν πέξα απφ ηε δηδαζθαιία (Black & 

Wiliam, 1998a) θαη πξνθαιεί πίεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε 

λέσλ κνληέισλ αμηνιφγεζεο ζα έρεη σο απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθέο αξρέο, νη γνλείο θαη νη 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ λα αμηνινγήζνπλ αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο 

αξλεηηθά (Gao, Du & Yu, 2006).  

 

Σερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο 

ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζρεκαηίδνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο, απφ ηηο νπνίεο ε επηθξαηέζηεξε αλαθέξεηαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγεί απηή 

ε ηερληθή. Ο αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ 

αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, κεδελίδεηαη ζηε Β 

θάζε, ελψ ν αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ θαίλεηαη λα δπζθνιεχηεθαλ, παξακέλεη 

ίδηνο θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ. Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ θνηλνπνίεζε 

ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ ιήθζεθε 

ππφςε θπξίσο απφ ηνπο «αδχλαηνχο» καζεηέο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ απμάλεηαη ζηε Β θάζε 

ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ο παξάγνληαο ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο επεξέαζε 

κφλν ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, νη νπνίνη θαίλεηαη λα βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή 

ιφγσ ηνπ φηη δελ ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην πεξηερφκελν πνπ δηδάζθνληαλ. 

Ο αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ απμάλεηαη ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Παξφκνην εχξεκα 

έρεη βξεζεί ζηελ έξεπλα ησλ Pastore θαη Pentassuglia (2016), φπνπ θαλέλαο εθπαηδεπηηθφο δελ 

έδσζε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε, κε 

απνηέιεζκα νη καζεηέο λα δειψζνπλ φηη δελ πηζηεχνπλ φηη ε εμήγεζε θαη ε θνηλνπνίεζε ησλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε γηα ηε κάζεζή ηνπο. Άιιεο αηηηνινγήζεηο απφ ηνπο καζεηέο πνπ βξήθαλ κε 

ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, αλαθέξζεθαλ θπξίσο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο 

θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οη «δπλαηνί» καζεηέο αλέθεξαλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ 

ηνπο πην πάλσ παξάγνληεο κφλν ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. ΘΕ
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ρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ κφλν δχν 

θαηεγνξίεο. Οη άγλσζηνη φξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα 

θξηηήξηα επηηπρίαο θαίλεηαη λα είλαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ δπζθνιεχεη ηνπο καζεηέο, 

δηφηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή εθαξκφδεηαη πξηλ δηδαρηνχλ ηελ θαηλνχξηα έλλνηα. Σν 

θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, σζηφζν, είλαη πην έληνλν ζηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο. Ο αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ απηή ηε 

δπζθνιία είλαη πεξίπνπ ίδηνο θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ, ελψ ζηελ νκάδα ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ παξαηεξείηαη ζρεηηθά κεγάιε αχμεζε ζε απηφλ ηνλ αξηζκφ απφ ηελ 

πξψηε θάζε ζηε δεχηεξε. Οη άγλσζηνη φξνη πνπ πξνθαινχλ δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο, είλαη 

έλα εχξεκα πνπ έρεη ππνζηεξηρηεί απφ πξνεγνχκελνπο εξεπλεηέο φπσο ν Büyükkarci (2014), 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ, πνιχ ζπρλά, νη καζεζηαθνί ζηφρνη θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο κπνξεί 

λα εθθξάδνληαη ζε γιψζζα πνπ λα κελ είλαη θαηαλνεηή ζηνπο καζεηέο θαη λα 

δεκηνπξγνχληαη παξεμεγήζεηο ζρεηηθά κε απηά πνπ πξέπεη λα κάζνπλ. Γεληθφηεξα, φκσο, έρεη 

εληνπηζηεί ζηε βηβιηνγξαθία (π.ρ. Black et al., 2004a∙ Büyükkarci, 2014∙ Clark, 2012∙ Wiliam, 

2012),  φηη έλα απφ ηα θπξηφηεξα εκπφδηα πνπ ζπλαληάηαη θαηά ηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο 

ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο είλαη ε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί λα 

κεηαθξάζνπλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζε κηα γιψζζα πνπ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ νη 

καζεηέο ηνπο. Άιιεο αηηηνινγήζεηο απφ ηνπο καζεηέο πνπ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, αλαθέξζεθαλ απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ κφλν ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ελψ ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

παξαηεξήζεθε δηαζπνξά απαληήζεσλ θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Παξφια απηά, 

ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ γηα λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 

ηέζζεξηο παξάγνληεο. Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο θαίλεηαη λα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ 

δηδάζθεηαη. Έληνλε είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, φπνπ ν αξηζκφο ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ δελ βξήθαλ βνεζεηηθή ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή είλαη κεδακηλφο ζε 

ζρέζε κε απηφλ ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ο αξηζκφο 

ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ δελ ζέινπλ λα εθαξκφδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε 

ηνπο είλαη πεξίπνπ ν ίδηνο ζε θάζε θάζε. Παξφκνηα επξήκαηα έρνπλ βξεζεί ζηελ έξεπλα ησλ 

Pastore θαη Pentassuglia (2016), ε νπνία αλαθέξζεθε πην πάλσ, φπνπ νη καζεηέο δήισζαλ φηη 

ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



467 

δελ πηζηεχνπλ φηη ε εμήγεζε θαη ε θνηλνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηηπρίαο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε γηα ηε κάζεζή ηνπο. Οη ππφινηπεο θαηεγνξίεο 

ζρεκαηίζηεθαλ απφ ηηο απαληήζεηο κφλν ησλ «αδχλαησλ καζεηψλ θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Οη «αδχλαηνη» καζεηέο πνπ βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξνη ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ παξά ζηε Β θάζε. 

πλεπάγεηαη, έηζη, κείσζε ηνπ αξηζκνχ απηψλ ησλ καζεηψλ ζηε Β θάζε ησλ παξεκβάζεσλ. 

Ο παξάγνληαο ηεο δπζθνιίαο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, φπσο θαη άιιεο 

αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ κφλν απφ έλαλ κηθξφ αξηζκφ «αδχλαησλ» καζεηψλ, πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο καζεηέο αλά θάζε. 

 

Σερληθή κε ηηο θάξηεο εμόδνπ 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο 

εμφδνπ ζρεκαηίδνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, απφ ηηο νπνίεο ε επηθξαηέζηεξε 

αλαθέξεηαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. Ο αξηζκφο ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, είλαη αξθεηά κεγάινο, φκσο κεδελίδεηαη ζηε Β θάζε 

ησλ παξεκβάζεσλ. Αληίζεηα, ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ ν αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ πνπ θαίλεηαη λα δπζθνιεχηεθαλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ, σζηφζν ζηε Β θάζε κεηψλεηαη ζην έλα ηξίην. Δπνκέλσο, ζηελ Α θάζε ησλ 

παξεκβάζεσλ νη καζεηέο αληηκεηψπηζαλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ 

θαξηψλ εμφδνπ. Ο παξάγνληαο ηεο ρξεζηκφηεηαο αλαθέξζεθε κφλν απφ ηνπο «αδχλαηνπο» 

καζεηέο, νη νπνίνη θαίλεηαη λα κεηψλνληαη απφ ηελ Α θάζε ζηε Β θάζε. Άιιεο αηηηνινγήζεηο 

απφ ηνπο καζεηέο πνπ βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, αλαθέξζεθαλ 

θπξίσο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οη «δπλαηνί» 

καζεηέο πνπ αλέθεξαλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο πην πάλσ παξάγνληεο δελ μεπεξλνχζαλ 

ηνπο δχν ζε θάζε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. ε αληίζεζε κε ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο πνπ 

έθηαζαλ ηνπο έμη ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, δηπιαζηάδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ 

πνπ έδσζαλ δηαθνξεηηθά επηρεηξήκαηα ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

ζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ, εληνπίδνληαη 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ζρεκαηίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. Ο πην ζπρλφο παξάγνληαο πνπ δπζθνιεχεη ηνπο 

καζεηέο αθνξά ζηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ην πψο λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο θάξηεο εμφδνπ. ΘΕ
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Έληνλε είλαη ε δηαθνξά ηφζν αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ φζν θαη ζηηο δχν 

νκάδεο καζεηψλ. Καηαξράο, ν αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη ζρεδφλ κεδακηλφο 

ζπγθξηηηθά κε απηφλ ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. Δπίζεο, θαλέλαο καζεηήο δελ αλαθέξζεθε ζε 

απηή ηε δπζθνιία ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη θάξηεο 

εμφδνπ ζηελ πξψηε θάζε ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ δηαθνξεηηθήο κνξθήο απφ απηέο ζηε 

δεχηεξε θάζε. Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε θάζε ησλ παξεκβάζεσλ, νη θάξηεο εμφδνπ δεηνχζαλ 

απφ ηνπο καζεηέο λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηά πνπ θαηάιαβαλ απφ ην κάζεκα 

θαη λα δηαηππψζνπλ κία απνξία πνπ είραλ απφ ην πεξηερφκελν πνπ δηδάρηεθαλ. ηελ νπζία, 

κέζα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο θάξηαο εμφδνπ, νη καζεηέο θαινχληαλ λα δψζνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε ζηελ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζή ηνπο απφ ην κάζεκα, 

θάλνληαο κηα απηφ-αμηνιφγεζε. Ζ δπζθνιία ιήςε απφθαζεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλφεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ θάξηα εμφδνπ ζπλδέεηαη κε κηα 

ζεκαληηθή αλεζπρία πνπ αθνξά ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη αλαθέξεηαη ζηελ 

αθξίβεηα ή φρη ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο (Brown & Harris, 2013). Γη‘ απηφ, νη απηφ-αμηνινγήζεηο 

ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ή ζεκεία αλαθνξάο, αληί γηα 

ππνθεηκεληθά θξηηήξηα (π.ρ. «έθαλα κηα πξνζπάζεηα», «είκαη θαιφο ζε απηφ»), ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε αθξίβεηα (Panadero, Brown & Courtney, 2014). ηε δεχηεξε θάζε 

ησλ παξεκβάζεσλ, ε θάξηα εμφδνπ πεξηιάκβαλε κηα άζθεζε βαζηζκέλε ζην πεξηερφκελν πνπ 

παξαδφζεθε θαη νη καζεηέο θαινχληαλ λα ηελ επηιχζνπλ θαη ηε κάδεπε ε εθπαηδεπηηθφο γηα 

λα εληνπίζεη παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ απφ ην κάζεκα. Ζ δπζθνιία ζην καζεκαηηθφ 

πεξηερφκελν πνπ δηδάζθεηαη θάζε θνξά είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ αλαθέξζεθε θαη απφ ηηο 

δχν νκάδεο καζεηψλ, φκσο ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ είλαη πνιχ κηθξφο ζε θάζε θάζε 

ησλ ζπλεληεχμεσλ, εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη ηνπο δχν καζεηέο. Απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ θαλέλαο απφ απηνχο δελ έθαλε αλαθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα ζηε Β θάζε 

ησλ ζπλεληεχμεσλ. Άιιεο δπζθνιίεο αλαθέξζεθαλ κφλν απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

ζρεηηθά κεγάινο.  

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ γηα λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή κε ηηο 

θάξηεο εμφδνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο. Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο 

θαίλεηαη λα είλαη ε έιιεηςε ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη. Έληνλε είλαη -γηα άιιε κηα θνξά- 

ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. Απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ κφλν 

ζηελ Α θάζε ππνζηήξημαλ κεξηθνί απφ απηνχο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ ήηαλ 
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βνεζεηηθή. ε απηή ηε θάζε πνιινί είλαη νη καζεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» πνπ δελ 

βξήθαλ βνεζεηηθή ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ελψ ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ πνπ δελ 

ζέινπλ λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ ζηελ ηάμε ηνπο ιφγσ ηνπ παξάγνληα 

ηεο ρξεζηκφηεηαο κεηψλεηαη ζην κηζφ ζηε Β θάζε ησλ παξεκβάζεσλ. Οη καζεηέο πνπ δελ 

ζέινπλ λα εθαξκφδεηαη απηή ε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, ππνζηεξίδνληαο φηη ηελ βξίζθνπλ κε 

ελδηαθέξνπζα, πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, νη νπνίνη 

έθαλαλ αλαθνξά ζε απηφ ηνλ παξάγνληα κφλν ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ο αξηζκφο 

ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ δήισζαλ φηη βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζεο ηηο θάξηεο εμφδνπ ήηαλ 

ζπλνιηθά θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ ν κηζφο ζπγθξηηηθά κε απηφλ ηεο άιιεο 

νκάδαο καζεηψλ. Ο παξάγνληαο ηεο δπζθνιίαο ησλ θαξηψλ εμφδνπ αλαθέξζεθε κφλν απφ 

«αδχλαηνπο» καζεηέο θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ, φπνπ απηνί νη καζεηέο 

αληηκεησπίδνπλ φρη κφλν δπζθνιίεο ζηε ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θαξηψλ 

εμφδνπ, αιιά θαη δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ. Χζηφζν, ν 

αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ δελ μεπεξλά ηνπο ηξεηο καζεηέο ζε θάζε θάζε. Άιιεο 

αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ γηα λα κελ εθαξκφδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, 

αλαθέξζεθαλ θπξίσο ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ απφ πεξίπνπ ηνλ ίδην αξηζκφ αηφκσλ 

θαη απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. Έληνλε είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, φπνπ παξαηεξνχκε φηη ζηε Β θάζε κφλν έλαο καζεηήο έδσζε δηαθνξεηηθφ 

επηρείξεκα απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ηξεηο παξάγνληεο.  

 

Σερληθή ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, απφ ηηο νπνίεο ε 

επηθξαηέζηεξε αλαθέξεηαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή θαηά ηελ 

επίιπζε ηεο άζθεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία αλαθέξζεθε κφλν απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Χζηφζν, ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ ηέηνηα δπζθνιία κεηψζεθε ζην 

έλα ηξίην ηνπ αξρηθνχ. Πξνεγνχκελεο έξεπλεο (π.ρ. Chen & Huang, 2010∙ Hwang, Wu & Ke, 

2011) έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη νη καζεηέο είλαη πηζαλφ λα αηζζάλνληαη απνγνεηεπκέλνη θαη λα 

ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο εάλ νη καζεζηαθέο 

ηνπο δπζθνιίεο δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ακέζσο. Γπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηε δηφξζσζε ησλ ΘΕ
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αζθήζεσλ αλαθέξζεθαλ θπξίσο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, νη νπνίνη θαίλεηαη λα 

απμάλνληαη θαηά πνιχ ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ ίδηα παξαηήξεζε ηζρχεη θαη γηα ηελ 

εχξεζε θαη επεμήγεζε ησλ ιαζψλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Παξφκνην εχξεκα έρεη εληνπηζηεί 

ζηε βηβιηνγξαθία (π.ρ. Juwah, 2003∙ Tsivitanidou et al., 2012), ζχκθσλα κε ην νπνίν έλα απφ 

ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ 

καζεηψλ είλαη φηη νη καζεηέο πηζαλφλ λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζην λα θαηαλνήζνπλ 

πιήξσο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ παξέρεη ν εθπαηδεπηηθφο. Αθφκα, κηα δπζθνιία πνπ 

εληνπίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ αλαθέξεηαη ζηελ 

αξλεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε δηφξζσζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Yucel et al., 2014). Ο παξάγνληαο ηεο ρξεζηκφηεηαο 

αλαθέξζεθε κφλν απφ δχν «αδχλαηνπο» καζεηέο, έλαλ ζε θάζε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ θπξίσο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. 

ζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ 

καζεηψλ, εληνπίδνληαη έμη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ζρεκαηίδνληαη θπξίσο απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία θαη γηα ηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ βξίζθεηαη ζηελ επεμήγεζε ησλ ιαζψλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ελψ ζηε 

βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεηαη φηη ε δπζθνιία έγθεηηαη ζηελ απνδνρή ηεο επεμήγεζεο απφ έλα 

άιιν άηνκν εθηφο απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Yucel et al., 2014). Παξαηεξείηαη αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ απηψλ ησλ καζεηψλ ζηε Β θάζε ησλ παξεκβάζεσλ, ε νπνία πηζαλφλ απηφ λα 

νθείιεηαη ζην καζεκαηηθφ πεξηερφκελν ζην νπνίν εθαξκφζηεθε ε Β θάζε ησλ παξεκβάζεσλ. 

Γπζθνιίεο ζηε δηφξζσζε ησλ αζθήζεσλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο αληηκεηψπηζαλ θαη νη δχν 

νκάδεο καζεηψλ, σζηφζν, ν αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζε απηή ηε 

δπζθνιία είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε απηφλ ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ. Οη καζεηέο 

πνπ βξήθαλ δπζθνιία ζην λα βάινπλ βαζκφ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο δελ ήηαλ πνιινί, εθφζνλ ν 

αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ δελ μεπεξλά ηνπο ηξεηο ζε θάζε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο πηζαλφλ λα νθείινληαη ζηε δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ 

πιήξσο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ παξέρεη ν εθπαηδεπηηθφο (Juwah, 2003∙ Tsivitanidou et 

al., 2012). Γπζθνιίεο ζηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο ζπλάληεζαλ κφλν νη «αδχλαηνη» καζεηέο θαη 

ζηηο δχν θάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ είλαη ζρεδφλ ίδηνο ζε θάζε 

θάζε. Οη δπζθνιίεο απηέο έρεη απνδεηρζεί φηη νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζε απνγνήηεπζε, κε 

απνηέιεζκα λα ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

(Chen & Huang, 2010∙ Hwang, Wu & Ke, 2011). Ο ρξφλνο πνπ απαηηεί ε δηαδηθαζία ηεο 
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εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ είλαη κηα δπζθνιία πνπ παξνπζηάζηεθε κφλν ζηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο ζηε Β θάζε ησλ παξεκβάζεσλ. πσο έρεη αλαθεξζεί, ν ρξφλνο πνπ 

απαηηεί ε εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο γεληθφηεξα, έρεη ζεσξεζεί σο κηα άιιε 

εμσηεξηθή απαίηεζε (Black & Wiliam, 1998a), ε νπνία πξνθαιεί πίεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

κε απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθέο αξρέο, νη γνλείο θαη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ λα 

αμηνινγήζνπλ αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο αξλεηηθά (Gao, Du & Yu, 2006). 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ κφλν απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, σζηφζν, ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ δελ μεπεξλά ηνπο ηξεηο. 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ γηα λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ζρεκάηηζαλ εθηά θαηεγνξίεο. Οη δχν θπξηφηεξνη παξάγνληεο 

πνπ θαίλεηαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο φινη νη καζεηέο, αιιά θπξίσο νη «αδχλαηνη» αθνξνχλ 

ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγεί ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ 

καζεηψλ. Ο αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ δειψλνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ 

ηνπο βνεζά είλαη πνιχ κηθξφο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. 

Αλαθνξά ζηνλ παξάγνληα ηεο ρξεζηκφηεηαο γίλεηαη απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο κφλν ζηε 

Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ελψ νη «αδχλαηνη» καζεηέο θάλνπλ ηέηνηα αλαθνξά θαη ζηηο δχν 

θάζεηο, φπνπ ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ είλαη ζρεδφλ ίδηνο. Οη δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ε 

ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ ιήθζεθε ππφςε 

θπξίσο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, νη νπνίνη ήηαλ ζρεδφλ ίδηνη ζηνλ αξηζκφ θαη ζηηο δχν 

θάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ. Απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο κφλν έλαο απφ απηνχο αλαθέξζεθε 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. ρεηηθά επξήκαηα γηα ηηο 

δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ έρνπλ 

πεξηγξαθεί πην πάλσ (Black & Wiliam, 1998a∙ Gao, Du & Yu, 2006∙ Juwah, 2003∙ 

Tsivitanidou et al., 2012). ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα έγηλε αλαθνξά θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. Οη «αδχλαηνη» καζεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ήηαλ ιίγν πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο ζε θάζε 

θάζε. Δληφο ηεο νκάδαο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ παξαηεξνχκε φηη αξηζκφο ησλ καζεηψλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα είλαη δηπιάζηνο ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζε ζρέζε κε ηελ Α θάζε. Σα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή 

ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζηνπο καζεηέο έρνπλ ππνζηεξηρζεί απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο είλαη πηζαλφ λα αηζζάλνληαη απνγνεηεπκέλνη θαη λα ράλνπλ 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο εάλ νη καζεζηαθέο ηνπο 

δπζθνιίεο δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ακέζσο (Chen & Huang, 2010∙ Hwang, Wu & Ke, 
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2011), θαζψο επίζεο, νη καζεηέο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα έρνπλ κηα αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ απηνχο (Yucel et al., 

2014). Οη καζεηέο πνπ δελ ζέινπλ λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ 

καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο, ππνζηεξίδνληαο φηη δελ ηελ βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα, πξνέξρνληαη 

θαη απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, θπξίσο ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ο αξηζκφο ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ δήισζαλ φηη βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 

ήηαλ ζρεδφλ ν ίδηνο κε απηφλ ηεο άιιεο νκάδαο καζεηψλ. ηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

κφλν έλαο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο αλαθέξζεθε ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα. Άιιεο 

αηηηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ γηα λα κελ εθαξκφδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο, 

αλαθέξζεθαλ κφλν απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, θπξίσο ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Γεληθφηεξα, φκσο, δελ ππήξρε πνιχ κεγάιε δηαζπνξά απαληήζεσλ απφ απηνχο ηνπο καζεηέο. 

 

Σερληθή ηεο απηό-αμηνιόγεζεο 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο ζρεκαηίδνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, απφ ηηο νπνίεο ε επηθξαηέζηεξε 

αλαθέξεηαη ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Ο αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο είλαη πνιχ κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε 

απηφλ ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ θαη παξακέλεη ίδηνο θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ παξνπζηάδεη 

κηα κηθξή κείσζε ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Γπζθνιίεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο αλαθέξζεθαλ θπξίσο απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο 

είλαη πνιχ κηθξφο θαη παξακέλεη ίδηνο θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Αθφκα 

κηθξφηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ έθαλαλ αλαθνξά ζε δπζθνιίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, φκσο, απηφ ζπκβαίλεη κφλν ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Θα κπνξνχζακε λα απνδψζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζην καζεκαηηθφ 

πεξηερφκελν ζην νπνίν έγηλαλ νη παξεκβάζεηο ζηε Β θάζε θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ απηφ 

κπνξεί λα πξνθαιεί θαη φρη ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. Σν γεγνλφο φηη ε απηφ-

αμηνιφγεζε γίλεηαη πάληα ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο είλαη παξάγνληαο πνπ αλαθέξζεθε κφλν 

ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. Χζηφζν, ν αξηζκφο απηψλ 

ησλ καζεηψλ δελ μεπεξλά ηνπο δχν ζε θάζε νκάδα. Ζ εηιηθξίλεηα κε ηελ νπνία ρξεηάδεηαη νη 

καζεηέο λα ζπκπιεξψλνπλ ην έληππν ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο αλαθέξζεθε κφλν απφ έλαλ 

καζεηή απφ θάζε νκάδα, ζε δηαθνξεηηθή θάζε, φκσο, απφ ηελ θαζεκηά. Χζηφζν, απηφ είλαη ΘΕ
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έλα εχξεκα, ην νπνίν ππνζηεξίρζεθε θαη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο (Brown & Harris, 2013∙ 

Ross, 2006). Άιιεο αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ κφλν ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη απφ 

ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. Παξφια απηά, δελ παξαηεξήζεθε κεγάιε δηαζπνξά απαληήζεσλ 

εληφο ηεο θάζε νκάδαο καζεηψλ, εθφζνλ ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ δελ μεπεξλά ηνπο 

ηξεηο ζε θάζε νκάδα. Απηή ε δηαζπνξά ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ παξαηεξήζεθε 

κφλν ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα φρη κφλν ηεο ηερληθήο ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο, αιιά θαη άιισλ παξαγφλησλ, φπσο ην καζεκαηηθφ πεξηερφκελν ζην νπνίν 

έγηλαλ νη παξεκβάζεηο ζηε Β θάζε θαη ε πνιιαπιή επαλάιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. 

ζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, 

εληνπίδνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, απφ ηηο νπνίεο θαίλεηαη φηη ε κεγαιχηεξε 

δπζθνιία θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη λα απνθαζίζνπλ θαηά πφζν πέηπραλ ή φρη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. Αξθεηνί είλαη νη καζεηέο πνπ αληηκεηψπηζαλ ηέηνηα δπζθνιία θαη 

ζηηο δχν νκάδεο. ηε Β θάζε ησλ παξεκβάζεσλ παξαηεξείηαη κηθξή αχμεζε ζηνλ αξηζκφ 

απηψλ ησλ καζεηψλ. Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, έδεημαλ φηη νη 

καζεηέο κπνξεί λα ηείλνπλ λα ππεξβάιινπλ ζηελ απηφ-αμηνιφγεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

θεξδίζνπλ ηελ επηδνθηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Hannula, 2003).  Οη γλσζηηθέο απαηηήζεηο 

ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί δπζθνιίεο ζηνπο 

καζεηέο θαηά ηελ απηφ-αμηνιφγεζε. Απηφ θαίλεηαη λα δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν ηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο, θπξίσο ζηε Β θάζε ησλ παξεκβάζεσλ, φπνπ ν αξηζκφο απηψλ ησλ 

καζεηψλ απμάλεηαη θαηά πνιχ ζε ζρέζε κα ηελ Α θάζε.  Ο αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα δελ μεπεξλά ηνπο δχν ζε θάζε θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Χζηφζν, κηα πηζαλή αηηηνιφγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επξήκαηνο είλαη ε 

δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(Büyükkarci, 2014∙ Clark, 2012), γηα ηα νπνία θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ θαηά πφζν ηα 

έρνπλ πεηχρεη ή φρη. Ο παξάγνληαο ηεο εηιηθξίλεηαο θαίλεηαη λα δπζθφιεςε κφλν έλαλ απφ 

ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ. Ίζσο απηφ λα απνηειεί κηα έλδεημε 

φηη κε ηελ ηξηβή νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο εηιηθξίλεηαο ζηελ ηερληθή 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο. Πξφζθαηε έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη καζεηέο κπνξεί ζθφπηκα λα 

ςεχδνληαη ζηηο απηφ-αμηνινγήζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηελ απηφ-εθηίκεζή 

ηνπο ή ηελ αμία ηνπο (Brown & Harris, 2013). 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ γηα λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε πέληε παξάγνληεο. Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο θαίλεηαη 

λα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 
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καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο. Σνπιάρηζηνλ πέληε 

καζεηέο απφ θάζε νκάδα καζεηψλ αλαθέξζεθε ζηνλ παξάγνληα ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο 

ηερληθήο ζε θάζε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ο παξάγνληαο ηεο δπζθνιίαο ηεο ηερληθήο 

αλαθέξζεθε θαη απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, φκσο ν αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ 

έθαλαλ αλαθνξά ζε απηφλ, ήηαλ ζπλνιηθά δηπιάζηνο απφ απηφλ ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ. Οη 

«δπλαηνί» καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζε δπζθνιίεο κφλν ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ελψ νη 

«αδχλαηνη» καζεηέο έθαλαλ ηέηνηεο αλαθνξέο θαη ζηηο δχν θάζεηο, φπνπ ζηε Β θάζε ν 

αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ απμάλεηαη. Οη καζεηέο πνπ δελ ζέινπλ λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε ηνπο, ππνζηεξίδνληαο φηη ηελ βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα, 

πξνέξρνληαη θαη απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

πλνιηθά, ν αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ δήισζαλ φηη βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ ίδηνο κε απηφλ ηεο άιιεο νκάδαο καζεηψλ. Χζηφζν, ν αξηζκφο 

απηψλ ησλ καζεηψλ δελ μεπεξλά ηνπο δχν ζε θάζε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ εηιηθξίλεηα κε 

ηελ νπνία ρξεηάδεηαη νη καζεηέο λα ζπκπιεξψλνπλ ην έληππν ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο 

αλαθέξζεθε θπξίσο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, κφλν έλαο απφ απηνχο έθαλε ηέηνηα αλαθνξά, κφλν ζηε Β 

θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Γεληθά, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα δελ μεπεξλά ηνπο δχν ζε θάζε θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Άιιεο 

αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ κφλν ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη απφ ηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ. Παξφια απηά, δελ παξαηεξήζεθε κεγάιε δηαζπνξά απαληήζεσλ εληφο ηεο θάζε 

νκάδαο καζεηψλ, εθφζνλ ν αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ δελ μεπεξλά ηνπο ηξεηο ζε θάζε 

νκάδα. 

 

Σερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, απφ ηηο 

νπνίεο ε επηθξαηέζηεξε αλαθέξεηαη ζηελ πξνηίκεζε ησλ καζεηψλ λα ιακβάλνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ, φπνπ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Σν ζέκα ηεο θαηαλφεζεο απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



475 

καζεηέο είλαη αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα ιήθζεθε πεξηζζφηεξν ππφςε ζηε Β 

θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη αξθεηά κεγάιε, 

εθφζνλ νη «δπλαηνί» καζεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα είλαη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «αδχλαηνπο». Σν παξφλ εχξεκα έρεη, άιισζηε, ππνζηεξηρζεί θαη απφ 

ηελ Yucel θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (2014), ζηελ έξεπλα ησλ νπνίσλ κεξηθνί καζεηέο 

αλαθέξζεθαλ κε θαθά ιφγηα ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, ππνδεηθλχνληαο κηα άξλεζε λα 

δερηνχλ ηελ θξηηηθή ή ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζπλνκειίθνπ ηνπο. Δμάιινπ, έρεη απνδεηρηεί 

φηη ε αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν απνδνρήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ρξήζε ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρακέλεο επθαηξίεο κάζεζεο (Baron, 1988∙ 

Sargeant et al., 2008). Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ ιήθζεθε ππφςε κφλν απφ ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Άιιεο αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ θπξίσο ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη 

απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. Παξφια απηά, κεγαιχηεξε δηαζπνξά απαληήζεσλ 

παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. 

ζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, εληνπίδνληαη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, απφ ηηο νπνίεο θαίλεηαη 

φηη ε κεγαιχηεξε δπζθνιία, θπξίσο ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ είλαη λα 

εμεγήζνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ην ιάζνο ηνπ. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ είλαη πνιχ 

κεγάινο θαη πεξίπνπ ίδηνο θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ο αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζε απηή ηε δπζθνιία είλαη πνιχ κηθξφο θαη απηφ παξαηεξείηαη 

κφλν ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο επεμήγεζεο πνπ δίλεηαη 

απφ ηνπο καζεηέο αλαθέξζεθε θαη απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ ζηηο δχν θάζεηο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, σζηφζν ν αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ απηφλ 

ησλ «δπλαηψλ». Ο αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ έθαλαλ αλαθνξά ζε απηή ηε 

δπζθνιία δελ μεπεξλά ηνπο δχν θαη παξακέλεη ίδηνο ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ο 

αληίζηνηρνο, φκσο, αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ ζηελ Α θάζε είλαη ηξηπιάζηνο απφ 

απηφλ ησλ «δπλαηψλ» θαη δηπιάζηνο απφ απηφλ ησλ ίδησλ καζεηψλ ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. πσο έρεη αλαθεξζεί πην πάλσ, παξφκνηα επξήκαηα έρνπλ βξεζεί ζε 

πξφζθαηε έξεπλα ηεο Yucel θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (2014). Ζ αλαζηάησζε πνπ πξνθαιείηαη 

ζηελ ηάμε θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή αλαθέξζεθε θπξίσο απφ ηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Παξφια απηά, ν αξηζκφο απηψλ 

ησλ καζεηψλ ζεκεηψλεη κηα κηθξή κείσζε ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ο αξηζκφο ησλ 
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«αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ έθαλαλ αλαθνξά ζε απηή ηε δπζθνιία είλαη πάξα πνιχ κηθξφο ζε 

ζχγθξηζε  κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ηεο άιιεο νκάδαο καζεηψλ. Πξάγκαηη, ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα λα δνζεί αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ έρεη απαζρνιήζεη θη άιινπο 

εξεπλεηέο, φπσο ν Sadler (1998), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

εμαζθεζνχλ ζην πψο λα εξκελεχνπλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε, πψο λα θάλνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ 

ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνπιεηάο πνπ παξάγνπλ, θαη πψο 

κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζην κέιινλ. Άιιεο αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ 

θπξίσο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, ζηελ νπνία παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε 

δηαζπνξά απαληήζεσλ θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οη «δπλαηνί» καζεηέο 

αλέθεξαλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, κφλν ζηελ Α θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ γηα λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο 

πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε έμη παξάγνληεο. Οη δχν 

θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο είλαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο πνπ δηδάζθεηαη 

θαη ε πξνηίκεζή ηνπο πξνο ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθφ, ηελ νπνία 

έρνπκε εληνπίζεη θαη ζηελ έξεπλα ηεο Yucel θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (2014). Καη ζηνπο δχν 

παξάγνληεο, είλαη έληνλε ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, φπνπ ν αξηζκφο ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ θαη ζηηο 

δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ο αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ παξακέλεη πεξίπνπ ίδηνο 

θαη ζηηο δχν θάζεηο, ελψ ν αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» δηαθέξεη αξθεηά αλάκεζα ζηηο δχν 

θάζεηο. Δηδηθφηεξα, ζηνλ παξάγνληα ηεο ρξεζηκφηεηαο παξαηεξείηαη ζρεηηθά κεγάιε αχμεζε  

ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ απφ ηελ Α θάζε ζηε Β, ελψ ζηνλ παξάγνληα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ παξαηεξείηαη αξθεηή κείσζε απφ ηελ Α θάζε ζηε Β θάζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Οη καζεηέο πνπ επηθαιέζηεθαλ ηελ αλαζηάησζε πνπ πξνθαιείηαη ζηελ ηάμε 

θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πξνέξρνληαη κφλν απφ ηελ νκάδα 

ησλ «δπλαηψλ» θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Χζηφζν, ν αξηζκφο απηψλ ησλ 

καζεηψλ ζρεδφλ κεδελίδεηαη ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα 

έγηλε αλαθνξά θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ θπξίσο απφ ηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ καζεηψλ ζρεδφλ κεδελίδεηαη ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

ελψ αξρηθά είλαη αξθεηά κεγάινο. Ο αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηνο ζε ζρέζε κε απηφλ ηεο άιιε νκάδαο 

καζεηψλ ζηε Β θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε έρεη απνδεηρηεί φηη 
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κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ, ε 

νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν απνδνρήο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο 

ηεο, θη έηζη λα νδεγήζεη ζε ρακέλεο επθαηξίεο κάζεζεο (Baron, 1988∙ Sargeant et al., 2008). 

Οη «αδχλαηνη» καζεηέο πνπ βξήθαλ κε ελδηαθέξνπζα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ήηαλ 

πεξηζζφηεξνη ζηελ Α θάζε ησλ παξεκβάζεσλ παξά ζηε Β θάζε. πλεπάγεηαη κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ απηψλ ησλ καζεηψλ ζηε Β θάζε ησλ παξεκβάζεσλ. Ο αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» 

καζεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηνο ζε ζρέζε κε 

απηφλ ηεο άιιε νκάδαο καζεηψλ θαη εληνπίδεηαη κφλν ζηελ Α θάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Άιιεο αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ κφλν απφ έλαλ κηθξφ αξηζκφ «αδχλαησλ» καζεηψλ, πνπ 

δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο καζεηέο αλά θάζε.  

 

5.3.2. Θεηηθή επίδξαζε ησλ ηερληθώλ δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο 

 

Σερληθή κε θώηα ηξνραίαο 

Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα φινπο ηνπο καζεηέο πνπ θαίλεηαη λα θαζηζηά βνεζεηηθή 

ηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα ζέινπλ λα εθαξκφδεηαη ζηελ 

ηάμε ηνπο, είλαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη, εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δίλεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο 

γηα επίιπζε ησλ απνξηψλ ηνπο θαη αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπο. Απηφ ην εχξεκα έρεη 

ππνζηεξηρζεί πξνεγνπκέλσο απφ ηνπο Black, Harrison, Lee, Marshall θαη Wiliam (2004b) θαη 

ηνπο Zhao, Van den Heuvel-Panhuizen θαη Veldhuis (2016), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ηα 

θψηα ηξνραίαο επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε θαη εχθνιε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ θαη ηηο αηνκηθέο ηνπο δπζθνιίεο, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα δψζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο άκεζε 

βνήζεηα θαη λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο. ζνλ αθνξά ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο κε 

ηα θψηα ηξνραίαο, παξαηεξνχκε φηη ζρεκαηίδνληαη πέληε θαηεγνξίεο απαληήζεσλ, ελψ 

δηαζπνξά απαληήζεσλ παξαηεξήζεθε κφλν ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ γηα λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή κε ηα θψηα 

ηξνραίαο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο. Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο θαίλεηαη 

λα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη, ε νπνία έρεη απνδεηρζεί απφ ηηο έξεπλεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ πην πάλσ (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2004b∙ Zhao, Van den ΘΕ
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Heuvel-Panhuizen & Veldhuis, 2016). Αλαθνξηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα, 

παξαηεξείηαη έληνλε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. Ο αξηζκφο ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ πνπ βξήθαλ βνεζεηηθή ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή είλαη ζρεδφλ ν δηπιάζηνο αξηζκφο 

απφ απηφλ ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ δήισζαλ ηελ ίδηα άπνςε. Σν γεγνλφο φηη νη 

«αδχλαηνη» καζεηέο αλαγλσξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

καζήκαηνο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί εξεπλεηηθά  (π.ρ. Black et al., 2004a∙ Black & Wiliam, 

1998b∙ Wiliam & Thompson, 2008), φπνπ ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε έρεη απνδεηρζεί 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα ηνπο καζεηέο κε ρακειή επίδνζε ζηε κείσζε ησλ θελψλ ηνπο 

πξνο ηελ επηηπρία. 

ζνλ αθνξά ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ θαη ηνλ παξάγνληα νξγάλσζεο 

ηεο ηάμεο θαη ηνπ καζήκαηνο ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο κε ηα θψηα ηξνραίαο, παξαηεξνχκε 

φηη νη «αδχλαηνη» καζεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη ζπλνιηθά 

ειάρηζηα πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο. Απηφ είλαη πηζαλφλ λα ζπκβαίλεη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, δηφηη φπσο έρεη αλαθεξζεί απφ ηνπο Brown 

θαη Harris (2013), νη καζεηέο κπνξεί λα ςεχδνληαη ζθφπηκα ζηηο απηφ-αμηνινγήζεηο ηνπο φηαλ 

απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο (π.ρ., θψηα ηξνραίαο) πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηέςνπλ ηελ απηφ-εθηίκεζή ηνπο ή ηελ αμία ηνπο. 

 

Σερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ ρξήζηκε ηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζρεκαηίδνπλ έμη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, 

απφ ηηο νπνίεο νη δχν επηθξαηέζηεξεο αλαθέξνληαη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο 

θαη ζηελ πξνεηνηκαζία πνπ παξέρεη ζηνπο καζεηέο γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη, ψζηε λα 

γλσξίδνπλ απφ ηελ αξρή πνχ λα επηθεληξσζνχλ ζην κάζεκα. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη 

πεξίπνπ ν ίδηνο ζηηο δχν νκάδεο, σζηφζν, απηφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ είλαη ειάρηζηα 

κηθξφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ. Οη δχν ζπγθεθξηκέλνη 

παξάγνληεο θαίλεηαη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαη απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, φζνλ 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ ηάμε ηνπο. ζνλ αθνξά ηνλ πξψην 

παξάγνληα, έρεη βξεζεί φηη φηαλ νη καζεηέο έρνπλ ζαθείο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, ηφηε νη ίδηνη 

έρνπλ κηα βάζε πνπ ηνπο βνεζά λα θαηαλνήζνπλ ηη καζαίλνπλ, λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα 

αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο (Stiggins, 2005∙ 2007). Απφ ηελ άιιε, αλαθνξηθά κε ηνλ δεχηεξν 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα, έρεη βξεζεί ζηε βηβιηνγξαθία φηη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο είλαη ν ΘΕ
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νδεγφο γηα ηε κάζεζε (Heritage, 2007), θαζψο ν καζεηήο αζρνιείηαη κε ηα καζεζηαθά έξγα, 

γεγνλφο πνπ βνεζά ηνλ καζεηή λα μέξεη πνχ λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαη ζε πνηα ζεκεία 

ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ βνήζεηα. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ απηφ-

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ ιήθζεθε ππφςε θπξίσο απφ ηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη ηεξάζηηνο ζε ζρέζε κε απηφλ ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηελ ηάμε ησλ καζεηψλ. 

Πξνεγνχκελα επξήκαηα αλαθέξνπλ φηη ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηα θξηηήξηα επηηπρίαο πνπ ζέηνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, γη‘ απηφ 

είλαη πνιχ ρξήζηκν λα δίλεηαη ρξφλνο γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηα θξηηήξηα επηηπρίαο 

ζε κηα αμηνιφγεζε (Black et al., 2004a). Δμάιινπ, ν Sadler (1989) επηρεηξεκαηνινγεί φηη ε 

απηφ-αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κάζεζε, επεηδή νη καζεηέο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ 

έλαλ καζεζηαθφ ζηφρν κφλν αλ θαηαλνήζνπλ απηφλ ηνλ ζηφρν θαη κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ 

ηη πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα ηνλ θηάζνπλ. 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ γηα λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ 

επίζεο ζε έμη παξάγνληεο. ε κεγάιν βαζκφ θαίλεηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν 

ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο ησλ καζεηψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο θαη απφ 

ηηο δχν νκάδεο. Δμάιινπ, έρεη ππνζηεξηρζεί εξεπλεηηθά (βιέπε Cauley & McMillan, 2010) φηη 

ε έκθαζε ζηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο βειηηψλεη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηψλ θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιιεο πξαθηηθέο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, εληζρχεη επίζεο ηελ πηνζέηεζε 

ζηφρσλ πξνο επίηεπμε. Μεγαιχηεξε δηαζπνξά απαληήζεσλ παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ ηφζν θαηά ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο φζν θαη θαηά ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ 

ηάμε ηνπο.  

 

Σερληθή κε ηηο θάξηεο εμόδνπ 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ βνεζεηηθή ηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ 

ζρεκαηίδνπλ έμη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, απφ ηηο νπνίεο ε επηθξαηέζηεξε αλαθέξεηαη ζηε 

ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ επίιπζε απνξηψλ ησλ καζεηψλ θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ δπζθνιηψλ ηνπο. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη πεξίπνπ ν ίδηνο ζηηο δχν νκάδεο, σζηφζν, 

απηφο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ είλαη ειάρηζηα κηθξφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ ΘΕ
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«δπλαηψλ» καζεηψλ. Ζ ζπκβνιή ησλ θαξηψλ εμφδνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ 

καζεηψλ έρεη ππνζηεξηρζεί θαη απφ ηνπο Gotwals, Philhower, Cisterna θαη Bennett (2015), νη 

νπνίνη αλαθέξνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο θάξηεο εμφδνπ ζην επφκελν 

κάζεκα, γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο πψο λα πξνρσξήζνπλ. Ζ πεξαηηέξσ εμάζθεζε πνπ 

πξνζθέξνπλ νη θάξηεο εμφδνπ ζηνπο καζεηέο θαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο ηνπο ηνκέαο, είλαη 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ θπξίσο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο. Γελ παξαηεξήζεθε 

δηαζπνξά απαληήζεσλ απφ ηνπο καζεηέο. 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ γηα λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή κε ηηο 

θάξηεο εμφδνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε πέληε παξάγνληεο. Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο θαίλεηαη 

λα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ, παίξλνληαο έηζη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηε 

βνεζήζνπλ λα ζρεδηάζεη θαηάιιεια ην επφκελν ηεο κάζεκα θαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο, θάηη ην νπνίν δηαπηζηψζεθε θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο (Dean, 

Zanko & Turbill, 2015∙ Gotwals, Philhower, Cisterna & Bennett, 2015). Ο ζπλαηζζεκαηηθφο 

ηνκέαο ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα κελ ιήθζεθε ηφζν ππφςε ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο φζν ε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε θαη ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο. Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ θαξηψλ εμφδνπ ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ έρεη δηεξεπλεζεί απφ ηνπο Gotwals, Philhower, Cisterna θαη Bennett (2015), νη 

νπνίνη εμεγνχλ φηη νη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ κηα θάξηα εμφδνπ, αλάινγα κε ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Άιιεο αηηηνινγήζεηο ησλ 

καζεηψλ γηα λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο 

αλαθέξζεθαλ πεξίπνπ απφ ηνλ ίδην αξηζκφ αηφκσλ θαη απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ.  

 

Σερληθή ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ βνεζεηηθή ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο 

κεηαμχ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ έμη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, απφ ηηο νπνίεο ε επηθξαηέζηεξε 

αλαθέξεηαη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε καζήκαηνο, ππνζηεξίδνληαο φηη βνεζά ζηελ επίιπζε 

ησλ απνξηψλ ησλ καζεηψλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπο, πξνζθέξεη πεξαηηέξσ 

εμάζθεζε θαη επαλάιεςε ζηνπο καζεηέο, ελψ ηαπηφρξνλα βνεζά ηνλ καζεηή πνπ ηνπ 

παξέρεηαη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηα ιάζε ηνπ, αιιά θαη ηνλ καζεηή πνπ δίλεη 

αλαηξνθνδφηεζε, εμεγψληαο φηη ε παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο βνεζά ζηελ θαηαλφεζε θαη 

εκπέδσζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη. πσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ΘΕ
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βηβιηνγξαθία, ε ζπλεξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηηο νκαδηθέο αιιειεπηδξάζεηο 

ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, θαζψο απμάλεη ηελ επαλάιεςε ηεο γλψζεο ζε 

θαηλνχξηα πιαίζηα ζηα νπνία ηα άηνκα εξγάδνληαη κε θάπνην άιιν άηνκν, πξνσζεί ηελ 

θαηαλφεζε φηαλ νη καζεηέο αλαζηνράδνληαη ζηηο ηδέεο πνπ επεμεγνχλ ζηνπο άιινπο θαη 

παξέρεη πνιιαπιέο πξννπηηθέο θαη πφξνπο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Sharan, 1999). 

Σν γεγνλφο φηη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ παξέρεηαη 

αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ κε πην απιά ιφγηα ιήθζεθε ππφςε κφλν απφ ηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο, κε εμαίξεζε έλαλ «αδχλαην» καζεηή, θάηη ην νπνίν ηζρχεη θαη γηα ηνλ 

παξάγνληα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπο ηνκέα, φπνπ θαλέλαο καζεηήο απφ ηελ νκάδα ησλ 

«αδχλαησλ» δελ έθαλε ηέηνηα αλαθνξά. Άιιεο αηηηνινγήζεηο αλαθέξζεθαλ κφλν απφ ηνπο 

«αδχλαηνπο» καζεηέο, σζηφζν, δελ ππήξμε πνιχ κεγάιε δηαζπνξά απαληήζεσλ. 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ γηα λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ζρεκάηηζαλ πέληε θαηεγνξίεο, απφ ηηο νπνίεο ε επηθξαηέζηεξε 

αλαθέξεηαη γηα άιιε κηα θνξά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε καζήκαηνο. Πνιινί είλαη νη 

εξεπλεηέο (π.ρ. Miller, Topping, & Thurston, 2010∙ Tsuei, 2012) πνπ έρνπλ επηζεκάλεη φηη ε 

ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο απφ ζπλνκειίθνπο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ καζεκάησλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ζηελ ηάμε 

ηνπο δφζεθαλ απαληήζεηο κε αλαθνξά ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο ηνκέα, θάηη ην νπνίν δελ 

παξαηεξήζεθε θαηά ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. ρεηηθά κε ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ, πξάγκαηη, έρεη 

εληνπηζηεί ζηε βηβιηνγξαθία φηη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ εηεξν-αμηνιφγεζε πξνσζεί ηα 

θίλεηξά ηνπο γηα κάζεζε (Jenkins, 2004∙ Llado et al., 2014) θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

επηθνηλσλίαο (Brader et al., 2014). Ζ άπνςε λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο 

εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ιφγσ ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηελ απνθπγή ησλ ιαζψλ ησλ 

ζπκκαζεηψλ ησλ αηφκσλ, επηθξάηεζε θπξίσο ζηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ, ν 

αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ. Αξθεηά κεγάιε δηαζπνξά απαληήζεσλ παξαηεξήζεθε θαη ζηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ. 
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Σερληθή ηεο απηό-αμηνιόγεζεο 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ βνεζεηηθή ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο 

ζρεκαηίδνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, απφ ηηο νπνίεο ε επηθξαηέζηεξε αλαθέξεηαη ζηε 

ζπκβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ αδπλακηψλ ησλ καζεηψλ κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο 

ησλ καζεηψλ. Ο αξηζκφο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε απηφλ ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. Δμάιινπ, ν 

πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο επίδνζήο ηνπο (Andrade, 2010). Δθηφο απηνχ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ νη ίδηνη παξαθνινπζνχλ θαη αμηνινγνχλ ηε ζθέςε ηνπο γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ βειηηψλνπλ ηελ θαηαλφεζε (McMillan & Hearn, 2008). 

Γηαζπνξά απαληήζεσλ δελ παξαηεξήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ, σζηφζν, ν αξηζκφο ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ πνπ έδσζαλ δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο είλαη ιίγν πην κεγάινο απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ. 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ γηα λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε πέληε παξάγνληεο. Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο θαίλεηαη 

λα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο. Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο ησλ καζεηψλ δελ ιήθζεθε 

ζνβαξά ππφςε απφ θακία νκάδα. Χζηφζν, έρεη αλαθεξζεί φηη έλα πηζαλφ φθεινο ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο είλαη φηη ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο καζεηέο πνπ δελ αλαδεηνχλ 

βνήζεηα ή δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε κάζεζε εμαηηίαο ησλ αληηιεπηψλ απεηιψλ γηα απηφ-εθηίκεζε 

ή θνηλσληθή ακεραλία (Hattie & Timperley, 2007). Γηαθνξεηηθά επηρεηξήκαηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο δφζεθαλ απφ έλα κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ θαη απφ ηηο δχν 

νκάδεο.  

 

Σερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ βνεζεηηθή ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζρεκαηίδνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, απφ ηηο 

νπνίεο ε επηθξαηέζηεξε αλαθέξεηαη ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

καζήκαηνο, εθφζνλ κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηιχνληαη νη απνξίεο ησλ 

καζεηψλ θαη αληηκεησπίδνληαη νη δπζθνιίεο ηνπο θαη νη ίδηνη κπνξνχλ λα εκπεδψζνπλ ηελ ΘΕ
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θαηλνχξηα γλψζε θαη λα επηβεβαηψζνπλ φηη ηελ έρνπλ θαηαλνήζεη. Δμάιινπ, ζηφρνο ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο είλαη λα ηξνπνπνηήζεη ηε ζθέςε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή κε ζθνπφ 

ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο ηνπ (Shute, 2008). Σν γεγνλφο φηη ε πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ κπνξεί λα παξέρεηαη κε πην απιά ιφγηα ιήθζεθε ππφςε θπξίσο απφ ηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη αξθεηά κεγάιε, 

εθφζνλ νη «δπλαηνί» καζεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα είλαη πεξίπνπ 

νη δηπιάζηνη ζε αξηζκφ απφ απηφλ ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ. Γηαθνξεηηθέο απαληήζεηο 

δφζεθαλ θπξίσο απφ ηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ, ελψ νη «αδχλαηνη» καζεηέο πνπ 

δήισζαλ θάηη δηαθνξεηηθφ ήηαλ κφλν δχν. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζηελ ηάμε ηνπο. 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ καζεηψλ γηα λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο 

πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε πέληε παξάγνληεο. Ο 

θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ ιήθζεθε ππφςε απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο είλαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθνληαη είηε κέζα απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο 

καζεηέο γηα ηα ιάζε ηνπο είηε κέζα απφ ηελ επίιπζε απνξηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ ηνπο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνχξηαο γλψζεο. κνηα κε ηελ πεξίπησζε ηεο 

εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, παξαηεξνχκε φηη ν ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο ησλ 

καζεηψλ θαη ην γεγνλφο φηη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία κπνξεί λα παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο 

πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, κε πην απιά ιφγηα ή κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν, είλαη δχν παξάγνληεο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε θπξίσο απφ ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο. 

Πνιιέο έξεπλεο (π.ρ. Hargreaves, 2013∙ Havnes et al., 2012∙ Kay & Knaack, 2009∙ Lee, 2011∙ 

Ní Chróinín & Cosgrave, 2013∙ Rakoczy et al., 2008∙ Sharples et al., 2016) έρνπλ ηνλίζεη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ, 

αλαθέξνληαο φηη ε αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα θίλεηξα ησλ 

καζεηψλ γηα κάζεζε. Αξθεηά κεγάιε δηαζπνξά απαληήζεσλ παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ. 
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5.3.3. Η επίδξαζε ησλ ηερληθώλ δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο ζηε δηακόξθσζε 

ησλ αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Σερληθή κε θώηα ηξνραίαο 

χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο είλαη πνιχ 

εχθνιε λα εθαξκνζηεί, θπξίσο κεηά απφ θάπνηα εμάζθεζε κε απηά, σζηφζν, δελ είλαη 

μεθάζαξν θαηά πφζν δηαηεξνχλ ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθάιεζαλ ζηηο αξρηθέο παξεκβάζεηο. 

Γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θψησλ ηξνραίαο, θαίλεηαη φηη λαη κελ βνεζά, παξφια απηά δελ 

πξνζθέξεη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην λα ζεθψλνπλ νη καζεηέο ην ρέξη ηνπο θαη λα εθθξάδνπλ 

ηελ απνξία ηνπο. Σν παξφλ εχξεκα έξρεηαη θάπσο ζε αληίζεζε κε επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ 

(π.ρ. Arnold & Pistilli, 2012), ζηα νπνία θάλεθε φηη ηα θψηα ηξνραίαο βνεζνχλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηε ιήςε γξήγνξεο θαη άκεζεο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο καζεηέο.  

 

Σερληθή θνηλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

Παξαηεξείηαη ζπκθσλία αλάκεζα ζηηο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο ηφζν γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ φζν θαη ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ, αθνινπζψληαο ηα 

βήκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη 

ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζηνπο «δπλαηνχο» παξά ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζα ζπλέρηδαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζε φινπο ηνπο καζεηέο. Ζ αλαγλψξηζε ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε 

ηνλ Stiggins (2005∙ 2007), ν νπνίνο επηζεκαίλεη φηη φηαλ νη καζεηέο έρνπλ ζαθείο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο, ηφηε έρνπλ κηα βάζε πνπ ηνπο βνεζά λα θαηαλνήζνπλ ηη καζαίλνπλ, λα 

ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο. πκθσλία, παξαηεξείηαη επίζεο, φζνλ 

αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη έδεημαλ λα δέρηεθαλ ηελ ηερληθή απηή θαη λα 

έρνπλ ζεηηθή ζηάζε.  

 

Σερληθή κε ηηο θάξηεο εμόδνπ 

Έληνλε είλαη ε ζπκθσλία πνπ εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηηο ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο αλαθνξηθά κε 

ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θαξηψλ εμφδνπ θαη γηα ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. Δπηπιένλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζην φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ιεηηνπξγεί θαη ζηηο δχν νκάδεο 

καζεηψλ, φκσο κε κεγαιχηεξε επθνιία ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο. Χζηφζν, νη ίδηεο 
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ππνζηεξίδνπλ φηη ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο θάξηεο εμφδνπ ζε φινπο ηνπο καζεηέο, αλεμάξηεηα 

απφ ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν. πσο ππνζηεξίδεηαη, επίζεο, νη καζεηέο ζπκκεηείραλ ελεξγά 

ζηε δηαδηθαζία κε ηηο θάξηεο εμφδνπ, ελψ αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο παξαηεξήζεθαλ κφλν 

ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ», νη νπνίνη αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο 

θαη δεηνχζαλ βνήζεηα απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηζρπξηζκφο βξίζθεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηηο δειψζεηο ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ, νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ ζηηο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεηψπηζαλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ θαξηψλ εμφδνπ. Απηφ, ίζσο, λα απνδεηθλχεη γηα 

άιιε κηα θνξά ηελ επίδξαζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

καζεηψλ ηνπο. ε έξεπλα φπνπ δηεξεπλήζεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη πεπνηζήζεηο θαη νη 

γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα αζηηθφ ζρνιείν κπνξεί επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

απέλαληη ζηα ιάζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ 

ηάμε, θάλεθε λα επηβεβαηψλεηαη κηα ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ 

γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ επηξξνή ηνπο ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο (Bray, 

2011). 

 

Σερληθή ηεο εηεξν-αμηνιόγεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

Οκνθσλία παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηηο ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ηερληθή 

ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο, ελψ 

νη «αδχλαηνη» καζεηέο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα φρη κφλν θαηά ηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο, 

αιιά θαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο. ηελ έξεπλα ησλ Parratt, 

Fahy θαη Hastie (2014) βξέζεθε φηη, παξφιν πνπ νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ζεηηθέο, έιεγαλ φηη ήζειαλ 

πεξηζζφηεξε θαζνδήγεζε, πεξηζζφηεξε εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαηξνθνδφηεζε απφ 

ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη βειηησκέλε ηθαλφηεηα γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο. Άιισζηε, έρεη απνδεηρζεί εξεπλεηηθά φηη, αθφκα έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ είλαη νη καζεηέο 

λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζην λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ 

παξέρεη ν εθπαηδεπηηθφο (Juwah, 2003∙ Tsivitanidou et al., 2012). Δθηφο απηνχ, νη καζεηέο 

είλαη, επίζεο, πηζαλφ λα αηζζάλνληαη απνγνεηεπκέλνη θαη λα ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο εάλ νη καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο δελ κπνξνχλ λα 

επηιπζνχλ ακέζσο (Chen & Huang, 2010∙ Hwang, Wu & Ke, 2011). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη 

«δπλαηνί» καζεηέο ήηαλ πην ζεηηθνί λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, απφ φηη ΘΕ
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νη ππφινηπνη καζεηέο πνπ πηζαλφλ λα ληξέπνληαλ λα δνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο ηα ιάζε ηνπο ή 

λα εμεγήζνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ηα ιάζε ηνπ. ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, παξαηεξείηαη φηη ε κία εθπαηδεπηηθφο ζα ηελ εθάξκνδε κφλν ζηνπο 

«δπλαηνχο» καζεηέο, εθφζνλ δελ πξνζθέξεη θάηη ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο. Οη άιιεο δχν 

εθπαηδεπηηθνί ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο, ε 

κία φκσο, πνιχ αξαηά ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο. Απηή ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηελ εθαξκνγή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε ηνπο, έρεη εξεπλεζεί απφ ηνλ 

Clark (2012), ν νπνίνο απνθάιπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά ηνπ, 

ήηαλ θπξίσο επηθπιαθηηθνί ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα αμηνινγνχλ ν έλαο ηνλ 

άιινλ θαη λα ζέηνπλ ζηφρνπο.  

 

Σερληθή ηεο απηό-αμηνιόγεζεο 

πσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο θπιά 

νκαιά ζε φινπο ηνπο καζεηέο, σζηφζν, ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο σο 

πξνο ην φηη αληηιακβάλνληαη εχθνια ηηο δειψζεηο πνπ ηνπο δίλνληαη. Παξφια απηά, νη 

εθπαηδεπηηθνί ηζρπξίδνληαη φηη νη καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν, 

ελδέρεηαη λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ απηφ-αμηνιφγεζή ηνπο κε ππνθεηκεληθφηεηα, θάηη ην νπνίν 

κεδελίδεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα, ήδε 

απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

(Brown & Harris, 2013). Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, νη δχν απφ ηηο 

ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο ζα ζπλέρηδαλ λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα παίξλνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Οη Brown θαη Harris (2014) 

ηζρπξίδνληαη φηη ε απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, γεληθά, έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε, αλ θαη δελ είλαη κηα ηζρπξή κέζνδνο αμηνιφγεζεο φζνλ αθνξά ηελ 

εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Panadero, Brown θαη Courtney 

(2014) παξαηεξείηαη έιιεηςε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απηφ-αμηνιφγεζε θαη θαηά πφζν ε ρξήζε ή ε 

κε ρξήζε ηεο εμεγείηαη απφ ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο.  
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Σερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ καζεηώλ 

ζνλ αθνξά ηελ πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί 

ηζρπξίδνληαη φηη ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο, δηφηη απηνί κπνξνχλ λα 

εμεγήζνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ην ιάζνο ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο 

πνπ ιφγσ ησλ αδπλακηψλ ηνπο δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ εχθνια ην ιάζνο ηνπ ζπκκαζεηή 

ηνπο, πφζν κάιινλ λα ηνπ δψζνπλ θαη αλαηξνθνδφηεζε. Απηφο ν ηζρπξηζκφο, ππνζηεξίρζεθε 

θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ηφζν θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ φζν θαη κεηά ην 

ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. πσο έρεη αλαθεξζεί, ην ζπγθεθξηκέλν εχξεκα βξέζεθε θαη ζε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο (π.ρ. Juwah, 2003∙ Tsivitanidou et al., 2012). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

παξαηεξείηαη πην ζεηηθή ζηάζε απφ κέξνπο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ζα ζπλέρηδαλ ηελ 

πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, πην ζπρλά ζηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ», 

ζεσξψληαο ηε ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε ηερληθή, ελψ ζηελ άιιε νκάδα ζα ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ 

πην αξαηά έσο θαη θαζφινπ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο έρεη ππνζηεξηρζεί 

(Archer, 2010) φηη εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν θαη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία παξέρεηαη, 

θαζψο θαη απφ ηε λννηξνπία ηνπ παξαιήπηε.  

 

ύγθξηζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα όιεο ηηο ηερληθέο 

ζνλ αθνξά ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ηερληθψλ, θαίλεηαη φηη νη δχν εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην φηη ε πην βνεζεηηθή ηερληθή γηα φινπο ηνπο καζεηέο είλαη νη θάξηεο 

εμφδνπ, ελψ ε ιηγφηεξν βνεζεηηθή ηερληθή είλαη ε θνηλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο ζηνπο καζεηέο. Σν επηρείξεκα απηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζίδεηαη ζηε 

δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη ζην λα κεηαθξάζνπλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζε κηα 

γιψζζα πνπ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο ηνπο (Clark, 2012), αιιά γεληθφηεξα ζηε 

δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα αληηιεθζνχλ ηα θξηηήξηα επηηπρίαο πξηλ ηε δηδαζθαιία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Αλάινγα κε ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε πην βνεζεηηθή ηερληθή γηα ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο είλαη ε εηεξν-

αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη ε ιηγφηεξν βνεζεηηθή είλαη ε απηφ-αμηνιφγεζε, ελψ γηα 

ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ε ιηγφηεξν βνεζεηηθή ηερληθή είλαη ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ 

καζεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ηνπο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

ηζρπξηζκφο βαζίδεηαη ζηε δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη 

λα ηνπο παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηα ιάζε ηνπο, θάηη ην νπνίν βξέζεθε θαη απφ ΘΕ
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ηελ Yucel θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (2014), φηαλ ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ, κεξηθνί 

καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζηελ εηεξν-αμηνιφγεζε σο κηα αξλεηηθή εκπεηξία ή κίιεζαλ κε θαθά 

ιφγηα γηα ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Δθηφο απηνχ, άιιεο έξεπλεο (π.ρ. Baron, 1988∙ Sargeant et 

al., 2008) έρνπλ ηνλίζεη φηη ε αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα αξλεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν απνδνρήο θαη ηε ρξήζε 

ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρακέλεο επθαηξίεο κάζεζεο. Γηα ηελ πην 

βνεζεηηθή ηερληθή ζε απηή ηελ νκάδα καζεηψλ, δελ παξαηεξείηαη ζπκθσλία αλάκεζα ζηηο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

πγθξίλνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ επθνιία 

εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ παξαηεξείηαη ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη 

εθπαηδεπηηθνί βξίζθνπλ ηελ απηφ-αμηνιφγεζε σο ηελ πην εχθνιε ηερληθή γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο, ελψ ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη ηηο θάξηεο εμφδνπ σο ηελ πην 

δχζθνιε ιφγσ ηεο άζθεζεο πνπ θαινχληαη νη καζεηέο λα επηιχζνπλ. Έξεπλεο (π.ρ. Juwah, 

2003∙ Tiknaz & Sutton, 2006∙ Tsivitanidou et al., 2012) έρνπλ επηζεκάλεη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

πξνθαιεί ε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ 

ρξεηάδνληαη νη καζεηέο ηφζν γηα ηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο φζν θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο έρνπλ, επίζεο, αλαθεξζεί θαη απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ζηηο δχν θάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ, θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζπκθσλία 

αλάκεζα ζηηο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ ηερληθή πνπ ζα ζπλέρηδαλ ή ζα ζηακαηνχζαλ λα 

εθαξκφδνπλ ζηελ νκάδα ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ. Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ θαξηψλ εμφδνπ. Ζ ρξεζηκφηεηα 

ησλ θαξηψλ εμφδνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο έρεη 

ππνζηεξηρζεί ζηελ έξεπλα ησλ Gotwals, Philhower, Cisterna θαη Bennett (2015). ρεηηθά κε 

ηελ ηερληθή πνπ ζα ζηακαηνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε απηή ηελ νκάδα καζεηψλ, νη απφςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ζπκθσλνχλ. Γεληθφηεξα, φκσο, ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπκθσλνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζε καζεηέο κε ρακειφ 

καζεζηαθφ επίπεδν βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε πξνεγνχκελα εξεπλεηηθά επξήκαηα (ARG 

1999· Black & Wiliam, 1998a· 1998b) πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξήζε ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο είλαη ηδηαίηεξα επσθειήο γηα ηνπο καζεηέο κε ρακειή επίδνζε, δεδνκέλνπ φηη 

ελζαξξχλεη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ δηα βίνπ κάζεζεο. 
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5.4. Ο ξφινο ησλ θαηλνκέλσλ Γηδαθηηθήο ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηηο ηάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ θαη γεληθφηεξεο 

δπζθνιίεο 

 

ε απηφ ην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ, αξρηθά γίλεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αξλεηηθή επίδξαζε 

ησλ θαηλνκέλσλ Γηδαθηηθήο ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο 

ζηηο ηάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ θαη παξέρνληαη πηζαλνί ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηεο, θαζψο 

ζπδεηνχληαη γεληθφηεξεο δπζθνιίεο πνπ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο αμηνιφγεζεο. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη επηπιένλ 

δηδαθηηθέο εηζεγήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηηο ηάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ. 

 

5.4.1. Φαηλόκελα Γηδαθηηθήο θαη δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή δηακνξθσηηθήο 

αμηνιόγεζεο 

ζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηηο ηάμεηο ησλ 

καζεκαηηθψλ, έρνπλ πξνθχςεη δηάθνξεο παξαηεξήζεηο. 

Καηαξράο, ν ξφινο ησλ θαηλνκέλσλ Γηδαθηηθήο, φπσο έρεη δηεξεπλεζεί θπξίσο κέζα 

απφ ηελ αλάιπζε ησλ βηληενζθνπεκέλσλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, θαίλεηαη λα είλαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Παξά ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εθαξκφζνπλ πηζηά ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηελ 

ηάμε ηνπο, εληνχηνηο νη ίδηεο θαίλεηαη λα ππνθχπηνπλ ζπζηεκαηηθά ζε θάπνηα θαηλφκελα 

Γηδαθηηθήο (φπσο Topaze, Jourdain, Αλαινγίαο), ηα νπνία παξεκπνδίδνπλ ηελ πιήξε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ. χκθσλα κε ηα ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα, παξαηεξνχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί, 

ζπρλά, θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ ηνπο, δίλνπλ έηνηκεο γλψζεηο ζηνπο 

καζεηέο, ππνθχπηνληαο ζην θαηλφκελν Topaze ή ππνβηβάδνπλ ηε γλψζε ησλ καζεηψλ ηνπο, 

φπσο ζπκβαίλεη θαηά ην θαηλφκελν Jourdain ή δίλνπλ αλάινγα (κε ην ιαλζαζκέλν έξγν) 

παξαδείγκαηα έξγσλ ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα βαζηζηνχλ ζηνλ αλαινγηθφ ζπιινγηζκφ σο έλαλ 

ηξφπν επίιπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

Απηφ, βέβαηα, δελ ακθηζβεηεί ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο ζηηο ηάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ, αιιά νδεγεί ζηελ αλαγθαηφηεηα ζπζηεκαηηθήο 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ 
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ηνπο θαη γεληθφηεξα κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε ηνπο. Ζ 

αλάγθε γηα κηα ηέηνηα επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη θαλεξή θαη κέζα 

απφ δηάθνξεο ζχγρξνλεο κειέηεο. πγθεθξηκέλα, ζηε κειέηε ησλ Empson θαη Junk (2004), νη 

εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ ηελ πεπνίζεζε φηη είλαη θαιή ηδέα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ιάζε 

ησλ καζεηψλ σο επθαηξίεο κάζεζεο. Χζηφζν, νη δξάζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ απφ πνιινχο 

εθπαηδεπηηθνχο σο απάληεζε ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην δελ αληαλαθινχζαλ απηή ηνπο ηελ 

πεπνίζεζε. Οη Empson θαη Junk εηζεγνχληαη φηη ε έιιεηςε γλψζεσλ γηα ηε καζεκαηηθή 

ζθέςε ησλ παηδηψλ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο.  

Δπηπιένλ, πξφζθαηεο έξεπλεο (π.ρ. Kadel, 2010∙ Ysseldyke, Burns, Scholin, & Parker, 

2010) δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηηο γεληθέο ηάζεηο θαη ηα 

αδχλακα ζεκεία, αιιά δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαθξάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, ψζηε 

λα εθαξκφζνπλ κηα θαηάιιειε παξέκβαζε πνπ σθειεί, φρη κφλν θάζε καζεηή μερσξηζηά, 

αιιά νιφθιεξε ηελ ηάμε. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ ηηο γλψζεηο ζεσξεηηθά, αιιά δελ έρνπλ 

ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε γηα λα αλαιχζνπλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ζε αηνκηθφ επίπεδν απηά 

ηα δεδνκέλα κε ηξφπν πνπ λα επεξεάδεη ζεηηθά ηε δηδαζθαιία ηνπο (McMillan, 2004b). Έηζη, 

ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ εξγαζία θάζε καζεηή παξακέλνπλ εμαηνκηθεπκέλα θαη 

κπνξεί λα κελ θαλνχλ βνεζεηηθά γηα ην άηνκν, φηαλ ε βνήζεηα παξέρεηαη ζην ζχλνιν ηεο 

ηάμεο. Οη παξεκβάζεηο θαη δηδαζθαιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

θαηαιήγνπλ λα είλαη φρη κφλν ρξνλνβφξεο, αιιά θαη αλαπνηειεζκαηηθέο γηα καθξνπξφζεζκε 

δηαηήξεζε. Σα επξήκαηα ηεο ίδηαο έξεπλαο  ηνπ Bray (2011) δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε κεγαιχηεξε επίγλσζε ησλ θνηλψλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ θαη 

πψο απηά ηα ιάζε ζρεηίδνληαη κε βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ην πψο λα ρεηξίδνληαη παξαγσγηθά ηα ιάζε ησλ καζεηψλ 

ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε. Απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ (π.ρ. Heinze, 2005∙ 

Lorenzet, Salas & Tannenbaum, 2005∙ Nordstrom, Wendland & Willams, 1998) ζρεηηθά κε ην 

πψο ν ρεηξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιαζψλ επεξεάδεη ηνπο καζεηέο, έδεημαλ θπξίσο φηη ε 

ελζάξξπλζε ησλ ιαζψλ θαη ε εμεξεχλεζε είλαη επεξγεηηθή. 

Πέξα, φκσο, απφ ηελ επίδξαζε ησλ πην πάλσ θαηλνκέλσλ Γηδαθηηθήο ζηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθήο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, έρνπλ πξνθχςεη αθφκα θάπνηα δεηήκαηα απφ 

ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα, νη 

εθπαηδεπηηθνί ηζρπξίζηεθαλ φηη ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ είλαη ρξνλνβφξα, γη‘ απηφ, ζα 
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ηελ εθάξκνδαλ κε πην ζχληνκν ηξφπν ή «πην αξαηά» ζηνπο «αδχλαηνχο» καζεηέο ιφγσ 

ρξφλνπ. Έρεη ήδε ππνζηεξηρζεί απφ ηελ Heritage (2007), φηη ζε έλα επάγγεικα πνπ ήδε 

αηζζάλεηαη επηβαξπκέλν απφ ηελ πνζφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ππάξρεη ν θίλδπλνο νη 

εθπαηδεπηηθνί λα ζεσξήζνπλ ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε σο κηα άιιε εμσηεξηθή απαίηεζε 

πνπ ρξεηάδεηαη ρξφλν πέξα απφ ηε δηδαζθαιία. Δπηπιένλ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή έγηλαλ 

αλαθνξέο ζηελ αληίδξαζε ησλ καζεηψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ζηε ζπκπιήξσζε ηεο 

θάξηαο εμφδνπ θη έηζη δπζαλαζρεηνχζαλ ή δεηνχζαλ βνήζεηα απφ ηελ εθπαηδεπηηθφο. 

ζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί 

έθαλαλ αλαθνξά ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ θπξίσο νη «αδχλαηνη» καζεηέο ηφζν ζηελ 

επίιπζε ηεο άζθεζεο φζν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, αιιά θαη ζηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο ηνκέα, ππνζηεξίδνληαο φηη απηνί νη καζεηέο κπνξεί λα ληξέπνληαλ λα 

ιχζνπλ ηελ άζθεζε ή κπνξεί λα κελ ηελ έιπλαλ θαζφινπ. Απηέο νη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο έρνπλ ήδε δηεξεπλεζεί (Juwah, 2003∙ Tsivitanidou 

et al., 2012). Πέξα φκσο απφ απηέο, έρεη βξεζεί φηη νη καζεηέο είλαη πηζαλφ λα αηζζάλνληαη 

απνγνεηεπκέλνη θαη λα ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο εάλ νη καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ακέζσο (Chen & 

Huang, 2010∙ Hwang, Wu & Ke, 2011). 

Ζ θχξηα δπζθνιία πνπ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηελ 

ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη ε ππνθεηκεληθφηεηα κε ηελ νπνία ελδέρεηαη λα 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ απηφ-αμηνιφγεζή ηνπο νη καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ην καζεζηαθφ ηνπο 

επίπεδν, κε απνηέιεζκα λα κεδελίδεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Απηή, 

βέβαηα, είλαη κηα ζεκαληηθή αλεζπρία πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ πνιιέο εξεπλεηηθέο κειέηεο 

(π.ρ. Andrade, 2010· Brown & Harris, 2013∙ Brown & Harris, 2014∙ Jonsson & Svingby, 

2007∙ Panadero, Brown & Courtney, 2014∙ Panadero & Jonsson, 2013). 

ζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί έθαλαλ αλαθνξά ζηε δπζθνιία ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ λα δψζνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, αιιά θαη ζηνλ απφηνκν ή επηθξηηηθφ ηξφπν πνπ 

παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε. πσο έρεη δηαπηζησζεί εξεπλεηηθά, ε αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηνλ ηξφπν απνδνρήο θαη ηε ρξήζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρακέλεο 

επθαηξίεο κάζεζεο (Baron, 1988∙ Sargeant et al., 2008).  

Γεληθφηεξα, φκσο, έρεη ππνζηεξηρζεί εξεπλεηηθά (Clark, 2012) φηη ε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε δελ είλαη θαιά θαηαλνεηή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη είλαη αδχλακε ζηελ 
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πξάμε. Δπηπιένλ, ε πξφζθαηε έξεπλα ππνζηεξίδεη φηη, «απφ ελλνηνινγηθή άπνςε, νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη ζπγθερπκέλνη ζρεηηθά κε ηε θχζε, ηνλ ζθνπφ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηακφξθσζεο ηεο αμηνιφγεζεο» (Dixon & Williams, 2001, ζει. 1). Πέξα, φκσο, απφ απηφ, 

έρεη ππνζηεξηρζεί απφ ηνλ Wiliam (2012) φηη νη ηερληθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πιαίζην 

κπνξεί λα κελ ιεηηνπξγνχλ ή λα κελ είλαη θαηάιιειεο ζε άιιν. Μφλν ν εθπαηδεπηηθφο είλαη 

ζε ζέζε λα ην θξίλεη απηφ, γη 'απηφ, άιισζηε, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφδεη ηηο 

ηερληθέο ζηηο ζπλζήθεο ησλ καζεηψλ πνπ έρεη απέλαληί ηνπ. 

 

5.4.2. Γηδαθηηθέο εηζεγήζεηο 

ε απηφ ην ζεκείν, θξίλεηαη αλαγθαίν ινηπφλ, λα πξνηαζνχλ θάπνηεο δηδαθηηθέο εηζεγήζεηο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε ηνπο. 

Καηαξράο, ηα ιάζε ησλ καζεηψλ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αληηκεησπίδνληαη κε ππνκνλή 

θαη λα γίλνληαη απνδεθηά σο επθαηξίεο κάζεζεο ζηνπο καζεηέο. ηαλ θάπνηνο καζεηήο θάλεη 

ιάζνο κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ην ιάζνο ηνπ θαη λα 

ηνπ ην εμεγήζνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εκπιέθνληαη φινη νη καζεηέο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη βνεζνχληαη καζεηέο πνπ ηπρφλ λα είραλ ηελ ίδηα παξαλφεζε, ρσξίο λα ην 

αληηιεθζνχλ. Απηφ, άιισζηε, έρεη ππνζηεξηρζεί εξεπλεηηθά απφ ηνλ Harrison (2011) θαη ηνπο 

Volante θαη Beckett (2011). Δπίζεο, φηαλ νη καζεηέο επηιχνπλ ιαλζαζκέλα έλα έξγν, θαιφ ζα 

ήηαλ λα απνθεχγεηαη ε ελίζρπζε ηεο εμνπζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή ησλ εμσηεξηθψλ 

αληακνηβψλ θαη λα εληζρχνληαη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηψλ. Σα νθέιε ζηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ, έρνπλ επίζεο δηεξεπλεζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο (π.ρ. 

Brader et al., 2014∙ Jenkins, 2004∙ Llado et al., 2014). Θα ήηαλ ινηπφλ παξαγσγηθφ θαη πην 

απνηειεζκαηηθφ λα απνθεχγνληαη θξάζεηο φπσο «απαηηψ λα ειέγμεηε μαλά», «ζίγνπξα απηή 

δελ είλαη ε δεηνχκελε ιχζε», «ζα πξέπεη λα ειέγμεηε», «ζα πξέπεη λα ζθέθηεζηε πην 

πξνζεθηηθά», «ζα πξέπεη λα δηαβάζεηε» θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θξάζεηο φπσο «λνκίδσ φηη», 

«εηζεγνχκαη λα δείηε πην πξνζεθηηθά», «ζα ήηαλ επίζεο ελδηαθέξνλ».  

Δπηπιένλ, νπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ παίξλεη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, ζα πξέπεη 

λα εζηηάδεη ζην έξγν παξά ζηνλ καζεηή. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλσλ 

έξγσλ ζε έλα θχιιν εξγαζίαο ή δηαγψληζκα ζηα καζεκαηηθά, αληί λα πνχκε «είζαη θαιφο 

ιχηεο πξνβιεκάησλ», κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θξάζεηο φπσο «νη απαληήζεηο ζνπ 

δείρλνπλ φηη είζαη πνιχ θαιφο ιχηεο πξνβιεκάησλ», «ρξεζηκνπνίεζεο ζρεηηθά ζεσξήκαηα ΘΕ
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γηα λα βξεηο ηηο ζρέζεηο», «εθηέιεζεο ζσζηά ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζκνχο», «δεο αλ 

κπνξείο λα θάλεηο ην ίδην ζην ηειεπηαίν έξγν ηνπ δηαγσλίζκαηνο, ζην νπνίν ε ιχζε ζνπ 

πεξηέρεη νξηζκέλα ιάζε». Αλαθέξνπκε, δειαδή ζηνλ καζεηή ηα ζεηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, 

ψζηε λα ηνλ ελζαξξχλνπκε λα εληνπίζεη ηα ιάζε ηνπ, θαη λα ηα δερηεί σο κέζν γηα κάζεζε 

θαη βειηίσζε. πσο ππνζηεξίδεη ν Ames (1992), ε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε φηαλ νη καζεηέο 

έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηη είλαη θαιφ 

γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη πψο κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζε απηφ θαη λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ. 

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πην πάλσ θξάζεηο πεηπραίλνπκε λα εληζρχζνπκε ηα εζσηεξηθά 

θίλεηξα ηνπ καζεηή, ψζηε λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ εκπινθή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, αμηνπνηψληαο παξαγσγηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηα ιάζε ηνπ.  

Πέξα απφ ηα πην πάλσ, ε βηληενζθφπεζε ησλ δηδαζθαιηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε 

αλάιπζε ησλ βηληενζθνπεκέλσλ αξρείσλ είηε απφ ηνπο ίδηνπο είηε απφ ζπλαδέιθνπο, 

θαίλεηαη λα είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο βειηίσζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε ηνπο θαηά ηελ επηκφξθσζή ηνπο. χκθσλα κε ηελ Sherin (2004), νη 

βηληενζθνπεκέλεο εγγξαθέο επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ λέεο ηθαλφηεηεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζήο ηνπο, εθφζνλ, κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ 

δηδαζθαιίεο θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηηο ζεσξεηηθέο έλλνηεο κε πξαθηηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, 

έξεπλεο (π.ρ. Calvani et al., 2015∙ Leblanc, 2014∙ Masats & Dooly, 2011) έρνπλ δείμεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηδαζθαιηψλ ηνπο, κπνξνχλ λα αλαζηνραζηνχλ 

ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε έλα κάζεκα, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ καζεηψλ. κνηα επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ (π.ρ. Rich et al., 

2007∙ Schmidt & McCutcheon, 1994∙ Struyk & McCoy, 1993∙ Tripp, 2009∙ Wu & Kao, 2008), 

αλαθέξνπλ φηη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ βηληενζθνπεκέλσλ δηδαζθαιηψλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηα δπλαηά ζεκεία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, αιιά θαη απηά 

πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Δίλαη θαλεξφ, 

φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, φηη ε παξνχζα κειέηε βαζίδεηαη ζε έλα πνιπδηάζηαην 

κνληέιν κε ην νπνίν πηζηεχνπκε φηη κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κηα κειέηε ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ δελ κπνξεί παξά λα 

βαζίδεηαη ζε κηα πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε. Απηά, ινηπφλ, παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα 

ηέζζεξα ζέκαηα (ηέζζεξηο δηαζηάζεηο) γχξσ απφ ηα νπνία νξγαλψζεθε ε ζπδήηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, φπνπ ην θάζε ζέκα αληηζηνηρεί ζε έλα απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

απνζθνπεί λα απαληήζεη ε παξνχζα εξγαζία. Δπηπιένλ, παξέρνληαη εηζεγήζεηο γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλεο.  

 

 

6.1. πλνπηηθή πεξηγξαθή 

 

Πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 

ην ζεκείν απηφ, λα ζεκεησζεί φηη ε έλλνηα ηνπ ιάζνπο θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο απνηεινχλ 

δχν απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, εζηηάδνπλ ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πξνο ηηο δχν ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο θαη ζηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο. 

Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά ηηο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

καζεηψλ γπκλαζίνπ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, πξνθχπηνπλ ηα πην θάησ 

ζπκπεξάζκαηα:  

Πξψηνλ, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα θαζνιηθή δηάζηαζε ηεο έλλνηαο ηνπ καζεκαηηθνχ 

ιάζνπο απφ ηε ζθνπηά ησλ καζεηψλ ζηηο ηέζζεξηο ρψξεο πνπ κειεηήζεθαλ, φπνπ ε 

ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε παξνπζηάδεηαη αλεμάξηεηε απφ ηηο πηζαλέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ σο πξνο ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ εθπαίδεπζε. Απηφ, φκσο, δελ ηζρχεη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηεζζάξσλ ρσξψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ παξαηεξείηαη κηα 
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αζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζηα καζεκαηηθά. Απφ ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο Κχπξηνπο καζεηέο, πξνθχπηεη φηη νη πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ε πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 

πεπνηζήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ ιαζψλ απφ ηνπο ίδηνπο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

δηφξζσζε ησλ ιαζψλ απφ ηνπο ίδηνπο), ελψ ε δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηηο πεπνηζήζεηο 

ησλ καζεηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ιάζνπο ηνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. πσο θάλεθε απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ δέρηεθαλ ηηο παξεκβάζεηο, νη αξρηθέο 

πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο δελ δηαθέξνπλ ηδηαίηεξα κεηά ην ηέινο 

ησλ παξεκβάζεσλ. Οπζηαζηηθά, δελ παξαηεξείηαη αιιαγή ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

κεηαβιεηψλ. 

Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο, ππάξρεη κεγαιχηεξε ζπκθσλία ζηηο 

απαληήζεηο ησλ Κππξίσλ θαη Διβεηψλ καζεηψλ, ελψ νη απφςεηο ησλ Οιιαλδψλ καζεηψλ 

δηαθνξνπνηνχληαη θαηά πνιχ απφ απηέο ησλ ππφινηπσλ ηξηψλ ρσξψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ παξαηεξνχληαη νξηζκέλεο νκνηφηεηεο ζηηο πεπνηζήζεηο 

ησλ Κππξίσλ θαη Διβεηψλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ γεληθφηεξα δελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηεζζάξσλ ρσξψλ. Απφ ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηνπο Κχπξηνπο καζεηέο, πξνθχπηεη φηη νη πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά εκπίπηνπλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ε πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 

ηηο ζεηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ, ελψ ε δεχηεξε ηηο αξλεηηθέο. Θα κπνξνχζακε λα 

ραξαθηεξίζνπκε ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ σο νκάδα «δεθηηθψλ» θαη «κε δεθηηθψλ» καζεηψλ 

σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε. 

Σξίηνλ, νη πεπνηζήζεηο ησλ Κππξίσλ καζεηψλ γηα ηνλ ξφιν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηα 

καζεκαηηθά ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ε πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πεπνηζήζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα 

ησλ καζεηψλ, ε δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ 

δέρεηαη ν καζεηήο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, θαη ε ηξίηε θαηεγνξία 

αθνξά ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνρήο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνλ καζεηή πξνο ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο παξαλνήζεηο ηνπ.  
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ύγθξηζε πεπνηζήζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ «δπλαηώλ» θαη ησλ «αδύλαησλ» 

καζεηώλ 

ζνλ αθνξά ηηο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ «δπλαηψλ» θαη ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ γηα 

ηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο 

αμηνιφγεζεο, πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ ηάμε ηνπο, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

Οη «αδχλαηνη» καζεηέο είλαη πην ζεηηθνί απέλαληη ζηελ ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο, 

σζηφζν, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο δελ είλαη ζεκαληηθέο. Καη νη δχν νκάδεο 

καζεηψλ ζπζρεηίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ θψησλ ηξνραίαο κε ηνλ ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο 

πξνθαινχλ θαη ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπο.  

Οη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ παξνπζηάδνληαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ φζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο, αιιά θαη ησλ θαξηψλ εμφδνπ. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 

είλαη ζεκαληηθέο θαη γηα ηηο δχν ηερληθέο. Οη «δπλαηνί» καζεηέο ζπζρεηίδνπλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο ηερληθήο ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο κε ηε ρξεζηκφηεηά 

ηεο, ελψ νη «αδχλαηνη» καζεηέο κε ηνλ ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθαιεί, ηελ επθνιία 

εθαξκνγήο ηεο θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο. Ζ εθαξκνγή ησλ 

θαξηψλ εμφδνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, 

ελψ νη «αδχλαηνη» καζεηέο ηε ζπζρεηίδνπλ θαη κε ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη. 

ρεηηθά κε ηελ ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, νη πεπνηζήζεηο ησλ 

«δπλαηψλ» καζεηψλ είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» θαη νη δηάθνξέο αλάκεζα 

ζηηο δχν νκάδεο είλαη ζεκαληηθέο. Ζ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζπζρεηίδεηαη απφ 

φινπο ηνπο καζεηέο ηφζν κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθαιεί φζν θαη κε ηελ επθνιία 

εθαξκνγήο ηεο θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

Οη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ γηα ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη 

ειάρηζηα πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ», γη‘ απηφ θαη δελ είλαη ζεκαληηθέο. Οη 

«δπλαηνί» καζεηέο ζπζρεηίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο 

πξνθαιεί θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο, ελψ νη «αδχλαηνη» καζεηέο ηε ζπζρεηίδνπλ ηφζν κε ην 

ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθαιεί φζν θαη κε ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο θαη ηε ρξεζηκφηεηά 

ηεο. 

Οη πεπνηζήζεηο ησλ «δπλαηψλ» καζεηψλ γηα ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο είλαη πην ζεηηθέο απφ απηέο ησλ «αδχλαησλ» θαη νη δηαθνξέο ΘΕ
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πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ είλαη ζεκαληηθέο. Ζ εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζπζρεηίδεηαη κε ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, σζηφζν, ζηελ νκάδα ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηελ επθνιία εθαξκνγή ηεο. 

Τπάξρεη, ινηπφλ, κηα ζαθήο δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ καζεηψλ σο πξνο 

ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ ηερληθψλ. Πξάγκαηη, νη «δπλαηνί» καζεηέο ζπλδένπλ ηελ εθαξκνγή 

ησλ ηερληθψλ θπξίσο κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθαιεί, ελψ νη «αδχλαηνη» καζεηέο 

ζπλδένπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθαιεί, αιιά επηπιένλ, 

θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ παξαηήξεζε απηή, 

ππνδεηθλχεη κηα πηζαλή δηαθνξνπνίεζε ζηηο ηερληθέο εθαξκνγήο ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. 

Χο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ απαληνχλ νη καζεηέο κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, 

παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξε ζηεγαλνπνίεζε ζηα ζηαηηζηηθά δηαγξάκκαηα νκνηφηεηαο ζηηο 

δηάθνξεο κεηαβιεηέο. Χζηφζν, νη «αδχλαηνη» καζεηέο αληηιακβάλνληαη πην ζθαηξηθά ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε απφ φηη νη «δπλαηνί» καζεηέο. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

θάζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη κεηά απφ εμάζθεζε θαη ζπζηεκαηηθή 

επαθή κε ηηο ηερληθέο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ 

κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Θα κπνξνχζακε, 

επίζεο, λα ζπκπεξάλνπκε φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηερληθψλ ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ιφγσ ησλ πεξηζζφηεξσλ αιιαγψλ 

πνπ παξαηεξνχληαη ζε απηή ηελ νκάδα καζεηψλ.  

 

Η επίδξαζε ησλ δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ 

ζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ 

θαη πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, 

αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο ζπκεηέρνληεο επηρεηξήκαηα γηα θάζε ηερληθή, σο πξνο ηνπο ηέζζεξηο 

άμνλεο πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζηηο ζπλεληέπμεηο: ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε ηερληθή, ε 

επθνιία εθαξκνγήο ηεο, ε ρξεζηκφηεηά ηεο θαη ε εθαξκνγή ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Απφ ηε κηα πιεπξά, παξαηεξείηαη ε αξλεηηθή δηάζεζε ζε θάπνηνπο καζεηέο γηα ηελ 

ηερληθή κε ηα θψηα ηξνραίαο. Ζ αληίζηνηρε νκάδα καζεηψλ δελ επηζπκεί ηελ εθαξκνγή απηήο 

ηεο ηερληθήο ζηελ ηάμε ηνπο, δηφηη δελ ηελ βξίζθνπλ βνεζεηηθή ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, παξαηεξείηαη ζεηηθή δηάζεζε ζε θάπνηνπο ΘΕ
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καζεηέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. Καη‘ αληηζηνηρία, απηή ε νκάδα καζεηψλ επηζπκεί ηελ 

εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο ζηελ ηάμε ηνπο, δηφηη ηελ βξίζθνπλ βνεζεηηθή ζηελ επίιπζε 

ησλ απνξηψλ ηνπο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπο. Αθφκα κία θνξά, πξνθχπηεη ε 

αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, αλάινγα κε ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. 

Σν θπξηφηεξν επηρείξεκα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή 

ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ είλαη νη δπζθνιίεο πνπ ηνπο 

δεκηνπξγεί απηή ε ηερληθή. Ζ θπξηφηεξε δπζθνιία ζρεηίδεηαη κε ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δηφηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή εθαξκφδεηαη 

πξηλ δηδαρηνχλ ηελ θαηλνχξηα έλλνηα. Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο γηα ηνπο καζεηέο ψζηε λα 

ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή απηή, είλαη ε κε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη. Σα δχν θπξηφηεξα επηρεηξήκαηα 

ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ ρξήζηκε ηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο, κε απνηέιεζκα λα ζέινπλ λα εθαξκφδεηαη ζηελ ηάμε ηνπο, είλαη 

ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο θαη ε πξνεηνηκαζία πνπ παξέρεη ζηνπο καζεηέο γηα ην 

ηη ζα αθνινπζήζεη ζην κάζεκα. 

Σν θπξηφηεξν επηρείξεκα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή κε 

ηηο θάξηεο εμφδνπ είλαη νη δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, θπξίσο, ζηε 

ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ην πψο λα ζπκπιεξσζνχλ νη θάξηεο εμφδνπ. Ο θπξηφηεξνο 

παξάγνληαο γηα λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, είλαη ε έιιεηςε 

ρξεζηκφηεηάο ηεο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη. 

Σν θπξηφηεξν επηρείξεκα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ βνεζεηηθή ηελ ηερληθή κε ηηο θάξηεο 

εμφδνπ είλαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ επίιπζε ησλ απνξηψλ ηνπο θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπο. Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο, γηα λα ζπλερίζεη λα 

εθαξκφδεηαη ε ηερληθή κε ηηο θάξηεο εμφδνπ, είλαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ παξνρή 

αλαηξνθνδφηεζεο ησλκαζεηψλ πξνο ηελ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ηνπο, γηα λα 

ηνπο βνεζήζεη λα ηηο μεπεξάζνπλ.  

Σν θπξηφηεξν επηρείξεκα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή 

ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ είλαη νη δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή θαηά ηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο. Ζ κεγαιχηεξε, φκσο, δπζθνιία θαη γηα ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ 

βξίζθεηαη ζηελ επεμήγεζε ησλ ιαζψλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Οη δχν θπξηφηεξνη παξάγνληεο 

πνπ ιακβάλνπλ ππφςε νη καζεηέο, γηα λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο εηεξν-
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αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ είλαη ε κε ρξεζηκφηεηά ηεο θαη νη δπζθνιίεο πνπ ηνπο 

δεκηνπξγεί. Σν θπξηφηεξν επηρείξεκα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ βνεζεηηθή ηελ ηερληθή ηεο 

εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο κέζσ ηεο 

επίιπζεο ησλ απνξηψλ  ηνπο, ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ ηνπο θαη ηεο πεξαηηέξσ 

εμάζθεζεο θαη επαλάιεςεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη. Σν θπξηφηεξν επηρείξεκα ησλ καζεηψλ γηα 

λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο είλαη, γηα άιιε 

κηα θνξά, ε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε καζήκαηνο.  

Σν θπξηφηεξν επηρείξεκα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή 

ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη ε κε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Ζ κεγαιχηεξε 

δπζθνιία ησλ καζεηψλ είλαη λα απνθαζίζνπλ θαηά πφζν πέηπραλ ή φρη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο. Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο γηα λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο είλαη ε κε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερληθήο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη. Αληίζεηα, ην θπξηφηεξν επηρείξεκα ησλ καζεηψλ 

πνπ βξίζθνπλ βνεζεηηθή ηελ ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ αδπλακηψλ ησλ 

καζεηψλ, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο κάζεζήο ηνπο. Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο γηα λα 

ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη.  

Σν θπξηφηεξν επηρείξεκα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ κε ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή 

ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ είλαη ε πξνηίκεζή ηνπο λα 

ιακβάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ. Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία ησλ καζεηψλ ζε 

απηή ηελ ηερληθή είλαη λα εμεγήζνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ην ιάζνο ηνπ. Οη δχν θπξηφηεξνη 

παξάγνληεο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε απφ ηνπο καζεηέο, γηα λα ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεηαη ε 

ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο, είλαη ε κε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο πνπ δηδάζθεηαη θαη ε πξνηίκεζή ηνπο πξνο ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ 

ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθφ. Αληίζεηα, ην θπξηφηεξν επηρείξεκα ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνπλ 

βνεζεηηθή ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο είλαη ε ρξεζηκφηεηά 

ηεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο. κνηα, ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ ιήθζεθε ππφςε 

απφ ηνπο καζεηέο, γηα λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ηνπο, είλαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθνληαη είηε κέζα απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο 

καζεηέο γηα ηα ιάζε ηνπο είηε κέζα απφ ηελ επίιπζε ησλ απνξηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ ηνπο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνχξηαο γλψζεο.  
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 Γεληθφηεξα, νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ κε ελδηαθέξνπζεο ηηο ηερληθέο 

γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη νη δπζθνιίεο πνπ πξνθαινχλ ζηνπο καζεηέο θαη ε 

έιιεηςε ρξεζηκφηεηάο ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. κνηα, ν 

παξάγνληαο ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ ηερληθψλ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε απφ ηνπο καζεηέο γηα 

ηελ εθαξκνγή ή φρη κηαο ηερληθήο.  

ζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ ηερληθψλ δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηε 

δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθχπηνπλ δχν 

ζπκπεξάζκαηα: πξψηνλ, ε πην βνεζεηηθή ηερληθή γηα ηνπο «δπλαηνχο» καζεηέο είλαη ε εηεξν-

αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη ε ιηγφηεξν βνεζεηηθή είλαη ε απηφ-αμηνιφγεζε, ελψ γηα 

ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο ε ιηγφηεξν βνεζεηηθή ηερληθή είλαη ε εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ 

καζεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Γελ 

παξαηεξείηαη ζπκθσλία αλάκεζα ζηηο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ πην βνεζεηηθή ηερληθή ζε απηή 

ηελ νκάδα καζεηψλ. Καη δεχηεξνλ, νη εθπαηδεπηηθνί βξίζθνπλ ηελ απηφ-αμηνιφγεζε σο ηελ 

πην εχθνιε ηερληθή γηα φινπο ηνπο καζεηέο, ελψ ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη 

ηηο θάξηεο εμφδνπ σο ηηο πην δχζθνιεο γηα εθαξκνγή ζε ζρέζε κε ηελ επίιπζε αζθήζεσλ απφ 

ηνπο καζεηέο. 

 

Ο ξόινο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ 

Έλα κεγάιν εκπφδην εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθήο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηηο ηάμεηο 

ησλ καζεκαηηθψλ είλαη ηα θαηλφκελα Γηδαθηηθήο, ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ζπρλά ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη εθπαηδεπηηθνί, ζπρλά, ελψ ππνηίζεηαη φηη εθαξκφδνπλ ηερληθέο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ζηελ νπζία ε ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο. Πξάγκαηη, θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ ηνπο, είηε ηνπο 

δίλνπλ έηνηκεο γλψζεηο, ππνθχπηνληαο θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ζην θαηλφκελν Topaze είηε 

ππνβηβάδνπλ ηε γλψζε ησλ καζεηψλ ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη θαηά ην θαηλφκελν Jourdain είηε 

ππνβάιινπλ ζηνπο καζεηέο κηα απάληεζε πνπ βαζίδεηαη ζε ππεξβνιηθή ρξήζε ηεο αλαινγίαο. 

 Με άιια ιφγηα, ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε δελ ζπλίζηαηαη ζε κηα κεραληθή 

εθαξκνγή δηαθφξσλ ηερληθψλ, αιιά θπξίσο, ζηελ θαηαζθεπή απφ ηνπο καζεηέο ηεο νξζήο 

γλψζεο κε ππέξβαζε εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάζε ππνηίκεζεο ηεο καζεκαηηθήο 

γλψζεο πνπ ζπκβαίλεη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί αθνινπζνχλ ζηελ νπζία ηα θαηλφκελα 

Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ. ΘΕ
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Γεληθφ ζπκπέξαζκα ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο 

ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ είλαη φηη βαζηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

ηδηαίηεξα νη πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ην ηη είλαη καζεκαηηθή γλψζε, πψο απνθηηέηαη ηειηθά απφ 

ηνπο καζεηέο θαη πνχ νθείινληαη ηα ιάζε ηνπο ζηα καζεκαηηθά. Αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνηφηεηα ησλ ηερληθψλ δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαη απφ ηελ θαηαιιειφηεηα 

καζεκαηηθψλ έξγσλ δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, ηειηθά είλαη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ε δηδαζθαιία ηνπο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηνλ βαζηθφ ξφιν ζηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο. 

Απφ ηελ άπνςε απηή, ε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ έρεη αλαπηχμεη ηε ζεσξία ησλ 

δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ κηα ζπγθεθξηκέλε καζεκαηηθή γλψζε 

απνθηηέηαη απφ ηνλ καζεηή. Ζ εθαξκνγή ηερληθψλ δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ βαζίδεηαη 

ζε ζπλήζεηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα αξλεηηθά 

δηδαθηηθά θαηλφκελα δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. 

 

 

6.2.  Δηζεγήζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλεο 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νδεγνχλ ζην ηειηθφ ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη κηα 

αλάγθε γηα θξηηηθή επαλεμέηαζε ησλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο ιακβάλνληαο ππφςε δηάθνξεο 

πηπρέο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, φπσο είλαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ. 

Έηζη, ηα επξήκαηα απηήο ηεο κειέηεο γελλνχλ εξσηήκαηα θαη πξνθιήζεηο γηα κειινληηθέο 

έξεπλεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ακθηζβεηήζνπλ ή λα εληζρχζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ έθεξε 

ζην θσο ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

Ζ πξψηε εηζήγεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ έξεπλα ησλ Zhao, Van den Heuvel-Panhuizen θαη 

Veldhuis (2017) ζε εθπαηδεπηηθνχο ησλ καζεκαηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε 

ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο. Οη παξαπάλσ εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζε ηξία πξνθίι 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε: ελζνπζηψδεηο, νπδέηεξνη ή κε ελζνπζηψδεηο 

εθπαηδεπηηθνί. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ, ινηπφλ, λα δηεμαρζεί ζπζηεκαηηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ζηηο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηελ έλλνηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηνχλ πξνθίι εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε.  

Πέξα απφ απηφ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνχ ιάζνπο, νδεγεί ζε αθφκα κηα εξεπλεηηθή πξφθιεζε. ΘΕ
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Λακβάλνληαο ππφςε ηε δηαθνξεηηθή θχζε ησλ καζεκαηηθψλ ιαζψλ, γηα παξάδεηγκα, ηα ιάζε 

πνπ ζρεηίδνληαη κε επηζηεκνινγηθά θαη δηδαθηηθά εκπφδηα ή ηα ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

δηδαθηηθφ ζπκβφιαην, ε παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα επαλαιεθζεί, πξνζθέξνληαο 

κεγαιχηεξε πνηθηιία δειψζεσλ ζηνπο καζεηέο. Έηζη, ζα κπνξνχζε λα επηθπξσζεί έλα πην 

έγθπξν κνληέιν ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ καζεκαηηθνχ 

ιάζνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Δπηπιένλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηηο 

ηάμεηο ησλ καζεηψλ απαηηείηαη ν ζρεδηαζκφο θαηάιιεισλ έξγσλ πνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαιχηεξε πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ, 

ινηπφλ, λα δηεμαρζεί πεξαηηέξσ έξεπλα, ε νπνία λα πξνζδηνξίζεη ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα πιεξνχλ ηα καζεκαηηθά έξγα, ψζηε λα πξνσζνχλ 

απνηειεζκαηηθή δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Γηα λα επηηεπρζεί, φκσο, απηφ, ρξεηάδεηαη πξψηα 

λα πξνζδηνξηζηνχλ νξηζκέλεο αξρέο ζρεδηαζκνχ έξγσλ πνπ εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε απηφ 

ην είδνο αμηνιφγεζεο, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνπο Yerushalmy, Nagari-Haddif θαη Olsher 

(2017), νη νπνίνη επηδίσμαλ λα αλαπηχμνπλ αξρέο ζρεδηαζκνχ έξγσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

(e-tasks) θαη ππέδεημαλ πψο ν ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ καζεκαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο. 

 Αθφκα κηα θνξά, ηνλίδεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο κεζφδνπ ηεο πγρξνληθήο θαη 

Γηαρξνληθήο αλάιπζεο (Arzarello et al., 2009) ηεο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. πσο θαη ηα θαηλφκελα Γηδαθηηθήο 

ησλ καζεκαηηθψλ, ε κέζνδνο απηή, είλαη έλα ηεζη εγθπξφηεηαο θαη έλα εξγαιείν εξκελείαο 

ηεο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο καζεκαηηθήο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ. Ζ 

ζπγρξνληθή θαη δηαρξνληθή αλάιπζε, καο επηηξέπνπλ λα κειεηήζνπκε ηνπο ξφινπο πνπ 

παίδνπλ ηα δηάθνξα είδε ζεκείσλ (ρεηξνλνκίεο, νκηιία, αλαπαξαζηάζεηο) ζηηο γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο ησλ καζεηψλ. Λφγσ ηεο ζεκεησηηθήο θχζεο ησλ καζεκαηηθψλ, αθνχ νπνηαδήπνηε 

καζεκαηηθή γλψζε κεηαδίδεηαη κέζσ ζεκείνπ, κηα ηέηνηα αλάιπζε πξέπεη λα απνηειεί 

αλαπφζπαζην ζπζηαηηθφ θάζε καζεκαηηθήο εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα, θάζε πξνζπάζεηαο 

εθαξκνγήο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Μηα πξψηε εθαξκνγή ησλ πνιιαπιψλ ζεκεησηηθψλ 

κέζσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο έγηλε ζε πξνεγνχκελε έξεπλα δηθή 

καο (Michael-Chrysanthou et al., 2016). 

Ζ ζχλδεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε ην κνληέιν ηνπ Μαζεκαηηθνχ Υψξνπ Δξγαζίαο 

(MWS) (Kuzniak, 2011∙ Kuzniak & Richard, 2014) ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αθφκα κηα 

εξεπλεηηθή πξφθιεζε. Χζηφζν, ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθή κειέηε αλάκεζα ζηε δηακνξθσηηθή 
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αμηνιφγεζε θαη ηνπο άμνλεο ηνπ κνληέινπ ηνπ καζεκαηηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα ππάξμεη ζχλδεζε αλάκεζα ζε θάπνηνλ απφ απηνχο θαη ηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε. Μηα πξψηε θαηεχζπλζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηνλ Μαζεκαηηθφ Xψξν Eξγαζίαο 

έγηλε ζε πξνεγνχκελε έξεπλα δηθή καο (Christodoulou et al., 2017). 

Ζ πξφθιεζε, ινηπφλ, είλαη λα δνζεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο καζεηέο ε 

δπλαηφηεηα λα θηάζνπλ ζηε γλψζε θαη λα πξνσζήζνπλ ηε ρξήζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Ζ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο, 

θαη εηδηθφηεξα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, είλαη δχζθνιε, επεηδή πινπνηείηαη απφ έλα 

ζχλνιν αιιειέλδεησλ ηερληθψλ. Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο εκπνδίδεηαη απφ 

ζπκπεξηθνξέο εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλεο κε ηα θαηλφκελα Γηδαθηηθήο. Ζ ππέξβαζε 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ αθνινπζνχλ ηα θαηλφκελα Γηδαθηηθήο δελ είλαη εχθνιε ζηελ πξάμε. 

κσο, εάλ ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, 

απηφ παξακέλεη πξφθιεζε γηα ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα. Ζ θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ ή/θαη 

πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ρξήδεη θαίξηαο 

ζεκαζίαο, εθφζνλ έρνπλ αληίθηππν ζηηο ηερληθέο ησλ πξψησλ θαη ζηε κάζεζε ησλ 

ηειεπηαίσλ. ηφρνο, ινηπφλ ηεο αμηνιφγεζεο, φπνηα κνξθή θη αλ παίξλεη (π.ρ. αξρηθή, ηειηθή, 

δηακνξθσηηθή, θ.ιπ.), ζα πξέπεη λα είλαη ε επηθέληξσζε ζηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 – Σν εξεπλεηηθό πξόγξακκα FAMT&L θαη ν ξόινο ηεο Θενδώξαο 

Υξηζηνδνύινπ ζε ζρέζε κε απηό 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



525 

Σν εξεπλεηηθό πξόγξακκα FAMT&L θαη ν ξόινο ηεο Θενδώξαο Υξηζηνδνύινπ ζε ζρέζε 

κε απηό 

 

 

1. Ζ Θενδψξα Υξηζηνδνχινπ ήηαλ άκηζζε εξεπλήηξηα απφ ηελ αξρή κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

2. ηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηεο ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο 

έξεπλαο, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

πξφγξακκα. Δπίζεο, ζπκκεηείρε ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ 

εθαξκνγήο απηψλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ησλ ρσξψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα.  

3. Δπίζεο, παξνπζίαζε ζην ηειηθφ πλέδξην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Μπνιφληα (25 

Ννεκβξίνπ 2016), ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

4. ιεο νη παξαπάλσ επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο απνηεινχλ έλα ειάρηζην κέξνο ηεο 

δηαηξηβήο πνπ απαληά κεξηθψο ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα απηήο. 

5. ια ηα ππφινηπα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, εξσηεκαηνιφγηα, αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη 

ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα έρνπλ πινπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο ηεο θαη είλαη 

αλεμάξηεηα απφ ην πιηθφ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 – Δξσηεκαηνιόγην πεπνηζήζεσλ ησλ ΜΑΘΖΣΧΝ γηα ηελ Δπξσπατθή 

Γηάζηαζε (Δξσηεκαηνιόγην Α, εξεπλεηηθό πξόγξακκα FAMT&L) 
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ΚΧΓΗΚΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

P–Purpose 1-10 P1 – P10 

T–Techniques Μέξνο Β/Μέξνο Γ: Δξσηήζεηο 11-17 T1 – T19/T1B–T19B 

R–Results 18-23 R1 - R6  

S–Stakeholders 24 – 44  S1 - S21 

 

ΔΡΔΤΝΑ: ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΗΟ  

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

 

Να βάλεις ζε κύκλο ό,ηι ιζτύει ζηεν περίπηφζή ζοσ ή να ζσμπλερώζεις ό,ηι 

δεηείηαι. 

 

1. Ζκεξνκελία: ……………………………. 

2. Φχιν:    α) Αγφξη  

                 β) Κνξίηζη  

3. Σάμε:   Α     Β     Γ 

4. ρνιείν: ……………………………………………………………………………………..              

 

ΜΔΡΟ Β΄ 

 Α. Να εθθξάζεηο ηελ άπνςή ζνπ γηα ην πόζν ζεκαληηθνί είλαη νη πην θάησ ηξόπνη 

αμηνιόγεζεο ζηα καζεκαηηθά, βάδνληαο ζε θύθιν ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό ζηελ 

θιίκαθα πνπ βξίζθεηαη δεμηά. 

 

Β. ηε ζηήιε Β λα ζεκεηώζεηο κε  ηνπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα ζνπ γηα ηα καζεκαηηθά (κπνξείο λα ζεκεηώζεηο πεξηζζόηεξεο 

από κία επηινγή).  

  A B 

  

Κ
α

ζ
ό
ι
ν
π

 

Λ
ίγ

ν
 

Α
ξ

θ
εη

ά
 

Π
ν
ι
ύ

  

T1a 1α. Γηαγψληζκα κε αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο 1 2 3 4  

T1b 1β. Γηαγψληζκα κε αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 1 2 3 4  

T1c 1γ. Γηαγψληζκα κε αζθήζεηο ζσζηφ-ιάζνο 1 2 3 4  

T1d 1δ. Γηαγψληζκα κε αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο 1 2 3 4  

T1e 1ε. Γηαγψληζκα κε θιεηζηνχ ηχπνπ αζθήζεηο  1 2 3 4  

T1f 1δ. Γηαγψληζκα κε αλνηθηνχ ηχπνπ αζθήζεηο 1 2 3 4  
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T2 2. πκκεηνρή ζηελ ηάμε  1 2 3 4  

T3 3. Πνξηθφιην  1 2 3 4  

T4 4. Καη‘ νίθνλ εξγαζία 1 2 3 4  

T5 5. Πξφηδεθη  1 2 3 4  

T6 6. Παξνπζίαζε εξγαζηψλ 1 2 3 4  

T7 7. Δηεξν-αμηνιφγεζε 1 2 3 4  

T8 8. Απηφ-αμηνιφγεζε 1 2 3 4  

T9 9. Αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο 1 2 3 4  

T10 10. Αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1 2 3 4  

T11 11. Οκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1 2 3 4  

T12 12. Άιιν (Γξάςε αθξηβψο ηε κέζνδν αμηνιφγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα ζνπ ζηα καζεκαηηθά): 

 

1 2 3 4  

 

ΜΔΡΟ Γ΄ 

Να ζεκεηώζεηο  ζε πνην βαζκό ζπκθσλείο κε θαζεκηά από ηηο πην θάησ δειώζεηο, 

βάδνληαο ζε θύθιν ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό, ζηελ θιίκαθα πνπ βξίζθεηαη δεμηά. 
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P1 1. Ζ αμηνιφγεζε κε βνεζά λα εληνπίζσ ηηο θαιέο κνπ 

δεμηφηεηεο ζηα καζεκαηηθά.  
1 2 3 4 

P2 2. Ζ αμηνιφγεζε δε κε βνεζά λα αληηκεησπίζσ ηηο δπζθνιίεο 

κνπ ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

P3 3. Οη βαζκνί πνπ παίξλσ ζην δηαγψληζκα δε δείρλνπλ εάλ έρσ 

θαηαιάβεη απηά πνπ δηδάρηεθα ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

P4 4. Μεξηθέο αμηνινγήζεηο εμππεξεηνχλ κφλν γηα λα δείμνπλ 

απηά πνπ θαηάιαβα ζηα καζεκαηηθά θαη φρη γηα ην βαζκφ 

ζηνλ έιεγρν κνπ. 

1 2 3 4 

P5 5. ηαλ ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη ζπλερήο, ληψζσ φηη έρσ κηα 

βάζε πνπ κε βνεζά λα θαηαλνήζσ απηά πνπ καζαίλσ ζηα 

καζεκαηηθά. 

1 2 3 4 

P6 6. Ζ αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά κνπ πξνθαιεί άγρνο. 1 2 3 4 

P7 7. Νηψζσ πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε φηαλ έρσ πην ζπρλή 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ πξφνδν κνπ ζε έλα καζεκαηηθφ 

ζέκα. 

1 2 3 4 

P8 8. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παίξλσ απφ ηελ αμηνιφγεζε κνπ κε 

παξαθηλνχλ λα ζέζσ θαηλνχξηνπο ζηφρνπο ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

P9 9. ηαλ δελ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηνπο βαζκνχο πνπ πήξα 

γηα ηε δνπιεηά κνπ ζηα καζεκαηηθά, πξέπεη λα πξνζπαζψ 

πεξηζζφηεξν.   

1 2 3 4 

P10 10. Οη βαζκνί πνπ παίξλσ ζηα καζεκαηηθά δε κε αλαγθάδνπλ 

λα δνπιεχσ πεξηζζφηεξν, φηαλ δελ ην ζέισ. 
1 2 3 4 

 11. Ο θαζεγεηήο κνπ αμηνινγεί ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο 

καο: 

 

T13a  πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία θάζε καζεκαηηθήο έλλνηαο. 1 2 3 4 

T13b  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θάζε καζεκαηηθήο 1 2 3 4 

ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



529 

έλλνηαο. 

T13c  κεηά απφ ηε δηδαζθαιία θάζε καζεκαηηθήο έλλνηαο. 1 2 3 4 

T14 12. Μεηά απφ κηα αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά, ν/ε 

θαζεγεηήο/ηξηα κνπ, κνχ δίλεη αζθήζεηο πνπ ζα κε 

βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζσ ηηο δπζθνιίεο κνπ. 

1 2 3 4 

T15 13. Ο/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ επεμεγεί μαλά κηα καζεκαηηθή 

έλλνηα, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηνπο καζεηέο πνπ 

απνηπγράλνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

1 2 3 4 

T16 14. Ο/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ θάλεη ζρφιηα ζην δηνξζσκέλν κνπ 

δηαγψληζκα ζηα καζεκαηηθά, γηα λα κνπ επηζεκάλεη απηά 

πνπ έθαλα θαιά/ζσζηά. 

1 2 3 4 

T17 15. Ο/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ δελ έρεη ρξφλν λα κνπ εμεγήζεη 

απηά πνπ δελ θαηαιαβαίλσ ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

T18 16. Μεηά απφ κηα αμηνιφγεζε, ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ, δίλεη 

δηαθνξεηηθέο αζθήζεηο ζε θάζε καζεηή, γηα λα ηνλ 

βνεζήζεη λα αλαδείμεη ηηο θαιέο ηνπ δεμηφηεηεο ζηα 

καζεκαηηθά. 

1 2 3 4 

T19 17. Μεηά απφ κηα αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά, ν/ε 

θαζεγεηήο/ηξηα κνπ δηαθνξνπνηεί ηηο αζθήζεηο πνπ καο 

δίλεη αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά καο. 

1 2 3 4 

R1 18. Γηνξζψλνληαο ηα ιάζε κνπ θαηαιαβαίλσ θαιχηεξα κηα 

καζεκαηηθή έλλνηα. 
1 2 3 4 

R2 19. Απνγνεηεχνκαη απφ ηα ιάζε κνπ ζηα καζεκαηηθά. 1 2 3 4 

R3 20. Μεηά απφ κηα αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά, ν/ε 

θαζεγεηήο/ηξηα ζέιεη λα επαιεζεχζεη εάλ έρσ θαηαιάβεη ηα 

ιάζε πνπ έθαλα. 

1 2 3 4 

R4 21. Ο/Ζ θαζεγεηήο/ηξηα κνπ ρξεζηκνπνηεί ηα ιάζε καο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά καο γηα λα πξνγξακκαηίζεη/ζρεδηάζεη ην 

επφκελν κάζεκα καζεκαηηθψλ. 

1 2 3 4 

R5 22. Ο/Ζ θαζεγεηήο/ηξηα κνπ ζέιεη λα είλαη θνληά κνπ φηαλ 

δηνξζψλσ ηα ιάζε κνπ ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

R6 23. Δάλ θάλσ ιάζε ζηα καζεκαηηθά, ηφηε αμίδσ έλαλ ρακειφ 

βαζκφ. 
1 2 3 4 

S1 24. πνπ είλαη απαξαίηεην, εκπιέθνκαη ζε απνθάζεηο γηα ην 

πψο ζα γίλεη ε αμηνιφγεζή κνπ ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

S2 25. Μεηά απφ κηα αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά, ν/ε 

θαζεγεηήο/ηξηα κνπ, κνχ δεηά λα θάλσ κηα απηφ-

αμηνιφγεζε ζην δηνξζσκέλν κνπ δηαγψληζκα. 

1 2 3 4 

S3 26. Πάλσ ζην δηνξζσκέλν κνπ δηαγψληζκα ζηα καζεκαηηθά, 

θάλσ θαη δηθά κνπ ζρφιηα πνπ δείρλνπλ πνχ πήγα θαιά. 
1 2 3 4 

S4 27. ηαλ έλαο ζπκκαζεηήο κνπ δηνξζψζεη ην δηαγψληζκά κνπ 

ζηα καζεκαηηθά, κπνξψ λα αλαγλσξίζσ ηα ιάζε κνπ πην 

εχθνια. 

1 2 3 4 

S5 28. Ζ γλψκε ησλ θαιψλ καζεηψλ ηεο ηάμεο γηα ην δηαγψληζκά 

κνπ ή ηε δνπιεηά κνπ ζηα καζεκαηηθά είλαη πην ζεκαληηθή 

απφ ηε γλψκε ησλ ππφινηπσλ ζπκκαζεηψλ κνπ. 

1 2 3 4 

S6 29. Γίλνληαο αλαηξνθνδφηεζε ν έλαο ζηνλ άιιν γηα ηε δνπιεηά 

καο ζηα καζεκαηηθά (εηεξν-αμηνιφγεζε), κε βνεζά λα 
1 2 3 4 
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αλαπηχμσ ηηο ηθαλφηεηεο απηφ-αμηνιφγεζεο κνπ. 

S7 30. Ζ εηεξν-αμηνιφγεζε κε νδεγεί ζην λα μερσξίζσ ηνπο 

θαινχο καζεηέο απφ ηνπο αδχλαηνπο. 
1 2 3 4 

S8 31. Ζ εηεξν-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά νδεγεί 

ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ηνπο. 
1 2 3 4 

S9 32. Πξνηηκψ λα κε ζπγθξίλσ ηα απνηειέζκαηά κνπ ζηα 

καζεκαηηθά κε απηά ησλ ζπκκαζεηψλ κνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγσ ηα αξλεηηθά ηνπο ζρφιηα. 

1 2 3 4 

 33. /Ζ θαζεγεηήο/ηξηα κνπ θαιεί ηνπο γνλείο κνπ γηα λα 

ζπδεηήζνπλ: 

 

 

S10a  πξηλ απφ ηελ αμηνιφγεζε κνπ ζηα καζεκαηηθά. 

 
1 2 3 4 

S10b  κεηά ηελ αμηνιφγεζε κνπ ζηα καζεκαηηθά. 

 
1 2 3 4 

S11 34. Οη γνλείο κνπ θάλνπλ ζρφιηα γηα ην δηνξζσκέλν κνπ 

δηαγψληζκα ζηα καζεκαηηθά, αζρέησο αλ πήξα ρακειφ ή 

ςειφ βαζκφ. 

1 2 3 4 

S12 35. ηαλ αμηνινγνχκαη ζηα καζεκαηηθά, ζπλήζσο εξγάδνκαη 

ρσξίο λα γλσξίδσ κε αθξίβεηα ηη αλακέλεη ν/ε 

θαζεγεηήο/ηξηα κνπ απφ εκέλα λα θάλσ. 

1 2 3 4 

S13 36.  /Ζ θαζεγεηήο/ηξηα κε αμηνινγεί κε ζηφρν λα εληνπίζεη ηηο 

δπζθνιίεο κνπ ζηα καζεκαηηθά, ψζηε λα κε βνεζήζεη λα ηηο 

αληηκεησπίζσ. 

1 2 3 4 

S14 37. πδεηψ κε ηνλ/ηελ θαζεγεηή/ηξηα κνπ γηα ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπ/ηεο πξηλ απφ κηα αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

S15 38. Πξνηηκψ λα γλσξίδσ ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν/ε 

θαζεγεηήο/ηξηα κνπ γηα ηελ αμηνιφγεζή κνπ ζηα 

καζεκαηηθά. 

1 2 3 4 

S16 39. ηαλ είλαη ζαθέο/μεθάζαξν ζε κέλα ηη ζα κάζσ ζηα 

καζεκαηηθά θαη πψο ζα ην κάζσ, έρσ πεξηζζφηεξα θίλεηξα 

λα εκπιαθψ ζην κάζεκα.   

1 2 3 4 

S17 40. Γηα κέλα, ην λα είζαη επηηπρήο ζηα καζεκαηηθά ζεκαίλεη λα 

έρεηο θαινχο βαζκνχο ζηνλ έιεγρν. 
1 2 3 4 

S18 41. Δίλαη πην ζεκαληηθφ γηα κέλα λα θαηαλνήζσ ηε καζεκαηηθή 

γλψζε πνπ δηδάρηεθα παξά λα πάξσ ςειφ βαζκφ. 
1 2 3 4 

S19 42. πλήζσο δεκηνπξγψ κηα πξνζσπηθή ιίζηα κε θξηηήξηα, γηα 

λα αμηνινγήζσ ηνλ εαπηφ κνπ ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

S20 43. Δάλ δε γλσξίδσ ηνπο βαζκνχο ησλ άιισλ ζπκκαζεηψλ κνπ, 

δελ κπνξψ λα μέξσ αλ πέηπρα ζηελ αμηνιφγεζε ζηα 

καζεκαηηθά. 

1 2 3 4 

S21 44. Γηα λα είζαη επηηπρήο ζηα καζεκαηηθά, πξέπεη λα είζαη 

θαιχηεξνο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ.  
1 2 3 4 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 – Δξσηεκαηνιόγην πεπνηζήζεσλ ησλ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ γηα ηελ 

Δπξσπατθή Γηάζηαζε (Δξσηεκαηνιόγην Β, εξεπλεηηθό πξόγξακκα FAMT&L) 
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ΚΧΓΗΚΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

P–Purpose:  1-10 P1 – P10 

T–Techniques 1-21 T1 – T21  

R–Results Μέξνο Γ: Δξσηήζεηο 1-7  

Μέξνο Δ: Δξσηήζεηο 1-12 

R1 – R19  

S–Stakeholders 1- 4 S1 – S4 

TR-Training 1-16 TR1-TR16 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Βάιηε ζε θύθιν ό,ηη ηζρύεη ζηελ πεξίπησζή ζαο ή ζπκπιεξώζηε 

ό,ηη ζαο δεηείηαη. 

 

1. Φχιν:    α) Άληξαο           β) Γπλαίθα  

2. Ζιηθία:      α) 20-30  β) 31-40  γ) 41-50     δ) πάλσ απφ 60  

 

3. Δθπαίδεπζε:    Πηπρίν  Θέκα: _________________________________ 

  Μεηαπηπρηαθφ  Θέκα: 

_________________________________ 

 Γηδαθηνξηθφ  Θέκα: _________________________________ 

 

4. Πφζα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο έρεηε ζηα καζεκαηηθά;   ______ 

 

5. Έρεηε δηδάμεη ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο απφ απηέο πνπ δηδάζθεηε θέηνο; 

- Ναη                  Γηα πφζν θαηξφ θαη ζε πνηεο ηάμεηο;  

- ρη    

 

Γηδάζθεηε ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζρνιείν; 

- Ναη                 Αξηζκήζηε ηα ζρνιεία: 

________________________________________ 

- ρη    

 

6. Δίζαζηε κέινο ή ζπλεξγάδεζηε κε νπνηαδήπνηε νξγάλσζε πνπ ιεηηνπξγεί ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο;  

- Ναη               Ολνκάζηε ηελ νξγάλσζε: 

____________________________________________ 

- ρη    

 

7. Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε πνπ 

δηνξγαλψζεθε είηε απφ ηα δεκφζηα ηδξχκαηα είηε απφ ηδησηηθά ηλζηηηνχηα;  

- Ναη               Ολνκάζηε ην πξφγξακκα: 

_____________________________________________ 

- ρη    ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



533 

8. Έρεηε δηαβάζεη νπνηαδήπνηε άξζξα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ζην ζρνιείν θαηά ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξφληα; 

- Ναη  

- ρη   

 

ΜΔΡΟ Β΄: Να ζεκεηώζεηε ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηε/δηαθσλείηε κε θαζεκηά από ηηο 

πην θάησ δειώζεηο, γηα ην ζθνπό θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο αμηνιόγεζεο ζηελ ηάμε. 
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P1 1. Ζ αμηνιφγεζε θαζνξίδεη ηη έρνπλ κάζεη νη καζεηέο ζηα 

καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

P2 2. Ζ αμηνιφγεζε πξνζδηνξίδεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία 

ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά.  
1 2 3 4 

P3 3. Ζ αμηνιφγεζε δείρλεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ καζεηψλ ζηα 

καζεκαηηθά.  
1 2 3 4 

P4 4. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ παξά ζηε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

θηάζνπλ ζε απηέο.  

1 2 3 4 

P5 5. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

καζεηψλ λα εθαξκφδνπλ ηα καζεκαηηθά ζε άγλσζηεο, 

θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο.  

1 2 3 4 

 6. Οη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ζηνρεχνπλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο πην θάησ δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ: 
    

P6a α) Γλψζε (απνκλεκφλεπζε): Ζ ηθαλφηεηα κλήκεο θαλφλσλ, 

αμησκάησλ, ζεσξεκάησλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ ζηα 

καζεκαηηθά. 

1 2 3 4 

P6b β) Καηαλφεζε: Ζ ηθαλφηεηα ηεο αληίιεςεο ηνπ λνήκαηνο 

θαη ηεο κεηαηξνπήο ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ απφ κία κνξθή 

ζε άιιε.  

1 2 3 4 

P6c γ) Αλάιπζε: Ζ ηθαλφηεηα λα αλαιχνληαη πιεξνθνξίεο θαη 

λα εμάγνληαη καζεκαηηθά ζπκπεξάζκαηα.  
1 2 3 4 

P6d δ) χλζεζε: Ζ ηθαλφηεηα λα νξγαλψλνληαη καδί δηάθνξεο 

καζεκαηηθέο ηδέεο γηα ηε δφκεζε κηαο πιεξέζηεξεο εηθφλαο 

κε λφεκα γηα ηηο δηάθνξεο καζεκαηηθέο έλλνηεο.  

1 2 3 4 

P7 7. Ο ζθνπφο ηεο δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη λα βνεζήζεη 

ηνπο καζεηέο λα βειηησζνχλ ζηα καζεκαηηθά.  
1 2 3 4 

P8 8. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη ππνθεηκεληθή, ελψ ε 

ηειηθή αμηνιφγεζε είλαη αληηθεηκεληθή.  
1 2 3 4 

P9 9. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ηξνπνπνηψ ην ζρέδην καζήκαηνο κνπ ζχκθσλα 

κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κνπ. 

1 2 3 4 

P10 10. Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα κέλα, 

δηφηη κνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα αλαγλσξίζσ ηελ αμία ηεο 

δνπιεηάο κνπ.  

1 2 3 4 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Να ζεκεηώζεηε ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηε/δηαθσλείηε κε θαζεκηά 

από ηηο πην θάησ δειώζεηο, γηα ηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο. 
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T1 1. Γηα λα είλαη δίθαηε ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, πξέπεη λα 

είλαη νκνηφκνξθε κέζα απφ ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ 

αζθήζεσλ.   

1 2 3 4 

T2 2. Ζ αμηνιφγεζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ή κέξε ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ (π.ρ. 

Ππζαγφξεην Θεψξεκα ή Γεσκεηξία ηνπ ρψξνπ) δελ πξέπεη 

λα επεξεάδεη ηελ αμηνιφγεζε άιισλ καζεκαηηθψλ 

ζεκάησλ (π.ρ. Δπίιπζε εμηζψζεσλ  ή Άιγεβξα).   

1 2 3 4 

 3. Γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζέκαηα ρξήζεο ηερληθψλ δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζε, 

πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή:  

    

T3a α) Ζ δπλαηφηεηα γηα ηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο γλψζεο.  1 2 3 4 

T3b β) Ζ δπλαηφηεηα γηα βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ.  1 2 3 4 

T4 4. Μεξηθέο θνξέο είλαη αλαγθαίν λα δίλνληαη ρακεινί βαζκνί 

ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα ελζαξξχλνληαη  λα  πξνζπαζήζνπλ 

πεξηζζφηεξν.  

1 2 3 4 

T5 5. Ο εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ζηνπο καζεηέο 

ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ αμηνιφγεζε.  
1 2 3 4 

T6 6. Γηαθνξεηηθέο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο (π.ρ. Γηαηχπσζε 

ηζρπξηζκψλ θαη εγθπξνπνίεζε, Τπνινγηζηηθή ηθαλφηεηα 

θ.ιπ.) ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο θαη εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο. 

1 2 3 4 

T7 7. Αλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο δε δψζεη έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε 

ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηα 

καζεκαηηθά απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ηφηε 

ζίγνπξα δε ζα κπνξέζεη αξγφηεξα λα ζπκπιεξψζεη ηα θελά 

ηνπο.  

1 2 3 4 

T8 8. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ άηππσλ παξαηεξήζεσλ.  
1 2 3 4 

T9 9. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο 

κέζσ πξνθνξηθψλ εξσηήζεσλ πνπ δηαηππψλνληαη ζηνπο 

καζεηέο θαηά ηε δηδαζθαιία ή ηελ επαλάιεςε ελφο 

καζεκαηηθνχ ζέκαηνο.  

1 2 3 4 

T10 10. Γηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζεκαίλεη λα δίλεηο εξγαζίεο ζηα 

καζεκαηηθά, ρσξίο απαξαίηεηα λα βαζκνινγνχληαη.   
1 2 3 4 

 11. ε πνην βαζκφ ζπκθσλείο φηη νη πην θάησ ηερληθέο 

αμηνιφγεζεο είλαη θαηάιιειεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ; 

    

T11a α) Αδφκεηε παξαηήξεζε (ειεχζεξε – ρσξίο άμνλεο) 1 2 3 4 

T11b β) Πξνθνξηθή εξψηεζε θαη απάληεζε  1 2 3 4 

T11c γ) Γνκεκέλε παξαηήξεζε 1 2 3 4 

T11d δ) πλέληεπμε 1 2 3 4 
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T11e ε) Σεζη επηδφζεσλ γηα θάζε καζεηή 1 2 3 4 

T11f ζη) Αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 1 2 3 4 

T11g δ) Δξσηήζεηο αληηζηνίρηζεο 1 2 3 4 

T11h ε) πκπιήξσζε πξνηάζεσλ 1 2 3 4 

 12. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αμηνιφγεζεο ελζσκαηψλνληαη 

ζε έλα αξηζκφ δηαδηθαζηψλ φπσο: 

 

T12a α) Ζ θνηλνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηνπο καζεηέο. 
1 2 3 4 

T12b β) Ζ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο πνπ βνεζάεη ηνπο καζεηέο 

λα πξνζδηνξίζνπλ πψο κπνξεί λα βειηησζνχλ ζηα 

καζεκαηηθά. 

1 2 3 4 

T12c γ) Ο δάζθαινο καδί κε ηνπο καζεηέο λα αμηνινγνχλ θαη λα 

αλαζηνράδνληαη γηα ηηο επηδφζεηο θαη ηελ πξφνδν ησλ 

καζεηψλ. 

1 2 3 4 

T12d δ) Οη καζεηέο λα καζαίλνπλ ηερληθέο απηφ-αμηνιφγεζεο γηα 

λα αλαθαιχςνπλ ηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο πάλσ ζηηο 

νπνίεο ρξεηάδεηαη λα δνπιέςνπλ πεξηζζφηεξν. 

1 2 3 4 

T13 13. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή 

φηαλ νη καζεηέο έρνπλ  μεθάζαξε εηθφλα γηα ην ηη αλακέλεη 

ν εθπαηδεπηηθφο απφ απηνχο.   

1 2 3 4 

T14 14. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα θάλνπλ πην μεθάζαξα ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνπλ απφ ηνπο 

καζεηέο, φηαλ παξέρνπλ παξαδείγκαηα ηφζν άξηηαο αιιά 

θαη ειιηπνχο καζεκαηηθήο εξγαζίαο.  

1 2 3 4 

T15 15. Ζ παξνρή ζαθψλ πξνζδνθηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζέζνπλ πην ξεαιηζηηθνχο 

θαη εθηθηνχο ζηφρνπο.  

1 2 3 4 

T16 16. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί πξνζθέξνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε 

ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ πξνο ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ.  

1 2 3 4 

T17 17. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ.  

1 2 3 4 

 18. Ζ πςειήο πνηφηεηαο δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε έρεη 

πνιιέο κνξθέο, αιιά πάληα: 

    

T18a α) δίλεη έκθαζε ζηελ πνηφηεηα παξά ζηελ πνζφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπ καζεηή.  
1 2 3 4 

T18b β) εζηηάδεη ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη θαζνδήγεζεο παξά 

ζην λα δίλεη βαζκνχο.  
1 2 3 4 

T18c γ) απνθεχγεη ηε ζχγθξηζε ησλ καζεηψλ αιιά δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο  λα αμηνινγήζνπλ ηε δηθή ηνπο 

κάζεζε.  

1 2 3 4 

T18d δ) παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε, ε νπνία ελδπλακψλεη ηα 

θίλεηξα κάζεζεο ησλ καζεηψλ θαη νδεγεί  ζηε βειηίσζε 

ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο θαη ηθαλνηήησλ ηνπο. 
1 2 3 4 ΘΕ
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 19. ε πνην βαζκφ νη πην θάησ παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο ζαο γηα ηε κειινληηθή αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ; 

    

T19a α) Σα πξνεγνχκελα δειηία πξνφδνπ 1 2 3 4 

T19b β) Ζ ηξέρνπζα βαζκνινγία 1 2 3 4 

T19c γ) Ζ ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηεο ηάμεο  1 2 3 4 

T19d δ) Ζ πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά  1 2 3 4 

T19e ε) Σα πξνζσπηθά θίλεηξα κάζεζεο  1 2 3 4 

T19f ζη) Σν ελδηαθέξνλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ δίλνληαη ζηελ ηάμε 1 2 3 4 

T19g δ) Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαη‘ νίθνλ εξγαζία  1 2 3 4 

 

 
20. Πφζν ζπρλά ζαο επεξεάδνπλ νη πην θάησ παξάγνληεο ζην λα 

εθαξκφζεηε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο; Π
ν
η
έ 
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T20a α) Ο κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ ησλ καζεκαηηθψλ  
1 2 3 4 

T20b β) Ο κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο πνπ έρνπλ ηα  ηεζη 1 2 3 4 

T20c γ) Ζ αλεπαξθήο γλψζε ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο  1 2 3 4 

T20d δ) Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε  1 2 3 4 

T20e ε) Ο αλεπαξθήο ρξφλνο δηδαζθαιίαο  1 2 3 4 

T20f ζη) Σν ρακειφ καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ 1 2 3 4 

 

 
21. Πφζν έκπεηξν ζεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο ζηε εθαξκνγή ησλ 

αθφινπζσλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο; 
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T21a α) πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο 1 2 3 4 

T21b β) Παξαηήξεζε ηεο ηάμεο 1 2 3 4 

T21c γ) Αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο καζεηέο 1 2 3 4 

T21d δ) Αμηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ 1 2 3 4 

T21e ε) Αμηνιφγεζε ησλ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ 1 2 3 4 

T21f ζη) Πξνθνξηθέο εξσηήζεηο 1 2 3 4 

T21g δ) Αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ παξνπζίαζεο ησλ καζεηψλ 1 2 3 4 

T21h ε) Απηφ-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ  1 2 3 4 

T21i ζ) Δηεξν-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ  1 2 3 4 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Να ζεκεηώζεηε ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηε/δηαθσλείηε κε θαζεκηά 

από ηηο πην θάησ δειώζεηο, γηα ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο. 
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 1. Έλαο εθπαηδεπηηθφο δίλεη αλαηξνθνδφηεζε ζε έλα καζεηή:     

R1a α) Πξνζθέξνληαο κηα ιεθηηθή έθθξαζε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

δνπιεηάο ηνπ (ηα αίηηα ηεο θξηηηθήο ηνπ θαη ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί ν καζεηήο λα θαιχςεη ηηο ειιείςεηο ηνπ). 

1 2 3 4 

R1b β) Γείρλνληαο ζην καζεηή ζπγθεθξηκέλεο παξαλνήζεηο ή ιάζε 1 2 3 4 
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πνπ πξνθχπηνπλ ζπρλά ζε ζπγθεθξηκέλε καζεκαηηθή έλλνηα ή 

δεμηφηεηα. 

R1c γ) Γείρλνληαο ζηνπο καζεηέο πψο κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ 

ηελ πξνζέγγηζή ηνπο ζε κηα καζεκαηηθή άζθεζε.  
1 2 3 4 

 2. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πξέπεη 

λα: 

    

R2a α) Αλαθνηλψλνληαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 1 2 3 4 

R2b β) πδεηνχληαη κεηαμχ ησλ γνληψλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  
1 2 3 4 

R2c γ) πδεηνχληαη κεηαμχ ηνπ καζεηή θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 
1 2 3 4 

R3 3. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί απνθεχγνπλ ηε βαζκνιφγεζε θαη ηα 

ζρφιηα πνπ θαλεξψλνπλ ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ 

ζε ζρέζε κε ππφινηπνπο.  

1 2 3 4 

R4 4. Ζ πνηφηεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο απμάλεηαη φηαλ ε 

αλαηξνθνδφηεζε παξέρεηαη ακέζσο κεηά ηελ  εξγαζία ησλ 

καζεηψλ. 

1 2 3 4 

R5 5. Ζ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ζηα 

καζεκαηηθά δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο ζεηηθέο πξνζδνθίεο 

γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο.  

1 2 3 4 

R6 6. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε, ε νπνία βνεζά ηνπο 

καζεηέο λα δηνξζψζνπλ ηα ιάζε ηνπο.  

1 2 3 4 

R7 7. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εληνπίζνπλ 

ζεκεία πξνο βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο ηνπο θαη λα ηα 

δηνξζψζνπλ.   

1 2 3 4 

 

ΜΔΡΟ Δ΄: Να ζεκεηώζεηε ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηε/δηαθσλείηε ζρεηηθά κε 

ηνλ βαζκό πνπ ζεσξείηε όηη ηα καζεκαηηθά ιάζε πξνέξρνληαη από ηνπο πην 

θάησ ιόγνπο.  
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R8 1. Σα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε καζεκαηηθήο γλψζεο.  1 2 3 4 

R9 2. Σα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ην θείκελν, ηε δηαηχπσζε ησλ 

καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ.  
1 2 3 4 

R10 3. Σα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο κειεηνχλ 

θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηα καζεκαηηθά.  
1 2 3 4 

R11 4. Σα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηα 

καζεκαηηθά.  
1 2 3 4 

R12 5. Σα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ 

καζεηψλ.  
1 2 3 4 

R13 6. Σα ιάζε ζρεηίδνληαη κε αθαηάιιεινπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο 

ησλ καζεκαηηθψλ.  
1 2 3 4 
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R14 7. Σα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηνξηζκέλεο  καζεκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. 
1 2 3 4 

R15 8. Σα ιάζε νθείινληαη ζηε ιάζνο ή ειιηπή πξνυπάξρνπζα 

γλψζε γηα κηα καζεκαηηθή έλλνηα.     
1 2 3 4 

R16 9. Σα ιάζε νθείινληαη ζε κηα πξνεγνχκελε, νξζά θαηαθηεκέλε 

γλψζε, ε νπνία είλαη αθαηάιιειε γηα κηα λέα θαηάζηαζε.  
1 2 3 4 

R17 10. Σα ιάζε νθείινληαη ζηε ζχγρπζε κεηαμχ ηεο θαηάιιειεο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο καζεκαηηθήο 

εξγαζίαο,  κε κηα πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε πνπ δελ είλαη 

θαηάιιειε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.    

1 2 3 4 

R18 11. Σα ιάζε νθείινληαη ζην φηη νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο 

ρσξίο λα ηηο εμεηάζνπλ.   

1 2 3 4 

R19 12. Σα ιάζε νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη δίλεηαη αθαηάιιειε 

εξψηεζε, ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. 
1 2 3 4 

 

ΜΔΡΟ Σ΄: Να ζεκεηώζεηε ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηε/δηαθσλείηε όζνλ αθνξά 

ζηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο.  
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S1 1. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε δίλεη απηά απνηειέζκαηα πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ηα κνηξαζηνχλ κε ηνπο καζεηέο θαη 

ηνπο γνλείο ηνπο.  

1 2 3 4 

S2 2. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε δίλεη ζηνπο καζεηέο ηελ 

επθαηξία λα αμηνινγήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο.   
1 2 3 4 

S3 3. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ βαζχηεξε θαηαλφεζε 

ηεο κάζεζήο ηνπο, φηαλ ηνπο δίλνληαη επθαηξίεο λα ζπδεηνχλ 

ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  

1 2 3 4 

S4 4. Καζψο νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε, κπνξνχλ λα 

πξνσζήζνπλ ηελ απην-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θάλνληαο 

ηνπο εξσηήζεηο πνπ ηνπο βνεζνχλ λα εζηηαζηνχλ ζηνλ απηφ-

έιεγρν ηνπο.  

1 2 3 4 

 

ΜΔΡΟ Ε΄: Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζε δεηήκαηα αμηνιόγεζεο, ζεκεηώλνληαο  όπνπ είλαη 

απαξαίηεην. 

 ε κηα κειινληηθή πηζαλόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εξγαζηεξίσλ/επηκνξθώζεσλ, 

πνην/α από ηα αθόινπζα ζέκαηα ζα ζέιαηε λα παξαθνινπζήζεηε; 

TR1 1. Μέζνδνη αμηνιφγεζεο γηα ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ.  

TR2 2. Δλζάξξπλζε ησλ καζεηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

γίλνληαη ζηελ ηάμε. 
  

TR3 3. Δθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο.  

TR4 4. Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο.   

TR5 5. Υξήζε ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ.    

TR6 6. Υξήζε ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ   
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καζεηψλ. 

TR7 7. Υξήζε ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα δηδάζθνπλ πην απνηειεζκαηηθά. 
  

TR8 8. Σερληθέο δηαηχπσζεο θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ.   

TR9 9. Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ παξαλνήζεσλ ησλ καζεηψλ.  

TR10 10. Αλαηξνθνδφηεζε σο κνξθή ζρνιηαζκνχ θαη φρη σο κνξθή βαζκνιφγεζεο 

ησλ καζεηψλ.  
 

TR11 11. Πξνθνξηθή Αλαηξνθνδφηεζε.   

TR12 12. Κνηλνπνίεζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ζηνπο καζεηέο.   

TR13 13. Δηεξν-αμηνιφγεζε καζεηψλ.  

TR14 14. Απηφ-αμηνιφγεζε καζεηψλ.  

TR15 15. Άιιν ζέκα (παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην ζέκα):  

 

 

 

TR16 16. Γε ζα ήζεια λα ζπκκεηάζρσ ζε νπνηνδήπνηε εξγαζηήξην ή επηκφξθσζε.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 – Δξσηεκαηνιόγην πεπνηζήζεσλ ησλ ΜΑΘΖΣΧΝ γηα εκβάζπλζε ζηελ 

Κύπξν  

(Δξσηεκαηνιόγην Γ) 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδεηαη ρσξηζκέλν ζηνπο άμνλεο πνπ δηεξεπλήζεθαλ, 

ζεκεηψλνληαο ηελ θσδηθνπνίεζε θάζε δήισζεο. ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρνξεγήζεθαλ κε 

αλαθαηεκέλεο ηηο δειψζεηο θαη ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο. 
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ΚΧΓΗΚΟΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

P–θνπφο  P1-P8 

Fts- Αλαηξνθνδφηεζε απφ εθπαηδεπηηθφ πξνο καζεηή Fts1-Fts8 

Peer- Αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ καζεηψλ Peer1-Peer6 

Fst- Αλαηξνθνδφηεζε απφ καζεηή πξνο εθπαηδεπηηθφ Fst1-Fst6 

UE- Υξήζε ηνπ ιάζνπο γεληθφηεξα UE1-UE6 

UEs- Υξήζε ιάζνπο απφ καζεηέο  UEs1-UEs8 

UEt- Υξήζε ιάζνπο απφ εθπαηδεπηηθνχο UEt1-UEt6 

UEbs- Υξήζε ιάζνπο κεηαμχ καζεηψλ UEbs1-UEbs5 

Self- Απηφ-αμηνιφγεζε Self1-Self8 

LgSc- Μαζεζηαθνί ζηφρνη-Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ LgSc1-LgSc7 

SaG- Σειηθή αμηνιφγεζε-Βαζκνί SaG1-SaG7 

 

Να ζεκεηώζεηο  ζε πνην βαζκό ζπκθσλείο κε θαζεκηά από ηηο πην θάησ δειώζεηο, 

βάδνληαο ζε θύθιν ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό, ζηελ θιίκαθα πνπ βξίζθεηαη δεμηά. 

 

θνπόο ηεο αμηνιόγεζεο 
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P1 1. Ζ αμηνιφγεζε εληνπίδεη ηηο θαιέο κνπ δεμηφηεηεο ζηα 

καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

P2 2. Ζ αμηνιφγεζε εληνπίδεη ηηο δπζθνιίεο κνπ ζηα καζεκαηηθά. 1 2 3 4 

P3 3. /Ζ θαζεγεηήο/ηξηα κε αμηνινγεί κε ζηφρν λα κε βνεζήζεη λα 

μεπεξάζσ ηηο δπζθνιίεο κνπ.  
1 2 3 4 

P4 4. Ζ αμηνιφγεζε δείρλεη ηηο γλψζεηο κνπ ζηα καζεκαηηθά. 1 2 3 4 

P5 5. Ζ αμηνιφγεζε δείρλεη ζηνπο γνλείο κνπ ηα δπλαηά κνπ ζεκεία 

ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

P6 6. Ζ αμηνιφγεζε δείρλεη ζηνπο γνλείο κνπ ηα αδχλαηα κνπ ζεκεία 

ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

P7 7. Ζ αμηνιφγεζε δελ κε βνεζά λα βειηησζψ ζηα καζεκαηηθά. 1 2 3 4 

P8 8. Γελ είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά. 1 2 3 4 

 

Αλαηξνθνδόηεζε 

 Δθπαηδεπηηθό πξνο καζεηή 
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Fts1 9. Μεηά απφ κηα αμηνιφγεζε, ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ πξέπεη λα 

δίλεη δηαθνξεηηθέο αζθήζεηο ζε θάζε καζεηή, γηα λα ηνλ 

βνεζήζεη λα εληνπίζεη ηηο θαιέο ηνπ δεμηφηεηεο ζηα 

καζεκαηηθά. 

1 2 3 4 

Fts2 10. ηαλ ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ, κνχ δίλεη ζπρλά πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ πξφνδν κνπ, θαηαιαβαίλσ θαιχηεξα ηηο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο. 

1 2 3 4 

Fts3 11. Σα ζρφιηα απφ ηνλ/ηελ θαζεγεηή/ηξηα κνπ γηα ηελ πξφνδν κνπ 

ζηα καζεκαηηθά, έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηα ζρφιηα ησλ 
1 2 3 4 
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ζπκκαζεηψλ κνπ. 

Fts4 12. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κνπ δίλεη ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ γηα ηηο 

εξγαζίεο κνπ ζηα καζεκαηηθά, θαζνξίδνπλ ηνπο επφκελνπο 

ζηφρνπο κνπ. 

1 2 3 4 

Fts5 13. Σα ζρφιηα ηνπ/ηεο θαζεγεηή/ηξηαο κνπ γηα ηα ιάζε κνπ ζηα 

καζεκαηηθά, κνχ δείρλνπλ ηηο δπζθνιίεο κνπ ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

Fts6 14. Σα ζρφιηα ηνπ/ηεο θαζεγεηή/ηξηαο κνπ γηα ηα ιάζε κνπ ζηα 

καζεκαηηθά, κνχ δείρλνπλ πψο λα μεπεξάζσ ηηο δπζθνιίεο κνπ 

ζηα καζεκαηηθά. 

1 2 3 4 

Fts7 15. Σα ζρφιηα πνπ γξάθεη ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ ζηελ εξγαζία 

κνπ ζηα καζεκαηηθά δελ κε βνεζνχλ λα θαηαλνήζσ θαιχηεξα 

ηε καζεκαηηθή έλλνηα. 

1 2 3 4 

Fts8 16. Σα ζρφιηα ηνπ/ηεο θαζεγεηή/ηξηαο κνπ γηα ηα ιάζε κνπ ζηα 

καζεκαηηθά δελ κε βνεζνχλ λα μεπεξάζσ ηηο δπζθνιίεο κνπ 

ζηα καζεκαηηθά. 

1 2 3 4 
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Peer1 17. ηαλ έλαο ζπκκαζεηήο κνπ δηνξζψζεη ηελ εξγαζία κνπ ζηα 

καζεκαηηθά, κε βνεζά λα αλαγλσξίζσ ηα ιάζε κνπ πην εχθνια. 
1 2 3 4 

Peer2 18. Σα ζρφιηα ησλ ζπκκαζεηψλ κνπ γηα ηελ εξγαζία κνπ ζηα 

καζεκαηηθά είλαη ζεκαληηθά γηα κέλα. 
1 2 3 4 

Peer3 19. Πξνηηκψ λα κε ζπδεηψ ηηο ιχζεηο κνπ ζηα καζεκαηηθά κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ, γηα λα απνθχγσ ηα αξλεηηθά ηνπο ζρφιηα. 
1 2 3 4 

Peer4 20. ηαλ έρσ ζπρλά ζρφιηα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ γηα ηελ 

αμηνιφγεζή κνπ ζηα καζεκαηηθά, κπνξψ λα θαηαλνήζσ 

θαιχηεξα απηά πνπ καζαίλσ. 

1 2 3 4 

Peer5 21. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παίξλσ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε κνπ, επεξεάδνπλ ηνπο ζηφρνπο κνπ ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

Peer6 22. Σα ζρφιηα ησλ ζπκκαζεηψλ κνπ γηα ηελ εξγαζία κνπ ζηα 

καζεκαηηθά δελ κε βνεζνχλ λα αλαγλσξίζσ ηα ιάζε κνπ. 
1 2 3 4 

 

Αλαηξνθνδόηεζε 

 Μαζεηή πξνο εθπαηδεπηηθό 
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Fst1 23. ηαλ θάλσ ζρφιηα ζηνλ/ζηελ θαζεγεηή/ηξηα κνπ γηα ην κάζεκα, 

εληνπίδσ ηα δπλαηά κνπ ζεκεία ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

Fst2 24. ηαλ θάλσ ζρφιηα ζηνλ/ζηελ θαζεγεηή/ηξηα κνπ γηα ην κάζεκα, 

εληνπίδσ ηηο αδπλακίεο κνπ ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

Fst3 25. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλσ ζηνλ/ζηελ θαζεγεηή/ηξηα κνπ γηα απηά 

πνπ κε δπζθνιεχνπλ, κε βνεζνχλ λα μεπεξάζσ ηηο δπζθνιίεο κνπ 

ζηα καζεκαηηθά. 

1 2 3 4 

Fst4 26. Δίλαη απαξαίηεην ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο λα ιέσ ηηο απνξίεο 

πνπ έρσ απφ ην κάζεκα ζηνλ/ζηελ θαζεγεηή/ηξηα κνπ. 
1 2 3 4 ΘΕ

ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



543 

Fst5 27. ηαλ εμεγψ ζπρλά ζηνλ/ζηελ θαζεγεηή/ηξηα κνπ ηηο δπζθνιίεο 

κνπ απφ ην κάζεκα, απηφ αιιάδεη ηα θίλεηξα κνπ γηα κάζεζε. 
1 2 3 4 

Fst6 28. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλσ ζηνλ/ζηελ θαζεγεηή/ηξηα κνπ γηα απηά 

πνπ κε δπζθνιεχνπλ, δελ κε βνεζνχλ λα μεπεξάζσ ηηο δπζθνιίεο 

κνπ ζηα καζεκαηηθά. 

1 2 3 4 

 

Υξήζε ηνπ ιάζνπο (γεληθόηεξα) 
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UE1 29. Δάλ θάλσ ιάζε ζηα καζεκαηηθά, ηφηε αμίδσ έλαλ ρακειφ βαζκφ. 1 2 3 4 

UE2 30. Δάλ θάλσ ιάζε ζηα καζεκαηηθά ζεκαίλεη πσο δελ κειέηεζα φζν 

έπξεπε. 
1 2 3 4 

UE3 31. Σα ιάζε δείρλνπλ πσο ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ δελ ρξεζηκνπνηεί 

θαηάιιεινπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο. 
1 2 3 4 

UE4 32. Δάλ θάλσ ιάζε ζηα καζεκαηηθά ζεκαίλεη πσο δελ θαηάιαβα ηε 

καζεκαηηθή έλλνηα. 
1 2 3 4 

UE5 33. Σα ιάζε κνπ ζηα καζεκαηηθά, δείρλνπλ φηη πξέπεη λα 

πξνζπαζήζσ πεξηζζφηεξν. 
1 2 3 4 

UE6 34. Σα ιάζε κνπ ζηα καζεκαηηθά, δείρλνπλ ηηο αδπλακίεο κνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε καζεκαηηθή ελφηεηα. 
1 2 3 4 

 

 Υξήζε ιάζνπο από καζεηέο (δηόξζσζε ιαζώλ) 
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UEs1 35. Γηνξζψλνληαο ηα ιάζε κνπ κφλνο/ε κνπ θαηαιαβαίλσ θαιχηεξα 

κία καζεκαηηθή έλλνηα. 
1 2 3 4 

UEs2 36. Ο/Ζ θαζεγεηήο/ηξηα κνπ ρξεηάδεηαη λα είλαη θνληά κνπ φηαλ 

δηνξζψλσ ηα ιάζε κνπ ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

UEs3 37. Δίλαη βνεζεηηθφ ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα λα κνχ επηζεκαίλεη φηη έρσ 

ιάζνο ζηα καζεκαηηθά, αιιά λα κε αθήλεη λα ην εληνπίζσ 

κφλνο/ε κνπ. 

1 2 3 4 

UEs4 38. Πξνηηκψ λα δηνξζψλσ κφλνο/ε κνπ ηα ιάζε κνπ παξά ζηνλ 

πίλαθα απφ άιινπο ζπκκαζεηέο κνπ. 
1 2 3 4 

UEs5 39. Πξνηηκψ λα δηνξζψλσ κφλνο/ε κνπ ηα ιάζε κνπ παξά ζηνλ 

πίλαθα απφ ηνλ/ηελ θαζεγεηή/ηξηα κνπ. 
1 2 3 4 

UEs6 40. Γηνξζψλνληαο ηα ιάζε κνπ κφλνο/ε κνπ κπνξψ λα εληνπίζσ ηα 

αδχλαηα κνπ ζεκεία. 
1 2 3 4 

UEs7 41. ηαλ δηνξζψλσ κφλνο κνπ ηα ιάζε κνπ δελ κπνξψ λα 

θαηαλνήζσ θαιχηεξα ηε καζεκαηηθή έλλνηα. 
1 2 3 4 

UEs8 42. ηαλ δηνξζψλσ κφλνο κνπ ηα ιάζε κνπ δελ κπνξψ λα εληνπίζσ 

ηα αδχλαηα κνπ ζεκεία ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 
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 Υξήζε ιάζνπο από εθπαηδεπηηθνύο 
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UEt1 43. Μεηά ηε δηφξζσζε ησλ εξγαζηψλ κνπ ζηα καζεκαηηθά, είλαη 

ζεκαληηθφ ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ έρσ 

θαηαιάβεη ηα ιάζε πνπ έθαλα. 

1 2 3 4 

UEt2 44. Ο/Ζ θαζεγεηήο/ηξηα κνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ιάζε 

καο, γηα λα πξνγξακκαηίζεη ην επφκελν κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ. 

1 2 3 4 

UEt3 45. Καηαιαβαίλσ θαιχηεξα κία καζεκαηηθή έλλνηα φηαλ ν/ε 

θαζεγεηήο/ηξηα κνπ εμεγεί ηα ιάζε κνπ ζε κία εξγαζία. 
1 2 3 4 

UEt4 46. Ο/Ζ θαζεγεηήο/ηξηα πξέπεη λα δηνξζψλεη ηα ιάζε καο ζηνλ 

πίλαθα. 
1 2 3 4 

UEt5 47. Ο/Ζ θαζεγεηήο/ηξηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ιάζε κνπ γηα 

λα κε βνεζήζεη λα μεπεξάζσ ηηο δπζθνιίεο κνπ ζηα 

καζεκαηηθά. 

1 2 3 4 

UEt6 48. Πξνηηκψ ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ λα κελ ζρνιηάδεη ηα ιάζε 

κνπ κπξνζηά ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο κνπ. 
1 2 3 4 

 

 Υξήζε ιάζνπο κεηαμύ καζεηώλ 
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UEbs1 49. ηαλ ζπδεηψ ηα ιάζε κνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, έρσ 

πεξηζζφηεξα θίλεηξα λα ζπκκεηέρσ ζην κάζεκα. 
1 2 3 4 

UEbs2 50. ηαλ δηνξζψλσ ηα ιάζε κνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, έρσ 

πην πνιιή απηνπεπνίζεζε, δηφηη αληηιακβάλνκαη φηη φινη 

θάλνπκε ιάζε. 

1 2 3 4 

UEbs3 51. Πξνηηκψ λα κε ζπδεηψ ηα ιάζε κνπ ζηα καζεκαηηθά κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ, γηα λα απνθχγσ ηα αξλεηηθά ηνπο ζρφιηα. 
1 2 3 4 

UEbs4 52. ηαλ ζπδεηψ ηα ιάζε κνπ ζε νκάδεο ληψζσ άβνια. 1 2 3 4 

UEbs5 53. Καηαιαβαίλσ θαιχηεξα ηα ιάζε κνπ ζηα καζεκαηηθά, φηαλ 

ηα ζπδεηψ κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. 
1 2 3 4 

 

Απηό-αμηνιόγεζε 
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Self1 54. ηαλ πάξσ ηε δηνξζσκέλε κνπ εξγαζία ρξεηάδεηαη λα 

αμηνινγήζσ θη εγψ ηνλ εαπηφ κνπ. 
1 2 3 4 

Self2 55. Με ηελ απηφ-αμηνιφγεζε θαζνξίδσ ηα δπλαηά κνπ ζεκεία 

ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

Self3 56. Με ηελ απηφ-αμηνιφγεζε θαζνξίδσ ηα αδχλαηα κνπ ζεκεία 

ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

Self4 57. Με ηελ απηφ-αμηνιφγεζε βειηηψλσ ηηο ηθαλφηεηέο κνπ ζηα 

καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 ΘΕ
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Self5 58. Πξνηηκψ λα θάλσ απηφ-αμηνιφγεζε, γηα λα κε γλσξίδεη 

θαλείο πφζν θαιά ηα πήγα ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

Self6 59. Θεσξψ φηη είλαη ράζηκν ρξφλνπ λα θάλνπκε απηφ-

αμηνιφγεζε. 
1 2 3 4 

Self7 60. Ζ απηφ-αμηνιφγεζε δελ κε βνεζά λα αληηκεησπίζσ ηηο 

δπζθνιίεο κνπ ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

Self8 61. Ζ απηφ-αμηνιφγεζε δελ κε βνεζά λα βειηηψζσ ηηο γλψζεηο 

κνπ ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη-Καζνξηζκόο θξηηεξίσλ 

Γ
ηα

θ
σ

λ
ώ

 

α
π

ό
ι
π

η
α

 

Γ
ηα

θ
σ

λ
ώ

 


π

κ
θ

σ
λ
ώ

 


π

κ
θ

σ
λ
ώ

 

α
π

ό
ι
π

η
α

 

LgSc1 62. ηαλ αμηνινγνχκαη ζηα καζεκαηηθά, πξνηηκψ λα γλσξίδσ ηη 

αλακέλεη ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ απφ εκέλα λα θάλσ.  
1 2 3 4 

LgSc2 63. ηαλ γλσξίδσ ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, ζπκκεηέρσ 

πεξηζζφηεξν ζην κάζεκα.  
1 2 3 4 

LgSc3 64. ηαλ ρξεζηκνπνηψ κηα πξνζσπηθή ιίζηα κε θξηηήξηα, γηα λα 

αμηνινγήζσ ηνλ εαπηφ κνπ ζηα καζεκαηηθά, θαηαιαβαίλσ 

θαιχηεξα ηε καζεκαηηθή έλλνηα. 

1 2 3 4 

LgSc4 65. Πξέπεη λα γλσξίδσ ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν/ε 

θαζεγεηήο/ηξηα κνπ γηα ηελ αμηνιφγεζή κνπ ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

LgSc5 66. Πξέπεη λα γλσξίδσ ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, γηα λα 

θαηαλνήζσ ηε καζεκαηηθή έλλνηα. 
1 2 3 4 

LgSc6 67. Γελ είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδσ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία κε 

αμηνινγεί ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα κνπ ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

LgSc7 68. Γελ είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδσ ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο 

ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 
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SaG1 69. Οη βαζκνί πνπ παίξλσ ζην δηαγψληζκα δελ δείρλνπλ εάλ έρσ 

θαηαιάβεη απηά πνπ δηδάρηεθα ζηα καζεκαηηθά.  
1 2 3 4 

SaG2 70. Σν λα είζαη επηηπρήο ζηα καζεκαηηθά ζεκαίλεη λα έρεηο θαινχο 

βαζκνχο ζην δειηίν πξνφδνπ (ζηνλ έιεγρν).  
1 2 3 4 

SaG3 71. Οη βαζκνί πνπ παίξλσ ζην δηαγψληζκα δείρλνπλ ηα δπλαηά κνπ 

ζεκεία ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

SaG4 72. Μφλν αλ γλσξίδσ ηνπο βαζκνχο ησλ άιισλ ζπκκαζεηψλ κνπ, 

κπνξψ λα μέξσ αλ ηα πήγα θαιά ζηα καζεκαηηθά.  
1 2 3 4 

SaG5 73. Γηα λα είζαη επηηπρήο ζηα καζεκαηηθά, πξέπεη λα έρεηο 

ςειφηεξνπο βαζκνχο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ. 
1 2 3 4 

SaG6 74. Μέζα απφ ην δηαγψληζκα βιέπσ ηηο δπζθνιίεο κνπ ζηα 

καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 

SaG7 75. Οη βαζκνί πνπ παίξλσ ζην δηαγψληζκα δελ δείρλνπλ ηηο 

δπζθνιίεο κνπ ζηα καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 ΘΕ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5 – Οδεγόο ζπλέληεπμεο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ 

παξεκβάζεσλ 
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Οδεγόο ζπλέληεπμεο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ παξεκβάζεσλ 

 

Γεληθά 

 Πξηλ έξζεηε ζε επαθή καδί καο, γλσξίδαηε ηνλ φξν «δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε»; Ση είλαη; 

Ση ηερληθέο πεξηιακβάλεη; Σε ρξεζηκφηεηα ηεο; 

 Ση κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηείηε; 

 Μήπσο εθαξκφδαηε θάπνηα απφ ηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε ζαο, ρσξίο λα 

γλσξίδεηε φηη είλαη απηφ ην είδνο αμηνιφγεζεο; 

 Πνηεο ηερληθέο γηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηε; (γηα feed-forward) Πψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απηέο νη ηερληθέο ζε κηα ηάμε δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο; 

 Καηά ηελ πεξίνδν ηεο επηκφξθσζεο γλσξίζαηε θη άιιεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ δελ ηηο 

εθαξκφδαηε ζην κάζεκα ζαο.  

 Γηα πνην ιφγν δελ ηηο εθαξκφδαηε; Γελ ηηο γλσξίδαηε; Γελ γλσξίδαηε ηε ρξεζηκφηεηα 

ή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ή δελ ηηο ζεσξνχζαηε ηφζν ρξήζηκεο; 

 Σψξα πνπ γλσξίδεηε γηα απηφ ην είδνο αμηνιφγεζεο, ηη πηζηεχεηε; Θα κπνξνχζε λα ζαο 

θαλεί ρξήζηκν; Θα κπνξνχζαηε λα εθαξκφζεηε νξηζκέλεο απφ ηηο ηερληθέο ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο; Πνηεο; (λα καο πείηε κεξηθέο) 

 

Άμνλαο 1 – Πεξηγξαθή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο (θνπόο) 

1α) Οξηζκόο/Υαξαθηεξηζηηθά 

 Σν ΑΠ ησλ καζεκαηηθψλ αλαθέξεη ηνλ φξν «δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε». Σψξα, κεηά απφ 

ηηο ζπλαληήζεηο επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε απηφ ην είδνο αμηνιφγεζεο, πψο ζα κπνξνχζαηε 

λα εμεγήζεηε κε δπν ιφγηα ηη  ζεκαίλεη ν φξνο «δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε»;  

 Ση πηζηεχεηε φηη αλακέλεη ην ππνπξγείν Παηδείαο απφ ηε ρξήζε ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο; 

 Θα ζαο δηαβάζσ κία δήισζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ησλ καζεκαηηθψλ θαη ζα ήζεια λα κνπ 

ζρνιηάζεηε θαηά πφζν ζπκθσλείηε ή φρη θαη γηαηί. 

«Ναη θπζηθά θαη ρξεζηκνπνηώ ηε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε. πγθεθξηκέλα, ζην ηέινο ηεο 

ελόηεηαο θάλσ έλα δηαγώληζκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζσ ην επίπεδν ησλ καζεηώλ κνπ 

θαη γηα λα έρσ έλα ζεκαληηθό ηεθκήξην/απνδεηθηηθό γηα ηνπο βαζκνύο ζηνλ έιεγρν».  

Πηζηεχεηε φηη απηφο ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε; Γηαηί; 

Μπνξείηε λα κνπ ην εμεγήζεηε; 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πην πάλσ δήισζε, πψο ζα επεμεγνχζαηε ηνλ φξν δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηελ επεμήγεζή ζαο «πνχ πξαγκαηνπνηείηαη;» «πφηε;» 

«ηη είλαη;» θαη «πφηε ε αμηνιφγεζε γίλεηαη δηακνξθσηηθή;» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1β) Ρόινο θαη ζθνπόο ηεο αμηνιόγεζεο 

 Ο Αιέμεο είλαη καζεκαηηθφο. ηαλ θιήζεθε λα αλαθέξεη ηη κεζφδνπο ρξεζηκνπνηεί 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ, είπε ην εμήο: «Υξεζηκνπνηψ ηελ ίδηα 

 Where it takes place (in the classroom);   

 what it is (it is a strategic instructional approach, strategic in that it is adapted to meet the needs of 

individual students) 

 when assessment becomes formative (when it is so adapted to close the gap between a student‘s 

current level of understanding and the target).  

 when it takes place (during the process of instruction); 
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κέζνδν γηα φινπο ηνπο καζεηέο, θάλσ έλα δηαγψληζκα, δηφηη είλαη απαξαίηεην λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ην ίδην εξγαιείν γηα φινπο ηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην 

αληηθεηκεληθή ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο.» πκθσλείηε κε απηφλ; 

 Ση κεζφδνπο ρξεζηκνπνηείηε εζείο γηα λα αμηνινγήζεηε ηνπο καζεηέο ζαο; Υξεζηκνπνηείηε 

πάληα ηελ ίδηα κέζνδν ή δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο; Γηα πνηνλ ιφγν εθαξκφδεηε 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο; (δηαγψληζκα, ζπκκεηνρή, απηφ-αμηνιφγεζε, εηεξν-αμηνιφγεζε, 

νκαδηθέο εξγαζίεο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ, θ.ιπ.) 

 Υξεζηκνπνηείηε νπνηαδήπνηε θξηηήξηα γηα λα δηαθνξνπνηήζεηε ηε κέζνδν ζαο; (αξηζκφο 

καζεηψλ, αλάγθεο καζεηψλ, έλλνηα πνπ αμηνινγείηαη θ.ιπ.) 

 Υξεζηκνπνηείηε ηελ ίδηα κέζνδν αμηνιφγεζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο ή δηαθνξεηηθέο 

κεζφδνπο γηα θάπνηνπο καζεηέο; 

 Πνηνο πηζηεχεηε είλαη ν ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο; (γεληθά θαη δηακνξθσηηθά) 

 

Να ζρνιηάζεηε ηνπο πην θάησ κχζνπο ζρεηηθά κε ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, δίλνληαο έλα 

παξάδεηγκα γηα λα ππνζηεξίμεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

1. Γηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζεκαίλεη λα δίλνπκε εξγαζίεο ρσξίο βαζκφ. 

2. Ο ζθνπφο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη λα βειηηψζεη ηε δηδαζθαιία. 

3. Ο ζθνπφο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

4. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη ππνθεηκεληθή ελψ ε ηειηθή αμηνιφγεζε είλαη 

αληηθεηκεληθή. 

 

Α. Να εθθξάζεηο ηελ άπνςή ζνπ γηα ην πόζν ζεκαληηθνί είλαη νη 

πην θάησ ηξόπνη αμηνιόγεζεο ζηα καζεκαηηθά, βάδνληαο ζε 

θύθιν ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό ζηελ θιίκαθα πνπ βξίζθεηαη δεμηά. 

 

Β. ηε ζηήιε Β λα ζεκεηώζεηο κε  ηνπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα ζνπ γηα ηα καζεκαηηθά 

(κπνξείο λα ζεκεηώζεηο πεξηζζόηεξεο από κία επηινγή). 

A B 
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1α. Γηαγψληζκα κε αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο 1 2 3 4  

1β. Γηαγψληζκα κε αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 1 2 3 4  

1γ. Γηαγψληζκα κε αζθήζεηο ζσζηφ-ιάζνο 1 2 3 4  

1δ. Γηαγψληζκα κε αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο 1 2 3 4  

1ε. Γηαγψληζκα κε θιεηζηνχ ηχπνπ αζθήζεηο 1 2 3 4  

1δ. Γηαγψληζκα κε αλνηθηνχ ηχπνπ αζθήζεηο 1 2 3 4  

2. πκκεηνρή ζηελ ηάμε 1 2 3 4  

3. Πνξηθφιην 1 2 3 4  

4. Καη‘ νίθνλ εξγαζία 1 2 3 4  

5. Πξφηδεθη 1 2 3 4  

6. Παξνπζίαζε εξγαζηψλ 1 2 3 4  

7. Δηεξν-αμηνιφγεζε (ν έλαο καζεηήο λα αμηνινγεί ηνλ άιινλ) 1 2 3 4  

8. Απηφ-αμηνιφγεζε 1 2 3 4  

9. Αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο 1 2 3 4  

10. Αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1 2 3 4  

11. Οκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1 2 3 4  

12. Άιιν (Γξάςε αθξηβψο ηε κέζνδν αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα ζνπ ζηα καζεκαηηθά): 
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Άμνλαο 2 – Υξήζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο 

α) ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

 Ση είδνπο έξγα ρξεζηκνπνηείηε ζπλήζσο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζαο; (αλνηρηνχ/ 

θιεηζηνχ ηχπνπ, θ.ιπ.) Πφζν έκπεηξν ζεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο ζηελ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ 

είδνπο έξγα; 

 Απφ πνηεο πεγέο παίξλεηε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο γηα λα κεηξήζεηε ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ; (ζρνιηθά βνεζήκαηα, δηαδίθηπν, ζρνιηθά εγρεηξίδηα) 

 Πξνεγνπκέλσο, αλαθέξαηε κεξηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο. Πνηεο απφ απηέο ζεσξείηε πην 

θαηάιιειεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα καζεκαηηθά;   

 Μπνξνχλ φιεο ην ίδην εχθνια λα εθαξκνζηνχλ; Πνηεο απφ απηέο ζεσξείηε πην εχθνιν λα 

εθαξκφδνληαη; Πνηεο απφ απηέο ζεσξείηε ιηγφηεξν εχθνιν λα εθαξκνζηνχλ; 

 Πηζηεχεηε φηη είλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θάζε 

θνξά; 

β) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

 ηαλ ζέιεηε λα εθαξκφζεηε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο γηα λα αμηνινγήζεηε ηνπο καζεηέο ζαο, 

κήπσο ππάξρνπλ νπνηνηδήπνηε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζαο γηα ηελ 

εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο; 

 Πφζν επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζαο γηα ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο 

νη πην θάησ παξάγνληεο; 

 

α) Σα πξνεγνχκελα δειηία πξνφδνπ 

β) Ζ ηξέρνπζα βαζκνινγία 

γ) Ζ ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηεο ηάμεο  

δ) Ο κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ησλ 

καζεκαηηθψλ  

ε) Ζ αλεπαξθήο γλψζε ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο  

ζη) Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε  

δ) Ο αλεπαξθήο ρξφλνο δηδαζθαιίαο  

ε) Σν ρακειφ καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ 

 

Άμνλαο 3 – Αλαηξνθνδόηεζε 

α) ηερληθέο γηα ηελ παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο 

 Αο ππνζέζνπκε φηη δίλεηε έλα έξγν πνιιαπιαζηαζκνχ θαη παίξλεηε ην πην θάησ 

απνηέιεζκα απφ δχν καζεηέο. 

 Ση είδνο αλαηξνθνδφηεζε ζα δψζεηε ζε απηνχο ηνπο καζεηέο (θαζψο ζπδεηάηε καδί ηνπο 

ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο) ψζηε λα είλαη δηακνξθσηηθή; 

 
 Τπάξρνπλ νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο (πξαθηηθέο δπζθνιίεο: έιιεηςε ρξφλνπ, αξηζκφο 

καζεηψλ..) πνπ ζαο εκπνδίδνπλ λα δψζεηε κηα απνηειεζκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε; 

 Ση ζεκαίλεη γηα εζάο απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ή απνηειεζκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε; 
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Αο δνύκε ην παξαθάησ ππνζεηηθό ζελάξην: 

Γχν καζεκαηηθνί δηδάζθνπλ ζπλαξηήζεηο ζηε Γ΄ γπκλαζίνπ. Ζ δηδαζθαιία ησλ ζπλαξηήζεσλ 

δηαξθεί 6 πεξηφδνπο. Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ πεξηφδσλ θαη νη δχν καζεκαηηθνί δίλνπλ 

ζηνπο καζεηέο ηνπο δηαθνξεηηθά έξγα ζπλαξηήζεσλ γηα λα ηα επηιχζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο. Καη νη δχν εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ λα μέξνπλ πφζν θαιά έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ 

έλλνηα ησλ ζπλαξηήζεσλ νη καζεηέο ηνπο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο Α δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα εμεγήζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο θαη λα 

πεξηγξάςνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζαλ γηα ηελ επίιπζε ησλ έξγσλ. Ο ίδηνο, ζηε 

ζπλέρεηα, θάλεη εξσηήζεηο θαη ζρφιηα ζρεηηθά κε ηηο ιχζεηο ησλ καζεηψλ. Εεηά αθφκα απφ 

ηνπο καζεηέο λα αληαιιάμνπλ ηηο ιχζεηο ηνπο κεηαμχ ηνπο θαη λα θάλνπλ ζρφιηα ζηηο ιχζεηο 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. ην ηέινο θάζε καζήκαηνο ν εθπαηδεπηηθφο ζπλνςίδεη φιεο ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηα θαη ρξεζηκνπνηεί απηά ηα ζρφιηα, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη ην 

επφκελν ηνπ κάζεκα. 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο Β θάλεη έλα κηθξφ δηαγψληζκα (πεξίπνπ 10 ιεπηά) κε έξγα ζπλαξηήζεσλ ζην 

ηέινο θάζε καζήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη πφζν θαιά έρνπλ θαηαλνήζεη νη καζεηέο ηνπ 

ηε ζπγθεθξηκέλε καζεκαηηθή γλψζε. Αθνχ δηνξζψζεη απηά ηα κηθξά δηαγσλίζκαηα, 

ρξεζηκνπνηεί ηνπο βαζκνχο απφ απηά γηα λα δψζεη έλαλ ηειηθφ βαζκφ ζηνπο καζεηέο κεηά ην 

ηέινο ησλ έμη πεξηφδσλ. 

ην ηέινο ησλ έμη πεξηφδσλ θαη νη δχν θαζεγεηέο θάλνπλ έλα ηειηθφ δηαγψληζκα γηα λα 

εμεηάζνπλ ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην ηη έρνπλ δηδαρζεί γηα ηηο ζπλαξηήζεηο. 

 Αθνινπζεί θάπνηνο απφ απηνχο ηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

ζηελ ηάμε ηνπ; 

 Πψο κπνξνχζε ν δεχηεξνο εθπαηδεπηηθφο λα αμηνπνηήζεη ηα κηθξά ηεζη, ψζηε λα ήηαλ 

δηακνξθσηηθή ε αμηνιφγεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί; 

 

 Να ζρνιηάζεηε ηελ αθόινπζε δήισζε ζρεηηθά κε ην πην πάλσ ζελάξην: (ηη ελλνεί 

απηή ε δήισζε) 

«Η δηαδηθαζία ηεο αλαηξνθνδόηεζεο είλαη ην ζεκείν έλαξμεο γηα ηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιόγεζε. Ωζηόζν δελ είλαη όιεο νη αλαηξνθνδνηήζεηο δηακνξθσηηθέο θαη επνκέλσο, 

δελ είλαη όιεο απνηειεζκαηηθέο.»  

β) νθέιε γηα ηνπο καζεηέο 

 Πψο κπνξνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο λα σθειήζνπλ ηνπο καζεηέο;  

γ) νθέιε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

 Πψο κπνξνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο λα σθειήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο; / 

Πψο κπνξνχλ λα ηνπο θαλνχλ ρξήζηκα; 

 

Άμνλαο 4 – Οθέιε από ηελ αμηνιόγεζε 

α) νθέιε ηεο αμηνιόγεζεο ζηε κάζεζε ησλ καζεηώλ 

 Πψο πηζηεχεηε φηη επσθειείηαη ν καζεηήο απφ ηελ αμηνιφγεζε; 

 

β) νθέιε ηεο αμηνιόγεζεο ζηελ πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

 Θα ζαο δηαβάζσ αθφκα κία δήισζε ηνπ Αιέμε θαη ζα ήζεια λα ηε ζρνιηάζεηε: «Θεσξψ 

φηη ε αμηνιφγεζε είλαη κία δηαδηθαζία πνπ πξνθαιεί άγρνο ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Οη καζεηέο αηζζάλνληαη άγρνο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί επηβαξχλνληαη κε επηπξφζζεην θφξην εξγαζίαο δηφηη ζα πξέπεη λα 

δηνξζψζνπλ φιεο απηέο ηηο αμηνινγήζεηο θαη λα δψζνπλ βαζκνχο ζηνπο καζεηέο.» 

o πκθσλείηε κε ηελ άπνςε ηνπ Αιέμε; Γηαηί; 
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 Πηζηεχεηο φηη ε αμηνιφγεζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ; 

 Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ είλαη ζεκαληηθά; Πψο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκεχζνπλ; Πνηα είλαη ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ καζεηψλ; 

 

Άμνλαο 5 – πκκεηνρή ζηελ αμηνιόγεζε 

α) απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ 

 «Έλαο εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο κία ιίζηα απφ ζσζηέο απαληήζεηο γηα λα 

αμηνινγήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Μφιηο ηειεηψζνπλ, νη καζεηέο θάλνπλ ηελ αμηνιφγεζε θαη 

παξαδίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ». 

o Πψο θξίλεηε απηήλ ηελ ηερληθή; 

o (ηελ πεξίπησζε πνπ δηαθσλεί...) Πψο ζα ηξνπνπνηνχζαηε απηή ηελ ηερληθή ψζηε 

λα γίλεη δηακνξθσηηθή; 

 Πξνζπαζείηε λα εκπιέθεηε ηνπο καζεηέο ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο; 

 Με πνην ηξφπν πξνζπαζείηε λα ην πεηχρεηε απηφ; / Ση ηερληθέο ρξεζηκνπνηείηε γηα λα ην 

πεηχρεηε απηφ; 

 Πηζηεχεηε φηη ε κέζνδνο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζα κπνξνχζε λα είλαη βνεζεηηθή ζηε 

κάζεζε ησλ καζεηψλ; 

β) εηεξν-αμηνιόγεζε 

 Ο εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ αηνκηθά γηα ηελ επίιπζε ελφο 

καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο. Μεηά δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ κε ηνλ δηπιαλφ 

ηνπο γηα λα δνπλ ν έλαο ηε ιχζε ηνπ άιινπ θαη λα επηιέμνπλ ηελ θαιχηεξε γηα λα ηελ 

παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε. Κάζε δεπγάξη πξέπεη λα επηιέμεη κία ιχζε θαη λα ηελ 

παξνπζηάζεη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

o Θεσξείηε φηη απηή ε ηερληθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηιακβάλεη εηεξν-αμηνιφγεζε; 

Αλ λαη, κε πνην ηξφπν; Αλ φρη, πψο ζα ηε δηαθνξνπνηνχζαηε ψζηε λα εκπιέθεη κε 

θαιχηεξν ηξφπν ηνπο καζεηέο ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε ή/θαη εηεξν-αμηνιφγεζε; 

 ηελ ηάμε ζαο, πξνζπαζείηε λα εκπιέθεηε ηνπο καζεηέο ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-

αμηνιφγεζεο; 

 Με πνην ηξφπν ην θάλεηε απηφ; Πψο ην πεηπραίλεηε; Ση ηερληθέο ρξεζηκνπνηείηε γηα λα ην 

πεηχρεηε; 

γ) γνλείο 

 Πηζηεχεηε φηη νη γνλείο ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

ζηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο; 

 Αλ λαη, κε πνην ηξφπν ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί απηφ; 

 

Άμνλαο 6- Μαζεκαηηθά ιάζε 

Μαζεκαηηθά ιάζε 

 Πνηνη πηζηεχεηε είλαη νη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ νη καζεηέο θάλνπλ ιάζε ζηα καζεκαηηθά; 

Απφ πνηεο αηηίεο ζεσξείηε φηη πξνέξρεηαη ην καζεκαηηθφ ιάζνο γεληθφηεξα; 

 Πψο πηζηεχεηε φηη κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε έλαλ καζεηή ν νπνίνο έρεη κηα παξαλφεζε ή 

θάλεη έλα ζνβαξφ ιάζνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε καζεκαηηθή έλλνηα;  

 

Να ζεκεηώζεηε ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηε/δηαθσλείηε 

ζρεηηθά κε ηνλ βαζκό πνπ ζεσξείηε όηη ηα καζεκαηηθά ιάζε 

πξνέξρνληαη από ηνπο πην θάησ ιόγνπο. 
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13. Σα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε καζεκαηηθήο γλψζεο.  1 2 3 4 

14. Σα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ην θείκελν, ηε δηαηχπσζε ησλ καζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ.  
1 2 3 4 

15. Σα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο κειεηνχλ θαη 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ηα καζεκαηηθά.  
1 2 3 4 

16. Σα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο 

ησλ καζεηψλ γηα ηα καζεκαηηθά.  
1 2 3 4 

17. Σα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ.  1 2 3 4 

18. Σα ιάζε ζρεηίδνληαη κε αθαηάιιεινπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ.  
1 2 3 4 

19. Σα ιάζε ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηνξηζκέλεο  καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο 

ησλ καζεηψλ. 
1 2 3 4 

20. Σα ιάζε νθείινληαη ζηε ιάζνο ή ειιηπή πξνυπάξρνπζα γλψζε γηα 

κηα καζεκαηηθή έλλνηα.     
1 2 3 4 

21. Σα ιάζε νθείινληαη ζε κηα πξνεγνχκελε, νξζά θαηαθηεκέλε 

γλψζε, ε νπνία είλαη αθαηάιιειε γηα κηα λέα θαηάζηαζε.  
1 2 3 4 

22. Σα ιάζε νθείινληαη ζηε ζχγρπζε κεηαμχ ηεο θαηάιιειεο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο καζεκαηηθήο εξγαζίαο,  

κε κηα πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε πνπ δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.    

1 2 3 4 

23. Σα ιάζε νθείινληαη ζην φηη νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ρσξίο λα ηηο 

εμεηάζνπλ.   

1 2 3 4 

24. Σα ιάζε νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη δίλεηαη αθαηάιιειε εξψηεζε, 

ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. 
1 2 3 4 

 

Άμνλαο 7 – Βειηίσζε ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

α) επηκόξθσζε/θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθώλ 

 Έρεηε παξαθνινπζήζεη νπνηνδήπνηε εξγαζηήξην ή ζεκηλάξην ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο 

αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε; 

 Αλ λαη, πφηε ήηαλ ην ηειεπηαίν εξγαζηήξην πνπ παξαθνινπζήζαηε ζρεηηθά κε ηηο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο; 

 Πφζν ρξήζηκα ήηαλ απηά ηα εξγαζηήξηα; 

 Θα ζέιαηε λα παξαθνινπζήζεηε νπνηνδήπνηε άιιν εξγαζηήξην ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ζην κέιινλ; 

 Αλ λαη.. απφ απηφλ ηνλ θαηάινγν ζεκάησλ, πνηα ζέκαηα ζα ζαο ελδηέθεξαλ λα 

παξαθνινπζήζεηε; 

 Τπάξρεη θάηη πνπ ζα ζέιαηε λα ζρνιηάζεηε ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηξήζνπλ ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ; 

 

ε κηα κειινληηθή πηζαλόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εξγαζηεξίσλ/επηκνξθώζεσλ, 

πνην/α από ηα αθόινπζα ζέκαηα ζα ζέιαηε λα παξαθνινπζήζεηε; 

17. Μέζνδνη αμηνιφγεζεο γηα ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ.  

18. Δλζάξξπλζε ησλ καζεηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

γίλνληαη ζηελ ηάμε. 
 

19. Δθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο.  

20. Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο.  
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21. Υξήζε ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ.   

22. Υξήζε ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

καζεηψλ. 
 

23. Υξήζε ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα δηδάζθνπλ πην απνηειεζκαηηθά. 
 

24. Σερληθέο δηαηχπσζεο θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ.   

25. Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ παξαλνήζεσλ ησλ καζεηψλ.  

26. Αλαηξνθνδφηεζε σο κνξθή ζρνιηαζκνχ θαη φρη σο κνξθή βαζκνιφγεζεο 

ησλ καζεηψλ.  
 

27. Πξνθνξηθή Αλαηξνθνδφηεζε.   

28. Κνηλνπνίεζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ζηνπο καζεηέο.   

29. Δηεξν-αμηνιφγεζε καζεηψλ.  

30. Απηφ-αμηνιφγεζε καζεηψλ.  

31. Άιιν ζέκα (παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην ζέκα):  

 
 

32. Γε ζα ήζεια λα ζπκκεηάζρσ ζε νπνηνδήπνηε εξγαζηήξην ή επηκφξθσζε.  

 

ΔΝΑΡΗΑ 

 

ελάξην 1 

Υξήζε ηνπ ιάζνπο 

Γχν εθπαηδεπηηθνί εληνπίδνπλ δχν καζεηέο, νη νπνίνη έδσζαλ ιαλζαζκέλε απάληεζε ζε έλα 

καζεκαηηθφ έξγν. Να δηαβάζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαη ηα ζρφιηα πνπ έθαλαλ ζηνπο 

καζεηέο ηνπο θαη λα εθθξάζεηε ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξνχλ. 

Δθπαηδεπηηθόο Α 

Απαηηψ λα ειέγμεηε μαλά ηε ιχζε ζαο, δηφηη ζίγνπξα απηή δελ είλαη ε δεηνχκελε ιχζε. Κάηη 

δελ πάεη θαιά εδψ. Θα πξέπεη λα ειέγμεηε ηνπο ηχπνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε. Θα πξέπεη λα 

ζθέθηεζηε πην πξνζεθηηθά φηαλ επηιέγεηε ηχπνπο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε. Θα πξέπεη λα 

δηαβάζεηε ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ θάζε καζήκαηνο πην πξνζεθηηθά. 

Δθπαηδεπηηθόο Β 

Ννκίδσ φηη ζα ππάξρεη κηα αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηεο ιχζεο ζαο θαη ηεο επηδησθφκελεο ιχζεο. 

Δηζεγνχκαη λα δείηε πην πξνζεθηηθά ηνπο ηχπνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε θαη λα μαλαζθεθηείηε 

θαηά πφζν είλαη θαηάιιεινη. Θα ήηαλ επίζεο ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζσ ηελ αληίδξαζή ζαο 

φηαλ ζα ζπγθξίλεηε θαη ζα ζπδεηήζεηε ηε ιχζε ζαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 

Ση ελαιιαθηηθέο εξσηήζεηο ζα κπνξνύζαηε λα παξέρεηε ώζηε λα εληζρύζεηε ηα 

εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηώλ θαη λα απνθύγεηε ηελ ελίζρπζε ηεο εμνπζίαο ζνπ ή ησλ 

εμσηεξηθώλ αληακνηβώλ; 

 

ελάξην 2 

Οπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ παίξλεη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζην 

έξγν παξά ζηνλ καζεηή. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα κάζεκα ειιεληθψλ, αληί λα πεη «Είζαι πολύ 

καλός ζσγγραθέας», ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ρξεζηκνπνηεί πςειήο πνηφηεηαο δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε ζα πεη «Χρεζιμοποίεζες πολύ αποηελεζμαηικά ηις μεηαβάζεις ζηο μεζαίο 

ημήμα ηοσ κειμένοσ ζοσ. Δες αν μπορείς να κάνεις ηο ίδιο και ζηο ηελεσηαίο ημήμα ηοσ 

κειμένοσ ζοσ.»  

 

 ηελ πεξίπησζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ, ηη ζα ήηαλ θαιχηεξν λα πνχκε αληί λα 

πνχκε «είζαη θαιφο ιχηεο πξνβιεκάησλ»; 
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ελάξην 3 

Σν παξαθάησ ππνζεηηθφ ζελάξην πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο αληηδξάζεηο ζε κηα αλαξηεκέλε 

αλαθνίλσζε γηα ηελ εθαξκνγή ελφο λένπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεηαη γηα λα 

πξνσζήζεη κία εζληθή πνιηηηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο παηδείαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε 

ηελ αμηνιφγεζε.  

 

Α: Γείηε! Σν κφλν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη είλαη λα καο ειέγρνπλ. Πψο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηαγσλίζκαηα γηα λα απνθαζίζνπλ αλ είκαζηε θαινί εθπαηδεπηηθνί ή φρη; 

Πνηα είλαη ε Έλσζε πνπ καο πξνζηαηεχεη; 

 

Β: Γηαηί αλεζπρείηε; Σα δηαγσλίζκαηα ππάξρνπλ γηα λα δνχκε αλ νη καζεηέο είλαη θαινί ζηε 

ζρνιηθή εξγαζία. Σα παηδηά καο πεηπραίλνπλ εάλ κειεηνχλ θαη εμαζθνχληαη ζε απηά πνπ ηνπο 

δηδάζθνπκε. Αλ δελ ην θάλνπλ, ηφηε είλαη δηθφ ηνπο θηαίμηκν πνπ δελ θαηάθεξαλ λα 

πεηχρνπλ, φρη δηθφ καο. Καλέλαο δελ κπνξεί λα καο θαηεγνξήζεη γηα απνηειέζκαηα ησλ 

παηδηψλ καο.  

 

Γ: Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη, αιιά μέξεηε ηη λα θάλεηε, έηζη δελ είλαη; Αλ ζαο πείζνπλ λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεηε, απιά ζα ην θάλεηε, ζα γξάςεηε ηα απνηειέζκαηα θαη ζα ην μεράζεηε θαη ζα 

ζπλερίζεηε λα θάλεηε απηά πνπ θάλεηε πάληα. Μεηά απφ φια απηά είκαζηε θαινί 

εθπαηδεπηηθνί. Γλσξίδνπκε ηη αξέζεη ζηα παηδηά καο θαη ηη ρξεηάδνληαη. Γελ ρξεηαδφκαζηε 

νπνηαδήπνηε δηαγσλίζκαηα γηα λα καο βνεζήζνπλ λα θάλνπκε κηα θαιή δνπιεηά! 

 

Γ: Λνηπφλ, ηηο έρσ δεη θαη λνκίδσ φηη νη εθζέζεηο απηέο ζα καο βνεζήζνπλ λα θάλνπκε ηε 

δνπιεηά καο θαιχηεξα. Τπάξρνπλ φια ηα είδε πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο εθζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο επηηπρίαο ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα δνπιέςνπκε κε ηα παηδηά, πνηεο 

είλαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηη έρεη ήδε θαηαθηεζεί. νπ δίλεη φια ηα είδε θαιψλ ηδεψλ 

ζρεηηθά κε ην απφ πνχ λα μεθηλήζεηο θαη πνηνο ρξεηάδεηαη ηη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σέζζεξηο θύξηεο αληηιήςεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε: 

1. Ζ αμηνιφγεζε ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο ηνπ καζεηή θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

2. Ζ αμηνιφγεζε θαζηζηά ηνπο καζεηέο ππεχζπλνπο γηα ηε κάζεζή ηνπο. 

3. Ζ αμηνιφγεζε αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

4. Ζ αμηνιφγεζε είλαη άζρεηε κε ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη απαληήζεηο ζνπ δείρλνπλ φηη είζαη πνιχ θαιφο ιχηεο πξνβιεκάησλ. Υξεζηκνπνίεζεο ζρεηηθά 

ζεσξήκαηα γηα λα βξεηο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζρεκαηηθψλ κνλάδσλ ηνπ δνζκέλνπ ζρήκαηνο θαη 

εθηέιεζεο ζσζηά ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζκνχο πνπ απαηηνχληαλ κεηά ηε ρξήζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζεο. Γεο αλ κπνξείο λα θάλεηο ην ίδην ζην ηειεπηαίν έξγν ηνπ 

δηαγσλίζκαηνο, ζην νπνίν ε ιχζε ζνπ πεξηέρεη νξηζκέλα ιάζε.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6 – Οδεγόο ζπλέληεπμεο ΜΑΘΖΣΧΝ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ 

παξεκβάζεσλ 
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Οδεγόο ζπλέληεπμεο ΜΑΘΖΣΧΝ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ παξεκβάζεσλ 

 

Γεηα ζνπ… εγψ είκαη ε Γψξα. Δζέλα πψο ζε ιέλε; … θαη απφ πνην ηκήκα έξρεζαη;  

Χξαία… Υ καδί ζα θάλνπκε κηα κηθξή ζπδήηεζε γηα ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. Δίζαη 

έηνηκνο/ε λα αξρίζνπκε; 

 

Δηζαγσγηθά  

1. Μπνξείο λα κνπ πεξηγξάςεηο πψο γίλεηαη ζπλήζσο ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ 

ηάμε ζνπ; Με δπν ιφγηα: πψο μεθηλά; Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ; (εξσηήζεηο-απαληήζεηο), 

ηη θάλνπλ νη καζεηέο; Ση θάλεη ε θαζεγήηξηα; 

 

2. Θα ήζεια λα θέξεηο ζην κπαιφ ζνπ ηελ ηειεπηαία αμηνιφγεζε πνπ έγηλε ζηελ ηάμε ζνπ 

ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. 

 Θπκάζαη πφηε έγηλε; Πνηα καζεκαηηθή έλλνηα εμεηαδφηαλ; 

 Πψο πξαγκαηνπνηήζεθε απηή ε αμηνιφγεζε; Με πνηνλ ηξφπν; (έπξεπε λα γξάςεηε θάηη; 

Ήηαλ κηα πξνθνξηθή εξψηεζε πνπ έπξεπε λα ηελ απαληήζεηε πξνθνξηθά;) 

 Πηζηεχεηο φηη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο αμηνιφγεζεο ζε βνήζεζαλ λα βειηηψζεηο ηνλ 

εαπηφ ζνπ ζπγθεθξηκέλν καζεκαηηθφ πεξηερφκελν πνπ εμεηαδφηαλ; Να εμεγήζεηο γηαηί 

θαη πψο; 

 νπ αξέζεη/Δίλαη βνεζεηηθφο ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ή ζα πξνηηκνχζεο 

θάπνηνλ άιινλ; Μπνξείο λα κνπ πξνηείλεηο έλαλ ηξφπν πνπ ζα ήζειεο λα ζε αμηνινγεί 

ε θαζεγήηξηά ζνπ ζηα καζεκαηηθά; 

 Ο/Ζ θαζεγεηήο/ηξηα ζνπ ρξεζηκνπνηεί κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν πνπ αλέθεξεο 

πξνεγνπκέλσο γηα λα ζαο αμηνινγήζεη; 

o Αλ φρη, ηη άιιεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηεί ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα ζνπ 

γηα λα αμηνινγήζεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ζνπ ζε κηα καζεκαηηθή 

έλλνηα; 

 Πφζν ζπρλά αμηνινγείζαη ζηα καζεκαηηθά; Γειαδή πφηε; (πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή 

κεηά ηε δηδαζθαιία ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο) 

 

Αλαηξνθνδόηεζε 

Δθπαηδεπηηθό πξνο καζεηή 

3. ε πνηα κνξθή ζαο δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα  απφ ηελ αμηνιφγεζε ζαο; (βαζκνί, ζρφιηα, 

έιεγρνο, εηζεγήζεηο, γίλεηαη ζπδήηεζε..)/ Πηζηεχεηο είλαη ζεκαληηθφ ηα απνηειέζκαηα λα 

δίλνληαη ζε δηαθνξεηηθή κνξθή; 

4. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θαζεγήηξηα ζαο ζα ζαο δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ζαο είλαη ίδηνο ζε φινπο ηνπο καζεηέο; [Σν είδνο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

πνπ δίλεη ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα ζνπ (θαη ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί) είλαη 

ίδηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ζνπ;] 

5. Ζ θαζεγήηξηά ζαο γξάθεη ζε φινπο ζρφιηα γηα ηελ εξγαζία ηνπο; Γίλεη πιεξνθνξίεο ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο; [Ζ πνζφηεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ 

δίλεη ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα ζνπ (θαη ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί) είλαη ίδηα ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ζνπ;]/ Πηζηεχεηο είλαη ζεκαληηθφ/βνεζεηηθφ λα γξάθεη 

ζρφιηα γηα ηελ εξγαζία ζαο; 

6. Μεηά απφ κία αμηνιφγεζε, ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα ζνπ ζπδεηά καδί ζνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο; νχ εμεγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο; 

 Ση πεξηέρνπλ ηα ζρφιηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζνπ θάλεη ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα ζνπ ζηελ 

εξγαζία ζνπ; Γηα παξάδεηγκα, θάλεη ζρφιηα κφλν γηα ηα ιάζε ζνπ; 
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7. Ση είδνπο ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηεί ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα ζνπ γηα λα επηβεβαησζεί φηη 

θαηαιαβαίλεηο κηα καζεκαηηθή έλλνηα; 

8. Ζ κέζνδνο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα ζνπ είλαη ίδηα ζε φινπο 

ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ζνπ; (Π.ρ. θάλνπλ φινη δηαγψληζκα; Απηναμηνιφγεζε; 

Δηεξναμηνιφγεζε;) 

 

 

Μεηαμύ καζεηώλ- εηεξν-αμηνιόγεζε 

9. Ο/Ζ θαζεγεηήο/ηξηα ζνπ, ζαο δίλεη ηελ επθαηξία λα αμηνινγήζεηε ηηο εξγαζίεο ή ηα 

δηαγσλίζκαηα ησλ ζπκκαζεηψλ ζαο; 

 Πηζηεχεηο φηη απηφο ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ζαο βνεζά ή έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο; (λα 

θαηαλνήζεηε ηα ιάζε ζαο; Να βειηησζείηε; Θα ζέιαηε λα ρξεζηκνπνηεί απηφλ ηνλ 

ηξφπν ε θαζεγήηξηά ζαο;) 

10. Δκπηζηεχεζαη ηελ άπνςε φισλ ησλ καζεηψλ ή κεξηθψλ απφ απηνχο; Αθνχ εκπηζηεχεζαη 

κεξηθνχο απφ απηνχο; Πνηνπο εκπηζηεχεζαη θαη πνηνπο φρη; 

 

Μαζεηή πξνο εθπαηδεπηηθό 

11. Ζ θαζεγήηξηά ζαο, ζαο δήηεζε πνηέ λα ηελ αμηνινγήζεηε; Γειαδή, λα ηεο θάλεηε θάπνηα 

ζρφιηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ θάλεη ην κάζεκα;  

 Να ηεο πείηε ηη θαηαιάβαηε θαη ηη φρη απφ ην κάζεκα; Αλ θαηαιάβαηε ηελ έλλνηα ή φρη; 

 Πηζηεχεηο φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ηεο θάλεηε θάπνηα ζρφιηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ θάλεη ην 

κάζεκα;  

 

Απηό-αμηνιόγεζε 

12. νπ δεηήζεθε πνηέ λα αμηνινγήζεηο κφλνο ζνπ ην δηαγψληζκα ή ηελ εξγαζία ζνπ; 

13. Πηζηεχεηο φηη ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη απηφ-αμηνιφγεζε; 

14. ηαλ ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα δηνξζψζεη ηελ εξγαζία ζνπ, κπνξείο λα εληνπίζεηο ηα δπλαηά 

ζνπ ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ζνπ; Πψο; 

 ηαλ εληνπίζεηο ηα δπλαηά ζνπ ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ζνπ, πψο απηφ επεξεάδεη ηε 

κειινληηθή ζνπ εξγαζία ζηα καζεκαηηθά; (π.ρ. θίλεηξν, πξνζπάζεηα, πξαθηηθέο 

κειέηεο, ζπκκεηνρή, δεηάο πεξηζζφηεξε βνήζεηα απφ ηνλ θαζεγεηή, θ.ιπ.) 

 

Υξήζε ησλ ιαζώλ 

α. Μαζεηέο 

15. ηαλ ν θαζεγεηήο ζνπ, ζνχ επηζεκάλεη έλα καζεκαηηθφ ιάζνο, ηη θάλεηο γηα λα 

αληηκεησπίζεηο απηή ηε δπζθνιία; 

16. Πξνηηκάο λα ιχλεηο κφλνο ζνπ ηα ιάζε ζνπ ή ζηνλ πίλαθα απφ ηνλ θαζεγεηή ζνπ ή απφ 

άιινπο ζπκκαζεηέο ζνπ; Ση είλαη πην βνεζεηηθφ; 

17. ηαλ θάπνηνο καζεηήο θάλεη έλα ιάζνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ε θαζεγήηξηά 

ζνπ ην εμεγεί κφλν ζε απηφλ ηνλ καζεηή ή ην εμεγεί ζε φινπο; 

 Μήπσο ηπραίλεη λα δεηήζεη απφ εζάο λα εμεγήζεηε ζηνλ ζπκκαζεηή ζαο ην ιάζνο ηνπ;  

 

β. Δθπαηδεπηηθόο  

18. ηαλ κεξηθνί καζεηέο θάλνπλ ιάζε ζε έλα δηαγψληζκα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν είδνο 

αμηνιφγεζεο, ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα ζνπ επαλαιακβάλεη ην κάζεκα; 

 Αλ λαη, ηη αιιάδεη ζην λέν ηνπ κάζεκα; (ηερληθέο/ηη ηερληθέο ρξεζηκνπνηεί; , έξγα, 

αλαηξνθνδφηεζε, δει. ηα ζρφιηα κε ηα νπνία ζαο εμεγεί ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζαο 

ζεκεία) 
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 Αλ φρη, πψο βνεζά ηνπο καζεηέο πνπ έθαλαλ ιάζε; 

19. Ο/Ζ θαζεγεηήο/ηξηα ζνπ ζπδεηά καδί ζνπ ηα ιάζε ζνπ γηα λα ζε βνεζήζεη λα ηα 

θαηαιάβεηο κεηά απφ κία αμηνιφγεζε; 

20. Γηα πνηνλ ιφγν πηζηεχεηο φηη έλαο καζεηήο θάλεη ιάζε ζηα καζεκαηηθά; Αλ ζνπ έιεγα λα 

κνπ πεηο πνηνο θηαίεη; Ο θαζεγεηήο ή ν καζεηήο..; 

 

Δπίγλσζε ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο/ επηηπρίαο 
21. Γλσξίδεηο πάληνηε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο ζαο;  

 Αλ λαη, νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο επεξεάδνπλ ηελ απφδνζή ζνπ ζηελ αμηνιφγεζε; Αλ 

λαη, κε πνην ηξφπν ζε επεξεάδνπλ; 

 Αλ φρη, ζα πξνηηκνχζεο λα γλσξίδεηο ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο; ε ηη ζε βνεζά ην 

λα γλσξίδεηο ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο;  

 Δπνκέλσο, πηζηεχεηο φηη είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδεηο ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο ή ζα 

πξνηηκνχζεο λα κελ ηνπο γλσξίδεηο; 

22. Γλσξίδεηο πάληνηε ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα ζνπ ζε αμηνινγεί; 

 Αλ λαη, απηά ηα θξηηήξηα επεξεάδνπλ ηελ απφδνζή ζνπ ζηελ αμηνιφγεζε; Αλ λαη, κε 

πνην ηξφπν ζε επεξεάδνπλ; 

 Αλ φρη, ζα πξνηηκνχζεο λα γλσξίδεηο ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα ζε αμηνινγήζεη ε 

θαζεγήηξηά ζνπ; ε ηη ζε βνεζά απηφ; 

 Δπνκέλσο, πηζηεχεηο φηη είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδεηο ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο ζαο 

ή ζα πξνηηκνχζεο λα κελ ηα γλσξίδεηο; 

 

Σειηθή αμηνιόγεζε-βαζκνί/ Πξνζδηνξηζκόο επηηπρίαο  

23. Ζ Μαξία πήξε 75/100 ζε έλα δηαγψληζκα γεσκεηξίαο. Πηζηεχεηο φηη έρεη θαηαλνήζεη θαιά 

ηε γεσκεηξία; Ναη ή φρη; Γηαηί; 

24. ε κία αμηνιφγεζε ζηελ άιγεβξα, ν Αιέμεο πήξε 95/100, ν Υξίζηνο 55/100, ε Άληξε 

73/100 θαη ε Διέλε 100/100. 

 Μπνξείο λα κνπ πεηο πνηνο απφ απηνχο έρεη θαηαιάβεη θαιχηεξα ηελ άιγεβξα; 

 Ζ επηηπρία ζε έλα δηαγψληζκα ζπλδέεηαη πάληνηε κε ηελ θαηαλφεζε;  

 

ύγθξηζε κεηαμύ καζεηώλ (ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο εξσηήζεηο) 

25. Με βάζε ηνπο πην πάλσ βαζκνχο, πνηνο απφ απηνχο ηνπο καζεηέο θαίλεηαη λα είλαη ν 

θαιχηεξνο ζηελ άιγεβξα; 

26. Υξεηάδεηαη λα μέξεηο ηνπο βαζκνχο ησλ ζπκκαζεηψλ ζνπ γηα λα απνθαζίζεηο θαηά πφζν 

πέηπρεο ζηελ αμηνιφγεζε; Γηαηί; 

 

 ε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν ν δάζθαινο δεηά απφ ηα παηδηά λα ιχζνπλ ηνλ πην θάησ 

πνιιαπιαζηαζκφ: 2515= 

 

 

Έλαο καζεηήο δίλεη ηελ εμήο απάληεζε: 

 

 

 

 

27. ηαλ ν δάζθαινο δεηά απφ ηνλ καζεηή λα εμεγήζεη γηαηί έρεη γξάςεη ην ςεθίν 5 (απφ ηνλ 

αξηζκφ 25) θάησ απφ ην ςεθίν 2 (απφ ηνλ αξηζκφ 125) θαη ην ςεθίν 2 (απφ ηνλ αξηζκφ 

25) θάησ απφ ην ςεθίν 1 (απφ ηνλ αξηζκφ 125) δελ κπνξνχζε λα δψζεη κία απάληεζε. 
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Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο έιπζε ζσζηά ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, 

κπνξείο λα πεηο φηη έρεη κάζεη λα εθηειεί πνιιαπιαζηαζκνχο; 

 Πφηε πηζηεχεηο φηη έρεηο πεηχρεη ζηα καζεκαηηθά; 

28. Θπκάζαη θαζφινπ ηηο πξνεγνχκελεο ζρνιηθέο ρξνληέο κε πνηνλ ηξφπν ζε αμηνινγνχζαλ νη 

θαζεγεηέο ζνπ; 

29. Γηα πνην ιφγν πηζηεχεηο φηη ζαο αμηνινγνχλ νη θαζεγεηέο ζαο; ε ηη κπνξεί λα ρξεζηκεχεη 

ε αμηνιφγεζε; Γηα ζέλα; Γηα ηελ θαζεγήηξηα ζνπ; Γηα ηνπο γνλείο ζνπ; (θνπόο ηεο 

αμηνιόγεζεο) 

 

Οη πην θάησ ζπκβνπιέο δόζεθαλ ζε θαζεγεηέο ησλ καζεκαηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ, 

ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζνύλ όηαλ αμηνινγνύλ ηνπο καζεηέο 

ηνπο. 

Να ζρνιηάζεηο απηέο ηηο ζπκβνπιέο, εθθξάδνληαο θάζε θνξά θαηά πόζν ζπκθσλείο ή όρη. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαθσλείο, λα δώζεηο κία ελαιιαθηηθή ζπκβνπιή ή έλα ζρεηηθό 

παξάδεηγκα. 

 

1. Don‘t give students any written feedback. 

(Οη θαζεγεηέο δελ πξέπεη λα δίλνπλ νπνηαδήπνηε γξαπηά ζρόιηα ζηνπο καζεηέο γηα 

ηελ πξόνδν ηνπο ή ηα ιάζε ηνπο ζε κηα εξγαζία ή ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία) 

 

2. Don‘t be tempted to include self-assessment elements.  

(Οη θαζεγεηέο δελ πξέπεη λα δεηνύλ από ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ απηό-αμηνιόγεζε) 

 

3. Don‘t get students peer-assessing each other‘s work.  

(Οη θαζεγεηέο δελ πξέπεη λα δεηνύλ από ηνπο καζεηέο λα αμηνινγνύλ ν έλαο ηελ 

εξγαζία ηνπ άιινπ) 

 

4. Don‘t get into discussions with a class about how they will be assessed.  

(Οη θαζεγεηέο δελ πξέπεη λα ζπδεηνύλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο πώο ζα γίλεη ε 

αμηνιόγεζε) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7 – Οδεγόο ζπλέληεπμεο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ 
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Οδεγόο ζπλέληεπμεο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ 

 

Μεηά ηα πξψηα εηζαγσγηθά (φλνκα, ηκήκαηα ζηα νπνία δηδάζθεη ε εθπαηδεπηηθφο), ζα 

αθνινπζήζνπλ εξσηήζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο κε ηηο νπνίεο ήξζαλ ζε επαθή. ηηο εξσηήζεηο, ζα δνζεί έκθαζε ζηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ ηερληθψλ, ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζηελ εθαξκνγή θάζε ηερληθήο. Έκθαζε ζα δνζεί επίζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαηά 

ηελ εθαξκνγή θάζε ηερληθήο (ελδηαθέξνλ, αδηαθνξία, ζπλεξγαζία, αληηδξάζεηο). 

 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο γηα θάζε ηερληθή είλαη νη εμήο: 

 

Φώηα ηξνραίαο (Απηό-αμηνιόγεζε θαη Αλαηξνθνδόηεζε πξνο θαη από ηελ θαζεγήηξηα) 

Καηαξράο, ζε απηά ηα καζήκαηα ρξεζηκνπνηνχζαηε ηηο θάξηεο θφθθηλν-πνξηνθαιί-πξάζηλν. 

Σα θψηα ηξνραίαο δειαδή. Απηή ε ηερληθή πψο ζνπ θάλεθε; Απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ 

πψο ζνπ θάλεθε; Ήηαλ ελδηαθέξνπζα ηερληθή ή έδεημαλ λα ηελ βαξηνχληαη; Βνήζεζε ζην 

κάζεκα ή δελ είρε δηαθνξά πηζηεχεηο ε ρξήζε ησλ θαξηψλ; Τπήξμαλ δπζθνιίεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο; Λεηηνπξγεί ζην ηκήκα Υ; Θα ηελ ζπλέρηδεο ή ζα 

ζηακαηνχζεο απηή ηελ ηερληθή;  

 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

Σψξα, φζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ 

θξηηεξίσλ επηηπρίαο. Πψο ζνπ θάλεθε ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή; Λεηηνπξγεί ζην ηκήκα Υ; 

Βνεζά ηνπο καζεηέο ζνπ ή φρη; Οη καζεηέο πψο ζνπ θάλεθαλ; Βαξέζεθαλ φηαλ εμεγνχζαηε 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ή ην βξήθαλ ελδηαθέξνλ;  Δίλαη εχθνιν ή δχζθνιν λα 

γίλεηαη απηή ε ηερληθή ζην ηκήκα Υ; Θα ζπλέρηδεο ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζην Υ ηκήκα ή 

ζα ηε ζηακαηνχζεο;  

 

Κάξηεο εμόδνπ (Απηό-αμηνιόγεζε θαη Αλαηξνθνδόηεζε πξνο θαη από ηελ θαζεγήηξηα) 

Μεηά θάλαηε ην κάζεκα ζαο θαλνληθά θαη ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, νη καζεηέο 

ζπκπιήξσλαλ κία θάξηα εμφδνπ. Πψο ζνπ θάλεθε απηή ε ηερληθή; Οη καζεηέο πψο 

αληηκεηψπηζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή; Έδεημαλ λα βαξηνχληαη; Βνεζά ή δελ βνεζά ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή; Πψο βνεζά; Θεσξείο φηη είλαη ράζηκν ρξφλνπ; Δίλαη δχζθνιν λα 

γίλεηαη απηφ ζην ηκήκα Υ; ρη ζην ηέινο θάζε καζήκαηνο. Ίζσο ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ. 

Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη; Θα ζπλέρηδεο ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζην Υ ηκήκα ή ζα ηε 

ζηακαηνχζεο;  

 

Δηεξν-αμηνιόγεζε (Αλαηξνθνδόηεζε/Υεηξηζκόο ιάζνπο κεηαμύ καζεηώλ) 

ην επφκελν κάζεκα θάλαηε πάληα ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ. Απηή ή ηερληθή 

πψο δνχιεςε ζηελ ηάμε ζνπ; Γπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο; Αληηδξάζεηο απφ ηνπο 

καζεηέο; πλεξγάδνληαη ή ππάξρεη δπζθνιία ζε απηφ; Γείρλνπλ λα βαξηνχληαη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή; Βνεζά ή φρη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή; Πψο βνεζά; Μπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζην ηκήκα Υ; Απφ ζέκα ρξφλνπ ή επηπέδνπ ησλ καζεηψλ; Θα ζπλέρηδεο ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζην Υ ηκήκα ή ζα ηε ζηακαηνχζεο;  

 

Απηό-αμηνιόγεζε (Αλαηξνθνδόηεζε πξνο θαη από ηελ θαζεγήηξηα) 

Καη κεηά ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ αθνινπζνχζε ν πίλαθαο ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο. Απηή ε ηερληθή πψο ζνπ θάλεθε; Δίλαη εχθνιν ή δχζθνιν πηζηεχεηο λα θάλνπλ 

νη καζεηέο ζνπ απηφ-αμηνιφγεζε; Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζην 

ηκήκα Υ; Πψο αληέδξαζαλ ν καζεηέο; Βνεζά λα θάλνπλ νη καζεηέο απηφ-αμηνιφγεζε ή 

ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



562 

ζεσξείο φηη είλαη ράζηκν ρξφλνπ; Θα ζπλέρηδεο ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζην Υ ηκήκα ή ζα ηε 

ζηακαηνχζεο;  

 

Αλαηξνθνδόηεζε/Υεηξηζκόο ιάζνπο κεηαμύ καζεηώλ 

ηα καζήκαηα απηά, πξνζπάζεζεο αλ θάπνηνο καζεηήο έθαλε ιάζνο ή είρε κία απνξία, λα 

βάδεηο ηνπο καζεηέο λα εμεγνχλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ην ιάζνο ηνπ ή ηελ απνξία ηνπ. Απηή ε 

ηερληθή, λα εμεγά ν έλαο ζηνλ άιινλ, πξνθνξηθά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο, πψο ζνπ θάλεθε; 

Βνεζά ή δελ βνεζά λα εμεγνχλ κεηαμχ ηνπο νη καζεηέο; Δίλαη εχθνιν ή δχζθνιν λα γίλεηαη 

απηφ ζην Υ ηκήκα; Απφ ζέκα ρξφλνπ, απφ ην επίπεδν ησλ καζεηψλ.. κπνξνχλ φινη λα 

εμεγνχλ; Οη καζεηέο πψο παξαηήξεζεο λα αληηδξνχλ ζε απηή ηελ ηερληθή; Έδεημαλ λα 

βαξηνχληαη ή ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ; Θα ζπλέρηδεο ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζην Υ ηκήκα ή ζα 

ηε ζηακαηνχζεο;  

ε έλα απφ ηα καζήκαηα, έδσζεο ζηνπο καζεηέο ζνπ κία ιπκέλε άζθεζε, ελφο ππνηηζέκελνπ 

καζεηή γηα λα βξνπλ ηα ιάζε απηνχ ηνπ καζεηή θαη λα ηνπ ηα εμεγήζνπλ. Πψο ζνπ θάλεθε 

απηή ε ηερληθή; Πηζηεχεηο βνεζά ηνπο καζεηέο λα κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα βξνπλ ηα ιάζε 

απφ κία ιπκέλε άζθεζε; Πσο βνεζά; Λεηηνπξγεί απηή ε ηερληθή ζην Υ ηκήκα ή είλαη 

θνπξαζηηθή; Θα ζπλέρηδεο ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζην Υ ηκήκα ή ζα ηε ζηακαηνχζεο;  

 

Καηαιεθηηθέο εξσηήζεηο γηα όιεο ηηο ηερληθέο 

Σψξα, θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ θάλσ θαη ζηνπο καζεηέο. Έρνληαο κπξνζηά ζνπ φιεο ηηο 

ηερληθέο, ζα ήζεια λα κνπ απαληήζεηο ζηα εμήο: 

 Θέισ λα ζπλερίζνπκε κία ηερληθή ζηελ ηάμε ζαο. Πνηα; Γηαηί; 

 Σψξα ζέισ λα ζηακαηήζνπκε κία ηερληθή. Πνηα; Γηαηί; 

 Απφ φιεο ηηο ηερληθέο, πνηα ζεσξείο φηη είλαη ε πην εχθνιε θαη πνηα ε πην δχζθνιε; 

 Πνηα ζεσξείο εζχ φηη είλαη ε πην ρξήζηκε, ε πην βνεζεηηθή ηερληθή ζηα καζεκαηηθά 

θαη γηαηί; 

 Πνηα ζεσξείο φηη είλαη ε ιηγφηεξν ή θαζφινπ ρξήζηκε, βνεζεηηθή ηερληθή ζηα 

καζεκαηηθά; Γηαηί; 

 Σέινο, ζα ήζεια λα βάιεηο ηηο ηερληθέο ζε κία ζεηξά, αξρίδνληαο απφ ηελ πην 

βνεζεηηθή κέρξη ηε ιηγφηεξν βνεζεηηθή ζηα καζεκαηηθά. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 – Οδεγόο ζπλέληεπμεο ΜΑΘΖΣΧΝ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ 
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Οδεγόο ζπλέληεπμεο ΜΑΘΖΣΧΝ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ 

 

Μεηά ηα πξψηα εηζαγσγηθά (φλνκα, ηκήκα καζεηή), ζα αθνινπζήζνπλ εξσηήζεηο πνπ ζα 

αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο κε ηηο νπνίεο ήξζαλ 

ζε επαθή νη καζεηέο. ηηο εξσηήζεηο, ζα δνζεί έκθαζε ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ ηερληθψλ, ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε θάζε ηερληθή, θαηά πφζν ήηαλ ελδηαθέξνπζεο ή φρη θαη αλ 

ζέινπλ λα ζπλερηζηνχλ απηέο νη ηερληθέο ζηελ ηάμε ηνπο ή φρη, θαη γηαηί.  

 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο γηα θάζε ηερληθή είλαη νη εμήο: 

 

Φώηα ηξνραίαο (Απηό-αμηνιόγεζε θαη Αλαηξνθνδόηεζε πξνο θαη από ηελ θαζεγήηξηα) 

Καηαξράο, ζε απηά ηα καζήκαηα ρξεζηκνπνηνχζαηε ηηο θάξηεο θφθθηλν-πνξηνθαιί-πξάζηλν. 

Σα θψηα ηξνραίαο δειαδή. Καηάιαβεο πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη θάξηεο; Απηή ε ηερληθή πψο 

ζνπ θάλεθε; Σν φηη ρξεζηκνπνηνχζεο ηηο θάξηεο, ζε βνήζεζε ζην κάζεκα ή δελ είρε δηαθνξά; 

Να θαηαιάβεηο θαιχηεξα ην κάζεκα ηεο εκέξαο ζε βνεζά; Πψο ζε βνεζά;. Δίλαη εχθνιε ή 

δχζθνιή ηερληθή; Σελ βαξέζεθεο θαζφινπ; Να ηε ζπλερίζεηε ή λα ηε ζηακαηήζεηε; Έλαλ 

ιφγν. 

 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο 

ηελ αξρή θάζε καζήκαηνο, ε θαζεγήηξηα, ζάο έδηλε έλα θπιιάδην κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο θαη γηα θάζε ζηφρν ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. Γειαδή, πψο λα πεηχρεηε ηνλ θάζε 

ζηφρν. Απηή  ε ηερληθή πψο ζνπ θάλεθε; Βαξέζεθεο ηελ ψξα πνπ ζαο ηνπο δηάβαδε θαη ζαο 

επεμεγνχζε ηνλ ζηφρν θαη ηα θξηηήξηα; Καηαιάβαηλεο ηη έγξαθε ην θπιιάδην; Δίλαη εχθνιν ή 

δχζθνιν λα γίλεηαη απηή ε ηερληθή ζηελ ηάμε ζαο; Μπνξεί ε θαζεγήηξηα λα ζαο εμεγά ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη πψο λα ηνπο πεηχρεηε θάζε θνξά πνπ έρεηε λα δηδαρηείηε κία 

θαηλνχξηα έλλνηα ή δελ ρξεηάδεηαη; Σν φηη ήμεξεο απφ ηελ αξρή ηη ζα κάζεηο ζην κάζεκα θαη 

πψο ζα ην πεηχρεηο, ζε βνήζεζε ή δελ είρε δηαθνξά; Πψο ζε βνήζεζε; Δζχ ζέιεηο λα μέξεηο 

απφ ηελ αξρή ηνπ ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ή φρη; Θέιεηο λα 

ζπλερίζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ή λα ηε ζηακαηήζεηε; Έλαλ ιφγν. 

 

Κάξηεο εμόδνπ (Απηό-αμηνιόγεζε θαη Αλαηξνθνδόηεζε πξνο θαη από ηελ θαζεγήηξηα) 

Μεηά θάλαηε ην κάζεκα ζαο θαλνληθά θαη ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ε θαζεγήηξηα, ζάο έδηλε 

κία θάξηα εμφδνπ. Καηάιαβεο γηαηί ζπκπιεξψλαηε ηελ θάξηα εμφδνπ;  Πψο ζνπ θάλεθε απηή 

ε ηερληθή; Βαξέζεθεο ηελ ψξα πνπ ηελ ζπκπιήξσλεο; Ήηαλ θνπξαζηηθφ; Βνεζά ή δελ βνεζά 

ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή; Πψο βνεζά; Πνηνλ βνεζά ζπγθεθξηκέλε ηερληθή; Θεσξείο φηη είλαη 

ράζηκν ρξφλνπ; ε δπζθφιεςε ζην λα ηε ζπκπιεξψζεηο ή είλαη εχθνιν; Μπνξεί λα γίλεηαη 

απηφ ζηελ ηάμε ζαο; ρη ζην ηέινο θάζε καζήκαηνο. Ίζσο ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ. Θέιεηο 

λα ζπλερίζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ή λα ηε ζηακαηήζεηε; Έλαλ ιφγν. 

 

Δηεξν-αμηνιόγεζε (Αλαηξνθνδόηεζε/Υεηξηζκόο ιάζνπο κεηαμύ καζεηώλ) 

ην επφκελν κάζεκα θάλαηε πάληα ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ. Απηφ πνπ 

αληαιιάδεηε κε ηνλ δηπιαλφ ζαο. Πψο ζνπ θάλεθε απηή ε ηερληθή; Δίλαη εχθνιε ή δχζθνιε 

ηερληθή; Καη δελ ελλνψ κφλν λα ιχζεηο ηηο αζθήζεηο, αιιά κεηά, φηαλ πξέπεη λα βξεηο ηα ιάζε 

ηνπ δηπιαλνχ ζνπ, λα ηνπ ηα εμεγήζεηο θαη λα ηνπ βάιεηο θαη βαζκφ. Ση ζε δπζθνιεχεη; ε 

βνεζά ην φηη βιέπεηο ηα ιάζε ηνπ δηπιαλνχ ζνπ θαη ηνπ ηα εμεγάο; Σν φηη ζε δηνξζψλεη ν 

δηπιαλφο ζνπ, απηφ ζε βνεζά; Γεληθά, ε ηερληθή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κεηαμχ καζεηψλ 

βνεζά ή δελ βνεζά; Δίλαη θνπξαζηηθή; Βαξέζεθεο ηελ ψξα πνπ ηελ θάλαηε; Γξάθεηε ζρφιηα 

ν έλαο ζηνλ άιινλ γηα λα εμεγήζεηε ηα ιάζε ζαο; Ση ζε βνεζά πεξηζζφηεξν; Να γξάθεηο εζχ ΘΕ
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ζρφιηα ζηνλ δηπιαλφ ζνπ γηα ηα ιάζε ηνπ ή λα ζνπ γξάθεη εθείλνο γηα ηα δηθά ζνπ; Γηαηί; 

Θέιεηο λα ζπλερίζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ή λα ηε ζηακαηήζεηε; Έλαλ ιφγν. 

 

Απηό-αμηνιόγεζε (Αλαηξνθνδόηεζε πξνο θαη από ηελ θαζεγήηξηα) 

Καη κεηά ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε κεηαμχ καζεηψλ αθνινπζνχζε ν πίλαθαο ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο. Απηή ε ηερληθή πψο ζνπ θάλεθε; Δίλαη εχθνιν ή δχζθνιν λα θάλεηο απηφ-

αμηνιφγεζε; Καη δελ ελλνψ λα ζπκπιεξψζεηο ηνλ πίλαθα, αιιά λα απνθαζίζεηο θαηά πφζν 

πέηπρεο ή φρη έλα θξηηήξην επηηπρίαο θαη πφζν θαιά. Σν φηη ζπκπιεξψλεηο ηνλ πίλαθα θαη 

βιέπεηο ηη θαηάιαβεο θαη ηη φρη, απηφ ζε βνεζά ή φρη; Πψο/πνχ ζε βνεζά; Αλ δηαπηζηψζεηο φηη 

θάπνην θξηηήξην δελ ην θαηάιαβεο πνιχ θαιά, ηη ζα θάλεηο; (π.ρ. ζα κειεηήζεηο πεξηζζφηεξν 

ζην ζπίηη κφλνο ζνπ;, ζα δεηήζεηο βνήζεηα απφ ηελ θαζεγήηξηα ζνπ ή θάπνην ζπκκαζεηή 

ζνπ;). Βαξέζεθεο απηή ηελ ηερληθή; Δίλαη θνπξαζηηθή; Μπνξεί λα γίλεηαη ζηελ ηάμε ζαο; 

Θεσξείο φηη νη ζπκκαζεηέο ζνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ απηφ-αμηνιφγεζε; Να ζπλερίζεηε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ή λα ηε ζηακαηήζεηε; Έλαλ ιφγν. 

 

Αλαηξνθνδόηεζε/Υεηξηζκόο ιάζνπο κεηαμύ καζεηώλ 

ηα καζήκαηα απηά, ε θαζεγήηξηα πξνζπαζνχζε αλ θάπνηνο καζεηήο έθαλε ιάζνο ή είρε κία 

απνξία, λα ζαο βάδεη εζάο λα εμεγάηε ζηνλ ζπκκαζεηή ζαο ην ιάζνο ηνπ ή ηελ απνξία ηνπ. 

Απηή ε ηερληθή, λα εμεγάηε ν έλαο ζηνλ άιινλ, πξνθνξηθά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο, πψο ζνπ 

θάλεθε; Βνεζά ή δελ βνεζά λα εμεγάηε κεηαμχ ζαο; Δίλαη δχζθνιν ή εχθνιν λα γίλεηαη απηφ 

ζηελ ηάμε ζαο; Να εμεγάηε ν έλαο ζηνλ άιινλ. Απφ ζέκα ρξφλνπ, απφ ην επίπεδν ησλ 

καζεηψλ.. κπνξνχλ φινη λα εμεγνχλ; Δζχ ηη πξνηηκάο; Να ζνπ εμεγνχλ πξνθνξηθά ή λα 

εμεγάο; Γηαηί; Δίλαη θνπξαζηηθφ λα γίλεηαη ζηελ ηάμε ζαο; Δζχ βαξηέζαη φηαλ γίλεηαη απηφ ή 

αθνχο ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ; Να ζπλερίζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ή λα ηε ζηακαηήζεηε; 

Έλαλ ιφγν. 

ε έλα απφ ηα καζήκαηά ζαο, ε θαζεγήηξηα ζάο έδσζε κία άζθεζε ιπκέλε, ελφο 

ππνηηζέκελνπ καζεηή θαη έπξεπε λα βξείηε ηα ιάζε απηνχ ηνπ καζεηή θαη λα ηνπ ηα 

εμεγήζεηε. Πψο ζνπ θάλεθε απηή ε ηερληθή; Βνεζά ην λα κπαίλεηο ζηε δηαδηθαζία λα βξεηο ηα 

ιάζε απφ κία ιπκέλε άζθεζε; Πσο βνεζά; Πξνηηκάο λα ηελ ιχζεηο κφλνο ζνπ απφ ηελ αξρή 

παξά λα βξεηο ηα ιάζε ζε κία έηνηκε ιχζε; Γηαηί; Δίλαη δχζθνιε απηή ε ηερληθή; ε θνχξαζε; 

Βαξέζεθεο ηελ ψξα πνπ θάλαηε απηή ηελ ηερληθή; Θέιεηο λα ζπλερίζεη ε θαζεγήηξηα ζαο λα 

ζαο δίλεη ηέηνηεο αζθήζεηο θαη λα βξίζθεηε εζείο ηα ιάζε ή λα ζηακαηήζεη; Γηαηί; 

 

Καηαιεθηηθέο εξσηήζεηο γηα όιεο ηηο ηερληθέο 

Σψξα, έρνληαο κπξνζηά ζνπ φιεο ηηο ηερληθέο, ζα ήζεια λα κνπ απαληήζεηο ζηα εμήο: 

 Θέισ λα ζπλερίζνπκε κία ηερληθή ζηελ ηάμε ζαο. Πνηα; Γηαηί; 

 Σψξα ζέισ λα ζηακαηήζνπκε κία ηερληθή. Πνηα; Γηαηί; 

 Απφ φιεο ηηο ηερληθέο, πνηα ζεσξείο φηη είλαη ε πην εχθνιε θαη πνηα ε πην δχζθνιε; 

 Πνηα ζεσξείο εζχ φηη είλαη ε πην ρξήζηκε, ε πην βνεζεηηθή ηερληθή ζηα καζεκαηηθά 

θαη γηαηί; 

 Πνηα ζεσξείο φηη είλαη ε ιηγφηεξν ή θαζφινπ ρξήζηκε, βνεζεηηθή ηερληθή ζηα 

καζεκαηηθά; Γηαηί; 

 Σέινο, ζα ήζεια λα βάιεηο ηηο ηερληθέο ζε κία ζεηξά, αξρίδνληαο απφ ηελ πην 

βνεζεηηθή κέρξη ηε ιηγφηεξν βνεζεηηθή ζηα καζεκαηηθά. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9 – Τιηθό επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ 

παξεκβάζεσλ 
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Ζιεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ησλ videos από ην teaching channel 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη /θξηηήξηα επηηπρίαο 

• https://www.teachingchannel.org/videos/formative-assessment-high-school-math-sbac 

• https://www.teachingchannel.org/videos/formative-assessment-example-math-sbac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απηό-αμηνιόγεζε / Δηεξν-αμηνιόγεζε / Παίξλνληαο αλαηξνθνδόηεζε από ηνπο καζεηέο 

• https://www.teachingchannel.org/videos/peer-teaching--2 

• https://www.teachingchannel.org/videos/show-your-cards-student-assessment 
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Παίξλνληαο αλαηξνθνδόηεζε από ηνπο καζεηέο 

https://www.teachingchannel.org/videos/getting-instant-student-feedback 

 

  
 

Υξσκαηίδνληαο ηα ιάζε….. 

https://www.teachingchannel.org/videos/math-test-grading-tips 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο: 

 Ρσηνχλ θαη απαληνχλ εξσηήζεηο γηα ηελ έλλνηα θαη φρη ηε βαζκνιφγεζε. 

 Μαζαίλνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο θαη απφ ηα ιάζε ησλ άιισλ.  

 Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο γίλεηαη κηα επθαηξία γηα κάζεζε – 

αλαηξνθνδφηεζε. 

 

My Favorite No: Μάζεζε από ηα ιάζε/ Αλαηξνθνδόηεζε κεηαμύ καζεηώλ 

• https://www.teachingchannel.org/videos/class-warm-up-routine 

• https://www.teachingchannel.org/videos/students-learn-from-mistakes-ccssmdc 

 

   
 

• Τα ηεζη δελ πεξηιακβάλνπλ βαζκνύο,  ε 

εθπαηδεπηηθόο ρξωκαηίδεη ηα ιάζε, ηα νπνία νη 

καζεηέο ζπδεηνύλ ζε νκάδεο. 

• Τν ηεζη επαλαιακβάλεηαη κε όζα έκαζαλ από 

ηα ιάζε. 

Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή αθνξά ζηελ θνηλωληθή/ 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ηωλ καζεηώλ γηα ην 

πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο. 

Γξνζηά: Ήηαλ ε ρεηξόηεξε εκπεηξία κνπ 

3 δάθηπια: Ήηαλ απιά εληάμεη 

Αλνηθηή παιάκε: Ήηαλ απίζαλν!! 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 10 – Τιηθό παξέκβαζεο Α ηάμεο γηα ηελ Α Φάζε ησλ παξεκβάζεσλ 

 

 

ηα παξαξηήκαηα 10, 11, 12, 13, 14 θαη 15 παξνπζηάδεηαη ην πιηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα θάζε 

παξέκβαζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. ηα παξαξηήκαηα 10 θαη 12 παξνπζηάδνληαη 

νιφθιεξα ηα ζρέδηα καζήκαηνο κε ηελ πξνηεηλφκελε ζεηξά εθαξκνγήο ηεο θάζε ηερληθήο. 

Απηά ηα ζρέδηα καζήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ βηληενζθνπεκέλσλ 

δηδαζθαιηψλ. 
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«Αθέξαηνη – Ρεηνί αξηζκνί – Αξλεηηθνί θαη Θεηηθνί Αξηζκνί» («δπλαηνί» καζεηέο) 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη Κξηηήξηα επηηπρίαο 

1. Να νξίδνπκε ην ζχλνιν ησλ αθεξαίσλ 

θαη ησλ ξεηψλ αξηζκψλ. 

1. Μπνξψ λα μερσξίδσ ηνπο αθέξαηνπο 

αξηζκνχο απφ ηνπο ξεηνύο αξηζκνχο. 

2. Να νξίδνπκε ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο 

αξηζκνχο. 

2. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ ηνπο ζεηηθνύο 

θαη αξλεηηθνύο αξηζκνχο, λα ηνπο 

ζπγθξίλσ θαη λα ηνπο αλαπαξηζηώ 

ζηελ επζεία ησλ ξεηψλ αξηζκψλ. 

3. Να αλαγλσξίδνπκε νκφζεκνπο θαη 

εηεξφζεκνπο αξηζκνχο. 

3. Μπνξψ λα μερσξίδσ ηνπο νκόζεκνπο 

απφ  ηνπο εηεξόζεκνπο αξηζκνχο. 

 

 

Απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ δίλνληαο ηηο θάξηεο εμφδνπ 3-2-1 θαη αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηελ 

θαζεγήηξηα. 

 

 
 

Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ. 

 
ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



571 

Γίλεηαη θχιιν εξγαζίαο γηα εηεξν-αμηνιόγεζε κεηαμύ καζεηώλ. Σνλίδεηαη ζηνπο καζεηέο 

φηη πξέπεη λα βαζηζηνχλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη λα 

γξάςνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ιίγα ιφγηα θαηά πφζν πέηπραλ ηα θξηηήξηα, δειαδή ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. (ππάξρεη θχιιν εξγαζίαο γηα ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε) 

 

 
 

 

Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ 

(θαη γηα ηα ηξία καζήκαηα) 

Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν 

Καζόιν

π 

1. Μπνξψ λα μερσξίδσ ηνπο αθέξαηνπο αξηζκνχο απφ 

ηνπο ξεηνχο αξηζκνχο. 

    

2. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ:     

 ηνπο ζεηηθνχο αξηζκνχο     

 ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο     

3. Μπνξψ λα αλαπαξαζηήζσ ζηελ επζεία ησλ ξεηψλ 

αξηζκψλ: 

    

 ηνπο ζεηηθνχο αξηζκνχο     

 ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο     

4. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ ηνπο νκόζεκνπο αξηζκνχο.     

5. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ ηνπο εηεξόζεκνπο 

αξηζκνύο. 

    

6. Πξέπεη λα δηδαρηψ μαλά νιόθιεξν ην κάζεκα. πκθσλώ 
Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

7. Ο ηξφπνο πνπ δηδάρηεθα ην κάζεκα ήηαλ 

βνεζεηηθφο. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

8. Ο ηξφπνο πνπ έγηλε ην κάζεκα δελ κνπ άξεζε. πκθσλώ 
Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 
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«Αθέξαηνη – Ρεηνί αξηζκνί – Αξλεηηθνί θαη Θεηηθνί Αξηζκνί» («αδύλαηνη» καζεηέο) 

 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη Κξηηήξηα επηηπρίαο 

1. Να νξίδνπκε ην ζχλνιν ησλ αθεξαίσλ 

θαη ησλ ξεηψλ αξηζκψλ. 

1. Μπνξψ λα μερσξίδσ ηνπο αθέξαηνπο 

αξηζκνχο απφ ηνπο ξεηνύο αξηζκνχο. 

2. Να νξίδνπκε ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο 

αξηζκνχο. 

2. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ ηνπο ζεηηθνύο 

θαη αξλεηηθνύο αξηζκνχο, λα ηνπο 

ζπγθξίλσ θαη λα ηνπο αλαπαξηζηώ 

ζηελ επζεία ησλ ξεηψλ αξηζκψλ. 

3. Να αλαγλσξίδνπκε νκφζεκνπο θαη 

εηεξφζεκνπο αξηζκνχο. 

3. Μπνξψ λα μερσξίδσ ηνπο νκόζεκνπο 

απφ  ηνπο εηεξόζεκνπο αξηζκνχο. 

 

 

Απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ δίλνληαο ηηο θάξηεο εμφδνπ 2-1-1 θαη αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηελ 

θαζεγήηξηα. 
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Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ. 

 

Γίλεηαη θχιιν εξγαζίαο γηα εηεξν-αμηνιόγεζε κεηαμύ καζεηώλ. Σνλίδεηαη ζηνπο καζεηέο 

φηη πξέπεη λα βαζηζηνχλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη λα 

γξάςνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ιίγα ιφγηα θαηά πφζν πέηπραλ ηα θξηηήξηα, δειαδή ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. (ππάξρεη θχιιν εξγαζίαο γηα ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε) 
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Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ 

(θαη γηα ηα ηξία καζήκαηα) 

Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Μπνξψ λα μερσξίδσ ηνπο αθέξαηνπο αξηζκνχο απφ 

ηνπο ξεηνχο αξηζκνχο. 

    

2. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ:     

 ηνπο ζεηηθνχο αξηζκνχο     

 ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο     

3. Μπνξψ λα αλαπαξαζηήζσ ζηελ επζεία ησλ ξεηψλ 

αξηζκψλ: 

    

 ηνπο ζεηηθνχο αξηζκνχο     

 ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο     

4. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ ηνπο νκόζεκνπο αξηζκνχο.     

5. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ ηνπο εηεξόζεκνπο 

αξηζκνύο. 

    

6. Πξέπεη λα δηδαρηψ μαλά νιόθιεξν ην κάζεκα. πκθσλώ 
Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

7. Ο ηξφπνο πνπ δηδάρηεθα ην κάζεκα ήηαλ 

βνεζεηηθφο. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

8. Ο ηξφπνο πνπ έγηλε ην κάζεκα δελ κνπ άξεζε. πκθσλώ 
Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

ρφιηα γηα ην κάζεκα: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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«Αθέξαηνη – Ρεηνί αξηζκνί – Πξόζζεζε Οκόζεκσλ θαη Δηεξόζεκσλ ξεηώλ αξηζκώλ» 

(«δπλαηνί» καζεηέο) 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη Κξηηήξηα επηηπρίαο 

1. Να νξίδνπκε ηελ αληζφηεηα δχν 

αξηζκεηηθψλ παξαζηάζεσλ. 

1. Μπνξψ λα βξίζθσ ηελ αληζόηεηα δχν 

αξηζκεηηθψλ παξαζηάζεσλ (<, >, =) ή λα 

ραξαθηεξίδσ ηελ αληζόηεηα δχν αξηζκεηηθψλ 

παξαζηάζεσλ (αιεζήο/ςεπδήο, δειαδή, αλ 

ηζρχεη ή φρη ε αληζφηεηα). 

2. Να ζπγθξίλνπκε ξεηνχο αξηζκνχο. 

2. Μπνξψ λα ζπγθξίλσ ξεηνχο αξηζκνχο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο 

(ηνπνζέηεζε ζηελ επζεία ησλ ξεηψλ αξηζκψλ). 

 

Απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ δίλνληαο ηηο θάξηεο εμφδνπ 3-2-1 θαη αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηελ 

θαζεγήηξηα. 

 

 

3 πξάγκαηα πνπ θαηάιαβα 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2 πξάγκαηα πνπ βξήθα ρξήζηκα/ελδηαθέξνληα (θάηη πνπ κνπ άξεζε ή δελ κνπ άξεζε από 

ηνλ ηξόπν πνπ έγηλε ην κάζεκα- μαθησιακοί στόσοι και κπιτήπια επιτςσίαρ, αςτό-

αξιολόγηση, ετεπο-αξιολόγηση, υώτα τποσαίαρ) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

1 εξώηεζε πνπ έρω (θάηη πνπ δελ θαηάιαβα) 

_________________________________________________________________________ 
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Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα δεηά από ηνπο καζεηέο λα αληαιιάμνπλ ηηο αζθήζεηο πνπ είραλ γηα ην ζπίηη κε ην 

δηπιαλφ ηνπο θαη λα δηνξζώζεη ν θαζέλαο ηηο αζθήζεηο ηνπ άιινπ. ε πεξίπησζε ιάζνπο λα 

εμεγήζεη ν έλαο ζηνλ άιινλ ηη πξέπεη λα θάλεη γηα λα είλαη ζσζηή ε ιύζε ηνπ (εηεξν-

αμηνιόγεζε). Οη καζεηέο δεηνχλ βνήζεηα απφ ηελ θαζεγήηξηα. Οη αζθήζεηο δηνξζψλνληαη 

ζηνλ πίλαθα απφ ηελ θαζεγήηξηα, ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ ηηο ζσζηέο ιχζεηο.  

Γηα ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε ηνλίδεηαη ζηνπο καζεηέο φηη πξέπεη λα βαζηζηνχλ ζηνπο ζηφρνπο 

ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο γηα λα θάλνπλ πξνθνξηθά ζρφιηα ζηνλ ζπκκαζεηή 

ηνπο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν πέηπρε ηα θξηηήξηα, δειαδή ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο.  

 

 
 

Δληνπηζκφο ιάζνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή «My favorite No». χκθσλα κε απηή ηελ 

ηερληθή, ε θαζεγήηξηα βιέπεη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα γξήγνξα θαη επηιέγεη ην 

αγαπεκέλν ηεο ιάζνο. Απηφ, δειαδή, πνπ αμίδεη λα ην δείμεη ζηνλ πίλαθα. Υσξίο λα αλαθέξεη 

πνηνπ καζεηή είλαη ην ιάζνο, γξάθεη ηελ απάληεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή ζηνλ πίλαθα 

θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ην ιάζνο θαη λα δηνξζψζνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

καζεηή, επεμεγψληαο ηνπ ηε ζσζηή απάληεζε. Με απηφλ ηξφπν νη καζεηέο παξέρνπλ 

αλαηξνθνδόηεζε ζε έλα ζπκκαζεηή ηνπο. Αλαηξνθνδόηεζε δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη από 

ηελ θαζεγήηξηα γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ απάληεζε ησλ καζεηψλ. 

 

Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ 
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Μπνξψ λα βξίζθσ ηελ αληζόηεηα δχν 

αξηζκεηηθψλ παξαζηάζεσλ (<, >, =) 

    

2. Μπνξψ λα ζπγθξίλσ ξεηνχο αξηζκνχο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο 

(ηνπνζέηεζε ζηελ επζεία ησλ ξεηψλ αξηζκψλ). 

    

3. Πξέπεη λα δηδαρηψ μαλά ην νιόθιεξν 

κάζεκα. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

4. Ο ηξφπνο πνπ δηδάρηεθα ην κάζεκα ήηαλ 

βνεζεηηθφο. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

5. Ο ηξφπνο πνπ έγηλε ην κάζεκα δελ κνπ άξεζε. πκθσλώ 
Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

ρφιηα γηα ην κάζεκα: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ΘΕ
ΟΔ
ΩΡ
Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



577 

«Αθέξαηνί – Ρεηνί αξηζκνί – Πξόζζεζε Οκόζεκσλ θαη Δηεξόζεκσλ ξεηώλ αξηζκώλ» 

(«αδύλαηνη» καζεηέο) 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη Κξηηήξηα επηηπρίαο 

1. Να νξίδνπκε θαη λα εθηεινχκε πξάμεηο 

ζην ζχλνιν ησλ ξεηψλ αξηζκψλ. 

1. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ην άζξνηζκα 

νκόζεκσλ ξεηψλ αξηζκψλ θαη 

εηεξόζεκσλ ξεηψλ αξηζκψλ. 

2. Να νξίδνπκε ηνπο αληίζεηνπο αξηζκνχο. 
2. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ ηνπο αληίζεηνπο 

αξηζκνχο. 

 

Απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ δίλνληαο ηηο θάξηεο εμφδνπ 2-1 θαη αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηελ 

θαζεγήηξηα. 

 

 
 

Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ.  
 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη δηφξζσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ είραλ νη καζεηέο γηα ην ζπίηη. ε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη δηαθσλία, αξρηθά ε εθπαηδεπηηθφο επεμεγεί ζηνπο καζεηέο ηε ζσζηή απάληεζε 

(δειαδή ην ιάζνο ηνπο), ελψ ζηε ζπλέρεηα δεηά απφ θάπνην άιιν καζεηή λα δψζεη 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο πνπ έθαλαλ ιάζνο.  

Πξηλ απφ ηε δηφξζσζε ησλ εξγαζηψλ εθαξκφδεηαη ε ηερληθή «My favorite No». Ζ 

θαζεγήηξηα βιέπεη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα γξήγνξα θαη επηιέγεη ην αγαπεκέλν ηεο 

ιάζνο. Απηφ, δειαδή, πνπ αμίδεη λα ην δείμεη ζηνλ πίλαθα. Υσξίο λα αλαθέξεη πνηνπ καζεηή 

είλαη ην ιάζνο, γξάθεη ηελ απάληεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή ζηνλ πίλαθα θαη δεηά απφ 

ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ην ιάζνο θαη λα δηνξζψζνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή, 

επεμεγψληαο ηνπ ηε ζσζηή απάληεζε. Με απηφλ ηξφπν νη καζεηέο παξέρνπλ 
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αλαηξνθνδόηεζε ζε έλα ζπκκαζεηή ηνπο. Αλαηξνθνδόηεζε δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη από 

ηελ θαζεγήηξηα γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ απάληεζε ησλ καζεηψλ. 

 

Γίλεηαη ζρεηηθφ θπιιάδην κε πξνζζέζεηο νκφζεκσλ, εηεξφζεκσλ θαη αληίζεησλ αξηζκψλ γηα 

εηεξν-αμηνιόγεζε. 

 

 
 

Απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ θαη αλαηξνθνδόηεζε πξνο ηελ θαζεγήηξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ 
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ην άζξνηζκα δχν νκόζεκσλ 

ξεηψλ αξηζκψλ. 

    

2. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ην άζξνηζκα δχν εηεξόζεκσλ 

ξεηψλ αξηζκψλ. 

    

3. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ θαη λα δηαγξάθσ ηνπο 

αληίζεηνπο αξηζκνχο. 

    

4. Πξέπεη λα δηδαρηψ μαλά ην νιόθιεξν 

κάζεκα. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

5. Ο ηξφπνο πνπ δηδάρηεθα ην κάζεκα ήηαλ 

βνεζεηηθφο. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

6. Ο ηξφπνο πνπ έγηλε ην κάζεκα δελ κνπ 

άξεζε. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

ρφιηα γηα ην κάζεκα: 
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«Αθέξαηνη – Ρεηνί αξηζκνί – Πνιιαπιαζηαζκόο ξεηώλ» (ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΥΔΓΗΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ) 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. Ζ εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη θαη επεμεγεί ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο κεγαιφθσλα ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη Κξηηήξηα επηηπρίαο 

1. Να νξίδνπκε θαη λα εθηεινχκε πξάμεηο 

πνιιαπιαζηαζκνχ ζην ζχλνιν ησλ 

ξεηψλ αξηζκψλ. 

1. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ην γηλόκελν 

νκόζεκσλ αξηζκψλ θαη εηεξόζεκσλ 

αξηζκψλ. 

2. Να νξίδνπκε ηνπο αληίζηξνθνπο 

αξηζκνχο. 

2. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ θαη λα βξίζθσ 

ηνλ αληίζηξνθν αξηζκφ θάζε ξεηνχ 

αξηζκνχ. 

 

 

Γίλεηαη ε Γηεξεχλεζε 1 ζηε ζειίδα 150 
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Γίλεηαη εηζαγσγή ζηελ έλλνηα «Πνιιαπιαζηαζκφο ξεηψλ αξηζκψλ». Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά 

παξαδείγκαηα ξεηψλ αξηζκψλ απφ ηνπο καζεηέο θαη κε βάζε ηα παξαδείγκαηα πνπ ηεο δίλνπλ 

γίλεηαη ε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο (θαλφλεο πνιιαπιαζηαζκνχ δχν νκφζεκσλ ή εηεξφζεκσλ 

ξεηψλ αξηζκψλ). Έπεηηα, γίλεηαη δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο απφ ηηο ζειίδεο 152-153. 
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Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ δίλνληαο ηηο θάξηεο εμφδνπ 3-2-1 θαη αλαηξνθνδφηεζε 

πξνο ηελ θαζεγήηξηα. 

 

   
  

 

Αλάζεζε εξγαζηψλ γηα ην ζπίηη, ζειίδα 155 (απφ ην βηβιίν καζεηή), αζθήζεηο 2 θαη 4. 

 

 

Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ. 

 

 

Γίλεηαη επίιπζε θαη δηφξζσζε ησλ αζθήζεσλ 2 θαη 4 απφ ηε ζειίδα 155. ε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη δηαθσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθόο ή θάπνηνο άιινο καζεηήο 

επεμεγεί ζηνπο καζεηέο πνπ δηαθσλνύλ ηε ζσζηή απάληεζε (δειαδή ην ιάζνο ηνπο). 
   

 

 

   

 

 

3 πξάγκαηα πνπ θαηάιαβα 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2 πξάγκαηα πνπ βξήθα ρξήζηκα/ελδηαθέξνληα (θάηη πνπ κνπ άξεζε ή δελ κνπ άξεζε από 

ηνλ ηξόπν πνπ έγηλε ην κάζεκα- μαθησιακοί στόσοι και κπιτήπια επιτςσίαρ, αςτό-

αξιολόγηση, ετεπο-αξιολόγηση, υώτα τποσαίαρ) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

1 εξώηεζε πνπ έρω (θάηη πνπ δελ θαηάιαβα) 

_________________________________________________________________________ 

- Ανατροφοδότηςη από εκπαιδευτικό ςε μαθητή  
- Ανατροφοδότηςη από μαθητή ςε μαθητή 
- Χειριςμόσ λάθουσ από εκπαιδευτικό και μαθητζσ 
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Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη επηπξφζζεηα παξαδείγκαηα ζηνπο καζεηέο, γηα λα βξνπλ ηνλ 

αληίζηξνθν αξηζκφ.  

 

 
 

 

Αθνινπζεί δηδαζθαιία γηα ην «γηλφκελν δχν ή πεξηζζφηεξσλ κε κεδεληθψλ παξαγφλησλ». Ζ 

εθπαηδεπηηθφο δίλεη παξαδείγκαηα ζηνλ πίλαθα, θαη κέζα απφ απηά, νη καζεηέο θαηαιήγνπλ 

ζηνπο θαλφλεο πνιιαπιαζηαζκνχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ξεηψλ αξηζκψλ. 
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Γίλεηαη θχιιν εξγαζίαο γηα εηεξν-αμηνιφγεζε. Σνλίδεηαη ζηνπο καζεηέο φηη πξέπεη λα 

βαζηζηνχλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη λα γξάςνπλ ζηνλ 

ζπκκαζεηή ηνπο ιίγα ιφγηα θαηά πφζν πέηπραλ ηα θξηηήξηα, δειαδή ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο. 
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Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ 
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ην γηλόκελν νκόζεκσλ 

αξηζκψλ. 

    

2. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ην γηλόκελν εηεξόζεκσλ 

αξηζκψλ. 

    

3. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ ηνλ αληίζηξνθν αξηζκφ 

θάζε ξεηνχ αξηζκνχ. 

    

4. Μπνξψ λα βξίζθσ ηνλ αληίζηξνθν αξηζκφ θάζε 

ξεηνχ αξηζκνχ. 

    

5. Πξέπεη λα δηδαρηψ μαλά ην νιόθιεξν 

κάζεκα. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

6. Ο ηξφπνο πνπ δηδάρηεθα ην κάζεκα 

ήηαλ βνεζεηηθφο. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

7. Ο ηξφπνο πνπ έγηλε ην κάζεκα δελ κνπ 

άξεζε. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

ρφιηα γηα ην κάζεκα: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

Αλάζεζε εξγαζηψλ γηα ην ζπίηη ζει. 155 άζθεζε 3. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11 - Τιηθό παξέκβαζεο Β ηάμεο γηα ηελ Α Φάζε ησλ παξεκβάζεσλ 
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«Αιγεβξηθέο Παξαζηάζεηο - Μνλώλπκν» 

 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο - απηό-αμηνιόγεζε) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά 

πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε 

θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, 

πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε θφθθηλν. 

 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη Κξηηήξηα επηηπρίαο 

1. Να νξίδνπκε θαη λα δηαθξίλνπκε είδε 

αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ φπσο 

κνλψλπκν θαη πνιπψλπκν.  

1. Μπνξψ λα δηαθξίλσ πνηεο αιγεβξηθέο 

παξαζηάζεηο είλαη κνλψλπκα. 

2. Να νξίδνπκε ηνλ βαζκφ ησλ 

κνλσλχκσλ αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ.  

 

2. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ ηα ζηνηρεία ησλ 

κνλψλπκσλ αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ 

(ζπληειεζηήο, βαζκφο, θχξην κέξνο). 

3. Να νξίδνπκε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

κνλσλχκσλ αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ. 

3. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ θαη λα 

δηαπξαγκαηεχνκαη ηηο ζρέζεηο ησλ 

κνλσλχκσλ αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ 

(φκνηα, ίζα, αληίζεηα). 

 

Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ιχζνπλ αηνκηθά ηελ άζθεζε 1 ζηε ζειίδα 73. Γηα ηελ 

απάληεζε ηεο άζθεζεο, φινη νη καζεηέο δείρλνπλ ηαπηφρξνλα ηηο θαξηέιεο ηνπο –πξάζηλν αλ 

ε αιγεβξηθή παξάζηαζε είλαη κνλψλπκν θαη θφθθηλν αλ δελ είλαη-. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

δηαθσλία, αξρηθά ε εθπαηδεπηηθόο επεμεγεί ζηνπο καζεηέο ηε ζσζηή απάληεζε (δειαδή 

ην ιάζνο ηνπο), ελψ ζηε ζπλέρεηα δεηά από θάπνην άιιν καζεηή λα δώζεη 

αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο πνπ έθαλαλ ιάζνο.  
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Απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ δίλνληαο ηηο θάξηεο εμφδνπ 3-2-1 θαη αλαηξνθνδόηεζε πξνο 

ηελ θαζεγήηξηα. 

 

 

 
 

 

Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ. 
 

 

Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο θπιιάδην κε αζθήζεηο, ηηο νπνίεο θαινχληαη λα επηιχζνπλ. Οη 

αζθήζεηο αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν πνπ δηδάρηεθαλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. 

Αθνχ ιχζνπλ ηηο αζθήζεηο, αληαιιάδνπλ ηα θπιιάδηα κε ηνλ δηπιαλφ ηνπο θαη αλαιακβάλνπλ 

ξφιν θαζεγεηή. Ο θάζε καζεηήο δηνξζψλεη ηηο αζθήζεηο ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ κε βάζε ηηο 

νξζέο απαληήζεηο πνπ γξάθνληαη ζηνλ πίλαθα εθείλε ηελ ψξα απφ ηελ θαζεγήηξηα. Έπεηηα, νη 

καζεηέο αμηνινγνχλ ηνλ δηπιαλφ ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ζην θπιιάδην ηνλ πίλαθα 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ.  Ο πίλαθαο αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ απφ 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηηπρίαο πνπ δφζεθαλ ζην πξψην κάζεκα. 

Γηα θάζε θξηηήξην ππάξρνπλ δηαβαζκηζκέλα επίπεδα, ψζηε λα δνζεί φζν ην δπλαηφ πην 

αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο επηηπρίαο θάζε καζεηή. ηνλ πίλαθα κπνξνχλ λα θαηαγξάςνπλ 

νπνηαδήπνηε επηπιένλ ζρφιηα επηζπκνχλ. ηε ζπλέρεηα, δίλεηαη ρξφλνο ζηνπο καζεηέο λα 

εμεγήζνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ηα ιάζε ηνπ. Οη απαληήζεηο είλαη ηφζεο, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα βάινπλ θαη βαζκφ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο κε κέγηζην βαζκφ ην 25. Έηζη, γίλεηαη εηεξν-

αμηνιφγεζε. 

 

Γηα ηελ εηεξν-αμηνιόγεζε ηνλίδεηαη ζηνπο καζεηέο φηη πξέπεη λα βαζηζηνχλ ζηνπο ζηφρνπο 

ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη λα γξάςνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ιίγα ιφγηα 

θαηά πφζν πέηπραλ ηα θξηηήξηα, δειαδή ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. 

 

3 πξάγκαηα πνπ θαηάιαβα 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2 πξάγκαηα πνπ βξήθα ρξήζηκα/ελδηαθέξνληα (θάηη πνπ κνπ άξεζε ή δελ κνπ άξεζε από 

ηνλ ηξόπν πνπ έγηλε ην κάζεκα- μαθησιακοί στόσοι και κπιτήπια επιτςσίαρ, αςτό-

αξιολόγηση, ετεπο-αξιολόγηση, υώτα τποσαίαρ) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

1 εξώηεζε πνπ έρω (θάηη πνπ δελ θαηάιαβα) 

_________________________________________________________________________ 
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Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα 

επηηπρίαο πνπ δφζεθαλ ζην πξψην κάζεκα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ 
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Μπνξψ λα δηαθξίλσ πνηεο αιγεβξηθέο 

παξαζηάζεηο είλαη κνλψλπκα. 

    

2. 2. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ ηα πην θάησ ζηνηρεία ησλ 

κνλψλπκσλ αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ:             

    

  (α) ηνλ ζπληειεζηή 

  (β) ηνλ βαζκφ      

  (γ) ην θχξην κέξνο      

3. 3. Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ ηηο πην θάησ ζρέζεηο ησλ 

κνλψλπκσλ αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ:   

    

(α) ηηο φκνηεο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο 

(β) ηηο ίζεο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο     

(γ) ηηο αληίζεηεο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο     

4. 4. Μπνξψ λα δηαπξαγκαηεύνκαη ηηο πην θάησ 

ζρέζεηο ησλ κνλψλπκσλ αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ:  

    

(α) ηηο φκνηεο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο 
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(β) ηηο ίζεο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο     

(γ) ηηο αληίζεηεο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο     

5. Πξέπεη λα δηδαρηψ μαλά ην κάζεκα. πκθσλώ 
Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

6. Ο ηξφπνο πνπ δηδάρηεθα ην κάζεκα ήηαλ 

βνεζεηηθφο. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

7. Ο ηξφπνο πνπ έγηλε ην κάζεκα δελ κνπ άξεζε. πκθσλώ 
Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

ρφιηα γηα ην κάζεκα: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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«Αιγεβξηθέο Παξαζηάζεηο - Πνιπώλπκν» 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο - απηό-αμηνιόγεζε) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά 

πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε 

θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, 

πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε θφθθηλν. 

 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη Κξηηήξηα επηηπρίαο 

1. Να νξίδνπκε θαη λα δηαθξίλνπκε είδε 

αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ φπσο 

κνλψλπκν θαη πνιπψλπκν.  

1. Μπνξψ λα δηαθξίλσ πνηεο αιγεβξηθέο 

παξαζηάζεηο είλαη πνιπψλπκα. (δηώλπκα θαη 

ηξηώλπκα πνιπψλπκα) 

2. Να νξίδνπκε ηνλ βαζκφ ησλ 

πνιπσλχκσλ αιγεβξηθψλ 

παξαζηάζεσλ.  

2. Μπνξψ λα βξίζθσ ηνλ βαζκό ησλ 

πνιπσλχκσλ αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ.  

3. Να εθηεινχκε πξάμεηο πνιπσλχκσλ 

αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ.  

3. Μπνξψ λα θάλσ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πνιπσλχκνπ, πξόζζεζε θαη αθαίξεζε 

πνιπσλχκσλ θαη αλαγσγή νκνίσλ όξσλ. 

 

Δπίιπζε θαη δηφξζσζε αζθήζεσλ ζηε ζειίδα 84. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθσλία κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθόο ή θάπνηνο άιινο καζεηήο επεμεγεί ζηνπο καζεηέο πνπ 

δηαθσλνύλ ηε ζσζηή απάληεζε (δειαδή ην ιάζνο ηνπο). 
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Απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ δίλνληαο ηηο θάξηεο εμφδνπ 3-2-1 θαη αλαηξνθνδόηεζε πξνο 

ηελ θαζεγήηξηα. 

 

 
 

 

Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα δεηά από ηνπο καζεηέο λα αληαιιάμνπλ ηηο αζθήζεηο πνπ είραλ γηα ην ζπίηη κε ην 

δηπιαλφ ηνπο θαη λα δηνξζώζεη ν θαζέλαο ηελ άζθεζε ηνπ άιινπ. ε πεξίπησζε ιάζνπο λα 

εμεγήζεη ν έλαο ζηνλ άιινλ ηη πξέπεη λα θάλεη γηα λα είλαη ζσζηή ε ιύζε ηνπ. Οη καζεηέο 

δεηνχλ βνήζεηα απφ ηελ θαζεγήηξηα. Οη αζθήζεηο δηνξζψλνληαη ζηνλ πίλαθα απφ ηελ 

θαζεγήηξηα.  

 

 

Γηα ηελ εηεξν-αμηνιόγεζε ηνλίδεηαη ζηνπο καζεηέο όηη πξέπεη λα βαζηζηνύλ ζηνπο 

ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη λα γξάςνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο 

ιίγα ιόγηα ή λα ηνπ θάλνπλ πξνθνξηθά ζρόιηα ζρεηηθά κε ην θαηά πόζν πέηπραλ ηα 

θξηηήξηα, δειαδή ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 πξάγκαηα πνπ θαηάιαβα 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2 πξάγκαηα πνπ βξήθα ρξήζηκα/ελδηαθέξνληα (θάηη πνπ κνπ άξεζε ή δελ κνπ άξεζε από 

ηνλ ηξόπν πνπ έγηλε ην κάζεκα- μαθησιακοί στόσοι και κπιτήπια επιτςσίαρ, αςτό-

αξιολόγηση, ετεπο-αξιολόγηση, υώτα τποσαίαρ) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

1 εξώηεζε πνπ έρω (θάηη πνπ δελ θαηάιαβα) 

_________________________________________________________________________ 
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Γίλεηαη θχιιν εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο, εμεγψληαο ηνπο φηη είλαη θάπνηνπ ππνηηζέκελνπ 

καζεηή θαη πσο ζην ζπγθεθξηκέλν θπιιάδην ν καζεηήο έρεη θάπνηα ιάζε. Οη καζεηέο 

θαινχληαη λα εληνπίζνπλ ηα ιάζε ηνπ καζεηή θαη λα ηνπ δψζνπλ αλαηξνθνδφηεζε.  
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Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ  

(θαη γηα ηα ηξία καζήκαηα) 

Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Μπνξψ λα δηαθξίλσ πνηεο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο 

είλαη πνιπώλπκα. 

    

2. Μπνξψ λα δηαθξίλσ ηα πνιπψλπκα πνπ είλαη 

δηώλπκα. 

    

3. Μπνξψ λα δηαθξίλσ ηα πνιπψλπκα πνπ είλαη 

ηξηώλπκα. 

    

4. Μπνξψ λα δηαηάζζσ πνιπψλπκα.      

5. Μπνξψ λα βξίζθσ ηνλ βαζκό ησλ πνιπψλπκσλ 

αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ. 

    

6. Μπνξψ λα θάλσ αληηθαηάζηαζε ηνπ πνιπσλχκνπ.     

7. Μπνξψ λα θάλσ πξόζζεζε πνιπσλύκσλ.     

8. Μπνξψ λα θάλσ αθαίξεζε πνιπσλύκσλ.     

9. Μπνξψ λα θάλσ αλαγσγή νκνίσλ όξσλ.     

10. Πξέπεη λα δηδαρηψ μαλά νιόθιεξν ην 

κάζεκα. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

11. Ο ηξφπνο πνπ δηδάρηεθα ην κάζεκα ήηαλ 

βνεζεηηθφο. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

12. Ο ηξφπνο πνπ έγηλε ην κάζεκα δελ κνπ άξεζε. πκθσλώ 
Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

ρφιηα γηα ην κάζεκα: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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«Αιγεβξηθέο Παξαζηάζεηο - Πνιιαπιαζηαζκόο πνιπσλύκσλ» 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο - απηό-αμηνιόγεζε) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά 

πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε 

θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, 

πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε θφθθηλν. 

 

 
 

 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη Κξηηήξηα επηηπρίαο 

1. Να εθηεινχκε πξάμεηο πνιπσλχκσλ 

αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ. 

1. Μπνξψ λα θάλσ πνιιαπιαζηαζκό 

κνλσλύκνπ κε πνιπώλπκν θαη 

πνιπσλύκνπ κε πνιπώλπκν, θαη λα 

ρξεζηκνπνηψ ηελ επηκεξηζηηθή ηδηφηεηα. 

2. Να απνδεηθλχνπκε αιγεβξηθέο 

ηαπηφηεηεο. 

2. Μπνξψ λα δείμσ φηη ην Α΄ κέινο κηαο 

ηαπηφηεηαο ηζνύηαη κε ην Β΄ κέινο ηεο 

ηαπηφηεηαο. 

 

 

Δπίιπζε θαη δηφξζσζε αζθήζεσλ ζηηο ζειίδεο 89-90 απφ ην βηβιίν ηνπ καζεηή. ε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη δηαθσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθόο ή θάπνηνο άιινο καζεηήο 

επεμεγεί ζηνπο καζεηέο πνπ δηαθσλνύλ ηε ζσζηή απάληεζε (δειαδή ην ιάζνο ηνπο). 
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Απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ δίλνληαο ηηο θάξηεο εμφδνπ 3-2-1 θαη αλαηξνθνδόηεζε πξνο 

ηελ θαζεγήηξηα. 

 

 

 
 

 

Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ θαη 

γίλεηαη δηφξζσζε ηεο θαη' νίθνλ εξγαζίαο. 

 

 

ηε ζπλέρεηα, δίλεηαη ζηνπο καζεηέο θπιιάδην κε αζθήζεηο, ηηο νπνίεο θαινχληαη λα 

επηιχζνπλ κέζα ζε δέθα ιεπηά. Οη αζθήζεηο αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν πνπ δηδάρηεθαλ κε 

βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. Αθνχ ιχζνπλ ηηο αζθήζεηο, αληαιιάδνπλ ηα θπιιάδηα κε 

ηνλ δηπιαλφ ηνπο θαη αλαιακβάλνπλ ξφιν θαζεγεηή. Ο θάζε καζεηήο δηνξζψλεη ηηο αζθήζεηο 

ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ κε βάζε ηηο νξζέο απαληήζεηο πνπ γξάθνληαη ζηνλ πίλαθα εθείλε ηελ ψξα 

απφ ηελ θαζεγήηξηα. Έπεηηα, νη καζεηέο αμηνινγνχλ ηνλ δηπιαλφ ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ζην 

θπιιάδην ηνλ πίλαθα αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ.  Ο πίλαθαο αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηηπρίαο πνπ 

δφζεθαλ ζην πξψην κάζεκα. Γηα θάζε θξηηήξην ππάξρνπλ δηαβαζκηζκέλα επίπεδα, ψζηε λα 

δνζεί φζν ην δπλαηφ πην αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο επηηπρίαο θάζε καζεηή. ηνλ πίλαθα 

κπνξνχλ λα θαηαγξάςνπλ νπνηαδήπνηε επηπιένλ ζρφιηα επηζπκνχλ. ηε ζπλέρεηα, δίλεηαη 

ρξφλνο ζηνπο καζεηέο λα εμεγήζνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ηα ιάζε ηνπ. Οη απαληήζεηο είλαη 

ηφζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα βάινπλ θαη βαζκφ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο κε κέγηζην βαζκφ ην 25. 

Έηζη, γίλεηαη εηεξν-αμηνιφγεζε. (ππάξρεη ζρεηηθφ θπιιάδην) 

3 πξάγκαηα πνπ θαηάιαβα 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2 πξάγκαηα πνπ βξήθα ρξήζηκα/ελδηαθέξνληα (θάηη πνπ κνπ άξεζε ή δελ κνπ άξεζε από 

ηνλ ηξόπν πνπ έγηλε ην κάζεκα- μαθησιακοί στόσοι και κπιτήπια επιτςσίαρ, αςτό-

αξιολόγηση, ετεπο-αξιολόγηση, υώτα τποσαίαρ) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

1 εξώηεζε πνπ έρω (θάηη πνπ δελ θαηάιαβα) 

_________________________________________________________________________ 
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Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ  
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Μπνξψ λα πνιιαπιαζηάδσ κνλώλπκν κε πνιπώλπκν.     

2. Μπνξψ λα πνιιαπιαζηάδσ πνιπώλπκν κε 

πνιπώλπκν. 

    

3. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηώ ηελ επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα 

γηα λα απινπνηψ ηα γηλφκελα. 

    

4. Μπνξψ λα απνδεηθλύσ αιγεβξηθέο ηαπηόηεηεο.      

5. Μπνξψ λα επηιύσ πξνβιήκαηα γεσκεηξίαο πνπ 

ιχλνληαη κε πξάμεηο πνιπσλχκσλ. 

    

6. Πξέπεη λα δηδαρηψ μαλά νιόθιεξν ην κάζεκα. πκθσλώ 
Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

7. Ο ηξφπνο πνπ δηδάρηεθα ην κάζεκα ήηαλ 

βνεζεηηθφο. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

8. Ο ηξφπνο πνπ έγηλε ην κάζεκα δελ κνπ άξεζε. πκθσλώ 
Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

ρφιηα γηα ην κάζεκα: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 12 - Τιηθό παξέκβαζεο Γ ηάμεο γηα ηελ Α Φάζε ησλ παξεκβάζεσλ 
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«Ρεηέο Αιγεβξηθέο Παξαζηάζεηο – Πξόζζεζε – Αθαίξεζε Ρεηώλ Αιγεβξηθώλ 

Παξαζηάζεσλ» 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 

 
 

 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο Κξηηήξηα επηηπρίαο 

Να εθηεινχκε πξάμεηο πξφζεζεο θαη 

αθαίξεζεο κε ξεηέο αιγεβξηθέο 

παξαζηάζεηο. 

Μπνξψ λα επηηειψ ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζζεζεο 

θαη ηεο αθαίξεζεο ξεηψλ αιγεβξηθψλ 

παξαζηάζεσλ, δειαδή, λα βξίζθσ ην ΔΚΠ ησλ 

παξνλνκαζηψλ, λα θάλσ ηα θιάζκαηα νκώλπκα 

θαη λα εθηειώ ηηο πξάμεηο. 

 

Δπίιπζε θαη δηφξζσζε αζθήζεσλ 1 θαη 4 ζηε ζειίδα 106. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

δηαθσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθόο ή θάπνηνο άιινο καζεηήο επεμεγεί ζηνπο 

καζεηέο πνπ δηαθσλνύλ ηε ζσζηή απάληεζε (δειαδή ην ιάζνο ηνπο). 
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Απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ δίλνληαο ηηο θάξηεο εμφδνπ 3-2-1 θαη αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηελ 

θαζεγήηξηα. 

 

 
 

 

Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ θαη 

αθνινπζεί δηφξζσζε ηεο θαη‘ νίθνλ εξγαζίαο. 

 

 

Γίλεηαη θύιιν εξγαζίαο γηα εηεξν-αμηνιόγεζε. Σνλίδεηαη ζηνπο καζεηέο όηη πξέπεη λα 

βαζηζηνύλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη λα γξάςνπλ ζηνλ 

ζπκκαζεηή ηνπο ιίγα ιόγηα θαηά πόζν πέηπραλ ηα θξηηήξηα, δειαδή ηνπο ζηόρνπο ηνπ 

καζήκαηνο. (ππάξρεη θύιιν εξγαζίαο γηα ηελ εηεξν-αμηνιόγεζε) 
 

3 πξάγκαηα πνπ θαηάιαβα 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2 πξάγκαηα πνπ βξήθα ρξήζηκα/ελδηαθέξνληα (θάηη πνπ κνπ άξεζε ή δελ κνπ άξεζε από 

ηνλ ηξόπν πνπ έγηλε ην κάζεκα- μαθησιακοί στόσοι και κπιτήπια επιτςσίαρ, αςτό-

αξιολόγηση, ετεπο-αξιολόγηση, υώτα τποσαίαρ) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

1 εξώηεζε πνπ έρω (θάηη πνπ δελ θαηάιαβα) 

_________________________________________________________________________ 
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Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ 
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Μπνξψ λα βξίζθσ ην ΔΚΠ ησλ 

παξνλνκαζηψλ. 

    

2. Μπνξψ λα θάλσ ηα θιάζκαηα νκώλπκα.     

3. Μπνξψ λα εθηειώ ηηο πξάμεηο.     

4. Πξέπεη λα δηδαρηψ μαλά ην νιόθιεξν 

κάζεκα. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ ΘΕ
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5. Ο ηξφπνο*  πνπ δηδάρηεθα ην κάζεκα ήηαλ 

βνεζεηηθόο. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

6. Ο ηξφπνο*  πνπ έγηλε ην κάζεκα δελ κνπ 

άξεζε. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

ρφιηα γηα ην κάζεκα: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_ 

*ηξόπνο: θάξηεο (θώηα ηξνραίαο), ζηόρνη θαη θξηηήξηα επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο, απην-αμηνιόγεζε, εηεξν-αμηνιόγεζε  
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«Ρεηέο Αιγεβξηθέο Παξαζηάζεηο – Πξόζζεζε – Αθαίξεζε Ρεηώλ Αιγεβξηθώλ 

Παξαζηάζεσλ – Πξνηεξαηόηεηα πξάμεσλ» 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο Κξηηήξηα επηηπρίαο 

Να ρξεζηκνπνηνχκε ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ησλ πξάμεσλ, 

γηα λα εθηεινχκε πξάμεηο κε 

ξεηέο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο. 

Μπνξψ λα εθηειψ πξάμεηο κε αιγεβξηθά θιάζκαηα 

έρνληαο ππφςε ηελ πξνηεξαηόηεηα πξάμεσλ, δειαδή, 

λα κπνξψ:  

1. λα ππνινγίδσ πξψηα ηηο παξελζέζεηο, λα βξίζθσ ην 

ΔΚΠ, λα θάλσ ηα θιάζκαηα νκώλπκα θαη λα εθηειψ 

ηηο πξάμεηο,  

2. λα θάλσ ηνλ πνιιαπιαζηαζκό θαη ηε δηαίξεζε, 

3. λα θάλσ παξαγνληνπνίεζε θαη απινπνίεζε. 

 

 

Δπίιπζε θαη δηφξζσζε άζθεζεο 7, ζηε ζειίδα 107. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθσλία 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθόο ή θάπνηνο άιινο καζεηήο επεμεγεί ζηνπο καζεηέο 

πνπ δηαθσλνύλ ηε ζσζηή απάληεζε (δειαδή ην ιάζνο ηνπο). 
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Απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ δίλνληαο ηηο θάξηεο εμφδνπ 3-2-1 θαη αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηελ 

θαζεγήηξηα. 

 

 
 

Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ θαη 

αθνινπζεί δηφξζσζε ηεο θαη‘ νίθνλ εξγαζίαο. 

 

Γίλεηαη θχιιν εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο, εμεγψληαο ηνπο φηη είλαη θάπνηνπ ππνηηζέκελνπ 

καζεηή θαη πσο ζην ζπγθεθξηκέλν θπιιάδην ν καζεηήο έρεη θάπνηα ιάζε. Οη καζεηέο 

θαινχληαη λα εληνπίζνπλ ηα ιάζε ηνπ καζεηή θαη λα ηνπ δψζνπλ αλαηξνθνδφηεζε.  

 

 
 

3 πξάγκαηα πνπ θαηάιαβα 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2 πξάγκαηα πνπ βξήθα ρξήζηκα/ελδηαθέξνληα (θάηη πνπ κνπ άξεζε ή δελ κνπ άξεζε από 

ηνλ ηξόπν πνπ έγηλε ην κάζεκα- μαθησιακοί στόσοι και κπιτήπια επιτςσίαρ, αςτό-

αξιολόγηση, ετεπο-αξιολόγηση, υώτα τποσαίαρ) 

_________________________________________________________________________ 

 

1 εξώηεζε πνπ έρω (θάηη πνπ δελ θαηάιαβα) 

_________________________________________________________________________ 
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Γίλεηαη θχιιν εξγαζίαο γηα εηεξν-αμηνιόγεζε. Σνλίδεηαη ζηνπο καζεηέο φηη πξέπεη λα 

βαζηζηνχλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη λα γξάςνπλ ζηνλ 

ζπκκαζεηή ηνπο ιίγα ιφγηα θαηά πφζν πέηπραλ ηα θξηηήξηα, δειαδή ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο. (ππάξρεη θχιιν εξγαζίαο γηα ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε) Ζ ζσζηή ιχζε ηεο άζθεζεο 

δίλεηαη ηππσκέλε ζε θάζε δεπγάξη καζεηψλ πνπ ηειεηψλεη ηελ επίιπζε.  

 

Να θάλεηε ηηο πξάμεηο: 
Γηνξζσηήο 

 

( 
 

   
 

 

   
   

     

     
  

 

1. Παξελζέζεηο, 

ΔΚΠ, νκψλπκα, 

πξάμεηο  

 

2. Πνιιαπιαζηαζκφ 

- Γηαίξεζε 

 

3. Παξαγνληνπνίεζε 

- απινπνίεζε  

 

(3 κνλάδεο) 

Να εμεγήζεηο ζηνλ ζπκκαζεηή ζνπ ηα ιάζε ηνπ. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Βαζκόο: ____/3 

 

 

Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ 
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Γλσξίδσ ηνπο θαλόλεο ηεο πξνηεξαηόηεηαο 

πξάμεσλ. 

    

2. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηώ ηελ πξνηεξαηόηεηα 

πξάμεσλ. 

    

3. Μπνξψ: 

 λα ππνινγίδσ πξψηα ηηο παξελζέζεηο 

    

 λα βξίζθσ ην ΔΚΠ     

 λα θάλσ ηα θιάζκαηα νκώλπκα     

 λα εθηειψ ηηο πξάμεηο     

 λα θάλσ ηνλ πνιιαπιαζηαζκό     

 λα θάλσ ηε δηαίξεζε     

 λα θάλσ παξαγνληνπνίεζε     

 λα θάλσ απινπνίεζε     

4. Πξέπεη λα δηδαρηψ μαλά ην νιόθιεξν κάζεκα. πκθσλώ Ούηε ζπκθσλώ Γηαθσλώ 
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νύηε δηαθσλώ 

5. Ο ηξφπνο*  πνπ δηδάρηεθα ην κάζεκα ήηαλ 

βνεζεηηθόο. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

6. Ο ηξφπνο*  πνπ έγηλε ην κάζεκα δελ κνπ άξεζε. πκθσλώ 
Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

ρφιηα γηα ην κάζεκα: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

*ηξόπνο: θάξηεο (θώηα ηξνραίαο), ζηόρνη θαη θξηηήξηα επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο, απην-αμηνιόγεζε, εηεξν-αμηνιόγεζε  
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«Ρεηέο Αιγεβξηθέο Παξαζηάζεηο – Κιαζκαηηθή Δμίζσζε» (ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΥΔΓΗΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ) 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. Γίλεηαη αλάγλσζε θαη επεμήγεζε ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο. Παξάιιεια, ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη 

επίθιεζε ησλ πξνυπάξρνπζσλ γλψζεσλ ησλ καζεκάησλ.     

 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο Κξηηήξηα επηηπρίαο 

Να θαηαλνήζνπκε θαη 

λα εθαξκφδνπκε ηα 

ζηάδηα επίιπζεο κηαο 

θιαζκαηηθήο 

εμίζσζεο. 

Μπνξψ λα επηιχσ θιαζκαηηθέο εμηζψζεηο, εθαξκφδνληαο ηα πην 

θάησ ζηάδηα: 

1. λα βξίζθσ ην ΔΚΠ θαη λα βάδσ πεξηνξηζκνχο γηα ηηο ηηκέο πνπ 

κεδελίδνπλ ηνλ παξνλνκαζηή, 

2. λα κεηαηξέπσ ηα θιάζκαηα ζε νκψλπκα, λα απαινίθσ ηνπο 

παξνλνκαζηέο, λα εθηειψ ηηο πξάμεηο θαη λα επηιχσ ηελ 

εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη, 

3. λα απνδέρνκαη ή λα απνξξίπησ ηηο ιχζεηο κε βάζε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο. 

 

Γίλεηαη δηδαζθαιία ηεο θαηλνχξηαο έλλνηαο θαη ε εθπαηδεπηηθφο θαηαγξαθεί ζηνλ πίλαθα ηα 

ζηάδηα επίιπζεο κηαο θιαζκαηηθήο εμίζσζεο.  
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Ζ εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ην παξάδεηγκα ηεο ζει. 107 άζθεζε 8(ε) γηα εθαξκνγή ηεο 

έλλνηαο θαη αθνινπζεί ηα ζηάδηα επίιπζεο ηεο εμίζσζεο εκπιέθνληαο παξάιιεια ηνπο 

καζεηέο ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Μεηά ηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο, ε εθπαηδεπηηθφο αθήλεη 

ρξφλν ζηνπο καζεηέο γηα λα αληηγξάςνπλ ην παξάδεηγκα.  

 

 
 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα ιχζνπλ αηνκηθά ζην ηεηξάδην ηνπο ηελ εμίζσζε 8(δ) απφ ηελ  

ζειίδα 107. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη επίιπζε θαη επεμήγεζε ηεο εμίζσζεο ζηελ νινκέιεηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ δίλνληαο ηηο θάξηεο εμφδνπ 3-2-1 θαη αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηελ 

θαζεγήηξηα. 

 

 

3 πξάγκαηα πνπ θαηάιαβα 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2 πξάγκαηα πνπ βξήθα ρξήζηκα/ελδηαθέξνληα (θάηη πνπ κνπ άξεζε ή δελ κνπ άξεζε από 

ηνλ ηξόπν πνπ έγηλε ην κάζεκα- μαθησιακοί στόσοι και κπιτήπια επιτςσίαρ, αςτό-

αξιολόγηση, ετεπο-αξιολόγηση, υώτα τποσαίαρ) 

_________________________________________________________________________ 

 

1 εξώηεζε πνπ έρω (θάηη πνπ δελ θαηάιαβα) 
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Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ. 

 

 

Γίλεηαη θύιιν εξγαζίαο γηα εηεξν-αμηνιόγεζε. Σνλίδεηαη ζηνπο καζεηέο όηη πξέπεη λα 

βαζηζηνύλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη λα γξάςνπλ ζηνλ 

ζπκκαζεηή ηνπο ιίγα ιόγηα θαηά πόζν πέηπραλ ηα θξηηήξηα, δειαδή ηνπο ζηόρνπο ηνπ 

καζήκαηνο. (ππάξρεη θύιιν εξγαζίαο γηα ηελ εηεξν-αμηνιόγεζε) Γίλνληαη ηππσκέλεο νη 

ιύζεηο ζε θάζε δεπγάξη πνπ ηειεηώλεη, γηα λα θάλεη ηελ εηεξν-αμηνιόγεζε. 
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Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ 
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Μπνξψ λα επηιχσ θιαζκαηηθέο εμηζψζεηο.     

2. Μπνξψ: 

 λα βξίζθσ ην ΔΚΠ 

    

 λα βάδσ πεξηνξηζκνύο γηα ηηο ηηκέο πνπ 

κεδελίδνπλ ηνλ παξνλνκαζηή 

    

 λα κεηαηξέπσ ηα θιάζκαηα ζε νκώλπκα     

 λα απαινίθσ ηνπο παξνλνκαζηέο     

 λα εθηειψ ηηο πξάμεηο     

 λα επηιύσ ηελ εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη     

 λα απνδέρνκαη ή λα απνξξίπησ ηε ιχζε κε 

βάζε ηνπο πεξηνξηζκνχο 

    

3. Πξέπεη λα δηδαρηψ μαλά ην νιόθιεξν κάζεκα. πκθσλώ 
Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

4. Ο ηξφπνο*  πνπ δηδάρηεθα ην κάζεκα ήηαλ 

βνεζεηηθόο. 
πκθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

5. Ο ηξφπνο*  πνπ έγηλε ην κάζεκα δελ κνπ άξεζε. πκθσλώ 
Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 
Γηαθσλώ 

ρφιηα γηα ην κάζεκα: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

*ηξόπνο: θάξηεο (θώηα ηξνραίαο), ζηόρνη θαη θξηηήξηα επηηπρίαο ζηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο, απην-αμηνιόγεζε, εηεξν-αμηνιόγεζε  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 13 - Τιηθό παξέκβαζεο Α ηάμεο γηα ηε Β Φάζε ησλ παξεκβάζεσλ 

 

 

ηε Β Φάζε ησλ παξεκβάζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην πιηθφ ζε φια ηα ηκήκαηα (Α1, Α2, 

Α3) ηεο Α ηάμεο. 
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«Γσλία – Δίδε Γσλίσλ» 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο Κξηηήξηα επηηπρίαο 

Να νξίδνπκε θαη λα νλνκάδνπκε ηα 

είδε γσληψλ. 

Μπνξψ λα μερσξίδσ ηα πην θάησ είδε γσληώλ: 

1. Ομεία γσλία 

2. Ακβιεία γσλία 

3. Οξζή γσλία 

4. Μεδεληθή γσλία 

5. Δπζεία γσλία 

6. Πιήξεο γσλία  

7. Κπξηή γσλία 

8. Με θπξηή γσλία 

 

Δπίιπζε θαη δηφξζσζε αζθήζεσλ, ζηηο ζειίδεο 17-19. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθσλία 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθόο ή θάπνηνο άιινο καζεηήο επεμεγεί ζηνπο καζεηέο 

πνπ δηαθσλνύλ ηε ζσζηή απάληεζε (δειαδή ην ιάζνο ηνπο). 
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Γίλεηαη κία θάξηα εμόδνπ, ε νπνία δίλεη πιεξνθνξίεο ζηελ θαζεγήηξηα γηα ηελ θαηαλφεζε 

θαη ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ηνπο δψζεη αλαηξνθνδφηεζε ζην επφκελν 

κάζεκα. Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο θάξηεο, νχησο ψζηε νη καζεηέο πνπ θάζνληαη ζην ίδην 

ζξαλίν λα πάξνπλ δηαθνξεηηθή θάξηα ν θαζέλαο. 

 

  
 

 

Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ. 

 

 

Γηα εηεξν-αμηνιόγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηα άζθεζε απφ ηελ θαη‘ νίθνλ εξγαζία 

ή ε άζθεζε πνπ δφζεθε σο θάξηα εμφδνπ ζην πξνεγνχκελν κάζεκα. Έρεη φκσο εηνηκαζηεί 

έλα θχιιν εξγαζίαο κε κία πηζαλή άζθεζε γηα εηεξν-αμηνιφγεζε, ζε πεξίπησζε πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ ζέινπλ ηηο πξνεγνχκελεο. 
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Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ 
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Μπνξψ λα βξίζθσ ηελ νμεία γσλία.     

2. Μπνξψ λα βξίζθσ ηελ ακβιεία γσλία.     

3. Μπνξψ λα βξίζθσ ηελ νξζή γσλία.     

4. Μπνξψ λα βξίζθσ ηε κεδεληθή γσλία.      

5. Μπνξψ λα βξίζθσ ηελ επζεία γσλία.     

6. Μπνξψ λα βξίζθσ ηελ πιήξε γσλία.      

7. Μπνξψ λα βξίζθσ ηελ θπξηή γσλία.     

8. Μπνξψ λα βξίζθσ ηε κε θπξηή γσλία.      

9. Ζ εηεξν-αμηνιόγεζε δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη. πκθσλώ 
Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

10. Πξνηηκψ λα γλσξίδσ ηνπο ζηόρνπο θαη ηα 

θξηηήξηα επηηπρίαο απφ ηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο. 
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

11. Ζ απηό-αμηνιόγεζε κε βνεζά λα εληνπίζσ ηα 

δπλαηά θαη αδχλαηα κνπ ζεκεία.  
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

Γξάθσ απηά πνπ δελ θαηάιαβα από ην κάζεκα, γηα λα ηα δηδαρηώ μαλά: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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«Γσλία – Ολνκαζία, Μέηξεζε θαη ύγθξηζε Γσληώλ» 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο Κξηηήξηα επηηπρίαο 

1. Να νξίδνπκε, λα κεηξνχκε θαη λα 

θαηαζθεπάδνπκε γσληέο. 

Μπνξψ λα: 

1. νλνκάδσ γσλίεο  
2. ππνινγίδσ ην κέηξν γσληώλ κε ηε ρξήζε 

κνηξνγλσκνλίνπ θαη 

3. θαηαζθεπάδσ γσλίεο 

 

Δπίιπζε θαη δηφξζσζε αζθήζεσλ, ζηηο ζειίδεο 17-19. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθσλία 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθόο ή θάπνηνο άιινο καζεηήο επεμεγεί ζηνπο καζεηέο 

πνπ δηαθσλνύλ ηε ζσζηή απάληεζε (δειαδή ην ιάζνο ηνπο). 
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Γίλεηαη κία θάξηα εμόδνπ, ε νπνία ζα δψζεη πιεξνθνξίεο ζηελ θαζεγήηξηα γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ηνπο δψζεη αλαηξνθνδφηεζε ζην 

επφκελν κάζεκα. Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο θάξηεο, νχησο ψζηε νη καζεηέο πνπ θάζνληαη 

ζην ίδην ζξαλίν λα πάξνπλ δηαθνξεηηθή θάξηα. 

 

 
 

 

Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ. 

 

 

Γηα εηεξν-αμηνιόγεζε δίλεηαη θχιιν εξγαζίαο γηα ην ζπίηη, ζην νπνίν νη καζεηέο θαινχληαη 

λα επηιχζνπλ ηηο αζθήζεηο 6 θαη 7 απφ ην βηβιίν ηνπο, αιιά ηξνπνπνηεκέλεο.   
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Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ 
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Μπνξψ λα νλνκάδσ γσλίεο.     

2. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ην κέηξν γσληώλ κε ηε ρξήζε 

κνηξνγλσκνλίνπ. 

    

3. Μπνξψ λα θαηαζθεπάδσ γσλίεο.     

4. Τπάξρνπλ ζεκεία απφ ην κάζεκα πνπ δελ ηα 

θαηάιαβα θαη πξέπεη λα ηα δηδαρηώ μαλά. 
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

5. Ζ εηεξν-αμηνιόγεζε κε βνεζά λα θαηαιάβσ 

θαιχηεξα ην κάζεκα. 
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

6. Ζ εηεξν-αμηνιόγεζε είλαη δύζθνιε. πκθσλώ 
Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

7. Πξνηηκψ λα γλσξίδσ ηνπο ζηόρνπο θαη ηα θξηηήξηα 

επηηπρίαο απφ ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. 
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

8. Ζ απηό-αμηνιόγεζε κε βνεζά λα εληνπίζσ ηα δπλαηά 

θαη αδχλαηα κνπ ζεκεία.  
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

Γξάθσ απηά πνπ δελ θαηάιαβα από ην κάζεκα, γηα λα ηα δηδαρηώ μαλά: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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«Γσλία – ρέζεηο Γσληώλ» 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο Κξηηήξηα επηηπρίαο 

Να εμεηάδνπκε ζρέζεηο γσληψλ θαη 

λα ππνινγίδνπκε γσλίεο. 

Μπνξψ λα ππνινγίδσ κε ηε βνήζεηα ηεο εμίζσζεο 

ηηο πην θάησ γσλίεο: 

1. θαηαθνξπθήλ γσλίεο 

2. επζεία γσλία (180°) 

3. πιήξε γσλία (360°) 

4. ζπκπιεξσκαηηθέο (90°) θαη 

παξαπιεξσκαηηθέο (180°) γσλίεο 

 

Δπίιπζε θαη δηφξζσζε κεξηθψλ αζθήζεσλ απφ ηηο ζειίδεο 23-25. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

δηαθσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθόο ή θάπνηνο άιινο καζεηήο επεμεγεί ζηνπο 

καζεηέο πνπ δηαθσλνύλ ηε ζσζηή απάληεζε (δειαδή ην ιάζνο ηνπο). 

 

Γίλεηαη κία θάξηα εμόδνπ, ε νπνία ζα δψζεη πιεξνθνξίεο ζηελ θαζεγήηξηα γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ηνπο δψζεη αλαηξνθνδφηεζε ζην 

επφκελν κάζεκα.  
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Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ. 

 

Γηα εηεξν-αμηνιόγεζε δίλεηαη θχιιν εξγαζίαο. Σνλίδεηαη ζηνπο καζεηέο φηη πξέπεη λα 

βαζηζηνχλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη λα γξάςνπλ ζηνλ 

ζπκκαζεηή ηνπο ιίγα ιφγηα θαηά πφζν πέηπραλ ηα θξηηήξηα, δειαδή ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο. (ππάξρεη θχιιν εξγαζίαο γηα ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε) 

 

 

 
 

Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ 
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ηηο γσλίεο κε ηε βνήζεηα 

ηεο εμίζσζεο. 

    

2. Μπνξψ λα ππνινγίδσ:     

 ηηο θαηαθνξπθήλ γσλίεο 

 ηελ πιήξε γσλία     

 ηελ επζεία γσλία     

 ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο γσλίεο     

 ηηο παξαπιεξσκαηηθέο γσλίεο     

3. Τπάξρνπλ ζεκεία απφ ην κάζεκα πνπ δελ ηα 

θαηάιαβα θαη πξέπεη λα ηα δηδαρηώ μαλά. 
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

4. Ζ εηεξν-αμηνιόγεζε κε βνήζεζε λα  θαηαιάβσ 

θαιχηεξα ην κάζεκα.  
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

5. Ζ εηεξν-αμηνιόγεζε είλαη δύζθνιε. πκθσλώ 
Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

6. Πξνηηκψ λα γλσξίδσ ηνπο ζηόρνπο θαη ηα 

θξηηήξηα επηηπρίαο απφ ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. 
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

7. Ζ απηό-αμηνιόγεζε κε βνήζεζε λα δσ πνύ 

δπζθνιεύνκαη.  
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

Γξάθσ απηά πνπ δελ θαηάιαβα από ην κάζεκα, γηα λα ηα δηδαρηώ μαλά: 

__________________________________________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 14 -Τιηθό παξέκβαζεο Β ηάμεο γηα ηε Β Φάζε ησλ παξεκβάζεσλ 
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«Δμηζώζεηο – Αληζώζεηο α΄ Βαζκνύ – Γηεξεύλεζε Δμίζσζεο α΄ Βαζκνύ κε κία 

Μεηαβιεηή» 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη Κξηηήξηα επηηπρίαο 

1. Να επηιχνπκε εμηζψζεηο 

α΄ βαζκνχ κε έλα 

άγλσζην. 

Μπνξψ λα επηιχσ κηα εμίζσζε α΄ βαζκνχ κε έλαλ άγλσζην, 

αθνινπζψληαο ηελ πην θάησ κέζνδν: 

1.Βξίζθσ ην ΔΚΠ θαη κεηαηξέπσ ηα θιάζκαηα ζε νκψλπκα. 

2.Απαιείθσ ηνπο παξνλνκαζηέο, εθαξκφδνληαο ηηο ηδηφηεηεο 

ησλ ηζνηήησλ. 

3.Απαιείθσ ηηο παξελζέζεηο. 

4.Υσξίδσ γλσζηνχο απφ άγλσζηνπο φξνπο. 

5.Κάλσ αλαγσγή φκνησλ φξσλ. 

6.Γηαηξψ θαη ηα δχν κέιε κε ην ζπληειεζηή ηνπ αγλψζηνπ. 

2. Να δηεξεπλνχκε 

εμηζψζεηο πξψηνπ 

βαζκνχ κηαο κεηαβιεηήο 

θαη λα εμεηάδνπκε ην 

πιήζνο ησλ ιχζεψλ ηνπο. 

Μπνξψ λα πξνζδηνξίζσ πφηε κηα εμίζσζε α‘ βαζκνχ:  

 έρεη κνλαδηθή ιχζε 

 δελ έρεη ιχζε (αδχλαηε) 

 έρεη άπεηξεο ιχζεηο (αφξηζηε) 

 

Δπίιπζε θαη δηφξζσζε κεξηθψλ αζθήζεσλ απφ ηηο ζειίδεο 12-13. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

δηαθσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθόο ή θάπνηνο άιινο καζεηήο επεμεγεί ζηνπο 

καζεηέο πνπ δηαθσλνύλ ηε ζσζηή απάληεζε (δειαδή ην ιάζνο ηνπο). 

 

Γίλεηαη κία θάξηα εμόδνπ, ε νπνία ζα δψζεη πιεξνθνξίεο ζηελ θαζεγήηξηα γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ηνπο δψζεη αλαηξνθνδφηεζε. κάζεκα.  
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Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ. 

 

 

Γηα εηεξν-αμηνιόγεζε ζα δνζεί θχιιν εξγαζίαο γηα θαη‘ νίθνλ εξγαζία, ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεί ζην επφκελν κάζεκα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο.  
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Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ 
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Μπνξψ λα: 

 Βξίζθσ ην ΔΚΠ θαη κεηαηξέπσ ηα 

θιάζκαηα ζε νκώλπκα. 

    

 Απαιείθσ ηνπο παξνλνκαζηέο, 

εθαξκφδνληαο ηηο ηδηφηεηεο ησλ ηζνηήησλ. 

    

 Απαιείθσ ηηο παξελζέζεηο.     

 Υσξίδσ γλσζηνύο απφ άγλσζηνπο φξνπο.     

 Κάλσ αλαγσγή όκνησλ όξσλ.     

 Γηαηξώ θαη ηα δχν κέιε κε ην ζπληειεζηή 

ηνπ αγλψζηνπ. 

    

2. Μπνξψ λα πξνζδηνξίζσ πφηε κηα 

εμίζσζε α‘ βαζκνχ:  

    

 έρεη κνλαδηθή ιύζε 

 δελ έρεη ιχζε (αδύλαηε)     

 έρεη άπεηξεο ιχζεηο (αόξηζηε)     

3. Ζ εηεξν-αμηνιόγεζε κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ 

θαιχηεξα ην κάζεκα.  
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

4. Ζ εηεξν-αμηνιόγεζε είλαη δύζθνιε. πκθσλώ 
Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

5. Πξνηηκψ λα γλσξίδσ ηνπο ζηόρνπο θαη ηα 

θξηηήξηα επηηπρίαο απφ ηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο. 
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

6. Ζ απηό-αμηνιόγεζε κε βνήζεζε λα εληνπίζσ 

ηα δπλαηά θαη αδχλαηα κνπ ζεκεία.  
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

Γξάθσ απηά πνπ δελ θαηάιαβα από ην κάζεκα, γηα λα ηα δηδαρηώ μαλά: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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«Δμηζώζεηο – Αληζώζεηο α΄ Βαζκνύ – Ηδηόηεηεο Αληζνηήησλ» 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη Κξηηήξηα επηηπρίαο 

Να  εθαξκφδνπκε ηηο 

ηδηφηεηεο ησλ αληζνηήησλ. 

 

Γλσξίδσ θαη κπνξψ λα εθαξκφζσ ηηο πην θάησ ηδηφηεηεο 

αληζνηήησλ: 

1. Αλ θαη ζηα δχν κέιε κηαο αληζφηεηαο πξνζζέζνπκε ηνλ ίδην 

αξηζκφ, ηφηε πξνθχπηεη κηα λέα αληζφηεηα κε ηελ ίδηα θνξά. 

Γεληθά: 

Αλ 𝛢 < 𝛣 ⇔ 𝛢 + 𝜞 < 𝛣 + 𝜞 

Αλ 𝛢 > 𝛣 ⇔ 𝛢 + 𝜞 > 𝛣 + 𝜞 

 

2. Αλ θαη ηα δχν κέιε κηαο αληζφηεηαο πνιιαπιαζηαζηνχλ: 

 κε ηνλ ίδην ζεηηθό αξηζκό, ηφηε πξνθχπηεη κηα λέα 

αληζφηεηα κε ηελ ίδηα θνξά, 

 κε ηνλ ίδην αξλεηηθό αξηζκό, ηφηε πξνθχπηεη κηα λέα 

αληζφηεηα κε αληίζεηε θνξά. 

Γεληθά: 

 Αλ 𝛢 < 𝛣 θαη 𝛤 > 0 ⇔ 𝛢 ∙ 𝜞 < 𝛣 ∙ 𝜞 

 Αλ 𝛢 > 𝛣 θαη 𝛤 > 0 ⇔ 𝛢 ⋅ 𝜞 > 𝛣 ∙ 𝜞 

 Αλ 𝛢 < 𝛣 θαη 𝛤 < 0 ⇔ 𝛢 ∙ 𝜞 > 𝛣 ∙ 𝜞 

 Αλ 𝛢 > 𝛣 θαη 𝛤 < 0 ⇔ 𝛢 ∙ 𝜞 < 𝛣 ∙ 𝜞 

 

 Δπίιπζε θαη δηφξζσζε αζθήζεσλ, ζηηο ζειίδεο 21-22. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθσλία 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθόο ή θάπνηνο άιινο καζεηήο επεμεγεί ζηνπο καζεηέο 

πνπ δηαθσλνύλ ηε ζσζηή απάληεζε (δειαδή ην ιάζνο ηνπο). 

 

 

 Γίλεηαη κία άζθεζε γηα θάξηα εμόδνπ, ε νπνία ζα δψζεη πιεξνθνξίεο ζηελ θαζεγήηξηα γηα 

ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ηνπο δψζεη αλαηξνθνδφηεζε ζην 

επφκελν κάζεκα.  
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Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ. 

 

 

Γηα εηεξν-αμηνιόγεζε ζα δνζεί θχιιν εξγαζίαο γηα θαη‘ νίθνλ εξγαζία, ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεί ζην επφκελν κάζεκα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο.  
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Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ 
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Μπνξψ λα εθαξκόδσ ηηο ηδηόηεηεο ησλ 

αληζνηήησλ. 

    

2. Ζ εηεξν-αμηνιόγεζε δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη. πκθσλώ 
Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

3. Πξνηηκψ λα γλσξίδσ ηνπο ζηόρνπο θαη ηα 

θξηηήξηα επηηπρίαο απφ ηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο. 
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

4. Ζ απηό-αμηνιόγεζε δελ κε βνήζεζε λα 

εληνπίζσ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα κνπ ζεκεία.  
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

5. Οη θάξηεο εηζόδνπ/εμόδνπ είλαη έλαο ηξφπνο λα 

δσ πνχ δπζθνιεχνκαη. 
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

Να βάιεηο ζε θύθιν ηηο ηδηόηεηεο πνπ δελ θαηάιαβεο ή ζε δπζθνιεύνπλ, γηα λα ηηο 

δηδαρηείο μαλά: 

 

Αλ 𝛢 < 𝛣 ⇔ 𝛢 + 𝜞 < 𝛣 + 𝜞      

Αλ 𝛢 < 𝛣 θαη 𝛤 > 0 ⇔ 𝛢 ∙ 𝜞 < 𝛣 ∙ 𝜞      

Αλ 𝛢 < 𝛣 θαη 𝛤 < 0 ⇔ 𝛢 ∙ 𝜞 > 𝛣 ∙ 𝜞 

Αλ 𝛢 > 𝛣 ⇔ 𝛢 + 𝜞 > 𝛣 + 𝜞      

Αλ 𝛢 > 𝛣 θαη 𝛤 > 0 ⇔ 𝛢 ∙ 𝜞 > 𝛣 ∙ 𝜞      

Αλ 𝛢 > 𝛣 θαη 𝛤 < 0 ⇔ 𝛢 ∙ 𝜞 < 𝛣 ∙ 𝜞 

 

Γεληθά ζρόιηα γηα ην κάζεκα:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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«Δμηζώζεηο – Αληζώζεηο α΄ Βαζκνύ – Αληζώζεηο α΄ Bαζκνύ» 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη Κξηηήξηα επηηπρίαο 

1. Να επηιχνπκε 

αληζψζεηο α΄ βαζκνχ. 

Μπνξώ λα επηιύσ αληζώζεηο α΄ βαζκνύ αθνινπζώληαο ηελ 

πην θάησ δηαδηθαζία: 

1. Απαιείθνπκε παξνλνκαζηέο θαη παξελζέζεηο (αλ 

ππάξρνπλ θιάζκαηα). 

2. Υσξίδνπκε γλσζηνχο απφ άγλσζηνπο φξνπο. 

3. Κάλνπκε αλαγσγή φκνησλ φξσλ. 

4. Γηαηξνχκε κε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ άγλσζηνπ φξνπ θαη ηα 

δχν κέιε. 

Αλ ν ζπληειεζηήο είλαη ζεηηθόο, ε αληζόηεηα δελ αιιάδεη 

θνξά, ελώ αλ είλαη αξλεηηθόο ε θνξά ηεο αληζόηεηαο 

αιιάδεη. 

2. Να εξκελεχνπκε ηε 

ιχζε ηεο αλίζσζεο 

θαη λα ηελ 

αλαπαξηζηνχκε κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο.   

1. Μπνξψ λα εξκελεχσ ηε ιχζε ηεο αλίζσζεο (έρεη κνλαδηθή 

ιχζε, δελ έρεη ιχζε/αδχλαηε, έρεη άπεηξεο ιχζεηο/αφξηζηε, 

αιεζήο, ςεπδήο)  

2. Μπνξψ λα αλαπαξαζηήζσ ηε ιχζε ηεο αλίζσζεο 

ζπκβνιηθά, γξαθηθά (ζηελ επζεία ησλ πξαγκαηηθψλ 

αξηζκψλ) θαη ιεθηηθά. 

 
 

Δπίιπζε θαη δηφξζσζε κεξηθψλ αζθήζεσλ απφ ηηο ζειίδεο 27-28. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

δηαθσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθόο ή θάπνηνο άιινο καζεηήο επεμεγεί ζηνπο 

καζεηέο πνπ δηαθσλνύλ ηε ζσζηή απάληεζε (δειαδή ην ιάζνο ηνπο). 
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Γίλεηαη κία θάξηα εμόδνπ, ε νπνία ζα δψζεη πιεξνθνξίεο ζηελ θαζεγήηξηα γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ηνπο δψζεη αλαηξνθνδφηεζε ζην 

επφκελν κάζεκα.  

 

 
 

Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ. 

 

Γηα εηεξν-αμηνιόγεζε ζα δνζεί θχιιν εξγαζίαο γηα θαη‘ νίθνλ εξγαζία, ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεί ζην επφκελν κάζεκα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο.  
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Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ 
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Μπνξψ λα: 

 Απαιείθσ ηνπο παξνλνκαζηέο.     

 Απαιείθσ ηηο παξελζέζεηο.     

 Υσξίδσ γλσζηνύο απφ άγλσζηνπο φξνπο.     

 Κάλσ αλαγσγή όκνησλ όξσλ.     

 Γηαηξώ θαη ηα δχν κέιε κε ην ζπληειεζηή ηνπ 

αγλψζηνπ. 

    

2. Μπνξψ λα πξνζδηνξίζσ πφηε κηα αλίζσζε α‘ 

βαζκνχ:  

    

 έρεη κνλαδηθή ιύζε 

 δελ έρεη ιχζε (αδύλαηε)     

 έρεη άπεηξεο ιχζεηο (αόξηζηε)     

 είλαη αιεζήο      

 είλαη ςεπδήο     

3. Μπνξψ λα αλαπαξαζηήζσ ηε ιχζε ηεο αλίζσζεο:     

 ζπκβνιηθά 

 γξαθηθά (ζηελ επζεία ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ)     

 ιεθηηθά     

Γξάθσ απηά πνπ δελ θαηάιαβα από ην κάζεκα, γηα λα ηα δηδαρηώ μαλά: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 15 - Τιηθό παξέκβαζεο Γ ηάμεο γηα ηε Β Φάζε ησλ παξεκβάζεσλ 
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«ηεξενκεηξία – Δκβαδόλ θαη Όγθν Οξζνγώληνπ Παξαιιειεπηπέδνπ» 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη Κξηηήξηα επηηπρίαο 

1. Να αλαγλσξίδνπκε 

πφηε έλα νξζφ πξίζκα 

είλαη νξζνγψλην 

παξαιιειεπίπεδν θαη 

λα ππνινγίδνπκε ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ. 

Να γλσξίδσ φηη:  

Οξζνγώλην παξαιιειεπίπεδν νλνκάδεηαη ην πξίζκα ηνπ 

νπνίνπ νη βάζεηο είλαη νξζνγψληα παξαιιειφγξακκα. 

 Μπνξψ λα βξίζθσ ηηο διαζηάζεις (μήκος, πλάηος, ύυος) θαη 

ηε διαγώνιο ησλ πην πάλσ ζηεξεψλ ζρεκάησλ. 

2. Να ππνινγίδνπκε ην 

εκβαδφλ, ηνλ φγθν θαη 

ηε δηαγψλην 

νξζνγψλησλ 

παξαιιειεπηπέδσλ. 

Μπνξψ λα εθαξκφδσ ηνπο πην θάησ ηχπνπο γηα λα ππνινγίζσ 

ην εκβαδφλ, ηνλ φγθν θαη ηε δηαγψλην ηνπ νξζνγψληνπ 

παξαιιειεπηπέδνπ: 

 Σν εκβαδόλ ηεο νιηθήο επηθάλεηαο ελφο νξζνγψληνπ 

παξαιιειεπηπέδνπ είλαη:  𝜠𝝄ι = 𝟐(𝜶∙𝜷 + 𝜶∙𝜸 + 𝜷∙𝜸) 

 Ο όγθνο νξζνγψληνπ παξαιιειεπηπέδνπ είλαη: 𝑽 = 𝜶∙𝜷∙𝜸 

 Σν ηεηξάγσλν ηεο δηαγσλίνπ ηζνχηαη κε:  

 
 

Δπίιπζε θαη δηφξζσζε αζθήζεσλ ζηηο ζειίδεο 81-83. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθσλία 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθόο ή θάπνηνο άιινο καζεηήο επεμεγεί ζηνπο καζεηέο 

πνπ δηαθσλνύλ ηε ζσζηή απάληεζε (δειαδή ην ιάζνο ηνπο). 

 

Γίλεηαη κία θάξηα εμόδνπ, ε νπνία ζα δψζεη πιεξνθνξίεο ζηελ θαζεγήηξηα γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ηνπο δψζεη αλαηξνθνδφηεζε.  
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Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ. 

 

Γηα εηεξν-αμηνιόγεζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί κία άζθεζε απφ ην βηβιίν, ε νπνία ζα δνζεί γηα 

θαη‘ νίθνλ εξγαζία θαη ζα γίλεη εηεξν-αμηνιφγεζε ζην επφκελν κάζεκα.  

 

 
 

 

Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ 
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Αλαγλσξίδσ ην νξζνγώλην παξαιιειεπίπεδν.     

2. Μπνξψ λα βξίζθσ ηηο δηαζηάζεηο (κήθνο, πιάηνο, 

χςνο) ηνπ νξζνγψληνπ παξαιιειεπηπέδνπ. 

    

3. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ηε δηαγώλην ηνπ νξζνγψληνπ     
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παξαιιειεπηπέδνπ. 

4. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ην εκβαδόλ ηεο νιηθήο 

επηθάλεηαο ελφο νξζνγψληνπ παξαιιειεπηπέδνπ. 

    

5. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ηνλ όγθν ελφο νξζνγψληνπ 

παξαιιειεπηπέδνπ. 

    

6. Ζ εηεξν-αμηνιόγεζε δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη. πκθσλώ 
Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

7. Πξνηηκψ λα γλσξίδσ ηνπο ζηόρνπο θαη ηα θξηηήξηα 

επηηπρίαο απφ ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. 
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

8. Ζ απηό-αμηνιόγεζε κε βνεζά λα εληνπίζσ ηα 

δπλαηά θαη αδχλαηα κνπ ζεκεία.  
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

Γξάθσ απηά πνπ δελ θαηάιαβα από ην κάζεκα, γηα λα ηα δηδαρηώ μαλά: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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«ηεξενκεηξία – Δκβαδόλ θαη Όγθν Κύβνπ» 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη Κξηηήξηα επηηπρίαο 

1. Να αλαγλσξίδνπκε πφηε 

έλα νξζφ πξίζκα είλαη 

θχβνο θαη λα 

ππνινγίδνπκε ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ. 

Να γλσξίδσ φηη:  

Κύβνο είλαη ην νξζνγψλην παξαιιειεπίπεδν ηνπ νπνίνπ νη 

ηξεηο δηαζηάζεηο είλαη ίζεο (𝜶). 

 Μπνξψ λα βξίζθσ ηηο διαζηάζεις (μήκος, πλάηος, ύυος) 

θαη ηε διαγώνιο ησλ πην πάλσ ζηεξεψλ ζρεκάησλ. 

2. Να ππνινγίδνπκε ην 

εκβαδφλ, ηνλ φγθν θαη ηε 

δηαγψλην θχβσλ. 

Μπνξψ λα εθαξκφδσ ηνπο πην θάησ ηχπνπο γηα λα 

ππνινγίζσ ην εκβαδφλ θαη ηνλ φγθν ηνπ θχβνπ:  

 Σν εκβαδόλ ηεο νιηθήο επηθάλεηαο ελφο θχβνπ είλαη: 

𝜠𝝄ι=𝟔𝜶² 

 Ο όγθνο ελφο θχβνπ είλαη: 𝑽 = 𝜶³ 

 Ζ δηαγώληνο 𝛿, ηζνχηαη κε:  

 

Δπίιπζε θαη δηφξζσζε αζθήζεσλ ζηηο ζειίδεο 81-83. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθσλία 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθόο ή θάπνηνο άιινο καζεηήο επεμεγεί ζηνπο καζεηέο 

πνπ δηαθσλνύλ ηε ζσζηή απάληεζε (δειαδή ην ιάζνο ηνπο). 

 

Γίλεηαη κία θάξηα εμόδνπ, ε νπνία ζα δψζεη πιεξνθνξίεο ζηελ θαζεγήηξηα γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ηνπο δψζεη αλαηξνθνδφηεζε ζην 

επφκελν κάζεκα.  

  

 
 

Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ. 
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Γίλεηαη θχιιν εξγαζίαο γηα εηεξν-αμηνιόγεζε. Σνλίδεηαη ζηνπο καζεηέο φηη πξέπεη λα 

βαζηζηνχλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη λα γξάςνπλ ζηνλ 

ζπκκαζεηή ηνπο ιίγα ιφγηα θαηά πφζν πέηπραλ ηα θξηηήξηα, δειαδή ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο.  

 

 

 
 

Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ 
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Αλαγλσξίδσ ηνλ θύβν.     

2. Μπνξψ λα βξίζθσ ηελ αθκή ηνπ θχβνπ.     

3. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ηε δηαγώλην ηνπ θχβνπ.     

4. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ην εκβαδόλ ηεο νιηθήο 

επηθάλεηαο ελφο θχβνπ. 
 

   

5. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ηνλ όγθν ελφο θχβνπ.     

6. Ζ εηεξν-αμηνιόγεζε κε βνεζά λα θαηαιάβσ 

θαιχηεξα ην κάζεκα. 
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

7. Ζ εηεξν-αμηνιόγεζε είλαη δχζθνιε. πκθσλώ 
Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

8. Οη θάξηεο εηζόδνπ/εμόδνπ είλαη έλαο ηξφπνο λα δσ 

πνχ δπζθνιεχνκαη.  
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

9. Ζ απηό-αμηνιόγεζε δελ κε βνεζά λα εληνπίζσ ηα 

δπλαηά θαη αδχλαηα κνπ ζεκεία.  
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

Γξάθσ απηά πνπ δελ θαηάιαβα από ην κάζεκα, γηα λα ηα δηδαρηώ μαλά: 

__________________________________________________________________________
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«ηεξενκεηξία – Δκβαδόλ θαη Όγθν Καλνληθήο Σεηξαγσληθήο Ππξακίδαο» 

 

*** Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο (θψηα 

ηξνραίαο) γηα λα δψζνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ θαζεγήηξηα, θαηά πφζν θαηαιαβαίλνπλ ή 

δπζθνιεχνληαη ή δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνη αλ θαηάιαβαλ. Κάζε θνξά πνπ δεηνχκε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαηξνθνδφηεζε, δηεπθξηλίδνπκε πφηε ζα δείμνπλ πξάζηλν, πφηε πνξηνθαιί θαη πφηε 

θφθθηλν. 

 
 

Κνηλνπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο, δειαδή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ επηηπρίαο κε βάζε ηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη θπιιάδην ζηνπο καζεηέο κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη Κξηηήξηα επηηπρίαο 

1. Να αλαγλσξίδνπκε ηελ 

θαλνληθή ηεηξαγσληθή 

ππξακίδα θαη λα βξίζθνπκε 

ηα ζηοιτεία ηεο. 

Να  γλσξίδσ φηη:  

Καλνληθή ηεηξαγσληθή ππξακίδα νλνκάδεηαη ην ζηεξεφ 

ηνπ νπνίνπ κία έδξα (βάζε ηεο ππξακίδαο) είλαη 

ηεηξάγσλν θαη νη άιιεο έδξεο είλαη ηζνζθειή ηξίγσλα ίζα 

κεηαμχ ηνπο κε θνηλή θνξπθή (παξάπιεπξεο έδξεο). 

 Μπνξψ λα εληνπίδσ ηελ ακμή ηεο βάζες, ηελ 

κορσθή, ηηο παράπλεσρες έδρες, ην ύυος (π) θαη ην 

παράπλεσρο ύυος ή απόζηεμα (𝒉). 

2. Να ππνινγίδνπκε ην 

εκβαδφλ θαη ηνλ φγθν ηεο 

θαλνληθήο ηεηξαγσληθήο 

ππξακίδαο. 

Μπνξψ λα εθαξκόδσ ηνπο πην θάησ ηύπνπο γηα λα 

ππνινγίζσ ην εκβαδφλ θαη ηνλ φγθν ηεο θαλνληθήο 

ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο: 

 Σν εκβαδόλ ηεο παξάπιεπξεο επηθάλεηαο ηεο 

θαλνληθήο ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο είλαη 𝜠  
 𝜷 𝒉

𝟐
  

θαη ηεο νιηθήο επηθάλεηαο 𝜠𝝄ι = 𝜠  + 𝜠𝜷. 

 Ο όγθνο ηεο ππξακίδαο είλαη 𝑽 = 
𝜠𝜷  

 
  

 

Δπίιπζε θαη δηφξζσζε αζθήζεσλ ζηηο ζειίδεο 88-89. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθσλία 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθόο ή θάπνηνο άιινο καζεηήο επεμεγεί ζηνπο καζεηέο 

πνπ δηαθσλνύλ ηε ζσζηή απάληεζε. 

 

Γίλεηαη κία θάξηα εμόδνπ, ε νπνία ζα δψζεη πιεξνθνξίεο ζηελ θαζεγήηξηα γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ηνπο δψζεη αλαηξνθνδφηεζε.  
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Ζ θαζεγήηξηα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο θάξηεο εμόδνπ. 

 

Γίλεηαη θχιιν εξγαζίαο γηα εηεξν-αμηνιόγεζε. Σνλίδεηαη ζηνπο καζεηέο φηη πξέπεη λα 

βαζηζηνχλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη λα γξάςνπλ ζηνλ 

ζπκκαζεηή ηνπο ιίγα ιφγηα θαηά πφζν πέηπραλ ηα θξηηήξηα, δειαδή ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο. (ππάξρεη θχιιν εξγαζίαο) 

 

 

 
 

 

Γίλεηαη απηό-αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. 

 

Δπίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ 
Πνιύ 

θαιά 

Αξθεηά  

θαιά 
Λίγν Καζόινπ 

1. Αλαγλσξίδσ ηελ θαλνληθή ηεηξαγσληθή 

ππξακίδα. 
    

2. Μπνξψ λα εληνπίδσ ηα πην θάησ ζηνηρεία ηεο 

θαλνληθήο ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο: 
 

 ηελ αθκή ηεο βάζε     

 ηελ θνξπθή     

 ηηο παξάπιεπξεο έδξεο     ΘΕ
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 ην ύςνο (π)     

 ην παξάπιεπξν ύςνο ή απόζηεκα (𝒉)     

3. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ην εκβαδόλ ηεο 

παξάπιεπξεο επηθάλεηαο ηεο θαλνληθήο 

ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο. 

    

4. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ην εκβαδόλ ηεο νιηθήο 

επηθάλεηαο ηεο θαλνληθήο ηεηξαγσληθήο 

ππξακίδαο. 

    

5. Μπνξψ λα ππνινγίδσ ηνλ όγθν ηεο ππξακίδαο.     

6. Ζ απηό-αμηνιόγεζε κε βνεζά λα εληνπίζσ ηα 

δπλαηά θαη αδχλαηα κνπ ζεκεία.  
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

7. Τπάξρνπλ ζεκεία απφ ην κάζεκα πνπ δελ ηα 

θαηάιαβα θαη πξέπεη λα ηα δηδαρηώ μαλά. 
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

8. Ζ εηεξν-αμηνιόγεζε κε βνήζεζε λα  θαηαιάβσ 

θαιχηεξα ην κάζεκα.  
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

9. Ζ εηεξν-αμηνιόγεζε είλαη ράζηκν ρξόλνπ. πκθσλώ 
Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

10. Πξνηηκψ λα γλσξίδσ ηνπο ζηόρνπο θαη ηα 

θξηηήξηα επηηπρίαο απφ ηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο. 
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

11. Ζ απηό-αμηνιόγεζε κε βνήζεζε λα ιχζσ ηηο 

απνξίεο κνπ. 
πκθσλώ 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο/ε. 
Γηαθσλώ 

Γξάθσ απηά πνπ δελ θαηάιαβα από ην κάζεκα, γηα λα ηα δηδαρηώ μαλά: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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