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Περίληψη: 
 

Η αξιολόγηση των μαθητών για την ανίχνευση του γλωσσικού επιπέδου γνώσεων μέσα από 

ελκυστικές μαθησιακές δραστηριότητες αποτελεί ζητούμενο για τη σχολική ξενόγλωσση 

εκπαίδευση στο Ελληνικό σχολείο. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται εν εξελίξει έρευνα για 

το σχεδιασμό και την ανάπτυξης ενός διαβαθμισμένου ψηφιακού τεστ αυτό-αξιολόγησης της 

Γαλλικής Γλώσσας από επίπεδο Α1 έως Β1 με βάση το  Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για 

τις ξένες γλώσσες, στο λεξιλογικό πεδίο και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, την 

κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, καθώς και την κατανόηση προφορικού λόγου με 

αξιοποίηση έργων τέχνης. Ειδικότερα, αξιοποιείται οπτικοακουστικό υλικό α) από το 

Μουσείο Orsay (1 minute au mysee. Suivez Raphael, Mona et Nabi & Petites phrases, 

grandes histoires), β)  από την ταινία Billy Elliot (scène finale) , γ) πίνακες ζωγραφικής 

καθώς και δ) αποσπάσματα γαλλικών ποιημάτων με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών 

συστημάτων διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων. Ο μαθητής, μέσα από την έκθεση του 

σε ψηφιακό πολυτροπικό υλικό έργων τέχνης και κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες, οι 

οποίες λαμβάνουν υπόψη το μαθησιακό του στυλ, αναμένουμε ότι θα έχει την ευκαιρία να 

αναδείξει τις γνώσεις του και να προσδιοριστεί με ακρίβεια το επίπεδο του. Ειδική μέριμνα 

θα δοθεί για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μέσα από εναλλακτικές διαβαθμισμένες 

μαθησιακές δραστηριότητες αξιολόγησης. 
 

 Λέξεις κλειδιά: Αυτοαξιολόγηση, Γαλλικά. Τέχνη στην Εκπαίδευση, Ψηφιακό 
Εκπαιδευτικό Υλικό.   

 

Εισαγωγή 
Η αξιολόγηση των μαθητών για την ανίχνευση του γλωσσικού επιπέδου γνώσεων μέσα από 

ελκυστικές μαθησιακές δραστηριότητες αποτελεί ζητούμενο για τη σχολική ξενόγλωσση 

εκπαίδευση στο Ελληνικό σχολείο. Οι μαθητές καλούνται στην αρχή της σχολικής χρονιάς να 

επιδείξουν και οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίσουν το επίπεδο γνώσεων τους σε μία ξένη 

γλώσσα, αλλά και να επιλέξουν αντίστοιχα τη συμμετοχή τους σε ένα τμήμα αρχαρίων ή 

προχωρημένων αντίστοιχα, όπου αυτό προβλέπεται 

Οι επιλογές της πολιτείας σχετικά με τις ξένες γλώσσες οι οποίες περιλαμβάνονται στο 

σχολικό πρόγραμμα, συνδέονται με πολύπλοκα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα και έχουν 

ιδεολογικές και πολιτικές προεκτάσεις (Δενδρινού 1996). Τη δεκαετία του '80 αρχίζει 

σταδιακά η υιοθέτηση της επικοινωνιακής προσέγγισης που έφερε μια μικρή επανάσταση 

στον χώρο της ξενόγλωσσης διδασκαλίας εκτός και εντός Ελλάδας, εφόσον μετατόπισε την 

προσοχή από τα δομικά στοιχεία της γλώσσας στις επικοινωνιακές της λειτουργίες δηλαδή, 

στις γλωσσικές πράξεις και στις έννοιες που εκφράζουν οι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας 

στην καθημερινή τους ζωή (Δενδρινού, 1988;  Παπαευθυμίου-Λύτρα, 1987; Tοκατλίδου, 

1986). Διαμορφώθηκαν νέα " αναλυτικά προγράμματα" (βλ. Π.Δ. 81/84, ΦEK 35 τ.A./23-3-

84), γνωστά στην αγγλική γλώσσα ως functional-notional syllabuses (Wilkins, 1976; Yalden, 

1983).  
 



Τα τελευταία χρόνια προσδιορίστηκαν νέοι τρόποι εξέτασης, χρησιμοποιήθηκαν νέου τύπου 

διδακτικά βιβλία και σχεδιάστηκαν εγχειρίδια για την επανεκπαίδευση των καθηγητών ξένων 

γλωσσών. Σύμφωνα και με τις οδηγίες του Π.Ι. (σημερινού ΙΕΠ) επιδιώκεται η χρήση της 

ξένης γλώσσας ώστε οι μαθητές να ερευνούν, ανακαλύπτουν, καταλαβαίνουν και συνθέτουν 

πληροφορίες σε αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας αλλά και τη διαχείριση πληροφοριών 

σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Για την καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας στην Π/θμια κα τη Δ/θμια εκπαίδευση 

θεωρείται αναγκαία η αναγνώριση του επιπέδου πρότερων γνώσεων των μαθητών ώστε να 

λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό και την οργάνωση της διδασκαλίας. Το διαφορετικό 

γνωστικό επίπεδο ως προς το βαθμό κατανόησης της ξένης γλώσσας οδηγεί και στην ανάγκη 

για διαφοροποιημένη – εμπλουτισμένη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Η αναγνώριση του 

επιπέδου γνώσεων στην ξένη γλώσσα γίνεται μέσα από την αρχική αξιολόγηση του επιπέδου 

γνώσης της ξένης γλώσσας του μαθητή/μαθήτριας  με στόχο τη διασφάλιση μια πιο ποιοτικής 

εκπαιδευτικής και κάθε άλλης υποστήριξής του σε όλο το διδακτικό έτος.  

Στην παρούσα εργασία, ο μαθητής, μέσα από την έκθεση του σε ψηφιακό πολυμορφικό υλικό 

έργων τέχνης και με κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το 

μαθησιακό του στυλ αναμένουμε ότι θα έχει την ευκαιρία να αναδείξει τις γνώσεις του και να 

προσδιοριστεί με ακρίβεια το επίπεδο του. Ειδική μέριμνα θα δοθεί στο μέλλον για μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες με την παροχή εναλλακτικών διαβαθμισμένων μαθησιακών 

δραστηριοτήτων αυτό-αξιολόγησης και αξιολόγησης.  

Στη συνέχεια της παρούσης εργασίας γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

και αναφορές στο θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης στην ξένη 

γλώσσα, και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες. Ακολουθεί η πρόταση 

για αξιοποίηση της τέχνης στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και ειδικότερα στη δημιουργία 

διαβασμένων τεστ αυτό-αξιολόγησης για την ανίχνευση του επιπέδου γλωσσομάθειας με 

βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες και περιγράφεται η ανάπτυξη 

ενός τέτοιου τεστ σε ψηφιακή μορφή με αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών μάθησης όπως 

το LAMS. Ακολουθεί η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της πιλοτικής αξιολόγησης τους 

και ολοκληρώνουμε την εργασία με τα συμπεράσματα και τις μελλοντικές ενέργειες. 

 

Αξιολόγηση και Αυτό-Αξιολόγηση στην Ξένη γλώσσα 

Τα οκτώ βασικά σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγησης στην τάξη 

κατά τον Cooper  (2007) είναι:  

1. Η αξιολόγηση πρέπει να αποσκοπεί σε διαφορετικά κάθε φορά πράγματα. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να ανιχνεύσουμε τι τη συγκεκριμένη στιγμή γνωρίζουν οι μαθητές 

και τι μπορούν να κάνουν. Μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιώσουν τις 

γνώσεις τους και επίσης να συνειδητοποιήσουν, αυτοί και οι γονείς τους την πρόοδό 

τους και τη νέα γνώση που έχουν κατακτήσει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

2. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη και στοχευμένη και να 

ανταποκρίνεται στη διαδρομή της μάθησης, στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο των μαθητών 

και τον τρόπο διδασκαλίας, να είναι διαβαθμισμένη  

3. Η αξιολόγηση πρέπει να εξισορροπεί προφορικές και γραπτές δραστηριότητες και να 

είναι ευέλικτη με σκοπό να βελτιώσει τη μάθηση όλων των μαθητών 

4. Η αξιολόγηση και η εκπαίδευση είναι αλληλένδετες έννοιες διότι η αποτελεσματική 

αξιολόγηση δίνει πληροφορίες για την πορεία προς τη γνώση 



5. Για να είναι η αξιολόγηση εποικοδομητική πρέπει να πληροφορεί τους μαθητές για 

τα αποτελέσματά τους αναλυτικά (περιγραφικά) δίνοντας πλήρη εικόνα και όχι μόνο με 

νούμερα , για το τί έκαναν καλά ή όχι. 

6. Η αξιολόγηση είναι μια συνεργατική διαδικασία που πρέπει να συνδυάζει 

αξιολόγηση μεταξύ μαθητών, αυτό-αξιολόγηση και αξιολόγηση από τον διδάσκοντα. 

7. Οι προδιαγραφές των επιδόσεων είναι βασική συνιστώσα της αποτελεσματικής 

αξιολόγησης. 

8. Η διαβαθμισμένη αξιολόγηση και ο χαρακτηρισμός των αποτελεσμάτων των 

μαθητών είναι διαδικασία πολύ λεπτή και πρέπει να γίνεται με επαγγελματισμό. 

Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών αποτελεί εξίσου σημαντική παιδαγωγική συνιστώσα διότι 

βοηθά το μαθητή να αναπτύξει την αυτογνωσία του  και την αυτοεκτίμηση του. Είναι μια 

αναδρομική ενέργεια πάνω στην προσπάθεια που έχει καταβληθεί και περιέχει τρία στοιχεία: 

α) την επίγνωση του επιδιωκόμενου στόχου β) τις πληροφορίες για την παρούσα κατάσταση 

και γ) μια στοιχειώδη αντίληψη για το πώς η διαφορά ανάμεσα στα δυο πρώτα μπορεί να 

γεφυρωθεί. 

Για να έχει αξία η αξιολόγηση πρέπει οι μαθητές να ασκηθούν στην αυτοαξιολόγηση ( Black, 

P. and William, D. Inside the black box: Raising standards through classroom assessment, 

1998) διότι η αυτοαξιολόγηση, όπως αναφέρουν πολλές έρευνες, παρουσιάζει σημαντικά 

πλεονεκτήματα για τους μαθητές, μεταξύ άλλων: 

o αναπτύσσει μεταγνωστικές δεξιότητες και οι μαθητές μπορούν καλύτερα να 

βελτιώσουν την ποιότητα της μελέτης τους (Cooper, 2006) 

o γίνονται πιο υπεύθυνοι στο διάβασμά τους, λόγω των αυξημένων ευκαιριών για 

αυτοκριτική (Cyboran, 2006) 

o θετικά αποτελέσματα στους κακούς μαθητές (Black and William, 1998; Stiggins, R., 

et Chappuis, J., 2006) 

o ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Cooper, 2006) 

Ο ρόλος του δασκάλου παραμένει κεντρικός σε αυτή τη διαδικασία, διότι πρέπει να 

προετοιμάσει σωστά τους μαθητές του. Οι Dunning, Heath και Suls (2004) παρατηρούν ότι 

μια σωστή αυτοαξιολόγηση στο σχολείο αποτελεί επένδυση για ολόκληρη ζωή, μια και ο 

μαθητής ασκείται στην αυτογνωσία και αυτή η δεξιότητα παρουσιάζει τάση συνεχώς να 

αναπτύσσεται και να βελτιώνεται. 

Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αν οι μαθητές μπορούν να αυτοαξιολογηθούν σωστά. Οι 

έρευνες (Ross, 2006 και Dunning, Heath and Suls, 2004)  σε αυτόν τον τομέα καταγράφουν 

ότι οι μεν νεώτεροι στην ηλικία μαθητές υπερτιμούν τα αποτελέσματά τους, διότι δεν 

διαθέτουν μεταγνωστικές δεξιότητες, οι μεν μεγαλύτεροι τα υπερτιμούν επίσης,  από φόβο 

ότι μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την τελική επίσημη εικόνα τους.  Για τους λόγους αυτούς 

είναι απαραίτητη σε όλα τα επίπεδα η προεργασία που ο εκπαιδευτικός θα κάνει με τους 

μαθητές του, τόσο σε επίπεδο κριτηρίων που τίθενται όσο και σε επίπεδο σημασίας και 

πολλαπλού όφελους της αυτοαξιολόγησης για τους ίδιους. 

Πολύ σημαντικό θεωρείται επίσης να δίδεται χρόνος στην τάξη ώστε οι μαθητές να 

συγκρίνουν, να συζητούν και να κάνουν ομότιμη ετερο-αξιολόγηση (peer assessment). 

Για να μπορέσει καλύτερα ο μαθητής να αξιοποιήσει τα θετικά αποτελέσματα της 

αυτοαξιολόγησης, προτείνεται  η τήρηση Ατομικού Φακέλου του μαθητή. Πρόκειται για 

πρακτική εναλλακτικής αξιολόγησης «κατά την οποία ο μαθητές και ο εκπαιδευτικός 

μπορούν να οργανώσουν και να διαχειρίζονται τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία από 

κοινού» (Spandel, 2006). Ειδικότερα για τις ξένες γλώσσες, το Συμβούλιο της Ευρώπης 



επίσης προτείνει τον Ευρωπαϊκό Φάκελο Γλωσσών, τον οποίο υιοθέτησε και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, 

διδασκαλία, αξιολόγηση (Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας,  

Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο, Συμβούλιο της Ευρώπης), πριν τον ορισμό των 

κριτηρίων από κοινού, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ξεκινήσει  ενθαρρύνοντας τους  μαθητές  

να αναλογιστούν ερωτήματα όπως τα ακόλουθα:  

• Τι ακριβώς κάνουμε όταν μιλάμε (ή γράφουμε) ο ένας στον άλλο;  

• Τι μας δίνει τη δυνατότητα να ενεργούμε με αυτόν τον τρόπο;  

• Πόσα από αυτά είναι νέες γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουμε όταν προσπαθούμε να 

χρησιμοποιήσουμε μια νέα γλώσσα;  

• Πώς θέτουμε τους στόχους μας και πώς σημειώνουμε πρόοδο στη διάρκεια της 

διαδρομής από την απόλυτη άγνοια μέχρι την αποτελεσματική γνώση;  

• Με ποιον τρόπο μαθαίνουμε μια γλώσσα;  

• Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους να 

μάθουν μια γλώσσα καλύτερα; 

Με βάση αυτά, μερικά  βασικά ερωτήματα για τον εκπαιδευτικό ο οποίος προετοιμάζει 

δραστηριότητες αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης είναι: 

 ποιά είναι η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών , τί θέλουμε να μάθουν και πώς θα 

πρέπει να είναι όταν θα έχουν μάθει επιτυχώς; 

 σε ποιό βαθμό το να διδάσκεις στους μαθητές “αξιολογικό γραμματισμό” σε 

ανεξαρτητοποίηση τους στη  μάθηση; 

 Η σημασία που έχουν οι μαθησιακοί στόχοι και τα κριτήρια επιτυχίας για τον 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό και μαθητές 

 

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες  

Το  Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο γλωσσικής Αναφοράς(CEFR): μάθηση, διδασκαλία, 

αξιολόγηση» (1998) καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 έως Γ2 (Εικόνα 1) 

ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με 

αυτή ως εξής: 

Α1        «στοιχειώδης γνώση» 

Α2        «βασική γνώση» 

Β1        «μέτρια γνώση» 

Β2        «καλή γνώση» 

Γ1        «πολύ καλή γνώση» 

Γ2        «άριστη γνώση» 

 

Για το επίπεδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην 2
η
 Ξένη Γλώσσα το προτεινόμενο τεστ 

αξιολόγησης στοχεύει στην ανίχνευση του επιπέδου γλωσσομάθειας στη Γαλλική Γλώσσα 

από το επίπεδο Α1 έως το επίπεδο Β1   βάσει των Ευρωπαϊκών Γλωσσικών Επιπέδων (CEFR, 

https://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr) ως προς την 

κατανόηση (προφορική και γραπτή/ανάγνωση), την ομιλία (επικοινωνία και προφορική 

έκφραση) και τη γραφή.  

Σε ένα ψηφιακό τεστ αυτό-αξιολόγησης ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να κάνει 

εύκολα αλλαγές και προσαρμογές χρησιμοποιώντας εναλλακτικά έργα τέχνης αλλά και 

ασκήσεις λαμβάνοντας υπόψη και τη διαπολιστισμικότητα. Επίσης μπορεί να καταγράφει στο 

ατομικό φάκελο του μαθητή (portfolio) την πρόοδο του ώστε στο τέλος της χρονιά να μπορεί 

να επαναλάβει το τεστ και να συγκρίνει τα αποτελέσματα  - πρόοδο του με αυτά που είχε 

στην αρχή της χρονιάς όταν έκανε το τεστ για την ανίχνευση του επιπέδου γλωσσομάθειας 

του στην ξένη γλώσσα. 

https://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr


 
 Εικόνα 1. Κοινά Επίπεδα Αναφοράς για Γλώσσες   

  

 Αξιοποίηση της τέχνης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. 

 Η τέχνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και συντελεί 

καθοριστικά στη διεύρυνση των γνώσεων γύρω από τον πολιτισμό και την ιστορία της χώρας 

της οποίας τη γλώσσα διδάσκουμε. Η αισθητική εμπειρία αποτελεί σημαντική «πρόκληση για 

σκέψη» καθώς είναι ευρύτερη και βαθύτερη από τις συνήθεις εμπειρίες που αποκτούμε από 

την πραγματικότητα (Dewey, 1980). -  Από τη δεκαετία του 1970, τα βιβλία διδασκαλίας της 

γαλλικής ως ξένης γλώσσας, είναι εμπλουτισμένα με αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων, 

βιογραφίες διάσημων καλλιτεχνών, έργα γλυπτικής και ζωγραφικής καθώς και τραγούδια, τα 

οποία επιτελούν διπλό στόχο: α) γνωστικό -κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και β) 

πολιτιστικό-γνωριμία Γάλλων καλλιτεχνών 

Στην τυπική εκπαίδευση γενικότερα, η τέχνη μπορεί να αποτελέσει ένα εναλλακτικό εργαλείο 

ανάπτυξης του στοχασμού και ενεργής συμμετοχής των μαθητών στην ξενόγλωσση 

εκπαίδευση. Η διεθνής «γλώσσα» της τέχνης μπορεί να διαμεσολαβήσει στην εκμάθηση 



ξένων γλωσσών δίνοντας ένα αυθεντικό πλαίσιο στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές του/της  

για την  περιγραφή ενός έργου τέχνης αλλά και των ιδεών, συναισθημάτων, αξιών πάνω σε 

ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί και ζητούν απαντήσεις. Η αξιοποίηση της τέχνης στην 

εκπαίδευση συμβάλλει στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης, στην κατανόηση του εαυτού 

μας, καθώς και της πραγματικότητας που μας περιβάλλει (Μέγα, 2011). Η τέχνη αποτελεί 

επίσης ένα ιδιαίτερα ευέλικτο και εύχρηστο συμπληρωματικό εργαλείο για την επιτυχή 

εφαρμογή της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στη διδασκαλία, είτε πρόκειται για 

διαφοροποίηση  ως προς το μαθησιακό τύπο, το πολιτιστικό υπόβαθρο ή τις ιδιαίτερες 

μαθησιακές ανάγκες, λόγω του εύρους των μορφών και τρόπων έκφρασης που προσφέρει. 

Για την αξιοποίηση της τέχνης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, προτείνεται  μέθοδο του 

Perkins» (Perkins, 1994) με την αξιοποίηση των έργων σε τέσσερις φάσεις: α) Χρόνος για 

Παρατήρηση, β) Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση, γ) Αναλυτική και  βαθιά 

παρατήρηση και δ) Ανασκόπηση της διεργασίας.  Με βάση το «μοντέλο» παρατήρησης – 

ανάλυσης έργων τέχνης που ανέπτυξε ο Perkins στα αντικείμενα του μαθήματος εκμάθησης 

μιας ξένης γλώσσας  στο λεξιλογικό πεδίο και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, την 

κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, καθώς και την κατανόηση προφορικού λόγου. 

H προσέγγιση αυτή θεωρείται "μαθησιοκεντρική", αφού επικεντρώνει την προσοχή στη 

διαδικασία της μάθησης και όχι στον τρόπο διδασκαλίας, ενώ προωθεί την εμπειρική γνώση 

(learning by doing 'κάνω και μαθαίνω'). Σύμφωνα με τη θεωρητική αποδοχή ότι η γνώση δεν 

είναι αντικειμενική αλλά υποκειμενική δεν υπάρχει δηλαδή ανεξάρτητα από εκείνον ή εκείνη 

που την αποκτά. Οι γνώσεις ανακύπτουν από το άτομο, όταν του παρέχεται η δυνατότητα για 

εμπειρίες που θα το βοηθήσουν να τις αποκτήσει. Εφαρμόζοντας την τακτική αυτή στην τάξη 

μέσω της παρατήρησης έργων τέχνης, οι μαθητές/τριες όχι μόνο συμμετέχουν στη διαδικασία 

της μάθησης, αλλά είναι ταυτόχρονα υπεύθυνοι για την έκβασή της.  

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι να καθοδηγεί, να διευκολύνει και να δημιουργεί 

συνθήκες για την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας των μαθητών/τριών· δηλαδή 

συνθήκες κατά τις οποίες οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται σύνθετες διαδικασίες 

συσχετισμών, προκειμένου να επιλύσουν το εκάστοτε μαθησιακό πρόβλημα. Οι συνθήκες 

δημιουργούνται με μαθησιακές δραστηριότητες που δεν προϋποθέτουν μία και μοναδική 

"σωστή" απάντηση σε ένα ζήτημα και οι οποίες παρακινούν τους μαθητές/τριες να θέτουν οι 

ίδιοι/ες ερωτήματα, να χρησιμοποιούν ποικιλία πρωτογενών πηγών ως στοιχεία στις 

υποθέσεις που νομιμοποιούνται να κάνουν, να καταλήγουν σε συμπεράσματα με βάση τα 

δεδομένα που διαθέτουν, να διατυπώνουν και να αξιολογούν τις δικές τους απόψεις, να 

εκφράζουν τις θέσεις τους. 

 

Αξιοποίηση της τέχνης στην ανίχνευση επιπέδου γλωσσομάθειας της 2
ης

 Ξένης Γλώσσας  

για κανονικούς μαθητές και μαθητές με δυσλεξία 

 

Αρκετοί μαθητές περίπου 5-10% του πληθυσμού (McCandliss and Noble, 2003; Shaywitz et 

al, 2003) έχουν ειδική αναγνωστική διαταραχή (δυσλεξία) αλλά συχνά και δυσλειτουργία στο 

φωνολογικό τομέα οπότε είναι σχεδόν σίγουρο είναι ότι θα σημειωθεί δυσκολία στην 

κατάκτηση της ανάγνωσης. Είναι μια εγγενής μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει: την 

ανάγνωση (διαταραχή ανάγνωσης), το γραπτό λόγο (διαταραχή της γραπτής έκφρασης), την 

ορθογραφημένη γραφή (δυσορθογραφία) , την αριθμητική ικανότητα (δυσαριθμησία) σε 

μικρότερο ποσοστό.  

Αυτά οδηγούν  ως προς την ανάγνωση σε 

• Παραλείψεις λέξεων, γραμμάτων ή προτάσεων 

• Αντιστροφές γραμμάτων (διαβάζει πχ πετράζι≠ τραπέζι)  

• Αντικαταστάσεις σε γράμματα και λέξεις (διαβάζεις≠διαβάτης, ματηθής ≠ μαθητής) 



• Παραφράσεις ( σύνθημα ≠συναίσθημα)  

• Αργό ρυθμό ανάγνωσης- συλλαβισμός 

Αυτά οδηγούν σε αδυναμία συγκέντρωσης και κατανόησης του περιεχομένου του κειμένου 

που διαβάζουν ενώ επιπλέον νιώθουν έντονη κόπωση και έχουν ανάγκη για συχνά 

διαλείμματα.  

Ως προς την γραφή σε 

• Παραλείψεις ,αντικαταστάσεις , αντιστροφές, προσθήκες γραμμάτων και συλλαβών 

• Γράφουν  χωρίς κενά 

• Τα γράμματα τους είναι δυσανάγνωστα 

• Αντιγράφουν λάθος  

• Απουσιάζουν τα σημεία στίξεως  

• Δεν εφαρμόζει γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες 

• Παραλείπει συλλαβές σε πολυσύλλαβες λέξεις 

Αποτέλεσμα αυτών είναι να χρησιμοποιούν  μονολεκτικές ή ολιγόλογες απαντήσεις, απλές 

προτάσεις και περιορισμένο λεξιλόγιο. 

 

Επομένως, δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία η οποία προέρχεται από 

προβλήματα στο φωνολογικό κομμάτι της γλώσσας. Ένας δυσλεξικός έχει δυσκολία να 

συσχετίσει γραφήματα με φωνήματα, γι’ αυτό συχνά έχει πολύ καλύτερη κατανόηση 

κειμένου αν αυτό του αναγνωστεί.  Σε φωναχτή ανάγνωση συχνά διαβάζει λέξεις λάθος αλλά 

και διακεκομμένα το κείμενο και είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητοί. 

 

Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και αυτά τα παιδιά να δείξουν 

το επίπεδο γνώσης μια ξένης γλώσσας αλλά και να τα βοηθήσουμε να την μάθουν 

ευκολότερα. 

 

 

Εικόνα 2. Αξιοποίηση έργου τέχνης σε ερώτημα τεστ αυτό-αξιολόγησης ανίχνευσης επιπέδου γλωσσομάθειας    
 

Για το λόγο αυτό στη συνέχει της έρευνας μας σκοπεύουμε στο δεύτερο μέρος της  να 

διερευνήσουμε στο μέλλον είναι εάν η επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων έργων τέχνης 

(Εικόνα 2) μπορεί να βοηθήσει μαθητές με δυσλεξία στην καλύτερη κατανόηση των 

ερωτήσεων σε ένα τεστ αυτό-αξιολόγησης για την ανίχνευση του επιπέδου γλωσσομάθειας 

τους. Εκτός από την επιλογή καταλληλότερων έργων τέχνης θα δίνεται στα παιδιά αυτά και 

λίγος περισσότερος χρόνος σε σχέση με τα κανονικά παιδιά. Σε τι ποσοστό πρέπει να είναι 



μεγαλύτερος ο χρόνος αυτός για την επανάληψη της ανάγνωσης των ερωτημάτων είναι ένα 

ακόμη ερευνητικό ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε.  

 

 

Μελέτη περίπτωσης, Διαβαθμισμένο ψηφιακό Τεστ αυτό-αξιολόγησης ανίχνευσης 

επιπέδου γνώσεων Γαλλικής Γλώσσα Α1-Β1 με τη βοήθεια έργων τέχνης 
  

Η Γαλλική γλώσσα διδάσκεται στο Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο ως επιλεγόμενη β΄ ξένη 

γλώσσα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού και στις τρείς τάξεις του Γυμνασίου πάντα δυο 

ώρες την εβδομάδα. Το ίδιο ισχύει στην Α΄και Β΄ ΓΕΛ και μια ώρα την εβδομάδα στη Γ΄ 

Λυκείου. Δεν προβλέπεται χωρισμός επιπέδων όπως στα Αγγλικά. 

Στα δημοτικά, μόνο στα 6θέσια και περισσότερο διδάσκεται β' ξένη γλώσσα με αποτέλεσμα 

στο Γυμνάσιο, στην Α΄ τάξη να συναντούνται μαθητές διδαγμένοι και μαθητές αδίδακτοι. Τις 

περισσότερες φορές ομιλούμε για μαθητές δυο ταχυτήτων με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η 

απρόσκοπτη διδασκαλία του μαθήματος, αλλά και το ήρεμο κλίμα στην τάξη, αφενός μεν από 

μαθητές  που αδυνατούν να καταλάβουν, αφετέρου δε,  από μαθητές που πλήττουν διότι 

πρέπει να επαναλαμβάνουν γνωστά πράγματα. Απευθυνόμενος στο μέσο μαθητή ο 

εκπαιδευτικός πρέπει  να εντάξει τον αδίδακτο μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και να 

δώσει κίνητρα στον προχωρημένο, σε χρόνους περιορισμένους (διδακτική ώρα 35΄ή 40΄στην 

καλύτερη περίπτωση) Ο σχεδιασμός του μαθήματος πρέπει να είναι πάντα διαβαθμισμένης 

δυσκολίας και διαφοροποιημένος ως προς τις μαθησιακές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το 

μαθησιακό τύπο. 

 

 
Εικόνα 3. Υλοποίηση τεστ Αυτοαξιολόγησης σε LAMS 

 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του διαβαθμισμένου ψηφιακού τεστ αυτό-αξιολόγησης της 

Γαλλικής Γλώσσας από επίπεδο Α1 έως Β1 έγινε με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 

για τις ξένες γλώσσες, στο λεξιλογικό πεδίο και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, 

την κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, καθώς και την κατανόηση προφορικού λόγου 

με αξιοποίηση έργων τέχνης. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε οπτικοακουστικό υλικό α) από το 

Μουσείο Orsay (1 minute au mysee. Suivez Raphael, Mona et Nabi & Petites phrases, 

grandes histoires), β)  από την ταινία Billy Elliot (scène finale)   γ) αποσπάσματα γαλλικών 

ποιημάτων με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων διαχείρισης μαθησιακών 

δραστηριοτήτων δ) πίνακες ζωγραφικής γνωστών ζωγράφων. Το εργαλείο αυτό τίθεται στην 



υπηρεσία του εκπαιδευτικού προκειμένου να ανιχνεύσει καλύτερο το επίπεδο γλωσσομάθειας 

των μαθητών του. Να διευκρινίσουμε, ότι δεν πρόκειται για εξέταση απόκτησης του 

αντίστοιχου  Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. 

Κάθε δοκιμασία που περιλαμβάνεται στα θέματα της εξέτασης έχει αυτονόητα και 

υποχρεωτικά έναν στόχο (τι ελέγχεται ή γιατί υπάρχει η δοκιμασία) και μία μορφή (πώς 

ελέγχεται κάτι).   

Οι  ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου με τη μορφή: 

 Πολλαπλής επιλογής (μεταξύ τριών το ανώτερο δυνατοτήτων) 

 Αντιστοίχισης 

 Συμπλήρωσης μέσω επιλογής 

 Ακουστικής κατανόησης 

 

Ο λόγος που επιλέχθηκαν αυτοί τύποι ερωτημάτων  είναι ότι θελήσαμε να μην απαιτείται 

παρέμβαση εκπαιδευτικού για τη διόρθωση, αλλά ο μαθητής μόνος του σε όσο γίνεται πιο 

χαλαρό και ευχάριστο περιβάλλον να αξιολογήσει τον εαυτό του. 

 

 

Εικόνα 4. Ερωτήσεις αντιστοίχισης στο τεστ αυτο-αξιολόγησης του μαθητή σε LAMS & πρότυπο IMS QTI 
 

Για τα  αποτελέσματα του τεστ βασιζόμαστε στον πίνακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubric) 

σύμφωνα με το (Εικόνα 2). 

 



 

Εικόνα 5. Πίνακας Αυτοαξιολόγησης με βάση το Κοινά Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες 

 

Τα τεστ αυτοαξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευομένους για να 

αξιολογήσουν οι ίδιοι την επίδοσή τους (αυτό-αξιολόγηση) όσο και την επίδοση των 

συνεκπαιδευομένων τους (ετεροαξιολόγηση).  

 

 
Εικόνα 6. Αξιοποίηση αποσπάσματος κινηματογραφικής ταινίας στο τεστ   



 

 

Επιλέξαμε την  ολιστική (holistic) προσέγγιση διότι είναι πιο εύχρηστη αφού  αξιολογεί τη 

γενική ποιότητα μιας εργασίας, δραστηριότητας ή επίδοσης και μια γενική περιγραφή της 

συνολικής επίδοσης του εκπαιδευομένου και γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται για την 

εξαγωγή μιας αθροιστικής-τελικής (summative) αξιολόγησης. Συγκριτικό τους πλεονέκτημα 

αποτελεί το γεγονός ότι δεν απαιτούν από τον εκπαιδευτικό να αφιερώσει πολύ κόπο και 

χρόνο, τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την εφαρμογή τους. 

 

Ως προς τον βαθμολόγηση και κατάταξη σε σύνολο 50 σωστών απαντήσεων έχουμε: 

 

1. 01-15 σωστές απαντήσεις  =1  φτωχό αποτέλεσμα 

2. 16-20 σωστές απαντήσεις =2 επαρκές για Α1 σε εξέλιξη αποτέλεσμα 

3. 21-30 σωστές απαντήσεις =3 καλό για Α1 σε εξέλιξη αποτέλεσμα 

4. 31-40 σωστές απαντήσεις =4 πολύ καλό για Α2 σε εξέλιξη αποτέλεσμα 

5. 41 και άνω σωστές απαντήσεις = εξαιρετικό για Α2+  προς Β1 αποτέλεσμα 

 

Μεθοδολογία έρευνας – πιλοτική αρχική αξιολόγηση τεστ 

Για την αξιολόγηση του εργαλείου επιλέχθηκε ο συνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής 

μεθόδου με εργαλεία συλλογής δεδομένων ερωτηματολόγιο, παρατήρηση, τη συνέντευξη.   

Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστώσεις κατά πόσο ένα τεστ αυτό-αξιολόγησης τέτοιου 

τύπου είναι πιο ευχάριστο και πιο ελκυστικό για τους μαθητές και με σε τι βαθμό ακρίβειας 

επιτυγχάνει την κατάταξη των αυτό-αξιολογούμενων στα Γλωσσικά Επίπεδα τα οποία 

διερευνά. 

Το δείγμα της αρχικής πιλοτικής έρευνας αποτέλεσαν  31 μαθητές ΣΤ’ τάξης Δημοτικού 

Σχολείου από το 62ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας και το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του 

Πανεπιστημίου Πατρών.  

Με βάση τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους μαθητές, τις διδάσκουσες καθηγήτριες και 

τους ερευνητές έγινα διορθώσεις. Θα ακολουθήσει η κανονική εφαρμογή για την πλήρη 

αξιολόγηση. 

Η αρχική αυτή πιλοτική αξιολόγηση έχει περιορισμούς λόγω του μικρού αριθμού του 

δείγματος και τα αποτελέσματα της δεν μπορούν να γενικευθούν, μας έδωσε όμως σημαντικά 

στοιχεία για τη βελτίωση και επέκταση του τεστ αυτοξιολόγησης. 

 

Συμπεράσματα – Μελλοντικά Σχέδια 

Οι ανάγκες που διαμορφώνονται στην πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική E.E. απαιτούν 

σοβαρό προβληματισμό σχετικά με τα ζητήματα της διδακτικής ξένων γλωσσών από μέρους 

κρατικών φορέων και ιδιωτικών οργανισμών, με στόχο την ανάπτυξη ενός πολυγλωσσικού 

ήθους και επικοινωνιακών δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν την επικοινωνία μεταξύ πολιτών 

που ζουν σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε τα προγράμματα 

ξένων γλωσσών να αξιοποιήσουν σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους όπως η αξιοποίηση της 

τέχνης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση  ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες για να κατανοούν καλύτερα 

τους ομιλητές των άλλων χωρών και το πολιτισμικό τους υπόβαθρο.  

Έργα τέχνης με αισθητική αξία μπορούν να αξιοποιηθούν στην ενδυνάμωση της κριτικής 

σκέψης μαθητών σε διάφορα θέματα.  Όμως, η  επιλογή έργων τέχνης για διδασκαλία και 

ιδιαίτερα για τεστ αυτό-αξιολόγησης είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Εύλογα διερωτάται 

κάποιος για το ποια έργα τέχνης είναι εκείνα που μπορούν να υποκινήσουν τον κριτικό 

στοχασμό και αν όλα ή μόνο κάποια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  μπορούν να επιτελέσουν 

τη ζητούμενη λειτουργία στο σύντομο χρόνο που θα έχει στη διάθεση του ο μαθητής.   



Ο μαθητής, μέσα από την έκθεση του σε ψηφιακό πολυμορφικά έργα τέχνης και κατάλληλες 

μαθησιακές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το μαθησιακό του στυλ έχει την 

ευκαιρία να αναδείξει τις γνώσεις του και να προσδιοριστεί με ακρίβεια το επίπεδο του.  

Στα μελλοντικά μας σχέδια είναι η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου τεστ αυτοξιολόγησης του 

επιπέδου γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας με την αξιοποίηση κατάλληλων έργων τέχνης 

για μαθητές με δυσλεξία. 
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     Abstract 

 
The assessment of pupils to detect the language of knowledge through attractive learning 
activities is a challenge for school foreign language education in Greek schools. In this 
work in progress is presented research on the design and development of a self-
assessment of the French Language graded digital test from level A1 to B1 based on the 
Common European Framework of Reference for languages, the lexical field and the 
development of communication skills, understanding and writing, as well as listening to 
exploit art. In particular, exploited audiovisual material a) from the Orsay Museum (1 
minute au mysée. Suivez Raphael, Mona et Nabi & Petites phrases, grandes histoires), b) 
by Billy Elliot film (scene finale) and c) from the movie "Chocolat "and d) excerpts French 
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poems using advanced technological learning activities management systems. The 
student, through the exhibition of a digital versatile material art and appropriate learning 
activities that take into account the learning style that we expect will have the opportunity 
to bring his knowledge and to accurately determine the level. Special care will be given to 
students with learning difficulties through alternative learning classified assessment 
activities. 
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