ΒΙΩΜΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ
ΚΟΠΟ:
Βιωματικι επαφι με μια διαδικαςία τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ μακθτι και να
αντιλθφκοφν τον χρόνο που κα πρζπει να αφιερϊςουν για τθ ςυμπλιρωςθ ενόσ εργαλείου
περιγραφικισ αξιολόγθςθσ μακθτι.

ΣΟΧΟΙ:
Μετά το πζρασ του βιωματικοφ εργαςτθρίου οι παρευριςκόμενοι ςτθν θμερίδα κα είναι ςε
κζςθ να:





Προςδιορίηουν τθ διαδικαςία εφρεςθσ κριτθρίων και τα κριτιρια, για τθ διεξαγωγι
τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ μακθτι για μια διδακτικι ϊρα διδαςκαλίασ.
Να χρθςιμοποιοφν κλείδεσ παρατιρθςθσ (ποιοτικά φφλλα αξιολόγθςθσ) ωσ
εργαλείο, για τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ των μακθτϊν.
Να εφαρμόηουν τισ ΤΠΕ ςτθ διαδικαςία τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ.
Να αποδεχκοφν ότι για τθ ςυμπλιρωςθ των εργαλείων (κλείδεσ παρατιρθςθσ) για
τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ δεν απαιτεί πολφ χρόνοσ.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Το αμφικζατρο ενθμερϊνεται για τον τρόπο και τθν πραγματοποίθςθ τθσ παρακάτω
διαδικαςίασ.








Οι παριςτάμενοι εκελοντικά και τυχαία χωρίηονται ςε τρεισ ομάδεσ. Οι εκελοντζσ
τθσ πρϊτθσ ομάδασ, αποτελοφμενθ από δζκα άτομα, κα ζχουν το ρόλο του μακθτι.
Η δεφτερθ ομάδα, χωριςμζνοι ςε υποομάδεσ των δφο ατόμων κα είναι οι
αξιολογθτζσ και κα πραγματοποιιςουν τθ διαδικαςία τθσ περιγραφικισ
αξιολόγθςθσ, για όςο χρόνο κα απαιτθκεί. Η Τρίτθ ομάδα, που αποτελείται από
όλουσ τουσ υπόλοιπουσ όςοι παρακολουκοφν τθν θμερίδα, κα είναι οι
παρατθρθτζσ τθσ όλθσ διαδικαςίασ. Ο ειςθγθτισ ζχει το ρόλο του κακθγθτι.
Στθ διαδικαςία του μακιματοσ και τθσ αξιολόγθςισ του, εφαρμόηονται οι
διδακτικζσ τεχνικζσ τθσ ειςιγθςθσ, των ερωταπαντιςεων και τθσ
ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ.
Στθν αρχι, οι αξιολογθτζσ ενθμερϊνονται, εν μζςω όλων των ςυμμετεχόντων ςτο
αμφικζατρο, ότι κα χρθςιμοποιιςουν φορθτοφσ υπολογιςτζσ διαςυνδεδεμζνουσ
ςτο διαδίκτυο, μζςω των οποίων κα ςυμπλθρϊςουν τθν κλείδα αξιολόγθςθσ, που
κα ςυνκζςουν οι «μακθτζσ» και ο «κακθγθτισ», απϋ ευκείασ ςτο διαδίκτυο, ωσ
κοινόχρθςτο ζγγραφο (google docs). Η αξιολόγθςι τουσ κα εκκινιςει μετά τθν
ολοκλιρωςθ του «μακιματοσ» και κα ζχουν όςο χρόνο απαιτθκεί. Μζχρι τότε κα
παρατθροφν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με τθ βοικεια των ψθφιακϊν εγγράφων
που ζχουν ςτουσ υπολογιςτζσ τουσ (ζνα με τθ «γεωγραφία των «μακθτϊν» ςτο
αμφικζατρο και τθν κλείδα παρατιρθςθσ).
Στθ ςυνζχεια αρχίηει θ εκπαιδευτικι διαδικαςία, όπου από τον «κακθγθτι»
υπενκυμίηονται και γνωςτοποιοφνται, ςε όςουσ από τουσ «μακθτζσ» δεν
γνωρίηουν, οι εννοιολογικοί χάρτεσ και οι τρόποι χριςθσ τουσ, με χριςθ
βιντεοπροβολζα. Στο παρόν μάκθμα χρθςιμοποιοφνται για τθ διδαςκαλία νζων

εννοιϊν. Επίςθσ γίνεται μια γριγορθ παρουςίαςθ (ςε ςυνεργαςία με όςουσ από
τουσ «μακθτζσ» το γνωρίηουν) του ελεφκερου λογιςμικοφ για εννοιολογικοφσ
χάρτεσ cmap tools. Ο «κακθγθτισ» αναφζρει το αντικείμενο διδαςκαλίασ και με τθ
βοικεια κλιμάκων αξιολόγθςθσ διαβακμιςμζνων κριτθρίων (ψθφιακι μορφι)
δθμιουργείται από κοινοφ με τουσ «μακθτζσ» θ κλείδα παρατιρθςθσ του
μακιματοσ ςτο κοινόχρθςτο ζγγραφο (google docs).
Στο επόμενο βιμα παρουςιάηεται από τον κακθγθτι ςε ψθφιακι μορφι και χριςθ
βιντεοπροβολζα παρουςιάηεται ο εννοιολογικόσ χάρτθσ του μακιματοσ, ςτο
λογιςμικό cmap tools, ο οποίοσ είναι ελλιπισ (λείπουν ζννοιεσ και ςχζςεισ μεταξφ
των εννοιϊν). Στουσ μακθτζσ παρουςιάηονται ςτον βιντεοπροβολζα πίνακασ δφο
ςτθλϊν. Η μια ςτιλθ περιζχει διάφορεσ ζννοιεσ από το μάκθμα και θ δεφτερθ
ςχζςεισ μεταξφ των εννοιϊν. Οι ζννοιεσ και οι ςχζςεισ ςτον πίνακα, που
αποτυπϊνονται ςτον εννοιολογικό χάρτθ είναι γραμμοςκιαςμζνεσ. Οι «μακθτζσ»
καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν ςτον εννοιολογικό χάρτθ(μζςω του κακθγθτι ςτο
cmap tools), τισ ζννοιεσ και τισ ςχζςεισ που βλζπουν ςτον πίνακα και τυχόν άλλεσ
που δεν υπάρχουν ςτον πίνακα.
Μετά το πζρασ του μακιματοσ καλοφνται, οι υποομάδεσ των αξιολογθτϊν να
ςυμπλθρϊςουν τθν κλείδα παρατιρθςθσ (κοινόχρθςτο google doc ζγγραφο) και να
χρονομετριςουν τθν αξιολόγθςιτουσ ςε πραγματικό χρόνο. Η ςυμπλιρωςθ των
κοινόχρθςτων εγγράφων κακϋ όλθ τθ διαδικαςία είναι ορατι από τθν ολομζλεια
του αμφικεάτρου.
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Στθν ολομζλεια ανακοινϊκθκε από τισ υποομάδεσ των αξιολογθτϊν-κακθγθτϊν, ο
χρόνοσ αξιολόγθςθσ και ςυμπλιρωςθσ τθσ κλείδασ παρατιρθςθσ για όλεσ τισ
ομάδεσ, που ιταν το πολφ μζχρι ζνα (1) λεπτό. (Να ςθμειωκεί εδϊ ότι οι ίδιοι
χρόνοι παρατθρικθκαν και ςε άλλθ προθγοφμενθ παρόμοια εφαρμογι του
βιωματικοφ εργαςτθρίου, ςε εκπαιδευτικοφσ ςτθν Κορινκία).
Στθ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε ςτθν ολομζλεια επί τθσ διαδικαςίασ από τθν
πλειονοψθφία ςθμειϊκθκε ότι θ ςυμπλιρωςθ τθσ κλείδασ:
o μπορεί να εφαρμοςκεί υπό ςυνκικεσ και ςε ωριαία , θμεριςια θ
εβδομαδιαία βάςθ
o δεν πρζπει να είναι ορατι από τουσ μακθτζσ
o τονίςκθκε ότι δεν βακμολογοφνται οι μακθτζσ αλλά μπορεί να
ςυνταχκεί ζκκεςθ αξιολόγθςθσ θ οποία μπορεί να είναι ςτθ διάκεςθ
του μακθτι και των κθδεμόνων του για τθ βελτίωςθ του μακθτι και
ςτθν ςχολικι μονάδα για τον ίδιο λόγο. Τζλοσ παρουςιάςκθκε και
παράδειγμα ζκκεςθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ μακθτι.

