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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Web Based Training αποτελεί ουσιαστική καινοτοµία στον τοµέα της 

εκπαίδευσης γιατί αξιοποιεί τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών, 

υπηρετώντας ταυτόχρονα πρωτοποριακές παιδαγωγικές θεωρίες. Η 

αξιολόγηση µιας τέτοιας διαδικασίας είναι µια ιδιαίτερα κοπιώδης διαδικασία 

γιατί η έρευνα δεν µπορεί να βασιστεί στα δεδοµένα µιας µόνο µεταβλητής 

αλλά θα πρέπει να διερευνηθεί ένα ευρύτερο πλέγµα σχέσεων. Το διαδικτυακό 

µάθηµα «Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και η δράση eTwinning» υλοποιήθηκε 

στο δικτυακό τόπο: http://etwinning.sch.gr/moodle/login/index.php και 

έλαβαν µέρος σε αυτό περίπου 50 εκπαιδευτικοί από τους 1.101 που είχαν κάνει 

σχετική αίτηση. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης έχουν συµπεριληφθεί σε 

τόµο 150 σελίδων και έχουν κατατεθεί στους αρµόδιους φορείς. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Web Based Training, αξιολόγηση, νέες θεωρίες διδασκαλίας 

και µάθησης, µοντέλα αξιολόγησης 

Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση γενικά µπορεί να οριστεί ως µια συστηµατική 

διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και ερµηνείας δεδοµένων, που 

αφορούν συγκεκριµένα αντικείµενα, µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, µε 

απώτερο σκοπό την ανατροφοδότηση των δραστηριοτήτων και προσπαθειών 



µας µε χρήσιµες πληροφορίες είτε αυτή αφορά την παραδοσιακή είτε την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση (Μακράκης, 1998). Η αξιολόγηση είναι µια ερευνητική 

διαδικασία που προσανατολίζεται περισσότερο στην πρακτική χρήση των 

αποτελεσµάτων που προκύπτουν και λιγότερο στην παραγωγή γνώσης. 

Αποσκοπεί, κυρίως, στο να προσδιορίσει το βαθµό υλοποίησης των στόχων 

ενός εκπαιδευτικού συστήµατος ή των συστατικών του µερών. Σύµφωνα µε τον 

Rogers (1998) η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για  τρεις τουλάχιστον βασικούς 

λόγους: 1. Για τη βελτίωση της απόδοσής των εκπαιδευτών. 2. Για το σχεδιασµό 

καινούργιων στρατηγικών, επιλογών και προτεραιοτήτων. 3. Για να 

διαπιστώνουµε πόση πρόοδος έχει συντελεστεί, προς ποια κατεύθυνση και 

πόσο πιο πέρα µπορούµε να πάµε. Η αξιολόγηση είναι βασικό στοιχείο της 

µάθησης. 

 

 Ειδικότερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η αξιολόγηση είναι 

απολύτως απαραίτητη καθώς το συγκεκριµένο είδος εκπαίδευσης αποτελεί 

καινοτόµο εκπαιδευτική διαδικασία, συγκρινόµενη µε την παραδοσιακή, και 

πρέπει να πείσει για την ποιότητα των σπουδών που προσφέρει. Για 

παιδαγωγικούς λόγους είναι αναγκαία η αξιολόγηση που αναφέρεται στην 

καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα των νέων διδακτικών µεθόδων και του 

διδακτικού υλικού. Επίσης, ως προς την κοινωνικο-οικονοµική διάσταση, η 

αξιολόγηση είναι απαραίτητη για την ποιότητα και την ορθολογικότερη 

κατανοµή αλλά και τη διάθεση και διαχείριση των διαθέσιµων πόρων. Τέλος, ο 

εκσυγχρονισµός  της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε νέες µορφές διαλογικής 

και πολυµεσικής τεχνολογίας, εγείρει επιτακτικότερα το ζήτηµα της συνεχούς 

αξιολόγησης (Μακράκης, 1998). Αυτό συµβαίνει γιατί η έλλειψη προσωπικής 

επικοινωνίας, η αδυναµία άµεσης ανατροφοδότησης, οι εκπαιδευτικές 

διαδικασίες που συντελούνται σε διαφορετικό χώρο και χρόνο ανάµεσα στους 

εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους και η αδυναµία πλήρους δοκιµής του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος διαφοροποιούν την παραδοσιακή από την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και απαιτούν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης. 

  

Για τον Fjuk (1995) η ηλεκτρονική µάθηση είναι ένα σύνθετο πλέγµα 

ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που δεν µπορούν να εξαντληθούν µε τη µελέτη 

µόνο µίας µεταβλητής. Στη δική µας περίπτωση, που πρόκειται για ηλεκτρονική 



εξ αποστάσεως µάθηση, η αξιολόγηση αφορούσε την αποτελεσµατικότητα 

του προγράµµατος σύµφωνα µε τους προκαθορισµένους στόχους 

(γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων), την οργάνωσή του (χρήση κατάλληλων 

τεχνολογικών µέσων και λειτουργιών, επίλυση προβληµάτων), τις εκπαιδευτικές 

µεθόδους (δηµιουργία πλέγµατος επικοινωνίας και συνεργασίας), το 

εκπαιδευτικό υλικό (αν προσέφερε ερεθίσµατα που αύξησαν την επιθυµία για 

µάθηση και συµµετοχή), τις διδακτικές ικανότητες αλλά και τις υποστηρικτικές 

υπηρεσίες των εκπαιδευτών προς τους εκπαιδευόµενους. Το κόστος δεν 

συµπεριλήφθηκε στην αξιολόγηση γιατί η δηµιουργία του σεµιναρίου και η 

λειτουργία του έγινε από εθελοντές πρεσβευτές της δράσης eTwinning και 

διατέθηκε δωρεάν στους εκπαιδευτικούς µε την υποστήριξη της Εθνικής 

Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning και του Πανελληνίου Σχολικού 

∆ικτύου. 

 

Οι δυσκολίες και τα προβλήµατα 

Γενικά, η έλλειψη πιστοποιηµένων µεθόδων ή σταθερών κριτηρίων 

αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ένας ανασταλτικός 

παράγοντας για την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών. Η εξέλιξη, όµως, των 

Νέων Τεχνολογιών και η ραγδαία εξέλιξη της ∆ικτυοκεντρικής Εκπαίδευσης 

καθιστά αναγκαίο τον καθορισµό σταθερών και αξιόπιστων κριτηρίων 

αξιολόγησης για αυτό το είδος εκπαίδευσης.  

 

Για τον Salomon οι δυσκολίες αξιολόγησης προκύπτουν από την ίδια τη 

φύση της ∆ικτυοκεντρικής Εκπαίδευσης, που δεν περιορίζεται στην εξέλιξη µιας 

µεταβλητής αλλά είναι µια δυναµική αλληλεπίδραση πολλών παραµέτρων 

(Salomon 1995). Και ο Ramage (1996) προσθέτει ότι το πρόβληµα της 

αξιολόγησης είναι ζήτηµα αναζήτησης µιας µεθοδολογίας η οποία θα καλύπτει 

την ατοµική προσπάθεια, την αλληλεπίδραση των χρηστών, την οργάνωση 

του περιβάλλοντος µάθησης αλλά και την ευχρηστία του συστήµατος. Στην 

ουσία η αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει τον τοµέα της τεχνολογικής 

υποστήριξης, του γνωστικού αντικειµένου και της κοινωνιολογικο- ψυχολογικής 

ανάπτυξης των χρηστών σε µια δυναµική εξέλιξη αλληλεπίδρασης ή όπως 

εύστοχα παρατηρεί ο Stephen Gale (1992) η αξιολόγηση σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον θα πρέπει να αναζητά την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τον 



υπολογιστή του αλλά και  την αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων µέσω της 

τεχνολογίας. 

 

Σε µια προσπάθεια να καλύψουµε όλα τα παραπάνω η αξιολόγηση του 

σεµιναρίου περιλάµβανε ερωτήσεις που είχαν ως στόχο τη διερεύνηση αυτών 

των σχέσεων. Για παράδειγµα σε κάθε ενότητα υπήρχε σχετική ερώτηση για τη 

συµµετοχή σε συζητήσεις (forum) µεταξύ των εκπαιδευοµένων αλλά και 

ερωτήσεις για συµµετοχή σε κοινές δραστηριότητες ή για τη δυνατότητα 

αποτελεσµατικότερης µάθησης µέσω των σχέσεων που αναπτύχθηκαν µεταξύ 

των εκπαιδευοµένων. Εκτός από την ανάλυση των σχετικών ερωτήσεων 

σηµαντική ήταν και η παρατήρηση των δεδοµένων που µας παρείχε το 

σύστηµα. Για παράδειγµα ήταν εύκολο να παρακολουθήσουµε τη συµµετοχή 

και την παρακολούθηση συζητήσεων από τους χρήστες αλλά και το βάθος 

ανάλυσης των υπό συζήτηση θεµάτων. 

 

Μέθοδος αξιολόγησης – Μοντέλο αξιολόγησης 

Πριν αναζητήσουµε µεθόδους αξιολόγησης για τη συνεργατική µάθηση 

µέσω Η/Υ, καλό θα ήταν να  ανατρέξουµε στον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισµικού, ώστε να ξεκινήσουµε την έρευνα 

µας από τα πρωταρχικά στάδια των ψηφιακών µέσων διδασκαλίας. Εδώ 

παρατηρούµε ότι χρησιµοποιούνται σχεδόν οι ίδιοι µέθοδοι που 

χρησιµοποιούνται και για την αξιολόγηση του οποιοδήποτε εµπορικού 

λογισµικού: έλεγχος από ειδικούς, έλεγχος από απλούς χρήστες, παρατήρηση 

της κριτικής που δόθηκε από άλλους, παρατήρηση της χρήσης στην 

πραγµατική ζωή. ∆υστυχώς, οι περισσότερες από τις παραπάνω «κλασσικές» 

µεθόδους αξιολόγησης δύσκολα µπορούν να προσαρµοστούν για την 

αξιολόγηση της συνεργατικής µάθησης µέσω Η/Υ (Computer-Supported 

Collaborative Learning, CSCL). Έτσι, µπορούµε να ζητήσουµε από κάποιον 

ειδικό να συµµετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία ως θεατής ή να 

αντλήσουµε κάποιες πληροφορίες δίνοντας ένα online ερωτηµατολόγιο ή 

ακόµη και µέσω των logfiles, σχετικά µε τον τρόπο που µαθαίνουν οι χρήστες, 

τι βλέπουν, πόσο παραµένουν online κ.λπ. (Crawley R. M.). Ενδιαφέρον είναι, 

επίσης, να εξετάσουµε πόσο συχνά και από ποια σηµεία αναζητούνται οι 

σελίδες βοηθείας (Martti Rahkila and Matti Karjalainen, 1999). Στην περίπτωση 



του online σεµιναρίου «Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και η δράση 

eTwinning» χρησιµοποιήσαµε όσες από τις κλασσικές µεθόδους ήταν εφικτό 

να προσαρµοστούν: ζητήσαµε από όλους τους προωθητές της δράσης 

eΤwinning να ελέγξουν την πλατφόρµα του σεµιναρίου, πριν αλλά και κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας του και να µας αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους, 

καθηµερινά ελέγχαµε την κίνηση των χρηστών στο σεµινάριο και κάθε 

εβδοµάδα δίναµε ένα on line ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης. Είναι σηµαντικό να 

επισηµάνουµε ότι η αξιολόγηση που βασίστηκε σε ερωτηµατολόγια είχε 

ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος µετείχε και ως εκπαιδευόµενος στο 

σεµινάριο. 

 

  Τα παραπάνω, όµως, δεν επαρκούν, καθώς στη συνεργατική µάθηση 

µέσω Η/Υ τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να µετρηθούν υπολογίζοντας µόνο 

µια µεταβλητή, αλλά αντιθέτως λαµβάνει χώρα µια αλυσιδωτή αντίδραση στην 

οποία κάθε γεγονός δίνει νόηµα στο επόµενο (Salomon, G., 1995). Εποµένως, 

είναι επιτακτική η ανάγκη για την εύρεση νέων µεθόδων, οι οποίες θα 

λαµβάνουν υπ’ όψιν τις αντιδράσεις των χρηστών αλλά και τη χρηστικότητα 

των µέσων κατά την αξιολόγηση (Laurillard, D., 1993).  

 

Συνεχίζοντας την έρευνα µας για τα ψηφιακά µέσα διδασκαλίας, γενικότερα, 

παρατηρούµε ότι µπορούν να χωριστούν σε 4 κατηγορίες: 

1. Τα παρεκβατικά (discursive) µέσα επιτρέπουν στο µαθητή και το δάσκαλο να 

ανταλλάσσουν ελεύθερα απόψεις.  

2. Τα προσαρµόσιµα (adaptive) µέσα επιτρέπουν στο δάσκαλο να 

χρησιµοποιήσει τη σχέση διδασκαλίας και κατανόησης, ώστε να καθορίσει 

θεµατικούς στόχους για την επόµενη διδακτική ενότητα.  

3. Τα αλληλεπιδραστικά (interactive) µέσα δίνουν τη δυνατότητα στους 

µαθητές να δρουν για να πετύχουν τους θεµατικούς στόχους και να 

λαµβάνουν ουσιαστική και πραγµατική ανατροφοδότηση.  

4. Τα ανακλαστικά (reflective) µέσα διευκολύνουν το δάσκαλο να προσφέρει 

βοήθεια στους µαθητές ώστε να συνδέσουν την ανατροφοδότηση µε τις 

ενέργειές τους για την επίτευξη των στόχων της θεµατικής ενότητας (Laurillard, 

D., 1993).  

 



       Ως ψηφιακό µέσο διδασκαλίας για το online σεµινάριο χρησιµοποιήθηκε το 

δωρεάν λογισµικό moodle, το οποίο καλύπτει και τις τέσσερις 

προαναφερθείσες κατηγορίες. Έτσι, εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι είχαν την 

ευκαιρία να ανταλλάσσουν ελεύθερα απόψεις, οι εκπαιδευτές µπορούσαν να 

παρέχουν βοήθεια και ανατροφοδότηση για τις ενέργειες των εκπαιδευοµένων 

και σύµφωνα µε το βαθµό κατανόησης τους να προσαρµόσουν τους 

θεµατικούς στόχους της επόµενης ενότητας, ενώ οι εκπαιδευόµενοι 

µπορούσαν να δράσουν για να πετύχουν τους θεµατικούς στόχους (π.χ. µέσω 

των διαφόρων forum, των προσωπικών µηνυµάτων, του ατοµικού και 

οµαδικού χώρου εργασίας κ.λπ.). Σηµαντική ήταν η ανατροφοδότηση που 

αποτελούσε ατοµική αλλά και οµαδική δραστηριότητα κάθε εβδοµάδας. Η 

ανατροφοδότηση αυτή ήταν σηµαντική για τον εκπαιδευόµενο γιατί µπορούσε 

ελεύθερα να αξιολογήσει την πορεία της προσωπικής του εξέλιξης αλλά και την 

εξέλιξη του ίδιου του σεµιναρίου. Ο χώρος όπου ελεύθερα κάθε 

εκπαιδευόµενος διατύπωνε τις σκέψεις και τους προβληµατισµούς του για την 

εξέλιξη του µαθήµατος ήταν πολύτιµη πηγή πληροφοριών που λειτουργούσε 

σε συνδυασµό µε το τυπικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο. 

 

 Στο µάθηµα «Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και η δράση eTwinning» στην 

ουσία χρησιµοποιήσαµε ένα σύνθετο µοντέλο ανάπτυξης και αξιολόγησης του 

µαθήµατος. Εκτός από το µοντέλο που πρότεινε η Laurillard, οι Scardamalia 

και Bereiter (Scardamalia, M. & Bereiter, C., 1994) προσδιόρισαν 3 

χαρακτηριστικά ενός τέτοιου διαλόγου οικοδόµησης της γνώσης: 

1.Κέντρο της µαθησιακής διαδικασίας αποτελούν περισσότερο τα προβλήµατα 

και η βαθύτερη κατανόηση, παρά η µηχανική αναπαραγωγή γνώσεων. 

2.Η µαθησιακή δραστηριότητα αποτελεί αποκεντρωµένη, ελεύθερη οικοδόµηση 

της γνώσης, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργατική γνώση, όπου ερωτήσεις 

και αναζητήσεις αποσκοπούν στη βαθύτερη κατανόηση. 

3.Η γνώση αφορά την ευρύτερη κοινότητα, χωρίς να περιορίζεται µόνο στους 

δασκάλους και στους µαθητές. 

Αν λάβουµε υπόψη µας τα παραπάνω καταλήγουµε σε ένα νέο µοντέλο µε 

µικρές, αλλά ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το “συνοµιλιτικό πλαίσιο 

εργασίας” που σχεδίασε η Laurillard. Στο νέο µοντέλο είναι φανερή η 



αποκεντρωµένη-ελεύθερη οικοδόµηση της γνώσης, µέσα από τη σχέση µεταξύ 

των ατόµων της οµάδας και της ίδιας της οµάδας (Crawley R. M.). 

 

Σχήµα 1. Το «συνεργατικό συνοµιλιτικό πλαίσιο εργασίας» 

Το µάθηµα µας είχε ως ακρογωνιαίο λίθο αυτές τις αρχές, καθώς: α) σε 

κάθε θεµατική ενότητα στόχος ήταν ο προβληµατισµός των εµπλεκοµένων για 

τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και την ενσωµάτωση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι µόνο η καθαυτού γνώση σε 

κάποιο συγκεκριµένο αντικείµενο, β) η αναζήτηση της γνώσης και η επιθυµία 

για βαθύτερη κατανόηση προερχόταν από όλες τις πλευρές µε τη συνεισφορά 

ειδικών γνώσεων από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ όσοι 

στερούνταν σχετικών γνώσεων έπαιζαν σηµαντικότατο ρόλο στο να 

υποδεικνύουν αυτό που δεν είναι εύκολα κατανοητό και εποµένως πρέπει να 

εξηγηθεί περαιτέρω και γ) οι συµµετέχοντες προέρχονταν από πολλά και 

διαφορετικά επίπεδα (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σχολικοί 

σύµβουλοι, προωθητές etwinning κ.λπ.), ώστε να µην µπορεί κανείς να 

εφησυχάσει θωρακισµένος πίσω από το παραδοσιακό µοντέλο δασκάλου-

µαθητή, αλλά όλοι να είναι µέτοχοι ενός άκρως δυναµικού περιβάλλοντος, 

όπου µετά από οποιαδήποτε ενέργεια κάποιου, οι υπόλοιποι να πρέπει να 

επαναπροσαρµόζουν τη στάση και τις δραστηριότητές τους. 

       Φυσικά, η αξιολόγηση των παραπάνω διαφέρει. Όλα όσα αξιολογούνται 

δεν έχουν την ίδια βαρύτητα, γι’ αυτό και το επόµενο στάδιο ήταν η 



βαθµονόµηση των παραπάνω κριτηρίων, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση της 

ορθής αξιολόγησης. 

 

Τι αξιολογήσαµε 

Αρχικά ζητήσαµε κάποιες πληροφορίες από τους εκπαιδευόµενους για να 

διαπιστώσουµε αν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν µε επιτυχία το µάθηµα 

και να κατανοήσουν τους στόχους και το περιεχόµενο του. Αυτή η πρώτη 

διαγνωστική αξιολόγηση αφορούσε βασικές γνώσεις και δεξιότητες των 

εκπαιδευοµένων. Επίσης, αξιολογήσαµε την επάρκεια του µαθήµατος πριν την 

επίσηµη έναρξή του. Για παράδειγµα θέλαµε να διαπιστώσουµε: 1.Αν στην 

ανακοίνωση του µαθήµατος διευκρινίζονταν οι στόχοι, αν ήταν ξεκάθαρες οι 

απαιτήσεις του µαθήµατος και αν υπήρχε διαθέσιµο ένα σχεδιάγραµµα της 

ανάπτυξης του. 2. Αν υπήρχαν οδηγίες για την πρόσβαση στο πληροφοριακό 

υλικό του ίδιου του σεµιναρίου αλλά και σε πρόσθετες πηγές πληροφόρησης. 

3. Αν διευκρινίζονταν ειδικές απαιτήσεις σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο. 4. Αν υπήρχε 

ένα χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα όριζε τον εκτιµώµενο χρόνο ενασχόλησης 

µε το σεµινάριο αλλά και τις σηµαντικές ηµεροµηνίες όπου οι επιµορφούµενοι 

θα είχαν συγκεκριµένες υποχρεώσεις (για παράδειγµα την κατάθεση κάποιων 

εργασιών ή τη συµµετοχή σε κάποια διάσκεψη). 5. Αν οι επιµορφούµενοι 

κατατοπίζονταν πλήρως για τις οµαδικές δραστηριότητες αλλά και για τα 

κριτήρια επιτυχίας των οµαδικών εργασιών, όπως επίσης και για τις 

υποχρεώσεις τους ως µέλη της οµάδας. 6. Αν υπήρχε «τεχνική βοήθεια» ή 

χώρος συχνών ερωτήσεων.  7. Αν οι επιµορφούµενοι γνώριζαν πότε το 

µάθηµα θα είναι διαθέσιµο και αν θα δινόταν ένα διάστηµα για την εξοικείωσή 

τους µε το νέο αυτό µαθησιακό χώρο. 8. Αν οι επιµορφούµενοι µπορούσαν να 

βλέπουν τους συµµετέχοντες αλλά και τους δηµιουργούς/εκπαιδευτές του 

µαθήµατος, οι οποίοι θα έπρεπε να τους παρέχουν τα απαραίτητα βιογραφικά 

στοιχεία σχετικά µε την επάρκειά τους. 9. Αν τα δικαιώµατα χρήσης του 

πληροφοριακού υλικού από τους συµµετέχοντες ήταν απολύτως 

ξεκαθαρισµένα. 

 

Προσβασιµότητα 

Στη συνέχεια αξιολογήθηκε η προσβασιµότητα στο υλικό που παρείχαµε 

στους εκπαιδευόµενους. Εξετάσαµε: 1. Αν οι επιµορφούµενοι µπορούσαν να 



αναζητήσουν και να βρουν εύκολα και γρήγορα  την πληροφορία. 2. Αν η 

λειτουργία εικόνων, συµβόλων και σχεδιαγραµµάτων ήταν προφανής. 3. Αν οι 

εκπαιδευόµενοι χρειάζονταν επιπλέον πληροφορίες. 4. Αν ήταν ξεκάθαροι οι 

σκοποί, το αντικείµενο διδασκαλίας και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευοµένων. 5. 

Αν σε κάθε ενότητα η εισαγωγή ή το µαθησιακό ερέθισµα προετοίµαζε 

επαρκώς τους εκπαιδευόµενους για ό,τι θα ακολουθούσε. 6. Αν ήταν εύκολη η 

πλοήγηση σε προηγούµενες ενότητες ή σελίδες της ίδιας ενότητας. 7. Αν 

µπορούσαν εύκολα οι εκπαιδευόµενοι να επικοινωνήσουν µε άλλους 

εκπαιδευόµενους ή και µε τους εκπαιδευτές τους. 8. Αν οι εσωτερικοί σύνδεσµοι 

διευκόλυναν την ελεύθερη και εύκολη πλοήγηση στο περιεχόµενο του 

µαθήµατος. 9. Αν οι πίνακες περιεχοµένων διευκόλυναν τους χρήστες να  

διαπιστώνουν σε ποιο σηµείο του µαθήµατος βρίσκονται. 10. Αν η λίστα  µε 

λέξεις κλειδιά,  βασικές έννοιες και το Γλωσσάριο διευκόλυνε τη µελέτη τους. 

11.Και, τέλος, αν το σύστηµα κάλυπτε µε επάρκεια τον αριθµό των χρηστών. 

 

Οργάνωση 

Η αξιολόγηση της οργάνωση του µαθήµατος κάλυψε τα παρακάτω: 1. Το 

εκπαιδευτικό υλικό ήταν οργανωµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτη 

η οργανική σύνδεση των επιµέρους τµηµάτων του; 2. Υπήρχε πίνακας 

περιεχοµένων που να δίνει µια σαφή εικόνα της δοµής του εκπαιδευτικού 

υλικού; 3. Η οργάνωση και η αλληλουχία του περιεχοµένου ήταν αντίστοιχη του 

θέµατος του µαθήµατος και των προοδευτικά αυξανόµενων αναγκών των 

εκπαιδευοµένων; 4. Το περιεχόµενο ήταν δοµηµένο σε ενότητες και 

υποενότητες, ώστε να διευκολύνεται η µάθηση; 5.  Η οργάνωση του 

µαθησιακού υλικού ήταν επαρκής σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος; Υπήρχε 

δηλαδή εισαγωγή, σκοποί, προετοιµασία, επεξηγήσεις, µελέτη περιπτώσεων, 

σύνδεση µε άλλους δικτυακούς τόπους για επιπλέον πληροφορίες, 

ανακεφαλαιώσεις, τεστ αυτοαξιολόγησης, πηγές, επιπλέον υλικό για 

προαιρετική µελέτη, ασκήσεις ή άλλες δραστηριότητες µελέτης; 6. Ήταν 

ξεκάθαρο τι αποτελούσε αντικείµενο προαιρετικής και τι αντικείµενο 

υποχρεωτικής µελέτης; 7. Ήταν ελεγµένοι οι σύνδεσµοι που προτείνονταν για 

µελέτη; Για παράδειγµα πολλοί σύνδεσµοι µετά από ένα χρονικό διάστηµα ή 

µεταφέρονται κάπου αλλού ή καταργούνται.  



 

Γλώσσα 

Επίσης αξιολογήσαµε τη γλωσσική καταλληλότητα και επάρκεια του 

µαθήµατος. ∆ηλαδή: 1. Η γλώσσα στην οποία ήταν γραµµένο το µάθηµα ήταν 

κατάλληλη ως προς το επίπεδο γλωσσοµάθειας του κοινού στο οποίο 

απευθύνεται;  2. Οι οδηγίες ήταν ξεκάθαρες;  3. Χρησιµοποιήθηκε η 

διαδεδοµένη και η κατάλληλη κατά περίπτωση ορολογία; 4. Η γλώσσα είχε την 

αµεσότητα που ευνοεί την προσωπική επικοινωνία; 5. Χρησιµοποιήθηκαν 

ρήµατα στην ενεργητική φωνή αντί για την παθητική; 6. Οι προτάσεις ήταν 

σύντοµες; Οι παράγραφοι ήταν µικρής έκτασης; 7. Υπήρχε αρίθµηση για τα 

στάδια κάποιων ενεργειών; 8. Υπήρχαν κουκκίδες ή άλλα σύµβολα για την 

καλύτερη δόµηση του πληροφοριακού υλικού; 9. Ο τόνος στον οποίο 

απευθύνονταν οι εκπαιδευτές ήταν ενισχυτικός και ενθαρρυντικός; 10. Υπήρχε 

συνεπής χρήση επιστηµονικών όρων; 11. Πίνακες και σύµβολα ήταν επαρκώς 

επεξηγηµένα;  12. Οι επεξηγήσεις και οι οδηγίες ήταν απλές και κατατοπιστικές; 

13. Η συντακτική και γραµµατική επεξεργασία των κειµένων ήταν επαρκής; 14. 

Μήπως υπονοήθηκε κάποια διάκριση ως προς την ηλικία, το φύλο ή την 

εθνικότητα των συµµετεχόντων; 

 

Παρουσίαση 

Ως προς την παρουσίαση του υλικού αξιολογήσαµε κατά πόσο αυτό 

διευκόλυνε τη µάθηση. Πιο συγκεκριµένα: 1. Το υλικό ήταν ελκυστικό για τους 

εκπαιδευόµενους; 2. Ήταν ορατό κατά τον ίδιο τρόπο από όλους τους χρήστες; 

3. Η παρουσίαση ήταν αντίστοιχη µε το επίπεδο του κοινού στο οποίο 

απευθύνεται; 4. Υπήρξαν σύµβολα πλοήγησης; 5. Οι γραµµατοσειρές που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν διαθέσιµες από όλους τους χρήστες; 6. Οι 

επισηµάνσεις, όπως είναι η πιο έντονη γραφή κάποιων λέξεων, έγινε µε φειδώ; 

7. Μήπως χρησιµοποιήθηκε υπογράµµιση χωρίς λόγο; Για παράδειγµα, η 

υπογράµµιση χρησιµοποιείται µόνο στις υπερσυνδέσεις. 8. Χρησιµοποιήθηκαν 

τίτλοι ενοτήτων και υποενοτήτων; 9. Υπήρχαν τα κατάλληλα περιθώρια δεξιά και 

αριστερά στο κείµενο; 10. Έγινε ορθή χρήση χρωµάτων; 11. Έγινε σωστή χρήση 

διαγραµµάτων, πινάκων ή εικόνων; Υπήρχαν λεζάντες σε αυτά; 



 

Σκοποί και Στόχοι 

Η αξιολόγηση του σεµιναρίου στηρίχθηκε στις βασικές αρχές που 

προκύπτουν από την ταξινόµηση των εκπαιδευτικών στόχων του Bloom και τις 

βασικές αρχές του Tyler. Η κατηγοριοποίηση των µαθησιακών στόχων του 

Βloom, που χρησιµοποιήθηκαν και στο συγκεκριµένο σεµινάριο, όπως 

ορίζονται σύµφωνα µε τις αρχές του αναλυτικού προγράµµατος και της 

αξιολόγησης είναι οι εξής(Geoff Isaacs,1996): Γνώση, Κατανόηση, Εφαρµογή, 

Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση. Ο Tyler έθεσε κάποιες γενικές αρχές για τη 

δηµιουργία εκπαιδευτικών εµπειριών: Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να κάνουν 

εξάσκηση της συµπεριφοράς που απαιτείται. Πρέπει να ανταµείβονται για την 

απαιτούµενη συµπεριφορά. Πρέπει να µπορούν να εκτελούν τη συγκεκριµένη 

συµπεριφορά. Πρέπει να υπάρχει µια ποικιλία εµπειριών ώστε να µπορούν να 

πετύχουν τους στόχους.  

  

Ο σχεδιασµός της αξιολόγησης του σεµιναρίου ακολούθησε τα παραπάνω 

λαµβάνοντας ακόµη υπ’ όψιν ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί έπρεπε να είναι: 

συγκεκριµένοι, µετρήσιµοι, σχετικοί µε την επιθυµητή συµπεριφορά του 

εκπαιδευόµενου, κατανοητοί και  εφικτοί ώστε να µπορεί ο εκπαιδευόµενος να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις µέσα στα καθορισµένα χρονικά περιθώρια. Οι 

στόχοι σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να είναι δύσκολη η επίτευξή τους άλλα όχι και 

αδύνατη και περιλάµβαναν και πρακτική εξάσκηση για να εφαρµόζει ο 

εκπαιδευόµενος όσα έµαθε. Υπήρχαν ανταµοιβές για να προκαλούν κίνητρα 

στους εκπαιδευόµενους για να επιτύχουν τους στόχους τους και µια ποικιλία 

δραστηριοτήτων για να κρατάνε αµείωτο το ενδιαφέρον (Baker R). 

 

Καταληκτικά, εξασφαλίσαµε αν θα γινόταν  έλεγχος των αποτελεσµάτων του 

προγράµµατος σε βάθος χρόνου, εξασφαλίσαµε τον έλεγχο και την 

υποστήριξη ειδικών ως προς την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την 

ανανέωση του περιεχοµένου και των τεχνικών υποστήριξης και τη δυνατότητα 

χρήσης του από άλλους εκπαιδευτικούς. 



 

Ποιος θα χρησιµοποιήσει την αξιολόγηση και πώς 

Πολλές φορές η χρήση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης αφορά αυτόν 

που τη διενεργεί ή αυτούς που του έχουν αναθέσει το συγκεκριµένο καθήκον. 

Στην ουσία όµως µπορούν να ωφεληθούν πολλοί από αυτήν. Για παράδειγµα: 

Αυτοί που συµµετείχαν ως εκπαιδευόµενοι στο πρόγραµµα. Στην περίπτωση 

που εξετάζουµε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης δηµοσιεύτηκαν στο χώρο 

του σεµιναρίου και ήταν στη διάθεση όλων των εκπαιδευοµένων. 

Υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τα 

αποτελέσµατα της αξιολόγησης του online σεµιναρίου «τα διαθεµατικά σχέδια 

εργασίας και η δράση eTwinning» επιδόθηκαν στην Εθνική Υπηρεσία 

Υποστήριξης της δράσης (Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας), και 

στην Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξη της δράσης (EUN). 

Εξωτερικοί συνεργάτες, Σύµβουλοι Εκπαίδευσης, χορηγοί, ΜΜΕ, άλλοι 

ενδιαφερόµενοι. Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος παρουσιάστηκαν 

επίσηµα σε ηµερίδες και συνέδρια και για την αποτελεσµατικότερη διάχυση του 

ίδιου του προγράµµατος και των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. Επίσης, 

είχαν επιλεγεί να συµµετάσχουν σε αυτό Σχολικοί Σύµβουλοι, εκπαιδευτικοί από 

την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, εκπρόσωποι Επιστηµονικών Ενώσεων, 

εκπαιδευτικοί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εκπαιδευτικοί µε διοικητικές 

αρµοδιότητες κ.λπ. 

 

Ποιος µπορεί να 

χρησιµοποιήσει 

την αξιολόγηση;  

Τι επιθυµεί να µάθει;  Πώς θα χρησιµοποιήσει τα 

αποτελέσµατα;  

Οι δηµιουργοί και 

οι εκπαιδευτές του 

µαθήµατος 

Αν το µάθηµα 

ανταποκρίθηκε στις 

ανάγκες των 

εκπαιδευοµένων 

Αν οι εκπαιδευτές ήταν 

επαρκείς 

Θα πρέπει να αποφασιστεί 

η τυχόν τροποποίηση του 

µαθήµατος 

Θα πρέπει να βελτιωθεί η 

διδασκαλία ή να 

αντικατασταθούν οι 

εκπαιδευτές 

Υπηρεσιακοί 

παράγοντες 

Αν το πρόγραµµα 

ανταποκρίθηκε στις 

Θα πρέπει να αποφασιστεί 

η τυχόν νέα εφαρµογή ή 



προδιαγραφές του 

Αν το σύστηµα 

λειτούργησε αποδοτικά 

ανανέωση του µαθήµατος  

Θα πρέπει να αποφασιστεί 

η διατήρηση ή ανανέωση 

του λειτουργικού 

συστήµατος ή του 

ανθρώπινου δυναµικού 

Εκπαιδευόµενοι Αν το πρόγραµµα 

ανταποκρίθηκε στις 

προσδοκίες τους 

Να αποφασίσουν αν θα 

συµµετείχαν ξανά σε µια νέα 

του εφαρµογή για 

προχωρηµένους ή θα το 

σύστηναν και σε άλλους 

εκπαιδευτικούς.  

 

Πινακάς 1. Συνοπτικά η χρήση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης 

 

Ως προς τα όσα αναφέρθηκαν στο online σεµινάριο «Τα διαθεµατικά σχέδια 

εργασίας και η δράση eTwinning», η σχετική αξιολόγηση έδειξε ότι:  

Το ίδιο το µάθηµα ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων: Το 66% 

θεώρησε ότι το πρόγραµµα ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες των 

εκπαιδευοµένων και το 27% ότι ανταποκρίθηκε πάρα πολύ. Οι εκπαιδευτές, 

σύµφωνα µε την αξιολόγηση που έγινε, ανταποκρίθηκαν µε επιτυχία στα 

καθήκοντά τους. Το 70% έκρινε ότι κάλυψαν πλήρως τις ανάγκες τους και το 

27% ότι τις κάλυψαν σε µεγάλο βαθµό. Ως προς τη λειτουργικότητα της ηλ. 

πλατφόρµας (moodle), το 53% θεώρησε ότι κάλυψε πλήρως τις ανάγκες του 

µαθήµατος ενώ ένα ποσοστό 31% θεώρησε ότι η πλατφόρµα κάλυψε αρκετά 

καλά τις ανάγκες. Οι εκπαιδευόµενοι ήταν πολύ θετικοί ως προς την 

επανάληψη του µαθήµατος: το 81% δήλωσε ότι θα παρακολουθούσε 

οπωσδήποτε µια επαναλειτουργία του σε ανώτερο επίπεδο και το 12% ότι θα το 

επιθυµούσε πολύ. Και ως προς τη επανάληψη της λειτουργίας του για άλλους 

εκπαιδευτικούς, το 77% δήλωσε ότι θα το σύστηνε οπωσδήποτε και το 20% ότι 

θα το θεωρούσε πάρα πολύ χρήσιµο. 
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