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Περίληψη

Το τεράστιο έλλειμμα της επιμόρφωσης των εκπαι-
δευτικών στην ελληνική εκπαιδευτική πραγμα-
τικότητα, ακόμα και σε ζητήματα αιχμής όπως η 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών που ασχολούνται 
με την Ειδική Αγωγή, θεωρείται, δυστυχώς, θεσμι-
κό φαινόμενο, παρά τις άοκνες προσπάθειες των 
Συντονιστών/στριών της Ειδικής Αγωγής. Στο παρόν 
άρθρο καταβάλλεται προσπάθεια να παρουσιαστεί 
ένα εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών και των 
μαθητριών που φοιτούν στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ). Αρχικά, παρουσιάζεται ο 
θεωρητικός σχεδιασμός του εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί και στη συνέχεια 
περιγράφεται η εφαρμογή του στα Μαθηματικά της Β́  Γυμνασίου σε μαθήτρια 
που φοιτούσε σε ΤΕ σε Γυμνάσιο του Πειραιά. 
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Abstract

The huge deficit of teacher training in the Greek 
Educational Reality, even in cutting-edge issues 
such as the support of Special Education teachers, 
is unfortunately now considered an institutional 
phenomenon, despite the tireless efforts of Special 
Education Coordinators. In this article, an attempt 
is made to present an assessment tool for students 
studying in the Integration Classes (IC). Initially, 
the theoretical part of the tool that will be used 
is presented and then its application in Mathematics of the 2nd Gymnasium 
is presented to four students who study at IC in Piraeus.

1. Εισαγωγή 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν τα τελευταία χρόνια πρόβλημα αιχμής τόσο 
για την ελληνική όσο και την παγκόσμια κοινότητα, το οποίο αφορά χιλιάδες 
μαθητές/τριες και απασχολεί τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους. 

Το πρόβλημα της ασυνέχειας αλλά και της έλλειψης εμπειρίας είναι, κατά τη 
γνώμη μου, από τα περισσότερο σοβαρά που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εκπαι-
δευτικοί των ΤΕ, καθώς οι περισσότεροι/ες είναι αναπληρωτές/τριες που αλλάζουν 
κάθε χρόνο εκπαιδευτικές μονάδες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν μάθημα 
πρώτη φορά σε ΤΕ. Ο/η εκπαιδευτικός του ΤΕ σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό 
της κανονικής τάξης θα πρέπει να παρεμβαίνει με τα κατάλληλα εργαλεία (αξιο-
λόγηση των ελλείψεων του/της μαθητή/τριας, διαφοροποίηση διδασκαλίας), ώστε 
στοχευμένα και αποτελεσματικά να στηρίξει τον/τη μαθητή/τρια να αναπτύξει τις 
δικές του/της γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές. Η συνεχής αξιολόγηση 
των μαθητών/τριών που παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι κρί-
σιμης σημασίας, αν θέλουμε να έχουν την εκπαιδευτική υποστήριξη που χρειά-
ζονται (Πολυχρονοπούλου, 2001).

Η παρούσα εργασία προτείνει ένα εργαλείο αξιολόγησης μαθητών των Τμη-
μάτων  Ένταξης στα Μαθηματικά. Παρουσιάζει τον θεωρητικό σχεδιασμό του και 
την εφαρμογή του σε μαθήτρια της Β́  Γυμνασίου, που φοιτούσε σε ΤΕ. Η διαδι-
κασία που θα προταθεί μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την αξιολόγηση 
των μαθητών/τριων στα ΤΕ για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου 
στα Μαθηματικά και όχι μόνο.
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2. Εργαλεία αξιολόγησης

Ο σχεδιασμός της αξιολόγησης που παρουσιάζεται περιλαμβάνει τα παρακάτω 
εργαλεία: 

Πριν την παρέμβαση του/της εκπαιδευτικού στο ΤΕ: α) Πρωτόκολλο διαγνωστι-
κής-διδακτικής αξιολόγησης με ανάλυση έργου. β) Ανάλυση έργου από τις απα-
ντήσεις των μαθητών/τριών στο παραπάνω πρωτόκολλο. γ) Κλινική συνέντευξη 
κάθε μαθητή, που περιλαμβάνει γράφημα του γνωστικού προφίλ του/της κάθε 
μαθητή/τριας και διάγνωση της αιτίας (Παντελιάδου και Πατσιοδήμου, 2007).

Μετά την παρέμβαση του/της εκπαιδευτικού στο ΤΕ: Αποδεικτική αξιολόγη-
ση του/της μαθητή/τριας, που περιλαμβάνει: 1) Πρωτόκολλο αποδεικτικής αξιο-
λόγησης επίλυσης προβλήματος. 2) Πρωτόκολλο αξιολόγησης διατήρησης των 
γνωστικών στρατηγικών και των μεταγνωστικών δεξιοτήτων.

3. Πρωτόκολλο διαγνωστικής-διδακτικής αξιολόγησης 

Η διαγνωστική-διδακτική αξιολόγηση είναι η συστηματική διαδικασία συλλογής 
πληροφοριών, που έχει στόχο να εντοπίσει, να επιβεβαιώσει και να προσδιορίσει 
την ύπαρξη προβλημάτων και να καταλήξει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την εκπαίδευση του ατόμου που αξιολογείται.

Στόχος της διδακτικής αξιολόγησης είναι, αφενός, να αποτυπώνεται το προ-
ϋπάρχον γνωστικό επίπεδο και αφετέρου, να προσδιορίζονται τα αίτια που επι-
δρούν ανασταλτικά στη μάθηση, ώστε να σχηματοποιηθούν τα μέτρα πρόληψης 
και αντιμετώπισης των μαθησιακών προβλημάτων. Με την έννοια αυτή, ο/η 
εκπαιδευτικός προσπαθεί να προσαρμόσει τις μαθησιακές διαδικασίες στο επίπεδο, 
τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή/τριας, με σκοπό να οδηγήσει 
όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες στην επίτευξη των επιδιωκόμενων διδακτικών 
και παιδαγωγικών στόχων.

4. Ανάλυση έργου

Η ανάλυση έργου περιλαμβάνει την ανάλυση μιας δραστηριότητας σε βήματα, 
στάδια ή δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθεί. Όταν ο/η μαθη-
τής/τρια δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει ένα έργο που του/της έχουμε αναθέσει, 
καταδεικνύεται, με αυτή τη μέθοδο, σε ποιο ακριβώς σημείο δυσκολεύεται ή ποιες 
από τις προαπαιτούμενες δεξιότητες κατέχει και ποιες όχι. Μάλιστα, η ανάλυση 
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έργου δεν είναι μόνο μια μέθοδος αξιολόγησης, αλλά μια προσέγγιση που μπορεί 
να ενσωματωθεί στην καθημερινή διδασκαλία.

Ο στόχος της ανάλυσης έργου είναι η περιγραφή και η ιεραρχική ταξινόμηση 
των επιμέρους βημάτων με τη σειρά που πρέπει να εκτελεστούν, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί μια σύνθετη δραστηριότητα ή έργο. Για την ανάλυση μιας σύνθε-
της δραστηριότητας σε βήματα, θα πρέπει αρχικά ο/η εκπαιδευτικός να ζητήσει 
από τον/τη μαθητή/τρια να κάνει τη δραστηριότητα ή ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να 
κάνει τη δραστηριότητα, έτσι ώστε να εντοπίσει τους απλούστερους τρόπους εκτέ-
λεσης της δραστηριότητας, αλλά και τη σειρά εκτέλεσης των βημάτων. Η σειρά, 
καθώς επίσης και το πλήθος των επιμέρους βημάτων, τροποποιείται ανάλογα με 
το δυναμικό κάθε μαθητή/τριας. Ο βαθμός στον οποίο θα αναλυθεί μια σύνθετη 
δραστηριότητα συνδέεται άμεσα με τις δυνατότητες κάθε μαθητή/τριας (Maccini, 
Mulcahy & Wilson, 2007· Tomlinson, 2005· Παντελιάδου και Πατσιοδήμου, 2007).

5. Κλινική συνέντευξη 

Η συνέντευξη μπορεί να προσφέρει πλούσιες πληροφορίες για πολλές πλευρές 
του/της μαθητή/τριας και ιδιαίτερα για εκείνες που δεν δίνεται η δυνατότητα 
να παρατηρήσουν οι εκπαιδευτικοί. Οι λανθασμένοι κανόνες ή οι λανθασμένες 
στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες κατά τη φάση π.χ. ενός αριθ-
μητικού υπολογισμού, χρειάζεται να ανακαλυφθούν μέσα από τη διαδικασία της 
προφορικής συνέντευξης ή, αλλιώς, της κλινικής (μαθηματικής) συνέντευξης 
(Ginsburg, 1998· Nettie-Bartel, 1995· Montague, 2003· Mercer & Pullen, 2005).

Η κλινική συνέντευξη προϋποθέτει την αξιολόγηση με πρωτόκολλο διαγνω-
στικής-διδακτικής αξιολόγησης, γεγονός το οποίο δείχνει το μέγεθος της μαθη-
σιακής δυσκολίας και προϋποθέτει την ανάλυση έργου της γνωστικής περιοχής, 
για να αναδείξει τα δομικά στοιχεία της προαπαιτούμενης γνώσης. Πάνω τους 
στηρίζεται η κλινική συνέντευξη, για να προσδιορίσει την αιτία της μαθησια-
κής δυσκολίας (Σαλβαράς, Σαλβαρά, 2009). Η τεχνική της κλινικής συνέντευξης 
βασίζεται στην αποσαφήνιση του προβλήματος του/της μαθητή/τριας, έτσι όπως 
αυτό προσδιορίζεται μετά το πρωτόκολλο διαγνωστικής-διδακτικής αξιολόγησης 
και την ανάλυση έργου, ώστε ο/η εκπαιδευτικός να κατασκευάσει, με τη βοήθεια 
γραφήματος, το γνωστικό προφίλ του/της μαθητή/τριας.
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6. Αποδεικτική αξιολόγηση

Με την αποδεικτική αξιολόγηση εκτιμάται το επίπεδο κατάκτησης των μαθη σιακών 
στόχων, μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων, και πιστοποιείται η επίδοσή τους 
(πόσο καλά το έμαθαν) με τη χρήση δεικτών (Σαλβαράς, Σαλβαρά, 2009). Πρό-
κειται για ανακεφαλαιωτική αλλά και ανατροφοδοτική διαδικασία, προκειμένου 
να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων, σε 
σχέση με τους προκαθορισμένους ως τελικούς στόχους.

Τα πρωτόκολλα αποδεικτικής αξιολόγησης επίλυσης προβλήματος και τα πρω-
τόκολλα αξιολόγησης διατήρησης των γνωστικών στρατηγικών και των μετα-
γνωστικών δεξιοτήτων στηρίχθηκαν στον τρόπο με τον οποίο μεθοδεύουμε τη 
διαγνωστική αξιολόγηση και την κλινική συνέντευξη. Θέλουμε να εκτιμήσουμε 
όχι μόνο τις αλλαγές στο επίπεδο της γνωστικής λειτουργίας, αλλά και τις αλλα-
γές ακριβώς στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών/τριών.

7. Εφαρμογή αξιολόγησης

Η παρέμβασή μου αναφέρεται στην επίλυση αλγεβρικών προβλημάτων, με τη 
βοήθεια εξισώσεων, στα Μαθηματικά της Β́  Γυμνασίου, η οποία υλοποιήθηκε σε 
ΤΕ σε Γυμνάσιο του Πειραιά. Εδώ δεν θα αναφερθώ στη μεθοδολογία της διδακτι-
κής της παρέμβασης, αλλά θα παρουσιάσω μόνο την αξιολόγηση των μαθητών/
τριών, σύμφωνα με τα εργαλεία τα οποία παρουσίασα παραπάνω.

Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν ήταν δύο κορίτσια και δύο αγόρια. Αλλά 
στην παρούσα εργασία, λόγω του περιορισμένου χώρου, θα παρουσιάσω την 
αξιολόγηση για μία μαθήτρια, η οποία παρουσίαζε πρόβλημα δυσαριθμησίας του 
1ου υπο-τύπου, δεν υπήρχε ακριβής διάγνωση από το ΚΕΔΔΥ (Αργύρης, 2018). 
Επίσης, χρησιμοποιούσε και εφάρμοζε λανθασμένα τους αλγορίθμους των πρά-
ξεων, τις στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων και αργούσε χαρακτηριστικά 
να κατανοήσει τις διάφορες έννοιες.

7.1. Πρωτόκολλο διαγνωστικής αξιολόγησης επίλυσης  
αλγεβρικών προβλημάτων

Δόθηκε στη μαθήτρια ένα φύλλο εργασίας που περιλάμβανε πέντε απλά αλγε-
βρικά προβλήματα κλιμακούμενης δυσκολίας, τα οποία θα έπρεπε να επιλύσει 
με τη βοήθεια εξισώσεων που είχε ήδη διδαχθεί κατά τη διδακτική παρέμβαση. 
Ο χρόνος που είχε ήταν 45 λεπτά. Ο απαιτούμενος χρόνος που θα δινόταν για 
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την επίλυση σε ένα γενικό τμήμα για τις ίδιες ασκήσεις θα ήταν 15 ως 20 λεπτά. 
Η μαθήτρια μπορούσε να ζητήσει οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με τις πληροφο-
ρίες των προβλημάτων (δηλαδή για τα δεδομένα και τα ζητούμενα), όχι βέβαια 
τη λύση, αλλά την επιβεβαίωση των σκέψεών της. Μπορούσε επίσης να ζητήσει 
βοήθεια για την εκτέλεση των πράξεων και την επίλυση των εξισώσεων. Επίσης, 
αν έκρινε σκόπιμο, μπορούσε να χρησιμοποιήσει υπολογιστική μηχανή.

Το πρωτόκολλο αξιολόγησης περιλάμβανε τα εξής:
α)  Κατανόηση του προβλήματος, δηλαδή διάκριση δεδομένων, ζητουμένων, εισα-

γωγή και ονομασία του αγνώστου. Χρησιμοποιήθηκε βαθμολογία επίδοσης 
για κάθε πρόβλημα που προέκυπτε από την παρακάτω πεντάβαθμη κλίμακα: 
• 4 βαθμοί για πλήρη κατανόηση του προβλήματος • 3 βαθμοί για ένα λάθος • 
2 βαθμοί για περισσότερα από ένα λάθη • 1 βαθμός για την προσπάθεια κατα-
νόησης • 0 βαθμός για την απουσία προσπάθειας. 
Η κατασκευή του εργαλείου βαθμολόγησης βασίστηκε σε ανάλογο εργαλείο 

των Maccini & Hughes (2000), που χρησιμοποίησαν για ανάλογη παρέμβαση. 
Μετά από προσομοίωση με πιλοτική έρευνα, κατέληξα στην κλίμακα: 0, 1, 2, 3, 4. 
β)  Αναπαράσταση του προβλήματος σε εξίσωση, δηλαδή η μαθήτρια θα πρέπει να 

μεταφράσει το πρόβλημα σε μαθηματική γλώσσα. Χρησιμοποιήθηκε η ίδια κλίμακα: 
• 4 βαθμοί για σωστή αναπαράσταση της εξίσωσης • 3 βαθμοί για ένα λάθος κ.λπ.

γ)  Επίλυση της εξίσωσης, καταγραφή της απάντησης, έλεγχος του αποτελέσμα-
τος. Η κλίμακα επίσης ήταν: • 4 βαθμοί για σωστή επίλυση της εξίσωσης • 3 
βαθμοί για ένα λάθος κ.λπ.
Η παραπάνω βαθμολόγηση δινόταν ανεξάρτητα από τη βοήθεια ως ανατρο-

φοδότηση που είχε λάβει η μαθήτρια. 

7.2. Αποτελέσματα διαγνωστικής αξιολόγησης 

Ακολουθώντας την παραπάνω κλίμακα βαθμολόγησης, θα παρουσιάσω τα απο-
τελέσματα. Η σειρά των βαθμών ακολουθεί τα παραπάνω βήματα α, β, γ. Ο μέσος 
όρος προκύπτει από τη διαίρεση της βαθμολογίας με το σύνολο των βαθμολο-
γήσεων, δηλαδή σε κάθε πρόβλημα έχουμε 3 βαθμολογίες επί 5 προβλήματα, άρα 
θα διαιρούμε διά του 15. 

Μαθήτρια: 
1ο πρόβλημα-βαθμοί: 2 + 1 + 1 = 4, 
2ο πρόβλημα-βαθμοί: 2 + 1 + 0 = 3, 
3ο πρόβλημα-βαθμοί: 0, 
4ο πρόβλημα-βαθμοί: 0, 
 5ο πρόβλημα-βαθμοί: 0, 
Σύνολο: 7 βαθμοί. Μέσος όρος επίδοσης για κάθε πρόβλημα: 7/15 = 0,46.
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7.3. Ανάλυση έργου 

Η επίλυση ενός αλγεβρικού προβλήματος στηρίζεται σε μια σειρά από γνωστικές 
δραστηριότητες και στρατηγικές για την εύρεση της άγνωστης μεταβλητής, που 
συμβολίζει το ζητούμενο του προβλήματος. Τα λάθη των μαθητών/τριών οφείλο-
νται στην ελλιπή ικανότητά τους να επιλέγουν αποτελεσματική μέθοδο επίλυσης 
και παράλληλα στη δυσκολία ελέγχου των βημάτων που ακολουθούν. Η γνωστική 
δραστηριότητα που θα πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες περιλαμβάνει: 1) 
Κατανόηση του προβλήματος, ώστε να μπορούν με δικά τους λόγια να πουν τα 
δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος. 2) Εντοπισμό του αγνώστου και 
εισαγωγή της άγνωστης μεταβλητής. 3) Μετάφραση του προβλήματος σε μαθη-
ματική γλώσσα, δηλαδή κατάστρωση της εξίσωσης που θα λύνει το πρόβλημα. 
4) Γνώση του αλγορίθμου της εξίσωσης, ώστε να μπορεί να επιλυθεί σωστά. 5) 
Έλεγχο του αποτελέσματος, αν δηλαδή είναι «συμβατό» με τα δεδομένα του προ-
βλήματος. 6) Διατύπωση της απάντησης. 

Τα παραπάνω θα πρέπει να «υποστηρίζονται» από ένα σύνολο μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων, αυτοπαρακολούθησης και αυτοελέγχου. Τέτοιες μεταγνωστικές δρα-
στηριότητες είναι: «τι γνωρίζω και τι δεν γνωρίζω;», «σε ποιο μέλος της εξίσωσης 
να το γράψω», «ποια πράξη θα κάνω;», «πώς θα την κάνω;», «τι περίπου θα βρω;». 
Οι μαθητές/τριες που δεν παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά 
ασκούν αυτόματα μεταγνωστικό έλεγχο σε κάθε ενέργημά τους.

7.4. Κλινική συνέντευξη 

Τη δεύτερη ημέρα δόθηκε στη μαθήτρια ένα απλό πρόβλημα με διατυπωμένα 
μόνο τα δεδομένα και της ζητήθηκε να διαβάσει καλά το πρόβλημα. Στη συνέ-
χεια, της ζητήθηκε να πει φωναχτά με δικά της λόγια το πρόβλημα, να διατυ-
πώσει το ζητούμενο ή τα ζητούμενα, να εισαγάγει τον άγνωστο, να μεταφράσει 
το πρόβλημα σε μαθηματική γλώσσα, να επιλύσει την εξίσωση, να ελέγξει το 
αποτέλεσμα και να το διατυπώσει. Με ερωτήσεις και κατάλληλες βοήθειες εντο-
πιζόταν η αιτία των λαθών και των λανθασμένων γνωστικών της επιλογών, 
σημειώνοντας σε γράφημα το αποτέλεσμα, ανακαλύπτοντας έτσι το γνωστικό 
προφίλ της μαθήτριας.
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Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε το γράφημα του μαθησιακού προφίλ της μαθήτριας.

Γράφημα

Κλίμακα Κατανόηση
Εισαγωγή 
αγνώστου

Μετάφραση 
σε εξίσωση

Επίλυση  
εξίσωσης

Έλεγχος  
αποτελ/τος

Διατύπωση 
αποτελ/τος

Μόνος με 
αυτοέλεγχο 
Βοήθεια /  
Σκαλωσιά
Ελλιπής 
δεξιότητα

* *

* * * *

Διάγνωση αιτίας: Η μαθήτρια δεν μπορεί να κατανοήσει εύκολα το πρό βλημα 
και χρειάζεται βοήθεια για να εντοπίσει το ζητούμενο και να εισαγάγει τον άγνωστο. 
Δεν μπορεί να καταστρώσει την εξίσωση και να την επιλύσει, γιατί δεν γνωρίζει 
πότε κάνουμε τις διάφορες πράξεις και δεν θυμάται τον αλγόριθμο της εξίσωσης. 
Της είναι αδύνατο να εκτιμήσει το συμβατό της λύσης που προκύπτει από την 
εξίσωση και δυσκολεύεται πολύ να διατυπώσει το αποτέλεσμα.

7.5. Αποτελέσματα αποδεικτικής αξιολόγησης

Μετά το πέρας της διδακτικής παρέμβασης, ακολούθησε η αποδεικτική αξιολό-
γηση, την οποία και παρουσιάζω στη συνέχεια.

Η αποδεικτική αξιολόγηση στηρίχθηκε στον τρόπο που μεθοδεύθηκε η διαγνω-
στική αξιολόγηση και η κλινική συνέντευξη. Στόχος ήταν να εκτιμηθούν όχι μόνο 
οι αλλαγές στο επίπεδο της γνωστικής λειτουργίας, αλλά και οι αλλαγές ακριβώς 
στο μαθησιακό προφίλ της μαθήτριας, όσον αφορά βεβαίως την επίλυση αλγε-
βρικών προβλημάτων. Δόθηκε στη μαθήτρια φύλλο εργασίας, που περιείχε πέντε 
προβλήματα όλων των τύπων και ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας. Είχε πάλι στη 
διάθεσή της 45 λεπτά, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος στο γενικό τμήμα θα ήταν 
περίπου 20 λεπτά. Ακολουθώντας τη μέθοδο αξιολόγησης που επιλέχθηκε για τη 
διαγνωστική αξιολόγηση, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα.

1ο πρόβλημα-βαθμοί: 11,
2ο πρόβλημα-βαθμοί: 10,
3ο πρόβλημα-βαθμοί: 10,
4ο πρόβλημα-βαθμοί: 9,
5ο πρόβλημα-βαθμοί: 9,
Σύνολο: 49 βαθμοί. Μέσος όρος επίδοσης για κάθε πρόβλημα: 49/15 = 3,27.
Γενικά, παρατηρήθηκε ότι η μαθήτρια προσέγγισε τον στόχο σε ποσοστό 82% 

και πάνω, ενώ η βελτίωσή της ως προς την αρχική ξεπέρασε το 80%.
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Την τελευταία μέρα της αποδεικτικής αξιολόγησης δόθηκε στη μαθήτρια φύλλο 
εργασίας που περιείχε ένα μόνο πρόβλημα μέτριας δυσκολίας και ζητήθηκε να το 
επιλύσει, λέγοντας φωναχτά τις ενέργειές της και τις σκέψεις της. Στόχος αυτής της 
αξιολόγησης ήταν να διαπιστωθεί η μεταβολή στο μαθησιακό προφίλ της μαθήτριας 
σε κάθε βήμα της στρατηγικής επίλυσης των προβλημάτων, καθώς και της κατά-
κτησης μεταγνωστικών δεξιοτήτων (όπως θα δηλωνόταν από τη φωναχτή σκέψη).

Παρουσιάζεται στη συνέχεια το γραφήμα του μαθησιακού προφίλ της μαθή-
τριας συγκριτικά με το αρχικό.

Γράφημα

Κλίμακα Κατανόηση
Εισαγωγή 
αγνώστου

Μετάφραση 
σε εξίσωση

Επίλυση  
εξίσωσης

Έλεγχος  
αποτελ/τος

Διατύπωση 
αποτελ/τος

Μόνος με 
αυτοέλεγχο 
Βοήθεια /  
Σκαλωσιά
Ελλιπής 
δεξιότητα

*

*

*

* * *

*

*

* * * *

Από τα παραπάνω είναι φανερή η βελτίωση σε ολόκληρη τη διαδικασία επί-
λυσης των προβλημάτων, εκτός από το σημείο του ελέγχου και της επαλήθευσης 
του αποτελέσματος, γεγονός που έχει προκύψει και σε παρόμοια παρέμβαση των 
Maccini & Hughes (2000). Η μαθήτρια σε κάθε βήμα της επίλυσης του προβλήμα-
τος αναρωτιόταν για την ορθότητα των ενεργειών της, γεγονός που αποδείκνυε 
ότι είχε κατακτήσει ικανοποιητικά μεταγνωστικές δεξιότητες.

7.6. Αξιολόγηση διατήρησης γνωστικών στρατηγικών  
και μεταγνωστικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Η αξιολόγηση για τη διατήρηση των γνωστικών στρατηγικών που διδάχθηκαν 
κατά την παρέμβαση έγινε έξι περίπου εβδομάδες μετά το πέρας της. Δόθηκε στη 
μαθήτρια φύλλο εργασίας με πέντε προβλήματα όμοια με αυτά της αποδεικτικής 
αξιολόγησης και παρατηρήθηκε ότι η διατήρηση των γνωστικών στρατηγικών 
και μεταγνωστικών γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάχθηκαν κατά την παρέμ-
βαση έχουν κατακτηθεί και διατηρούνται από τη μαθήτρια της ομάδας σε πολύ 
ικανοποιητικό βαθμό, σε ποσοστά από 88% έως 92%. 
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8. Συμπεράσματα – Προτάσεις

Στόχος του παρόντος άρθρου δεν είναι να παρουσιάσει τη διδακτική παρέμβαση, 
η οποία πράγματι έδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα. Επιδίωξή του είναι να παρου-
σιάσει όσο το δυνατόν καλύτερα το αξιολογικό εργαλείο το οποίο, παρά το μέγε-
θός του, λειτουργεί ιδιαιτέρως αξιόπιστα και προτείνεται να υλοποιείται από τις 
αρχικές παρεμβάσεις στο ΤΕ. 

Η διδακτική αξιολόγηση δεν είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται μόνο μία 
φορά ή στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, αλλά θα πρέπει να επαναλαμβάνεται 
συχνά, καθώς με βάση τα στοιχεία της καθορίζονται τεκμηριωμένα όχι μόνο οι 
μακροπρόθεσμοι, αλλά και οι βραχυπρόθεσμοι διδακτικοί στόχοι, ώστε να διευ-
κολυνθεί ο σχεδιασμός της διδασκαλίας.

Η διαφοροποιημένη και η εξατομικευμένη διδασκαλία, για να ανταποκρίνε-
ται πράγματι στις εκπαιδευτικές ανάγκες του/της μαθητή/τριας, προϋποθέτει την 
αξιολόγηση ως αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας για την παροχή ανατρο-
φοδότησης στο καθημερινό διδακτικό έργο.
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