
 
 
 

κύκλος 4 
Οδηγός υλοποίησης 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Αυτό το έγγραφο εργασίας βοηθά στην εφαρμογή του κύκλου 4 της διαδικασίας σχολικού 
μετασχηματισμού για τη μετατροπή των μαθημάτων από τη δραστηριότητα σε αντικειμενικό 
προσανατολισμό.  
 
 
 
 
 

 
 
 



Καλώς ήρθατε, αγαπητέ εκπαιδευτικέ,  
 
Με αυτό το σεμινάριο, θα μπορείτε να εφαρμόσετε ένα μάθημα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο             
του School Transformation Lab. Υποθέτουμε ότι το μάθημά σας είναι έτοιμο για αυτό και έχει               
πετύχει τους κύκλους 1, 2 και 3 των εγγράφων «Μετασχηματισμός της τάξης μου - μάθημα /                
δοκιμή & πλέγμα». Τώρα ξεκινάτε τον κύκλο 4. 
 
Σύμφωνα με την εμπειρία μας, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι πιο αποτελεσματικοί στην            
έναρξη της εφαρμογής της μεθόδου όταν λαμβάνουν άμεσες και σαφείς οδηγίες.  
 
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι εάν φτάσατε εδώ, πιθανότατα θέλετε να βελτιώσετε το             
κίνητρο των μαθητών σας, να τους κάνετε πιο ανεξάρτητους, να αναπτύξετε τις δεξιότητές             
τους στον 21ο αιώνα και να σεβαστείτε και να εκτιμήσετε τις διαφορές που υπάρχουν στην               
τάξη σας. 
 
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! 
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Διαδικασία βήμα προς βήμα 
Πριν ανακαλύψετε τις διάφορες φάσεις της μεθόδου (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά), σας 
προσκαλούμε με μια επισκόπηση σε αυτό το βίντεο 1 λεπτού από έναν νεαρό μαθητή να 
εξηγήσετε  https://youtu.be/HYNDv556jKk  
 

 
 

Πριν από το μάθημα 
1. Προσδιορίστε το μάθημα και τους 
μαθησιακούς στόχους 
Ποιες από τις τάξεις σας θα επωφεληθούν από αυτό το μάθημα; Για ποιο κεφάλαιο αυτού 
του θέματος; 
Πιθανότατα προτιμάτε να ξεκινήσετε με ένα εύκολο μάθημα και θέμα. 
Μόλις προσδιορίσετε το μάθημα, πρέπει να καταστήσετε σαφές (σε εσάς και τους μαθητές 
σας) ΤΙ θέλετε να μάθουν. Χρειάζονται έναν σαφή στόχο πριν ξεκινήσουν τις σπουδές.  
Οι στόχοι θα μπορούσαν να ποικίλλουν από θέματα σε θέματα: 

● Γραμματική: πώς λειτουργούν τα οριστικά άρθρα 
● Μαθηματικά: οι πέντε ιδιότητες εκθέτη 
● Φυσική : πώς λειτουργεί η φωτοσύνθεση  
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https://youtu.be/HYNDv556jKk


 
Όπως μπορείτε να δείτε, αυτοί είναι πολύ γενικοί στόχοι. Όσο περισσότερο θα 
προχωρήσετε, τόσο περισσότερο θα είστε σαφείς στον ορισμό τους και θα τους κάνετε πιο 
συγκεκριμένους. 
Είναι πολύ σημαντικό από την αρχή να κάνετε τη διαφορά μεταξύ στόχων και 
δραστηριοτήτων: η αποσαφήνιση των στόχων δεν σημαίνει να πείτε στους μαθητές σας τι να 
κάνουν για να καταλάβουν αυτό το θέμα. Πρέπει να τους πείτε τι θέλετε να μπορούν να 
κάνουν για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Θα βρουν τον δικό τους τρόπο να τους 
προσεγγίσουν: διαβάζοντας τις πηγές πληροφοριών που παρέχετε από εσάς, ζητώντας από 
έναν άλλο μαθητή, ζητώντας μια εξήγηση από εσάς κ.λπ. Ή ίσως για οποιονδήποτε λόγο 
είναι ήδη σε θέση να επιτύχουν αυτόν τον στόχο χωρίς να δουλέψουν. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάκριση μεταξύ αντικειμένου και 
δραστηριότητας, διαβάστε το έγγραφο «στόχος έναντι δραστηριότητας». 

2. Προσδιορίστε την πηγή πληροφοριών 
Για να είναι οι μαθητές σας αυτόνομοι, πρέπει να μάθουν από μια γραπτή πηγή. Δεν πρέπει 
να εξαρτώνται από εσάς για τις πληροφορίες.  
Θα πρέπει να συνδέσετε τους μαθησιακούς σας στόχους (σημείο 1) με μια σαφή πηγή 
πληροφοριών.  
Η προτιμώμενη επιλογή μας είναι να χρησιμοποιήσουμε το βιβλίο κειμένου τους εάν έχουν. 
Ή έχετε κάνει ήδη ένα μάθημα; Αλλιώς, θα μπορούσατε να αντιγράψετε ένα κεφάλαιο ενός 
βιβλίου ή να εκτυπώσετε ένα άρθρο. 
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Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, το σχολείο έχει δημιουργήσει ένα φάκελο με την πηγή              
πληροφοριών που θα παρέχει στους μαθητές (fiches outils), αλλά σε άλλες περιπτώσεις            
μπορεί να είναι απλώς από τη σελίδα 3 έως τη σελίδα 5 ενός βιβλίου. Αυτό θα μπορούσε να                  
θεωρηθεί η θεωρία της μελέτης. 
 
Ανατρέξτε στο Παράρτημα Ι για ορισμένα παραδείγματα. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: αυτή η μέθοδος δεν βασίζεται σε μετωπικές διαλέξεις που δίνονται από τον             
καθηγητή. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή δεν είναι απαραίτητες ή έγκυρες, αλλά επειδή μπορεί             
να μην είναι χρήσιμες για ολόκληρη την τάξη. Η εξήγηση μιας ώρας θα μπορούσε να είναι                
ενδιαφέρουσα για έναν μαθητή και πολύ βαρετή για την υπόλοιπη τάξη. Για να αυξήσει τα               
κίνητρα, κάθε μαθητής πρέπει να είναι ελεύθερος να επιλέξει τη δική του πηγή             
πληροφοριών: όπως είπε πριν, ας ξεκινήσουμε από μια γραπτή πηγή που δεν εξαρτάται             
από εσάς. Τότε θα μπορούσαν να κάνουν μια έρευνα στο Διαδίκτυο, να ρωτήσουν μια              
εξήγηση σε εσάς ή σε έναν άλλο μαθητή. Ας συνεργαστούμε πρώτα με τους μαθητές.  
Θα δείτε ότι σε ένα σημείο θα ζητήσουν την εξήγησή σας και θα χαρούν πολύ να ακούσουν                 
την ομιλία σας (το πολύ 15 λεπτά ;-))!  
 

3. Επιλέξτε αξιολογήσεις / εξετάσεις για να 
κάνετε τους μαθητές να μάθουν ασκώντας  
Αυτό το βήμα συνδέεται αυστηρά με το δεύτερο. Θα παρέχετε στους μαθητές σας             
ταυτόχρονα την πηγή πληροφοριών, αλλά και τις αξιολογήσεις που πρέπει να κάνετε.  
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Η αξιολόγηση αποτελείται από ΠΩΣ θέλετε τους μαθητές σας να είναι σε θέση να πετύχουν               
αυτόν τον στόχο.  
Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Οι 
 

● απαντήσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες στους μαθητές κατά τη διάρκεια της 
εξάσκησης για να ελέγχουν εάν είναι λάθος. 

● Εάν ένας μαθητής αποτύχει στην αξιολόγηση, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
δοκιμάσει ξανά την ίδια αξιολόγηση αργότερα, αλλά με έναν τυχαίο παράγοντα 
(θυμόμαστε τις προηγούμενες προσπάθειες οι απαντήσεις δεν πρέπει να του 
επιτρέψουν να περάσει). 

● ξεκινήστε με απλά γεγονότα και γνώση από καρδιάς. Θα σας δείξουμε αργότερα 
πώς να προσαρμόσετε αυτήν τη μέθοδο σε πιο περίπλοκες εκτιμήσεις, όπως η 
σύνταξη μιας έκθεσης, η δημιουργική τέχνη, η ομαδική εργασία και η εκμάθηση 
μεταξύ θεμάτων. Αλλά για την πρώτη ώρα, οι μαθητές σας θα εκτιμήσουν κάτι απλό 
χωρίς περιθώριο ερμηνείας. 

● Οι αξιολογήσεις πρέπει να είναι απλές να διορθωθούν από έναν άλλο μαθητή 
που έχει τις απαντήσεις. Δεν θέλετε πάρα πολλά πράγματα να εξαρτώνται από τη 
διαθεσιμότητά σας κατά την πρώτη σας ώρα, έτσι; 

 
 
Το EF στην εικόνα σημαίνει διαμορφωτικές αξιολογήσεις. 
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Οι μαθητές σας θα αρχίσουν να μελετούν και να κάνουν ασκήσεις μόνοι τους. Οι              
αξιολογήσεις θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα ασκήσεις από τη σελίδα. 6 έως 7 του               
βιβλίου. Όταν ένας μαθητής αισθάνεται έτοιμος, μπορεί να λάβει την αξιολόγηση μόνος του             
(φυσικά χωρίς απαντήσεις μπροστά!). Εάν φτάσει το 80% των σωστών απαντήσεων, μπορεί            
να προχωρήσει με τον επόμενο στόχο. 

Θα μιλήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο για το πώς να δώσετε χρόνο και να προγραμματίσετε 
αξιολογήσεις και πώς να επιλέξετε εύκολα την αξιολόγηση από το βιβλίο. 
Αυτές οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις θεωρούνται προετοιμασία για τις «επίσημες εξετάσεις».  
Ανατρέξτε στο Παράρτημα II για ορισμένα παραδείγματα. 

4. Πίνακας προόδου 
Χρησιμοποιήστε την κιμωλία ή τον πίνακα ως προσωρινή πλακέτα προόδου. Γράψτε το 
όνομα του μαθήματος (π.χ. τον στόχο που επιλέξατε) ως τίτλο και δημιουργήστε μία στήλη 
για το πρώτο όνομα των μαθητών σας και μία στήλη για κάθε αξιολόγηση που έχετε 
σχεδιάσει για σήμερα (ίσως υπάρχει μόνο μία). Όταν οι μαθητές θα αρχίσουν να λαμβάνουν 
τις αξιολογήσεις που θα αξιολογηθούν, εάν επιτύχουν, μπορούν να ελέγξουν τον πίνακα 
προόδου για να δείξουν πώς προχωρούν. 
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Λάβετε υπόψη ότι αυτή είναι η διαδικασία που θα οδηγήσει τους μαθητές σας σε εξετάσεις ή                
σε επίσημη αξιολόγηση, που θα πραγματοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη ώρα σύμφωνα με το             
πρόγραμμα του σχολείου σας. Τα προετοιμάζετε, μαθαίνουν, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη για            
εκπλήξεις ή να κάνετε αξιολογήσεις που δεν γνωρίζουν. 
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5. Σκεφτείτε ξανά την οργάνωση της τάξης 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί ζητούν από τους μαθητές να μετακινήσουν 
τα θρανία / καρέκλες: 

● για να περιορίσουν τον αριθμό των γειτόνων που έχει κάθε μαθητής. Ο στόχος του 
οργανισμού είναι να υποστηρίξει τους μαθητές να επικεντρωθούν, 

● να έχουν ένα ή δύο τραπέζια (ή μια γωνία του δικού σας γραφείου) για να κάνουν οι 
μαθητές αξιολογήσεις με περιορισμένες ευκαιρίες εξαπάτησης, 

● για να παρακολουθείτε το πίσω μέρος των μαθητών σας από το μέρος όπου 
κάθεστε , 

● για να προσελκύσετε τους  μαθητές με διάσπαση προσοχής  κοντά σας, 
● να έχετε μια σιωπηλή ζώνη (όπως η τάξη) και μια ζώνη συνεργασίας (όπως ο 

διάδρομος όπου η όρθια στάση περιορίζει το χρόνο συνεργασίας). 
 
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα: 
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Θα ζητήσετε από τους μαθητές σας να μετακινήσουν τραπέζια ή να καθίσουν σε 
συγκεκριμένα μέρη; Θα χρησιμοποιήσετε το διάδρομο ή μια άλλη ελεύθερη τάξη κοντά; 
Χωρίς να περάσετε μια ώρα σε αυτό, αφιερώστε λίγα λεπτά για να το σκεφτείτε. 

6. Ετοιμάστε έναν οδηγό οδηγιών. 
Για να αποτρέψετε να μιλήσετε πάρα πολύ, ας γράψουμε πώς θα λειτουργούν τα πράγματα              
για αυτούς με τη νέα μέθοδο. Το πιο σημαντικό, γράφετε τον σαφή ορισμό των στόχων και                
των αξιολογήσεων. 
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε για αυτήν την πρώτη ώρα μια γενική εξήγηση της             
δυναμικής της τάξης. Ακολουθεί ένα μοντέλο για το οποίο μπορείτε να αντιγράψετε.  
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Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το μάθημα με τους μαθητές σας; 
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Αγαπητέ μαθητή, 
 
Για τα επόμενα μαθήματα, θα βρεθείτε σε μια ενδυναμωτική μαθησιακή 
κατάσταση όπου: 

● αποφασίσετε πώς να μάθετε, 
● μπορείτε να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον, 
● μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά μια δοκιμή έως ότου πετύχετε με 

80% 
 
Υπάρχουν μερικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε για να το 
πετύχει: 
1. Μιλήστε ήσυχα. 
Όταν κάποιοι από εσάς εξηγείτε το θέμα ο ένας στον άλλο, τότε οι άλλοι 
μπορεί γρήγορα να ενοχληθούν από το θόρυβο. Μην διστάσετε να 
υπενθυμίσετε στον δάσκαλό σας να μιλήσει όσο πιο ήσυχα επιθυμεί. 
 
2. Ζώνες  
Ο καθηγητής σας ορίζει μια αθόρυβη ζώνη και μια ζώνη συνεργασίας. 
Στη σιωπηλή ζώνη, ο ίδιος ορίζει πιθανώς μια ζώνη αξιολόγησης όπου 
μπορείτε να κάνετε μια δοκιμή όταν αισθάνεστε έτοιμοι. 
 
3. Υλικό που έχετε στη διάθεσή σας 
Θα λάβετε τους μαθησιακούς στόχους αυτού του μαθήματος, την πηγή           

πληροφοριών και τις αξιολογήσεις. Ενώ εκπαιδεύεστε και κάνετε        
ασκήσεις, μπορείτε να κάνετε τις αξιολογήσεις έχοντας πρόσβαση στις         
απαντήσεις. Μην διστάσετε να τις κοιτάξετε μόλις ολοκληρώσετε (ή         
κολλήσετε) μια άσκηση, για να λάβετε άμεσα σχόλια από αυτό που           
κάνετε. Μην περπατάτε πολύ πριν ελέγξετε εάν είστε στη σωστή          
κατεύθυνση. 
Αυτά τα υλικά βρίσκονται στα γραφεία μου (ή ήδη σε αυτόν τον οδηγό,             
όπως προτιμάτε). 
 
4. Αξιολογήσεις 
Ο στόχος είναι να πετύχει μια αξιολόγηση με 80%. Εάν δεν είστε έτοιμοι,             
κάντε τις δραστηριότητες. Μόλις αισθανθείτε έτοιμοι ζητήστε από τον         
δάσκαλό σας να πραγματοποιήσει την αξιολόγηση. Ο καθηγητής θα         
επιλέξει τυχαία από την αξιολόγηση που κάνετε, ποια πρέπει να κάνετε.           
Εάν αποτύχετε, θα προσπαθήσετε ξανά αργότερα. Εάν αισθάνεστε        
έτοιμοι χωρίς να κάνετε καμία δραστηριότητα, απλώς προχωρήστε στην         
αξιολόγηση μόλις ξεκινήσει το μάθημα. 



Κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος 
1. Καλώς ήλθατε 
Καλωσορίστε τους μαθητές σας και πείτε τους ότι θα θέλατε να πειραματιστούν με έναν 
τρόπο μάθησης που προάγει τη συνεργασία και την αυτονομία. Εάν τα πάει καλά για την 
επόμενη ώρα, ίσως θέλετε να προσπαθήσετε ξανά μαζί τους στο μέλλον. 

2. Θρανία 
Ήρθε η ώρα να ζητήσετε από τους μαθητές να μετακινήσουν τα θρανία  εάν σκοπεύατε να το 
κάνετε. 

3. Οδηγίες 
Ζητήστε από έναν μαθητή να διανείμει μια έντυπη έκδοση των οδηγιών που ετοιμάσατε για 
αυτόν. 
Δώστε τους χρόνο να διαβάσουν και να είναι σιωπηλοί. 
Μπορείτε να πάτε για μια σύντομη εξήγηση ή μια συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων, το 
πολύ 2 λεπτά (χρησιμοποιήστε ένα χρονόμετρο για να ελέγξετε τον εαυτό σας). Εάν οι 
μαθητές σας αρχίσουν να εργάζονται χωρίς ερώτησεις, είναι ένα σημάδι ποιότητας για τις 
γραπτές οδηγίες σας. 
Στη συνέχεια, κάντε τα υλικά (στόχοι, πηγή πληροφοριών και αξιολογήσεις) διαθέσιμα στους 
μαθητές σας. 

4. Πίνακας προόδου 
Χρησιμοποιήστε την κιμωλία ή τον πίνακα ως προσωρινή πλακέτα προόδου. Γράψτε το 
όνομα του μαθήματος ως τίτλο και δημιουργήστε μία στήλη για το πρώτο όνομα των 
μαθητών σας και μία στήλη για κάθε αξιολόγηση που έχετε σχεδιάσει σήμερα (ίσως υπάρχει 
μόνο μία). 

5. Μετακινηθείτε 
Μην καθίσετε για να διορθώσετε παλιά αντίγραφα ή να διαβάσετε τα email σας. Ξεκινήστε να 
κάνετε κύκλους σιωπηλά και δείξτε τους πώς εκτιμάτε τη σκληρή δουλειά τους. Εάν δεν 
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κάνετε τίποτα άλλο από το να τα παρακολουθείτε, αυτό που κάνουν πρέπει να είναι πολύ 
σημαντικό! 

6. Ταχύτερη συνεργασία 
Εάν αισθάνεστε ότι ένας μαθητής έχει χαθεί, μην διστάσετε να του προτείνετε να 
συνεργαστεί με άλλο μαθητή για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ζητήστε τους να 
χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο ως χρονόμετρο. 3 λεπτά? 5 λεπτά? Συμφωνήστε 
γρήγορα μαζί τους για μια διάρκεια που δεν θα θέλουν να χάνουν σε άχρηστο κουβεντολόι 
και να πάνε στη ζώνη συνεργασίας. 

7. Ενεργοποίηση αξιολόγησης 
Ρωτήστε τους προχωρημένους μαθητές εάν είναι έτοιμοι για αξιολόγηση. Όταν ο πρώτος 
μαθητής προσπαθήσει, οι άλλοι θα ακολουθήσουν φυσικά. 

8. Σωστό 
Μόλις ένας μαθητής ολοκληρώσει μια αξιολόγηση, ζητήστε από έναν άλλο μαθητή να το 
διορθώσει με τη βοήθεια των σωστών απαντήσεων και ένα κόκκινο στυλό (χωρίς την 
παρουσία του μαθητή που έχει αξιολογηθεί). 

9. Συγχαρητήρια 
Εάν η αξιολόγηση απέτυχε, πείτε στον μαθητή ότι ήταν μια καλή προσπάθεια και ότι είστε 
πεπεισμένοι ότι προχωρά και σύντομα θα πετύχει. Η αποτυχία μιας αξιολόγησης δεν είναι 
κακό, είναι μια ευκαιρία μάθησης. 
Εάν ο μαθητής πετύχει την αξιολόγηση, τον συγχαίρετε δυνατά για την καλή του δουλειά, 
ώστε όλοι να μπορούν να ακούσουν τον ενθουσιασμό σας. Προσκαλέστε τον μαθητή να 
γράψει το μικρό του όνομα στον πίνακα προόδου και να βάλετε ένα V (ως νίκη) στη στήλη 
αξιολόγησης δίπλα στο όνομά του. 

10. Κλείσιμο 
Ζητήστε από τους μαθητές να επαναφέρουν τα θρανία στην αρχική τους θέση, εάν είναι 
απαραίτητο. 
Μπορεί να θέλετε να αφιερώσετε 2 λεπτά μαζί τους για μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με 
το πώς τους άρεσε το μάθημα και ποιες εποικοδομητικές προτάσεις έχουν. Ήρθε η ώρα να 
λάβετε έναν γρήγορο έπαινο από αυτούς. 
 

13 
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Μετά το μάθημα 
 
Αυτή η γρήγορη λίστα ελέγχου μπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε εάν το μάθημα 
συνέβη όπως εσείς ή εμείς θα περιμέναμε. 
 
- κλίμα τάξης; 
- Επίπεδο θορύβου ? 
- οι μαθητές ήταν χαρούμενοι; 
- πόσες αξιολογήσεις πέρασαν; 
- είσαι χαρούμενος / ικανοποιημένος; 
 
 
 
 
 
 

  

15 



Παράρτημα Ι - 
Παραδείγματα πηγών 
πληροφόρησης + 
αξιολογήσεις με βάση 
στόχους 
 
Ας πάρουμε ένα παράδειγμα για διαφορετικά θέματα και να δούμε πώς μπορούν να είναι οι 
πληροφορίες και η αξιολόγηση στο ίδιο βιβλίο .. 

Μαθηματικά 

12 ετών. - Mathex 
Το ίδιο έντυπο βιβλίο περιέχει μια συνθετική θεωρία: 
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1000+ ασκήσεις: 

 
 
Και τις απαντήσεις τους  στο τέλος του βιβλίου του μαθητή. 

 
Αυτό το θέμα και το βιβλίο προσφέρει πιθανώς και τον πιο απλό δυνατό ορισμό 
αξιολόγησης, καθώς οι ασκήσεις ταξινομούνται κατά επίπεδα δυσκολίας. Για να πετύχουν το 
κεφάλαιο 7, επίπεδο 1, οι μαθητές θα πρέπει να πετύχουν 8 από τις 10 μαθηματικές 
εκφράσεις που επιλέγονται τυχαία από τον καθηγητή από τη σελίδα 50 έως τη σελίδα 52. Για 
το επίπεδο 2,  από τη σελίδα 53 έως τη σελίδα 54 και το επίπεδο 3 από το 55 έως το τέλος 
του κεφάλαιο. 
Οι μαθητές μπορούν τώρα να εκπαιδεύσουν, έχουν τις απαντήσεις μέσα στο βιβλίο, 
μπορούν να εξηγήσουν ο ένας στον άλλο, μπορούν να διαβάσουν τη θεωρία εάν δεν 
καταλαβαίνουν. Μπορούν ακόμη και να ζητήσουν μια προσωπική εξήγηση από εσάς. 
Δεδομένου ότι γράφουν στο βιβλίο τους και οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου, 
για αξιολογήσεις χρησιμοποιείτε μία ή δύο κενές εκδόσεις του βιβλίου όπου κόβετε τις 
τελευταίες σελίδες (λύσεις).  
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17 χρονών. - CQFD 
Το παρακάτω παράδειγμα είναι ένα ψηφιακό βιβλίο από το Βέλγιο με απαντήσεις διαθέσιμες 
με ένα απλό κλικ. Πρόκειται για υπολογιστικά ενδιαφέροντα από τραπεζικά προβλήματα. 
Δουλεύουμε στην έντυπη έκδοση δίνοντας στους μαθητές πρόσβαση στο βιβλίο 
συλλέγοντας όλες τις απαντήσεις. Το βιβλίο περιέχει τη θεωρία και πολλές ασκήσεις. 

 
 
Αυτό το βιβλίο μας επιτρέπει να κάνουμε το ίδιο με το παραπάνω βιβλίο για 12 χρονών. 
Αλλά πρέπει να παρέχουμε στην έκδοση του εκπαιδευτικού όλες τις απαντήσεις στους 
μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους (και όχι κατά τη διάρκεια του χρόνου 
αξιολόγησης). Ποιος είναι έτοιμος να λάβει μια αξιολόγηση επιπέδου 1; Ποιος χρειάζεται 
βοήθεια; Εσύ ? Εντάξει, ρωτήστε τον μαθητή που έχει ήδη περάσει την αξιολόγηση. Τα 
μαθηματικά είναι τόσο απλά. 

 

Γραμματική 

8-14 ετών - Σύζευξη. Μπεσερσελ. 
Η σύζευξη στα γαλλικά είναι περίπλοκη με πολλές εξαιρέσεις που δίνονται σε αυτό το βιβλίο 
αναφοράς. Δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για μικρά παιδιά, αλλά η δομή του είναι απλή και 
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περιέχει όλους τους κανόνες και τις απαντήσεις, όπως θα έκανε το λεξικό για την 
ορθογραφία. 

 
Η ορθογραφία και η γραμματική είναι επίσης φιλικές προς την αξιολόγηση, καθώς υπάρχει 
μια σωστή απάντηση σε κάθε άσκηση. Με αυτό το παράδειγμα βιβλίου, δεν έχουμε σχολική 
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άσκηση. Είναι σαν να έχεις λεξικό. Μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο αξιολόγησης 1 για το 
παρόν, για παράδειγμα, ως δυνατότητα σύζευξης ρημάτων από τις σελίδες 12, 13, 18, 42, 
43, 60, 61, 62, 62, 75 και 80. Επιλέγετε τυχαία 3 ρήματα από αυτές τις σελίδες που ο 
μαθητής συζεύγει για I, εσείς, αυτός και 3 άλλες ρήματα (σελίδες) που ο μαθητής συζεύγει 
για εμάς, εσείς, και κάνετε το μέγιστο 1 λάθος. Είναι ευκολότερο εάν τους παρέχετε ένα 
αντίγραφο του πίνακα περιεχομένου του βιβλίου (λίστα σελίδων με τα σχετικά ρήματα). Στη 
συνέχεια, όταν θέλουν να κάνουν την αξιολόγηση, πρέπει απλώς να τους δώσετε 2x3 
σελίδες αριθμούς και ένα κενό φύλλο χαρτιού. Παίρνετε το βιβλίο κατά τη διάρκεια της 
αξιολόγησης. 

  
 

16 χρονων. Voie Active 
Για τη σύνταξη κειμένων, η θεωρία φαίνεται λιγότερο σαφής από ό, τι για τα μαθηματικά με 
πολλούς καθηγητές και μαθητές. Τουλάχιστον, δεν υπάρχει καμία σωστή απάντηση όταν η 
ορθογραφία και η γραμματική είναι εντάξει. Τα πλέγματα διόρθωσης βοηθούν τους μαθητές 
και τους δασκάλους να αντικειμενοποιήσουν την ποιότητα ενός κειμένου, όπως να μην 
επαναλαμβάνουν λέξεις αλλά να χρησιμοποιούν συνώνυμα, να μην ξεκινούν πολλές φράσεις 
με "I", να αποφεύγονται μεγάλες προτάσεις κ.λπ. 
Στο παρακάτω παράδειγμα, το βιβλίο προτείνει μήκος 13 γραμμών πλέγμα για να μάθω αν 
το παραγόμενο κείμενο ταιριάζει με τις απαιτήσεις του μαθήματος με στοιχεία όπως 
"Κράτησα το ίδιο σημείο για εσάς από την αρχή έως το τέλος;" ή «Υπάρχει ένα αιφνιδιαστικό 
αποτέλεσμα στο τέλος της στήλης του χιούμορ μου;», κλπ. 
Στις σελίδες πριν από αυτό το πλέγμα, το βιβλίο δίνει πολλά παραδείγματα και μικρότερες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
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Αυτό το παράδειγμα είναι πιο περίπλοκο αν θέλετε να είστε ο  εκπαιδευτικός που 
εκπροσωπεί. Κάντε τους μαθητές να γράφουν είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να 
βελτιώσουν τη γραφή τους Αλλά… χρειάζεται πολύς χρόνος για να διορθώσετε τα 
αντίγραφα. Ακολουθούν μερικοί κανόνες / συμβουλές που θα μειώσουν τη ροή των 
αντιγράφων που πρέπει να διορθώσετε. 
1. Οι αρχάριοι πρέπει να γράφουν σύντομα κείμενα. Ίσως  3 γραμμές. Αν και δεν 

μπορούν να παράγουν 3 εξαιρετικές γραμμές, είναι άχρηστο να διορθώνονται 2 
σελίδες από αυτές. Θα μάθουν πιο γρήγορα με σύντομες επαναλήψεις. 

2. Για αυτήν την ηλικία, απαιτείται καθαρό κείμενο χωρίς ορθογραφία. Εάν ο 
χειρότερος μαθητής σας δεν καταβάλλει προσπάθειες να χρησιμοποιήσει λεξικό ή 
/και ζητήσει από έναν συμμαθητή να αναθεωρήσει 3 γραμμές κειμένου, τότε δεν 
προσπαθείτε να το διαβάσετε. Προσέξτε να είστε πολύ ευγενικοί και ενθαρρυντικοί με 
τα μη λεκτικά σας μηνύματα κατά την επιβολή αυτού του αιτήματος. 

3. Δώστε ένα πλέγμα αξιολόγησης, όπως το πλέγμα από το βιβλίο. 
4. Ζητήστε από τον συγγραφέα να χρησιμοποιήσει το πλέγμα πριν υποβάλει το 

κείμενό του. 
5. Ζητήστε από τους 2 ή 3 καλύτερους μαθητές σας να ελέγξουν κάθε κείμενο που 

υποβλήθηκε (χρησιμοποιώντας το πλέγμα) και ζητήστε αναθεωρήσεις. Η 
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διορθωτική ομάδα διαβιβάζει μόνο αναθεωρημένα κείμενα ποιότητας στα μάτια των 
ειδικών σας. 

6. Διορθώστε αυτά τα κείμενα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ενώ ο συγγραφέας 
κάθεται δίπλα σας. Ποτέ μην κοιτάζετε ένα κείμενο μακριά από τον συγγραφέα του. 

Ποιο είναι το παιχνίδι για τον μαθητή. Πότε πετυχαίνει; Μπορείτε να ορίσετε τα επίπεδα 
ανάλογα με τον αριθμό των γραμμών και τον αριθμό των στοιχείων πλέγματος που 
πέρασαν. 
Για παράδειγμα, το επίπεδο 1 είναι 3 καθαρές γραμμές χωρίς ορθογραφία και εφαρμόζονται 
3 στοιχεία του πλέγματος. 
Το επίπεδο 2 είναι 6 γραμμές χωρίς ορθογραφία και 6 κριτήρια του πλέγματος. 
Το επίπεδο 3 είναι 1 σελίδα, με μέγιστο 1 ορθογραφικό λάθος και εφαρμόστηκε όλο το 
πλέγμα εκτός από ένα κριτήριο. 
Το επίπεδο 4 είναι 400 έως 600 λέξεις, με μέγιστη 2 ορθογραφία, όλο το πλέγμα 
εφαρμόζεται και « αρέσει στον εκπαιδευτικό». 

 
 

Ιστορικό 

βιβλίο για 12 ετών που περιέχει ασκήσεις 
Αυτό το βιβλίο ιστορίας που έχει σχεδιαστεί για δωδεκάχρονους περιέχει πολλές εικόνες / 
έγγραφα πλάι-πλάι με ένα περιγραφικό κείμενο που είναι πιθανώς πολύ βαρετό για τους 
εφήβους. Κάθε διπλή σελίδα έχει την ίδια δομή: μια ερώτηση (εδώ "Τα πιστεύω και οι τελετές 
είναι ακόμα ζωντανές;"), εικόνες, μια παράγραφο για κάθε εικόνα και τη στήλη κειμένου. 
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Ο σχεδιασμός αυτού του βιβλίου δεν διευκολύνει τον ορισμό των αξιολογήσεων. Πώς ένας 
μαθητής ξέρει ότι ξέρει αρκετά; Πώς πρέπει να γνωρίζετε την περίληψη με τα γεγονότα; 
Υπάρχουν πολύ πιο διασκεδαστικά βιβλία ιστορίας (όπως κόμικς) και υπέροχα βίντεο. Αλλά 
ας σταματήσουμε να διαμαρτυρόμαστε. Ας ξεκινήσουμε με απλοϊκές ικανότητες. Το βιβλίο 
περιέχει πολλές φωτογραφίες. Καλύπτει την προϊστορία και τους Κελτικούς με κάποιες 
αναφορές σε Έλληνες και Ρωμαίους. 
 
Επίπεδο αξιολόγησης 1: από 100+ οι φωτογραφίες του βιβλίου, μπορεί ο μαθητής να βάλει 8 
από τις 10 που επιλέξατε τυχαία  στη σωστή περίοδο; Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ορίσει 4 
έως 10 χρονικά πλαίσια  εάν αυτά  δεν ορίζονται σαφώς στο βιβλίο. Αυτή είναι μια γρήγορη 
προφορική αξιολόγηση με τον εκπαιδευτικό. Για να στεγνώσετε τη ροή, μπορείτε να ζητήσετε 
να περάσει το τεστ πρώτα με τον πιο προχωρημένο μαθητή της τάξης πριν περάσει μαζί 
σας. 
Για μια πρώτη ώρα μαθημάτων με αδύναμους μαθητές, μπορείτε να επιλέξετε ένα 
υποσύνολο των σελίδων και να το περιορίσετε σε 20 εικόνες, για παράδειγμα. Το επίπεδο 2 
θα περιλαμβάνει 50 εικόνες για παράδειγμα. 
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Το επίπεδο αξιολόγησης 2 θα μπορούσε να είναι να πει το όνομα οποιασδήποτε εικόνας 
όπως τα αγάλματα Αθηνά και Ερμής παρακάτω. Για 5 φωτογραφίες που επιλέχθηκαν τυχαία 
από τον καθηγητή. 

 
 
Μια άλλη εκτίμηση θα μπορούσε να αφορά τους ορισμούς που συγκεντρώνονται στο τέλος 
του βιβλίου: 

 
Για παράδειγμα, το Επίπεδο 1 είναι να δώσει τη λέξη από τον ορισμό για τις 2 πρώτες 
σελίδες, για παράδειγμα. 
Το επίπεδο 2 γράφει τον ορισμό από 5 λέξεις που επέλεξε ο εκπαιδευτικός από τις 2 πρώτες 
σελίδες. Ένας άλλος μαθητής μπορεί να διορθώσει αυτήν την αξιολόγηση με το βιβλίο. Σε 
περίπτωση καταγγελίας (ο ορισμός είναι αδύνατος αλλά όχι λάθος), ο εκπαιδευτικός 
αποφασίζει. 

Θεωρία αλλά χωρίς άσκηση για 14-18 ετών. 
Αυτό το βιβλίο αναφοράς είναι μεγάλο και πυκνογραμμένο. Καλύπτει 4 χρόνια του βελγικού 
προγράμματος για την ιστορία. Κάθε μονάδα (Έλληνες, Μεσαίωνα, Βιομηχανική 
Επανάσταση, κ.λπ.) έχει μήκος 6 σελίδων με 2 στήλες πυκνό κείμενο που είναι πολύ 
δύσκολο να διαβαστεί για πολλούς εφήβους. Οι σημαντικές λέξεις είναι με έντονη 
γραμματοσειρά και παρέχεται ένα χρονοδιάγραμμα με κάθε μονάδα. 
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Αυτό είναι επίσης ένα δύσκολο βιβλίο. Πολλές έννοιες και δυσανάγνωστες. Αρκετά 
αποθαρρυντικό για τους εφήβους. Πριν τους ζητήσετε να διαβάσουν ένα θέμα από το βιβλίο, 
μπορείτε να τους προτείνετε να παρακολουθήσουν ένα βίντεο YouTube σχετικά με αυτό το 
θέμα στο smartphone τους, προκειμένου να έχουν εικόνες στο κεφάλι τους και να 
δημιουργήσουν κάποιο πλαίσιο για να αγκυρώσουν τις έννοιες. Ας σχεδιάσουμε 
αξιολογήσεις που θα διευκολύνουν τη χρήση του βιβλίου. 
 

 
Το χρονοδιάγραμμα πάνω από κάθε θέμα μπορεί να είναι ενδιαφέρον να παίξετε. Είναι 
δύσκολο για τους μαθητές να γνωρίζουν το πλαίσιο των γεγονότων και πώς σχετίζονται 
μεταξύ τους. Ας απομνημονεύσουμε πρώτα τα γεγονότα. 

 
Το επίπεδο 1 θα μπορούσε να είναι απλώς η αναπαραγωγή του χρονοδιαγράμματος με 2 
λάθη το πολύ. Εύκολη διόρθωση από άλλο μαθητή μετά την αξιολόγηση. 
Επίπεδο 2: οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσουν σε δύο προτάσεις 
οποιοδήποτε από τα 3 συμβάντα που επέλεξε ο καθηγητής στο χρονοδιάγραμμα και να 
πουν πού συνέβη. 
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Το βιβλίο περιέχει επίσης τολμηρές λέξεις. Θα χειριζόμουν αυτήν τη σελίδα ανά σελίδα. Το 
επίπεδο 1 θα μπορούσε να δώσει έναν σύντομο ορισμό κάθε λέξης με έντονη γραφή. Οι πιο 
προχωρημένοι μαθητές θα μπορούσαν να γράψουν μια λίστα με τους ορισμούς που βρήκαν, 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος και θα τη διορθώσετε πριν δοθεί για να βοηθήσετε άλλους 
μαθητές. Στην πραγματικότητα, το επίπεδο 1 θα βρει τη λέξη από τον ορισμό και το επίπεδο 
2 θα μπορούσε να είναι το αντίστροφο. 
Το επίπεδο 3 θα εξηγούσε μια περίληψη μιας σελίδας του βιβλίου στον εκαιδευτικό, με το 
ανοιχτό βιβλίο μπροστά από τον μαθητή, καθώς και τις σημειώσεις του. 
Το επίπεδο 4 θα ήταν το ίδιο χωρίς το βιβλίο και τις σημειώσεις. 
Αυτές οι προφορικές εξετάσεις δεν πρέπει να είναι μακρές συζητήσεις όπου ο εκπαιδευτικός 
διορθώνει τον μαθητή και εξηγεί τμήματα του μαθήματος. Οι μαθητές το γνωρίζουν ή όχι 
ακόμα. Τελικά μερικοί μαθητές (ή ολόκληρη η τάξη) μπορεί να ζητήσουν συλλογική εξήγηση 
σε κάποιο σημείο. Χρησιμοποιήστε ένα χρονοδιακόπτη για να βεβαιωθείτε ότι δεν μιλάτε 
περισσότερο από 10 λεπτά και ζητάτε να δείτε την ποιότητα των σημειώσεων των μαθητών 
πριν σας ζητήσουν να εξηγήσετε οτιδήποτε άλλο. 

ξένες γλώσσες 

Θεωρία, ασκήσεις και απαντήσεις από 12χρονών μέχρι 
ενήλικες - Αγγλικά για όλους 
Αυτή η σειρά από 4 βιβλία από αρχάριους έως προχωρημένους προτείνει μικρές ενότητες, 
το καθένα ξεκινά μια σύντομη εικονογραφημένη θεωρία ακολουθούμενη από πολλές 
ασκήσεις. 
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Δεδομένου ότι κάθε ενότητα ξεκινά με ένα σύντομο μάθημα γραμματικής που βασίζεται σε 
παραδείγματα, ας ξεκινήσουμε την αξιολόγηση με αυτό:  
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Το Επίπεδο 1 είναι να μπορούμε να αναπαράγουμε απέξω το σύντομο μάθημα γραμματικής 
σε χαρτί, με τα παραδείγματα από το βιβλίο ή παρόμοια παραδείγματα. 
Το επίπεδο 2 μπορεί να είναι μια δοκιμή προφοράς, για να τους ενθαρρύνει να ακούσουν 
τον ήχο, δεδομένου ότι μια εφαρμογή smartphone παρέχεται με το βιβλίο για το σκοπό αυτό. 
Μπορούν να διαβάσουν τέλεια 5 λέξεις / προτάσεις που επιλέγετε τυχαία στη μονάδα. 
Το επίπεδο 3 μπορεί να είναι η μετάφραση οποιασδήποτε αγγλικής λέξης από τη μονάδα 
(περιλαμβάνονται ασκήσεις) στη μητρική γλώσσα του μαθητή. 
Το επίπεδο 4 είναι το αντίστροφο (μητρική στα Αγγλικά). 
 
Τα επίπεδα 2, 3 και 4 σε αυτό το παράδειγμα απαιτούν έναν πιο προηγμένο αγγλόφωνο 
ομιλητή για να ηγηθεί της προφορικής αξιολόγησης. Αξιολογήστε μόνοι σας τους πιο 
προχωρημένους μαθητές σας. Έχετε μαθητή που μιλάει αγγλικά στην τάξη σας; Μπίνγκο! 
Αλλιώς, απλώς ζητήστε από τους αρχάριους να αξιολογηθούν γρήγορα από έναν πιο 
προχωρημένο μαθητή πριν έρθουν σε εσάς για την αξιολόγηση επιβεβαίωσής τους.  
 
Σημειώστε ότι η πραγματοποίηση των ασκήσεων του βιβλίου δεν είναι αξιολόγηση. Είναι μια 
δραστηριότητα. Στις ξένες γλώσσες, το λεξιλόγιο είναι ένα εύκολο σημείο εισόδου για τη 
διενέργεια αξιολογήσεων. 
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Χημεία 

Βιβλίομε θεωρία και ασκήσεις για 15-16 ετών. 
Αυτό το βιβλίο χημείας προσφέρει ένα καλογραμμένο και εικονογραφημένο κείμενο που 
εξηγεί τη θεωρία. Είναι δύσκολο να διαβαστεί για πολλούς μαθητές αυτής της ηλικίας. Κάθε 
κεφάλαιο περιέχει ένα σύνολο από 6 έως 15 ασκήσεις. Ένα ξεχωριστό βιβλίο εξηγεί 
λεπτομερώς τις λύσεις. 
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Ο εύκολος τρόπος να ακολουθήσετε αυτό το βιβλίο χημείας είναι να πείτε ότι η αξιολόγηση 
είναι να πετύχετε 2 ασκήσεις που επιλέχθηκαν τυχαία από τις 12 ασκήσεις του κεφαλαίου. 
Κατά την εκπαίδευση, οι μαθητές έχουν πρόσβαση στις λύσεις. Μπορούν ακόμη να 
προσπαθήσουν να τα απομνημονεύσουν, αλλά δεν έχω δει κανέναν μαθητή να δοκιμάζει 
πραγματικά αυτήν την επιλογή. 
 
Μια αξιολόγηση επιπέδου 2 θα ήταν να εξηγήσει μέρος του κειμένου της θεωρίας. Όσον 
αφορά τη γραμματική, τις ξένες γλώσσες και το παράδειγμα ιστορίας παραπάνω, αυτό είναι 
πιο περίπλοκο και απαιτεί τη βοήθεια των πιο προηγμένων μαθητών για να κάνουν 
προ-αξιολογήσεις των ασθενών μαθητών. 
 
Η χημεία είναι γεμάτη ορισμούς και γεγονότα. Για παράδειγμα, αυτό το βιβλίο ορίζει τις 
έννοιες σε πράσινα κουτιά. Μια ωραία δραστηριότητα είναι να ζητήσετε από μερικούς 
μαθητές να τα αντιγράψουν σε κάρτες flash για να βοηθήσουν την τάξη να τα 
απομνημονεύσει. Το επίπεδο 1 βρίσκει τη λέξη από τον ορισμό. Το επίπεδο 2 βρίσκει τον 
ορισμό από τη λέξη. Το επίπεδο 3 δίνει ένα παράδειγμα από τη λέξη. Εάν ζητήσετε από 
κάθε μαθητή να γράψει μόνο μία κάρτα από το βιβλίο, έχετε ένα πρώτο σετ από 25 κάρτες 
σε 5 λεπτά. 
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