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Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο
του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία
Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο
τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά
την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος αποτελεί
μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο
της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών.
Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής
και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ.

Επιστημονική Επιτροπή
Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής
επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος
Κωνσταντίνος
Δημόπουλος,
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, μέλος
Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε.
του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος
τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του
ΤΠΔΒΜΘ, μέλος

Ομάδα Έργου
Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06,
Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη
Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα
ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60,
τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα
ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04.
To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» (2007-2013)
Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS :
295381) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη»)
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8.2.
Γυμνάσιο Λαιμού Πρεσπών Υλώρινας

Παιδαγωγικές Πρακτικές και Αξιολόγηση Μαθητών

χέδιο Δράσης

«Ας αξιολογηθούμε άμεσα και ψηφιακά»
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Σαςηόηηηα ηος ζσολείος
σολική Μονάδα: ΓΤΜΝΑΗΟ – Λ.Σ. ΛΑΗΜΟΤ ΠΡΔΠΩΝ, Φλώπιναρ
Γιεύθςνζη: Λαιμόρ Ππεζπών η.κ. 53077, Φλώπινα
Σηλέθυνο: 23850 – 51395 , 51330
e-mail: mail@gym-laimou.flo.sch.gr
Απιθμόρ διδαζκόνηυν καηά ηο 2011-12: 19
Σίηλορ σεδίος Γπάζηρ : «Αρ αξιολογηθούμε άμεζα και τηθιακά»
Γιάπκεια ςλοποίηζηρ ηος σεδίος Γπάζηρ: 30 εβδομάδερ

κοπόρ ηος σεδίος Γπάζηρ
θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε βειηίσζε σο πξνο ηνλ ρξόλν παξαγσγήο θαη ε
θαηαγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξνο ηελ άηππε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ».
ηόρνη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ:
1. Η δεκηνπξγία αξρεηαθνύ πιηθνύ κε δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο όισλ ησλ γλσζηηθώλ
αληηθεηκέλσλ.
2. Η δεκηνπξγία «ςεθηαθήο θαξηέιαο» θάζε καζεηή κε θαηαγεγξακκέλεο ηηο επηδόζεηο
ηνπ, θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο.
3. Η ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ παξαγσγή επηπιένλ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
γηα ηελ άηππε αμηνιόγεζε (εθηόο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ) ησλ καζεηώλ.
4. Να κπνξνύλ νη καζεηέο θαη νη γνλείο – θεδεκόλεο λα επηβιέπνπλ ηελ πξόνδό ηνπο αλά
πάζα ζηηγκή, παξαθνινπζώληαο ηηο επηδόζεηο ηνπο ειεθηξνληθά.

Κύπια Αποηελέζμαηα

Θεηηθά ζηνηρεία ηεο δξάζεο ήηαλ:


ε ζπκβνιή ηεο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ ήδε ππήξραλ ζηε ζρνιηθή
κνλάδα, από κηα άιιε ζθνπηά, ρξήζηκε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ
αλαηξνθνδόηεζε πνπ κπνξεί λα παξέρεη.
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ε παξαθίλεζε ησλ ζπλαδέιθσλ λα αληηκεησπίζνπλ κε άιιε ζεώξεζε θάηη
δηαθνξεηηθό θαη "θαηλνηόκν" ζηηο παγησκέλεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.



ε ηθαλνπνηεηηθή αληηκεηώπηζε ηεο δξάζεο από ην καζεηηθό δπλακηθό. Αλ θαη
πξεζβεύεη άιιν έλαλ ηξόπν "εμέηαζεο – αμηνιόγεζεο" ησλ επηδόζεώλ ηνπο, ηα
εξσηεκαηνιόγηα έδεημαλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληί ηεο.



ε επθνιία ρεηξηζκνύ ηνπ ίδηνπ ηνπ ινγηζκηθνύ ηεο εθαξκνγήο ηόζν από
εθπαηδεπηηθνύο όζν θαη από καζεηέο. Από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ, όπνηνο
κπνξεί θαη γξάθεη θείκελν ζην MS Word ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θεηκελνγξάθν
κπνξεί θαη λα εηζάγεη εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο. Από
ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ ε ρξήζε κόλν ηνπ πνληηθηνύ (mouse) ζηηο απαληήζεηο ησλ
ειεθηξνληθώλ δνθηκαζηώλ απέδεημε όηη αθόκα θαη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο κπνξνύλ άλεηα λα αληαπνθξηζνύλ ζε ηέηνηνπ είδνπο αμηνινγήζεηο.



ε ηαρύηεηα δηακόξθσζεο, δηεμαγσγήο θαη αμηνιόγεζεο ειεθηξνληθώλ ηεζη κέζσ ησλ
εθαξκνγώλ "TestMaker" θαη "TESTRESULTS".

ε ελδνζρνιηθό επίπεδν, όπσο έδεημαλ θαη ηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ην
ζρέδην δξάζεο:


θαίλεηαη ρξήζηκν σο πξαθηηθή αμηνιόγεζεο

 ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο πξαθηηθέο είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αμηνιόγεζε καζεηώλ
παξέρεη αλαηξνθνδόηεζε ζηε δηδαζθαιία.

Παρουςιάηονται:
 το Σχζδιο Δράςησ του ςχολείου,
 η Ετήςια Ζκθεςη Αυτοαξιολόγηςησ β΄ ζτουσ του ςχολείου (2011-12)
 τα Ερωτηματολόγια Εκπαιδευτικών και Μαθητών που διαμορφώθηκαν για την
αξιολόγηςη τησ δράςησ.
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ΓΤΜΝΑΗΟ & ΛΤΚΔΗΑΚΔ ΣΑΞΔΗ ΛΑΗΜΟΤ ΠΡΔΠΩΝ
ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΚΑΣΑ ΣΟ 2ο ΔΣΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
ΣΖ ΑΔΔ

Πεδίο: 4ο Δκπαιδεςηικέρ διαδικαζίερ
Σομέαρ: Γ' Οπγάνυζη ηηρ ηάξηρ
Γείκηηρ: 4.3 Ανάπηςξη και εθαπμογή παιδαγυγικών ππακηικών

Σίηλορ: "Αρ αξιολογηθούμε άμεζα και τηθιακά"

Α. Αναγκαιόηηηα ηηρ ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ

1. Λόγοι πος επιβάλλοςν ηην ςλοποίηζη ηηρ δπάζηρ
Θέηνληαο σο ζηόρν ηελ εθαξκνγή θαηλνηόκσλ δξάζεσλ, νη νπνίεο, εθόζνλ αμηνινγεζνύλ
ζεηηθά, ζα ήηαλ αμηνπνηήζηκεο από ηελ ππόινηπε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα.

2. Αλληλεπίδπαζη με άλλοςρ δείκηερ
Αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ηνκείο:
- ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ
Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 4.3. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Παηδαγσγηθώλ Πξαθηηθώλ θαη
Πξαθηηθώλ Αμηνιόγεζεο ησλ Μαζεηώλ
- ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΠΙΣΔΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ
Γείθηεο Αμηνιόγεζεο 5.2. Δπίδνζε θαη Πξόνδνο ησλ Μαζεηώλ

3. Αναθοπέρ ζε καλέρ ππακηικέρ ή ζςμπληπυμαηικέρ δπάζειρ ηος ζσολείος
Γελ ππάξρνπλ θαζώο πξόθεηηαη γηα έλα θαηλνηόκν ζρέδην δξάζεο.
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Β. κοπόρ – ζηόσοι ηος ζσεδίος δπάζηρ
1. κοπόρ ηος ζσεδίος δπάζηρ
Η βειηίσζε σο πξνο ηνλ ρξόλν παξαγσγήο θαη ε θαηαγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξνο
ηελ άηππε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ.
2. Διδικοί ζηόσοι ηος ζσεδίος δπάζηρ
1. Η δεκηνπξγία αξρεηαθνύ πιηθνύ κε δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο όισλ ησλ γλσζηηθώλ
αληηθεηκέλσλ.
2. Η δεκηνπξγία «ςεθηαθήο θαξηέιαο» θάζε καζεηή κε θαηαγεγξακκέλεο ηηο επηδόζεηο
ηνπ, θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο.
3. Η ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ παξαγσγή επηπιένλ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
γηα ηελ άηππε αμηνιόγεζε (εθηόο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ) ησλ καζεηώλ.
4. Να κπνξνύλ νη καζεηέο θαη νη γνλείο – θεδεκόλεο λα επηβιέπνπλ ηελ πξόνδό ηνπο αλά
πάζα ζηηγκή, παξαθνινπζώληαο ηηο επηδόζεηο ηνπο ειεθηξνληθά.

Γ. Κπιηήπια Δπιηςσίαρ ηηρ Γπάζηρ
1. Η ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ θαζεγεηώλ ζηελ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε πιηθό γηα
ηελ αμηνιόγεζε.
2. Η αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ζηελ ηάμε ηνπ ςεθηαθνύ πιηθνύ γηα ηηο νιηγόιεπηεο
δνθηκαζίεο ησλ καζεηώλ αλά δηδαθηηθό αληηθείκελν.
3. Η απνδνρή ηεο εθαξκνγήο από ην καζεηηθό θαη εθπαηδεπηηθό δπλακηθό.
4. Η ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ κε ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ.

Γ. Μεθοδολογία ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ
1. ηπαηηγικέρ εθαπμογήρ ηος ζσεδίος δπάζηρ
Α. πγθεθξηκέλεο κέζνδνη
1. Γεληθή παξνπζίαζε – επίδεημε ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ “TestMaker – Tester” ηεο
"Igneon Software" θαηά ην δπλαηόλ ζην ζύλνιν ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ.
2. Άηππεο ελδνζρνιηθέο ελεκεξώζεηο – επηκνξθώζεηο από ηνλ ππεύζπλν ηνπ ζρεδίνπ
δξάζεο γηα ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο θαη αμηνπνίεζή ηεο ζηελ ηάμε κε έκθαζε ζηνπο
αθόινπζνπο 3 ηνκείο:
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α) Δηζαγσγή – ηξνπνπνίεζε εξσηήζεσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο.
β) Γεκηνπξγία ηεζη αμηνιόγεζεο καζεηώλ
γ) Δμαγσγή θαη αλάιπζε απνηειεζκάησλ
3. Γηαξθήο επίβιεςε ηόζν ηεο αλάπηπμεο – ζπληήξεζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο
εθαξκνγήο όζν θαη ηεο αμηνπνίεζήο ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
4. Έξεπλα απνδνρήο ηεο εθαξκνγήο από ην καζεηηθό – εθπαηδεπηηθό δπλακηθό ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη από ην ζύιινγν γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ.
5. Έξεπλα επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο από ην ηνπηθό δίθηπν (lan network) ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο, ζην επξύηεξν δηαδίθηπν (internet) κε ηε ρξήζε πιαηθόξκαο ζην παλειιήλην
ζρνιηθό δίθηπν (sch.gr).
Β. πγθεθξηκέλε ζπκβνιή ηνπ θάζε παξάγνληα πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζε απηέο
1. Μηα πεηπρεκέλε επίδεημε – παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο, ζα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ελζάξξπλζε εκπινθήο ηνπο κε ην
ζρέδην δξάζεο, κηαο θαη ζα είλαη ε πξώηε εληύπσζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ
πξνζθέξεη ε ίδηα, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
2. Οη άηππεο ελδνζρνιηθέο επηκνξθώζεηο – ελεκεξώζεηο ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζα
επηιέμνπλ λα εκπιαθνύλ ζην ζρέδην δξάζεο ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ θαιύηεξε ρξήζε θαη
αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Έηζη κε πην πνηνηηθή εξγαζία θαη ιηγόηεξν ρξόλν ζα
απνδώζνπλ πεξηζζόηεξν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο.
3. Η δηαξθήο επίβιεςε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ηόζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηόρσλ όζν θαη ηελ αλαηξνθνδόηεζε γηα βειηίσζε ηεο πνξείαο ηνπ.
4. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, ζπρλέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο
εκπιεθόκελνπο ζπλαδέιθνπο θαη εξσηεκαηνιόγηα πξνο καζεηέο θαη γνλείο, ζα
εξεπλνύλ θαηά πόζν είλαη απνδεθηή ε ίδηα εθαξκνγή θαη ε αμηνπνίεζή ηεο κέζα ζηελ
ηάμε. Δπίζεο ζα πξνηείλνληαη πηζαλέο βειηηώζεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο γηα
ηηο «ειιείςεηο» τησ εθαξκνγήο ή ηνπ ηξόπνπ αμηνπνίεζήο ηεο.
5. ηελ ηειηθή θάζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη θξόληκν λα εξεπλεζεί θαηά πόζν κπνξεί κηα
ηέηνηα εθαξκνγή ή θάπνηα παξαιιαγή ηεο (θαηά πξνηίκεζε ζε ινγηζκηθό αλνηθηνύ
θώδηθα), λα επεθηαζεί ζην επξύηεξν δηαδίθηπν κε θηινμελία ζην παλειιήλην ζρνιηθό
δίθηπν. Δδώ πξνθαλώο ζα γίλνπλ θαη ζπδεηήζεηο κε ηνπο αξκόδηνπο ησλ ΠΛΗΝΔΣ ηεο
ηνπηθήο πεξηθέξεηαο.
2. Οπγανυηικέρ δομέρ
Τπεύζπλνο ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ν Ράπηεο Θεόδσξνο, θαζεγεηήο θιάδνπ ΠΔ04.01. ην
ζρέδην ζπλεπηθνπξνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ, νη καζεηέο ηνπ
ζρνιείνπ, ν ζύκβνπινο γηα ηελ παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη νη ζύκβνπινη
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ησλ αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθώλ θιάδσλ πνπ ζα εκπιαθνύλ ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο
βάζεο δεδνκέλσλ τησ εθαξκνγήο. πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ε αθόινπζε θαηαλνκή
αξκνδηνηήησλ:
1. Ράπηεο Θεόδσξνο, θαζεγεηήο θιάδνπ ΠΔ04.01, σο ζπληεξεηήο θαη επηβιέπσλ ηεο
εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ.
2. Ο ζύιινγνο δηδαζθόλησλ σο ηξνθνδόηεο θαη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ.
3. Παπεμβάζειρ ζε επίπεδο ζσολείος ή ζσολικήρ ηάξηρ
Γελ απαηηνύληαη.

Δ. Πόποι – Μέζα ηος ζσεδίος δπάζηρ
1. Ανθπώπινο δςναμικό
1. Ο ζύιινγνο δηδαζθόλησλ.
2. Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ.
3. Ο ζύκβνπινο γηα ηελ παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ηνπ ζρνιείνπ.
4. Οη ζύκβνπινη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θιάδσλ.
2. Υπόνορ
Έλαο κήλαο γηα ηελ ελεκέξσζε – άηππε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ρξήζε ηεο
εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ. Αθνινύζσο ε θαηλνηόκνο δξάζε ζα εθαξκόδεηαη θαζ' όιε ηελ
δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο θαη κέρξη ηελ έλαξμε ησλ ελδνζρνιηθώλ εμεηάζεσλ.

3. Τλικοηεσνική Τποδομή
Σν εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ, δηαζέζηκνη ππνινγηζηέο ζην Γξαθείν
Γηδαζθόλησλ θαη ζηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ. πγθεθξηκέλα:
1. Κεληξηθή κνλάδα Η/Τ – server γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ.
2. Πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο Η/Τ – clients γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαγλσζηηθώλ δνθηκαζηώλ
ςτισ αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.
3. Γηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκόο γηα ηελ νκαδηθή εξγαζία ζηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο.
4. Δθαξκνγή ινγηζκηθνύ βάζεο δεδνκέλσλ (ηύπνπ access) γηα ηελ ζπιινγή θαη αλάιπζε
ησλ απνηειεζκάησλ – δεδνκέλσλ από ηηο δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο.
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4. Οικονομικοί πόποι
Λόγσ ηνπ όηη ε παξνύζα εθαξκνγή ινγηζκηθνύ γηα ηελ νπνία έθαλε έξεπλα ν επηβιέπσλ
θαζεγεηήο θ. Ράπηεο, είλαη δνθηκαζηηθνύ ηύπνπ (trial), θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα
πιήξνπο ιεηηνπξγηθόηεηαο ινγηζκηθνύ, ην νπνίν ζα επεθηείλεη ηηο δπλαηόηεηεο
δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ θαηλνηόκν δξάζε.
Κόζηνο πξνκήζεηαο εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ: πεξί ηα 600 €
Μεξηθό θόζηνο γηα ηελ δξάζε: 600 €.
5. Δπγαλεία παπακολούθηζηρ και αξιολόγηζηρ
1. Παξαθνινύζεζε ηεο πιεξόηεηαο ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ σο πξνο ην πιηθό γηα τισ
νιηγόιεπηεο δνθηκαζίεο ησλ καζεηώλ.
2. Καηαγξαθή εκεξνινγηαθνύ ηύπνπ ηεο επηζθεςηκόηεηαο εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ,
γηα απνζήθεπζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.
3. Καηαγξαθή ησλ δνθηκαζηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη.
4. Έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγηα γηα ηελ ρξεζηκόηεηα ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ.
6. Πηγέρ
Με επζύλε ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ, θαηά ην δνθνύλ αμηνπνίεζε πεγώλ.
Σ. Υπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ
ΔΠ

Παξνπζίαζε – επίδεημε ηεο εθαξκνγήο
Δλδνζρνιηθέο επηκνξθώζεηο ελεκεξώζεηο
Αλάπηπμε – αμηνπνίεζε εθαξκνγήο
Δπίβιεςε - αλαηξνθνδόηεζε
Έξεπλα απνδνρήο
Έξεπλα επέθηαζεο
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ΟΚΣ

ΝΟΔ -

ΜΑΡ -

ΦΔΒ

ΜΑΗ

Ε. Γιαδικαζίερ παπακολούθηζηρ ηηρ ποπείαρ ςλοποίηζηρ και αξιολόγηζηρ ηος
ζσεδίος δπάζηρ
Ε1. Παπακολούθηζη – Αναηποθοδόηηζη Δνεπγειών
1. Άηππεο ελεκεξώζεηο – επηκνξθώζεηο ζε ελδνζρνιηθό επίπεδν από ηνλ επηβιέπνληα θ.
Ράπηε Θεόδσξν, γηα ηελ νξζή θαηαγξαθή θαη ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ εθαξκνγή
ινγηζκηθνύ.
2. Παξαθνινύζεζε - επίβιεςε ησλ εηζαρζέλησλ ζηνηρείσλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο
εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ από ηελ αξκόδηα νκάδα.
3. Παξαθνινύζεζε – επίβιεςε ηεο δηεμαγσγήο ησλ άηππσλ δηαγλσζηηθώλ δνθηκαζηώλ ςτισ
ηάμεηο.
4. Παξαθνινύζεζε – επίβιεςε ησλ ζπιιερζέλησλ απνηειεζκάησλ θαη αμηνπνίεζή ηνπο
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
5. Παξαθνινύζεζε ηεο πιεξόηεηαο ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ σο πξνο ην πιηθό γηα τισ
νιηγόιεπηεο δνθηκαζίεο ησλ καζεηώλ.
6. Καηαγξαθή εκεξνινγηαθνύ ηύπνπ ηεο επηζθεςηκόηεηαο εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ,
γηα απνζήθεπζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.
7. Καηαγξαθή ησλ δνθηκαζηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη.
8. Έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγηα γηα ηελ ρξεζηκόηεηα ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ.

Ε2. Αξιολόγηζη ηος σεδίος Γπάζηρ
ηόρνο 1: Η δεκηνπξγία αξρεηαθνύ πιηθνύ κε δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο όισλ ησλ
γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ.
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Σα θξηηήξηα ειέγρνπ επηηπρίαο ηνπ ζηόρνπ είλαη θαζαξά πνζνηηθά. Θεσξείηαη επηηπρήο ε
πξνζέγγηζε, αλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο ηειηθά έρεη θαηαρσξίζεη πιηθό
πεξίπνπ ην 50% ησλ ζπλαδέιθσλ θαζεγεηώλ θαη 40 εξσηήζεηο ηνπιάρηζηνλ έθαζηνο αλά
αληηθείκελν –κάζεκα πνπ δηδάζθεη.
ηόρνο 2: Η δεκηνπξγία «ςεθηαθήο θαξηέιαο» θάζε καζεηή κε θαηαγεγξακκέλεο ηηο
επηδόζεηο ηνπ, θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο.
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Ο ζηόρνο ζα ζεσξεζεί επηηπρήο αλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπιάρηζηνλ 4 ηάμεσλ – ηκεκάησλ τησ
ζρνιηθήο κνλάδαο, ππάξρεη αμηόινγν πιήζνο δνθηκαζηώλ (κεγαιύηεξν ηνπ 6) έηζη ώζηε λα
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είλαη αληηπξνζσπεπηηθή θαη ε «ςεθηαθή θαξηέια» θάζε καζεηή γηα ηελ εηήζηα επίδνζή
ηνπ.
ηόρνο 3: Η ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ παξαγσγή επηπιένλ εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ γηα ηελ άηππε αμηνιόγεζε (εθηόο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ) ησλ καζεηώλ.
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Η ππέξβαζε ηνπ πνζνζηνύ 50% από ηνπο εκπιεθόκελνπο ζπλαδέιθνπο ζην ζρέδην δξάζεο
θαη ε ππέξβαζε ηνπ πιήζνπο ησλ 40 εξσηήζεσλ ζε θάζε δηδαθηηθό αληηθείκελν.
ηόρνο 4: Να κπνξνύλ νη καζεηέο θαη νη γνλείο – θεδεκόλεο λα επηβιέπνπλ ηελ πξόνδό
τουσ αλά πάζα ζηηγκή, παξαθνινπζώληαο ηηο επηδόζεηο ηνπο ειεθηξνληθά.

Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Η αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ πέξαλ ησλ θαζνξηζκέλσλ
ειέγρσλ επίδνζεο, από ηα ςεθηαθά αξρεία πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ.

Ζ. Έκθεζη αποηελεζμάηυν ηος ζσεδίος δπάζηρ
Παξαηίζεηαη ε έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζηελ νπνία
πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα, όπσο: δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο ησλ νκάδσλ
εξγαζίαο, δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ρξόλνπ, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, παξεθθιίζεηο
ηνπ αξρηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αλαζεσξήζεηο ηνπ ζρεδίνπ, επηδξάζεηο ζε δηάθνξνπο δείθηεο,
βαζκόο ηθαλνπνίεζεο τησ εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ
δξάζεο, γεληθή εθηίκεζε τησ επηηπρίαο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, πξννπηηθέο.
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ΓΤΜΝΑΙΟ – Λ.Σ. ΛΑΙΜΟΤ ΠΡΕΠΩΝ

Α. Αξιολόγηση ηλεκτρονικού τεστ – Ερωτηματολόγιο
Εκπαιδευτικών

Σο ηλεκτρονικό τεστ:
1. ας φαίνεται χρήσιμο ως πρακτική αξιολόγησης;
Ναι 

Όχι 

2. Είναι κατάλληλο για την αξιολόγηση των μαθητών;
Ναι 

Όχι  ε συνδυασμό με άλλες πρακτικές 

- Αν Όχι , γιατί κατά τη γνώμη μου κυρίως: (επιλέξτε ένα από τα παρακάτω)
α. δεν αποδίδει την ακριβή εικόνα του μαθητή 
β. αφήνει αναξιολόγητες άλλες πλευρές της εργασίας του 
γ. ευνοεί την τυχαία επιλογή 
δ. καλύπτει εν μέρει μόνον τους σκοπούς του μαθήματός μου 
- Αν επιλέξατε το (δ), τι μάθημα διδάσκετε;
Θεωρητικό 

Θετικό  Σεχνολ. 

3. ας βοήθησε στη γενικότερη αξιολόγηση των μαθητών σας;
Καθόλου 

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

4. Θα επιθυμούσατε τη συχνότερη χρήση του;
Ναι



Όχι 

5. Παρείχε ανατροφοδότηση για τη διδασκαλία σας;
Ναι



Όχι 

6. Αν στο τμήμα σας υπήρχαν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
διευκολύνθηκαν από τη χρήση του Η/Τ;
Ναι 

Όχι 

7. Πώς αξιολογείτε τη διαδικασία ως προς το χρόνο προετοιμασίας ενός
ηλεκτρονικού τεστ:
Κακή 

Μέτρια 

Ικανοποιητική  Άριστη 
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8. Πώς

αξιολογείτε

τη

διαδικασία

ως

προς

το

χρόνο

έκδοσης

των

αποτελεσμάτων ενός ηλεκτρονικού τεστ;
Κακή 

Μέτρια 

Ικανοποιητική



Άριστη 

Β. Αξιολόγηση ηλεκτρονικού τεστ – Ερωτηματολόγιο Μαθητών

Α. Ικανότητα χειρισμού Η/Τ, Β. Λογισμικό, Γ. Διαδικασίες, Δ. Περιεχόμενο
Α. Ανάλογα με την απάντησή σας βάλτε ένα συν (+) στα παρακάτω κουτάκια
1. Είχατε στο παρελθόν επιχειρήσει να λύσετε ανάλογα τεστ εκτός σχολείου;
Ναι



Όχι 

2. Φρησιμοποιείτε τον υπολογιστή για τα μαθήματα σας;
Ναι



Όχι 

3. Φρησιμοποιείτε εύκολα το πληκτρολόγιο και το ποντίκι (mouse);
Ναι



Όχι 

4. Ξέρετε να γράφετε ένα κείμενο στον υπολογιστή;
Ναι



Όχι 

5. ας δημιούργησε άγχος το ηλεκτρονικό τεστ;
Πολύ λίγο 

Μέτρια  Αρκετά 

Πολύ 

Β+Γ. Βαθμολογήστε σε κάθε κουτάκι με κατώτερο το 1 και ανώτερο το 5 την
απάντησή σας
6. Ήταν φιλικό το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής δοκιμασίας; 
7. Ήταν εύκολες οι οδηγίες στην οθόνη; 
8. Είχατε ασκηθεί στην εκτέλεση των οδηγιών της οθόνης; 
9. Ήσασταν σίγουροι/ες για τις απαντήσεις σας ; 

Δ. Ανάλογα με την απάντησή σας, βάλτε ένα συν ( +) στα παρακάτω κουτάκια:
10. Οι ερωτήσεις σας φάνηκαν: εύκολες  δύσκολες  μέτριες 
11. Για το χρόνο που είχατε οι ερωτήσεις ήταν: λίγες  αρκετές  πολλές 
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12. Οι ερωτήσεις είχαν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας;
Ναι 

Όχι 

Μερικές φορές 

13. Θέλατε να διορθώσετε κάποια απάντησή σας και δε μπορέσατε;
Ναι 

Όχι



1-2 φορές 

14. Σο ηλεκτρονικό τεστ σας φαίνεται κατάλληλο για να ελέγχει τις γνώσεις
σας;
Ναι 

Όχι



ε ορισμένα μαθήματα 

15. το τέλος του κάθε τεστ συζητούσατε με τους συμμαθητές σας για τις
απαντήσεις;
Ναι 

Όχι



ε ορισμένες περιπτώσεις 
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