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ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (SOLO) 

 

Ειςαγωγή 

Σφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ απόψεισ, θ γνϊςθ είναι τρόποσ κατανόθςθσ ενόσ φαινομζνου και θ μάκθςθ 

μια διαδικαςία αλλαγισ αυτοφ του τρόπου κατανόθςθσ. Η παραδοςιακι άποψθ ςφμφωνα με τθν οποία θ 

γνϊςθ είναι μετριςιμθ και μπορεί να περιγραφεί με ποςοτικοφσ όρουσ, με τθν ζννοια ότι μπορεί κάποιοσ 

να υπολογίςει ςυνολικά το ποςό των ςωςτϊν απαντιςεων, ζχει αντικαταςτακεί. Αντί αυτισ οι ειδικοί ςτο 

χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ προτείνουν θ γνϊςθ να περιγράφεται με ποιοτικοφσ όρουσ, οι οποίοι εςτιάηουν ςτο 

γνωςτικό περιεχόμενο των απαντιςεων και όχι ςτθν ποςότθτα των ςωςτϊν αποτελεςμάτων. 

Γφρω απ’ αυτι τθ κεϊρθςθ διεξάγονται πολλζσ ζρευνεσ, με ςκοπό να διερευνθκεί ο βακμόσ κατανόθςθσ 

του νοιματοσ τθσ γνϊςθσ, θ οποία ζχει οικοδομθκεί. Στο πλαίςιο αυτό δίνεται ςτουσ μακθτζσ ζνα 

αντικείμενο, το οποίο μπορεί να είναι ζνα γραπτό κείμενο, ζνα βίντεο, μια ςυηιτθςθ ι κάποιο άλλο είδοσ 

παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ, μια οπτικοποίθςθ ι μια πολυμεςικι εφαρμογι, από το οποίο μακαίνουν 

κάποια ςτοιχεία, γεγονότα, δεξιότθτεσ, ζννοιεσ ι ςτρατθγικζσ λφςθσ προβλθμάτων. Στθ ςυνζχεια ηθτείται 

να χρθςιμοποιιςουν τισ παραπάνω αποκτθκείςεσ δεξιότθτεσ για να εξθγιςουν τι ζχουν μάκει, να 

διεκπεραιϊςουν μια δραςτθριότθτα, να λφςουν ζνα πρόβλθμα ι να κάνουν κάποια κρίςθ. 

Η αξιολόγθςθ των απαντιςεων δείχνει ότι είναι δυνατό να βρεκοφν ομάδεσ μακθτϊν με το ίδιο επίπεδο 

κατανόθςθσ του εξεταηόμενου αντικειμζνου, όπωσ επίςθσ και ομάδεσ μακθτϊν ίδιασ θλικίασ που ανικουν 

ςε διαφορετικά επίπεδα κατανόθςθσ, τα οποία τελικά ςυνκζτουν μια ιεραρχία επιπζδων ι επιπζδων 

ζκβαςθσ. Ο αρικμόσ των επιπζδων τθσ ιεραρχίασ εξαρτάται από το χαρακτιρα του αντικειμζνου και τον 

τρόπο που παρουςιάηεται.  

 

Η ποιοτικι αξιολόγθςθ απαντιςεων μακθτϊν μπορεί να ταξινομθκεί ςε κατθγορίεσ - επίπεδα, τα οποία 

εκφράηουν τθν εξελικτικι πορεία τθσ διαδικαςίασ οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ. 

Μία τζτοιου τφπου κατθγοριοποίθςθ αποτελεί θ ταξινομία SOLO (Structure of the Observed Learning 

Outcomes) των Biggs και Collis (1982). 

 

Ταξινομία SOLO 

Κάκε απάντθςθ του μακθτι για να αξιολογθκεί ποιοτικά και να ταξινομθκεί ςε ζνα επίπεδο αναλφεται ωσ 

προσ τισ τρεισ ακόλουκεσ ςυνιςτϊςεσ: 

1. Τον εντοπιςμό και τθν αναφορά των ςτοιχείων ςε μια περιγραφή και των παραγόντων ςε μια 

αιτιολόγηςη, που διαδραματίηουν ενεργό ρόλο ςτο υπό μελζτθ κζμα 

2. Τουσ ςυςχετιςμοφσ των δεδομζνων (ςτοιχείων – παραγόντων) 

3. Τθν εξαγωγι τεκμηριωμζνου ςυμπεράςματοσ, ςφμφωνα με τα προθγοφμενα. 

Μεταξφ δυο διαδοχικϊν επιπζδων εντοπίηεται πολλζσ φορζσ ζνα μεταβατικό ςτάδιο, το οποίο 

παρουςιάηει τθν τάςθ εξζλιξθσ του μακθτι προσ το αμζςωσ ανϊτερο επίπεδο, χωρίσ τελικι επιτυχία. 

Η ανάλυςθ των απαντιςεων του μακθτι οδθγεί ςτον εντοπιςμό πζντε επιπζδων κατανόθςθσ του κζματοσ 

που μελετά. 

 

Τα πζντε επίπεδα τησ ταξινομίασ SOLO 

1. Πρώτο επίπεδο προ-δομικό, πρώιμο. Ο μακθτισ με τθν απάντθςθ που δίνει:  

 είτε αποφεφγει τθν ερϊτθςθ (άρνθςθ, απόκρουςθ) 

 είτε μεταφζρει τθν ερϊτθςθ καταφατικά (ταυτολογία) 

 είτε κάνει ζναν άςχετο ςυνειρμό βαςιςμζνο ςε προςωπικά δεδομζνα 

 δεν εξετάηει τουσ διάφορουσ παράγοντεσ και ζννοιεσ που ζχουν ςχζςθ με το κζμα και δεν 

προβαίνει ςε κανζνα ςυςχετιςμό τουσ 

 χρθςιμοποιεί μόνο λίγεσ από τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ και ςπάνια καταλιγει ςε ςυμπζραςμα. 
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Μεταβατικό ςτάδιο μεταξφ του πρϊτου και δεφτερου επιπζδου: Ο μακθτισ χρθςιμοποιεί ανεπαρκϊσ 

κάποιο ςχετικό ςτοιχείο κάνοντασ με ανακρίβεια μία υπόκεςθ. 

2. Δεφτερο επίπεδο μονο-παραγοντικό, μονο-δομικό. Ο μακθτισ: 

 επιλζγει ζνα από τα ςχετικά ςτοιχεία τθσ παρουςίαςθσ και επικεντρϊνεται ς’ αυτό 

 ανταποκρίνεται με περιοριςμζνο τρόπο, ςπάνια ςυνδζει τμιματα πλθροφοριϊν και δεν δίνει 

εξθγιςεισ 

 δεν καταλιγει ςε ςυμπζραςμα ι το ςυμπζραςμα προκφπτει βιαςτικά από λίγα ςτοιχεία. 

Μεταβατικό ςτάδιο μεταξφ του δεφτερου και τρίτου επιπζδου: Ο μακθτισ επιλζγει δφο ςχετικά ςτοιχεία 

που δεν ςυμφωνοφν, είναι αςυνεπι και αποτρζπουν τθν εξαγωγι ςυμπεράςματοσ. 

3. Τρίτο επίπεδο πολφ-παραγοντικό, παραθετικό, πολφ-δομικό. Ο μακθτισ:  

  επιλζγει δφο ι περιςςότερα ςτοιχεία και τα παρακζτει, αναφζροντάσ τα απλϊσ με μία ςειρά, 

αγνοϊντασ τουσ ςυςχετιςμοφσ 

 δε χρθςιμοποιεί όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ και δεν επιχειρεί να κάνει ςυςχετιςμοφσ 

 ςυνικωσ δεν καταλιγει ςε ςυμπζραςμα ι οδθγείται ςε εναλλακτικό ςυμπζραςμα ι ακόμα μπορεί 

να αναφζρει το αναμενόμενο ςυμπζραςμα αποςπαςματικά, χωρίσ αυτό να προκφπτει από τα 

δεδομζνα και τθ λογικι που παρουςίαςε πριν 

 ο τόνοσ ςτο λόγο του παρουςιάηεται περιγραφικόσ, δθλωτικόσ. 

Μεταβατικό ςτάδιο μεταξφ του τρίτου και τζταρτου επιπζδου: Ο μακθτισ αναγνωρίηει κάποια 

ανακολουκία, αλλά δε μπορεί να τθν αντιμετωπίςει ι κάνει επί μζρουσ ςυςχετιςμό των δεδομζνων. 

4. Τζταρτο επίπεδο ςυςχετιςτικό, ςυνδυαςτικό, ςυνθετικό. Ο μακθτισ: 

 χρθςιμοποιεί τισ περιςςότερεσ ι όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ, τισ ςυνδζει με ςυνεπι τρόπο 

και τισ ενςωματϊνει ςε ζνα εννοιολογικό ςχιμα, με το οποίο αντιμετωπίηει και τισ αντικρουόμενεσ 

καταςτάςεισ 

 αρχίηει να δίνει εξθγιςεισ ςυνδυάηοντασ τα ςτοιχεία και αναηθτϊντασ ςχζςεισ αιτίου –

αποτελζςματοσ. Έτςι παράγει ζνα επιχείρθμα και δεν αρκείται απλϊσ ςε μια παράκεςθ ςχετικϊν 

ςτοιχείων 

 θ διαδικαςία τθσ επαγωγισ οδθγεί ςε ζνα επιςτθμονικά αποδεκτό ςυμπζραςμα. Ωσ εκ τοφτου δεν 

αναφζρεται καμιά εναλλακτικι λφςθ 

 ο τόνοσ ςτο λόγο του είναι επεξθγθματικόσ. 

Μεταβατικό ςτάδιο μεταξφ του τζταρτου και πζμπτου επιπζδου: ο μακθτισ αναγνωρίηει τθ ςχετικότθτα 

τθσ επεξιγθςθσ αλλά γενικεφει ανεπαρκϊσ. 

5. Πζμπτο επίπεδο θεωρητικήσ γενίκευςησ, εκτεταμζνησ θεώρηςησ. Ο μακθτισ: 

 χρθςιμοποιεί πλθροφορίεσ που δεν περιλαμβάνονται ςτα δεδομζνα, γενικευμζνεσ επιςτθμονικζσ 

αρχζσ που δείχνουν ότι το παράδειγμα είναι μια μόνο πικανι περίπτωςθ ενόσ φαινομζνου μεγάλθσ 

εμβζλειασ, που επεκτείνεται ςε άλλεσ περιπτϊςεισ 

 κάνει νζεσ υποκζςεισ, που βαςίηονται ςε προθγοφμενα λογικά αιτιολογθμζνα ςυμπεράςματα 

 δεν επιδιϊκει να προςδιορίςει ζνα οριςμζνο ι περιοριςμζνο ςυμπζραςμα, αλλά δοκιμάηει, 

υποκζτει και κρίνει άλλεσ πικανζσ απαντιςεισ, που κα ταίριαηαν ςτο ερϊτθμα 

 ο τόνοσ ςτο λόγο του εμφανίηεται ςυμπεραςματικόσ. 

Το ανϊτερο, πζμπτο επίπεδο επίπεδο κεωρείται πολφ προχωρθμζνο και εμφανίηεται ςπάνια. 
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