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α) Το σχεδιασμο�  του προγρα� μματος.

Εδώ εξετάζεται το πώς έχει σχεδιαστεί το συνολικό πρόγραμμα και οι επί μέρους

διδακτικές του ενότητες. Ο εκπαιδευτής μπορεί να αξιολογήσει, είτε κατά την

εναρκτήρια συνάντηση είτε και κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμμα-

τος, το βαθμό επιτυχίας του σχεδιασμού του θέτοντας τα ακόλουθα ερωτήματα:

• Έχουν εντοπιστεί οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων;

• Έχει γίνει σαφής και εύστοχη διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων;

• Έχουν ενταχθεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες που να εξυπηρετούν τους

εκπαιδευτικούς στόχους;

• Υπάρχει λογική αλληλουχία των επί μέρους διδακτικών ενοτήτων;

• Ο χρόνος είναι αρκετός για την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών δραστη-

ριοτήτων;

β) Τις τεχνικε�ς και τα με�σα που χρησιμοποιη� θηκαν.

Όπως αναφέρει και ο Μαυρογιώργος (2006: 284), οι εκπαιδευτικές τεχνικές αξιολογούνται 
από το βαθμό στον οποίο ενεργοποιούν τους εκπαιδευόμενους, κινούν το ενδιαφέρον 
τους, εμπλουτίζουν τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουν τη γνώση, συνδέουν τις 
νέες γνώσεις και ικανότητές τους με την καθημερινή τους πράξη. Σε συνδυασμό με αυτά 
εξετάζεται ο βαθμός λειτουργικής αξιοποίησης των μέσων, όπως οι διαφάνειες, το 
εκπαιδευτικό βίντεο, οι φωτογραφίες, το εκπαιδευτικό λογισμικό κ.ά.

Κεντρικά ζητήματα που συνδέονται με την αξιολόγηση των τεχνικών και μέσων σχετί-

ζονται με ερωτήματα, όπως:

• Αξιοποιούνται εκπαιδευτικές τεχνικές που αναπτύσσουν την ενεργητική

συμμετοχή;

• Αξιοποιείται ποικιλία εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων, ανάλογα με:

- τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων;

- τους διδακτικούς στόχους;

- τα «απρόοπτα» της μαθησιακής διεργασίας;

- τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου;

• Οι εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε:

- οι γνώσεις να παρουσιάζονται με ακρίβεια, σαφήνεια και εγκυρότητα;



- να αναδεικνύεται το θεμελιώδες;

- να συνδέεται η γνώση με τη χρήση της (καθημερινή, επαγγελματική κ.ά.);

Τα Αποτελε�σματα�  του Προγρα� μματος

Ενδεικτικά ερωτήματα που προσδιορίζουν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου για

αυτόν τον άξονα είναι:

• Ποια ήταν η προσέλευση και η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων;

• Πώς διακυμάνθηκε η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στην εκτέλεση

εργασιών, ασκήσεων, δοκιμασιών, δραστηριοτήτων;

• Σε ποιο βαθμό πέτυχαν τους στόχους που είχαμε προσδιορίσει σε επίπε-

δο γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων;

• Ποιες είναι οι επιδόσεις και τα επιτεύγματά τους;

• Πώς θα εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν μετά το τέλος του εκπαιδευτικού

προγράμματος; (Μαυρογιώργος, 2006: 286)

Ο Εκπαιδευτη� ς

Ο εκπαιδευτής γνωρίζει σε βάθος το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προ-

γράμματος;

• Έχει προετοιμαστεί κατάλληλα ως προς το διδακτικό αντικείμενο;

• Είναι σε θέση να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα

των εκπαιδευόμενων;

• Κάνει διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών στην εναρκτήρια συνάντηση;

• Μπορεί να κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους σε πηγές γνώσεων για περαι-

τέρω διερεύνηση του εκπαιδευτικού αντικειμένου;

Η οργάνωση της διδακτικής ενότητας διαθέτει σαφή και αποτελεσματική στρατηγική για 
την ενίσχυση της συμμετοχής, της συνεργασίας και επικοινωνίας των εκπαιδευόμενων;

• Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται, υποστηρίζονται, εμπνέονται ώστε να

συμμετέχουν ενεργά;



• Είναι σεβαστές οι διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις τους; Αξιοποιούνται για τον 
εμπλουτισμό της συζήτησης;

• Οι ερωτήσεις που θέτει ο εκπαιδευτής έχουν ως αποτέλεσμα να:

- ενισχύεται ο διάλογος;

- οικοδομείται πνεύμα έρευνας και αναζήτησης;

- παρακινούνται οι εκπαιδευόμενοι να κάνουν κι εκείνοι ερωτήσεις;

• Πώς αντιμετωπίζονται τα «λάθη»;

- Εντοπίζονται τα αίτιά τους;

- Εφαρμόζονται στρατηγικές αξιοποίησης και διδακτικής εκμετάλλευσης;

• Οι ρυθμοί μάθησης ευνοούν τη δραστηριοποίηση όλων των εκπαιδευό-

μενων;

• Εκδηλώνουν οι εκπαιδευόμενοι αυθόρμητο και πραγματικό ενδιαφέρον

να αναλάβουν ατομικές ή συλλογικές εργασίες;

• Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες χωρίς την άμεση καθοδήγησή μας; (Μαυ-

ρογιώργος, 2006: 285)


