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Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο,
Πνιπηερλείν Κξήηεο
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Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο,
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Σην ζύδπγό κνπ Σηέιην
ζηα παηδηά κνπ Ισάλλα θαη Μηράιε
θαη ζηε κλήκε ηνπ παηέξα κνπ Γηώξγνπ
πνπ έθπγε από θνληά καο ιίγεο εκέξεο πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηεο δηαηξηβήο

Δπραξηζηίεο

Οινθιεξψλνληαο ηε δηαηξηβή, ε νπνία απνηειεί ην επηζηέγαζκα πνιπεηνχο
πξνζπάζεηαο θαη αλαδήηεζεο, ζα ήζεια θαη‟ αξρήλ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα
Καζεγεηή Νηθφιαν Μαηζαηζίλε. Μέζσ ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ κνπ έδεημε
αζρνιήζεθα κε αξθεηά λέα εξεπλεηηθά ζέκαηα θαη αληηιήθζεθα ηελ πνιππινθφηεηα
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ πνιπεηήο ζπλεξγαζία καο ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο
αιιά θαη νη ζπρλέο ζπδεηήζεηο καο απνηέιεζαλ πνιιέο θνξέο ηελ αθνξκή πεξαηηέξσ
αλαδεηήζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ.
Ζ πνξεία ηεο έξεπλάο κνπ ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή εάλ πξηλ απφ πνιιά ρξφληα, ην έηνο
1985, δελ είρα γλσξίζεη ηνλ Καζεγεηή Γηάλλε ίζθν πνπ κε κχεζε ζηελ
Δπηρεηξεζηαθή Δξεπλα θαη αξγφηεξα ζηελ Πνιπθξηηήξηα Αλάιπζε Απνθάζεσλ. Σνλ
επραξηζηψ γηα φια απηά πνπ κε δίδαμε αιιά θαη γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ
πξφζθεξε φια απηά ηα ρξφληα. Δπίζεο, επραξηζηψ ηνλ Καζεγεηή Βαζίιε Κνπτθφγινπ
πνπ κε ζηήξημε θαζνξηζηηθά ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαηξηβήο, δηφηη είλαη απηφο
πνπ κε ζπκβνχιεςε ζε κηα ζεηξά δεηήκαηα κε ππνκνλή θαη επηκνλή πνπ δηαθνξεηηθά
ζα κνπ είραλ δηαθχγεη.
Δπίζεο, επραξηζηψ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Δπάγγειν Γξεγνξνχδε πνπ ήηαλ πάληα
αλαιπηηθφο θαη ππνζηεξηθηηθφο ζε θάζε εξψηεζε θαη απνξία κνπ θαζψο θαη ηα κέιε
ηεο επηηξνπήο Καζεγεηή Κσλζηαληίλν Ενπνπλίδε θαη ηνπο Δπίθ. Καζεγεηέο Μηραήι
Γνχκπν θαη Αλαζηάζην Γνπιάκε.
Δπηπιένλ, επραξηζηψ ηελ Κιεηψ Λαθησηάθε γηα ηελ ππνζηήξημε, ηελ ελζάξξπλζε, ηηο
ζπδεηήζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο, ηνλ Παχιν Γειηά πνπ αλ θαη ππεξεηεί πιένλ ηελ
Γ‟βάζκηα εθπαίδεπζε ζηε Βφξεηα Διιάδα, εληνχηνηο ηα ρξφληα πνπ είκαζηε καδί
κνηξαζηήθακε αξθεηέο ηδέεο θαη εκπεηξίεο, ηνλ Βαζίιε Φφξηζα γηα ηελ επί πνιιά έηε
ππνζηήξημε θαη ηερληθέο ζπκβνπιέο ηνπ, ηνλ Λεσλίδα Εακπεηάθε γηα ηηο ππνδείμεηο
θαη ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ ζε δεηήκαηα ζηαηηζηηθήο θαη φρη κφλν, ηνλ Νίθν Σζφηζνια
γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε κε ην ζχζηεκα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ πνπ
κνπ δηέζεζε, ηνλ Γεκήηξε Γξφζν πνπ δελ θνπξάζηεθε λα ζπγθεληξψλεη
εξσηεκαηνιφγηα γηα λα θάλνκε ειέγρνπο ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο θαη ηέινο
ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη θίινπο Αλδξέα ακαξά, Παλαγηψηε Μαλσιηηδά, Βαιάληε
Καλειιφπνπιν, Γεσξγία Κπξηαθάθε, Σαζία Υαηδεκηραήι, Γηψξγν Μαξθνπιάθε,
Νίθε Καληεξάθε θαη Γηψξγν Αηζαιάθε γηα ηελ ππνζηήξημε, ππνκνλή θαη αλνρή ηνπο
φια απηά ηα ρξφληα εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο.
Σειεηψλνληαο απηφ ην ζεκείσκα ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε φινπο απηνχο πνπ κε ηνλ
ηξφπν, ηε ζηάζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε παξφηξπλαλ ή κε βνήζεζαλ άκεζα ή
έκκεζα ζην ζπλαξπαζηηθφ απηφ ηαμίδη ηεο γλψζεο. Σνπο γνλείο κνπ Γηψξγν θαη
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Ησάλλα θαζψο θαη ηνπο ζείνπο κνπ, εθιηπφληεο ζήκεξα, Αληψλε θαη νθία Βιαδάθε
πνπ απφ κηθξή ειηθία κνπ εκθχζεζαλ ηελ αγάπε γηα ηε κάζεζε, ηα παηδηά κνπ
Ησάλλα θαη Μηράιε κε ηα νπνία πνιιέο θνξέο δηαβάζακε καδί, ηνπο θαζεγεηέο ηνπ
Σκήκαηνο Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο πνπ κνπ ελέθξηλαλ εθπαηδεπηηθή
άδεηα, ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο πνπ
κεηείραλ ζηα πηινηηθά ηκήκαηα ηα ηξία αθαδεκατθά έηε 2008-09 έσο 2010-11 θαζψο
θαη ηελ πξψελ Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο Θέθια Παπαδάθε πνπ πάληα κε είρε ζηε
ζθέςε ηεο.
Σέινο, νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζην ζχληξνθν ηεο δσήο κνπ ηέιην πνπ φια ηα
ρξφληα θαζψο θαη ηα ηειεπηαία πνπ αθηέξσζα ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο
δηαηξηβήο, παξά ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ, κε ζηήξημε θαζνξηζηηθά θαη αλέιαβε
ξφινπο πνπ κφλν έλαο εμαηξεηηθφο ζχδπγνο θαη παηέξαο κπνξνχζε λα αλαιάβεη.
ηέιην ζε επραξηζηψ γηα φ,ηη έθαλεο.
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χληνκν Βηνγξαθηθφ εκείσκα

Ζ Δπαγγειία Κξαζαδάθε, είλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, θάηνρνο Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ απφ ην Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ Ηλζηηηνχην Υαλίσλ θαη Μεηαπηπρηαθνχ
Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο απφ ην Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, φπνπ πξαγκαηνπνίεζε δηαηξηβή κε ζέκα ηελ αλάπηπμε κηαο
πνιπθξηηήξηαο κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο πξνζφλησλ πιεξνθνξηθήο. Δξγάδεηαη ζην
Πνιπηερλείν Κξήηεο απφ ην έηνο 1985 ελψ απφ ην έηνο 1990 έσο ζήκεξα, σο Δηδηθφ
Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ, έρεη επηθνπξήζεη αξθεηά καζήκαηα ηνπ Σνκέα
Οξγάλσζεο θαη ηνπ Σνκέα Απνθάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη
Γηνίθεζεο. Δπηπιένλ, δηαζέηεη πινχζηα εθπαηδεπηηθή εκπεηξία σο σξνκίζζηα ζηε
Β‟βάζκηα θαη Μεηά-Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη σο εηζεγήηξηα
ζε πνιπάξηζκα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ελειίθσλ. Δρεη δηαηειέζεη
κέινο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, Σκήκα Γπηηθήο
Κξήηεο θαη Πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Γηπισκαηνχρσλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ
Υαλίσλ. Δπί ζεηξά εηψλ ζπκκεηέρεη ζε φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο
θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. Γηαζέηεη εκπεηξία ζηελ ππνβνιή θαη
δηαρείξηζε εξεπλεηηθψλ θαη εζληθψλ έξγσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θαη άιισλ
θνξέσλ, ζηελ νξγάλσζε επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ θαη εκεξίδσλ θαη ηέινο ζηε
δηαρείξηζε επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ. Δίλαη κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο
Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Δπηζηεκφλσλ Ζιεθηξνληθψλ
Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο. Δίλαη πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεχηξηα απφ ην
ΔΚΔΠΗ. Δλεξγεί σο θξηηήο επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ζε πεξηνδηθά θαη δηαζέηεη
ζεκαληηθφ αξηζκφ αλαθνηλψζεσλ ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. Δξγαζίεο ηεο έρνπλ
δεκνζηεπζεί ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη αξθεηέο ζε βηβιία θαη πξαθηηθά
ζπλεδξίσλ κε θξηηέο. Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα επηθεληξψλνληαη ζηελ
επηρεηξεζηαθή έξεπλα, ηελ πνιπθξηηήξηα αλάιπζε απνθάζεσλ θαη ηελ εθπαίδεπζε
γηα κεραληθνχο.
Σηνηρεία επηθνηλσλίαο: Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο
Πνιπηερλείν Κξήηεο, ΣΣ 73100, Υαληά, Κξήηε.
Σειέθσλν 28210-37350, E-mail: lia@ergasya.tuc.gr
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Πεξίιεςε
Σίηινο: Μεζνδνινγία εθηίκεζεο κε ηππηθψλ θαη κε πηζηνπνηεκέλσλ γλψζεσλ πνπ
απνθηψληαη απφ πξνγξάκκαηα καζεκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

Ζ παξνχζα δηαηξηβή εμεηάδεη ηηο κε πηζηνπνηεκέλεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ή γεληθέο
ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζε
παλεπηζηεκηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη δελ πηζηνπνηνχληαη απφ ην αληίζηνηρν
πηπρίν. Υαξαθηεξηζηηθέο γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο είλαη νη εμήο: επίιπζε
πξνβιεκάησλ, εξγαζία ζε νκάδα, εγεζία, επηθνηλσλία, νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε,
δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκία, θξηηηθή ζθέςε, επαγγεικαηηζκφο, ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο, θιπ. Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα παξαηεξείηαη
απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο, σο ζπκπιεξσκαηηθέο
ζπληζηψζεο ηεο θνίηεζεο θαη σο πξναπαηηνχκελα ηεο απαζρφιεζεο. ε πνιιέο
αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
αλακνξθψλνληαη ζηε βάζε ηθαλνηήησλ, απνδίδνληαο έκθαζε ηφζν ζε ηθαλφηεηεο
πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ φζν θαη ζε γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο.
Ζ δηαδηθαζία αλακφξθσζεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ δελ είλαη ηππνπνηεκέλε. Κάζε
ίδξπκα ζηνρεχεη ζε δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ
ζέηεη, νη νπνίεο εδξάδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, αλάγθεο, ζηξαηεγηθέο,
θνηλσληθέο θαη εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο, θιπ. Δπί πιένλ, νη πνιηηηθέο, κέζνδνη θαη
πξαθηηθέο ελίζρπζεο θαη απνηίκεζεο (αμηνιφγεζεο) ηθαλνηήησλ πνπ πηνζεηνχληαη
απέρνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο.
Σα παλεπηζηήκηα εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο είηε γηα ηελ ελίζρπζε θαη απνηίκεζε
ηθαλνηήησλ είηε απνθιεηζηηθά γηα ηελ ελίζρπζε. Δλδεηθηηθέο πνιηηηθέο είλαη νη εμήο:
καζήκαηα εληάζεσο γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ ζηηο ΖΠΑ, καζήκαηα ελίζρπζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ (πρ
επηθνηλσλίαο) ζηα πξνγξάκκαηα γεληθήο εθπαίδεπζεο ησλ θνιεγίσλ ζηηο ΖΠΑ,
ειεθηξνληθνί θάθεινη εξγαζηψλ (e-portfolios) κε ειεχζεξε πξφζβαζε πξνο θάζε
ελδηαθεξφκελν, έξεπλεο ελίζρπζεο ηθαλνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο, κε
ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηελ εηήζηα έξεπλα απνθνίησλ ζε εζληθφ επίπεδν ζηελ
Απζηξαιία, πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηε ζεσξεηηθή δηδαζθαιία κε
πξαθηηθή εμάζθεζε ζε ζέζεηο εξγαζίαο (work-based ή work-related learning) πνπ
εθαξκφδνπλ νξηζκέλα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα γηα παξάδεηγκα ηνπ Καλαδά θαη ησλ
ΖΠΑ, θιπ. Παξάιιεια, θαιέο πξαθηηθέο ελίζρπζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ πνπ εθαξκφδνληαη είλαη ε νκαδηθή εξγαζία
κέζσ θνηλά πινπνηνχκελσλ πξφηδεθη (νκάδα εξγαζίαο ή εηθνληθή νκάδα εξγαζίαο),
νη αζθήζεηο ζηελ ηάμε ζε κηθξν-νκάδεο, νη νκάδεο ζπδήηεζεο, νη εξγαζίεο πεδίνπ, νη
θάθεινη εξγαζηψλ, ε κάζεζε κέζσ ππνινγηζηή, ε θαζνδήγεζε θνηηεηψλ απφ
ζπκθνηηεηέο ηνπο, θιπ. Χζηφζν, ε βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχεη φηη δελ ππάξρεη κία
ηππηθή, θνηλά απνδεθηή κέζνδνο αμηνιφγεζεο ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ. Γη‟ απηφ,
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νξηζκέλνη εξεπλεηέο ηζρπξίδνληαη φηη ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηε ζηαδηαθή
πξφνδν θάζε θνηηεηή αηνκηθά. Βεβαίσο, πνιιά εξσηεκαηηθά εγείξνληαη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε θαηά πφζν ν δηδάζθσλ πνπ έρεη κηα νιηγφσξε επαθή κε έλα θνηηεηή
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηνλ Ferguson (2001),
αθφκε θαη ζηα παλεπηζηήκηα πνπ έρνπλ δηεπξχλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπο, δελ είλαη
ζίγνπξν φηη νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ επηηχρεη ζηα καζήκαηά ηνπο, έρνπλ απνθηήζεη ηηο
ηθαλφηεηεο πνπ ηα παλεπηζηήκηα ηζρπξίδνληαη. Γη‟ απηφ νη Bath et al. (2004)
ζπκθσλνχλ φηη νη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ ελδείθλπηαη λα αμηνπνηνχληαη γηα ηελ
απνηχπσζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο θνίηεζεο ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο πνζνηηθέο
κεηξήζεηο.
Οη ζρνιέο κεραληθψλ θαζψο θαη άιιεο ζρνιέο πξνβιέπνπλ ηελ εμάζθεζε ησλ
θνηηεηψλ ζηα αληηθείκελα ζπνπδήο πνπ ηα καζήκαηα ζεξαπεχνπλ. Χζηφζν, ζε
παξαδνζηαθά νξγαλσκέλα παλεπηζηήκηα φπσο ηα ειιεληθά, ε έκθαζε θπξίσο ζην
πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, φπσο δηαηππψλεηαη ζηνπο νδεγνχο ζπνπδψλ, δελ
αλαδεηθλχεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη θνηηεηέο. Δπνκέλσο, απηφ πνπ
αλαδεηείηαη αξρηθά είλαη ε κεηάθξαζε ηνπ θάζε καζήκαηνο ή πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
ζε φξνπο ηθαλνηήησλ ή καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζηφρσλ, ε πηνζέηεζε
πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ εμάζθεζεο θαη ελ ηέιεη ε απνηίκεζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο
θνίηεζεο. Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή έρεη δείμεη φηη ε ζηξνθή απηή,
πξνυπνζέηεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε θαζψο θαη
ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ. Γειαδή, ε ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ
επηηπγράλεηαη κέζσ θνηηεην-θεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ, θαη εηδηθφηεξα φηαλ ε
δηδαζθαιία απνκαθξχλεηαη απφ ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηεο δηάιεμεο πξνο κνξθέο
ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη φηαλ ε
αμηνιφγεζε εθηείλεηαη πέξαλ ηεο ηππηθήο εμέηαζεο (αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε) ζε
επηκνξθσηηθέο ηερληθέο πνπ εληζρχνπλ ηε κάζεζε.
Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηαηξηβήο είλαη ε αλάπηπμε αθελφο κηαο πξσηφηππεο
κεζνδνινγίαο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ
θαη αθεηέξνπ ελφο νινθιεξσκέλνπ, πξσηφηππνπ πιαηζίνπ πέληε θάζεσλ γηα ηελ
ελίζρπζε θαη απνηίκεζε ηφζν ησλ γλψζεσλ φζν θαη ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ. Σν πιαίζην απηφ εθαξκφζζεθε γηα ηελ επαλαζρεδίαζε ελφο
παξαδνζηαθά πξνζθεξφκελνπ πξνπηπρηαθνχ καζήκαηνο κεραληθψλ. Ζ δηδαζθαιία
ηνπ καζήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηξία έηε ηαπηφρξνλα θαη κε ηηο δχν κνξθέο,
παξαδνζηαθή θαη πηινηηθή. Σξεηο απφ ηηο πέληε πξνηεηλφκελεο θάζεηο αθνξνχλ ηνπο
καζεζηαθνχο ζηφρνπο, ηε δηδαζθαιία θαη ηελ αμηνιφγεζε, θαη βαζίδνληαη ζηηο αξρέο
ηεο „επνηθνδνκεηηθήο επζπγξάκκηζεο‟ ηνπ Biggs (2003 a, b). Δπηπιένλ, γηα ηηο
αλάγθεο ηεο ζρεδίαζεο πξνζηέζεθαλ δχν θάζεηο: ηεο αλαηξνθνδφηεζεο απφ/πξνο ηνλ
δηδάζθνληα θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ζρεδίαζεο ηνπ καζήκαηνο. Γειαδή, ε
επαλαζρεδίαζε αλαιχεηαη ζπλνιηθά ζηηο θάζεηο: καζεζηαθνί ζηφρνη, δηδαζθαιία,
αμηνιφγεζε, αλαηξνθνδφηεζε θαη έιεγρνο.
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Γηα ηε κεηάβαζε απφ έλα παξαδνζηαθά πξνζθεξφκελν κάζεκα πξνο ην
επαλαζρεδηαζκέλν, πξνζηέζεθε κηα πξνθαηαξθηηθή θάζε πξνεηνηκαζίαο ηνπ
δηδάζθνληα, ε νπνία κπνξεί λα κελ απαηηείηαη ζε ήδε ζρεδηαζκέλα καζήκαηα ζηελ
θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ηθαλνηήησλ.
Δηδηθφηεξα, γηα ηε ζχλδεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ δηδάζθνληα κε ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ νξίδεη θάζε θνξά ην παλεπηζηήκην πξνηείλεηαη ε
αλάιπζε ελφο καζήκαηνο ζε ηξία ζπζηαηηθά: (α) πεξηερφκελν, (β) πξαθηηθέο
ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο θαη (γ) γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα
πξνζαξκνγή ηεο αλάιπζεο ελφο καζήκαηνο ζηα πέληε ζπζηαηηθά πνπ πξνηείλνπλ νη
Bennett et al. (2000), γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο ζην
ειιεληθφ πιαίζην ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ πξφηαζή καο αλαδηαηππψλεη ηνπο
ζηφρνπο ηνπ δηδάζθνληα ζηε βάζε ηθαλνηήησλ κε έλα επέιηθην ηξφπν, έηζη ψζηε λα
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ ζηφρσλ κε νπνηαδήπνηε καζεζηαθά
απνηειέζκαηα (ηθαλφηεηεο) ζέηεη έλα ηκήκα, ζρνιή ή παλεπηζηήκην. ηελ παξνχζα
θάζε ιφγσ απνπζίαο ελφο δηαηππσκέλνπ πιαηζίνπ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ,
δαλεηζηήθακε ηα αληίζηνηρα πνπ πξνηείλεη ν θνξέαο ΑΒΔΣ, πηζηνπνίεζεο ζρνιψλ
κεραληθψλ ζηηο ΖΠΑ.
Δπηπιένλ, γηα ηηο αλάγθεο ελίζρπζεο ησλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ επηδηψρζεθε ε
απνκάθξπλζε απφ ηε ζπλήζε ηερληθή ηεο δηάιεμεο θαη ε αηζζεηή κείσζε ηεο
παξέκβαζεο ηεο εξεπλήηξηαο (ζε ξφιν δηδάζθνπζαο), κέζσ ηερληθψλ πνπ εληζρχνπλ
ηε ζπκκεηνρή, εμάζθεζε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ αίζνπζα
δηδαζθαιίαο θαη εθηφο απηήο. Σέινο, γηα ηηο αλάγθεο ελίζρπζεο θαη απνηίκεζεο ησλ
γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πξνηείλνληαη κηα ζεηξά κέηξσλ (ππνρξεσηηθψλ
θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ) ζηηο θάζεηο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο.
Αξθεηά απφ ηα πξνηεηλφκελα κέηξα αληηκεησπίδνληαη σο πνιπθξηηήξηα ή
πνιπκεηαβιεηά δεηήκαηα. Ζ πξνζέγγηζε απηή δίδεη ηε δπλαηφηεηα επειημίαο θαη
πξνζαξκνγήο ζηα εηδηθφηεξα ελδηαθέξνληα θάζε δηδάζθνληα, ηκήκαηνο ή ζρνιήο.
Χο ππνρξεσηηθά κέηξα ζηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο πξνηείλνληαη νη έιεγρνη επίδνζεο
θαη βειηίσζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ. Δηδηθφηεξα, πξνηείλεηαη ν
ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ ζην πεξηερφκελν θαη ηηο πξαθηηθέο
δεμηφηεηεο πνπ ην κάζεκα ζεξαπεχεη. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη κηα πνιπθξηηήξηα
κεζνδνινγία
έκκεζεο
απνηίκεζεο
(απηναμηνιφγεζεο)
ησλ
γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο εμακήλνπ ζε
ζπλδπαζκφ κε ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο. Μέζσ ησλ ζηαηηζηηθψλ θαη πνιπθξηηήξησλ
ηερληθψλ ειέγρεηαη ην αξρηθφ επίπεδν γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ,
ην νπνίν επαλειέγρεηαη ζην ηέινο εμακήλνπ, δειαδή κεηά ηελ εκπεηξία εμάζθεζεο
πνπ βηψλνπλ νη θνηηεηέο ζηε δηάξθεηα ελφο καζήκαηνο. Ζ ζχγθξηζε ησλ δχν
επηπέδσλ αλαδεηθλχεη ηε βειηίσζε, ζηαζηκφηεηα ή ρεηξνηέξεπζε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε πνπ δηαηππψλνπλ
νη ίδηνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Παξάιιεια, ειέγρεηαη ην αξρηθφ επίπεδν, ην νπνίν
απνδεηθλχεη ηηο αδπλακίεο ή ηα ηζρπξά ζεκεία ησλ θνηηεηψλ. Ζ κεζνδνινγία παξέρεη
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κηα ζεηξά πνζνηηθψλ δεηθηψλ ζηηο δηαζηάζεηο πνπ ελζσκαηψλεη ν δηδάζθσλ ζην
κάζεκά ηνπ, ζε ζρέζε κε ηε κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ,
ηε κεηαβνιή ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ θαη ηε
ζπκβνιή ελφο καζήκαηνο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ ηκήκαηνο/ζρνιήο.
Δπηπιένλ, ζηε ζρεδίαζε ηνπ καζήκαηνο πξνηείλνληαη κηα ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθψλ
κέηξσλ ζηηο θάζεηο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. Δηδηθφηεξα,
αμηνπνηείηαη κηα επεξγεηηθή απφ παηδαγσγηθήο ζθνπηάο επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο, ε εηεξν-αμηνιφγεζε. Ζ εηεξν-αμηνιφγεζε εθαξκφδεηαη ζηηο γξαπηέο
θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ, φπνπ νη θνηηεηέο αμηνινγνχλ ηηο εξγαζίεο
ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ αμηνινγήζεσλ κέζσ πνιπθξηηήξησλ
ηερληθψλ θαη ηερληθψλ νκαδνπνίεζεο πξνθχπηνπλ νη νκάδεο ησλ δηαθνξεηηθά ή φκνηα
ζθεπηφκελσλ αμηνινγεηψλ-θνηηεηψλ. Σα απνηειέζκαηα απηά αλαδεηθλχνπλ ηηο
ζπκπεξηθνξέο ησλ θνηηεηψλ ζηηο δηαζηάζεηο πνπ ειέγρνληαη, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα
ζπγθιίλνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ δηδάζθνληα, φηαλ ν ηειεπηαίνο επηδηψθεη ηελ
ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ κέζσ ηνπ καζήκαηφο ηνπ.
Δπίζεο, πξνηείλεηαη κηα έξεπλα πξνηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ
εθαξκφδνληαη, σο κηα ελέξγεηα αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηνλ δηδάζθνληα. Σν ζέκα απηφ
δνκείηαη σο έλα πξφβιεκα πξνζθνξάο κηαο ππεξεζίαο (κάζεκα), φπνπ νη θνηηεηέο
ππνδχνληαη θαηά θάπνην ηξφπν ην ξφιν ησλ πειαηψλ ηεο ππεξεζίαο απηήο. Γη‟ απηφ
πξνηείλεηαη κηα πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε θαη
εηδηθφηεξα ζηελ αλάιπζε ζπδπγηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αλαδεηθλχνπλ
ηηο ηερληθέο πνπ πξνηηκνχλ νη θνηηεηέο πεξηζζφηεξν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ηνπο.
Γηα ηελ επηηπρία ηεο επαλαζρεδίαζεο επηδηψθεηαη έιεγρνο ζε ηξεηο ζπληζηψζεο: ζηελ
επίδνζε ησλ θνηηεηψλ (πεξηερφκελν, πξαθηηθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο), ζηε
βειηίσζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ηνπο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ
εθθξάδνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα. Δάλ ν έιεγρνο είλαη ζεηηθφο, ηφηε ν
δηδάζθσλ πέηπρε ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη ε ζρεδίαζε ζεσξείηαη επηηπρήο.
Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ πιαηζίνπ πνπ πξνηείλεηαη αθνξνχλ ηνλ
αλαζρεδηαζκφ φισλ ησλ ζπληζησζψλ ελφο καζήκαηνο πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε
ηθαλνηήησλ θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη πξνζαξκνγήο ζε νπνηνδήπνηε
πεξηβάιινλ.
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ABSTRACT
This thesis examines non-accredited experience and knowledge or generic
competencies/skills, which are developed during attendance of a university course and
are not accredited by the respective diploma. Typical generic competencies/skills
include: problem solving, teamworking, leadership, communication, organization and
management, creativity and innovation, critical thinking, professionalism, use of
information technology, etc. In the last thirty years there has been growing interest in
generic competencies/skills, in that they are supplementary components of university
studies and prerequisites for employment. In many developed countries, tertiary
education curricula are being redesigned using a competency-based approach, with
emphasis placed on both curriculum-related competencies and generic
competencies/skills.
Curricula are not being redesigned on the basis of standardized models. Each
institution aims at different competencies, according to its priorities, which are
associated with different approaches, needs, strategies, social and national priorities,
etc. Moreover, there are considerable differences between the policies, methods and
practices adopted for the enhancement and assessment of competencies.
Universities have been implementing policies whose target is either to enhance and
assess or solely to enhance competencies. Such policies include: writing-intensive
courses or „communication across the curriculum‟ in the USA; courses for the
enhancement of generic competencies/skills (e.g. communication) within general
education curricula of US colleges; e-portfolios with free access for any interested
party; assessment surveys for competencies acquired during university studies,
highlighting the nation-wide annual survey for graduates in Australia GCE; curricula
combining theoretical teaching with work-based learning, implemented by certain
universities such as in Canada and USA, etc. At the same time, good practices applied
for enhancing knowledge and generic competencies/skills of students are being
applied, such as teamworking through jointly implemented projects (work team or
virtual work team), class work done in micro teams, conversation groups, field
assignments, portfolios, computer-based learning, peer tutoring of students, etc.
However, bibliography shows that there is no formal, commonly accepted method for
the assessment of competencies/skills. Therefore, certain researchers claim that the
tutor should assess the gradual progress of each student individually. In this case, of
course, many questions have been raised on whether teachers can actually carry out
this procedure, considering that they spend only few hours with the students.
According to Ferguson (2001), even at universities which have expanded their goals,
it is not certain that students with successful results in their courses have actually
acquired the competencies claimed by the universities. For this reason, Bath et al.
(2004) agree that it is advisable to use students‟ perceptions to capture the
achievements of education compared to traditional quantitative measurements.
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Engineering faculties as well as other faculties provide for the training of students in
the subjects of their courses. However, in traditionally organized universities such as
those in Greece, emphasis is placed mainly on the content of the courses, as evidenced
in the curriculum, and as a result the competencies developed by students cannot be
identified. Therefore, the primary goal is to translate each course or curriculum into
terms of competencies or learning outcomes and learning objectives, to adopt training
policies and practices and finally to assess the achievements of university studies.
International literature and practice has shown that this shift requires a different
approach to teaching and learning as well as to student assessment. Namely, students‟
competencies can be enhanced through student-centred learning methods, particularly
when teaching abandons the usual lecture practice and turns to the active involvement
of students in the learning process, and when assessment goes beyond formal
examinations (summative assessment) to include formative assessment which can
help enhance learning.
The main objective of the thesis is to develop, on the one part, an original
methodology for the assessment of generic competencies/skills of students and, on the
other part, an integrated framework for enhancing and assessing both knowledge and
generic competencies/skills. Such framework was used to redesign a traditional
undergraduate engineering course. The said course was taught for three years in both
traditional and pilot form, at the same time. Three out of five stages proposed in this
framework refer to learning objectives, teaching and assessment, and are based on the
principles of „constructive alignment‟ of Biggs (2003). Moreover, two stages were
added for designing purposes: feedback from/to the teacher and testing of course
design. Therefore, redesigning is divided in the following stages: learning objectives,
teaching, assessment, feedback and testing.
Transit from a traditionally taught course to a redesigned course required the addition
of a preliminary stage of preparation for the teacher, which is not mandatory for
courses already designed with a focus on competency enhancement.
In particular, it is proposed to link the teacher‟s learning objectives to the learning
outcomes specified by each university by breaking down the course into three
components: (a) disciplinary content; (b) disciplinary competencies/skills or practical
competencies/skills; and (c) generic competencies/skills. This is an adaption of the
course decomposition into five components proposed by Bennett et al. (2000), for the
needs of adapting the present approach to the Greek tertiary education context. Our
proposal consists in reformulating the teacher‟s goals on a competency basis in a
flexible manner, to allow for linking between objectives and any learning outcomes
(competencies) as may be determined by a faculty, school or university. At this stage,
due to lack of a specific framework of learning outcomes, we borrowed those
suggested by ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology.

ix

In addition, with the aim to enhance knowledge and competencies, it was attempted to
abandon the usual practice of lecturing and to considerably reduce the interference of
the researcher (acting as teacher), by using techniques for supporting the involvement,
practical training and interaction of students inside and outside the classroom. Finally,
a series of (mandatory and supplementary) measures are proposed at the assessment
and feedback stage for the needs of enhancing and assessing knowledge and
competencies/skills. Many of the measures proposed are treated as multi-criteria or
multivariate issues. This approach allows for flexibility and adaptation to the specific
interests of each teacher, faculty or school.
The mandatory measures proposed at the assessment stage are tests of the
performance and improvement of generic competencies/skills. In particular, it is
proposed to statistically test students‟ performance in disciplinary content and
practical skills related to the course. It is also proposed to apply a multi-criteria
methodology for indirect self-evaluation of students‟ generic competencies/skills at
semester start and end, combined with statistical testing. Statistical and multi-criteria
techniques aim at testing the initial level of students‟ generic competencies/skills,
which is reexamined at semester end, namely once the students have had the
experience of practical training during a course. Comparison of the two levels helps
establish whether the generic competencies/skills of students have improved,
remained invariable or deteriorated, according to their own view of themselves. At the
same time, the initial level is tested in order to highlight the students‟ weaknesses or
strengths. The methodology provides a number of quantitative indices for the
dimensions-criteria incorporated in the course by the teacher, which can help
determine the change in the level of generic competencies/skills, the change in the
importance of generic competencies/skills and the contribution of a course in the
learning outcomes of a faculty/school.
Furthermore, the course designing process includes a series of additional measures at
assessment and feedback stages. More specifically, it involves peer-assessment, an
educationally-beneficial assessment process. Peer-assessment is used in written and
oral assignments, where students assess the work of their fellow students. The
analysis of assessments through the use of multi-criteria techniques and clustering
techniques results in the grouping of differently or similarly thinking
assessors/students. Such results reveal the attitudes of students – in terms of the
aspects examined – which may support the teacher‟s goals, namely to enhance
specific generic competencies/skills through the course. It is also proposed to carry
out a survey on the preference of educational techniques employed, to be used as
feedback to the teacher. This topic is structured as a service provided (course), where
students act as recipients/customers of this service. Therefore, it is proposed to use an
approach based on a multivariate analysis, in particular the conjoint analysis. The
results of the analysis point to the educational techniques which are most preferred by
students for enhancing their generic competencies/skills.
x

The success of redesigning depends on testing on the basis of three components: a.
students‟ performance (disciplinary content, practical skills); b. improvement of their
generic competencies/skills; and c. their satisfaction with participating in the course.
If test results are positive, then the teacher has achieved his/her goals and designing is
considered to have been successful.
The proposed approach has two key advantages: firstly, the redesigning of all
components of a course that aims at the enhancement of competencies, and secondly
it can be adapted to any context.

xi
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Κεθάιαην 1

Δηζαγσγή

1 Δηζαγσγή
Learning is not just a part of school work, it is a part of life, whether it be with my friends, at a job, or a volunteer
position, I am always learning something (Rebecca Morrison, ISS*4320: Transition from School to Work, Fall
2002, University of Guelph).

ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο είλαη επξέσο απνδεθηφ, φπσο ηζρπξίδεηαη ν Moreno
(2007), φηη κηα ζεηξά απφ λέεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο
ηφζν γηα ηα άηνκα φζν θαη γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ρψξαο ζηνλ 21ν αηψλα.
ην πιαίζην απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, ηφζν ε δεπηεξνβάζκηα αιιά θπξίσο ε
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αληηκεησπίδνπλ λέεο πξνθιήζεηο πξνθεηκέλνπ λα
αλαπηχμνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε έκθαζε αθελφο ζηελ εμεηδηθεπκέλε
επηζηεκνληθή γλψζε θαη αθεηέξνπ ζηελ αλάπηπμε γεληθφηεξσλ ηθαλνηήησλ θαη
δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Χο γεληθνχ ηχπνπ ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο
ζεσξνχληαη ε επίιπζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ, ε εξγαζία ζε νκάδα, ε δπλαηφηεηα
λα γλσξίδεη θάπνηνο πψο λα καζαίλεη, ε δηαρείξηζε ηεο πνιππινθφηεηαο, ε ζεηηθή
αληαπφθξηζε ζηελ αιιαγή, ε ζπκβνιή ζηελ θαηλνηνκία, ε απνδνηηθή επηθνηλσλία ζε
έλα πιήζνο απφ πεξηβάιινληα, θιπ. Σέηνηεο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο αλαθέξνληαη σο
γεληθέο, ζε αληίζεζε κε ηηο επαγγεικαηηθέο ή ηερληθέο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο πνπ παξέρεη ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε νη νπνίεο είλαη εμεηδηθεπκέλεο.
εκαληηθή ζπληζηψζα ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ λέσλ ή επαλαζρεδηαζκνχ
ππαξρφλησλ αθαδεκατθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ησλ
επαγγεικαηηθψλ θαη γεληθφηεξσλ ηθαλνηήησλ πνπ νη θνηηεηέο ζα απνθηήζνπλ θαηά
ηε δηάξθεηα θνίηεζεο. Αλ θαη θαίλεηαη λα ππάξρεη δηεζλψο κηα γεληθφηεξε ζπκθσλία
ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ζηε βάζε
ηθαλνηήησλ (competency-based curricula), εληνχηνηο πνιιά δεηήκαηα είλαη ππφ
ζπδήηεζε. Μεηαμχ απηψλ ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ν νξγαληζκφο Cedefop (European
Centre for the Development of Vocational Training) δηαπηζηψλεη (Cedefop 2010a, p.
25): „νη επθαηξίεο αλάπηπμεο ησλ γεληθώλ ηθαλνηήησλ είλαη ζπλήζσο ελζσκαησκέλεο
ζην πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ, αιιά ζπλήζσο δελ αμηνινγνύληαη θαη δελ
αλαθέξνληαη. Απνηειεζκαηηθέο θαη επέιηθηεο κέζνδνη κπνξνύλ (εάλ εθαξκνζηνύλ) λα
θάλνπλ ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πεξηζζόηεξν νξαηέο‟. Ζ δηαηξηβή απηή επηδηψθεη, κέζσ
ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο, λα ζπλδξάκεη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ψζηε νη κε
ηππηθέο
θαη
κε
πηζηνπνηεκέλεο
γλψζεηο
θαη
ηθαλφηεηεο
(γεληθέο
ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο) πνπ απνθηψληαη θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο λα απνηηκψληαη
ζε επίπεδν καζεκάησλ.
ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη αξρηθά νξηζκέλεο δπζθνιίεο, αζάθεηεο
θαη ηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο δελ
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πηζηνπνηνχληαη κέζσ ελφο βαζκνχ, πηπρίνπ, δηπιψκαηνο, θιπ. ηε ζπλέρεηα
παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ αζθνχλ πηέζεηο γηα αιιαγή ζηα παλεπηζηεκηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ψζηε λα εγθαηαιεηθζεί ην κνληέιν πνπ εζηηάδεη ζην
πεξηερόκελν ηεο κάζεζεο θαη λα πηνζεηεζεί ην κνληέιν ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ.
Δηδηθφηεξα, ιφγσ ηεο εζηίαζεο ηεο δηαηξηβήο ζηηο κε ηππηθέο θαη κε πηζηνπνηεκέλεο
γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ γηα ην
δήηεκα ηεο δηεχξπλζεο ησλ ζηφρσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηε θαηεχζπλζε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ θαη πψο απηνί αληηιακβάλνληαη ηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο ησλ θνηηεηψλ. Σν
θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχλνςε ησλ εξεπλεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ πεδίν θαη ηελ παξνπζίαζε ζε αδξέο
γξακκέο ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζην ππφινηπν ηεο δηαηξηβήο.
1.1

Αλάπηπμε γεληθψλ ηθαλνηήησλ ζην πεξηβάιινλ θνίηεζεο

Παξαδνζηαθά ε ηξηηνβάζκηα αλψηαηε εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε
εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ/επαγγεικαηηθψλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ην πηπρίν ή ην δίπισκα. Ζ
αλάπηπμε άιισλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ, φπσο πλεπκαηηθψλ, θνηλσληθψλ
θαη πξνζσπηθψλ ζεσξείηαη απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο θαη παλεπηζηεκηαθνχο σο έλα
„έμηξα‟ δψξν πνπ απνθηάηαη αθ‟ εαπηνχ παξάιιεια κε ηε θνίηεζε (Hare and Powrie,
1992). Χζηφζν, ε δηάθξηζε κεηαμχ επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πξαθηηθά έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη φηη νη ηειεπηαίεο
ζπλεζίδεηαη λα απνθηψληαη άηππα θαη ζησπεξά θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο (Bath et
al., 2004). Γειαδή, δελ είλαη εκθαλείο, νξαηέο θαη δηαθξηηέο θαη σο εθ ηνχηνπ αλ θαη
θαιιηεξγνχληαη σο έλα βαζκφ εληνχηνηο δελ ζπγθεληξψλνπλ ην εηδηθφηεξν
ελδηαθέξνλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ.
Παξφια απηά, αξθεηνί εξεπλεηέο ζήκεξα πηζηεχνπλ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα
ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο γλψζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηεο
αλάπηπμεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη κία
πξνζέγγηζε, ε νπνία λα απνηηκά ηα νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ
σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Assister, 1995).
Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ζε δηεζλέο επίπεδν παξαηεξείηαη απμεκέλν ελδηαθέξνλ
γηα ηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο είηε σο έλα δεηνχκελν ηεο θνίηεζεο ή/θαη σο
έλα δεηνχκελν ηεο απαζρφιεζεο. Σα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα είηε κε δηθέο ηνπο
πξσηνβνπιίεο ή κε πξσηνβνπιίεο πνπ εθπνξεχνληαη απφ εζληθέο, επξσπατθέο ή
δηεζλείο ηάζεηο θαη πνιηηηθέο επηδηψθνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξνπλ (Bath et al.,
2004). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αγνξά εξγαζίαο αλαδεηεί εξγαδφκελνπο πνπ
δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία αιιά
επίζεο θαη γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο, πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηάζεηο, ηα
νπνία δηαζθαιίδνπλ φηη απηνί κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ
ζέζεσλ εξγαζίαο ή/θαη φηη κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζε απηά πνπ νη εξγνδφηεο
αλαδεηνχλ.
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Αλ θαη δηεζλψο ηα Γξαθεία ηαδηνδξνκίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ δίλνπλ κεγάιε
έκθαζε ζηελ απαξίζκεζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ, ε
αλάπηπμε ή βειηίσζή ηνπο αληηκεησπίδεηαη ζπρλά σο έλα ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο
δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Με απηή ηε ινγηθή θαη ζχκθσλα κε ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή ε αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ
θνηηεηψλ ζπλδπάδεηαη κε ηα καζήκαηα θνίηεζεο.
Ζ ηάζε απηή νδήγεζε ρψξεο, φπσο ε Απζηξαιία, Νέα Εειαλδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην,
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Καλαδάο, Γεξκαλία, Γαιιία θιπ ζε ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο
αλακφξθσζεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ
‟90, κε ζηφρν κηα δηεπξπκέλε πξνζέγγηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κάζεζεο. Πνιιέο
απφ ηηο πξνζπάζεηεο αλακφξθσζεο έρνπλ σο αθεηεξία ηηο αλάγθεο πνπ
δηαηππψλνληαη απφ θνξείο εθηφο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη άιιεο ηηο αλάγθεο πνπ
δηαηππψλνπλ ηα ίδηα ηα παλεπηζηήκηα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα έληαμεο ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο
εθπαίδεπζεο απνηεινχλ νη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ
δηαηππσζεί απφ θξαηηθνχο θνξείο έξεπλαο, εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο θαη έρνπλ
βξεη εθαξκνγή ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θπξίσο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ
Απζηξαιία. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε 60 παλεπηζηεκίσλ ηελ πεξίνδν
1990-95 ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο απφ ηελ πξσηνβνπιία „Enterprise in Higher
Education
ΔΖΔ‟
(βι.
https://www.education.gov.uk/publications/RSG/
Researchandenterprise/Page1/RB117). Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο
ΔΖΔ ήηαλ ε πξνεηνηκαζία ησλ απνθνίησλ γηα ηε κεηάβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
ζπλδένληαο ηα επηηεχγκαηα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο αλάγθεο ησλ
νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία θξίλεηαη σο θαηαιπηηθή
γηα ηηο αιιαγέο ζηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζχκθσλα
κε ηνπο Bloy and Williams (2000).
Βεβαίσο, αξθεηέο είλαη θαη νη πξνζπάζεηεο δηεχξπλζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ
κέζσ κεκνλσκέλσλ πξσηνβνπιηψλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ πνπ αλεμαξηήησο
ηνπ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο ηνπο, πηνζεηνχλ παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ
επηθαλείο ζεσξεηηθνί ηεο παηδαγσγηθήο, δηδαθηηθήο, θνηλσληνινγίαο θαη
εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο έρνπλ πξνηείλεη. Δηδηθφηεξα, κεγάιε έκθαζε δίδεηαη ηα
ηειεπηαία ρξφληα ηδηαίηεξα ζηνλ ηξφπν θαη ηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο ησλ κεραληθψλ
ζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηδηψθεη παξάιιεια κε ηελ επηζηεκνληθή
εμεηδίθεπζε, ηελ απφθηεζε επξχηεξσλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ σο απφθνηηνη
ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ γηα ην ζχλζεην ξφιν πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ.
Ζ πξνζπάζεηα απηή ησλ θπβεξλήζεσλ ή ησλ παλεπηζηεκίσλ ή ησλ κεκνλσκέλσλ
πξσηνβνπιηψλ εζηηάδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζεκεξηλψλ θνηηεηψλ θαη ζχληνκα
απνθνίησλ θαη εξγαδνκέλσλ. Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο πνπ
πξνυπνζέηεη έλα θαιά δνκεκέλν πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ έρεη ηεζεί
δηεζλψο ππφ επαλεμέηαζε. Αξθεί έλα θαιφ πηπρίν γηα λα κπνξνχλ νη κειινληηθνί
απφθνηηνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο; Πνιινί είλαη νη
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επαγγεικαηηθνί θνξείο, εξγνδφηεο θαη εξεπλεηέο πνπ δηαηππψλνπλ ηελ αλάγθε φρη
κφλν γηα θαιά θαηαξηηζκέλνπο απφθνηηνπο, αιιά γηα ζηειέρε κε δπλαηφηεηεο
επηθνηλσλίαο, εξγαζίαο ζε νκαδηθφ πεξηβάιινλ, εγεζίαο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ,
νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο, θιπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζρφιην ησλ Collins and
Halversont (2010) πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή ζηελ κεηάβηνκεραληθή επνρή σο απηή πνπ ζηφρεπε ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη
ζηελ εθπαίδεπζε ζε επηζηεκνληθά πεδία ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή
ηνπ ζήκεξα ζηελ ςεθηαθή επνρή, φπνπ ην ελδηαθέξνλ ζα πξέπεη λα ζηξαθεί ζηηο
γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο, φπσο ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε επηθνηλσλία κέζσ
δηαθνξεηηθψλ κέζσλ, ε εχξεζε πεγψλ πιεξνθνξίαο θαη ε κάζεζε κέζσ απηψλ.
Γειαδή, ζηε ζχγρξνλε ςεθηαθή επνρή ηεο πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο νη απφθνηηνη
πέξαλ απφ ηηο γλψζεηο, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε ζα πξέπεη λα
δηαζέηνπλ εθείλεο ηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο, ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά
θαη γλσξίζκαηα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνιπζχλζεηεο
αλάγθεο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. Σαπηφρξνλα, ζρεηηδφκελα ζέκαηα κε ηελ
αλάγθε αλακφξθσζεο ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ ηίζεληαη ζηε
δηεζλή αηδέληα είλαη ηφζν ε αλάγθε αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζεκεξηλψλ
θνηηεηψλ θαη απξηαλψλ εξγαδνκέλσλ λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα επηθαηξνπνίεζεο ησλ
γλψζεσλ ηνπο κεηά ηελ απνθνίηεζε (εθπαίδεπζεο δηα βίνπ) φζν θαη ε δηαζθάιηζε
πνηφηεηαο ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε.
Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηηο κε πηζηνπνηεκέλεο θαη ελ πνιινίο „ζησπεξέο‟
εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ή γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο
θνίηεζεο, φπσο ζα αλαθέξνληαη απφ εδψ θαη ζην εμήο ζην παξφλ θείκελν1. Βαζηθφ
εξψηεκα κεηαμχ άιισλ είλαη εάλ πξσηίζησο ππάξρεη έλαο ηππηθά απνδεθηφο θαη
δεπηεξεπφλησο εληαίνο ηξφπνο εθηίκεζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ θαηά
ηε δηάξθεηα θνίηεζεο; Ζ απάληεζε είλαη φρη. Κάζε πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ζηηο ρψξεο πνπ πξσηνζηαηνχλ δηεζλψο ζηελ έξεπλα
γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε εδξάδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο,
πξνζεγγίζεηο, αλάγθεο, ζηξαηεγηθέο, ζηφρνπο, δπλαηφηεηεο, απαηηήζεηο,
παλεπηζηεκηαθέο δνκέο, θνηλσληθέο θαη εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο, θιπ. Ζ παξνπζίαζε
ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ απνηίκεζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ
παξνπζηάδεηαη εθηελψο ζην Κεθάιαην 4.
Χο εθ ηνχηνπ, ην αξρηθφ δεηνχκελν αλαδηακνξθψλεηαη σο έλα δήηεκα πνπ
ζπλίζηαηαη απφ επηκέξνπο ζέκαηα, φπσο ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο έληαμεο ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ζηα ελδηαθέξνληα ελφο παλεπηζηεκίνπ, ηε
ζηξαηεγηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο έληαμήο ηνπο θαη ηέινο ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.
1

εκεηψλεηαη φηη αλ θαη ε έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε δεμηφηεηα δελ είλαη ηαπηφζεκε, φπσο

4

Κεθάιαην 1

Δηζαγσγή

Παξά ηηο δηεζλψο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ελζσκάησζεο είηε εθηφο ή εληφο ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, επηθξαηνχζα ηάζε είλαη ε δεχηεξε (βι. Παξάγξαθν 1.4) κε
ζπλέπεηα ε βειηίσζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ λα δηέξρεηαη κέζσ ησλ καζεκάησλ
θνίηεζεο. Δπνκέλσο, ην εξψηεκα εάλ νη γεληθέο ηθαλφηεηεο ζα πξέπεη λα
αληηκεησπηζηνχλ „ρσξηζηά‟ σο ζπκπιεξσκαηηθή ελέξγεηα θαη δξάζε ησλ
παλεπηζηεκίσλ, αζχλδεηα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζηαδηαθά εγθαηαιείπεηαη. ‟
απηή ηελ πεξίπησζε, αλ ηα καζήκαηα ιεηηνπξγνχλ σο ην όρεκα βειηίσζεο ησλ
δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, ηφηε ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη
κάζεζεο δελ κπνξεί λα ππεξεηήζεη απηφ ηνλ ζηφρν θαη πξνθαλψο πξέπεη λα
επαλαπξνζδηνξηζηεί. Δπνκέλσο, σο έλα θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ αλάπηπμε ή/θαη
βειηίσζε ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ αλαδεηθλχεηαη ν ηξφπνο
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο πνπ ζέιεη ηνλ
θνηηεηή παζεηηθφ αθξναηή θξηηηθάξεηαη αξλεηηθά θαη άιινη ηξφπνη δηδαζθαιίαο
πηνζεηνχληαη πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηνλ θνηηεηή θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, σο
ε βέιηηζηε πξαθηηθή πνπ ελδπλακψλεη ηφζν ην γλσζηαθφ επίπεδν φζν θαη ηηο
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ θνηηεηή.
Παξάιιεια, ζην πιαίζην επαλεμέηαζεο ησλ ζηφρσλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο
εθπαίδεπζεο αλαζεσξνχληαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηελ θαηεχζπλζε δηαηχπσζεο
ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (βι. Κεθάιαην 4). Γειαδή, αλαδηαηππψλνληαη ηα
κέρξη ζήκεξα πξνγξάκκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζην πεξηερόκελν ηεο κάζεζεο δίδνληαο
έκθαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, απηά δειαδή πνπ ζα είλαη
ηθαλφο λα „θάλεη‟ ν θνηηεηήο ή κειινληηθά ν απφθνηηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο
καζεζηαθήο ελφηεηαο (πξνγξάκκαηνο ή καζήκαηνο). Ζ έκθαζε ζην πεξηερφκελν ησλ
καζεκάησλ δελ κπνξεί λα ππεξεηήζεη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ απνθνίησλ πνπ
θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζεκεξηλέο πξνθιήζεηο κηαο θνηλσλίαο πνπ
βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία θαη επηθνηλσλία, ζηε γλψζε, ηερλνινγία,
δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκία, ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο,
ζηα ςεθηαθά κέζα θαη δίθηπα, ζηελ δεκηνπξγηθή αλάιπζε, ζχλζεζε θαη επίιπζε
ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ, ζηελ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θιπ.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζρφιην ηνπ James Duderstadt (2007), θαζεγεηή θαη επίηηκνπ
πξνέδξνπ ηνπ University of Michigan ζηελ έθζεζή ηνπ γηα ηηο ζπνπδέο Μεραληθψλ
γηα ηνλ 21ν αηψλα ζηηο ΖΠΑ, πνπ αλαθέξεη φηη „δηθαίσο νξηζκέλνη αλεζπρνύλ όηαλ
πξνζπαζνύκε λα εθπαηδεύζνκε ηνπο κεραληθνύο ηνπ 21νπ αηώλα κε έλα πξόγξακκα
ζπνπδώλ ηνπ 20νπ αηώλα ζε ηδξύκαηα ηνπ 19νπ αηώλα‟. Ζ αλάγθε έκθαζεο ζηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα είηε σο κηα εζσηεξηθή πξσηνβνπιία ησλ παλεπηζηεκίσλ ή
σο κηα εμσηεξηθά νξηδφκελε δηαδηθαζία, φπσο ζηελ πεξίπησζε πηζηνπνίεζεο ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ πξνγξακκάησλ κεραληθψλ ζηηο ΖΠΑ απφ ηνλ θνξέα ABET, ν
νπνίνο έρεη νξίζεη ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, έρεη επεξεάζεη ξηδηθά ηηο
δηαηππψζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζχγρξνλσλ ηδξπκάησλ (βι. αλαιπηηθφηεξε
παξνπζίαζε ζηελ Παξάγξαθν 4.5).
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Δπίζεο, πνιιά είλαη ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ζην πεξηβάιινλ
θνίηεζεο. Έλα πξψην δήηεκα γηα ηνλ εξεπλεηή ή ηνλ αλαγλψζηε ζρεηηθψλ εξγαζηψλ
θαη πξνζπαζεηψλ πνπ ζπληεινχληαη δηεζλψο είλαη ε απνπζία εληαίαο νξνινγίαο απφ
ρψξα ζε ρψξα θαη πνιιέο θνξέο θαη απφ ίδξπκα ζε ίδξπκα (πεξί νξνινγίαο βι.
Κεθάιαην 2). Δηδηθφηεξα, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη πιήζνο αλαθνξψλ γηα
γεληθέο δεμηφηεηεο / ηθαλφηεηεο ή κεηαβηβάζηκεο δεμηφηεηεο ή γεληθά ραξαθηεξηζηηθά
απνθνίησλ ή αθφκε πξνζσπηθψλ/δηαπξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ή
κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε
νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο γεληθφηεξεο απηέο
ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο πνπ απνθηψληαη θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο δελ είλαη εληαία.
Αθφκε θαη ν ίδηνο φξνο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν απφ
ίδξπκα ζε ίδξπκα.
ηελ πξναλαθεξφκελε δπζθνιία πξνζηίζεηαη θαη ε πξνηίκεζε ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ
γηα ρξήζε δηαθνξεηηθψλ φξσλ κε ζπλψλπκε ή ζρεδφλ ζπλψλπκε έλλνηα αιιά θαη απφ
ηελ κεξηά ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ θαηαξηίδνπλ θαηαιφγνπο γεληθψλ
δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ, νη νπνίνη αληαλαθινχλ ηα εηδηθφηεξα ελδηαθέξνληά ηνπο.
Γειαδή, δελ ππάξρεη θνηλφο ηφπνο ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη σο εθ
ηνχηνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη πιήζνο δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ζρεηηθψλ
θαηαιφγσλ θαη εζηίαζεο ησλ ηδξπκάησλ αλά πεξίπησζε. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
αλαθνξά ηεο Mason (2010) ζην έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Δλίζρπζεο ηεο Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο ηεο θσηίαο „έλα ζαθέο, ζπκθσλεκέλν ζύλνιν δεμηνηήησλ πνπ νη
θνηηεηέο ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ απιά δελ ππάξρεη. Απηό
δελ είλαη κόλν αιήζεηα αιιά επίζεο θαη επηζπκεηό‟. Παξαδείγκαηα νκαδνπνηήζεσλ
παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 2.
Παξάιιεια έλα άιιν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη, σο ζπλέπεηα ηεο ζηξνθήο πξνο ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε βάζε ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, αθνξά ηελ θξηηηθή πνπ
αζθείηαη ζηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Γειαδή, πξνηείλνληαη
θαη θαηά πεξίπησζε πηνζεηνχληαη πξαθηηθέο ιηγφηεξν δαζθαιν-θεληξηθέο, νη νπνίεο
αμηνινγνχληαη σο επσθειέζηεξεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα, νη θνηηεηνθεληξηθέο πξαθηηθέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο επηζηξαηεχνληαη γηα λα εληζρχζνπλ
ηφζν ην γλσζηαθφ επίπεδν φζν θαη ηε βειηίσζε ησλ γεληθφηεξσλ
δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ. χκθσλα κε ηνπο de la Harpe et al. (2006), ε
ελζσκάησζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, θπξίσο
πξνυπνζέηεη απφ ηνπο δηδάζθνληεο λα πξνζαξκφδνληαη φπνπ ρξεηάδεηαη θαη λα
κεηαηνπίδνπλ ηελ έκθαζε απφ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηδαζθαιίαο θαη απφ ηε δαζθαιν-θεληξηθή πξνζέγγηζε πξνο ηε θνηηεην-θεληξηθή
θαζψο επίζεο λα ελαξκνλίδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηηο καζεζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο.
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Γεληθφηεξα, νη ελέξγεηεο ησλ παλεπηζηεκίσλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε ηέζζεξηο
πεξηπηψζεηο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ρήκα 1.1, έρνληαο σο αλαθνξά ην πξφγξακκα
ζπνπδψλ (κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ή έμσ απφ απηφ).

ΓΔΝΙΚΔ
ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ

πσο

ΓΙΑ ΜΔΟΤ ΣΗ
ΦΟΙΣΗΗ

ΜΔΩ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
(δηεχξπλζε εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΔ ΣΗ
ΦΟΙΣΗΗ

ΜΔΩ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΩΝ
ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΩΝ
ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΓΙΑ ΜΔΟΤ &
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

ΜΔΩ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ
ΓΡΑΦΔΙΩΝ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΑΤΣΟΝΟΜΗ
ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

ΜΕΩ ΕΙΔΙΚΑ ΥΕΔΙΑΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ-ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΤΝΗΘΩ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΦΟΙΣΗΗ

ρήκα 1.1 Πνιηηηθέο αλάπηπμεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ ζην πεξηβάιινλ θνίηεζεο ζε ζρέζε κε
ην πξφγξακκα ζπνπδψλ παλεπηζηεκίσλ

Ο δηαρσξηζκφο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ αθνξά ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο (ελίζρπζεο,
βειηίσζεο) ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο, σο εμήο:
α. Γηακέζνπ ηεο θνίηεζεο κε ηελ έλλνηα ησλ ζπληνληζκέλσλ θαη εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ
ελεξγεηψλ ησλ δηδαζθφλησλ κέζσ ησλ καζεκάησλ ηνπο (ζπλήζσο κέζσ
αλακφξθσζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ή επαλαζρεδίαζεο ησλ καζεζηαθψλ
ζηφρσλ ζε επίπεδν καζήκαηνο/σλ).
β. Παξάιιεια κε ηε θνίηεζε κέζσ ελεξγεηψλ „έμσ‟ απφ ην επίζεκν πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζπλήζσο κε δξάζεηο ησλ Γξαθείσλ ηαδηνδξνκίαο, ησλ Κέληξσλ Δλίζρπζεο
ηεο Γηδαζθαιίαο θαη Μάζεζεο, θιπ. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπλήζσο νη ελέξγεηεο
ησλ πξναλαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, γξαθείσλ-θέληξσλ-ηλζηηηνχησλ, έρνπλ κηα
πξνζέγγηζε νιηζηηθνχ ραξαθηήξα, δειαδή εζηηάδνπλ ζε παξνρή ππεξεζηψλ ζε
δεηήκαηα ζπνπδψλ, ζηαδηνδξνκίαο θαη πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο. Χζηφζν, νη
ελέξγεηεο θαη δξάζεηο απηέο δελ επεξεάδνπλ ηε ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.
γ. Μέζσ ζπλδπαζκνύ (δηακέζνπ θαη παξάιιεια κε ηε θνίηεζε) πνπ πεξηιακβάλεη ηε
δηεχξπλζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ (ή καζεκάησλ) θαη
ηαπηφρξνλα ελέξγεηεο ησλ γξαθείσλ-θέληξσλ-ηλζηηηνχησλ „έμσ‟ απφ ην επίζεκν
πξφγξακκα ζπνπδψλ. Οξηζκέλεο θνξέο νη πξνηάζεηο ησλ γξαθείσλ-θέληξσληλζηηηνχησλ επεξεάδνπλ ην επίζεκν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Υαξαθηεξηζηηθή ηέηνηα
πεξίπησζε απνηειεί ην Κέληξν Αξηζηείαο γηα ηε Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε (CETL)
ηνπ University of Bedfordshire (ηζηνζειίδα http://www.beds.ac.uk/bridgescetl) πνπ
κέζσ ησλ πξνηάζεσλ ηνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξφζθαηε αλακφξθσζε ησλ
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πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ην έηνο 2008. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ CETL
θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ εζηηάδεηαη ζηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θνηηεηψλ, ππφ
ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφρξνλεο αλάπηπμεο ζε πξνζσπηθφ, αθαδεκαηθφ θαη
επαγγεικαηηθφ επίπεδν (Atlay, Gaitan and Kumar, 2008).
δ. Μέζσ απηόλνκεο αληηκεηώπηζεο. Γειαδή, κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ θχθισλ
καζεκάησλ (ή ζεκηλαξίσλ) πνπ επηδηψθνπλ λα εληζρχζνπλ ηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο ησλ
θνηηεηψλ (πρ ρξήζεο ππνινγηζηψλ, βηβιηνζήθεο, πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ,
επηθνηλσλίαο, νκαδηθήο εξγαζίαο, θξηηηθήο ζθέςεο, μέλσλ γισζζψλ, θιπ) ζπλήζσο
ζηα πξψηα εμάκελα θνίηεζεο. πλήζσο (αιιά φρη πάληα) ηα καζήκαηα απηά
πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Δλδεηθηηθή πεξίπησζε ζην Kansas State
University (βι. Κεθάιαην 4, Παξάγξαθνο 4.3) απνηεινχλ ηα καζήκαηα γηα
πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο θαη ζχληαμε αλαθνξψλ εξγαζηεξίσλ. Σν δήηεκα απηφ
αλαπηχζζεηαη γεληθφηεξα ζε ζρέζε κε ηα καζήκαηα Γεληθήο Δθπαίδεπζεο ζην
Κεθάιαην 4, Παξάγξαθνο 4.6.2. Δληνχηνηο, ε ηάζε απηή εγθαηαιείπεηαη ζηαδηαθά αλ
θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνηέιεζε ην πξψην βήκα ελίζρπζεο ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ. πσο, γηα παξάδεηγκα, ν Watson (1997) ζπκθσλεί γηα ην University of
Durham, είλαη πξνηηκφηεξν λα θαηαξγεζεί ην κάζεκα αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ
πιεξνθνξηθήο θαη ε αλάπηπμε ησλ πξναλαθεξφκελσλ δεμηνηήησλ λα ελζσκαησζεί
ζηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. ηε θαηεχζπλζε απηή, απνκάθξπλζεο
απφ ηα απηφλνκα καζήκαηα, θηλείηαη θαη ε έθζεζε Skills Development in Higher
Education ηνπ Department for Education and Employment (DfEE) ζηελ Αγγιία ην
1998 (DfEE and CVCP, 1998). Χζηφζν, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηα παλεπηζηήκηα
ζην θνιιεγηαθφ επίπεδν πξνζθέξνπλ αληίζηνηρα καζήκαηα, ζηα νπνία πξέπεη λα
επηηχρεη ν θνηηεηήο.
εκεηψλεηαη φηη ε εζηίαζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνξά ηελ πεξίπησζε (α), δειαδή
ηελ ελίζρπζε (βειηίσζε ή αλάπηπμε) θαη εθηίκεζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ δηακέζνπ
ηεο θνίηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα ηάζε δηεζλψο, φπσο ηεθκεξηψλεηαη ζηελ
Παξάγξαθν 1.4. Αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ηεο αλακφξθσζεο ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ θαη παξνπζίαζε ζρεηηθψλ παξαδεηγκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην Κεθάιαην
4.
1.2

Οη γεληθφηεξεο πηέζεηο γηα ηε δηεχξπλζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζηφρσλ ησλ
παλεπηζηεκίσλ

ηα πεξηζζφηεξα παλεπηζηήκηα δηεζλψο ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα θπξηαξρεί ε ηάζε
είηε ζχλδεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα
απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο (πνιηηηθή δηακέζνπ ηεο θνίηεζεο) ή ε εθαξκνγή
πξσηνβνπιηψλ ησλ Γξαθείσλ ηαδηνδξνκίαο ελίζρπζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ
(πνιηηηθή παξάιιεια κε ηε θνίηεζε). Γειαδή, φζνλ αθνξά ηελ πξψηε πεξίπησζε
επηθξαηεί ε ηάζε δηεχξπλζεο ησλ παξαδνζηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη σο εθ
ηνχηνπ αλακφξθσζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηε βάζε ηθαλνηήησλ
(competency-based curricula), σο κηα δηαδηθαζία πνπ απνηππψλεη ηα απνηειέζκαηα
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ηεο θνίηεζεο ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή πξαθηηθή πνπ εζηηάδεη ζην
πεξηερόκελν ηεο κάζεζεο (χιε καζεκάησλ). Αλ θαη νη δηαηππψζεηο απηέο δελ είλαη
φκνηεο απφ παλεπηζηήκην ζε παλεπηζηήκην, εληνχηνηο αληαλαθινχλ θπξίσο ηελ
αλάγθε εμσηεξίθεπζεο ηνπιάρηζηνλ ζηνπο Οδεγνχο πνπδψλ φισλ απηψλ πνπ νη
θνηηεηέο ζα είλαη ηθαλνί „λα θάλνπλ ή λα αλαιάβνπλ‟ ζηελ κειινληηθή εξγαζία ηνπο
ζε ζρέζε πάληα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο ησλ παλεπηζηεκίσλ.
ηα πιαίζηα απηά κεγάιε έκθαζε έρεη δνζεί ζηε δηαηχπσζε ηφζν ησλ ηθαλνηήησλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμεηδίθεπζε θνίηεζεο φζν θαη ησλ γεληθφηεξσλ
δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ πνπ θαιιηεξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο θαη δελ
πηζηνπνηνχληαη.
χκθσλα κε ηνλ Handel (2003) θαη ηνπο Reiter-Palmon et al., (2006) ε ηαρχηεηα κε
ηελ νπνία νη νηθνλνκίεο γίλνληαη νινέλα θαη πην παγθνζκηνπνηεκέλεο θαζψο θαη πην
πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά έρεη σο απνηέιεζκα δνκηθέο αιιαγέο ηφζν ζηελ νξγάλσζε
ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. Οη αιιαγέο απηέο κε
ηελ ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηηο αλάγθεο ζε εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζηνλ ηχπν
επαγγεικαηηθνχ πξνθίι πνπ νη επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ.
Oη πξναλαθεξφκελνη εξεπλεηέο αιιά θαη αξθεηνί άιινη δηαπηζηψλνπλ φηη ε ηξέρνπζα
πξνζθνξά εξγαζίαο δνκείηαη γχξσ απφ πξνθίι θαη ιεηηνπξγίεο, πέξαλ ησλ
επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ γλψζεσλ πνπ απνδεηθλχνληαη απφ ηελ χπαξμε ελφο
πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ, θαη ηα νπνία πξνυπνζέηνπλ κηα ζεηξά ηθαλνηήησλ θαη
δπλαηνηήησλ πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. ην πιαίζην απηφ, έρεη
απνδεηρζεί φηη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη απφθνηηνη καζαίλνπλ λα θάλνπλ ηελ
εξγαζία ηνπο εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν θαη ηνλ ηχπν ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ
απνθηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηππηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο (Heijke et al., 2003). Γη‟
απηφ ην ιφγν πξνζδνθάηαη φηη ε αλψηαηε εθπαίδεπζε ζα παξάζρεη ζηνπο θνηηεηέο φρη
κφλν επαξθή επηζηεκνληθή ζεσξεηηθή-πξαθηηθή γλψζε αιιά θαη ηηο απαξαίηεηεο
γεληθέο ηθαλφηεηεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δνθηκαζίεο θαη
πξνθιήζεηο ηεο κειινληηθήο εξγαζίαο ηνπο.
πλνπηηθφηεξα, ν Cummings (1998) δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ε αλαδπφκελε
ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο ή ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα
δηαζέηνπλ νη απφθνηηνη ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο έρεη επεξεαζηεί ηνπιάρηζηνλ απφ
ηνπο ηξεηο παξαθάησ παξάγνληεο:




ηε δεκνθηιή άπνςε φηη ε εθπαίδεπζε είλαη κηα δηαδηθαζία δηα βίνπ
ηελ εζηίαζε ζηε ζρέζε κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ
ηελ αλάπηπμε κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ, σο ηκήκα ηεο πνξείαο γηα ηε
δηαζθάιηζε πνηφηεηαο.

χκθσλα κε ηνπο Leathwood and Phillips (2000), ε απμαλφκελε ζεκαζία πνπ
απνδίδεηαη ζηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο ή ζηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνθνίησλ
πξνθχπηεη σο ζπλέπεηα:
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ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ παλεπηζηεκίσλ
ηελ πνξεία πξνο ηε κέηξεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηέινο
ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ σο απφθνηηνη.

Σέινο, φπσο ηζρπξίδεηαη ν Rott (2005), ε ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο νδεγεί ζε αιιαγέο ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε
ζπλέπεηα νη αιιαγέο απηέο πνπ γίλνληαη έμσ απφ ηα παλεπηζηήκηα λα αληαλαθιψληαη
ζηε δνκή ησλ Δπξσπατθψλ Ηδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. Ο ίδηνο αλαθέξεη φηη
παξά ηνπο θξαγκνχο θαη ηηο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο, ε δηαδηθαζία κπνξεί λα
ζεσξείηαη ακεηάθιεηε, εθφζνλ έρεη ήδε αλαπηπρζεί ηφζν επξεία ξνή ζπληνληζκέλεο
δξάζεο. ηα πιαίζηα απηά, ν Rott δηαηππψλεη φηη ζα πξέπεη λα γίλεη βαζηθφ κέιεκα
ησλ ηδξπκάησλ ε ζχλδεζε ηνπ αθαδεκατθνχ έξγνπ ηνπ θνηηεηή κε ηελ πξννπηηθή
εθαξκνγήο ησλ θεθηεκέλσλ γλψζεσλ ζηελ άζθεζε ηνπ κειινληηθνχ ηνπ
επαγγέικαηνο, έηζη ψζηε λα βειηησζεί ηφζν ην επίπεδν ηεο αθαδεκατθήο κάζεζεο
φζν θαη ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο.
Δπνκέλσο, νη γεληθφηεξεο πηέζεηο αλακφξθσζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηελ
θαηεχζπλζε δηαηχπσζεο ησλ επηηεπγκάησλ ηεο κάζεζεο (επαγγεικαηηθψλ θαη
γεληθφηεξσλ) πξνέξρεηαη θπξίσο έμσ απφ ην πεξηβάιινλ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη
άκεζα ή έκκεζα επεξεάδεηαη απφ ηηο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο θαη πξνζθνξάο ηεο εξγαζίαο σο απνηέιεζκα νηθνλνκηθψλ,
ηερλνινγηθψλ θαη δνκηθψλ παξαγφλησλ θαη αιιαγψλ.
1.3

Δηδηθφηεξεο πηέζεηο γηα ηε δηεχξπλζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζηφρσλ ησλ
παλεπηζηεκίσλ

Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο εηδηθφηεξσλ αηηηψλ ή παξαγφλησλ πνπ αζθνχλ άκεζα
ή έκκεζα πηέζεηο γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ξφινπ ησλ παλεπηζηεκίσλ.
Απφ απηέο ηηο αηηίεο, άιιεο ηεθκεξηψλνπλ εηδηθφηεξα δεηήκαηα ηεο δηεχξπλζεο ησλ
ζηφρσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ απφ παηδαγσγηθή νπηηθή θαη άιιεο ηελ ελίζρπζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ-ηθαλνηήησλ (επαγγεικαηηθψλ θαη γεληθψλ) πνπ πξέπεη λα
δηαζέηνπλ νη απφθνηηνη. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αηηίεο απηέο αληαλαθινχλ ηελ
εζηίαζε ζηε ζρέζε εθπαίδεπζεο-απαζρφιεζεο. Δηδηθφηεξα:
Α. Σα ηκήκαηα θαη νη ζρνιέο θαινχληαη λα απνδεηθλχνπλ ηελ επνηθνδνκεηηθή
επζπγξάκκηζε (Biggs, 2003a,b) ησλ καζεζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ κε ηα επηηεχγκαηα ησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ θνηηεηψλ έηζη ψζηε απηά „λα αληαλαθινύλ
επξύηεξεο εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο θαη λα απνδεηθλύνπλ ηηο θύξηεο πλεπκαηηθέο θαη
ζπκπεξηθνξηθέο ηθαλόηεηεο πνπ έλα πξόγξακκα επηδηώθεη λα εκθπζήζεη ζηνπο θνηηεηέο‟
(AACSB, 2007, p.4).
Β. Ζ απαζρφιεζε ησλ απνθνίησλ απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα απφ ηα βαζηθά
ελδηαθέξνληα ηεο ζχγρξνλεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (Treleaven and Voola, 2008).
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Γ. Τπάξρεη κηα έληνλε ηάζε ακθηζβήηεζεο ηεο άπνςεο φηη κφλν νη επαγγεικαηηθνχ
ηχπνπ ζπνπδέο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ απαζρφιεζε θαη επηθξαηεί ε ηάζε
φηη φιεο νη ζπνπδέο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ απαζρφιεζε (Cranmer, 2006).
Γ. Ζ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ρσξίο πξννπηηθέο εξγαζίαο
απνηειεί κηα απηαπάηε ή πιάλε (Καξαζαββίδνπ, 2002).
Δ. Οη απφθνηηνη παλεπηζηεκίσλ ζα πξέπεη φρη κφλν λα δηαπξέπνπλ ζην αληηθείκελν
ησλ ζπνπδψλ ηνπο, αιιά θαη λα κάζνπλ ηνλ ηξφπν κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα κεηαθέξνπλ
ηηο γλψζεηο ηνπο ζε άιια γλσζηηθά πεδία θαη ηνκείο (Rott, 2005).
Σ. Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη νη γλψζεηο απφ ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ
είλαη επαξθείο απφ κφλεο ηνπο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ απνθνίησλ (AC Nielsen,
2000, Hager et al., 2002).
Ε. Καζψο νη γλψζεηο εμεηδίθεπζεο απαμηψλνληαη κε ην ρξφλν θαη πξέπεη ζπλερψο λα
αλαλεψλνληαη θαίλεηαη φηη ζε καθξνρξφλην επίπεδν νη απφθνηηνη ζηελ εξγαζία ηνπο
ζηεξίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ
δηαζέηνπλ σο άηνκα παξά ζηηο γλψζεηο ηνπο (Hager et al., 2002).
Ζ. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ θαη δηαρξνληθά απμαλφκελν ηκήκα ηεο νηθνλνκηθήο
απφδνζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κηζζνινγηθήο αληζφηεηαο αηφκσλ κε παξεκθεξή
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, νθείιεηαη ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη
κελ κε ηελ εθπαίδεπζε αιιά είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηηο γλσζηηθέο θαη ηερληθέο
ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ (Κηθίιηαο, 2006).
Θ. Ζ επηηπρία ησλ απνθνίησλ ζηελ εξγαζία ηνπο εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη ίδηνη δηαζέηνπλ παξά ην πηπρίν ηνπο (Harvey and Howard,
1999).
Η. Οξηζκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο „εξκελεύνπλ‟ ζε κεγάιν βαζκφ ηε κηζζνινγηθή
αληζφηεηα θαη απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο ησλ
αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Κηθίιηαο, 2006).
Κ. Οη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο (γξαπηφο θαη
πξνθνξηθφο ιφγνο) θαίλεηαη λα απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηελ
απαζρφιεζε (άξζξν κε ηίηιν „The challenges facing workers in the future‟, 1999).
Λ. Δθηελείο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζπλδένπλ ηελ απαζρφιεζε ησλ απνθνίησλ κε
ηελ αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη: Alexander, 2006,
Hoban et al., 2004, Kember and Leung, 2005).
Μ. Ζ δπζαξέζθεηα ησλ εθπξνζψπσλ ηεο εξγαζίαο γηα ην έιιεηκκα γεληθψλ
δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ απνθνίησλ νδήγεζε θάπνηα ζηηγκή θπβεξλήζεηο λα
ζπλδέζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ηελ εμέηαζε ησλ γεληθφηεξσλ
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ηθαλνηήησλ ησλ απνθνίησλ (πεξίπησζε Απζηξαιίαο ζχκθσλα κε McClymont et al.,
2005, Thompson, 2006).
Ν. Οη επηρεηξήζεηο παιαηφηεξα δηέζεηαλ πφξνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ
πξνθεηκέλνπ απηνί λα απνθηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο γεληθέο ηθαλφηεηεο (Georges, 1996),
σζηφζν νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο πξνζδνθνχλ απφ ηνπο απνθνίηνπο λα δηαζέηνπλ ηηο
αληίζηνηρεο ηθαλφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επηιέμνπλ γηα απαζρφιεζε (Ο‟Sullivan,
2000).
Ξ. Ζ ζεκαληηθφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη
απφθνηηνη αλαγλσξίδεηαη φρη κφλν απφ ηα παλεπηζηήκηα θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο
εξγαζίαο αιιά θαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
αιιά θαη απφ θνξείο πηζηνπνίεζεο, φπσο πξνθχπηεη παξαθάησ.
Ο. Φνξείο πηζηνπνίεζεο παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε
ηεο κάζεζεο θαη πξνζκέηξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.
Δλδεηθηηθά, γηα ηηο ζρνιέο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο νη θνξείο πηζηνπνίεζεο: (α)
Association to Advance Collegiate Schools of Business-AACSB, (β) European
Quality Improvement System-EQUIS, (γ) Community of European Management
Schools and International Companies-CEMS. Αληίζηνηρα, γηα ηηο ζρνιέο κεραληθψλ
νη θνξείο πηζηνπνίεζεο: (α) Accreditation Board for Engineering and TechnologyABET2 ζηηο ΖΠΑ, (β) Engineers Australia (Απζηξαιία), (γ) Institution of
Professional Engineers of New Zealand-IPENZ ζηε Νέα Εειαλδία.
1.4

Απφςεηο δηδαζθφλησλ γηα ηε δηεχξπλζε ησλ ζηφρσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ
ζηα πξναλαθεξφκελα πιαίζηα θαη δηεζλείο ηάζεηο

ην λέν ηνπίν πνπ έρεη δηακνξθσζεί δηεζλψο ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ζηελ αλψηαηε
εθπαίδεπζε ππάξρνπλ παλεπηζηεκηαθνί πνπ ζπκθσλνχλ θαη άιινη πνπ δηαθσλνχλ.
Δηδηθφηεξα, ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχεη θπξίσο δχν νπηηθέο ζην ζέκα ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη απφθνηηνη, σο εγθάξζηεο3 δεμηφηεηεο
πνπ αλαπηχζζνληαη δηακέζνπ ηεο θνίηεζεο ή παξάιιεια κε ηε θνίηεζε. Ζ κία
νπηηθή εθπνξεχεηαη απφ ην ελδηαθέξνλ γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κάζεζεο θαη
δηδαζθαιίαο κε έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή ξεηνξηθή ελψ ε δεχηεξε θπξίσο απφ ηελ
ηάζε αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή
ξεηνξηθή. Ζ κελ πξψηε είλαη κηα θπξίσο εθ ησλ έζσ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχλ ηα

2

Σα θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο ζρνιψλ κεραληθψλ ζχκθσλα κε ηνλ θνξέα ΑΒΔΣ παξνπζηάδνληαη ζην
Παξάξηεκα A, ελψ εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ
θνξέα ΑΒΔΣ γίλεηαη αλαθνξά ζην Κεθάιαην 4.
3

Οη γεληθφηεξεο δπλαηφηεηεο πνπ απνθηά έλαο θνηηεηήο ραξαθηεξίδνληαη θαη σο εγθάξζηεο κε ηελ
έλλνηα φηη δηαηξέρνπλ ζπλνιηθά ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο
ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε αληηθείκελα ζπνπδήο (καζήκαηα).
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παλεπηζηήκηα κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ελψ ε δεχηεξε είλαη κηα ζπλήζσο έμσ απφ
ηα παλεπηζηήκηα ζεψξεζε ηελ νπνία πηνζεηνχλ θαη εθαξκφδνπλ είηε πξναηξεηηθά ή
ππνρξεσηηθά (ζπλήζσο κε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε). ηελ πξψηε πεξίπησζε
ελδεηθηηθέο πξαθηηθέο απνηεινχλ ζηα παλεπηζηήκηα ησλ ΖΠΑ ηα πξνγξάκκαηα
„communication – across – the - curriculum‟, „writing – across – the - curriculum‟ θαη
„speaking – across – the - curriculum‟ (γηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, βι. Dannels
et al., 2009), θαζψο θαη δηεζλψο πιήζνο αηνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ παλεπηζηεκηαθψλ.
ηε δεχηεξε πεξίπησζε ελδεηθηηθέο πξαθηηθέο απνηεινχλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη
ηελ Απζηξαιία νη πξσηνβνπιίεο πνπ εθπνξεχνληαη θπξίσο απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο
φπσο ην „Department for Education and Skills‟ (DfES) θαη ην „Higher Educational
Council‟ (HEC), αληίζηνηρα.
Αλ θαη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία ελίζρπζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ
δηακέζνπ ή/θαη παξάιιεια κε ηε θνίηεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζρεηηθά πξφζθαηε,
νη πξσηνβνπιίεο ησλ παλεπηζηεκίσλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ είηε (α) ζε επίπεδν
παλεπηζηεκίνπ ή/θαη (β) ζε επίπεδν ζρνιήο ή/θαη (γ) ζε επίπεδν ηκήκαηνο ή/θαη (δ)
ζε επίπεδν καζεκάησλ (ρήκα 1.2). χκθσλα κε ηα παξαδείγκαηα ηνπ ρήκαηνο 1.2,
ηα University of Sydney θαη Columbia University (Mechanical Engineering Dep.)4
εθαξκφδνπλ αλακνξθσκέλα πξνγξάκκαηα ζηε βάζε ηθαλνηήησλ, ηα νπνία
δηαηξέρνπλ ζηελ α‟ πεξίπησζε φιν ην παλεπηζηήκην ελψ ζηε β‟ πεξίπησζε ην
ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. ε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε θηλείηαη ην Cambridge University5
πνπ επηθεληξψλεηαη ζε ελέξγεηεο „εμσ‟ απφ ην επίζεκν πξφγξακκα ζπνπδψλ κε
εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ αλαπηχζζεη θαη παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ. Έλα κίγκα
ησλ δχν πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ απνηεινχλ νη πξσηνβνπιίεο ηνπ Nottingham
University πνπ πηνζεηεί πνιηηηθέο ηφζν „κέζα‟ απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ (βι. γηα
Business School, Παξάγξαθνο 4.3) φζν θαη „εθηφο‟ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε
επίπεδν παλεπηζηεκίνπ κε ηελ απφδνζε ελφο εγγξάθνπ (βι. Nottingham Advantage
Award, Παξάγξαθνο 4.6.3), σο απνδεηθηηθνχ χπαξμεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ.

4

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ University of Sydney, βιέπε Κεθάιαην 4, Παξάγξαθν 4.4. Γηα ην Columbia
University, Mechanical Engineering Department, βιέπε ζχλδεζκν http://www.me.columbia.edu/
pages/academics/up/index.html.
5

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Cambridge University, βιέπε ζχλδεζκν www.skills.cam.ac.uk/postgrads/assess/.
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ΓΔΝΙΚΔ
ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ

πσο

ΓΙΑ ΜΔΟΤ ΣΗ
ΦΟΙΣΗΗ

ΜΔΩ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
(δηεχξπλζε παξαδνζηαθψλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ)

A. ε επίπεδν Παλεπηζηεκίνπ
Β. ε επίπεδν ρνιήο
Γ. ε επίπεδν Σκήκαηνο
Γ. ε επίπεδν καζήκαηνο/σλ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΔ
ΣΗ ΦΟΙΣΗΗ

ΜΔΩ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΩΝ
ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ, ΚΔΝΣΡΩΝ
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ & ΜΑΘΗΗ,
θιπ

A. ε επίπεδν Παλεπηζηεκίνπ

ΜΔΩ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ &
ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΩΝ
ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ, ΚΔΝΣΡΩΝ
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ & ΜΑΘΗΗ,
θιπ

A. ε επίπεδν Παλεπηζηεκίνπ
Β. ε επίπεδν ρνιήο
Γ. ε επίπεδν Σκήκαηνο
Γ. ε επίπεδν καζήκαηνο/σλ

ΓΙΑ ΜΔΟΤ &
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

-University of Sydney
(Δθαξκνγή A-Γ πεξίπησζεο)
-Columbia University,
Mechanical Engineering
Department (εθαξκνγή Γ
πεξίπησζεο)
Cambridge University
(Οινθιεξσκέλε πνιηηηθή
αλάπηπμεο δεμηνηήησλ &
ππνζηήξημε ζρεδηαζκνχ
πξνζσπηθήο αλάπηπμεο)

Nottingham University
(Δθαξκνγή Α πεξίπησζεο κέζσ
γξαθείνπ ζηαδηνδξνκίαο
‘Nottingham Advantage Award’ &
Δθαξκνγή Β-Γ πεξίπησζεο ζην
Nottingham Business School)

ρήκα 1.2 Σαμηλφκεζε πξσηνβνπιηψλ παλεπηζηεκίσλ

Γεληθφηεξα, νη ρψξεο πνπ πξσηνζηαηνχλ δηεζλψο ζηελ αλσηέξσ πξφθιεζε είλαη
θπξίσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Απζηξαιία θαζψο θαη νη ΖΠΑ κέζσ πηνζέηεζεο
(θξαηηθψλ) πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ηνπ δηεπξπκέλνπ ξφινπ ησλ παλεπηζηεκίσλ, ελψ ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία πνιιέο άιιεο ρψξεο ζηεξίδνληαη ζηελ εκπεηξία ησλ
πξναλαθεξφκελσλ ρσξψλ θαη ζηε βηβιηνγξαθία πνπ εθπνξεχεηαη απφ απηέο.
Παξάιιεια, θνξείο κε δηεζλή εκβέιεηα φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ν ΟΟΑ κε
αξθεηέο αλαθνξέο θαη επηκέξνπο πνιηηηθέο επηδηψθνπλ λα θαηαζηήζνπλ θνηλσλνχο
ηεο „αιιαγήο‟ ηνπ δηεπξπκέλνπ ξφινπ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηα θξάηε-κέιε
θαη ηελ θνηλσλία επξχηεξα.
Παξφια απηά νξηζκέλνη αθαδεκατθνί δελ ζπκκεξίδνληαη ηηο παξαπάλσ πξνθιήζεηο
θαη αληηκεησπίδνπλ κε ζθεπηηθηζκφ ην δηεπξπκέλν ξφιν ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ
εμσπαλεπηζηεκηαθνί θνξείο ηα εγθαινχλ φηη νθείινπλ λα αλαιάβνπλ. ηελ εξγαζία
ηνπ Zemsky (1997) ζπκππθλψλνληαη νη επηθπιάμεηο 130 εθπξνζψπσλ παλεπηζηεκίσλ
θαη θνιιεγίσλ ησλ ΖΠΑ, φπνπ ηα πεξηζζφηεξα ηδξχκαηα δελ απνδέρνληαη ηελ
πηνζέηεζε θηλήηξσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αλάγθεο πνπ δηαηππψλεη ε
αγνξά εξγαζίαο. ηελ εξγαζία ησλ Yates and Collins (2010) εθθξάδεηαη ε άπνςε φηη
ε αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, φπσο πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο ζηα
ζρνιηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη θαηά έλα κέξνο ζηα παλεπηζηήκηα ηεο Απζηξαιίαο
ηελ πεξίνδν 1975-2005, εγθαηέιεηςε ηελ έκθαζε ζηε γλψζε θαη απέδσζε έκθαζε
ζηελ δπλαηφηεηα ΄λα θάλεη ν εθπαηδεπόκελνο πξάγκαηα‟.
Δπίζεο, έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο έρεη αλαπηπρζεί δηεζλψο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν
απφθηεζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο. Γχν
ηάζεηο ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία:
1. ηεο παξάιιειεο απφθηεζήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο θαη
2. ηεο απφθηεζήο ηνπο δηακέζνπ ηεο θνίηεζεο.
χκθσλα κε ηελ πξψηε ηάζε νη δεμηφηεηεο ή ηθαλφηεηεο απνηεινχλ αληηθείκελν
εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ ή ζεκηλαξίσλ ή ελ γέλεη πξνζπαζεηψλ θπξίσο
ησλ Γξαθείσλ ηαδηνδξνκίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ „έμσ‟ απφ ην επίζεκν πξφγξακκα
ζπνπδψλ (Harvey, 1993, Drummond et al., 1998, Gash and Reardon, 1988) ελψ ε
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δεχηεξε ηάζε αθνξά ηελ ελζσκάησζε κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη πξαθηηθψλ ζηα
πιαίζηα ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (Boyatzis, Cowen and Kolb,
1995, Clanchy and Ballard, 1995, Kemp and Seagraves, 1995, Golding et al., 1996,
Oliver, 1998, Drury and Taylor, 1999). χκθσλα κε ηελ πξψηε ηάζε νη εξεπλεηέο
ηζρπξίδνληαη φηη ε αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ δελ απνηειεί
ζέκα ελδηαθέξνληνο ησλ δηδαζθφλησλ ή είλαη έμσ απφ ηα θαζήθνληά ηνπο ή φηη ζα
πξέπεη λα „ζπζηάζνπλ‟ ηνπο αθαδεκατθνχο ζηφρνπο γηα λα πεηχρνπλ ηελ αλάπηπμε
ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ. Αληηζέησο, νη ππεξαζπηζηέο ηεο δεχηεξεο
ηάζεο φζν θαη θξαηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ηζρπξίδνληαη γηα ην
αληίζεην, δειαδή ηελ αλάπηπμε θαη απνηίκεζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ
ζηα πιαίζηα ηνπ αθαδεκατθνχ πξνγξάκκαηνο (within the context of discipline
knowledge). Έλα απφ ηα επηρεηξήκαηα ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο δεχηεξεο άπνςεο θαη
επηθξαηνχζαο ζηα δηεζλή παλεπηζηεκηαθά δξψκελα είλαη ην γεγνλφο φηη δελ έρεη
λφεκα ε βειηίσζε γηα παξάδεηγκα ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ζε έλα
απνζηεηξσκέλν πεξηβάιινλ κε ζπζρεηηζκέλν κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο.
Πξνβιεκαηηζκνί εθθξάδνληαη, επίζεο, απφ ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο θαη γηα εηδηθφηεξα
δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο ησλ λέσλ απηψλ ζηφρσλ ζηα
παλεπηζηεκηαθά ελδηαθέξνληα, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ. Αο
ζεκεησζεί φηη εθηελέζηεξε αλαθνξά γηα νξηζκέλα απφ απηά ηα ζέκαηα γίλεηαη ζε
επφκελα θεθάιαηα. Δηδηθφηεξα, νη πξνβιεκαηηζκνί απηνί αθνξνχλ:








Πψο κπνξεί λα πεξηγξαθνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ νη γεληθέο
ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο, φηαλ γηα παξάδεηγκα νη ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ
πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη θνηηεηέο νξίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ
παλεπηζηήκην ζε παλεπηζηήκην (Cummings, 1998);
Με πνην ηξφπν κπνξνχλ λα αζθεζνχλ νη θνηηεηέο ζε απηέο ηηο
ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο φηαλ ε εθπαίδεπζε γηα ηελ απφθηεζή ηνπο δελ αξθεί.
Γελ αξθεί γηα παξάδεηγκα θάπνηνο λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα νδήγεζεο
γηα λα κάζεη λα νδεγεί. Πξνθαλψο ζα πξέπεη λα αζθεζεί ζε απηφ γηα λα
απνθηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα. Δπνκέλσο, πνηνη είλαη νη ηξφπνη πνπ
εληζρχνπλ ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο (Georges,
1996);
Με πνην ηξφπν κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ νη επξείεο πλεπκαηηθέο θαη άιιεο
γεληθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ηα παλεπηζηήκηα νξίδνπλ, έηζη ψζηε ε
απφδεημή ηνπο λα ιεηηνπξγεί επ‟ σθειεία ησλ θνηηεηψλ είηε ζηελ θνηλσληθή
ηνπο δσή ή ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο βίν ζην κέιινλ;
Δπηπιένλ, πψο κπνξνχλ ηα παλεπηζηήκηα λα παξάζρνπλ απνδείμεηο ηεο
αλάπηπμεο απηψλ ησλ γεληθφηεξσλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ φηαλ ε αγνξά
εξγαζίαο αλαδεηεί απνδείμεηο ησλ επηηεπγκάησλ θαη δπλαηνηήησλ θαη φρη ηελ
απιή επίδεημε ελφο βαζκνχ, φπσο γίλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ζηα
καζήκαηα (McCurry, 1996, Cummings and Ho, 1996);
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Καη ηέινο, πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο θαηαγξαθήο απηψλ ησλ
επηηεπγκάησλ, φηαλ νη κελ θνηηεηέο θαηαλννχλ θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηνπ
βαζκνχ, ε δε αγνξά εξγαζίαο αλαδεηεί απνδείμεηο (Cummings and Ho, 1996);
Δηδηθφηεξεο αληηιήςεηο παλεπηζηεκηαθψλ γηα ηηο γεληθέο
δεμηφηεηεο/ηθαλφηεηεο

1.5

Παξά ηελ εθηελή θηινινγία γηα ηηο γεληθέο ή βαζηθέο ή πξνζσπηθέο ή κεηαβηβάζηκεο
δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 ζε ρψξεο φπσο ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην, ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Απζηξαιία, εληνχηνηο ε αληίιεςε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ
γη‟ απηέο πνηθίιιεη. Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη νη δηδάζθνληεο αληηιακβάλνληαη κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ έλλνηα ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ θαη φηαλ
αλαθέξνληαη ζ‟ απηέο δελ ελλννχλ ην ίδην πξάγκα αθφκε θαη ζε παλεπηζηήκηα πνπ
ππάξρεη ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε γηα ην ζέκα απηφ. Σα
απνηειέζκαηα έξεπλαο ζην University of Sydney πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ
επηδηψθνπλ λα θσηίζνπλ ην ζέκα.
Δηδηθφηεξα, ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Simon Barrie (2006), σο ππεχζπλνο
ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηδαζθαιίαο θαη Μάζεζεο (Institute for Teaching and Learning) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ χδλευ, ζε 15 ζπλαδέιθνπο ηνπ θαζεγεηέο απφ φιεο ηηο ζρνιέο
ηνπ παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίνη είραλ εκπιαθεί ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα κε ηε ζρεδίαζε
ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, νκαδνπνίεζε ηηο αληηιήςεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζε
ζρέζε κε ηα Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Απνθνίησλ (φπσο είλαη ε νξνινγία ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ) ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, σο εμήο:




Πξνθαηαξθηηθή αληίιεςε - νξηζκέλνη παλεπηζηεκηαθνί αληηιακβάλνληαη ηα
Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Απνθνίησλ σο βαζηθέο πξνθαηαξθηηθέο ηθαλφηεηεο
ησλ θνηηεηψλ, ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ φηαλ εηζάγνληαη ζην παλεπηζηήκην θαη νη
νπνίεο ηνπο δηαζθαιίδνπλ κηα ειάρηζηε βάζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλνη δηδάζθνληεο
ππνζηεξίδνπλ φηη νη θνηηεηέο πνπ εηζάγνληαη ζην παλεπηζηήκην ζα πξέπεη λα
δηαζέηνπλ ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο αλάγλσζεο, ζχληαμεο θεηκέλσλ θαη
καζεκαηηθψλ θαζψο θαη δεμηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ρξήζεο ηεο
βηβιηνζήθεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη δεμηφηεηεο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο
παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο θαη αλάινγνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά
ησλ δηδαζθφλησλ.
Σπκπιεξσκαηηθή αληίιεςε - νξηζκέλνη παλεπηζηεκηαθνί αληηιακβάλνληαη ηα
Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Απνθνίησλ σο ρξήζηκν ζπκπιήξσκα ηεο
παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη δηδάζθνληεο αλ θαη
αληηιακβάλνληαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο, εληνχηνηο ζεσξνχλ φηη ε απφθηεζε
ησλ Γεληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ απνηειεί μερσξηζηφ θαη δεπηεξεχνλ
καζεζηαθφ απνηέιεζκα ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Γειαδή, αλ θαη
δηαθξηηφο θαη θαζνξηζκέλνο ν ξφινο ησλ δεμηνηήησλ ζην παλεπηζηήκην,
εληνχηνηο γίλεηαη αληηιεπηφο σο ζπκπιήξσκα ηεο εθπαίδεπζεο. ‟ απηή ηελ
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πεξίπησζε, αλ θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ δηδαζθφλησλ είλαη εκθαλήο, απηνί
αληηιακβάλνληαη ηηο γεληθέο δεμηφηεηεο σο έλα μερσξηζηφ καζεζηαθφ
απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε ηα ζεκαληηθφηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ
εθπνξεχνληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο ζπνπδέο.
Αληίιεςε κεηαζρεκαηηζκνύ – άιινη παλεπηζηεκηαθνί αληηιακβάλνληαη ηα
Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Απνθνίησλ σο βαζηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο
επηζηεκνληθήο γλψζεο ζε κε νηθεία πεξηβάιινληα. Οη δηδάζθνληεο ζ‟ απηή
ηελ πεξίπησζε αληηιακβάλνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηδίθεπζε ηεο θνίηεζεο σο ηαπηφρξνλα αλαπηπζζφκελα
κε ηα Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Απνθνίησλ. Γειαδή, νη δηδάζθνληεο
ππνζηεξίδνπλ φηη ε κάζεζε είλαη ζπλδεδεκέλε κε πξνζσπηθά
ραξαθηεξηζηηθά, λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο εθαξκνγήο. Απηέο νη
ηθαλφηεηεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζηελ εκπέδσζε ηεο γλψζεο πνπ
εθπνξεχεηαη απφ ηηο ζπνπδέο θαη ζηελ νπζία κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο ππάξρεη ηζρπξή ζχλδεζε. Αλ θαη ε αληίιεςε ησλ
δηδαζθφλησλ δηαρσξίδεη ηα ζεκαηηθά Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά απφ ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα, εληνχηνηο αλαγλσξίδεη φηη ππάξρεη κηα ακνηβαία
ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Παξφια απηά, νη ζεκαηηθέο γεληθέο ηθαλφηεηεο
ζεσξνχληαη σο αλαγθαίεο γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο
επηζηεκνληθήο γλψζεο ζε έλα πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ εθαξκνγήο. χκθσλα
κε απηή ηελ αληίιεςε ε εθαξκνγή ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο απφ ηε θνίηεζε
ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο έμσ απφ ηελ ηάμε δηδαζθαιίαο εμαξηάηαη απφ ηα
Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Απνθνίησλ.
Αληίιεςε ελδπλάκσζεο – άιινη παλεπηζηεκηαθνί αληηιακβάλνληαη ηα Γεληθά
Υαξαθηεξηζηηθά Απνθνίησλ σο δπλαηφηεηεο θαη θιίζεηο ησλ θνηηεηψλ, ηα
νπνία βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηεο θνίηεζεο. Σα Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά
εθφζνλ ππάξρνπλ ζπκβάινπλ ζηε κεηαηξνπή ηεο γλψζεο ηεο νπνίαο
απνηεινχλ ηκήκα ηεο, ππνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο θαη
νινθιεξψλνπλ ηα άηνκα. Γειαδή, ε επηθξαηνχζα αληίιεςε ζ‟ απηή ηελ
πεξίπησζε ζέιεη ηα Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά φρη σο αλεμάξηεηα ή παξάιιεια
καζεζηαθά απνηειέζκαηα (φπσο ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο) αιιά σο
ηθαλφηεηεο πνπ ελδπλακψλνπλ ηελ παλεπηζηεκηαθή κάζεζε θαη γλψζε.
Απηέο νη ηθαλφηεηεο αληηκεησπίδνληαη σο αλαπφζπαζηεο ηεο κάζεζεο.
Δπνκέλσο, ππάξρεη κηα εζσηεξηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ζεκαηηθψλ
Υαξαθηεξηζηηθψλ Απνθνίησλ θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο
γλψζεο. Σα Υαξαθηεξηζηηθά Απνθνίησλ δελ αληηκεησπίδνληαη σο έλα
δηαθξηηφ καζεζηαθφ απνηέιεζκα, αιιά σο ζπλαθφινπζν θαη ηκήκα ηεο
κάζεζεο. Γειαδή, απνηεινχλ έλα αλαπφζπαζην δξφκν θαηάθηεζεο ηεο
γλψζεο θαη ηνλ ππξήλα ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη κάζεζεο. χκθσλα κε
ηε ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε ηα Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Απνθνίησλ παξέρνπλ
έλα επαλαρξεζηκνπνηήζηκν πιαίζην κνξθνπνίεζεο θαη απφθηεζεο λέαο
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γλψζεο αθφκε θαη ζε πιαίζηα εθηφο ηεο θνίηεζεο. Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα ηα
Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά αληηκεησπίδνληαη σο ππεξβαίλνληα ηα φξηα ηεο
θνίηεζεο αλ θαη αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ θνίηεζεο.
1.6

Πξνηεηλφκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ζηφρνη ηεο δηαηξηβήο

ην πιαίζην ησλ πξναλαθεξφκελσλ δπζθνιηψλ, αζαθεηψλ αιιά θαη ησλ
πξσηνβνπιηψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, παλεπηζηεκίσλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ,
πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ είηε
„έμσ‟ απφ ην επίζεκν πξφγξακκα ζπνπδψλ ή δηακέζνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
εκείο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξακε επηιέγνκε ην δεχηεξν ηξφπν. Ο βαζηθφο
ζηφρνο ηεο δηαηξηβήο είλαη λα αλαπηχμεη κηα κεζνδνινγία γηα ηελ εθηίκεζε ησλ κε
ηππηθψλ θαη κε πηζηνπνηεκέλσλ γλψζεσλ πνπ απνθηψληαη απφ πξνγξάκκαηα
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη αλαθέξεηαη
ζηελ αλάπηπμε θαη εθηίκεζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ δηακέζνπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ή νπζηαζηηθά κέζσ ησλ καζεκάησλ θνίηεζεο. Γειαδή, ην
όρεκα ελίζρπζεο θαη απνηίκεζεο είλαη ην κάζεκα. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε
επαλαζρεδίαζε ησλ καζεκάησλ κε γλψκνλα ηελ ελζσκάησζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
αλάπηπμε θαη εθηίκεζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ. ηελ
πξνζπάζεηά καο απηή ζπλδπάδνκε ζεσξεηηθά ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο
πεξηνρέο θπξίσο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο θαη ηαπηφρξνλα
αλαιχνκε έλα πιήζνο ζεκάησλ πνπ άκεζα ή έκκεζα ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα απηφ.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ βαζηθφο ζηφρνο, αλαηξέμακε ζηε
βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή ησλ παλεπηζηεκίσλ δηεζλψο γηα ην δήηεκα ησλ γλψζεσλ
θαη ηθαλνηήησλ πνπ απνθηψληαη άηππα θαη δελ πηζηνπνηνχληαη κέζσ ησλ δηπισκάησλ
θαη πηπρίσλ. πλδέζακε ηελ απνηίκεζε ησλ γεληθψλ απηψλ ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ
κε ηηο ελέξγεηεο ησλ παλεπηζηεκίσλ, είηε κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ή „έμσ‟
απφ απηά. Σεθκεξηψζακε φηη ε αλάπηπμε θαη εθηίκεζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλδεμηνηήησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηβάιινληα κε αλάινγε επαηζζεηνπνίεζε θαη
ππνζηήξημε θαη θπξίσο κέζσ ηεο ζρεδίαζεο καζεκάησλ ζηε βάζε ηθαλνηήησλ ζε
αληίζεζε κε ηε δηθή καο πεξίπησζε πνπ ε εξεπλήηξηα κε πξσηνβνπιία ηεο ζα πξέπεη
λα αληαπνθξηζεί ζε κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα.
Γηα ην ιφγν απηφ πξνζεγγίζακε ην ζέκα ζε επίπεδν καζήκαηνο θαη δείμακε φηη κέζσ
ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο (βι. Κεθάιαην 5) κπνξεί λα επηηεπρζεί αξρηθά ε
ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ απηψλ θαη θαηφπηλ ε εθηίκεζή ηνπο. Γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγήο πνπ πξνηείλεηαη επαλαζρεδηάζζεθε έλα
ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ
Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο (ΜΠΓ), ην νπνίν „έηξεμε‟ ζε πηινηηθή κνξθή παξάιιεια
κε ην παξαδνζηαθά πξνζθεξφκελν κάζεκα γηα ηξία αθαδεκατθά έηε (2008-09 έσο
2010-11). Γειαδή, ην κάζεκα ζπλερίζηεθε θαλνληθά ελψ πξνζθέξζεθε σο έμηξα
δπλαηφηεηα ην ΄λέν΄ πηινηηθφ κάζεκα. Ζ δηαδηθαζία απηή έξρεηαη ζε πιήξε
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ζπκθσλία κε ηνλ Rogers (1967) πνπ πξνηείλεη φηη γηα θάζε θαηλνηνκία-αιιαγή πξέπεη
λα αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ βήκαηα:






επίγλσζε χπαξμεο ηεο αιιαγήο,
εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αιιαγή,
αμηνιφγεζε-ζηάζκηζε ησλ ζπλεπεηψλ εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο,
δνθηκή ζε πηινηηθφ ζηάδην, θαη ηέινο
νξηζηηθή έγθξηζε-απνδνρή ηεο αιιαγήο ζπζηεκαηηθά.

Οη βαζηθέο ελέξγεηεο ηεο ζρεδίαζεο ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο αθνξνχλ αξρηθά ηνλ
νξηζκφ δηεπξπκέλσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζηφρσλ απφ ηνλ δηδάζθνληα,
έηζη ψζηε λα πεξηιεθζνχλ νη γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο. Δπίζεο, νη ελέξγεηεο
ζρεδίαζεο αθνξνχλ ηε λέα πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, έηζη ψζηε λα
εληζρχεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Ζ
αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ απνηειεί κηα μερσξηζηή
θάζε, φπσο θαη νη ελέξγεηεο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ θνηηεηψλ θαη δηδαζθφλησλ.
Γειαδή, κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο επηρεηξήζεθε ε απάληεζε
ησλ εξσηεκάησλ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.
Βαζηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία επηρεηξήζακε λα απαληήζνκε είλαη:
1. Πνην είλαη ην (αξρηθό) επίπεδν γεληθώλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηώλ;
Γειαδή, ζε έλα παξαδνζηαθά νξγαλσκέλν ίδξπκα πνπ δίδεη έκθαζε ζηελ
αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ (θαη ησλ πξαθηηθψλ
δεμηνηήησλ πνπ απνξξένπλ απφ ην κάζεκα), πνην είλαη ην επίπεδν γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ. Γηα ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ
επηιέμακε ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο κνληεινπνηήζακε θαη κέζσ
εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ δψζακε ηελ επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο
λα απηναμηνινγεζνχλ. Σν δήηεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη κέζσ ηεο
πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο, ε νπνία εμειίζζεηαη ζε δχν ζηάδηα θαη ε νπνία
αμηνπνηεί ηελ πνιπθξηηήξηα κέζνδν MUSA (Grigoroudis and Siskos, 2002,
2010). ην αξρηθφ ζηάδην ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ εμαηξεηηθά κεγάιεο
αδπλακίεο ή δηαθνξεηηθά εμαηξεηηθά ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο ζηηο
γεληθέο ηθαλφηεηεο πνπ δηεξεπλήζεθαλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πηινηηθνχ
ηκήκαηνο.
2. Πνην είλαη ην κεηα-επίπεδν ησλ γεληθώλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηώλ
όηαλ ν δηδάζθσλ ελζσκαηώλεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο; Χο ζπλέρεηα
ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο θαη κε γλψκνλα ηηο αδπλακίεο πνπ δηαγλψζηεθαλ
αξρηθά, επαλαιήθζεθε ε κέηξεζε ζην ηέινο εμακήλνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν
πεηχρακε κέζσ πνιπθξηηήξησλ ηερληθψλ λα ζπγθξίλνκε ηελ πξφνδν ή
ζηαζηκφηεηα ή ρεηξνηέξεπζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ζηαηηζηηθά κέηξα. Ζ εθηίκεζε
απηή απαληά ζην βαζηθφ εξψηεκα ηεο δηαηξηβήο κέζσ ηεο αίζζεζεο πνπ
έρνπλ νη θνηηεηέο απηναμηνινγηθά γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη απνηειεί κηα
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ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηε ζπλήζε (απηναμηνινγηθή) ζηαηηζηηθή
απεηθφληζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνηήησλ πνπ απνθηνχλ νη θνηηεηέο/απφθνηηνη
απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο, ζπλήζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο.
3. Μπνξεί λα εθηηκεζεί ε ζπκβνιή ελόο καζήκαηνο ζηε βειηίσζε ησλ γεληθώλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ; Δμεηάζακε ηε δπλαηφηεηα πνζνηηθήο απνηίκεζεο ηεο
ζπκβνιήο ελφο καζήκαηνο ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ κέζσ ηεο απηναμηνινγηθήο εθηίκεζεο ησλ
θνηηεηψλ. Γειαδή, αμηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπθξηηήξηαο
εθηίκεζεο (εξψηεκα 1 θαη 2) δείμακε φηη ε ζπκβνιή ελφο καζήκαηνο ζε έλα
πξόγξακκα ελίζρπζεο γεληθώλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πνπ εθαξκφδεη έλα
παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα κπνξεί λα απνηηκεζεί κε πνζνηηθά κέηξα, σο κηα
ελαιιαθηηθή ηεο ζπλήζνπο πξαθηηθήο πνηνηηθήο-ιεθηηθήο δηαηχπσζεο ησλ
παλεπηζηεκίσλ.
4. Πσο επεξεάδεηαη ε επίδνζε ησλ θνηηεηώλ όηαλ κεηέρνπλ ζε κάζεκα πνπ
εθαξκόδνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο; Πξφθεηηαη
γηα έλα παξάιιειν δήηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία φηαλ
εθαξκφδνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο
δηαθνξεηηθέο απφ ηηο παξαδνζηαθέο (βι. άξζξν Prince, 2004 γηα ελεξγή
κάζεζε, ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη κάζεζε βαζηζκέλε ζε έλα πξόβιεκα). Ζ
εμέηαζε απηή έγηλε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα ζχγθξηζεο ηεο επίδνζεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζην πηινηηθφ ηκήκα θαη ησλ κε ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ. Γηα
ηελ επηβεβαίσζε ηεο αξρηθήο ππφζεζεο φηη ε επίδνζε είλαη πςειφηεξε ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζην πηινηηθφ ηκήκα πνπ εθαξκφδνληαη ελαιιαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο αμηνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθέο ηερληθέο.
5. Πσο επεξεάδεηαη ην αμηνινγηθό ζύζηεκα ησλ θνηηεηώλ όηαλ ν δηδάζθσλ έρεη
δηαηππώζεη όηη ελδηαθέξεηαη πέξα από ην πεξηερόκελν κηαο εξγαζίαο (γξαπηήοπξνθνξηθήο) θαη γηα άιιεο παξακέηξνπο πνηόηεηάο ηεο; Πξφθεηηαη γηα ηελ
εμέηαζε ηεο άπνςεο ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζην πηινηηθφ ηκήκα, ε νπνία
εθθξάδεηαη κέζσ ηεο ηερληθήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο γξαπηψλ-πξνθνξηθψλ
εξγαζηψλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο. Ζ εηεξν-αμηνιφγεζε, σο επηκνξθσηηθνχ ηχπνπ
αμηνιφγεζε, αμηνπνηείηαη πξσηαξρηθά γηα ηελ έκκεζε ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ
θαη ηθαλνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πηινηηθφ ηκήκα. Σα δεδνκέλα ηεο
εηεξν-αμηνιφγεζεο αμηνπνηνχληαη θαη κέζσ ηεο πνιπθξηηήξηαο νκαδνπνίεζεο
πνπ πξνηείλεηαη αλαθαιχπηνληαη νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο αμηνιφγεζεο πνπ
δηαηππψλνπλ νη θνηηεηέο. Γειαδή, ε εηεξν-αμηνιφγεζε εθηφο ηελ
επηκνξθσηηθή ηεο δηάζηαζε αμηνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε UTASTAR
(Jacquet-Lagreze and Siskos, 1982), ηνλ αιγφξηζκν Global k-means (Likas,
Vlassis and Verbeek, 2003) θαη ηνλ ζπληειεζηή Silhouette γηα ηελ απφδεημε
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φηη νη θνηηεηέο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη γηα θξηηήξηα πέξαλ ηνπ πεξηερνκέλνπ
κηαο εξγαζίαο, δειαδή γηα δηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γεληθέο
ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο πνπ εληζρχνληαη κέζσ ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο.
6. Πνηα είλαη ε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ πνπ εθαξκόδεη ν δηδάζθσλ
ζηελ ελίζρπζε ησλ γεληθώλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ; Πξφθεηηαη γηα έλα
εξψηεκα πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο απνδέθηεο ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο
πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ. Γειαδή,
κέζσ ζελαξίσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη νη θνηηεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ
εθείλν πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο είλαη επσθειέζηεξν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ ζεξαπεύεη ην κάζεκα. Μέζσ ηεο αλάιπζεο ζπδπγηψλ
(Conjoint Analysis) εθηηκψληαη νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδεη ν
δηδάζθσλ (ή ε εξεπλήηξηα ζηελ παξνχζα θάζε), νη νπνίεο έρνπλ ηε
κεγαιχηεξε ζεκαληηθφηεηα-ζπλεηζθνξά ζην ζπλνιηθφ εγρείξεκα.
7. Πνην είλαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηώλ όηαλ κεηέρνπλ ζην πηινηηθό
ηκήκα, ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη από έλα παξαδνζηαθά πξνζθεξόκελν κάζεκα;
Σν παξαπάλσ εξψηεκα απνηειεί κηα βαζηθή αλαηξνθνδφηεζε γηα ηνλ
δηδάζθνληα (ή ηελ εξεπλήηξηα ζηελ παξνχζα θάζε) ζην βαζκφ πνπ εμεηάδεη
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα κε παξαδνζηαθά πξνζθεξφκελν
κάζεκα, ην νπνίν ζηνρεχεη ηφζν ζηελ ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ φζν θαη ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ. Γηα ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα
αμηνπνηείηαη ε πνιπθξηηήξηα κέζνδνο MUSA. Αλ θαη ε κέηξεζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ απνδεθηψλ ηεο κάζεζεο δελ είλαη πξσηφηππε, εληνχηνηο
φηαλ εθαξκφδεηαη ζην ζπλνιηθφ πιαίζην ελίζρπζεο θαη εθηίκεζεο ησλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ απνθηά ηδηαίηεξε αμία σο κηα πεγή
αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηνλ δηδάζθνληα.
πλνςίδνληαο, ε ζρεδίαζε ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο, βαζηδφκελε ζε έλα γεληθφ
πιαίζην εθαξκνγήο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 5, ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά
κέηξσλ, απφ ηα νπνία ηα πεξηζζφηεξα αληηκεησπίδνληαη σο πνιπθξηηήξηα ή
πνιπκεηαβιεηά δεηήκαηα. ηφρνο καο είλαη κέζσ ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο,
αξρηθά ε ελίζρπζε (αλάπηπμε ή βειηίσζε) θαη ηειηθά ε εθηίκεζε ησλ γλψζεσλ θαη
γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ.
1.7

χλνςε

Οη ξαγδαίεο θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο πηέζεηο γηα ηε
δηεχξπλζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζηφρσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ. ην θεθάιαην απηφ
παξνπζηάζακε ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ
θνηηεηψλ ζην πεξηβάιινλ θνίηεζεο, ηηο γεληθφηεξεο θαη εηδηθφηεξεο πηέζεηο πξνο ηα
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παλεπηζηήκηα θαζψο θαη νξηζκέλεο απφςεηο παλεπηζηεκηαθψλ γηα ην δήηεκα ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ.
Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ην δήηεκα ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ
θνηηεηψλ έρεη απαζρνιήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα δηεζλψο,
ζε αληίζεζε κε ηε ρψξα καο. Ζ πξνζπάζεηα απηή θαίλεηαη λα πξνζθέξεη κηα επθαηξία
γηα ηελ επαλεμέηαζε θαη αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ αλάιεςε
δηαθφξσλ πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο ησλ Ηδξπκάησλ.
Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ εξσηεκάησλ ζηα
νπνία επηρεηξεί λα απαληήζεη ε εξγαζία απηή.
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ηηο κέξεο καο νη ηθαλφηεηεο ζπλδπάδνληαη ηφζν κε ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ (επηινγή πξνζσπηθνχ, αμηνιφγεζε επηδφζεσλ, θιπ) φζν θαη κε ηελ
εθπαίδεπζε (Lucia and Lepsinger, 1999, Sanghi, 2004, Hoge et al., 2005, Harzallah et
al., 2006, Otto et al. 2007). Δηδηθφηεξα, ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο νη ηθαλφηεηεο
ρξεζηκνπνηνχληαη σο „θαηεπζύλζεηο‟ γηα ηε ζρεδίαζε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηειηθψο
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κείσζεο ή αθφκε θαη
εμάιεηςεο ηνπ ηπρφλ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εθηέιεζε ελφο έξγνπ (ή επαγγέικαηνο) θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηεη θάπνηνο/α
(άκςσλ, 2010).
Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη νη ηθαλφηεηεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηνπο
παξαπάλσ ηνκείο, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δελ έρεη θαηαιήμεη ζε έλα θνηλά
απνδεθηφ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο ηθαλφηεηαο, κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε πνιιαπιψλ
εξκελεηψλ (Boon and van der Klink, 2002, Delamare and Winterton, 2005, SanchezRuiz et al., 2006). Ζ θαηάζηαζε απηή δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο
ζχγρπζεο πνπ ππάξρεη ζηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο έλλνηαο ηεο ηθαλφηεηαο (competence)
θαη ηεο έλλνηαο ηεο δεμηφηεηαο (competency/skill). ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη
έλα πιήζνο νξηζκψλ θαζψο θαη πνηθηιία ζηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε
θνξά αληί ηνπ φξνπ „γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο‟, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
παξνχζα εξγαζία. πλήζεηο φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθηφο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ
φξνπ είλαη: δεμηφηεηεο-θιεηδηά, βαζηθέο δεμηφηεηεο, κεηαβηβάζηκεο δεμηφηεηεο,
δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο, πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο ή δεμηφηεηεο,
αθαδεκατθέο ηθαλφηεηεο ή δεμηφηεηεο, „soft‟ ηθαλφηεηεο ή δεμηφηεηεο, θνηλσληθέο
ηθαλφηεηεο ή δεμηφηεηεο, θιπ. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ αλσηέξσ
αλεμαξηήησο ηνπ ηη αθξηβψο αθνξνχλ είλαη φηη:



αθελφο πξφθεηηαη γηα εγθάξζηεο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο πνπ απνθηψληαη
αλεμαξηήησο ηνκέα ή εηδηθφηεηαο θνίηεζεο θαη
αθεηέξνπ απνθηψληαη ζε έλα πιήζνο απφ πεξηβάιινληα φπσο ην πεξηβάιινλ
θνίηεζεο ή/θαη εξγαζίαο ή/θαη θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο.

ηελ παξνχζα εξγαζία νη γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε ην
πεξηβάιινλ θνίηεζεο, σο κε ηππηθέο θαη κε πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη
ηθαλφηεηεο. ηε δηαηξηβή ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο „γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο‟,
παξφιν πνπ νη φξνη απηνί ζπλαληψληαη ζπρλφηεξα ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη
δεκνζηεχζεηο κε πξνέιεπζε ηελ Απζηξαιία θαζψο θαη έγγξαθα ηνπ νξγαληζκνχ
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Cedefop. Οη φξνη απηνί πηνζεηνχληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ φξσλ ηθαλφηεηα θαη δεμηφηεηα, δηφηη θαηά ηε γλψκε καο
απνδίδνπλ θαιχηεξα ζηελ ειιεληθή γιψζζα ηηο εγθάξζηεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο πνπ
αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην θνίηεζεο θαη δελ απνηεινχλ αληηθείκελν αμηνιφγεζεο κε
ηελ ηππηθή θαη πξνζδηνξηζκέλε κνξθή πνπ γίλεηαη γηα ηα καζήκαηα.
Δπηπιένλ, είλαη αμηνζεκείσην λα αλαθεξζεί φηη αξθεηνί απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο
φξνπο ζπλεζίδεηαη λα αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο ζηνηρεηψδεηο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο. Απηφ δηθαηνινγείηαη θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ε εκθάληζε ηεο αλσηέξσ
θηινινγίαο ζηα ηέιε ηνπ ‟80 θαη αξρέο ηνπ ‟90 ζπλδέζεθε αξρηθά κε ηηο αλαγθαίεο
δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ή ηεο κεηα-ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο
(επηπέδνπ ιπθείνπ). Βέβαηα, αλ θαη νη ζηνηρεηψδεηο-βαζηθέο απηέο δπλαηφηεηεο
αληαλαθιψληαη ζηα θείκελα εθείλεο ηεο επνρήο, ζήκεξα ν δηεζλήο δηάινγνο θαη ε
αληίζηνηρε πξαθηηθή ζε επίπεδν παλεπηζηεκίσλ αλαδεηθλχεη έλα απμεκέλν
ελδηαθέξνλ γηα πην ζχλζεηεο ηθαλφηεηεο, σο ζηνηρεηψδε επηηεχγκαηα ηεο θνίηεζεο.
Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν δηεζλήο δηάινγνο ζε επίπεδν
παλεπηζηεκίσλ γηα ην ζέκα ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ θηλείηαη θπξίσο
πξνο δχν θαηεπζχλζεηο: (α) θαηαγξαθή (ή απαξίζκεζε) δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ θαη
ζχλδεζή ηνπο κε ελέξγεηεο „έμσ‟ απφ ην επίζεκν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπλήζσο κέζσ
ησλ Γξαθείσλ ηαδηνδξνκίαο θαη (β) δηαηχπσζε νινθιεξσκέλσλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν παλεπηζηεκίνπ/ζρνιήο/ηκήκαηνο/καζήκαηνο, ηα νπνία
ελζσκαηψλνπλ κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλεο γεληθέο
ηθαλφηεηεο. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθφηεξα ζην Κεθάιαην 4.
ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νξηζκνί θαη επεμεγείηαη ε ζπλήζεο
νξνινγία. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλνη θαηάινγνη (νκαδνπνηήζεηο)
ηθαλνηήησλ, απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ ζην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
2.1

Οξηζκνί

ηελ παξνχζα εξγαζία θαη ππφ ην πξίζκα ηεο εζηίαζεο ηεο δηαηξηβήο ζηελ
εθπαίδεπζε, πξνηείλεηαη ν νξηζκφο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ φπσο έρεη
δηαηππσζεί απφ ην πκβνχιην Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηεο Απζηξαιίαο. Δηδηθφηεξα,
ην πκβνχιην γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Higher Education Council – HEC, 1992)
αλαθέξεη φηη ηα Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Απνθνίησλ6 – Generic Graduate Attributes
αθνξνχλ ηηο „δεμηόηεηεο, γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο ησλ απνθνίησλ, εθηόο ηνπ
πεξηερνκέλνπ θνίηεζεο, ηα νπνία είλαη εθαξκόζηκα ζε έλα εύξνο από δηαθνξεηηθά
πεξηβάιινληα θαη απνθηώληαη σο απνηέιεζκα ηεο θνίηεζεο ζε νπνηνδήπνηε

6

πλψλπκνο φξνο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ, ζχκθσλα κε ηνλ Barrie (2006).
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πξνπηπρηαθό πξόγξακκα. Γειαδή, απνηεινύλ ηα ζηνηρεηώδε επηηεύγκαηα ηεο
παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο‟.
χκθσλα κε ηνπο Bowden et al. (2000), ηα ραξαθηεξηζηηθά απνθνίησλ (ζπλψλπκνο
φξνο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ) αθνξνχλ ηηο ηδηφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη αληηιήςεηο πνπ
νη θνηηεηέο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ην δηάζηεκα ηεο θνίηεζεο θαη γηα ηα νπνία ε
παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα ζπκθσλεί. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ αιιά
θαη επεθηείλνληαη πέξαλ απφ ηελ εμεηδίθεπζε ιφγσ εηδηθφηεηαο θνίηεζεο ή ηελ
ηερληθή γλψζε πνπ απνηειεί ηνλ θνξκφ ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Γειαδή,
αθνξνχλ ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη απφθνηηνη σο νη πξεζβεπηέο
θνηλσληθψλ αγαζψλ ζε έλα άγλσζην κέιινλ.
Γεληθφηεξα, ζρεηηδφκελνη φξνη κε ηελ ηθαλόηεηα (competence), φπσο δεμηόηεηα
(competency/skill), πξνζόλ (qualification) θαη γλώζε (knowledge) ζπρλά ζπγρένληαη,
ρξεζηκνπνηνχληαη αδηαθξίησο θαη ελδερνκέλσο ε κεηάθξαζή ηνπο απφ κηα γιψζζα ζε
άιιε λα πεξηπιέθεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εξκελεία ηνπο. Χζηφζν, αξθεηνί
απνδέρνληαη φηη νη δεμηφηεηεο απνηεινχλ έλα ππνζχλνιν ησλ ηθαλνηήησλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ ή/θαη αθαδεκατθφ ηνκέα (Cheetham and Chivers, 2005,
Delamare and Winterton, 2005). ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη ν άκςσλ (2010)
ππνζηεξίδεη ηελ επξχηεηα ηεο „ηθαλφηεηαο-competence‟ έλαληη ηεο „δεμηφηεηαο‟ θαη
πξνηείλεη σο ζπλψλπκνπο ηνπο φξνπο „skill‟ θαη „competency‟.
Γηα ηε δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ ηθαλφηεηα, δεμηφηεηα, πξνζφλ θαη γλψζε παξαζέηνπκε
ζην Παξάξηεκα Β νξηζκνχο πνπ έρεη πξνηείλεη ν Jens Bjørnåvold (2000), εηδηθφο ζε
ζέκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ζηέιερνο ηνπ νξγαληζκνχ
Cedefop θαζψο θαη άιινπο νξηζκνχο απφ εζληθνχο, επξσπατθνχο ή δηεζλείο θνξείο,
επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο. Δπίζεο, ζην Παξάξηεκα Β παξαηίζεληαη νξηζκέλνη
νξηζκνί γηα ηελ ηθαλφηεηα, ππφ ην πξίζκα ηεο αληαπφθξηζεο ζε έλα έξγν ή εξγαζία,
δειαδή απφ ηελ νπηηθή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Οξνινγία δεμηνηήησλ

2.2

πλήζσο ν φξνο δεμηφηεηα (competency/skill) αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία κε
πνηθίιεο έλλνηεο. ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαζψο θαη ζηελ αξζξνγξαθία
δηεζλψλ, επξσπατθψλ θαη εξγαζηαθψλ θνξέσλ ππάξρεη πιήζνο αλαθνξψλ ζε:







δεμηόηεηεο-θιεηδηά
βαζηθέο δεμηόηεηεο
γεληθέο δεμηόηεηεο
„soft‟ ή „hard‟ δεμηφηεηεο
δεμηόηεηεο θαηαιιειόηεηαο γηα απαζρόιεζε
γεληθέο-βαζηθέο (ή πξαθηηθέο) δεμηόηεηεο πιεξνθνξηθήο
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αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο (αθαδεκατθέο βαζηθέο δεμηόηεηεο, αθαδεκατθέο
πξαθηηθέο δεμηόηεηεο)
πξαθηηθέο δεμηόηεηεο (εμαξηψκελεο απφ ηελ εηδηθφηεηα θνίηεζεο)
πξνζσπηθέο δεμηόηεηεο
δηαπξνζσπηθέο δεμηόηεηεο
ςεθηαθέο δεμηόηεηεο.

Με γλψκνλα ηνλ πξναλαθεξφκελν πινπξαιηζκφ φξσλ, ζα επηρεηξεζεί κηα αλαθνξά
ζε απηνχο πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε, αλ θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ
ζχληνκε παξνπζίαζε πνπ αθνινπζεί νη πξναλαθεξφκελνη φξνη κεηαβάιινληαη απφ
θνξέα ζε θνξέα, απφ ρψξα ζε ρψξα, θιπ.
2.2.1

χληνκε παξνπζίαζε ζπλήζνπο νξνινγίαο

ηελ νκάδα ησλ δεμηνηήησλ-θιεηδηώλ (key skills), φπσο νξίδνληαη ζην Έγγξαθν
Δξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δ.Δ. (Commision of the European Communities, 2005),
πεξηιακβάλνληαη: ε αθνή, νκηιία, αλάγλσζε, γξαθή θαη εθαξκνγή αξηζκψλ (ή
δηαθνξεηηθά ζηελ αγγιηθή νξνινγία literacy and numeracy), σο απαξαίηεησλ γηα λα
ιεηηνπξγήζεη έλα άηνκν ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Γειαδή, πξφθεηηαη γηα ηηο
δεμηφηεηεο πνπ απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ εξγαζία.
Καηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Dearing (NCEHE, 1997), ν νπνίνο επεξέαζε θαζνξηζηηθά
ηα δξψκελα ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ζηηο αλσηέξσ
δεμηφηεηεο-θιεηδηά πξνζηίζεληαη επίζεο νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, δεμηφηεηεο
ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη νη δεμηφηεηεο κάζεζεο ηνπ πψο λα
καζαίλεη θάπνηνο. Δηδηθφηεξα, ηελ ηειεπηαία πξναλαθεξζείζα δεμηφηεηα ν ιφξδνο
Dearing ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθή„ιόγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδνπκε ζηελ δεκηνπξγία
κηαο θνηλσλίαο ηεο γλώζεο ζε κηα πεξίνδν όπνπ έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο γλώζεο
απαμηώλεηαη πνιύ γξήγνξα. Δπνκέλσο, ηα άηνκα πνπ απνθνηηνύλ ζα πξέπεη λα
γλσξίδνπλ πώο λα καζαίλνπλ θαη πώο λα δηαρεηξίδνληαη ηελ κάζεζε ζε πξνζσπηθό
επίπεδν θαη λα αλαγλσξίδνπλ όηη ε κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζπλερίδεηαη εθ‟
όξνπ δσήο‟. ην πιαίζην απηφ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία νη δεμηφηεηεο-θιεηδηά, φπσο
ηειηθψο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ παξέκβαζε Dearing, απέθηεζαλ εμέρνπζα ζέζε
ζηα πξνγξάκκαηα ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (Burke, 2002).
ην επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Αγγιία, νη έμη δεμηφηεηεο-θιεηδηά (key skills) πνπ
πξέπεη λα δηαζέηνπλ φινη νη εξγαδφκελνη ζχκθσλα κε ην Skills Task Force (2000)
είλαη: επηθνηλσλία, εθηέιεζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ (application of numbers), ρξήζε
εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, επίιπζε πξνβιεκάησλ, εξγαζία ζε νκάδα θαη ηέινο
αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο απφδνζεο. Απφ ηηο αληηζηνηρεο νκάδεο δεμηνηήησλ
νη ηξεηο πξψηεο (επηθνηλσλία, εθηέιεζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ θαη ρξήζε εξγαιείσλ
πιεξνθνξηθήο) ραξαθηεξίδνληαη σο θύξηεο ελψ νη άιιεο ηξεηο νκάδεο (επίιπζε
πξνβιεκάησλ, εξγαζία ζε νκάδα θαη αλαβάζκηζε γλψζεσλ-απφδνζεο)
ραξαθηεξίδνληαη σο επξύηεξεο ή soft.
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Ο φξνο βαζηθέο δεμηόηεηεο (basic skills) πνπ ζπλεζίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη
πξαθηηθή ησλ ΖΠΑ, αλαθέξεηαη ζηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο, γξαθήο θαη εθηέιεζεο
ππνινγηζκψλ (Carnevale et al., undated) θαη αλαθέξεηαη ζε έγγξαθα πνπ αθνξνχλ
ηελ είζνδν ζηελ εξγαζία. Σν πεξηερφκελν ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ νκνηάδεη κε ην
αξρηθφ πεξηερφκελν ησλ δεμηνηήησλ-θιεηδηψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.
Οη γεληθέο δεμηόηεηεο (generic skills) πνιιέο θνξέο αλαθέξνληαη θαη σο κεηαβηβάζηκεο
δεμηόηεηεο (transferable skills), ππνλνψληαο φηη αλ απνθηεζνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ (πρ
εθπαίδεπζεο) κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε θάπνην άιιν (πρ εξγαζίαο). Ο φξνο
γεληθέο δεμηφηεηεο ζπλεζίδεηαη ζηελ Απζηξαιία, αλ θαη ν φξνο κεηαβηβάζηκεο
δεμηφηεηεο ζπλαληάηαη ζπρλά θαη ζηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία. Οη γεληθέο δεμηφηεηεο
κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηκήκα ζε ηκήκα, φπσο γηα παξάδεηγκα κεηαμχ ελφο
απνθνίηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ζε ζρέζε κε έλα απφθνηην Σκήκαηνο Ηζηνξίαο.
Αθεηέξνπ πνιιέο ελζηάζεηο έρνπλ δηαηππσζεί ζε ζρέζε κε ηελ ΄κεηαθεξηόηεηα‟ ησλ
δεμηνηήησλ γηα παξάδεηγκα απφ ην πεξηβάιινλ θνίηεζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο
εξγαζίαο. Οη Yorke and Knight (2006) ππνζηεξίδνπλ φηη νη απιέο ηερληθέο
δεμηφηεηεο, φπσο ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ έλλνηα
ηεο „κεηαθεξηφηεηαο‟ απφ ην πεξηβάιινλ θνίηεζεο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, θάηη
πνπ ίζσο δελ είλαη δπλαηφ λα ζπκβεί κε πην ζχλζεηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο.
πλψλπκνη ή ζρεδφλ ζπλψλπκνη φξνη ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ παξνπζηάδνληαη ζηελ
Παξάγξαθν 2.2.2.
Οη αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλήζσο αλαθέξνληαη γεληθά
ζηηο πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο αλάιπζεο, ζχλζεζεο θαη αμηνιφγεζεο (αλψηεξεο
πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο) ελψ ζηελ νκάδα ησλ πξαθηηθώλ αθαδεκατθώλ δεμηνηήησλ,
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηδηθφηεηα θνίηεζεο, πεξηιακβάλνληαη νη δεμηφηεηεο:
εξγαζηεξηαθήο απαζρφιεζεο, ζρεδίαζεο κε ππνινγηζηή, έξεπλαο θαη εχξεζεο
πιεξνθνξηψλ, θ.α. Χζηφζν, ζηε βηβιηνγξαθία πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο ΖΠΑ,
κε ηνλ φξν βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο πεξηγξάθνληαη ζηνηρεηψδεηο δεμηφηεηεο
πνπ νκνηάδνπλ κε ηελ αξρηθή δηαηχπσζε ησλ δεμηνηήησλ-θιεηδηψλ ζηελ Αγγιία,
φπσο: αλάγλσζε, γξαθή, επηζηήκε, ππνινγηζκνί, πξνθνξηθή επηθνηλσλία θαη αθνή
(Robinson, 2000).
ηελ νκάδα ησλ πξνζσπηθώλ δεμηνηήησλ ζπλήζσο εληάζζνληαη: ε ζπλαίζζεζε, ε
απηνπεπνίζεζε, ε απηνδηαρείξηζε, ε δηαρείξηζε ρξφλνπ-ρξεκάησλ-πξνγξακκαηηζκνχπξνηεξαηνηήησλ θαη νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο πξνθνξηθά ή γξαπηά (κέζσ
εθζέζεσλ, αλαθνξψλ, δηαηξηβψλ, πεξηιήςεσλ, πφζηεξο, άξζξσλ, επηζηνιψλ,
βηνγξαθηθψλ, θιπ).
ηελ νκάδα ησλ δηαπξνζσπηθώλ δεμηνηήησλ ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη: ε
επηρεηξεκαηνινγία, ε επηξξνή, ε δηαπξαγκάηεπζε, ε ελδνηηθφηεηα θαη επίιπζε
δηαθνξψλ, ε ζπλεξγαζία θαη ε εξγαζία ζε νκάδα.
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ηελ νκάδα ησλ „soft‟ δεμηνηήησλ, φπσο ζπλεζίδνληαη ζε έγγξαθα θνξέσλ ηεο
εξγαζίαο, ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη: ε πξνθνξηθή επηθνηλσλία, ε εξγαζία ζε
νκάδα, ε ελεξγφο αθνή, ε γξαπηή επηθνηλσλία, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, θ.α.
(Business Industry and Higher Education Collaboration Council-BIHECC, 2007,
Freeman et al., 2008). ηελ ειιεληθή αξζξνγξαθία νη παξαπάλσ αλαθέξνληαη θαη σο
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. ε έγγξαθν ηνπ Cedefop (2011) αλαθέξνληαη σο κε ηερληθέο
δεμηφηεηεο (non-technical skills). ηνλ αληίπνδα ηεο νξνινγίαο γηα „soft‟ δεμηφηεηεο
ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο „hard‟ δεμηφηεηεο γηα λα δειψζεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο
ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο (Allen Consulting Group, Australian Industry Group,
1999).
Ο φξνο δεμηόηεηεο θαηαιιειόηεηαο γηα απαζρόιεζε (employability skills) ζπλεζίδεηαη
θπξίσο ζηηο ΖΠΑ, ζε έγγξαθα θνξέσλ εξγαζίαο. Με ηνλ φξν απηφ πεξηγξάθνληαη νη
βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ είζνδν ζηελ εξγαζία θαη γηα ηελ ίδηα
ηελ εξγαζία. Πξνζδηνξίδνληαη σο νη δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ
δηαζθαιίδνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο θαη
πξντζηακέλνπο. ε αληηδηαζηνιή κε ηηο επαγγεικαηηθέο θαη ηερληθέο δεμηφηεηεο,
πξφθεηηαη γηα γεληθφηεξεο δεμηφηεηεο πνπ είλαη ρξήζηκεο ζε φισλ ησλ ηχπσλ ηηο
επηρεηξήζεηο, κεγέζε επηρεηξήζεσλ θαη επίπεδα επζχλεο (Robinson, 2000). Κπξίσο
αλαιχνληαη ζε: (α) βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο (φπσο αλαιχζεθαλ παξαπάλσ),
(β) πςεινχ επηπέδνπ δεμηφηεηεο (κάζεζε, ζπιινγηζκφο, δεκηνπξγηθή ζθέςε, ιήςε
απφθαζεο, επίιπζε πξνβιεκάησλ) θαη (γ) πξνζσπηθέο αξεηέο (ππεπζπλφηεηα,
απηνπεπνίζεζε, απηνέιεγρνο, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, εηιηθξίλεηα, νκαδηθφ πλεχκα,
ζπλεξγαζία, απηνπαξαθίλεζε, απηνδηαρείξηζε, θιπ).
ηελ νκάδα ησλ γεληθώλ-βαζηθώλ δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο ζπρλά πεξηιακβάλνληαη:
ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαζψο θαη ε ρξήζε ινγηζηηθψλ θχιισλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ,
ινγηζκηθνχ παξνπζηάζεσλ, δηαδηθηχνπ θαη e-mail.
ζνλ αθνξά ηηο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο, ηφζν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζην δηεζλή
ρψξν γεληθφηεξα, φζν θαη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ρσξηζηά, ζρεηίδνληαη κε ηε
δηαρείξηζε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ δπλαηνηήησλ θαη ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο, ζρεδφλ
ηζφηηκεο κε ηε γξαθή, ηελ αλάγλσζε θαη ηα ζηνηρεηψδε καζεκαηηθά. Ζ ηθαλφηεηα
απηή ησλ αηφκσλ ραξαθηεξίδεηαη σο ςεθηαθφο εγγξακκαηηζκφο (digital literacy).
Απηή ε λέα κνξθή εγγξακκαηηζκνχ, αληηκεησπίδεηαη σο δεμηφηεηα απαξαίηεηε γηα ηε
δσή – ηφζν απαξαίηεηε φζν θαη ην δίπισκα νδήγεζεο – ή αθφκε θαη σο απαξαίηεηε
ηθαλφηεηα επηβίσζεο (Gilster, 1997). Γηα λα είκαζηε αθξηβείο σζηφζν, αλαθέξνπκε
φηη ππάξρνπλ πνιινί νκφινγνη φξνη, φπσο: πιεξνθνξηαθφο εγγξακκαηηζκφο
(information literacy), πιεξνθνξηθφο εγγξακκαηηζκφο (computer literacy) αθφκε θαη
εγγξακκαηηζκφο ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο (media literacy). πλεζίδεηαη νη
ςεθηαθέο δεμηφηεηεο λα δηαρσξίδνληαη ζε δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη
επαγγεικαηίεο πιεξνθνξηθήο αθελφο ή νη ρξήζηεο πιεξνθνξηθήο, αθεηέξνπ. Ζ
πξψηε πεξίπησζε αθνξά ηα άηνκα πνπ αλαπηχζζνπλ, ζρεδηάδνπλ, ζπκβνπιεχνπλ,
εγθαζηζηνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη ζπζηήκαηα, ζπληεξνχλ, ππνζηεξίδνπλ, πνπινχλ θαη
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παξέρνπλ ππνζηήξημε ζε Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ).
Αληίζηνηρα, ζηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη φινη νη ρξήζηεο εξγαιείσλ ΣΠΔ γηα
ηελ ππνζηήξημε ηεο εξγαζίαο ηνπο, είηε πξφθεηηαη γηα γεληθήο ρξήζεο εξγαιεία ή πην
εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία ινγηζκηθνχ (γεληθέο βαζηθέο δεμηφηεηεο πιεξνθνξηθήο). Οη
φξνη „ςεθηαθέο δεμηφηεηεο‟, „ςεθηαθφο αιθαβεηηζκφο‟ ή „ςεθηαθφο εγγξακαηηζκφο‟
έρνπλ επηθξαηήζεη ζηελ ειιεληθή αξζξνγξαθία γηα ηελ πεξίπησζε ησλ βαζηθψλ
δεμηνηήησλ ρξήζεο ππνινγηζηή. Οη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο αθνξνχλ φινπο ηνπο πνιίηεο
νη νπνίνη είηε βξίζθνληαη ζε ζηάδην εθπαίδεπζεο ή πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο ή εξγάδνληαη ήδε. Χζηφζν, νη Γαγδηιέιεο θαη Γειεγηάλλε (2004)
δηαρσξίδνπλ ηνλ αιθαβεηηζκφ απφ ηνλ εγγξακαηηζκφ7 θαη πξνηείλνπλ ηα παξαθάησ
επίπεδα:









Δπίπεδν πιεξνθνξηθνχ αιθαβεηηζκνχ: ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο γηα ηε
ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ.
Δπίπεδν πιεξνθνξηθνχ εγγξακκαηηζκνχ: ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ – γηα
παξάδεηγκα έηζη ψζηε λα εθηεινχληαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα εξγαζίεο
γξαθείνπ.
Δπίπεδν πιεξνθνξηθήο επρέξεηαο (fluency): o ρξήζηεο έρεη άλεζε ζηε
δηαρείξηζε ησλ ΣΠΔ, είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο θαη λα
πηνζεηεί λέεο ιχζεηο φηαλ ηνχην είλαη απαξαίηεην.
Δπίπεδν επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο: ζην επίπεδν απηφ εληάζζνληαη νη
ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ επαγγεικαηηθά ηελ πιεξνθνξηθή, ρσξίο σζηφζν
λα είλαη πιεξνθνξηθνί – φπσο νη γξαθίζηεο, νη εηδηθνί ζηελ εμ απνζηάζεσο
θαη κέζσ δηαδηθηχνπ εθπαίδεπζε.
Δπίπεδν ησλ πιεξνθνξηθψλ: ην επίπεδν απηφ αθνξά ηνπο πιεξνθνξηθνχο –
φπσο ηνπο επηζηήκνλεο θαη κεραληθνχο Πιεξνθνξηθήο.

Γεληθφηεξα θαη ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ
(ΔΠΔΠ, 2008), νη δεμηφηεηεο δηαρσξίδνληαη σο λνεηηθέο
(ρξήζε ινγηθήο,
δηαηζζεηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο) θαη πξαθηηθέο (αθνξνχλ ηε ρεηξσλαθηηθή
επηδεμηφηεηα θαη ηε ρξήζε κεζφδσλ, πιηθψλ εξγαιείσλ θαη νξγάλσλ). Δπηπιένλ, νη
ηθαλφηεηεο νξίδνληαη σο ε απνδεδεηγκέλε επάξθεηα ζηε ρξήζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ

7

Ο φξνο εγγξακκαηηζκφο, ρσξίο άιιν πξνζδηνξηζκφ, αξρηθά ζεκαηνδνηνχζε έλα βαζηθφ επίπεδν
εθπαίδεπζεο. Ο εγγξάκκαηνο άλζξσπνο, απηφο πνπ μέξεη γξάκκαηα, είλαη εθείλνο πνπ φρη απιά
γλσξίδεη αλάγλσζε, αιιά δηαβάδεη θηφιαο, δειαδή ρξεζηκνπνηεί ηνλ έληππν ιφγν γηα ηελ
πιεξνθφξεζή ηνπ, ηελ επηθνηλσλία ή ηελ ςπραγσγία ηνπ θαη θαηά ηελ έλλνηα απηή, ν εγγξακκαηηζκφο
δηαθέξεη απφ ηνλ αιθαβεηηζκφ.
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θαη πξνζσπηθψλ θνηλσληθψλ ή/θαη κεζνδνινγηθψλ δπλαηνηήησλ ζε πεξηζηάζεηο
εξγαζίαο ή ζπνπδήο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ή/θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε.
2.2.2

πλψλπκνη φξνη γεληθψλ δεμηνηήησλ

χκθσλα κε ηνλ Barrie (2006), ζπλήζεηο φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζπλψλπκε ή
ζρεδφλ ζπλψλπκε έλλνηα είλαη: „γεληθέο ή βαζηθέο δεμηφηεηεο ή ηθαλφηεηεο‟,
„πξνζσπηθέο ή κεηαβηβάζηκεο δεμηφηεηεο‟ θαζψο θαη „γεληθά ραξαθηεξηζηηθά
απνθνίησλ‟.
χκθσλα κε πκβνχιην γηα ηε Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ηεο Απζηξαιίαο (Australian
Learning and Teaching Council, 2010) ν φξνο „γεληθέο δεμηόηεηεο’ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία
πνηθηινηξφπσο, κε ζπλψλπκνπο ή ζρεδφλ ζπλψλπκνπο φξνπο, σο εμήο:













σο δεμηόηεηεο-θιεηδηά (key skills) ζχκθσλα κε ηνπο Drew, Thorpe and
Bannister (2002)
σο γεληθά ραξαθηεξηζηηθά (generic attributes) ζχκθσλα κε ηνλ Wright (1995)
σο ηθαλόηεηεο-θιεηδηά (key competencies) ζχκθσλα κε ηνλ Mayer (1992)
σο κεηαβηβάζηκεο δεμηόηεηεο (transferable skills) ζχκθσλα κε ηνλ Assiter
(1995)
σο δεμηόηεηεο θαηαιιειόηεηαο γηα απαζρόιεζε (employability skills) ζχκθσλα
κε ηνπο Curtis and McKenzie (2002)
σο soft δεμηόηεηεο (soft skills) ζχκθσλα κε ην πκβνχιην πλεξγαζίαο ηεο
Βηνκεραλίαο κε ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Απζηξαιίαο (Business
Industry and Higher Education Collaboration Council-BIHECC, 2007) θαη
ηνπο Freeman et al. (2008)
σο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ (graduate capabilities) ζχκθσλα κε ηνπο Bowden
et al. (2000)
σο γεληθά ραξαθηεξηζηηθά απνθνίησλ (generic graduate attributes) ζχκθσλα
κε ηνπο Barrie (2004) θαη Bowden et al. (2000)
σο επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο (professional skills) ζχκθσλα κε ηνπο
Drummond et al. (1998)
σο πξνζσπηθέο κεηαβηβάζηκεο δεμηόηεηεο (personal transferable skills)
ζχκθσλα κε ηνπο Drummond et al. (1998)
σο γεληθέο ηθαλόηεηεο (generic competences) ζχκθσλα κε ην Tuning Report
(2008).

Γεληθφηεξα, νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη
αξζνγξαθία κε ζπλψλπκε ή ζρεδφλ ζπλψλπκε έλλνηα είλαη νη παξαθάησ:
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„key skill‟ θαη „core skills‟8 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία
„generic skills‟, „graduate attributes‟ θαη „generic attributes‟ ζηελ Απζηξαιία,
ζχκθσλα κε Scottish Higher Education Enhancement Committee - C. Mason
(2010)
„generic skills‟ θαη „transferable skills9‟ (φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ)
„transferable skills‟ θαη „personal transferable skills‟
πλήζεο ρξήζε φξσλ αλά ρψξα (πεξηνρή)

Θα πξέπεη επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη ε ζπλήζεο νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. ηνλ Πίλαθα 2.1 παξνπζηάδεηαη ε νξνινγία πνπ
ζπλεζίδεηαη αλάινγα κε ηε ρψξα (πεξηνρή), κε εκθαλή ηε ρξήζε αδηαθξίησο ησλ
φξσλ „δεμηφηεηεο‟, „ηθαλφηεηεο‟, „πξνζφληα‟ παξά ηελ δηάθξηζή ηνπο φπσο
επηζεκαίλεηαη ζην Παξάξηεκα Β. ην ζπγθεθξηκέλν πίλαθα παξνπζηάδεηαη
ηαπηφρξνλα ε αγγιηθή εθδνρή φζν θαη ε ειιεληθή απφδνζε, πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ
αλαγλψζηε.
Πίλαθαο 2.1 Βαζηθή νξνινγία αλά ρψξα
Υψξα

Αγγιηθή Οξνινγία

Διιεληθή απφδνζε

Ζλσκέλν Βαζίιεην

Core skills10, Key skills11, Common
skills

Βαζηθέο δεμηφηεηεο, Γεμηφηεηεο-θιεηδηά,
Κνηλέο/ζπλήζεηο δεμηφηεηεο

Νέα Εειαλδία

Essential skills

Θεκειηψδεηο δεμηφηεηεο

Απζηξαιία

Key competencies, Employability
skills, Generic skills

Ηθαλφηεηεο-Κιεηδηά, Γεμηφηεηεο
θαηαιιειφηεηαο γηα απαζρφιεζε, Γεληθέο
δεμηφηεηεο

Καλαδάο

Employability skills

Γεμηφηεηεο θαηαιιειφηεηαο γηα
απαζρφιεζε

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο

Basic skills, Necessary skills,
workplace know-how

Βαζηθέο δεμηφηεηεο, Αλαγθαίεο
δεμηφηεηεο, ηερλνγλσζία εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο

8

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νξηζκέλεο θνξέο αθφκε θαη εληφο ηεο ίδηα ρψξαο ζπλεζίδεηαη λα
ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθή νξνινγία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ρξήζε ηνπ φξνπ „key
skills‟ ζηελ Αγγιία ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλψλπκν φξν „core skills‟ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θσηία
(Scottish Higher Education Enhancement Committee - SHEEC, έγγξαθν απφ Colin Mason).
9

Πνιιέο θνξέο νη γεληθέο δεμηφηεηεο ζεσξνχληαη θαη σο κεηαβηβάζηκεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη φηαλ
απνθηεζνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ εχθνια κεηαβηβάδνληαη ζε έλα άιιν. Γειαδή, εάλ απνθηεζνχλ ζην
πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο.
10

Ο φξνο Core Skills ζπλεζίδεηαη ζηελ θσηία.

11

Ο φξνο Key Skills ζπλεζίδεηαη ζηελ Αγγιία.
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ηγθαπνχξε

Critical enabling skills

Κξίζηκεο δεμηφηεηεο

Γαιιία

Transferable skills

Μεηαβηβάζηκεο δεμηφηεηεο

Γεξκαλία

Key qualifications

Πξνζφληα-θιεηδηά

Διβεηία

Trans-disciplinary goals

Γηαζεκαηηθνί ζηφρνη

Γαλία

Process independent qualifications

Πξνζφληα αλεμάξηεηα δηαδηθαζηψλ

(Πεγή: National Centre for Vocational Education Research-NCVER, 2003)

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ ε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά νξηζκέλεο θνξέο απνδίδεηαη κε
ηνλ ίδην φξν, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ core skills – basic skills πνπ απνδίδνληαη κε
ηνλ φξν „βαζηθέο δεμηφηεηεο‟. Πξνθαλψο, ινηπφλ, ζηνλ πινπξαιηζκφ ησλ φξσλ πνπ
έηζη θη αιιηψο δπζρεξαίλεη ηε ζέζε ηνπ εξεπλεηή πξνζηίζεηαη θαη ε δπζθνιία ηεο
κεηάθξαζεο, κε ηελ έλλνηα φηη δελ κπνξεί πάληα λα απνδψζεη κε αθξίβεηα ηνπο φξνπο
απφ ηελ αγγιηθή ζε κηα άιιε γιψζζα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο
ην Δπξσπατθφ ιεμηθφ φξσλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ DISCO (www.disco-tools.eu)
επηδηψθεη ηελ παξάιιειε παξάζεζε ησλ φξσλ ζε επηά επξσπατθέο γιψζζεο
(Αγγιηθή, Γεξκαληθή, Γαιιηθή, Οπγγξηθή, Σζέρηθε, νπεδηθή, Ληζνπαληθή).
2.2.4

Λνηπέο δπζρέξεηεο νξνινγίαο

Παξάιιεια, έλα δήηεκα πνπ δπζρεξαίλεη ηελ ζέζε ηνπ αλαγλψζηε ή εξεπλεηή είλαη
ην κεγάιν πιήζνο ζπλζεηηθψλ, ιέμεσλ δειαδή πνπ ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη θαη‟ αλάγθε φηη ην πεξηερφκελν θαη
ε εξκελεία ησλ λέσλ φξσλ πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηαπηφζεκε. Γηα παξάδεηγκα, ν φξνο
„graduate attributes‟ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο, σο εμήο: „graduate capabilities‟,
„generic graduate attributes‟, „graduate qualities‟. Αο ζεκεησζεί, φηη νη
πξναλαθεξφκελνη φξνη αλ θαη αλαθέξνληαη, κε απιά ιφγηα, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
απφθνηησλ εληνχηνηο δελ είλαη πάληα ζπλψλπκνη. Απινχζηεξε είλαη ε πεξίπησζε ηνπ
φξνπ „employability skills‟ πνπ νξηζκέλεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη σο „employmentrelated skills‟.
Δπηπιένλ, ε ελλνηνινγηθή εξκελεία πνπ απνδίδεηαη ζε νξηζκέλεο ιέμεηο πνπ
απνηεινχλ ζπλζεηηθά ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο πεξηπιέθεη αθφκε
πεξηζζφηεξν ηα πξάγκαηα. Γηα παξάδεηγκα νη φξνη „key qualifications‟ θαη „process
independent qualifications‟ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ Γεξκαλία θαη Γαλία,
αληίζηνηρα, αλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηνλ φξν „qualifications‟ δελ ζα πξέπεη λα
ζπλδένληαη κε ηα πξνζφληα (qualifications) πνπ απνθηψληαη κε ηππηθφ ηξφπν θαη
απνδεηθλχνληαη απφ ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ πηπρίνπ, δηπιψκαηνο, θιπ (βιέπε
επεμήγεζε ζην Παξάξηεκα Β).
Κιείλνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν αλ θαη ν ζηφρνο καο δελ είλαη ε
γισζζνινγηθή θαη ελλνηνινγηθή αλάπηπμε ηεο δηαθνξεηηθήο ρξήζεο ησλ φξσλ πνπ
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ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο,
εληνχηνηο ε ζχληνκε παξάζεζή ηνπο είηε αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή ή κέζσ ηεο ρξήζεο
ζπλψλπκσλ ή ζρεδφλ ζπλψλπκσλ φξσλ ή κέζσ ιεθηηθψλ ζπλδπαζκψλ ηνπο ή κέζσ
ιεθηηθψλ θαηαρξήζεσλ, θξίλνκε φηη είλαη ρξήζηκε γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ
αλαγλψζηε.
Δπνκέλσο, φπσο πξνθχπηεη ηφζν απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 2.1 φζν θαη ηα
πξναλαθεξφκελα ζρφιηα γίλεηαη θαλεξφ φηη ε νξνινγία δελ έρεη ηππνπνηεζεί δηεζλψο,
κε ζπλέπεηα ν εξεπλεηήο ή αλαγλψζηεο λα πξέπεη θάζε θνξά λα αλαδεηεί
πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ή φινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο φξνπο.
2.3

Παξαδείγκαηα δηαηχπσζεο δεμηνηήησλ

Μεγάιε πξνζπάζεηα έρεη θαηαβιεζεί δηεζλψο γηα ηε δηαηχπσζε θαηαιφγσλ
δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ, ηνπ λένπ απηνχ είδνπο εγθάξζησλ δεμηνηήησλ, φπσο
παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. Χζηφζν, θάζε παλεπηζηήκην ή
νξγαληζκφο ζπληάζζεη ηνπο δηθνχο ηνπ θαηαιφγνπο, νη νπνίνη άιινηε νκνηάδνπλ θαη
άιινηε δηαθέξνπλ, δειαδή δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θαηάινγνο (Καξαζαββίδνπ,
2002). ηελ ίδηα θαηεχζπλζε νη Drummond et al. (1998) δηαηππψλνπλ φηη νη
πεξηζζφηεξεο
πξνζπάζεηεο
ζπγθεθξηκελνπνίεζεο
ησλ
γεληθψλ
δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ „έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε πιεζώξαο επηθαλεηαθά
όκνησλ θαηαιόγσλ αιιά ζπρλά πνιύ δηαθνξεηηθώλ κεηαμύ ηνπο‟. χκθσλα κε ηνλ
Barrie (2006), νη θαηάινγνη πνπ θαηαξηίδνπλ ηα παλεπηζηήκηα ηεο Απζηξαιίαο
δηαθέξνπλ φρη κφλν ζηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάζε θνξά αιιά θαη ζην
πεξηερφκελφ ηνπο (βι. Παξάγξαθν 2.4). Οη θαηάινγνη απηνί άιινηε πεξηιακβάλνπλ
απιέο ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη άιινηε πην πεξίπινθεο πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη
αμίεο πεξί εζηθήο, φπσο ε πεξίπησζε ηεο „δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλόεζεο12‟.
Χζηφζν, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη δεμηφηεηεο πνπ πηνζεηνχλ ηα παλεπηζηήκηα
ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απνθηψληαη ζπλήζσο είηε παξάιιεια κε ηε θνίηεζε είηε
ζε ζπλδπαζκό (δηακέζνπ θαη παξάιιεια). Γειαδή, αθνξνχλ ηηο νκαδνπνηήζεηο πνπ
αλαιακβάλνπλ ηα παλεπηζηήκηα κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο (πρ Γξαθεία
ηαδηνδξνκίαο, Γξαθεία Δθπαηδεπηηθήο Αλάπηπμεο, θιπ) φηαλ ζρεδηάδνπλ ελέξγεηεο
„έμσ‟ απφ ην επίζεκν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Αληηζέησο, φηαλ ηα παλεπηζηήκηα
πξνβαίλνπλ ζε αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (πνιηηηθή δηακέζνπ ησλ
ζπνπδώλ), νη δηαηππψζεηο ηνπο δελ αλαθέξνληαη ζε θαηαιφγνπο ηθαλνηήησλ, αλ θαη
ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πηνζεηνχλ ηε ινγηθή ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ
επαγγεικαηηθψλ, πλεπκαηηθψλ, ηερληθψλ, γεληθψλ θ.ά. Σν δήηεκα ηεο δηαηχπσζεο
ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζα καο απαζρνιήζεη ζην Κεθάιαην 4.

12

Ζ „δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε‟ πξνζηέζεθε ζηελ Απζηξαιία σο κηα γεληθή ηθαλφηεηα ζηελ
πξνζέγγηζε ησλ „Australian key competencies‟ (Werner 1995).
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Σα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ θαη‟ αξρήλ ηξεηο πξνηάζεηο
παλεπηζηεκίσλ (Queensland University of Technology - QUT Απζηξαιίαο,
University of Nottingham θαη University of Bedfordshire, Αγγιίαο), ηα νπνία
ζηεξίδνπλ ελέξγεηεο απφθηεζεο εγθάξζησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηφζν κέζσ
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ φζν θαη παξάιιεια κε ηε θνίηεζε. Οη νκαδνπνηήζεηο
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν πξνέξρνληαη απφ ηα αληίζηνηρα
Γξαθεία ηαδηνδξνκίαο θαη Γξαθεία Δθπαίδεπζεο ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ
ζπληνλίδνπλ ελέξγεηεο „έμσ‟ απφ ην επίζεκν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Απφ ηα
ζπγθεθξηκέλα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα θαηαιφγσλ γεληθψλ δεμηνηήησλ θαη
ηθαλνηήησλ ηεθκεξηψλεηαη θαη‟ αξρήλ ν ηζρπξηζκφο φηη θάζε ίδξπκα ζέηεη
εμεηδηθεπκέλεο πξνηεξαηφηεηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ ηνπιάρηζηνλ ζην
επίπεδν παξάιιειεο απφθηεζεο κε ηε θνίηεζε. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη κηα
δηαπαλεπηζηεκηαθή πξφηαζε πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηηο γεληθέο δεμηφηεηεο θνηηεηψλ
εηδηθφηεηαο κεραληθψλ (έξγν TRANSEND-Transferable Skills in Engineering and
their Dissemination). Χο γεληθφηεξνπ ηχπνπ νκαδνπνηήζεηο δεμηνηήησλ, νη νπνίεο
μεθεχγνπλ ησλ νξίσλ ηεο θνίηεζεο ζην παλεπηζηήκην παξνπζηάδνληαη ηξεηο
πεξηπηψζεηο-παξαδείγκαηα. Ζ πξψηε πεξίπησζε αθνξά ηελ νκαδνπνίεζε δεμηνηήησλ
(ηθαλνηήησλ) απφ ηελ επξσπατθή πξσηνβνπιία αλάπηπμεο ιεμηθνχ φξσλ εγθάξζησλ
δεμηνηήησλ-ηθαλνηήησλ κε βάζε ην έξγν DISCO (European Dictionary of Skills and
Competencies). Αλάινγε είλαη θαη ε πεξίπησζε νκαδνπνίεζεο δεμηνηήησλ γηα ηελ
επηινγή πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ εξγαζία ησλ Golec and Kahya (2007). Σέινο
ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε, παξνπζηάδεηαη ε πξφηαζε ηνπ νξγαληζκνχ ΟΟΑ κέζσ ηνπ
έξγνπ DeSeCo (The Definition and Selection of Key Competencies), σο κηα
γεληθφηεξε πξνζέγγηζε.
Αλ θαη ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα δελ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα νκάδα αηφκσλ αιιά
αθνξνχλ είηε θνηηεηέο ή εξγαδνκέλνπο ή ππνςεθίνπο γηα εξγαζία ή/θαη πνιίηεο ελ
γέλεη, εληνχηνηο δίλνπλ ην ζηίγκα θαηαιφγσλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, φπσο
ελδεηθηηθά πξνηείλνληαη είηε ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν ή ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο
αιιά θαη επξχηεξα, δίλνληαο κηα αξρηθή εηθφλα ζηνλ αλαγλψζηε γηα ηελ πνηθηιία θαη
δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο.
2.3.1

Πξνζσπηθέο Μεηαβηβάζηκεο Γεμηφηεηεο ζχκθσλα κε ην Queensland University
of Technology - QUT (Απζηξαιία)

χκθσλα κε ην Γξαθείν ηαδηνδξνκίαο ηνπ Queensland University of Technology
(QUT) ηεο Απζηξαιίαο, νη
Πξνζσπηθέο Μεηαβηβάζηκεο Γεμηφηεηεο, φπσο
αλαθέξνληαη νη γεληθέο δεμηφηεηεο, αλαιχνληαη ζε ηέζζεξηο επξείεο θαηεγνξίεο.
Απηέο αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζε ππν-νκάδεο (ρήκα 2.1) θαη θάζε κία απφ απηέο ζε
επηκέξνπο δεμηφηεηεο (γηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ επηπέδσλ αλάιπζεο
δεμηνηήησλ, βι. Παξάξηεκα Γ). πγθεθξηκέλα, νη επξείεο νκάδεο πξνζσπηθψλ
κεηαβηβάζηκσλ δεμηνηήησλ θαη νη ππν-νκάδεο ζηηο νπνίεο αλαιχνληαη, είλαη:
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Γεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο κε αλάιπζε ζηηο ππν-νκάδεο: γξαπηή ηεθκεξίσζε,
πξνθνξηθή ηεθκεξίσζε, αθξφαζε, μέλεο γιψζζεο, ρξήζε ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή.
Γεμηόηεηεο εξγαζίαο ζε νκάδα κε αλάιπζε ζηηο ππν-νκάδεο: ζπλεξγαζία,
θηλεηνπνίεζε άιισλ.
Γεμηόηεηεο δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο κε αλάιπζε ζηηο ππν-νκάδεο:
νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, ηθαλφηεηα απηφλνκεο εξγαζίαο.
Γεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε αλάιπζε ζηηο ππν-νκάδεο: εληνπηζκφο
θαη αλάιπζε, εθαξκνγή γλψζεσλ, ιήςε απφθαζεο θαη πινπνίεζε, έξεπλα,
ελδηαθέξνλ γηα θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην, ζεβαζκφο αμηψλ θαη εζίκσλ.
ΠΡΟΩΠΙΚΔ ΜΔΣΑΒΙΒΑΙΜΔ
ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ
(αλάιπζε 2 επηπέδσλ από ηα 3)

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ Δ ΟΜΑΓΑ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ &
ΟΡΓΑΝΩΗ

Γξαπηή ηεθκεξίσζε

πλεξγαζία

Οξγαλσηηθή ηθαλφηεηα

Πξνθνξηθή ηεθκεξίσζε

Κηλεηνπνίεζε άιισλ

Ιθαλφηεηα αλεμάξηεηεο
εξγαζίαο

ΔΠΙΛΤΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Δληνπηζκφο & αλάιπζε
Δθαξκνγή γλψζεσλ
Λήςε απνθάζεσλ &
πινπνίεζε

Αθξφαζε

Δξεπλα

Ξέλεο γιψζζεο

Δλδηαθέξνλ γηα
θνηλσληθφ & πνιηηηθφ
πιαίζην
εβαζκφο αμηψλ &
εζίκσλ

Υξήζε Η/Τ

ρήκα 2.1 Αλάιπζε πξνζσπηθψλ κεηαβηβάζηκσλ δεμηνηήησλ ζχκθσλα κε ην Γξαθείν
ηαδηνδξνκίαο ηνπ QUT
2.3.2

Βαζηθέο Γεμηφηεηεο ζχκθσλα κε ην University of Nottingham (Μεγ. Βξεηαλία)

Σν Γξαθείν ηαδηνδξνκίαο ηνπ University of Nottingham ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο
πξνζδηφξηζε ζε γεληθφ επίπεδν ηηο παξαθάησ βαζηθέο δεμηφηεηεο γηα ηνπο θνηηεηέο
πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ. Δηδηθφηεξα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ Παξάγξαθν 4.6.3,
κέζσ ελφο εχξνπο δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Γξαθείν
ηαδηνδξνκίαο, νη θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο κπνξνχλ λα
απνθηήζνπλ κηα βεβαίσζε (Advantage Award) πνπ απνηππψλεη ηελ επάξθεηά ηνπο ζε
ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. Δηδηθφηεξα, ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ Γξαθείνπ
ηαδηνδξνκίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ εληάζζνληαη νθηψ βαζηθέο δεμηφηεηεο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

πξνθνξηθή θαη γξαπηή επηθνηλσλία
εξγαζία ζε νκάδα
απην-oξγάλσζε
επίιπζε πξνβιεκάησλ
θξηηηθή ζθέςε
επαγγεικαηηζκφο
35

Κεθάιαην 2

Οξηζκνί, νξνινγία, νκαδνπνηήζεηο

7. πιεξνθνξηθή
8. εθαξκνγή αξηζκψλ (καζεκαηηθά)
2.3.3

Ηθαλφηεηεο θαη Υαξαθηεξηζηηθά απφ University of Bedfordshire (Μεγάιε
Βξεηαλία)

Ζ πεξίπησζε ηνπ University of Bedfordshire είλαη δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε ηηο
πξνεγνχκελεο. Γειαδή, ε νκαδνπνίεζε Ηθαλνηήησλ θαη Υαξαθηεξηζηηθψλ πνπ
δηαηχπσζε ην Κέληξν Αξηζηείαο ζηε Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε (Centre for Excellence
in Teaching and Learning-CETL) ηνπ παλεπηζηεκίνπ, νδήγεζε ζηε ζπλνιηθή
αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ην έηνο 2008, κέζσ ηεο ελέξγεηαο πνπ
νλνκάζηεθε CRe8 (Curriculum Reformation 2008), ζχκθσλα κε ηνπο Atlay M.,
Gaitan A. and Kumar A. (2008).
Πίλαθαο 2.2 Ηθαλφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο
ζχκθσλα κε ην University of Bedfordshire
Απηνγλσζία

Δλεκέξσζε

Φηινδνμίεο

Απνηειέζκαηα

Απηναμηνιφγεζε

Γλψζεηο πιεξνθνξηθήο

Απηελέξγεηα

Καηεχζπλζε ζηα
απνηειέζκαηα

Απηνεθηίκεζε

Έξεπλα θαη αμηνιφγεζε

Λήςε απφθαζεο

Γεμηφηεηεο απηνπξνβνιήο

Πξνζσπηθή αλάπηπμε

Γηθηχσζε

Δπίιπζε
πξνβιεκάησλ

Δπηθνηλσλία

Απηνδπλακία

Κξηηηθή αλάιπζε

Να ζέηεηο ζηφρνπο

Απνηειεζκαηηθφηεηα ζε
νκάδα

Απηνδηαρείξηζε

Δξγαζία ζε νκάδα

Γξάζεπξνγξακκαηηζκφο

Γηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο

Απηνπξνβνιή

Γηαπξνζσπηθέο
δεμηφηεηεο

Πξνζσπηθά θίλεηξα

Γεμηφηεηεο απνηίκεζεο
απνηειεζκάησλ

Πεγή: Ηζηνζειίδα CETL, http://www.beds.ac.uk/bridgescetl/

ην λπλ παλεπηζηήκην ηνπ Bedfordshire, ην νπνίν πξνήιζε ην 2006 απφ ηελ έλσζε
ησλ Bedford θαη Luton, ζε κηα θαηεχζπλζε πιήξσο θνηηεην-θεληξηθή εζηηαζκέλε
ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο θάζε θνηηεηή θαη κέζσ ηνπ Κέληξνπ CETL, δίδεηαη έκθαζε
ζηελ ππνζηήξημε ηεο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο, ζηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ζηελ πξνψζεζε κηαο ελεξγνχο θαη επράξηζηεο
καζεζηαθήο εκπεηξίαο. χκθσλα κε ηελ πξσηνβνπιία „Γέθπξεο-Bridges‟ ηνπ
Κέληξνπ, νη ηθαλφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ
θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο, παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα ζηνλ Πίλαθα 2.2 θαη
αθνξνχλ: ηελ απηνγλσζία, ηελ ελεκέξσζε, ηηο θηινδνμίεο θαη ηα απνηειέζκαηα.
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Μεηαβηβάζηκεο Γεμηφηεηεο ζχκθσλα κε ην έξγν ‘Transferable
Engineering and their Dissemination’ (TRANSEND)

Skills in

Σν δηαπαλεπηζηεκηαθφ έξγν „TRAnsferable Skills in ENgineering and their
Dissemination‟ TRANSEND, εθπνλήζεθε απφ ηα παλεπηζηήκηα ηνπ Birmingham,
College London, Newcastle-upon-Tyne θαη Surrey. ηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ν νξηζκφο
ησλ κεηαβηβάζηκσλ δεμηνηήησλ γηα κεραληθνχο. Οη κεηαβηβάζηκεο δεμηφηεηεο, φπσο
αλαθέξνληαη ζχκθσλα κε ηελ αγγιηθή εθδνρή, νκαδνπνηήζεθαλ ζε πέληε θαηεγνξίεο
θαη θάζε κία αλαιχζεθε ζε επηκέξνπο δεμηφηεηεο. Γηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ
δχν επηπέδσλ δεμηνηήησλ βι. Παξάξηεκα Γ. χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε
νκαδνπνίεζε νη κεηαβηβάζηκεο δεμηφηεηεο γηα ηνπο κεραληθνχο αλαιχνληαη ζε πέληε
θχξηεο νκάδεο, σο εμήο:
1.
2.
3.
4.
5.
2.3.5

Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο.
Γεμηφηεηεο εξγαζίαο ζε νκάδα.
Γεμηφηεηεο εγεζίαο.
Γεμηφηεηεο απηνπξαγκάησζεο.
Γεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
Γεμηφηεηεο ζχκθσλα κε ην European Dictionary of Skills and CompetenciesDISCO

Σν Δπξσπατθφ έξγν DISCO απνηειεί κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο ιεμηθνχ φξσλ
επαγγεικαηηθψλ θαη κε επαγγεικαηηθψλ (εγθάξζησλ) δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζε
επηά επξσπατθέο γιψζζεο. Σν Δπξσπατθφ Λεμηθφ πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 7,348
φξνπο επαγγεικαηηθψλ θαη εγθάξζησλ δεμηνηήησλ θαη ζπλψλπκσλ ηνπο θαη 2,300
φξνπο πεξίπνπ αλά γιψζζα. Οη φξνη ρσξίδνληαη ζε 33 ζεκαηηθέο ελφηεηεο. χκθσλα
κε ην έξγν απηφ νη εγθάξζηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ φια ηα άηνκα
θαη δελ εμεηδηθεχνληαη αλά ηνκέα απαζρφιεζεο ρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο,
σο εμήο: θαιιηηερληθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, άδεηεο νδήγεζεο, μέλεο γιψζζεο,
δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο ρξήζεο πιηθψλ ή εξγαιείσλ ή
πξντφλησλ ή ινγηζκηθνχ, πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, θνηλσληθέο θαη
επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. Απφ ηελ πξναλαθεξφκελε νκαδνπνίεζε
ησλ εγθάξζησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ε αλάιπζε ησλ
νκάδσλ: (α) πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο θαη (β) θνηλσληθέο θαη
επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο.
Δηδηθφηεξα, ε νκάδα ησλ πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, αλαιχεηαη σο
εμήο:


λνεηηθέο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε πεξαηηέξσ
αλάιπζε ζηελ ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο, ζηελ ηθαλφηεηα εθκάζεζεο λέσλ
γισζζψλ, ζηελ αλαιπηηθή ζθέςε, ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ζρεκάησλ,
ζηελ ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ, ζηελ πλεπκαηηθή πεξηέξγεηα,
ζηελ εθεπξεηηθφηεηα, ζηελ ηθαλφηεηα κάζεζεο, ζηνλ εγγξακαηηζκφ, ζηελ
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ηθαλφηεηα ινγηθήο ζθέςεο, ζηε δεμηφηεηα απνκλεκφλεπζεο, ζηελ εθαξκνγή
αξηζκψλ, ζηε δχλακε ηεο νμπδέξθεηαο, ζηε δχλακε ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο,
ζηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζηελ ηθαλφηεηα λα είλαη θάπνηνο
πνιπκήραλνο, ζηελ ηθαλφηεηα απηναμηνιφγεζεο, ζηελ ηθαλφηεηα
ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηερληθψλ ζεκάησλ,
ζηελ πξνζπκία κάζεζεο.
πξνζσπηθέο δεμηόηεηεο θαη δπλαηόηεηεο κε πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε
δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο, ζηε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο θάησ απφ πίεζε, ζηε
δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδα, ζηελ απνπζία θνβηψλ, ζηελ ηζνξξνπεκέλε
πξνζσπηθφηεηα, ζηελ ηθαλφηεηα λα είλαη θάπνηνο πξνζεθηηθφο, ζηελ
αληαγσληζηηθή λννηξνπία, ζην θνπξάγην, ζηελ αμηνπηζηία, ζηε
δηαθξηηηθφηεηα, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε, ζηνλ ελζνπζηαζκφ, ζηελ
επειημία, ζηε θηιηθφηεηα, ζηελ εληηκφηεηα, ζηελ πγηεηλή, ζηελ αλεμαξηεζία,
ζηε θξίζε, ζηελ πίζηε, ζηελ ηθαλφηεηα λα είλαη δέθηεο λέσλ ηδεψλ, ζηελ
πξσηνηππία, ζηελ πξνζσπηθή πξσηνβνπιία, ζηελ επγέλεηα, θιπ.
θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηόηεηεο κε πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηελ
επηδεμηφηεηα, ζηε γεληθή θπζηθή θαηάζηαζε, ζηε θπζηθή δχλακε, ζηελ
επαηζζεζία, θιπ.





Ζ νκάδα ησλ θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ (ή νη
ζπλψλπκεο νκάδεο ζχκθσλα κε ην ιεμηθφ DISCO δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο ή
θνηλσληθέο θαη νξγαλσζηαθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ή θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο), αλαιχεηαη σο εμήο:















βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ πξνθνξηθή έθθξαζε (ζσζηή δηαηχπσζε, ζσζηή
ρξήζε θαλφλσλ γξακκαηηθήο)
θαζαξή θαη επδηάθξηηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ
ηθαλφηεηα πξνθνξηθήο έθθξαζεο
ηθαλφηεηα γξαπηήο έθθξαζεο (επδηάθξηην ζηπι γξαθήο, δεκηνπξγηθφ ζηπι
γξαθήο, θνκςφ ζηπι γξαθήο, γξάςηκν θεηκέλσλ, γξάςηκν ηερληθψλ
θεηκέλσλ)
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαηχπσζε εξσηήζεσλ
δεκηνπξγία θνηλσληθψλ επαθψλ
θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ επαθψλ
δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο
αληίιεςε αθνήο
δεμηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο (δπλαηφηεηα εχξεζεο ζπκβηβαζκνχ,
δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ, δπλαηφηεηα επίηεπμεο
ζπκθσλίαο, απνθπγή δηαθσληψλ, επίιπζε δηαθσληψλ, δηπισκαηηθέο
δεμηφηεηεο, πεηζηηθφηεηα, ηαιέλην ζηηο πσιήζεηο)
θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ
ελεξγή ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο
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ηερληθέο παξνπζηάζεσλ
δεμηφηεηεο ξεηνξηθήο
θαηεχζπλζε ζηελ εμππεξέηεζε (θαηεχζπλζε ζηνλ πειάηε)
ηθαλφηεηα δηδαζθαιίαο (ηαιέλην δηδαζθαιίαο)
δεμηφηεηεο εξγαζίαο ζε νκάδα (δπλαηφηεηα παξαθίλεζεο, αλάπηπμε νκάδαο,
εγεζία ζηελ νκάδα).
Ηεξαξρία ηθαλνηήησλ ζχκθσλα κε ην κνληέιν επηινγήο πξνζσπηθνχ θαηά Golec
and Kahya

ηελ εξγαζία ησλ Golec and Kahya (2007), παξνπζηάδεηαη κηα ηεξαξρία ηθαλνηήησλ
γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή πξνζσπηθνχ ζηε βάζε ηθαλνηήησλ. Δηδηθφηεξα, νη
νκάδεο ηθαλνηήησλ πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ε
πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο (ζε παξέλζεζε) είλαη:












2.3.7

Δπηθνηλσλία (αθξφαζε, πξνθνξηθή επηθνηλσλία, πξνθνξηθή παξνπζίαζε,
γξαπηή επηθνηλσλία).
Κίλεηξα (θίλεηξν εξγαζίαο, πξνδηαγξαθέο εξγαζίαο, πξσηνβνπιία, ελέξγεηα,
πξνζνρή ζηηο ιεπηνκέξεηεο, εγξήγνξζε, αθεξαηφηεηα, ηθαλφηεηα κάζεζεο,
εχξνο ελδηαθεξφλησλ, ειεγρφκελε δηαγσγή, δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο, δηνηθεηηθή
θαηεχζπλζε, αλαγλψξηζε ηθαλφηεηαο δηνίθεζεο, αλαγλψξηζε ηθαλφηεηαο
επίβιεςεο, επαγγεικαηηθά/ηερληθά ελδηαθέξνληα).
Γηαπξνζσπηθέο δεμηόηεηεο (επαηζζεζία, εγεζία, θνπξάγην, ηθαλφηεηα
πσιήζεσλ/πεηζνχο, ηερληθή αξκνληθψλ ζρέζεσλ, επειημία ζπκπεξηθνξάο,
εγεζία ζην πξνζσπηθφ, δηαπξαγκάηεπζε, πξνζαξκνζηηθφηεηα, αλεμαξηεζία,
επζπκία).
Λήςε απνθάζεσλ (αλάιπζε, θξίζε, απνθαζηζηηθφηεηα, αλαιπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα, γεληθφηεξε ελεκεξφηεηα, αλαγλψξηζε αλαγθψλ
αζθάιεηαο, θαηλνηνκία, δεκηνπξγηθφηεηα, αλάιεςε ξίζθνπ, νξγαλσζηαθή
επαηζζεζία, εμσ-νξγαλσζηαθή επαηζζεζία, ειεγρφκελε ιήςε απφθαζεο).
Γλώζεηο / δεμηόηεηεο (ηερληθή ή επαγγεικαηηθή πξφνδνο, ηερληθή ή
επαγγεικαηηθή γλψζε, κεραληθέο ιεηηνπξγίεο, γλψζε ζπγθεθξηκέλσλ
δηαδηθαζηψλ).
Αλάπηπμε θαξηέξαο (επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο, πξνζσπηθή θαηεχζπλζε
αλάπηπμεο, ηερληθή/επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε πξνζσπηθήο αλάπηπμεο).
Ιθαλόηεηα δηνίθεζεο (ζρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε, αληηπξνζψπεπζε, έιεγρνο,
αλάπηπμε πθηζηακέλσλ).
Σν έξγν DeSeCo ηνπ ΟΟΑ

Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) νινθιήξσζε ην
έηνο 2003 έλα κεγάιν έξγν πνπ είρε μεθηλήζεη απφ ην 1997 πξνηείλνληαο έλα
επξχηεξν πιαίζην ζε ζρέζε κε ηηο ιίζηεο-θαηαιφγνπο δεμηνηήησλ πνπ είραλ κέρξη
ηφηε δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο. Ζ ηειηθή έθζεζε ηνπ έξγνπ „The Definition and
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Selection of Key Competencies-DeSeCo‟ γηα ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο δεκνζηεχηεθε ην
έηνο 2003. χκθσλα κε ηελ ηειηθή έθζεζε νη βαζηθέο ηθαλφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο
ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, „ιόγσ αθελόο ηνπ ηερλνινγηθνύ εθζπγρξνληζκνύ θαη
αθεηέξνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ δεκηνύξγεζαλ έλα δηαζπλδεκέλν θόζκν. Σ‟ απηό
ην πεξηβάιινλ ηα άηνκα ζα πξέπεη λα είλαη επηδέμηα ηόζν κε ηηο εμειηζζόκελεο
ηερλνινγίεο όζν θαη κε ηελ πιεζώξα ηεο πιεξνθόξεζεο. Σηελ ζεκεξηλή
πξαγκαηηθόηεηα, ηα άηνκα έξρνληαη, επίζεο, αληηκέησπα κε ζπιινγηθέο θνηλσληθέο
πξνθιήζεηο όπσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε πεξηβαιινληηθή αεηθνξία θαζώο θαη ε
επεκεξία κε θνηλσληθή δηθαηνζύλε‟. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ζ‟ απηφ ην πεξηβάιινλ,
„νη ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα άηνκα γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηνπο ζηόρνπο
πνπ έρνπλ ζέζεη, είλαη πνιύπινθεο‟. Με ην ζθεπηηθφ απηφ ν ΟΟΑ θαηέιεμε ζε ηξεηο
επξείεο θαηεγνξίεο ηθαλνηήησλ, σο εμήο:
1. Ηθαλφηεηα αιιειεπηδξαζηηθήο ρξήζεο εξγαιείσλ (σο εξγαιεία ελλννχληαη ε
γιψζζα, ε ηερλνινγία, θιπ).
2. Ηθαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο ζε εηεξνγελή πεξηβάιινληα.
3. Ηθαλφηεηα απηφλνκεο δξάζεο.
χκθσλα κε ηελ επξχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ΟΟΑ, νη ηθαλφηεηεο δηακνξθψλνπλ ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ην άηνκν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν (εχξεζε εξγαζίαο θαη δηαηήξεζήο
ηεο, γλψζε ηεο ηερλνινγίαο θαη αμηνπνίεζή ηεο, θιπ) φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν
κε ηελ έλλνηα φηη ηα άηνκα ζπλδηακνξθψλνπλ ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη
δελ είλαη απινί ζεαηέο (επίηεπμε δηακνηξαδφκελσλ ζηφρσλ), βι. ρήκα 2.2.
Η επηηπρία γηα ηα άηνκα πεξηιακβάλεη:

Δπηηπρή απαζρφιεζε & ακνηβή

Πξνζσπηθή πγεία & αζθάιεηα

πκκεηνρή ζηα θνηλά

Κνηλσληθή δηθηχσζε

πξνυπνζέηεη




Η επηηπρία γηα ηελ θνηλσλία πεξηιακβάλεη:

Οηθνλνκηθή παξαγσγηθφηεηα

Γεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο

Κνηλσληθή ζπλνρή, ηζνλνκία &
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα

Οηθνινγηθή αεηθνξία

Πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο
Θεζκηθέο ηθαλφηεηεο
Δθαξκνγή πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ γηα
ηελ ζπκβνιή ζε ζπιινγηθνχο ζηφρνπο

πξνυπνζέηεη

ρήκα 2.2 Πξνζσπηθνί θαη ζπιινγηθνί ζηφρνη θαη ηθαλφηεηεο (πεγή: ηζηνζειίδα DeSeCo)

Σν πιαίζην, ζχκθσλα κε ην έξγν DeSeCo, απφθηεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ
ηθαλνηήησλ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ. Σν έξγν DeSeCo ππνδεηθλχεη φηη ε
εθκάζεζε ησλ ηθαλνηήησλ πεξλά κέζα απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλα καζεζηαθά
πεξηβάιινληα.
Ζ πξψηε επξεία θαηεγνξία (ηθαλφηεηα αιιειεπηδξαζηηθήο ρξήζεο εξγαιείσλ)
ζχκθσλα κε ην έξγν DeSeCo ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλάγθε ησλ αηφκσλ
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πξνθεηκέλνπ λα είλαη ελήκεξνη γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηελ αλάγθε λα
πξνζαξκφδνπλ ηα εξγαιεία απηά ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαζψο επίζεο ηελ αλάγθε
ησλ αηφκσλ λα δηαιέγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία. Χο εθ
ηνχηνπ, ε πξψηε επξεία θαηεγνξία αλαιχεηαη σο εμήο:
1.1 Ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο γιψζζαο, ζπκβφισλ θαη θεηκέλσλ
αιιειεπηδξαζηηθά
1.2 Ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο αιιειεπηδξαζηηθά
1.3 Ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο αιιειεπηδξαζηηθά
Ζ δεχηεξε επξεία θαηεγνξία (ηθαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο ζε εηεξνγελή
πεξηβάιινληα) ζχκθσλα κε ην έξγν DeSeCo ηεθκεξηψλεηαη ιφγσ ηεο αλάγθεο ησλ
αηφκσλ λα έρνπλ δνζνιεςίεο κε πνηθίιεο θαη πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο, ιφγσ ηεο
ζεκαληηθφηεηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηαλφεζεο ησλ άιισλ αηφκσλ θαη ιφγσ ηεο
ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε επξεία θαηεγνξία
αλαιχεηαη πεξαηηέξσ, σο εμήο:
2.1 Ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγείο ζρέζεηο ζε έλα θαιφ πεξηβάιινλ
2.2 Ηθαλφηεηα λα ζπλεξγάδεζαη
2.3 Ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδεζαη θαη λα επηιχεηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ
Ζ ηξίηε επξεία θαηεγνξία (ηθαλφηεηα απηφλνκεο δξάζεο) ζχκθσλα κε ην έξγν
DeSeCo ηεθκεξηψλεηαη ιφγσ ηεο αλάγθεο ηα άηνκα λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα
ησλ άιισλ θαη λα ζέηνπλ ζηφρνπο ζε έλα πεξίπινθν θφζκν, ιφγσ ηεο αλάγθεο ηα
άηνκα λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα αλαιακβάλνπλ επζχλεο θαζψο θαη ιφγσ
ηεο αλάγθεο ηα άηνκα λα θαηαλννχλ ην πεξηβάιινλ ησλ άιισλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο
ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε επξεία θαηεγνξία αλαιχεηαη πεξαηηέξσ, σο εμήο:
3.1 Ηθαλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ
3.2 Ηθαλφηεηα δηακφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ζρεδίσλ γηα ηε δσή θαη
πξνζσπηθψλ πξνγξακκάησλ
3.3 Ηθαλφηεηα βεβαίσζεο (δηεθδίθεζεο) δηθαησκάησλ, ελδηαθεξφλησλ, νξίσλ
θαη αλαγθψλ
2.4

Οξνινγία θαη νκαδνπνηήζεηο απφ παλεπηζηήκηα

Πνιιέο θνξέο ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ παλεπηζηήκην ζε παλεπηζηήκην
δηαθέξεη. Αθφκε θαη νη γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηα
ηδξχκαηα ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο δηαθέξνπλ αηζζεηά. ηνλ Πίλαθα 2.3
παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παλεπηζηεκίσλ.
Πίλαθαο 2.3 Δλδεηθηηθέο δηαηππψζεηο παλεπηζηεκίσλ (πεγή: Fallows and Steven, 2000)
Ηδξπκα

Οξνινγία

Πεξηγξαθέο

University of Luton

Βαζηθέο δεμηόηεηεο

Αλάθηεζε & δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ.
41

Κεθάιαην 2

Οξηζκνί, νξνινγία, νκαδνπνηήζεηο

Ηδξπκα

Οξνινγία

Πεξηγξαθέο

(Μεγ. Βξεηαλία)

(Core skills)

Δπηθνηλσλία & παξνπζηάζεηο.
ρεδίαζε & επίιπζε πξνβιήκαηνο.
Κνηλσληθή αλάπηπμε & αιιειεπίδξαζε.
(κε αλάιπζε ζε 13 επηκέξνπο θαη επίπεδα)

Alverno College

Ιθαλόηεηεο

Δπηθνηλσλία.

(ΗΠΑ)

(Abilities)

Αλάιπζε.
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ.
Απνηίκεζε κηαο απφθαζεο.
Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε.
Παγθφζκηεο πξννπηηθέο.
Απνηειεζκαηηθή θνηλσληθή ελζσκάησζε.
Δπζχλε αηζζεηηθήο αληηκεηψπηζεο.

Napier University
(Μεγ. Βξεηαλία)

Δξγαιεηνζήθε
δεμηνηήησλ
(Toolkit skills)

Γεμηφηεηεο κάζεζεο.
Δπηθνηλσλία.
Γεμηφηεηεο ρξήζεο Ζ/Τ.
Γεμηφηεηεο βηβιηνζήθεο/πιεξνθφξεζεο.
Πνζνηηθέο δεμηφηεηεο.
(κε αλάιπζε ζε 20 επηκέξνπο)

University of South
Australia

Ιδηόηεηεο
Απνθνίησλ

Ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο αληαπφθξηζεο ζε έλα
ηκήκα ηεο γλψζεο.

(Απζηξαιία)

(Graduate
Qualities)

Πξνεηνηκαζία γηα δηα βίνπ κάζεζε.
Απνηειεζκαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Απηφλνκε θαη ζπλεξγαηηθή εξγαζία.
Γέζκεπζε ζε εζηθή δξάζε θαη θνηλσληθή επζχλε.
Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία.
Απφδεημε δηεζλψλ πξννπηηθψλ.

Middlesex
University

Γεμηόηεηεο-θιεηδηά

Πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε.

(Key Skills)

Απνηειεζκαηηθή κάζεζε.
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Οξνινγία

Πεξηγξαθέο
Δπηθνηλσλία.

(Μεγ. Βξεηαλία)

Δξγαζία ζε νκάδα.
ρέζε κε αξηζκνχο.
Σερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο.
University of
Wollongong

Τξηηνβάζκηα
παηδεία

(Απζηξαιία)

(Tertiary literacies)

Γέζκεπζε γηα ζπλερή θαη αλεμάξηεηε κάζεζε,
πλεπκαηηθή αλάπηπμε, θξηηηθή αλάιπζε θαη
δεκηνπξγηθφηεηα.
πλέπεηα ζηε γλψζε, αλάγθε εζηθψλ πξνηχπσλ θαη
επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο.
Απηνπεπνίζεζε θαη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο.
Γεμηφηεηεο εξγαζίαο ζε νκάδα.
Ηθαλφηεηα ινγηθήο αλάιπζεο δεηεκάησλ θαη ιήςε
απνθάζεσλ.
Απφδνζε αμίαο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηθαλφηεηα
ιεηηνπξγίαο ζε πνιχ-πνιηηηζκηθφ θαη παγθφζκην
πεξηβάιινλ.
Φεθηαθφο εγγξακαηηζκφο θαη εμεηδηθεπκέλεο
ηθαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ππνινγηζηέο.
Αλαγλψξηζε ησλ πξνζσπηθψλ επζπλψλ θαη
ππνρξεψζεσλ.

πσο πξνθχπηεη ηα δχν Βξεηαληθά παλεπηζηήκηα (University of Luton, Middlesex
University) ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν core/key skills. Σν Napier University αθνινπζεί
έλα παξεκθεξή φξν (toolkit skills). Σα παλεπηζηήκηα ηεο Απζηξαιίαο (University of
South Australia, University of Wollongong) ρξεζηκνπνηνχλ κηα νξνινγία πνπ
ζπλεζίδεηαη ζηε ρψξα, εληνχηνηο δηαθνξεηηθή απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή (graduate
qualities, tertiary literacies, αληίζηνηρα). Σέινο, ην Alverno College θάλεη ρξήζε ηνπ
φξνπ ηθαλφηεηεο πνπ ζπλεζίδεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή πνπ εθπνξεχεηαη
απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Χζηφζν, κηα πξνζεθηηθή καηηά ζηνλ Πίλαθα
2.3 αλαδεηθλχεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ην πιήζνο ησλ αλαθνξψλ κεηαμχ ησλ
ηδξπκάησλ ζε φηη αθνξά ηηο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο. Άιιεο απφ απηέο
επαλαιακβάλνληαη απφ παλεπηζηήκην ζε παλεπηζηήκην (πρ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο),
άιιεο αθνξνχλ πξαθηηθέο δεμηφηεηεο (πρ ρξήζε ππνινγηζηψλ, ρξήζε βηβιηνζήθεο)
θαη άιιεο αθνξνχλ πην αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη αμίεο πεξί εζηθήο (πρ αλάιπζε,
δεκηνπξγηθφηεηα, πξνζσπηθέο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο, εζηθά πξφηππα, θνηλσληθή
επζχλε).
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χλνςε

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχεη έλα ζχλνιν λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία. ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην
θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο νξηζκψλ θαη νξνινγίαο πξνθεηκέλνπ ν
αλαγλψζηεο λα απνθηήζεη κηα αξρηθή εηθφλα. Ζ απνπζία εληαίαο απνδεθηήο
νξνινγίαο είλαη εκθαλήο. Σαπηφρξνλα, ε νκαδνπνίεζε ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ
αλαδεηθλχεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ αλά πεξίπησζε θαη ην γεγνλφο φηη
δελ ππάξρεη εληαίνο απνδεθηφο θαηάινγνο. πκπεξαζκαηηθά, απφ ηηο παξαπάλσ
νκαδνπνηήζεηο θνηλή ζπληζηακέλε απνηεινχλ νη νκάδεο δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ πνπ
αλαθέξνληαη: ζηελ επηθνηλσλία (γξαπηή, πξνθνξηθή), ζηελ εξγαζία ζε νκάδα θαη ζε
αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ή/θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ αλεμαξηήησο
εάλ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θνίηεζεο ή ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Γηαθνξεηηθή είλαη ε
πξφηαζε απφ ηνλ ΟΟΑ πνπ δελ θαηνλνκάδεη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο αιιά εηζάγεη
επξχηεξα ηελ ηθαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε εξγαιεία, ηελ αιιειεπίδξαζε ζε
δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη ηελ απηνλνκία ζηε δξάζε.
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3 Έξεπλεο απνθνίησλ, εξγαδνκέλσλ θαη
εξγνδνηψλ

Ο McClelland ζην άξζξν ηνπ „Testing for Competence rather than for Intelligence‟ ην
έηνο 1973 εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ εξγαζία ηνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ
δεκφζηαο ππεξεζίαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηηο
δηαδηθαζίεο επηινγήο πξνζσπηθνχ. ηελ έξεπλα απηή ν McClelland δηαπίζησζε φηη
κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε δηαπξνζσπηθή επαηζζεζία θαη ν
δηαπνιηηηζκηθφο ζεβαζκφο, δηαρσξίδνπλ ηελ αλψηεξε απφ ηε κέζε επίδνζε ησλ
ππαιιήισλ θαη πξφηεηλε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ αμηνινγήζεσλ
γλψζεο κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ.
Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη νη δπλακηθέο αγνξέο εξγαζίαο ρξεηάδνληαη άηνκα πςειήο
εμεηδίθεπζεο πνπ φκσο λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδνπλ ηελ αιιαγή, λα
αλαιακβάλνπλ λέεο πξνθιήζεηο θαη λα απνθηνχλ γξήγνξα λέεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο. Γειαδή, απηφ πνπ πξνζδνθάηαη απφ ηνπο απφθνηηνπο είλαη λα
βειηηψλνπλ ηελ θαηλνηνκία κηαο επηρείξεζεο θαη λα αλαπηχζζνπλ λέα πξντφληα,
ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο. Δπηπιένλ, λα δηαζέηνπλ ηθαλφηεηα απηφλνκεο εξγαζίαο
θαζψο επίζεο ηθαλφηεηα παξαγσγηθήο εξγαζίαο κε άιια άηνκα, θαη γεληθφηεξα λα
δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα ελεξγνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ άιισλ αηφκσλ κε ηα
νπνία ζπλεξγάδνληαη.
Χζηφζν, αλ θαη νη παξαπάλσ πξνζδνθίεο κπνξεί λα είλαη θαζαξά δηαηππσκέλεο, δελ
είλαη πάληα μεθάζαξν εάλ ν ζπλδπαζκφο εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη
πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζέηνπλ νη απφθνηηνη αληαπνθξίλεηαη ζηηο
απαηηήζεηο απηέο.
ηα πιαίζηα απηά, ε αλάγθε δηεξεχλεζεο ηνπ ειιείκκαηνο ή πιενλάζκαηνο
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ κεηαμχ ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ αλαγθψλ
ηεο αγνξάο εξγαζίαο έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πιήζνπο εξεπλψλ (Handel, 2003).
Κπξίσο, νη έξεπλεο απηέο απεπζχλνληαη ζε απνθνίηνπο κεξηθά ρξφληα κεηά ηελ
απνθνίηεζή ηνπο. Αληίζεηα, έξεπλεο πνπ απεπζχλνληαη ζε εξγνδφηεο δελ είλαη
ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο, αθελφο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο πξνζέγγηζεο ησλ εξγνδνηψλ
(Goldschmidt, 2005) θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο πνπ απαηηείηαη
γηα λα είλαη αμηφπηζηα ηα απνηειέζκαηα (Hesketh, 2000). Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο
εξεπλψλ ζε εξγνδφηεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί είηε απφ παλεπηζηήκηα, ηα νπνία
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επηζπκνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ άπνςε ησλ εξγνδνηψλ γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπο
(έξεπλεο πεδίνπ)13 ή απφ εζληθνχο θνξείο φπσο ζηηο ΖΠΑ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο πξνεηνηκαζίαο ησλ απνθνίησλ (Heldrich, 2005, Goldschmidt, 2005) ή
αθφκε θαη απφ εξεπλεηέο θπξίσο κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 (HernándezMarch et al., 2009).
ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο
απνηειεζκάησλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ απφςεηο απνθνίησλ-εξγαδνκέλσλ θαη
εξγνδνηψλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο πνπ ζεσξνχλ αλαγθαίεο ζην πεξηβάιινλ
εξγαζίαο. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ είλαη λα πξνζδηνξηζζνχλ νη
ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη νη απφθνηηνη ζηελ εξγαζία ηνπο θαη εθείλεο
πνπ νη εξγνδφηεο πξνζδνθνχλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. Μηα εηδηθή πεξίπησζε είλαη ε
εηήζηα έξεπλα απνθνίησλ ζε εζληθφ επίπεδν ζηελ Απζηξαιία, ε νπνία επηδηψθεη
κεηαμχ άιισλ λα απνηηκήζεη ηε ζπλδξνκή ηεο θνίηεζεο ζηελ ελίζρπζε ησλ γεληθψλ
δεμηνηήησλ.
Έηζη, αξρηθά παξνπζηάδεηαη κηα κεγάιεο θιίκαθαο έξεπλα απνθνίησλ ζε επξσπατθφ
επίπεδν (έξγν Reflex), ε νπνία απνηππψλεη ηηο απφςεηο αηφκσλ απφ 11 δηαθνξεηηθέο
ρψξεο ηεο Δπξψπεο (ε Διιάδα δελ πεξηιακβάλεηαη). Πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί
ε άπνςε ησλ απνθνίησλ Διιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ παξνπζηάδεηαη κηα κηθξφηεξνπ
εχξνπο έξεπλα επξσπατθνχ επηπέδνπ (έξγν INOVICTS03). Ζ εκπεηξία δήηεζεο
γεληθψλ ηθαλνηήησλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ηεο
„Μνξθσηηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πξσηνβνπιίαο‟ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη
Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ) ηνπ 2008, ζηελ νπνία απνηππψλεηαη ηφζν ε άπνςε
ησλ απνθνίησλ φζν θαη ησλ εξγνδνηψλ. Δπηπιένλ, ζην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη
ε εζληθνχ επηπέδνπ εηήζηα έξεπλα απνθνίησλ ηεο Απζηξαιίαο, ε νπνία σο έλα
βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ θαηά ηε
δηάξθεηα θνίηεζεο. ηελ έξεπλα απηή ην έηνο 2008 ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 100
ρηιηάδεο απφθνηηνη απφ 53 Ηδξχκαηα.
Δπηπιένλ, ε αμία πνπ απνδίδεηαη ζηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο παξνπζηάδεηαη
κέζσ δχν παξαδεηγκάησλ επηινγήο πξνζσπηθνχ, φηαλ ε επηινγή βαζίδεηαη ζε
ηθαλφηεηεο (competence-based). Σν πξψην παξάδεηγκα αθνξά ην πξνζσπηθφ γηα ηηο
ππεξεζίεο ηεο Δ.Δ. θαη ην δεχηεξν γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ησλ ΖΠΑ. Σν
θεθάιαην θιείλεη κε δηαπηζηψζεηο εξεπλεηψλ γηα ηε γεληθφηεξε ζρέζε κεηαμχ ησλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ απνθνίησλ θαη ηεο απαζρφιεζεο.

13

Γηα παξάδεηγκα νη εξγαζίεο: VanderHeide (2008), έξεπλα 298 εξγνδνηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
άπνςήο ηνπο απφ ηνπο απνθνίηνπο ηνπ MacEwan College ηνπ Καλαδά. Allen and Ramaekers (2006),
έξεπλα 48 εξγνδνηψλ γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ & Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μάαζηξηρη Οιιαλδίαο. Ayats, Zamora and Desantes (2004) ζε 283 επηρεηξήζεηο
πνπ απαζρνινχλ απνθνίηνπο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηεο Βαιέλζηα Ηζπαλίαο.
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Έξεπλεο απνθνίησλ

3.1
3.1.1

Έξεπλα απνθνίησλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ζε έληεθα ρψξεο – έξγν REFLEX

Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν
πξνέξρεηαη απφ ην έξγν REFLEX14 πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δ.Δ. θαη
εηδηθφηεξα ην 6ν Πιαίζην ηήξημεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2005 θαη
αθνξνχζε απνθνίηνπο ηνπ έηνπο 2000, δειαδή πέληε έηε κεηά ηελ απνθνίηεζε. ηελ
έξεπλα έιαβαλ κέξνο 33,832 απφθνηηνη απφ 11 δηαθνξεηηθέο ρψξεο (Ζλσκέλν
Βαζίιεην, Ηηαιία, Γαιιία, Απζηξία, Γεξκαλία, Οιιαλδία, Φηιαλδία, Ννξβεγία,
Σζερία θαη Διβεηία).
Ζ έξεπλα πεξηιακβάλεη 19 εξσηήζεηο-ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο αμηνιφγεζαλ νη
απφθνηηνη ζε ζρέζε κε ηελ ρξεζηκφηεηα-ζεκαληηθφηεηα γηα ηελ εξγαζία ηνπο ζε κηα
επηαβάζκηα θιίκαθα (1: θαζφινπ ρξήζηκε-ζεκαληηθή έσο 7: απφιπηα ρξήζηκεζεκαληηθή). Δηδηθφηεξα, ηφζν νη ηθαλφηεηεο πνπ πεξηειήθζεζαλ ζηελ έξεπλα φζν θαη
ε θαηάηαμε ησλ ηθαλνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ ρξεζηκφηεηα-ζεκαληηθφηεηα ζηελ
εξγαζία ησλ απνθνίησλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.1. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα
θαίλεηαη ηφζν ε άπνςε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ φζν θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ
απφςεσλ αλά ρψξα.
πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη ηθαλφηεηεο πνπ
ραξαθηεξίζηεθαλ σο αξθεηά ρξήζηκεο απφ ηα ¾ ησλ απνθνίησλ είλαη:





Κηλεηνπνίεζε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ (απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ρξφλνπ
81%, θαη θαιή απφδνζε θάησ απφ πίεζε 80%).
Κηλεηνπνίεζε άιισλ (παξαγσγηθή εξγαζία κε άιινπο 77%, ζπληνληζκφο
δξαζηεξηνηήησλ 76%, θαζαξή κεηαθνξά κελχκαηνο ζε άιινπο 76%).
Γηάζεζε θαιψλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ (ππεξνρή ζηνλ ηνκέα εξγαζίαο 78%,
ηθαλφηεηα γξήγνξεο απφθηεζεο λέαο γλψζεο 76%).
Γπλαηφηεηα ρξήζεο ππνινγηζηή θαη δηαδηθηχνπ 76%.

Ζ ζεκαληηθή πιεηνλφηεηα ησλ απνθνίησλ ζπκθσλεί φηη απηνί πξέπεη λα είλαη αθελφο
εηδηθνί ζηνλ ηνκέα ηνπο αιιά αθεηέξνπ επέιηθηνη κε ηελ έλλνηα ηεο γξήγνξεο
απφθηεζεο λέαο γλψζεο θαζψο θαη λα είλαη ηθαλνί λα ελεξγνπνηνχλ ηφζν ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο φζν θαη λα εξγάδνληαη απνδνηηθά κε άιια άηνκα.
Άιιεο ηθαλφηεηεο πνπ θαηεηάγεζαλ απφ ηνπο απνθνίηνπο σο ζεκαληηθέο (δειαδή απφ
ην 75%-60% ησλ ζπκκεηερφλησλ) είλαη:

14

Centre for Higher Education Research and Information (2008). The Flexible Professional in the
Knowledge Society – new demands on higher education in Europe (Report 4). Competences possessed
and required by European Graduates.
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Αλαιπηηθή ζθέςε (69%), αληαπφθξηζε ζε λέεο ηδέεο θαη ιχζεηο (70%),
πξνζπκία εμέηαζεο πξνζσπηθψλ ηδεψλ αιιά θαη ηδεψλ άιισλ αηφκσλ (65%).
Γπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ άιισλ αηφκσλ (60%) θαη
επηηπρήο δηαπξαγκάηεπζε κε άιια άηνκα (60%).
Γπλαηφηεηα ζχληαμεο αλαθνξψλ, ππνκλεκάησλ θαη εγγξάθσλ (71%).

Πίλαθαο 3.1 Καηάηαμε ηθαλνηήησλ ζπλνιηθά θαη αλά ρψξα15 (%, απαληήζεηο 5-6-7 ζηελ
θιίκαθα)
ινη UK

IT

ES

FR

AT

DE

NL

FI

NO CZ CH

Γπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ρξφλνπ

81

87

81

80

81

86

87

80

84

75

82

76

Γπλαηφηεηα θαιήο απφδνζεο θάησ απφ πίεζε

80

84

79

73

71

88

89

77

81

78

81

81

Τπεξνρή ζηνλ ηνκέα εξγαζίαο

78

73

81

71

72

88

86

78

70

77

84

76

Γπλαηφηεηα παξαγσγηθήο εξγαζίαο κε άιινπο

77

85

80

75

73

82

81

78

78

69

78

75

Γπλαηφηεηα γξήγνξεο απφθηεζεο λέαο γλψζεο

76

70

78

71

69

82

82

68

79

64

86

71

Γπλαηφηεηα ζπληνληζκνχ δξαζηεξηνηήησλ

76

80

75

73

68

84

82

71

75

71

82

73

Γπλαηφηεηα θαζαξήο κεηαθνξάο κελχκαηνο ζε άιινπο

76

82

71

81

81

72

73

78

77

81

78

65

Γπλαηφηεηα ρξήζεο ππνινγηζηή θαη δηαδηθηχνπ

76

75

78

70

60

84

80

66

81

64

88

76

Γπλαηφηεηα ζχληαμεο αλαθνξψλ, ππνκλεκάησλ ή
εγγξάθσλ

71

69

75

68

60

74

73

60

64

68

80

70

Γπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζε λέεο ηδέεο θαη ιχζεηο

70

64

72

71

60

73

74

71

73

61

74

66

Αλαιπηηθή ζθέςε

69

65

73

58

73

76

73

66

63

49

77

73

Πξνζπκία εμέηαζεο πξνζσπηθψλ ηδεψλ αιιά θαη ηδεψλ
ησλ άιισλ

65

64

69

58

56

61

64

68

64

59

73

60

Γπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο

60

58

68

56

45

64

61

51

60

45

73

54

Γπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ άιισλ

60

61

68

58

58

63

64

65

62

58

57

53

Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο πξντφλησλ, ηδεψλ ή αλαθνξψλ
ζε αθξναηήξην

59

52

65

56

55

68

66

51

58

49

63

59

Γπλαηφηεηα επηβνιήο πξνζσπηθνχ θχξνπο

58

62

64

61

60

57

62

52

47

55

66

49

Δπαγξχπλεζε ζε λέεο επθαηξίεο

57

56

70

49

36

71

67

64

65

59

50

54

Γλψζε άιισλ πεδίσλ ή επηζηεκψλ

45

37

47

41

37

53

51

39

43

35

55

40

Γπλαηφηεηα γξαθήο θαη νκηιίαο ζε μέλε γιψζζα

43

9

46

31

29

52

41

31

54

30

56

52

Πεγή: έξγν REFLEX

Οη παξαπάλσ ηθαλφηεηεο ραξαθηεξίδνπλ δεηήκαηα θαηλνηνκίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο
γλψζεο (πρ αληαπφθξηζε ζε λέεο ηδέεο, πξνζπκία εμέηαζεο πξνζσπηθψλ ηδεψλ θαη
ηδεψλ άιισλ αηφκσλ) θαζψο θαη ελεξγνπνίεζεο άιισλ. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη νη
απφθνηηνη ρξεηάδνληαη έλα εχξνο γεληθψλ κεηαβηβάζηκσλ δεμηνηήησλ (φπσο απηέο
αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιφγσ εξγαζία). Αιιά θαίλεηαη, επίζεο, λα ππάξρεη κηθξφηεξε

15

Σα αθξσλχκηα αθνξνχλ ηηο ρψξεο, σο εμήο: UK: Ζλσκέλν Βαζίιεην, IT: Ηηαιία, ES: Ηζπαλία, FR:
Γαιιία, AT: Απζηξία, DE: Γεξκαλία, NL: Οιιαλδία, FI: Φηιαλδία, NO: Ννξβεγία, CZ: Γεκνθξαηία
ηεο Σζερίαο, CH: Διβεηία.
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απαίηεζε ζην ρψξν εξγαζίαο επηβνιήο ηνπ θχξνπο ησλ απνθνίησλ θαζψο θαη ηεο κε
εμεηδίθεπζεο (to be a generalist) ππφ ηελ έλλνηα ηεο θαηνρήο επξχηεξσλ γλψζεσλ απφ
άιινπο ηνκείο ή επηζηήκεο (κε ιηγφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο απνθνίηνπο λα
ραξαθηεξίδνπλ ηελ απαίηεζε απηή σο πςειήο ζεκαληηθφηεηαο - 45%).
Δπηπιένλ, ε έξεπλα ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν πιενλάζκαηνο ή ειιείκκαηνο ηθαλνηήησλ
ζην ρψξν εξγαζίαο. Πιεφλαζκα πξνθχπηεη εάλ νη ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ νη
απφθνηηνη δελ αμηνπνηνχληαη επαξθψο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο ελψ έιιεηκκα εάλ νη
απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο είλαη πςειφηεξεο απφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απηνί
δηαζέηνπλ. Σα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν πιενλάζκαηνο ή ειιείκκαηνο
ηθαλνηήησλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θαζψο θαη ζπγθξηηηθά ησλ απνθνίησλ ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο
3.2 (πιεφλαζκα) θαη 3.3 (έιιεηκκα), αληίζηνηρα.
Πίλαθαο 3.2 Καηάηαμε ησλ 10 πην πιενλαζκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ απνθνίησλ ζχκθσλα κε
έξεπλα REFLEX
Όλοι

Ηνωμζνο Βαςίλειο

Γαλλία

Γερμανία

1 Καιή απφδνζε θάησ απφ
πίεζε

1 Καιή απφδνζε θάησ απφ
πίεζε

1 Καιή απφδνζε θάησ απφ
πίεζε

1 Καιή απφδνζε θάησ απφ
πίεζε

2 Ηθαλφηεηα μέλεο γιψζζαο

2 Ηθαλφηεηα μέλεο γιψζζαο

2 Υξήζε ππνινγηζηψλ θαη
δηαδηθηχνπ

2 Ηθαλφηεηα μέλεο γιψζζαο

3 Δμέηαζε ηδεψλ

3 χληαμε αλαθνξψλ,
ππνκλεκάησλ, θεηκέλσλ

3 Ηθαλφηεηα μέλεο γιψζζαο

3 Δμέηαζε ηδεψλ

4 Δηνηκφηεηα ζε λέεο
επθαηξίεο

4 Δμέηαζε ηδεψλ

4 Δηνηκφηεηα ζε λέεο
επθαηξίεο

4 Γλψζε άιισλ
επηζηεκνληθψλ πεδίσλ

5 Υξήζε ππνινγηζηψλ θαη
δηαδηθηχνπ

5/6 Υξήζε ππνινγηζηψλ θαη
δηαδηθηχνπ, Παξνπζίαζε
πξντφλησλ, ηδεψλ, αλαθνξψλ

5 Γλψζε άιισλ
επηζηεκνληθψλ πεδίσλ

5 Παξνπζίαζε πξντφλησλ,
ηδεψλ, αλαθνξψλ

6 Απφθηεζε λέαο γλψζεο

6 Υξήζε ππνινγηζηψλ θαη
δηαδηθηχνπ

7/8 Δηνηκφηεηα ζε λέεο
επθαηξίεο, Γλψζε άιισλ
επηζηεκνληθψλ πεδίσλ

7 χληαμε αλαθνξψλ,
ππνκλεκάησλ, θεηκέλσλ

7 Δλεξγνπνίεζε άιισλ

8 Δμέηαζε ηδεψλ

8 Δπηηπρήο δηαπξαγκάηεπζε

9 Απφθηεζε λέαο γλψζεο

9 Απφθηεζε λέαο γλψζεο

9 Αληαπφθξηζε ζε λέεο ηδέεο
θαη ιχζεηο

9 χληαμε αλαθνξψλ,
ππνκλεκάησλ, θεηκέλσλ

10 Αληαπφθξηζε ζε λέεο
ηδέεο θαη ιχζεηο

10 Αληαπφθξηζε ζε λέεο
ηδέεο θαη ιχζεηο

10 Παξνπζίαζε πξντφλησλ,
ηδεψλ, αλαθνξψλ

10 Δπηβνιή θχξνπο

6 Γλψζε άιισλ
επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ
7 Παξνπζίαζε πξντφλησλ,
ηδεψλ, αλαθνξψλ
8 χληαμε αλαθνξψλ,
ππνκλεκάησλ, θεηκέλσλ

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 3.2 δελ παξνπζηάδνληαη αηζζεηέο δηαθνξέο κεηαμχ
ηνπ ζπλφινπ ησλ απνθνίησλ θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ Ζλ. Βαζηιείνπ θαη ηεο Γαιιίαο
(ιηγφηεξν ηεο Γεξκαλίαο) ζε ζρέζε κε ηηο δέθα πην πιενλαζκαηηθέο ηθαλφηεηεο.
Δηδηθφηεξα, σο ηθαλφηεηεο κε ην κεγαιχηεξν πιεφλαζκα ζεσξνχληαη ε ζσζηή
απφδνζε θάησ απφ πίεζε (31%) θαη ε ρξήζε ηεο μέλεο γιψζζαο (29%). Δπηπιένλ,
πεξίπνπ ην 1/5 ησλ απνθνίησλ ζεσξεί φηη δηαζέηεη πιεφλαζκα ζε:
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Καηλνηνκία θαη δηαρείξηζε γλψζεο (εμέηαζε ηδεψλ, εηνηκφηεηα ζε λέεο
επθαηξίεο, ρξήζε ππνινγηζηή θαη δηαδηθηχνπ)
Λεηηνπξγηθή επειημία (γλψζε άιισλ επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ, απφθηεζε λέαο
γλψζεο)
Ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο (ζχληαμε αλαθνξψλ, παξνπζίαζε πξντφλησλ ή ηδεψλ
θαη αλαθνξψλ)

Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη νη εξγνδφηεο ηνπ 1/5 (ή πεξηζζφηεξν) ησλ
απνθνίησλ, δελ αμηνπνηνχλ πιήξσο φιν ην εχξνο ηθαλνηήησλ πνπ απηνί δηαζέηνπλ σο
εξγαδφκελνη.
Αλαθνξηθά κε ην έιιεηκκα ηθαλνηήησλ, ζπλνιηθά έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ δηαηχπσζε
απηή ηελ αδπλακία. Σν κεγαιχηεξν έιιεηκκα παξαηεξήζεθε ζηελ απνδνηηθή ρξήζε
ηνπ ρξφλνπ (15% ζην ζχλνιν ησλ απνθνίησλ) θαη κφλν 9% ησλ απνθνίησλ
αληηιακβάλνληαη έιιεηκκα ζε ζρέζε κε ηελ εηνηκφηεηα ζηηο λέεο επθαηξίεο.
Δηδηθφηεξα, απφ ηνλ Πίλαθα 3.3 πξνθχπηεη κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε ειιεηκκαηηθψλ
ηθαλνηήησλ κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ θαη ησλ δεηγκάησλ απνθνίησλ Ζλ. Βαζηιείνπ,
Γαιιίαο θαη Γεξκαλίαο. Γηα παξάδεηγκα, νη δέθα πην ειιεηκκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ
απνθνίησλ ηνπ Ζλ. Βαζηιείνπ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ δείγκα (θαη ην
δείγκα ηεο Γεξκαλίαο) ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο λέεο ηδέεο θαη
ιχζεηο πνπ γηα ηνπο Άγγινπο απνθνίηνπο έρεη αληηθαηαζηήζεη ηελ ηθαλφηεηα ζηελ
μέλε γιψζζα. Παξφια απηά, ην έιιεηκκα δεμηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα,
θαίλεηαη λα αθνξά έλα κηθξφ πνζνζηφ απνθνίησλ πνπ εζηηάδεηαη κεηαμχ άιισλ ζε
ζέκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμεηδίθεπζεο, φπσο ζηελ ηθαλφηεηα επηβνιήο ηνπ
θχξνπο ηνπο θαη ηεο ππεξνρήο ηνπο ζηνλ ηνκέα εξγαζίαο ηνπο.
Πίλαθαο 3.3 Καηάηαμε ησλ 10 πην ειιεηκκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ απνθνίησλ ζχκθσλα κε
έξεπλα REFLEX
Όλοι

Ηνωμζνο Βαςίλειο

Γαλλία

Γερμανία

1 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε
ρξφλνπ

1 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε
ρξφλνπ

1 Δπηβνιή θχξνπο

1 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε
ρξφλνπ

2 Δπηβνιή θχξνπο

2 Τπεξνρή ζηνλ ηνκέα
εξγαζίαο

2 Τπεξνρή ζηνλ ηνκέα
εξγαζίαο

2 Δπηβνιή θχξνπο

3 Γηαπξαγκάηεπζε

3 Δπηβνιή θχξνπο

3 Καζαξή κεηαθνξά
κελχκαηνο

3 Γηαπξαγκάηεπζε

4 Τπεξνρή ζηνλ ηνκέα
εξγαζίαο

4 Γηαπξαγκάηεπζε

4 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε
ρξφλνπ

4 Παξνπζίαζε πξντφλησλ,
ηδεψλ, αλαθνξψλ

5 Παξνπζίαζε πξντφλησλ,
ηδεψλ, αλαθνξψλ

5 Καζαξή κεηαθνξά
κελχκαηνο

5 Γηαπξαγκάηεπζε

5 Ηθαλφηεηα ζε μέλε
γιψζζα

6 Δλεξγνπνίεζε άιισλ

6 Παξνπζίαζε πξντφλησλ,
ηδεψλ, αλαθνξψλ

6 Ηθαλφηεηα ζε μέλε γιψζζα

6 Δλεξγνπνίεζε άιισλ

7 Καζαξή κεηαθνξά
κελχκαηνο

7 Δλεξγνπνίεζε άιισλ

7 Δλεξγνπνίεζε άιισλ

7 Καζαξή κεηαθνξά
κελχκαηνο

8 Ηθαλφηεηα ζε μέλε γιψζζα

8 Γλψζε άιισλ
επηζηεκνληθψλ πεδίσλ

8 Παξνπζίαζε πξντφλησλ,
ηδεψλ, αλαθνξψλ

8 Δηνηκφηεηα ζε λέεο
επθαηξίεο

9 Γλψζε άιισλ επηζηεκνληθψλ

9 Δηνηκφηεηα ζε λέεο

9 Αληαπφθξηζε ζε λέεο ηδέεο

9 Τπεξνρή ζηνλ ηνκέα

50

Κεθάιαην 3

Έξεπλεο απνθνίησλ, εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ

πεδίσλ

επθαηξίεο

θαη ιχζεηο

εξγαζίαο

10 Δηνηκφηεηα ζε λέεο
επθαηξίεο

10 Αληαπφθξηζε ζε λέεο
ηδέεο θαη ιχζεηο

10 Δξγαζία κε άιινπο

10 Γλψζε άιισλ
επηζηεκνληθψλ πεδίσλ

Δπηπιένλ, ε έξεπλα ζπζρέηηζε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ απνθνίησλ κε ηνλ ηνκέα εξγαζίαο
ηνπο. Απφ ηα απνηειέζκαηα απηά πξνθχπηεη φηη δηαθνξεηηθή είλαη ε ζεκαληηθφηεηα
πνπ απνδίδεηαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηνπο
εξγαδνκέλνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο δεηήζεθε απφ ηνπο απνθνίηνπο λα αλαγλσξίζνπλ ην
πνιχ ηξεηο ηθαλφηεηεο πνπ ζεσξνχλ σο ηζρπξά ζεκεία θαη θαη‟ αλψηαην φξην ηξεηο
ηθαλφηεηεο πνπ ζεσξνχλ σο ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ
νινθιήξσζαλ ην αθαδεκατθφ έηνο 1999-2000. ηνλ Πίλαθα 3.4 παξνπζηάδνληαη ηα
πέληε ηζρπξά ζεκεία ησλ ζπνπδψλ αλά ρψξα θαη νιηθά, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ
απνθνίησλ.
Πίλαθαο 3.4 Σα πέληε ηζρπξφηεξα ζεκεία ησλ ζπνπδψλ αλά ρψξα ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε
ηθαλνηήησλ ζε πνζνζηά (ζηνηρεία απφ έξεπλα REFLEX)
ινη

UK

IT

ES

FR

AT

DE

NL

FI

NO

CZ

CH

Τπεξνρή ζηνλ ηνκέα
εξγαζίαο

38

26

38

32

35

37

42

36

54

51

52

41

Αλαιπηηθή ζθέςε

37

34

36

29

42

40

41

37

35

35

27

50

Ηθαλφηεηα γξήγνξεο
απφθηεζεο λέαο γλψζεο

30

24

25

32

31

37

39

20

28

23

39

33

Ηθαλφηεηα ζχληαμεο
αλαθνξψλ,
ζεκεησκάησλ θαη
θεηκέλσλ

23

22

13

20

26

21

22

20

30

29

25

22

Ηθαλφηεηα παξαγσγηθήο
εξγαζίαο κε άιινπο

21

26

17

35

14

16

19

34

19

23

11

12

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 3.4, ηα πέληε ηζρπξφηεξα ζεκεία ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζην ζχλνιν ησλ απνθνίησλ απφ ηηο ρψξεο πνπ κεηείραλ
ζηελ έξεπλα, είλαη:






Τπεξνρή ζηνλ ηνκέα εξγαζίαο (38%)
Αλαιπηηθή ζθέςε (37%)
Ηθαλφηεηα γξήγνξεο απφθηεζεο λέαο γλψζεο (30%)
Ηθαλφηεηα ζχληαμεο αλαθνξψλ, ζεκεησκάησλ θαη θεηκέλσλ (23%)
Ηθαλφηεηα παξαγσγηθήο εξγαζίαο κε άιινπο (21%).

Χζηφζν, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Ζ ππεξνρή ζηνλ
ηνκέα εξγαζίαο απνηειεί ην ηζρπξφ ζεκείν ησλ ζπνπδψλ ησλ Φηιαλδψλ, Ννξβεγψλ
θαη Σζέρσλ (πνζνζηφ πςειφηεξν ηνπ 50% ζε ζχγθξηζε κε 38% ηνπ ζπλφινπ), ε
νπνία απέρεη θαηά πνιχ ηφζν απφ ην ζχλνιν φζν θαη απφ άιιεο ρψξεο. ην ίδην
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ζεκείν, νη απφθνηηνη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο παξνπζηάδνπλ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ
(26% ζε ζχγθξηζε κε 38% ζπλνιηθά). Σν ηζρπξφηεξν ζεκείν ησλ ζπνπδψλ ζηε Μεγ.
Βξεηαλία, Γαιιία, Απζηξία, Οιιαλδία θαη Διβεηία είλαη ε αλαιπηηθή ζθέςε, ζηελ
Ηηαιία ε ππεξνρή ζηελ εξγαζία, θαη ζηελ Ηζπαλία ε ηθαλφηεηα παξαγσγηθήο εξγαζίαο
κε άιινπο. Χζηφζν, αξθεηά ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηα
ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ηφζν ζπγθξίλνληαο ηηο απφςεηο ησλ απνθνίησλ
κεηαμχ ησλ ρσξψλ φζν θαη θάζε ρψξαο κε ην ζχλνιν, ηα νπνία μεθεχγνπλ ηνπ εχξνπο
ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
ζνλ αθνξά ηα πέληε πην αδχλακα ζεκεία ησλ ζπνπδψλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο
ρψξεο θαη νιηθά, νη απφςεηο ησλ απνθνίησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.5.
Πίλαθαο 3.5 Σα πέληε πην αδχλακα ζεκεία ησλ ζπνπδψλ αλά ρψξα ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε
ηθαλνηήησλ ζε πνζνζηά (ζηνηρεία απφ έξεπλα REFLEX)
ινη

UK

IT

ES

FR

AT

DE

NL

FI

NO

CZ

CH

Ηθαλφηεηα γξαθήο &
νκηιίαο κηαο μέλεο
γιψζζαο

40

51

44

62

50

41

37

28

30

34

56

13

Ηθαλφηεηα επηβνιήο
θχξνπο

27

32

19

20

32

28

27

32

36

27

28

15

Ηθαλφηεηα
απνηειεζκαηηθήο
δηαπξαγκάηεπζεο

25

26

15

27

29

26

25

30

30

27

19

21

Ηθαλφηεηα παξνπζίαζεο
πξντφλησλ, ηδεψλ ή
αλαθνξψλ ζε έλα
αθξναηήξην

22

28

18

26

21

23

26

22

23

28

27

8

Ηθαλφηεηα ρξήζεο
ππνινγηζηή θαη
δηαδηθηχνπ

18

15

20

31

20

19

20

17

14

27

16

4

Οιηθά, ην πην αδχλακν ζεκείν ησλ ζπνπδψλ θαίλεηαη λα είλαη ε ηθαλφηεηα
εθκάζεζεο κηαο μέλεο γιψζζαο (40%), κε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ λα δειψλεηαη απφ
ηνπο απνθνίηνπο ηεο Οιιαλδίαο (28%) θαη ηεο Διβεηίαο (13%), ελψ νη Ηζπαλνί
δειψλνπλ ηε κεγαιχηεξε αδπλακία ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ μέλε γιψζζα
κε πνζνζηφ 62%. Αθνινπζεί ζην ζχλνιν, ε ηθαλφηεηα επηβνιήο ηνπ θχξνπο (27%), ε
ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο (25%), ε ηθαλφηεηα πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο (22%) θαη
ηέινο ε ηθαλφηεηα ρξήζεο ππνινγηζηή θαη δηαδηθηχνπ (18%). Οζνλ αθνξά ηελ
πξνθνξηθή παξνπζίαζε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ δειψλεηαη απφ ηνπο Διβεηνχο (8%),
ελψ ην πςειφηεξν απφ ηνπο Οπθξαλνχο θαη Ννξβεγνχο (28%). Αληίζηνηρα, ε
ηθαλφηεηα ρξήζεο ππνινγηζηή θαη δηαδηθηχνπ θαίλεηαη λα δηαηππψλεηαη σο αδπλακία
ησλ ζπνπδψλ, κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ λα δειψλεηαη απφ ηνπο Ηζπαλνχο (31%) θαη
ην ρακειφηεξν απφ ηνπο Διβεηνχο (4%).
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Έξεπλα απνθνίησλ γηα ηηο κεηαβηβάζηκεο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο ζε πέληε
Δπξσπατθέο ρψξεο. Πξφγξακκα INOVICTS03, Leonardo Pilot Project 2003

ηελ εξγαζία ηνπ Kafetzios (2005) ζπγθεληξψλνληαη νη αληηιήςεηο 564 απνθνίησλ
απφ πέληε επξσπατθέο ρψξεο ζε ζρέζε κε ηηο „κεηαβηβάζηκεο δηαπξνζσπηθέο
δεμηφηεηεο‟. Οη απφθνηηνη θιήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε
σο πηινηηθφ έξγν ζηα πιαίζηα ηνπ Leonardo da Vinci λα ραξαθηεξίζνπλ ηε
ζεκαληηθφηεηα 60 δεμηνηήησλ, εθ ησλ νπνίσλ 8 νκάδσλ δεμηνηήησλ θαη 52 επηκέξνπο
δεμηνηήησλ.
Οη βαζηθέο νκάδεο δεμηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ε έξεπλα είλαη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

δεκηνπξγηθφηεηα
νξγάλσζε
εξγαζία ζε νκάδα
επίιπζε πξνβιεκάησλ
επηθνηλσλία
πσιήζεηο
δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο
δεκφζηεο ζρέζεηο.

Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο 15 πην ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο (νκάδεο δεμηνηήησλ ή
επηκέξνπο δεμηφηεηεο) κε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο αλά ρψξα, παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίλαθα 3.6. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα θαίλνληαη νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ησλ
απνθνίησλ ησλ πέληε ρσξψλ ζε ζρέζε κε ηελ ζεκαληηθφηεηα πνπ απνδίδνπλ ζηηο
νκάδεο δεμηνηήησλ ή/θαη ζηηο επηκέξνπο δεμηφηεηεο πνπ εμεηάζζεθαλ απφ ηελ έξεπλα.
Πίλαθαο 3.6 Δθηίκεζε ζεκαληηθφηεηαο δεμηνηήησλ αλά ρψξα (πεγή: Kafetzios, 2005)
εηξά
εκα
ληηθφ
ηεηαο

Ζλσκέλν
Βαζίιεην

Διιάδα

Ηηαιία

Οπγγαξία

ινβαθία

(απόθνηηνη
Παλεπηζηεκίνπ
Πάδνβα)

1

ρεδίαζε
εξγαζηψλ (2*)

Γεμηφηεηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο
(1)

ρεδίαζε
εξγαζηψλ (2*)

Δληηκφηεηα &
επζχηεηα (3*)

Γεμηφηεηεο
επίιπζεο
πξνβιεκάησλ
(4)

2

Γεμηφηεηεο
επηθνηλσλίαο (5)

Γεμηφηεηεο
δεκνζίσλ
ζρέζεσλ (8)

Αλαθάιπςε
ιχζεσλ ζε
ζχλζεηα
πξνβιήκαηα (1*)

Γεμηφηεηεο
επηθνηλσλίαο (5)

Γεμηφηεηεο
επηθνηλσλίαο (5)

3

Γεμηφηεηεο
επίιπζεο
πξνβιεκάησλ
(4)

Γεμηφηεηεο
επηθνηλσλίαο (5)

Γεμηφηεηεο
επηθνηλσλίαο (5)

Πξνθνξηθή έθθξαζε
(5*)

Υξήζε
ππνινγηζηή (5*)

53

Κεθάιαην 3
εηξά
εκα
ληηθφ
ηεηαο

Ζλσκέλν
Βαζίιεην

Έξεπλεο απνθνίησλ, εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ
Διιάδα

Ηηαιία

Οπγγαξία

ινβαθία

(απόθνηηνη
Παλεπηζηεκίνπ
Πάδνβα)

4

Πξνθνξηθή
έθθξαζε (5*)

Αλαθάιπςε
ιχζεσλ ζε
ζχλζεηα
πξνβιήκαηα (1*)

Πξνθνξηθή
έθθξαζε (5*)

Γεμηφηεηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο (1)

Υξήζε
δηαδηθηχνπ (5*)

5

Γξαπηή
έθθξαζε (5*)

Υξήζε
ππνινγηζηή (5*)

Γεκηνπξγία λέσλ
ηδεψλ (3*)

ρεδίαζε εξγαζηψλ
(2*)

Γεμηφηεηεο
δεκηνπξγηθφηεη
αο (1)

6

Υξήζε
ππνινγηζηή (5*)

Τπνθίλεζε άιισλ
(7*)

Υξήζε
ππνινγηζηή (5*)

Γεμηφηεηεο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ (4)

Γξαπηή
έθθξαζε (5*)

7

Δπεμήγεζε ηνπ
ηη θάλσ (5*)

Υξήζε δηαδηθηχνπ
(5*)

Δπεμήγεζε ηνπ ηη
θάλσ (5*)

Γεκηνπξγία θιίκαηνο
εκπηζηνζχλεο (3*)

Ηθαλφηεηα
πεηζνχο (5*)

8

Απνηειεζκαηηθ
φηεηα ζηελ
εξγαζία ζε
νκάδα (3*)

Γεμηφηεηεο
επίιπζεο
πξνβιεκάησλ (4)

Υξήζε δηαδηθηχνπ
(5*)

Αλαθάιπςε ιχζεσλ
ζε ζχλζεηα
πξνβιήκαηα (1*)

ρεδίαζε
εξγαζηψλ (2*)

9

Γεμηφηεηεο
δεκηνπξγηθφηεη
αο (1)

Γεκηνπξγία λέσλ
ηδεψλ (3*)

Γξαπηή έθθξαζε
(5*)

Υξήζε ππνινγηζηή
(5*)

Οηθνδφκεζε
ζρέζεσλ κε
πειάηεο (6*)

10

Πξσηνβνπιία
(1*)

Γεμηφηεηεο
νξγάλσζεο (2)

Απνηειεζκαηηθφη
εηα ζηελ εξγαζία
ζε νκάδα (3*)

Να ζθέθηεζαη κε
θαληαζία (1*)

Αλαθάιπςε
ιχζεσλ ζε
ζχλζεηα
πξνβιήκαηα
(1*)

11

Γεμηφηεηεο
εξγαζίαο ζε
νκάδα (3)

Γηαπξαγκάηεπζε
εξγαζηψλ (2*)

Γεμηφηεηεο
επίιπζεο
πξνβιεκάησλ (4)

Οηθνδφκεζε ζρέζεσλ
κε πειάηεο (6*)

Γεκηνπξγία
θιίκαηνο
εκπηζηνζχλεο
(3*)

12

Αλαθάιπςε
ιχζεσλ ζε
ζχλζεηα
πξνβιήκαηα
(1*)

Απνδνρή ιαζψλ
θαη ζεηηθή
αληαπφθξηζε (3*)

Γεμηφηεηεο
νξγάλσζεο (2)

Γεκηνπξγία λέσλ
ηδεψλ (3*)

Γεμηφηεηεο
πσιήζεσλ (6)

13

Ηθαλφηεηα λα
ιακβάλεηο
ζνβαξά ηελ
άπνςε ησλ
άιισλ (7*)

Γεμηφηεηεο
πσιήζεσλ (6)

Απνδνρή ιαζψλ
θαη ζεηηθή
αληαπφθξηζε (3*)

Γηαηήξεζε επαθήο κε
πειάηεο (6*)

πληνληζκφο
αλζξψπσλ &
εξγαζηψλ (2*)

14

Γεμηφηεηεο
νξγάλσζεο (2)

Γξήγνξε
αληαπφθξηζε ζε
δεηήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ (8*)

Παξνπζηάζεηο ζε
αθξναηήξην (8*)

Δπίιπζε πξνζσπηθψλ
πξνβιεκάησλ ζε
ζρέζε κε ζπλαδέιθνπο
(4*)

Γεμηφηεηεο
νξγάλσζεο (2)
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Γεμηφηεηεο νξγάλσζεο
(2)

εβαζκφο ηνπ
εαπηνχ ζνπ (7*)

(απόθνηηνη
Παλεπηζηεκίνπ
Πάδνβα)
Τπνθίλεζε
άιισλ (7*)
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Να αθνχγεηαη ε
άπνςή ζνπ (7*)

Γεμηφηεηεο
δεκνζίσλ
ζρέζεσλ (8)

ε παξέλζεζε αλαθέξνληαη νη νκάδεο δεμηνηήησλ. Δηδηθφηεξα: δεκηνπξγηθφηεηαο (1), νξγάλσζεο (2), εξγαζίαο ζε νκάδα (3),
επίιπζεο πξνβιεκάησλ (4), επηθνηλσλίαο (5), πσιήζεσλ (6), Γηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο (7), δεκνζίσλ ζρέζεσλ (8). Με
αζηεξίζθν κέζα ζηελ παξέλζεζε ζεκεηψλνληαη νη επηκέξνπο δεμηφηεηεο κηαο νκάδαο δεμηνηήησλ.

Δηδηθφηεξα, νη απφθνηηνη απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Ηηαιία (απφθνηηνη ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Padova) ηεξαξρνχλ σο ζεκαληηθφηεξε ηε δεμηφηεηα ζρεδίαζεο
κηαο εξγαζίαο (επηκέξνπο δεμηφηεηα ηεο νκάδαο ΄δεμηφηεηεο νξγάλσζεο‟), νη
απφθνηηνη Διιεληθψλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφηεξεο ηηο
δεμηφηεηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, νη Οχγγξνη ηελ εληηκφηεηα θαη επζχηεηα (επηκέξνπο
δεμηφηεηα ηεο εξγαζίαο ζε νκάδα) θαη ηέινο νη ινβάθνη ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ.
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.6 ζηηο δέθα πξψηεο ζέζεηο ζεκαληηθφηεηαο
θπξηαξρνχλ νη δεμηφηεηεο (νκάδεο ή επηκέξνπο δεμηφηεηεο), σο εμήο: επηθνηλσλίαο,
δεκηνπξγηθφηεηαο, εξγαζίαο ζε νκάδα, νξγάλσζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
Γειαδή, νη απφθνηηνη αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ζπκθσλνχλ γηα ηνλ
πξνεμάξρνληα ξφιν πέληε νκάδσλ δεμηνηήησλ ή επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπο:
επηθνηλσλίαο, δεκηνπξγηθφηεηαο, νξγάλσζεο, εξγαζίαο ζε νκάδα θαη επίιπζεο
πξνβιεκάησλ.
Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δεμηφηεηεο, νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο πνπ
ηηο ηζρπξνπνηνχλ απφ ην ζχλνιν δηαζηάζεσλ πνπ απηέο αλαιχζεθαλ ζηελ
πξναλαθεξφκελε έξεπλα, είλαη νη εμήο:








Απφ ηελ νκάδα δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο: ρξήζε ππνινγηζηή, ρξήζε
δηαδηθηχνπ, πξνθνξηθή έθθξαζε, γξαπηή έθθξαζε, ε ηθαλφηεηα λα εμεγεί
θάπνηνο ηη θάλεη θαη ε πεηζψ.
Απφ ηελ νκάδα ησλ δεμηνηήησλ δεκηνπξγηθφηεηαο: ε αλαθάιπςε ιχζεσλ ζε
ζχλζεηα πξνβιήκαηα, ε πξσηνβνπιία θαη ε ηθαλφηεηα λα ζθέθηεηαη θάπνηνο
κε θαληαζία.
Απφ ηελ νκάδα ησλ δεμηνηήησλ νξγάλσζεο: ε ηθαλφηεηα ζρεδίαζεο εξγαζηψλ
θαη ε ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ησλ εξγαζηψλ κε ηνπο αλσηέξνπο
(πξντζηακέλνπο).
Απφ ηελ νκάδα ησλ δεμηνηήησλ εξγαζίαο ζε νκάδα: ε ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο
λέσλ ηδεψλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα φηαλ θάπνηνο ιεηηνπξγεί ζε νκάδα, ε
ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ζηελ νκάδα, ε ηθαλφηεηα λα
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απνδέρεηαη θάπνηνο ηα ιάζε ηνπ, ε εληηκφηεηα θαη επζχηεηα θαζψο θαη ε
ηθαλφηεηα ζπληνληζκνχ αλζξψπσλ θαη εξγαζηψλ.
Απφ ηελ νκάδα ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ: ε ηθαλφηεηα
επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ζπλαδέιθνπο.
Δξεπλα απνθνίησλ ζηελ Απζηξαιία γηα ηηο γεληθέο δεμηφηεηεο
αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο (Graduate Course Experience)

πνπ

Ζ κεγαιχηεξε έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα
θνίηεζεο πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν ζε εζληθφ επίπεδν ζηελ Απζηξαιία θαη
αθνξά απνθνίηνπο πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ έξεπλα
νλνκάδεηαη Graduate Course Experience (GCE, 2009) θαη ην ζρεηηθφ
εξσηεκαηνιφγην αλαθέξεηαη κε ηελ επσλπκία Course Experience Questionnaire
(CEQ). Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Απζηξαιία απφ ην έηνο 1993.
Σν εηδηθά ζρεδηαζκέλν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 3 ππνρξεσηηθά θαη 8 κε
ππνρξεσηηθά κέξε πξνο ζπκπιήξσζε. Οη ππνρξεσηηθέο εξσηήζεηο αθνξνχλ: (α) ηελ
εκπεηξία δηδαζθαιίαο πνπ βίσζαλ νη εξσηψκελνη θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο (6
εξσηήζεηο), (β) ηελ αλάπηπμε ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ (6 εξσηήζεηο) θαη (γ) ηελ
νιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο (1 εξψηεζε). Αληίζηνηρα, ηα κε ππνρξεσηηθά
κέξε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχλ ηελ εκπεηξία ησλ απνθνίησλ ζε ζρέζε: (1) κε ηε
δνκή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (4 εξσηήζεηο), (2) ην θφξην
εξγαζίαο (4 εξσηήζεηο), (3) ηε ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηε κάζεζε (3
εξσηήζεηο), (4) ηελ πλεπκαηηθή παξαθίλεζε (4 εξσηήζεηο), (5) ηελ ππνζηήξημε ησλ
θνηηεηψλ (5 εξσηήζεηο), (6) ηελ αλάπηπμε αλψηεξνπ επηπέδνπ ηθαλνηήησλ γηα ηε δηα
βίνπ κάζεζε (6 εξσηήζεηο), (7) ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ κάζεζεο (5 εξσηήζεηο) θαη
(8) ηελ θνηλσληθή εκπεηξία ζε κηα καζεζηαθή θνηλφηεηα (5 εξσηήζεηο). Σν
εξσηεκαηνιφγην δηαλέκεηαη απφ ηα παλεπηζηήκηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα 3
ππνρξεσηηθά κέξε ηνπ CEQ (13 εξσηήζεηο) ελψ απφ ηα 8 κε ππνρξεσηηθά κέξε (36
εξσηήζεηο) κπνξνχλ λα πεξηιάβνπλ φπνηα επηζπκνχλ. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ
2009, ε νπνία πεξηγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο 2008, ζπλνιηθά
αληαπνθξίζεθαλ 118,006 άηνκα απφ ηνπο 211,825 απφθνηηνπο ζηνπο νπνίνπο
δηαλεκήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην (55.7% αληαπφθξηζε).
Δηδηθφηεξα, ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ γεληθψλ
δεμηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο, πεξηιακβάλεη έμη εξσηήζεηο, σο εμήο:






Οη ζπνπδέο κε βνήζεζαλ λα αλαπηύμσ ηηο αλαιπηηθέο κνπ δεμηόηεηεο.
Οη ζπνπδέο κε βνήζεζαλ λα βειηηώζσ ηηο δεμηόηεηεο ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο.
Οη ζπνπδέο κε βνήζεζαλ λα αλαπηύμσ ηελ ηθαλόηεηα λα ζρεδηάδσ ηελ εξγαζία
κνπ.
Οη ζπνπδέο κε βνήζεζαλ λα αλαπηύμσ ηε δεμηόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
Ψο απνηέιεζκα ησλ ζπνπδώλ κνπ, αηζζάλνκαη ζηγνπξηά γηα λα αληηκεησπίζσ
νπνηνδήπνηε άγλσζην πξόβιεκα.
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Οη ζπνπδέο κε βνήζεζαλ λα αλαπηύμσ ηελ ηθαλόηεηα λα εξγάδνκαη σο κέινο
κηαο νκάδαο.

Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη πεληαβάζκηα, σο εμήο:
δηαθσλψ απφιπηα, δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ-νχηε δηαθσλψ, ζπκθσλψ, ζπκθσλψ
απφιπηα. Ζ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ γίλεηαη κε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή.
χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ 2009, ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκθσλεί κε ηηο
πξναλαθεξφκελεο έμη πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ηε ζπκβνιή ησλ ζπνπδψλ ζηελ
αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ, είλαη σο εμήο:







Αλαιπηηθέο δεμηφηεηεο (70%).
Γεμηφηεηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο (69.5%).
Γεμηφηεηεο ζρεδίαζεο ηεο εξγαζίαο κνπ (67.8%).
Γεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (66.3%).
Ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζε άγλσζηα πξνβιήκαηα (62.1%).
Γεμηφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδα (56.8%).

Απφ ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα αιιά θαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα
παιαηνηέξσλ εηψλ (1993-2008) πξνθχπηεη φηη νη απφθνηηνη ζπκθσλνχλ πσο νη
ζπνπδέο ελίζρπζαλ απφ ηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο θπξίσο ηηο ηέζζεξεηο πξψηεο
(αλαιπηηθέο δεμηφηεηεο, γξαπηή επηθνηλσλία, ζρεδίαζε εξγαζίαο, επίιπζε
πξνβιεκάησλ) θαη ιηγφηεξν ηηο ηθαλφηεηεο αληαπφθξηζε ζε άγλσζηα πξνβιήκαηα θαη
εξγαζία ζε νκάδα.
Έξεπλα απνθνίησλ (εξγαδνκέλσλ) ΑΔΗ-ΣΔΗ θαη εξγνδνηψλ ζρεηηθά κε ηα
πξνζφληα θαη ηελ απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα

3.2

ηελ εξγαζία πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ Μνξθσηηθή θαη Αλαπηπμηαθή Πξσηνβνπιία
θαη ην Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ) ην 2008 ζηελ
Διιάδα, κε ηίηιν „Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Πξνζόληα θαη Απαζρόιεζε. Έξεπλα
πεδίνπ θαη αλάιπζε‟, ζε δείγκα 500 εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 200
εξγνδνηψλ, 70 εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην θαη 50 Πξνέδξσλ Σκεκάησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ
πξνέθπςαλ ζπλνπηηθά ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ην έιιεηκκα
δεμηνηήησλ. εκεηψλεηαη φηη ζηελ έξεπλα πεξηειήθζεζαλ επηά νκάδεο
δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ, σο εμήο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

βαζηθέο ηθαλφηεηεο
ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ δηαδηθαζηψλ
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
ηθαλφηεηα επίιπζεο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ
ηερληθέο δεμηφηεηεο
ζπζηεκηθέο ηθαλφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο πφξσλ.
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Δπίζεο ζηελ έξεπλα είραλ πεξηιεθζεί: νη „άιιεο γλψζεηο‟ κε αλάιπζε ζηηο μέλεο
γιψζζεο, ρξήζε Ζ/Τ, θιπ, ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
πξνζσπηθφηεηαο.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη:









Σν 85% ηνπ δείγκαηνο εξγαδνκέλσλ ζεσξεί φηη νη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο
είλαη απαξαίηεηεο ζε κεγάιν θαη πνιύ κεγάιν βαζκό γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
αληαπφθξηζε ζηα εξγαζηαθά θαζήθνληα.
Ο δείθηεο πξνζφλησλ είλαη ειαθξά πςειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν
ρξεζηκφηεηαο ησλ ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ.
Πην ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνπο εξγαδφκελνπο
είλαη: ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, νη ηθαλφηεηεο επίιπζεο ζχλζεησλ
πξνβιεκάησλ, νη ηθαλφηεηεο ρεηξηζκνχ δηαδηθαζηψλ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ
δηαθξίλνληαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη ελεξγφο κάζεζε), νη βαζηθέο δεμηφηεηεο
(κεηαμχ ησλ νπνίσλ δηαθξίλνληαη ε αλάγλσζε, ελεξγφο αθξφαζε, πξνθνξηθφο
θαη γξαπηφο ιφγνο) θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ
δηαθξίλεηαη ν ζπληνληζκφο). Αθνινπζνχλ ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, θαζψο
θαη νη: ζπζηεκηθέο ηθαλφηεηεο (δηαθξίλνληαη ε αλαγλψξηζε αηηηψλ, ε θξίζε
θαη ιήςε απνθάζεσλ), ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο πφξσλ (δηαθξίλεηαη ε
δηαρείξηζε ρξφλνπ), νη δηάθνξεο γλψζεηο ρξήζεο ινγηζκηθνχ γξαθείνπ θαη
μέλσλ γισζζψλ θαη ηέινο νη ηερληθέο δεμηφηεηεο.
Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε εμαηξεηηθά πςειή
βαζκνινγία16 (κέζνο φξνο 3.6) πάλσ απφ ην 70%-80% ησλ επηρεηξήζεσλ
απάληεζαλ φηη είλαη ζεκαληηθά ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηα ραξαθηεξηζηηθά
πξνζσπηθφηεηαο ζπλνιηθά, ελψ απνδίδνπλ ηελ πςειφηεξε ζεκαληηθφηεηα
ζηηο αλαιπηηθφηεξεο δηαζηάζεηο: επζπλεηδεζία, πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη
πξνζαξκνζηηθφηεηα. Οη απφςεηο απηέο δελ δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπ
πξνεγκέλνπ θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνκέα ηεο αγνξάο είηε αλάινγα ην κέγεζνο
ηεο επηρείξεζεο.
Οκνίσο, κε πνιύ πςειή βαζκνινγία (κέζνο φξνο 3.5) πεξίπνπ ην 60% ησλ
επηρεηξήζεσλ ζεσξνχλ ζεκαληηθέο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηηο βαζηθέο γλψζεηο
ρξήζεο ινγηζκηθνχ γξαθείνπ, ηηο μέλεο γιψζζεο θαζψο θαη ηελ θαηεγνξία ησλ
βαζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη γηα παξάδεηγκα ην γξαπηφ θαη
πξνθνξηθφ ιφγν, ηελ ελεξγφ αθξφαζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ εγγξάθσλ
εξγαζίαο.

16

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ζηελ εξψηεζε πφζν ζεκαληηθέο είλαη νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο
δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ, νη επηρεηξήζεηο απάληεζαλ κε ρξήζε κηαο
ηεηξαβάζκηαο θιίκαθαο, σο εμήο: θαζφινπ (1), ζε κηθξφ βαζκφ (2), ζε κεγάιν βαζκφ (3), ζε πνιχ
κεγάιν βαζκφ (4).
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Καη ηέινο κε πςειή βαζκνινγία (κέζνο φξνο πάλσ απφ 3) ραξαθηεξίδνληαη
απφ ηηο επηρεηξήζεηο νη ηθαλφηεηεο ρεηξηζκνχ δηαδηθαζηψλ (φπσο ε θνηλσληθή
παξαηεξεηηθφηεηα, ε πεηζψ, ε δηαπξαγκάηεπζε θιπ), νη ηθαλφηεηεο επίιπζεο
ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ (φπσο ε αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ, ε ζπιινγή,
νξγάλσζε θαη ζχλζεζε πιεξνθνξηψλ, ε παξαγσγή θαη αμηνιφγεζε ηδεψλ), νη
ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο πφξσλ (φπσο ε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ θαη
αλζξψπηλσλ πφξσλ, πιηθνχ, ρξφλνπ), νη ηερληθέο δεμηφηεηεο θαζψο θαη ε
θνηλσληθφηεηα/εμσζηξέθεηα (ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο).
Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνιφγεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο δελ
ππεξβαίλεη ην ηξία (3), ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ επηρεηξήζεσλ.
Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο
(πξνεγκέλνο θαη παξαδνζηαθφο) ππνδεηθλχνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ
πξνεγκέλνπ ηνκέα απνδίδνπλ ζρεηηθά κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηηο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο ρεηξηζκνχ δηαδηθαζηψλ, επίιπζεο ζχλζεησλ
πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζεο πφξσλ.
ε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ νη πηπρηνχρνη πνπ
αλαδεηνχλ εξγαζία, νη λενεηζεξρφκελνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο
βαζκνινγήζεθαλ κε βαζκφ πεξίπνπ 2.5 (ζε ηεηξαβάζκηα θιίκαθα απφ ην 1:
δελ δηαζέησ έσο ην 4: δηαζέησ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ) ζε φιεο ηηο επξείεο
θαηεγνξίεο θαη κε 3.1 γηα ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο.
Δπνκέλσο, ην κέζν έιιεηκκα (ν κέζνο φξνο ησλ πξνζφλησλ
απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ λέσλ πηπρηνχρσλ σο πξνο ην απαξαίηεην επίπεδν
ησλ πξνζφλησλ απηψλ) ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξναλαθεξζείζαο
έξεπλαο εθηηκήζεθε ζην 16%. Σν επίπεδν ηνπ ειιείκκαηνο θαίλεηαη λα
απμάλεη φζν απμάλεη ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αιιάδεη ν ηνκέαο
δξαζηεξηφηεηαο δελ θαίλεηαη φκσο λα δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά αλάινγα κε
ην κέγεζνο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πξνεγκέλνπ ηνκέα. Έηζη, ην
έιιεηκκα είλαη πςειφηεξν γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (19%) θαη ηηο κεζαίεο
(18%) ζε ζρέζε κε ηηο κηθξέο (14%) θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ πξνεγκέλνπ
ηνκέα (18%) ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο (12%).
Σν ρακειφηεξν επίπεδν ειιείκκαηνο εκθαλίδεηαη ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο
(5%) θαη ην πςειφηεξν (30%) ζηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ παξαδνζηαθνχ
ηνκέα. Σα κεγαιχηεξα ειιείκκαηα ζεκεηψλνληαη ζηηο βαζηθέο γλψζεηο ρξήζεο
ινγηζκηθνχ γξαθείνπ, ζηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ, ζηελ
ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο πφξσλ θαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο,
φπσο ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη ε επζπλεηδεζία.
Σέινο, ζε ζρέζε κε ηελ ζχγθξηζε ηνπ ειιείκκαηνο ζε πξνζφληα κεηαμχ ησλ
απφςεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα
ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, νη εξγαδφκελνη εθηηκνχλ φηη ην έιιεηκκα είλαη 1.3 θνξέο
κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο εξγνδφηεο. Ζ δηαθνξά ζηηο εθηηκήζεηο
εξγαδνκέλσλ - επηρεηξήζεσλ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αληίιεςε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα επίπεδα δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ παξέρνπλ
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ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ελψ δελ εληνπίδεηαη δηαθνξά σο πξνο ηα
απαξαίηεηα επίπεδα δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο.
Παξαδείγκαηα επηινγήο πξνζσπηθνχ κε βάζε ηθαλφηεηεο

3.3
3.3.1

Κξηηήξηα επηινγήο πξνζσπηθνχ ζηηο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) απφ ην έηνο 2010 έρεη εθαξκφζεη αμηνιφγεζε
πξνζσπηθνχ κε γλψκνλα ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ
επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ζηα Δπξσπατθά φξγαλα, Δπηηξνπέο θαη Γηεπζχλζεηο. Οη
πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα http://europa.eu/epso/
discover/selection_proced/selection/index_el.htm.
Έηζη, φπσο αλαθέξεηαη „ε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνύ ηεο Δ.Δ. ζα βαζίδεηαη
πιένλ όρη κόλν ζηηο γλώζεηο αιιά θαη ζηηο ηθαλόηεηεο. Δθηόο από ηηο εηδηθέο ηθαλόηεηεο
πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ππνςήθηνη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηνπ δηαγσληζκνύ, θξίζεθαλ
σο απαξαίηεηεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα επξσπατθά όξγαλα νη επηά γεληθέο
ηθαλόηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. Καηά ζπλέπεηα, ε δηαδηθαζία επηινγήο ζα
επηθεληξώλεηαη ζην κέιινλ ζε δνθηκαζίεο αμηνιόγεζεο απηώλ ησλ ηθαλνηήησλ.
Σύκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, όιεο απηέο νη ηθαλόηεηεο ζα αμηνινγνύληαη ζε δύν
ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθέο δνθηκαζίεο‟. Δηδηθφηεξα, νη επηά ηθαλφηεηεο αμηνιφγεζεο
πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ζεζπίζεη ε Δ.Δ., είλαη:













Αλάιπζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ: δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ ησλ
ζεκαληηθόηεξσλ παξακέηξσλ ζε ζύλζεηα πξνβιήκαηα θαζώο θαη εμεύξεζεο
δεκηνπξγηθώλ θαη πξαθηηθώλ ιύζεσλ.
Δπηθνηλσλία: ηθαλόηεηα γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαηά ηξόπν
ζαθή θαη αθξηβή.
Πνηνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή εξγαζία: αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ θαη
πξνζσπηθήο επζύλεο γηα ηελ παξνρή έξγνπ πςεινύ επηπέδνπ ζύκθσλα κε
θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο.
Δθπαίδεπζε θαη εμέιημε: αλάπηπμε θαη ζπλερήο βειηίσζε ησλ πξνζσπηθώλ
δεμηνηήησλ θαζώο θαη ησλ γλώζεσλ γηα ηνλ νξγαληζκό θαη ην πεξηβάιινλ
εξγαζίαο.
Καζνξηζκόο πξνηεξαηνηήησλ θαη νξγάλσζε: πξνηεξαηόηεηα ζηα ζεκαληηθόηεξα
θαζήθνληα, επίδεημε επειημίαο θαη νξγάλσζε ηεο δνπιεηάο κε απνηειεζκαηηθό
ηξόπν.
Αλζεθηηθόηεηα: απνηειεζκαηηθόηεηα αθόκε θαη όηαλ ν θόξηνο εξγαζίαο είλαη
κεγάινο, αληηκεηώπηζε ησλ δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ κε ζεηηθό ηξόπν θαη
πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο.
Σπλεξγαζία κε άιινπο: ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιινπο ζην πιαίζην νκάδσλ
θαη ζε δηάθνξα νξγαλσηηθά επίπεδα θαη ζεβαζκόο ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ
αηόκσλ.
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χκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Δ., κηα επηπιένλ ηθαλφηεηα
πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο αθνξά ηελ εγεηηθή
ηθαλφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ ή φπσο δηεπθξηλίδεηαη απφ ηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα:


3.3.2

Ηγεηηθή ηθαλόηεηα: δηαρείξηζε, αλάπηπμε θαη παξόηξπλζε ηνπ αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηώλ απνηειεζκάησλ.
Κξηηήξηα επηινγήο πξνζσπηθνχ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ησλ ΖΠΑ

ε παξφκνηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε δεκφζηα επηρείξεζε CPS17 πνπ εμεηδηθεχεηαη
ζηελ επηινγή πξνζσπηθνχ γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ησλ ΖΠΑ. χκθσλα κε ηελ
CPS νη ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ δηαρσξίδνληαη ζε απηέο πνπ δηδάζθνληαη θαη απηέο
πνπ είλαη επίθηεηεο θαη δελ δηδάζθνληαη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη
„νξηζκέλεο ηθαλόηεηεο είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν λα δηδαρζνύλ ζηνπο εξγαδόκελνπο εάλ
απηνί δελ ηηο δηαζέηνπλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο, ε
νπνία αλαπηύζζεηαη ζηα πξώηα έηε δσήο ησλ αηόκσλ‟. χκθσλα κε ηελ δεκφζηα
επηρείξεζε ζπκβνχισλ CPS, νη ηθαλφηεηεο αιιά θαη φζεο είλαη δχζθνιν λα
απνθηεζνχλ κέζσ εθπαίδεπζεο κεηά ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ, ζα πξέπεη λα
απνηεινχλ ην βαζηθφ κέιεκα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. Δηδηθφηεξα, ε ζεκαληηθφηεηα
πνπ απνδίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ
ππνςεθίσλ, απνδίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο παξνηξχλζεηο απφ ηελ CPS. Γειαδή, φπσο
αλαθέξεη ε CPS, ν ζπλεληεπμηαζηήο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη πεξίπνπ 40 ιεπηά ηεο
ψξαο ζην ζχλνιν ηεο κηαο ψξαο ζπλέληεπμεο γηα εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο
απνδείμεηο χπαξμεο ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ ελψ κφιηο 10 ιεπηά γηα δηεπθξηλήζεηο
πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πξφηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ ππνςήθηνπ.
ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε παξαδνζηαθή δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ κέζσ
ζπλεληεχμεσλ κε θχξηα εζηίαζε ζηελ εμηζηφξεζε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ θαη ηεο
πξφηεξεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ησλ ππνςεθίσλ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ
ζπλεληεχμεηο πνπ θπξίσο εζηηάδνπλ ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ. Ή δηαθνξεηηθά
ε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ πνπ βαζηδφηαλ ζηελ πξφηεξε εθπαίδεπζε θαη
επαγγεικαηηθή εκπεηξία έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ δηαδηθαζία επηινγήο κε βάζε
ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ (competency-based employ selection process), νη
νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ζέζε πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ν ππνςήθηνο. Ζ
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο (ε νπνία ελδερνκέλσο κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη θαη
απφ θάπνηα γξαπηή/πξνθνξηθή εμέηαζε) θπξίσο βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη γηα θάζε
ζέζε εξγαζίαο ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο
πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ζην κέγηζην βαζκφ (Golec and Kahya, 2007). Αληίζηνηρε,
17

CPS Human Resource Services. Γεκφζηα ππεξεζία ζπκβνχισλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
θξαηηθψλ ππεξεζηψλ κε έδξα ηελ Καιηθφξληα θαη εζληθή δξαζηεξηφηεηα. Σα παξαπάλσ ζρφιηα
πξνέξρνληαη απφ ην θείκελν „Competency-based employee selection‟, πξνζπέιαζε απφ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε http://www.cps.ca.gov/workforceplanning/.../GapCloseTool3EmpSelection_000.doc ζηηο 10
Ιαλ. 2011.
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είλαη θαη ε άπνςε ηνπ δεκφζηνπ θνξέα CPS πνπ αλαιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε θαη
επηινγή πξνζσπηθνχ γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ησλ ΖΠΑ κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο
ησλ ππνςεθίσλ.
3.4

Γηαπηζηψζεηο εξεπλεηψλ θαη εθπξνζψπσλ θνξέσλ ηεο εξγαζίαο

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαηππψλεηαη ε πεπνίζεζε απφ εξεπλεηέο θαη εθπξνζψπνπο
ηεο εξγαζίαο φηη νη απφθνηηνη δελ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο γεληθέο
ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο, φπσο ηηο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο γξαπηήο
επηθνηλσλίαο θαη νκηιίαο. Δλδεηθηηθέο είλαη νη εξγαζίεο ησλ Bacon and Anderson
(2004), Schibrowsky et al. (2002) θαη West (2006) γηα ηνπο απνθνίηνπο ζπνπδψλ ζην
Μάξθεηηλγθ.
χκθσλα κε ηνπο Brennan et al. (2001), νη δέθα ζεκαληηθφηεξεο ηθαλφηεηεο ή
δεμηφηεηεο απνθνίησλ κε ηε κεγαιχηεξε δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη:
1. Γπλαηφηεηα εξγαζίαο ππφ ζπλζήθεο πίεζεο
2. Γπλαηφηεηα πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο
3. Αθξίβεηα θαη πξνζνρή ζηηο ιεπηνκέξεηεο ελφο ζέκαηνο
4. Γπλαηφηεηα έληαμεο θαη εξγαζίαο ζε νκάδα
5. Γηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ
6. Πξνζαξκνζηηθφηεηα
7. Πξσηνβνπιία
8. Απηνλνκία ζηελ εξγαζία
9. Αλάιεςε επζχλεο θαη απνθάζεσλ
10. ρεδηαζκφο ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη ηεο νξγάλσζεο.
ηελ εξγαζία ησλ Harvey et al. (1997) επηζεκαίλεηαη φηη νη εξγνδφηεο αλαδεηνχλ
απνθνίηνπο πνπ λα δηαζέηνπλ: γλψζεηο, πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο, ζέιεζε γηα λα
καζαίλνπλ, ηθαλφηεηα απην-νξγάλσζεο, ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη δπλαηφηεηα
νκαδηθήο εξγαζίαο.
ηελ εξγαζία ησλ Yorke and Knight (2004), παξνπζηάδνληαη ηεξαξρηθά νη απφςεηο
ησλ εξγνδνηψλ σο εμήο:
1. ην θαιφ πηπρίν είλαη απαξαίηεην
2. νη επθαηξίεο απαζρφιεζεο απμάλνπλ φηαλ ππάξρνπλ αμηφπηζηα ζηνηρεία γηα
ηελ χπαξμε γεληθψλ (ή κεηαβηβάζηκσλ) δεμηνηήησλ
3. απηφ πνπ ηειηθά αλαδεηείηαη κεηαμχ ησλ πξνζνληνχρσλ απνθνίησλ είλαη θάηη
πην ζχλζεην.
Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηνπο Yorke and Knight (2004), ε απαζρφιεζε ησλ
απνθνίησλ απνηειεί έλα ζχλζεην πξφβιεκα πνπ αλαιχεηαη ζηα ζπζηαηηθά „πηπρίν θαη
απνθηεζείζεο εκπεηξίεο-ηθαλόηεηεο-δεμηόηεηεο‟. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη σο
ζεκαληηθή παξάκεηξν ηελ πξνψζεζε ηεο ζχλζεηεο κάζεζεο πνπ ν ζηφρνο ηεο είλαη
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πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλνο απ‟ φηη εθ πξψηεο φςεσο αλαγλσξίδεηαη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ησλ παλεπηζηεκίσλ.
3.5

χλνςε

ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάζακε απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζρεηηθά κε
ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε ηθαλνηήησλ. Παξφιν πνπ νη έξεπλεο απηέο εμεηάδνπλ
δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο αλά πεξίπησζε, εληνχηνηο αλαδεηθλχνπλ είηε απφ ηελ
πιεπξά ησλ απνθνίησλ θαη κειινληηθά εξγαδνκέλσλ ή απφ ηελ πιεπξά ησλ
εξγνδνηψλ ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ αλά πεξίπησζε. Δηδηθφηεξα, ζηελ έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα (έξεπλα Μνξθσηηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο
Πξσηνβνπιίαο - ΗΟΒΔ) πξνθχπηεη ελδηαθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο
ησλ εξγαδνκέλσλ, κε κηα δηαβάζκηζε αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηνλ ηνκέα
δξαζηεξηφηεηαο θάζε επηρείξεζεο. Γειαδή, ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, φπσο
εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ (Καξαζαββίδνπ, 2002), ππάξρεη εκπεηξία δήηεζεο γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ, εθηφο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ γηα εξγαζία.
Οη δηεζλείο ηάζεηο δήηεζεο ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ παξνπζηάζηεθαλ ζπλνπηηθά κέζσ
δχν πεξηπηψζεσλ ζηελ Δ.Δ. θαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ησλ ΖΠΑ. Δπηπιένλ, ζην
θεθάιαην απηφ παξνπζηάζακε ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο εζληθνχ επηπέδνπ
ησλ απνθνίησλ παλεπηζηεκίσλ ηεο Απζηξαιίαο, νη νπνίνη δηαηππψλνπλ ζεκαληηθή
βειηίσζε κέζσ ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηηο αλαιπηηθέο δεμηφηεηεο, ζηε γξαπηή
επηθνηλσλία, θιπ.
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4 Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη
καζεζηαθνί ζηφρνη

Ζ επηθξαηνχζα ηάζε δηεζλψο ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είλαη ε
δηαηχπσζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ (learning outcomes) θαη ησλ καζεζηαθώλ
ζηόρσλ (learning objectives), αληί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ, θαη ε ζχλδεζή
ηνπο κε ηα ζπλνιηθά επηηεχγκαηα ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Αλ θαη απφ κηα
πξψηε καηηά, δελ είλαη νξαηή ε ζρέζε ησλ λέσλ εγθάξζησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ
κε ηα επξχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, εληνχηνηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζπλεζίδεηαη ε θαηαγξαθή ελφο ζπλφινπ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ (κεηαβηβάζηκσλ, θνηλσληθψλ, πξνζσπηθψλ, θ.α.) πνπ ζα
πξέπεη λα απνθηήζνπλ νη απφθνηηνη παξάιιεια κε ηηο επαγγεικαηηθέο ή πλεπκαηηθέο
ή ηερληθέο θιπ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Με γλψκνλα ην γεγνλφο απηφ, νη γεληθέο
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηψληαη δηακέζνπ ηεο θνίηεζεο, ζπλαξηψληαη κε
ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαηππψλνληαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη απνηεινχλ
ηκήκα ηνπο.
ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αξρηθά ην γεληθφηεξν πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα
γίλεη αληηιεπηή ε νπηηθή ησλ παλεπηζηεκίσλ (δχν πξψηεο ελφηεηεο). Αθνινχζσο
παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα δηαηχπσζεο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν
καζήκαηνο, παλεπηζηεκίνπ θαη δηαπαλεπηζηεκηαθά, κε ζρνιηαζκφ ζε φ,ηη αθνξά ηηο
γεληθέο ηθαλφηεηεο πνπ αλά πεξίπησζε έρνπλ πεξηιεθζεί. Δηδηθφηεξα,
παξνπζηάδνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα δχν καζεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Νφηηγρακ θαη έμη καζεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Κάλζαο. ηε ζπλέρεηα
παξνπζηάδεηαη ε πξσηνβνπιία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ χδλευ, ην νπνίν έρεη
πξνζδηνξίζεη ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε επίπεδν παλεπηζηεκίνπ πνπ
νλνκάδεη ραξαθηεξηζηηθά απνθνίησλ (graduate attributes) ζηελ πξφζθαηε
αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη κηα εληαία
πξνζέγγηζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ γηα ζπνπδέο ζηελ επηζηήκε ηνπ κεραληθνχ,
φπσο ηα έρεη νξίζεη ε αξκφδηα επηηξνπή πηζηνπνίεζεο αληίζηνηρσλ ζρνιψλ ζηηο ΖΠΑ
(Accreditation Board for Engineering and Technology - ΑΒΔΣ). ρνιηάδνληαη νη
πεξηγξαθέο ζε επίπεδν καζήκαηνο, παλεπηζηεκίνπ θαη δηα-παλεπηζηεκηαθά θαη
αλαδεηθλχνληαη νη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηηο πξνζεγγίζεηο.
Δπηπιένλ, έλα βαζηθφ δήηεκα ζηε δηεζλή αξζνγξαθία θαη πξαθηηθή αθνξά ηνλ ηξφπν
δηδαζθαιίαο αιιά θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
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δηαηππψλνπλ. Ζ ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
κάζεζεο, πξνηείλεηαη απφ ην Quality Assurance Agency (QAA, 2001, QAA, 2011),
φπσο πξνθχπηεη ζην ρήκα 4.1.

Πξνζδνθφκελα
καζεζηαθά
απνηειέζκαηα

Γηαδηθαζίεο πνπ
επηξέπνπλ ηελ επίηεπμε
ησλ πξνζδνθφκελσλ
καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ

Απνηειέζκαηα ηεο
κάζεζεο

ρήκα 4.1 ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κάζεζεο (πεγή: QAA, 2001
θαη 2011)

Χζηφζν, ε επηηπρήο δηαηχπσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζηφρσλ ζε
επίπεδν πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη καζεκάησλ νινθιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ
πξνηείλνληαη θαη εθαξκφδνληαη ηξφπνη επίηεπμεο θαη απνηίκεζεο ησλ θεθηεκέλσλ.
Γειαδή, ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ εθ λένπ ζεψξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ
δηδαζθαιίαο θαη ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα, ε κέηξεζε ηεο επίδνζεο ζε
γλσζηηθνχο ζηφρνπο είλαη δεδνκέλε θαη γλσζηή κέζσ ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ
θνηηεηψλ ζην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο, ζε αληίζεζε κε ηε κέηξεζε ηεο επίδνζεο ζε
ηθαλφηεηεο πνπ δηεζλψο έρεη εγείξεη έλα ζεκαληηθφ επηζηεκνληθφ δηάινγν. Σν βαζηθφ
εξψηεκα είλαη πνηνη είλαη νη θαηάιιεινη ηξφπνη εθηίκεζεο ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ, ησλ ηθαλνηήησλ πνπ πξνζδνθάηαη φηη ζα απνθηήζνπλ νη
θνηηεηέο/απφθνηηνη. ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ην εξψηεκα γηα ηνπο ηξφπνπο
εθηίκεζεο ησλ γεληθψλ (εγθάξζησλ) ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ πνπ ηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ ηζρπξίδνληαη φηη νη θνηηεηέο ζα απνθηήζνπλ.
ην θεθάιαην απηφ επηδηψθεηαη λα παξνπζηαζηεί ην ζέκα ηεο απνηίκεζεο ηθαλνηήησλ
θαη λα θσηηζηνχλ νη πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο δπζθνιίεο αμηνιφγεζεο.
Γηα ην ιφγν απηφ κέζσ παξαδεηγκάησλ, φπνπ είλαη εθηθηφ, παξνπζηάδνληαη ηφζν νη
ηάζεηο ζε επίπεδν αθαδεκατθήο πξαθηηθήο φζν θαη νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο.
4.1

Ση είλαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζηφρνη

χκθσλα κε ην Κέληξν Γηδαζθαιίαο θαη Μάζεζεο ηνπ University College Dublin
(UCD, Centre for Teaching and Learning, 2005), ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί
δηεζλψο κηα ηάζε δηαηχπσζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ παξαδνζηαθή
πξνζέγγηζε απνηχπσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ. Γειαδή, ηα
ζχγρξνλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δελ είλαη απινί θαηάινγνη ζεκάησλ πξνο
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δηδαζθαιία (Cedefop, 2010b). Ζ ηάζε απηή, ζχκθσλα κε ην Κέληξν ηνπ UCD,
επηδηψθεη ηελ απνηχπσζε ηνπιάρηζηνλ ζην ραξηί ηνπ ηη ζα κπνξνχλ κειινληηθά λα
θάλνπλ/αλαιάβνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ζ
πξναλαθεξφκελε ηάζε θαη πξαθηηθή ζηελ νπζία δεκηνπξγεί κηα κεηάβαζε απφ ην
παξαδνζηαθφ κνληέιν θάιπςεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ύιεο απφ ηνπο δηδάζθνληεο πξνο
ην κνληέιν παξνπζίαζεο ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ (Donnelly and Fitzmaurice,
2005). Απηή ε κεηάβαζε αληαλαθιάηαη θαη ζηνλ Gibbs (1995), ν νπνίνο δηαηππψλεη
ηελ αλάγθε λα δνζεί έκθαζε ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ
απνθνίησλ παξά ζην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο. Θίγνληαο κηα ζπλαθή ζπληζηψζα νη
O‟Neill and McMahon (2005) δηαηππψλνπλ φηη ε πξαθηηθή δηαηχπσζεο ησλ
καζεζηαθψλ ζηφρσλ ή/θαη απνηειεζκάησλ απνηειεί „κεηαθίλεζε πξνο ηελ θνηηεηνθεληξηθή κάζεζε, ε νπνία απνδίδεη έκθαζε ζηνλ εθπαηδεπόκελν-θνηηεηή ζε
αληηδηαζηνιή κε ηελ έκθαζε ζην κνληέιν θάιπςεο κηαο ύιεο εθ κέξνπο ηνπ
δηδάζθνληα‟.
Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη έλλνηεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, αθνινπζεί ζρεηηθή
αλάιπζε. εκεηψλεηαη φηη ε πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
γηα ηε δηαηχπσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζηφρσλ αλάγεη ζηε
δηαηχπσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηε βάζε ηθαλνηήησλ18, απηψλ πνπ θάζε θνξά νξίδεη
ην παλεπηζηήκην ή άιινη θνξείο.
Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη γεληθέο δηαηππψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηη ν
εθπαηδεπόκελνο πξέπεη λα γλσξίδεη ή λα είλαη ηθαλόο λα θάλεη θαη βαζίδνληαη: ζηηο
αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ζην ηη πξέπεη λα
γλσξίδεη ν εθπαηδεπφκελνο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα (Learning Management Co.,
2010). χκθσλα κε ην θείκελν δηαβνχιεπζεο γηα ην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ
(ΝQF)19 θαη ηνλ νξγαληζκφ Cedefop (2010b), σο καζεζηαθά απνηειέζκαηα λννχληαη
„νη δηαηππώζεηο όισλ απηώλ πνπ ν εθπαηδεπόκελνο γλσξίδεη, θαηαλνεί θαη κπνξεί λα
θάλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη νη ζρεηηθνί νξηζκνί
αθνξνύλ ηηο γλώζεηο, ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο ηθαλόηεηεο‟. χκθσλα κε ηνλ θνξέα
ΑΑCSB20 ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα „αληαλαθινύλ γεληθέο εθπαηδεπηηθέο

18

ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε & Καηάξηηζε ζηε Γεξκαλία θαη Οιιαλδία αληί ηνπ φξνπ
„καζεζηαθά απνηειέζκαηα‟ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο „ηθαλφηεηεο‟ (Cedefop, 2010b, ζει. 52).
19

Κείκελν ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ „Δζληθφ
Πιαίζην Πξνζφλησλ‟, θείκελν εξγαζίαο γηα ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Αζήλα 25-2-2010.
20

Association to Advance Collegiate Schools of Business – AACSB. Οξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο
καζεζηαθψλ ζηάληαξηο γηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Λνγηζηηθή.
Ηζηνζειίδα νξγαληζκνχ: www.aacsb.edu
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πξνζδνθίεο …θαη αληαλαθινύλ ζεκαληηθέο πλεπκαηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο
ζπκπεξηθνξάο πνπ έλα παλεπηζηεκηαθό πξόγξακκα πξόθεηηαη λα εκθπζήζεη ζηνπο
θνηηεηέο‟. O Cook (2005) δηαηππψλεη φηη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα αθνξνχλ ηηο
ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο πνπ ν θνηηεηήο αλαπηχζζεη σο απνηέιεζκα ησλ ζπνπδψλ θαη
ηεο επξχηεξεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε έλα κάζεκα. Χο εθ ηνχηνπ ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα εθηείλνληαη πέξα απφ ηε γλσζην-θεληξηθή κάζεζε θαη πεξηιακβάλνπλ
πξαθηηθέο, επαγγεικαηηθέο θαη κεηαβηβάζηκεο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο, δειαδή ην
ζεκείν αλαθνξάο ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ είλαη νη εθπαηδεπφκελνη
(Cedefop, 2010b).
Oη καζεζηαθνί ζηφρνη (γλσζηνί θαη σο δηδαθηηθνί ζηφρνη) δηαηππψλνληαη κε ρξήζε
πξνηάζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ην ηη νη καζεηέο/θνηηεηέο ζα
είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ σο απνηέιεζκα κηαο δηδαζθαιίαο (άκςσλ, 2010). Ή
δηαθνξεηηθά νη καζεζηαθνί ζηφρνη είλαη έλα ζχλνιν γξαπηψλ πξνηάζεσλ, νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ παξαηεξήζηκεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ
ηελ απφδεημε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ πξνζδνθάηαη απφ ηνλ
δηδάζθνληα φηη ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο
(Felder and Brent, 2003). Γηα παξάδεηγκα: νη θνηηεηέο ζα είλαη ηθαλνί λα επεμεγνύλ…,
λα νξίδνπλ…, λα δηαθξίλνπλ…, λα ζρεδηάδνπλ…, λα επηιύνπλ…, λα ρξεζηκνπνηνύλ…,
θιπ. Οη καζεζηαθνί ζηφρνη εθθξάδνληαη κε ρξήζε ξεκάησλ21 πνπ απνδεηθλχνπλ
θάπνηα ελέξγεηα θαη φρη κε ξήκαηα κε παξαηεξήζηκεο ελέξγεηαο φπσο ηα ξήκαηα:
καζαίλσ, γλσξίδσ, θαηαλνψ, εθηηκψ. Γηα παξάδεηγκα, ην ξήκα θαηαλνψ δελ
επηηξέπεη ηελ άκεζε παξαηήξεζε κηαο ελέξγεηαο ηνπ θνηηεηή θαη γη‟ απηφ ηφζν απηφ
φζν θαη ηα πξναλαθεξφκελα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Γειαδή, ζα πξέπεη λα
απνθεχγνληαη δηαηππψζεηο ηνπ ηχπνπ „νη θνηηεηέο ζα κάζνπλ ή ζα γλσξίζνπλ ή ζα
θαηαλνήζνπλ ή ζα εθηηκήζνπλ‟. Αλ θαη ηα παξαπάλσ κπνξεί λα είλαη θαηάιιεια γηα
ρξήζε ζηε δηαηχπσζε εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ή
ελφο καζήκαηνο εληνχηνηο δελ απνηεινχλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Οη καζεζηαθνί
ζηφρνη ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάθξαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο ζε κεηξήζηκα
απνηειέζκαηα, νη νπνίνη δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηεο
απιήο παξάζεζεο ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο, φπσο ζπκβαίλεη ζηα παξαδνζηαθά
νξγαλσκέλα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. πσο δηαηππψλνπλ νη Felder and Brent
(2003) γηα ηνπο κειινληηθνχο κεραληθνχο, „γηα λα θαηαιάβνκε εάλ νη θνηηεηέο καο
αληηιακβάλνληαη ηελ επίδξαζε ησλ ιύζεσλ πνπ πξνηείλνπλ σο κεραληθνί ζην επξύηεξν
θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα ηνπο δεηεζεί λα απνδείμνπλ απηή ηελ
θαηαλόεζε, όπσο πρ λα πξνζδηνξίζνπλ έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα θαη λα ζπδεηήζνπλ
ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίιπζή ηνπ‟.

21

Γηα ηε ρξήζε ξεκάησλ, βιέπε ηαμηλνκία ζηφρσλ ζχκθσλα κε Β. Bloom ζηελ επφκελε παξάγξαθν
(4.2) θαη ζρεηηθή ιίζηα ζην Παξάξηεκα Γ.
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Αλαιπηηθφηεξα, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα αθνξνχλ ηηο ηθαλφηεηεο (abilities) πνπ
ζα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο - θνηηεηέο (Cedefop, 2010b). Με άιια ιφγηα ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα, σο έλα ζχλνιν γξαπηψλ πξνηάζεσλ αθνξνχλ ηα
επηηεύγκαηα ηεο θνίηεζεο από ηελ πιεπξά ηνπ θνηηεηή θαη δηαηππψλνληαη κε ηηο
ηθαλφηεηεο πνπ ζα απνθηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο (κε ρξήζε νπζηαζηηθψλ).
Γηα παξάδεηγκα: νη θνηηεηέο ζα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα ρξήζεο…, ζρεδίαζεο…,
αλάπηπμεο…, επίιπζεο.., θιπ. πλήζσο, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα νξίδνληαη ζε
αλψηεξν επίπεδν ζε ζρέζε κε ην κάζεκα, είηε κέζσ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ
παλεπηζηεκίνπ ή απφ εμσηεξηθνχο θνξείο θαη αθνξνχλ φιν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.
Γειαδή, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζπλήζσο δελ ηα δηαηππψλεη ν δηδάζθσλ αιιά
επηδηψθεη λα πξνζαξκφζεη ην κάζεκά ηνπ ζε απηά, φπσο έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί ζε
αλψηεξν επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα, ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο ζρνιψλ κεραληθψλ ΑΒΔΣ
ζηηο ΖΠΑ έρεη νξίζεη σο καζεζηαθά απνηειέζκαηα, κεηαμχ άιισλ, „ηθαλόηεηα
ρξήζεο καζεκαηηθώλ θαη αξρώλ κεραληθήο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κεραληθώλ,
ηθαλόηεηα απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηόζν γξαπηά όζν θαη πξνθνξηθά ζε έλα
πιήζνο από πεξηβάιινληα‟ (γηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε βι. Παξάγξαθν 4.5).
Ζ δηάθξηζε κεηαμχ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ
δηαηππψλεηαη κε επηηπρία απφ ηνλ νξγαληζκφ Cedefop (Cedefop, 2010b) σο εμήο: „νη
καζεζηαθνί ζηόρνη ζπλδένληαη πεξηζζόηεξν κε ηε δηδαζθαιία θαη ηνπο
ζηόρνπο/επηδηώμεηο ηνπ δηδάζθνληα ελώ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηαπηίδνληαη θαηά
θύξην ιόγν κε ηε κάζεζε θαη ηα επηηεύγκαηα ηνπ εθπαηδεπόκελνπ‟. Μία απνηχπσζε ηεο
δηάθξηζεο κεηαμχ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζηφρσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ
ηνλ νξγαληζκφ Cedefop, παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 4.2. Χζηφζν, ζπρλά νη φξνη απηνί
ρξεζηκνπνηνχληαη ιαλζαζκέλα κε ην ίδην πεξηερφκελν. Ζ δηαθνξά ζπλήζσο κεηαμχ
καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο θαη καζεζηαθνχ ζηφρνπ νξίδεηαη κε βάζε ηνπο
πεξηνξηζκνχο ηνπο νπνίνπο ζπλεπάγνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ κηαο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Καηά κηα άιιε πξνζέγγηζε, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
ραξαθηεξίδνληαη σο επξχηεξα θαη δηαηππψλνληαη κε έλα γεληθφηεξν ζρεηηθά ηξφπν
απφ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, πξνζθέξνληαο ζηνπο δηδάζθνληεο κεγαιχηεξε
επρέξεηα ζην λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο.
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ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
(οπτικι εκπαιδευόμενου)

ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ ΣΟΧΟΙ
(οπτικι διδάςκοντα)

Oι φοιτθτζσ κα αποκτιςουν τθν
ικανότθτα: χριςθσ…, ςχεδίαςθσ …,
ανάπτυξθσ …, επίλυςθσ …, κλπ

Oι φοιτθτζσ κα είναι ικανοί να
επεξθγοφν…, να ορίηουν…, να
διακρίνουν…, να ςχεδιάηουν…, να
επιλφουν…, να χρθςιμοποιοφν…, κλπ

ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ (διατυπωμζνεσ από διαφορετικι οπτικι)
ρήκα 4.2 Γηάθξηζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζηφρσλ ζχκθσλα κε Cedefop

Οη Felder and Brent (2003) αλαθέξνπλ φηη πνιιά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κεραληθψλ
ζηηο ΖΠΑ δελ έρνπλ πνηέ εμεηαζηεί πξνζεθηηθά απφ ηελ άπνςε ησλ επηζπκεηψλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ αιιά απνηεινχλ ζπιινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
καζεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ κεηαμχ ηνπο κηα „αζύλδεηε ζπλάθεηα‟. Χο ζπλέπεηα, απηή
ε κε ζχλδεζε ησλ καζεκάησλ κεηαμχ ηνπο αληαλαθιάηαη, ζχκθσλα κε ηνπο
εξεπλεηέο, ζηα θελά θαηαλφεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ είλαη ιίγν σο πνιχ γλσζηά
ζηνπο δηδάζθνληεο.
πλήζσο ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα δελ είλαη εκθαλή
ζηνπο απνδέθηεο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ έλλνηα φηη νη πεξηγξαθέο καζεκάησλ πνπ
νξίδνπλ νη δηδάζθνληεο θπξίσο εζηηάδνπλ ζηελ παξνπζίαζε ηεο δηδαθηέαο χιεο
(πεξηερφκελν) αλά κάζεκα.
ε θάζε πεξίπησζε, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πξνζπαζνχλ λα ελαξκνλίζνπλ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ησλ παλεπηζηεκίσλ, έηζη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο ηδηαίηεξεο
θνηλσληθέο, αλαπηπμηαθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ζηηο νπνίεο νη απφθνηηνη ζα
θιεζνχλ λα πξνζθέξνπλ ηελ επηζηεκνληθή/εθαξκνζκέλε γλψζε ηνπο.
4.2

Τπάξρεη έλαο θνξκαιηζκφο δηαηχπσζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ
θαη καζεζηαθψλ ζηφρσλ;

Γηεζλψο θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα πξνηαζνχλ ηξφπνη δηαηχπσζεο ησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζηφρσλ. Ο πξνβιεκαηηζκφο ζπλίζηαηαη θπξίσο ζην
φηη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα σο γεληθέο δηαηππψζεηο δελ δηεπθνιχλνπλ ηε
δηαπίζησζε χπαξμήο ηνπο, ηελ εθηίκεζή ηνπο ή αμηνιφγεζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε
αλαθνξά απφ ην θνξέα ΑΒΔΣ ζε απφθνηηνπο πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα
«θαζνξίδνπλ, δηακνξθώλνπλ θαη επηιύνπλ πξνβιήκαηα κεραληθνύ» είλαη έλα ινγηθφ
καζεζηαθφ απνηέιεζκα αιιά πνιχ γεληθά δηαηππσκέλν. Δπνκέλσο, θάζε καζεζηαθφ
απνηέιεζκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη θαη λα πεξηγξάθεηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο
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ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Γειαδή, νη καζεζηαθνί ζηφρνη (πνπ εμεηδηθεχεη ν δηδάζθσλ
γηα έλα κάζεκα) αληαπνθξίλνληαη ζηα επξχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Με απηή
ηελ έλλνηα νη καζεζηαθνί ζηφρνη αλά κάζεκα πνπ δηαηππψλεη θάζε δηδάζθσλ
ζπλδένληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ απνηέιεζκα.
Σν εξψηεκα είλαη πσο ζα απνδεηρζεί φηη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ πνπ
είλαη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί αλά πεξίπησζε, ππεξεηνχλ ηα επξχηεξα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα πνπ έρεη ζέζεη ην Σκήκα/ρνιή/Παλεπηζηήκην ή άιινο θνξέαο. ηελ
θαηεχζπλζε απηή ν ζπλήζεο πξαθηηθφο ηξφπνο, είλαη ε ζχληαμε πηλάθσλ δχν
δηαζηάζεσλ. Οη πίλαθεο απηνί είλαη δχν εηδψλ. Δίηε πίλαθεο πνπ ζπλδένπλ ηνπο
ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο κε ηα επξεία καζεζηαθά απνηειέζκαηα (αλάιπζε ζε επίπεδν
καζήκαηνο) ή πίλαθεο πνπ ζπλδένπλ ηα καζήκαηα κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
(αλάιπζε ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ). Ζ κελ πξψηε πεξίπησζε
παξνπζηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε δηαηχπσζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ πηινηηθνχ
καζήκαηνο εθαξκνγήο, ζην νπνίν βαζίδεηαη ε παξνχζα δηαηξηβή, ζην Κεθάιαην 5
(βι. Πίλαθα 5.3) ελψ ε δεχηεξε πεξίπησζε πνπ θαίλεηαη ε ζπκβνιή καζεκάησλ ζηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα (κε εμεηδίθεπζε ζηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο) αλαιχεηαη ζην
Κεθάιαην 6 (βι. παξάδεηγκα Πίλαθα 6.19).
Χζηφζν, ε ζπλήζεο πξαθηηθή ησλ επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ είλαη λα παξνπζηάδνπλ
ζηηο πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη θνηηεηέο κέζσ
ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε έλα κάζεκα (βι. πεξίπησζε University of
Nottingham, Παξάγξαθνο 4.3) ρσξίο λα επεμεγνχλ πψο απηφ κπνξεί λα εθηηκεζεί,
θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπζθνιίεο εθηίκεζεο ησλ ηθαλνηήησλ πνπ αλαιχνληαη ζε
απηφ ην θεθάιαην, ην δήηεκα παξακέλεη αλνηθηφ. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλνχληαη θαη
νη ζρνιέο κεραληθψλ ησλ ΖΠΑ, κε ηε δηαθνξά φηη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ
ζέηνπλ ηα παλεπηζηήκηα πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο πνπ έρεη ζέζεη ν
θνξέαο πηζηνπνίεζεο ΑΒΔΣ (βι. πεξίπησζε Kansas State University, Παξάγξαθνο
4.3), κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη νκνηκνξθία. Χζηφζν, νη ζρνιέο κεραληθψλ ζα πξέπεη λα
απνδεηθλχνπλ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο πηζηνπνίεζεο, ηε ζπκβνιή ησλ καζεκάησλ ζηα
θξηηήξηα ηνπ ΑΒΔΣ. Ζ ζπκβνιή απηή θπξίσο απνθαζίδεηαη κέζσ κηαο εζσηεξηθήο
δηαδηθαζίαο, ζηελ νπνία θαινχληαη νη δηδάζθνληεο λα απνθαζίζνπλ. Γειαδή,
θαινχληαη νη δηδάζθνληεο λα δειψζνπλ θαη λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηε ζπκβνιή θάζε
καζήκαηνο ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Ζ ζπκβνιή απηή
εθθξάδεηαη είηε κε κηα απιή δήισζε κε ην ζχκβνιν „Υ‟ (βι. Kansas State University,
Παξάγξαθνο 4.3) ή κέζσ κηαο θιίκαθαο, φπσο ε πεξίπησζε ηεο δηαβάζκηζεο ηεο
ζπκβνιήο σο „νπζηαζηηθή, κέηξηα, ή ρακειή‟ φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνπο Felder and
Brent (2003). Δκείο ζηε θαηεχζπλζε απηή πξνηείλνκε φηη εηδηθά γηα ηηο γεληθέο
ηθαλφηεηεο πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο, ε ζπκβνιή απηή κπνξεί λα
πνζνηηθνπνηεζεί θαη λα εθηηκεζεί κέζσ κηαο πνιπθξηηήξηαο πξνζέγγηζεο. Σν ζέκα
απηφ αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζην Κεθάιαην 6.
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Χζηφζν, ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο δηαηχπσζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ κε ηε
ρξήζε ζαθψλ θαη θαιά πξνζδηνξηζκέλσλ ιέμεσλ (άκςσλ, 2010). εκαληηθά
ζηνηρεία δηαηχπσζεο ησλ ζηφρσλ είλαη:






Βαζηθό ξήκα ηνπ ζηόρνπ. Σν ξήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεη ηη ζα είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ νη καζεηέο/θνηηεηέο κεηά ην ηέινο
ηεο δηδαζθαιίαο. Γειαδή, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ξήκαηα πνπ δειψλνπλ
ζπγθεθξηκέλε θαη θαλεξή ελέξγεηα, φπσο: εμεγψ, πεξηγξάθσ, γξάθσ, ιχλσ,
εθηειψ πξάμεηο, θιπ. (βι. ηαμηλνκία Bloom παξαθάησ).
Σπλζήθεο επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ. Οη καζεηέο/θνηηεηέο θαηά ηελ παξνπζίαζε
ηεο λέαο ζπκπεξηθνξάο επεξεάδνληαη απφ ηα κέζα, ηα φξγαλα, ηνλ εμνπιηζκφ,
ηηο πεγέο θαη ην ρξφλν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο.
Κξηηήξην επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ. Σν θξηηήξην επίηεπμεο δείρλεη ην επίπεδν
εθηέιεζεο ή ην βαζκφ επίδνζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο.

ε φ,ηη αθνξά ηα θξηηήξηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, νη Felder and Brent (2003)
πξνηείλνπλ φηη απηά είλαη δχν εηδψλ: (α) ζε επίπεδν καζήκαηνο θαη (β) ζε επίπεδν
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ηα θξηηήξηα επίηεπμεο ησλ
ζηφρσλ ζε επίπεδν καζήκαηνο, απηά ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη, φπσο γηα
παξάδεηγκα: ε κέζε βαζκνινγία (βαζκνινγία πνπ πέηπρε ηνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ
θνηηεηψλ) πξέπεη λα είλαη 75/100. Αληίζηνηρα, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ επηηεπγκάησλ
ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο, νη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ φηη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο
θξηηήξηα νη έξεπλεο απνθνίησλ-εξγνδνηψλ, νη ζπλεληεχμεηο κε απνθνίηνπο, ε
πνηφηεηα ησλ δηπισκαηηθψλ, νη αηνκηθνί θάθεινη εξγαζηψλ - portfolios θαη ηα
πνηνηηθά ζηνηρεία απνξξφθεζεο ησλ απνθνίησλ ζηελ αγνξά.
Χζηφζν, θξηηηθή δηαηππψλεηαη γηα ηε κεραληζηηθή ζεψξεζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη
ηνλ πεξηνξηζκφ ζε θνηλφηππνπο θαη απινπζηεπηηθνχο ζηφρνπο κέζσ ησλ νπνίσλ:




Γελ επηδηψθεηαη κηα επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε.
Απνδίδεηαη έκθαζε ζε παξαηεξήζηκνπο / κεηξήζηκνπο ζηφρνπο.
Ζ χιε δελ κπνξεί πάληα λα κεηξάηαη κε πνζνηηθνχο φξνπο.

Μηα πξφηαζε πνπ επηδηψθεη λα ζπλδπάζεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ζε επίπεδν
καζήκαηνο, κε ηε κέηξεζε ηεο επίδνζεο θαη ηα θξηηήξηα επίηεπμεο, δηαηππψλεηαη απφ
ην θνξέα Learning Management Co. (2010), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.1.
ηα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν θνξέα θαη
αθνινπζνχλ παξαθάησ, θάζε πεξίπησζε αθνξά κηα δξαζηεξηφηεηα, ηελ νπνία ζα
εθηειέζεη ν εθπαηδεπφκελνο, ηελ αθξίβεηα ζηελ εθηέιεζε ή ην επίπεδν ή ηελ πνηφηεηα
πνπ απηφο ζα πξέπεη λα επηδείμεη.


Παξάδεηγκα Μαζεζηαθνχ ηφρνπ 1. Γεδνκέλεο κηαο ιίζηαο ησλ 10
κεγαιχηεξσλ πφιεσλ δηεζλψο, ν εθπαηδεπφκελνο ζα ηηο ηαμηλνκήζεη ζχκθσλα
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κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο απφ ηε κεγαιχηεξε πξνο ηε κηθξφηεξε, κε 100%
αθξίβεηα.
Παξάδεηγκα Μαζεζηαθνχ ηφρνπ 2. Γεδνκέλνπ ελφο ζελαξίνπ ζχκθσλα κε
ην νπνίν κηα πφιε πξέπεη λα βξεη ιχζεηο αλαθχθισζεο ησλ θζαξκέλσλ
ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ, ν εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα δηαηππψζεη γξαπηά
κηα πξφηαζε αλαθχθισζεο πνπ ζα απνθέξεη ην κεγαιχηεξν φθεινο γηα ηελ
πεξηνρή.

Πίλαθαο 4.1 Φνξκαιηζκφο δηαηχπσζεο καζ. ζηφρσλ (Learning Management Co., 2010)

Μαζεζηαθφο ηφρνο = ζπλζήθεο + επίδνζε + θξηηήξηα
πλζήθεο:

Γεδνκέλνπ φηη «x»

Δπίδνζε:

Ο εθπαηδεπφκελνο ζα (ξήκα)…

Κξηηήξηα / ηάληαξηο:

Αθξίβεηα / πνηφηεηα
Πνζφηεηα
Υξνληθφο πεξηνξηζκφο

Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, φπσο ν πξναλαθεξφκελνο θνξέαο δηαπηζηψλεη, είλαη εχθνιν λα
αμηνινγεζεί εάλ ν εθπαηδεπφκελνο πέηπρε ηνπο ζηφρνπο, δηφηη νη ζπλζήθεο θαη ηα
θξηηήξηα είλαη δηαηππσκέλα θαη ηα ξήκαηα πνπ ηνπο πεξηγξάθνπλ απνηεινχλ
παξαηεξήζηκεο θαη κεηξήζηκεο δξάζεηο. Με απηή ηελ έλλνηα νη εξσηήζεηο
αμηνιφγεζεο κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα: ηαμηλφκεζε πφιεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ
πιεζπζκφ (πιήξσο ζσζηή απάληεζε ιακβάλεη άξηζηε βαζκνινγία), πεξηγξαθή
πξφηαζεο αλαθχθισζεο (άξηζηε αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληα,
αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηεο γξαπηήο αλαθνξάο).
Αλ θαη νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δηαηχπσζεο ελφο θνξκαιηζκνχ είλαη εμαηξεηηθά
απινπζηεπηηθέο, γεληθφηεξα κε ηε βνήζεηα ησλ ζηνρνηαμηλνκηψλ επηηπγράλεηαη
θαηάηαμε ησλ καζεζηαθψλ - δηδαθηηθψλ ζηφρσλ κε βάζε ην βαζκφ: πνηφηεηαο,
πνιππινθφηεηαο θαη αθαίξεζεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεξαξρηθψο δνκεκέλα. Γηα
ηελ ηαμηλφκεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πξνηείλεηαη θαη αμηνπνηείηαη δηεζλψο ε
ηαμηλνκία ηνπ Benjamin Bloom (1956), ν νπνίνο πξνζδηφξηζε ηνπο ζηφρνπο ζε ηξεηο
πεξηνρέο:




Γλσζηηθή πεξηνρή - cognitive domain (γλψζε, θαηαλφεζε, εθαξκνγή,
αλάιπζε, ζχλζεζε, αμηνιφγεζε).
Σπλαηζζεκαηηθή πεξηνρή - affective domain (απνδνρή, αληίδξαζε, αμία,
νξγάλσζε, ραξαθηεξηζκφο).
Χπρνθηλεηηθή πεξηνρή - psychomotor domain (κίκεζε, ρεηξηζκφο, αθξίβεηα,
ζπληνληζκφο, θπζηθφηεηα).
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Σν ζθεπηηθφ ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom πνπ εδξάδεηαη απφ ηελ Φπρνινγία, ζηεξίδεηαη
ζην φηη δελ κπνξεί θάπνηνο λα θαηαλνήζεη κηα έλλνηα εάλ πξψηα δελ ηε ζπκάηαη,
αληίζηνηρα δελ κπνξεί λα εθαξκφζεη ηε γλψζε εάλ δελ ηελ θαηαλνήζεη. Δηδηθφηεξα, ε
ηαμηλφκεζε ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ (cognitive domain) πεξηγξάθεηαη κε ρξήζε
νπζηαζηηθψλ θαη δείρλεη φηη ε κάζεζε θιηκαθψλεηαη ζε έμη δηαθνξεηηθά ηεξαξρηθά
δνκεκέλα επίπεδα (γλψζε, θαηαλφεζε, εθαξκνγή, θιπ), φπσο απηά αλαθέξνληαη
παξαπάλσ.
Σν 1990 νη Anderson and Krathwohl αλαζεψξεζαλ ηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom θαη κε
κία δεκνζίεπζή ηνπο ην 2001 πξνηείλνπλ ηε ρξήζε ξεκάησλ έλαληη νπζηαζηηθψλ θαη
ηελ επαλαδηνξγάλσζε ηεο αιιεινπρίαο ηεο ηαμηλνκίαο (ε δεκηνπξγηθφηεηα
πξνηείλεηαη πςειφηεξα απφ ηελ αμηνιφγεζε). Μηα απεηθνληζηηθή ζχγθξηζε ησλ
ηαμηλνκηψλ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 4.3.
Υψηλού επιπϋδου δεξιότητεσ ςκϋψησ

Υψηλού επιπϋδου δεξιότητεσ ςκϋψησ

Αξιολόγηςη

Δημιουργώ

Σύνθεςη

Αξιολογώ

Ανϊλυςη

Αναλύω

Εφαρμογό

Εφαρμόζω

Κατανόηςη

Κατανοώ

Γνώςη

Θυμϊμαι

Χαμηλού επιπϋδου δεξιότητεσ ςκϋψησ

Χαμηλού επιπϋδου δεξιότητεσ ςκϋψησ

Σαμηλνκία Bloom

Αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία

ρήκα 4.3 Σαμηλνκία καζεζηαθψλ ζηφρσλ Bloom θαη αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία

Ζ επίδξαζε ηεο πξναλαθεξφκελεο ηαμηλνκίαο είλαη εκθαλήο ζηηο δηαηππψζεηο ησλ
παλεπηζηεκίσλ ζε ζρέζε κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζηφρνπο, φπσο ήδε
δηαθάλεθε απφ ηηο δηαηππψζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Παξάγξαθν 4.1, θαζψο
θαη ζε νδεγίεο πνπ ζπληάζζνπλ νη ππεξεζίεο ησλ παλεπηζηεκίσλ πξνο ηνπο
δηδάζθνληεο. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε νδεγηψλ απνηειεί ε πξφηαζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
Γηδαθηηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Κνπίλζιαλη
Απζηξαιίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Γ, ε νπνία θαηνλνκάδεη κηα ζεηξά
ξεκάησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom.
Χζηφζν, ε χπαξμε ελφο θνξκαιηζκνχ ζηε δηαηχπσζε ηθαλνηήησλ απαζρνιεί θαη ηηο
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πξνθεηκέλνπ απηνί λα κπνξνχλ λα αληαιιάζνπλ κεηαμχ
ηνπο θαη λα επαλαρξεζηκνπνηνχλ πεξηγξαθέο ηθαλνηήησλ. Γη‟ απηφ θξίλεηαη
απαξαίηεηε ε χπαξμε πξφηππσλ θαη ηππνπνηεκέλσλ ηξφπσλ απεηθφληζεο θαη
αληαιιαγήο ηθαλνηήησλ κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ θαη θαη‟ επέθηαζε κεηαμχ ησλ
αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε Γηαρείξηζε Ηθαλνηήησλ απνηειεί έλα
ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο επξχηεξεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο. Σελ
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αλάγθε απηή, έξρνληαη λα θαιχςνπλ νη Γηεζλείο Πξνδηαγξαθέο Πεξηγξαθήο
Ηθαλνηήησλ IMS RDCEO (2002) απφ ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη HRXML (2006) απφ ηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία
παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Δ.
Κιείλνληαο ηελ παξνχζα παξάγξαθν, παξά ηηο πξαθηηθέο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ελφο
θνξκαιηζκνχ ζε φ,ηη αθνξά ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηα θξηηήξηα επίηεπμήο
ηνπο22 γεληθά, αιιά θαη ζε φ,ηη αθνξά καζήκαηα παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ, ζα
πξέπεη λα γλσξίδνκε φηη ζηα ηειεπηαία ζπλεζίδεηαη αθελφο λα αθνινπζνχληαη ζε
γεληθέο γξακκέο νη δηαηππψζεηο (ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα) ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom,
ελψ ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θξηηήξηα επίηεπμεο είλαη έλα
δήηεκα ππφ ζπλερή έξεπλα.
4.3

Γηαηππψζεηο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν καζεκάησλ

Ζ ηάζε δηαηχπσζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα αλ
θαη νη δηαηππψζεηο απφ ίδξπκα ζε ίδξπκα (ή θη εληφο ηνπ ίδηνπ ηδξχκαηνο) δηαθέξνπλ.
Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ δχν ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα δηαηχπσζεο καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν καζήκαηνο. Ζ πξψηε πεξίπησζε αθνξά δχν καζήκαηα
απφ ην University of Nottingham ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ηα νπνία
επηιέγεθαλ ηπραία απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ρνιήο θαη ε δεχηεξε δηαηχπσζε αθνξά
έμη ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ
θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο ηνπ Kansas State University γηα ηα νπνία παξαηίζεληαη
πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο.
Δηδηθφηεξα, ην αγγιηθφ παλεπηζηήκην παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα αλά κάζεκα ζε κηα εληαία πιαηθφξκα, ελψ ην ακεξηθάληθν
παλεπηζηήκην ηα δηαηππψλεη ζπλνπηηθά γηα έμη καζήκαηα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα
θξηηήξηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηαπηφρξνλα ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο ABET, φπσο νη
ππεχζπλνη ζπνπδψλ ηζρπξίδνληαη. ε ζρέζε κε ηελ πξψηε πεξίπησζε, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4.2 θαίλεηαη φηη γηα θάζε κάζεκα ππάξρεη
εληαία γεληθή αλάιπζε23, ε νπνία εθηφο ησλ άιισλ πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλεη

22

Ο άκςσλ (2010) έρεη πξνηείλεη κηα νληνινγία γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ Γηαβαηεξίνπ
Γισζζψλ Europass. Ζ νληνινγία απεηθνλίδεη ηηο 3 ζχλζεηεο ηθαλφηεηεο (γισζζηθή ηθαλφηεηα,
θαηαλφεζε, νκηιία) θαη ηηο 5 απιέο ηθαλφηεηεο (πξνθνξηθή θαηαλφεζε, γξαπηή θαηαλφεζε, πξνθνξηθή
επηθνηλσλία, πξνθνξηθή έθθξαζε, γξαθή) πνπ πξνβιέπεη ην Europass. Δπίζεο, ε νληνινγία πξνβιέπεη
παξακέηξνπο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα επίπεδα επάξθεηαο Α1, θιπ. Ζ νληνινγία έρεη αλαπηπρζεί ηφζν κε
ηελ πξνδηαγξαθή IMS RDCEO φζν θαη κε ηελ HR-XML, κε νξηζκέλεο επεθηάζεηο.
23

Οη ζπλνιηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη αλά κάζεκα αθνξνχλ: θσδηθφ καζήκαηνο, εμάκελν
δηδαζθαιίαο, φλνκα δηδάζθνληα, αξηζκφ πηζησηηθψλ κνλάδσλ, πξναπαηηνχκελα καζήκαηα, ψξεο
δηδαζθαιίαο ζεσξίαο-ζεκηλαξίσλ-εξγαζηεξίσλ-θξνληηζηεξίσλ-θιπ αλά εβδνκάδα, ηξφπνο εμέηαζεο
(πξνθνξηθφο ή γξαπηφο, πξφηδεθη, θιπ) θαη αλάιπζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή βαζκνινγία,
πεξίιεςε πεξηερνκέλνπ καζήκαηνο, ζηφρνη καζήκαηνο, ιέμεηο-θιεηδηά καζήκαηνο, καζεζηαθνί ζηφρνη74
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ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ηη πξνζθέξεη ην κάζεκα ζε επίπεδν: (α) γλψζεο θαη
θαηαλφεζεο, (β) πλεπκαηηθψλ δεμηνηήησλ, (γ) επαγγεικαηηθψλ - πξαθηηθψλ
δεμηνηήησλ θαη (δ) κεηαβηβάζηκσλ - βαζηθψλ δεμηνηήησλ, ρσξίο λα αλαθέξεη ηνλ
ζαθή ηξφπν εθηίκεζεο ηεο επίδνζεο ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη
αθνξά ηηο κεηαβηβάζηκεο - βαζηθέο δεμηφηεηεο θαίλεηαη φηη ην κάζεκα
„Υξεκαηαγνξέο‟ αλαπηχζζεη ηελ επηθνηλσλία (γξαπηή-πξνθνξηθή) θαη ηελ
απηννξγάλσζε ελψ ην κάζεκα „Πνζνηηθέο Μέζνδνη‟ ηηο πξναλαθεξφκελεο δεμηφηεηεο
θαζψο θαη δχν επηπιένλ.
Πίλαθαο 4.2 Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα δχν καζεκάησλ ρνιήο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ,
Nottingham University
Μάζεκα:

Υξεκαηαγνξέο

Πνζνηηθέο κέζνδνη

Μαζεζηαθνί
Γλώζε θαη θαηαλόεζε
Γλώζε θαη θαηαλόεζε
ηφρνη &
Σν κάζεκα αλαπηχζζεη ηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ
Σν κάζεκα αλαπηχζζεη ηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ
Απνηειέζκαηα παξαθάησ:
παξαθάησ:
Σελ αλάπηπμε ησλ κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο ησλ
αγνξψλ, θαη ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο δηαδηθαζηψλ Πνζνηηθέο ηερληθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
καζεκαηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ.
αμηνιφγεζεο ζε πξνβιήκαηα.
Πλεπκαηηθέο δεμηόηεηεο

Πλεπκαηηθέο δεμηόηεηεο
Σν κάζεκα αλαπηχζζεη:

Σν κάζεκα αλαπηχζζεη:
-Απνηειεζκαηηθή επίιπζε πνηνηηθψλ πξνβιεκάησλ
θαη δεμηφηεηεο ιήςεο απφθαζεο.

-Απνηειεζκαηηθή επίιπζε πνζνηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη
δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.

-Απνηειεζκαηηθή επίιπζε πνζνηηθψλ πξνβιεκάησλ
θαη δεμηφηεηεο ιήςεο απφθαζεο.
-Σε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγείο, αμηνινγείο, θαη
πξνζπειαχλεηο έλα εχξνο κεηνρψλ, καδί κε ηελ
ηθαλφηεηα λα εθαξκφδεηο ηδέεο θαη γλψζεηο ζε έλα
εχξνο επηρεηξήζεσλ .

Δπαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο δεμηόηεηεο

Δπαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο δεμηόηεηεο
Σν κάζεκα αλαπηχζζεη:

Σν κάζεκα αλαπηχζζεη:

-Αξηζκεηηθέο θαη πνζνηηθέο δεμηφηεηεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ,
αλαπαξάζηαζεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ.

-Αξηζκεηηθέο θαη πνζνηηθέο δεμηφηεηεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ,
αλαπαξάζηαζεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ.

-Σε δπλαηφηεηα λα θάλεηο έξεπλα ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ δηνίθεζή ηνπο, είηε
αηνκηθά ή σο κέινο κηαο νκάδαο,
ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο εμνηθείσζεο κε έλα εχξνο
επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ θαη πεγψλ έξεπλαο θαη
θαηάιιεισλ κεζνδνινγηψλ.

-Δπρέξεηα ζε βαζηθά δεηήκαηα ζηε ιήςε απφθαζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ηζνξξνπίαο, ησλ πξνζδνθηψλ
θαη αλάιπζεο νξίσλ.

Μεηαβηβάζηκεο (βαζηθέο) δεμηόηεηεο
Σν κάζεκα αλαπηχζζεη:

Μεηαβηβάζηκεο (βαζηθέο) δεμηόηεηεο
Σν κάζεκα αλαπηχζζεη:
-Απνηειεζκαηηθέο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο
επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζε έλα εχξνο παξαδνζηαθψλ

απνηειέζκαηα καζήκαηνο (κε πεξαηηέξσ αλάιπζε ζε Γλψζε & Καηαλφεζε, Πλεπκαηηθέο δεμηφηεηεο,
Δπαγγεικαηηθέο Πξαθηηθέο δεμηφηεηεο, Μεηαβηβάζηκεο-Βαζηθέο δεμηφηεηεο).
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Υξεκαηαγνξέο

Πνζνηηθέο κέζνδνη

-Απνηειεζκαηηθέο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο
επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζε έλα εχξνο
παξαδνζηαθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ.

θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ.

-Απνηειεζκαηηθή απηννξγάλσζε ζε ζρέζε κε ηελ
δηαρείξηζε ρξφλνπ, ζρεδίαζε θαη ζπκπεξηθνξά,
θίλεηξα, αηνκηθή πξσηνβνπιία θαη πξνζπάζεηα.

-Απνηειεζκαηηθή απηννξγάλσζε ζε ζρέζε κε ηελ
δηαρείξηζε ρξφλνπ, ζρεδίαζε θαη ζπκπεξηθνξά, θίλεηξα,
αηνκηθή πξσηνβνπιία θαη πξνζπάζεηα.
-Μάζεζε ηνπ πψο λα καζαίλεηο θαη αλάπηπμε κηαο
δηάζεζεο γηα αλαθιαζηηθή, πξνζαξκνζηηθή θαη
ζπλεξγαηηθή κάζεζε.
-Μεηαβηβάζηκεο δεμηφηεηεο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν
ηνπ καζήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθαίξεζεο,
αλάιπζεο θαη πιαηζίσζεο πξνβιήκαηνο.

Πεγή:
http://www.nottingham.ac.uk/nubs/ug/N13302.html
[πξνζπέιαζε 20 Ηαλ. 2011]

Πεγή:
http://www.nottingham.ac.uk/business/ug/N12406.htm
[πξνζπέιαζε 20 Ηαλ. 2011]

Οζνλ αθνξά ην Kansas State University (Πίλαθαο 4.3) θαίλεηαη φηη έρεη ζέζεη
επξείεο νκάδεο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ηηο νπνίεο ε ρνιή Μεραληθψλ έρεη
πξνζαξκφζεη θαη αληηζηνηρίζεη κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ηνπ θνξέα ΑΒΔΣ. πσο
πξνθχπηεη ηα έμη ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο (απφδνζε κε θσδηθφ αξηζκφ), ηα νπνία
ζεξαπεχνπλ ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν
ζηελ αλάγθε ηθαλνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο απφ ην ΑΒΔΣ θαη ειάρηζηα
σο πεγή πιεξνθφξεζεο ησλ θνηηεηψλ. Γειαδή, νη θαζεγεηέο βεβαηψλνπλ γηα ηελ
άκεζε ζπκβνιή - αληαπφθξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ ζηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα - θξηηήξηα ηνπ ΑΒΔΣ. Δηδηθφηεξα, ην κάζεκα 560 αληαπνθξίλεηαη
άκεζα ζην θξηηήξην «Δθαξκνγή γλώζεσλ καζεκαηηθώλ, θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη
επηζηήκεο κεραληθνύ», ηα καζήκαηα 580, 591 θαη 592 αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζην
θξηηήξην «Σρεδίαζε ζπζηεκάησλ, ζπζηαηηθώλ ή δηαδηθαζηώλ γηα παξαγσγή πξντόλησλ
θαη ππεξεζηώλ» θαη ηέινο ηα καζήκαηα 623 θαη 643 αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηελ
«Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία».
Μηα πξψηε παξαηήξεζε απφ ηα παξαπάλσ ζρφιηα αθνξά φηη ζην Σκήκα Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ (University of Nottingham) φια ηα καζήκαηα έρνπλ πξνζαξκνζηεί
ζηελ εληαία πιαηθφξκα παξνπζίαζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε αληίζεζε
κε ην Σκήκα Μεραληθψλ Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο
(Kansas State University) πνπ θαίλεηαη κφλν έμη καζήκαηα απφ ηα ππνρξεσηηθά λα
ζπκβάινπλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Αο ζεκεησζεί φηη γηα ηα ππφινηπα
καζήκαηα δελ δηεπθξηλίδεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ, αθήλνληαο καο ηελ πεπνίζεζε φηη ην
παξαπάλσ ζπκπέξαζκά καο είλαη ζσζηφ. Δπνκέλσο, ζηε κηα πεξίπησζε εηθάδνκε φηη
έρνκε πιήξε πξνζαξκνγή ησλ καζεκάησλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ
νξηζηεί απφ ην παλεπηζηήκην ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε κεξηθή πξνζαξκνγή.

76

Κεθάιαην 4

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη καζεζηαθνί ζηφρνη

Πίλαθαο 4.3 Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα έμη καζεκάησλ. Σκήκα Μεραληθψλ Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο, Kansas State University

Ευρείεσ ομάδεσ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων
(προπτυχιακοφ προγράμματοσ)
Μακθςιακά
αποτελζςματα
χολισ
Εφαρμογι
γνϊςεων
μακθματικϊν,
φυςικϊν
επιςτθμϊν και
επιςτθμϊν
μθχανικϊν
χεδίαςθ
ςυςτθμάτων,
ςυςτατικϊν ι
διαδικαςιϊν
για παραγωγι
προϊόντων και
υπθρεςιϊν

Γνϊςθ

Κριτικι
κζψθ

Επικοινωνία

Διαφορετικότθτα

Ακαδθμαϊκι/Επαγγ
ελματικι
ακεραιότθτα

Σα μακθςιακά
αποτελζςματα
τθσ ςχολισ είναι
διαφορετικά
των
αντίςτοιχων του
πανεπιςτθμίου









Αποτελεςματικ
ι επικοινωνία

Μακθςιακά Αποτελζςματα

Κριτιρια Μζτρθςθσ
Άμεςα

Εφαρμογι γνϊςεων
μακθματικϊν, φυςικϊν
επιςτθμϊν και επιςτθμϊν
μθχανικϊν

Μάκθμα 560 ΟR1

χεδίαςθ ςυςτθμάτων,
ςυςτατικϊν ι διαδικαςιϊν
για παραγωγι προϊόντων
και υπθρεςιϊν

Μάκθμα 580/591592

Αποτελεςματικι
επικοινωνία

Μάκθμα 623

Ζμμεςα

Ποιουσ αφορά

Δεν γνωρίηω
Φοιτθτζσ που
παρακολουκοφν
το μάκθμα

Επίλυςθ
προβλθμάτων με
μζκοδο Simplex

Φοιτθτζσ που
παρακολουκοφν
το μάκθμα

Σχεδίαςθ
Φοιτθτζσ που
παρακολουκοφν
το μάκθμα

Παρουςιάςεισ
Μάκθμα 643

Φοιτθτζσ που
παρακολουκοφν
το μάκθμα

Εργαςτθριακζσ
αναφορζσ

Πεγή: www.k-state.edu/assessment/degprogunit/engineering/plans/bindust.pdf [πξνζπέιαζε
18 Ιαλ. 2011]
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Μηα δεχηεξε παξαηήξεζε αθνξά ην γεγνλφο φηη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ
University of Nottingham θέξνπλ ηελ νξνινγία πνπ εθπνξεχεηαη απφ ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην, φπσο ε αλαθνξά ζηηο πλεπκαηηθέο δεμηφηεηεο, επαγγεικαηηθέο ή πξαθηηθέο
δεμηφηεηεο θαη ηέινο κεηαβηβάζηκεο ή βαζηθέο δεμηφηεηεο. Αληηζέησο, ε νξνινγία ηνπ
Kansas State University θαίλεηαη εκθαλψο επεξεαζκέλε απφ ηα θξηηήξηα ηνπ θνξέα
πηζηνπνίεζεο ΑΒΔΣ. Δπνκέλσο, ε δηαηχπσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ
θαίλεηαη φηη επεξεάδεηαη εκθαλψο απφ ηα ηζρχνληα αλά ρψξα.
Μηα ηξίηε παξαηήξεζε αθνξά ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο απφθηεζεο ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηα καζήκαηα ησλ δχν παλεπηζηεκίσλ ε
εθηίκεζε ηεο απφθηεζεο φισλ απηψλ πνπ ην πξφγξακκα εηθάδεη φηη ζα γίλεη θηήκα
ησλ θνηηεηψλ, δελ είλαη απφ κηα πξψηε καηηά εκθαλήο. εκεηψλεηαη, φηη ιφγσ ηνπ
εθηελνχο δηεζλνχο δηαιφγνπ γηα ηνπο ηξφπνπο εθηίκεζεο ηεο απφθηεζεο ησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη ησλ επξχηεξσλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ, ε
αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο επηρεηξείηαη ζηελ Παξάγξαθν 4.6.
4.4

Γηαηχπσζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν παλεπηζηεκίνπ. Ζ
πεξίπησζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ χδλευ

Σν University of Sydney, ην νπνίν ζπληφληζε ηηο εξγαζίεο ηνπ „Δζληθνχ
Πξνγξάκκαηνο ηεο Απζηξαιίαο γηα ηα Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Απνθνίησλ24‟ θαη
ρξεκαηνδνηήζεθε ην 2007-08 απφ ην πκβνχιην γηα ηε Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία
(Australian Learning and Teaching Council), θαηέιεμε ζε ηξία γεληθά
ραξαθηεξηζηηθά ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ζε πέληε εηδηθφηεξα
ζε επίπεδν ρνιψλ/Σκεκάησλ25. χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηνπ έξγνπ απηνχ, ΄ηα
Φαξαθηεξηζηηθά Απνθνίησλ είλαη ην ζύλνιν ησλ βαζηθώλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ
πνπ ε παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα ζπκθσλεί όηη όινη νη απόθνηηνη ζα αλαπηύμνπλ θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο θαη ζπλήζσο ηίζεληαη σο θξαηηθή πνιηηηθή‟.
χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα παξαπάλσ, ην Παλεπηζηήκην ηνπ χδλευ έρεη πηνζεηήζεη
ηξεηο γεληθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο:
1. Αθαδεκατθφηεηα,
2. Πνιίηεο ηνπ θφζκνπ
3. Γηα βίνπ κάζεζε

24

The National Graduate Attributes Project (the National GAP, 2009). Σν έξγν απηφ βαζίζηεθε ζηελ
έξεπλα πνπ είρε πξνεγεζεί ζρεηηθά κε ηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Απνθνίησλ
ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαζψο επίζεο θαη ζηηο αηηίεο πνπ θάπνηνη κεκνλσκέλνη παλεπηζηεκηαθνί
δελ πηνζεηνχλ ηελ άπνςε απηή. Σν έξγν δηεξεχλεζε φια ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ησλ
παλεπηζηεκίσλ, πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεχμεηο κε 36 εθπξνζψπνπο παλεπηζηεκίσλ πνπ κεηείραλ ζην
έξγν θαη κνηξάζηεθε ηηο εκπεηξίεο 340 ζπκκεηερφλησλ ζηνλ εζληθφ δηάινγν.
25

Σα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη πξνέξρνληαη απφ ηελ
http://www.itl.usyd.edu.au/projects/nationalgap/introduction.htm.
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ελψ ζε επίπεδν ρνιψλ ή Σκεκάησλ ηνπο εηδηθφηεξνπο:
α. Πξνζσπηθή θαη πλεπκαηηθή απηνλνκία
β. Έξεπλα θαη αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο
γ. Πιεξνθνξηαθφο εγγξακαηηζκφο
δ. Δπηθνηλσλία θαη
ε. Ζζηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αληίιεςε (βι. ρήκα 4.4).
ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ
ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν παλεπηζηεκίνπ θαη ησλ
πέληε εηδηθφηεξσλ ζε επίπεδν ζρνιψλ ή ηκεκάησλ.
Παλεπηζηήκην χδλευ
Υαξαθηεξηζηηθά
Απνθνίησλ

Πνιίηεο ηνπ
θφζκνπ

Αθαδεκατθφηεηα

Γηα βίνπ κάζεζε

ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ
Πξνζσπηθή &
Πλεπκαηηθή
Απηνλνκία

Έξεπλα &
Αλαδήηεζε
Πιεξνθνξίαο

Πιεξνθνξηαθφο
Δγγξακαηηζκφο

Δπηθνηλσλία

Ηζηθή, Κνηλσληθή
& Δπαγγεικαηηθή
Αληίιεςε

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΟΙ ΣΟΥΟΙ ΥΟΛΩΝ

ρήκα 4.4 Υαξαθηεξηζηηθά Απνθνίησλ ζε επίπεδν παλεπηζηεκίνπ θαη ζρνιήο ζχκθσλα κε
Παλεπηζηήκην ηνπ χδλευ
4.4.1

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά
Παλεπηζηεκίνπ

Απνθνίησλ

(ζηξαηεγηθνί

ζηφρνη)

ζε

επίπεδν

Οη Ηδξπκαηηθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ζε επίπεδν παλεπηζηεκίνπ, αθνξνχλ:




Αθαδεκατθφηεηα. „Μηα ζηάζε ή κηα ζέζε απέλαληη ζηε γλώζε. Οη πηπρηνύρνη
ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζα έρνπλ κηα αθαδεκατθή ζηάζε απέλαληη ζηε γλώζε θαη ηελ
θαηαλόεζε. Ψο αθαδεκατθνί άλζξσπνη, νη πηπρηνύρνη ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζα
είλαη εγέηεο ζηελ παξαγσγή ηεο λέαο γλώζεο θαη ηεο θαηαλόεζεο κέζσ ηεο
έξεπλαο, ηεο θξηηηθήο θαη ηεο ζύλζεζεο. Θα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκόζνπλ ηε
γλώζε ηνπο γηα λα ιύζνπλ ηα ζύλζεηα πξνβιήκαηα θαη λα κεηαδώζνπλ ηε γλώζε
ηνπο κε βεβαηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα‟.
Πνιίηεο ηνπ θφζκνπ. „Μηα ζηάζε ή κηα ζέζε απέλαληη ζην θόζκν. Οη
πηπρηνύρνη ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζα είλαη πνιίηεο, νη νπνίνη ζα επηδηώμνπλ λα
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ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσλία κε έλαλ πιήξε θαη ζεκαληηθό ηξόπν κέζσ ησλ ξόισλ
ηνπο σο κειώλ ησλ ηνπηθώλ, εζληθώλ θαη παγθόζκησλ θνηλνηήησλ‟.
Γηα βίνπ κάζεζε. „Μηα ζηάζε ή κηα ζέζε απέλαληη ζηνπο εαπηνύο ηνπο. Οη
πηπρηνύρνη ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζα είλαη ηζόβηνη καζεηεπόκελνη δεζκεπκέλνη ζηελ
αξρή ηεο ζπλερνύο κάζεζεο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηεο θαηαλόεζεο ηνπ
θόζκνπ θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζ‟ απηόλ‟.
Δηδηθφηεξα Υαξαθηεξηζηηθά Απνθνίησλ ζε επίπεδν ρνιψλ ή Σκεκάησλ

Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε επίπεδν ρνιψλ ή Σκεκάησλ αθνξνχλ πέληε
ραξαθηεξηζηηθά (graduate attributes) πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη απφθνηηνη, ηα νπνία
είλαη: (α) ε πξνζσπηθή θαη πλεπκαηηθή απηνλνκία, (β) ε έξεπλα θαη ε αλαδήηεζε
πιεξνθνξίαο, (γ) ν πιεξνθνξηαθφο εγγξακαηηζκφο, (δ) ε επηθνηλσλία θαη ηέινο (ε) ε
εζηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αληίιεςε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
πξνζαξκνγήο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ή Υαξαθηεξηζηηθψλ Απνθνίησλ ζηε
ρνιή Μεραληθψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.4. Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε
δηαηχπσζε είλαη αξθεηά γεληθή ελψ ε ζεξαπεία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ, φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, γίλεηαη κέζσ ησλ καζεκάησλ.
Πίλαθαο 4.4 Πξνζαξκνγή ησλ πέληε Υαξαθηεξηζηηθψλ Απνθνίησλ ζηε ρνιή Μεραληθψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ χδλευ
Υαξαθηεξηζηηθά Απνθνίησλ

Γεληθή πεξηγξαθή

1.Πξνζσπηθή θαη
πλεπκαηηθή απηνλνκία

Οη απφθνηηνη ηεο ρνιήο Μεραληθψλ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εξγάδνληαη
αλεμάξηεηα θαη βηψζηκα κε ηξφπν πνπ ζα δηαθξίλεηαη απφ εηιηθξίλεηα,
πεξηέξγεηα θαη επηζπκία θαηάθηεζεο λέσλ πξνθιήζεσλ.

(personal and intellectual
autonomy)
2.Έξεπλα θαη αλαδήηεζε
πιεξνθνξίαο

Οη απφθνηηνη ηεο ρνιήο Μεραληθψλ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ
λέα γλψζε θαη αληίιεςε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο έξεπλαο θαη αλαδήηεζεο
πιεξνθνξίαο.

(research and inquiry)
3.Πιεξνθνξηαθφο
εγγξακαηηζκφο

Οη απφθνηηνη ηεο ρνιήο Μεραληθψλ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ
ηελ πιεξνθνξία απνηειεζκαηηθά ζε έλα εχξνο απφ δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα.

(information literacy)
4.Δπηθνηλσλία
(communication)

5.Ζζηθή, Κνηλσληθή &
Δπαγγεικαηηθή αληίιεςε

Οη απφθνηηνη ηεο ρνιήο Μεραληθψλ ζα αλαγλσξίδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηελ
επηθνηλσλία σο ην εξγαιείν δηαπξαγκάηεπζεο θαη δεκηνπξγίαο λέαο αληίιεςεο
ησλ πξαγκάησλ, αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο θαη πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο ησλ
γλψζεσλ ηνπο.
Οη απφθνηηνη ηεο ρνιήο Μεραληθψλ ζα δηαζέηνπλ πξνζσπηθέο αμίεο θαη
πηζηεχσ, ζπλεπή κε ηνλ ξφιν ηνπο σο ππεχζπλσλ κειψλ ηνπηθψλ, εζληθψλ,
δηεζλψλ θαη επαγγεικαηηθψλ θνηλνηήησλ.

(Ethical, social and
professional understanding)
Πθγι: http://www.itl.usyd.edu.au/graduateattributes/ facultyGA.cfm?faculty=Engineering
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Γηα ηελ θάιπςε ησλ πέληε Υαξαθηεξηζηηθψλ Απνθνίησλ θάζε έλα απφ απηά
ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
αλά ρνιή ή Σκήκα ή θάζε δηδάζθσλ26 πξνζαξκφδεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ
καζήκαηφο ηνπ γηα λα ππνζηεξίμεη ηε βειηίσζε ησλ Υαξαθηεξηζηηθψλ. Έηζη, νη
θνηηεηέο θάζε ρνιήο (Σκήκαηνο) γλσξίδνπλ ζε πνηα καζήκαηα θαιιηεξγνχληαη ή
εληζρχνληαη ηα πέληε Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ην Παλεπηζηήκην έρεη ζέζεη σο
εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο γηα ηνπο απνθνίηνπο. Παξφια απηά, απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο
ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (http://www.itl.usyd.edu.au/graduate
Attributes/casestudies.cfm, εκεξ. πξνζπ. 28-12-2010), φπνπ παξνπζηάδνληαη νη
θαιχηεξεο πεξηπηψζεηο καζεκάησλ ελαξκνληζκέλσλ κε ηνπο εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο ζε
επίπεδν ζρνιψλ, γηα ηε ρνιή Μεραληθψλ βξέζεθαλ κφλν δχν καζήκαηα, σο εμήο:



Πεξηβαιινληηθή Δθαξκνζκέλε Μεραληθή: ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο εζηθήο,
θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο αληίιεςεο.
Δθαξκνζκέλε Μεραληθή: ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο.

πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνκε φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
παλεπηζηεκίνπ δελ νκνηάδεη ζε επίπεδν Ηδξχκαηνο κε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δχν
πξναλαθεξφκελσλ παλεπηζηεκίσλ (Μεγ. Βξεηαλίαο θαη ΖΠΑ) θαη θαηά δεχηεξνλ νη
ηξεηο Ηδξπκαηηθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη πεξηζζφηεξν νκνηάδνπλ κε επρή παξά κε
απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ θαη λα ζπλδεζνχλ κε καζήκαηα.
Δμάιινπ, νχηε ην ίδην ην παλεπηζηήκην έρεη πξνηείλεη ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ
καζεκάησλ κε ηνπο ηξεηο επξείο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη πεξηγξάςεη.

26

Γηα ηηο αλάγθεο ησλ δηδαζθφλησλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα κπνξέζνπλ λα δηαηππψζνπλ ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα ησλ καζεκάησλ ηνπο, έρεη αλαπηπρζεί ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ απφ ην Γξαθείν Μάζεζεο
θαη Γηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Office of Learning and Teaching). Γηα ηηο εηδηθφηεξεο αλάγθεο
πξνζαξκνγήο ησλ καζεκάησλ αλά ρνιή ην ελ ιφγσ θεληξηθφ Γξαθείν ζπλεξγάδεηαη κε έλαλ
ππεχζπλν πνπ έρεη δηαζέζεη αλά ρνιή θαζψο θαη κε ηνπο δηδάζθνληεο (γηα ηε ρνιή Οηθνλνκίαο θαη
Δπηρεηξήζεσλ ν αλαγλψζηεο παξαπέκπεηαη ζηε δηεχζπλζε http://sydney.edu.au/business/learning
/staff/unit_coordinators/unit_of_study_outline). πσο δηαηππψλεηαη ζην βνεζεηηθφ πιηθφ ηεο
πξναλαθεξφκελεο ρνιήο „επεηδή ε γλώζε αιιάδεη κε ην ρξόλν, νη εξγνδόηεο πξνζδνθνύλ από ηνπο
απνθνίηνπο καο λα δηαζέηνπλ όια εθείλα ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πέξαλ από ηε δπλαηόηεηα αλάθιεζεο
ζεσξηώλ. Κάζε καζεζηαθό απνηέιεζκα αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ελόο από ηα πέληε
Φαξαθηεξηζηηθά Απνθνίησλ‟.
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Γηαηχπσζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ γηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ
κεραληθψλ απφ ην Accreditation Board for Engineering and Technology ABET (ΖΠΑ)

Ζ πηζηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηηο ΖΠΑ ζηηο Δθαξκνζκέλεο Δπηζηήκεο,
ζηελ Πιεξνθνξηθή, ζηελ Σερλνινγία θαη ζηηο Δπηζηήκεο Μεραληθνχ είλαη
αξκνδηφηεηα ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ Accreditation Board for Engineering
and Technology (ΑΒΔΣ). Ο θνξέαο ΑΒΔΣ δξαζηεξηνπνηείηαη πάλσ απφ 75 ρξφληα,
δηαζέηεη σο κέιε ηξηάληα επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, θνξείο θαη ηλζηηηνχηα27 ελψ έρεη
πηζηνπνηήζεη κε απζηεξά νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ηελ πνηφηεηα ζπνπδψλ πάλσ απφ
3,000 πξνγξακκάησλ θαζψο θαη 600 θνιεγίσλ θαη παλεπηζηεκίσλ ζηηο ΖΠΑ θαη ζην
εμσηεξηθφ.
Σν ΑΒΔΣ απφ ην έηνο 2001 εηζήγαγε έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ βάζε ησλ νπνίσλ θξίλεη
ηελ πνηφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (ε πιήξεο παξνπζίαζε ησλ θξηηεξίσλ
παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α). χκθσλα κε ην έγγξαθν ηνπ ΑΒΔΣ γηα ηελ πεξίνδν
πηζηνπνίεζεο 2011-2012, κεηαμχ ησλ νθηψ βαζηθψλ θξηηεξίσλ πνπ πξέπεη λα
πιεξνχλ νη ζρνιέο κεραληθψλ ην 3ν απφ απηά αθνξά ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
θαη αλαιχεηαη κε θσδηθνχο θξηηεξίσλ 3a έσο 3k, σο εμήο:
Δπηηεύγκαηα ηνπ θάζε θνηηεηή
1. Να δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθαξκφδεη γλψζεηο καζεκαηηθψλ, θπζηθψλ
επηζηεκψλ θαη επηζηεκψλ κεραληθνχ (3a).
2. Να δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζρεδηάδεη θαη λα θάλεη πεηξάκαηα, θαζψο επίζεο
λα αλαιχεη θαη λα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα (3b).
3. Να δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζρεδηάδεη έλα ζχζηεκα, εμάξηεκα ή δηαδηθαζία
γηα ηελ αληαπφθξηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, ιακβάλνληαο ππφςε
πξαγκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο φπσο νηθνλνκηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο,
θνηλσληθνχο,
πνιηηηθνχο,
εζηκηθνχο,
πγηεηλήο
θαη
αζθάιεηαο,
θαηαζθεπαζηηθνχο θαη βησζηκφηεηαο (3c).
4. Να δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγεί ζε νκάδεο αηφκσλ δηαθνξεηηθψλ
γλσζηηθψλ πεδίσλ (3d).
5. Να δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαζνξίδεη, δηακνξθψλεη θαη επηιχεη
πξνβιήκαηα κεραληθνχ (3e).
6. Να θαηαλνεί ηελ επαγγεικαηηθή θαη εζηθή ηνπ επζχλε (3f).
7. Να δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο (3g).

27

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: AAEE – American Academy of Environmental Engineers, AIAA –
American Institute of Aeronautics & Astronautics, ASCE – American Society of Civil Engineers,
ASEE – American Society for Engineering Education, ASME – American Society of Mechanical
Engineers, IEEE – Institute of Electrical & Electronics Engineers, θ.ά.
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8. Να δηαζέηεη ηελ αλαγθαία επξχηεξε κφξθσζε ψζηε λα θαηαλνεί ηελ επίδξαζε
ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηείλεη σο κεραληθφο ζην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ
ζχλνιν θαζψο θαη ζην πεξηβάιινλ (3h).
9. Να αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε θαη λα δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα γηα ηε δηα βίνπ
κάζεζε (3i).
10. Να δηαζέηεη γλψζεηο ησλ ζχγρξνλσλ δεηεκάησλ (3j).
11. Να δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο, δεμηφηεηεο θαη ζχγρξνλα
εξγαιεία γηα κεραληθνχο (3k).
Γειαδή, ζηελ πξνζέγγηζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ δηαηππψλεη ν θνξέαο
ΑΒΔΣ, εληάζζνληαη κεηαμχ άιισλ νη γεληθέο ηθαλφηεηεο (κε πξνζαξκνγή ζην
εηδηθφηεξν πιαίζην ζπνπδψλ κεραληθψλ) σο εμήο: εξγαζία ζε νκάδα (3d), επίιπζε
πξνβιεκάησλ (3e), εζηθή-επαγγεικαηηθή επζύλε (3f), επηθνηλσλία (3g), δηα βίνπ
κάζεζε θαη γλώζε ζύγρξνλσλ δεηεκάησλ (3i θαη 3j).
χκθσλα κε ηνπο Felder and Brent (2003), ηα πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα (3a έσο 3k)
απφ άιινπο ραξαθηεξίδνληαη σο „επέιηθηα‟ ελψ απφ άιινπο σο „αζαθή‟. Οη
ζπγγξαθείο αηηηνινγνχλ ηε γελίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρεη ζέζεη ν θνξέαο ΑΒΔΣ,
ηζρπξηδφκελνη φηη ηα θξηηήξηα απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα κεραληθψλ
πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, δηαθνξεηηθνχο θνηηεηέο θαη δπλαηφηεηεο, έηζη
ψζηε λα παξέρεηαη ειεπζεξία ζηηο ρνιέο γηα λα νξίδνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ηα δηθά ηνπο καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηηο δηθέο ηνπο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηηο δηθέο ηνπο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ.
4.6

Γπζθνιίεο αμηνιφγεζεο ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ

Ζ ηάζε δηαηχπσζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε αλαθνξά ζε καζεζηαθά
απνηειέζκαηα αιιά θαη νη ελέξγεηεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα παλεπηζηήκηα γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο, αλαδεηθλχνπλ κηα
ζπκθσλία θαη‟ αξρήλ ζην ζέκα απηφ (Freeman et al., 2008). Χζηφζν, ζχκθσλα κε
ηελ αλαθνξά ηεο επηηξνπήο ησλ Κνζκεηφξσλ ρνιψλ Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ ηεο Απζηξαιίαο (Australian Business Deans‟ Council, 2006, ζει. 23)
„δελ ππάξρεη ζπκθσλία γηαηί είλαη ζεκαληηθέο νη γεληθέο δεμηόηεηεο…, πνηνο έρεη ηελ
επζύλε λα ηηο δηδάμεη.. ή πώο πξέπεη λα αμηνινγεζνύλ‟. Οη Bowden et al. (2000)
επηζεκαίλνπλ φηη δελ αξθεί ε θαηάιιειε δηαηχπσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
φηαλ δελ πινπνηείηαη απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ
έρνπλ δείμεη φηη βειηηψλνπλ/εληζρχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά (ηθαλφηεηεο) ησλ
απνθνίησλ. Χζηφζν, ε έξεπλα δείρλεη φηη ην αθαδεκαηθφ πξνζσπηθφ δελ κνηξάδεηαη
κηα θνηλή αληίιεςε νχηε ζε φ,ηη αθνξά ηε θχζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη
πψο απηά ζπλδένληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνθνίησλ (ηθαλφηεηεο), νχηε πψο νη
δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ (Green et al., 2009). Απηφ είλαη εκθαλέο φρη κφλν ζηε ζεσξεηηθή
πξνζέγγηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ απνθνίησλ, φπσο ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε επίιπζε
πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ζηηο ζρεδηάζεηο „θαιψλ‟ πξαθηηθψλ γηα ηελ εμάζθεζε απηψλ
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ησλ ηθαλνηήησλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ πξαθηηθψλ ζπάληα κεηξάηαη
πνηνηηθά ή πνζνηηθά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θξίλνληαη σο απνηειεζκαηηθέο ζχκθσλα
κε ηηο κεηξήζεηο ησλ ίδησλ ησλ εξεπλεηψλ απφ ηελ εκπεηξία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηδαζθαιίαο (Rigby et al., 2009). πλήζσο, φηαλ κεηξάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νπζηαζηηθά κεηξψληαη νη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ. Οη Bath et al.
(2004) ζπκθσλνχλ φηη απηέο νη κεηξήζεηο (αληηιήςεηο θνηηεηώλ) κπνξεί λα είλαη πην
απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ απνηχπσζε ησλ επηηεπγκάησλ ησλ θνηηεηψλ, απφ άιιεο πην
παξαδνζηαθέο πνζνηηθέο κεηξήζεηο.
Δπηπιένλ, δεζπφδνπζα ζέζε ζηα παλεπηζηεκηαθά δξψκελα θαηέρεη ε αζξνηζηηθή
(ηειηθή ή ελδηάκεζε) αμηνιόγεζε ζην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ. Ζ έξεπλα
απνδεηθλχεη φηη ππάξρεη ειάρηζηε ελαξκφληζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ απνθνίησλ κε
δηαδηθαζίεο επηκνξθσηηθήο/δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο (Thompson et al., 2008).
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε „Review of Graduate Skills‟ ηνπ Australian Learning
and Teaching Council (ρσξίο αλαθνξά ζην έηνο δεκνζίεπζεο) ιίγα παλεπηζηήκηα
ζηελ Απζηξαιία εθθξάδνπλ ξεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, ελψ νη δηδάζθνληεο δελ έρνπλ αλαπηχμεη
ζαθείο θαη απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ησλ
ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ (Green et al., 2009, Barrie, 2004, Bath et al., 2004, de la
Harpe, 2000).
πλνιηθά, ππάξρεη έιιεηςε εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά-ηθαλφηεηεο ησλ απνθνίησλ. Απηφ δείρλεη φρη κφλν ηελ πξνβιεκαηηθή
γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ην πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηελ
αμηνιφγεζε, ηεο αθξηβνχο κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ή ηεο απφδεημεο ηεο αλάπηπμεο
ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζρφιην ηνπ James (2003,
ζ. 197), πνπ αλαθέξεη „ε αμηνιόγεζε ησλ γεληθώλ δεμηνηήησλ είλαη αλνκνηνγελήο θαη
απέρεη πνιύ από ηελ πιήξε ελζσκάησζε ζηα ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο‟. ηελ ίδηα
θαηεχζπλζε δηαηππψλεηαη απφ ην National Graduate Attributes Project (2009) φηη „ε
αμηνιόγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ απνθνίησλ είλαη πξνβιεκαηηθή‟. Οζνλ αθνξά
ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζηελ αμηνιφγεζε, νη Bath et al. (2004) δηαηππψλνπλ φηη
„κία ελαιιαθηηθή πξόηαζε… αμηνιόγεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ δεμηνηήησλ ζα έπξεπε λα
ζπλδέεηαη κε δηαδηθαζίεο κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο‟ θξηηηθάξνληαο κε απηφ ηνλ
ηξφπν ην ηεζη εμέηαζεο ηθαλνηήησλ πνπ έρεη ιαλζάξεη ε θπβέξλεζε ηεο Απζηξαιίαο
(βι. Graduate Skills Assessment, Παξάγξαθνο 4.6.4).
Οη Yorke and Knight (2006) ζε εξγαζία πνπ έρνπλ εθπνλήζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Γηθηχνπ Τπνζηήξημεο ηεο Μάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο (Learning and Teaching
Support Network) ζηελ Αγγιία, γηα ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ηθαλνηήησλ
δηαηππψλνπλ πξαθηηθέο ζπζηάζεηο ηφζν πξνο ηνπο δηδάζθνληεο φζν θαη πξνο ηνπο
ππεπζχλνπο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, σο εμήο:
Πξαθηηθέο ζπζηάζεηο πξνο ηνπο δηδάζθνληεο
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Ηζνξξνπία ζηε ρξήζε κεζφδσλ αζξνηζηηθήο θαη επηκνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο.
Αμηνπνίεζε πνηθηιίαο κεζφδσλ αμηνιφγεζεο.
Αμηνπνίεζε δηαθφξσλ ηδεψλ γηα αμηνιφγεζε.
Πνιιά απφ ηα δεηήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο δελ επηιχνληαη.
Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα ζηνρεχεη ζε 3 έσο 4 επηηεχγκαηα αλά κάζεκα.

Πξαθηηθέο ζπζηάζεηο πξνο ηνπο ππεύζπλνπο πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ







Οη πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ηχρνπλ εμαηξεηηθήο πξνζνρήο ζε επίπεδν
πξνγξάκκαηνο.
Διεγρνο ηεο πνηθηιίαο ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο θαη ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ
αζξνηζηηθώλ θαη επηκνξθσηηθώλ κεζόδσλ δηφηη ζπλήζσο ππάξρεη ζεκαληηθή
αληζνξξνπία ππέξ ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο.
Αλαδήηεζε εμσηεξηθήο βνήζεηαο ή ζπκβνπιψλ γηα ηε ζρεδίαζε θαη
δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο.
Θέζηε θάπνηα θξηηήξηα πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηηο επηδφζεηο, έηζη ψζηε λα
απνηειέζνπλ κηα αξρή γηα ηε ζπδήηεζε πνπ πξέπεη λα μεθηλήζεη.

Παξά ηηο πξναλαθεξφκελεο δπζθνιίεο πνιιά επηπιένλ εξσηεκαηηθά εγείξνληαη γηα
ηελ εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ή απνθνίησλ. χκθσλα κε
ηνλ Ferguson (2001), αθφκε θαη ζηα παλεπηζηήκηα πνπ έρνπλ δηεπξχλεη ηνπο ζηφρνπο
ηνπο, δελ είλαη ζίγνπξν φηη νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ επηηχρεη ζηα καζήκαηά ηνπο, έρνπλ
απνθηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά – ηθαλφηεηεο πνπ ηα παλεπηζηήκηα ηζρπξίδνληαη. ε
δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε νη εξεπλεηέο αλαξσηηνχληαη αλ ππάξρεη έλαο ηξφπνο ηππηθήο
αμηνιφγεζεο ησλ λέσλ απηψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ. Οη Chadha et al. (2001)
δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ηππηθήο κνξθήο αμηνιφγεζε γηα ηηο
ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο, θη επνκέλσο ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηε ζηαδηαθή
πξφνδν θάζε θνηηεηή αηνκηθά. Βεβαίσο, πνιιά εξσηεκαηηθά εγείξνληαη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε θαηά πφζν ν δηδάζθσλ πνπ έρεη κηα νιηγφσξε επαθή κε έλα θνηηεηή
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία.
ε άιιε πεξίπησζε δηαηππψλεηαη φηη ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηθαλνηήησλ
ησλ θνηηεηψλ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηνπο δηδάζθνληεο, φηαλ γηα παξάδεηγκα, ε
αμηνιφγεζε αθνξά ζηάζεηο θαη αμίεο θαη ιηγφηεξν πην πξαθηηθέο δεμηφηεηεο. Χζηφζν,
νη Kemp and Seagraves (1995), παξαηήξεζαλ ηελ αδπλακία θαη ζχγρπζε πέληε
δηδαζθφλησλ λα βαζκνινγήζνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ησλ θνηηεηψλ ηνπο,
παξά ην γεγνλφο φηη είραλ ζρεδηάζεη θαη εθαξκφζεη κηα ζεηξά νινθιεξσκέλσλ
δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο.
Δπηπιένλ, νη McCurry (1996) θαη Cummings and Ho (1996) δηεξσηνχληαη πψο
κπνξνχλ ηα παλεπηζηήκηα λα παξάζρνπλ απνδείμεηο ηεο αλάπηπμεο απηψλ ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ φηαλ ε αγνξά εξγαζίαο αλαδεηεί απνδείμεηο ησλ
επηηεπγκάησλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ θαη φρη ηελ απιή επίδεημε ελφο βαζκνχ,
φπσο γίλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ζηα καζήκαηα. Δπίζεο, νη ίδηνη ζέηνπλ ην
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εξψηεκα, πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο θαηαγξαθήο απηψλ ησλ επηηεπγκάησλ, φηαλ
νη κελ θνηηεηέο θαηαλννχλ θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηνπ βαζκνχ, ε δε αγνξά εξγαζίαο
αλαδεηεί απνδείμεηο.
ην βηβιίν ησλ Fallows and Steven (2000) ζπγθεληξψλνληαη νη εκπεηξίεο αξθεηψλ
δηδαζθφλησλ παλεπηζηεκίσλ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Απζηξαιίαο θαη Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε θαη αμηνιφγεζε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ. ε θάζε πεξίπησζε νη πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο ησλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ δελ νκνηάδνπλ.
Δπνκέλσο, ην εξψηεκα παξακέλεη: πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο εθηίκεζεο ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πνπ απνθηψληαη θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο; ηελ
θαηεχζπλζε απηή, παξά ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο πνπ ήδε παξνπζηάζηεθαλ,
ηα παλεπηζηήκηα θαη ζπλαθείο θνξείο εθαξκφδνπλ έλα πιήζνο πνιηηηθψλ.
Πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνκε ηελ πνηνηηθή ή πνζνηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο
ηεο εθηίκεζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ, ζα επηρεηξήζνκε κηα ελδεηθηηθή
παξνπζίαζε ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ θεθαιαίνπ, κε ηελ επηθχιαμε φηη νη
πνιηηηθέο ησλ παλεπηζηεκίσλ δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά ζπρλά θαη εμειίζζνληαη
ζπλερψο. Άιιεο απφ απηέο ηηο πνιηηηθέο επηδηψθνπλ λα παξάζρνπλ έλα είδνο
απνδείμεσλ θαη άιιεο φρη. Οη πνιηηηθέο πνπ παξέρνπλ απνδείμεηο, κε ηελ έλλνηα ηεο
πνηνηηθήο ή πνζνηηθήο δηαηχπσζεο, κπνξνχλ ελδεηθηηθά λα δηαρσξηζηνχλ σο εμήο:










Αλάπηπμε γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ κέζσ ησλ καζεκάησλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ρσξίο αμηνιφγεζε θαη κε απόδνζε ελόο εγγξάθνπ. Ζ
απφδεημε ζπλίζηαηαη ζην έγγξαθν πνπ ρνξεγεί ην παλεπηζηήκην.
Αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ κέζσ
ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Αθνξά ηελ
πεξίπησζε ηεο απηόλνκεο αληηκεηώπηζεο ηεο αλάπηπμεο γεληθψλ ηθαλνηήησλδεμηνηήησλ κέζσ εηδηθψλ καζεκάησλ θαη ηε κέηξεζε ηεο επίδνζεο ζε απηά. Ζ
απφδεημε ζε απηή ηελ πεξίπησζε αθνξά ην βαζκό - επίδνζε ζην κάζεκα.
Αλάπηπμε (θαη αμηνιφγεζε) γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ κέζσ ελεξγεηψλ
ησλ Γξαθείσλ ηαδηνδξνκίαο κε απόδνζε ελόο εγγξάθνπ. Ζ απφδεημε
ζπλίζηαηαη ζην έγγξαθν πνπ απνδίδεηαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ηελ επάξθεηα
αλάπηπμεο γεληθώλ ηθαλνηήησλ (ή ηε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο αλάπηπμεο
γεληθψλ δεμηνηήησλ).
Αμηνιφγεζε γεληθψλ ηθαλνηήησλ κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ ηεζη. ε απηή ηελ
πεξίπησζε ε απφδεημε ζπλίζηαηαη ζηηο γξαπηέο επηδφζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηα
ηεζη, ε νπνία ηνπο απνδίδεηαη κέζσ κηαο βεβαίσζεο.
Αλάπηπμε (θαη εθηίκεζε) ηθαλνηήησλ κέζσ θαθέισλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ
ή Ηιεθηξνληθώλ Φαθέισλ Δξγαζηώλ (E-portfolios). Γειαδή, ν Ζιεθηξνληθφο
Φάθεινο γηα θάζε θνηηεηή απνηειεί έλα είδνο απόδεημεο, σο κηα ζπιινγή
πεξηερνκέλνπ: εξγαζηψλ, αλαθνξψλ, εθζέζεσλ, επηβξαβεχζεσλ, θιπ, ηνλ
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νπνίν επηθαιείηαη ηφζν ζην πεξηβάιινλ ηεο θνίηεζεο φζν θαη κειινληηθά
ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ βίν.
Δθηίκεζε ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ κέζσ εξεπλώλ θνηηεηψλ ή απνθνίησλ. Σα
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ απνηεινχλ ηελ απφδεημε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνηήησλ
ησλ θνηηεηψλ - απνθνίησλ πξνο ρξήζε ησλ δηδαζθφλησλ, ηνπ παλεπηζηεκίνπ
ή επξχηεξα. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ζχλδεζεο ησλ ζπνπδψλ κε ηελ
αλάπηπμε γεληθψλ δεμηνηήησλ απνηειεί ε έξεπλα ζε εζληθφ επίπεδν ζηελ
Απζηξαιία – Graduate Course Experience, φπσο έρεη ήδε παξνπζηαζηεί ζηελ
παξάγξαθν 3.1.3. Πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο αλαδεηθλχεη ε βηβιηνγξαθία,
φπνπ είηε νη θνηηεηέο απην-αμηνινγνχλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο κεηά απφ ζρεηηθή
εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ (πρ Edinburgh Napier University, ζχκθσλα κε
Laybourn et al., 2000) ή απην-αμηνινγνχλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ γηα λα
δηαθαλνχλ νη ελέξγεηεο ππνζηήξημεο πνπ απαηηνχληαη εθ κέξνπο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ (πρ De Montfort University, ζχκθσλα κε Bloy and Williams,
2000).

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ επηρεηξείηαη λα θσηηζηεί θάζε πεξίπησζε
ρσξηζηά, κέζσ παξάζεζεο ζρεηηθψλ παξαδεηγκάησλ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ.
4.6.1

Αλάπηπμε κέζσ ησλ καζεκάησλ-ρσξίο αμηνιφγεζε κε απφδνζε ελφο εγγξάθνπ

Πξφθεηηαη γηα εηδηθή πεξίπησζε πνπ φκσο αμίδεη λα αλαθεξζεί. Ζ αλαγλψξηζε ηεο
αλάγθεο λα ελζσκαησζνχλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, νδήγεζε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Luton
(Μεγάιε Βξεηαλία) ην έηνο 1996 ζε ζχζηαζε πξνο ηνπο δηδάζθνληεο λα πηνζεηήζνπλ
ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ κέζσ ησλ καζεκάησλ.
Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ, ρσξίο πξφβιεςε
γηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. ην ηέινο ηεο απνθνίηεζεο νη θνηηεηέο ιάκβαλαλ έλα
έγγξαθν ππελζχκηζεο γηα ηελ εκπεηξία πνπ είραλ απνθηήζεη κέζσ ησλ ζπνπδψλ
ηνπο, ζην νπνίν αλαθεξφηαλε πόζεο θνξέο είραλ εμαζθεζεί ζηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο.
ήκεξα, ην University of Luton έρεη ελνπνηεζεί κε ην αληίζηνηρν ηνπ Bedford (έηνο
2006), ζην λέν University of Bedfordshire ην νπνίν εθαξκφδεη δηαθνξεηηθέο
πνιηηηθέο.
Δηδηθφηεξα, ζην παλεπηζηήκην ηνπ Luton εθαξκφζηεθε απφ ην 1996 έλα πξφγξακκα
ελίζρπζεο ησλ δεμηνηήησλ φισλ ησλ θνηηεηψλ (Fallows and Steven, 2000). Ζ ζρεηηθά
καθξά εκπεηξία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ θνηηεηψλ,
νδήγεζε ζηε δηαηχπσζε ηεζζάξσλ νκάδσλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο αλαιχζεθαλ
αληίζηνηρα ζε δεθαηξείο επηκέξνπο δεμηφηεηεο. Οη νκάδεο δεμηνηήησλ είλαη νη
αθφινπζεο: (1) αλάθηεζε θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ, (2) επηθνηλσλία θαη
παξνπζηάζεηο, (3) ζρεδίαζε θαη επίιπζε πξνβιήκαηνο, (4) θνηλσληθή αλάπηπμε θαη
αιιειεπίδξαζε. Ζ πξσηνβνπιία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζηφρεπε: ζηε ζαθή δηαηχπσζε
ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ γηα
πεξαηηέξσ απφθηεζε γλψζεσλ, ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ
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απαζρφιεζε, ζηε δηαζθάιηζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ νη θνηηεηέο θαη ηέινο
ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ θνηηεηψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ
ηνπο. Οη πξνζδνθίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπσο δηαηππψζεθαλ γηα ηα ηξία επίπεδα ησλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Σ.
χκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία, φινη νη θνηηεηέο θαηά ηελ απνθνίηεζε
ιάκβαλαλ έλα έγγξαθν, ην νπνίν δηαηχπσλε ηελ εκπεηξία βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ
ηνπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο (Fallows et al., 2000). ην έγγξαθν
απηφ γηλφηαλ αλαθνξά πόζεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ έλαο θνηηεηήο
εθηέζεθε ζε κηα δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρεη πεξηγξάςεη ην
Παλεπηζηήκην (Learning and Teaching Support Network, 2001, ζ. 17). Ο βαζηθφο
ζηφρνο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ είλαη λα ππελζπκίδεη ζηνπο απνθνίηνπο ηηο δεμηφηεηεο
πνπ έρνπλ εμαζθήζεη ή αλαπηχμεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
ηε θαηεχζπλζε απηή φινη νη δηδάζθνληεο πξνζάξκνζαλ θαη επαλαζρεδίαζαλ ηα
καζήκαηα ηνπο, κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνάγνπλ ηηο
δεμηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ. Αλ θαη δελ πηνζεηήζεθε θάπνηα ηππηθή/άηππε δηαδηθαζία
απνηίκεζεο - αμηνιφγεζεο δεμηνηήησλ, εληνχηνηο νη απαηηήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ
δηακνξθψζεθαλ κε αλάινγν ηξφπν, φπσο: έξεπλα θαη ζχληαμε αλαθνξάο, αλάιπζε
ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ ή εξγαζία ζε νκάδα γηα ηελ πξνεηνηκαζία κηαο
πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο, θιπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ην παλεπηζηήκην δηαηχπσζε
αξρηθά γεληθνύο πεξηγξαθεηέο (generic descriptors), ηνπο νπνίνπο αλέιπζε ζε ηξία
επίπεδα θαη αθεηέξνπ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο (κε έκθαζε ζηηο πξναλαθεξφκελεο), ηηο
νπνίεο ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο. Οη γεληθνί
πεξηγξαθεηέο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Σ, νκνηάδνπλ ζε έλα γλσζηφ
παηδαγσγηθφ εξγαιείν πνπ ζηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο rubric θαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα απνδίδεηαη σο Κιίκαθεο Γηαβαζκηζκέλσλ Κξηηεξίσλ28.
Γηα παξάδεηγκα, ζην 3ν (πςειφηεξν) επίπεδν θαη ζε ζρέζε κε ηε δεμηφηεηα
επηθνηλσλίαο θαη παξνπζηάζεσλ, νη θνηηεηέο „ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
επηθνηλσλνύλ απνηειεζκαηηθά γηα έλα ζέκα ηόζν πξνθνξηθά όζν θαη γξαπηά.
Δηδηθόηεξα, λα είλαη ζε ζέζε λα ζπληάζζνπλ έλα ζύλζεην θείκελν, ζην νπνίν λα
απνδεηθλύεηαη ε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ιεμηινγίνπ ζρεηηθνύ κε ην ζέκα πνπ αλαιύεηαη
θαζώο θαη ε ρξήζε γξαπηώλ εθθξάζεσλ πνπ αξκόδνπλ κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο.
28

Πξφθεηηαη γηα πίλαθα, έλα θχιιν πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο (Κιίκαθα Γηαβαζκηζκέλσλ
Κξηηεξίσλ), ζην νπνίν θαηαθφξπθα ππάξρνπλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη νξηδφληηα νη πεξηγξαθέο
ηεο επίδνζεο ή αλάπνδα. Σν πιενλέθηεκα ζηε ρξήζε ησλ rubrics είλαη φηη απινπνηνχλ ηε δηαδηθαζία
βαζκνιφγεζεο, αιιά θαη θαζηζηνχλ ζαθείο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηψλ
ηνπο, θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Ζ Κιίκαθα Γηαβαζκηζκέλσλ Κξηηεξίσλ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπφκελν θαηά ηε θάζε ηεο απηναμηνιφγεζεο,
φζν θαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηνλ εθπαηδεπηή ζηε δηαδηθαζία ηεο
εηεξν-αμηνιφγεζεο.
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Να είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγνύλ ηελ πνηόηεηα ηεο πξνθνξηθήο ηνπο επηθνηλσλίαο θαη λα
νξίδνπλ ηνπο ηνκείο βειηίσζεο. Να είλαη ζε ζέζε λα ζπληάζζνπλ έλα άξζξν ή λα
εηνηκάδνπλ κηα παξνπζίαζε, ζηα νπνία έρνπλ επηηύρεη ζε ζρέζε κε ηα κελύκαηα πνπ
επηζπκνύλ λα ιάβεη ν αλαγλώζηεο ή ν αθξναηήο‟.
Γειαδή, ην παλεπηζηήκην δηαηππψλνληαο κέζσ ησλ γεληθώλ πεξηγξαθεηώλ ηηο
πξνζδνθίεο ζε ηξία επίπεδα θαη ζπζρεηίδνληαο ηα καζήκαηα κε ζπγθεθξηκέλεο
ελέξγεηεο εμάζθεζεο, απέδηδε έλα έγγξαθν θαηά ηελ απνθνίηεζε.
4.6.2

Απηφλνκε αληηκεηψπηζε κέζσ καζεκάησλ κε απφδνζε βαζκνχ θαη ε πεξίπησζε
καζεκάησλ εληάζεσο γξαπηνύ-πξνθνξηθνύ ιόγνπ

ηα παλεπηζηεκία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ πξνβιέπεηαη έλαο θχθινο καζεκάησλ
πνπ ν θνηηεηήο πξέπεη λα επηηχρεη ζε θνιιεγηαθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη
ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην παλεπηζηήκην. Ο ζπγθεθξηκέλνο θχθινο καζεκάησλ
πξνζδηνξίδεηαη ζπλήζσο απφ θάζε παλεπηζηήκην θαη ζπλαξηάηαη κε ηνλ ηνκέα
θνίηεζεο πνπ ελδηαθέξεη θάζε θνηηεηή. Σα καζήκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο Γεληθήο
Δθπαίδεπζεο (General Education) θαη επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ,
θνηλσληθψλ, πξνζσπηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ. πσο ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.registrar.ucla.edu/GE/ ηνπ παλεπηζηεκίνπ UCLA αλαθέξεηαη „είηε έρεηε
έλα ζπγθεθξηκέλν ζηόρν λα ζπλερίζεηε ηηο ζπνπδέο ζαο είηε όρη, ην πξόγξακκα Γεληθήο
Δθπαίδεπζεο είλαη έηζη ζρεδηαζκέλν, ώζηε λα δηεπξύλεηε ηηο πλεπκαηηθέο ζαο
δπλαηόηεηεο θαη λα γίλεηε κνξθσκέλα κέιε ηεο θνηλσλίαο‟.
πλήζσο ηα καζήκαηα Γεληθήο Δθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ
ησλ θνηηεηψλ πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα, φπσο:
επηθνηλσλία (γξαπηή ή/θαη
πξνθνξηθή), εγεζία, πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο, θιπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη
θνηηεηέο αλαπηχζνπλ ζπγθεθξηκέλεο γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο θαη
αμηνινγνχληαη ζε απηέο κέζσ ηεο επίδνζήο ηνπο.
Σαπηφρξνλα, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρεη θαζηεξσζεί κηα ζηξαηεγηθή πξσηνβνπιία
ησλ παλεπηζηεκίσλ ελίζρπζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ε νπνία ζηελ αγγιηθή γιψζζα
αλαθέξεηαη σο „writing-across-the-curriculum‟ ή WAC. ην πιαίζην ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίαο θάζε παλεπηζηήκην πξνζθέξεη αξθεηά καζήκαηα, ηα
νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο „εληάζεσο γξαπηνύ ιόγνπ‟ ή writing-intensive courses. Μηα
ηέηνηα ιίζηα, γηα παξάδεηγκα, ηνπ Pennsylvania State University ππάξρεη ζηε
δηεχζπλζε http://bulletins.psu.edu/bulletins/bluebook/general_education.cfm?section
=requirements2. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε απφθηεζε γλψζεσλ ζε έλα αληηθείκελν
απνηειεί ην ζθνπό αιιά θαη ην κέζνλ γηα ηε βειηίσζε ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο ζε
έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (πιαίζην ηνπ καζήκαηνο).
Δπηπιένλ, ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αλ θαη λεφηεξε, έρεη
θαζηεξσζεί σο κηα λέα πξσηνβνπιία, νξηζκέλεο θνξέο αλεμάξηεζε απφ ηελ
πξνεγνχκελε ή θαηά άιινπο σο κεηεμέιημε ηεο παιαηφηεξεο πξσηνβνπιίαο WAC.
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή πνπ εθπνξεχεηαη απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
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Ακεξηθήο αλαθέξεηαη σο „communication across the curriculum‟ - CAC / CXC
(Dannels, 2001, Darling and Dannels, 2003) ή „oral communication across the
curriculum‟ – OCAC / OCXC (Cronin and Grice, 1990) ή αθφκε σο „speaking and
listening in the disciplines‟ (Weiss, 1988).
Χζηφζν, αξθεηνί είλαη νη ππνζηεξηθηέο ή νη κε ππνζηεξηθηέο ηεο πξσηνβνπιίαο
ελίζρπζεο ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο κέζσ ησλ καζεκάησλ θνίηεζεο γηα
δηάθνξνπο ιφγνπο. Μεηαμχ ησλ δεηεκάησλ πνπ ηίζεληαη πξνθχπηνπλ μαλά
εξσηήκαηα, φπσο: πνηνο είλαη αξκνδηφηεξνο λα δηδάμεη ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο
(δηδάζθνληεο καζεκάησλ ή εηδηθνί ζηελ επηθνηλσλία) θαη πσο αμηνινγνχληαη νη
δεμηφηεηεο απηέο. Γηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηελ πξσηνβνπιία
„communication across the curriculum‟ θαη φιεο ηηο ζπλαθείο πξσηνβνπιίεο, βι.
άξζξν Dannels and Housley Gaffney (2009).
Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ καζεκάησλ ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο αιιά θαη ησλ
καζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο πξσηνβνπιίεο ησλ παλεπηζηεκίσλ γηα ηελ ελίζρπζε
ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ή/θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ είλαη ε βαζκνιφγεζε
ησλ θνηηεηψλ. ηελ κελ πξψηε πεξίπησζε ε βαζκνιφγεζε αθνξά ηελ ίδηα ηελ
δεμηφηεηα πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο (πρ επηθνηλσλία) ελψ ζηε
δεχηεξε πεξίπησζε πξνθχπηνπλ αξθεηά πξαθηηθά θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα. Καηά
θχξην ιφγν ηα δεηήκαηα απηά αθνξνχλ ηε βαζκνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ
επηθνηλσλίαο (γξαπηήο - πξνθνξηθήο) ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο
βαζκνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ζην πεξηερφκελν ελφο καζήκαηνο.
4.6.3

Δλέξγεηεο Γξαθείσλ ηαδηνδξνκίαο. Ζ πεξίπησζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Νφηηλγρακ

Σα Γξαθεία ηαδηνδξνκίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ ζπλεζίδνπλ λα αλαιακβάλνπλ
δξάζεηο ελίζρπζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ. Άιινηε νη
δξάζεηο απηέο θαηαιήγνπλ ζε κηα έγγξαθε επηβεβαίσζε ηεο επηηπρίαο (ή ζπκκεηνρήο)
ηνπ θνηηεηή θαη άιινηε δελ πεξηιακβάλνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα. Παξαθάησ ζα
παξνπζηαζηεί ε πξσηνβνπιία ηνπ Γξαθείνπ ηαδηνδξνκίαο ηνπ University of
Nottingham (Μεγάιε Βξεηαλία), ην νπνίν βεβαηψλεη γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, φηαλ απηνί νινθιεξψζνπλ επηηπρψο
εηδηθά καζήκαηα „έμσ‟ απφ ην επίζεκν πξφγξακκα ζπνπδψλ αιιά ζχκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνχο ησλ καζεκάησλ ηνπ επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Οη επηηπγρφληεο
ιακβάλνπλ έλα έγγξαθν κε ηελ επσλπκία „Nottingham Advantage Award‟.
Δηδηθφηεξα, ην Γξαθείν ηαδηνδξνκίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Νφηηλγρακ
αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε καζεκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθηίκεζε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ. Γειαδή, πξφθεηηαη γηα ελέξγεηεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη παξάιιεια κε ηε θνίηεζε, „έμσ‟ απφ ην επίζεκν πξφγξακκα
ζπνπδψλ. Δπνκέλσο, ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ
πεξίπησζε πνπ νη δξάζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ εζηηάδνπλ ζηελ απηόλνκε αληηκεηώπηζε,
κέζσ καζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπσο ζε επίπεδν
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θνιεγίνπ ζηα παλεπηζηήκηα ησλ ΖΠΑ. Απφ ην έηνο 2008 ην παλεπηζηήκην θαζηέξσζε
ην επίζεκν έγγξαθν „Nottingham Advantage Award‟ θαη έδσζε ηε δπλαηφηεηα
απφθηεζήο ηνπ απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εζεινληηθή βάζε ζηελ
πξσηνβνπιία ηνπ παλεπηζηεκίνπ.29 Σν δεηνχκελν γηα ην παλεπηζηήκην είλαη λα
ζσξαθίζεη ηνπο θνηηεηέο κε επηπιένλ εκπεηξίεο, έηζη ψζηε λα δηαζέηνπλ έλα
ηζρπξφηεξν πξνθίι κεηά ηελ απνθνίηεζε. πγθεθξηκέλα, ζηνπο ζηφρνπο ηνπ
„Nottingham Advantage Award‟ είλαη νη παξαθάησ γεληθέο δεμηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

πξνθνξηθή θαη γξαπηή επηθνηλσλία
εξγαζία ζε νκάδα
απηννξγάλσζε
επίιπζε πξνβιεκάησλ
θξηηηθή ζθέςε
επαγγεικαηηζκφο
πιεξνθνξηθή
εθαξκνγή αξηζκψλ (καζεκαηηθά).

Χο πεγέο απφθηεζεο ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ αλαγλσξίδνληαη: ε ζπκκεηνρή ησλ
θνηηεηψλ ζηνπο θνηηεηηθνχο ζπιιφγνπο, ε εξγαζηαθή εκπεηξία, ν εζεινληηζκφο, νη
ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ, ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, ε ζρεδίαζε θαξηέξαο , θιπ.
ηα πιαίζηα απηά νξγαλψλνληαη καζήκαηα εθηφο ηνπ επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ αιιά ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο, ζηα
νπνία ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ. Δηδηθφηεξα, ηα καζήκαηα απηά
επηδηψθνπλ:






Πξνθνξηθή θαη Γξαπηή Δπηθνηλσλία: απφδεημε απνηειεζκαηηθήο γξαθήο,
πξνθνξηθψλ θαη κε πξνθνξηθψλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο. Απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία κέζσ γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ. σζηή, θαζαξή,
πεξηεθηηθή θαη ζίγνπξε επηθνηλσλία ζε δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα είηε γξαπηά ή
πξνθνξηθά ή κέζσ ρξήζεο νπηηθψλ κέζσλ.
Δξγαζία ζε Οκάδα: απφδεημε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ θαη
ηθαλφηεηαο εξγαζίαο ζε νκάδα. Παξαγσγηθφηεηα θαηά ηελ εξγαζία ζε νκάδα.
Αλάπηπμε δεμηνηήησλ εγεζίαο.
Απηννξγάλσζε: απφδεημε αλεμάξηεηεο πξσηνβνπιίαο γηα εξγαζία,
απηννξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ρξφλνπ. Απφδεημε επηηπρνχο
δηαρείξηζεο θξίζηκσλ εκεξνκεληψλ παξάδνζεο έξγνπ. Απφδεημε
ππεπζπλφηεηαο ζηε δηαδηθαζία κειέηεο, απηναμηνιφγεζε αηνκηθήο πξνφδνπ,

29

εκεηψλνπκε, φηη ε ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζην University of Nottingham αθνξά δηαδηθαζίεο
ηφζν δηακέζνπ ηεο θνίηεζεο φζν θαη παξάιιεια κε ηε θνίηεζε. Ζ πξψηε πεξίπησζε έρεη ήδε
παξνπζηαζηεί, κέζσ δχν καζεκάησλ ηνπ Business School, ζηελ Παξάγξαθν 4.3. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε
αθνξά ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γξαθείνπ ηαδηνδξνκίαο.
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δπλαηψλ ζεκείσλ θαη αδπλακηψλ. Αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο δεκηνπξγηθήο
ιεηηνπξγίαο ζε εμεηδηθεπκέλα πεξηβάιινληα.
Δπίιπζε πξνβιεκάησλ: ρξήζε δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Αλάπηπμε
πξσηνβνπιίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Δπηηπρήο
αλάιπζε θαη επίιπζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ.
Κξηηηθή ζθέςε: θξηηηθή αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ ζε αληηθξνπφκελεο
θαηαζηάζεηο. Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο πηνζέηεζεο κηαο θξίζηκεο πξνζέγγηζεο
ζηελ έξεπλα. Ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο, επεμεξγαζίαο θαη θξηηηθήο
αμηνιφγεζεο πιηθνχ απφ έλα πιήζνο πεγψλ: γξαπηψλ, πξνθνξηθψλ ή νπηηθναθνπζηηθψλ.
Δπαγγεικαηηζκόο: απφδεημε ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε φιεο ηηο
ζηηγκέο θαη φιεο ηηο θαηαζηάζεηο. Απφδεημε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ζεκάησλ
εζηθήο ηάμεο (πρ εμαζθάιηζε ηεο ζπγθαηάζεζεο). Αλαγλψξηζε ησλ
πξνζσπηθψλ επζπλψλ σο κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο.
Πιεξνθνξηθή θαη Τερλνινγία: απφδεημε επάξθεηαο ζε έλα εχξνο δεμηνηήησλ
επηθνηλσλίαο, παξνπζηάζεσλ θαη κάζεζεο κέζσ ρξήζεο ππνινγηζηή θαη
ηερλνινγίαο. Απνηειεζκαηηθή ρξήζε εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο γηα αλεχξεζε
θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ. Απφδεημε ηεο ηθαλφηεηαο εθαξκνγήο βαζηθψλ
δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απιήο αιιά ζσζηήο
ρξήζεο ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ρξήζεο ηνπ e-mail, θαζψο θαη αλεχξεζεο
πιεξνθνξηψλ απφ ειεθηξνληθέο πεγέο κέζσ δηαδηθηχνπ.
Δθαξκνγή αξηζκώλ (καζεκαηηθά): δηαρείξηζε αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ.
Υξήζε, παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξίαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζε
αξηζκεηηθά θαη ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα. Απνηειεζκαηηθή θαη θαηάιιειε
παξνπζίαζε θαζψο θαη ρξήζε αξηζκεηηθψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ.

Ζ επηηπρία ησλ θνηηεηψλ θαη ε απνλνκή ηνπ „Nottingham Advantage Award‟
αμηνινγείηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ Πίλαθα 4.5.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη θνηηεηέο αμηνινγνχληαη είηε σο επαξθείο ή σο
αλεπαξθείο, δειαδή δελ απνδίδεηαη έλαο βαζκφο φπσο αληίζηνηρα ηζρχεη ζηα
καζήκαηα ηνπ επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ελφο παλεπηζηεκίνπ.
Πίλαθαο 4.5 Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο βαζηθψλ κεηαβηβάζηκσλ δεμηνηήησλ ζχκθσλα κε
University of Nottingham
Βαζηθέο
κεηαβηβάζηκεο
δεμηφηεηεο

Δπηηπρήο αμηνιφγεζε

Απφξξηςε αμηνιφγεζεο

Πξνθνξηθή θαη
Γξαπηή επηθνηλσλία

σζηή γξακκαηηθή θαη νξζνγξαθία, δνκή,
παξνπζίαζε, ζχληαμε θεηκέλσλ.

Φησρέο ή αλεπαξθείο
απνδείμεηο γξαπηψλ θεηκέλσλ.
Αδπλακία πξνθνξηθήο
παξνπζίαζεο.

Δξγαζία ζε Οκάδα

Απφδεημε πιήξνπο ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθά

Κακία απφδεημε ζπκκεηνρήο ζε
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Δπηηπρήο αμηνιφγεζε

Απφξξηςε αμηνιφγεζεο

πξφηδεθη ή παξνπζηάζεηο θαη νινθιήξσζε
ηεο πξνζδνθψκελεο ζπκβνιήο.

νκαδηθή εξγαζία.

Απηννξγάλσζε

Οινθιήξσζε εξγαζηψλ ζηηο εκεξνκελίεο
πνπ είραλ ηεζεί.

Απνηπρία νινθιήξσζεο
εξγαζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθφ νξίδνληα.

Δπίιπζε
πξνβιεκάησλ

Δπηηπρήο ρεηξηζκφο επθαηξηψλ θαη
δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ.

Αληθαλφηεηα απνηειεζκαηηθνχ
ρεηξηζκνχ δεηεκάησλ πνπ
πξνθχπηνπλ.

Κξηηηθή ζθέςε

Καηαλφεζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ,
δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, ζπδήηεζεο γηα
δηάθνξα πιηθά.

Αληθαλφηεηα αληίιεςεο ηνπ
βαζηθνχ δεηήκαηνο, κε
ζρεηηθφο ζρνιηαζκφο.

Δπαγγεικαηηζκφο

Απφδνζε πξνζνρήο ζε δεηήκαηα εζηθήο
ηάμεο, απφδεημε ζεβαζκνχ πξνο
ζπλαδέιθνπο.

Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη
πξνζνρήο πξνο ζπλαδέιθνπο.

Πιεξνθνξηθή θαη
Σερλνινγία

Καηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε.

Αλεπαξθήο ρξήζε εξγαιείσλ
πιεξνθνξηθήο γηα έξεπλα ή
παξνπζηάζεηο.

Δθαξκνγή αξηζκψλ
(καζεκαηηθά)

σζηή ηήξεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη
άιισλ ινγαξηαζκψλ.

Αλεπαξθήο ηήξεζε
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη
άιισλ ινγαξηαζκψλ.

Πεγή: University of Nottingham, http://www.nottingham.ac.uk/ugstudy/introduction/life/advantageaward
/index.php), πξνζπέιαζε Γεθ. 2010.

4.6.4

Δμέηαζε κέζσ εηδηθά δηακνξθσκέλσλ ηεζη. Ζ πεξίπησζε ηνπ Graduate Skills
Assessment (GSA)

Δίλαη ζχλεζεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν λα ιαλζάξνληαη ηεζη κέζσ ησλ νπνίσλ
πηζηνπνηείηαη ε γλψζε ή/θαη ε χπαξμε δεμηνηήησλ. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε
απνηεινχλ ηα ηεζη γισζζνκάζεηαο, πιεξνθνξηθήο, θιπ. Γηα κηα πνιπθξηηήξηα
κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο βι. εξγαζίεο Siskos et al.
(2007), Krassadaki et al. (2002), Anestis et al. (2006). Χζηφζν, ηα ηεζη πηζηνπνίεζεο
γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ δελ είλαη δηαδεδνκέλα. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε
ηέηνηνπ ηεζη απνηειεί ην Graduate Skills Assessment-GSA, ζηελ Απζηξαιία, ην
νπνίν αθνξά θνηηεηέο (GSA Entry) θαη απφθνηηνπο (GSA Exit) θαη πξαγκαηνπνηείηαη
ζε εζληθφ επίπεδν κε πξσηνβνπιία ηεο θπβέξλεζεο. Οη επηηπρφληεο ζην ηεζη
ιακβάλνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε.
Δηδηθφηεξα, ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Απαζρφιεζεο θαη Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ηεο
Απζηξαιίαο (Ministry of Education, Employment and Work Place Relations of
Australia) έρεη θαζηεξψζεη ζε εζληθφ επίπεδν κηα γξαπηή 3σξε δνθηκαζία πνπ
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απεπζχλεηαη ζηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο, ε νπνία θέξεη ην φλνκα
Graduate Skills Assessment (GSA, Entry/Exit). Ζ γξαπηή δνθηκαζία ζηνρεχεη ζηνλ
έιεγρν ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ή απνθνίησλ ζηνπο ηνκείο:





Κξηηηθή θέςε
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ
Γηαπξνζσπηθή Καηαλφεζε θαη
Γξαπηή Δπηθνηλσλία.

Ζ πξνζπάζεηα κέζσ ηνπ GSA test είλαη ε απνηχπσζε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη φρη
ε απνηχπσζε πξνζσπηθψλ ζηάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα δνθηκαζία πνπ δελ απαηηεί
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Οη ηξεηο πξψηεο δεμηφηεηεο αμηνινγνχληαη κέζσ εξσηήζεσλ
πνιιαπιψλ επηινγψλ ελψ ε γξαπηή επηθνηλσλία κέζσ ζχληαμεο δχν θεηκέλσλ
(NCVER, 2003). Σν ηεζη ιαλζαξίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην αθαδεκατθφ έηνο 200001, ζην νπνίν έιαβαλ κέξνο 3,663 θνηηεηέο απφ ελλέα δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ζπνπδψλ
θαη απφ 27 Παλεπηζηήκηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο γξαπηήο επίδνζεο πεξηιακβάλνληαη
ζε έλα επίζεκν έγγξαθν πνπ απνηππψλεη ηηο επηδφζεηο ηνπ θνηηεηή ή απνθνίηνπ, ην
νπνίν κπνξεί λα πεξηιάβεη ζην βηνγξαθηθφ ηνπ.
Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Κξηηηθήο θέςεο επηδηψθεηαη ε αλαγλψξηζε
ηεο δπλαηφηεηαο θξηηηθήο ζθέςεο ζε γξαπηά δηαηππσκέλεο απφςεηο θαη επηρεηξήκαηα.
Απφ ηνπο θνηηεηέο/απνθνίηνπο δεηείηαη ε θαηαλφεζε ησλ απφςεσλ θαη
επηρεηξεκάησλ πνπ ηνπο δίδεηε, ε αλάιπζε θαη ζχλζεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηα
αθνκνηψζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζην
θείκελν.
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δεμηφηεηαο Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο γίλεηαη πξνθνξηθή θαη
γξαπηή παξνπζίαζε ελφο ζέκαηνο. Οη θνηηεηέο/απφθνηηνη πξέπεη λα απνδείμνπλ ηελ
ηθαλφηεηα λα αλαιχνπλ θαη λα κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνπο δίδεηε γηα
λα ιάβνπλ κηα απφθαζε ζε έλα πξαθηηθφ πξφβιεκα. Αλαιπηηθή, ινγηθή θαη πνζνηηθή
ζπιινγηζηηθή πξέπεη λα εθαξκνζηεί γηα λα απνηππσζεί ε επάξθεηα ζηελ
ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα ιήςεο απφθαζεο.
Ζ Γηαπξνζσπηθή Καηαλφεζε ζηνρεχεη ζηελ εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ θνηηεηψλ
λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ ζε ζπλαηζζήκαηα, θίλεηξα θαη ζπκπεξηθνξέο άιισλ αηφκσλ
θαζψο θαη ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε άιινπο θαη
εξγαζίαο κε άιια άηνκα. Ζ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο γηα επεμεξγαζία απφ ηνπο
θνηηεηέο γίλεηαη κέζσ θεηκέλσλ θαη εηθφλσλ.
Ζ Γξαπηή Δπηθνηλσλία ζηνρεχεη ζηελ εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ
θνηηεηψλ/απνθνίησλ λα γξάθνπλ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ θείκελα θαη αλαθνξέο.
Γειαδή δεηείηαη ε ζχληαμε δχν θεηκέλσλ, ελφο επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ θαη κηαο
αλαθνξάο (NCVER, 2003). Ο επηρεηξεκαηνινγηθφο ιφγνο αθνξά ηελ επάξθεηα ζηελ
αλάπηπμε κηαο άπνςεο γηα έλα ζέκα θαη ηε δνκεκέλε, ζπλεπή θαη ινγηθή ρξήζε
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επηρεηξεκάησλ γηα ηελ ηεθκεξίσζή ηεο. Αληίζηνηρα, νη αλαθνξέο αθνξνχλ ηε
δπλαηφηεηα ζχληαμεο ελφο θεηκέλνπ πνπ βαζίδεηαη ζε γεγνλφηα, ζρήκαηα θαη εηθφλεο
πνπ δίδνληαη ζην ηεζη.
χκθσλα κε ηελ επίζεκε ζχλνςε (βι. ηζηνζειίδα http://www.deewr.gov.au/higher
education/publications/pages/graduateskillsassessment.aspx) ην ηεζη έρεη ειεγρζεί κε
ζηαηηζηηθέο ηερληθέο φζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία ηνπ (επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή
αλάιπζε). Απφ ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ην πξψην έηνο πνπ
εθαξκφζζεθε (2000), πξνέθπςαλ ζπλνπηηθά ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:






Παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο αλάινγα κε ηνλ ηνκέα θνίηεζεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, νη πξνεξρφκελνη απφ ηκήκαηα
αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ είλαη θαιχηεξνη ζην γξαπηφ ιφγν θαη ζηελ θξηηηθή
ζθέςε.
Ζ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε έδεημε φηη νη παξάγνληεο: ηνκέαο ζπνπδψλ, έηνο
θνίηεζεο θαη εμνηθίσζε κε ηελ αγγιηθή γιψζζα επεξεάδνπλ ηηο επηδφζεηο θαη
ζηηο ηέζζεξηο δεμηφηεηεο. Ζ ειηθία δείρλεη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδνζε ζηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ (νη λεφηεξνη ζε ειηθία έρνπλ πςειφηεξε επίδνζε) θαη
ηελ δηαπξνζσπηθή θαηαλφεζε (νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία επηηπγράλνπλ
πςειφηεξε επίδνζε).
Απφ ηα κνληέια πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνέθπςε
φηη ην 30% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο βαζκνινγίαο ζην ηεζη εξκελεχεηαη απφ ηνπο
παξάγνληεο: ηνκέαο θνίηεζεο, εκπεηξία ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ειηθία, θχιν,
ηχπνο ζρνιήο θαη έηνο θνίηεζεο.

Χζηφζν, ην GSA test σο κηα ηππνηεκέλε κνξθή εθηίκεζεο ηθαλνηήησλ ζεσξείηαη
αλαπνηειεζκαηηθφ ζηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο θαη ελίζρπζεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ
θνηηεηψλ, θαη έρεη δερηεί επξχηαηεο επηθξίζεηο (Pitman and Broomhall, 2009, Bath et
al., 2004, Green et al., 2009). Δπίζεο, επηθξίζεηο δηαηππψλνληαη ζην θαηά πφζν έλα
ηεζη κπνξεί λα αμηνινγήζεη πην γεληθέο ηθαλφηεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε εζηθή
πξαθηηθή θαη ε ζηάζε αεηθνξίαο ζηελ αλάπηπμε (έθζεζε Review of Graduate Skills
ηνπ Australian Learning and Teaching Council, ρσξίο αλαθνξά ζην έηνο
δεκνζίεπζεο). ηελ θαηεχζπλζε απηή ηα παλεπηζηήκηα ηεο Απζηξαιίαο δελ
ππνζηεξίδνπλ ην GSA test.
4.6.5

Ζιεθηξνληθνί Φάθεινη Δξγαζηψλ θνηηεηψλ (E-Portfolios)

Με γλψκνλα ηηο δπζθνιίεο εθηίκεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ πξννδεπηηθφηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηε βξαρεία δηάξθεηα
ελφο (εμακεληαίνπ) καζήκαηνο, πξνηείλεηαη σο ελαιιαθηηθή ιχζε ε δεκηνπξγία
θαθέισλ εξγαζηψλ (Portfolios), ζηνπο νπνίνπο νη θνηηεηέο ελαπνζέηνπλ θάζε εξγαζία
πνπ θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο, απνδεηθλχνληαο έηζη ηελ πξφνδφ ηνπο.
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Οη ειεθηξνληθνί θάθεινη εξγαζηψλ E-Portfolios30 (αξθεηά δηαδεδνκέλνη ζηα δηεζλή
παλεπηζηεκηαθά δξψκελα απφ ηα κέζα ηνπ „90), σο κηα εμέιημε ησλ γλσζηψλ
θαθέισλ παξνπζίαζεο εξγαζηψλ ζε ραξηί (πρ ζηηο ρνιέο Καιψλ Σερλψλ)
ζηεξίδνληαη ζηελ αξρή ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο, ζηηο νπνίεο
εμέρνπζα ζέζε έρνπλ ε απζεληηθφηεηα, ε απηνξπζκηδφκελε κάζεζε θαη ε
ελαζρφιεζε ηνπ θνηηεηή (Green et al., 2009). Σα E-portfolios δηαρσξίδνληαη αλάινγα
κε ηνλ δεκηνπξγφ ηνπο ζε απηά ησλ θνηηεηψλ (ή απνθνίησλ), ησλ δηδαζθφλησλ θαη
ησλ ηδξπκάησλ, αλ θαη ε εζηίαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν αθνξά ηελ
πεξίπησζε ησλ θνηηεηψλ.
Οη Lorenzo and Ittelson (2005) δίδνπλ έλα γεληθφ νξηζκφ γηα θάζε είδνπο E-Portfolio,
σο εμήο: „απνηεινύλ κηα ςεθηαθή ζπιινγή εξγαζηώλ, παξνπζηάζεσλ θαη δηαθξίζεσλ,
ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ έλα άηνκν, κηα νκάδα, κηα θνηλόηεηα, έλα νξγαληζκό‟.
πλήζσο ε ζπιινγή απηή πεξηιακβάλεη θείκελα, γξαθηθά, πνιπκεζηθά ζηνηρεία,
αξρεηνζεηεκέλα ζε έλα web-based πεξηβάιινλ, ή ζε θάπνην άιιν ειεθηξνληθφ κέζν,
φπσο CD / DVD. Χζηφζν, νη ειεθηξνληθνί θάθεινη εξγαζηψλ ζεσξνχληαη σο θάηη
πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή ζπιινγή δηφηη απνηεινχλ θη έλα εξγαιείν νξγάλσζεο θαη
δηαρείξηζεο ηνπ πιηθνχ πνπ παξάγεηαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ (θνηηεηψλ –
δηδαζθφλησλ) θαζψο θη έλα εξγαιείν ην νπνίν απαηηεί έιεγρν πνηνο ζα έρεη δηθαίσκα
πξφζβαζεο ζε απηφ.
Οη ειεθηξνληθνί θάθεινη σο κηα ελαιιαθηηθή ησλ απιψλ θαθέισλ, αλαδεηθλχνληαη
ηα ηειεπηαία ρξφληα σο ην „κέζν αλάδεημεο θαη παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο ησλ
θνηηεηώλ θαη σο ην κέζν πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε κάζεζε, κε ηέηνην ηξόπν ώζηε βνεζά
ηνπο θνηηεηέο λα εθαξκόδνπλ δεμηόηεηεο πιεξνθνξηθήο‟ (Buzzetto-More and Alade,
2006 ζει.259). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξνπζίαζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο
κάζεζεο κέζσ ησλ θαθέισλ εξγαζηψλ είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε ζηα αγγινζαμσληθά
ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα, ζε αληίζεζε κε ηα Διιεληθά δεδνκέλα.
Ζ ρξήζε ησλ E-Portfolios ζεσξείηαη απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο φηη εμππεξεηεί ηφζν
ηελ αζξνηζηηθνύ ηύπνπ αμηνιόγεζε (γηα βαζκφ) φζν θαη ηελ επηκνξθσηηθνύ ηύπνπ
αμηνιόγεζε (de la Harpe et al., 2000, Edwards and Bruce, 2004, Buzzetto-More and
Alade, 2006). Γειαδή, ηα E-portfolios θνηηεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειεθηξνληθή
κάζεζε (E-learning) θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, απνηεινχλ έλα λέν κέζν αμηνιφγεζεο
ηεο κάζεζεο, κε ηελ έλλνηα ηεο αζξνηζηηθήο θαη επηκνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο.
Παξφια απηά, νη de la Harpe et al. (2000) δηαηππψλνπλ επηθπιάμεηο ζην θαηά πφζν ην
πξνζσπηθφ, ρσξίο θακία πξφηεξε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα
ειεθηξνληθά ραξηνθπιάθηα ησλ θνηηεηψλ γηα λα απνδψζεη έλα βαζκφ. Υξήζηκεο
νδεγίεο πξνο ηνπο δηδάζθνληεο πνπ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα E-Portfolios

30

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη επίζεο κε ηνπο φξνπο: Webfolios, Digital Portfolios
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γηα απφδνζε ελφο βαζκνχ, δηαηππψλνπλ ζηελ εξγαζίαο ηνπο νη Yorke and Knight
(2006).
Σα E-Portfolios ησλ θνηηεηψλ ζπλήζσο, ρξεζηκνπνηνχληαη σο κηα web-based
πξνζσπηθή ζπιινγή εξγαζηψλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηεθκεξησζνχλ
βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη επηηεχγκαηα ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη ρξνληθέο
πεξηφδνπο. Γεληθά ζεσξείηαη φηη ηα E-Portfolios βνεζάλε ηνπο θνηηεηέο λα
αλαπηχμνπλ ηελ θξίζε ηνπο, ην γξαπηφ ιφγν θαη ηηο δεμηφηεηεο παξνπζίαζεο,
ηαπηφρξνλα κε ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ. Πέξαλ απφ ηε δπλαηφηεηα λα
παξνπζηάδεη θάζε θνηηεηήο ηελ εξγαζία ηνπ (γηα βαζκνιφγεζε ή φρη) ζην
παλεπηζηεκηαθφ πεξηβάιινλ, σο απφθνηηνο κπνξεί λα επηθαιείηαη ην πεξηερφκελν ηνπ
θαθέινπ θαη λα ηεθκεξηψλεη θαηά έλα ηξφπν ηα επηηεχγκαηα θαη ηελ εμάζθεζε ζηηο
βαζηθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ζε κειινληηθνχο εξγνδφηεο.
Σα E-Portfolios ζπλήζσο απνηεινχλ κηα ελέξγεηα ησλ Γξαθείσλ ηαδηνδξνκίαο ή ησλ
Κέληξσλ Γηδαζθαιίαο θαη Μάζεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο
ππνινγηζηηθήο ππνδνκήο ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηε θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο
θαη ησλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ. πλήζσο δίδεηαη πξφζβαζε ζε φινπο
ηνπο θνηηεηέο, ελψ ζηνπο απφθνηηνπο ε πξφζβαζε άιινηε είλαη δσξεάλ θαη άιινηε
φρη. Ζ θξαηνχζα άπνςε είλαη λα δηαηεξνχληαη νη ειεθηξνληθνί θάθεινη φισλ ησλ
θνηηεηψλ κεηά ηελ απνθνίηεζε. εκεηψλεηαη φηη ν αλαγθαίνο ηερλνινγηθφο
εμνπιηζκφο, νη απαηηνχκελεο εθαξκνγέο θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ E-portfolios
ραξαθηεξίδνπλ κηα πςειή θαη καθξφρξνλε επέλδπζε.
Οξηζκέλα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ
E-Portfolios, είλαη:






Μπνξεί ηα E-Portfolios ησλ θνηηεηψλ λα ζεσξεζνχλ σο επίζεκεο θαηαγξαθέο
ηεο πξνφδνπ ησλ θνηηεηψλ, ηε ζηηγκή πνπ απηνί αλά πάζα ζηηγκή κπνξνχλ λα
ηα ηξνπνπνηνχλ;
Καζψο πξνζηίζεηαη απφ έηνο ζε έηνο φγθνο εξγαζηψλ, απαηηείηαη κεγαιχηεξνο
ρψξνο απνζήθεπζεο θαη ζεκαληηθφ έξγν ζπληήξεζεο. Γειαδή, ην εξψηεκα
πνπ ηίζεηαη είλαη γηα πφζα ρξφληα ζα δηαηεξεί έλα παλεπηζηήκην ην E-Portfolio
ελφο απφθνηηνπ;
Πσο κπνξεί λα ελζαξξπλζεί ν αλαζηνραζκφο ησλ θνηηεηψλ ζηα επηηεχγκαηά
ηνπο, κέζσ ηεο ζρεδίαζεο θαη ρξήζεο ησλ E-Portfolios;

Μηα αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν είλαη αξθεηή γηα λα απνδείμεη ηελ επξεία ρξήζε ησλ EPortfolios ζην επίπεδν ησλ παλεπηζηεκίσλ δηεζλψο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα EPortfolios ησλ παλεπηζηεκίσλ:


University of Denver (HΠΑ) ζηε δηεχζπλζε https://portfolio.du.edu/pc/index.
Ζ εθαξκνγή ππνζηεξίδεη θνηηεηέο, απφθνηηνπο θαη δηδάζθνληεο.
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Virginia Tech (ΖΠΑ) ζηε δηεχζπλζε https://eportfolio.vt.edu/. Ζ εθαξκνγή
ππνζηεξίδεη θνηηεηέο, δηδάζθνληεο θαη ζηειέρε ηνπ παλεπηζηεκίνπ.
Queensland University of Technology (Απζηξαιία) ζηε δηεχζπλζε
http://www.studenteportfolio.qut.edu.au. Ζ εθαξκνγή ππνζηεξίδεη θνηηεηέο,
απφθνηηνπο θαη δηδάζθνληεο.

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα E-portfolios ζηα παλεπηζηήκηα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο
ζπλδπάδνληαη κε επξχηεξεο πξσηνβνπιίεο επ‟ σθειεία ησλ θνηηεηψλ, νη νπνίεο
νλνκάδνληαη „Σρεδίαζε Πξνζσπηθήο Αλάπηπμεο‟ ή ζηελ αγγιηθή νξνινγία Personal
Development Planning-PDP31. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ν αλαγλψζηεο
παξαπέκπεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζηε Γ‟βάζκηα
εθπαίδεπζε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο „The Quality Assurance Agency for Higher
Education – QAA‟ θαη ζηηο δεκνζηεχζεηο QAA (2001) θαη QAA (2009).
4.6.6

Έξεπλεο απνηίκεζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ

Οη έξεπλεο απνηίκεζεο ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα λα
δηαγλψζνπλ είηε ην επίπεδν δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ (απνθνίησλ) ή θαη γηα λα
δηαγλψζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ αλάπηπμαλ νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
καζήκαηνο ή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ζ απηναμηνινγηθή θξίζε ησλ
θνηηεηψλ (απνθνίησλ) εθθξάδεηαη κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ. Οη απαληήζεηο ησλ
θνηηεηψλ απνηεινχλ κηα πεγή πιεξνθφξεζεο θαη απόδεημεο γηα ηνπο δηδάζθνληεο
ή/θαη επξχηεξα γηα ην Σκήκα/ρνιή/Ηδξπκα.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη δχν πεξηπηψζεηο εξεπλψλ. Ζ πξψηε έξεπλα αθνξά ηνπο
πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ Napier University πνπ έιαβαλ εθπαίδεπζε ζηηο γεληθέο
δεμηφηεηεο έλαληη θνηηεηψλ άιινπ παλεπηζηεκίνπ πνπ δελ έιαβαλ αλάινγε
εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηνπο Laybourn et al. (2000). Ζ δεχηεξε έξεπλα αθνξά ηελ
απηναμηνινγηθή θξίζε ησλ λενεηζεξρφκελσλ θνηηεηψλ ζην De Montfort University
ηεο Αγγιίαο ζηα επίπεδα 1 έσο 3 ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ ησλ key skills (δεμηφηεηεο
θιεηδηά), ζχκθσλα κε ηνπο Bloy and Williams (2000). Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά ησλ
δχν εξεπλψλ είλαη φηη ε πξψηε πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ κηα δηαδηθαζία
εθπαίδεπζεο γηα λα δηαγλψζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, ελψ ε
δεχηεξε πξαγκαηνπνηείηαη ηηο πξψηεο εκέξεο εηζφδνπ ζην παλεπηζηήκην γηα λα
δηαγλψζεη ην επίπεδν δεμηνηήησλ πνπ δειψλνπλ νη θνηηεηέο θαη λα εθηηκήζεη ηηο
ελέξγεηεο βειηίσζεο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ.

31

Κάζε παλεπηζηήκην ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο πξνζθέξεη δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή θαη
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. χκθσλα κε ην QAA (2009), ε ζρεδίαζε ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο αθνξά
„δνκεκέλεο θαη ππνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλόηεηαο ησλ αηόκσλ λα αλαζηνράδνληαη
ζηα επηηεύγκαηα ηεο κάζεζεο, λα ζρεδηάδνπλ ηελ πξνζσπηθή δηαδξνκή κάζεζεο θαη επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο‟. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο είλαη αξθεηά δεκνθηιήο δηαδηθαζία σο ην
κέζνλ πνπ πεξηγξάθεη ηη επηπιένλ πξνζπάζεηα απαηηείηαη λα επηηεπρζεί πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ
νη θηινδνμίεο ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία, ηηο ζπνπδέο, ηελ πξνζσπηθή δσή θαη ηελ θαξηέξα.
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Σν Edinburgh Napier University (θσηία) θαηέιεμε ζε έλα ζχλνιν γεληθψλ
δεμηνηήησλ ην 1997, ην νπνίν νλφκαζε Δξγαιεηνζήθε δεμηνηήησλ (Toolkit skills),
φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.6. ηε ζπλέρεηα, ιήθζεθε ε απφθαζε φηη είηε νη
δεμηφηεηεο ζα δηδαρζνχλ ζηνπο πξσηνεηείο κέζσ απηόλνκσλ καζεκάησλ ή ζα
ελζσκαησζνχλ ζηα καζήκαηα ηνπ έηνπο. Δληεθα ηκήκαηα πηνζέηεζαλ ηελ απηόλνκε
ινγηθή αλάπηπμεο ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ελψ 16 ηκήκαηα επέιεμαλ
ηε ινγηθή ηεο ελζσκάησζεο ησλ δεμηνηήησλ ζηα καζήκαηα. Πξνθεηκέλνπ ην
παλεπηζηήκην λα εθηηκήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινχζεζε
(απηφλνκε πνιηηηθή / πνιηηηθή ελζσκάησζεο), πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα, ζηελ νπνία
έιαβαλ κέξνο 643 πξσηνεηείο θνηηεηέο απφ φια ηα ηκήκαηα (νκάδα κειέηεο) θαη 77
δηδάζθνληεο θαζψο θαη πξσηνεηείο θνηηεηέο άιινπ παλεπηζηεκίνπ πνπ δελ είραλ
ιάβεη απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εθπαίδεπζε είηε απηφλνκα ή κέζσ ελζσκάησζεο, σο
νκάδα ειέγρνπ.
πλνιηθά, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, αλ θαη ην κνληέιν ηεο
ελζσκάησζεο ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ ζηα καζήκαηα είλαη πην δεκνθηιέο ζηνπο
θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο απφ ην κνληέιν ηεο απηόλνκεο αληηκεηψπηζεο, εληνχηνηο
θαη ηα δχν κνληέια θάλεθε λα είλαη απνηειεζκαηηθά. Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν θάζεηο (αξρή θαη ηέινο έηνπο) θαηέιεμε ζε επηκέξνπο
δεηήκαηα ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα:











Μηθξή δηαθνξά ππάξρεη ζηελ αξρή ηνπ έηνπο ζηηο δεμηφηεηεο Μειέηεο ηφζν
ζηελ νκάδα κειέηεο φζν θαη ειέγρνπ.
Οη θνηηεηέο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ απηναμηνινγήζεθαλ κε ηηο
ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηηο Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ζηηο δεμηφηεηεο
Πιεξνθφξεζεο/Βηβιηνζήθεο (νκάδα κειέηεο-αξρή) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο
θνηηεηέο ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ πνπ απηναμηνινγήζεθαλ
πςειφηεξα ζηηο πξναλαθεξφκελεο νκάδεο δεμηνηήησλ (νκάδα κειέηεο-αξρή).
Οη θνηηεηέο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ απηναμηνινγήζεθαλ πςειφηεξα
ζε ζχγθξηζε κε φινπο ηνπο άιινπο θνηηεηέο ζηηο Πνζνηηθέο δεμηφηεηεο
(νκάδα κειέηεο-αξρή).
ην ηέινο ηνπ έηνπο, φινη νη θνηηεηέο ηεο νκάδαο κειέηεο απηναμηνινγήζεθαλ
πςειφηεξα ζηηο επηά απφ ηηο ελλέα ππννκάδεο δεμηνηήησλ ζηηο νπνίεο
εξσηήζεθαλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θνηηεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ δήισζαλ
βειηίσζε ζηηο ηέζζεξηο ππννκάδεο θαη ζηηο ππφινηπεο ρεηξνηέξεπζε.
ιεο νη νκάδεο (κειέηεο θαη ειέγρνπ) δήισζαλ αηζζεηή βειηίσζε ζηε ρξήζε
Ζ/Τ ελψ ηαπηφρξνλα αλάγθε εθπαίδεπζεο ζηηο πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο
(ηέινο έηνπο).
Οη θνηηεηέο ηεο νκάδαο κειέηεο δήισζαλ αηζζεηή ππεξνρή ζηε βειηίσζε ησλ
δεμηνηήησλ Μειέηεο θαη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηηο δεμηφηεηεο Δπηθνηλσλίαο
έλαληη ησλ θνηηεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ, αληίζηνηρα (ηέινο έηνπο).
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Πίλαθαο 4.6 Δξγαιεηνζήθε δεμηνηήησλ Edinburg Napier University (πεγή: Laybourn et al.,
2000)
Γεμηφηεηεο
Μειέηεο

Δπηθνηλσληαθέο
Γεμηφηεηεο

Γεμηφηεηεο
Υξήζεο Ζ/Τ

Γεμηφηεηεο
Πιεξνθφξεζεο/Βηβιηνζήθεο

Πνζνηηθέο
Γεμηφηεηεο

Γηαρείξηζε
ρξφλνπ

Οξζνγξαθία θαη
γξακκαηηθή

Υξήζε Ζ/Τ

Δχξεζε πιεξνθνξηψλ κε
ιέμεηο-θιεηδηά

Αξηζκεηηθή

Σήξεζε
ζεκεηψζεσλ
ζηα καζήκαηα

χληαμε
εθζέζεσλ θαη
αλαθνξψλ

Υξήζε
επεμεξγαζηή
θεηκέλνπ

Δχξεζε πιεξνθνξηψλ γηα
ηξέρνπζα αλαδήηεζε

Απιέο
εμηζψζεηο

Δχξεζε
πεγψλ

Πξνθνξηθέο
παξνπζηάζεηο

Υξήζε
ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ

Αλαδήηεζε κέζσ δηαδηθηχνπ

Απιή
ζηαηηζηηθή

Δξγαζία ζε
νκάδα

Υξήζε
ηειεθψλνπ

Υξήζε
ινγηζηηθψλ
θχιισλ

Καηάξηηζε βηβιηνγξαθίαο

Γξαθηθή
αλαπαξάζηαζε
απνηειεζκάησλ

Σν De Montfort University πξαγκαηνπνίεζε γηα πξψηε θνξά έξεπλα ηνπ επηπέδνπ
δεμηνηήησλ ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο θνηηεηέο φισλ ησλ Σκεκάησλ ην έηνο 1999. Ζ
έξεπλα πξαγκαηνπνηείην ηελ πξψηε βδνκάδα έλαξμεο ησλ καζεκάησλ θαη ε
ζπκκεηνρή δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή. Παξφια απηά, ζηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 3,013
θνηηεηέο, πάλσ απφ ηνπο κηζνχο εηζαθηένπο πιήξνπο θνίηεζεο ην ζπγθεθξηκέλν έηνο.
Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε θάπνηεο γξαπηέο δνθηκαζίεο, απηναμηνινγψληαο ην επίπεδν δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ ζηα εμήο:



δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο (πξνθνξηθή, γξαπηή, αλάγλσζε) ζηα επίπεδα 1 έσο 3,
ζχκθσλα κε ην key skills qualification32.
δεμηφηεηεο εθαξκνγήο αξηζκψλ (καζεκαηηθά), ζηα επίπεδα 1 έσο 4, ζχκθσλα
κε ην key skills qualification.

32

ηε Μεγάιε Βξεηαλία ην Key Skills qualification (επίπεδν 1 έσο 3) αθνξά καδί κε άιιεο δνθηκαζίεο
ζε ζρνιηθφ επίπεδν, ηελ απφδεημε ηεο επάξθεηαο ησλ καζεηψλ γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο θνίηεζεο ζε
παλεπηζηήκην ή γηα έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. εκεηψλεηαη φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ Αγγιίαο,
Οπαιίαο θαη θσηίαο φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπέδσλ απηψλ. Χο πςεινχ επηπέδνπ
δεμηφηεηεο ζεσξνχληαη απηέο ζε επίπεδν 4 θαη 5 πνπ πεξηγξάθνπλ δεμηφηεηεο ζπλαθείο κε ηερληθέο θαη
επαγγεικαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη κε δεμηφηεηεο ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν (πξνπηπρηαθφκεηαπηπρηαθφ). Γειαδή, ην πςειφηεξν επίπεδν 5 πεξηγξάθεηαη σο εθείλν ζην νπνίν απαηηείηαη νη
απφθνηηνη λα εθαξκφδνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο γηα επηθνηλσλία, εξγαζία κε άιια άηνκα θαη επίιπζε
πξνβιεκάησλ, ζε έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο
επηδφζεηο ηνπο ζηε δηαρείξηζε επαγγεικαηηθψλ έξγσλ.
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δεμηφηεηεο πιεξνθνξηθήο ζε ηξία επίπεδα ζχκθσλα κε ηελ πξφηεξε εκπεηξία.

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη λενεηζεξρφκελνη δηαζέηνπλ κέηξην
επίπεδν απηνπεπνίζεζεο γηα ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο (νη πεξηζζφηεξνη
απάληεζαλ ζην 2ν επίπεδν). Μεγαιχηεξε δηαζπνξά παξνπζηάζηεθε ζρεηηθά κε ηηο
δεμηφηεηεο εθαξκνγήο αξηζκψλ (καζεκαηηθά), φπνπ 11% απάληεζαλ ζην επίπεδν 1,
30% ζην επίπεδν 2, 37% ζην επίπεδν 3 θαη 16% ζην επίπεδν 4 (6% δελ απάληεζε).
Γηαθνξεηηθή είλαη ε εηθφλα φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο πιεξνθνξηθήο, φπνπ νη
λενεηζεξρφκελνη αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο, ιφγσ ηεο
πξφηεξεο εκπεηξίαο πνπ δηαζέηνπλ. Δηδηθφηεξα, 39% απάληεζε φηη είρε αμηφινγε
πξφηεξε εκπεηξία, 38% απάληεζε φηη είρε θάπνηα κηθξή εκπεηξία ελψ 14% απάληεζε
φηη δελ είρε θακία πξφηεξε εκπεηξία (9% δελ απάληεζε).
4.7

χλνςε

ην Κεθάιαην απηφ επηδηψμακε λα παξνπζηάζνκε ηφζν ηηο δηεζλείο ηάζεηο ζρεηηθά κε
ηε δηαηχπσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ φζν θαη ηηο αθαδεκαηθέο πξαθηηθέο
εθηίκεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ-απνθνίησλ. ηελ πξνζέγγηζε απηή ε
απφθηεζε γλψζεσλ απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ζθνπφ αιιά θαη κέζνλ επίηεπμεο
επξχηεξσλ παηδαγσγηθψλ επηδηψμεσλ. Αλ θαη δηεζλψο ππάξρεη ζπκθσλία γηα ηελ
αλάγθε δηαηχπσζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ
επηδηψθνπλ γηα ηνπο θνηηεηέο, εληνχηνηο ν δηάινγνο είλαη ζπλερήο ηφζν γηα ηνλ ηξφπν
δηαηχπσζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ φζν θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Ζ
δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή αλαδεηθλχεη φηη δελ ππάξρεη έλαο ζηάληαξ ηξφπνο
αμηνιφγεζεο ησλ ζπλνιηθψλ επηηεπγκάησλ ηεο κάζεζεο. Τπελζπκίδνκε ηελ απηόλνκε
αληηκεηώπηζε έλαληη ηεο ελζσκάησζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ζηα καζήκαηα γηα
ηελ αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ, ηελ αλάπηπμε θαη
πηζαλή αμηνιφγεζε κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ καζεκάησλ/δξάζεσλ „έμσ‟ απφ ην
επίζεκν πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ελέξγεηεο ησλ Γξαθείσλ ηαδηνδξνκίαο, ηελ
ελζσκάησζε εηδηθά ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ζε καζήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη
σο εληάζεσο γξαπηνχ/πξνθνξηθνχ ιφγνπ (ή επηθνηλσλίαο) ζηηο ΖΠΑ, θιπ. Χζηφζν,
αξθεηά δηαδεδνκέλε κνξθή αμηνιφγεζεο (αζξνηζηηθή ή επηκνξθσηηθή) απφ κηα
νιηζηηθή ζθνπηά, είλαη νη ειεθηξνληθνί θάθεινη εξγαζηψλ (E-portfolios) ησλ
θνηηεηψλ ζηα αγγινζαμσληθά ηδξχκαηα. ηα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απηφ
δελ ηζρχεη, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ελψ ν ζρεηηθφο δηάινγνο
ζηελ θαηεχζπλζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηνο.
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5 Γεληθφ πιαίζην ελίζρπζεο θαη
εθηίκεζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ/
δεμηνηήησλ

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ην γεληθφ πιαίζην εθαξκνγήο γηα ηελ
επαλαζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο, ην νπνίν έρεη σο πξνζαλαηνιηζκφ ηελ ελίζρπζε θαη
εθηίκεζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ. Γειαδή, ε ελίζρπζε θαη εθηίκεζε
ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πξνηείλεηαη σο κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε όρεκα ην κάζεκα ή δηαθνξεηηθά πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ζ πξφηαζε απηή είλαη ζε ζπκθσλία κε ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε θαη εθηίκεζε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη φρη παξάιιεια κε απηφ, φπσο έρεη
παξνπζηαζηεί ζην Κεθάιαην 1 (Παξάγξαθνη 1.1 θαη 1.4). Χζηφζν, γηα λα επηηεπρζεί ε
ελίζρπζε θαη εθηίκεζε ηεο βειηίσζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ κέζσ ηεο
θνίηεζεο, απαηηνχληαη αιιαγέο ζε έλα γλσζην-θεληξηθά θαη παξαδνζηαθά
νξγαλσκέλν παλεπηζηεκηαθφ πεξηβάιινλ, φπσο ην ειιεληθφ. ηα πιαίζηα ηεο
εξγαζίαο απηήο ε αλακφξθσζε ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πξνθαλψο δελ είλαη
εθηθηή, σζηφζν πνιιέο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο αθνξνχλ ηφζν ηνλ
δηδάζθνληα φζν θαη ην ηκήκα/ζρνιή, ηηο νπνίεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλέιαβε ε
εξεπλήηξηα. Γειαδή, απηφ πνπ επηρεηξήζεθε είλαη ε επαλαζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο
ζηε βάζε ηθαλνηήησλ ζε πέληε θάζεηο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο
„επνηθνδνκεηηθήο επζπγξάκκηζεο‟, φπσο έρεη νξηζηεί απφ ηνλ Biggs (2003a, b). Σα
πέληε αλαγθαία βήκαηα-θάζεηο αλαδεηθλχνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα
ζπληειεζηνχλ φηαλ νη δηδάζθνληεο επηδηψθνπλ ηελ ελίζρπζε θαη εθηίκεζε ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ. ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ αξρηθά
παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ βαζίδεηαη
ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, φπσο απηφ πινπνηείηαη κέζσ ησλ πξνηεηλφκελσλ
θάζεσλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη γεληθέο αξρέο ηεο επαλαζρεδίαζεο θαη ην
γεληθφ πιαίζην εθαξκνγήο ησλ 5 θάζεσλ, ελψ θάζε θάζε παξνπζηάδεηαη
αλαιπηηθφηεξα ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ. Σα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη
ζην παξφλ θεθάιαην εμεηδηθεχνληαη ζηα επφκελα θεθάιαηα.
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Σα ζηάδηα αλάπηπμεο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ βαζηζκέλν ζε ηθαλφηεηεο

5.1

Σα ζηάδηα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ βαζίδεηαη ζε
ηθαλφηεηεο, παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 5.1. πσο πξνθχπηεη, απαηηείηαη πξνζπάζεηα
ζε ηξία επίπεδα: (α) ην παλεπηζηήκην, (β) ην ηκήκα/ζρνιή θαη (γ) ην κάζεκα.
Δηδηθφηεξα γηα ηελ επαλαζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο ζηε βάζε ηθαλνηήησλ,
επηδηψρζεθαλ ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηεο εξεπλήηξηαο ηφζν ζε επίπεδν καζήκαηνο φζν
θαη ζε επίπεδν ηκήκαηνο/ζρνιήο.

Πρόγραμμα πουδϊν βαςιςμζνο ςτισ
Ικανότθτεσ που κα αναπτφξουν οι
φοιτθτζσ (Competency-based Curriculum)

Προςπάκεια ςε επίπεδο Πανεπιςτθμίου
Οριςμόσ Μακθςιακών
Αποτελεςμάτων

Οριςμόσ Μακθςιακϊν
Αποτελεςμάτων από Πανεπιςτιμιο
(ι από εξωτερικό φορζα)

Προςπάκεια ςε επίπεδο μακιματοσ

Γενικι διατφπωςθ Μακθςιακϊν τόχων
από διδάςκοντα

Προςπάκεια ςε επίπεδο μακιματοσ

Αναλυτικι διατφπωςθ Μακθςιακϊν
τόχων από διδάςκοντα

φνδεςθ Μακθςιακϊν τόχων διδάςκοντα
με Μακθςιακά Αποτελζςματα

Προςαρμογι διδαςκαλίασ ζτςι
ϊςτε να υποςτθρίηονται οι
Μακθςιακοί τόχοι του
διδάςκοντα

Οριςμόσ
Μακθςιακών
Στόχων

Προςαρμογι
Διδαςκαλίασ &
Αξιολόγθςθσ

Προςαρμογι αξιολόγθςθσ ζτςι
ϊςτε να υποςτθρίηονται οι
Μακθςιακοί τόχοι του
διδάςκοντα

Προςαρμογι Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων
ςτο Σμιμα & Αντιςτοίχιςθ με ςυςτατικά
μακθμάτων
Ανάλυςθ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων ςε
επιμζρουσ διαςτάςεισ - κοινζσ ςε επίπεδο
Σμιματοσ
φνταξθ ερωτθματολογίου αυτόαξιολόγθςθσ φοιτθτϊν ςτισ παραπάνω
διαςτάςεισ
Προςαρμογι ερωτθματολογίου ανά μάκθμα
ςφμφωνα με τθ ςυμβολι του ςε
ςυγκεκριμζνα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Πραγματοποίθςθ ζρευνασ Αρχι-Σζλοσ
Εξαμινου ανά μάκθμα

Αποτίμθςθ
Ενίςχυςθσ
Ικανοτιτων
Φοιτθτών
&
Αξιολόγθςθ
ςυμβολισ
μακθμάτων

Σαξινόμθςθ μακιματοσ
ςφμφωνα με τθ ςυμβολι του

Τποβοθκθτικι διαδικαςία για
διδάςκοντα

Ανάλυςθ μακιματοσ ςτα
ςυςτατικά που ζχει ορίςει
το Σμιμα

Προςπάκεια ςε επίπεδο Σμιματοσ

Ανάλυςθ μακθμάτων ςτα ςυςτατικά τουσ

Ποςοτικι εκτίμθςθ ςυμβολισ μακθμάτων
ςτα Μακθςιακά Αποτελζςματα Σμιματοσ Αποτίμθςθ ενίςχυςθσ ικανοτιτων

ρήκα 5.1 ηάδηα αλάπηπμεο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ βαζηζκέλν ζε ηθαλφηεηεο
Αλαιπηηθφηεξα, ε πξνζπάζεηα ζε επίπεδν παλεπηζηεκίνπ αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.
Ζ πξνζπάζεηα ζε επίπεδν ηκήκαηνο ή ζρνιήο αθνξά ελέξγεηεο:





Αλάιπζε καζεκάησλ ζηα ζπζηαηηθά, ηα νπνία ηα ζπλζέηνπλ.
Πξνζαξκνγή ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ νξίδεη ην παλεπηζηήκην
ζηα εηδηθφηεξα ελδηαθέξνληα ηνπ ηκήκαηνο/ζρνιήο θαη αληηζηνίρηζε κε
ζπζηαηηθά καζεκάησλ.
Αλάιπζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε επηκέξνπο δηαζηάζεηο, θνηλέο
ζε επίπεδν ηκήκαηνο/ζρνιήο.
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χληαμε εξσηεκαηνινγίνπ απηναμηνιφγεζεο θνηηεηψλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο
δηαζηάζεηο.
Πξνζαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλά κάζεκα ζχκθσλα κε ηε ζπκβνιή ηνπ
ζε ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (ελδερνκέλσο έλα ππνζχλνιν ησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ έρεη ζέζεη ην ηκήκα/ζρνιή).
Πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο ζηελ αξρή θαη ηέινο εμακήλνπ αλά κάζεκα.
Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ελίζρπζεο ησλ
ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ.
Σαμηλφκεζε ηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα πνπ έρεη ζέζεη ην ηκήκα/ζρνιή.

Αληίζηνηρα, ε πξνζπάζεηα ζε επίπεδν καζήκαηνο αθνξά ελέξγεηεο:








Αλάιπζε ηνπ καζήκαηνο ζηα ζπζηαηηθά ηνπ, ζχκθσλα κε πξφηαζε
ηκήκαηνο/ζρνιήο (κε ππνρξεσηηθή ελέξγεηα, ππνβνεζεηηθή γηα δηδάζθνληα).
Γεληθή δηαηχπσζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ δηδάζθνληα (κε ππνρξεσηηθή
ελέξγεηα, ππνβνεζεηηθή γηα δηδάζθνληα).
Αλαιπηηθή δηαηχπσζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ δηδάζθνληα.
χλδεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ δηδάζθνληα κε ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα ηνπ ηκήκαηνο/ζρνιήο.
Πξνζαξκνγή ησλ κεζφδσλ ή ηερληθψλ δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδεη ν
δηδάζθσλ, έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε πξνζπάζεηά ηνπ γηα ηνπο
καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη.
Πξνζαξκνγή ησλ κεζφδσλ ή ηερληθψλ αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεη ν
δηδάζθσλ, έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε πξνζπάζεηά ηνπ γηα ηνπο
καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη.

Δηδηθφηεξα, ε πξνζπάζεηα ζην επίπεδν ηνπ παλεπηζηεκίνπ αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. πσο, ήδε πεξηγξάςακε ζην Κεθάιαην 4 ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα άιινηε πξνθχπηνπλ σο κηα δηαδηθαζία πνπ αλαιακβάλεη ην
παλεπηζηήκην θαη άιινηε νξίδνληαη απφ εμσηεξηθνχο θνξείο. Δκείο ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο δελ είλαη εθηθηφ λα παξέκβνκε ζην επίπεδν απηφ, θη έηζη
δαλεηδφκαζηε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ έρεη νξίζεη ν θνξέαο ΑΒΔΣ ζηηο
ΖΠΑ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρνιψλ κεραληθψλ.
Ζ πξνζπάζεηα απφ ην ηκήκα/ζρνιή πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ελέξγεηεο. Αξρηθά
πξνβιέπεηαη ε αλάιπζε ησλ καζεκάησλ ζε επηκέξνπο ζπζηαηηθά (πεξηερφκελν,
πξαθηηθέο δεμηφηεηεο, γεληθέο δεμηφηεηεο), φπσο αλαιχνληαη ζηε Φάζε 1,
Παξάγξαθνο 5.4. ηε ζπλέρεηα πξνβιέπεηαη ε πξνζαξκνγή ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ πνπ νξίδεη ην παλεπηζηήκην ζηα εηδηθφηεξα ελδηαθέξνληα ηνπ
ηκήκαηνο/ζρνιήο. Απηφ δελ πηνζεηείηαη πάληα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα
ηκήκαηα/ζρνιέο κεραληθψλ ησλ ΖΠΑ, φπνπ πηνζεηνχληαη απηνχζηα ηα θξηηήξηα
(καζεζηαθά απνηειέζκαηα) πνπ νξίδεη ν θνξέαο ΑΒΔΣ. Παξάιιεια, ηα καζεζηαθά
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απνηειέζκαηα αληηζηνηρίδνληαη κε ηα ζπζηαηηθά ησλ καζεκάησλ, αλάινγα κε ηελ
αλάιπζε ζε ζπζηαηηθά πνπ αθνινπζεί ην ηκήκα/ζρνιή. Δθφζνλ ην ηκήκα/ζρνιή
θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαιείηαη λα ηα αλαιχζεη ζε
επηκέξνπο δηαζηάζεηο. Γειαδή, λα αλαιχζεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε
αλαιπηηθφηεξα, ζηα νπνία ζα επηθεληξσζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ δηδαζθφλησλ κέζσ
ησλ καζεκάησλ ηνπο (βι. δηαζηάζεηο γηα ηα ελδηαθέξνληα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο
Κεθάιαην 6, Παξάγξαθνο 6.3.3). Τπνλλνείηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε φηη είηε φια ηα
καζήκαηα επαλαζρεδηάδνληαη ζηε βάζε ηθαλνηήησλ ή νξηζκέλα κφλν απφ απηά
ζπκκεηέρνπλ ζε έλα πξόγξακκα ελίζρπζεο ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηώλ πνπ εθαξκφδεη
ην ηκήκα/ζρνιή. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν φια ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα αλαιχνληαη
θαη ζηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη εληαίν εξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο θνηηεηψλ.
Αλ έλα κάζεκα επηδηψθεη ηελ ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ
θαη φρη φισλ πνπ έρεη νξίζεη ην ηκήκα/ζρνιή ή ν δηδάζθσλ επηθεληξψλεη ηελ
πξνζπάζεηά ηνπ ζε νξηζκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα παξά ην γεγνλφο φηη ην
κάζεκα εληζρχεη έλα πιήζνο απφ απηά, ην εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη
ζηνπο εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο αλά πεξίπησζε. Σν πιήξεο ή ην πξνζαξκνζκέλν
εξσηεκαηνιφγην δηαλέκεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζηνπο θνηηεηέο ζηελ αξρή θαη ζην
ηέινο εμακήλνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηπιήο έξεπλαο επηδηψθνπλ ηελ απνηίκεζε
ηεο βειηίσζεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ. Ή δηαθνξεηηθά κέζσ ηεο απνηίκεζεο
επηδηψθεηαη ε κέηξεζε ηεο ζπκβνιήο θάζε καζήκαηνο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
ηνπ ηκήκαηνο/ζρνιήο. Δάλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα αλά έηνο ή εμάκελν
επηδηψθεηαη ηαπηφρξνλα ζε δχν ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ηφηε κπνξεί λα επηηεπρζεί
ηαμηλφκεζε ησλ καζεκάησλ αλάινγα κε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ελίζρπζε ησλ
ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ (βι. πξνηεηλφκελε πνιπθξηηήξηα κεζνδνινγία ζην
Κεθάιαην 6, Παξάγξαθνο 6.2). Οιεο νη ελέξγεηεο πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ην ηκήκα
ή ζρνιή ζηελ παξνχζα πξνζπάζεηα αλαιήθζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα, φπσο
εμεηδηθεχνληαη ζην Κεθάιαην 6 θαη πεξηγξάθνληαη ζε αδξέο γξακκέο ζηε Φάζε 3,
Παξάγξαθνο 5.6.2 ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ επαλαζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο.
Δηδηθφηεξα, ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε έκκεζεο εθηίκεζεο ηεο βειηίσζεο
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πνπ πξνηείλεηαη ζην Κεθάιαην 6 βαζίδεηαη ζηελ
πνιπθξηηήξηα αλάιπζε. Χο εθ ηνχηνπ ε κεζνδνινγία κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε
νπνηαδήπνηε δηαηχπσζε αλαιάβεη έλα ηκήκα/ζρνιή ζην επίπεδν ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ θαη ζε νπνηαδήπνηε επηκέξνπο αλάιπζε επηδηψμεη.
Χζηφζν, ε ζρεδίαζε ή επαλαζρεδίαζε καζήκαηνο ζηε βάζε ηθαλνηήησλ πξνυπνζέηεη
αξθεηή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ δηδαζθφλησλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν πξνηείλνληαη
ελέξγεηεο ζε επίπεδν καζήκαηνο. ην ρήκα 5.1 δηαθνξνπνηνχληαη νη ππνβνεζεηηθέο
απφ ηηο ππνρξεσηηθέο ελέξγεηο κε ρξήζε δηαθνπηφκελεο ή ζπλερνχο γξακκήο
πιαηζίσλ. Δηδηθφηεξα, πξνηείλνληαη δχν ππνβνεζεηηθέο ελέξγεηεο. Ζ πξψηε αθνξά
ηελ αλάιπζε ελφο καζήκαηνο ζηα ζπζηαηηθά ηνπ, κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο ζε
απηά πνπ πξνηείλεη ην ηκήκα/ζρνιή θαη ε δεχηεξε ηε γεληθή δηαηχπσζε ησλ
καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ δηδάζθνληα (βι. Φάζε 1, Παξάγξαθνο 5.4). Δθ‟ φζνλ ν
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δηδάζθσλ έρεη επηηχρεη κηα γεληθή δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ, θαιείηαη λα
δηαηππψζεη ηνπο αλαιπηηθφηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ επηδηψθεη κέζσ ηνπ
καζήκαηνο. Ζ αλαιπηηθή δηαηχπσζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ δηδαζθφλησλ ζηα
καζήκαηα πνπ δηδάζθνπλ, ηα νπνία πξνθαλψο ζεξαπεχνπλ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα,
αλαδεηθλχεη έλα επξχ πιήζνο δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο ζηφρσλ. Ζ αληηζηνίρηζε ησλ
αλαιπηηθψλ, πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ δηδαζθφλησλ ζηα
πεξηνξηζκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ ηκήκαηνο/ζρνιήο είλαη
ε επφκελε ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα αλαιεθζεί απφ ηνπο δηδάζθνληεο. Σν εηδηθφηεξν
απηφ δήηεκα ηεο αλαιπηηθήο δηαηχπσζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ δηδαζθφλησλ
παξνπζηάδεηαη ζηε Φάζε 1 ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ, Παξάγξαθνο 5.4. Καη‟ απηφ ηνλ
ηξφπν ην ηκήκα/ζρνιή γλσξίδεη πνηα καζήκαηα επηδηψθνπλ πνηα απνηειέζκαηα.
Βεβαίσο, έλαο δηδάζθσλ γηα λα επηηχρεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ζα
πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ηφζν ηε δηδαζθαιία φζν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ,
δειαδή λα απνκαθξπλζεί απφ ην ζχλεζεο πξφηππν ηεο δηάιεμεο θαη ηεο εμέηαζεο ζην
ηέινο (ή ελδηάκεζα) ηνπ εμακήλνπ, αληίζηνηρα. Σα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
δηδαζθαιία πεξηγξάθνληαη ζηε Φάζε 2 ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ (βι. Παξάγξαθν 5.5)
ελψ ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε παξνπζηάδνληαη ζηε Φάζε 3 ηνπ
γεληθνχ πιαηζίνπ (βι. Παξάγξαθν 5.6 θαη αλαιπηηθφηεξα ζην Κεθάιαην 6).
Γεληθέο αξρέο επαλαζρεδίαζεο - πξνηεηλφκελν γεληθφ πιαίζην

5.2

Ζ επαλαζρεδίαζε καζήκαηνο κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ ελίζρπζε θαη εθηίκεζε ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ζηεξίδεηαη ζηε ζεκειηψδε αξρή φηη νη ηθαλφηεηεο
αλαπηχζζνληαη (θαιιηεξγνχληαη, εληζρχνληαη, βειηηψλνληαη) θαηά ηε δηάξθεηα
θνίηεζεο αιιά δελ δηδάζθνληαη ζεσξεηηθά ζε κηα αίζνπζα. χκθσλα κε ηνλ
Ehrmann (1998), απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ζην παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν είλαη ε αλάπηπμε
ελφο „αθαδεκατθνύ πξνζνκνησηή‟, ζε αλαινγία ηνπ γλσζηνχ πξνζνκνησηή πηήζεσλ,
έηζη ψζηε ε αμηνιφγεζε λα ελζσκαηψλεηαη κε δηαθάλεηα ζηελ παλεπηζηεκηαθή
δηδαζθαιία θαη κάζεζε θαη λα απνδεηθλχεη ηα πιήξε θεθηεκέλα. Με ηελ έλλνηα απηή,
ν Eder (2004) εξκελεχεη απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνλ πξνζνκνησηή, σο ηελ ακνηβαία
δέζκεπζε θνηηεηψλ θαη δηδαζθφλησλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο „νξαηνύ απνηειέζκαηνο ή
ζπκπεξηθνξάο‟.
Έλα πξφγξακκα πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηθαλνηήησλ, ζηελ νπζία ππαγνξεχεη
ελέξγεηεο εθ κέξνπο ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ. χκθσλα κε
ηνλ Cummings (1998) νη κέζνδνη πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ πεξηιακβάλνπλ:




Γξαζηεξηφηεηεο νκαδηθήο κάζεζεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο θνηηεηέο λα
εμαζθνχλ ηηο γεληθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ελψ κειεηνχλ έλα δήηεκα πνπ
ζρεηίδεηαη κε κηα αθαδεκατθή ππνρξέσζε.
Γξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε γεληθψλ ηθαλνηήησλ, φπσο
αζθήζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζηελ αίζνπζα
δηδαζθαιίαο ή έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε επηρεηξήζεηο, θιπ.
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Τιηθφ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα εζηίαζε ζηελ
αλάπηπμε γεληθψλ ηθαλνηήησλ παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ησλ
επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ.

Γηα ην ιφγν απηφ ε πξφηαζή καο αμηνπνηεί ην κάζεκα ελφο δηδάζθνληα, σο ην όρεκα,
κέζσ ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη ε εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο ζηηο
νπνίεο εζηηάδεη ε δηαηξηβή θαη παξέρεηαη ην πιαίζην απνηίκεζήο ηνπο. Χζηφζν,
ππάξρνπλ ζρεδηαζκνί καζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν ζεσξεηηθή δηδαζθαιία
ζηελ ηάμε φζν θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ζε ζέζεηο εξγαζίαο (work-based ή workrelated learning) πνπ εθαξκφδνπλ νξηζκέλα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηνπ Καλαδά
θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (Harvey and Bowers-Brown, 2004-05), αιιά απηά δελ
απνηεινχλ ηε ζπλήζε πξαθηηθή ζε παξαδνζηαθά νξγαλσκέλα παλεπηζηήκηα.
Χζηφζν, απφ ηελ νπηηθή ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ νη δηδάζθνληεο θαινχληαη λα
αλαιάβνπλ, νη de la Harpe et al. (2006) επηζεκαίλνπλ φηη ε ελζσκάησζε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θπξίσο πξνυπνζέηεη:
1. πξνζαξκνγή ησλ πιηθψλ δηδαζθαιίαο
2. κεηαηφπηζε ηεο έκθαζεο απφ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ζηε δηαδηθαζία
ηεο δηδαζθαιίαο
3. κεηαθίλεζε απφ ηελ θαζεγεην-θεληξηθή πξνζέγγηζε ζηε θνηηεην-θεληξηθή
4. ελαξκφληζε κε καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη απνηειέζκαηα
5. ελαξκφληζε ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο.
Απφ ηελ νπηηθή ησλ θνηηεηψλ, σο απνδεθηψλ ηεο κάζεζεο, ν Kember (1998),
ππνζηεξίδεη φηη γηα λα βνεζεζνχλ νη θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ γλψζεηο ζηελ επηζηήκε
θνίηεζεο αιιά θαη ηθαλφηεηεο ρξήζηκεο γηα ηελ εξγαζία, ηε κάζεζε θαη ηε δσή, νη
δηδάζθνληεο ρξεηάδεηαη „… λα ζθεθηνύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο ηόζν σο δαζθάινπο όζν
θαη σο εηδηθνύο ζηνλ ηνκέα πνπ δηδάζθνπλ… Τν κήλπκα είλαη όηη έλαο αθαδεκατθόο ζα
πξέπεη λα είλαη ηαπηόρξνλα εμεηδηθεπκέλνο επηζηήκνλαο θαη δάζθαινο‟.
ηελ παξνχζα εξγαζία επηδηψθεηαη, κέζσ ηεο επαλαζρεδίαζεο, ηεο εθαξκνγήο
ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ εθπαίδεπζεο θαη αμηνπνίεζεο πνιπθξηηήξησλ πξνζεγγίζεσλ,
λα επηηεπρζεί ε ελίζρπζε θαη απνηίκεζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη
ζε επίπεδν καζήκαηνο. Γη‟ απηφ ζα επηδησρζεί ε εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ
ηερληθψλ ζε πηινηηθφ επίπεδν γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Ζ επαλαζρεδίαζε
αμηνπνηεί ππάξρνπζεο ζεσξεηηθέο βάζεηο απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ελψ ε
απνηίκεζε ηθαλνηήησλ κνληεινπνηείηαη θαη αληηκεησπίδεηαη σο πνιπθξηηήξην
πξφβιεκα κέζσ ηερληθψλ απφ ηελ επηζηήκε απνθάζεσλ.
ε ρψξεο, νη νπνίεο έρνπλ ηελ πξσηνπνξία δηεζλψο ζηελ αλακφξθσζε ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηε βάζε ηθαλνηήησλ (competency-based reformation),
φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Απζηξαιία θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε αληίζηνηρε
πξνζπάζεηα βαζίδεηαη ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ή απνηειεζκάησλ πνπ
είηε απνηεινχλ εζσηεξηθή απφθαζε ησλ ηδξπκάησλ ή εμσηεξηθή πξνηξνπή απφ
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άιινπο θνξείο33. Παξφια απηά, αθφκε θαη ζε ρψξεο φπνπ νη γεληθφηεξνη ή
εηδηθφηεξνη ζηφρνη έρνπλ ηεζεί, απηή ε εμειηζζφκελε δηαδηθαζία αλακφξθσζεο δελ
είλαη θαη‟ νπδέλα ηξφπν ηππνπνηεκέλε απφ ίδξπκα ζε ίδξπκα θαη αξθεηέο θνξέο δελ
είλαη νχηε ππνρξεσηηθή. Σειείσο ζπλνπηηθά ζα επηρεηξεζεί ε ηεθκεξίσζε απηήο ηεο
δηαπίζησζεο. Οη Fallows and Steven (2000) παξνπζηάδνπλ ζην βηβιίν ηνπο, ηηο
δηαθνξεηηθέο πξνζπάζεηεο παλεπηζηεκηαθψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ δεμηνηήησλθιεηδηψλ (απφδνζε ηνπ φξνπ key-skills, ζπλψλπκνπ ηνπ φξνπ γεληθέο
ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο) ζηα καζήκαηά ηνπο, ζε ηδξχκαηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ,
ηεο Απζηξαιίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Δλδεηθηηθά, νη πξνζπάζεηεο πνπ
πεξηγξάθνληαη αθνξνχλ παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, φπσο: Luton, Alverno College,
Napier, South Australia, Nottingham, Middlesex, Wollongong, Bradford, Sheffield
Hallam, θιπ. Δπηπιένλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη
Chadha et al. (2001) ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηα νπνία επεδίσθαλ ηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ εξγαζίαο ζε
νκάδα θαη εγεζίαο, δηαπίζησζαλ φηη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζαθψο θαιχηεξα γηα ηνπο
θνηηεηέο δχν ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη νινθιεξσκέλεο
πνιηηηθέο ελίζρπζεο ηθαλνηήησλ ζε ζρέζε κε ηα άιια ηκήκαηα πνπ δελ είραλ
πηνζεηήζεη αληίζηνηρεο πνιηηηθέο παξά ην εηδηθφηεξν ελδηαθέξνλ ησλ δηδαζθφλησλ.
Δπηπιένλ, νη Bath et al. (2004) πξνηείλνπλ φηη ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα πξέπεη λα
πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ηε ινγηθή ηεο ραξηνγξάθεζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απνθνίησλ (φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Απζηξαιία ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα) ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ θαηαξηίδνπλ. Έηζη,
πξνηείλνπλ ηελ πηνζέηεζε ελφο ελεξγνύ καζεζηαθνύ θύθινπ (active learning cycle) γηα
ηελ αλάπηπμε ελφο έγθπξνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ ζα επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε
ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, φπσο απηνί έρνπλ ηεζεί γηα παξάδεηγκα ζην Queensland
University of Technology. Πέξα απφ απηφ, ν Elton (1999) αλαιχεη ηε ζηξαηεγηθή γηα
ηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο ζηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ζε ζπζρέηηζε κε ηηο
θνηλσληθέο αιιαγέο, ελψ ε Sng Bee Bee (2008) πξνηείλεη ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο
ησλ δηδαζθφλησλ ζε κηα απνηειεζκαηηθή αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο, ηεο έξεπλαο πνπ είλαη ζε δηαξθή εμέιημε αιιά θαη ηεο
πξαθηηθήο ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηε ζρεδίαζε ή επαλαζρεδίαζε ησλ πθηζηάκελσλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηα παξαδνζηαθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, φπσο ηεο
Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2009), απνδίδνπλ έκθαζε ζην πεξηερφκελν
ηεο κάζεζεο θαη ηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηνλ ηνκέα θνίηεζεο.
πσο δηαπηζηψλεη ν πξναλαθεξφκελνο παλεπηζηεκηαθφο, δελ ππάξρεη ε αλάινγε
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ή νη ζρεηηθνί κεραληζκνί γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο
33

Απηέο νη πξσηνβνπιίεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Απζηξαιία πξνέξρνληαη θπξίσο απφ
δεκφζηνπο θνξείο, φπσο ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Γεμηνηήησλ (Department for Education and Skills)
θαη ην πκβνχιην Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (Higher Educational Council), αληίζηνηρα, νη νπνίνη
ζπλδπάδνπλ ηελ αηδέληα δεμηνηήησλ κε ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε.
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αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. ηε θαηεχζπλζε απηή, ην
Διιεληθφ Ίδξπκα Δπξσπατθήο θαη Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ, 2006), ζε
έθζεζή ηνπ δηαηππψλεη φηη ε Πνιηηεία κεηαμχ άιισλ δελ έρεη δηεπθξηλίζεη ηηο
θνκβηθέο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηνχλ νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ ηνπο θαη δελ δηαζέηεη ηα αλαγθαία εξγαιεία γηα λα εληζρχζεη ηα
παλεπηζηήκηα. εκεηψλεηαη φηη ε πξφνδνο ζην επίπεδν επαλεμέηαζεο ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη εθηίκεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ αλά
κάζεκα ζηα παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο, απνηππψλεηαη ζηηο εθζέζεηο Trends III
(2003), Trends V (2007) θαη θπξίσο Trends 2010 ηνπ νξγαληζκνχ European
Universities Association - EUA (βι. ηζηνζειίδα http://www.eua.be/publications).
ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κέζσ πξφζθαηεο
αλαθνίλσζεο γηα ηελ αλάιπςε πξσηνβνπιίαο γηα κηα „ζηξαηεγηθή αλαζρεδηαζκνχ
ηεο εθπαίδεπζεο‟ (δειηίν ηχπνπ Δ.Δ. 20-11-2012).
Χο εθ ηνχηνπ ζηελ παξνχζα θάζε, ε ελίζρπζε θαη εθηίκεζε ηεο βειηίσζεο ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ ζε επίπεδν καζήκαηνο απνηειεί κηα πξνζσπηθή πξσηνβνπιία
ηεο εξεπλήηξηαο, ιφγσ απνπζίαο ελφο γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε
ρξεηάδεηαη ε ελζσκάησζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηε ζπρλή θαη
ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (θνηηεην-θεληξηθή πξνζέγγηζε), ζε αληηδηαζηνιή κε ην
παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ ζέιεη ηνλ θνηηεηή παζεηηθφ αθξναηή.
ην πιαίζην, ινηπφλ, ηεο επαλαζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ζηε βάζε ηθαλνηήησλ
(competency-based redesign) αλαδεηήζεθαλ ζρεηηθά ζεσξεηηθά κνληέια. Χζηφζν,
ζχκθσλα κε ηνπο Bennett et al. (2000), ην δήηεκα απηφ έρεη ζπγθεληξψζεη κηθξφ
ζεσξεηηθφ ελδηαθέξνλ. πλνπηηθά, ζε κηα απφ απηέο ηηο πξνζπάζεηεο ν Barnett (1994)
ζπκθσλεί φηη έλα ζχγρξνλν αθαδεκατθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη δχν
ζεκειηψδεηο δηαζηάζεηο ή άμνλεο, φπσο δείρλεη ην ρήκα 5.2. Ο θάζεηνο άμνλαο
εθθξάδεη αλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ επεξεάδεηαη εζσηεξηθά απφ ηελ αθαδεκατθή
θνηλφηεηα ή απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ, δειαδή εμσηεξηθνχο
θνξείο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ. Ο νξηδφληηνο άμνλαο δηαθξίλεη ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζε εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο
απφ εθείλα πνπ ζηνρεχνπλ ζε γεληθφηεξνπο ζηφρνπο πνπ μεπεξλνχλ ηα εηδηθφηεξα
επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα.
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Αθαδεκατθφ
πεξηβάιινλ

A. Θεκαηηθά
εμαξηψκελεο δεμηφηεηεο
(Discipline-specific skills)

B. Γηαζεκαηηθέο
δεμηφηεηεο
(Cross-disciplinary skills)

Δμεηδηθεπκέλεο
δεμηφηεηεο

Γεληθφηεξεο
δεμηφηεηεο
Γ. Δπαγγεικαηηθέοεμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο
(Profession-specific
skills)

Γ. Πξνζσπηθέο
Μεηαβηβάζηκεο
δεμηφηεηεο
(personal transferable
skills)

Πεξηβάιινλ
εξγαζίαο

ρήκα 5.2 Γεμηφηεηεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Barnett, 1994)

Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηνπο Bennett et al. (2000), ην πξναλαθεξζέλ ζεσξεηηθφ
κνληέιν, αθήλεη ηηο πξνζσπηθέο κεηαβηβάζηκεο δεμηφηεηεο (ζπλψλπκνο φξνο ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ), έμσ απφ ην πιαίζην θνίηεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη
ίδηνη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ έλα βειηησκέλν κνληέιν παξνρήο παλεπηζηεκηαθνχ
καζήκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5.3.
Πξαθηηθέο δεμηφηεηεο
καζήκαηνο
(Disciplinary skills)

Πεξηερφκελν καζήκαηνο
(Disciplinary content)

Γεληθέο δεμηφηεηεο
(Generic skills)

Δπίγλσζε ρψξνπ
εξγαζίαο
(Workplace awareness)

Δμάζθεζε ζε ρψξν
εξγαζίαο
(Workplace experience)

ρήκα 5.3 Έλα κνληέιν παξνρήο καζήκαηνο (Bennett et al., 2000)

Σν ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ κνληέιν πξνηείλεη πέληε ζπζηαηηθά, σο εμήο: (1)
πεξηερόκελν καζήκαηνο, (2) πξαθηηθέο δεμηόηεηεο καζήκαηνο, (3) εμάζθεζε ζε ρώξν
εξγαζίαο, (4) επίγλσζε/γλώζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη (5) γεληθέο δεμηόηεηεο. Οη
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ πέληε ζπζηαηηθψλ ηνπ κνληέινπ αλαδεηθλχνπλ ηηο
δπλακηθέο ζπλδέζεηο θαη παξαιιαγέο πνπ είλαη πηζαλφλ λα ζπκβαίλνπλ, δεδνκέλσλ
ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ καζεκάησλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη
ζηα πιείζηα ειιεληθά αθαδεκατθά ηδξχκαηα απνπζηάδεη, εθηφο εμαηξέζεσλ, ην
ζπζηαηηθφ ηεο εμάζθεζεο ζε ρώξν εξγαζίαο ή ηεο επίγλσζεο/γλώζεο ηνπ ρώξνπ
εξγαζίαο, ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, εμαίξεζε απνηεινχλ αξθεηά
καζήκαηα ησλ ρνιψλ Τγείαο (ηαηξηθή, νδνληηαηξηθή, θιπ) θαη νξηζκέλα καζήκαηα
παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Felder and Brent (2003) πνπ πξνηείλνπλ έλα πιαίζην
ελαξκφληζεο ησλ καζεκάησλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ κε ηα θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο ηνπ
θνξέα ΑΒΔΣ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, έλα κάζεκα πνπ επηδηψθεη ζπγθεθξηκέλνπο
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ζηφρνπο, νπζηαζηηθά ζέηεη ηνλ δηδάζθνληα κπξνζηά ζε κηα ηξηκεξή πξνζπάζεηα. Οη
ηξεηο ηνκείο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, πεξηιακβάλνπλ:
1. ζρεδίαζε ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ (νξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο

θαη νξηζκφο κεηξήζηκσλ ζηφρσλ)
2. δηδαζθαιία (επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
λα παξνπζηαζηεί ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ην νπνίν ζα δηεπθνιχλεη ηα
επηηεχγκαηα ησλ θνηηεηψλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί)
3. αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε (επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ην εάλ θαη πφζν θαιά επηηεχρζεθαλ
νη ζηφρνη θαζψο επίζεο θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ).
Σν παξαπάλσ πιαίζην, νπζηαζηηθά παξαπέκπεη ζην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο
„επνηθνδνκεηηθήο επζπγξάκκηζεο‟, φπσο έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ Biggs ην 2003 (Biggs,
2003a, b). Οη ηξεηο ζπληζηψζεο (καζεζηαθνί ζηφρνη, δηδαζθαιία, αμηνιφγεζε) πνπ
πξνηείλεη ν Biggs, παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 5.4.
Σαμηλνκία
ηνπ Bloom
ηόρνη
δηδάζθνληα

Μαζεζηαθά
απνηειέζκαηα

Μαζεζηαθνί ζηόρνη
Σερληθέο
αμηνιόγεζεο
ζηελ ηάμε

Γηδαθηηθή
ηερλνινγία
Γηαιέμεηο

Δξγαζηήξηα

Φνηηεηέο

Γηδαζθαιία

Δλεξγεηηθή &
ζπλεξγαηηθή
κάζεζε
Άιιεο
ηερληθέο

Αμηνιόγεζε

Μάζεζε
βαζηζκέλε
ζην
πξόβιεκα

Σεζη

Δξεπλεο
Άιινη
ηξόπνη

ρήκα 5.4 πληζηψζεο „επνηθνδνκεηηθήο επζπγξάκκηζεο‟ ζηε ζρεδίαζε καζήκαηνο θαηά
Biggs (Biggs, 2003a,b. Πεγή γηα ζρήκα: Felder and Brent, 2003).

χκθσλα κε ην επξχηαηα απνδεθηφ κνληέιν ηεο „επνηθνδνκεηηθήο επζπγξάκκηζεο‟, νη
ηξεηο πξναλαθεξφκελνη αιιειεπηδξψληεο παξάγνληεο ζην ηδαληθφ επίπεδν ζα πξέπεη
λα είλαη „επζπγξακκηζκέλνη‟, σο ηζφηηκνη εηαίξνη ζην ηξίπηπρν ζρεδίαζεο καζεκάησλ.
ην πιαίζην απηφ, ε πξνηεηλφκελε επαλαζρεδίαζε νπζηαζηηθά αθνινπζεί ην
ηξίπηπρν: καζεζηαθνί ζηφρνη - δηδαζθαιία - αμηνιφγεζε, φπσο νη ηξεηο παξάγνληεο
έρνπλ πξνηαζεί ζην πξναλαθεξφκελν κνληέιν. Δηδηθφηεξα ζηελ πξνηεηλφκελε
πινπνίεζε, νη Φάζεηο 1, 2 θαη 3 πνπ αθνξνχλ αληίζηνηρα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο
ηξεηο παξάγνληεο, έρνπλ πιαηζησζεί κε επηπιένλ θάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία
αλαηξνθνδφηεζεο - feedback (Φάζε 4), σο κηα δηαθξηηή θάζε, θαζψο θαη ηε
δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο επαλαζρεδίαζεο (Φάζε 5). Δπηπιένλ, ε Φάζε 0 αθνξά ην
πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην γηα ηελ επαλαζρεδίαζε ηνπ καζήκαηνο, ε νπνία δελ θξίλεηαη
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σο ππνρξεσηηθή εάλ ν δηδάζθσλ έρεη ήδε ζρεδηάζεη ην κάζεκά ηνπ ζηελ θαηεχζπλζε
ελίζρπζεο ηθαλνηήησλ. Ζ εηθνλνγξαθεκέλε αλαπαξάζηαζε ηεο επαλαζρεδίαζεο
καζήκαηνο κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ ελίζρπζε θαη εθηίκεζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ,
παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 5.5.
Αλ θαη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο θαίλεηαη λα έρεη ζεηξηαθή κνξθή, εληνχηνηο απηή
κπνξεί λα παξαθακθζεί. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη λαη κελ πξψηα ζρεδηάδεηαη ε
Φάζε 1 θαη κεηά ε Φάζε 2, αιιά απηφ δελ απαγνξεχεη ηε κεηάβαζε απφ ηε Φάζε 2
πίζσ ζηε Φάζε 1 φηαλ απηφ ρξεηαζηεί.
πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, ε πινπνίεζε πνπ πξνηείλεηαη
κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηνπο δηεπξπκέλνπο ζηφρνπο ελφο καζήκαηνο ζηελ θαηεχζπλζε
ηεο ελίζρπζεο αθελφο ηνπ γλσζηαθνχ επηπέδνπ θαη αθεηέξνπ ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ.
Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ πινπνίεζε πνπ εθαξκφζηεθε ζε πηινηηθφ επίπεδν γηα
ηξία ζπλερφκελα αθαδεκατθά έηε (2008-09, 2009-10, 2010-11) ζην κάζεκα εαξηλνχ
εμακήλνπ „Σπζηήκαηα Υπνζηήξημεο Απνθάζεσλ‟ πνπ παξαθνινπζνχλ θνηηεηέο
Πνιπηερλείνπ. Σν κάζεκα εθαξκνγήο είλαη ππνρξεσηηθφ, 6νπ εμακήλνπ απφ ηα 10
εμάκελα θνίηεζεο, ζην νπνίν πξνβιέπνληαη 2 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο εξγαζηήξην
αλά εβδνκάδα. Πξφθεηηαη γηα κάζεκα πνπ αληιεί απφ ηελ επηζηήκε ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ηελ επηζηήκε απνθάζεσλ, θαη αθνξά ζπζηήκαηα πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηνλ απνθαζίδνληα ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο. Γεληθφηεξνο ζηφρνο ηνπ
καζήκαηνο είλαη νη θνηηεηέο λα δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ ζπζηεκάησλ
(πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ, εκπείξσλ
ζπζηεκάησλ, θιπ) έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ ηηο δηνηθεηηθέο αλάγθεο πνπ απηά
θαιχπηνπλ θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ πξφθεηηαη γηα κάζεκα εθκάζεζεο κηαο γιψζζαο
πξνγξακκαηηζκνχ ή βάζεσλ δεδνκέλσλ ή επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, θιπ, αληηθείκελα
πνπ θαιχπηνληαη ζηα πξψηα εμάκελα θνίηεζεο απφ άιια καζήκαηα. Δληνχηνηο, ην
κάζεκα αμηνπνηεί ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ θνηηεηψλ θαη αλαδεηθλχεη ηε
ζπλεηζθνξά ησλ επηζηεκψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ απνθάζεσλ ζηελ πινπνίεζε
θαη εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ (πιεξνθνξηαθψλ) ζπζηεκάησλ.
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επαλαζρεδίαζεο ην κάζεκα πξνζθέξζεθε
κε δχν κνξθέο ηα ηξία έηε εθαξκνγήο: (α) πηινηηθή κνξθή (νκάδα κειέηεο) θαη (β)
παξαδνζηαθή κνξθή (νκάδα ειέγρνπ). Ζ επαλαζρεδίαζε αθνξά ην 2σξν κάζεκα ηεο
ζεσξίαο. Γειαδή, ην 2σξν κάζεκα ηεο ζεσξίαο πξαγκαηνπνηείην θάζε βδνκάδα ηφζν
κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή (ρσξίο θακία αιιαγή) φζν θαη κε ηελ πηινηηθή κνξθή,
φπσο αλαιχεηαη ζην παξφλ θεθάιαην, ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ θαη ζην άξζξν
Krassadaki and Matsatsinis (2012).
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ΦΑΗ 0
ΧΕΔΙΑΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΕ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ/ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ

Τλοποίθςθ

ΦΑΗ 1
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ ΣΟΧΟΙ & ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ/ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ)

ΦΑΗ 2
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Τποχρεωτικά μζτρα
Μζτρθςθ
επίδοςθσ

ΦΑΗ 3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

υμπλθρωματικά μζτρα
Ενίςχυςθ ικανοτιτων
μζςω Ετερο-αξιολόγθςθσ

Μζτρθςθ βελτίωςθσ
ικανοτιτων

Άλλα μζτρα

ΦΑΗ 4
ΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟΣΗΗ (από/για) ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ

υμπλθρωματικά μζτρα

Τποχρεωτικά μζτρα
Ατομικι ανατροφοδότθςθ
φοιτθτϊν

Εκτίμθςθ ικανοποίθςθσ
φοιτθτϊν

Εκτίμθςθ προτιμιςεων
Εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν

Άλλα μζτρα

ΦΑΗ 5
ΕΛΕΓΧΟ

ρήκα 5.5 Σν γεληθφ πιαίζην εθαξκνγήο γηα ηελ ελίζρπζε θαη εθηίκεζε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ

Δηδηθφηεξα, ε Φάζε 1 αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ δηεπξπκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ απφ
ηελ πιεπξά ηνπ δηδάζθνληα θαη αληίζηνηρα ησλ δηεπξπκέλσλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηψλ, σο απνδεθηψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ
Φάζε 2 αθνξά ηε δηδαζθαιία θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ απηή ζα ζρεδηαζηεί γηα λα
αληαπνθξηζεί ζηνπο δηεπξπκέλνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. Ζ Φάζε 3 ηεο
αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηηο ππνρξεσηηθέο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο γηα ηε κέηξεζε
ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ
ηνπο. Δπηπιένλ, σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν ελίζρπζεο ησλ γλψζεσλ θαη γεληθψλ
ηθαλνηήησλ πξνηείλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο εηεξναμηνιφγεζεο, ελψ θάζε δηδάζθσλ
κπνξεί λα εθαξκφδεη έλα ζχλνιν κέηξσλ πνπ ζην κνληέιν δηαηππψλνληαη σο „άιια
κέηξα‟. ηα „άιια κέηξα‟ εκείο εληάμακε κηα ζεηξά ελέξγεηεο επηκνξθσηηθήοδηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (formative assessment) εληφο θαη εθηφο αίζνπζαο
δηδαζθαιίαο, φπσο:
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ζχληνκεο (10ιεπηεο) νκαδηθέο αζθήζεηο γηα επίιπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
καζήκαηνο
αζθήζεηο ζε ςεθηαθή κνξθή ζε ζχζηεκα ηειεθπαίδεπζεο, ηηο νπνίεο ν
θνηηεηήο εθπνλεί κφλνο ηνπ ιακβάλνληαο ζην ηέινο ηε βαζκνινγία πνπ
επηηπγράλεη θαζψο θαη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο
αηνκηθέο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο
πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο-νκηιίεο ζηελ νινκέιεηα
απάληεζε ζε εξσηήζεηο θαη ζπκκεηνρή ζε ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
καζήκαηνο.

Ζ Φάζε 4 ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πξνβιέπεη σο ππνρξεσηηθά κέηξα ηελ αηνκηθή
αλαηξνθνδφηεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο ελψ
ζπκπιεξσκαηηθά πξνηείλεηαη ε εθηίκεζε ηεο πξνηίκεζεο ησλ θνηηεηψλ ζηηο
εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδεη ν δηδάζθσλ. Σα „άιια κέηξα‟ έρνπλ
πξνβιεθζεί γηα ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο δηδάζθσλ εθαξκφζεη ζπκπιεξσκαηηθά θάζε
άιιε ελέξγεηα ή δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο. Σέινο ε Φάζε 5 αθνξά ην κεραληζκφ
ειέγρνπ ηεο επηηπρίαο ηεο ζρεδίαζεο ηνπ καζήκαηνο.
πσο πξνθχπηεη, κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο ηεο 3εο θαη 4εο Φάζεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί
σο ππνρξεσηηθέο γηαηί έρνπλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ζηελ πξνηεηλφκελε ζρεδίαζε.
Ο ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο πεγάδεη απφ ηνπο δηεπξπκέλνπο ζηφρνπο ηνπ
καζήκαηνο πνπ επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε/βειηίσζε/εθηίκεζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ
ησλ θνηηεηψλ. Δηδηθφηεξα, σο ππνρξεσηηθέο ραξαθηεξίδνληαη θαη‟ αξρήλ (θάζε
Αμηνιφγεζεο) νη ελέξγεηεο πνπ απνηηκνχλ: (α) ηηο γλψζεηο ζπλ ηηο πξαθηηθέο
ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο πνπ είλαη ζπλαθείο κε ην κάζεκα θαη (β) ηηο γεληθέο
ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ. Δπηπιένλ, σο ππνρξεσηηθέο ραξαθηεξίδνληαη
δχν ελέξγεηεο αλαηξνθνδφηεζεο, απφ ηηο νπνίεο ε κηα έρεη σο απνδέθηεο ηνπο
θνηηεηέο (αηνκηθή αλαηξνθνδφηεζε) θαη ε άιιε έρεη σο απνδέθηε ηνλ δηδάζθνληα
(κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο). Ζ αηνκηθή αλαηξνθνδφηεζε πξνηείλεηαη δηφηη φπσο έρεη
απνδεηρζεί απφ ζεηξά εξεπλψλ (ελδεηθηηθά, Price et al. 2011), ε πνηφηεηά ηεο
ζπλδέεηαη νπζηαζηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο, θαη ζηελ παξνχζα πξνζπάζεηα
αμηνπνηείηαη γηα ηελ ηαπηφρξνλε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ. Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε εθηίκεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
θνηηεηψλ, σο απνδεθηψλ ηεο λέαο ζρεδίαζεο ηνπ καζήκαηνο, σο κηα πεγή
αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ δηδάζθνληα.
Αληηπαξαβάιινληαο ην πξνηεηλφκελν γεληθφ πιαίζην εθαξκνγήο κε ηε ζρεδίαζε ελφο
παξαδνζηαθά πξνζθεξφκελνπ καζήκαηνο, πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζπλνπηηθά
ζρφιηα:



Οη δηδάζθνληεο δηαηππψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο
αιιά δελ δηαηππψλνπλ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο.
Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο θνηηεηέο δελ πξνζδηνξίδνληαη θαη δελ
πεξηγξάθνληαη απφ ην παλεπηζηήκην, ηκήκα, δηδάζθνληα, θιπ.
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Ζ ζπλήζεο εθπαηδεπηηθή ηερληθή είλαη ε δηάιεμε ή φπσο ζεσξεηηθνί ηεο
εθπαίδεπζεο πεξηγξάθνπλ: „απφ έδξαο δηδαζθαιία‟, κνλφινγνο, θιπ.
Ζ αμηνιφγεζε αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ εμέηαζε ησλ θνηηεηψλ ζην
πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο εθφζνλ
θαιιηεξγνχληαη (αζξνηζηηθνχ ηχπνπ αμηνιφγεζε).
Ζ επηκνξθσηηθή αμηνιφγεζε εθαξκφδεηαη ειάρηζηα ή θαζφινπ (αμηνιφγεζε
πνπ ζπλήζσο δελ απνδίδεη βαζκφ ή αμηνιφγεζε πνπ εληζρχεη ηε κάζεζε).
Ζ αλαηξνθνδφηεζε δελ εθαξκφδεηαη, φηαλ θπξίαξρε ινγηθή αμηνιφγεζεο
είλαη ε εμέηαζε ή δηαθνξεηηθά ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη κηα ππνηηκεκέλε
δηαδηθαζία.
Ζ αηνκηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ, εάλ εθαξκφδεηαη,
είλαη ζπλνπηηθή θαη κεηξίσο ππνζηεξηθηηθή ηεο κάζεζεο.
Φάζε 0 – Πξνθαηαξθηηθή Φάζε επαλαζρεδίαζεο καζήκαηνο κε
πξνζαλαηνιηζκφ ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ

5.3

Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε απνηειεί έλα πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην, ε νπνία ελδέρεηαη λα κελ
απαηηείηαη γηα ήδε ζρεδηαζκέλα καζήκαηα ζηε βάζε ηθαλνηήησλ. Ζ θάζε απηή
αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξνεηνηκαζίαο ηνπ δηδάζθνληα θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ επαλαζρεδίαζε. Δηδηθφηεξα, θάζε επαλαζρεδίαζε καζήκαηνο
έμσ απφ ην παξαδνζηαθφ πξφηππν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζεκαηνδνηεί κηα ζεηξά
αιιαγψλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εγγπψληαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ
(εθ ησλ ζεκειησηψλ ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ν
Bruner, 1961). Γειαδή, ε κεηάβαζε απφ ην παξαδνζηαθφ πξφηππν δηδαζθαιίαο θαη
κάζεζεο πνπ ζέιεη ην θνηηεηή παζεηηθφ αθξναηή ζην ελεξγφ πξφηππν, πξνυπνζέηεη
νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο.
Δπνκέλσο, ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ, λα κειεηεζνχλ θαη λα
ζρεδηαζζνχλ ηα παξαθάησ:








Οη δηεπξπκέλνη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ δηδάζθνληα θαη ηα αληίζηνηρα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο θνηηεηέο.
Ζ κέζνδνο κάζεζεο θαη νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο.
Σα πιηθά ηνπ καζήκαηνο.
Ζ απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή.
Ζ αμηνιφγεζε (αζξνηζηηθή ή/θαη επηκνξθσηηθή, ππνρξεσηηθή ή κε, άκεζε ή
έκκεζε) θαη ηα ζρεηηθά πιηθά αμηνιφγεζεο.
Οη ηξφπνη αλαηξνθνδφηεζεο ησλ θνηηεηψλ απφ ηνλ δηδάζθνληα θαζψο θαη νη
ηξφπνη αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ δηδάζθνληα απφ ηνπο θνηηεηέο.
Ο ηξφπνο ειέγρνπ κηαο επηηπρεκέλεο επαλαζρεδίαζεο.

πλήζσο ε θάζε απηή απαηηεί ρξφλν αιιά θαη εθπαηδεπηηθή επάξθεηα εθ κέξνπο ηνπ
δηδάζθνληα. ε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ή/θαη ρψξεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ζρεηηθή
δξαζηεξηφηεηα θαη έρνπλ ζέζεη δηεπξπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ζπρλά ππάξρεη
ππνζηήξημε ησλ δηδαζθφλησλ είηε απφ δεκφζηνπο θνξείο ή απφ εμεηδηθεπκέλνπο
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ζπλαδέιθνπο ηνπο ή αθφκα απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. ηελ
πεξίπησζε πνπ ε παξαπάλσ πξνυπφζεζε δελ ππάξρεη, ε πξνζπάζεηα ηνπ δηδάζθνληα
είλαη κεγαιχηεξε θαη ρξνλνβφξα.
ηελ πεξίπησζή καο ε ζπγθεθξηκέλε θάζε καο απαζρφιεζε έλα έηνο θαη
ζπγθεθξηκέλα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-08. Ζ εθαξκνγή ηεο πεηξακαηηθήο ζρεδίαζεο
ηνπ καζήκαηνο-πηιφηνπ πινπνηήζεθε ηξία αθαδεκατθά έηε, 2008-09, 2009-10 θαη
2010-11.
5.4

Φάζε 1 – Οξηζκφο καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.
Δπηινγή γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ

„Η κεηαηόπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ηηο εθξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε είζνδνο ησλ καζεζηαθώλ
απνηειεζκάησλ έρεη νδεγήζεη ζηελ πηνζέηεζε πνιιώλ, λέσλ θαη δηαθνξεηηθώλ εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγηώλ
πξνζδηνξηζκνύ ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ, αλάπηπμεο ηεο δηδαθηέαο ύιεο θαη πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάησλ‟. Α. Αζαλαζνύιε (2011).

Δίλαη γλσζηφ φηη ζηνπο νδεγνχο ζπνπδψλ ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ ζπλεζίδεηαη
λα πεξηιακβάλνληαη νη γεληθά δηαηππσκέλνη ζθνπνί θάζε ζρνιήο/ηκήκαηνο θαζψο θαη
λα πεξηιακβάλεηαη ε χιε θάζε καζήκαηνο (πεξηερφκελν καζήκαηνο), ην νπνίν
νπζηαζηηθά δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηε λέα δηαηχπσζε. ηελ παξαδνζηαθή
δηαηχπσζε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα δελ είλαη νξαηά ζηνπο απνδέθηεο ηεο
εθπαίδεπζεο. Δπνκέλσο, ε απνθσδηθνπνίεζε, σο κηα δηαδηθαζία εμσηεξίθεπζεο ησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, είλαη ην θχξην αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο.
Παξφια απηά, ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αλαδεηθλχεη φηη ε επαλαζρεδίαζε
καζεκάησλ βαζίδεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ
επξχηεξα ηεζεί, κέζσ κηαο γεληθφηεξεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε επίπεδν ρψξαο ή
παλεπηζηεκίνπ, φπσο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Απζηξαιίαο
θαη ησλ ΖΠΑ ή έρνπλ πξνθχςεη εζσηεξηθά απφ ηα ίδηα ηα Ηδξχκαηα. Οξηζκέλα
παξαδείγκαηα παξνπζηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην 4.
ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πνπ εμεηάδεηαη δελ πθίζηαηαη ηέηνην πιαίζην, νπφηε ν
θαζνξηζκφο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ απνηειεί έλα
πξφβιεκα πνπ απαζρφιεζε ηελ εξεπλήηξηα ζηα πιαίζηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο,
δειαδή ζην επίπεδν ηνπ καζήκαηνο εθαξκνγήο. Γηα ην ιφγν απηφ αμηνπνηείηαη ην
κνληέιν παξνρήο καζήκαηνο ησλ Bennett et al. (2000), φπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ
Παξάγξαθν 5.2, γηα ηελ αλάιπζε ελφο καζήκαηνο ζηα ζπζηαηηθά ηνπ. πγθεθξηκέλα,
πξνηείλεηαη ε αλάιπζε ελφο καζήκαηνο ζε ηξία ζπζηαηηθά αληί ησλ πέληε ηνπ
κνληέινπ, σο εμήο:
1. πζηαηηθφ α’: αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο (disciplinary content),
δειαδή ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Γειαδή, αθνξά δηαηππψζεηο, γηα
παξάδεηγκα, ηνπ ηχπνπ: νη θνηηεηέο ζα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα
επεμήγεζεο…, εθαξκνγήο…, ππνινγηζκνύ…, πξνζδηνξηζκνύ…, θιπ.
2. πζηαηηθφ β’: αθνξά ηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα απνθηεζνχλ, νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο (disciplinary skills). Γειαδή,
116

Κεθάιαην 5 Γεληθφ πιαίζην ελίζρπζεο θαη εθηίκεζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ / δεμηνηήησλ

αθνξά δηαηππψζεηο, γηα παξάδεηγκα, ηνπ ηχπνπ: νη θνηηεηέο ζα απνθηήζνπλ
ηελ ηθαλόηεηα ζρεδίαζεο …, ειέγρνπ …, ρξήζεο…, θιπ. Πξαθηηθά ην
ζπγθεθξηκέλν ζπζηαηηθφ πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εμάζθεζεο ηνπ θνηηεηή, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην
εξγαζηήξην, ζηελ θιηληθή, θιπ.
3. πζηαηηθφ γ’: αθνξά ηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο34 ή γεληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα
εληζρπζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο (generic skills). Πξφθεηηαη γηα
δηαηππψζεηο ηνπ ηχπνπ: νη θνηηεηέο ζα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα εξγαζίαο ζε
νκάδα, επηθνηλσλίαο – γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θιπ.
Ζ πξφηαζε απηή (αλάιπζε ζε ηξία ζπζηαηηθά), απνηειεί κηα πξνζαξκνγή ηνπ
κνληέινπ πεξηγξαθήο ελφο καζήκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο Bennett et al. (2000) ζηα
ηζρχνληα ζηελ Διιάδα, φπνπ ηα ζπζηαηηθά „Δπίγλσζε/γλώζε ρώξνπ εξγαζίαο
(workplace awareness)‟ θαη „Δμάζθεζε ζε ρώξν εξγαζίαο (workplace experience)‟
ζπλήζσο δελ ππάξρνπλ εθηφο ιίγσλ εμαηξέζεσλ. Δληνχηνηο, θαη ζ‟ απηέο ηηο
κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο, ην κνληέιν πνπ πξνηείλεηαη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί.
Δπηπιένλ, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ έρεη νξίζεη ην παλεπηζηήκην, ην ηκήκα ή
ζρνιή πεξηγξάθνπλ γεληθά ηα πξνζδνθψκελα ηεο θνίηεζεο, ζηα νπνία ζα πξέπεη λα
πξνζαξκφζεη ην κάζεκά ηνπ ν δηδάζθσλ. Σν δήηεκα απηφ αλαιχεηαη κέζσ έλνο
παξαδείγκαηνο ζηελ επφκελε παξάγξαθν (Παξάγξαθνο 5.4.1). Οζνλ αθνξά ην
εηδηθφηεξν δήηεκα ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηα
πξναλαθεξφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ν δηδάζθσλ ελδέρεηαη λα επηθεληξψζεη
ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζε έλα ππνζχλνιν απηψλ βαζηδφκελνο ζε κηα ζεηξά θξηηεξίσλ. Σα
θξηηήξηα ζηα νπνία κπνξεί λα βαζηζηεί ν δηδάζθσλ, είλαη:







Ζ πξνζσπηθή παξαηήξεζε ηνπ δηδάζθνληα ζε ζρέζε κε ην έιιεηκκα γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ.
Ζ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, ε νπνία αλαδεηθλχεη ζπγθεθξηκέλεο γεληθέο
ηθαλφηεηεο σο αλαγθαίεο αλά ηνκέα θνίηεζεο (πρ γηα κεραληθνχο).
Έξεπλεο απνθνίησλ γηα ην επίπεδν γεληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ.
Έξεπλεο εξγνδνηψλ γηα ην επίπεδν γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ απνθνίησλ ζε
ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Έξεπλεο απνθνίησλ ηνπ γξαθείνπ ζηαδηνδξνκίαο γηα ηνπο ηνκείο
απαζρφιεζήο ηνπο.
Άιιεο πεγέο θαη έξεπλεο γηα ηα ειιείκκαηα γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ.

34

εκεηψλεηαη φηη ζηα πιαίζηα ελφο καζήκαηνο δελ είλαη εθηθηφ λα εληζρπζνχλ πνιιέο γεληθέο
ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο αιιά ε πξνζπάζεηα ηνπ δηδάζθνληα ζα πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζε θάπνηεο απφ
απηέο.
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Δπθαηξίεο αλάπηπμεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε πξαθηηθέο πνπ
κπνξεί λα εθαξκφζεη ν δηδάζθσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.

εκεηψλεηαη, φηη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία δίδεη ηελ επρέξεηα ζην δηδάζθνληα λα
απνθηήζεη κηα νινθιεξσκέλε άπνςε, λα επηιέμεη θαη ηειηθά λα ελζσκαηψζεη ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπ ζπγθεθξηκέλεο γεληθέο ηθαλφηεηεο σο ην γ΄ζπζηαηηθφ ηνπ καζήκαηνο.
Οπζηαζηηθά, δειαδή, ηα παξαπάλσ θξηηήξηα απνηεινχλ έλα πιαίζην ηεθκεξίσζεο ηνπ
αξρηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, νη νπνίεο
είλαη πηζαλφ λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάζε ηκήκα ή παλεπηζηήκην. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα απνηειεί ην University of Nottingham, φπνπ ην Σκήκα Βηνινγίαο
εζηηάδεη ζηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ελψ ην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ζηηο δεμηφηεηεο
επηθνηλσλίαο θαη εξγαζίαο ζε νκάδα (Chapple et al., 2000).
5.4.1

Δθαξκνγή Φάζεο 1

ηα πιαίζηα ηεο Φάζεο 1 ζα πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ νη καζεζηαθνί ζηφρνη θαη ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ πξνζδνθάηαη φηη ην επαλαζρεδηαδφκελν κάζεκα ζα
πξνζθέξεη, αλ θαη ν έιεγρνο εάλ πξάγκαηη ηζρχνπλ απηέο νη δηαηππψζεηο απνηειεί έλα
δήηεκα ππφ δηεξεχλεζε. Λφγσ απνπζίαο ελφο πιαηζίνπ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ,
δαλεηδφκαζηε απηά πνπ έρεη νξίζεη ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο κεραληθψλ ΑΒΔΣ ζηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θη έρνπλ ήδε παξνπζηαζηεί ζηελ Παξάγξαθν 4.5. Έηζη, εάλ ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζπκπίπηνπλ κε απηά πνπ έρεη νξίζεη ν θνξέαο ΑΒΔΣ, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 5.1, ηφηε νη γεληθέο απηέο δηαηππψζεηο ζα πξέπεη λα
ζπζρεηηζηνχλ κε ηα καζήκαηα. Γειαδή, θάζε κάζεκα πνπ έρεη κηα ζαθή
δηαθνξνπνίεζε απφ θάζε άιιν, νθείιεη λα δείμεη πψο ζπκβάιιεη ζηα ζπγθεθξηκέλα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα.
Δηδηθφηεξα, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φπνπ πηνζεηείηαη ε πξφηαζε
ΑΒΔΣ, ε αληηζηνίρηζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κε ηα ζπζηαηηθά ησλ
καζεκάησλ θαίλεηαη ζηε 3ε ζηήιε ηνπ Πίλαθα 5.1. Ζ αληηζηνίρηζε είλαη κηα εξγαζία
πνπ αλαιάκβάλεηαη απφ ην ηκήκα/ζρνιή θαη ζηελ παξνχζα θάζε αλαιήθζεθε απφ
ηελ εξεπλήηξηα. Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη γηα
νπνηαδήπνηε άιιε δηαηχπσζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.
χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ
αληηζηνίρηζε πνπ πξνηείλεηαη, ε εθαξκνγή γλώζεσλ καζεκαηηθώλ θιπ (3a) ζπλδέεηαη
κε ην α‟ ζπζηαηηθφ (πεξηερφκελν καζήκαηνο ή disciplinary content - DC). Ζ ζρεδίαζε
θαη πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ θιπ (3b) ζπλδέεηαη κε ην β‟ ζπζηαηηθφ (πξαθηηθέο
δεμηφηεηεο ή disciplinary skills - DS), ελψ θάπνηα απφ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
κπνξεί λα ζπλδεζνχλ κε πάλσ απφ έλα ζπζηαηηθά, φπσο ην 3c. Ζ πξφηαζε απηή
ζηεξίδεηαη ζην φηη ε ζρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο / αληηθεηκέλνπ / δηαδηθαζίαο (3c)
πξνυπνζέηεη ζεσξεηηθέο επηζηεκνληθέο γλψζεηο ή/θαη πξαθηηθέο / επαγγεικαηηθέο
δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κάζεκα ή/θαη γεληθέο ηθαλφηεηεο / δεμηφηεηεο.
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Πίλαθαο 5.1 Μαζ. απνηειέζκαηα απφ ΑΒΔΣ θαη αληηζηνίρηζε κε ζπζηαηηθά καζήκαηνο
Κσδηθφο
ABET

Πεξηγξαθή καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ
απφ ΑΒΔΣ

πζηαηηθά καζήκαηνο

3a

Δθαξκνγή γλψζεσλ καζεκαηηθψλ,
επηζηεκψλ, κεραληθψλ

DC

3b

ρεδίαζε θαη πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ,
αλάιπζε θαη παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ

DS

3c

ρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο, ελφο
αληηθεηκέλνπ, κηαο δηαδηθαζίαο

DC, DS, GS

3d

Λεηηνπξγία ζε (δηεπηζηεκνληθέο) νκάδεο

GS

3e

Οξηζκφο, κνξθνπνίεζε, επίιπζε
πξνβιεκάησλ κεραληθψλ

DC, DS, GS

3f

Καηαλφεζε επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
επζχλεο

DC, GS

3g

Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία

GS

3h

Καηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ιχζεσλ πνπ
νη κεραληθνί πξνηείλνπλ ζην παγθφζκην
ή/θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ

DC, GS

3i, 3j

Αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηα
κάζεζεο δηα βίνπ. Γλψζε ζχγρξνλσλ
δεηεκάησλ

GS

3k

Υξήζε ζχγρξνλσλ ηερληθψλ, δεμηνηήησλ
θαη εξγαιείσλ κεραληθψλ

DS

(α’:DC, β’:DS, γ’:GS)

Όπνπ DC-disciplinary content ή πεξηερόκελν καζήκαηνο, DS-disciplinary skills ή πξαθηηθέο
δεμηόηεηεο καζήκαηνο, GS-generic skills ή γεληθέο ηθαλόηεηεο/δεμηόηεηεο

Δηδηθφηεξα, ε πξφηαζή καο πξνβιέπεη κέζσ ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ
ΑΒΔΣ ηηο παξαθάησ επηά γεληθέο ηθαλνηήηεο/δεμηφηεηεο: (3c) ζρεδίαζε, (3d) εξγαζία
ζε νκάδα, (3e) επίιπζε πξνβιεκάησλ, (3f) επαγγεικαηηθή-εζηθή επζχλε, (3g)
επηθνηλσλία, (3h) θαηαλφεζε επίδξαζεο ιχζεσλ πνπ πξνηείλεη έλαο κεραληθφο θαη (3i
& 3j) δηα βίνπ κάζεζε θαη γλψζε ζχγρξνλσλ δεηεκάησλ.
Τπελζπκίδεηαη φηη ε αλάιπζε ελφο καζήκαηνο ζηα ζπζηαηηθά πνπ ην ζπλζέηνπλ, έρεη
πεξηνξηζηεί ζηα εμήο: πεξηερφκελν καζήκαηνο (disciplinary content – DC), πξαθηηθέο
δεμηφηεηεο (disciplinary skills – DS) θαη γεληθέο δεμηφηεηεο (generic skills – GS). Ή
δηαθνξεηηθά νη ηθαλφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην ΑΒΔΣ δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο
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επξείεο νκάδεο: (α) ηεο επηζηήκεο πνπ ζεξαπεχεη ην κάζεκα, (β) ηηο πξαθηηθέο θαη (γ)
ηηο γεληθέο.
Πίλαθαο 5.2 Οκάδεο ηθαλνηήησλ πνπ ζεξαπεχεη έλα κάζεκα ηκήκαηνο/ζρνιήο κεραληθψλ
Δθαξκνγή γλψζεσλ καζεκαηηθψλ, επηζηεκψλ, κεραληθψλ

Ιθαλόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ
επηζηήκε πνπ ζεξαπεύεη ην
κάζεκα

ρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο, ελφο αληηθεηκέλνπ, κηαο
δηαδηθαζίαο
Οξηζκφο, κνξθνπνίεζε, επίιπζε πξνβιεκάησλ κεραληθψλ
Καηαλφεζε επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο επζχλεο
Καηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ιχζεσλ πνπ νη κεραληθνί
πξνηείλνπλ ζην παγθφζκην ή/θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ
ρεδίαζε θαη πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ, αλάιπζε θαη
παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ

Πξαθηηθέο ηθαλόηεηεο πνπ
ζεξαπεύεη ην κάζεκα

ρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο, ελφο αληηθεηκέλνπ, κηαο
δηαδηθαζίαο
Οξηζκφο, κνξθνπνίεζε, επίιπζε πξνβιεκάησλ κεραληθψλ
Υξήζε ζχγρξνλσλ ηερληθψλ, δεμηνηήησλ θαη εξγαιείσλ
κεραληθψλ
ρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο, ελφο αληηθεηκέλνπ, κηαο
δηαδηθαζίαο
Λεηηνπξγία ζε (δηεπηζηεκνληθέο) νκάδεο
Οξηζκφο, κνξθνπνίεζε, επίιπζε πξνβιεκάησλ κεραληθψλ

Γεληθέο
ηθαλόηεηεο/δεμηόηεηεο πνπ
ζεξαπεύεη ην κάζεκα

Καηαλφεζε επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο επζχλεο
Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία
Καηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ιχζεσλ πνπ νη κεραληθνί
πξνηείλνπλ ζην παγθφζκην ή/θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ
Αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηα δηα βίνπ κάζεζεο.
Γλψζε ζχγρξνλσλ δεηεκάησλ

Δπίζεο, σο κηα ππνβνεζεηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ δηδάζθνληα πξνηείλεηαη ε γεληθή
δηαηχπσζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ απηφο επηδηψθεη κέζσ ηνπ καζήκαηφο ηνπ,
φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5.6. Γειαδή, ζπλδπάδνληαο ηα ζηνηρεία απφ ηνλ Πίλαθα
5.1, ζην ζρήκα επηζεκαίλνληαη ηα ξήκαηα ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ κηα ελέξγεηα εθ
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κέξνπο ησλ θνηηεηψλ (λα επεμεγνύλ, λα πεξηγξάθνπλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα
ρξεζηκνπνηνύλ, λα αλαιύνπλ, λα ζπληάζζνπλ, λα θάλνπλ πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο,
θιπ). Γειαδή, νη γεληθέο δηαηππψζεηο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζην πξψην
επίπεδν εμεηδηθεχνληαη ζην επφκελν, ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. ην ηειεπηαίν επίπεδν
αλαθέξνληαη ηα αληηθείκελα (ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα, κέζνδνη θαη
πξαθηηθέο) πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο αλά ζπζηαηηθφ ηνπ
καζήκαηνο (αλάιπζε καζήκαηνο ζε ηξία ζπζηαηηθά).
Περιεχόμενο μακιματοσ
(disciplinary content)

Πρακτικζσ δεξιότθτεσ μακιματοσ
(disciplinary skills)

Γενικζσ δεξιότθτεσ μακιματοσ
(generic skills)

Μακθςιακά
Αποτελζςμα
τα (ΑΒΕΣ)

Εφαρμογι γνϊςεων
Μθχανικϊν (3a)
…

χεδ. & πραγμ. πειραμ. (3b)
Χριςθ ςφγχρονων εργαλείων
Μθχανικϊν (3k)
…

Λειτουργία ςε ομάδεσ (3d)
Αποτελεςματικι επικοινωνία
(3g)
…

Μακθςιακοί
τόχοι
διδάςκοντα

•Να επεξθγοφν…
•Να περιγράφουν …
•Να ςυγκρίνουν …
…

•Να χρθςιμοποιοφν λογιςμικό.
•Να αναλφουν δεδομζνα ….
…

•Να ςυντάςςουν αναφορζσ…
•Να κάνουν προφ. παρους. …

•Πλθροφοριακά υςτ.
•υςτ. Τποςτιριξθσ
Αποφάςεων
•Ζμπειρα υςτιματα
…

•UTASTAR
•MUSA
•MARKEX
…

(Τι
επιδιώκει
το Μάκθμα
ΣΥΑ; )

•Να εργάηονται ςε μικρο-ομάδα…

…

•Γραπτζσ εργαςίεσ
•Προφορικζσ παρουςιάςεισ
•Ομαδικζσ αςκιςεισ ςε 2άδεσ
…

ρήκα 5.6 Γεληθή δηαηχπσζε καζεζηαθψλ ζηφρσλ δηδάζθνληα κέζσ ηεο αλάιπζεο
καζήκαηνο ζε ηξία ζπζηαηηθά

Χζηφζν, ε πξναλαθεξφκελε ππνβνεζεηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα παξαιεηθζεί αλ ν
δηδάζθσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδέζεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ νξίδεη ην
παλεπηζηήκην κε ηα ζπζηαηηθά ηνπ καζήκαηνο. Γειαδή, ε πξναλαθεξφκελε
δηαδηθαζία δελ απαηηείηαη εάλ γηα παξάδεηγκα ν δηδάζθσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ
Πίλαθα 5.1, κπνξεί λα ζπλδέζεη:






Σε ζρεδίαζε θαη πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε
δεδνκέλσλ (θξηηήξην 3b) κε ηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη έλα
κάζεκα (DS)
Σε ζρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο, ελφο αληηθεηκέλνπ ή κηαο δηαδηθαζίαο
(θξηηήξην 3c) κε ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο (DC), ηηο πξαθηηθέο
δεμηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο (DS) θαη ηηο γεληθέο δεμηφηεηεο (GS).
θιπ

Ζ αλαιπηηθή δηαηχπσζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ δηδάζθνληα ζε επίπεδν
καζήκαηνο (εδψ κάζεκα εθαξκνγήο) θαη ε ζχλδεζε απηψλ κε ηα καζεζηαθά
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απνηειέζκαηα ζε επίπεδν ηκήκαηνο, ζρνιήο ή παλεπηζηεκίνπ (εδψ θξηηήξηα ΑΒΔΣ)
ζα κπνξνχζε ελδεηθηηθά λα είλαη σο εμήο:
Οη θνηηεηέο ζα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα:
1. Na επεμεγνύλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ,
πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ θαη Δκπείξσλ πζηεκάησλ (3a θαη
3g).
2. Να ζρεδηάδνπλ έλα πείξακα ιήςεο απφθαζεο κε πνιιαπιά θξηηήξηα γηα ηελ
επηινγή κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνηηεηέο (3b, 3d, 3e
θαη 3g).
3. Να γξάθνπλ αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο (3a θαη 3g).
4. Να ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία ινγηζκηθνχ θαη αιγνξίζκνπο γηα ηελ εθπφλεζε
ηνπ παξαπάλσ πεηξάκαηνο, σο εμήο: UTASTAR (3b θαη 3k).
5. θιπ
Γηα παξάδεηγκα, ε επεμήγεζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ αθελφο
πεξηγξάθεη γλψζε ζηελ επηζηήκε ησλ κεραληθψλ (3a) θαη αθεηέξνπ ζπκβάιιεη ζηνλ
γξαπηφ/πξνθνξηθφ ιφγν (3g) πνπ απνηειεί κηα γεληθή δεμηφηεηα. Οκνίσο, ε ζρεδίαζε
ελφο πεηξάκαηνο ζπκβάιιεη: (1) ζην θξηηήξην 3b πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απφθηεζε
πξαθηηθψλ/επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ζπλαθψλ κε ην κάζεκα, (2) ζηε ιεηηνπξγία
ζε νκάδεο (3d), ε νπνία απνηειεί κηα γεληθή δεμηφηεηα, (3) ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ κεραληθψλ (3e) πνπ απνηειεί έλα καζεζηαθφ απνηέιεζκα πνπ
ζπλδέεηαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο
θαη ηηο γεληθέο δεμηφηεηεο θαη ηέινο (4) ζηελ ελίζρπζε ηεο γεληθήο δεμηφηεηαο ηεο
επηθνηλσλίαο (3g).
Ζςτω Μακ. Αποτ.
Π τμιματοσ =
κριτιρια ΑΒΕΣ
(DC)

3a

(DS)

3b

(DC, DS,
GS)

3c

(GS)

3d

(DC, DS,
GS)

3e

(DC, GS)

3f

(GS)

3g

(DC, GS)

3h

(GS)

3i

(DS)

3k

Μάκθμα ΤΑ – Ζςτω αναλυτικι διατφπωςθ Μακθςιακϊν τόχων διδάςκοντα

Να επεξθγοφν τισ διαφορζσ μεταξφ των
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, των YA & των
Εμπείρων υςτθμάτων
Να ςχεδιάηουν ζνα πείραμα λιψθσ απόφαςθσ
με πολλαπλά κριτιρια για τθν επιλογι
μεταφορικοφ μζςου μαηί με ςυμφοιτθτζσ τουσ
Να γράφουν αναφορά των αποτελεςμάτων
του πειράματοσ
Να χρθςιμοποιοφν εργαλεία λογιςμικοφ &
αλγορίκμουσ (UTASTAR) για τθν εκπόνθςθ του
παραπάνω πειράματοσ

Αντιςτοίχιςθ
πολλϊν &
διαφορετικϊν
Μακθςιακϊν
τόχων
διδαςκόντων
προσ λίγαςυγκεκριμζνα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
τμιματοσ

κλπ

ρήκα 5.7 Αλαιπηηθή δηαηχπσζε καζεζηαθψλ ζηφρσλ δηδάζθνληα θαη ζχλδεζε κε
καζεζηαθά απνηειέκαηα ηκήκαηνο
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Έηζη, ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα δείρλνπκε ηνλ ηξφπν δηαηχπσζεο ησλ αλαιπηηθψλ
καζεζηαθψλ ζηφρσλ απφ ηνλ δηδάζθνληα, κε ρξήζε ελεξγεηηθώλ ξεκάησλ, ζχκθσλα
κε ηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom θαη κε ηελ έλλνηα ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη
θνηηεηέο. Οη πξνηάζεηο-παξαδείγκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ ζπλδξάκνπλ ζηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα (θξηηήξηα ΑΒΔΣ) κε θσδηθφ 3a, 3b, 3d, 3e, 3g, 3k. Απφ ηα
πξναλαθεξφκελα, ηα 3d (εξγαζία ζε νκάδα), 3e (επίιπζε πξνβιεκάησλ) θαη 3g
(επηθνηλσλία) αληηζηνηρνχλ ζε γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο. Έλα άιιν παξάδεηγκα
κπνξεί λα εθηείλεηαη θαη ζε άιινπο θσδηθνχο, ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε θαηά
ΑΒΔΣ. Χζηφζν, αλ νξηζηεί έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ε
ζπλδξνκή ηνπ καζήκαηνο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ζε ζρέζε κε ην πιαίζην απηφ.
Μηα νπηηθνπνηεκέλε παξνπζίαζε ηνπ παξαπάλσ παξαδείγκαηνο, θαίλεηαη ζην ρήκα
5.7.
πλήζεο ηξφπνο απνηχπσζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ δηδάζθνληα κε ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη νη πίλαθεο δχν δηαζηάζεσλ, ηεο κνξθήο ηνπ Πίλαθα
5.3. ηνπο πίλαθεο απηνχο ν δηδάζθσλ ή κηα νκάδα δηδαζθφλησλ ζπκθσλνχλ θαη σο
εθ ηνχηνπ επηθπξψλνπλ ζπλήζσο κε ην ζχκβνιν „Υ‟ ηε ζπκβνιή θάζε καζήκαηνο
ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζρνιήο ή ηνπ ηκήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα αληίζηνηρσλ πηλάθσλ, έρνπλ παξνπζηαζηεί ζην Κεθάιαην 4. ηελ
πεξίπησζή καο, ν ζπλδπαζκφο ησλ αλαιπηηθψλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ζε επίπεδν
καζήκαηνο κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε επίπεδν ηκήκαηνο/ζρνιήο θαη ν
δηαρσξηζκφο ηνπο ζηα 3 ζπζηαηηθά ηνπ καζήκαηνο, κε γλψκνλα ηελ πξφηαζε βάζεη
ηνπ Πίλαθα 5.1, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.3.
Ζ αληηζηνηρία ησλ αλαιπηηθψλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ αλά κάζεκα κε ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα είλαη κηα δηαδηθαζία ηαηξηάζκαηνο (matching) πνιιψλ θαη
δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ πξνο ιίγεο θαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, αληίζηνηρα,
φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5.7. Απηφ είλαη ινγηθφ ζην βαζκφ πνπ ηφζν ηα καζήκαηα
φζν θαη ηα επηκέξνπο αληηθείκελα ησλ καζεκάησλ πνπ απηά ζεξαπεχνπλ είλαη πνιιά
θαη δηαθνξεηηθά, ζε ζρέζε κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ ζπλήζσο είλαη
πεξηνξηζκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα. Χζηφζν, δελ ζα αλαιχζνπκε πεξηζζφηεξν ην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα αλ θαη απηφ έρεη πνιιέο επεθηάζεηο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε ζπκβνιή ελφο καζήκαηνο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα,
φπσο απηά νξίδνληαη θάζε θνξά, ηειεί ππφ αίξεζε, ζην βαζκφ πνπ απηή δελ
απνδεηθλχεηαη. Γειαδή, ε απνηχπσζε κε φξνπο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, φπσο
απηή ηνπ Πίλαθα 5.3, δελ απνδεηθλχεη ζηελ πξάμε ηελ αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ηθαλνηήησλ. Ζ απφδεημε ηεο θαηάθηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ απνηειεί
αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην „λα γξάθνπλ αλαθνξά ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο‟ απνηειεί κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο ηφζν ηεο ηθαλφηεηαο
λα ρξεζηκνπνηνχλ γλψζεηο κεραληθψλ (3a) φζν θαη ηεο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο γηα
απνηειεζκαηηθή (γξαπηή) επηθνηλσλία (3g). Οκνίσο, ν ζηφρνο „λα ζρεδηάδνπλ έλα
πείξακα… κε ζπκθνηηεηέο ηνπο‟ αλάγεη ζε αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ:
ζρεδίαζεο πεηξάκαηνο (3b), ιεηηνπξγίαο ζε νκάδα (3d), επίιπζεο πξνβιεκάησλ
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κεραληθψλ (3e) θαη απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο (3g). Με ηελ έλλνηα απηή, φπσο
εμεηδηθεχεηαη ε δηαηξηβή ζε επφκελα θεθάιαηα, επηδηψθεηαη ε απφδεημε ηεο ζπκβνιήο
ζηα ηξία ζπζηαηηθά ηνπ καζήκαηνο.
Πίλαθαο 5.3 Παξάδεηγκα ζπκβνιήο καζήκαηνο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηκήκαηνο
Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα (θσδηθνπνηεκέλα) – ζχλδεζε κε ζπζηαηηθά καζ.
3a

3b

3c

3d

3e

3f

3g

3h

3i-j

3k

(DC)

(DS)

(DC,
DS,
GS)

(GS)

(GS,
DC,
DS)

(DC)
(GS)

(GS)

(GS,
DC)

(GS)

(DS)

Μαζεζηαθνί ζηόρνη ζε επίπεδν καζήκαηνο
-λα επεμεγνχλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ησλ
πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ θαη
ησλ Δκπείξσλ πζηεκάησλ

Υ
(DC)

X
(GS)

-λα πεξηγξάθνπλ ηε δνκή ησλ
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ησλ
πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ θαη
ησλ Δκπείξσλ πζηεκάησλ

Υ
(DC)

X
(GS)

-λα ζπγθξίλνπλ ηηο αλάγθεο πνπ θαιχπηνπλ
ζε επίπεδν δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ ηα
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, ηα πζηήκαηα
Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ θαη ηα Έκπεηξα
πζηήκαηα

Υ
(DC)

-λα ζρεδηάδνπλ έλα πείξακα ιήςεο
απφθαζεο κε πνιιαπιά θξηηήξηα γηα ηελ
επηινγή κεηαθνξηθνχ κέζνπ καδί κε
ζπκθνηηεηέο ηνπο
-λα αλαιχνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ πεηξάκαηνο
φζνλ αθνξά: ηα θξηηήξηα απφθαζεο, ηα
πνζνηηθά ή πνηνηηθά θξηηήξηα, ηα αχμνληα ή
θζίλνληα θξηηήξηα, ηηο ελαιιαθηηθέο
δξάζεηο, ηηο επηδφζεηο ησλ ελαιιαθηηθψλ
δξάζεσλ ζηα θξηηήξηα

Υ
(DS)

Υ
(DC)

-λα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία ινγηζκηθνχ θαη
αιγνξίζκνπο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ
παξαπάλσ πεηξάκαηνο, σο εμήο: UTASTAR
-λα γξάθνπλ αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ πεηξάκαηνο

X
(GS)

X
(DS)

Υ
(GS)

X
(GS)

X
(GS)

Υ
(DS)

X
(DS)

Υ
(DC)

X
(GS)

- θιπ
1. Όπνπ 3a έσο 3k νη γεληθέο δηαηππώζεηο καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ζύκθσλα κε ΑΒΔΤ (βι. Πίλαθα 5.1). 2. Όπνπ, DCdisciplinary content ή πεξηερόκελν καζήκαηνο, DS-disciplinary skills ή πξαθηηθέο δεμηόηεηεο καζήκαηνο, GS-generic skills ή
γεληθέο δεμηόηεηεο καζήκαηνο. 3. Όπνπ Φ, έλδεημε ζπκβνιήο ζε ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθό απνηέιεζκα.

ηελ παξνχζα Φάζε (1) ην εξψηεκα πνπ καο απαζρνιεί αθνξά πνηεο γεληθέο
ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ζα επηδηψμεη λα εληζρχζεη ν δηδάζθσλ θαζφζνλ ην κάζεκα απφ
φηη θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 5.3 ζπκβάιεη ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο απφ απηέο (3d, 3e,
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3g). Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ην παξαθάησ πιαίζην ηεθκεξίσζεο (θξηηήξηα)
θαηαιήγνκε φηη ζα δνζεί έκθαζε ζηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο35 (γξαπηή θαη
πξνθνξηθή) θαη ηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδα36, δειαδή ζε έλα ππνζχλνιν ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ εληζρχνληαη κέζσ ηνπ καζήκαηνο. Σα θξηηήξηα πνπ
νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε απηή είλαη ηα εμήο:
1. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο Μειέηεο Απαζρόιεζεο Απνθνίησλ ηνπ Τκήκαηνο
Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο πνπ εθπφλεζε ην Γξαθείν
ηαδηνδξνκίαο ην έηνο 2003 (Γξαθείν Γηαζχλδεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, 2003), ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ φηη ην 62%
απαζρνιείηαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ην 30% ζηελ παξαγσγή.
2. Ζ πνιπεηήο πξνζσπηθή δηαπίζησζε ηεο εξεπλήηξηαο γηα ηηο αδπλακίεο ησλ
θνηηεηψλ ζην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν.
3. Οη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ ζπγθεθξηκέλεο γεληθέο
δεμηφηεηεο, σο αλαγθαίεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ,
φπσο ηελ επηθνηλσλία, ηελ εξγαζία ζε νκάδα, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, θιπ.
4. Σηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο γηα ηελ
εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηε γξαπηή θαη πξνθνξηθή επηθνηλσλία θαη ηελ
εξγαζία ζε νκάδα.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηξεηο πξνηεηλφκελεο (γξαπηή επηθνηλσλία, πξνθνξηθή
επηθνηλσλία, εξγαζία ζε νκάδα) πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο δεκνζηεπκέλεο
ιίζηεο-θαηαιφγνπο γεληθψλ δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη
θαηάινγνη απφ ην Queensland University of Technology ηεο Απζηξαιίαο (QUT
Personal Transferable Skills, 2010) θαη ην πξφηδεθη TRANSEND (TRANsferable
Skills in Engineering and their Dissemination) πνπ εθπνλήζεθε απφ ηα παλεπηζηήκηα:
Birmingham, College London, Newcastle-upon-Tyne θαη Surrey. Οη παξαπάλσ
θαηάινγνη έρνπλ παξνπζηαζηεί ζην Κεθάιαην 2. Δπίζεο, νη Venetsanopoulos (2004),
Baldwin et al. (1979), Caroll et al. (2007), Cryer (2006), Mason (2010), Patton (2008)
επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο ησλ απνθνίησλ κεραληθψλ θαη απνθνίησλ άιισλ θαηεπζχλζεσλ.
Οκνίσο, ζηηο εξγαζίεο ησλ Makrakis et al. (1998), Baldwin et al. (1979), Cryer
(2006), Mason (2010), Chadha et al. (2001) ηεθκεξηψλεηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ηεο

35

Χο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Goleman (2000), νξίδνληαη απηέο νη νπνίεο
επηηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα εθθξάδεη ζαθή θαη πεηζηηθά κελχκαηα θαη λα δηαζέηεη ελεξγεηηθή
αθξφαζε.
36

Χο ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδα, ν Goleman (2000) αλαθέξεη φηη ν εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα
είλαη ζε ζέζε λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
θαη ηαπηφρξνλα λα κπνξεί λα θαιιηεξγεί θαη λα δηαηεξεί ηε ζπλνρή ζηελ νκάδα γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.
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ηθαλφηεηαο εξγαζίαο ζε νκάδα ησλ απνθνίησλ κεραληθψλ θαη απνθνίησλ άιισλ
θαηεπζχλζεσλ.
Σα παξαπάλσ ηεθκεξηψλνπλ ην ξφιν πνπ θαινχληαη κειινληηθά λα αλαιάβνπλ νη
απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε έξεπλα, ηελ εκπεηξηθή δηαπίζησζε
γηα ηελ αδπλακία ησλ θνηηεηψλ ζην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν, ηελ αλάγθε
αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ γεληθψλ δεμηνηήησλ ησλ κεραληθψλ, ηα ζπκπεξάζκαηα
ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο θαη έξεπλαο, ηε δηαηππσκέλε άπνςε ησλ
παλεπηζηεκίσλ δηεζλψο θαη ηηο επθαηξίεο εμάζθεζεο πνπ ζπλδπάδνληαη κε ην
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. Οη παξαηεξήζεηο απηέο δηθαηνινγνχλ ηελ επηινγή ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ηξηψλ δεμηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο εθαξκνγήο. Γειαδή, ε
έκθαζε δίδεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο γεληθέο δεμηφηεηεο, αλ θαη ην κάζεκα ελδέρεηαη
λα ζπκβάιεη θαη ζε άιιεο. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ηνπιάρηζηνλ ε γξαπηή
απνηχπσζε ησλ πξνζδνθψκελσλ γηα ην κάζεκα - ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ,
πξαθηηθψλ/επαγγεικαηηθψλ θαη γεληθψλ δεμηνηήησλ, κε ηελ επηθχιαμε φηη ε
δηαδηθαζία απηή απφ κφλε ηεο δελ δηαζθαιίδεη επηηπρία. Χζηφζν, ε δηαδηθαζία απηή
δηαζθαιίδεη φηη απνκαθξπλφκαζηε απφ ην „ηη‟ δηδάζθνπκε (πεξηερφκελν) θαη
επηρεηξνχκε λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα „γηαηί‟ δηδάζθνπκε έλα αληηθείκελν,
ζχκθσλα κε ηα εξσηήκαηα πνπ έρεη δηαηππψζεη ην Educational Initiative Centre,
University of Westminster (Educational Initiative Centre, 2004).
5.5

Φάζε 2 – Γηδαζθαιία

Ζ θάζε απηή αθνξά ην πιαίζην δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ην νπνίν πξνζδνθάηαη φηη
ζα επηθέξεη ηα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. πσο νη ζεσξεηηθνί ηεο
εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιίαο ππνγξακκίδνπλ, ε παξαδνζηαθή πξαθηηθή δηδαζθαιίαο
ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν (δηαιέμεηο) δελ δηαζέηεη ηε δπλακηθή γηα λα αληηκεησπίζεη
ηνπο λένπο δηεπξπκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη απνηειέζκαηα. Αληηζέησο,
ελαιιαθηηθνί ηξφπνη κάζεζεο κε θνηηεην-θεληξηθή πξνζέγγηζε, φπσο: ε ζπλεξγαηηθή
κάζεζε (collaborative learning), ε ζπλεηαηξηζηηθή κάζεζε (cooperative learning), ε
κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζε έλα πξόβιεκα ή πξόηδεθη (problem or project-based
learning), ε ελεξγεηηθή κάζεζε (active learning), ε κάζεζε κέζσ δηδαζθαιίαο
(learning by teaching), παξέρνπλ ην πιαίζην ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ
θαη κέζσ απηήο ηελ επίηεπμε ησλ δηεπξπκέλσλ σθειεηψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία.
Γειαδή, νη κέζνδνη απηέο κεηαηξέπνπλ ην θνηηεηή απφ παζεηηθφ αθξναηή ζε ελεξγά
ζπκκεηέρνληα. Τπ‟ απηήλ ηελ έλλνηα ε ηερληθή ηεο δηάιεμεο πεξηνξίδεηαη θαη
αλαδεηνχληαη ηερληθέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχλ ην θνηηεηή, ηνλ θαζηζηνχλ ελεξγεηηθφ
κέινο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, αιιειεπηδξψληα ηφζν κε ηνλ δηδάζθνληα φζν θαη
κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Χζηφζν, θαίλεηαη φηη ρξεηάζηεθαλ πεξηζζφηεξα απφ
ηξηάληα ρξφληα θαη ηνπιάρηζηνλ δχν εθδφζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ Mosston (1981)
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη δελ ππάξρνπλ „θαιέο‟ θαη „θαθέο‟ κέζνδνη
δηδαζθαιίαο, αιιά θάζε κέζνδνο είλαη θαηάιιειε αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο πνπ
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εμππεξεηεί. χκθσλα κε ηνλ Byra (2000) απηφ αληαλαθιάηαη ζηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο
πνπ γίλνληαη πάλσ ζηηο κεζφδνπο, φπνπ ην εξψηεκα „πνηα κέζνδνο είλαη ε θαιύηεξε‟
έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην εξψηεκα „ζε ηη καο είλαη ρξήζηκε ε θάζε κέζνδνο‟. Τπ‟
απηήλ ηελ έλλνηα, ε δηεχξπλζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα θάζε
κάζεκα, ππαγνξεχεη ζηνλ δηδάζθνληα ηελ αμηνπνίεζε λέσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ
πέξα απφ ηε δηάιεμε-εηζήγεζε, ε νπνία εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζεκεξηλνχ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ απνδίδεη έκθαζε ζην πεξηερφκελν θαη κφλν.
ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο European Higher
Education Area (EHEA, 2009), γηα ηελ έκθαζε πνπ πξέπεη λα δψζνπλ νη επξσπατθέο
ρψξεο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζηηο καζεην-θεληξηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ
αλψηαηε εθπαίδεπζε. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε νη Μαηζαγγνχξαο (2007) θαη Καλάθεο
(2001) θαηαιήγνπλ φηη ε δαζθαιν-θεληξηθή δηδαζθαιία ζεσξείηαη πιένλ αλεπαξθήο
θαη αλαδεηνχληαη ιχζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο καζεην-θεληξηθήο, νκαδν-θεληξηθήο
θαη νκαδν-ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, ηεο εζσηεξηθήο δηαθνξνπνίεζεο, ηεο αλνηρηήο
κάζεζεο θαη ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο.
Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ κάζεζεο
είλαη ε κείσζε ηεο παξέκβαζεο ηνπ δηδάζθνληα θαη ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ
καζεηψλ/θνηηεηψλ. Αλ θαη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία δηαζέηεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ
δεκνζηεχζεσλ πνπ νξίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ηε καζεην-θεληξηθή κάζεζε (studentcentred learning), εκείο ζα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλεο, ελδεηθηηθά.
Οη Harden and Crosby (2000) πεξηγξάθνπλ ηηο δαζθαιν-θεληξηθέο (teacher-centred
learning) ζηξαηεγηθέο κάζεζεο σο εθείλεο πνπ ε έκθαζε δίδεηαη ζηε κεηαθνξά ηεο
γλψζεο, απφ ηνλ έκπεηξν ζηνλ αδαή, ελψ πεξηγξάθνπλ ηηο καζεην-θεληξηθέο
ζηξαηεγηθέο κάζεζεο σο εθείλεο πνπ ε έκθαζε δίδεηαη ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη
ζην „ηη θάλνπλ απηνί γηα λα κάζνπλ, παξά ηη θάλεη ν δηδάζθσλ‟. Ο νξηζκφο απηφο
απνδίδεη έκθαζε ζην ηη θάλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη.
Άιινη ζπγγξαθείο δίδνπλ επξχηεξνπο θαη πην νινθιεξσκέλνπο νξηζκνχο. Οη Lea et
al. (2003) πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ εθηελή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, θαηέιεμαλ φηη ε
θνηηεην-θεληξηθή πξνζέγγηζε, πεξηγξάθεηαη σο εμήο:








ελεξγή θαη φρη παζεηηθή κάζεζε
έκθαζε ζηε κάζεζε ζε βάζνο θαη ζηελ θαηαλφεζε
απμεκέλε επζχλε θαη ινγνδνζία απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ
απμεκέλε αίζζεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ θνηηεηή
αιιειεμάξηεζε κεηαμχ δηδάζθνληα θαη θνηηεηή
ακνηβαίνο ζεβαζκφο ζην πιαίζην ηεο ζρέζεο δηδάζθνληα-θνηηεηή
αλαηξνθνδφηεζε ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ
δηδάζθνληα φζν θαη ησλ θνηηεηψλ.
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Ο Gibbs (1995) ζηεξίδεηαη ζε παξφκνηεο ζεσξήζεηο φηαλ πεξηγξάθεη ηα καζήκαηα κε
θνηηεην-θεληξηθή πξνζέγγηζε σο εθείλα ηα νπνία δίδνπλ έκθαζε: (1) ζηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ θνηηεηή παξά ζηελ παζεηηθή ηνπ ζηάζε, (2) ζηηο πξφηεξεο
εκπεηξίεο ησλ θνηηεηψλ, (3) ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο ηθαλφηεηεο παξά ζην
πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο, θαη (4) ζηηο απνθάζεηο γηα ηε κάζεζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη
ζε δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ. Δηδηθφηεξα, νη
απνθάζεηο γηα ηε κάζεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Gibbs, αθνξνχλ „ηη ζα δηδαρζεί, πώο ζα
δηδαρζεί, πόηε ζα ζπληειεζηεί ε κάζεζε, κε πνηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηη θξηηήξηα
θαη ζηάληαξηο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, πώο ζα γίλεη ε αμηνιόγεζε θαη πνηνη ζα
ζπκκεηέρνπλ ζε απηή‟.
Χζηφζν, ε θνηηεην-θεληξηθή πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη πξσηαξρηθά κε ηελ
άπνςε γηα ηε κάζεζε πνπ απνδίδεη έκθαζε ζηε δξάζε, αλαθάιπςε θαη αλεμαξηεζία
(Carlile and Jordan, 2005). πλνπηηθά, νη O‟Neill and McMahon (2005) πεξηγξάθνπλ
ηε θνηηεην-θεληξηθή κάζεζε, σο απηή ηελ νπνία νξηζκέλνη ζεσξεηηθνί πεξηγξάθνπλ
κέζσ ηεο πξσηαξρηθήο άπνςεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, ελψ άιινη ηελ νξίδνπλ σο ηε
κάζεζε πνπ νη θνηηεηέο είλαη πην δξαζηήξηνη από ηνπο δηδάζθνληεο –ελεξγεηηθή vs
παζεηηθή κάζεζε- θαη ηέινο άιινη πεξηιακβάλνπλ ηηο δπν πξναλαθεξφκελεο
ζπληζηψζεο πξνζζέηνληαο κηα αθφκε: ηε κεηαηόπηζε ζηε ζρέζε ηζρύνο κεηαμύ
δηδαζθόλησλ θαη θνηηεηώλ.
Ζ αληηδηαζηνιή θαζεγεην-θεληξηθήο θαη θνηηεην-θεληξηθήο κάζεζεο ζηελ
θαζεκεξηλή αθαδεκατθή πξαθηηθή κεηξηάδεηαη, δηφηη φπσο νη Sparrow et al. (2000)
δηαηππψλνπλ, ε θνηηεην-θεληξηθή πξνζέγγηζε δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί πιήξσο ζε
παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν, ηνπιάρηζηνλ ζην ζέκα ηεο επηινγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ
κάζεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο. Βεβαίσο, εθηφο ηηο αηηηάζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε
ζεσξεηηθά δεηήκαηα εθαξκνγήο κηαο πιήξνπο θνηηεην-θεληξηθήο πξνζέγγηζεο
αλαθέξνληαη θαη άιιεο δπζθνιίεο ζε πξαθηηθφ επίπεδν.
Δηδηθφηεξα, ε Έθζεζε Trends 2010 ηνπ European Universities Association (Trends,
2010) επηζεκαίλεη φηη ε θνηηεην-θεληξηθή πξνζέγγηζε πξνζθξνχεη ζηελ έιιεηςε
πφξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αλαινγίαο θνηηεηψλ πξνο δηδάζθνληεο, ζε πξνβιήκαηα
πξνζαξκνγήο ησλ αηζνπζψλ-ακθηζεάηξσλ δηδαζθαιίαο γηα ηελ ππνζηήξημε εξγαζίαο
κηθξψλ νκάδσλ θνηηεηψλ θαη ζηελ έιιεηςε πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ησλ
δηδαζθφλησλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ λένπ απηνχ ξφινπ πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ.
Δπηπιένλ, ε Έθζεζε επηζεκαίλεη θαη παξάγνληεο, φπσο: ην θφξην εξγαζίαο ησλ
δηδαζθφλησλ πνπ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζηελ αθηέξσζε ρξφλνπ γηα ηε ζρεδίαζε θαη
πινπνίεζε ηεο λέαο δεκηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο, ηελ εμέιημε ησλ
δηδαζθφλησλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα ζην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη δελ
ιακβάλεη ππφςε ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, θιπ. Παξά ηα πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ
αλαθχπηνπλ, ε Έθζεζε θαηαιήγεη, φηη ηα παλεπηζηήκηα αληηιακβάλνληαη φηη
απαηηνχληαη επηπιένλ πξνζπάζεηεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο κεηάβαζεο
ζηε θνηηεην-θεληξηθή κάζεζε. χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ε θνηηεην-θεληξηθή κάζεζε
„πεξηιακβάλεη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κάζεζεο θαη ηελ
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απνζαθήληζε ηνπ ηη αλακέλεηαη λα γλσξίζνπλ θαη λα κπνξνύλ λα θάλνπλ νη πηπρηνύρνη,
αιιά θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ησλ
θνηηεηώλ‟.
ην πιαίζην απηφ ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα πηνζεηνχλ ζηξαηεγηθέο θαη κέηξα γηα
ηε κάζεζε κε επίθεληξν ηνλ θνηηεηή, θάλνληαο ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζηηο
ζεσξεηηθέο επηηαγέο ηνπ κνληέινπ ηεο θνηηεην-θεληξηθήο πξνζέγγηζεο.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξνζπάζεηα ησλ παλεπηζηεκίσλ ηεο θσηίαο ην έηνο 2008 λα
επαλαζρεδηάζνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ A‟εηψλ θνηηεηψλ ηνπο, πηνζεηψληαο
σο βαζηθφ άμνλα ηε θνηηεην-θεληξηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο θαη
ησλ κεηαβηβάζηκσλ δεμηνηήησλ, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Enhancement Themes37. ε
πξνγελέζηεξν ρξφλν, ην έηνο 2004, ην University of Glasgow (θσηία), είρε
πηνζεηήζεη ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο γηα λα εληζρχζεη ηηο θνηηεην-θεληξηθέο πξαθηηθέο
κάζεζεο, σο εμήο:






Ζ 1ε ζηξαηεγηθή αθνξνχζε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ζηε
δηαδηθαζία απφθηεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κέζσ πξαθηηθψλ εμάζθεζεο,
φπσο: αζθήζεηο ζηελ ηάμε ζε κηθξέο νκάδεο, εξγαζίεο πεδίνπ, κάζεζε κέζσ
ππνινγηζηή, θιπ.
Ζ 2ε ζηξαηεγηθή αθνξνχζε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ζην δήηεκα
„ηη θάλνπλ θαη γηαηί ην θάλνπλ‟.
Ζ 3ε ζηξαηεγηθή αθνξνχζε ηελ ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κέζσ
πξαθηηθψλ, φπσο: θξνληηζηήξηα, νκάδεο ζπδήηεζεο, θιπ.
Σέινο, ε 4ε ζηξαηεγηθή αθνξνχζε ηελ ελίζρπζε ησλ κεηαβηβάζηκσλ
δεμηνηήησλ (ζπλψλπκνο φξνο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ).

Παξαδείγκαηα θνηηεην-θεληξηθήο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, είηε κέζα ζην πιαίζην
ηεο δηάιεμεο ή έμσ απφ απηφ, πξνηείλνληαη σο ηδέεο απφ ηνπο O‟Neill and McMahon
(2005), φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.4. Οη ηδέεο απηέο αλ θαη δελ είλαη
εμαληιεηηθέο, φπσο ηζρπξίδνληαη νη εξεπλεηέο, εληνχηνηο απνηεινχλ πξνηάζεηο πξνο
ηνπο δηδάζθνληεο, είηε απηνί επηιέγνπλ ηε δηάιεμε (ζε κηα πην θαζεγεην-θεληξηθή
πξνζέγγηζε) ή ιεηηνπξγνχλ εθηφο απηήο.
Πίλαθαο 5.4 Παξαδείγκαηα θνηηεην-θεληξηθήο κάζεζεο/δηδαζθαιίαο (Ο‟Neill and
McMahon, 2005)
Δθηφο ηεο ηερληθήο ηεο δηάιεμεο

Δληφο ηεο ηερληθήο ηεο δηάιεμεο

37 Σν πξφγξακκα Enhancement Themes αθνξά ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πκβνπιίνπ Πνηφηεηαο ηεο
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο θσηίαο (Quality Assurance Agency - QAA). Σν αλαθεξφκελν έξγν
Curriculum Design for the First Year εθπνλήζεθε ην έηνο 2008. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ν
αλαγλψζηεο παξαπέκπεηαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.enhancementthemes.ac.uk ή ζηελ ηζηνζειίδα
http://eprints.gla.ac.uk/25315/1/25315.pdf (εκεξνκ. πξνζπέιαζεο 20 Ηαλ. 2012)
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Δθπφλεζε projects

Οκάδεο ζπδήηεζεο αλά δχν άηνκα

πδεηήζεηο νκάδσλ εξγαζίαο

Δπηρεηξεκαηνινγία ζε επίπεδν ηάμεο ησλ
απφςεσλ ησλ νκάδσλ ζπδήηεζεο (αλά 2)

Καζνδήγεζε θνηηεηψλ απφ ζπκθνηηεηέο ηνπο

Σπραία δεκηνπξγία νκάδσλ ζηελ ηάμε, φρη ζηε
βάζε ησλ θίισλ, γλσζηψλ, θιπ

Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή

Γηαηχπσζε απφςεσλ θνηηεηψλ κε θπθιηθφ ηξφπν
γηα λα εθθξαζηνχλ φινη

Αζθήζεηο

Δπίιπζε αζθήζεσλ

Έληππα κάζεζεο (πεξηνδηθά, εκεξνιφγηα)

χληαμε πξαθηηθψλ (πεξίιεςεο) καζήκαηνο

Μάζεζε ππνζηεξηδφκελε απφ ππνινγηζηή

Πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο θνηηεηψλ

Θέκαηα γηα κειέηε ή project

Παίμηκν ξφισλ

χληαμε άξζξσλ γηα έληππα (εθεκεξίδα)

Παξνπζίαζε πφζηεξο γηα ην κάζεκα

Φάθεινη εξγαζηψλ (portfolios)

χληαμε λνεηηθψλ ραξηψλ ζηελ ηάμε

Μηα πιήξεο ζχγθξηζε ηεο κάζεζεο πνπ θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή ζε
αληηδηαζηνιή κε ηελ θνηηεην-θεληξηθή κάζεζε, παξνπζηάδεηαη ζε άξζξν ηνπ
Educational Initiative Centre, University of Westminster (Educational Initiative
Centre, 2004) θαζψο θαη ζηνλ Πίλαθα 5.4, ζχκθσλα κε ηνλ Bennett (1976).
Πίλαθαο 5.5 Αληηπαξαβνιή δχν πξνζεγγίζεσλ κάζεζεο (Bennett, 1976)
Μάζεζε πνπ εζηηάδεη ζην θνηηεηή

Μάζεζε πνπ θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα

Γηεπηζηεκνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ρσξηζκέλν ζε ελφηεηεο

Ο θαζεγεηήο νδεγεί ηε καζεζηαθή εκπεηξία

Ο θαζεγεηήο κεηαθέξεη ηε γλψζε

Ο θνηηεηήο είλαη δξαζηήξηνο

Ο θνηηεηήο έρεη παζεηηθφ ξφιν

Οη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ
ζρεδηαζκφ

Οη θνηηεηέο δελ έρνπλ γλψκε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ
ζρεδηαζκφ

Δλζαξξχλνληαη νη νκαδνζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο

Τπάξρεη ζπλαγσληζκφο

Ζ δηδαζθαιία γίλεηαη ζε νκάδεο

Ζ δηδαζθαιία γίλεηαη ζηελ νινκέιεηα

Γίλεηαη έκθαζε ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε

Γίλεηαη έκθαζε ζηελ απνζηήζηζε

Αμηνινγείηαη ε δηαδηθαζία

Αμηνινγείηαη ην απνηέιεζκα
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5.5.1

Δθαξκνγή Φάζεο 2

ηα πιαίζηα ηεο Φάζεο 2 ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κηα πξνζέγγηζε κάζεζεο θαη
δηδαζθαιίαο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο δηεπξπκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη
απνηειέζκαηα. Γη‟ απηφ, φπσο ήδε ηεθκεξηψζεθε ζεσξεηηθά, ε απνκάθξπλζε απφ
ηελ παξαδνζηαθή κνξθή δηδαζθαιίαο, ηε δηάιεμε, είλαη αλαγθαία. Ζ αλάγθε πνπ
θαιείηαη λα θαιχςεη ε λέα πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο εζηηάδεη ζηνπο
άμνλεο:



Γξαζηεξηνπνίεζε θνηηεηψλ, ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία ηφζν εληφο ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο φζν θαη εθηφο απηήο.
Αιιειεπίδξαζε θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπο.

Χο εθ ηνχηνπ ζηελ παξνχζα θάζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο, αλαδεηείηαη έλαο
λένο ξφινο γηα ηελ εξεπλήηξηα, ν νπνίνο ππαγνξεχεη ηε κείσζε ηεο δηθήο ηεο
παξέκβαζεο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ
θνηηεηψλ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο.
Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ ή/θαη ηελ αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ ηνπο, ζρεδηάζηεθαλ δξάζεηο ζηνπο ηξεηο ηνκείο: α. ηεο δηδαζθαιίαο, β. ηεο
αμηνιφγεζεο θαη γ. ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.6.
Πίλαθαο 5.6 Δθαξκνγή δξάζεσλ ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ή/θαη αιιειεπίδξαζεο θνηηεηψλ

Γηδαζθαιία

Αμηνιφγεζε

Γξάζεηο ελεξγεηηθήο
ζπκκεηνρήο ή/θαη
αιιειεπίδξ. (γεληθά)

Σξφπνη ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο
ή/θαη αιιειεπίδξαζεο

Πνπ

Οκάδεο εξγαζίαο

ρεκαηηζκφο δπάδσλ κε θιήξσζε
γηα ζπλεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα
εμακήλνπ

εληφο

Δξσηήζεηο-απαληήζεηο,
ζπδήηεζε

Αληαπφθξηζε ζε εξσηήζεηοζπδήηεζε κε θπθιηθφ ηξφπν γηα
λα ζπκκεηέρνπλ φινη

εληφο

Οκηιία ζηελ νινκέιεηα

Πξνθνξηθή παξνπζίαζε ελφο
δεηήκαηνο

εληφο

χληνκεο εβδνκ.
αηνκηθέο εξγαζίεο

Γξαπηέο / πξνθνξηθέο εξγαζίεο γηα
πξνεηνηκαζία ζην ζπίηη

εθηφο

Δπηκνξθσηηθή
αμηνιφγεζε

10ιεπηεο νκαδηθέο αζθήζεηο, θιπ
γηα επίιπζε ζηελ ηάμε, ζε δπάδεο
(2-3 θάζε θνξά)

εληφο

Γπλαηφηεηα απηναμηνιφγεζεο
γλψζεσλ κέζσ ςεθηαθνχ πιηθνχ
ζε ζχζηεκα ηειεθπαίδεπζεο

εθηφο

Δηεξναμηνιφγεζε γξαπηψλ
εξγαζηψλ (ζην ζπίηη) θαη

εθηφο & εληφο
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Γξάζεηο ελεξγεηηθήο
ζπκκεηνρήο ή/θαη
αιιειεπίδξ. (γεληθά)

Σξφπνη ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο
ή/θαη αιιειεπίδξαζεο

Πνπ
(εληφο/εθηφο αίζνπζαο
δηδαζθαιίαο)

πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ (ζηελ
ηάμε)

Αλαηξνθνδφηεζε

Μαζεζηαθνί ζηφρνη

Απηναμηνιφγεζε
γεληθψλ ηθαλνηήησλ

Δξσηεκαηνιφγην πνπ
ζπκπιεξψλεηαη δχν θνξέο (αξρήηέινο εμακήλνπ)

εληφο

Αλαζηνραζκφο ζε
ζρφιηα ηνπ δηδάζθνληα

Μειέηε αηνκηθψλ ζρνιίσλ
επηκνξθσηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο
γηα θάζε γξαπηή εξγαζία

εθηφο

Έξεπλα ηθαλνπνίεζεο

Δξσηεκαηνιφγην πνπ
ζπκπιεξψλεηαη ηέινο εμακήλνπ

εθηφο

Έξεπλα πξνηίκεζεο
εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ

Δξσηεκαηνιφγην πνπ
ζπκπιεξψλεηαη ηέινο εμακήλνπ

εθηφο

Γελ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ,
επηινγή ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο, θιπ, φπσο νη ζεσξεηηθνί ηεο θνηηεην-θεληξηθήο
πξνζέγγηζεο πεξηγξάθνπλ.

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ε ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ή/θαη
αιιειεπίδξαζεο πξνηείλεηαη κέζσ: δεκηνπξγίαο κηθξψλ νκάδσλ (δπάδσλ),
ζπκκεηνρήο ζηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε κε θπθιηθφ ηξφπν, παξάζεζεο νκηιίαο γηα
δήηεκα ηνπ καζήκαηνο θαη εθπφλεζεο ζχληνκσλ εξγαζηψλ/αζθήζεσλ πνπ
παξαδίδνληαη αλά εβδνκάδα. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
δξαζηεξηνπνίεζεο ή/θαη αιιειεπίδξαζεο θαη ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο
πξνηείλνληαη ηξία κέηξα επηκνξθσηηθήο-δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (formative
assessment) θαη κηα δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο (self-evaluation). Σέινο, ζηελ ίδηα
θαηεχζπλζε θαη ζηα πιαίζηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο νη θνηηεηέο έρνπλ ηξεηο επθαηξίεο
δξαζηεξηνπνίεζεο, φπσο: λα αζρνιεζνχλ κε ηε κειέηε ησλ ζρνιίσλ γηα ηηο γξαπηέο
ηνπο εξγαζίεο θαη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζε δχν έξεπλεο.
Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, ζηηο 2σξεο ζπλαληήζεηο (2 ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα)
ελζσκαηψζεθαλ κέηξα θαη ηερληθέο, ηα νπνία έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ελεξγεηηθήο
ζπκκεηνρήο ή/θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ θνηηεηψλ. Έκθαζε δφζεθε ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ζηηο 2σξεο ζπλαληήζεηο, έηζη ψζηε ν
θφξηνο εθηφο ηεο αίζνπζαο λα είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ην ζχλνιν ησλ αθαδεκατθψλ
ππνρξεψζεσλ ησλ θνηηεηψλ. Έηζη, ε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο πεξηέιαβε πέξαλ ηεο
ζχληνκεο εηζήγεζεο-δηάιεμεο ηε δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ αληαπφθξηζε
ζε αζθήζεηο, κειέηεο πεξίπησζεο, θιπ ζηελ ηάμε (ζε δπάδεο), ζπδήηεζε κέζσ
εξσηαπαληήζεσλ, νκηιίεο-πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο κε εηεξναμηνιφγεζε (peerassessment) ηνπ νκηιεηή θαζψο θαη ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ. Παξάιιεια, κηα
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ζεηξά δξάζεσλ εθηφο ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο επηρείξεζε ηελ ελδπλάκσζε ηεο
ελαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο ζε επίπεδν
γλψζεσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο, δεηήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα ε ρξήζε
κηαο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ σο αίζνπζα δηδαζθαιίαο, επεηδή απηή είλαη ε κφλε πνπ
δηαζέηεη θπθιηθή δηάηαμε θαζηζκάησλ θαη θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηε
ρξήζε πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πξφζβαζε ζε
αζχξκαην internet θαη κφληκα εγθαηεζηεκέλν πξνβνιέα.
Δπίζεο, επηδηψρζεθε ν ζρεκαηηζκφο κηθξήο νκάδαο θνηηεηψλ αλά έηνο. Δηδηθφηεξα,
ην έηνο 2008-09 ζρεκαηίζηεθε κηα νκάδα 27 αηφκσλ, ην έηνο 2009-10
ζρεκαηίζηεθαλ δχν νκάδεο πνπ αξηζκνχζαλ ζπλνιηθά 46 άηνκα φπσο ην ίδην ζπλέβε
θαη ην έηνο 2010-11 φπνπ νη δχν νκάδεο αξηζκνχζαλ 44 άηνκα. Οη θνηηεηέο δελ
επηιέρζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα αιιά εθδήισζαλ πξνζσπηθά ην ελδηαθέξνλ ηνπο
θαηφπηλ ελεκέξσζεο πνπ έιαβαλ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ πηινηηθνχ
ηκήκαηνο. Χο θίλεηξν ζπκκεηνρήο ζην πηινηηθφ ηκήκα δφζεθε ε δπλαηφηεηα
πξνθνξηθήο εμέηαζεο αληί ηεο αληίζηνηρεο γξαπηήο. Γειαδή, δηθαίσκα πξνθνξηθήο
εμέηαζεο ζα έρνπλ νη θνηηεηέο πνπ κεηέρνπλ ζην πηινηηθφ ηκήκα (νκάδα κειέηεο) θαη
νη θνηηεηέο πνπ δελ κεηέρνπλ ζην πηινηηθφ ηκήκα αιιά εθπνλνχλ νκαδηθφ πξφηδεθη
(νκάδα ειέγρνπ).
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο ζρεδηάζηεθε επηπιένλ πιηθφ πέξαλ ηνπ
ππάξρνληνο, σο εμήο:












ρεδηάζηεθαλ λέεο ζχληνκεο δηαθάλεηεο γηα ην κάζεκα.
Δληνπίζηεθαλ ιέμεηο-θιεηδηά γηα ηε δηεπθφιπλζε κηαο ηερληθήο θαηαηγηζκνχ
ηδεψλ.
Γηαηππψζεθαλ εξσηήζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε, γηα παξάδεηγκα, ηεο έλαξμεο
κηαο ζπδήηεζεο κε αλάθιεζε ππάξρνπζαο εκπεηξίαο θαη γλψζεο, ηε
δηεπθφιπλζε ηεο εκπέδσζεο, θιπ.
πληάρζεθαλ ζχληνκεο εξσηήζεηο ή αζθήζεηο ή κειέηεο πεξίπησζεο γηα
εθπφλεζε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο (πιηθφ επηκνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο).
Δλεκεξψζεθε ε ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο κε ςεθηαθφ πιηθφ
απηναμηνιφγεζεο γλψζεσλ. Ο θνηηεηήο ζπκπιεξψλεη ηα ηεζη θαη ζην ηέινο
ιακβάλεη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο θαη ην ζθνξ πνπ πέηπρε. Σα ηεζη είλαη
νκαδνπνηεκέλα αλά ζεκαηηθή ελφηεηα. Σα ηεζη κπνξεί λα ηα επαλαιάβεη φζεο
θνξέο επηζπκεί (επηκνξθσηηθή αμηνιφγεζε).
Γεκηνπξγήζεθε εηδηθφο ζχλδεζκνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο κε θάζε
πιεξνθνξία θαη ζρεηηθφ πιηθφ.
πληάρζεθαλ ζέκαηα γηα αηνκηθέο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο.
Δληνπίζηεθαλ ηζηνζειίδεο κε ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ην κάζεκα.
ρεδηάζηεθαλ θχιια αζθήζεσλ γηα δηαλνκή ζηνπο θνηηεηέο.
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ρεδηάζηεθαλ θχιια εηεξναμηνιφγεζεο γηα ρξήζε απφ ηνπο θνηηεηέο φζνλ
αθνξά ηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο.
ρεδηάζηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα γηα ηηο έξεπλεο: απηναμηνιφγεζε γεληθψλ
ηθαλνηήησλ, ηθαλνπνίεζεο θνηηεηψλ θαη πξνηίκεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ.

Ο λένο ξφινο ηνπ δηδάζθνληα πνπ επηδηψθεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη
ηελ ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
δελ είλαη ν ζπλήζεο, δειαδή ηνπ εηδηθνχ πνπ κηιά επί έλα 2σξν, παξνπζηάδνληαο
ζεσξεηηθά θαη ηερληθά δεηήκαηα. Ο ξφινο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα ηέηνηα
δηαδηθαζία είλαη ηνπ κεζνιαβεηή ή δηεπθνιπληή, ηνλ νπνίν ππνδχζεθε ε εξεπλήηξηα
ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο πξνζπάζεηαο.
Χζηφζν, θαη ν ξφινο ησλ θνηηεηψλ δηαθνξνπνηείηαη δηφηη απφ παζεηηθνί αθξναηέο
γίλνληαη ελεξγά εκπιεθφκελνη. Ζ παξνπζία ησλ θνηηεηψλ θαη ε ζπκκεηνρή είλαη
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο κάζεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπλήζεο ειεχζεξε πξνζέιεπζε
ζηηο παξαδφζεηο αληηθαηαζηάζεθε απφ ακνηβαία δέζκεπζε ππνρξεσηηθήο
παξαθνινχζεζεο, εθηφο ζπαλίσλ πεξηπηψζεσλ πνπ δηθαηνινγείηαη ε απνπζία.
5.6

Φάζε 3 – Αμηνιφγεζε
“Cultivate assessment methods that match the culture of your institution”. Pat Hutchings, first director of the
American Association for Higher Education (AAHE).

Ζ θάζε απηή ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο θαη αθνξά ην πιαίζην
επηκνξθσηηθψλ ή/θαη αζξνηζηηθψλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο
αμηνιφγεζεο απνηειεί νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο παλεπηζηεκηαθήο (θαη φρη κφλν)
εθπαίδεπζεο ή φπσο δηαηππψλνπλ νη Brown and Knight (1994), ε αμηνιφγεζε
βξίζθεηαη ζηελ „θαξδηά ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο‟. Πξαθηηθά νη δηάθνξνη
ηχπνη αμηνιφγεζεο είλαη ηφζνη πνιινί, φζνη νη δηδάζθνληεο θαη νη δηδαζθφκελνη. Αλ
δε πξνζηεζνχλ θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε λέα ηερλνινγία ζηε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο, ηφηε νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη είλαη εμαηξεηηθά δηεπξπκέλνη. χκθσλα κε
ηνλ P. Jarvis (Jarvis, 2002, ζει. 166), „θάζε ηύπνο αμηνιόγεζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδεη
ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ελώ όια ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ελόο
καζήκαηνο είηε ζε επίπεδν γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ή γεληθώλ δεμηνηήησλ ζα πξέπεη λα
αμηνινγνύληαη‟. Με γλψκνλα ην παξαπάλσ, ν δηδάζθσλ νθείιεη λα ζρεδηάζεη
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο γηα φια ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο
θάζεο (Φάζε 1). Γειαδή, νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ θαη
ηα ηξία ζπζηαηηθά ηνπ καζήκαηνο (α‟: πεξηερφκελν καζήκαηνο, β‟: πξαθηηθέο
δεμηφηεηεο, γ‟: γεληθέο δεμηφηεηεο).
Πξηλ παξνπζηαζηνχλ νη επηκέξνπο πξνηάζεηο αμηνιφγεζεο, ζα επηρεηξεζεί κηα
παξνπζίαζε νξηζκέλσλ ζεσξεηηθψλ δεηεκάησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε. Δηδηθφηεξα, νη
ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο (βι. ρήκα 5.8) εληάζζνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο:
(α) αζξνηζηηθή (summative assessment) ή ηειηθή αμηνιφγεζε φπσο ζπλεζίδεηαη θαη
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(β) επηκνξθσηηθή ή δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (formative assessment). εκεηψλεηαη
φηη ε δηάθξηζε ζε αζξνηζηηθή θαη επηκνξθσηηθή αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηεο
αμηνιφγεζεο θαη φρη ηηο κεζφδνπο (Brown and Knight, 1994), γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεη
ιφγνο ζηελ Παξάγξαθν 5.6.1.

ρήκα 5.8 Οη ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο

Ζ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε (summative assessment) ηαπηίδεηαη κε ηελ ηειηθή (ή
ελδηάκεζε) εμέηαζε ζε έλα κάζεκα ή ζεηξά καζεκάησλ θαη ζπρλά αλαθέξεηαη ζηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία σο „αμηνιόγεζε ηεο κάζεζεο‟. πλήζσο, νη πεξηζζφηεξνη φηαλ
αλαθέξνληαη ζην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαη ζηελ αζξνηζηηθνχ ηχπνπ
αμηνιφγεζε, ηελ νπνία ηαπηίδνπλ κε ηελ εμέηαζε (θνπιηνύξα εμέηαζεο). Με άιια
ιφγηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ε αμηνιφγεζε εμππεξεηεί ηελ αλάγθε ηεο απφδεημεο ηεο
θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο ζε έλα αληηθείκελν ζπνπδήο. πλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη ζην
ηέινο ηνπ εμακήλνπ ή θαηά ηελ νινθιήξσζε ελφο καζήκαηνο, κέζσ κηαο ηππηθήο θαη
ζπλήζσο πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίαο, κε ζθνπφ ηελ απφδνζε ελφο βαζκνχ
(βεβαίσζεο ή δηπιψκαηνο). Ο βαζκφο πνπ πεηπραίλεη ν θνηηεηήο απνηειεί ηελ
απφδεημε ηεο επίδνζήο ηνπ. Ζ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο
κνξθέο, φπσο: γξαπηή ή/θαη πξνθνξηθή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ή/θαη
ελδηάκεζα, γξαπηή ή/θαη πξνθνξηθή αληαπφθξηζε ζε εξγαζίεο κέζσ αλαθνξψλ
εξγαζηεξίσλ ή αζθήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, κέζσ νινθιήξσζεο
θάπνηνπ αηνκηθνχ ή νκαδηθνχ πξφηδεθη, θιπ. Ζ έλλνηα ηεο αζξνηζηηθφηεηαο έγθεηηαη
ζην γεγνλφο φηη ε ηειηθή επίδνζε ηνπ θνηηεηή ζα πξνέιζεη απφ κηα αζξνηζηηθή
βαζκνιφγεζε ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο. Γειαδή,
πξφθεηηαη γηα κηα ηχπνπ άζξνηζε θαηά θάπνην ηξφπν ηεο γλψζεο πνπ έρεη θαηαθηήζεη
ν θνηηεηήο κε ηελ απφδνζε ζε απηφλ ελφο βαζκνχ ή δηπιψκαηνο ή βεβαίσζεο.
Δπηπιένλ, φπσο δηαηππψλνπλ νη Brown and Knight (1994), ε αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε
δελ έρεη θακία άιιε ρξήζε πέξα απφ ην γεγνλφο φηη πεξηγξάθεη ην απνηέιεζκα ηεο
πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβιήζεθε απφ ηνλ θνηηεηή. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε πεξηνξηζκέλε αλαηξνθνδφηεζε (feedback) ησλ
θνηηεηψλ απφ ηνλ δηδάζθνληα.
Αληηζέησο, ε επηκνξθσηηθή ή δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (formative assessment)
βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο εμεηαζηηθήο ινγηθήο (Birenbaum and Dochy, 1996) θαη
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δηακνξθψλεη απηφ πνπ απνθαιείηαη „θνπιηνύξα αμηνιόγεζεο‟. ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία ε επηκνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζπρλά ζπλαληάηαη θαη σο „αμηνιόγεζε γηα
ηε κάζεζε‟ ζηνλ αληίπνδα ηεο „αμηνιόγεζεο ηεο κάζεζεο‟, φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ
πξνεγνχκελε ζηξαηεγηθή. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, έρεη ζπλήζσο άηππε κνξθή,
ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο.
Βαζηθφο ηεο πιενλέθηεκα είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη γηα αλαηξνθνδφηεζε ηφζν
ησλ θνηηεηψλ φζν θαη ησλ δηδαζθφλησλ (McTighe, O‟Connor, 2005). Δλδεηθηηθή
ιίζηα επηκνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο απνηεινχλ νη παξαθάησ ηερληθέο (πξαθηηθέο ή
ηχπνη), νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη ζπλήζσο κε βαζκνιφγεζε: εξσηήζεηο θαη
απαληήζεηο ζηελ ηάμε, ζχληνκα ηεζη γηα ιφγνπο εκπέδσζεο ή αλαθάιπςεο ηεο
πξφηεξεο γλψζεο, αζθήζεηο ζην ζπίηη, εξγαζίεο, αζθήζεηο-εξσηήζεηο κε ζχληνκεο ή
πνιιαπιψλ επηινγψλ απαληήζεηο, πξνζνκνηψζεηο, θιπ. Οη ηερληθέο απηέο απνηεινχλ
κηα πεγή απφ φπνπ ν δηδάζθσλ κπνξεί λα αληρλεχζεη: ηελ θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε
ησλ δηδαρζέλησλ, ηα ηζρπξά θαη αδχλακα ζεκεία ησλ θνηηεηψλ, ηα ζεκεία πνπ ν ίδηνο
πξέπεη λα βειηηψζεη ή λα επηκείλεη εθφζνλ δελ έρνπλ γίλεη θαηαλνεηά, θιπ.
Οξηζκέλνη ζεσξεηηθνί δηαρσξίδνπλ ηελ αζξνηζηηθή απφ ηελ επηκνξθσηηθή
αμηνιφγεζε, ιέγνληαο φηη ε πξψηε ζε ζρέζε κε ηε δεχηεξε είλαη απηή πνπ „κεηξάεη‟
ζηε βαζκνινγία (εμεηαζηηθή θνπιηνχξα vs θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο). ηελ
θαηεχζπλζε απηή θαη κε γλψκνλα φηη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηκνξθσηηθήο
αμηνιφγεζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ αζξνηζηηθή, είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε ησλ θνηηεηψλ
απφ ηνλ δηδάζθνληα, νη Brown and Knight (1994) παξνπζηάδνπλ παξαδείγκαηα
αλαηξνθνδφηεζεο, φπσο θαίλνληαη ζην ρήκα 5.9. Δηδηθφηεξα, νη πξναλαθεξφκελνη
εξεπλεηέο πξνηείλνπλ δχν δηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε (feedback –
no feedback) θαζψο θαη δχν δηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε βαζκνχ ζηνπο
θνηηεηέο (counts – no counts). πσο φκσο ηζρπξίδνληαη θαη νη ίδηνη, ε αμηνιφγεζε
ζηελ πξάμε κπνξεί λα είλαη έλα κίγκα ησλ πξνεγνχκελσλ ζηξαηεγηθψλ ιφγσ ησλ
ζθνπψλ πνπ εμππεξεηεί, είηε ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ ηνπο νπνίνπο
αθνξά ή ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ηξφπσλ πνπ κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε κάζεζε.
Δπηπιένλ, νξηζκέλνη ζεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο ηζρπξίδνληαη φηη ε επηκνξθσηηθή
αμηνιφγεζε κπνξεί λα ζπκβάιεη θαη ζηελ αζξνηζηηθή δηαδηθαζία, δειαδή γηα ηε
κέηξεζε ηεο επίδνζεο ηνπ θνηηεηή. Δκείο ζηελ παξνχζα θάζε δερφκαζηε ηελ
θιαζηθή πξνζέγγηζε ηεο επηκνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, σο εθ ηνχηνπ ηε κέηξεζε ηεο
επίδνζεο ηελ ζρεηίδνπκε κε ηελ αζξνηζηηθνχ ηχπνπ αμηνιφγεζε.
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ρήκα 5.9 Οη δχν δηαζηάζεηο ηεο αζξνηζηηθήο θαη επηκνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (Brown and
Knight, 2004)

Αξθεηά δηαδεδνκέλε κνξθή επηκνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε εηεξναμηνιφγεζε
(peer-assessment) θαζψο θαη ε απηoαμηνιφγεζε (self-assessment). Ζ
εηεξναμηνιφγεζε αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ελφο θνηηεηή απφ ηνπο
ζπκθνηηεηέο ηνπ (ή απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ζηελ πεξίπησζε
νκαδηθήο εξγαζίαο) ελψ ε απηναμηνιφγεζε αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ελφο
θνηηεηή απφ ηνλ ίδην. χκθσλα κε ηνλ Topping (1998) ε εηεξναμηνιφγεζε νξίδεηαη
σο „κηα ζπκθσλία θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα εμεηάδνπλ ηελ πνζόηεηα, επίπεδν, αμία,
πνηόηεηα ή επηηπρία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κάζεζεο ζπλνκειίθσλ ηνπο κε ηνπο
νπνίνπο έρνπλ ηελ ίδηα ηδηόηεηα‟. Δδψ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αλ θαη ηφζν ε
εηεξναμηνιφγεζε φζν θαη ε απηναμηνιφγεζε επαλεκθαλίδνληαη κε κεγάιε έληαζε
ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία,
εληνχηνηο δελ απνηεινχλ θάηη λέν. ε εθηελή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Gielen
et al. (2011), θαηέιεμαλ φηη ε εηεξναμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζε επηζηεκνληθέο
εξγαζίεο απφ ην έηνο 1954. Δπηπιένλ, απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ε
εηεξναμηνιφγεζε εθαξκφδεηαη απφ έλα πιήζνο παλεπηζηεκίσλ ζε φιν ηνλ θφζκν.
Δηδηθφηεξα ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν, ε εηεξναμηνιφγεζε θαζψο θαη ε
απηναμηνιφγεζε ελδέρεηαη νξηζκέλεο θνξέο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ ηππηθή αμηνιφγεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα ή σο κηα ηερληθή ζχγθιηζεο ηεο
αμηνιφγεζεο ηνπ δηδάζθνληα κε απηή ησλ θνηηεηψλ. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή θαη ζε
ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο, εθηελήο αλάιπζε γίλεηαη ζηελ εξγαζία ησλ
Gielen et. al (2011) ελψ γηα ηε ζχγθιηζε ησλ δχν αμηνινγήζεσλ, ελδηαθέξνπζεο
επηζεκάλζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία ησλ Cheng and Warren (1999).
137

Κεθάιαην 5 Γεληθφ πιαίζην ελίζρπζεο θαη εθηίκεζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ / δεμηνηήησλ

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε εηεξναμηνιφγεζε εθαξκφδεηαη σο έλα
ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν ηεο Φάζεο Αμηνιφγεζεο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά
ζην Κεθάιαην 7.
5.6.1

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο

πσο ήδε έρεη πξναλαθεξζεί ε δηάθξηζε ζε αζξνηζηηθή θαη επηκνξθσηηθή
αμηνιφγεζε αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο. ηελ παξάγξαθν απηή γίλεηαη κηα
ζχληνκε αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνπο
Nightingale et al. (1996) γηα ηε ζρεδίαζε ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, είλαη ηδηαίηεξα
ρξήζηκν ν δηδάζθσλ λα ζθεθηεί ηηο ηθαλφηεηεο κε ηηο νπνίεο πξνζπαζεί λα εθνδηάζεη
ηνπο θνηηεηέο. ηελ θαηεχζπλζε απηή νη πξναλαθεξφκελνη εξεπλεηέο παξνπζηάδνπλ
νθηψ επξείεο θαηεγνξίεο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο νπνίεο πξνηείλνπλ
θαηάιιειεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, φπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.7.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ζεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο
απφ κηα γεληθφηεξε νπηηθή, δηαρσξίδνπλ ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ζε άκεζεο θαη
έκκεζεο. χκθσλα κε ηνλ Eder (2004), σο άκεζεο κέζνδνη ζεσξνχληαη εθείλνη πνπ
παξέρνπλ απνδείμεηο γηα ηηο γλψζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ,
φπσο νη εμεηάζεηο, ηα πξφηδεθηο, νη θάθεινη εξγαζηψλ θαη ε θαηεπζείαλ παξαηήξεζε.
Αληίζηνηρα, σο έκκεζεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ζεσξνχληαη εθείλνη πνπ παξέρνπλ
απνδείμεηο γηα ην πώο αηζζάλνληαη νη θνηηεηέο γηα ηε κάζεζε θαη ην καζεζηαθφ
πεξηβάιινλ, φπσο νη έξεπλεο, ηα εξσηεκαηνιφγηα, νη ζπλεληεχμεηο, θιπ.
Έλαο άιινο δηαρσξηζκφο αθνξά ηελ ηππηθή θαη άηππε αμηνιφγεζε. Χο ηππηθή
αμηνιφγεζε ζεσξείηαη απηή πνπ ζχκθσλα κε ηνπο Brown and Knight (1994)
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίαο, κε ζθνπφ ηελ απφδνζε
ελφο βαζκνχ ή βεβαίσζεο ή δηπιψκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηππηθήο κνξθήο
αμηνιφγεζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ απνηειεί ην Graduate Skills
Assessment - GSA, φπσο έρεη ήδε παξνπζηαζηεί ζηελ Παξάγξαθν 4.6.4.
Πίλαθαο 5.7 Μέζνδνη αμηνιφγεζεο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Nightingale et al., 1996)
ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Κξηηηθή ζθέςε & ιήςε απνθάζεσλ

Δθζέζεηο, αλαθνξέο, εκεξνιφγην, επηζηνιή ζπκβνπιψλ,
παξνπζίαζε κηαο ππφζεζεο ζε κηα νκάδα ελδηαθέξνληνο,
ελεκεξσηηθφ έγγξαθν γηα ηελ ζπλεδξίαζε κηαο επηηξνπήο,
βηβιηνπαξνπζίαζε ή παξνπζίαζε άξζξνπ γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν πεξηνδηθφ, ζχληαμε άξζξνπ γηα εθεκεξίδα,
ζρνιηαζκφο ηεο ζεσξεηηθήο βάζεο ελφο άξζξνπ

(λα κπνξεί θάπνηνο: λα αλαπηύζζεη επηρεηξήκαηα,
λα αμηνινγεί, λα εθηηκά, λα θξίλεη)

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ θαη αλάπηπμε πιάλνπ
(λα κπνξεί θάπνηνο: λα πξνζδηνξίδεη πξνβιήκαηα,
λα δηαηππώλεη πξνβιήκαηα, λα νξίδεη πξνβιήκαηα,
λα αλαιύεη δεδνκέλα, λα αλαζεσξεί, λα ζρεδηάδεη
πεηξάκαηα, λα θαηαζηξώλεη πιάλα, λα αμηνπνηεί

Παξνπζίαζε ζελαξίνπ πξνβιήκαηνο, νκαδηθή εξγαζία,
εξγαζία κε βάζε έλα πξφβιεκα, πξνεηνηκαζία εμεηαζηηθήο
επηηξνπήο γηα έλα πξφβιεκα, κεηάπησζε ζεσξεηηθψλ
πξνβιεκάησλ ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, αλάιπζε κηαο
ππφζεζεο, ζχληαμε άξζξνπ ζπλεδξίνπ ή ζεκεηψζεηο γηα
άξζξν κε ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
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ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

πιεξνθνξίεο)
Αλάιεςε δηαδηθαζηψλ & επίδεημε ηερληθψλ
(λα κπνξεί θάπνηνο: λα ππνινγίδεη, λα
ρξεζηκνπνηεί εμνπιηζκό, λα αθνινπζεί γξαπηέο
νδεγίεο, λα αθνινπζεί δηαδηθαζίεο εξγαζηεξίνπ, λα
αθνινπζεί πξσηόθνιια, λα εθηειεί εληνιέο)
Γηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ καο

Δπίδεημε, παηρλίδη ξφισλ, θαηαζθεπή ελφο βίληεν,
δεκηνπξγία κηαο αθίζαο, αλαθνξά εξγαζηεξίνπ,
πξνεηνηκαζία εγρεηξηδίνπ γηα έλα εμεηδηθεπκέλν θνηλφ,
παξαηήξεζε κηαο πξαγκαηηθήο ή κηαο πξνζνκνησκέλεο
επαγγεικαηηθήο ηερληθήο
Ζκεξνιφγην, θάθεινο εξγαζηψλ, ζπκβφιαην κάζεζεο,
νκαδηθή εξγαζία

(λα κπνξεί θάπνηνο: λα εξγάδεηαη ζε ζπλεξγαηηθό
πεξηβάιινλ, λα εξγάδεηαη κόλνο ηνπ, λα καζαίλεη
κόλνο ηνπ, λα είλαη θάπνηνο απηνθαηεπζπλόκελνο,
λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ην ρξόλν θαη εξγαζίεο,
λα νξγαλώλεη)
Πξφζβαζε & δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ

ρνιηαζκφο βηβιηνγξαθίαο, πξφηδεθη, δηαηξηβή,
εθαξκνζκέλν έξγν-πξφηδεθη, εθαξκνγή ζε πξφβιεκα

(λα κπνξεί θάπνηνο: λα εξεπλά, λα εξκελεύεη, λα
νξγαλώλεη πιεξνθνξίεο, λα επαλεμεηάδεη
πιεξνθνξίεο, λα ζπιιέγεη δεδνκέλα, λα αλαδεηεί
θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο, λα
παξαηεξεί θαη λα εξκελεύεη)

(λα κπνξεί θάπνηνο: λα αλαθαιεί ζηε κλήκε ηνπ, λα
πεξηγξάθεη, λα ππνβάιεη έθζεζε, λα εμηζηνξεί, λα
αλαγλσξίδεη, λα εληνπίδεη, λα ζπζρεηίδεη)

Γξαπηή εμέηαζε, πξνθνξηθή εμέηαζε, ζχληαμε έθζεζεο,
ζχληαμε αλαθνξάο, ζρνιηαζκφο γηα ηελ αθξίβεηα κηαο
ζεηξάο δεδνκέλσλ, επηλφεζε γηα θαηαρψξεζε ζε κηα
εγθπθινπαίδεηα, δεκηνπξγία αιθαβεηάξηνπ γηα έλα ζέκα,
απάληεζε ζε εξψηεκα ελφο πειάηε, εξσηήζεηο ζχληνκεο
απάληεζεο, φπσο ζσζηφ/ιάζνο, πνιιαπιψλ επηινγψλ ζε
ραξηί ή κε ρξήζε ππνινγηζηή

ρεδηαζκφο, δεκηνπξγία, εθηέιεζε

Φάθεινο εξγαζηψλ, επίδνζε, παξνπζίαζε, πξφηδεθη

Δπίδεημε γλψζεο & θαηαλφεζεο

(λα κπνξεί θάπνηνο: λα δηαζέηεη θαληαζία, λα
νπηηθνπνηεί, λα ζρεδηάδεη, λα δεκηνπξγεί, λα
θαηλνηνκεί, λα εθηειεί)
Δπηθνηλσλία
(λα κπνξεί θάπνηνο: λα επηθνηλσλεί κνλόδξνκα ή
ακθίδξνκα, λα επηθνηλσλεί ζηα πιαίζηα νκάδαο, λα
εθθξάδεηαη πξνθνξηθά, γξαπηά θαη κε ιεθηηθά. Να
ηεθκεξηώλεη, λα πεξηγξάθεη, λα ππνζηεξίδεη θαη λα
δηαπξαγκαηεύεηαη κε ρξήζε γξαπηνύ ιόγνπ)

5.6.2

Γξαπηή παξνπζίαζε (δνθίκην, έθζεζε, αλαθνξά, επηζηνιή,
θιπ), πξνθνξηθή παξνπζίαζε, νκαδηθή εξγαζία,
ζπδήηεζε/δηαπξαγκάηεπζε/παηρλίδη ξφισλ, παξνπζίαζε
κπξνζηά ζε θάκεξα, παξαηήξεζε ηεο πξαγκαηηθήο ή
πξνζνκνησκέλεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο

Δθαξκνγή Φάζεο 3

ηε ζπκβαηηθή αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ειιεληθψλ
παλεπηζηεκίσλ, νη θνηηεηέο εμεηάδνληαη ζπλήζσο ζην ηέινο (ή ελδηάκεζα) ηνπ
εμακήλνπ γξαπηά ή/θαη πξνθνξηθά ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. Δπηπιένλ, εάλ ην
κάζεκα πξνβιέπεη εξγαζηήξηα, ηφηε νη θνηηεηέο εμεηάδνληαη ζηηο πξαθηηθέο
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δεμηφηεηεο πνπ είλαη ζπλαθείο κε ην κάζεκα. ηηο εμεηάζεηο απηέο νπζηαζηηθά
θαινχληαη λα απνδείμνπλ ην επίπεδν επάξθεηαο πνπ δηαζέηνπλ, είηε κέζσ
απνκλεκφλεπζεο ή θαηαλφεζεο ή αλαιπηηθήο/θξηηηθήο ζθέςεο, ή εθαξκνγήο, θιπ.
πσο είλαη εκθαλέο, ε δηαδηθαζία απηή, αλ θαη αλαγθαία γηα ηελ απφδνζε ελφο
βαζκνχ πνπ πηζηνπνηεί ηελ επάξθεηα γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ
θνηηεηή, δελ αξθεί γηα ηελ απνηίκεζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνπο δηεπξπκέλνπο ζηφρνπο ηνπ δηδάζθνληα ή ην πξόγξακκα ελίζρπζεο
γεληθώλ ηθαλνηήησλ κηαο αθαδεκατθήο κνλάδαο.
Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ, ε επηθξαηνχζα
ηάζε ηεο άηππεο αμηνιφγεζεο κέζσ δξάζεσλ ησλ γξαθείσλ ζηαδηνδξνκίαο πνπ
εθαξκφδνπλ παλεπηζηήκηα ζην εμσηεξηθφ ή νη πεξηζζφηεξν ηππηθήο κνξθήο
αμηνινγήζεηο φπσο ην Graduate Skills Assessment - GSA test ζηελ Απζηξαιία, φπσο
έρνπλ παξνπζηαζηεί ζην Κεθάιαην 4, δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε δηθή καο
πεξίπησζε. Ζ αδπλακία απηή θπξίσο εζηηάδεηαη ζηελ απνπζία ησλ θαηάιιεισλ
δηαδηθαζηψλ ζε επίπεδν παλεπηζηεκίνπ ή ηκήκαηνο, ζηελ απνπζία θαηάιιεισλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ αιιά θαη ζηελ απνπζία αλάινγεο θνπιηνχξαο. Γεληθφηεξα,
ππάξρεη εθηελήο βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ ηππηθή ή άηππε αμηνιφγεζε ησλ λέσλ
απηψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Παξφια απηά, νη Chadha et
al. (2001) έρνπλ δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη δελ ππάξρεη θάπνηαο ηππηθήο κνξθήο
αμηνιόγεζε γη‟ απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο δεμηφηεηεο θη επνκέλσο ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα
αμηνινγεί ηελ ζηαδηαθή πξφνδν θάζε θνηηεηή αηνκηθά. Βεβαίσο, πνιιά εξσηεκαηηθά
εγείξνληαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε γηα ην θαηά πφζν ν δηδάζθσλ πνπ έρεη κηα
νιηγφσξε επαθή κε έλα θνηηεηή κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. ε
άιιε πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθνπλ νη Kemp and Seagraves (1995), δηαθαίλεηαη ε
αδπλακία θαη ζχγρπζε πέληε δηδαζθφλησλ λα βαζκνινγήζνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο
ηθαλφηεηεο ησλ θνηηεηψλ ηνπο, παξά ην γεγνλφο φηη είραλ ζρεδηάζεη θαη εθαξκφζεη
κηα ζεηξά νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο.
Με γλψκνλα ηε δπζθνιία απνηίκεζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, νη
Moore and Hunter (1993) δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη ε δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο
(self-evaluation38) ηνπ επηπέδνπ ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ νη ίδηνη νη θνηηεηέο κπνξεί
λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα αμηφπηζην θαη ρξήζηκν κέηξν. Τπ‟ απηήλ ηελ έλλνηα, ε
πξφηαζή καο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο βειηίσζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ,
πνπ ν δηδάζθσλ έρεη εληάμεη ζην κάζεκα (ζπζηαηηθφ γ΄ καζήκαηνο), ζηεξίδεηαη ζηελ
απηναμηνιφγεζε ηφζν ζηελ αξρή φζν θαη ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο (αξρή-ηέινο
εμακήλνπ). Πξφθεηηαη γηα έλα έκκεζν ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ γεληθψλ

38

Ο φξνο self-evaluation δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ φξν self-assessment, φπνπ ν δεχηεξνο φξνο
ζπλεζίδεηαη ζηελ πεξίπησζε βαζκνιφγεζεο κηαο εξγαζίαο απφ ηνλ ίδην ηνλ θνηηεηή πνπ ηελ εθπφλεζε.
Χζηφζν, ε απφδνζε ησλ δχν φξσλ ζηελ Διιεληθή, απνδίδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία κε ηνλ φξν
απηναμηνιφγεζε, δίδνληαο θαηά πεξίπησζε ηνλ αληίζηνηρν αγγιηθφ φξν γηα δηεπθφιπλζε ηνπ
αλαγλψζηε.
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ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ κέζσ κηαο άηππεο κνξθήο δηαδηθαζία. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο
απηναμηνιφγεζεο ηθαλνηήησλ αξρήο-ηέινπο εμακήλνπ, σο κηα ππνρξεσηηθή κέηξεζε,
εζηηάδνληαη ζηα παξαθάησ:












Γίδεη ηελ επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο λα δηαηππψζνπλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα
ζεκεία ηνπο, ηφζν ζηελ αξρή φζν θαη ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο.
Απνηειεί έλα ηξφπν ελίζρπζεο ηεο θξίζεο θαη απηνγλσζίαο ησλ θνηηεηψλ γηα
ην επίπεδν γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ.
Σνπνζεηεί ζην ξφιν ηνπ αμηνινγεηή θάζε θνηηεηή, ν νπνίνο κπνξεί λα
εθθξαζηεί ειεχζεξα γηα ην επίπεδν γεληθψλ δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηεη έμσ απφ
εμεηαζηηθέο πξαθηηθέο.
Απνηειεί κηα πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ δηδάζθνληα ζε ζρέζε κε ην επίπεδν
ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο φπσο θαη ζην ηέινο.
Παξέρεη πιεξνθφξεζε ζην δηδάζθνληα γηα κε νξαηέο αδπλακίεο ησλ
θνηηεηψλ, δίδνληάο ηνπ έηζη ηελ επρέξεηα πξνζαξκνγψλ ησλ δξάζεσλ
εμάζθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ.
Γίδεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηδάζθνληα λα εζηηάζεη ζηηο δξάζεηο εμάζθεζεο ή
ελίζρπζεο ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ θαη φρη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ
επηπέδνπ ή ηεο ζηαδηαθήο βειηίσζήο ηνπο.
Παξέρεη έλα κέηξν ηεο βειηίσζεο κεηαμχ ηεο απνηχπσζεο αξρήο ζε ζρέζε κε
ηελ απνηχπσζε ηέινπο εμακήλνπ.
Απνηειεί κηα πεγή αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηνλ δηδάζθνληα ζε ζρέζε κε ηελ
ζρεδίαζε πνπ αθνινπζεί γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ ησλ
θνηηεηψλ.

Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ, ε πξφηαζε αμηνιφγεζεο πνπ πξνηείλεηαη ζπκβαδίδεη κε
ηελ αλάιπζε ηνπ καζήκαηνο, φπσο έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε Φάζε 1. Γειαδή, ηα
ππνρξεσηηθά κέηξα αμηνιφγεζεο πνπ πξνηείλνληαη αθνξνχλ αζξνηζηηθέο θαη
επηκνξθσηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο γηα ηελ απνηίκεζε θάζε ζπζηαηηθνχ ηνπ
καζήκαηνο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε βαζκνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ ζηα
ζπζηαηηθά α‟ θαη β‟ ηνπ καζήκαηνο (πεξηερφκελν καζήκαηνο θαη πξαθηηθέο
δεμηφηεηεο), απνηηκψληαη κέζσ ηππηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηνλ δηδάζθνληα (αζξνηζηηθή
αμηνιφγεζε) ελψ γηα ην ζπζηαηηθφ γ‟ ηνπ καζήκαηνο (γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο)
πηνζεηείηαη κηα δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο (Πίλαθαο 5.8).
Πίλαθαο 5.8 Πξνηεηλφκελα κέηξα αζξνηζηηθήο θαη επηκνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο
Τπνρξεσηηθά κέηξα
Αζξνηζηηθή
αμηνιφγεζε

πκπιεξσκαηηθά κέηξα

Αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο κέζσ
ηππηθήο δηαδηθαζίαο πνπ έρεη
νξίζεη ν δηδάζθσλ (κέηξεζε ηεο
επίδνζεο).

(ηππηθή αμηνιόγεζε)
141

Κεθάιαην 5 Γεληθφ πιαίζην ελίζρπζεο θαη εθηίκεζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ / δεμηνηήησλ
Τπνρξεσηηθά κέηξα

πκπιεξσκαηηθά κέηξα

Μεηξάεη ζηε βαζκνινγία.
Δπηκνξθσηηθή
αμηνιφγεζε

Απηναμηνιφγεζε (self-evaluation)
γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ
αξρή-ηέινο εμακήλνπ (έκκεζε
κέηξεζε ηεο βειηίσζεο).

(άηππε αμηνιόγεζε)

Γελ κεηξάεη ζηε βαζκνινγία.

Δηεξναμηνιφγεζε (peer-assessment)
γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ εξγαζηψλ
(έκκεζε ελίζρπζε γλψζεσλ θαη γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ & εθηίκεζε
ζπκπεξηθνξάο αμηνινγεηψλ).
Γελ κεηξάεη ζηε βαζκνινγία.
„Άιια κέηξα‟:
Α. χληνκεο αζθήζεηο ή εξσηήζεηο ή
κειέηεο πεξίπησζεο 10ιεπηεο δηάξθεηαο,
ηηο νπνίεο επεμεξγάδνληαη νη θνηηεηέο ζε
νκάδεο 2 αηφκσλ. Πξαγκαηνπνηνχληαη 2
έσο 3 αζθήζεηο, θάζε θνξά θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.
Β. Φεθηαθφ πιηθφ αμηνιφγεζεο γλψζεσλ
κε δπλαηφηεηα βαζκνιφγεζεο θαη
παξνπζίαζεο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζε
ζχζηεκα ηειεθπαίδεπζεο.
Γ. Αηνκηθέο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο
εξγαζίεο.
Γ. Οκηιίεο-παξνπζηάζεηο.
Δ. Απάληεζε εξσηήζεσλ
Τα Α έσο Δ δελ κεηξάλε ζηε βαζκνινγία.

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ απνηίκεζε ηεο επίδνζεο ζην α‟ θαη β‟ ζπζηαηηθφ ηνπ καζήκαηνο
δελ αιιάδεη ε κνξθή ηεο αμηνιφγεζεο (πξνθνξηθή εμέηαζε) πνπ ήδε εθαξκφδεηαη
απφ ηνλ δηδάζθνληα. Ζ πεξίπησζε απηή καο δίδεη ηελ επθαηξία ζχγθξηζεο ηεο
επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πηινηηθφ ηκήκα (νκάδα κειέηεο) έλαληη
απηψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ (νκάδα ειέγρνπ). ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ε επίδνζε
απνηηκάηαη κε ζηαηηζηηθά κέηξα. ζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, απηψλ πνπ ε εξεπλήηξηα έρεη εηζάγεη ζην
πηινηηθφ ηκήκα, κέζσ ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο εμακήλνπ
εθαξκφδεηαη κηα πνιπθξηηήξηα πξνζέγγηζε. Σα εηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα
ππνρξεσηηθά κέηξα αμηνιφγεζεο παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 6.
Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη κηα δηαδηθαζία εηεξναμηνιφγεζεο (peer-assessment) σο έλα
ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν έκκεζεο ελίζρπζεο ησλ γλψζεσλ θαη γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, ηαπηφρξνλα κε ηα „άιια κέηξα‟ επηκνξθσηηθήο
142

Κεθάιαην 5 Γεληθφ πιαίζην ελίζρπζεο θαη εθηίκεζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ / δεμηνηήησλ

αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνληαη. ηε δηαδηθαζία εηεξναμηνιφγεζεο ησλ
γξαπηψλ/πξνθνξηθψλ εξγαζηψλ νη θνηηεηέο αμηνινγνχλ ηηο εξγαζίεο ησλ
ζπκθνηηεηψλ ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί επηκνξθσηηθά ζην βαζκφ πνπ νη
αμηνινγεηέο καζαίλνπλ απφ ηα ζσζηά ζεκεία ησλ εξγαζηψλ ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο
θαη ηαπηφρξνλα αλαδεηνχλ ιάζε ζηηο εξγαζίεο ηνπο. Δπηπιένλ, κέζσ ησλ
εηεξναμηνινγήζεσλ εθηηκάηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ σο αμηνινγεηψλ θαη
αλαδεηθλχεηαη ε πνιηηηθή αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνπλ. Γηα ηελ αλάιπζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ θνηηεηψλ ζην λέν ηνπο ξφιν, εθαξκφδεηαη κηα πνιπθξηηήξηα
κεζνδνινγία, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 7.
πλνπηηθά, πξνηείλνληαη ππνρξεσηηθνί θαη ζπκπιεξσκαηηθνί ηχπνη αμηνιφγεζεο,
φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.8. Αθελφο ε αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε ζηνρεχεη
ζηελ απνηίκεζε ηεο κάζεζεο (πεξηερφκελν καζήκαηνο, πξαθηηθέο δεμηφηεηεο ζπζηαηηθά α‟, β‟) θαη αθεηέξνπ νη ηξεηο ηχπνη επηκνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο
ζηνρεχνπλ είηε ζηελ ελίζρπζε ή/θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ γλψζεσλ θαη γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ (ρσξίο απφδνζε βαζκνχ).
Φάζε 4 - Αλαηξνθνδφηεζε

5.7

Ζ θάζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο αθνξά ην πιαίζην ησλ δξάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζε
ζπλδπαζκφ αθελφο κε ηελ θνηηεην-θεληξηθή πξνζέγγηζε κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο
θαη αθεηέξνπ ηελ επηκνξθσηηθή αμηνιφγεζε. ηελ θνηηεην-θεληξηθή πξνζέγγηζε
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο είλαη ε δπλαηφηεηα
αλαηξνθνδφηεζεο ησλ θνηηεηψλ απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ηνπ δηδάζθνληα απφ ηνπο
θνηηεηέο (Lea et al., 2003). Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, ε επηκνξθσηηθή αμηνιφγεζε
ιεηηνπξγεί σο έλα δίπνιν αλαηξνθνδφηεζεο-πιεξνθφξεζεο πνπ ζηνρεχεη:
α. πξνο ηνπο θνηηεηέο (απφ ηνλ δηδάζθνληα) θαη
β. πξνο ηνλ δηδάζθνληα (απφ ηνπο θνηηεηέο).
Απφ κηα δηδαθηηθή ζθνπηά, ε αμηνιφγεζε κεηαηξέπεηαη σο επηκνξθσηηθνχ ηχπνπ αλ
θαη κφλν αλ ε πιεξνθνξία γηα ηηο επηδφζεηο ησλ θνηηεηψλ αμηνπνηείηαη πξαγκαηηθά
απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο θνηηεηέο (Hattie and Timperley, 2007; William,
2008). Με άιια ιφγηα ε επηκνξθσηηθή αμηνιφγεζε απνηειεί κηα πεγή
αλαηξνθνδφηεζεο:



γηα ηελ πξφνδν θαη ην γλσζηαθφ επίπεδν ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη ηηο
ηθαλφηεηεο πνπ νη ηειεπηαίνη δηαζέηνπλ θαζψο θαη
ηελ έκθαζε ή επηπιένλ πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ν δηδάζθσλ.

πλήζεηο ηχπνη αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνλ δηδάζθνληα πξνο ηνπο θνηηεηέο είλαη ηα
επνηθνδνκεηηθά ζρφιηα ζηηο εξγαζίεο ηνπο, ηπρφλ πξνηάζεηο δηφξζσζεο θαη
βειηίσζεο, ππνδείμεηο, θιπ. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, ε εμαηνκηθεπκέλε
αλαηξνθνδφηεζε, θαη φρη νη ζπλνιηθνχ ηχπνπ παξαηεξήζεηο/ζρφιηα ζχληνκεο
δηαηχπσζεο (πρ πνιιά νξζνγξαθηθά ιάζε, κέηξηα εκθάληζε), απνηειεί κηα αμηφινγε
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πεγή κάζεζεο γηα θάζε θνηηεηή, ε νπνία παξέρεη κηα ζαθή εηθφλα ησλ βειηηψζεσλ
πνπ πξέπεη ν θάζε έλαο αηνκηθά λα επηδηψμεη.
Σέινο, κηα ηππνπνηεκέλε κνξθή αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ δηδάζθνληα απφ ηνπο
θνηηεηέο, απνηεινχλ νη έξεπλεο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ δηδάζθνληα ή
κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζή ηνπ πξνο φθεινο
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
ηα πιαίζηα απηά πξνηείλνληαη δχν ππνρξεσηηθά κέηξα αλαηξνθνδφηεζεο κε
δηαθνξεηηθνχο απνδέθηεο ην θαζέλα. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ
θνηηεηψλ πξνβιέπεηαη αηνκηθή ππνζηήξημε απφ ηνλ δηδάζθνληα ελψ γηα ηελ
αλαηξνθνδφηεζε ηνπ δηδάζθνληα ζρεδηάζηεθε έξεπλα γηα ηελ δηαηχπσζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ. Ζ έξεπλα ηθαλνπνίεζεο πξνζεγγίδεηαη σο έλα
πνιπθξηηήξην πξφβιεκα κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο. Δπηπιένλ, σο ζπκπιεξσκαηηθφ
κέηξν πξνηείλεηαη κηα έξεπλα, ζηελ νπνία νη θνηηεηέο δηαηππψλνπλ ηελ πξνηίκεζή
ηνπο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ. Γηα ηελ έξεπλα πξνηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ
αμηνπνηείηαη ε αλάιπζε ζπδπγηψλ (conjoint analysis). ιεο νη ελέξγεηεο
αλαηξνθνδφηεζεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 8.
Χζηφζν, ηα παξαπάλσ κέηξα πνπ πξνηείλνληαη δελ απνθιείνπλ άιιεο κνξθήο
αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ή εθηηκάηαη κέζσ
κεηξήζεσλ θαη εξεπλψλ. Γηα παξάδεηγκα, ραξαθηεξηζηηθή πεγή αλαηξνθνδφηεζεο
ηνπ δηδάζθνληα γηα ην επίπεδν γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ
απνηειεί ε έξεπλα απηναμηνιφγεζεο ηθαλνηήησλ ζηελ αξρή θαη ην ηέινο εμακήλνπ
(Φάζε 3). Ζ εθηίκεζε απηή απνηειεί κηα ραξαθηεξηζηηθή πεγή ελεκέξσζεο ηνπ
δηδάζθνληα γηα ηελ έκθαζε πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη γηα ηε βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ
αδπλακηψλ ησλ θνηηεηψλ. Δπνκέλσο, αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη
ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ πεγή αλαηξνθνδφηεζεο γηα
ηνλ δηδάζθνληα πνπ επηδηψθεη ηελ ελίζρπζε θαη εθηίκεζε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο.
Φάζε 5 – Έιεγρνο ζρεδίαζεο καζήκαηνο ελίζρπζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ

5.8

Ζ θάζε απηή αθνξά ηνλ έιεγρν ζρεηηθά κε ηελ επηηπρία ηεο ζρεδίαζεο ηνπ
καζήκαηνο, κέζσ ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ. Ο έιεγρνο ηεο ζρεδίαζεο ηνπ καζήκαηνο
βαζίδεηαη ζηνπο άμνλεο:



Παξάιιειε αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ
ησλ θνηηεηψλ.
Ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ απφ ην κάζεκα.

Δάλ ηα πξναλαθεξζέληα ηεξνχληαη, ε ζρεδίαζε/επαλαζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο γηα
ηελ ελίζρπζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ θξίλεηαη επηηπρήο, δηαθνξεηηθά ν
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δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα επαλέιζεη ζην ηξίπηπρν: καζεζηαθνί ζηφρνη – δηδαζθαιία –
αμηνιφγεζε (βι. ρήκα 5.10). Ζ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ αλαιχεηαη ζην Κεθάιαην 8.
Δλίζρπζε γεληθψλ δεμηνηήησλ/
ηθαλνηήησλ κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ
καζήκαηνο

Μαζεζηαθνί
ζηφρνη

Γηδαζθαιία

Αμηνιφγεζε

Δλέξγεηεο Αμηνιφγεζεο

Μέηξεζε
επίδνζεο

Αλαηξνθνδφηεζε
δηδάζθνληα

Απνηίκεζε ελίζρπζεο
γεληθψλ ηθαλνηήησλ/
δεμηνηήησλ

Μέηξεζε
ηθαλνπνίεζεο
θνηηεηψλ

ΑΡΝΗΣΙΚΟ

έιεγρνο

ΘΔΣΙΚΟ

Δπηηπρήο ζρεδίαζε καζήκαηνο

ρήκα 5.10 Διεγρνο επηηπρνχο ζρεδίαζεο καζήκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ

5.9

χλνςε

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ελφο πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ην γεληθφ πιαίζην ζρεδίαζεο ελφο
καζήκαηνο, κέζσ ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε θαη ε εθηίκεζε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ. Ζ επηινγή απηή, ηεο ελίζρπζεο θαη εθηίκεζεο
ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ κέζσ ησλ καζεκάησλ θνίηεζεο, απνηειεί κηα ηάζε πνπ
επηθξαηεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη δηεζλή πξαθηηθή ησλ παλεπηζηεκίσλ. Σα
παξαδνζηαθά νξγαλσκέλα καζήκαηα (ή πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ) δελ κπνξνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζε απηνχο ηνπο δηεπξπκέλνπο ζηφρνπο, σο εθ ηνχηνπ αλαδεηθλχνληαη
δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ, φπσο: ε αλάγθε δηαηχπσζεο ησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζηφρσλ, ε αλάγθε αιιαγψλ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη
αλαηξνθνδφηεζεο. ηελ πξνζπάζεηα απηή ε εξεπλήηξηα πξνηείλνληαο ηελ
επαλαζρεδίαζε ελφο παξαδνζηαθά πξνζθεξφκελνπ καζήκαηνο, ππνδήζεθε ξφινπο
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πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ελέξγεηεο ελφο ηκήκαηνο/ζρνιήο αιιά θαη ζηηο ελέξγεηεο ελφο
δηδάζθνληα. Δηδηθφηεξα:















Πξνηάζεθε ε αλάιπζε ησλ καζεκάησλ ζε ηξία ζπζηαηηθά θαη ε αληηζηνίρηζή
ηνπο κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ ηκήκαηνο/ζρνιήο (Φάζε 1).
Γηαηππψζεθαλ νη γεληθνί θαη αλαιπηηθνί καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο,
νη νπνίνη ζπλδέζεθαλ κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ ηκήκαηνο/ζρνιήο
(Φάζε 1).
Δπηιέρζεθε έλα ππνζχλνιν γεληθψλ δεμηνηήησλ γηα ελίζρπζε κέζσ ηνπ
καζήκαηνο, κε γλψκνλα έλα πιαίζην ηεθκεξίσζεο (Φάζε 1).
Πξνηάζεθαλ πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο (Φάζε 2) θαη αμηνιφγεζεο ησλ
θνηηεηψλ (Φάζε 3).
Αλαιχζεθαλ νη επηιεγείζεο γεληθέο δεμηφηεηεο ζε επηκέξνπο δηαζηάζεηο θαη
ζπληάρζεθε εξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο (Φάζε 3 θαη αλαιπηηθφηεξα
Κεθάιαην 6).
Πξνηάζεθαλ ηξφπνη απνηίκεζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ καζήκαηνο ζηελ ελίζρπζε
ησλ γλψζεσλ (πεξηερφκελν θαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο καζήκαηνο) θαη ησλ
γεληθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ε ηαμηλφκεζε ηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ηε
ζπκβνιή ηνπ ζηελ ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ γεληθψλ δεμηνηήησλ (αλαιπηηθά
ζην Κεθάιαην 6).
Πξνηάζεθε κηα ζεηξά κέηξσλ επηκνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο κάζεζεο θαη ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ, κεηαμχ απηψλ θαη ε
εηεξναμηνιφγεζε (Φάζε 3 θαη αλαιπηηθφηεξα Κεθάιαην 7).
Πξνηάζεθε κηα ζεηξά ππνρξεσηηθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ
αλαηξνθνδφηεζεο, κεηαμχ απηψλ ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θνηηεηψλ θαη ν
έιεγρνο πξνηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ (Φάζε 4 θαη αλαιπηηθφηεξα
Κεθάιαην 8).
Πξνηάζεθε κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο πνπ
ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ
(Φάζε 5).

Σν γεληθφ πιαίζην, φπσο πξνηείλεηαη κέζσ ησλ 5 Φάζεσλ, αληιεί απφ ηνπο
ζεσξεηηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιίαο θαζψο θαη απφ ππάξρνπζεο έξεπλεο
θαη πξαθηηθέο, επηδηψθνληαο ηαπηφρξνλα λα δείμεη φια ηα αλαγθαία βήκαηα πνπ
πξέπεη λα ζπληειεζηνχλ ζε έλα παξαδνζηαθά νξγαλσκέλν αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ.
Ζ πεξίπησζε απηή δελ είλαη ε ζπλήζεο δηφηη νη αλακνξθψζεηο ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ θαη ε πξνζαξκνγή ησλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε έλα ζαθέο
πιαίζην πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. Γηα ην ιφγν απηφ αξρηθά πξνηείλεηαη ε
δηαηχπσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ε δηαηχπσζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ
ηνπ καζήκαηνο, επεμεγείηαη ε απνκάθξπλζε απφ ην ζχλεζεο κνληέιν δηδαζθαιίαο,
δηαρσξίδνληαη νη ελέξγεηεο αμηνιφγεζεο (ππνρξεσηηθέο, ζπκπιεξσκαηηθέο) γηα ηελ
ελίζρπζε θαη απνηίκεζε ηεο κάζεζεο θαη ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ, θαη
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ηέινο πξνηείλνληαη κέηξα αλαηξνθνδφηεζεο (ππνρξεσηηθά, ζπκπιεξσκαηηθά) επ‟
σθειεία ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.
Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ πνπ πξνηείλεηαη αθνξνχλ
ηνλ αλαζρεδηαζκφ φισλ ησλ ζπληζησζψλ ελφο καζήκαηνο πνπ ζηνρεχεη ζηελ
ελίζρπζε ηθαλνηήησλ θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη πξνζαξκνγήο ζε νπνηνδήπνηε
πεξηβάιινλ. Αλ θαη ην πιαίζην βαζίδεηαη ζε ππάξρνπζεο ζεσξίεο, σζηφζν πξνβιέπεη
γηα θάζε πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη πεξηζζφηεξεο
αληηκεησπίδνληαη κε κηα πνιπθξηηήξηα/πνιπκεηαβιεηή νπηηθή παξέρνληαο επειημία
πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο θάζε καζήκαηνο. Γειαδή, ε πξσηνηππία ηεο πξνζέγγηζεο
εζηηάδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιπθξηηήξηαο/πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο ζηηο
πεξηπηψζεηο:





απηναμηνιφγεζε γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ
εηεξναμηνιφγεζε γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ εξγαζηψλ
κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θνηηεηψλ
πξνηίκεζε εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ

ηαπηφρξνλα κε ηελ πξφηαζε αλαζρεδηαζκνχ ησλ ζπληζησζψλ ελφο καζήκαηνο ζηε
βάζε ηθαλνηήησλ, ε νπνία παξέρεη επειημία πξνζαξκνγήο ζε νπνηαδήπνηε καζεζηαθά
απνηειέζκαηα θαη ζηφρνπο.
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απηναμηνιφγεζε γεληθψλ ηθαλνηήησλ

6 Τπνρξεσηηθά κέηξα αμηνιφγεζεο:
κέηξεζε ηεο επίδνζεο θαη
πνιπθξηηήξηα απηναμηνιφγεζε
γεληθψλ ηθαλνηήησλ

ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα ππνρξεσηηθά κέηξα αμηνιφγεζεο,
ηεο 3εο Φάζεο (Αμηνιφγεζε) ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο. Δηδηθφηεξα,
παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ζην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο, σο κηα αζξνηζηηθνχ
ηχπνπ δηαδηθαζία, θαη ε πξνηεηλφκελε πνιπθξηηήξηα κεζνδνινγία απηναμηνιφγεζεο
γεληθψλ δεμηνηήησλ. Δηδηθφηεξα, ζπγθξίλεηαη ε επίδνζε ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ ηεο
νκάδαο κειέηεο (πηινηηθφ ηκήκα) θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ (κε πηινηηθφ ηκήκα), γηα
ηα ηξία έηε εθαξκνγήο ηεο πεηξακαηηθήο ζρεδίαζεο 2009 έσο 2011. Δπίζεο, κέζσ ηεο
πνιπθξηηήξηαο απηναμηνιφγεζεο39 (self-evaluation) εμεηάδεηαη ην επίπεδν δεμηνηήησλ
πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πηινηηθφ ηκήκα.
Γειαδή, αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε πξνζέγγηζε γηα ηε κέηξεζε ηεο επίδνζεο θαη ζηε
ζπλέρεηα ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ησλ ηεζζάξσλ θάζεσλ γηα ηελ πνιπθξηηήξηα
απνηίκεζε δεμηνηήησλ. Αλαιχεηαη θάζε θάζε απφ ηελ αξρηθή, ζπγθέληξσζεο ησλ
δεδνκέλσλ, έσο ηελ ηειηθή ζπλεμέηαζεο ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ αξρήο - ηέινπο
εμακήλνπ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηε κέηξεζε ηεο
επίδνζεο ηα ηξία έηε εθαξκνγήο ηεο πεηξακαηηθήο ζρεδίαζεο ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο
θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπθξηηήξηαο απηναμηνιφγεζεο ην έηνο 2010 θαη
2011. Σν Κεθάιαην θιείλεη αθελφο κε ζπκπεξαζκαηηθά ζρφιηα, πιενλεθηήκαηα θαη
πεξηνξηζκνχο ηεο πξνζέγγηζεο θαη αθεηέξνπ κε κηα ζχλνςε.
Οη ζεσξεηηθνί Palomba and Banta (1999), Huba and Freed (2000), Terenzini (1989),
Erwin and Wise (2002) θαη Jones (2002) ζπζηήλνπλ ηε ρξήζε κηαο πνηθηιίαο
ηερληθψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε. πσο εμεγεί ν Jones (2002) „θαζώο έλα άηνκν
αληηιακβάλεηαη όηη ε γλώζε είλαη πνιπδηάζηαηε, είλαη ζεκαληηθή ε αλαζεώξεζε ησλ

39

Ο φξνο self-evaluation απνδίδεηαη ζην παξφλ θείκελν σο απηναμηνιφγεζε, σζηφζν δελ ζα πξέπεη λα
ζπγρέεηαη κε ηελ φκνηα απφδνζε ζηα Διιεληθά ηνπ φξνπ self-assessment, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη
ζπλήζσο ζηελ πεξίπησζε αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ελφο θνηηεηή απφ ηνλ ίδην.
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κεζόδσλ αμηνιόγεζεο θαη ε αμηνπνίεζε πνιιώλ από απηέο. Γελ είλαη ξεαιηζηηθό λα
ρξεζηκνπνηείηαη κηα κέζνδνο γηα ηελ πιήξε αμηνιόγεζε κηαο ζεηξάο καζεζηαθώλ
απνηειεζκάησλ‟. ε απηφ ην πιαίζην νη Shipman et al. (2003) ζπζηήλνπλ ηελ
αμηνπνίεζε αλά πεξίπησζε ελφο ζπλδπαζκνχ κεζφδσλ φπσο: επηκνξθσηηθήο θαη
αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο, άκεζεο θαη έκκεζεο, εζηηαζκέλεο ζηηο επηδφζεηο ελφο
καζήκαηνο ή πεξηζζφηεξν καθξνπξφζεζκεο, απζεληηθήο40 ή/θαη εζηηαζκέλεο ζην
αληηθείκελν ελφο καζήκαηνο.
Δπηπιένλ, ην εξψηεκα πνιιψλ ζεσξεηηθψλ εάλ „κπνξεί λα εθηηκεζεί κηα ηθαλόηεηα‟
ζπλδέεηαη άξξεθηα κε εξσηήκαηα, φπσο:



γηαηί ρξεηάδεηαη ε απνηίκεζε ηθαλνηήησλ πνπ απνθηψληαη ζε παλεπηζηεκηαθφ
επίπεδν θαη
γηα πνηφλ γίλεηαη ε απνηίκεζε.

Ο Cummings (1998) πξνηείλεη ηξεηο αηηίεο πνπ δηθαηνινγνχλ ην ελδηαθέξνλ ηεο
απνηίκεζεο ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, αλάινγα κε ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders) αλά πεξίπησζε. Χο πξψηε αηηία αλαθέξεη „ηηο
απνδείμεηο πνπ ε απνηίκεζε παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο γηα ην επίπεδν ηθαλνηήησλ πνπ
δηαζέηνπλ‟. Χο δεχηεξε αηηία αλαθέξεη „ηηο απνδείμεηο πνπ παξέρεη ε απνηίκεζε
ηθαλνηήησλ ζε απνθνίηνπο πνπ επηζπκνύλ λα ηεθκεξηώζνπλ ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο γηα
κηα ζέζε εξγαζίαο‟. Σέινο, σο ηξίηε αηηία αλαθέξεη „ηελ αλάγθε ησλ παλεπηζηεκίσλ
λα απνηηκνύλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αλάπηπμε/ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ
θνηηεηώλ ηνπο γηα ηε κέηξεζε ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ζέζεη‟.
ην πιαίζην απηφ πξνηείλνληαη δχν ρσξηζηά κέηξα αθελφο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο
κάζεζεο θαη αθεηέξνπ ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ. Δηδηθφηεξα, ε κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ πνιπθξηηήξηα απνηίκεζε, απαληά ζηε 2ε θαη 3ε
πξναλαθεξφκελε αηηία ζχκθσλα κε ηνλ Cummings (1998), αιιά δελ παξέρεη
απνδείμεηο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Γειαδή, κέζσ ηεο πνιπθξηηήξηαο πξνζέγγηζεο πνπ
πξνηείλεηαη πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο απνδείμεσλ: α) ζην ζεκεξηλφ θνηηεηή
θαη απξηαλφ απφθνηην γηα ηελ εκπεηξία πνπ βίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ηνπ
ζε καζήκαηα ελίζρπζεο ηθαλνηήησλ θαη β) ζην παλεπηζηήκην γηα ην απνηέιεζκα πνπ
πέηπρε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο γεληθώλ ηθαλνηήησλ.
Οπζηαζηηθά, ε πξφηαζή καο πεξηζηξέθεηαη ζηε ζπλεηζθνξά ησλ καζεκάησλ ζηελ
αλάπηπμε/βειηίσζε/ελίζρπζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ θαη φρη ζηε
πηζηνπνίεζε ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν.

40

Σν θίλεκα ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ππνζηεξίδεη φηη: α. ε αμηνιφγεζε απνηειεί ζπλεπζχλε
δηδάζθνληα θαη δηδαζθφκελσλ θαη β. ε αμηνιφγεζε απνβιέπεη ζηελ απνηίκεζε ηφζν ησλ γλψζεσλ ηνπ
εθπαηδεπφκελνπ φζν θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ λα αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο ηνπ ζε πξαγκαηηθέο
θαηαζηάζεηο (Κνπινπκπαξίηζε θαη Μαηζαγγνχξαο, 2004).
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6.1

Μέηξεζε επίδνζεο (αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε)

Ζ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ φπσο πξνηείλεηαη, εθαξκφδεηαη
κέζσ ησλ βαζηθψλ καζεκάησλ ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ζ κέζνδνο απηή
πηνζεηείηαη δηφηη ζεσξείηαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε θαη επηηπρεκέλε. Ζ δηεχξπλζε ησλ
ζηφρσλ ελφο καζήκαηνο (πξνγξάκκαηνο) ζε ηνκείο πνπ μεθεχγνπλ ηνπ πεξηερνκέλνπ
(αληηθεηκέλνπ) ηνπ, πξνυπνζέηεη απνκάθξπλζε απφ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη κεηάβαζεο ζε ελαιιαθηηθέο ηερληθέο. Χζηφζν, ε
κέηξεζε ηεο επίδνζεο ζην πεξηερφκελν ελφο καζήκαηνο (-σλ) απνηειεί κηα θνκβηθή
δηαδηθαζία, απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε ηε ιεηηνπξγία ελφο παλεπηζηεκίνπ, αλεμάξηεηα
εάλ απηφ εθαξκφδεη πξφγξακκα δηεπξπκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ή φρη,
παξαδνζηαθέο ή ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.
Δίλαη γεγνλφο φηη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ
κεζφδσλ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. πλήζεηο ηχπνη είλαη: ε γξαπηή ή/θαη πξνθνξηθή
εμέηαζε, νη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, ην πξφηδεθη, νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ζηελ
αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαζψο θαη άιια κέηξα. Βεβαίσο, αο ζεκεησζεί φηη ε ηειηθή
απφδνζε ελφο βαζκνχ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ έλα πιήζνο δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο,
πνπ κεηέρνπλ αζξνηζηηθά ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηεο βαζκνινγίαο.
ηε δηθή καο πεξίπησζε, ε αλάγθε ζχγθξηζεο ησλ επηδφζεσλ ζην πεξηερφκελν ηνπ
καζήκαηνο, πινπνηείηαη κέζσ δηεξεχλεζεο ηφζν ζηελ νκάδα κειέηεο (θνηηεηέο
πηινηηθνχ ηκήκαηνο) φζν θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ (θνηηεηέο πνπ δελ κεηέρνπλ ζην
πηινηηθφ ηκήκα). Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ, νη θνηηεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ
εμεηάδνληαη κε ηελ ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία απφ ην ίδην άηνκν, πνπ ζηελ παξνχζα
πεξίπησζε αθνξά πξνθνξηθή εμέηαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο απφ ηνλ
δηδάζθνληα. Ζ κέζε βαζκνινγία ησλ δχν νκάδσλ ειέγρεηαη κε ζηαηηζηηθά κέηξα
(ρήκα 6.1). Πξνζδνθία ηεο εξεπλήηξηαο είλαη ε κέζε επίδνζε ηεο νκάδαο κειέηεο
λα είλαη πςειφηεξε ηεο αληίζηνηρεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ.
Αξθεηνί ζεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ απνδείμεη ηε ζεηηθή επίδξαζε ησλ
θνηηεην-θεληξηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηελ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ
αιιά θαη αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ίδην ζπκπέξαζκα. Δλδεηθηηθά, ν
Greek (1995) ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαηέιεμε φηη νη θνηηεηέο καζαίλνπλ
φηαλ αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε ελφο έξγνπ, ην νπνίν ηνπο δξαζηεξηνπνηεί ψζηε λα
είλαη „ελεξγνί παίθηεο‟ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη Keyser (2000) θαη Prince
(2004) ηζρπξίδνληαη φηη αθφκε θαη ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο κέζσ
δηαιέμεσλ, ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ κέζσ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ, ζπδεηήζεσλ,
κηθξψλ νκαδηθψλ αζθήζεσλ ζηελ ηάμε, θιπ ελδπλακψλνπλ ηε κάζεζε. ε πνιπεηή
ζπγθξηηηθή έξεπλα ηεο επίδνζεο θνηηεηψλ ζην Pennsylvania State University,
δηάξθεηαο απφ ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ 2002 έσο ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ 2008, ζε
κάζεκα πνπ έλα κέξνο ησλ θνηηεηψλ κεηείρε ζε παξαδνζηαθά ηκήκαηα δηαιέμεσλ
ελψ έλα άιιν κέξνο ζε ηκήκαηα ελεξγεηηθήο κάζεζεο, νη ηειεπηαίνη είραλ πςειφηεξε
επίδνζε (Celia C. Lo, 2010). Οκνίσο, ζην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ θαη νη Lea et
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al. (2003), νη νπνίνη έθαλαλ κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, φπνπ νη επηδφζεηο
ησλ θνηηεηψλ θαίλεηαη λα είλαη πςειφηεξεο φηαλ εθαξκφδνληαη ηερληθέο θνηηεηνθεληξηθήο κάζεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, αλ θαη ε αλακελφκελε πςειφηεξε κέζε επίδνζε
ηεο νκάδαο κειέηεο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
θαηλνηνκία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εληνχηνηο ε ππφζεζε απηή ζα πξέπεη λα
απνδεηρζεί.
Αρχι

Επιδόςεισ
Ομάδασ Μελζτθσ

Επιδόςεισ
Ομάδασ Ελζγχου

Μζςθ Επίδοςθ ανά
Ομάδα

τατιςτικόσ ζλεγχοσ
ςθμαντικότθτασ διαφοράσ
επίδοςθσ Ομάδων

Ζλεγχοσ μεγζκουσ
επίδραςθσ ςτισ επιδόςεισ
Ομάδασ Μελζτθσ

ρήκα 6.1 Μέηξεζε ηεο επίδνζεο ζηηο νκάδεο κειέηεο θαη ειέγρνπ
6.1.1

Έιεγρνο ππφζεζεο t (t-test) ζε δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ζηαηηζηηθά ε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαθνξάο ηεο κέζεο
επίδνζεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ κειέηεο θαη ειέγρνπ, πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο t (ttest) ζε δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα. Ο έιεγρνο ππφζεζεο t είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ δχν πιεζπζκηαθψλ θαηαλνκψλ φηαλ νη
δηαζπνξέο ησλ θαηαλνκψλ είλαη άγλσζηεο (Fisher, 1925). Γηα ηνλ έιεγρν t
ιακβάλνληαη αλεμάξηεηα δείγκαηα απφ ηνπο δχν πιεζπζκνχο (έλα δείγκα απ‟ ηνλ
θάζε πιεζπζκφ) θαη ππνινγίδνληαη νη δεηγκαηηθνί κέζνη θαη νη δεηγκαηηθέο δηαζπνξέο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ ζεκαληηθφηεηαο t ζα πξέπεη νη δχν πιεζπζκνί λα
αθνινπζνχλ θαλνληθέο θαηαλνκέο (παξακεηξηθή δηαδηθαζία). Ζ ζπλζήθε απηή δελ
είλαη απαξαίηεηε φηαλ δηαζέηνπκε δείγκαηα ηεο ηάμεσο ησλ 30 παξαηεξήζεσλ ή
πεξηζζνηέξσλ, αθνχ ην θεληξηθφ νξηαθφ ζεψξεκα εγγπάηαη φηη γηα κεγάιν δείγκα ν
δεηγκαηηθφο κέζνο αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.
Τπάξρνπλ δχν είδε ειέγρσλ ζεκαληηθφηεηαο: ν κνλφπιεπξνο (one-tailed) θαη ν
ακθίπιεπξνο (two-tailed). Ο ακθίπιεπξνο έιεγρνο εμεηάδεη αλ ν κέζνο κηαο
θαηαλνκήο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην κέζν ηεο άιιεο θαηαλνκήο ή φρη, αλεμάξηεηα
απφ ηελ θαηεχζπλζε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) ηεο δηαθνξάο. Δηδηθφηεξα, έζησ φηη απφ έλα
Α πιεζπζκφ ιακβάλνκε έλα ηπραίν δείγκα κεγέζνπο n1 κε κέζε ηηκή x1 θαη ηππηθή
απφθιηζε s1 θαη αληίζηνηρεο άγλσζηεο ηηκέο πιεζπζκνχ κ1 θαη ζ1. Δπίζεο, ιακβάλνκε
έλα ηπραίν δείγκα απφ έλα Β πιεζπζκφ κεγέζνπο n2 κε κέζε ηηκή x 2 θαη ηππηθή
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απφθιηζε s2 θαη αληίζηνηρεο άγλσζηεο ηηκέο πιεζπζκνχ κ2 θαη ζ2. Ο έιεγρνο αθνξά
ηελ ππφζεζε φηη νη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ x 1 θαη x 2 ησλ
δχν δεηγκάησλ κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη ζε πιεζπζκηαθφ επίπεδν. Γειαδή φηη θαη
νη κέζεο ηηκέο κ1 θαη κ2 δηαθέξνπλ.
Μεδεληθή ππφζεζε:

H0: κ1=κ2

Δλαιιαθηηθή ππφζεζε:

Ζ1: κ1 ≠ κ2

Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην t ζηαηηζηηθφ ηεζη
αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ είλαη:




Σα δείγκαηα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά θαη νη ηηκέο νθείινληαη ζε αλεμάξηεηεο
παξαηεξήζεηο.
Ζ θαηαλνκή ησλ κέζσλ ησλ δεηγκάησλ είλαη θαλνληθή.
Οη δχν πιεζπζκνί απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ επηιεγεί ηα δχν δείγκαηα έρνπλ ηελ
ίδηα δηαθχκαλζε (ζ1  ζ2).

ηελ πεξίπησζε ίζσλ δηαθπκάλζεσλ θαη δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο δεηγκάησλ, σο
εθηηκήηξηα ζπλάξηεζε ηεο θνηλήο πιεζπζκηαθήο δηαθχκαλζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε
ζηαζκηζκέλε ηηκή ησλ δεηγκαηηθψλ δηαθπκάλζεσλ (Hedges, 1981), σο εμήο:
s 2p 

(n1  1) s12  (n 2  1) s 22
n1  n 2  2

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ ζηαηηζηηθνχ t θαη ηνπ βαζκνχ ειεπζεξίαο πνπ
θαζνξίδεη ηηο θξίζηκεο πεξηνρέο ζην ζηαηηζηηθφ πίλαθα θαηαλνκήο t,
ρξεζηκνπνηνχληαη νη καζεκαηηθέο ζρέζεηο (6.1) θαη (6.2), σο εμήο:
t

( x1  x 2 )  ( 1   2 )
s 2p
n1



(6.1)

s 2p
n2

θαη df  df1  df 2  n1 1  n2 1  n1  n2  2

(6.2)

Αλ ε ηηκή ηεο t είλαη αξθεηά κεγάιε ψζηε λα νξίδεη ζπκκεηξηθά (δεμηά θαη αξηζηεξά)
ηεο αληίζηνηρεο θαηαλνκήο t δχν πεξηνρέο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ γηα παξάδεηγκα
κηθξφηεξνπ απφ 0.05, ηφηε ε ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν κέζσλ απνξξίπηεηαη. Ή
δηαθνξεηηθά ζεκαίλεη φηη ε πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη κηα ηφζν κεγάιε ηηκή είλαη
p<0.05 θαη ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη. εκεηψλεηαη φηη ζηηο επηζηεκνληθέο
κειέηεο ε κεγαιχηεξε απνδεθηή ηηκή γηα ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α είλαη 0.05,
δειαδή ε κέγηζηε απνδεθηή πηζαλφηεηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξεπλεηή λα είλαη
εζθαικέλα είλαη 5%.
ηελ πεξίπησζή καο ε κεδεληθή ππφζεζε κπνξεί λα δηαηππσζεί σο εμήο:
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Ζ0: ε λέα πξνζέγγηζε κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο δελ επηδξά ζηελ επίδνζε ησλ
θνηηεηψλ (ε κέζε επίδνζε ησλ δχν νκάδσλ θνηηεηψλ είλαη ίδηα).
H1: ε λέα πξνζέγγηζε κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο επηδξά ζηελ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ.
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηα δείγκαηα απνηεινχληαη απφ 78, 75 θαη 81 κεηξήζεηο
γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011, αληίζηνηρα, νπφηε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην t-test θαη
νη δχν πιεζπζκνί απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ επηιεγεί ηα δείγκαηα έρνπλ ηελ ίδηα
δηαθχκαλζε. Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ ε
πηζαλφηεηα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0.05 (έηνο 2009: 0.067, έηνο 2010: 0.252 θαη έηνο
2011: 0.387), φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ζην Παξάξηεκα Θ.
Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα ππνζέζνκε ηζφηεηα ησλ δχν δηαθπκάλζεσλ.
6.1.2

Έιεγρνο ηνπ Μεγέζνπο ηεο Δπίδξαζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζην πηινηηθφ ηκήκα

Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ηεο επίδξαζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ
ζηηο επηδφζεηο ησλ θνηηεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δεηθηψλ πνπ ππνινγίδνπλ ην
Μέγεζνο ηεο Δπίδξαζεο (Prince, 2004). Σν Μέγεζνο ηεο Δπίδξαζεο απνηειεί κηα
νλνκαζία πνπ απνδίδεηαη ζε κηα νηθνγέλεηα δεηθηψλ, φπσο νη δείθηεο Cohen‟s d θαη
effect size r, νη νπνίνη κεηξνχλ ην απνηέιεζκα κηαο παξέκβαζεο (ή ζεξαπείαο, θιπ)
κεηαμχ δχν νκάδσλ: κειέηεο (treatment) θαη ειέγρνπ (control). Αξθεηέο εθαξκνγέο
ππάξρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο, ςπρνινγίαο θαη εθπαίδεπζεο.
Μεηά ηηο εξγαζίεο ηνπ Cohen ηα έηε 1962, 1965 θαη 1988 (Cohen, 1988) ζρεηηθά κε
ηελ Αλάιπζε Ηζρχνο ησλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο πκπεξηθνξάο, ε
πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ κεηαηνπίδεηαη εθηφο ηνπ ειέγρνπ ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο σο θξηηήξηνπ απφξξηςεο ή φρη ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο Ζ0 (ζθάικα
ηχπνπ Η) θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ ζθάικαηνο ηχπνπ ΗΗ ηεο ηζρχνο ησλ ζηαηηζηηθψλ
ειέγρσλ (Cohen 1988, Murphy and Myors, 1998). Δηδηθφηεξα, ν Cohen ζηελ εξγαζία
ηνπ ην 1988 (Cohen, 1988) φξηζε ην δείθηε d (Cohen‟s d) σο ηε δηαθνξά ησλ κέζσλ
δχν νκάδσλ, x1  x2 , δηαηξνχκελεο κε ηελ ηππηθή πιεζπζκηαθή απφθιηζε, ζp, θάζε
κηαο νκάδαο (κειέηεο θαη ειέγρνπ), φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν (6.3)
d

x1  x 2

(6.3)

p

φηαλ ε  p 

 12   22
2

θαη  1 , 2 ε ηππηθή απφθιηζε ησλ δχν δεηγκάησλ.

Γεληθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ Cohen, ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ζεσξείηαη κηθξφ αλ
d=0.2, κέηξην αλ d=0.5 θαη κεγάιν αλ d≥0.8. ε επίπεδν κεηα-αλάιπζεο ε δηαθνξά
x1  x2 (κεηαμχ νκάδαο κειέηεο θαη ειέγρνπ) απνδίδεη ζεηηθφ απνηέιεζκα εάλ θηλείηαη
ζηελ θαηεχζπλζε βειηίσζεο ή πξνο ηελ πξνβιεπφκελε θαηεχζπλζε, ελψ αληηζέησο ε
δηαθνξά απνδίδεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα εάλ θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε ρεηξνηέξεπζεο
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ή ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ ηελ πξνβιεπφκελε. Μηα βειηίσζε ηεο επίδνζεο κε
ηηκή ηνπ Μεγέζνπο Δπίδξαζεο = 1 (κνλάδα), ζα ζήκαηλε φηη ε νκάδα κειέηεο
ππεξέβεη ηελ νκάδα ειέγρνπ θαηά κία ηππηθή απφθιηζε (εμαηξεηηθά πςειή επίδνζε
ζηελ νκάδα κειέηεο).
χκθσλα κε ηνλ Albanese (2000), ζε φξνπο επηδφζεσλ ησλ δχν εμεηαδφκελσλ
θαλνληθψλ θαηαλνκψλ (Cohen, 1977), γηα έλα κηθξφ κέγεζνο επίδξαζεο (0.2), ην
85.3% ησλ επηδφζεσλ ηεο νκάδαο κειέηεο θαη ειέγρνπ ζπκπίπηνπλ. Σν πνζνζηφ απηφ
κεηψλεηαη ζην 67% ζε πεξίπησζε κέηξηνπ κεγέζνπο επίδξαζεο (0.5) θαη θαηαιήγεη
ζην 52.6% ζηελ πεξίπησζε πςεινχ κεγέζνπο επίδξαζεο (0.8).
χκθσλα κε ηνλ Cohen ε ηππηθή απφθιηζε θάζε νκάδαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
φηαλ ε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ζε θάζε νκάδα είλαη παξφκνηα (ηδηφηεηα γλσζηή σο
homogeneity of variance). Ζ ηδηφηεηα απηή ηεο ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ ειέγρεηαη
απφ ην ηέζη ηνπ Levene (Levene‟s test). Γειαδή, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζφηεηαο ησλ
δηαθπκάλζεσλ ειέγρεηαη ε ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεζη αλ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή. Αλ ιακβάλεη ηηκέο κηθξφηεξεο απφ 0.05 παξαβηάδεηαη ε ππφζεζε ηεο
ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα απνξξίςνπκε ηελ
ππφζεζε φηη νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο θαη λα απνδερηνχκε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε
πνπ αλαθέξεη φηη νη δηαθπκάλζεηο δελ είλαη ίζεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπσο
έρεη πξναλαθεξζεί, ε p-value είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0.05 (έηνο 2009: 0.067, έηνο
2010: 0.252 θαη έηνο 2011: 0.387), άξα κπνξνχκε λα ππνζέζνκε ηζφηεηα ησλ δχν
δηαθπκάλζεσλ θη επνκέλσο λα κεηξήζνκε ην απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο κε ρξήζε
ησλ πξναλαθεξφκελσλ δεηθηψλ (βι. αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Θ).
Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ παξαβηάδεηαη ε παξαπάλσ ηδηφηεηα ηεο ηζφηεηαο ησλ
δηαθπκάλζεσλ, o ηχπνο εθηίκεζεο ηνπ δείθηε d ηνπ Cohen, δηαθνξνπνηείηαη ζχκθσλα
κε ηνπο Glass et al. (1981), δηαηξψληαο κε ηελ ηππηθή απφθιηζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ
σο εμήο:

Glass' s  

x1  x2

(6.4)

 control

Σα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο επίδξαζεο ζπγθεληξψλνληαη
ζηελ εξγαζία ηνπ Albanese (2000), ελψ ν ίδηνο θξηηηθάξεη σο απζαίξεην ηνλ νξηζκφ
ηνπ κεγέζνπο ηεο επίδξαζεο απφ ηνλ Cohen σο κηθξφ, κέηξην ή κεγάιν αλάινγα κε
ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε 0.2, 0.5 θαη 0.8, αληίζηνηρα. Ο Colliver (2000) ζηεξηδφκελνο ζηελ
πξναλαθεξζείζα εξγαζία θαη κε βάζε θαη άιια επηρεηξήκαηα αλαθέξεη φηη ν δείθηεο
ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.8 γηα λα ζεσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο
σο ζεκαληηθά. Παξφια απηά, ε παξαπάλσ ππφδεημε ζα κείσλε ζρεδφλ φια ηα κέρξη
ζήκεξα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ απφ δηδαθηηθέο θαη ηαηξηθέο παξεκβάζεηο, δηφηη έλα
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ηέηνην εχξεκα (δείθηεο d=0.8 ή πςειφηεξνο) είλαη ζπάλην θαη πξνυπνζέηεη ζεακαηηθά
νθέιε ζηηο επηδφζεηο (Albanese, 2000).
Απνηειέζκαηα κεγέζνπο ηεο επίδξαζεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 0.49 έσο 0.67
πξνθχπηνπλ ζε κεηά-αλάιπζε 3 βηβιηνγξαθηθψλ αλαζθνπήζεσλ (αλαζθνπήζεηο
πεξίπνπ 90 εηψλ απφ ην έηνο 1924 θαη πεξηζζνηέξσλ ησλ 200 εξγαζηψλ) πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ν Prince (2004). Ζ εξγαζία ηνπ Prince εζηηάδεη ζηε κέηξεζε ηεο
επίδνζεο φηαλ εθαξκφδνληαη δηδαθηηθέο, φπσο ε ελεξγή κάζεζε, ε ζπλεξγαηηθή ή
ζπλεηαηξηζηηθή κάζεζε θαζψο θαη ε κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζε έλα πξόβιεκα
(δηαδεδνκέλε θπξίσο ζε ηαηξηθέο ζρνιέο). Σα απνηειέζκαηα ζεσξνχληαη απφ ηνλ
εξεπλεηή σο πςειφηεξα απφ απηά πνπ έρνπλ ήδε εθηηκεζεί γηα ηηο πεξηζζφηεξεο
δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Γειαδή, ε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε (d=0.49), επηθέξεη κηα επίδνζε ζηε βαζκνινγία ζην βαζκφ
81 απφ ην βαζκφ 75 (δεδνκέλνπ ηνπ άξηζηα ζην 100 θαη ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο ηεο
βαζκνινγίαο).
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρφιηα, ε ηηκή ηνπ δείθηε πνπ εθηηκά ην κέγεζνο ηεο
επίδξαζεο d ζα καο ηθαλνπνηνχζε είηε αλ πξνζέγγηδε ην 0.5 ή αλ είλαη πςειφηεξε. Σα
απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.3.2 ην επηβεβαηψλνπλ.
ζνλ αθνξά ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο r (point-biserial correlation coefficient) ηεο
λέαο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηηο επηδφζεηο ησλ θνηηεηψλ (ε
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή δηρνηνκηθή - εθαξκφδεηαη ή δελ εθαξκφδεηαη ε λέα δηδαθηηθή
πξνζέγγηζε θαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζπλερήο - βαζκνινγία), ζηελ πεξίπησζε
ίζσλ δεηγκάησλ (Rosenthal, 1984) εθηηκάηαη κέζσ ηνπ δείθηε Cohen‟s d απφ ηνλ
ηχπν (6.5)

r

d

(6.5)

d 4
2

ηελ πεξίπησζε κε ίζσλ δεηγκάησλ πιήζνπο n1 θαη n2 νη Aaron, Kromrey and Ferron
(1998), πξφηεηλαλ ην καζεκαηηθφ ηχπν (6.6), σο εμήο:

r

d

(6.6)

(N 2  2N )
d 
n1n2
2

φπνπ Ν είλαη ην άζξνηζκα ησλ δχν δεηγκάησλ.
6.2

Πνιπθξηηήξηα κεζνδνινγία απηναμηνιφγεζεο ηθαλνηήησλ, κηα έκκεζε
απνηίκεζε

Ζ απνηίκεζε ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο κεζνδνινγηθήο
πξνζέγγηζεο πνπ πξνβιέπεη έξεπλα απηναμηνιφγεζεο (self-evaluation) ζηελ αξρή θαη
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ζην ηέινο εμακήλνπ. ηελ έξεπλα ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο ηκεκάησλ, φπνπ νη
δηδάζθνληεο επηδηψθνπλ ηελ παξάιιειε ελίζρπζε δεμηνηήησλ (πρ ζηελ παξνχζα
κειέηε νη θνηηεηέο ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο). Ζ δηαδηθαζία απηή πνπ πξνηείλεηαη
αθνξά κηα έκκεζε απνηίκεζε ζην δίπνιν αξρή - ηέινο εμακήλνπ. Γεληθφηεξα, κηα
έξεπλα απηναμηνιφγεζεο πνπ δεηά απφ ηνπο θνηηεηέο λα δειψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο
απνηειεί κηα κέζνδν έκκεζεο αμηνιφγεζεο, ελψ ε ίδηνπ ηχπνπ έξεπλα απφ ηελ πιεπξά
ησλ θνηηεηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα άκεζε κέζνδνο αμηνιφγεζεο, φπσο
ηνπιάρηζηνλ δηαρσξίδνληαη νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο απφ ην Stanford University
(Stanford, ρσξίο εκεξνκελία).
Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο απνηίκεζεο ηθαλνηήησλ ζα ήηαλ ε άκεζε παξαηήξεζε θαη
αμηνιφγεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απφ ηελ εξεπλήηξηα).
Γειαδή, ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ν δηδάζθσλ ζα έπξεπε λα βαζκνινγήζεη ηηο γεληθέο
ηθαλφηεηεο ησλ θνηηεηψλ, κε ρξήζε θάπνηνπ δείθηε κέηξεζεο ή κέζσ αμηνιφγεζεο
ηεο ζηαδηαθήο πξνφδνπ ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ή κέζσ άιινπ
ηξφπνπ. Οη Chadha et al. (2001) δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη δελ ππάξρεη ηππηθόο
ηξφπνο αμηνιφγεζεο απηήο ηεο κνξθήο ηθαλνηήησλ (γεληθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο),
πιελ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζηαδηαθήο πξνφδνπ θάζε αηφκνπ ρσξηζηά. Βεβαίσο, πνιιά
εξσηεκαηηθά εγείξνληαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαηά πφζν ν δηδάζθσλ πνπ έρεη κηα
νιηγφσξε επαθή κε έλα θνηηεηή κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. Οη
Kemp and Seagraves (1995) πεξηγξάθνπλ ηε δπζθνιία θαη ζχγρπζε πέληε
δηδαζθφλησλ ζε έλα παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα, φηαλ επηρείξεζαλ λα βαζκνινγήζνπλ ηηο
επηδφζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο (γξαπηή αλαθνξά, πξνθνξηθή
παξνπζίαζε, νκηιία, επηθνηλσλία κέζσ γξαθηθψλ), νη νπνίεο απνηεινχζαλ
θαζεκεξηλή πξαθηηθή πνπ είρε ελζσκαησζεί ζε αληίζηνηρα καζήκαηα. Οη Bath et al.
(2004) ζπκθσλνχλ φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηα παλεπηζηήκηα λα αλαπηχμνπλ κεζφδνπο
κέηξεζεο θαη επίβιεςεο ησλ επηηεπγκάησλ ηεο κάζεζεο θαη ησλ επξχηεξσλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ζπγγξαθείο, νη πνηνηηθέο
κεηξήζεηο φπσο ε απηναμηνιφγεζε εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ, αλ θαη φπσο
ηζρπξίδνληαη είλαη κεζνδνινγηθά πξνβιεκαηηθή, είλαη πξνηηκφηεξε απφ άιιεο πην
αληηθεηκεληθέο, πνζνηηθέο κεηξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ηζρπξίδνληαη φηη ηεζη, φπσο ην
Graduate Skills Assessment (Αμηνιφγεζε Γεμηνηήησλ Απνθνίησλ) ζηελ Απζηξαιία
δελ παξέρεη θακία έλδεημε σο πξνο ηηο αηηίεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ θαηαγξάθνληαη.
ηελ ίδηα ινγηθή θηλείηαη θαη ε εξγαζία ησλ Moore and Hunter (1993), πνπ
ηζρπξίδνληαη φηη ε απηναμηνιφγεζε παξά ην γεγνλφο φηη δελ απνηειεί „κηα
αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε ηεο βειηίσζεο‟ εληνχηνηο δηαζέηεη ηε δπλακηθή απφδεημεο
ηεο αλάπηπμεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ, πνπ ζπρλά απνηειεί έλα δήηεκα
κεγάιεο δπζθνιίαο γηα λα αμηνινγεζεί κε άιιεο ηππηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο. Τπ‟
απηή ηελ έλλνηα νη πξναλαθεξφκελνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε απηναμηνιφγεζε ηνπ
επηπέδνπ ηθαλνηήησλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα ρξήζηκν κέηξν. Ζ
πξναλαθεξφκελε φκσο δπζθνιία απνηππψλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Barrie (2002), ν
νπνίνο δηαπηζηψλεη φηη αλ θαη πνιινί δηδάζθνληεο επηδηψθνπλ δηεπξπκέλνπο
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καζεζηαθνχο ζηφρνπο γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπο, εληνχηνηο ζπάληα απηνί απνηηκνχλ κε
πνζνηηθφ ή πνηνηηθφ ηξφπν ηε βειηίσζε ησλ θνηηεηψλ.
Χζηφζν, άιινη ηξφπνη άκεζεο ή έκκεζεο, ηππηθήο ή άηππεο απνηίκεζεο
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί δηεζλψο, ζπλήζσο θηλνχληαη ζηνπο
παξαθάησ άμνλεο:
1. Σππνπνηεκέλα ηεζη ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ, φπσο ην Graduate Skills
Assessment πνπ πξναλαθέξζεθε, ην νπνίν απνηειεί κηα ηππηθήο κνξθήο άκεζε
αμηνιφγεζε (Κεθ. 4, παξάγξαθνο 4.6.4).
2. Απηναμηνιφγεζε (θαη εηεξν-αμηνιφγεζε41) ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ κέζσ
ελεκέξσζεο θαη πξνζζήθεο ησλ επηηεπγκάησλ ελφο θνηηεηή ζε εηδηθφ
αηνκηθφ Φάθειν Δξγαζηψλ, ν νπνίνο ππνζηεξίδεηαη ζπλήζσο απφ ηα
παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή (E-portfolios). Οη
ειεθηξνληθνί αηνκηθνί Φάθεινη Δξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ πνπ έρνπλ
θαζηεξσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππνζηεξίδνπλ κηα κνξθή άηππεο αμηνιόγεζεο
ηθαλνηήησλ.
3. Αμηνιφγεζε επάξθεηαο ηθαλνηήησλ κεηά απφ ζπκκεηνρή ζε κηα ζεηξά
εξγαζηψλ/δνθηκαζηψλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο „έμσ‟ απφ ην
επίζεκν πξφγξακκα ζπνπδψλ, αιιά εληφο παλεπηζηεκίνπ (ελέξγεηεο
Γξαθείσλ ηαδηνδξνκίαο). Ζ αμηνιφγεζε απηή δελ απνδίδεη έλα βαζκφ, αιιά
ζπλήζσο κέζσ ελφο εγγξάθνπ δηαηππψλεηαη ε επάξθεηα ή κε επάξθεηα ηνπ
θνηηεηή. πλήζσο αθνξά κηα ηππηθή δηαδηθαζία, άκεζνπ ηύπνπ αμηνιόγεζε.
4. Αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζε πξνγξάκκαηα
θνίηεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εξγαζία ή ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία (workbased or work-related learning), φπσο πηνζεηνχλ παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα
ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηνπ Καλαδά.
Γεληθά, ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε
ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο, αθηεξψλεηαη ζηηο
δπζθνιίεο αμηνιφγεζεο, φπσο ε ηεθκεξίσζε πνπ πξνεγήζεθε. Με γλψκνλα φηη
αξθεηέο πξνζπάζεηεο έρνπλ απνδεηρζεί πεξίπινθεο θαη πνιιέο θνξέο αηειέζθνξεο, ην
βάξνο ηεο πξνζπάζεηάο καο, παξά ηηο επηθπιάμεηο πνπ εθθξάδνληαη, εζηηάδεηαη ζηελ
απηναμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ, κέζσ κηαο πνιπθξηηήξηαο
πξνζέγγηζεο. εκεηψλεηαη φηη νη πνιηηηθέο θαη νη πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο πνπ
εθαξκφδνληαη έρνπλ παξνπζηαζηεί εθηελψο ζην 4ν Κεθάιαην.

41

Ζ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξν-αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζε απηφ ην ζεκείν,
αθνξά ηελ απφδνζε ζηελ ειιεληθή ησλ φξσλ self- θαη peer-assessment (αμηνιφγεζε γηα παξάδεηγκα
κηαο εξγαζίαο απφ ηνλ ίδην ηνλ θνηηεηή θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ) θαη φρη ηνπ self-evaluation πνπ
ζπλήζσο γίλεηαη κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ.
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Ζ απηναμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ έξεπλαο κε ρξήζε εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο δηαλέκεηαη δχν θνξέο: ζηελ
αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, αληίζηνηρα. Γειαδή, θάζε θνηηεηήο ζπκπιεξψλεη
δχν εξσηεκαηνιφγηα, ην έλα ζηελ αξρή θαη ην άιιν ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ (βι.
εξσηεκαηνιφγην ζην Παξάξηεκα M). Ζ πξψηε θαηαγξαθή απνηππψλεη ην αξρηθφ
επίπεδν ηθαλνηήησλ πξηλ ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζην
πηινηηθφ ηκήκα, ελψ ε δεχηεξε απνηππψλεη ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ζην πηινηηθφ ηκήκα (ή αληίζηνηρα ζε έλα κάζεκα ελίζρπζεο
γεληθψλ ηθαλνηήησλ).
Γεληθφηεξα, ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζηελ πνιπθξηηήξηα αλάιπζε
απνθάζεσλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ πνιπθξηηήξηα κεζνδνινγία MUSA – MUlticriteria
Satisfaction Analysis (Grigoroudis and Siskos, 2002; 2010), κέηξεζεο ηεο
ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ θαη ζε ζηαηηζηηθά εξγαιεία. Γηα εθαξκνγέο ηεο κεζφδνπ
MUSA, βι. εξγαζίεο ησλ Siskos et al. (1998, 2001a, 2001b), Michelis et al. (2001),
Siskos and Grigoroudis (2002), θαη Grigoroudis and Siskos (2010). Δηδηθφηεξα, ε
κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη αλαιχεηαη ζε ηέζζεξηο ζεηξηαθά
εμειηζζφκελεο θάζεηο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 6.2.
Ζ MUSA σο κηα κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ θαη αλάιπζεο ηεο ζπιινγηθήο
ζπκπεξηθνξάο ελφο ζπλφινπ πειαηψλ (collective model), ζηε δηθή καο πεξίπησζε
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο απηναμηνιφγεζεο ηθαλνηήησλ πνπ δηαηππψλνπλ
νη κεηέρνληεο θνηηεηέο ζην πηινηηθφ ηκήκα. χκθσλα κε ηνπο Γξεγνξνχδε θαη ίζθν
(2000), ε MUSA πξνζπαζεί λα εθηηκήζεη κηα ζπιινγηθή πξνζζεηηθή ζπλάξηεζε
αμηψλ (additive collective value function) θη έλα ζχλνιν κεξηθψλ ζπλαξηήζεσλ
ηθαλνπνίεζεο κε βάζε ηηο γλψκεο ησλ πειαηψλ. Οκνίσο, ζην πξφβιεκα ηεο
απηναμηνιφγεζεο, εθηηκάηαη έλα ζχζηεκα αμηψλ (ζπλαξηήζεηο αμηψλ/ηθαλνπνίεζεο,
βάξε θξηηεξίσλ) βάζεη ησλ αληηιήςεσλ πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.
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Α’ Φάςθ
Αρχι

υλλογι δεδομζνων
ικανοποίθςθσ
(αυτό-αξιολόγθςθσ)
Αρχι Εξαμινου

Επίλυςθ γραμμικϊν
προβλθμάτων

Ελεγχοσ Αξιοπιςτίασ

υλλογι δεδομζνων
ικανοποίθςθσ
(αυτό-αξιολόγθςθσ)
Σζλοσ Εξαμινου

Βάρθ κριτθρίων &
ςυναρτιςεισ
ικανοποίθςθσ
Πολυκριτιριοσ
πίνακασ
Αρχι Εξαμινου

Μζςοσ Δείκτθσ
Ικανοποίθςθσ (αυτόαξιολόγθςθσ)

Μζςοσ Δείκτθσ
Απαιτθτικότθτασ &
Αποτελεςματικότθτασ

Διάγραμμα
Δράςθσ και
Βελτίωςθσ

Πολυκριτιριοσ
πίνακασ
Σζλοσ Εξαμινου

Μζκοδοσ
MUSA
Αρχι
εξαμινου

Β’ Φάςθ

Πολυκριτιρια
Ανάλυςθ
Μζκοδοσ
MUSA
Σζλοσ
εξαμινου

τατιςτικόσ
ζλεγχοσ
Wilcoxon ςε
εξαρτθμζνα
δείγματα

Δείκτθσ Ποςοςτιαίασ
Βελτίωςθσ Κριτθρίων
(και μεταβολισ Βαρϊν)

Δ’ Φάςθ
Δείκτθσ υμβολισ
μακιματοσ ςτθν ανάπτυξθ/
βελτίωςθ Γενικϊν
Δεξιοτιτων

φγκριςθ με Δείκτεσ
Ποςοςτιαίασ
Βελτίωςθσ ςε άλλα
μακιματα

Γ’ Φάςθ

Σαξινόμθςθ
Μακιματοσ

Ουςιαςτικι
υμβολι

Μζτρια
υμβολι

Χαμθλι
υμβολι

ρήκα 6.2 Ζ κεζνδνινγία ησλ ηεζζάξσλ ζεηξηαθψλ θάζεσλ απνηίκεζεο ηθαλνηήησλ

Δηδηθφηεξα, ε κέζνδνο MUSA εθαξκφδεηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ
ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ηφζν ζηελ αξρή φζν θαη ζην ηέινο εμακήλνπ. Με απηφ ηνλ
ηξφπν εθηηκάηαη ηφζν ε αξρηθή φζν θαη ε ηειηθή νιηθή (ή κεξηθή) ηθαλνπνίεζε ζηα
θξηηήξηα απηναμηνιφγεζεο, κέζσ ηεο άπνςεο ησλ ηδίσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε έλα
κάζεκα ελίζρπζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ (πηινηηθφ ηκήκα). Δπίζεο, κέζσ ηεο MUSA
εμάγνληαη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ησλ
θνηηεηψλ θαζψο θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ απηναμηνιφγεζεο ηθαλνηήησλ,
ηφζν ζηελ αξρή φζν θαη ζην ηέινο εμακήλνπ. Αμηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο
πνιπθξηηήξηαο κεζνδνινγίαο απνηηκάηαη ε βειηίσζε ηθαλνηήησλ ζην ηέινο
εμακήλνπ. Ζ ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπ καζήκαηνο ζε επίπεδν ηθαλνηήησλ (ή επηκέξνπο
ηθαλνηήησλ) γίλεηαη κέζσ θαηάιιεισλ δεηθηψλ, ε νπνία επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ηεο
ζπκβνιήο απφ έηνο ζε έηνο ζην ίδην κάζεκα θαζψο θαη κεηαμχ καζεκάησλ.
Οη βαζηθέο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε απνξξένπλ απφ ηηο θχξηεο παξαδνρέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο
Γξεγνξνχδε θαη ίζθν (2000), νη νπνίεο είλαη:



Όπαξμε νξζνινγηθψλ (rational) αηφκσλ θαη ζηελ πεξίπησζή καο
νξζνινγηθψλ θνηηεηψλ ζε ξφιν απηνθξηηηθφ σο απνθαζίδνληεο.
Όπαξμε ελφο ζπλφινπ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εμεηαδφκελνπ πξντφληνο ή
ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία νη πειάηεο (εδψ θνηηεηέο) αληηιακβάλνληαη
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6.2.1

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απνηειεί ηα
θξηηήξηα ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη νθείιεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο
ηδηφηεηεο κίαο ζπλεπνχο νηθνγέλεηαο θξηηεξίσλ (Roy, 1985).
Όπαξμε ελφο πξνζζεηηθνχ κνληέινπ ζχλζεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θξηηεξίσλ
ηθαλνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα κίαο πξνζζεηηθήο ζπλάξηεζεο αμηψλ (additive
value function).
Πξψηε Φάζε: πγθέληξσζε δεδνκέλσλ

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα επίπεδα απφδνζεο (επίπεδα ηθαλνπνίεζεο) γηα
θάζε ηθαλφηεηα απφ θάζε θνηηεηή ζπγθεληξψλεηαη κέζσ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ
εξσηεκαηνινγίνπ (βι. Παξάξηεκα Μ). Σν εξσηεκαηνιφγην δηαλέκεηαη ζηνπο
θνηηεηέο ζηελ αξρή θαη ηέινο εμακήλνπ κε ηελ ππνρξέσζε λα ζεκεηψλνπλ πάλσ ζε
απηφ ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ ζε επίπεδν αηφκνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγθε ηεο
αξρηθήο απνηίκεζεο αιιά θαη ηεο ηειηθήο κεηά ηελ εκπεηξία απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην
κάζεκα. Ζ δηαδηθαζία απηή βεβαίσο έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη θάπνηνη θνηηεηέο πνπ
ζπκπιεξψλνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ζηελ αξρή ελδέρεηαη λα κελ ζπκπιεξψζνπλ ην
αληίζηνηρν ζην ηέινο εμακήλνπ, κε ζπλέπεηα ηα κνλά εξσηεκαηνιφγηα λα κελ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε. Δπηπιένλ, ν κηθξφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ
θνηηεηψλ ζε ηκήκαηα ελεξγεηηθήο κάζεζεο, φπσο ην πηινηηθφ ηκήκα, απνηειεί άιιν
έλα πεξηνξηζκφ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηε ζρεδίαζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.
Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο γηα ηηο ηθαλφηεηεο (ή επηκέξνπο
ηθαλφηεηεο), νη νπνίεο απνηεινχλ επηδηψμεηο ηεο εξεπλήηξηαο (ή ηνπ δηδάζθνληα ζε
κηα άιιε εθαξκνγή). Γειαδή, θάζε γεληθή ηθαλφηεηα - θξηηήξην πεξηιακβάλεηαη ζην
εξσηεκαηνιφγην, ελψ θάζε ηθαλφηεηα κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ηθαλφηεηεο ππνθξηηήξηα. Απηή ε δπλαηφηεηα είλαη ζεκαληηθή ζην βαζκφ πνπ είλαη ζχλεζεο ζηε
βηβιηνγξαθία κηα γεληθή ηθαλφηεηα/δεμηφηεηα λα αλαιχεηαη ζε έλα πιήζνο επηκέξνπο
δηαζηάζεσλ.
Δπηπιένλ, ζην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλνληαη γεληθέο εξσηήζεηο, φπσο: αξηζκφο
κεηξψνπ, ηίηινο καζήκαηνο, ηχπνο καζήκαηνο, θχιν, εμάκελν θνίηεζεο, θιπ. ηελ
πεξίπησζή καο, φπνπ ε εθαξκνγή αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα (πξνπηπρηαθφ,
ζεσξία), ηα ζηνηρεία πξνο αμηνπνίεζε είλαη κφλν ν αξηζκφο κεηξψνπ, ην θχιν θαη ην
εμάκελν θνίηεζεο (βι. απνηειέζκαηα παξάγξαθνο 6.3.3). Δπίζεο, ζην ηέινο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ έρεη πεξηιεθζεί έλα ζεη εξσηήζεσλ πξνο ζπκπιήξσζε ζην ηέινο
εμακήλνπ, ην νπνίν αθνξά ηη ζεσξνχλ νη θνηηεηέο σο ζεκαληηθή πεγή βειηίσζεο
ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ηηο νπνίεο εμεηάδεη ην εξσηεκαηνιφγην. Οη επηινγέο
αθνξνχλ: ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, άιιν κάζεκα, εξγαζηαθή εκπεηξία, θιπ. Οη
επηινγέο απηέο επηδηψθνπλ, έζησ θαη πεξηνξηζκέλα, λα εθκαηεχζνπλ ηπρφλ άιιεο
εκπεηξίεο ησλ θνηηεηψλ, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.3.4.
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Γεληθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ MUSA, ζπιιέγνληαη δεδνκέλα
πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ελφο ζπλφινπ πειαηψλ απφ έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία
ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη επηκέξνπο γηα θάζε έλα θξηηήξην - ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο απηήο. Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ απηψλ
εθθξάδνληαη κε κία κνλφηνλε, πξνθαζνξηζκέλε απφ ηνλ αλαιπηή, πνηνηηθή θιίκαθα.
Έλα παξάδεηγκα κηαο 5βάζκηαο θιίκαθαο, παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6.3. χκθσλα κε
ηε κεζνδνινγία, ην κνληέιν ηεο MUSA πξνζπαζεί λα εθηηκήζεη ηε ζπλνιηθή θαη ηηο
επηκέξνπο ζπλαξηήζεηο αμηψλ-ηθαλνπνίεζεο.
Απφιπηα Ηθαλνπνηεκέλνο



Πνιχ Ηθαλνπνηεκέλνο



Ηθαλνπνηεκέλνο



Λίγν Ηθαλνπνηεκέλνο



Καζφινπ Ηθαλνπνηεκέλνο



ρήκα 6.3 Δλδεηθηηθή 5βάζκηα πνηνηηθή θιίκαθα

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κέζνδνο MUSA ππνζέηεη φηη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ελφο
κεκνλσκέλνπ πειάηε εμαξηάηαη απφ έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο
αληηπξνζσπεχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο.
Γειαδή, ε κέζνδνο MUSA ζηνρεχεη ζηελ αλάιπζε ηεο κεηα-αγνξαζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο ελφο θαηαλαισηή. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πξνζέγγηζεο πνπ
πξνηείλεηαη, γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ελφο θνηηεηή απφ ηελ
απφδνζή ηνπ ζε κηα ηθαλφηεηα εμαξηάηαη απφ ηηο επηκέξνπο απνδφζεηο ζηα ζπζηαηηθά
πνπ απηή αλαιχεηαη (επηκέξνπο ηθαλφηεηεο ή ππνθξηηήξηα). Έηζη, κέζσ ηεο αξρηθήο
έξεπλαο επηρεηξείηαη ε αξρηθή θαηαγξαθή ησλ απνδφζεσλ απηψλ, ελψ κέζσ ηεο
ηειηθήο έξεπλαο ε αιιαγή ζηηο απνδφζεηο απηέο, σο έλα είδνο κεηα-αγνξαζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο, φπσο ηζρχεη ζηηο έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ρξήζε ελφο πξντφληνο
ή ππεξεζίαο.
Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηναμηνιφγεζεο (self-evaluation) ηθαλνηήησλ, δεηείηαη
απφ θάζε θνηηεηή sj ∊ S, φπνπ j=1,2,…,M, θαη M o ζπλνιηθφο αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ
κεηέρεη ζε έλα κάζεκα, λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ ζε έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ Υ =
(Φ1, Φ2,…,Φn φπνπ έλα ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην i εθθξάδεηαη σο κηα κνλφηνλε
κεηαβιεηή Φi θαη Φi‟ (αξρή θαη ηέινο εμακήλνπ αληίζηνηρα) θαζψο θαη ηελ άπνςή ηνπ
ζπλνιηθά Y θαη Υ‟ (αξρή θαη ηέινο εμακήλνπ αληίζηνηρα). Γηα ην ιφγν απηφ
ρξεζηκνπνηείηαη κηα πνηνηηθή κνλφηνλε θιίκαθα αμηνιφγεζεο αi επηπέδσλ γηα θάζε iνζηφ θξηηήξην θαη α επηπέδσλ γηα ηελ νιηθή απηναμηνιφγεζε. εκεηψλεηαη φηη ε
απαηηνχκελε πιεξνθνξία ζπγθεληξψλεηαη κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζην νπνίν
δεηείηαη θάζε θνηηεηήο λα αμηνινγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Γειαδή, λα αμηνινγήζεη ηηο
επηκέξνπο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη θαζψο θαη ζπλνιηθά λα θξίλεη ηελ απφδνζή ηνπ
ζηελ ηθαλφηεηα - θξηηήξην ηεο έξεπλαο. Φπζηθά γηα λα γίλεη απηφ, δεηείηαη απφ ηνπο
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θνηηεηέο λα πξνρσξήζνπλ ππνζπλείδεηα ζηελ ππνθεηκεληθή απηή θξίζε, ζεσξψληαο
εθ ησλ πξνηέξσλ φηη είλαη νξζνινγηθνί απνθαζίδνληεο. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν
ζπγθεληξψλνληαη ηα δεδνκέλα ή δεύγε απαληήζεσλ γηα θάζε θνηηεηή θαη
δηακνξθψλνληαη δχν πνιπθξηηήξηνη πίλαθεο απηναμηνιφγεζεο ηθαλνηήησλ αξρήο ηέινπο εμακήλνπ, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο είζνδνο ηφζν γηα ηε δεχηεξε φζν θαη γηα
ηελ ηξίηε θάζε.
6.2.2

Γεχηεξε Φάζε: Με παξακεηξηθφο έιεγρνο πξνζεκαζκέλεο δηάηαμεο ζε δχν
εμαξηεκέλα δείγκαηα (Wilcoxon signed-rank test)

Ο έιεγρνο t ζε δεχγε παξαηεξήζεσλ βαζίδεηαη ζπλήζσο ζε νκάδεο αηφκσλ πνπ έρνπλ
εκπεηξία θαη απφ ηηο δχν ζπλζήθεο κηαο κεηαβιεηήο (εμαξηεκέλα δείγκαηα). Χο
παξάδεηγκα αλαθέξνληαη: νη βαζκνί ησλ καζεηψλ ζην πξψην δηαγψληζκα θαη νη
βαζκνί ησλ ίδησλ καζεηψλ ζην δεχηεξν δηαγψληζκα, ε αληαπφθξηζε ησλ αζζελψλ
φηαλ αθνινχζεζαλ κηα Α ζεξαπεία ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληαπφθξηζε ησλ ηδίσλ
αζζελψλ φηαλ αθνινχζεζαλ κηα Β ζεξαπεία, θιπ. ηελ πεξίπησζή καο ειέγρνληαη ηα
δεχγε ησλ απαληήζεσλ αλά θνηηεηή ζην εξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο
ηθαλνηήησλ πξηλ ηελ δηδαθηηθή εκπεηξία θαη κεηά απφ απηή. Γειαδή, ν ζηαηηζηηθφο
έιεγρνο αθνξά ηηο απαληήζεηο ζηελ αξρή - ηέινο εμακήλνπ, νη νπνίεο έρνπλ
ζπγθεληξσζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε (Πξψηε Φάζε).
ηελ πεξίπησζε εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ, ησλ νπνίσλ νη θαηαλνκέο ησλ πιεζπζκψλ
ηνπο δελ αθνινπζνχλ (θαη‟ αλάγθε) ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ν έιεγρνο ησλ κέζσλ
ησλ πιεζπζκψλ απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη κπνξεί λα ειεγρζεί κε ην θξηηήξην
Wilcoxon (κε παξακεηξηθφο έιεγρνο). Γειαδή, ην θξηηήξην εθαξκφδεηαη:




φηαλ νη κεηξήζεηο είλαη θαηά δεχγε (δεπγαξσηέο παξαηεξήζεηο),
φηαλ νη δχν πιεζπζκνί δελ αθνινπζνχλ αλαγθαζηηθά ηελ θαλνληθή θαηαλνκή
ή δελ γλσξίδνκε ηελ θαηαλνκή πνπ αθνινπζνχλ νη κεηξήζεηο θαη
φηαλ ηα δεδνκέλα είλαη δηαηαθηηθά (ordinal) ή δηαζηεκηθά (interval).

Γεληθά, νη κε παξακεηξηθνί έιεγρνη νλνκάδνληαη θαη κέζνδνη ειεχζεξεο θαηαλνκήο
(distribution-free-methods) θαη βαζίδνληαη ζηε δηάηαμε ησλ κεηξήζεσλ.
Έζησ δχν εμαξηεκέλα δείγκαηα (Υ1, Υ2,…,Υn) θαη (Y1, Y2,…,Yn). Γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ θξηηεξίνπ αθνινπζνχκε ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:
1. Τπνινγίδνκε ηηο δηαθνξέο ησλ δεπγψλ d i  xi  yi , αγλνψληαο ηηο κεδεληθέο
δηαθνξέο ( d i  0 ) κε αλάινγε κείσζε ηνπ δείγκαηνο.
2. Τπνινγίδνκε ηηο απφιπηεο δηαθνξέο ησλ δεπγψλ d i .
3. Γηαηάζζνκε ηηο απφιπηεο ηηκέο ησλ δηαθνξψλ απφ ηε κηθξφηεξε (1ε) ζηε
κεγαιχηεξε (nνζηή).
4. Αζξνίδνκε ηηο ηαμηλνκήζεηο ησλ ζεηηθψλ δηαθνξψλ (Σ+) θαη ησλ αξλεηηθψλ
δηαθνξψλ (Σ-).
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5. Υξεζηκνπνηνχκε Σ=Σ+ σο ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν.
Ο έιεγρνο δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
H0: d=0, δειαδή ηα δείγκαηα έρνπλ θνηλή δηάκεζν
α‟ πεξίπησζε, γηα κηθξά κεγέζε δείγκαηνο, n≤30, ε Ζ0 απνξξίπηεηαη ζε ζ.ζ. a, αλ
T  T ' φπνπ ην T ' κπνξεί λα βξεζεί απφ πίλαθεο γηα κνλφπιεπξν θαη ακθίπιεπξν
έιεγρν.
β‟ πεξίπησζε, γηα κεγάια κεγέζε δείγκαηνο, n>30 ην Σ πξνζεγγηζηηθά θαλνληθά
θαηαλεκεκέλν, ε Ζ0 απνξξίπηεηαη ζε ζ.ζ. a, αλ ηζρχεη κία απφ ηηο παξαθάησ
πεξηπηψζεηο:

T  T

T

  



T  T

T

 z a κε H1 : d  0

  z a κε  1 : d  0

 z a/2 κε  1 : d  0

φπνπ ηζρχεη:

 

n(n  1)
,
4

 

n(n  1)(2n  1)
,
24

z

T  



Υξήζε ηνπ πξνζεγγηζηηθνχ z-ζηαηηζηηθνχ θαη ζχγθξηζε ηεο ηηκήο z κε ηελ θξηηηθή
ηηκή z a ηεο ηππνπνηεκέλεο θαλνληθήο θαηαλνκήο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο a (φπνπ
γηα z 0.025  1.96 θαη z 0.05  1.64 ).
Σν Wilcoxon test βαζίδεηαη ζηε δηάηαμε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη φρη ζηηο
παξαηεξήζεηο απηέο θαζ‟ εαπηέο. Γη‟ απηφ ην test εάλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ
ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ SPSS, ππνινγίδεη απφ ηα δεδνκέλα ηνλ αξηζκφ ζεηηθψλ
(positive ranks), αξλεηηθψλ (negative ranks) θαη φκνησλ θαηαηάμεσλ (ties),
αληίζηνηρα (βι. παξάδεηγκα Πίλαθα 6.1). Δπηπιένλ ην SPSS εθηηκά ηνπο κέζνπο ησλ
θαηαηάμεσλ (mean rank) θαζψο θαη ηα αζξνίζκαηα ησλ θαηαηάμεσλ (sum of ranks),
φπνπ ζην παξάδεηγκα ηνπ Πίλαθα 6.1 ην Σ+=318 θαη ην Σ-=33. Οη ππνινγηζκνί απηνί
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Wilcoxon test.
Δηδηθφηεξα, ζην παξάδεηγκα ηνπ Πίλαθα 6.1, ζχγθξηζεο ησλ απαληήζεσλ ηέινπο
εμακήλνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ζηελ αξρή εμακήλνπ (cr1t – cr1a) ζε έλα
θξηηήξην, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ 2 αξλεηηθέο θαηαηάμεηο (κε βειηίσζε), 24 ζεηηθέο
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θαηαηάμεηο (βειηίσζε) θαη 15 φκνηεο θαηαηάμεηο (θακία αιιαγή) ζε έλα ζχλνιν 41
δεπγαξσηψλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο.
Πίλαθαο 6.1 Παξάδεηγκα ζχγθξηζεο δεπγψλ απαληήζεσλ (ηέινο - αξρή) απφ SPSS
N
cr1t - cr1a

Mean Rank

Sum of Ranks

Negative Ranks

2a

16.50

33.00

Positive Ranks

24b

13.25

318.00

Ties

15c

Total

41

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 6.2 πξνθχπηεη z  3.807  1.96 , επνκέλσο ε
κεδεληθή ππφζεζε Ζ0 απνξξίπηεηαη, δειαδή ππάξρεη δηαθνξά ζηηο δχν θαηαλνκέο ζην
ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Ζ π-ηηκή αλαπαξίζηαηαη απφ ηελ ηηκή p-value γηα
ακθίπιεπξν έιεγρν (Assymp. Sig. (2-tailed)). Δθφζνλ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5%
ππάξρεη επαξθήο καξηπξία απφξξηςεο ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο Ζ0 γηα ηελ εχλνηα ηεο
Ζ1. Φαίλεηαη δειαδή φηη ζην παξάδεηγκα απηφ, νη απηναμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ
θνηηεηψλ ζην ηέινο εμακήλνπ πξάγκαηη δηαθέξνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ζηελ αξρή
εμακήλνπ.
ηελ πεξίπησζή καο, ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη σο έλα κέηξν
επηβεβαίσζεο, κέζσ ειέγρνπ ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, ηεο κεηάβαζεο απφ
κηα αξρηθή θαηάζηαζε ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ ζε κηα λέα ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ
αλά θξηηήξην - ππνθξηηήξην. Οπζηαζηηθά κε απηφ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη κηα πξφζζεηε
ρξήζηκε πιεξνθνξία ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο πνπ
αθνινπζεί ζηελ Σξίηε Φάζε.
Πίλαθαο 6.2 Παξάδεηγκα απνηειεζκάησλ Wilcoxon test απφ SPSS
cr1t - cr1a
-3.807a

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

6.2.3

.000

Σξίηε Φάζε: Πνιπθξηηήξηα αμηνιφγεζε

Οη πνιπθξηηήξηνη πίλαθεο αξρήο - ηέινπο εμακήλνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ θξίζε
ησλ θνηηεηψλ, φπσο απηνί ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ Πξψηε Φάζε, αλαιχνληαη θαη
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επεμεξγάδνληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Σξίηεο Φάζεο. ηφρνο ηεο θάζεο απηήο
είλαη ε εθηίκεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ, ησλ βαξψλ θαη ησλ δεηθηψλ κεξηθήο θαη νιηθήο
ηθαλνπνίεζεο (εδψ απηναμηνιφγεζεο) γηα θάζε θξηηήξην αθελφο ζηελ αξρή θαη
αθεηέξνπ ζην ηέινο εμακήλνπ. Με γλψκνλα ινηπφλ ηηο επηκέξνπο θξίζεηο πνπ έρεη
εθθξάζεη θάζε θνηηεηήο, εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο MUSA δχν θνξέο ζηηο πεξηπηψζεηο
ησλ θνηηεηψλ πνπ ππάξρνπλ δηπιά ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα. Σν θχξην
πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη ε αληαπφθξηζε ζηελ πνηνηηθή κνξθή ησλ θξίζεσλ απφςεσλ απηναμηνιφγεζεο πνπ έρνπλ εθθξαζηεί κέζσ ησλ εξεπλψλ.
Υξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ε κέζνδνο ζπλζέηεη θάζε θνξά ηηο
δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο ζε κνλαδηθέο ζπλαξηήζεηο αμηψλ (εδψ απηναμηνιφγεζεο),
ππνζέηνληαο φηη ε νιηθή απηναμηνιφγεζε ελφο αηφκνπ εμαξηάηαη απφ έλα ζχλνιν
θξηηεξίσλ. εκεηψλεηαη φηη ε κέζνδνο MUSA γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ
νιηθήο θαη κεξηθήο αμίαο εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο
παιηλδξφκεζεο θάησ απφ πεξηνξηζκνχο, ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο γξακκηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ (Jacquet-Lagrèze and Siskos, 1982; Siskos and Yannacopoulos,
1985). Δπηπιένλ ε κέζνδνο εθηηκά πνζνηηθνχο δείθηεο, κεηαμχ απηψλ ν νιηθφο θαη
κεξηθφο δείθηεο ηθαλνπνίεζεο (εδψ απηναμηνιφγεζεο), σο εμήο:
a

SI 



1
1
p m y* m θαη SI i 
100
100 m1

ai

p

k *k
i xi

γηα i  1,2,...,n

6.7

k 1

φπνπ SΙ ν κέζνο δείθηεο νιηθήο ηθαλνπνίεζεο, pm ε ζπρλφηεηα ησλ θνηηεηψλ ζην ym
επίπεδν ηθαλνπνίεζεο, SΙi ν κέζνο δείθηεο κεξηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ i θξηηεξίνπ θαη
pik ε ζπρλφηεηα ησλ θνηηεηψλ ζην xik επίπεδν ηθαλνπνίεζεο (Grigoroudis and Siskos,
2002). ηελ δηθή καο πεξίπησζε ηεο δηπιήο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, ζπκβνιίδνκε κε
SΙb ηνλ δείθηε απηναμηνιφγεζεο αξρήο εμακήλνπ θαη κε SIe ηνλ αληίζηνηρν ζην ηέινο
εμακήλνπ νιηθά ή αλά επηκέξνπο δηάζηαζε. εκεηψλεηαη φηη ν νιηθφο δείθηεο θαη νη
κεξηθνί δείθηεο ηθαλνπνίεζεο/απηναμηνιφγεζεο είλαη νη κέζεο ηηκέο ησλ
ζπλαξηήζεσλ νιηθήο θαη κεξηθήο αμίαο θαη θαλνληθνπνηνχληαη ζην δηάζηεκα [0,
100%].
Μηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ MUSA παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Ε.
Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κνληέισλ πνπ πηνζεηνχλ ηηο αξρέο ηεο ζπλζεηηθήο αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο, είηε αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ κεζφδσλ UTA ή ε
κέζνδνο MUSA, είλαη ε επίιπζή ηνπο κε ρξήζε πξνρσξεκέλσλ ηερληθψλ γξακκηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζηελ αλάγθε ρξήζεο ηερληθψλ αλάιπζεο
κεηαβειηηζηνπνίεζεο (post optimality analysis) κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο
επζηάζεηαο ησλ ιχζεσλ ησλ γξακκηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ.
Δηδηθφηεξα, ε επηινγή ησλ παξακέηξσλ ηεο κεζφδνπ MUSA εζηηάδεηαη θπξίσο ζηνλ
νξηζκφ ησλ θαησθιίσλ πξνηίκεζεο γ, γi θαη ζηελ επηινγή ηνπ βαζκνχ παξαρψξεζεο
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ε, ελφο κηθξνχ πνζνζηνχ ηεο βέιηηζηεο ιχζεο F*, θαηά ηε θάζε ηεο αλάιπζεο
κεηαβειηηζηνπνίεζεο (Γξεγνξνχδεο θαη ίζθνο, 2000). πλήζσο, νη ηηκέο πνπ
επηιέγνληαη γηα ηα θαηψθιηα πξνηίκεζεο είλαη κηθξνί αξηζκνί ζην δηάζηεκα ηηκψλ [0,
100], φπσο γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ίζσλ θαησθιίσλ γ=γi=2, θαη εθθξάδνπλ ην
ειάρηζην βήκα αχμεζεο ησλ ζπλαξηήζεσλ νιηθήο θαη κεξηθήο αμίαο. Δπηπιένλ, ε
ηηκή πνπ επηιέγεηαη γηα ην βαζκφ παξαρψξεζεο είλαη ζπλήζσο έλαο κηθξφο ζεηηθφο
πξαθηηθά ακειεηένο αξηζκφο, ν νπνίνο πξνζηίζεηαη ζηελ αξρηθή βέιηηζηε ιχζε F* (F
≤ F* + ε) πξνθεηκέλνπ ζηε θάζε κεηαβειηηζηνπνίεζεο λα επηηεπρζεί ε
κεγηζηνπνίεζε ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ.
Ζ επηινγή δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ γηα ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο έρεη ζεκαληηθή
επίδξαζε ζηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο MUSA θαη εηδηθφηεξα
ζηνλ δείθηε AFI (Average Fitting Index – Μέζνο Γείθηεο Πξνζαξκνγήο), ASI
(Average Stability Index – Μέζνο Γείθηεο Δπζηάζεηαο) θαη OPL (Overall Prediction
Level – Γείθηεο Δπηπέδνπ Οιηθήο Πξφβιεςεο) θαη επνκέλσο ζηελ επζηάζεηα ησλ
απνηειεζκάησλ.
Δηδηθφηεξα, ν κέζνο δείθηεο πξνζαξκνγήο AFI, νξίδεηαη σο εμήο:

AFI  1 

F*
100  M

(6.8)

φπνπ F* είλαη βέιηηζηε ηηκή ηνπ ζθάικαηνο ηνπ αξρηθνχ γξακκηθνχ πξνγξάκκαηνο
ηνπ κνληέινπ MUSA θαη M ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ. Ο δείθηεο AFI
θαλνληθνπνηείηαη ζην δηάζηεκα [0, 1] θαη είλαη ίζνο κε 1 εάλ F*=0, δειαδή φηαλ ην
κνληέιν είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη έλα ζχλνιν αμηψλ γηα ηνπο θνηηεηέο κε κεδεληθά
ζθάικαηα. Αληίζεηα, ν δείθηεο είλαη ίζνο κε 0 φηαλ F*  100  M δειαδή φηαλ ηα


δεχγε ησλ κεηαβιεηψλ ζθάικαηνο  j θαη  j παίξλνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή ηηκή.

Δπηπιένλ, ε εθηίκεζε ηνπ κέζνπ δείθηεο επζηάζεηαο ASI απνηειεί έλα πξφβιεκα
αλεμάξηεην απφ ην βαζκφ πξνζαξκνγήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο MUSA θαη απνηειεί
ην βαζηθφ αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο κεηαβειηηζηνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε
θάζε κεηαβειηηζηνπνίεζεο, n γξακκηθά πξνγξάκκαηα κνξθνπνηνχληαη θαη
επηιχνληαη, ηα νπνία κεγηζηνπνηνχλ ζπλερψο ηα βάξε θάζε θξηηεξίνπ. Χο ηειηθή
ιχζε γηα ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ ππνινγίδεηαη ε κέζε ηηκή ησλ βαξψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίιπζε ησλ γξακκηθψλ απηψλ πξνγξακκάησλ. Έηζη, ν δείθηεο
ASI εθηηκάηαη σο ε κέζε ηηκή ηεο θαλνληθνπνηεκέλεο ηππηθήο απφθιηζεο ησλ
εθηηκψκελσλ βαξψλ, σο εμήο:

n j 1 (bi j ) 2  ( j 1 bi j ) 2
n

ASI  1 

n

1

n i 1

n

100 n  1
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πνπ bi j είλαη ην εθηηκψκελν βάξνο ηνπ i θξηηεξίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ην j
πξφβιεκα κεηαβειηηζηνπνίεζεο.
Βεβαίσο, ε επηινγή ησλ ζσζηψλ θαηά πεξίπησζε ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ ηεο MUSA
είλαη έλα αλνηρηφ ζέκα πνπ ζπλήζσο αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο αλαιπηέο κε ηε
δηαδηθαζία δνθηκήο – ιάζνπο κε ρξήζε ζπλδπαζκψλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ γηα ηα γ, γi
θαη ε. ‟ απηή ηε θαηεχζπλζε, νπζηαζηηθή είλαη ε ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο ηνπ Ν.
Σζφηζνια (2009) πνπ πξνηείλεη έλα χζηεκα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (ΤΑ) γηα
ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβειηηζηνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ MUSA ζε ζρέζε
κε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ γ, γi θαη ε. Σν ζπγθεθξηκέλν ΤΑ παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα επηιέγεη έλα εχξνο ηηκψλ γηα ηηο παξακέηξνπο απηέο,
ππνινγίδνληαο ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ AFI, ASI θαη OPL. Με δηαδνρηθά βήκαηα
κεηψλεη ζπλερψο ην εχξνο ησλ ηηκψλ, κέρξη λα θαηαιήμεη ζηνλ θαιχηεξν ζπλδπαζκφ
ηηκψλ γηα ηηο παξακέηξνπο γ, γi θαη ε.
ηελ δηθή καο πεξίπησζε, γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηα δχν
αξρεία δεδνκέλσλ αξρήο - ηέινπο εμακήλνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ:






Ο γεληθά κηθξφο αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ
θνηηεηψλ ζε ηκήκαηα ελεξγεηηθήο κάζεζεο θαη ν κηθξφηεξνο ελδερνκέλσο
αξηζκφο δηπιψλ εξσηεκαηνινγίσλ αξρήο - ηέινπο εμακήλνπ πνπ επηβάινπλ
πξνζεθηηθφ έιεγρν αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ ησλ δεηθηψλ ASI
θαη AFI.
Ζ ρξήζε φκνησλ παξακέηξσλ γ, γi θαη ε ζηα δχν αξρεία δεδνκέλσλ αξρήο ηέινπο εμακήλνπ, έηζη ψζηε θάζε κεηαβνιή ζηα απνηειέζκαηα κεηαμχ αξρήο
θαη ηέινπο εμακήλνπ λα απνθιεηζηεί φηη νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο
ησλ παξακέηξσλ απηψλ.
H επηδίσμε ηαπηφρξνλα πςειψλ δεηθηψλ ASI θαη AFI, ζηα δχν αξρεία
απνηειεζκάησλ αξρήο - ηέινπο εμακήλνπ. Γειαδή, νη δείθηεο λα παίξλνπλ
ηαπηφρξνλα ηηκέο φζν θνληχηεξα γίλεηαη ζην 100%. Γη‟ απηφ, ζπλεμεηάδνληαη
νη δείθηεο AFI θαη ASI ηφζν ζηα απνηειέζκαηα αξρήο φζν θαη ζηα
απνηειέζκαηα ηέινπο εμακήλνπ, έηζη ψζηε λα ιακβάλνπλ ηαπηφρξνλα ηηκέο
κεγαιχηεξεο απφ έλα πνζνζηφ (πρ 70%) ή δηαθνξεηηθά λα ιακβάλνπλ
ηαπηφρξνλα ηηο κέγηζηεο δπλαηέο ηηκέο.

Ο έιεγρνο απηφο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δνθηκψλ ζηα δχν αξρεία κέρξη ηελ ηειηθή
νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο MUSA. Σα απνηειέζκαηα, ηα νπνία
απνηεινχλ είζνδν ζηελ επφκελε θάζε (Σέηαξηε Φάζε), είλαη: ηα βάξε θξηηεξίσλ, ν
νιηθφο θαη νη κεξηθνί δείθηεο ηθαλνπνίεζεο/απηναμηνιφγεζεο θαζψο θαη νη
ζπλαξηήζεηο αμηψλ (απηναμηνιφγεζεο).
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6.2.4

Σέηαξηε Φάζε: Αλάιπζε απνηειεζκάησλ

Σα απνηειέζκαηα πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, απφ ην
ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξέρεη ε MUSA, είλαη ηα βάξε θαη νη δείθηεο
ηθαλνπνίεζεο/απηναμηνιφγεζεο θαζψο θαη νη ζπλαξηήζεηο αμηψλ, νιηθή θαη κεξηθέο.
Οη εθηηκψκελεο ζπλαξηήζεηο αμηψλ απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο
κεζφδνπ MUSA, δεδνκέλνπ φηη εθθξάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή αμία, ζε
θαλνληθνπνηεκέλν δηάζηεκα ηηκψλ [0, 100], πνπ πξνζδίδεη ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ
ζε
έλα
θαζνξηζκέλν
πνηνηηθφ
επίπεδν
νιηθήο
θαη
κεξηθήο
ηθαλνπνίεζεο/απηναμηνιφγεζεο.
Δπίζεο, φπσο είλαη γλσζηφ, ηα βάξε ζηελ πνιπθξηηήξηα κέζνδν MUSA εθθξάδνπλ
κηα ζρεηηθή ζεκαζία ζηα πιαίζηα ελφο δεδνκέλνπ ζπλφινπ θξηηεξίσλ. Τπ‟ απηή ηελ
έλλνηα θαη κε γλψκνλα φηη νη έξεπλεο απηναμηνιφγεζεο ηθαλνηήησλ αθνξνχλ φκνηα
θξηηήξηα ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο εμακήλνπ, ε κεηαβνιή ησλ βαξψλ απφ έλα
πνζνζηφ ζε άιιν αλαδεηθλχεη ηηο κεηαβνιέο πξνηίκεζεο ησλ θνηηεηψλ.
Αληίζηνηρα, εμεηάδεηαη θαη ε κεηαηφπηζε ησλ ζπλαξηήζεσλ αμηψλ
(απηναμηνιφγεζεο). Οκνίσο, αλακελφκελν είλαη λα πξνθχπηνπλ αιιαγέο θαη ζηνπο
δείθηεο ηθαλνπνίεζεο/απηναμηνιφγεζεο κεηαμχ αξρήο θαη ηέινπο εμακήλνπ.
Δπνκέλσο, ε κεηαβνιή ζηα βάξε (ζπλαξηήζεηο) αιιά θαη ζηνπο δείθηεο
απηναμηνιφγεζεο, ζπλεμεηάδνληαη γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ
κεηαμχ αξρήο-ηέινπο εμακήλνπ. Αθνινπζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε.
6.2.4.1

Σπλεμέηαζε απνηειεζκάησλ αξρήο-ηέινπο εμακήλνπ

Ζ ζπλεμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη αλαγθαία, γη‟ απηφ παξνπζηάδνληαη, σο
παξάδεηγκα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 6.3 γηα ηελ πεξίπησζε αλάιπζεο κηαο
ηθαλφηεηαο ζε πέληε επηκέξνπο δηαζηάζεηο (θξηηήξηα). Ζ ζπλεμέηαζε ησλ
απνηειεζκάησλ γίλεηαη ζε ηξία επίπεδα: α. ππό κνξθήλ αξρηθήο παξαηήξεζεο, β.
δηα-θξηηεξηαθά θαη γ. ελδν-θξηηεξηαθά.
ε επίπεδν αξρηθήο παξαηήξεζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα
6.3, ζηελ αξρή εμακήλνπ ζεκαληηθφηεξν είλαη ην θξηηήξην Κξ1 (βάξνο: 32.6%) κε
δείθηε απηναμηνιφγεζεο πνιχ ρακειφ 16.2%, ελψ ζην ηέινο εμακήλνπ
δηαθνξνπνηείηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ αλαδεηθλχνληαο σο ζεκαληηθφηεξν ην
3ν θξηηήξην Κξ3 (βάξνο: 30.4%) κε δείθηε επίζεο ρακειφ 31.8%. ζνλ αθνξά ην
Κξ1 αλ θαη ζην ηέινο εμακήλνπ δελ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν κεηαμχ ησλ πέληε
πνπ εξεπλψληαη, εληνχηνηο ν δείθηεο απηναμηνιφγεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν έρεη
βειηησζεί αηζζεηά απφ 16.2% ζην 72.9%.
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Πίλαθαο 6.3 Παξάδεηγκα απνηειεζκάησλ απηναμηνιφγεζεο απφ MUSA αξρήο - ηέινπο
εμακήλνπ
Βάξνο
(αξρή)

Γείθηεο
ηθαλνπνίεζεο
(αξρή)

(ηέινο)

Γείθηεο
ηθαλνπνίεζεο
(ηέινο)

Κξ1

32.6%

16.2%

20%

72.9%

Κξ2

20%

19%

20%

41.5%

Κξ3

20%

25.2%

30.4%

31.8%

Κξ4

13.3%

55.2%

15.6%

73.5%

Κξ5

14.1%

43.1%

14%

72.7%

Οιηθή
Ιθαλνπνίεζε

Βάξνο

26.9%

56.6%

Παξαηεξψληαο, ινηπφλ, ηνλ Πίλαθα 6.3, θαίλεηαη φηη ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ αθελφο
κεηαβνιέο ζηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ θαη αθεηέξνπ ζηνπο δείθηεο ηθαλνπνίεζεο
(απηναμηνιφγεζεο) κεηαμχ αξρήο - ηέινπο εμακήλνπ. Ζ πξψηε κεηαβνιή εμεγείηαη
απφ ην γεγνλφο ηεο αιιαγήο πξνηίκεζεο, έηζη ψζηε φηαλ απμάλεη ην βάξνο θάπνηνπ
θξηηεξίνπ ζην ηέινο εμακήλνπ (ζε ζρέζε κε ηελ αξρή) κεηψλνληαη ηα βάξε θάπνησλ
άιισλ θαη αληίζηξνθα (αξρή βαζκψλ παξαρψξεζεο, ίζθνο 1998) ελψ ε δεχηεξε
απφ ηηο αιιαγέο ζηε δήισζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνηήησλ ζην ηέινο εμακήλνπ ζε ζρέζε
κε ηελ αξρή.
Δπνκέλσο, κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο MUSA πξνθχπηνπλ νξηζκέλα δηαθξηηεξηαθά ζπκπεξάζκαηα. πγθεθξηκέλα, ε εμέιημε ηνπ δείθηε ηθαλνπνίεζεο (εδψ
απηναμηνιφγεζεο) κεηαμχ αξρήο ηέινπο - εμακήλνπ θαζψο θαη ησλ βαξψλ,
παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 6.4 θαη ρήκα 6.5, αληίζηνηρα.
Εξζλιξθ Δείκτθ αυτοαξιολόγθςθσ αρχι-τζλοσ εξαμινου
100%
80%
60%
40%
20%
0%

73.5%
55.2%

72.9%
16.2%
Κρ1

41.5%
19%
Κρ2

72.7%

Κρ3

26.9%
Κρ4

ΔΙ (αρχι)

56.6%

43.1%

31.8%
25.2%
Κρ5

Ολικόσ δείκτθσ

ΔΙ (τζλοσ)

ρήκα 6.4 Παξάδεηγκα εμέιημεο δείθηε απηναμηνιφγεζεο
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Εξζλιξθ Βαρϊν αρχι-τζλοσ εξαμινου
40%
30%
20%

32.6%
20%

30.4%
20%

15.6%

20%

10%

20%

13.3%

14.1%
14%

0%
Κρ1

Κρ2

Κρ3

Βάροσ (αρχι)

Κρ4

Κρ5

Βάροσ (τζλοσ)

ρήκα 6.5 Παξάδεηγκα εμέιημεο βαξψλ

Ζ εμέιημε δελ είλαη πάληα ζεηηθή κεηαμχ αξρήο - ηέινπο. Γειαδή, φπσο θαίλεηαη ζην
ρήκα 6.5 ην βάξνο ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ είλαη πςειφηεξν ζηελ αξρή εμακήλνπ
(32.6%) ζε ζρέζε κε ην ηέινο εμακήλνπ (20%) πνπ ππνδεηθλχεη κηα αιιαγή
πξνηίκεζεο ησλ θνηηεηψλ ζηελ αξρηθή ηνπο εθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή.
Οκνίσο, κπνξεί λα ζπκβεί ζηελ εμέιημε ησλ δεηθηψλ απηναμηνιφγεζεο κεηαμχ αξρήο
-ηέινπο εμακήλνπ. Γειαδή, ν δείθηεο απηναμηνιφγεζεο ηέινπο εμακήλνπ αληί λα
είλαη πςειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν αξρήο, φπσο πξνζδνθάηαη, λα είλαη
ρακειφηεξνο. εκεηψλεηαη φηη ε πξνζπάζεηα ηεο εξεπλήηξηαο (ή δηδάζθνληα ζε άιιε
πεξίπησζε) αλακέλεηαη λα απνθέξεη πςειφηεξνπο δείθηεο απηναμηνιφγεζεο ζην
ηέινο εμακήλνπ, σζηφζν απηφ δελ είλαη πάληα ζίγνπξν φηη κπνξεί λα επηηεπρζεί.
Δπηπιένλ, κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο MUSA ν αλαιπηήο κπνξεί λα ζπκπεξάλεη ηη
ζπκβαίλεη ελδν-θξηηεξηαθά. Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο MUSA εθηηκψληαη νη ζπλαξηήζεηο
αμηψλ (εδψ απηναμηνιφγεζεο). ηελ πεξίπησζή καο, νη ζπλαξηήζεηο απηέο παξέρνπλ
πξφζζεηε πιεξνθνξία ζηνλ αλαιπηή. Δηδηθφηεξα, ε κεηαβνιή ηνπ βάξνπο (αχμεζε,
κείσζε ή ζηαζεξφηεηα) κεηαμχ αξρήο - ηέινπο εμακήλνπ αλά θξηηήξην, θαίλεηαη απφ
ηελ κε θαλνληθνπνηεκέλε κνξθή ησλ ζπλαξηήζεσλ αμηψλ. Αληίζηνηρα, ε κεηαβνιή
ζην Γείθηε Απηναμηνιφγεζεο (αχμεζε, κείσζε, ζηαζεξφηεηα) κεηαμχ αξρήο - ηέινπο
εμακήλνπ θαίλεηαη απφ ηελ θαλνληθνπνηεκέλε κνξθή ησλ ζπλαξηήζεσλ αμηψλ ζην
δηάζηεκα ηηκψλ [0%, 100%]. Ο Γείθηεο Απηναμηνιφγεζεο (νιηθφο θαη κεξηθφο)
πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πνζνζηψλ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν επίπεδν απηναμηνιφγεζεο (ζπρλφηεηεο) θαη ησλ αμηψλ ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ επηπέδσλ ηεο θαλνληθνπνηεκέλεο κνξθήο ηεο ζπλάξηεζεο. Χο εθ
ηνχηνπ, κηα ζεηηθή κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Απηναμηνιφγεζεο αξρήο - ηέινπο, κέζσ ηεο
γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ζα εκθαλίδεη κηα κεηαηφπηζε ηεο απηναμηνιφγεζεο απφ ηηο
ρακειέο θιίκαθεο ζηελ αξρή εμακήλνπ ζε πςειφηεξεο ζην ηέινο εμακήλνπ, θαη ην
αληίζεην ζηελ πεξίπησζε κείσζεο ηνπ Γείθηε.
Οη πεξηπηψζεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ νη κε θαλνληθνπνηεκέλεο ζπλαξηήζεηο αμηψλ είλαη
ηξεηο. Δηδηθφηεξα:
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Αύμεζε ζεκαληηθόηεηαο από ην αξρηθό επίπεδν. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην
παξάδεηγκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ρήκα 6.6, γηα ην ηέηαξην θξηηήξην (Κξ4)
ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ Πίλαθα 6.3. Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη φηη πξνθχπηεη έλα
ζχλνιν αμηψλ ζηελ 5βάζκηα πνηνηηθή θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ θξηηεξίνπ γηα ην
ηέινο εμακήλνπ, εκθαλψο πςειφηεξν απφ φηη ζηελ αξρή. εκεηψλεηαη φηη ζην
αλψηεξν επίπεδν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηνπ θξηηεξίνπ (ΔμΑ-Δμαηξεηηθή
Απφδνζε), νη αμίεο αληηζηνηρνχλ ζηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ αξρήο - ηέινπο
εμακήλνπ, αληίζηνηρα. Χζηφζν, έλα ππνεθηηκεκέλν αξρηθφ επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο πνπ εθθξάδεη ηελ αληίιεςε ησλ θνηηεηψλ γηα ην πςειφ
επίπεδν δπλαηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αξρή εμακήλνπ, λαη κελ επεξεάδεη
ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ζπλάξηεζεο αιιά ε ζεηηθή κεηαηφπηζή ηεο δειψλεη ηελ
αληίιεςε ησλ ηδίσλ αηφκσλ ζε έλα κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Ζ κεηαηφπηζε ηνπ
βάξνπο απφ έλα ρακειφ ζε έλα πςειφ επίπεδν ζπλδέεηαη κε ηελ άπνςε ησλ
εξσηψκελσλ γηα ην επίπεδν ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ. Γειαδή, αλ ζεσξνχλ
φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επίπεδν κηαο ηθαλφηεηαο δελ ηεο απνδίδνπλ
πςειή ζεκαληηθφηεηα, αλ φκσο ζεσξνχλ φηη είλαη αδχλαηνη ηφηε ηεο
απνδίδνπλ πςειή ζεκαληηθφηεηα. Δπνκέλσο, ε αχμεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο
ζην ηέινο εμακήλνπ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζε άιινπο παξάγνληεο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ζηελ πςειή απηνεθηίκεζε (ή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα)
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ δήισζαλ αξρηθά νη θνηηεηέο ή/θαη ζηελ ππεξαηζηνδνμία ηνπο φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα ηα θαηαθέξλνπλ θαιά. Ζ
επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο παξάζρεη εηδηθά εξγαιεία δηεξεχλεζεο ηνπ επηπέδνπ
απηνεθηίκεζεο (απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο)42, ηα νπνία μεθεχγνπλ ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο, αλ θαη ζα κπνξνχζαλ κειινληηθά λα ζπλδπαζηνχλ.
Χζηφζν, αλ πξφθεηηαη γηα κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ηφηε ε ζεηηθή κεηαηφπηζε
απνηππψλεη ζε φξνπο ζπλαξηήζεσλ κηα αληίζηνηρε θαηάζηαζε.
Μείσζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο από ην αξρηθό επίπεδν. Ζ ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε, είλαη φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 6.7. Γειαδή, ην αξρηθφ επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο είλαη εκθαλψο πςειφηεξν απφ ην ηειηθφ, ππνδειψλνληαο κηα
πηζαλή αξρηθή αδπλακία ζηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα.

42

Ζ έλλνηα ηεο απηνεθηίκεζεο (απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο) ή self-efficacy πνπ εηζήρζε απφ ηνλ
Bandura (1997), ζρεηίδεηαη κε απφςεηο γηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη έλα άηνκν γηα λα πινπνηήζεη
επηηπρψο κηα εξγαζία. Με άιια ιφγηα, ε ππνθεηκεληθή απνηειεζκαηηθφηεηα δελ αθνξά ηνλ αξηζκφ
δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηεη έλα άηνκν αιιά απηά πνπ πηζηεύεη φηη κπνξεί λα θάλεη κε απηά πνπ δηαζέηεη,
θάησ απφ κηα πνηθηιία πεξηζηάζεσλ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο απηνεθηίκεζεο „κπνξεί
λα νξηζηεί σο ηελ άπνςε ησλ αηόκσλ γηα ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο λα νξγαλώλνπλ θαη λα εθηεινύλ δξάζεηο
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε ζρεδηαζκέλνπο ηύπνπο επίδνζεο‟ (Bandura, 1982). Γεληθφηεξα, απφ
ην έηνο 1977 πνπ εηζήρζε ε έλλνηα ηεο απηνεθηίκεζεο, έρεη ζπλδπαζηεί ζε κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
δεηήκαηα φπσο: ηε θνβία, ηελ θαηάζιηςε, ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηελ επηζεηηθφηεηα, ηε
ζπκπεξηθνξά θαπλίζκαηνο, ηελ αληνρή ζηνλ πφλν θαζψο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα, θπξίσο ζε
ζπζρέηηζε κε ηα αθαδεκατθά θίλεηξα (Pajares, 1996).
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Κακία αιιαγή ηεο ζεκαληηθόηεηαο από ην αξρηθό επίπεδν. ‟ απηή ηελ
πεξίπησζε νη δχν ζπλαξηήζεηο αξρήο θαη ηέινπο εμακήλνπ ζπκπίπηνπλ ζην
πςειφηεξν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο/απηναμηνιφγεζεο (βι. ρήκα 6.8).
υναρτιςεισ για 'Κρ4' - μθ κανονικοποιθμζνθ μορφι
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15.6
13.3

12

Βάρθ

9.02

9

ΑΡΧΗ

6.01

6.01

ΣΕΛΟ

3.01
0
ΚΚΑ

ΧΑ

ΙΑ

ΠΚΑ

ΕξΑ

ρήκα 6.6 Παξάδεηγκα κε θαλνληθνπνηεκέλεο ζπλάξηεζεο - αχμεζε βάξνπο
Παράδειγμα ςυναρτιςεων - μθ κανονικοποιθμζνθ
μορφι
20
15

12.4
11.3

9.4

10

0

ΑΡΧΗ

8.1

6.4
5.1

5

15.4
14.3
ΣΕΛΟ

0
ΚΚΑ

ΧΑ

ΙΑ

ΠΚΑ

ΕξΑ

ρήκα 6.7 Παξάδεηγκα κε θαλνληθνπνηεκέλεο ζπλάξηεζεο - κείσζε βάξνπο
Παράδειγμα ςυναρτιςεων - μθ κανονικοποιθμζνθ
μορφι
20
15

14.3
11.3

10

ΑΡΧΗ

8.3

ΣΕΛΟ

5.3

5
0

0
ΚΚΑ

ΧΑ

ΙΑ

ΠΚΑ

ΕξΑ

ρήκα 6.8 Παξάδεηγκα κε θαλνληθνπνηεκέλεο ζπλάξηεζεο - ζηαζεξφ βάξνο

Ζ κε θαλνληθνπνηεκέλε κνξθή ησλ ζπλαξηήζεσλ πξνθχπηεη απφ ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αμηψλ ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο θάζε θξηηεξίνπ κε ην βάξνο ηνπ
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θξηηεξίνπ, φπσο απηά έρνπλ εθηηκεζεί απφ ηελ MUSA. Χο γλσζηφλ, ε κέζνδνο
εθηηκά ηηο ζπλαξηήζεηο αμηψλ ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο θάζε θξηηεξίνπ, νη νπνίεο
αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο κνλνηνλίαο θαλνληθνπνηνχληαη ζην δηάζηεκα [0, 100].
Δηδηθφηεξα, ζηνλ Πίλαθα 6.4, γηα ην παξάδεηγκα ηνπ Κξ4 ηνπ Πίλαθα 6.3,
παξνπζηάδνληαη νη αμίεο ζε 5βάζκηα πνηνηηθή θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ θξηηεξίνπ αξρήο
- ηέινπο, ηα αληίζηνηρα βάξε θαζψο θαη νη κε θαλνληθνπνηεκέλεο αμίεο. Σα επίπεδα
ηεο θιίκαθαο ηνπ θξηηεξίνπ αληηζηνηρνχλ, σο εμήο: KKA-Καζφινπ θαιή απφδνζε,
ΥΑ-Υακειή απφδνζε, ΗΑ-Ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε, ΠΚΑ-Πνιχ θαιή απφδνζε θαη
ΔμΑ-Δμαηξεηηθή απφδνζε. εκεηψλεηαη φηη νη ηηκέο ηεο 2εο, 3εο, 5εο θαη 6εο ζηήιεο
εθηηκψληαη απφ ηε κέζνδν MUSA.
Πίλαθαο 6.4 Τπνινγηζκφο αμηψλ κε θαλνληθνπνηεκέλσλ ζπλαξηήζεσλ
ΑΡΥΖ ΔΞΑΜΖΝΟΤ
Κιίκαθα

(1)

ΣΔΛΟ ΔΞΑΜΖΝΟΤ

Αμίεο
ζπλάξηεζεο

Βάξνο

Με θαλνληθ.
αμία

Αμίεο
ζπλάξηεζεο

Βάξνο

Με θαλνληθ.
αμία

(2)

(3)

(4)=(2) x (3)

(5)

(6)

(7)=(5) x (6)

ΚΚΑ

0.000

0.00

0.000

0.00

ΥΑ

22.611

3.01

38.501

6.01

ΗΑ

45.222

6.01

57.719

ΠΚΑ

67.832

9.02

76.938

12.00

ΔμΑ

100.000

13.30

100.000

15.60

0.133

0.156

9.00

Αληίζηνηρα, νη πεξηπηψζεηο πνπ αλαδεηθλχεη ε θαλνληθνπνηεκέλε κνξθή ησλ
ζπλαξηήζεσλ αμηψλ είλαη ηξεηο. Δηδηθφηεξα:






Αύμεζε Γείθηε Ιθαλνπνίεζεο/Απηναμηνιόγεζεο από ην αξρηθό επίπεδν. Ζ
πεξίπησζε απηή είλαη φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6.9. Δίλαη εκθαλήο ε
κεηαηφπηζε ησλ απαληήζεσλ απφ ηα ρακειά επίπεδα απηναμηνιφγεζεο πξνο
πςειφηεξα.
Μείσζε Γείθηε Ιθαλνπνίεζεο/Απηναμηνιόγεζεο από ην αξρηθό επίπεδν. Ζ
κείσζε ηνπ δείθηε απηναμηνιφγεζεο παξνπζηάδεηαη φπσο ζηε πεξίπησζε ηνπ
ρήκαηνο 6.10. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο άπνςεο ησλ θνηηεηψλ ζην ηέινο
εμακήλνπ ζε ζρέζε κε ηελ αξρή θαίλεηαη απφ ηε κεηαηφπηζε ησλ απαληήζεσλ
πξνο ηα κεζαία επίπεδα απηναμηνιφγεζεο.
Κακία αιιαγή Γείθηε Ιθαλνπνίεζεο/Απηναμηνιόγεζεο από ην αξρηθό επίπεδν.
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Παράδειγμα Αφξθςθσ Δείκτθ (αρχι-τζλοσ)
100

100
85

80
70

56.10%

60
34.15%
31.71%

40
26.83%
20

12.2%
7.32%

0

0
ΚΕ

24.9
9.20

26.83%

27.59

18.39
0% 2.44%

2.44%
ΜΧΕ

SIb=16.2%
SIe=72.9%

ΙΕ

ΠΚΕ

ΕξΕ

ρήκα 6.9 Παξάδεηγκα αχμεζεο δείθηε απηναμηνιφγεζεο (αξρή: ζθνχξν ρξψκα, ηέινο:
αλνηρηφ ρξψκα)

Παράδειγμα Μείωςθσ Δείκτθ (αρχι-τζλοσ)
100

100
77.98

80
57.46

60

53.66%
41.46%

36.94

40

24.39%
20

12.2%

ΚΕ

34.15%
30.41

22.30
14.63%

12.2%
8.11

0
0

0

SIb=51.6%
SIe=23.3%

ΜΧΕ

ΙΕ

ΠΚΕ

7.32%
0%
ΕξΕ

ρήκα 6.10 Παξάδεηγκα κείσζεο δείθηε απηναμηνιφγεζεο (αξρή: ζθνχξν ρξψκα, ηέινο:
αλνηρηφ ρξψκα)

6.2.4.2

Γείθηεο πνζνζηηαίαο βειηίσζεο

Με γλψκνλα ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ Σξίηε Φάζε, εηζάγνληαη νξηζκέλνη λένη
δείθηεο γηα ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζην δίπνιν αξρή - ηέινο εμακήλνπ.
πγθεθξηκέλα, εάλ νη δχν δείθηεο νιηθήο/κεξηθήο απηναμηνιφγεζεο είλαη SIb ή SIbi θαη
SIe ή SIei ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο εμακήλνπ αληίζηνηρα, ηφηε ν νιηθφο ή ν κεξηθφο
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δείθηεο πνζνζηηαίαο βειηίσζεο ζηελ i ηθαλφηεηα ή ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο απφ
ην j κάζεκα ηνλ ρξφλν t (Ijti), είλαη σο εμήο:
Ijti = 100•[(SIe - SIb) / SIb] , φηαλ SIe ≥ SIb θαη SIb > 0

(6.10)

εθηηκψληαο φηη δελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε κηα έξεπλα απηναμηνιφγεζεο
ηθαλνηήησλ λα θαηαιήμεη ζηελ απφιπηε αλππαξμία κηαο ηθαλφηεηαο (ή επηκέξνπο
ηθαλφηεηαο). Χζηφζν, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε αδπλακία ησλ θνηηεηψλ ζε κηα
ηθαλφηεηα κπνξεί λα αληαλαθιάηαη ζε έλα ρακειφ SI δείθηε (πρ SIb=20%). ‟ απηή
ηελ πεξίπησζε, φζν ρακειφηεξνο είλαη ν δείθηεο αξρήο SIb, ηφζν πςειφηεξν είλαη ην
πεξηζψξην βειηίσζεο, θαη ην αληίζηξνθν. Ο πνζνζηηαίνο δείθηεο βειηίσζεο απνηειεί
έλα κέηξν είηε κηαο ζεηηθήο κεηαβνιήο ή θακίαο κεηαβνιήο κεηαμχ ηεο αξρηθήο θαη
ηεο ηειηθήο άπνςεο ησλ θνηηεηψλ γηα ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ,
εθηηκψληαο φηη ζε κηα πεξίπησζε φπνπ SIe<SIb δελ ππάξρεη βειηίσζε, δειαδή Ijti<0
δελ νξίδεηαη.
Έηζη, εάλ γηα παξάδεηγκα νη νιηθνί δείθηεο απηναμηνιφγεζεο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο
εμακήλνπ ζε κηα ηθαλφηεηα είλαη 27% θαη 57%, αληίζηνηρα, ηφηε ν νιηθφο δείθηεο
πνζνζηηαίαο βειηίσζεο εθηηκάηαη σο: (57% - 27%) / 27% = 110%. Οκνίσο, εθηηκάηαη
ν δείθηεο θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν SIb (αξρή) είλαη 40% θαη ν SIe (ηέινο) 84%,
δειαδή πνζνζηηαία βειηίσζε 110% ή [(84% - 40%) / 40% = 110%]. ε κηα άιιε
πεξίπησζε φπνπ ην πεξηζψξην βειηίσζεο είλαη κηθξφ, ν δείθηεο βειηίσζεο ιακβάλεη
κηθξφηεξε ηηκή, φπσο γηα παξάδεηγκα εάλ 65% (αξρή) θαη 77% (ηέινο) ηφηε Ijti=18%.
Δπηπιένλ, ε πιεξνθνξία απφ ηε Γεχηεξε Φάζε φζνλ αθνξά ηε ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηα ηεο κεηαβνιήο κεηαμχ ηέινπο - αξρήο εμακήλνπ ζπλδπαδφκελε κε ηνλ
δείθηε πνζνζηηαίαο βειηίσζεο απνηειεί έλα κέηξν επηβεβαίσζεο ηεο κεηαβνιήο.
Γηα παξάδεηγκα, αλ κέζσ ηνπ ειέγρνπ Wilcoxon κε ρξήζε ηνπ SPSS ε z=-3.807 θαη
ε ηηκή p-value=0.000 ελψ ν δείθηεο πνζνζηηαίαο βειηίσζεο αξρήο - ηέινπο κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο MUSA είλαη 24.4%, ηφηε ε βειηίσζε είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή. ε αληίζεηε πεξίπησζε, παξά ην γεγνλφο φηη ν δείθηεο πνζνζηηαίαο
βειηίσζεο κεηαμχ αξρήο - ηέινπο ηζνχηαη κε 4.7% εάλ ε z=-1.014 θαη p-value=0.311,
ε κεηαβνιή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ν αλαιπηήο ζα
πξέπεη λα γλσξίδεη φηη νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη βειηίσζε ζην ελ ιφγσ θξηηήξην.
Δπηπιένλ, ε πνζνζηηαία βειηίσζε είλαη ζπλπθαζκέλε ηφζν κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ
δηδάζθνληα φζν θαη ην αξρηθά δεισζέλ επίπεδν ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ζην ρξφλν
t ηεο έξεπλαο απηναμηνιφγεζεο (πεξηζψξην βειηίσζεο). Γη‟ απηφ νη ζεσξεηηθέο
πεξηπηψζεηο δηακνξθψλνληαη σο εμήο:


Ίδηα πξνζπάζεηα ηνπ δηδάζθνληα απφ έηνο ζε έηνο θαη ρακειφ αξρηθφ επίπεδν
ηθαλνηήησλ: έζησ α% βειηίσζε
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Ίδηα πξνζπάζεηα ηνπ δηδάζθνληα απφ έηνο ζε έηνο θαη πςειφ αξρηθφ επίπεδν
ηθαλνηήησλ: ηφηε έζησ πνζνζηφ βειηίσζεο α΄%, φπνπ α΄% < α%.
Ίδηνη θνηηεηέο κε ζηαζεξφ ππφβαζξν ηθαλνηήησλ θαη ρακειή πξνζπάζεηα ηνπ
δηδάζθνληα: έζησ β% βειηίσζε
Ίδηνη θνηηεηέο κε ζηαζεξφ ππφβαζξν ηθαλνηήησλ θαη πςειή πξνζπάζεηα ηνπ
δηδάζθνληα: ηφηε έζησ πνζνζηφ βειηίσζεο β΄%, φπνπ β΄% > β%.

Γειαδή, εάλ ν έλαο εθ ησλ δχν παξαγφλησλ κείλεη ακεηάβιεηνο (πξνζπάζεηα
δηδάζθνληα ή ίδηα άηνκα κε ζηαζεξφ ππφβαζξν ηθαλνηήησλ) ηφηε ε κεηαβνιή είηε
ζην αξρηθφ επίπεδν ηθαλνηήησλ ή ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ δηδάζθνληα, αληίζηνηρα, ζα
επηθέξεη κεηαβνιέο ζην δείθηε βειηίσζεο. Σα παξαπάλσ αλ θαη απνηεινχλ αθξαίεο
ζεσξεηηθέο πεξηπηψζεηο, εληνχηνηο αλαδεηθλχνπλ δχν ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο ηνπ
δείθηε πνζνζηηαίαο βειηίσζεο, φπσο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.5.
Πίλαθαο 6.5 Θεσξεηηθέο ηάζεηο ηνπ δείθηε πνζνζηηαίαο βειηίσζεο
Θεσξεηηθφ ζελάξην

Ίδηα πξνζπάζεηα
δηδάζθνληα απφ έηνο ζε
έηνο ζην j-νζηφ κάζεκα
ην ρξφλν t, t+1, t+2,…

Θεσξεηηθφ ζελάξην

Ίδηα άηνκα κε ζηαζεξφ
ππφβαζξν ηθαλνηήησλ
ζηα j καζήκαηα ην ρξφλν
t (ή t+1, t+2,…)

Υακειφ αξρηθφ
επίπεδν ηθαλνηήησλ

Τςειφ αξρηθφ επίπεδν
ηθαλνηήησλ

Ijti = α%

Ijti = α΄%
φπνπ
α΄% < α%

Υακειή πξνζπάζεηα
δηδάζθνληα

Τςειή πξνζπάζεηα
δηδάζθνληα

Ijti = β΄%
φπνπ
β΄% > β%

Ijti = β%
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ηελ αθξαία
πεξίπησζε φκνηαο
πξνζπάζεηαο ηνπ
δηδάζθνληα απφ
έηνο ζε έηνο, ν
δείθηεο πνζνζηηαίαο
βειηίσζεο
κεηψλεηαη
δηαρξνληθά φζν
βειηηψλεηαη ην
αξρηθφ επίπεδν
ηθαλνηήησλ ησλ
θνηηεηψλ

ηελ αθξαία
πεξίπησζε ίδησλ
θνηηεηψλ κε
ζηαζεξφ ππφβαζξν
ηθαλνηήησλ, ν
δείθηεο πνζνζηηαίαο
βειηίσζεο απμάλεη
φζν απμάλεη ε
πξνζπάζεηα ηνπ
δηδάζθνληα ζε έλα
κάζεκα ζε ζρέζε κε
έλα άιιν
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6.2.4.3

Γείθηεο ζπκβνιήο καζήκαηνο

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε ζπκβνιήο ελφο καζήκαηνο ζηελ ελίζρπζε ησλ
ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε άιια καζήκαηα, απαηηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε
πξνζπάζεηα λα έρεη θαηαβιεζεί ηνπιάρηζηνλ ζε δχν πεξηπηψζεηο (καζήκαηα πνπ
κεηέρνπλ ζε πξφγξακκα ελίζρπζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ).
Δάλ ην ρξφλν t νξηζκέλα j δηαθνξεηηθά καζήκαηα επηδηψθνπλ ηε βειηίσζε ηεο i
ηθαλφηεηαο, ηφηε ε ζπκβνιή ηνπ j-νζηνχ καζήκαηνο ζηε βειηίσζε ηεο i-νζηήο
ηθαλφηεηαο ην ρξφλν t (Citj) ηαμηλνκείηαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν (6.11)
εηζάγνληαο δχν θαηψθιηα. Ζ ρξήζε δχν θαησθιίσλ βαζίδεηαη θαη‟ αξρήλ ζηελ
ινγηθή πνπ ε πνιπθξηηήξηα κέζνδνο Electre-Tri (Roy and Bouyssou, 1993; Yu, 1992)
εηζάγεη έλα αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ θαησθιίσλ γηα ηε ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ κηαο
ελαιιαθηηθήο ζε ζρέζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν θαηψθιη (φξην) θαη θαηά δεχηεξνλ ζηελ
ηξηρνηφκεζε πνπ πξνηείλνπλ νη Felder and Brent (2003) γηα ηε ζπκβνιή ελφο
καζήκαηνο.
Δηδηθφηεξα, ε δηθή καο πξφηαζε απνηειεί κηα πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ησλ
„indicators‟ πνπ πξνηείλνπλ νη Felder and Brent (2003) γηα ηελ „program outcome
matrix‟ φηαλ δελ ππάξρνπλ επηηξνπέο δηαπξαγκάηεπζεο δηδαζθφλησλ, φπσο ε δηθή
καο πεξίπησζε, γηα ηε ζπκθσλία ζε δείθηεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζπκβνιή ελφο
καζήκαηνο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (γηα έλα παξάδεηγκα ησλ „indicators‟,
βιέπε παξάγξαθν 6.3.3.4). Δπνκέλσο, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηξηρνηφκεζεο (3
θιάζεηο) νξίδνληαη δχν θαηψθιηα, έλα ρακειφ θη έλα πςειφ.
Σα θαηψθιηα, ρακειφ θαη πςειφ, νξίδνληαη, αληίζηνηρα, σο εμήο:
Υακειφ θαηψθιη: (Ijtimax – Ijtimin) / 2
φπνπ Ijtimax ν κέγηζηνο δείθηεο βειηίσζεο ζηα j καζήκαηα ην ρξφλν t θαη Ijtimin ν
ειάρηζηνο δείθηεο βειηίσζεο ζηα j καζήκαηα ην ρξφλν t.
n

Τςειφ θαηψθιη: I jt imax 

I

jt i

j 1

n2

φπνπ n ν αξηζκφο καζεκάησλ πνπ κεηέρνπλ ζε πξφγξακκα ελίζρπζεο γεληθψλ
ηθαλνηήησλ.
Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ε ζπκβνιή ελφο καζήκαηνο ηνλ ρξφλν t ηαμηλνκείηαη, σο εμήο:
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εάλ I jt i  ( I jt imax  I jt imin ) / 2




εάλ ( I jt imax  I jt imin ) / 2  I jt i  I jt imax 

n


I jt i

j 1
εάλ I jt i  I jt imax 
n2


ρακειή ζπκβνιή
n

I
j 1

n2

jt i

κέηξηα ζπκβνιή

(6.11)



νπζηαζηηθή ζπκβνιή

ηελ αθξαία πεξίπησζε φπνπ φινη νη δείθηεο πνζνζηηαίαο βειηίσζεο Ijti είλαη κεδέλ,
ηφηε θαη ηα δχν θαηψθιηα είλαη κεδεληθά, επίζεο. ‟ απηή ηελ αθξαία πεξίπησζε ε
ζπλεηζθνξά φισλ ησλ j καζεκάησλ ζηε βειηίσζε ηεο i-νζηήο δεμηφηεηαο ην ρξφλν t
ηαμηλνκείηαη σο ρακειή. Έλα παξάδεηγκα, ηαμηλφκεζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα
6.6. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πνηνηηθή θιίκαθα πνπ πξνηείλεηαη θαη ραξαθηεξίδεη
ηελ ζπκβνιή ελφο καζήκαηνο σο „ρακειή ζπκβνιή‟ ή „κέηξηα ζπκβνιή‟ ή „νπζηαζηηθή
ζπκβνιή‟ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Felder and Brent (2003).
Γηα παξάδεηγκα, εάλ νη νιηθνί δείθηεο πνζνζηηαίαο βειηίσζεο ζε δχν ηθαλφηεηεοδεμηφηεηεο πνπ απνηεινχλ ζηφρν ησλ δηδαζθφλησλ (ή ηνπ Σκήκαηνο), είλαη φπσο
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.6, ηφηε ε ζπκβνιή ησλ καζεκάησλ πνπ κεηέρνπλ ζην
πξφγξακκα ελίζρπζεο ηθαλνηήησλ, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν (6.11), ραξαθηεξίδεηαη σο
ρακειή ή κέηξηα ή νπζηαζηηθή.
Πίλαθαο 6.6 Παξάδεηγκα ζπκβνιήο καζεκάησλ ζηελ αλάπηπμε δχν γεληθψλ ηθαλνηήησλ
Μάζεκα

Ijt1 (%)

Σπκβνιή ζηε γεληθή
ηθαλόηεηα 1

Ijt2 (%)

Σπκβνιή ζηε γεληθή
ηθαλόηεηα 2

A

19

Οπζηαζηηθή

110

Οπζηαζηηθή

B

0

Υακειή

60

Μέηξηα

Γ

10

Μέηξηα

10

Υακειή

Γ

0

Υακειή

0

Υακειή

ρακειφ θαηψθιη

9.5

55

πςειφ θαηψθιη

17.2

99

Τν πνζνζηό 0% είλαη γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε όπνπ SIb: 60% (αξρή) θαη SIe: 60% (ηέινο)

Έηζη, εάλ έλαο θνηηεηήο ζα ήζειε λα γλσξίδεη κέζσ πνηνχ καζήκαηνο ζα κπνξνχζε
λα βειηηψζεη ηελ „ηθαλφηεηα 1‟ ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ Πίλαθα 6.6, ζχκθσλα κε ηελ
πξφηεξε πιεξνθνξία πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηα καζήκαηα, ζα εθδήισλε ηελ
πξνηίκεζή ηνπ σο εμήο:
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(κάζεκα A ≻ κάζεκα Γ ≻ κάζεκα B ~ κάζεκα Γ),
φπνπ ηα ζχκβνια (≻, ~) εθθξάδνπλ ηελ πξνηίκεζε θαη αδηαθνξία, αληίζηνηρα.
Δπηπιένλ, ν παξαπάλσ Πίλαθαο παξέρεη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηα Σκήκαηα
εθείλα πνπ επηζπκνχλ λα δίδνπλ ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηελ απνθνίηεζε έλα έγγξαθν,
ην νπνίν πεξηγξάθεη ή ππελζπκίδεη ηελ εμάζθεζε γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ
πνπ είραλ νη θνηηεηέο ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σέηνηεο είλαη νη πεξηπηψζεηο,
γηα παξάδεηγκα, ησλ Παλεπηζηεκίσλ: University of Luton θαη Nottingham University,
φπσο έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί ζην Κεθάιαην 4.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο ζπκβνιήο ησλ
καζεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε κηαο i ηθαλφηεηαο ηνλ ρξφλν t ζα πξέπεη λα γίλεηαη
απνινγηζηηθά, δειαδή ε εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ (6.11) κπνξεί λα εθαξκνζηεί φηαλ
έρνπλ νινθιεξσζεί φιεο νη δηαδηθαζίεο αλάιπζεο ζηα καζήκαηα εθαξκνγήο ελφο
πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ έρεη ζέζεη ζπγθεθξηκέλνπο
ζηφρνπο.
Χζηφζν, ζηηο αδπλακίεο ηνπ δείθηε ζπκβνιήο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε επίδξαζε ηνπ
δείθηε πνζνζηηαίαο βειηίσζεο, κε ηελ έλλνηα φηη ν ηειεπηαίνο επεξεάδεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο αλά κάζεκα, νη νπνίνη δηαζέηνπλ πνηθίιεο αληηιήςεηο γηα ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπο. Παξφια απηά, ν δείθηεο ζπκβνιήο απνηειεί κηα πνζνηηθή έλδεημε,
είηε φηαλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηηξνπψλ δηδαζθφλησλ πνπ ζα θξίλνπλ ηε
ζπκβνιή ησλ καζεκάησλ ή σο αθεηεξία ελφο δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ,
φηαλ κέζσ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ.
6.2.4.4

Γείθηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο βαξώλ

Σα βάξε ησλ θξηηεξίσλ κεηαμχ αξρήο θαη ηέινπο εμακήλνπ ελδέρεηαη λα
κεηαβάιινληαη. Έηζη, αλ wjtib εθθξάδεη ην βάξνο αξρήο εμακήλνπ ηεο i επηκέξνπο
γεληθήο ηθαλφηεηαο πνπ εληζρχεηαη κέζσ ελφο j καζήκαηνο ην ρξφλν t θαη wjtie ην
βάξνο ηέινπο εμακήλνπ ζηελ αληίζηνηρε ηθαλφηεηα απφ ην ίδην κάζεκα ην ίδην έηνο,
ηφηε ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ βάξνπο εθηηκάηαη, σο εμήο:
dw = 100•[(wjtie – wjtib) / wjtib]

(6.12)

φπνπ

0 φηαλ w jt ie  w jt ib

dw   0 φηαλ w jt ie  w jt ib

 0 φηαλ w jt ie  w jt ib
Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην βάξνο κηαο επηκέξνπο ηθαλφηεηαο ζηελ αξρή εμακήλνπ
εθηηκάηαη 32.6% θαη ζην ηέινο εμακήλνπ 20%, ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηζνχηαη κε
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-38.5% ελψ ζε κηα άιιε πεξίπησζε φπνπ ην βάξνο ζηελ αξρή εμακήλνπ είλαη 13.3%
θαη ζην ηέινο 15.6% ηφηε ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ βάξνπο ηζνχηαη κε +17.3%.
6.2.4.5

Γηάγξακκα κεηαβνιώλ

Με γλψκνλα ηηο κεηαβνιέο κεηαμχ αξρήο θαη ηέινπο εμακήλνπ ζρεδηάδεηαη ην
δηάγξακκα κεηαβνιψλ γηα θάζε ηθαλφηεηα. Δηδηθφηεξα, ε πξψηε κεηαβνιή πνπ
εμεηάδεηαη αθνξά ζην δείθηε απηναμηνιφγεζεο (νιηθφ ή κεξηθφ), ν νπνίνο ελδέρεηαη
λα παξνπζηάδεη ζεηηθή ή θακία κεηαβνιή κεηαμχ αξρήο - ηέινπο εμακήλνπ (δείθηεο
πνζνζηηαίαο βειηίσζεο ≥ 0) ή αξλεηηθή κεηαβνιή αληίζηνηρα (κε βειηίσζε).
Δπηπιένλ, ε δεχηεξε κεηαβνιή πνπ εμεηάδεηαη αθνξά ηα βάξε ησλ επηκέξνπο
ηθαλνηήησλ κεηαμχ αξρήο - ηέινπο εμακήλνπ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ
κηα ζεηηθή ή αξλεηηθή κεηαβνιή ή αθφκε θαη κηα κεδεληθή κεηαβνιή. Σν δηάγξακκα
κεηαβνιψλ έρεη ηε κνξθή ηνπ ρήκαηνο 6.11.

Θεηηθή κεηαβνιή
δείθηε απηφαμηνιφγεζεο

Πεπιοσή βελτίωσηρ
ικανοτήτων και μείωσηρ τηρ
σημαντικότητάρ τοςρ

Πεπιοσή βελτίωσηρ
ικανοτήτων και αύξησηρ τηρ
σημαντικότητάρ τοςρ

Αξλεηηθή
κεηαβνιή
βάξνπο
Πεπιοσή μη βελτίωσηρ
ικανοτήτων και μείωσηρ τηρ
σημαντικότητάρ τοςρ

Θεηηθή
κεηαβνιή
βάξνπο

Πεπιοσή μη βελτίωσηρ
ικανοτήτων και αύξησηρ τηρ
σημαντικότητάρ τοςρ

Αξλεηηθή κεηαβνιή
δείθηε απηφαμηνιφγεζεο

ρήκα 6.11 Γηάγξακκα Μεηαβνιψλ
6.2.5

ρφιηα, πεξηνξηζκνί θαη πιενλεθηήκαηα ηεο πνιπθξηηήξηαο πξνζέγγηζεο

πκπεξαζκαηηθά, ε πνιπθξηηήξηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, θαηά ηνλ ηξφπν πνπ
πξνηείλεηαη, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα ηζρπξφ εξγαιείν κέηξεζεο ηεο απφδνζεο
ηθαλνηήησλ - δεμηνηήησλ θαη λα ζπκπιεξψζεη απνηειεζκαηηθά άιιεο ηερληθέο,
ζπλήζσο ζηαηηζηηθήο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εξεπλεηέο θαη θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο (γηα
παξάδεηγκα βι. άξζξα Burke et al., 2005; Bath et al., 2004).
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Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα απφ ηε MUSA θαη νη πξνηεηλφκελνη δείθηεο παξέρνπλ
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηφζν ζε επίπεδν καζήκαηνο φζν θαη ζε επίπεδν καζεκάησλ.
Αλ θαη ε ηαμηλφκεζε ηεο ζπκβνιήο ελφο καζήκαηνο πνπ πξνηείλεηαη δελ κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ζε έλα κάζεκα, φπσο ε πεξίπησζε ηνπ
πηινηηθνχ καζήκαηνο, σζηφζν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε ηδξχκαηα πνπ εθαξκφδνπλ
αλάινγεο πνιηηηθέο ελίζρπζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ ή/θαη αλαπηχζζνπλ
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ελεκέξσζεο ησλ θνηηεηψλ γηα ηα νθέιε παξαθνινχζεζεο
ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ. Ζ ηειεπηαία πεξίπησζε αθνξά ηα πζηήκαηα
πζηάζεσλ - Recommender Systems, φπσο ην „CourseRank‟ ηνπ Stanford University
(Bercovitz et al., 2009), πνπ ζπζηήλεη καζήκαηα ζηνπο θνηηεηέο κε γλψκνλα κηα
ζεηξά θξηηεξίσλ πνπ νη ίδηνη ζέηνπλ. Δλαιιαθηηθά, ε ζπκβνιή ελφο καζήκαηνο πνπ
παξαθνινχζεζε έλαο θνηηεηήο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο κπνξεί λα θαηαγξάθεηαη
θαη λα ηνπ απνδίδεηαη κέζσ ελφο εγγξάθνπ ππελζχκηζεο ηεο εκπεηξίαο πνπ βίσζε
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ, σο έλα είδνο κηαο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο
ελίζρπζεο γεληθώλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ αλά κάζεκα. Μηα ηέηνηα αλαιπηηθή
θαηάζηαζε αλά θνηηεηή κπνξεί λα νκνηάδεη κε ην ρήκα 6.12 ελψ αλά κάζεκα κηα
αλάινγε θαηάζηαζε κπνξεί λα νκνηάδεη κε ην ρήκα 6.13. εκεηψλεηαη, φηη έλα
κάζεκα ελδέρεηαη λα κεηέρεη ζε έλα πξφγξακκα ελίζρπζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ, ελφο
πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ κίαο ή δχν ηθαλνηήησλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ
ηεζεί ζπλνιηθά (φπσο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ ρήκαηνο 6.13).
Χο πεξηνξηζκνί εθαξκνγήο ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, κπνξνχλ
λα αλαθεξζνχλ νη παξαθάησ:








Ζ πξνυπφζεζε εηιηθξηλνχο απνηίκεζεο ηνπ επηπέδνπ ηθαλνηήησλ ησλ
θνηηεηψλ, ζηηο δχν έξεπλεο απηναμηνιφγεζεο αξρήο - ηέινπο εμακήλνπ. Ζ
εηιηθξίλεηα αλαθέξεηαη κε ηελ θπξηνιεθηηθή ηεο έλλνηα θαη δελ ζρεηίδεηαη κε
ην ππεξεθηηκεκέλν ή ππνεθηηκεκέλν επίπεδν ηθαλνηήησλ, ην νπνίν γηα λα
ιεθζεί ππφςε πξνυπνζέηεη έιεγρν ηνπ ραξαθηήξα ησλ θνηηεηψλ πξηλ ηελ
εθαξκνγή ηεο αξρηθήο έξεπλαο.
Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ λα
είλαη σο ινγηθψλ θξηηψλ, δειαδή εάλ δειψλνπλ ζπλνιηθά αδχλακνη ζε κηα
ηθαλφηεηα δελ κπνξεί ηαπηφρξνλα λα δειψλνπλ πςειφ επίπεδν ζηηο επηκέξνπο
ηθαλφηεηεο, ζηηο νπνίεο απηή αλαιχεηαη.
Ζ δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζπκβνιή ελφο καζήκαηνο
κφλν φηαλ ηνπιάρηζηνλ δχν δηδάζθνληεο έρνπλ θαηαβάιιεη αληίζηνηρε
πξνζπάζεηα ελίζρπζεο κηαο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο. Γηα λα γίλεη απηφ ζα
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα απηναμηνιφγεζεο ηθαλνηήησλ ζηελ αξρή
θαη ηέινο εμακήλνπ ζε θάζε κάζεκα ρσξηζηά ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο.
Ο απνινγηζηηθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο ζπκβνιήο ησλ καζεκάησλ ελίζρπζεο
ηθαλνηήησλ, δειαδή κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλαιχζεσλ γηα φια ηα
καζήκαηα.
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Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο ζπκβνιήο ελφο καζήκαηνο σο „νπζηαζηηθή ή κέηξηα ή
ρακειή‟ αθνξά φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο ζην κάζεκα. Απηφ είλαη
απφξξνηα ηεο αζξνηζηηθήο κνξθήο ηνπ κνληέινπ ηεο MUSA.
Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο ζπκβνιήο ελφο καζήκαηνο ζηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ζε επίπεδν αθαδεκατθήο κνλάδαο δελ ζα πξέπεη λα
ζπγρέεηαη κε δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ζε αηνκηθφ
επίπεδν.
Ζ ηερληθή δπζθνιία λα πεξηιεθζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο
θξηηεξίσλ/ππνθξηηεξίσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα εξεπλψλ αξρήο - ηέινπο, φηαλ
ην πιήζνο ησλ αηφκσλ πνπ ζα ηα ζπκπιεξψζνπλ ζπλήζσο δελ ππεξβαίλεη ηα
είθνζη έσο ηξηάληα.

Χο πιενλεθηήκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, κπνξνχλ λα
αλαθεξζνχλ ηα παξαθάησ:












Ζ εγθπξφηεηα ηεο κεζφδνπ MUSA, ε νπνία έρεη αμηνπνηεζεί απφ πιεζψξα
εξεπλεηψλ θαζψο θαη ηα θηιηθά αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο
απνθάζεσλ (Γξεγνξνχδεο θαη ίζθνο 2000, Ν. Σζφηζνιαο 2009) πνπ
δηεπθνιχλνπλ ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξεπλψλ απηναμηνιφγεζεο
ηθαλνηήησλ.
Ζ ρακειή γξακκαηεηαθή επηβάξπλζε κε επηπιένλ θφξην εξγαζίαο φηαλ
θαηαρσξείηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ καζήκαηνο θαη φρη ζηνηρεία αλά θνηηεηή.
Γειαδή, ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ καζήκαηνο αθνξά ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζε
απηφ. Ο αλαιπηήο κπνξεί λα δίδεη ηελ θαηάζηαζε θνηηεηψλ ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία κε έλα ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζπγθξηκέλνπ καζήκαηνο σο „νπζηαζηηθή ή
κέηξηα ή ρακειή ζπκβνιή‟ αλά ηθαλφηεηα.
Ζ δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ηνπ αξρηθνχ θαη ηειηθνχ επηπέδνπ ηθαλνηήησλ
ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε ησλ θνηηεηψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ ε αλαθάιπςε ησλ
δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπο.
Ζ δπλαηφηεηα ζρεδίαζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηθαλνηήησλ αθελφο
ζηα εηδηθφηεξα ελδηαθέξνληα ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο θαη αθεηέξνπ κε
γλψκνλα ηα απνηειέζκαηα πξφηεξσλ εξεπλψλ πνπ ελδέρεηαη λα αλαδεηθλχνπλ
ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο ησλ θνηηεηψλ. Γειαδή, ηφζν νη γεληθέο ηθαλφηεηεο
πνπ εληάζζνληαη ζε έλα πξφγξακκα ελίζρπζεο ηθαλνηήησλ φζν θαη ε
επηκέξνπο αλάιπζή ηνπο απνηειεί έλα ζέκα πνπ κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηα
ελδηαθέξνληα θάζε κνλάδαο εθαξκνγήο.
Ζ δπλαηφηεηα απνηχπσζεο ηεο ζπκβνιήο ελφο καζήκαηνο ζην πξφγξακκα
ελίζρπζεο ηθαλνηήησλ απφ έηνο ζε έηνο αιιά θαη ε ζχγθξηζε ηεο ζπκβνιήο
ελφο καζήκαηνο κε άιια καζήκαηα ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πξνγξάκκαηνο.
Ζ δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνηηεηψλ γηα ηα νθέιε πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ ελφο
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πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ, κε γλψκνλα ηα απνηειέζκαηα
πξνεγνπκέλσλ εηψλ.
Ζ δπλαηφηεηα απφδνζεο ελφο εγγξάθνπ ζηνπο απνθνηηήζαληεο γηα
ππελζχκηζε ηεο εκπεηξίαο ελίζρπζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πνπ
βίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
Ζ δπλαηφηεηα απφδεημεο πνπ παξέρεηαη ζηηο αθαδεκατθέο κνλάδεο γηα ηελ
ελίζρπζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ηνπο.
Ζ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο πνπ παξέρεηε ησλ δηαδηθαζηψλ ελίζρπζεο ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ κε άιιεο ελέξγεηεο πνηφηεηαο πνπ αλαιακβάλνπλ νη
αθαδεκατθέο κνλάδεο γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε θαη επηβξάβεπζε ηεο
αξηζηείαο ζηε δηδαζθαιία.
Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Δλίζρπζεο Γεληθψλ Ηθαλνηήησλ

Ο(2009)

Μάζεκα β΄

Υ(2009)

Μ(2009)

Μάζεκα γ΄

Μ(2009)

Υ(2009)

Μάζεκα δ΄

Υ(2010)

Υ(2010)

Μάζεκα ε΄

Ο(2010)

Μάζεκα ζη΄

Μ(2010)

Μάζεκα δ΄

Μ(2010)

Μάζεκα ε΄
Μάζεκα ζ΄

Υ(2011)

Μ(2010)
Μ(2010)
Ο(2010)

Μ(2011)

Γεληθή Ηθαλφηεηα 5

Ο(2009)

Γεληθή Ηθαλφηεηα 4

Γεληθή Ηθαλφηεηα 2

Μάζεκα α΄

Γεληθή Ηθαλφηεηα 3

Γεληθή Ηθαλφηεηα 1

Σνπ ….................................. θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ζην Σκήκα
……………..….……………… ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο

Υ(2010)

Υ(2011)
Υ(2011)

Μάζεκα η΄

Μ(2011)

πνπ, Ο: νπζηαζηηθή ζπκβνιή, Μ: κέηξηα ζπκβνιή, Υ: ρακειή ζπκβνιή
ε 6.12
παξέλζεζε
ην έηνο πινπνίεζεο
ηνπθαηάζηαζεο
πξνγξάκκαηνοελίζρπζεο
ελίζρπζεο Γεληθψλ
Ηθαλνηήησλ
ρήκα
Πξνζρέδην
αλαιπηηθήο
ηθαλνηήησλ
(γηα θνηηεηή)
Ηθαλφηεηα 1 – 5, νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηθαλνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο……..
Μάζεκα α΄ – η΄, ηα καζήκαηα εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηθαλνηήησλ
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Καηάζηαζε ζπκβνιήο καζήκαηνο ………………… ………………………….
ζην Πξφγξακκα Δλίζρπζεο Γεληθψλ Ηθαλνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο………………………….

Έηνο

Γελ. Ηθαλ. 1

Γελ. Ηθαλ. 2

2009

Ο

Ο

2010

Ο

Μ

2011

Ο

Υ

Γελ. Ηθαλ. 3

Γελ. Ηθαλ. 4

Γελ. Ηθαλ. 5

πνπ, Ο: νπζηαζηηθή ζπκβνιή, Μ: κέηξηα ζπκβνιή, Υ: ρακειή ζπκβνιή
εκεηψλεηαη φηη ην πξφγξακκα ελίζρπζεο Γεληθψλ Ηθαλνηήησλ πεξηιακβάλεη ηηο: 1 έσο 5
ρήκα 6.13 Πξνζρέδην θαηάζηαζεο ζπκβνιήο ελφο καζήκαηνο ζην πξφγξακκα ελίζρπζεο
ηθαλνηήησλ

6.3

Απνηειέζκαηα εθαξκνγήο (επίδνζε θαη απηναμηνιφγεζε)

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ
αθνξνχλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο πνπ κεηείρε ζηα ππνρξεσηηθά κέηξα απνηίκεζεο
ηεο Φάζεο Αμηνιφγεζεο ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο. Δηδηθφηεξα,
παξνπζηάδνληαη αθελφο ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα κέηξεζεο ηεο επίδνζεο
(αζξνηζηηθνχ ηχπνπ αμηνιφγεζε) κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ ησλ νκάδσλ κειέηεο θαη ησλ
νκάδσλ ειέγρνπ θαη αθεηέξνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηναμηνιφγεζεο (selfevaluation) γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηείραλ ζηα πηινηηθά ηκήκαηα.
6.3.1

Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο θαη δεηγκαηνιεςία

Έλα απφ ηα βαζηθά δεηνχκελα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε εχξεζε θνηηεηψλ, νη
νπνίνη λα επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη
εξγαζίαο ζε νκάδα. Μηα κέζνδνο πνπ ζα κπνξνχζε λα αθνινπζεζεί πξνθεηκέλνπ λα
εληνπηζηνχλ νη θνηηεηέο απηνί, είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε αξρηθήο έξεπλαο ηνπ
πιεζπζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ εγγξάθνληαη ζην κάζεκα εθαξκνγήο ηεο πεηξακαηηθήο
ζρεδίαζεο (πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ: ππνρξεσηηθφ κάζεκα 6νπ
εμακήλνπ). Ζ κέζνδνο φκσο απηή είλαη ρξνλνβφξα θαη πηζαλφηαηα ζα αλαδείθλπε
κεγαιχηεξν αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα κεηέρνπλ ζην πηινηηθφ ηκήκα, ζε
ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα ηκήκα ελεξγεηηθήο
κάζεζεο.
Βαζηθφ δεηνχκελν ηεο έξεπλαο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ε νπνία
γηα λα επηηεπρζεί πξέπεη λα εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο θαη
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ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίδεη απμεκέλε πηζαλφηεηα σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ αηφκσλ κε
ελδηαθέξνλ ζηε βειηίσζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ν βαζηθφο
ζηφρνο ηεο έξεπλαο δελ είλαη ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ αιιά ε αμηνπηζηία θαη
εγθπξφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο, επηθεληξσζήθακε ζε θνηηεηέο, νη νπνίνη αθνχ
ελεκεξψζεθαλ γηα ην πηινηηθφ ηκήκα επέιεμαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ. ζνη
δήισζαλ πξψηνη πεξηειήθζεζαλ ζηα πηινηηθά ηκήκαηα. Δηδηθφηεξα, έγηλε πξφβιεςε
γηα αλαθνίλσζε ηεο έμηξα ελαιιαθηηθήο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη ην βαζηθφ κάζεκα
πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ ηνπ 6νπ εμακήλνπ (Σκήκα Μεραληθψλ
Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο). Γειαδή, ελεκεξψζεθαλ φινη νη
εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα θνηηεηέο ηφζν πξνθνξηθά απφ ηνλ δηδάζθνληα ηελ πξψηε
εκέξα θαισζνξίζκαηνο φζν θαη κέζσ γξαπηήο αλαθνίλσζεο, φηη πξφθεηηαη λα
πινπνηεζεί πηινηηθφ ηκήκα. Παξνπζηάζηεθαλ νη δηεπξπκέλνη ζηφρνη ηνπ πηινηηθνχ
καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ηεο ηθαλφηεηαο εξγαζίαο ζε νκάδα. Έηζη, ηφζν κέζσ ηεο
αξρηθήο ελεκέξσζεο φζν θαη ησλ πξνθνξηθψλ δηεπθξηλήζεσλ πνπ δίδνληαη ζηε
ζπλέρεηα, νη ελδηαθεξφκελνη θνηηεηέο δήισζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Με απηφ ηνλ
ηξφπν νη θνηηεηέο εγγξάθνληαη ζην πηινηηθφ ηκήκα ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ
δηδάζθνληα ή ηεο εξεπλήηξηαο, κε δηθή ηνπο επηινγή θη έηζη απνθεχγνληαη
πξνβιήκαηα δηάθξηζεο, γηα παξάδεηγκα: κεηαμχ ηνπ θχινπ ησλ θνηηεηψλ, ηεο
εζληθφηεηαο, ηεο πξφηεξεο επίδνζεο ζε άιια καζήκαηα, ηνπ εμακήλνπ θνίηεζεο, ηεο
γλσξηκίαο πνπ ηπρφλ έρνπλ κε ηελ εξεπλήηξηα, θιπ.
Άιιεο επηινγέο ησλ θνηηεηψλ πνπ δειψλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν βαζηθφ κάζεκα, είλαη:
α) λα εθπνλήζνπλ νκαδηθή εξγαζία (project) θαη λα εμεηαζηνχλ πξνθνξηθά (ρσξίο λα
κεηέρνπλ ζην πηινηηθφ ηκήκα) ή β) λα κελ επηιέμνπλ ηίπνηα απφ ηα δχν
πξναλαθεξφκελα (πηινηηθφ ηκήκα ή project) θαη λα εμεηαζηνχλ ζην ηέινο εμακήλνπ
γξαπηά.
Δπνκέλσο, ην δηθαίσκα πξνθνξηθήο εμέηαζεο ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο
δηαζθαιίδεηαη αθελφο ζηνπο θνηηεηέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε νκαδηθήο
εξγαζίαο - project (νκάδα ειέγρνπ) θαη αθεηέξνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πηινηηθφ
ηκήκα (νκάδα κειέηεο).
ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζην πηινηηθφ ηκήκα πεξηιακβάλνληαη:





Ζ παξαθνινχζεζε γηα έλα 2σξν θάζε εβδνκάδα θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
εμακήλνπ.
Ζ εθπφλεζε ζεηξάο αηνκηθψλ εξγαζηψλ (3 έσο 4 γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη 1 έσο
2 παξνπζηάζεσλ ζε ζέκαηα ζπλαθή κε ην κάζεκα).
Ζ πξνθνξηθή παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ελφο ζέκαηνο ζπλαθνχο κε ην κάζεκα
(νκηιία).
Ζ ζπλεξγαζία ζηελ ηάμε κε άιινπο θνηηεηέο γηα ηελ εθπφλεζε 10ιεπησλ
νκαδηθψλ αζθήζεσλ (ζπκπιήξσζεο θελψλ, αληηζηνίρηζεο, ζχληνκεο
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ηεθκεξίσζεο άπνςεο, επηινγήο ζσζηνχ-ιάζνπο, θιπ) κε ζηφρν ηελ
αλαθάιπςε πξφηεξεο ζρεηηθήο γλψζεο ή/θαη ζχλδεζεο ηεο πξφηεξεο γλψζεο
κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ή/θαη εκπέδσζεο ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο
ή/θαη θξίζεο.
Οη ππνρξεψζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν πξνζθεξφκελσλ ελαιιαθηηθψλ
επηινγψλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (θνηηεηέο
πηινηηθνχ ηκήκαηνο ή θνηηεηέο πνπ αλαιακβάλνπλ project) είλαη φπσο
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.7.
Πίλαθαο 6.7 Υαξαθηεξηζηηθά νκάδσλ κειέηεο θαη ειέγρνπ
Υαξαθηεξηζηηθά
νκάδσλ

Οκάδα κειέηεο

Οκάδα ειέγρνπ

(πηινηηθφ ηκήκα)

(εθπφλεζε project)

Παξαθνινχζεζε
καζήκαηνο

Τπνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε
πηινηηθνχ ηκήκαηνο (ζεσξία) –
κε παξαδνζηαθφ ηκήκα

Με ππνρξεσηηθή
παξαθνινχζεζε δηαιέμεσλ
καζήκαηνο – παξαδνζηαθφ
ηκήκα

Δβδνκαδηαίνο θφξηνο
παξαθνινχζεζεο
καζήκαηνο

2 ψξεο εβδνκαδηαίσο πηινηηθφππνρξεσηηθά (+2 ψξεο
εβδνκαδηαίσο παξαδνζηαθφ
ηκήκα-πξναηξεηηθά)

2 ψξεο εβδνκαδηαίσο
(πξναηξεηηθά)

Τπνρξεψζεηο θνηηεηψλ

Δθπφλεζε αηνκηθψλ εξγαζηψλ
θαη παξάδνζή ηνπο αλά εβδνκάδα

Δθπφλεζε νκαδηθήο εξγαζίαο
(project) θαη παξάδνζή ηεο ζε
γξαπηή κνξθή ζην ηέινο
εμακήλνπ

Πιαίζην παξάδνζεο
εξγαζηψλ

Απζηεξφ (παξάδνζε εξγαζηψλ ζε
πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο
κέζσ ζπζηήκαηνο αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο Δ-class)

Υαιαξφ (κπνξεί λα γίλεη
παξάδνζε νκαδηθψλ εξγαζηψλ
αληί ηέινο Ηνπλίνπ, ηέινο
Απγνχζηνπ)

Τπνζηήξημε θνηηεηψλ

Γηδάζθσλ θαη ζπλεξγάηεο
καζήκαηνο

Γηδάζθσλ θαη ζπλεξγάηεο
καζήκαηνο

Δθηίκεζε ρξφλνπ
θνηηεηψλ

Μηθξή εβδνκαδηαία ελαζρφιεζε
αλά άηνκν γηα ηελ αληαπφθξηζε
ζηηο αηνκηθέο-ππνρξεσηηθέο
εξγαζίεο

Μηθξή εβδνκαδηαία ελαζρφιεζε
αλά ζπκκεηέρνληα ζηελ νκάδα
γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ project

Κίλδπλνη

Απνπζίεο παξαθνινχζεζεο ή/θαη
κε παξάδνζε αηνκηθψλ εξγαζηψλ
(κε επαξθήο αμηνιφγεζε) –
απψιεηα δηθαηψκαηνο πξνθνξηθήο
εμέηαζεο

Με νινθιήξσζε project (ή κε
επαξθήο αμηνιφγεζε project) απψιεηα δηθαηψκαηνο
πξνθνξηθήο εμέηαζεο
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Υαξαθηεξηζηηθά
νκάδσλ

Οκάδα κειέηεο

Οκάδα ειέγρνπ

(πηινηηθφ ηκήκα)

(εθπφλεζε project)

Δθηηκψκελνο ειεχζεξνο
ρξφλνο γηα αηνκηθή
κειέηε καζήκαηνο

Μηθξφηεξνο νκάδαο ειέγρνπ

Μεγαιχηεξνο νκάδαο κειέηεο

Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ πξψηε δίσξε ζπλάληεζε γλσξηκίαο ζην πηινηηθφ
ηκήκα πξαγκαηνπνηείηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δηεπξπκέλσλ καζεζηαθψλ
ζηφρσλ, έηζη ψζηε λα γίλεη ζαθέο φηη ε εξεπλήηξηα-ζπληνλίζηξηα ηνπ ηκήκαηνο,
επηδηψθεη αθελφο ηελ επάξθεηα γλψζεσλ ζηα αληηθείκελα ηνπ καζήκαηνο θαη
αθεηέξνπ ηε βειηίσζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν
δίδεηαη άιιε κηα επθαηξία ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα νξηζηηθή απνδνρή θαη
ελζσκάησζε ζην γθξνππ ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο ή γηα απφξξηςε θαη απνρψξεζε
απφ ην ηκήκα.
πλνςίδνληαο, ε παξνχζα δηαηξηβή κειεηά ηνπο θνηηεηέο πνπ εζεινληηθά κεηέρνπλ
ζην πηινηηθφ ηκήκα θαζψο θαη ηνπο θνηηεηέο πνπ αλ θαη δελ κεηέρνπλ ζην πηινηηθφ
ηκήκα έρνπλ αλαιάβεη ηελ εθπφλεζε νκαδηθνχ project (απφ εδψ θαη ζην εμήο: κε
πηινηηθφ ηκήκα), γηα ηα έηε εθαξκνγήο ηεο πεηξακαηηθήο ζρεδίαζεο 2009, 2010 θαη
2011. εκεηψλεηαη φηη θαη νη δχν νκάδεο θνηηεηψλ εμεηάδνληαη κε φκνην ηξφπν απφ
ηνλ δηδάζθνληα ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο πνπ ζηελ πεξίπησζή καο είλαη
πξνθνξηθή εμέηαζε.
6.3.2

Απνηειέζκαηα επίδνζεο θνηηεηψλ (αζξνηζηηθνχ ηχπνπ αμηνιφγεζε)

ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα επηδφζεσλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ ζηα πηινηηθά ηκήκαηα ηεο πεηξακαηηθήο ζρεδίαζεο (νκάδα
κειέηεο) θαη ησλ κε ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ (νκάδα ειέγρνπ) γηα ηα έηε 2009, 2010
θαη 2011. Ζ ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ησλ δχν νκάδσλ θνηηεηψλ (πηινηηθνχ ηκήκαηνο
ή κε πηινηηθνχ) αθνξά ηελ πξνθνξηθή ηνπο εμέηαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο
πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ απφ ηνλ δηδάζθνληα.
πγθεθξηκέλα, νη κεηέρνληεο ζην πηινηηθφ ηκήκα ην έηνο 2009 είλαη 27 άηνκα (έλα
ηκήκα), ην έηνο 2010 είλαη 46 άηνκα (δχν γθξνππ) θαη αληίζηνηρα ην έηνο 2011 είλαη
44 άηνκα (δχν γθξνππ). Ζ παξνπζίαζε επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην θχιν
θαη ην εμάκελν θνίηεζεο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.8. Ο ρακειφο αξηζκφο
ζπκκεηερφλησλ θνξηηζηψλ (28 ζε ζχλνιν 117 αηφκσλ) αηηηνινγείηαη απφ ηε ρακειή
πξνηίκεζε ζηηο ζρνιέο κεραληθψλ έλαληη ησλ αγνξηψλ, δειαδή ζην ρακειφ αξηζκφ
εηζαθηέσλ θνξηηζηψλ έλαληη ησλ αγνξηψλ. Σα πηινηηθά ηκήκαηα πνπ έηξεμαλ
ζπλνιηθά ηα ηξία έηε εθαξκνγήο είλαη πέληε: 1 ηκήκα ην έηνο 2009, 2 ηκήκαηα ην
έηνο 2010 θαη 2 ηκήκαηα ην έηνο 2011.
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πλνιηθά, ην έηνο 2009, 84 θνηηεηέο πνπ είραλ εγγξαθεί ζην κάζεκα πιεξνχζαλ ηηο
πξνυπνζέζεηο πξνθνξηθήο εμέηαζεο, εθ ησλ νπνίσλ: πηινηηθφ ηκήκα 27 άηνκα, κε
πηινηηθφ ηκήκα 57 άηνκα (Πίλαθαο 6.9). Απφ απηνχο ζηελ εμεηαζηηθή Ηνπλίνπ
πξνζήιζαλ 78 άηνκα (πηινηηθφ ηκήκα: 26, κε πηινηηθφ ηκήκα: 52).
Αληίζηνηρα, ην έηνο 2010, 76 θνηηεηέο πνπ είραλ εγγξαθεί ζην κάζεκα πιεξνχζαλ ηηο
πξνυπνζέζεηο πξνθνξηθήο εμέηαζεο, εθ ησλ νπνίσλ: πηινηηθφ ηκήκα 46 άηνκα, κε
πηινηηθφ ηκήκα 30 άηνκα. Απφ απηνχο ζηελ εμεηαζηηθή Ηνπλίνπ πξνζήιζαλ 75 άηνκα
(πηινηηθφ ηκήκα: 45, κε πηινηηθφ ηκήκα: 30).
Σέινο, ην έηνο 2011, 84 θνηηεηέο πνπ είραλ εγγξαθεί ζην κάζεκα πιεξνχζαλ ηηο
πξνυπνζέζεηο πξνθνξηθήο εμέηαζεο, εθ ησλ νπνίσλ: πηινηηθφ ηκήκα 44 άηνκα, κε
πηινηηθφ ηκήκα 40 άηνκα. Απφ απηνχο ζηελ εμεηαζηηθή Ηνπλίνπ πξνζήιζαλ 81 άηνκα
(πηινηηθφ ηκήκα 42, κε πηινηηθφ ηκήκα 39).
Πίλαθαο 6.8 πλνπηηθά ζηνηρεία ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ ζην πηινηηθφ ηκήκα
Έηνο

Ν

Αγφξηα

Κνξίηζηα

Φνηηεηέο
εμακήλνπ (6νπ)

Φνηηεηέο
κεγαιχηεξνπ
εμακήλνπ

2009

27

26

1

24

3

2010

46

35

11

34

12

2011

44

28

16

27

17

χλνιν

117

89

28

85

32

Πίλαθαο 6.9 Απνηειέζκαηα επίδνζεο θνηηεηψλ πηινηηθνχ θαη κε πηινηηθνχ ηκήκαηνο
Έηνο

Ν
ζπκκεηέρνληεο

Ν
εμεηαζζέληεο

Δπίδνζε θνηηεηψλ Π

Δπίδνζε θνηηεηψλ Μ-Π

Π

Μ-Π

Π

Μ-Π

Μέζ
νο

Σππ.
απφθιηζε

Γηάκεζνο

Μέζ
νο

Σππ.
απφθιηζε

Γηάκεζνο

2009

27

57

26

52

6.4

1.2

6.3

5.7

1.7

5.5

2010

46

30

45

30

6.4

1.5

6.5

5.4

1.9

5

2011

44

40

42

39

6.7

1.5

7

5.2

1.9

5

χλν
ιν

117

127

113

121

Π: πηινηηθφ ηκήκα, Μ-Π: κε πηινηηθφ ηκήκα

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ ζηελ εμεηαζηηθή Ηνπλίνπ, εμεηάδνληαη νη
θνηηεηέο πνπ πξνζήιζαλ ζε πξνθνξηθή εμέηαζε (εληαίνο ηξφπνο εμέηαζεο) ηα ηξία
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έηε ηεο έξεπλαο. Ζ κέζε επίδνζε ζηηο δχν νκάδεο θνηηεηψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα
αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Θ,
παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 6.9 θαη ζην ρήκα 6.14.
Δηδηθφηεξα, γηα ην έηνο 2009 ε κέζε επίδνζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο
είλαη 6.4 (ηππηθή απφθιηζε: 1.2, δηάκεζνο: 6.3) ελψ ησλ θνηηεηψλ ηνπ κε πηινηηθνχ
ηκήκαηνο είλαη 5.7 (ηππηθή απφθιηζε: 1.7, δηάκεζνο: 5.5). Αληίζηνηρα, γηα ην έηνο
2010 ε κέζε επίδνζε ησλ θνηηεηψλ ησλ πηινηηθψλ ηκεκάησλ αλέξρεηαη ζε 6.4
(ηππηθή απφθιηζε: 1.5, δηάκεζνο: 6.5) ελψ ησλ θνηηεηψλ ησλ κε πηινηηθψλ ηκεκάησλ
είλαη 5.4 (ηππηθή απφθιηζε: 1.9, δηάκεζνο: 5). Καη ηέινο, γηα ην έηνο 2011, ε κέζε
επίδνζε ησλ θνηηεηψλ ησλ πηινηηθψλ ηκεκάησλ αλέξρεηαη ζε 6.7 (ηππηθή απφθιηζε:
1.5, δηάκεζνο: 7) ελψ ησλ θνηηεηψλ ησλ κε πηινηηθψλ ηκεκάησλ είλαη αηζζεηά
ρακειφηεξε ηεο ηάμεο ηνπ 5.2 (ηππηθή απφθιηζε: 1.9, δηάκεζνο: 5).
Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη ε πςειφηεξε επίδνζε ησλ θνηηεηψλ πνπ
κεηείραλ ζηα πηινηηθά ηκήκαηα θαη ηα ηξία έηε ηεο έξεπλαο (2009, 2010 θαη 2011) ζε
ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ δελ κεηείρε αιιά είρε αλαιάβεη ηελ εθπφλεζε
νκαδηθνχ project. Δπίζεο, αμηνζεκείσην είλαη φηη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη
ρακειφηεξε θαη ηα ηξία έηε γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ πηινηηθψλ ηκεκάησλ πνπ
απνδεηθλχεη κηθξφηεξε δηαζπνξά ζηε βαζκνινγία απφ φηη ε αληίζηνηρε βαζκνινγία
ησλ θνηηεηψλ πνπ δελ κεηείραλ ζην πηινηηθφ ηκήκα.

χγθξηζε επίδνζεο ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηα έηε
2009, 2010 & 2011
6.7

Μέζε βαζκνινγία 2011

5.2
6.4

Μέζε βαζκνινγία 2010

Πηινηηθφ ηκήκα

5.4

Με πηινηηθφ ηκήκα
6.4

Μέζε βαζκνινγία 2009

5.7
5

5.5

6

6.5

7

ρήκα 6.14 χγθξηζε επίδνζεο ηα ηξία έηε 2009, 2010 θαη 2011

Γηα ηνλ έιεγρν t ρξεζηκνπνηείηαη ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε ην δείγκα απνηειείηαη απφ 78, 75 θαη 81 κεηξήζεηο γηα ηα έηε 2009, 2010
θαη 2011, ησλ θνηηεηψλ πνπ πξνζήιζαλ ζε εμέηαζε ηνλ Ηνχλην. Σα αλαιπηηθά
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Θ.
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Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη έιεγρνη επίδνζεο ζηα δχν αλεμάξηεηα
δείγκαηα αιιά θαη ν έιεγρνο ηνπ κεγέζνπο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ζα πξέπεη λα
πξνεγεζεί ν έιεγρνο δηαθπκάλζεσλ. Ο έιεγρνο απηφο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ηεζη
ηνπ Levene. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ ειέγρεηαη ε ηηκή ηνπ
Levene test αλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Αλ ιακβάλεη ηηκέο κηθξφηεξεο απφ 0.05
παξαβηάδεηαη ε ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα
πξέπεη λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε φηη νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο θαη λα
απνδερηνχκε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε πνπ αλαθέξεη φηη νη δηαθπκάλζεηο δελ είλαη
ίζεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε p-value είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0.05 (έηνο 2009:
0.067, έηνο 2010: 0.252 θαη έηνο 2011: 0.387), φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλαιπηηθά
ζηνηρεία ζην Παξάξηεκα Θ γηα ηα ηξία έηε, άξα κπνξνχκε λα ππνζέζνκε ηζφηεηα ησλ
δχν δηαθπκάλζεσλ.
Δηδηθφηεξα, γηα ην έηνο 2009 [t(76) = 1.909, p=0.60] πξνθχπηεη φηη νη κέζνη ησλ
πιεζπζκψλ δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο α=5%. Δπνκέλσο, ε δηαθνξά ησλ 0.7 κνλάδσλ βαζκνινγίαο (6.4 –
5.7) κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ θνηηεηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηπραία.
Δπίζεο, γηα ην έηνο 2010 [t(73) = 2.601, p=0.011] πξνθχπηεη φηη νη κέζνη ησλ
πιεζπζκψλ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο
α=5%. Δπνκέλσο, ε δηαθνξά ηεο 1 κνλάδαο ζηε βαζκνινγία (6.4 – 5.4) κεηαμχ ησλ
δχν νκάδσλ θνηηεηψλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηπραία.
Καη ηέινο γηα ην έηνο 2011 [t(79) = 4.029, p=0.000] πξνθχπηεη φηη νη κέζνη ησλ δχν
πιεζπζκψλ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο
α=5%. Δπνκέλσο, ε δηαθνξά ηεο 1.5 κνλάδαο ζηε βαζκνινγία (6.7 – 5.2) κεηαμχ ησλ
δχν νκάδσλ θνηηεηψλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηπραία.
ζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ κεγέζνπο ηεο επίδξαζεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηελ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ ησλ πηινηηθψλ ηκεκάησλ
(νκάδα κειέηεο) έλαληη ησλ θνηηεηψλ ησλ κε πηινηηθψλ ηκεκάησλ (νκάδα ειέγρνπ)
ηα ηξία έηε ηεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο. Δηδηθφηεξα:




Έηνο 2009: Cohens‟ d=0.48 θαη effect-size r=0.23 (κέηξηα επίδξαζε)
Έηνο 2010: Cohen‟s d=0.60 θαη effect-size r=0.29 (κέηξηα-κεγάιε επίδξαζε)
Έηνο 2011: Cohen‟s d=0.89 θαη effect-size r=0.41 (κεγάιε επίδξαζε)

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, πξνθχπηεη κηα εκθαλήο επίδξαζε ζηελ επίδνζε ησλ
θνηηεηψλ ησλ πηινηηθψλ ηκεκάησλ, ε νπνία θπκαίλεηαη, σο εμήο: κέηξηα (πξψηνο
ρξφλνο εθαξκνγήο d=0.48  0.5), κέηξηα πξνο κεγάιε (δεχηεξνο ρξφλνο εθαξκνγήο
d=0.60 > 0.5) θαη κεγάιε (ηξίηνο ρξφλνο εθαξκνγήο d=0.89 > 0.8). Οπζηαζηηθά
δειαδή, ε ελαιιαθηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε επέθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ
επίδνζε ησλ θνηηεηψλ ησλ πηινηηθψλ ηκεκάησλ ηα ηξία έηε εθαξκνγήο. Ζ παξαπάλσ
δηαπίζησζε ζπκπίπηεη κε ηελ αξρηθή πξνζδνθία, ε νπνία είρε δηαηππσζεί ζηελ
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παξάγξαθν 6.1.2 γηα ηηκή ηνπ δείθηε κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ 0.5. Οκνίσο ν
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο r (point-biserial correlation coefficient) ηεο λέαο δηδαθηηθήο
θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηελ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ απφ αξρηθή ηηκή 0.23
απμάλεη ζε 0.41.
εκεηψλεηαη φηη νη δείθηεο εθηηκήζεθαλ κέζσ ησλ web-based calculators ησλ
ηζηνζειίδσλ http://www.uccs.edu/~faculty/lbecker/ θαη http://www.polyu.edu.hk/mm
/effectsizefaqs/calculator/calculator.html. Παξφκνηεο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη απφ
αξθεηέο web-based εθαξκνγέο παλεπηζηεκίσλ. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη γηα ηε
κέηξεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο δελ
ιήθζεθαλ ππφςε άιινη παξάγνληεο, φπσο ην ζηπι κάζεζεο θάζε θνηηεηή43.
Δπνκέλσο, ε αξρηθή ππφζεζε ηεο πςειφηεξεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ ηεο νκάδαο
κειέηεο (πηινηηθφ ηκήκα) ζπγθξηηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ ηεο νκάδαο
ειέγρνπ (κε πηινηηθφ ηκήκα), επηβεβαηψλεηαη επαξθψο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα
ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ, κε ηελ επηθχιαμε γηα ην έηνο 2009.
6.3.3

Έκκεζε απνηίκεζε
απηναμηνιφγεζεο

ηθαλνηήησλ

-

Δξσηεκαηνιφγην

γηα

ηελ

έξεπλα

Ζ έξεπλα έκκεζεο απνηίκεζεο ηνπ επηπέδνπ ηθαλνηήησλ πξηλ ηε ζπκκεηνρή ζην
πηινηηθφ ηκήκα θαη κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ζε απηφ, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εηδηθά
ζρεδηαζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Πνιπθξηηήξηαο
Αλάιπζεο θάζε γεληθή ηθαλφηεηα/δεμηφηεηα πνπ απνηειεί καζεζηαθφ ζηφρν είλαη έλα
θξηηήξην, ην νπνίν κπνξεί λα αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζε ππνθξηηήξηα (επηκέξνπο
ηθαλφηεηεο).
ηελ έξεπλα ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο ησλ πηινηηθψλ ηκεκάησλ, ηα έηε 2010 θαη
2011 (δχν γθξνππ αλά έηνο). Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απηναμηνιφγεζεο είλαη ε
απνηίκεζε ηξηψλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ: α) γξαπηή επηθνηλσλία γηα ηελ αληαπφθξηζε
ζηηο αθαδεκατθέο απαηηήζεηο, β) πξνθνξηθή επηθνηλσλία ζηα πιαίζηα ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη γ) εξγαζία ζε νκάδα γηα ηελ αληαπφθξηζε ζε έλα
θνηλά αλαηηζέκελν έξγν. Οη ζπγθεθξηκέλεο γεληθέο ηθαλφηεηεο έρνπλ ελζσκαησζεί
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Οη Coffield, et al. (2004), εληφπηζαλ 71 πξνηεηλφκελα κνληέια ζηπι κάζεζεο ζε εξγαζίεο
εξεπλεηψλ, απφ ηα νπνία νη ίδηνη μερψξηζαλ, σο ζεκαληηθά πξνο κειέηε, κφλν 13 ζηπι ζχκθσλα κε ηα
θξηηήξηα πνπ είραλ ζέζεη. Γλσζηφ κνληέιν κεηαμχ απηψλ ηνπ Kolb (Kolb, 1984) πνπ δηαρσξίδεη ηα
ζηπι κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο εμήο: theorists/assimilators – ζεσξεηηθνί ή αθνκνησηέο,
reflectors/divergers – αλαθιαζηέο ή απνθιίλνληεο, activists/accommodators –
αθηηβηζηέο ή
δηεπζεηεηέο θαη pragmatists/convergers – πξαγκαηηζηέο ή ζπγθιίλνληεο. ηελ εξγαζία ηνπ Cagiltay
(2008) αλαδεηθλχεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζηπι κάζεζεο θνηηεηψλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ θαη ηεο
επίδνζήο ηνπο, φπνπ θαίλεηαη φηη νη αθνκνησηέο θαη ζπγθιίλνληεο έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηνπο
απνθιίλνληεο θαη δηεπζεηεηέο.
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ζηνπο δηεπξπκέλνπο ζηφρνπο ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο, φπσο έρνπλ ήδε
παξνπζηαζηεί ζηε Φάζε 1 ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο (Κεθ. 5, παξ. 5.4.1).
ηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δίδνληαη επεμεγήζεηο γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο
θαζψο επίζεο δεηνχληαη νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ θνηηεηή, φπσο: θχιν, εμάκελν
θνίηεζεο θαη αξηζκφο κεηξψνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα, φζεο
είλαη θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ εξεπλά (ην πιήξεο εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην
Παξάξηεκα Μ).
H ζεσξεηηθή βάζε γηα ηελ εζηίαζε ζηηο ηξεηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο επηκέξνπο
δηαζηάζεηο ηνπο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.10. εκεηψλεηαη φηη νη αλαθνξέο είλαη
ελδεηθηηθέο θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά είηε έξεπλεο θνηηεηψλ - απνθνίησλ ζηηο
νπνίεο έρνπλ πεξηιεθζεί ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ή θαηαιφγνπο ηθαλνηήησλ πνπ
θαηαξηίδνπλ ηα παλεπηζηήκηα θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο. ηηο
ελδεηθηηθέο αλαθνξέο δελ έρνπλ πεξηιεθζεί άιιεο πεγέο, φπσο, γηα παξάδεηγκα,
ηθαλφηεηεο απνθνίησλ ηηο νπνίεο νξίδνπλ επαγγεικαηηθνί θνξείο γηα ηα κέιε ηνπο (πρ
Institution of Professional Engineers of New Zealand-IPENZ44), ηθαλφηεηεο θνηηεηψλ
ή απνθνίησλ φπσο νξίδνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη θνξείο εθηφο
παλεπηζηεκίσλ (πρ Australian Learning and Teaching Council)45, θιπ.
Δηδηθφηεξα, ην πξψην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά
κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο γξαπηήο επηθνηλσλίαο. Οη εξσηήζεηο
πεξηζηξέθνληαη ζην εηδηθφηεξν δήηεκα ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ δηακφξθσζεο κηαο γξαπηήο αλαθνξάο46 πνπ ζπρλά έλαο
θνηηεηήο ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαιείηαη λα ζπληάμεη ζηα πιαίζηα ησλ
αθαδεκατθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ (κάζεκα ή εξγαζηήξην). Ζ γξαπηή επηθνηλσλία
αλαιχεηαη ζε πέληε θξηηήξηα. Δηδηθφηεξα:


44

Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θνηηεηή λα νξγαλψλεη κε
αξηηφηεηα θαη ινγηθή ζεηξά έλα θείκελν (Κνπινπκπαξίηζε θαη
Μαηζαγγνχξαο, 2004), έηζη ψζηε απηφ λα ππαθνχεη ζηα γεληθά θαη ηα
αθαδεκατθά πξφηππα. Έλα θαιά νξγαλσκέλν θείκελν πξέπεη ζηελ αξρή λα
παξνπζηάδεη ην πξφβιεκα, δειαδή σο έλα είδνο πξνιφγνπ, λα εηζάγεη ηνλ

Γηα ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πεξηγξάθεη ην IPENZ, βιέπε Thambyah (2011).

45

Γηα ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ αλαθνξά „Review of Graduate Skills: critical thinking,
teamwork, ethical practice & sustainability‟, βιέπε δηεχζπλζε: www.graduateskills.edu.au/wpcontent/uploads/2010/08/GraduateSkills_ReviewOfGraduateSkills.pdf
46

χκθσλα κε ηνπο Κνπινπκπαξίηζε θαη Μαηζαγγνχξα (2004), αλαθνξά - report νλνκάδεηαη ην
θεηκεληθφ είδνο πνπ παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο κε ζπλνπηηθφηεηα θαη ζαθήλεηα. ηφρνο ηεο αλαθνξάο
είλαη λα παξαζέζεη κε νξγαλσκέλν ηξφπν πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ, εμεγνχλ θαη αμηνινγνχλ ηνλ
θνηλσληθφ θαη θπζηθφ θφζκν.
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αλαγλψζηε ζην ζέκα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ θεηκέλνπ. ην θπξίσο
ζέκα λα αλαπηχζζεηαη ην ζθεπηηθφ, ε ηεθκεξίσζε, θιπ, ελψ ην θείκελν λα
θιείλεη κε ζπκπεξάζκαηα, πιενλεθηήκαηα, πεξηνξηζκνχο, επεθηάζεηο. Να
ππάξρεη έλα εμψθπιιν θαη έλα νπηζζφθπιιν, πεξηερφκελα, βηβιηνγξαθία, θιπ.
Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ
ζε θείκελα. Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο εληζρχνπλ ηελ ηεθκεξίσζε γηα ην
αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη κηα αλαθνξά, ελδπλακψλνπλ ηα επηρεηξήκαηα
θαη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ ζπληάθηε θαη γεληθφηεξα είλαη απαξαίηεηεο ζην
γξαπηφ αθαδεκατθφ ιφγν. ε αληίζεζε κε έλα νπνηνδήπνηε άιιν θείκελν, ν
αθαδεκατθφο γξαπηφο ιφγνο ζηεξίδεηαη ζε ηδέεο θαη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ
δηαηππψζεη επψλπκα άιινη εξεπλεηέο-επηζηήκνλεο.
Ζ ηξίηε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ζχλζεζεο θαη παξνπζίαζεο
πιεξνθνξηψλ ζε θείκελα. πλήζσο, έλα θείκελν κηαο γξαπηήο αλαθνξάο
απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ γξαπηψλ δηαηππψζεσλ ζθέςεσλ – ηδεψλ – ιχζεσλ –
απαληήζεσλ - θιπ κε ζηνηρεία, δεδνκέλα, πιεξνθνξίεο, αξηζκνχο,
καζεκαηηθνχο ηχπνπο, πίλαθεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, εηθφλεο, ζχκβνια,
ζρήκαηα, θ.ά. Οη αλαθνξέο πνπ ζπληάζζεη έλαο θνηηεηήο ζπρλά απαηηνχλ ηελ
ζχλζεζε θαη παξνπζίαζε ελφο εχξνπο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πιεξνθνξηψλ.
Ζ ηέηαξηε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην
δηαδίθηπν γηα ηηο αλάγθεο ηεθκεξίσζεο κηαο γξαπηήο αλαθνξάο. Ζ
ηεθκεξίσζε απνηειεί έλα δεηνχκελν ζε φια ζρεδφλ ηα θείκελα κηαο
πξνζπάζεηαο ελφο θνηηεηή. εκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο
γηα επηζηεκνληθά δεηήκαηα (θαη φρη κφλν) ηε ζεκεξηλή επνρή είλαη ην
δηαδίθηπν. Πιήζνο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, δεκνζηεχζεσλ, βηβιίσλ,
αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ θιπ απνηεινχλ κηα αλεμάληιεηε πεγή
αλαθάιπςεο γλψζεο. Ζ ηθαλφηεηα αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηηο πεγέο
απηέο, κέζσ δηαδηθηχνπ, ζπλδέεηαη κε ηελ ηεθκεξίσζε πνπ πξνυπνζέηεη ν
επηζηεκνληθφο θαη αθαδεκατθφο γξαπηφο ιφγνο.
Ζ πέκπηε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ελφο θεηκέλνπ ζε
ππνινγηζηή. Ζ επεμεξγαζία αθνξά κηα ηερληθνχ ραξαθηήξα δεμηφηεηα, ε
νπνία ζπλδέεηαη γηα παξάδεηγκα κε ηε ζχληαμε καζεκαηηθψλ ηχπσλ, ρξήζε
ζπκβφισλ, εηζαγσγή πηλάθσλ θαη εηθφλσλ, ρξήζε ζσζηψλ γξακκαηνζεηξψλ,
θαηάιιειε κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, απηφκαηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλσλ θαη
ιίζηαο πηλάθσλ - ζρεκάησλ, αμηνπνίεζε νξζνγξάθνπ θαη ιεμηθψλ, θιπ.

Σν δεχηεξν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ηελ απηναμηνιφγεζε ζηελ πξνθνξηθή
επηθνηλσλία. Οη εξσηήζεηο πεξηζηξέθνληαη ζηελ εηδηθφηεξε πεξίπησζε πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, δειαδή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ πξνθνξηθή επηθνηλσλία αλαιχεηαη ζε πέληε θξηηήξηα.
Δηδηθφηεξα:
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Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα πξνθνξηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο,
δειαδή ηελ ηεθκεξησκέλε δηαηχπσζε κηαο άπνςεο, ηζρπξηζκνχ,
ζπκπεξάζκαηνο, ηδέαο, πξφηαζεο, ιχζεο, θιπ. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ζπλδέεηαη
κε ηνλ επηζηεκνληθφ ιόγν θαη αληίινγν πνπ αλαπηχζζεηαη θαη θαιιηεξγείηαη
ζηα παλεπηζηεκηαθά έδξαλα, ε νπνία δηαρσξίδεηαη αηζζεηά απφ ηνλ
πεξηγξαθηθφ ιφγν πνπ απνηειεί κηα απινχζηεξε κνξθή παξάζεζεο θαη
πεξηγξαθήο γεγνλφησλ, εκπεηξηψλ, βησκάησλ, θιπ.
Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ ή/θαη
απαληήζεσλ ζηνλ δηδάζθνληα. Απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα επρέξεηαο ζηνλ
πξνθνξηθφ ιφγν γηα ηε ζσζηή δηαηχπσζε δεηεκάησλ πνπ απνηεινχλ απνξίεο
ζε έλα αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη νκνίσο γηα ηε ζσζηή δηαηχπσζε
δεηεκάησλ πνπ απνηεινχλ απαληήζεηο ηηο νπνίεο γλσξίδεη ν θνηηεηήο.
Ζ ηξίηε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε ζπδήηεζε γηα έλα
αθαδεκατθνχ ελδηαθέξνληνο ζέκα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Ζ ζπδήηεζε
είλαη κηα ζχλζεηε ιεηηνπξγία πνπ εκπιέθεη ηνπιάρηζηνλ δχν ζπλνκηιεηέο ζε
κηα πξφζσπν κε πξφζσπν δηαδηθαζία είηε αληηπαξάζεζεο, ή αληαιιαγήο
ηδεψλ, ή ζχγθιηζεο απφςεσλ, θιπ.
Ζ ηέηαξηε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα νκηιίαο ζε έλα αθξναηήξην κηαο
αίζνπζαο δηδαζθαιίαο. Ζ νκηιία γηα έλα δήηεκα θνηλνχ αθαδεκατθνχ
ελδηαθέξνληνο, πξνυπνζέηεη γλψζε ηνπ ζέκαηνο, ζσζηφ ρεηξηζκφ ηεο
γιψζζαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο νξνινγίαο, ζσζηφ ρεηξηζκφ ηεο γιώζζαο ηνπ
ζώκαηνο, ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ζηξεο, θιπ.
Ζ πέκπηε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα πξνεηνηκαζίαο κηα πξνθνξηθήο
παξνπζίαζεο ζε ππνινγηζηή. Ζ πξνεηνηκαζία κηαο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο
απνηειεί κηα ηερληθνχ ραξαθηήξα δεμηφηεηα πνπ φκσο εκπεξηέρεη αξθεηέο
ιεπηνκέξεηεο, νη νπνίεο αλ δελ πξνζερζνχλ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ
απνηπρία κηαο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο βαζηζκέλεο ζε ππνινγηζηή. Γηα
παξάδεηγκα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ είλαη: ην ζσζηφ κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο, ε ζσζηή επηινγή ρξσκάησλ θαη ζπλδπαζκψλ ηνπο, ηα ιάζε
ζχληαμεο θαη νξζνγξαθίαο, ην πιήζνο ησλ δηαθαλεηψλ, θιπ.

Σέινο, ην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ηελ απηναμηνιφγεζε γηα ηελ
ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδα, ε νπνία απνηειεί κηα ζπρλή απαίηεζε θαηά ηε
δηάξθεηα θνίηεζεο. Οη εξσηήζεηο πεξηζηξέθνληαη ζε δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά
ηε ζπλεξγαζία θνηηεηψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ελφο θνηλνχ έξγνπ (πρ project ή άιιν).
Ζ ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδα αλαιχεηαη ζε επηά θξηηήξηα. Δηδηθφηεξα:


Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα νξγάλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ
δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα κηαο θνηλήο αιιά δηακνηξαδφκελεο πξνζπάζεηαο
πινπνίεζεο ελφο νκαδηθνχ έξγνπ. Απνηειεί ζνβαξφ δήηεκα επηηπρίαο κηαο
νκαδηθήο πξνζπάζεηαο, ε ζσζηή νξγάλσζε θαη ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο
κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλήο επζχλεο (ζπλ-επζχλε).
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Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ελφο θνηηεηή κε
ζπλαδέιθνπο ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ. Ζ ζπλεξγαζία είλαη
αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε κηαο νκαδηθήο εξγαζίαο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ελφο project ή κηαο κηθξφηεξεο έθηαζεο εξγαζίαο, φπσο ζηελ
πεξίπησζή καο νη 10ιεπηεο νκαδηθέο αζθήζεηο ζηελ ηάμε.
Ζ ηξίηε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ
απφςεσλ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο.
Ζ ηέηαξηε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα απνθπγήο ησλ ζπγθξνχζεσλ, κέζσ
κηαο ζπλαηλεηηθήο πνιηηηθήο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο.
Ζ πέκπηε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγηθήο θξηηηθήο ζηα κέιε
κηαο νκάδαο.
Ζ έθηε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα αλάιεςεο εγεηηθνχ ξφινπ κεηαμχ ησλ
κειψλ κηαο νκάδαο. Γειαδή, εξσηάηαη ν θνηηεηήο θαηά πφζν κπνξεί λα
αζθήζεη επηηπρψο ηελ ηθαλφηεηα εγεζίαο. Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία αθνξά
ηελ θηλεηνπνίεζε άιισλ γηα απνηειεζκαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ.
χκθσλα κε ηνλ Goleman (2000), είλαη ζεκαληηθφ γηα έλα εγέηε λα έρεη
απηεπίγλσζε, αληίιεςε ηεο πξννπηηθήο, ελεξγφ παξνπζία θαη
δεκηνπξγηθφηεηα, λα κπνξεί λα αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο θαηάιιεινπο
αλζξψπνπο, λα ζπληνλίδεη κηα νκάδα θαη θπξίσο λα κπνξεί λα δεκηνπξγεί θαη
λα εκπλέεη φξακα ζηελ νκάδα απηή.
Ζ έβδνκε εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ
κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο. Ζ ηθαλφηεηα απηή ζεσξείηαη πνιχηηκε δηφηη
πνιχ ζπρλά ηα κέιε κηαο νκάδαο έξρνληαη αληηκέησπα κε ζπγθξνχζεηο,
δηαθσλίεο, θξίζεηο, θιπ επνκέλσο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηιχνπλ ηέηνηνπ
είδνπο δεηήκαηα γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη.

Πίλαθαο 6.10 Θεσξεηηθή βάζε εξση. απηναμηνιφγεζεο (ελδεηθηηθή αλαθνξά πεγψλ)
α/α

Δξψηεζε

Θεσξεηηθή βάζε

‘Απηναμηνιφγεζε γξαπηήο
επηθνηλσλίαο’
1

Δπηκέιεηα ζηελ νξγάλσζε ησλ γξαπηψλ
θεηκέλσλ

Morozov (2011), TRANSEND1, Κνπινπκπαξίηζε &
Μαηζαγγνχξαο (2004)

2

Αμηνπνίεζε βηβιηνγξαθίαο ζε γξαπηά
θείκελα (εξγαζίεο, αλαθνξέο, θιπ)

Goldfinch & Hughes (2007), Morozov (2011), QUT
PTS2

3

Δπθνιία ζχλζεζεο & παξνπζίαζεο
πιεξνθνξηψλ ζε γξαπηά θείκελα

Luton‟s expectations3, TRANSEND1

4

Δπθνιία αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην
δηαδίθηπν γηα ρξήζε ηνπο ζε γξαπηά
θείκελα

Burke et al. (2005), Luton‟s expectations3, QUT PTS2,
TRANSEND1

5

Γπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ κε

Goldfinch & Hughes (2007), Toolkit Evaluation
Research Project4, Treleaven &Voola (2008),
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α/α

Δξψηεζε

Θεσξεηηθή βάζε

Ζ/Τ

Cambridge6

Σπλνιηθή εηθόλα γηα ηελ γξαπηή επηθνηλσλία

Kemp & Seagraves (1995), Burke et al. (2005), CEQ5,
Goldfinch & Hughes (2007), Luton‟s expectations3,
QUT PTS2, TRANSEND1

‘Απηναμηνιφγεζε πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο’
1

Δπθνιία πξνθνξηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο

TRANSEND1, Kafetsios (2005)

2

Δπθνιία δηαηχπσζεο εξσηήζεσλαπαληήζεσλ ζηνλ δηδάζθνληα

TRANSEND1

3

Δπθνιία ζπκκεηνρήο ζε ζπδήηεζε ζηελ
ηάμε γηα ζέκα ηνπ καζήκαηνο

TRANSEND1

4

Δπθνιία πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο ελφο
ζέκαηνο (νκηιία) ζηελ αίζνπζα

Toolkit Evaluation Research Project4, TRANSEND1,
Cambridge6, Kafetsios (2005)

5

Δπθνιία πξνεηνηκαζίαο κηαο πξνθνξηθήο
παξνπζίαζεο ελφο ζέκαηνο κε ρξήζε Ζ/Τ

White E. (2009), Goldfinch & Hughes (2007), Toolkit
Evaluation Research Project4, Treleaven & Voola
(2008), TRANSEND1, Cambridge6

Σπλνιηθή εηθόλα γηα ηελ πξνθνξηθή
επηθνηλσλία

Kemp & Seagraves (1995), Burke et al. (2005),
Goldfinch & Hughes (2007), Luton‟s expectations3,
TRANSEND1

‘Απηναμηνιφγεζε εξγαζίαο ζε
νκάδα’
1

Οξγάλσζε & πξνγξακκαηηζκφο
δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπλεξγαζία κε
ζπλαδέιθνπο

TRANSEND1, Kafetsios (2005), Goleman (2000)

2

Δπθνιία ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο γηα
ηελ εθπιήξσζε θάπνηνπ έξγνπ

Hernández-March et al. (2009), QUT PTS2, Kafetsios
(2005), Goleman (2000)

3

εβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ
απφςεσλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο

QUT PTS2, TRANSEND1, Kafetsios (2005)

4

Δπθνιία ζπλαηλεηηθήο πνιηηηθήο πξνο ράξηλ
ηεο νκαδηθφηεηαο

Hernández-March et al. (2009), TRANSEND1,
Kafetsios (2005)

5

Γπλαηφηεηα δεκηνπξγηθήο θξηηηθήο ζηα
κέιε ηεο νκάδαο

TRANSEND1, Cambridge6, Kafetsios (2005)

6

Γπλαηφηεηα αλάιεςεο εγεηηθνχ ξφινπ
ζηελ νκάδα

Hernández-March et al. (2009), QUT PTS2,
TRANSEND1, Kafetsios (2005), Evers et al. (1998),
Goleman (2000)

7

Γπλαηφηεηα επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ
αλαθχπηνπλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο

QUT PTS2, Kafetsios (2005), Evers et al. (1998)

Σπλνιηθή εηθόλα γηα ηελ εξγαζία ζε νκάδα

CEQ5, Kemp & Seagraves (1995), Goldfinch & Hughes
(2007), Toolkit Evaluation Research Project4, QUT
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α/α

Δξψηεζε

Θεσξεηηθή βάζε
PTS2, TRANSEND1,

TRANSEND1: θνηλφ πξφγξακκα παλεπηζηεκίσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ γηα ηνλ νξηζκφ ιίζηαο ηθαλνηήησλ γηα
ηηο εηδηθφηεηεο ησλ κεραληθψλ. Ζ πιήξεο νλνκαζία ηνπ έξγνπ είλαη Transferable Skills in Engineering and their
Dissemination, φπσο έρεη παξνπζηαζηεί ζην 2ν Κεθ., παξ. 2.3.4.
QUT PTS2: Σαμηλφκεζε κεηαβηβάζηκσλ δεμηνηήησλ απφ ην Queensland University of Technology – QUT
(Australia). H ζχληκεζε αλαθέξεηαη ζηε ιίζηα Personal Transferable Skills-PTS (ε ιίζηα έρεη παξνπζηαζηεί ζην
2ν Κεθ., παξ. 2.3.1).
Luton‟s expectations3: ην University of Luton (Ζλ. Βαζίιεην), ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ησλ
ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, ην έηνο 1994 πξνζδηφξηζε ζαθψο ηηο ηθαλφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηα ελδηαθέξνληά
ηνπ θαη φξηζε 3 επίπεδα επίηεπμήο ηνπο (βι. 4ν Κεθ., παξ. 4.6.1 θαη Παξάξηεκα Σ).
Toolkit Evaluation Research Project4: αθνξά έξεπλα ηνπ Napier University (Scotland), ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ
εξεπλψληαη νη ηθαλφηεηεο: επηθνηλσλίαο, ρξήζεο πνζνηηθψλ κεζφδσλ, πιεξνθφξεζεο-ρξήζεο βηβιηνζήθεο,
πιεξνθνξηθήο (βι. 4ν Κεθ., παξ. 4.6.6).
CEQ5: αθνξά ηελ ζχληκεζε ηεο νλνκαζίαο πνπ απνδίδεηαη ζηελ εηήζηα έξεπλα απνθνίησλ ζε επίπεδν εζληθήο
εκβέιεηαο ζηελ Απζηξαιία, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ απνθνίησλ απφ ηε δηδαζθαιία, ηελ απφθηεζε
γεληθψλ ηθαλνηήησλ, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο, θιπ. Ζ πιήξεο νλνκαζία ηεο έξεπλαο είλαη Graduate
Course Experience Questionnaire (βι. 3ν Κεθ., παξ. 3.1.3).
Cambridge6: αθνξά ηελ web-based έξεπλα δεμηνηήησλ ηνπ Cambridge University, ε νπνία ελζσκαηψλεηαη ζηηο
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην Skills Portal ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (www.skills.cam.ac.uk/postgrads/assess/).

Οπζηαζηηθά δεηείηαη απφ θάζε θνηηεηή λα αμηνινγήζεη ηελ απφδνζε - επάξθεηά ηνπ
κε αληηθεηκεληθφηεηα ζηηο ηξεηο ηθαλφηεηεο (νιηθά) θαη ζηα θξηηήξηα πνπ απηέο
αλαιχνληαη, ζε εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ „Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζαη κε ηελ απόδνζή
ζνπ ζε….‟. Οη εξσηήζεηο ηφζν ζηα θξηηήξηα φζν θαη νιηθά βαζκνινγνχληαη ζε κηα
πνηνηηθή πεληαβάζκηα θιίκαθα, σο εμήο: θαθή απόδνζε, κάιινλ ρακειή απόδνζε,
ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε, πνιύ θαιή απόδνζε, εμαηξεηηθή απόδνζε.
Οη παξαπάλσ εξσηήζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ απηναμηνιφγεζε ζηηο ηθαλφηεηεο:
γξαπηήο επηθνηλσλίαο γηα ηελ αληαπφθξηζε ζε κηα αθαδεκατθνχ ηχπνπ αλαθνξά,
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο θαη εξγαζίαο ζε νκάδα γηα
ηελ αληαπφθξηζε ζε έλα θνηλφ έξγν, επηιέρζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα κε γλψκνλα ηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηελ αθαδεκατθή πξαθηηθή γηα ην πηινηηθφ ηκήκα εθαξκνγήο.
Γειαδή, νη εξσηήζεηο ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο δηεπξπκέλνπο ζηφρνπο ηνπ πηινηηθνχ
ηκήκαηνο (βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη
ηεο εξγαζίαο ζε νκάδα) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ, φπσο
ζρεδηάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα.
Δηδηθφηεξα, ε βειηίσζε ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο ζηεξίδεηαη ζηελ εμάζθεζε ησλ
θνηηεηψλ κέζσ ησλ γξαπηψλ αλαθνξψλ ζηε ζσζηή νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ
θεηκέλνπ, ζηελ αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ, ζηε ζχλζεζε θαη
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παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ, ζηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ζηελ
επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ζε ππνινγηζηή.
Αληίζηνηρα, ε βειηίσζε ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 2σξσλ
εβδνκαδηαίσλ ζπλαληήζεσλ ζηεξίδεηαη ζηελ πξνθνξηθή ηεθκεξίσζε ησλ απφςεσλ
πνπ εθθξάδνπλ νη θνηηεηέο, ζηε ζσζηή δηαηχπσζε εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ κε
ηελ έλλνηα ηεο επρέξεηαο θαη ζσζηήο ρξήζεο ηνπ ιφγνπ, ζηε ζπκκεηνρή ζε ζπδήηεζε
γηα ζέκαηα ζπλαθή κε ην κάζεκα (θπθιηθφο ηξφπνο γηα ηε ζπκκεηνρή φισλ), ζηελ
παξάζεζε κηαο νκηιίαο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία κηαο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο.
Σέινο, ε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο εξγαζίαο ζε νκάδα επηρεηξήζεθε κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο δπάδσλ κε θιήξσζε, αηφκσλ πνπ δελ είλαη θαη‟ αλάγθε θίινη νη
γλσζηνί, θαη ηεο αληαπφθξηζήο ηνπο ζηηο 10ιεπηεο νκαδηθέο αζθήζεηο. Καη‟ απηφ ηνλ
ηξφπν επηρεηξήζεθε ε εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ θνηλά
πινπνηνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηε ζπλεξγαζία, ζην ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθήο
άπνςεο, ζηε ζπλαίλεζε ζηελ αληίζεηε άπνςε, ζηε δεκηνπξγηθή θξηηηθή θαη ζηε
δηακεζνιάβεζε γηα αληηξξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. Ζ ζπλήζεο κέζνδνο ηεο
πινπνίεζεο ελφο θνηλά αλαιακβαλφκελνπ έξγνπ (project) πνπ θαηά γεληθή νκνινγία
βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδα, δελ ήηαλ εθηθηφ λα πινπνηεζεί ζηα
πιαίζηα ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο, αλ θαη απνηέιεζε ην θχξην έξγν ησλ θνηηεηψλ ηεο
νκάδαο ειέγρνπ. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ καζήκαηνο δελ ήηαλ
εθηθηφ ηφζν γηα ηελ νκάδα κειέηεο φζν θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί
μερσξηζηή δηδαζθαιία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο εξγαζίαο ζε νκάδα. Γη‟ απηφ
επηδηψρζεθε έκκεζα, κέζσ ηεο νκαδηθφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη είηε γηα ηελ
αληαπφθξηζε ζηηο 10ιεπηεο νκαδηθέο αζθήζεηο ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο είηε ηεο
εθπφλεζεο ηνπ project (κε πηινηηθφ ηκήκα), λα εληζρπζεί ε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα.
Δηδηθφηεξα, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο ζην πηινηηθφ ηκήκα δεηείηαη λα
ζπκπιεξψζνπλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ (1ε εβδνκάδα) ην εξσηεκαηνιφγην
απηναμηνιφγεζεο θαη αληίζηνηρα ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ (13ε εβδνκάδα) ην ίδην
εξσηεκαηνιφγην. Ζ ζχλδεζε ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ αλά θνηηεηή γηα ηηο αλάγθεο
ηεο αλάιπζεο, επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ Αξηζκνχ Μεηξψνπ πνπ ζπκπιεξψλεηαη
ππνρξεσηηθά.
Έηζη, ην δηπιφ εξσηεκαηνιφγην αξρήο - ηέινο εμακήλνπ ζπκπιεξψζεθε ην έηνο 2010
απφ 41 άηνκα απφ ηνπο 46 ζπλνιηθά ζπκκεηέρνληεο ελψ ην έηνο 2011 απφ 40 άηνκα
απφ ηνπο 44 ζπκκεηέρνληεο, ζηα δχν πηινηηθά ηκήκαηα αληίζηνηρα.
Σν εηδηθά ζρεδηαζκέλν εξσηεκαηνιφγην δεηά ηελ άπνςε ησλ θνηηεηψλ ζηηο
ηθαλφηεηεο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ε εξεπλήηξηα ζηνπο δηεπξπκέλνπο ζηφρνπο ηνπ
καζήκαηνο θαηά ηε ζρεδίαζή ηνπ. Οπζηαζηηθά, κέζσ ησλ απαληήζεσλ επηδηψθεηαη:


Να εθηηκεζεί ην αξρηθφ επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, φπσο νη ίδηνη
απηναμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Γειαδή, λα δηαηππψζνπλ ηελ αληίιεςή ηνπο
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6.3.3.1

γηα ην επίπεδν ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ πξηλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
πηινηηθφ ηκήκα.
Να εθηηκεζεί ην ηειηθφ επίπεδν ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παξαπάλσ
θνηηεηψλ, νη νπνίνη κεηέρνπλ ζην πηινηηθφ ηκήκα, φπνπ ε εξεπλήηξηα (ή ν
δηδάζθσλ ζε άιιε πεξίπησζε) έρεη δηεπξχλεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη
έρεη εληάμεη δξάζεηο ελίζρπζεο. Γειαδή, λα εθηηκεζεί ην ηειηθφ επίπεδν ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ κεηά ηελ εκπεηξία ηνπο ζην πηινηηθφ
ηκήκα.
Να ειεγρζεί ε ηπρφλ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηθαλνηήησλ, φπσο ηελ
αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη νη θνηηεηέο.
Απνηειέζκαηα 2010 θαη 2011 κε παξακεηξηθνύ ειέγρνπ t-test ζε δύν εμαξηεκέλα
δείγκαηα (Wilcoxon Test in two-related samples)

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ κε παξακεηξηθνχ ειέγρνπ
ζε δχν εμαξηεκέλα δείγκαηα (Wilcoxon Test in two-related samples) γηα ηα έηε 2010
θαη 2011, ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα απηναμηνιφγεζεο ηθαλνηήησλ ησλ
θνηηεηψλ ησλ πηινηηθψλ ηκεκάησλ. Σν δείγκα ηνπ έηνπο 2010 πεξηιακβάλεη 41
άηνκα ελψ ηνπ έηνπο 2011 πεξηιακβάλεη 40 άηνκα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ο έιεγρνο αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ δεπγψλ απαληήζεσλ
ηέινπο εμακήλνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο αξρήο εμακήλνπ. πσο πξνθχπηεη απφ
ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 6.11 γηα ηηο ηξεηο ηθαλφηεηεο πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο, νη απηναμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά
ζην ηέινο εμακήλνπ έλαληη ηεο αξρήο.
Πίλαθαο 6.11 Απνηειέζκαηα Wilcoxon test ζε επίπεδν ηθαλνηήησλ ηα έηε 2010 θαη 2011
Wilcoxon Test ζε δχν εμαξηεκέλα δείγκαηα ζε επίπεδν ηθαλνηήησλ (νιηθά)
Δξγαζία ζε νκάδα

Γξαπηή επηθνηλσλία

Πξνθνξηθή επηθνηλσλία

(2010)

(2011)

(2010)

(2011)

(2010)

(2011)

Αξλ. θαηαηάμεηο

3

5

1

3

3

6

Θεη. θαηαηάμεηο

23

20

26

21

17

23

Ίδηεο θαηαηάμεηο

15

15

14

16

21

11

χλνιν

41

40

41

40

41

40

Z

-3.922

-2.757

-4.482

-3.452

-3.162

-3.440

Asymp.sig (2tailed)

0.000

0.006

0.000

0.001

0.002

0.001
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Δπίζεο, απφ ηνλ Πίλαθα 6.11 πξνθχπηνπλ νη αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο θαηαηάμεηο θαζψο
θαη νη πεξηπηψζεηο ίδηαο θαηάηαμεο. Σα αλαιπηηθφηεξα απνηειέζκαηα ηνπ Wilcoxon
Test ζηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο-θξηηήξηα παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Η θαη ζηελ
παξάγξαθν παξνπζίαζεο ησλ αλαιπηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο πνιπθξηηήξηαο
αλάιπζεο 6.3.3.2.
6.3.3.2

Απνηειέζκαηα 2010 πνιπθξηηήξηαο απηναμηνιόγεζεο γεληθώλ ηθαλνηήησλ

ηηο επφκελεο ζειίδεο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπθξηηήξηαο
απηναμηνιφγεζεο πξηλ θαη κεηά ηε ζπκκεηνρή ζην πηινηηθφ ηκήκα ζηηο ηξεηο
ηθαλφηεηεο: α.γξαπηή επηθνηλσλία (κε έκθαζε ηηο γξαπηέο αλαθνξέο), β.πξνθνξηθή
επηθνηλσλία (κε έκθαζε ηελ επηθνηλσλία κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο), γ.εξγαζία
ζε νκάδα (κε έκθαζε ζηελ εθπιήξσζε κηαο νκαδηθήο πξνζπάζεηαο). Σα
απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ ην έηνο 2010, φπνπ ηα δηπιά
ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα είλαη 41.
Δηδηθφηεξα, νη ελέξγεηεο ηεο ζπληνλίζηξηαο ησλ πηινηηθψλ ηκεκάησλ γηα ηελ
εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζην γξαπηφ ιφγν πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε κηαο ζεηξάο
αηνκηθψλ γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη ηελ αηνκηθή αλαηξνθνδφηεζε κε ζρφιηα θάζε κηαο
αλαθνξάο ρσξηζηά αλά θνηηεηή. Δπίζεο, γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηνλ
πξνθνξηθφ ιφγν δεηήζεθε αθελφο ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο νκηιίαο κέζσ
παξνπζίαζεο ελφο ζέκαηνο ζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε θαη αθεηέξνπ παξαθηλήζεθε ε
ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ δίσξσλ ζπλαληήζεσλ.
Δπηπιένλ, παξνπζηάζηεθε θαη δηαλεκήζεθε βνεζεηηθφ πιηθφ ζε έληππε θαη
ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ζπζηήκαηνο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο (e-class), γηα ηε
ζχληαμε γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη ελζσκάησζε βηβιηνγξαθηθψλ θαη άιισλ αλαθνξψλ,
ηελ πξνεηνηκαζία πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ θαη ηελ παξάζεζε κηαο νκηιίαο.
Πίλαθαο 6.12 Θεκαηνινγία αηνκηθψλ εξγαζηψλ (γξαπηψλ-πξνθνξηθψλ)
Πνηα θαηά ηε γλώκε ζαο ε ζεκαληηθόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη γηαηί. Γώζηε γηα κηα επηρείξεζε
ή θνξέα ή νξγαληζκό δύν παξαδείγκαηα πνπ ε πιεξνθνξία έρεη κεγάιε αμία. Σπληάμηε ζύληνκε αλαθνξά
ηνπιάρηζηνλ 2 ζειίδσλ.
Ο Σύιινγνο Φνηηεηώλ ηνπ ΜΠΓ πξόθεηηαη λα αλαπηύμεη web-based εθαξκνγή γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηώλ.
Καιείζηε λα θάλεηε κηα γξαπηή πξόηαζε ζην Σύιινγν, αλαιύνληαο ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξέπεη θαηά ηε γλώκε ζαο λα
θαιύπηεη ε λέα εθαξκνγή, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηώλ. Σπληάμηε ζύληνκε αλαθνξά
ηνπιάρηζηνλ 2 ζειίδσλ.
Πεξηγξάςηε έλα πξόβιεκα απόθαζεο από ηελ θαζεκεξηλόηεηά ζαο. Γηαηππώζηε αλαιπηηθά ην πξόβιεκα ιήςεο
απόθαζεο, ηα θξηηήξηα ιήςεο ηεο απόθαζεο (πνηνηηθά ή πνζνηηθά), ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ησλ θξηηεξίσλ θαζώο
θαη ην ζύλνιν ησλ ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ. Βαζκνινγείζηε ηηο ελαιιαθηηθέο ζηα θξηηήξηα (ζπληάμηε πίλαθα).
Σύκθσλα κε ηηο Φάζεηο ζηε Λήςε Απόθαζεο, εζείο πνηεο Φάζεηο έρεηε πεξηγξάςεη. Σπληάμηε ζύληνκε αλαθνξά
ηνπιάρηζηνλ 2 ζειίδσλ.
Παξνπζηάζηε ην Σύζηεκα δαλεηζκνύ OPAC, ην νπνίν δηαζέηεη ε Βηβιηνζήθε ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο
(http://poseidon.library.tuc.gr/OPAC.html). Η πξνθνξηθή παξνπζίαζε ζα είλαη δηάξθεηαο ην πνιύ 10 ιεπηώλ. Γη‟
απηό, εηνηκάζηε έσο 10 ην πνιύ δηαθάλεηεο ζην PowerPoint. Ο ρξόλνο ζα ηεξεζεί απζηεξά. Οη παξνπζηάζεηο ζα
γίλνληαη κε θιήξσζε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη θάζε παξνπζίαζε ζα αμηνινγείηαη από όινπο ηνπο
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παξηζηακέλνπο ζην πηινηηθό ηκήκα.
Σεκεηώλεηαη όηη νη εξγαζίεο παξαδίδνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο ζην ζύζηεκα αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο e-class

Σέινο, γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξγαζία ζε νκάδα, αθελφο θιεξψζεθαλ
δπάδεο θνηηεηψλ πνπ θαζφηαλε καδί γηα λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κε γλσζηψλ ή
θίισλ θαη δηαλεκήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δίσξσλ ζπλαληήζεσλ πιήζνο κηθξψλ
νκαδηθψλ 10ιεπησλ αζθήζεσλ πνπ εθπνλνχζαλ νη δπάδεο θνηηεηψλ. Δλδεηθηηθά,
παξαηίζεηαη ε ζεκαηνινγία ησλ γξαπηψλ αλαθνξψλ θαη ηεο πξνθνξηθήο εξγαζίαο ηνπ
2010, ζηνλ Πίλαθα 6.12.
Γξαπηή επηθνηλσλία
Ο ζπλδπαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ Wilcoxon θαη ηεο
πνιπθξηηήξηαο κεζφδνπ MUSA παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.13. χκθσλα κε ηα
αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ Wilcoxon Test, νη κέζνη ησλ δχν δεηγκάησλ αξρήο ηέινπο εμακήλνπ δηαθέξνπλ ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% ηφζν νιηθά
φζν θαη ζηα θξηηήξηα.
Πίλαθαο 6.13 Απνηειέζκαηα γξαπηήο επηθνηλσλίαο έηνπο 2010 (Wilcoxon Test, MUSA θαη
% Γείθηεο Βειηίσζεο)
Απνηειέζκαηα MUSA (Ν=41)
(AFI>92%, ASI>70%)
Wilcoxon
Test

Βάξνο
(αξρή)

SIb
(αξρή)

Βάξνο
(ηέινο)

SIe
(ηέινο)

Ijti

Δπηκέιεηα νξγάλσζεο ελφο
θεηκέλνπ

-3.924
(0.000)

32.6%

16.2%

20%

72.9%

350%

Υξήζε βηβιηνγξαθίαο ζε
θείκελα

-3.848
(0.000)

20%

19%

20%

41.5%

118%

χλζεζε & παξνπζίαζε
πιεξνθνξηψλ ζε θείκελα

-3.646
(0.000)

20%

25.2%

30.4%

31.8%

26%

Αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ
δηαδίθηπν γηα θείκελα

-2.358
(0.018)

13.3%

55.2%

15.6%

73.5%

33%

Δπεμεξγαζία θεηκέλσλ κε Ζ/Τ

-3.689
(0.000)

14.1%

43.1%

14%

72.7%

69%

Γξαπηή Δπηθνηλσλία

-4.193
(0.000)

56.6%

110.4%

26.9%
γ=2, γi=3, ε=10%F*

ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπθξηηήξηαο κεζφδνπ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη
απηά έρνπλ πξνθχςεη απφ επαλαιακβαλφκελεο δνθηκέο ζηα δεδνκέλα αξρήο θαη ζηα
δεδνκέλα ηέινπο εμακήλνπ, έηζη ψζηε γηα θνηλέο παξακέηξνπο γ, γi θαη ε λα
επηηεπρζνχλ ηαπηφρξνλα νη πςειφηεξνη δείθηεο Average Fitting Index (AFI) θαη
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Average Stability Index (ASI). Έηζη, γηα γ=2, γi=3 θαη ε=10%F*, ν δείθηεο AFI
ιακβάλεη ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 92% θαη ν δείθηεο ASI ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 70%.
Γεληθφηεξα ηζρχεη φηη φηαλ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ κηα ππεξεζία ή ηα
ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο δελ απνδίδνκε πςειή ζεκαληηθφηεηα, ελψ αληηζέησο
φηαλ δελ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηά ηα ζεσξνχκε σο ζεκαληηθά.
Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ πνπ εθηηκά ε κέζνδνο MUSA
παξαηεξνχληαη ηα εμήο:








εκαληηθφηεξν θξηηήξην ζηελ αξρή εμακήλνπ είλαη ε ηθαλφηεηα επηκέιεηαο
ηεο νξγάλσζεο ελόο θεηκέλνπ κηαο γξαπηήο εξγαζίαο (βάξνο: 32.6%). Ζ
πςειή ζεκαληηθφηεηα καο πξντδεάδεη γηα ρακειή ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ
γηα ηελ ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ ζηνλ ηνκέα απηφ (νξγάλσζε θεηκέλνπ).
Ληγφηεξν ζεκαληηθά θξηηήξηα ζηελ αξρή εμακήλνπ είλαη ε ηθαλφηεηα
αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ κέζσ δηαδηθηύνπ γηα κηα γξαπηή εξγαζία (13.3%)
θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ελόο θεηκέλνπ γξαπηήο εξγαζίαο κε
ππνινγηζηή (14.1%). Φαίλεηαη δειαδή φηη ε απφδνζε ρακειήο
ζεκαληηθφηεηαο ζηα παξαπάλσ θξηηήξηα, εθθξάδεη ην πςειφ επίπεδν
εκπηζηνζχλεο ησλ θνηηεηψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηέο ηνπο. ε
παξφκνην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ νη Goldfinch and Hughes (2007) ζε έξεπλα
πξσηνεηψλ θνηηεηψλ πνπ αλαθάιπςαλ φηη νη ηειεπηαίνη έρνπλ κεγάιε
εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ππνινγηζηή
γηα ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν.
ην ηέινο εμακήλνπ ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην είλαη ε ηθαλφηεηα ζύλζεζεο θαη
παξνπζίαζεο πιεξνθνξηώλ ζε θείκελα γξαπηψλ εξγαζηψλ (βάξνο: 30.4%).
Γειαδή, πξνθχπηεη κηα κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ
ηθαλφηεηα νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ κηαο γξαπηήο εξγαζίαο ζηελ αξρή
εμακήλνπ, ζηελ ηθαλφηεηα ζύλζεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηώλ ζε
γξαπηέο εξγαζίεο. Απηφ εξκελεχεηαη απφ ηελ απαίηεζε ησλ 3 γξαπηψλ
εξγαζηψλ πνπ δεηήζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα - ζπληνλίζηξηα, θαη νη νπνίεο
γηα λα ηεθκεξησζνχλ ρξεηαδφηαλ ηε ζχλζεζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ,
δεδνκέλσλ, εηθφλσλ, γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ, θιπ. Χζηφζν, ην θξηηήξην ηεο
νξγάλσζεο ελόο θεηκέλνπ, αλ θαη δελ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν, εληνχηνηο
δηαηεξεί ζρεηηθά πςειφ βάξνο (20%).
ην ηέινο εμακήλνπ εμαθνινπζνχλ λα είλαη σο νιηγφηεξν ζεκαληηθά ηα ίδηα
θξηηήξηα πνπ είραλ εθηηκεζεί θαη ζηελ αξρή, δειαδή: αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ
κέζσ δηαδηθηύνπ (15.6%) θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ εξγαζίαο κε ππνινγηζηή
(14%).

ρεηηθά κε ηνπο κεξηθνχο
παξαηεξνχληαη ηα εμήο:

δείθηεο

ηθαλνπνίεζεο
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ηελ αξρή εμακήλνπ ν πςειφηεξνο δείθηεο εκθαλίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα
αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ κέζσ δηαδηθηύνπ (55.2%). Χζηφζν, ν δείθηεο απηφο
δελ είλαη ηφζν πςειφο φζν ζα αλακελφηαλ γηα λα εθθξάδεη ζαθή ηθαλνπνίεζε
ησλ θνηηεηψλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ. Οπζηαζηηθά, ν
δείθηεο είλαη ρακειφο, ππνδεηθλχνληαο ρακειή απφδνζε ζηε ζπγθεθξηκέλε
ηθαλφηεηα.
ηελ αξρή εμακήλνπ ν ρακειφηεξνο δείθηεο εκθαλίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα
νξγάλσζεο ελόο θεηκέλνπ (16.2%), αλαδεηθλχνληαο αηζζεηά ρακειή απφδνζε
ή αηζζεηά ζεκαληηθή αδπλακία ησλ θνηηεηψλ. Οκνίσο, εμαηξεηηθά ρακειφο
είλαη ν δείθηεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε γξαπηέο
εξγαζίεο (19%), ππνδεηθλχνληαο κηα επηπιένλ ζεκαληηθή αδπλακία ησλ
θνηηεηψλ. Σα απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ πιήζνο εξγαζηψλ πνπ
παξνπζηάδνπλ ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη ζε παλεπηζηεκηαθά
ηδξχκαηα δηεζλψο γηα ηε βειηίσζε ηεο βαζηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αθαδεκατθνχ
γξαπηνχ ιφγνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρξήζε βηβιηνγξαθίαο, νξγάλσζεοζχληαμεο θεηκέλσλ θ.ά, είηε κέζσ ζεκηλαξίσλ ή κέζσ καζεκάησλ
πξνεηνηκαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο θνίηεζεο
(πξφγξακκα General Education παλεπηζηεκίσλ ΖΠΑ), ή κέζσ ελζσκάησζεο
ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ζηνπο ζηφρνπο ησλ πξνγξακκάησλ θνίηεζεο, ή
δηεξεχλεζεο θαη θάιπςεο ησλ αδπλακηψλ ησλ θνηηεηψλ, θιπ.
ην ηέινο εμακήλνπ εμαθνινπζεί λα είλαη πςειφηεξνο ν δείθηεο αλαδήηεζεο
πιεξνθνξηώλ κέζσ δηαδηθηύνπ (73.5%), ν νπνίνο παξνπζηάδεη κηα ζεηηθή
κεηαηφπηζε κε πεξαηηέξσ πεξηζψξην βειηίσζεο. Δπίζεο, πςεινί είλαη νη
δείθηεο ζηηο ηθαλφηεηεο: νξγάλσζε θεηκέλνπ (72.9%) θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ
κε ππνινγηζηή (72.7%). ηηο δχν απφ ηηο ηξεηο πξναλαθεξφκελεο δηαζηάζεηο
παξαηεξείηαη θαη πςειή πνζνζηηαία βειηίσζε (νξγάλσζε θεηκέλνπ: 350%,
επεμεξγαζία θεηκέλνπ κε ππνινγηζηή: 69%). Ζ αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ κέζσ
δηαδηθηύνπ παξνπζηάδεη βειηίσζε, κηθξφηεξεο θιίκαθαο (33%), δηφηη
κηθξφηεξν είλαη θαη ην πεξηζψξην βειηίσζεο.
ην ηέινο εμακήλνπ ρακειφηεξνη δείθηεο απηναμηνιφγεζεο εθηηκψληαη ζηα
θξηηήξηα: ρξήζε βηβιηνγξαθίαο ζε γξαπηέο εξγαζίεο (41.5%) θαη ζύλζεζε θαη
παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ ζε θείκελα (31.8%). Χζηφζν, ε βειηίσζε ζηελ
ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη αηζζεηή (πνζνζηηαίνο δείθηεο
βειηίσζεο: 118%).

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηνλ δείθηε νιηθήο ηθαλνπνίεζεο (εδψ απηναμηνιφγεζεο) γηα
ηελ ηθαλφηεηα ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο, παξαηεξνχληαη ηα εμήο:


Ο νιηθφο δείθηεο ζηελ αξρή εμακήλνπ είλαη εμαηξεηηθά ρακειφο (26.9%), ν
νπνίνο ππνδειψλεη κηα ζαθή αδπλακία ησλ θνηηεηψλ ζηελ ηθαλφηεηα ηεο
γξαπηήο επηθνηλσλίαο, φπσο απηνί αηζζάλνληαη θαη δειψλνπλ. Χζηφζν, ζην
ηέινο εμακήλνπ παξνπζηάδεηαη κηα βειηίσζε (56.6%), ε νπνία φκσο αθήλεη
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αξθεηά πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, θξίλνληαο φηη ν νιηθφο δείθηεο
απηναμηνιφγεζεο παξακέλεη αθφκε ρακειφο. Σα απνηειέζκαηα ηεο
ζπκκεηνρήο ζην πηινηηθφ ηκήκα, αληαλαθιψληαη ζηνλ πςειφ νιηθφ δείθηε
πνζνζηηαίαο βειηίσζεο αξρήο - ηέινπο εμακήλνπ (110.4%).
Γεληθφηεξα, ν ρακειφο νιηθφο δείθηεο απηναμηνιφγεζεο ζηε γξαπηή επηθνηλσλία ζην
ηέινο εμακήλνπ, θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηνλ ρακειφ επηκέξνπο δείθηε ζηηο
ηθαλφηεηεο: ρξήζε βηβιηνγξαθίαο θαζψο θαη ζύλζεζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ ζε
θείκελα γξαπηψλ εξγαζηψλ. εκεηψλεηαη, φηη ε αδπλακία ησλ θνηηεηψλ ζηε ρξήζε
βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ έρεη επηζεκαλζεί θαη ζε άιιεο παξφκνηεο εξγαζίεο, φπσο απφ
ηνπο Goldfinch and Hughes (2007). Δπηπξφζζεηα, ζην ηέινο εμακήλνπ θαίλεηαη κηα
ζεηηθή κεηαηφπηζε ζε φινπο ηνπο επηκέξνπο δείθηεο απηναμηνιφγεζεο θαζψο θαη
νιηθά, αλ θαη ζηε ρξήζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαζψο θαη ηε ζύλζεζε θαη παξνπζίαζε
πιεξνθνξηώλ ζε θείκελα εμαθνινπζνχλ νη δείθηεο λα είλαη εμαηξεηηθά ρακεινί (41.5%
θαη 31.8%, αληίζηνηρα), ππνδεηθλχνληαο ζεκαληηθή αδπλακία ησλ θνηηεηψλ.
Χζηφζν, παξαηεξνχληαη πςεινί δείθηεο ζην ηέινο εμακήλνπ ζηηο ηθαλφηεηεο:
νξγάλσζε ελόο θεηκέλνπ (72.9% κε ηελ πςειφηεξε πνζνζηηαία βειηίσζε ηεο ηάμεο
ηνπ 350%), αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ κέζσ δηαδηθηύνπ (73.5%) θαζψο θαη ζηελ
επεμεξγαζία θεηκέλνπ κε ππνινγηζηή (72.7%), αλαδεηθλχνληαο κηα νξαηή βειηίσζε.
Παξφια απηά, ν ρακειφο δείθηεο ζην ηέινο εμακήλνπ ζηηο ηθαλφηεηεο ρξήζε
βηβιηνγξαθίαο θαη ζύλζεζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ ζε θείκελα (41.5% θαη
31.8%, αληίζηνηρα) αλαδεηθλχεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο, παξά ηε βειηίσζε πνπ
ζεκεηψζεθε. Απηφ πνπ ππνζέηνπκε είλαη φηη νη ηπρφλ πξνυπάξρνπζεο αδπλακίεο ησλ
θνηηεηψλ θαη ν κηθξφο ζρεηηθά αξηζκφο γξαπηψλ εξγαζηψλ (3 εξγαζίεο) κε
αλαηξνθνδφηεζε-ζρνιηαζκφ ηνπο απφ ηελ εξεπλήηξηα, δελ επέηξεςαλ κηα
κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηηο πξναλαθεξφκελεο δηαζηάζεηο ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ
νπζηαζηηθή βειηίσζε ζηελ νξγάλσζε ελόο θεηκέλνπ πνπ νη ζπζηάζεηο ηεο
εξεπλήηξηαο απέθεξαλ πην γξήγνξα ζεηηθά απνηειέζκαηα (δείθηεο %βειηίσζεο
350%).
Ζ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο θαίλεηαη λα απέδσζε ηφζν νιηθά
φζν θαη ζε φιεο ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο, πιελ ηεο ζύλζεζεο θαη παξνπζίαζεο
πιεξνθνξηώλ ζε θείκελα (δείθηεο ηθαλνπνίεζεο ηέινο εμ.: 31.8%, δείθηεο
%βειηίσζεο: 26%) πνπ πξνθχπηεη ην κηθξφηεξν απνηέιεζκα. Ζ εξκελεία πνπ
απνδίδεηαη ζε απηφ είλαη ε ρακειή έκθαζε θαη έληαζε γηα εμάζθεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηαο ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ εθ κέξνπο ηεο ζπληνλίζηξηαο.
Δπίζεο, ε ρξήζε ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε, δηφηη αλ θαη νη
θνηηεηέο δειψλνπλ αδπλακία ζην ηέινο εμακήλνπ (41.5%), εληνχηνηο ε πνζνζηηαία
βειηίσζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πηινηηθφ ηκήκα είλαη πςειή (118%).
πλνιηθά, ν ζπλδπαζκφο ησλ ζηαηηζηηθψλ θαη πνιπθξηηήξησλ απνηειεζκάησλ πξηλ
θαη κεηά ηε ζπκκεηνρή ζην πηινηηθφ ηκήκα δείρλεη κηα γεληθφηεξε βειηίσζε φισλ
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ησλ δηαζηάζεσλ θαζψο θαη ζπλνιηθά ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο (δείθηεο ζπλνιηθήο
%βειηίσζεο 110.4%) ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ. Χο εθ ηνχηνπ, κπνξνχκε λα
ζπκπεξάλνκε φηη ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο θαη ησλ
επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο αλαιχζεθε ήηαλ επηηπρήο, αλ θαη ππάξρεη πνιχο
δξφκνο αθφκε πξηλ λα ηζρπξηζηνχκε φηη ππάξρνπζεο ζεκαληηθέο αδπλακίεο
μεπεξάζηεθαλ κέζσ κηαο ηφζν ζχληνκεο δηάξθεηαο παξέκβαζεο. Σν πεξηζψξην
βειηίσζεο ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο γηα αληαπφθξηζε ζηηο αθαδεκατθέο απαηηήζεηο
ησλ γξαπηψλ αλαθνξψλ εμαθνινπζεί λα είλαη κεγάιν.
Σα δηαγξάκκαηα εμέιημεο ηνπ δείθηε απηναμηνιφγεζεο θαη ησλ βαξψλ κεηαμχ αξρήοηέινπο εμακήλνπ έρνπλ ήδε παξνπζηαζηεί ζην ρήκα 6.4 θαη ρήκα 6.5, αληίζηνηρα,
γηα ηελ παξάζεζε κηαο δηαθξηηεξηαθήο εηθφλαο. Ζ ζεηηθή κεηαηφπηζε ζε φιεο ηηο
δηαζηάζεηο θαη νιηθά θαίλεηαη θαη ζηηο θαλνληθνπνηεκέλεο ζπλαξηήζεηο αμηψλ ησλ
ρεκάησλ 6.15 έσο 6.20 (ζεκεηψλεηαη φηη ζθνπξφρξσκα απνηππψλνληαη ηα
απνηειέζκαηα αξρήο ελψ αλνηθηφρξσκα ηα απνηειέζκαηα ηέινπο). Αληίζηνηρα, ε
κεηαβνιή ησλ βαξψλ ζηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο κεηαμχ αξρήο – ηέινπο εμακήλνπ,
παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6.21.
Οργάνωςθ κειμζνου (αρχι-τζλοσ)
100
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ΠΚΕ

ΕξΕ

ρήκα 6.15 Οξγάλσζε θεηκέλνπ, αχμεζε δείθηε απηναμηνιφγεζεο
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Αξιοποίθςθ Βιβλιογραφίασ (αρχι-τζλοσ)
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ρήκα 6.16 Αμηνπνίεζε βηβιηνγξαθίαο, αχμεζε δείθηε απηναμηνιφγεζεο
φνκεςθ & παρουςίαςθ πλθροφοριϊν (αρχι-τζλοσ)
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ρήκα 6.17 χλζεζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ, αχμεζε δείθηε απηναμηνιφγεζεο
Ανάκτθςθ πλθροφοριϊν από διαδίκτυο (αρχι-τζλοσ)
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ρήκα 6.18 Αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ δηαδίθηπν, αχμεζε δείθηε απηναμηνιφγεζεο
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Επεξεργαςία ςε υπολογιςτι (αρχι-τζλοσ)
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ΕξΕ

ρήκα 6.19 Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ ζε ππνινγηζηή, αχμεζε δείθηε απηναμηνιφγεζεο
υναρτιςεισ Ολικισ Αυτοαξιολόγθςθσ Γραπτισ
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ρήκα 6.20 Γξαπηή επηθνηλσλία, αχμεζε νιηθνχ δείθηε απηναμηνιφγεζεο
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Οργάνωςθ ενόσ κειμζνου-Μείωςθ
Βάρουσ
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ρήκα 6.21 Μεηαβνιή κε θαλνληθνπνηεκέλσλ ζπλαξηήζεσλ αμηψλ (αξρή-ηέινο)

Δπηπιένλ, νη κεηαβνιέο ησλ βαξψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαβνιέο ζην δείθηε
απηναμηνιφγεζεο γηα ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο, ζπλζέηνπλ ην Γηάγξακκα Μεηαβνιψλ
(ρήκα 6.22). πσο πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα, φιεο νη ηθαλφηεηεο παξνπζηάδνπλ
βειηίσζε ζην ηέινο εμακήλνπ (% Γείθηεο Βειηίσζεο: ζεηηθφο, άλσ ηκήκα ηνπ
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Γηαγξάκκαηνο). Δπίζεο, ζεηηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ζεκαληηθφηεηαο ζην ηέινο
εμακήλνπ παξνπζηάδεηαη ζε δχν θξηηήξηα: α. αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ από δηαδίθηπν
γηα θείκελα γξαπηψλ εξγαζηψλ, β. ζύλζεζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ ζε θείκελα
γξαπηψλ εξγαζηψλ. Αξλεηηθή κεηαβνιή ηεο ζεκαληηθφηεηαο ζην ηέινο εμακήλνπ
παξνπζηάδεηαη ζε δχν θξηηήξηα: α. νξγάλσζε ελόο θεηκέλνπ, β. επεμεξγαζία θεηκέλνπ
ζε ππνινγηζηή. Σέινο, θακία κεηαβνιή ηεο ζεκαληηθφηεηαο κεηαμχ αξρήο-ηέινπο
εμακήλνπ παξνπζηάδεη ην θξηηήξην ηεο ρξήζεο ησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ ζε γξαπηέο
εξγαζίεο.
Διάγραμμα Μεταβολϊν

Μεταβολι Δείκτθ ΑυτοΑξιολόγθςθσ

400
χριςθ
ςφνκεςθ &
βιβλιογραφίασ
παρουςίαςθ
ανάκτθςθ
επεξεργαςία
πλθροφοριϊν πλθροφοριϊν
ςε υπολογιςτι

οργάνωςθ
κειμζνου

-60

0

0

60

-400
Μεταβολι Βαρϊν

ρήκα 6.22 Γηάγξακκα κεηαβνιψλ γηα γξαπηή επηθνηλσλία (έηνο 2010)

Πξνθνξηθή Δπηθνηλσλία
Ο ζπλδπαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ Wilcoxon θαη ηεο
πνιπθξηηήξηαο κεζφδνπ MUSA παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.14. χκθσλα κε ηα
αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ Wilcoxon Test, νη κέζνη ησλ δχν δεηγκάησλ αξρήο ηέινπο εμακήλνπ δηαθέξνπλ ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% ηφζν νιηθά
φζν θαη επηκέξνπο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιπθξηηήξηαο κεζφδνπ MUSA, έρνπλ πξνθχςεη απφ
επαλαιακβαλφκελεο δνθηκέο ζηα δεδνκέλα αξρήο θαη ζηα δεδνκέλα ηέινπο εμακήλνπ,
έηζη ψζηε γηα θνηλέο παξακέηξνπο γ, γi θαη ε λα επηηεπρζνχλ ηαπηφρξνλα νη
πςειφηεξνη δείθηεο Average Fitting Index (AFI) θαη Average Stability Index (ASI).
Έηζη, γηα γ=2, γi=3 θαη ε=10%F*, ν δείθηεο AFI ιακβάλεη ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ
93% θαη ν δείθηεο ASI ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 76%.
Γεληθφηεξα ηζρχεη φηη φηαλ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ κηα ππεξεζία ή ηα
ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο δελ ηνπο απνδίδνκε πςειή ζεκαληηθφηεηα, ελψ
αληηζέησο φηαλ δελ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηά ηα ζεσξνχκε σο ζεκαληηθά.
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Πίλαθαο 6.14 Απνηειέζκαηα πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο έηνπο 2010 (Wilcoxon Test, MUSA
θαη % Γείθηεο Βειηίσζεο)
Απνηειέζκαηα MUSA (Ν=41)
(AFI>93%, ASI>76%)
Wilcoxon
Test

Βάξνο
(αξρή)

SIb
(αξρή)

Βάξνο
(ηέινο)

SIe
(ηέινο)

Ijti

Πξνθνξηθή επηρεηξεκαηνινγία γηα
κηα άπνςε ζηελ ηάμε

-2.461
(0.014)

14.6%

51.6%

37%

23.3%

(-54.8%)

Γηαηχπσζε εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ

-2.953
(0.003)

30.4%

17.3%

13.5%

51.2%

196%

πκκεηνρή ζε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε

-2.051
(0.040)

19.6%

33.9%

16.5%

71.2%

110%

Οκηιία ζηελ ηάμε

-3.075
(0.002)

20.6%

18.8%

16.5%

33%

75.5%

Πξνεηνηκαζία πξνθνξηθήο
παξνπζίαζεο κε ππνινγηζηή

-3.798
(0.000)

14.7%

27.2%

16.5%

63.6%

134%

Πξνθνξηθή Δπηθνηλσλία

-3.162
(0.002)

43.2%

52.1%

28.4%
γ=2, γi=3, ε=10%F*

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ πνπ εθηηκά ε κέζνδνο MUSA
παξαηεξνχκε ηα εμήο:






εκαληηθφηεξν θξηηήξην ζηελ αξρή εμακήλνπ είλαη ε ηθαλφηεηα δηαηύπσζεο
εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζηνλ δηδάζθνληα (30.4%). Ζ πςειή ζεκαληηθφηεηα
καο πξντδεάδεη γηα αδπλακία ησλ θνηηεηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ.
Ληγφηεξν ζεκαληηθά θξηηήξηα ζηελ αξρή εμακήλνπ είλαη: ε ηθαλφηεηα
πξνθνξηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο (14.6%) θαη ε ηθαλφηεηα πξνεηνηκαζίαο κηαο
παξνπζίαζεο ζε ππνινγηζηή (14.7%). Φαίλεηαη δειαδή φηη ε απφδνζε ρακειήο
ζεκαληηθφηεηαο ζηα παξαπάλσ, εθθξάδεη ην πςειφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο
(απηνεθηίκεζεο) ησλ θνηηεηψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηέο ηνπο.
εκαληηθφηεξν θξηηήξην ζην ηέινο εμακήλνπ αλαδεηθλχεηαη ε ηθαλφηεηα
πξνθνξηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο (37%). Γειαδή, ην θξηηήξην κε ηελ
ρακειφηεξε ζεκαληηθφηεηα ζηελ αξρή εμακήλνπ, απνθηά ηελ πςειφηεξε
ζεκαληηθφηεηα ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Απηφ αηηηνινγείηαη απφ ηνλ ελεξγφ
ηξφπν ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δίσξσλ ζπλαληήζεσλ
ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο. Ο ξφινο ησλ θνηηεηψλ είλαη νπζηαζηηθφο,
ζπκκεηνρηθφο θαη ζπλερήο κε ηελ έλλνηα φηη ε εξεπλήηξηα-ζπληνλίζηξηα δελ
πξνζθέξεη έηνηκε ηε λέα γλψζε αιιά επηδεηεί ηελ νηθνδφκεζή ηεο, κέζσ
εθκαίεπζεο ηεο πξφηεξεο γλψζεο, ζχλδεζεο ηεο πξφηεξεο γλψζεο θαη
επέθηαζήο ηεο ζηα δεηήκαηα ηνπ καζήκαηνο, παξαθίλεζεο ζπδήηεζεο ζε
δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ηνληζηνχλ, θιπ. Έηζη, ε ηθαλφηεηα ηεο πξνθνξηθήο
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επηρεηξεκαηνινγίαο γηα κηα άπνςε, ηδέα, αληίιεςε, γλψκε, θιπ απνθηά
βαξχλνληα ξφιν ζηελ πξαθηηθή δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζην πηινηηθφ
ηκήκα, σο εθ ηνχηνπ πξνθχπηεη θαη ε αιιαγή ζηάζεο ησλ θνηηεηψλ.
Ληγφηεξν ζεκαληηθφ θξηηήξην ζην ηέινο εμακήλνπ είλαη ε ηθαλφηεηα
δηαηύπσζεο εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ ζηνλ δηδάζθνληα (13.5%), ε νπνία ζηελ
αξρή εμακήλνπ ήηαλ ε πην ζεκαληηθή. Γειαδή, πξνθχπηεη κηα εκθαλήο
αιιαγή ζηάζεο ησλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηά ηνπο
πνπ καο πξντδεάδεη γηα κηα ζεηηθή κεηαβνιή ζηελ απηναμηνιφγεζε.

ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ δείθηε ηθαλνπνίεζεο (εδψ απηναμηνιφγεζεο)
παξαηεξνχκε ηα εμήο:






ηελ αξρή εμακήλνπ ν πςειφηεξνο δείθηεο αθνξά ηελ πξνθνξηθή
επηρεηξεκαηνινγία (51.6%) πνπ δείρλεη ηελ πςειή απηνπεπνίζεζε ησλ
θνηηεηψλ γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο απηή. Παξφια απηά ν δείθηεο, αλ θαη ν
πςειφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο ππνινίπνπο, είλαη ζε ρακειά επίπεδα.
ηελ αξρή εμακήλνπ νη ρακειφηεξνη δείθηεο παξνπζηάδνληαη ζηηο
ηθαλφηεηεο: δηαηύπσζε εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ ζηνλ δηδάζθνληα (17.3%),
παξάζεζε κηαο νκηιίαο ζηελ ηάμε (18.8%) θαη πξνεηνηκαζία κηαο
παξνπζίαζεο κε ππνινγηζηή (27.2%). ζνλ αθνξά ην ρακειφ επίπεδν
απνηίκεζεο ηεο ηθαλφηεηαο δηαηύπσζεο εξσηαπαληήζεσλ απηφ θαηά ηελ
άπνςή καο ζπλδέεηαη κε ηελ πξφηεξε εκπεηξία ησλ θνηηεηψλ ζε
παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίεο πνπ ππεξηζρχεη ν κνλφινγνο ηνπ
δηδάζθνληα. ζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα νκηιίαο γηα έλα ζέκα ζηελ ηάμε,
ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γεληθφηεξα ε παξάζεζε κηαο νκηιίαο ζε έλα
αθξναηήξην ζπγθαηαιέγεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αλζξψπηλνπο
θφβνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ν θφβνο απηφο επηβεβαηψλεηαη θαη ζηε δηθή καο
πεξίπησζε. Δπηπιένλ, ην ρακειφ επίπεδν απηναμηνιφγεζεο ηεο
ηθαλφηεηαο πξνεηνηκαζίαο κηαο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο κε ππνινγηζηή,
αλαδεηθλχεη ηελ άγλνηα ρξήζεο ηνπ ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ, σο απνηέιεζκα
ηεο ζπαληφηεηαο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δεηείηαη θάηη αλάινγν ζε
πξνπηπρηαθφ επίπεδν.
ην ηέινο εμακήλνπ νη πςειφηεξνη δείθηεο απηναμηνιφγεζεο εθηηκψληαη
γηα ηηο ηθαλφηεηεο: ζπκκεηνρή ζε κηα ζπδήηεζε ζηελ ηάμε (71.2%),
πξνεηνηκαζία κηαο παξνπζίαζεο κε ππνινγηζηή (63.6%) θαη δηαηύπσζε
εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ (51.2%). Δπηπιένλ, νη ηξεηο πξναλαθεξφκελεο
ηθαλφηεηεο παξνπζηάδνπλ κηα αηζζεηά πςειή πνζνζηηαία βειηίσζε
κεηαμχ αξρήο - ηέινπο εμακήλνπ, ηεο ηάμεο 110%, 134% θαη 196%,
αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, ν πςειφο δείθηεο απηναμηνιφγεζεο ζηελ
ηθαλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε κηα ζπδήηεζε πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο
πξνζπάζεηαο ηεο εξεπλήηξηαο-ζπληνλίζηξηαο γηα ζπκκεηνρή φισλ ησλ
θνηηεηψλ ζηε ζπδήηεζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ καζήκαηνο. Δηδηθφηεξα, γηα
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ηε δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο επηιέρζεθε ν θπθιηθφο ηξφπνο, ν νπνίνο δελ
αθήλεη πεξηζψξηα επηθξάηεζεο ησλ πην νκηιεηηθψλ θαη εμσζηξεθψλ αιιά
ζπκβάιεη ζηε ζπκκεηνρή φισλ αδηαθξίησο ησλ θνηηεηψλ, θαηά ηνλ ηξφπν
πνπ απηνί θάζνληαη. Έηζη, παξαθάκπηνληαη νη πξνζσπηθέο αλαζθάιεηεο
θαη αδπλακίεο θαη φινη έρνπλ ίζε επθαηξία λα δηαηππψζνπλ κηα ζθέςε,
άπνςε, ηδέα, ζπκπέξαζκα, πξφηαζε, θιπ. Γηα ηελ παξαθίλεζε κηαο
ζπδήηεζεο ε εξεπλήηξηα έρεη πξνεηνηκάζεη έλα ή παξαπάλσ ζέκαηα γηα
θάζε δίσξε ζπλάληεζε ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο. Δπίζεο, ν δείθηεο 63.6%
ζην ηέινο εμακήλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν 27.2% ζηελ αξρή γηα ηελ
ηθαλφηεηα πξνεηνηκαζίαο κηαο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο, αλαδεηθλχεη ην
απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην πηινηηθφ ηκήκα, παξά
ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο θαη ν δείθηεο δελ
ζεσξείηαη πςειφο. Οκνίσο ηζρχεη θαη γηα ηελ ηθαλφηεηα δηαηύπσζεο
εξσηαπαληήζεσλ ζηελ ηάμε, φπνπ ν δείθηεο 51.2% δελ ζεσξείηαη πςειφο,
σζηφζν ην απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ζην πηινηηθφ ηκήκα
αληηθαηνπηξίδεηαη απφ ηνλ πςειφηεξν δείθηε πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ζε
ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο βειηίσζεο φισλ ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ
πνπ εμεηάζζεθαλ (196%).
ην ηέινο εμακήλνπ νη ρακειφηεξνη δείθηεο εθηηκψληαη ζηηο ηθαλφηεηεο:
πξνθνξηθή επηρεηξεκαηνινγία (23.3%) θαη παξάζεζε κηαο νκηιίαο ζηελ
ηάμε (33%). Ο ρακειφο δείθηεο ηεο πξνθνξηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο
νπζηαζηηθά αλαδεηθλχεη ηελ απνηίκεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ κεηά-εκπεηξία
πνπ βίσζαλ κέζσ ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο. Ζ ζπλερήο θαη ζπρλή
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο ηεθκεξίσζεο
κηαο άπνςεο, ηδέαο, πξφηαζεο, ζπκπεξάζκαηνο, θιπ πνπ δηαηχπσλαλ,
επαλαπξνζδηφξηζε ηελ ζηάζε ηνπο, έηζη ψζηε ε αξρηθή αηζηνδνμία ή ππεξεθηίκεζε γηα ηελ ηθαλφηεηα επηρεηξεκαηνινγίαο, αληηθαηαζηάζεθε απφ
κηα κεηξηνπαζή απνηίκεζε. Χο εθ ηνχηνπ, δελ πξνθχπηεη βειηίσζε ζην
ηέινο εμακήλνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε (πνζνζηηαία κεηαβνιή
αξλεηηθή: -54.8%). Δπίζεο, ν θφβνο ηεο παξάζεζεο κηαο νκηιίαο κπξνζηά
ζε έλα αθξναηήξην, δελ θαίλεηαη λα μεπεξάζηεθε, παξά ηηο νκηιίεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ (κηα νκηιία αλά θνηηεηή) θαη ηελ βειηίσζε πνπ
ζεκεηψζεθε (75.5%). Σν απνηέιεζκα απηφ επηβεβαηψλεη εξγαζίεο ηεο
επηζηήκεο επηθνηλσλίαο.

ζνλ αθνξά ην δείθηε νιηθήο ηθαλνπνίεζεο (εδψ νιηθήο απηναμηνιφγεζεο) γηα ηελ
πξνθνξηθή επηθνηλσλία, παξαηεξνχκε ηα εμήο:


Ο νιηθφο δείθηεο γηα ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία ζηελ αξρή εμακήλνπ είλαη
εμαηξεηηθά ρακειφο (28.4%), ν νπνίνο παξά ηε βειηίσζε ζην ηέινο εμακήλνπ
εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ρακειφο (43.2%). Χζηφζν, πξνθχπηεη κηα
ζπλνιηθή βειηίσζε, ε νπνία φκσο δελ είλαη ζεακαηηθή (πνζνζηηαίνο δείθηεο
νιηθήο βειηίσζεο: 52.1%).
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πλνιηθά, ζην ηέινο εμακήλνπ πξνθχπηεη κηα ζεηηθή κεηαηφπηζε ζε φινπο ηνπο
δείθηεο απηναμηνιφγεζεο εθηφο ηεο πξνθνξηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο. Δηδηθφηεξα, ε
ζεκαληηθφηεηα πνπ εθηηκάηαη ζηελ αξρή εμακήλνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα
(14.6%) ζε ζχγθξηζε κε ην ηέινο εμακήλνπ (37%), αλαδεηθλχνληαο ηελ σο ηε
ζεκαληηθφηεξε δηάζηαζε ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο, αλαδεηθλχεη κηα αιιαγή
πξνηεξαηνηήησλ ζηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ κεηά ηελ εκπεηξία πνπ βίσζαλ ζην
πηινηηθφ ηκήκα. Απηή ε αιιαγή επηδξά ζηελ απηναμηνιφγεζε: ζηελ αξρή εμακήλνπ
εθθξάδεηαη πςειφηεξε απηναμηνιφγεζε γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 51.6% ζε
ζρέζε κε ην ηέινο (23.3%)47.
Παξφια απηά, ε ζεηηθή κεηαηφπηζε ζε φινπο ηνπο δείθηεο απηναμηνιφγεζεο, εθηφο
ηνπ δείθηε ηεο πξνθνξηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο, ζην ηέινο εμακήλνπ, αλαδεηθλχνπλ
ζεκαληηθέο αδπλακίεο ησλ θνηηεηψλ παξά ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε. Οη
παξαθάησ δείθηεο είλαη ρακεινί: πξνθνξηθή επηρεηξεκαηνινγία, φπσο ήδε
αλαιχζεθε, δηαηχπσζε εξσηαπαληήζεσλ (51.2%), νκηιία (33%), πξνεηνηκαζία
παξνπζίαζεο ζε ππνινγηζηή (63.6%) θαη ζπλνιηθά ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία
(43.2%). Παξά ηελ πξνζπάζεηα γηα ζπλερή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ είηε νη
πξνυπάξρνπζεο αδπλακίεο ηνπο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ή ε παζεηηθή ζπκπεξηθνξά
ηνπο σο αθξναηψλ ζε άιια καζήκαηα, δελ ππεξλίθεζαλ ηηο αδπλακίεο, ηδηαίηεξα ηνπ
θφβνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξάζεζε κηαο νκηιίαο ζε έλα αθξναηήξην. Ζ επηκέξνπο
ηθαλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε απνηειεί κηα εμαίξεζε, θαζψο απφ
33.9% ζηελ αξρή εμακήλνπ κεηαηνπίζηεθε ζην 71.2%, αλαδεηθλχνληαο κηα νξαηή
βειηίσζε.
πλνιηθά, ν ζπλδπαζκφο ησλ ζηαηηζηηθψλ θαη πνιπθξηηήξησλ απνηειεζκάησλ πξηλ ηε
ζπκκεηνρή ζην πηινηηθφ ηκήκα θαη κεηά ηε ζπκκεηνρή ζε απηφ, δείρλεη κηα
γεληθφηεξε βειηίσζε φισλ ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ, πιελ ηεο πξνθνξηθήο
επηρεηξεκαηνινγίαο, θαζψο θαη ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο ζπλνιηθά (δείθηεο
ζπλνιηθήο %βειηίσζεο 52.1%) ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ. Χο εθ ηνχηνπ, ε
πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ

47

Ζ ζπλήζεο δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κε έκθαζε ζηε δνκή ηεο (ζχληαμε, γξακκαηηθή) αληί
σο επηθνηλσληαθνχ εξγαιείνπ, έρεη ήδε ηνληζηεί απφ πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηψλ ζηελ
Διιάδα θαη αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Οη θνηηεηέο πξάγκαηη
αιιάδνπλ ζηάζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο πξνθνξηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο (απφ 14.6% ζε
37%) θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο ηθαλφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ (απφ 51.6% ζε 23.3%). Ζ ζπζηεκαηηθή
δηδαζθαιία ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ (γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ) θαη ε έκκεζε ελίζρπζή ηνπ
κειεηάηαη απφ πιήζνο εξεπλεηψλ φισλ ησλ επηπέδσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη θπξίσο ηεο ηξηηνβάζκηαο. Ζ
ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη δηεζλψο ζηελ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ ζε παλεπηζηεκηαθφ
επίπεδν θαίλεηαη απφ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Quality Assurance Agency (2007) ηνπ Ζλσκέλνπ
Βαζηιείνπ, πνπ έρεη ζπλδέζεη ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο κε ηελ
αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ. Χζηφζν, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο,
ε απνθιεηζηηθή δηδαζθαιία ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ (γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ) δελ ήηαλ εθηθηή.
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ζηηο νπνίεο αλαιχζεθε ήηαλ επηηπρήο (κε ηελ επηθχιαμε γηα ηελ πξνθνξηθή
επηρεηξεκαηνινγία), αλ θαη ππάξρεη πνιχο δξφκνο αθφκε λα δηαλπζεί πξηλ λα
ηζρπξηζηνχκε φηη ππάξρνπζεο ζεκαληηθέο αδπλακίεο μεπεξάζηεθαλ κέζσ κηαο ηφζν
ζχληνκεο δηάξθεηαο παξέκβαζεο. Σν πεξηζψξην βειηίσζεο ηεο πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο εμαθνινπζεί λα είλαη κεγάιν.
Σα δηαγξάκκαηα εμέιημεο ηνπ δείθηε απηναμηνιφγεζεο θαη ησλ βαξψλ κεηαμχ αξρήοηέινπο εμακήλνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 6.23 θαη ρήκα 6.24, αληίζηνηρα,
αλαδεηθλχνληαο ηηο δηαθξηηεξηαθέο κεηαβνιέο. Ζ αχμεζε ηνπ βάξνπο ζην ηέινο
εμακήλνπ ηεο πξνθνξηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ δείθηε
απηναμηνιφγεζεο, παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6.25 θαη ρήκα 6.27, αληίζηνηρα.
Οκνίσο, ζην ρήκα 6.25 θαη ρήκα 6.26, παξνπζηάδνληαη νη απμήζεηο θαη κεηψζεηο
ησλ βαξψλ ζηηο άιιεο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο. Ζ αχμεζε ή κείσζε ηνπ δείθηε
ηθαλνπνίεζεο (εδψ απηναμηνιφγεζεο) ηφζν ζηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο φζν θαη νιηθά,
ζην ηέινο εμακήλνπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ αξρή παξνπζηάδεηαη ζηα ρήκαηα 6.27 έσο
6.32.
Εξζλιξθ Δείκτθ αυτοαξιολόγθςθσ αρχι-τζλοσ εξαμινου

100%
80%
60%
40%
20%

71.2%
51.6%

63.6%

51.2%
33.9%

23.3%

33%
18.8%

17.3%

43.2%
28.4%

27.2%

0%
Προφορικι
επιχειρθματολογία

Διατφπωςθ
υμμετοχι ςε
ερωτ./απαντ. ςτθν ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ
τάξθ

Ομιλία ςτθν τάξθ

ΜΔΙ (αρχι)

Παρουςίαςθ ενόσ
κζματοσ με Η/Τ ςτθν
τάξθ

Ολικόσ δείκτθσ
προφορικισ
επικοινωνίασ

ΜΔΙ (τζλοσ)

ρήκα 6.23 Δμέιημε δείθηε απηναμηνιφγεζεο γηα πξνθνξηθή επηθνηλσλία
Εξζλιξθ Βαρϊν αρχι-τζλοσ εξαμινου

40%

37.0%

30.4%

30%

19.6%

20%
10%

14.6%

13.5%

16.5%

20.6%
16.5%

14.7%
16.5%

0%
Προφορικι
επιχειρθματολογία

Διατφπωςθ
ερωτ./απαντ. ςτθν
τάξθ

υμμετοχι ςε
ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ

Βάροσ (αρχι)

Ομιλία ςτθν τάξθ

Προετοιμαςία
παρουςίαςθσ με Η/Τ

Βάροσ (τζλοσ)

ρήκα 6.24 Δμέιημε βαξψλ γηα επηκέξνπο δηαζηάζεηο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο
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Προφορικι επιχειρθματολογία (αρχιτζλοσ) - Αφξθςθ βάρουσ
40

Προετοιμαςία παρουςίαςθσ ςε
υπολογιςτι (αρχι-τζλοσ) - Αφξθςθ βάρουσ
37.0

40

30

30

20

20

10
0

5.4
3.0

0.0
0
ΚΕ

8.4
8.2

ΜΧΕ

ΙΕ

7.50

10
0

ΠΚΕ

ΑΡΧΗ

14.6

11.4
11.2

ΚΕ

ΜΧΕ

ΣΕΛΟ

16.50
14.70
8.98

13.50

5.99

2.99

0.00

ΕξΕ

10.50

ΙΕ

ΑΡΧΗ

ΠΚΕ

ΕξΕ

ΣΕΛΟ

ρήκα 6.25 Μεηαβνιή κε θαλνληθνπνηεκέλσλ ζπλαξηήζεσλ αμηψλ - Αχμεζε βάξνπο

Διατφπωςθ ερωτιςεων/απαντιςεων
(αρχι-τζλοσ) - Μείωςθ βάρουσ

υμμετοχι ςε ςυηιτθςθ (αρχι-τζλοσ) Μείωςθ βάρουσ

40

40
30.4

30
20
6.000

10
0
ΚΕ

20

9.000

13.5

3.000
2.997 5.994 8.991

0

ΜΧΕ

ΙΕ

ΑΡΧΗ

ΠΚΕ

30
10
0

0
0.0

ΕξΕ

ΚΕ

ΣΕΛΟ

10.5
6.0

7.5
3.0
ΜΧΕ
ΑΡΧΗ

ΙΕ

ΠΚΕ
ΣΕΛΟ

Ομιλία (αρχι-τζλοσ) - Μείωςθ βάρουσ
40
30
20.6
16.5

20
9.012

10
0

0
ΚΕ

6.008
3.004
3.000 6.000
ΜΧΕ

ΙΕ
ΑΡΧΗ

9.000
ΠΚΕ

ΕξΕ

ΣΕΛΟ

ρήκα 6.26 Μεηαβνιή κε θαλνληθνπνηεκέλσλ ζπλαξηήζεσλ αμηψλ – Μείσζε βάξνπο
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19.6
16.5

13.5
9.0
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Προφορικι Επιχειρθματολογία (αρχι-τζλοσ)
100

100
77.98

80
57.46
53.66%

60

41.46%

36.94

40

34.15%

24.39%
20
0

12.20%

30.41

22.30
14.63%

12.20%

0%
0
ΚΕ

SIb=51.6%
SIe=23.3%

7.32%

8.11
ΜΧΕ

0%
ΙΕ

ΠΚΕ

ΕξΕ

ρήκα 6.27 Πξνθνξηθή επηρεηξεκαηνινγία, κείσζε δείθηε απηναμηνιφγεζεο (αξρή: ζθνχξν
ρξψκα, ηέινο: αλνηρηφ ρξψκα)
Διατφπωςθ Ερωτιςεων-Απαντιςεων (αρχι-τζλοσ)
100

100

80

66.67

60

44.44
43.90%
39.02%

40
21.95%
20

12.20%
7.32%

0

22.22
9.76%
9.86

19.72

36.59%
21.95%

SIb=17.3%
SIe=51.2%

29.58
7.32%
0%

0
ΚΕ

ΜΧΕ

ΙΕ

ΠΚΕ

ΕξΕ

ρήκα 6.28 Γηαηχπσζε εξσηαπαληήζεσλ, αχμεζε δείθηε απηναμηνιφγεζεο (αξρή: ζθνχξν
ρξψκα, ηέινο: αλνηρηφ ρξψκα)
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υμμετοχι ςε ςυηιτθςθ (αρχι-τζλοσ)
100

100
81.82

80
63.64
60
46.34%

45.46

36.59%

40
17.07%17.07%

20
4.88%
0

0
0

ΚΕ

SIb=33.9%
SIe=71.2%

45.81
34.15%
26.83%

30.54

12.20%
4.88%

15.27
ΜΧΕ

ΙΕ

ΠΚΕ

ΕξΕ

ρήκα 6.29 πκκεηνρή ζε ζπδήηεζε, αχμεζε δείθηε απηναμηνιφγεζεο (αξρή: ζθνχξν ρξψκα,
ηέινο: αλνηρηφ ρξψκα)

Ομιλία (αρχι-τζλοσ)
100

100

80

68.29%
54.55

60
40

SIb=18.8%
SIe=33%

36.59%

43.75

36.36

29.27%
18.18
17.07%

20
7.32%
0

29.16
19.51%

14.58

12.20%
4.88%

2.44% 2.44%

ΠΚΕ

ΕξΕ

0
ΚΕ

ΜΧΕ

ΙΕ

ρήκα 6.30 Οκηιία, αχμεζε δείθηε απηναμηνιφγεζεο (αξρή: ζθνχξν ρξψκα, ηέινο: αλνηρηφ
ρξψκα)
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Προετοιμαςία παρουςίαςθσ ςε υπολογ. (αρχι-τζλοσ)
100

100
81.82

80
63.64
61.10

60
53.66%

45.46
36.59%

40
26.83%

40.73

20.37

20

21.95%

21.95%

14.63%

9.76%

4.88%
0

SIb=27.2%
SIe=63.6%

4.88%4.88%

0
ΚΕ

ΜΧΕ

ΙΕ

ΠΚΕ

ΕξΕ

ρήκα 6.31 Πξνεηνηκαζία παξνπζίαζεο κε ππνινγηζηή, αχμεζε δείθηε απηναμηνιφγεζεο
(αξρή: ζθνχξν ρξψκα, ηέινο: αλνηρηφ ρξψκα)

υναρτιςεισ Ολικισ Αυτοαξιολόγθςθσ Προφορικισ
Επικοινωνίασ (αρχι-τζλοσ)
100

100

80
63.42%
60
39.02%

40
20
2.44% 2.44%
0
ΚΕ

33

24.39%
9.76%

17.13
9.76%
ΜΧΕ

50.25

44.25
29.25

0

57.45

48.78%

0% 0%
ΙΕ

ΠΚΕ

ΕξΕ

ρήκα 6.32 Πξνθνξηθή επηθνηλσλία, αχμεζε νιηθνχ δείθηε απηναμηνιφγεζεο (αξρή: ζθνχξν
ρξψκα, ηέινο: αλνηρηφ ρξψκα)

Δπηπιένλ, νη κεηαβνιέο ησλ βαξψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαβνιέο ζην δείθηε
απηναμηνιφγεζεο γηα ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο, ζπλζέηνπλ ην Γηάγξακκα Μεηαβνιψλ
(ρήκα 6.33). πσο πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα, φιεο νη ηθαλφηεηεο παξνπζηάδνπλ
βειηίσζε ζην ηέινο εμακήλνπ (Γείθηεο %Βειηίσζεο: ζεηηθφο, άλσ ηκήκα ηνπ
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Γηαγξάκκαηνο) πιελ ηεο πξνθνξηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο. Δπίζεο, ζεηηθή πνζνζηηαία
κεηαβνιή ηεο ζεκαληηθφηεηαο ζην ηέινο εμακήλνπ παξνπζηάδεηαη ζε δχν θξηηήξηα: α.
πξνθνξηθή επηρεηξεκαηνινγία, β. πξνεηνηκαζία παξνπζίαζεο κε ππνινγηζηή. Αξλεηηθή
κεηαβνιή ηεο ζεκαληηθφηεηαο ζην ηέινο εμακήλνπ παξνπζηάδεηαη ζε ηξία θξηηήξηα:
α. δηαηύπσζε εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ, β. ζπκκεηνρή ζε ζπδήηεζε θαη γ. νκηιία.
Διάγραμμα μεταβολϊν

Μεταβολι Δείκτθ Αυτοαξιολόγθςθσ

250
Διατφπωςθ
ερωτ./απαντ.

200
Προετοιμαςία
παρουςίαςθσ με
Η/Τ

150

υμμετοχι ςε
ςυηιτθςθ 100
Ομιλία

50
0

-200

-150

-100

-50

-50

0

50

-100

100

150

200

Προφορικι
επιχειρθματολογία

-150
-200
-250
Μεταβολι Βαρϊν

ρήκα 6.33 Γηάγξακκα κεηαβνιψλ γηα πξνθνξηθή επηθνηλσλία (έηνο 2010)

Δξγαζία ζε νκάδα
Ο ζπλδπαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ Wilcoxon θαη ηεο
πνιπθξηηήξηαο κεζφδνπ MUSA παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.15. χκθσλα κε ηα
αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ Wilcoxon Test, παξαηεξείηαη κηα κε ζεκαληηθά
ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο ησλ δχν δεηγκάησλ ζην ηέινο εμακήλνπ ζηα
θξηηήξηα: (α) ζεβαζκφο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη (β) δηακεζνιάβεζε γηα επίιπζε
δηαθνξψλ. Αληηζέησο, νη κέζνη ησλ δχν δεηγκάησλ αξρήο - ηέινπο εμακήλνπ
δηαθέξνπλ ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% ηφζν νιηθά φζν θαη ζηηο
ππφινηπεο πέληε δηαζηάζεηο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιπθξηηήξηαο κεζφδνπ MUSA, έρνπλ πξνθχςεη απφ
επαλαιακβαλφκελεο δνθηκέο ζηα δεδνκέλα αξρήο θαη ζηα δεδνκέλα ηέινπο εμακήλνπ,
έηζη ψζηε γηα θνηλέο παξακέηξνπο γ, γi θαη ε λα επηηεπρζνχλ ηαπηφρξνλα νη
πςειφηεξνη δείθηεο Average Fitting Index (AFI) θαη Average Stability Index (ASI).
Έηζη, γηα γ=3, γi=3 θαη ε=10%F*, ν δείθηεο AFI ιακβάλεη ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ
94% θαη ν δείθηεο ASI ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 84%.
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Πίλαθαο 6.15 Απνηειέζκαηα εξγαζίαο ζε νκάδα έηνπο 2010 (Wilcoxon Test, MUSA θαη %
Γείθηεο Βειηίσζεο)
Απνηειέζκαηα MUSA (Ν=41)
(AFI>94%, ASI> 84%)
Wilcoxon
Test

Βάξνο
(αξρή)

SIb
(αξρή)

Βάξνο
(ηέινο)

SIe
(ηέινο)

Ijti

Οξγάλσζε & πξνγξακκαηηζκφο
δξαζηεξηνηήησλ κε ζπλαδέιθνπο

-3.807
(0.000)

14.3%

58.1%

14.3%

72.3%

24.4%

πλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο γηα
νινθιήξσζε έξγνπ

-2.457
(0.014)

15.8%

68.9%

14.3%

72.9%

5.7%

εβαζκφο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ
κειψλ νκάδαο

-1.014
(0.311)

14.3%

72.5%

14.3%

75.9%

4.8%

πλαηλεηηθή πνιηηηθή πξνο ράξηλ
ηεο νκαδηθφηεηαο

-3.852
(0.000)

13.1%

59.3%

14.3%

75.9%

28%

Γεκηνπξγηθή θξηηηθή ζηα κέιε
νκάδαο

-3.586
(0.000)

14.3%

60.6%

14.3%

71.8%

18.5%

Ζγεζία νκάδαο

-2.696
(0.007)

13.9%

51.1%

14.3%

65.5%

28.2%

Γηακεζνιάβεζε γηα επίιπζε
δηαθνξψλ ζηα κέιε νκάδαο

-1.272
(0.203)

14.3%

67.2%

14.3%

70.9%

5.5%

Δξγαζία ζε νκάδα

-3.922
(0.000)

76.6%

18.4%

64.7%
γ=3, γi=3, ε=10%F*

Γεληθφηεξα ηζρχεη φηη φηαλ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ κηα ππεξεζία ή ηα
ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο δελ ηνπο απνδίδνκε πςειή ζεκαληηθφηεηα, ελψ
αληηζέησο φηαλ δελ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηά ηα ζεσξνχκε σο ζεκαληηθά.
Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ πνπ εθηηκά ε κέζνδνο MUSA
παξαηεξνχκε ηα εμήο:




Ζ ζεκαληηθφηεξε ηθαλφηεηα ζηελ αξρή εμακήλνπ είλαη ε ζπλεξγαζία κε
ζπλαδέιθνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ελφο έξγνπ (15.8%).
Ζ ιηγφηεξν ζεκαληηθή ηθαλφηεηα ζηελ αξρή εμακήλνπ είλαη ε ζπλαηλεηηθή
πνιηηηθή πξνο ράξηλ ηεο νκαδηθόηεηαο (13.1%).
ην ηέινο εμακήλνπ δελ πξνθχπηνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζεκαληηθφηεηαο
κεηαμχ ησλ ππνθξηηεξίσλ ηεο έξεπλαο. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη
ζχκθσλα κε ηε κέζνδν MUSA έλα θξηηήξην ζεσξείηαη ζεκαληηθφ αλ ην βάξνο
ηνπ είλαη κεγαιχηεξν ην 1/n, φπνπ n ν αξηζκφο θξηηεξίσλ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη
ν ζπλδπαζκφο ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ πνπ
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επηιέρζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε επζηάζεηαο θαη πξνζαξκνγήο, ζπλεγνξνχλ ππέξ
ησλ ίζσλ βαξψλ ζηα θξηηήξηα.
ζνλ αθνξά ην δείθηε ηθαλνπνίεζεο (εδψ απηναμηνιφγεζεο) παξαηεξνχκε ηα εμήο:








ηελ αξρή εμακήλνπ ν πςειφηεξνο δείθηεο παξαηεξείηαη ζηελ ηθαλφηεηα
ζεβαζκνύ ησλ δηαθνξεηηθώλ απόςεσλ (72.5%). Δπίζεο, πςεινί δείθηεο
απηναμηνιφγεζεο παξνπζηάδνληαη ζηα θξηηήξηα: α. ζπλεξγαζία κε
ζπλαδέιθνπο γηα πινπνίεζε έξγνπ (68.9%) θαη β. δηακεζνιάβεζε γηα επίιπζε
δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ κειώλ (67.2%).
ηελ αξρή εμακήλνπ νη ρακειφηεξνη δείθηεο παξαηεξνχληαη ζηηο ηθαλφηεηεο:
α. εγεζία κηαο νκάδαο (51.1%), β. νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκόο εξγαζηώλ
γηα έλα έξγν (58.1%), γ. ζπλαηλεηηθή πνιηηηθή πξνο ράξηλ ηεο νκαδηθόηεηαο
(59.3%).
ην ηέινο εμακήλνπ νη πςειφηεξνη δείθηεο απηναμηνιφγεζεο παξνπζηάδνληαη
ζηηο ηθαλφηεηεο: α. ζεβαζκόο δηαθνξεηηθώλ απόςεσλ (75.9%) αλαδεηθλχνληαο
πςειή απηναμηνιφγεζε ηφζν ζηελ αξρή φζν θαη ζην ηέινο εμακήλνπ, θαη β.
ζπλαηλεηηθή πνιηηηθή πξνο ράξηλ ηεο νκαδηθόηεηαο (75.9%). Δπίζεο, πςεινί
δείθηεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο: α. ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο γηα
πινπνίεζε έξγνπ (72.9%), β. νξγάλσζε θαη ζρεδίαζε δξαζηεξηνηήησλ (72.3%),
γ. δεκηνπξγηθή θξηηηθή ζηα κέιε νκάδαο (71.8%) θαη δ. δηακεζνιάβεζε γηα ηελ
επίιπζε δηαθνξώλ ησλ κειώλ νκάδαο (70.9%).
Αληίζηνηρα, ζην ηέινο εμακήλνπ ν ρακειφηεξνο δείθηεο εμαθνινπζεί λα είλαη
ε εγεζία κηαο νκάδαο (65.5%). Σν απνηέιεζκα απηφ, σο κηα έθθξαζε ρακειήο
απηναμηνιφγεζεο, έρεη ππνγξακκηζηεί σο αδπλακία ησλ θνηηεηψλ θαη ζε
άιιεο έξεπλεο, φπσο ζηελ εξγαζία ησλ Daykin, et al. (2006).

Ο Οιηθφο δείθηεο απηναμηνιφγεζεο παξνπζηάδεη κηα αχμεζε απφ 64.7% ζηελ αξρή
εμακήλνπ ζην 76.6% ζην ηέινο, θαη σο εθ ηνχηνπ κηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηάμεο
ηνπ 18.4%.
πλνιηθά, νη ελέξγεηεο εμάζθεζεο ζηελ ηθαλφηεηα εξγαζία ζε νκάδα θαη ζηηο
επηκέξνπο δηαζηάζεηο πνπ απηή αλαιχζεθε, απέθεξαλ βειηηψζεηο ζε κέηξην έσο
ρακειφ βαζκφ, κε ηελ επηθχιαμε γηα ηνλ ζεβαζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη
ηεο δηακεζνιάβεζεο γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο,
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ Wilcoxon. Ζ επηινγή
ελίζρπζεο ηεο ηθαλφηεηαο εξγαζίαο ζε νκάδα κέζσ ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ
ηάμε, φπσο απηή ζρεδηάζηεθε, θαίλεηαη φηη δελ είρε νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα
βειηίσζεο ζηηο δχν πξναλαθεξφκελεο δηαζηάζεηο48.

48

Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε βειηίσζεο ηεο ηθαλφηεηαο εξγαζίαο ζε νκάδα, ζα κπνξνχζε λα έρεη
θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζπλεξγαζία ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο γηα ηελ
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Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηφζν ν νιηθφο δείθηεο απηναμηνιφγεζεο φζν θαη
νη επηκέξνπο δείθηεο ηφζν πξηλ ηελ εκπεηξία κέζσ ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο φζν θαη
κεηά απφ απηήλ, είλαη αξθεηά πςειφηεξνη ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ
ζπλεμεηάζζεθαλ, ηεο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο. Γειαδή, ην αξρηθφ
επίπεδν απηναμηνιφγεζεο φζν θαη ην ηειηθφ, αλαδεηθλχεη φηη νη θνηηεηέο έρνπλ
κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο γηα λα εξγάδνληαη νκαδηθά ζε ζχγθξηζε κε
ηελ ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ γηα γξαπηή θαη πξνθνξηθή επηθνηλσλία. Σν γεγνλφο
απηφ αληαλαθιάηαη θαηά έλα κέξνο ζηνπο ζρεηηθά κέηξηνπο - ρακεινχο δείθηεο
πνζνζηηαίαο βειηίσζεο ζην ηέινο εμακήλνπ (ρακειφ πεξηζψξην βειηίσζεο).
Δπίζεο, αμίδεη λα ζρνιηάζνκε φηη ε ηθαλφηεηα ηεο εγεζίαο παξακέλεη σο αδπλακία
ησλ θνηηεηψλ ζην ηέινο εμακήλνπ (ρακειφο δείθηεο: 65.5%), παξά ηελ πςειφηεξε
πνζνζηηαία βειηίσζε (28.2%) πνπ ζεκείσζε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δηαζηάζεηο. Ζ
αδπλακία ζηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα δηαηππψλεηαη ζε αξθεηέο εξγαζίεο πνπ
ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ θνίηεζε φζν θαη κε ηελ απαζρφιεζε ησλ απνθνίησλ. ην
βηβιίν ησλ Evers, Rush and Berdrow (1998), γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην έιιεηκκα
ησλ θνηηεηψλ ζηελ ηθαλφηεηα εγεζίαο αλζξψπσλ θαη εξγαζηψλ θαζψο θαη ζηε
δηαρείξηζε δηαθσληψλ κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, ζχκθσλα κε απηναμηνινγηθά
ζηνηρεία πνπ κειεηήζεθαλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή, είλαη γλσζηφ φηη νη επηρεηξήζεηο
αλαιακβάλνπλ ζπρλά επηκνξθσηηθέο δξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο
εγεζίαο θαη εξγαζίαο ζε νκάδα ησλ εξγαδνκέλσλ.
πκπεξαζκαηηθά, ν ζπλδπαζκφο ησλ ζηαηηζηηθψλ θαη πνιπθξηηήξησλ
απνηειεζκάησλ, πξηλ θαη κεηά ηε ζπκκεηνρή ζην πηινηηθφ ηκήκα, δείρλεη κηα
γεληθφηεξε βειηίσζε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηεο εξγαζίαο ζε νκάδα
ζπλνιηθά (δείθηεο νιηθήο %βειηίσζεο 18.4%) ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ κε
ηελ επηθχιαμε γηα ηε βειηίσζε ησλ δχν επηκέξνπο δηαζηάζεσλ φπσο
πξναλαθέξζεθε. Χο εθ ηνχηνπ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνκε φηη ε πξνζπάζεηα
βειηίσζεο ηεο ηθαλφηεηαο εξγαζίαο ζε νκάδα θαη ησλ δηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο
αλαιχζεθε ήηαλ επηηπρήο, αλ θαη ππάξρεη αθφκε πεξηζψξην πεξαηηέξσ βειηίσζεο. Σν
πεξηζψξην απηφ θαίλεηαη φηη είλαη ζρεηηθά κηθξφ, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ
θνηηεηψλ, ιφγσ ηεο πςειήο απηναμηνιφγεζεο ζηελ ηθαλφηεηα εξγαζία ζε νκάδα,
απνηέιεζκα πνπ ζπκθσλεί κε ζηνηρεία άιισλ εξεπλψλ πνπ δείρλνπλ φκνηα
απνηειέζκαηα εηδηθά γηα θνηηεηέο πνιπηερληθψλ ζρνιψλ πνπ ε εξγαζία ζε νκάδα
απνηειεί έλα δπλαηφ ηνπο ζεκείν.

πξνεηνηκαζία ησλ 10ιεπησλ νκαδηθψλ αζθήζεσλ, ειάρηζηα ζπλέβαιε ζηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ
ζηηο δηαζηάζεηο: ζεβαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη δηακεζνιάβεζε γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ
κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο.
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Εξζλιξθ Βάρουσ (αρχι-τζλοσ)
16%

15.8%
14.3%

14%

14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

13.9%

13.1%

14.3%

12%
Οργ. & ςχεδ.
δραςτθριοτιτων
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ςυναδζλφουσ

εβαςμόσ διαφ.
απόψεων

υναινετικι πολιτικι Δθμιουργικι κριτικι

ΑΡΧΗ

Ηγεςία ομάδασ

Διαμεςολ. για επίλ.
διαφορϊν

ΣΕΛΟ

ρήκα 6.34 Δμέιημε βαξψλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ εξγαζίαο ζε νκάδα
Εξζλιξθ Δείκτθ αυτοαξιολόγθςθσ αρχι-τζλοσ εξαμινου
100%
80%
60%

72.3%

75.9%

72.9%

58.1%

68.9%

75.9%

72.5%

71.8%

59.3%

40%

65.5%

70.9%

76.6%
64.7%

67.2%

60.6%

51.1%

20%
0%
Οργ. & ςχεδ.
δραςτθριοτιτων

υνεργαςία με
ςυναδζλφουσ

εβαςμόσ διαφ.
απόψεων
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Δθμιουργικι
κριτικι

ΑΡΧΗ

Ηγεςία ομάδασ

Διαμεςολ. για
επίλ. διαφορϊν

Ολικόσ Δείκτθσ
Εργαςίασ ςε
Ομάδα

ΣΕΛΟ

ρήκα 6.35 Δμέιημε δείθηε απηναμηνιφγεζεο εξγαζίαο ζε νκάδα

Ζ εμέιημε ηνπ βάξνπο θαη ηνπ δείθηε απηναμηνιφγεζεο κεηαμχ αξρήο - ηέινπο
εμακήλνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 6.34 θαη ρήκα 6.35, αληίζηνηρα.
Αλαιπηηθφηεξα, ε κεηαβνιή ησλ βαξψλ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6.37 ελψ νη
κεηαβνιέο ησλ βαξψλ θαη δεηθηψλ απηναμηνιφγεζεο θαίλνληαη ζην ρήκα 6.36.
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Μεταβολι Βαρϊν

ρήκα 6.36 Γηάγξακκα κεηαβνιψλ εξγαζίαο ζε νκάδα (έηνο 2010)
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Οργ. & χεδίαςθ δραςτθριοτιτων
(αρχι-τζλοσ) - τακερό βάροσ
15

εβαςμόσ διαφ. απόψεων (αρχιτζλοσ) - τακερό βάροσ
14.30

11.30

10
5.29

0

5.29

0
ΜΧΕ

ΙΕ

ΑΡΧΗ

ΠΚΕ

ΕξΕ

12
8.29

16

ΑΡΧΗ

ΠΚΕ

8.14
5.09

5.29

8.29
7.11

14.30
13.10
11.30
10.11

14.30
11.30

12
8

5.05

ΑΡΧΗ

ΕξΕ

10.05

0
ΚΕ

ΣΕΛΟ

8.05
7.06

13.90

4.06

0
ΠΚΕ

ΕξΕ

ΣΕΛΟ

16

4
ΙΕ

ΠΚΕ

Ηγεςία ομάδασ (αρχι-τζλοσ) Αφξθςθ βάρουσ

0
ΜΧΕ

ΙΕ

ΑΡΧΗ

4.13

4

ΜΧΕ

ΣΕΛΟ

16
12

0
ΚΕ

ΕξΕ

υναινετικι πολιτικι (αρχι-τζλοσ)
- Αφξθςθ βάρουσ

ΚΕ

11.30

0

0

8

14.30

12
4

ΙΕ

ΕξΕ

ΣΕΛΟ

8

5.29

ΜΧΕ

ΠΚΕ

Διαμεςολάβθςθ (αρχι-τζλοσ) τακερό βάροσ

11.30

8

ΙΕ

ΑΡΧΗ

14.30

ΚΕ

ΜΧΕ

ΣΕΛΟ

16

4

0
ΚΕ

Δθμιουργικι κριτικι (αρχι-τζλοσ) τακερό βάροσ

0

8.29

5

0
ΚΕ

0

14.30
11.30

10

8.29

5

15

ΜΧΕ
ΑΡΧΗ

ΙΕ

ΠΚΕ

ΕξΕ

ΣΕΛΟ

υνεργαςία με ςυναδζλφουσ (αρχιτζλοσ) - Μείωςθ βάρουσ
16
12
8
4
0

6.00
5.29

15.80
12.78
14.30
9.78
11.30
8.29

0
ΚΕ

ΜΧΕ
ΑΡΧΗ

ΙΕ

ΠΚΕ
ΣΕΛΟ

ΕξΕ
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6.3.3.3

Αποτελζςματα 2011 πολυκριτιριασ αυτοαξιολόγθςθσ γενικών ικανοτιτων

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία ηα απνηειέζκαηα ηεο
πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ έηνπο 2011, κε εζηίαζε θπξίσο ζηηο
νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπ έηνπο 2010 θαη 2011, παξά ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα ήηαλ
δηαθνξεηηθά. Σα ζπλνπηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο ηξεηο ηθαλφηεηεο ηεο έξεπλαο
(γξαπηή επηθνηλσλία κε έκθαζε ηελ αληαπφθξηζε ζηηο γξαπηέο αλαθνξέο, πξνθνξηθή
επηθνηλσλία κε έκθαζε ηελ επηθνηλσλία ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ηθαλφηεηα
εξγαζίαο ζε νκάδα κε έκθαζε ηελ αληαπφθξηζε ζε έλα θνηλά πινπνηνχκελν έξγν),
παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 6.16 έσο 6.18. Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ κε
παξακεηξηθνχ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ Wilcoxon παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Η.
Γξαπηή επηθνηλσλία
Πίλαθαο 6.16 Απνηειέζκαηα γξαπηήο επηθνηλσλίαο 2011 (Wilcoxon Test, MUSA θαη %
Γείθηεο Βειηίσζεο)
Απνηειέζκαηα MUSA (Ν=40)
(AFI>92%, ASI>75%)
Wilcoxon
Test

Βάξνο
(αξρή)

SIb
(αξρή)

Βάξνο
(ηέινο)

SIe
(ηέινο)

Ijti

Οξγάλσζε θεηκέλνπ γξαπηήο
αλαθνξάο

-4.437
(0.000)

49%

11%

11.3%

78.2%

608%

Υξήζε βηβιηνγξαθίαο ζε
θείκελα

-4.105
(0.000)

14.3%

21.3%

9.6%

69.4%

226%

χλζεζε & παξνπζίαζε
πιεξνθνξηψλ ζε θείκελα

-4.155
(0.000)

14.3%

73.8%

11.2%

79.5%

8%

Αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ
δηαδίθηπν γηα θείκελα

-2.146
(0.032)

11.2%

80%

56.7%

95.4%

19%

Δπεμεξγαζία θεηκέλσλ κε Ζ/Τ

-3.947
(0.000)

11.2%

64.7%

11.2%

81.8%

26%

Γξαπηή Δπηθνηλσλία

-3.452
(0.001)

87.8%

140.3%

36.5%
γ=2, γi=3, ε=10%F*

Κχξηα παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο 2011 (Πίλαθαο
6.16) είλαη φηη νη θνηηεηέο ζηελ αξρή εμακήλνπ δειψλνπλ αξθεηά αδχλακνη ζηελ
γξαπηή επηθνηλσλία (δείθηεο νιηθήο απηναμηνιφγεζεο: 36.5%) ελψ ζην ηέινο
εμακήλνπ αξθεηά πην ζίγνπξνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (νιηθφο δείθηεο: 87.8%). Απφ ηα
απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο 2011 παξαηεξνχκε αξθεηέο νκνηφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο πνιπθξηηήξηαο απηναμηνιφγεζεο ηνπ έηνπο 2010 παξά ην γεγνλφο
φηη ηα άηνκα δηαθέξνπλ. Οη νκνηφηεηεο εζηηάδνληαη ζηα εμήο:
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ηελ αξρή εμακήλνπ ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην είλαη ε νξγάλσζε ελόο θεηκέλνπ,
φπσο είρε εθηηκεζεί θαη ην έηνο 2010.
εκαληηθή αδπλακία εθθξάδνπλ νη θνηηεηέο ζηελ αξρή εμακήλνπ (ρακειφο
δείθηεο απηναμηνιφγεζεο) ζηελ νξγάλσζε κηαο αλαθνξάο θαη ζηε ρξήζε
βηβιηνγξαθίαο, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο δηαζηάζεηο πνπ εθθξάδνπλ ζρεηηθά
πςειφηεξε απηναμηνιφγεζε γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Οκνίσο αδπλακία είραλ
εθθξάζεη νη θνηηεηέο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο ζηελ αξρή ηνπ
εμακήλνπ ην έηνο 2010 πξηλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πηινηηθφ ηκήκα.
Πεξηζζφηεξν ζίγνπξνη γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο παξνπζηάδνληαη νη θνηηεηέο
ζηελ αξρή εμακήλνπ ζηε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ απφ ην
δηαδίθηπν γηα ρξήζε ζε γξαπηέο αλαθνξέο (δείθηεο 80%) θαη γηα ηε
δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ελόο θεηκέλνπ ζε ππνινγηζηή (64.7%), φπσο είρε
ζπκβεί θαη ην 2010.
Αδχλακνη δειψλνπλ νη θνηηεηέο ζπλνιηθά γηα ηελ ηθαλφηεηα ζηε Γξαπηή
Δπηθνηλσλία ζηελ αξρή εμακήλνπ (ρακειφο νιηθφο δείθηεο απηναμηνιφγεζεο:
36.5%), θαη‟ αλαινγία ηεο εμίζνπ ρακειήο απφδνζεο ην 2010.
Αηζζεηά πςειή βειηίσζε παξνπζηάδεηαη ζην ηέινο εμακήλνπ ζηελ ηθαλφηεηα
νξγάλσζεο ελόο θεηκέλνπ κηαο γξαπηήο αλαθνξάο, φπσο είρε πξνθχςεη θαη ην
2010.
Οκνίσο πςειή βειηίσζε παξνπζηάδεηαη ζην ηέινο εμακήλνπ ζηελ ηθαλφηεηα
ρξήζεο βηβιηνγξαθίαο ζε αλαθνξέο (226%) παξά ην γεγνλφο φηη ε
ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα επηδέρεηαη πεξαηηέξσ βειηίσζε (δείθηεο
απηναμηνιφγεζεο 69.4%). Παξφκνηα ήηαλ ε εηθφλα ην έηνο 2010.
Μηθξφηεξε είλαη ε πνζνζηηαία βειηίσζε ζηα ηξία ηειεπηαία θξηηήξηα ηνπ
Πίλαθα 6.16 ζηα νπνία αλαιχζεθε ε γξαπηή επηθνηλσλία, φπσο αληίζηνηρα
είρε ζπκβεί θαη ην έηνο 2010.

Πξνθνξηθή Δπηθνηλσλία
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο 2011 (Πίλαθαο 6.17) πξνθχπηεη κηα ζεκαληηθή
αδπλακία ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία ζηελ αξρή εμακήλνπ (δείθηεο νιηθήο
απηναμηνιφγεζεο: 23%), παξφιν πνπ ζην ηέινο εμακήλνπ ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ
κηα ζαθή βειηίσζε. Δηδηθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2011 παξνπζηάδνπλ
νκνηφηεηεο κε ηα αληίζηνηρα ηνπ 2010, ζηα παξαθάησ ζεκεία:




ηελ αξρή εμακήλνπ φινη νη δείθηεο απηναμηνιφγεζεο ηφζν ζηηο επηκέξνπο
δηαζηάζεηο φζν θαη νιηθά είλαη εμαηξεηηθά ρακεινί, αλαδεηθλχνληαο κηα ζαθή
αδπλακία ησλ θνηηεηψλ. κνηα ήηαλ ε εηθφλα ην 2010 ζηελ αξρηθή έξεπλα
πξηλ ηελ ζπκκεηνρή ζην πηινηηθφ ηκήκα.
ην ηέινο εμακήλνπ ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην αλαδεηθλχεηαη ε πξνθνξηθή
επηρεηξεκαηνινγία (58.3%), φπσο ζεκαληηθφηεξν ήηαλ θαη ζην ηέινο
εμακήλνπ ηνπ 2010.
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Ζ ηθαλφηεηα παξάζεζεο κηαο νκηιίαο έρεη βειηησζεί ζην ηέινο εμακήλνπ
(δείθηεο %βειηίσζεο: 96%) παξά ηo γεγνλφο φηη ππάξρεη αθφκε πεξηζψξην
βειηίσζεο (δείθηεο απηναμηνιφγεζεο ηέινπο εμακήλνπ: ρακειφο).
Αληίζηνηρε, ήηαλ ε εηθφλα γηα ηελ ηθαλφηεηα νκηιίαο θαη ην έηνο 2010, φπνπ
παξά ηελ βειηίσζε ν δείθηεο ζην ηέινο εμακήλνπ ήηαλ ρακειφο ζε ζχγθξηζε
κε ηηο άιιεο δηαζηάζεηο.
ιεο νη επηκέξνπο ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο αλαιχζεθε ε πξνθνξηθή
επηθνηλσλία βειηηψζεθαλ κεηά ηελ βησκαηηθή εκπεηξία κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο
ζην πηινηηθφ ηκήκα. κνηα ήηαλ ε εηθφλα ην έηνο 2010 κε εμαίξεζε ηελ
ηθαλφηεηα πξνθνξηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο. Σν θαηλφκελν ηεο πςειήο αξρηθήο
απηναμηνιφγεζεο ζηελ πξνθνξηθή επηρεηξεκαηνινγία πνπ είρε πξνθχςεη ην
2010 δελ εκθαλίζηεθε ην 2011.

Πίλαθαο 6.17 Απνηειέζκαηα πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 2011 (Wilcoxon Test, MUSA θαη %
Γείθηεο Βειηίσζεο)
Απνηειέζκαηα MUSA (Ν=40)
(AFI>95%, ASI>87%)
Wilcoxon
Test

Βάξνο
(αξρή)

SIb
(αξρή)

Βάξνο
(ηέινο)

SIe
(ηέινο)

Ijti

Πξνθνξηθή επηρεηξεκαηνινγία γηα
κηα άπνςε ζηελ ηάμε

-3.570
(0.000)

58.9%

13.4%

58.3%

95.3%

614%

Γηαηχπσζε εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ

-3.297
(0.001)

11.6%

37%

10.8%

73.8%

99%

πκκεηνρή ζε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε

-3.748
(0.000)

9.8%

39.6%

10.8%

73.8%

86%

Οκηιία ζηελ ηάμε

-3.436
(0.001)

9.8%

33%

9.4%

64.6%

96%

Πξνεηνηκαζία πξνθνξηθήο
παξνπζίαζεο κε ππνινγηζηή

-4.322
(0.000)

9.8%

31%

10.8%

74.7%

141%

Πξνθνξηθή Δπηθνηλσλία

-3.440
(0.001)

86.8%

277.7%

23%
γ=2, γi=3, ε=10%F*

μεμεμε

Δξγαζία ζε Οκάδα
Οη νκνηφηεηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο 2011 (Πίλαθαο 6.18) ζε ζχγθξηζε κε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ 2010 εζηηάδνληαη ζηα παξαθάησ:


Πην ζίγνπξνη αηζζάλνληαη νη θνηηεηέο ζηελ αξρή εμακήλνπ γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα (δείθηεο νιηθήο απηναμηνιφγεζεο: 58.9%) ζε
ζχγθξηζε κε ηελ απφδνζή ηνπο ζηηο ηθαλφηεηεο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο
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επηθνηλσλίαο ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν, φπσο αθξηβψο είρε ζπκβεί θαη ην έηνο
2010. Γειαδή, παξά ην ππαξθηφ πεξηζψξην βειηίσζεο ζηελ ηθαλφηεηα
εξγαζίαο ζε νκάδα, εληνχηνηο νη θνηηεηέο αηζζάλνληαη φηη ηα θαηαθέξλνπλ
θαιχηεξα απφ φηη ζηελ γξαπηή θαη πξνθνξηθή επηθνηλσλία.
Ζ ρακειφηεξε νιηθή πνζνζηηαία βειηίσζε ζεκεηψζεθε ζηελ ηθαλφηεηα
εξγαζίαο ζε νκάδα (36.3%) ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε βειηίσζε ζηηο
ηθαλφηεηεο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο είρε πξνθχςεη θαη ην
έηνο 2010.
Βειηίσζε πξνέθπςε ζην ηέινο εμακήλνπ ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο
αλαιχζεθε ε ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδα, φπσο είρε ζπκβεί θαη ην 2010.

Πίλαθαο 6.18 Απνηειέζκαηα εξγαζίαο ζε νκάδα 2011 (Wilcoxon Test, MUSA θαη % Γείθηεο
Βειηίσζεο)
Απνηειέζκαηα MUSA (Ν=40)
(AFI>93%, ASI> 84%)
Wilcoxon
Test

Βάξνο
(αξρή)

SIb
(αξρή)

Βάξνο
(ηέινο)

SIe
(ηέινο)

Ijti

Οξγάλσζε & ζρεδίαζε
δξαζηεξηνηήησλ κε ζπλαδέιθνπο

-2.789
(0.005)

14.3%

57.4%

14.3%

76.3%

32.9%

πλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο γηα
νινθιήξσζε έξγνπ

-3.330
(0.001)

13.6%

60%

14.3%

76.8%

28%

εβαζκφο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ
κειψλ νκάδαο

-2.517
(0.012)

13.6%

66.9%

14.3%

78.9%

17.9%

πλαηλεηηθή πνιηηηθή πξνο ράξηλ
ηεο νκαδηθφηεηαο

-3.746
(0.000)

14.3%

47.4%

14.3%

76.8%

62.1%

Γεκηνπξγηθή θξηηηθή ζηα κέιε
νκάδαο

-3.541
(0.000)

14.3%

45.7%

14.3%

72.3%

58.3%

Ζγεζία νκάδαο

-1.967
(0.049)

15.6%

67.8%

14.3%

71.2%

5%

Γηακεζνιάβεζε γηα επίιπζε
δηαθνξψλ ζηα κέιε νκάδαο

-2.396
(0.017)

14.3%

51.8%

14.3%

73.7%

42.3%

Δξγαζία ζε νκάδα

-2.757
(0.006)

80.3%

36.3%

58.9%
γ=3, γi=3, ε=10%F*

6.3.3.4

Χαρακτθριςμόσ ςυμβολισ μακιματοσ ςε πρόγραμμα ενίςχυςθσ ικανοτιτων

Πξνθεηκέλνπ λα δείμνκε ηε ζπκβνιή καζεκάησλ πνπ κεηέρνπλ ζε έλα πξφγξακκα
ελίζρπζεο ηθαλνηήησλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηνκε δεδνκέλα απφ δχν ηνπιάρηζηνλ
καζήκαηα έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο t, ην νπνίν ζηελ παξνχζα θάζε δελ είλαη εθηθηφ.
Με γλψκνλα ινηπφλ φηη αληίζηνηρα δεδνκέλα δελ ππάξρνπλ, θαηά παξέθθιηζε
ζεσξνχκε σο δηαθνξεηηθφ κάζεκα ην πηινηηθφ ηκήκα ηνπ έηνπο 2010 (α‟ πεξίπησζε)
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θαη σο δηαθνξεηηθφ κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ ην
πηινηηθφ ηκήκα ηνπ έηνπο 2011 (β‟ πεξίπησζε). Δθαξκφδνληαο ηνλ καζεκαηηθφ ηχπν
(6.11), ζε επίπεδν ηθαλνηήησλ (νιηθά) πξνθχπηνπλ ηα θαηψθιηα ρακειφ θαη πςειφ
θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζπκβνιή ραξαθηεξίδεηαη αλάινγα (βι. απνηειέζκαηα Πίλαθαο
6.19).
Γειαδή, ε ζπκβνιή ηεο α‟ πεξίπησζεο καζήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη σο εμήο: γξαπηή
επηθνηλσλία – νπζηαζηηθή ζπκβνιή, πξνθνξηθή επηθνηλσλία – ρακειή ζπκβνιή,
εξγαζία ζε νκάδα – κέηξηα ζπκβνιή. Αληίζηνηρα, ε ζπκβνιή ηεο β΄ πεξίπησζεο
καζήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη σο εμήο: γξαπηή επηθνηλσλία – νπζηαζηηθή ζπκβνιή,
πξνθνξηθή επηθνηλσλία – νπζηαζηηθή ζπκβνιή θαη εξγαζία ζε νκάδα – νπζηαζηηθή
ζπκβνιή.
Πίλαθαο 6.19 Υαξαθηεξηζκφο ζπκβνιήο δχν καζεκάησλ
Γξαπηή Δπηθνηλσλία

Πξνθνξηθή Δπηθνηλσλία

Δξγαζία ζε Οκάδα

Μαζήκαηα

Γείθηεο
Οιηθήο
%βειηίσζεο

Υαξαθηεξηζκφο
ζπκβνιήο

Γείθηεο
Οιηθήο
%βειηίσζεο

Υαξαθηεξηζκφο
ζπκβνιήο

Γείθηεο
Οιηθήο
%βειηίσζεο

Υαξαθηεξηζκφο
ζπκβνιήο

Α‟
πεξίπησζε
(2010)

110.4

Οπζηαζηηθή

52.1

Φακειή

18.4

Μέηξηα

Β‟
πεξίπησζε
(2011)

140.3

Οπζηαζηηθή

277.7

Οπζηαζηηθή

36.3

Οπζηαζηηθή

Υακειφ
θαηψθιη

14.95

112.8

8.95

77.63

195.25

22.63

Τςειφ
θαηψθιη

6.3.4

Δκπεηξίεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε γεληθψλ ηθαλνηήησλ

ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, δειαδή θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ
εξσηεκαηνινγίνπ απηναμηνιφγεζεο, δεηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππψζνπλ ηε
γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ηηο πεγέο πνπ ζεσξνχλ φηη ηνπο έρνπλ βνεζήζεη ζηελ
αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ εμεηάδεη ε έξεπλα. Χο πεγέο απφθηεζεο
εκπεηξηψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο γεληθέο ηθαλφηεηεο, πεξηειήθζεζαλ νη εμήο: ην
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, άιιν κάζεκα, ε εξγαζηαθή εκπεηξία (γηα φζνπο έρνπλ είηε κηα
εκπεηξία κεξηθήο απαζρφιεζεο ή έρνπλ απαζρνιεζεί θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε), ή
νηηδήπνηε άιιν κε δπλαηφηεηα ππφδεημεο. Οη πεγέο απηέο πεξηειήθζεζαλ δηφηη νη
ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ αλαπηχζζνληαη ζε έλα πιήζνο απφ πεξηβάιινληα, φπσο ην
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πεξηβάιινλ θνίηεζεο, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ην θηιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ, κέζσ ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθέο δξάζεηο, θιπ.
Οη εξσηήζεηο απηέο πεξηειήθζεζαλ δηεξεπλεηηθά θαη κφλν, δηφηη κηα πιήξεο έξεπλα
γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα απαηηεί κηα αλαιπηηθφηεξε πξνζέγγηζε. Χζηφζν, κηα
ηέηνηα πεξίπησζε ζηελ παξνχζα θάζε δελ είλαη εθηθηή δεδνκέλνπ ηνπ θφξηνπ ησλ
θνηηεηψλ, αθελφο απφ ην ζπγθεθξηκέλν δηπιφ εξσηεκαηνιφγην θαη αθεηέξνπ απφ ην
εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξά ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο
απφ ην πηινηηθφ κάζεκα (βι. Κεθάιαην 8).
Γεληθφηεξα, νη απαληήζεηο αθνξνχλ κηα θιίκαθα, ηνπ ηχπνπ: ζπκθσλψ απφιπηα,
ζπκθσλψ, νχηε ζπκθσλψ – νχηε δηαθσλψ, δηαθσλψ, δηαθσλψ απφιπηα. Γηα ηελ
παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, νη απαληήζεηο ζηελ θιίκαθα ζπκθσλψ απφιπηα θαη
ζπκθσλψ, ελνπνηήζεθαλ σο κηα δηεπξπκέλε ζπκθσλία.
χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο 49 άηνκα απφ ηα 81 πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη θαη ηα δχν
εξσηεκαηνιφγηα απηναμηνιφγεζεο ην έηνο 2010 θαη 2011, απάληεζαλ φζνλ αθνξά ην
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα (πνζνζηφ 60%). Αληίζηνηρα, 24 απφ ηνπο 81 απάληεζαλ ζε φηη
αθνξά ην άιιν κάζεκα (πνζνζηφ 30%) θαη φζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία
απάληεζαλ 34 άηνκα απφ ηα 81 (πνζνζηφ 42%).
Αμηα ιφγνπ παξά ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απαληήζεσλ είλαη ηα εμήο:
(α) Απφ ηνπο 24 πνπ ζπκπιήξσζαλ άιιν κάζεκα νη 16 δηαρψξηζαλ ηα καζήκαηα ελψ
νη ππφινηπνη 8 δελ ηα δηαρψξηζαλ. Απφ απηνχο νη 10 ππέδεημαλ εξγαζηεξηαθφ κάζεκα
σο απηφ πνπ ηνπο βνήζεζε λα εληζρχζνπλ ηηο γεληθέο ηνπο ηθαλφηεηεο.
(β) Οξηζκέλα άηνκα ππέδεημαλ σο άιιεο πεγέο ελίζρπζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ηθαλνηήησλ ηνπο ρσξίο λα εμεηδηθεχνπλ, ηα εμήο:




Σηο πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο ζην πηινηηθφ ηκήκα.
Σε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο ηνπο ζην πηινηηθφ ηκήκα θαη ζε άιια
καζήκαηα.
Γχν ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, εθ ησλ νπνίσλ ζηε
κηα πεξίπησζε θαηνλνκάδνπλ ην φλνκα ηνπ δηδάζθνληα θαη ζηε δεχηεξε ηελ
νλνκαζία ηνπ καζήκαηνο.
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Σι εκτιμάσ ότι ςε ζχει βοθκιςει;
57%
58%
62%

Εργαςία ςε ομάδα
35%
42%

Προφορικόσ λόγοσ

εργαςιακι εμπειρία

53%
52%

Γραπτόσ λόγοσ
0%

20%

40%

άλλο μάκθμα

54%

60%

το μάκθμα
69%
80%

ρήκα 6.38 Πνζνζηά δηεπξπκέλεο ζπκθσλίαο

Δηζη, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 6.38, νη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ (δηεπξπκέλε
ζπκθσλία) φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πηινηηθφ ηκήκα ηνπο βνήζεζε πεξηζζφηεξν
ζπγθξηηηθά ηφζν κε άιια καζήκαηα φζν θαη ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία πνπ είραλ θαη
ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο γεληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ εμεηάζζεθαλ.
Με ηελ επηθχιαμε φηη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα απαηηεί πεξαηηέξσ έξεπλα, ε έλδεημε
απηή ππνδεηθλχεη σο πεγέο ελίζρπζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ
αθελφο ην πηινηηθφ κάζεκα θαη αθεηέξνπ ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη ηνπο δχν άιινπο
παξάγνληεο.

6.4

πκπεξάζκαηα

Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ έδεημαλ φηη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζην
πηινηηθφ ηκήκα, βειηίσζαλ αθελφο ηελ επίδνζή ηνπο ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο
(3 έηε εθαξκνγήο) θαη αθεηέξνπ βειηίσζαλ ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ ηελ
απφδνζή ηνπο ζηηο ηθαλφηεηεο γξαπηήο - πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη εξγαζίαο ζε
νκάδα (2 έηε εθαξκνγήο). Ζ βειηίσζε ηεο επίδνζεο, αλ θαη ήηαλ αλακελφκελε, ζην
βαζκφ πνπ πιήζνο εξεπλεηψλ απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ δείμεη ηα ζεηηθά
απνηειέζκαηα ησλ θνηηεην-θεληξηθψλ πξαθηηθψλ, έπξεπε λα επηβεβαησζεί. Δπηπιένλ,
ε πηινηηθή εθαξκνγή έδεημε ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο ησλ θνηηεηψλ, θπξίσο ζηε
γξαπηή θαη πξνθνξηθή επηθνηλσλία, θαη ηα κηθξά ή κεγαιχηεξα νθέιε πνπ
απνθηήζεθαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα.
Ζ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε κέζσ ησλ ππνρξεσηηθψλ κέηξσλ απνηίκεζεο αθελφο ηεο
κάζεζεο θαη αθεηέξνπ ηεο απφδνζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ, αλ θαη αληιεί πνιιά
ζηνηρεία απφ ππάξρνπζεο έξεπλεο, κεζφδνπο θαη ζεσξίεο, εληνχηνηο πεξηιακβάλεη
θαηλνηνκίεο. Δθαξκφζηεθε ζε έλα παξαδνζηαθά νξγαλσκέλν παλεπηζηεκηαθφ
ίδξπκα, παξφιν πνπ αληίζηνηρεο ελέξγεηεο βαζίδνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ κε
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πξνθαζνξηζκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη απνηειέζκαηα, ζπλήζσο κε ππνζηήξημε
ησλ δηδαζθφλησλ απφ εηδηθέο ππεξεζίεο εθηφο θαη εληφο ηδξχκαηνο (πρ ππνζηήξημε
απφ εηδηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο) θαζψο θαη ζρεηηθφ πιηθφ (γξαπηέο νδεγίεο). ‟ απηφ
ην πιαίζην νη ηξεηο ηθαλφηεηεο πνπ εληάρζεθαλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ πηινηηθνχ
ηκήκαηνο (γξαπηή - πξνθνξηθή επηθνηλσλία θαη εξγαζία ζε νκάδα), επηιέρζεθαλ κε
γλψκνλα κηα πξνθαηαξθηηθή δηαδηθαζία (πιαίζην ηεθκεξίσζεο). Δπηπιένλ, ε
επαλαζρεδίαζε ηνπ καζήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην πηινηηθφ ηκήκα, καο
ππνρξέσζε λα δηαηεξήζνκε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηνπ, θη έηζη έηξεμαλ παξάιιεια
ηα ηξία έηε θαη νη δχν κνξθέο ηνπ καζήκαηνο (παξαδνζηαθή – πηινηηθή). Απηφ καο
παξείρε ηε δπλαηφηεηα ζπγθξίζεσλ ζηηο δχν νκάδεο θνηηεηψλ, κειέηεο θαη ειέγρνπ.
Χζηφζν, κηα ζχγθξηζε ησλ επηηεπγκάησλ ζα ήηαλ εθηθηή ζην βαζκφ πνπ κηα ζπλαθήο
πξνζπάζεηα είρε απνηππσζεί ζηε βηβιηνγξαθία, δεδνκέλεο ηεο κνλαδηθφηεηαο θάζε
καζήκαηνο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπγθξηλφκελα καζήκαηα είλαη ηνπ
ηδίνπ αληηθεηκέλνπ.
Ζ πνιπθξηηήξηα κέζνδνο MUSA, έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιήζνο εθαξκνγψλ γηα
ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ απφ πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Χζηφζν, ε
απηναμηνιφγεζε ηθαλνηήησλ αληηκεησπίδεηαη σο κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ην
επίπεδν ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηεη ν εξσηψκελνο. Ζ εθαξκνγή πξηλ ηελ ζπκκεηνρή
ζην πηινηηθφ ηκήκα απνηηκά ην αξρηθφ επίπεδν ηθαλνηήησλ ελψ ε εθαξκνγή κεηά ηελ
ζπκκεηνρή ζην πηινηηθφ ηκήκα, ζην νπνίν έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ελέξγεηεο
εμάζθεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ, απνηηκά ην κεηά-επίπεδν κηαο βησκαηηθήο
εκπεηξίαο ηνπ θνηηεηή, ην νπνίν νκνηάδεη κε ηελ ζπλήζε εθαξκνγή εξεπλψλ
ηθαλνπνίεζεο πνπ κεηξνχλ ηελ κεηα-αγνξαζηηθή εκπεηξία. Ζ δηπιή εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ πξηλ κηα βησκαηηθή εκπεηξία (ή γεληθφηεξα κηα ζεξαπεία) θαη κεηά απφ απηή,
απνηειεί κηα πξσηφηππε πξνζέγγηζε γηα ηελ απνηίκεζε ηεο αληίιεςεο ησλ ηδίσλ
αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο (ή ηνπ κέζνπ) γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.
Μηα πξσηνηππία ηεο πξνζέγγηζεο είλαη επίζεο ε πνιπθξηηήξηα κνληεινπνίεζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη ε εθαξκνγή πνιπθξηηήξησλ κεζφδσλ αλάιπζεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο
ζηαηηζηηθέο ηερληθέο πνπ ζρεδφλ πάληα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έξεπλεο απνηίκεζεο ηνπ
επηπέδνπ ηθαλνηήησλ απφ εξεπλεηέο θαη θνξείο ηνπ ρψξνπ ηεο εθπαίδεπζεο. Χο
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε κεγαιχηεξε έξεπλα δηεζλψο απνηίκεζεο
ηθαλνηήησλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη εηεζίσο ζε απνθνίηνπο ζηελ Απζηξαιία,
γλσζηή σο Graduate Course Experience (GCE, 2009), ε νπνία έρεη παξνπζηαζηεί ζην
3ν Κεθάιαην, ζηελ παξάγξαθν 3.1.3.
Δπηπιένλ, κηα πξσηνηππία ηεο κεζνδνινγίαο είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο πνιπθξηηήξηαο
κεζφδνπ MUSA θαη ηεο κε παξακεηξηθήο ζηαηηζηηθήο. Χο γλσζηφλ ε πνιπθξηηήξηα
κέζνδνο, σο κηα πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ηηο αξρέο ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ,
θαη ε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή έρνπλ δηαθνξεηηθή ινγηθή. Χζηφζν, ε κέζνδνο MUSA
θαη ε κε παξακεηξηθή ζηαηηζηηθή εθαξκφδνληαη κε ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν. Ο
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έιεγρνο Wilcoxon κπνξεί λα εκθαλίζεη δπλεηηθέο κεηαηνπίζεηο κεηαμχ αξρήο ηέινπο εμακήλνπ θαη λα εθηηκήζεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο κεδεληθήο
ππφζεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε κέζνδνο MUSA εθηηκά ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο
(εδψ απηναμηνιφγεζεο), εθαξκφδνληαο ειέγρνπο επζηάζεηαο ηεο ιχζεο θαη
πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ε
πνιπθξηηήξηα κεζνδνινγία κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε
ηεο απφδνζεο ηθαλνηήησλ θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπο, θαη λα ζπκπιεξψζεη
απνηειεζκαηηθά ηηο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο πνπ ήδε εθαξκφδνληαη ζε αληίζηνηρεο
έξεπλεο. Δπνκέλσο, ν ζπλδπαζκφο ηεο βειηηζηνπνίεζεο θαη ηεο επαγσγηθήο
ζηαηηζηηθήο, απνηειεί αθφκε κία λέα πξνηεηλφκελε πηπρή.
Δπηπιένλ, ε δηπιή εθαξκνγή ηεο πνιπθξηηήξηαο κεζφδνπ (πξηλ ηελ απφθηεζε ηεο
εκπεηξίαο θαη κεηά απφ απηήλ), καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα, αμηνπνηψληαο ηα
απνηειέζκαηα ηεο MUSA, λα πξνηείλνκε λένπο δείθηεο πνπ δίδνπλ πιεξνθφξεζε
ηφζν ζε επίπεδν καζήκαηνο φζν θαη ζε επίπεδν καζεκάησλ (δείθηεο πνζνζηηαίαο
βειηίσζεο ηθαλνηήησλ ζε επίπεδν καζήκαηνο, δείθηεο κεηαβνιήο ζεκαληηθφηεηαο
ηθαλνηήησλ κεηά ηελ απφθηεζε κηαο βησκαηηθήο εκπεηξίαο, δείθηεο ζπκβνιήο
καζήκαηνο ζηε βειηίσζε ηθαλνηήησλ), γηα εθείλα ηα καζήκαηα πνπ κεηέρνπλ ζε έλα
πξφγξακκα ελίζρπζεο ηθαλνηήησλ ελφο παλεπηζηεκίνπ. Ζ αμηνπνίεζε ηεο
κεζνδνινγίαο ζηα καζήκαηα ελίζρπζεο ηθαλνηήησλ ελφο παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο
καο επηηξέπεη κε έλα επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν ηξφπν λα εθηηκήζνκε ηε ζπκβνιή
ησλ καζεκάησλ, απνθεχγνληαο θξίζεηο αηφκσλ ή επηηξνπψλ γηα ην ίδην ζέκα ή αθφκε
θαη επηθνπξηθά πξνο ηηο θξίζεηο απηέο. πρλά ε αλάγθε απηή ππάξρεη ζε
παλεπηζηήκηα πνπ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο πηζηνπνηνχληαη απφ εμσηεξηθνχο θνξείο. Ζ
απφδεημε ηεο ζπκβνιήο ησλ καζεκάησλ ζηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο απνηειεί
δήηεκα επηηφπησλ ειέγρσλ, ζπδεηήζεσλ, δηαπξαγκαηεχζεσλ, θιπ ησλ θνξέσλ
πηζηνπνίεζεο κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο ππεπζχλνπο εθπαίδεπζεο θαη αληίζηνηρεο
πξνζπάζεηαο ησλ δηδαζθφλησλ λα απνδείμνπλ φηη ηα καζήκαηά ηνπο ππαθνχνπλ
ζηνπο ζηφρνπο απηνχο. Με ηελ έλλνηα απηή, ε δπλαηφηεηα πνζνηηθήο απνηίκεζεο ηεο
ζπκβνιήο ελφο καζήκαηνο, κέζσ ηεο άπνςεο πνπ εθθξάδνπλ νη ίδηνη νη
εθπαηδεπφκελνη, εληζρχεη ηελ ηεθκεξίσζε.
Πεξαηηέξσ, ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο αλέδεημε ηελ πνιχ ρακειή απφδνζε
(αδπλακία) ησλ θνηηεηψλ ζηε γξαπηή θαη πξνθνξηθή επηθνηλσλία. Αληηζέησο, ε
απφδνζε ζηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδα ήηαλ πςειφηεξε. Βεβαίσο, ηα
απνηειέζκαηα απηά αλαδεηθλχνπλ ηηο αδπλακίεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηηεηψλ πνπ
κεηείραλ ζην πηινηηθφ ηκήκα θαη δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ. Χζηφζν, ε
πνιπθξηηήξηα πξνζέγγηζε ζε θάζε πεξίπησζε εθαξκνγήο παξέρεη κηα ζεηξά ρξήζηκσλ
απνηειεζκάησλ, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηδηθφηεξε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο
ηνπ δηδάζθνληα, εξκελεχνπλ ηηο αηηίεο ηεο βειηίσζεο ή κε βειηίσζεο ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ.
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Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιπθξηηήξηαο κεζνδνινγίαο απηναμηνιφγεζεο ην έηνο 2010
έδεημαλ φηη πξνέθπςε πςειφηεξε ζπλνιηθή πνζνζηηαία βειηίσζε ζηε γξαπηή
επηθνηλσλία (110.4%), αθνινπζνχκελε απφ ηελ αληίζηνηρε πνζνζηηαία βειηίσζε
ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία (52.1%) θαη ηειεπηαία ηε βειηίσζε ζηελ εξγαζία ζε
νκάδα (18.4%). Ζ εηθφλα γηα ην 2011 είλαη ιίγν δηαθνξεηηθή θαη αληαλαθιά ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηείραλ, δεδνκέλνπ φηη ε κέζνδνο πνπ αθνινχζεζε
ε εξεπλήηξηα-ζπληνλίζηξηα ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο ήηαλ ε ίδηα. Γειαδή, κεγαιχηεξε
πνζνζηηαία βειηίσζε πξνέθπςε ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία, κεηά ζηελ γξαπηή θαη
ηέινο ζηελ εξγαζία ζε νκάδα. Χζηφζν, ππάξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην βειηίσζεο γηα
ηελ γξαπηή θαη πξνθνξηθή επηθνηλσλία θαη κηθξφηεξν γηα ηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε
νκάδα θαη ηα δχν έηε εθαξκνγήο ηεο πνιπθξηηήξηαο κεζνδνινγίαο απηναμηνιφγεζεο.
Γειαδή, παξά ην γεγνλφο φηη θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα κέζσ ηνπ πηινηηθνχ
ηκήκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε θαη ησλ ηξησλ ηθαλνηήησλ, κεγαιχηεξν πεξηζψξην
βειηίσζεο παξαηεξήζεθε ζηηο δχν απφ απηέο, ηελ γξαπηή θαη πξνθνξηθή
επηθνηλσλία, ή νη αδπλακίεο ησλ θνηηεηψλ ζε απηέο είλαη πςειφηεξεο.
Αλαθνξηθά κε ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο αλαιχζεθε ε γξαπηή επηθνηλσλία,
πςεινί δείθηεο απηναμηνιφγεζεο παξαηεξνχληαη ζην ηέινο εμακήλνπ ηνπ 2010, σο
εμήο: νξγάλσζε θεηκέλνπ κηαο αλαθνξάο (κε ζεακαηηθά απνηειέζκαηα βειηίσζεο),
αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ δηαδίθηπν γηα ρξήζε ζε γξαπηέο αλαθνξέο θαη
επεμεξγαζία θεηκέλνπ ζε ππνινγηζηή, αλαδεηθλχνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο
πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβιήζεθε. Αληηζέησο, ρακεινί δείθηεο απηναμηνιφγεζεο
παξαηεξνχληαη, σο εμήο: αμηνπνίεζε βηβιηνγξαθίαο ζε αλαθνξέο (θαη ηα δχν έηε:
2010 θαη 2011), ζχλζεζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ ζε αλαθνξέο, παξά ηελ
βειηίσζε πνπ ζεκεηψζεθε. εκεηψλεηαη, φηη ε αδπλακία αμηνπνίεζεο θαη ρξήζεο ηεο
βηβιηνγξαθίαο έρεη επηζεκαλζεί θαη ζε άιιεο εξγαζίεο. ε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα
ηνπ έηνπο 2011 ε κφλε δηαθνξνπνίεζε απφ ηα παξαπάλσ είλαη ν πςειφο δείθηεο
απηναμηνιφγεζεο ζην ηέινο εμακήλνπ θαη ζηελ ηθαλφηεηα ζχλζεζεο θαη
παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ ζε γξαπηέο αλαθνξέο. Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ, ε
πξνζπάζεηα ηεο εξεπλήηξηαο - ζπληνλίζηξηαο ζα πξέπεη λα εληαζεί θπξίσο ζηελ
αμηνπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηνλ επφκελν ρξφλν εθαξκνγήο.
ρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο αλαιχζεθε ε ηθαλφηεηα πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο, ζεκεηψζεθε βειηίσζε ην έηνο 2010
παληνχ πιελ ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, ε νπνία αηηηνινγείηαη απφ ηε ζεκαληηθή
κεηαβνιή ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηεο (ή ζηελ ππεξ-αηζηφδνμε άπνςε γηα ην αξρηθφ
επίπεδν ηθαλνηήησλ). Φαίλεηαη φηη ε αλαδήηεζε πξνθνξηθήο ηεθκεξίσζεο ηεο
άπνςεο ησλ θνηηεηψλ πνπ δηαηχπσλαλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αλαζθεχαζε ηελ
αξρηθή άπνςε πνπ είραλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα. Σν κάζεκα κέζσ ηνπ
πηινηηθνχ ηκήκαηνο ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε πςεινχ δείθηε
απηναμηνιφγεζεο ζηελ ηθαλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. Αλαθνξηθά
κε ηελ ηθαλφηεηα „νκηιία ζηελ ηάμε‟ ηφζν ην 2010 φζν θαη ην 2011, παξά ην γεγνλφο
ησλ πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ-νκηιηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, απνηειεί κηα
234

Κεθάιαην 6
Τπνρξεσηηθά κέηξα αμηνιφγεζεο: κέηξεζε ηεο επίδνζεο θαη πνιπθξηηήξηα
απηναμηνιφγεζε γεληθψλ ηθαλνηήησλ

αδπλακία πνπ ίζσο ζρεηίδεηαη κε κηα γεληθφηεξε αλζξψπηλε αλαζθάιεηα, ε νπνία
φκσο ρξεηάδεηαη επί πιένλ πξνζνρή. Αληίζηνηρα, ην έηνο 2011 ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο
ζην ηέινο εμακήλνπ παξνπζηάζηεθε βειηίσζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθνξηθήο
επηρεηξεκαηνινγίαο, φπνπ δελ παξνπζηάζηεθε ην ίδην θαηλφκελν φπσο ην 2010,
δειαδή ηεο ζεκαληηθήο αιιαγήο ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηεο. Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ
ε πξνζπάζεηα ηεο εξεπλήηξηαο - ζπληνλίζηξηαο πξέπεη λα επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν
ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο νκηιίαο ηνλ επφκελν ρξφλν εθαξκνγήο.
ζνλ αθνξά ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο αλαιχζεθε ε ηθαλφηεηα εξγαζίαο
ζε νκάδα, ζεηηθή κεηαβνιή πξνέθπςε παληνχ ην έηνο 2010, αλ θαη ε ηθαλφηεηα
εγεζίαο παξνπζίαζε ην ρακειφηεξν δείθηε απηναμηνιφγεζεο, επηβεβαηψλνληαο έηζη
ηα απνηειέζκαηα θαη άιισλ εξεπλψλ. εκεηψλεηαη, φηη ε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο
εγεζίαο απνηειεί ζπρλά ην αληηθείκελν πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο εξγαδνκέλσλ
θαη ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ. Χζηφζν, νη βειηηψζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ
ηθαλφηεηα ζεβαζκνχ κηαο δηαθνξεηηθήο άπνςεο θαη ζηελ ηθαλφηεηα δηακεζνιάβεζεο
γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (έηνο 2010). Αληίζηνηρα,
ην έηνο 2011 βειηίσζε ζεκεηψζεθε ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο. Δπίζεο, νκνίσο ν δείθηεο
απηναμηνιφγεζεο ηέινπο εμακήλνπ γηα ηελ ηθαλφηεηα εγεζίαο είλαη ν πην ρακειφο,
φπσο θαη ην 2010. πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, αλ θαη ην πεξηζψξην βειηίσζεο ζηε
ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα θαη ηα δχν έηε εθαξκνγήο (2010 θαη 2011) είλαη ζρεηηθά
κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν γηα ηηο ηθαλφηεηεο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο, εληνχηνηο ππάξρεη πεξηζψξην βειηίσζεο. Πεξηζζφηεξε πξνζνρή πξέπεη
λα απνδνζεί ζηελ ηθαλφηεηα εγεζίαο.
πλνιηθά, νη δπζθνιίεο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο πεξηιακβάλνπλ: (α) ηελ αξρηθή
επέλδπζε ζε ρξφλν (έλα έηνο πξνεηνηκαζίαο), (β) ηελ πξνζπάζεηα θαη παηδαγσγηθή
επάξθεηα εθ κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα (ή ηεο ζπληνλίζηξηαο ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο ζε
απηή ηελ πεξίπησζε), (γ) ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ εθαξκνγή κηαο πιήξνπο θνηηεηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, (δ) ηνλ κηθξφ αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ
κεηείραλ ζηα πηινηηθά ηκήκαηα φηαλ εθαξκφδνληαη ηερληθέο ελεξγεηηθήο κάζεζεο θαη
(ε) ηελ ρακειφηεξε ξνή ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο ζην πηινηηθφ ηκήκα ζε ζχγθξηζε κε
ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ησλ δηαιέμεσλ. Δπηπιένλ, γηα ηερληθνχο ιφγνπο ε κέζνδνο
MUSA ρξεηάδεηαη έλα αξηζκφ εξσηεκαηνινγίσλ, ν νπνίνο ζπλδπάδεηαη κε ηνλ αξηζκφ
θξηηεξίσλ θαη πνηνηηθψλ θιηκάθσλ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ν κηθξφο αξηζκφο θνηηεηψλ
αλά ηκήκα πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα κηα απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή κηαο θνηηεηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο κπνξεί λα είλαη κεηνλέθηεκα. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ην πιήζνο ησλ
θνηηεηψλ πνπ πξνδηαγξάθεη κηα κηθξνχ κεγέζνπο έξεπλα απηναμηνιφγεζεο πξέπεη λα
ζπλεθηηκάηαη γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
6.5

χλνςε

ηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο αλαθεξζήθακε ζηα ππνρξεσηηθά κέηξα απνηίκεζεο πνπ
πξνηείλνληαη γηα ηε κάζεζε θαη ηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο. Ζ πξνζπάζεηα πινπνηήζεθε
κέζσ κειέηεο ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο απφδνζεο ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ πνπ
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κεηείραλ ζε πηινηηθφ ηκήκα ηα ηξία έηε εθαξκνγήο 2009-2011. Γηα ηε ζχγθξηζε ηεο
επίδνζεο, κειεηήζεθαλ νη βαζκνινγίεο αθελφο ησλ θνηηεηψλ ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο
θαη αθεηέξνπ ησλ κε ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ. Γηαπηζηψζεθε φηη νη επηδφζεηο είλαη
πςειφηεξεο ζην πηινηηθφ ηκήκα θαη ηα ηξία έηε εθαξκνγήο κε Μέγεζνο Δπίδξαζεο
ηνπ λένπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο απφ κέηξην (0.48) έσο κεγάιν (0.89). Χζηφζν, ε
πξνζπάζεηα ζην πηινηηθφ ηκήκα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ επηπιένλ καζεζηαθφ ζηφρν,
αλάπηπμεο-ελίζρπζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο γξαπηήο θαη
πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο εξγαζίαο ζε νκάδα. Γείμακε φηη ε
πνιπθξηηήξηα θχζε ηεο απηναμηνιφγεζεο ηθαλνηήησλ, κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί
κέζσ ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο θαη λα αληηκεησπηζζεί κέζσ ηεο πξνηεηλφκελεο
κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο. Δπηπιένλ, δείμακε φηη φιεο ζρεδφλ νη δηαζηάζεηο πνπ
κειεηήζεθαλ παξνπζίαζαλ βειηίσζε αλ θαη ην πεξηζψξην πεξαηηέξσ βειηίσζεο είλαη
κεγάιν. Ζ ελίζρπζε ηθαλνηήησλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ελφο καζήκαηνο, ην νπνίν
πηνζεηεί κηα δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή πξνζέγγηζε ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ
θνηηεηψλ. Ο δε ρεηξηζκφο ηνπ δεηήκαηνο ηεο απηναμηνιφγεζεο σο έλα πνιπθξηηήξην
δήηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ζηαηηζηηθέο ηερληθέο, παξέρεη ηελ επρέξεηα αλάδεημεο ησλ
δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ησλ θνηηεηψλ, ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ
ηθαλνηήησλ γηα ηνπο θνηηεηέο, ηελ αλάδεημε ηεο πνζνζηηαίαο βειηίσζεο αλά
δηάζηαζε θαη ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηάο ηεο ελψ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ
πξνηεηλφκελσλ δεηθηψλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απνηίκεζεο ηεο πξνζπάζεηαο ζε
επίπεδν καζήκαηνο θαη δηα κέζσ καζεκάησλ κε θνηλνχο ζηφρνπο.
Ζ πξσηνηππία ηεο πξφηαζήο καο δελ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ελφο καζήκαηνο σο
νρήκαηνο γηα ηε βειηίσζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ή ζηελ αμηνπνίεζε ηεο MUSA, ε
νπνία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα πιήζνο εξεπλψλ κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο. Ζ
πξσηνηππία θπξίσο εζηηάδεηαη ζηε ρξήζε ησλ πνιπθξηηήξησλ ηερληθψλ ζηε κέηξεζε
ηνπ επηπέδνπ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, σο κηα απηναμηνινγηθή πξνζέγγηζε φπνπ
εξεπλάηαη ε άπνςε ησλ ηδίσλ αηφκσλ ηφζν ζηελ αξρή εμακήλνπ φζν θαη ζην ηέινο. Ζ
κεζνδνινγία απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γεληθφηεξα ζε δεηήκαηα, ζηα νπνία
επηιέγεηαη έλα νπνηνδήπνηε κέζνλ σο ην πιένλ θαηάιιειν γηα κηα ζεξαπεία θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κέζνπ απηνχ κπνξεί λα θξηζεί απφ ηελ ζχγθξηζε ηεο
αξρηθήο θαη ηειηθήο άπνςεο ησλ απνδεθηψλ ηεο ζεξαπείαο. Δπίζεο, πξσηνηππία
απνηειεί ε αμηνπνίεζε ησλ πνιπθξηηήξησλ ηερληθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαγσγηθή
ζηαηηζηηθή γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ κεηά απφ κηα βησκαηηθή εκπεηξία.
Γεληθφηεξα, ε πνιπθξηηήξηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη παξέρεη
επηπιένλ απνηειέζκαηα εθηφο ησλ ζηαηηζηηθψλ, πξνο φθεινο ηνπ δηδάζθνληα ή/θαη
ελφο παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο, φηαλ απηνί ζηνρεχνπλ ζηελ απνηίκεζε ησλ
ηθαλνηήησλ πνπ απνθηνχληαη κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ καζεκάησλ.
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7 πκπιεξσκαηηθά κέηξα αμηνιφγεζεο:
Έκκεζε ελίζρπζε ηθαλνηήησλ κέζσ
εηεξν-αμηνιφγεζεο (peer-assessment)

“It is useful for an instructor to have one eye on the immediate task of assessing student learning in a
particular unit of study, and another eye on the broader aims of the program and the qualities of the
graduating student”. Oxford Centre for Staff and Learning Development

ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε εηεξν-αμηνιφγεζε (peer-assessment),
σο έλα ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν, έκκεζεο ελίζρπζεο ησλ ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο
(γξαπηή - πξνθνξηθή). Ζ δηαδηθαζία εηεξν-αμηνιφγεζεο, εκπίπηεη ζηελ 3ε Φάζε
(Αμηνιφγεζε) ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηεο πεηξακαηηθήο ζρεδίαζεο ηνπ λένπ
πηινηηθνχ καζήκαηνο. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, ηα
πιενλεθηήκαηα θαη νξηζκέλεο αληηξξήζεηο εθαξκνγήο ηεο θαζψο θαη νη γεληθφηεξνη
ζηφρνη ηεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο πξνηεηλφκελεο
πξνζέγγηζεο θαη ην πιαίζην εθαξκνγήο. Αθνινχζσο, ηεθκεξηψλεηαη ε αλάγθε
κεηάβαζεο απφ κηα κνλνθξηηήξηα πξνο κία πνιπθξηηήξηα θνπιηνχξα ζε φ,ηη αθνξά
ηελ πξνζπάζεηα ησλ θνηηεηψλ, ζηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο ηνπο, θαη
ζπλαθφινπζα παξνπζηάδνληαη ηα εηδηθά έληππα πξνο ρξήζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην
πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνιπθξηηήξηαο νκαδνπνίεζεο ζπκπεξηθνξψλ
ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη νη ηξεηο επηκέξνπο θάζεηο ζηηο νπνίεο απηφ αλαιχεηαη.
Αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ζηελ πεξίπησζε εηεξν-αμηνιφγεζεο έμη
γξαπηψλ αλαθνξψλ, νη νπνίεο αμηνινγήζεθαλ ζπλνιηθά απφ 57 θνηηεηέο ηα έηε 2010
θαη 2011.
7.1

Ζ έλλνηα ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, πιενλεθηήκαηα, πεξηνξηζκνί θαη ζηφρνη

Ο φξνο εηεξν-αμηνιφγεζε (peer-assessment) ρξεζηκνπνηείηε ζηελ πεξίπησζε πνπ
θάπνηνο αμηνινγεί θάπνηνλ άιινλ. χκθσλα κε ηνλ Topping (1998), σο εηεξναμηνιφγεζε νξίδεηαη „ε δηεπζέηεζε θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα αμηνινγνύλ ηελ πνζόηεηα,
ην επίπεδν, ηελ αμία, ηελ πνηόηεηα ή ηελ επηηπρία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζπάζεηαο
άιισλ αηόκσλ, ίδηαο ηδηόηεηαο‟. Γειαδή, ε εηεξν-αμηνιφγεζε απνηειεί κηα
δηαδηθαζία, φπνπ νη θνηηεηέο αμηνινγνχλ ηελ επίδνζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο,
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ζπλήζσο ζε γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εξγαζίεο ή θαη ζε νκαδηθά projects. ηελ
πεξίπησζε ηνπ καζεηή/θνηηεηή, ζπλήζσο ν ελεξγφο αμηνινγεηήο είλαη ν
εθπαηδεπηηθφο, φκσο ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε πνπ έλαο καζεηήο/θνηηεηήο
αμηνινγείηαη απφ έλα ή θαη πεξηζζφηεξνπο ζπκκαζεηέο/ζπκθνηηεηέο ηνπ ή θαη απφ
φιε ηελ ηάμε θαη ην αληίζηξνθν (αιιειναμηνιφγεζε) (Γεκεηξφπνπινο, 2005, ζ.121).
Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλεηψλ έρεη αλαιχζεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εηεξναμηνιφγεζεο, ελψ ν White (2009) ζπλνςίδεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα
θαηά ηε ρξήζε ηεο, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηεο σο αζξνηζηηθνχ κέζνπ
αμηνιφγεζεο (γηα απφδνζε βαζκνχ). Χζηφζν, εξεπλεηέο εμεηάδνπλ κε θξηηηθφ πλεχκα
ηε ζπκκεηνρή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζηελ ηειηθή απφδνζε βαζκνχ. ηελ
θαηεχζπλζε απηή, νη Cheng and Warren (1999) θαηέιεμαλ φηη νη θνηηεηέο ηνπο πνπ
κεηείραλ ζε έλα νκαδηθφ γθξνππ, απέδσζαλ βαζκνιφγεζε ζηα επηηεχγκαηα ησλ
ζπλαδέιθσλ ηνπο πνπ δελ ήηαλ αμηφπηζηα γηα λα ιεθζνχλ ππφςε ζπκπιεξσκαηηθά
ζηελ ηειηθή βαζκνινγία. Παξά ηαχηα, ε ζπλήζεο πξαθηηθή αμηνπνίεζεο ηεο εηεξναμηνιφγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο, είλαη σο εξγαιείνπ ελίζρπζεο ηεο
κάζεζεο (assessment for learning). Ζ εηεξν-αμηνιφγεζε, αλ θαη σο κέζνδνο
αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία απφ ην 1952 (βι. γηα αλαιπηηθή αλαζθφπεζε Gielen et
al., 2011), εληνχηνηο ηα ηειεπηαία ρξφληα θεξδίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο
ππνζηεξηθηέο ζε αθαδεκατθά πεξηβάιινληα θνηηεην-θεληξηθήο πξνζέγγηζεο.
Γεληθφηεξα, ζεσξεηηθνί ηεο παηδαγσγηθήο επηκέλνπλ ζηε δπλακηθή ηεο εηεξναμηνιφγεζεο σο εξγαιείνπ ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο (Dochy and McDowell, 1997;
Gielen, Dochy and Dierick, 2003) κε αηζζεηή ππεξνρή, έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο
αμηνιφγεζεο. ηελ παξάγξαθν απηή επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ
πιενλεθηεκάησλ ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο. χκθσλα κε ηνπο Percival and Ellington
(1984), ε εηεξν-αμηνιφγεζε „έρεη απνδεηρζεί σο έγθπξε, αμηόπηζηε, εθηθηή θαη ζεκηηή
θαζώο θαη ρξήζηκε ζηνπο θνηηεηέο‟. Οη Oldfield and MacAlpine (1995), ηνλίδνπλ ηελ
ζπκβνιή ηεο ζε κηα θνηηεην-θεληξηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία, σο ην κέζν πνπ
εθπαηδεχεη ηνπο θνηηεηέο λα θξίλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ άιισλ αληηθεηκεληθά. Ο
Somervell (1993), ηε ζεσξεί απαξαίηεηε γηα ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ θαη ηεο
θνηλσλίαο επξχηεξα. Οη Hughes and Large (1993) ζεσξνχλ φηη ε εηεξν-αμηνιφγεζε
έρεη δχν θχξηα πιενλεθηήκαηα: (α) βειηηψλεη ηελ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ θαη (β) ηνπο
εθπαηδεχεη θαηά έλα ηξφπν λα θξίλνπλ ηελ επίδνζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, ην νπνίν
ζα ηνπο θαλεί ρξήζηκν ζηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. Σέινο, νη Pryor
and Lubisi (2002) αλαθέξνπλ φηη ε δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο, ελεξγνπνηεί ην
αμηνινγηθφ επίπεδν ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπο σζεί λα ζέηνπλ κεηα-γλσζηηθά
εξσηήκαηα.
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα, ηα νπνία
ππνζηεξίδνληαη απφ πιήζνο ζεσξεηηθψλ (νη αλαθνξέο είλαη ελδεηθηηθέο):


Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο (Gielen et al., 2011).
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Δλίζρπζε ηεο κάζεζεο (Taras, 2002; Carless et al., 2006).
Δλίζρπζε ηνπ αμηνινγεηή (Topping, 1998; Pryor and Lubisi, 2002).
Δλίζρπζε ηεο θξίζεο (Kwan and Leung, 1996).
Δλίζρπζε ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Searby and Ewers, 1997).
Δλίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (Hattum-Janssen and Lourenco, 2006).
Δλίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο θξηηηθήο (Hanrahan and Isaacs, 2001).
Ζ κάζεζε θαη αμηνιφγεζε „αλήθεη‟ ζε φινπο (Sadler and Good, 2006).

Χζηφζν, νη απφςεηο ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο
εηεξν-αμηνιφγεζεο, φπσο αλαιχνληαη απφ ην University of Technology Sydney,
ζπγθεληξψλνληαη ζην άξζξν ηνπ White (2009). Απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα
7.1.
Πίλαθαο 7.1 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα εηεξν-αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηνπο
δηδάζθνληεο ηνπ University of Technology Sydney (Πεγή: White, 2009)
Πιενλεθηήκαηα εηεξν-αμηνιφγεζεο
1

Βνεζά ηνπο θνηηεηέο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν απηφλνκνη, ππεχζπλνη θαη λα αθηεξψλνπλ
πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

2

Δλζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο λα αλαιχνπλ κε θξηηηθφ πλεχκα ηηο εξγαζίεο άιισλ, απφ λα είλαη απιά
ζεαηέο ελφο βαζκνχ

3

Βνεζά ζηε δηαηχπσζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο

4

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα απνθηνχλ έλα εχξνο απφ ζρφιηα γηα ηα επηηεχγκαηά
ηνπο

5

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαιιειηζκψλ, φπσο ζε πηζαλέο πεξηπηψζεηο ζην επαγγεικαηηθφ
πεξηβάιινλ, φπνπ ε αμηνιφγεζε γίλεηαη νκαδηθά

6

Μεηψλεη ην θφξην ησλ δηδαζθφλησλ γηα λα βαζκνινγνχλ ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ

7

Δπηηξέπεη ζε πνιιέο νκάδεο λα ζπλεξγάδνληαη ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε παξνπζία ηνπ
δηδάζθνληα

Μεηνλεθηήκαηα εηεξν-αμηνιφγεζεο
1

Οη θνηηεηέο ελδέρεηαη λα κελ δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο

2

Οη θνηηεηέο ελδέρεηαη λα κελ αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπο ζνβαξά, επηηξέπνληαο θηιίεο, θιπ λα ηνπο
επεξεάδνπλ

3

Οη θνηηεηέο ελδέρεηαη λα κελ επηζπκνχλ ηε δηαδηθαζία εηεξν-αμηνιφγεζεο ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο
δηαθξίζεσλ, παξεμεγήζεσλ, θιπ

4

Οη θνηηεηέο ελδέρεηαη λα παξέρνπλ ρακειήο πνηφηεηαο ζρφιηα αλαηξνθνδφηεζεο αλ δελ
ζπκβάιεη ν δηδάζθσλ ζε απηφ
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πλνπηηθά, νη ζηφρνη ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηνπο Gielen et al. (2011)
είλαη:








Ψο κέηξν ειέγρνπ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ‟ απηή ηελ
πεξίπησζε, αλ θαη ε εηεξν-αμηνιφγεζε δελ απνηειεί ην πξσηαξρηθφ κέιεκα
ηνπ δηδάζθνληα, εληνχηνηο ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο κέζνδνο ελδπλάκσζεο ηεο
ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα ή σο ηξφπνο εθηίκεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ
κηαο νκάδαο ζε έλα θνηλά πινπνηνχκελν πξφηδεθη (νκαδηθή εξγαζία).
Ψο κέζνδνο αμηνιόγεζεο. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο
εηεξν-αμηνιφγεζεο εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ ιακβάλνληαη ππφςε καδί κε ηελ
αμηνιφγεζε εθ κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, εθαξκφδεηαη
ε πξνζέγγηζε ηεο ηξηγσληθήο/δηαζηαπξνύκελεο αμηνιφγεζεο απφ πνιιέο πεγέο
θαη πνιιαπινχο αμηνινγεηέο. Θεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο
εξεπλεηέο ζ‟ απηή ηε πεξίπησζε είλαη δεηήκαηα φπσο ηεο ζχγθιηζεο ηεο
εηεξν-αμηνιφγεζεο κε ηελ απηναμηνιφγεζε (self-assessment) θαη ηελ
αμηνιφγεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα θαζψο επίζεο ηεο πιεξφηεηαο ηεο
αμηνιφγεζεο ή ηεο ιάζνο αμηνιφγεζεο (Hattum-Janssen and Lourenco, 2006).
Ψο εξγαιείν κάζεζεο. Αξθεηνί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη φηαλ ε
εηεξν-αμηνιφγεζε μεθχγεη απφ ηελ εμεηαζηηθή ινγηθή θαη αληηκεησπηζηεί σο
κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα
εξγαιείν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο ή γηα ηελ „ελίζρπζε ηεο κάζεζεο ηνπ
αμηνινγεηή‟. Τπνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο απηήο είλαη γηα παξάδεηγκα νη: Dochy
and McDowell 1997; Gielen, Dochy, and Dierick 2003. ε αξθεηέο έξεπλεο
πξνθχπηεη ε ρξήζε ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο θπξίσο γηα ηε ζεηηθή ηεο επίδξαζε
ζηε κάζεζε.
Ψο εξγαιείν „καζαίλσ πώο λα αμηνινγώ‟. Γειαδή, νη θνηηεηέο καζαίλνπλ πψο
λα αμηνινγνχλ. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, ε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα πνπ
αλαπηχζζνπλ νη θνηηεηέο ζρεηίδεηαη κε ηε κειινληηθή ηνπο πνξεία σο δηα βίνπ
εθπαηδεπφκελσλ, κε ηελ έλλνηα ηεο ελίζρπζεο ηεο ηθαλφηεηαο αμηνιφγεζεο
ζεκάησλ, ζηα νπνία πξέπεη λα αλαδεηνχλ ζην κέιινλ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε
(Boud, 2000). Δπίζεο, ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο εηεξν-αμηνιφγεζεο, θαηά
άιινπο, απνηειεί ηνλ πξφδξνκν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο
απηναμηνιφγεζεο (Sambell and McDowell, 1997).

πσο πξναλαθέξζεθε, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο είλαη „ε
ελίζρπζε ηεο κάζεζεο ηνπ αμηνινγεηή‟ κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ
αλαιακβάλεη, ελψ ν Topping (1998) θάλεη αλαθνξά ζηελ „αμηνιόγεζε γηα ηελ κάζεζε
– assessment for learning‟ ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ „αμηνιόγεζε ηεο κάζεζεο –
assessment of learning‟. Δηδηθφηεξα, φπσο ν Topping αλαθέξεη, κέζσ ηεο εηεξναμηνιφγεζεο νη θνηηεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαθαιχςνπλ ηφζν ελδηαθέξνπζεο
ηδέεο φζν θαη αδπλακίεο ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηνπ
πξνβιεκαηηζκνχ αιιά θαη ηελ απνθπγή φκνησλ ιαζψλ εθ κέξνπο ηνπο.
240

Κεθάιαην 7 πκπιεξσκαηηθά κέηξα αμηνιφγεζεο: έκκεζε ελίζρπζε ηθαλνηήησλ κέζσ
εηεξν-αμηνιφγεζεο (peer-assessment)

7.2

Γεληθά ζηνηρεία εθαξκνγήο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο

Ζ εθαξκνγή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζην πηινηηθφ ηκήκα ηνπ καζήκαηνο ηεο
πεηξακαηηθήο ζρεδίαζεο, παξαπέκπεη ζηνλ 3ν πξναλαθεξφκελν ζηφρν, σο εξγαιείνπ
ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο. Γη‟ απηφ, σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν, εθηειείηαη αλεμάξηεηα
απφ ηελ παξέκβαζε ηεο ζπληνλίζηξηαο, ε νπνία αθελφο επηδηψθεη κε ζπγθεθξηκέλα
κέζα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο γξαπηέο/πξνθνξηθέο εξγαζίεο ηνπο (βι.
επφκελε 4ε Φάζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο) θαη αθεηέξνπ πξαγκαηνπνηεί ηε
βαζκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θξίζε ησλ θνηηεηψλ. Δηδηθφηεξα, ε
εθαξκνγή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο έρεη δχν ζηφρνπο:
1. ηελ ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ ζε ξφιν αμηνινγεηψλ γξαπηψλ/πξνθνξηθψλ
εξγαζηψλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ έκκεζε ελίζρπζε ησλ
γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο (γξαπηή θαη πξνθνξηθή)
2. ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνηηεηψλ ζην λέν ξφιν ηνπο, σο
αμηνινγεηψλ.
ην πηινηηθφ ηκήκα, ε εηεξν-αμηνιφγεζε εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε γξαπηψλ ή
πξνθνξηθψλ εξγαζηψλ θαη ζπλδπάδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ
επηθνηλσλίαο (γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ). Καη‟
απηφ ηνλ ηξφπν, δίδεηαη ε επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο λα αμηνινγνχλ ηελ πξνζπάζεηα
ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο, λα καζαίλνπλ απφ ηα ζεηηθά ζεκεία ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη
λα δηδάζθνληαη απφ ηηο αδπλακίεο ηνπο. Γειαδή, ε εηεξν-αμηνιφγεζε εληζρχεη ην
ζθνπφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ αιιά απνηειεί
θη έλα κέζν επίηεπμεο άιισλ γεληθφηεξσλ παηδαγσγηθψλ επηδηψμεσλ, φπσο ε
ελίζρπζε ηθαλνηήησλ.
Οη Bhalerao and Ward (2001) δηαπηζηψλνπλ φηη φζν πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο εηεξναμηνιφγεζεο αλαιακβάλνπλ νη θνηηεηέο, ηφζν πεξηζζφηεξν βειηηψλεηαη ε επίδνζή
ηνπο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο (γξαπηή-πξνθνξηθή) απηέο
ζεσξνχληαη σο δείθηεο πξφβιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο θαη
ζπγθαηαιέγνληαη πνιχ πςειά ζε ζρέζε κε άιιεο επηζπκεηέο ηθαλφηεηεο ησλ
απνθνίησλ (βι. Sinclair, 1995, γηα ηελ άπνςε ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο
Απζηξαιίαο). Δπηπξφζζεηα, ε έξεπλα γηα ηηο επηδφζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηηο
πξναλαθεξφκελεο ηθαλφηεηεο φηαλ εηζέξρνληαη ζην παλεπηζηήκην θαηαιήγεη φηη
ππάξρνπλ ζαθείο αδπλακίεο, νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη επηηπρψο θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ζπνπδψλ. ρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ εθπνλεζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο ζε
ζρνιέο, φπσο: κεραληθψλ απφ ηνλ Kotecha (1991), ζηε λνζειεπηηθή απφ ηνλ
Boughan (1993) θαη ζηε θαξκαθεπηηθή απφ ηνπο Holder, Jones, Robinson and Krass
(1999). ηελ θαηεχζπλζε απηή ηα παλεπηζηήκηα δηεζλψο αλαιακβάλνπλ
πξσηνβνπιίεο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ηνπο.
Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο αλαπηχρζεθαλ ήδε ζην 4ν Κεθάιαην.
Δπνκέλσο, ε εηεξν-αμηνιφγεζε γξαπηψλ-πξνθνξηθψλ εξγαζηψλ απνηειεί έλα
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επηπιένλ κέζν έκκεζεο ελίζρπζεο αθελφο ηνπ γλσζηαθνχ επηπέδνπ ησλ θνηηεηψλ θαη
αθεηέξνπ ελίζρπζεο ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ηνπο ιφγνπ.
Χζηφζν, ε εηεξν-αμηνιφγεζε (peer-assessment) θαζψο θαη ε απηναμηνιφγεζε (selfassessment) είλαη ζρεδφλ άγλσζηεο δηαδηθαζίεο ζηα πεπξαγκέλα ηεο θαζεκεξηλήο
αθαδεκατθήο πξαθηηθήο ζηα πεξηζζφηεξα ειιεληθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. Απηφ
είλαη ινγηθφ ζην βαζκφ πνπ ε ελ γέλεη αθαδεκατθή πξαθηηθή βαζίδεηαη ζε
παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο. Δπίζεο, ε αμηνπνίεζε ηεο
εηεξν-αμηνιφγεζεο ζηα πιαίζηα νκαδηθψλ εξγαζηψλ - projects, γηα ηε δηαηχπσζε ηεο
ζπκβνιήο θάζε κέινπο ζην θνηλφ έξγν, είλαη κηα ζπάληα ηαθηηθή ζε αληηδηαζηνιή κε
ηελ επξεία ρξήζε ηεο ζε αγγινζαμσληθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. Γη‟ απηφ ην ιφγν,
ζηελ εθαξκνγή ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζακε, ρξεηάζηεθε ε επεμήγεζε ησλ ζηφρσλ
θαη σθειεηψλ ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη άιισλ ελλνηψλ ζπλαθψλ κε ηε
ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα
πηινηηθά ηκήκαηα θνηηεηέο έδεημαλ λα θαηαλννχλ εχθνια ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε, σο
έλα εξγαιείν ελίζρπζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ δε αληαπφθξηζε ησλ
θνηηεηψλ, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ηνπο δεηήζεθε λα ηελ εθαξκφζνπλ (ζε
γξαπηέο αλαθνξέο ή πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο ζπκθνηηεηψλ ηνπο), ήηαλ απφιπηα
ζεηηθή.
Παξελζεηηθά αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ε ζπλήζεο πξαθηηθή εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ,
φηαλ γηα παξάδεηγκα έρνπλ λα παξαδψζνπλ έλα γξαπηφ θείκελν ζηνλ δηδάζθνληα ( πρ
αλαθνξά εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο, αλαθνξά γηα κηα εξγαζία πνπ ηνπο έρεη δεηεζεί),
είλαη ε έκθαζε ζην πεξηερφκελν, δειαδή ζηελ νξζφηεηα ή/θαη πιεξφηεηα ηεο
αλάιπζεο ηνπ ππφ επεμεξγαζία ζέκαηνο. Απηφ δελ είλαη ηπραίν, ζην βαζκφ πνπ ε
ζπλήζεο παξαδνζηαθή ινγηθή εμέηαζεο - βαζκνιφγεζεο εθ κέξνπο ησλ δηδαζθφλησλ,
απνδίδεη έκθαζε ζην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο θαη αγλνεί άιινπο παξάγνληεο. Τπ‟
απηή ηελ έλλνηα, ε έκθαζε ζην πεξηερφκελν ζε κηα γξαπηή εξγαζία, ππνβαζκίδεη ηελ
αμία πνπ πξέπεη λα απνδίδεηαη ζε παξάγνληεο φπσο: ε εκθάληζε ηνπ γξαπηνχ, ηα
νξζνγξαθηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε, ηα ιάζε έθθξαζεο, ε νξγάλσζε ηνπ γξαπηνχ
θεηκέλνπ, ε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ, ε ρξήζε βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ, ε ζσζηή
ρξήζε ηεο νξνινγίαο, θιπ, δειαδή ζε απηφ πνπ γεληθφηεξα νξίδεηαη σο αθαδεκατθόο
γξαπηόο ιόγνο (academic writing). Δμαίξεζε, απνηειεί ε απμεκέλε απαίηεζε
πνηφηεηαο ζε πην „επίζεκα‟ θείκελα (πρ δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, δηαηξηβέο), ζε ζρέζε
κε ηηο γξαπηέο εξγαζίεο πνπ κέλνπλ εληφο ησλ γξαθείσλ ησλ δηδαζθφλησλ. Γειαδή,
νπνηνδήπνηε πξντφλ θνηηεηηθήο πξνζπάζεηαο κε εμσζηξεθή θαηεχζπλζε πιεξνί ηνπο
φξνπο ελφο νινθιεξσκέλνπ θεηκέλνπ, ελψ ην αληίζεην δελ ηεξείηαη πάληα. Απηφ
θαίλεηαη αλαθφινπζν ζην βαζκφ πνπ ε απαίηεζε κηαο νινθιεξσκέλεο γξαπηήο
εξγαζίαο δεηείηαη ζην πέξαο ησλ ζπνπδψλ, φηαλ δελ έρεη θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα
ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Αλ δε
ζπλππνινγηζηεί, ε αδπλακία, ελδερνκέλσο, ζην γξαπηφ ιφγν θνηηεηψλ ζεηηθήο ή
ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απμεκέλεο αληίζηνηρεο
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απαηηήζεηο ζην κειινληηθφ εξγαζηαθφ ηνπο ηνκέα, ηφηε ην πεδίν αλάπηπμεο ελφο
πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηνπ γξαπηνχ αθαδεκατθνχ ιφγνπ είλαη εκθαλέο.
Αληίζηνηρα, ε πξνθνξηθή παξνπζίαζε ελφο ζέκαηνο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ή ε
νκηιία γηα έλα ζέκα απφ θνηηεηέο, ζπάληα απνηειεί ηε ζπλήζε θαζεκεξηλή
αθαδεκατθή πξαθηηθή ζηα παξαδνζηαθά νξγαλσκέλα παλεπηζηήκηα. Χζηφζν, ζε
αξθεηέο ζρνιέο ε πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζε πξνπηπρηαθφ
επίπεδν θαη ηεο δηαηξηβήο ζε κεηαπηπρηαθφ, ζέινπλ ηνλ θνηηεηή λα ππνζηεξίδεη ηελ
εξγαζία ηνπ κπξνζηά ζε έλα αθξναηήξην, ρσξίο ν ίδηνο πνηέ (ή ζρεδφλ πνηέ) λα έρεη
εμαζθεζεί ζε απηφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Οπζηαζηηθά, ζε κηα αλάινγε
πεξίζηαζε, ν νκηιψλ επηδηψθεη λα ηεθκεξηψζεη ην ζέκα ηνπ, δειαδή εζηηάδεη ζην
πεξηερφκελν, αγλνψληαο άιιεο παξακέηξνπο κηαο επηηπρεκέλεο παξνπζίαζεο, φπσο ε
ακεζφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο, ε θαιή επηθνηλσλία κε ην
αθξναηήξην, ε κνξθνπνίεζε ηεο παξνπζίαζεο, θιπ.
7.3

Πξνο κηα αιιαγή λννηξνπίαο. Μνλνθξηηήξηα έλαληη πνιπθξηηήξηαο
ζπκπεξηθνξάο

πσο πξνθχπηεη ζηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή πνπ πξνεγήζεθε ηφζν ζηηο γξαπηέο
αλαθνξέο φζν θαη ζηηο πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο ε έκθαζε ζην πεξηερφκελν, σο κηα
κνλνθξηηήξηα ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ, δελ δηαζθαιίδεη ηελ απφδνζε αμίαο ζε
άιιεο δηαζηάζεηο πνπ επηδξνχλ ζηελ πνηφηεηα κηαο γξαπηήο εξγαζίαο ή πξνθνξηθήο
παξνπζίαζεο. Ζ ζπλήζεο κνλνθξηηήξηα ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ, ελ νιίγνηο
αληηθαηνπηξίδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ αθαδεκατθνχ πεξηβάιινληνο. Με γλψκνλα,
ινηπφλ, ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο (γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ),
ε εηεξν-αμηνιφγεζε κπνξεί λα απνηειέζεη έλα κέζν γηα πξνβιεκαηηζκφ, πεξαηηέξσ
εληξχθεζε θαη επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή ζηα επηηεχγκαηα θάζε πξνζπάζεηαο θνηηεηή.
Απηφ, δειαδή πνπ επηδηψθεηαη, ηαπηφρξνλα κε ηε ζπρλή εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ
κέζσ γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ εξγαζηψλ, είλαη ε δηαηχπσζε ηεο αμηνινγηθήο θξίζεο
ηνπο γηα ηηο εξγαζίεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο.
Ζ δηαηχπσζε ηεο άπνςεο ησλ θνηηεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο,
ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κέζσ ζπδήηεζεο κέζα ζηελ ηάμε ή ζε εηδηθά
πξνθαζνξηζκέλε ζπλάληεζε ή αθφκα κέζσ γξαπηήο απνηχπσζεο ζε έληππν πνπ
πξνεηνηκάδεη ν δηδάζθσλ. Γεληθφηεξα, ε θξίζε ησλ θνηηεηψλ ζε εηδηθά έληππα
αλαπαξίζηαηαη κε ρξήζε είηε αξηζκεηηθψλ ζθνξ - κνξίσλ ή θιηκάθσλ επίδνζεο (Lin,
Liu, and Yuan, 2001). Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ρξήζεο απιψλ αξηζκεηηθψλ ζθνξκνξίσλ γηα ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ απνηειεί ην εηδηθφ
Φχιιν Αμηνιφγεζεο, φπσο πξνηείλεηαη απφ ην University of Vermont (βι. Πίλαθα
7.2). Γειαδή, έλαο θνηηεηήο αμηνινγείηαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ
ζπγθεληξψλνληαο έλα αξηζκφ κνξίσλ, ηα νπνία αζξνηδφκελα πξνζδηνξίδνπλ ηελ
πνηφηεηα ηεο παξνπζίαζεο.
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Πίλαθαο 7.2 Κξηηήξηα εηεξν-αμηνιφγεζεο νκηιίαο απφ ην University of Vermont
Κξηηήξηα

Δμαηξεηηθή

Πνιχ
Καιή

Καιή

Καθή

Πξνθνξηθόο ιόγνο: θαζηέξσζε νκηιεηή, πξφθιεζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο ηνπ αθξναηεξίνπ

4

3

2

1

Θέκα νκηιίαο: επθνιία παξαθνινχζεζεο, αθξηβήο θαη
ηεθκεξησκέλε νκηιία

4

3

2

1

Πεξίιεςε: ζχληνκε θαη πεξηεθηηθή

4

3

2

1

Δκθάληζε: θαηάιιειε επηινγή έλδπζεο

4

3

2

1

Απόδνζε: ν νκηιεηήο επηδεηθλχεη θίλεζε, έρεη νξζή
πξνθνξά, ρξεζηκνπνηεί ζσζηέο εθθξάζεηο γηα λα ηνλίζεη ηα
ζεκεία πνπ ρξεηάδεηαη λα ηνληζηνχλ, έρεη θαιή νπηηθή
επαθή κε ην αθξναηήξην, ε θσλή ηνπ είλαη δπλαηή θαη
θαζαξή

4

3

2

1

Πξόθιεζε πξνζνρήο: ν νκηιεηήο πξνθαιεί ηελ πξνζνρή
ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ

4

3

2

1

Γεκηνπξγηθόηεηα: ν νκηιεηήο αμηνπνηεί θάζε δεκηνπξγηθφ
ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη κεηά ην πέξαο ηεο νκηιίαο
νη αθξναηέο ζπκνχληαη φζα είπε

4

3

2

1

Δζηίαζε νκηιίαο: εζηίαζε ζε έλα ζέκα

4

3

2

1

Πεγέο: παξνπζίαζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ θαη άιισλ πεγψλ

1

0

0

0

Οιηθή Αμηνιφγεζε: ην ζέκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη
παξνπζηάδεηαη εληφο ρξνληθνχ πιαηζίνπ. Ζ νκηιία είλαη
αξθεηά πιεξνθνξηαθή, πεηζηηθή ή ςπραγσγηθή

4

3

2

1

Άξηζηε: 41-36 κόξηα, Πνιύ Καιή: 35-25 κόξηα, Καιή: 24-1 κόξηα
Πεγή: www.uvm.edu/extension/youth/pdfs/events/Public Speaking Eval 12-08.pdf, εκεξνκ. αλάθηεζεο 6
Ννεκβξ. 2011

Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο γξαπηέο απνηππψζεηο ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ θνηηεηψλ,
ηα θξηηήξηα ζπλήζσο πξνηείλνληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα θαζψο θαη ν ηξφπνο
αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ. Οξηζκέλεο θνξέο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο θνηηεηέο λα θαηαηάμνπλ κηα ζεηξά
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη ηειηθά λα πηνζεηεζνχλ εθείλα πνπ απνδεηθλχνληαη σο πην
ζεκαληηθά απφ απηνχο. ηελ εξγαζία ησλ Chung Hsien Lan et al. (2011),
εθαξκφδεηαη ζε κηα νκάδα θνηηεηψλ ε δηαδηθαζία νξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ απφ ηνλ
δηδάζθνληα ελψ ζε άιιε νκάδα θνηηεηψλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνθχπηνπλ απφ
έξεπλα πνπ πξνεγείηαη ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο. ηελ εξγαζία ησλ Jian Ma and
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Duanning Zhou (2000) εθαξκφδεηαη κηα αζαθήο κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ησλ βαξψλ ηνπο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηφζν ηεο
άπνςεο ηνπ δηδάζθνληα φζν θαη ησλ θνηηεηψλ. Χζηφζν, νη Chung Hsien Lan et al.
(2011) ηζρπξίδνληαη φηη είλαη δχζθνιν νη θνηηεηέο λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα θνηλά
απνδεθηή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, γη‟ απηφ πξνηείλνπλ έλα αζαθή κεραληζκφ
δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε κηα
δηαδηθαζία εηεξν-αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο πινπνηείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο NePAS
(Negotiation Peer-Assessment System). Ζ δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο ιήςεο
απφθαζεο κε πνιιαπινχο απνθαζίδνληεο κέζσ πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο θαζψο θαη ε
ππνζηήξημε ησλ απνθαζηδφλησλ κέζσ πζηεκάησλ Οκαδηθήο Λήςεο Απνθάζεσλ,
ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη παξνπζηάδεηαη ζηηο εξγαζίεο ησλ Matsatsinis and Delias
(2003), Matsatsinis et al. (2005), Matsatsinis and Tzoannopoulos (2008), Lakiotaki et
al. (2009) θαη Μαηζαηζίλεο (2010).
ηελ πεξίπησζή καο, φπνπ ε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεηαη
σο έλαο εθ ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο ζρεδίαζεο ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο, ηα
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνηείλνληαη απφ ηελ εξεπλήηξηα (δελ απνηεινχλ ζέκα
δηαπξαγκάηεπζεο). Με γλψκνλα ηα θξηηήξηα απηά, ηα νπνία επεθηείλνληαη θαη ζε
ζέκαηα πνηφηεηαο κηαο γξαπηήο αλαθνξάο ή πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο, αλαδεηείηαη ε
αμία (βάξνο) πνπ ηνπο απνδίδεηαη απφ ηνπο θνηηεηέο - αμηνινγεηέο. Γειαδή, ζε απηή
ηελ πεξίπησζε ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη εάλ έλαο δηδάζθσλ δείμεη φηη ιακβάλεη
ππφςε ηνπ ζηελ αμηνιφγεζε κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα πέξαλ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ
πεξηερνκέλνπ (knowledge-based content), απηφ ζα επεξεάζεη ηε λννηξνπία ησλ
θνηηεηψλ - αμηνινγεηψλ θαη ζε ηη βαζκφ;
Έηζη, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, επηδηψθεηαη ε εηεξν-αμηνιφγεζε ζε
πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο θαη γξαπηέο αλαθνξέο θνηηεηψλ, κε γλψκνλα ηελ ελίζρπζε
ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο. Ζ εηεξν-αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ εληχπσλ (Φχιιν Αμηνιφγεζεο Γξαπηψλ / Πξνθνξηθψλ
Δξγαζηψλ, βι. Παξάξηεκα Μ). Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ απφ ηνπο
θνηηεηέο αθνινπζεί ζπδήηεζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ κηαο εξγαζίαο κε
πξνηξνπή ηεο εξεπλήηξηαο.
Δηδηθφηεξα, ε ζπδήηεζε γηα ηα επηηεχγκαηα ηεο πξνζπάζεηαο ελφο θνηηεηή,
δηεπθνιχλεηαη αξθεηά, γηα παξάδεηγκα, κεηά απφ κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε. Έηζη,
ζηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο θαη κεηά ηηο πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο, νη
νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαλ ηνπιάρηζηνλ δχν ζε θάζε ζπλάληεζε ζηα 2/3 ηεο
δηάξθεηαο ηνπ εμακήλνπ, αθνινπζεί ζρεηηθή ζπδήηεζε. Πξηλ ηε ζπδήηεζε πξνεγείηαη
ε γξαπηή δηαηχπσζε ηεο άπνςεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζην Φχιιν Αμηνιφγεζεο
Πξνθνξηθψλ Δξγαζηψλ, γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ θνηηεηή - νκηιεηή. Αξθεηνί εξεπλεηέο
απφ ην ρψξν ηεο Δπηθνηλσλίαο πξνηείλνπλ ηε βηληενζθφπεζε ηνπ νκηιεηή, σο ην
αλαγθαίν πιηθφ πνπ ζα απνηειέζεη ηεθκήξην αλάδεημεο ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ
ζεκείσλ κηαο παξνπζίαζεο. ηελ πεξίπησζή καο, ε βηληενζθφπεζε ησλ πξνθνξηθψλ
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παξνπζηάζεσλ δελ απνηέιεζε έλα αμηνπνηήζηκν κέζν, ζην βαζκφ πνπ πεξηνξηζκέλνο
αξηζκφο θνηηεηψλ δέρηεθε εζεινληηθά λα βηληενζθνπεζεί.
ζνλ αθνξά ηηο γξαπηέο αηνκηθέο αλαθνξέο ησλ θνηηεηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε
αληίζηνηρε ζπδήηεζε, ε νπνία ζηεξίρζεθε ζε έμη θσηνηππεκέλεο αλψλπκεο εξγαζίεο
πνπ είρε επηιέμεη ε εξεπλήηξηα θαη είρε δηαλείκεη πξνο αμηνιφγεζε ζηνπο θνηηεηέο. Ζ
εηεξν-αμηνιφγεζε γξαπηψλ εξγαζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα θνξά, ζηελ αξρή
εμακήλνπ. Χζηφζν, φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, πξηλ ηε ζπδήηεζε γηα ηηο γξαπηέο
αλαθνξέο είρε πξνεγεζεί ε γξαπηή ηεθκεξίσζε ηεο άπνςεο ησλ θνηηεηψλαμηνινγεηψλ ζην αληίζηνηρν έληππν (Φχιιν Αμηνιφγεζεο Γξαπηψλ Δξγαζηψλ) ελψ ε
ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε ησλ θνηηεηψλ ζε αηνκηθφ επίπεδν γηα φιεο ηηο γξαπηέο
εξγαζίεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, ελίζρπζε ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο
ησλ αληίζηνηρσλ ηθαλνηήησλ.
Γεληθφηεξα, αλ θαη ε εηεξν-αμηνιφγεζε ήηαλ κηα πξσηφγλσξε δηαδηθαζία γηα ηνπο
κεηέρνληεο θνηηεηέο ζην πηινηηθφ ηκήκα, εληνχηνηο ήηαλ εππξφζδεθηε, έγηλε δεθηή κε
κεγάιε επθνιία, κε ζεηηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ πλεχκα θαη ε θξηηηθή πνπ αζθήζεθε
ζηα επηηεχγκαηα ησλ θνηηεηψλ θηλήζεθε ζε εππξεπή πιαίζηα.
7.4

χληνκε αλαζθφπεζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ
εξγαζηψλ

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα θξηηήξηα
πνπ εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε γξαπηψλ θεηκέλσλ εξγαζηψλ,
αλαθνξψλ, θιπ θαζψο θαη πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ. εκεηψλεηαη φηη ε
εμαληιεηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο μεθεχγεη ησλ νξίσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο,
δεδνκέλνπ φηη: (α) κηα ζεηξά επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ ζέκα
ηελ αμηνιφγεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη θεηκέλσλ (πρ Assessing Writing ηνπ Elsevier),
(β) κηα ζεηξά πεξηνδηθψλ πξαγκαηεχεηαη ην γεληθφηεξν δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο (πρ
Assessment and Evaluation in Higher Education ηνπ Taylor & Francis Group) θαη (γ)
ην εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ πιήζνο πεξηνδηθψλ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ηα νπνία
δεκνζηεχνπλ εξγαζίεο ηφζν γηα ηνλ γξαπηφ φζν θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο θαη
ηηο πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο.
Χζηφζν, νη Kemp and Seagraves (1995) πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζε 33
δηδάζθνληεο δχν παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Glasgow
Caledonian University, University of Stirling) θαηέιεμαλ ζηα εμήο: νη δηδάζθνληεο
φηαλ αμηνινγνχλ κηα γξαπηή αλαθνξά ησλ θνηηεηψλ ζηελ αθξαία πεξίπησζε
αμηνινγνχλ κφλν ην πεξηερφκελν ρσξίο λα απνδίδνπλ θακία ζεκαζία ζηελ εκθάληζε
ηεο αλαθνξάο ή ζην άιιν άθξν αμηνινγνχλ θπξίσο ηελ εκθάληζε ηεο αλαθνξάο θαη
ππνηηκνχλ ην πεξηερφκελν. Αληίζηνηρα, ζε αμηνινγήζεηο πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ
νη δηδάζθνληεο δελ δηαρσξίδνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ κηα παξνπζίαζε θαη
ζπλήζσο απνδίδνπλ έλα βαζκφ κε γλψκνλα ηε γεληθή εληχπσζε πνπ αθήλεη ν
θνηηεηήο θαηά ηελ παξνπζίαζε.
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ε αξθεηά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο Απζηξαιίαο θαζψο θαη ζην Open University
ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, αξθεηέο έξεπλεο ησλ γξαπηψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ
βαζίδνληαη ζηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία MASUS (Measuring the Academic Skills of
University Students), φπσο έρεη πξνηαζεί απφ ην ηερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην ηνπ
χδλευ (University of Sydney) θαη ηνπο Webb and Bonanno (1994, 1995). Ζ
δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία MASUS εζηηάδεη ζηα θξηηήξηα: 1. Αμηνπνίεζε πεγώλ, 2.
Γνκή θαη αλάπηπμε ηνπ θεηκέλνπ, 3. Σσζηό ζηπι γξαθήο 4. Γξακκαηηθά ιάζε, 5.
Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ.
ηελ εξγαζία ηεο Wingate (2010), ε νπνία πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ζε ηκήκα
πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ηνπ King‟s College London ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ζρεηηθά
κε ηε βειηίσζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ σο απνηέιεζκα ηεο πνηφηεηαο αλαηξνθνδφηεζεο
απφ ηνλ δηδάζθνληα, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ (δνθηκίνπ)
είλαη πέληε, σο εμήο: 1. αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ από δηάθνξεο πεγέο, 2. θξηηηθή
αμηνιόγεζε βηβιηνγξαθίαο, 3. θαηαλόεζε θαη επαξθήο ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο, 4.
δνκή θαη νξγάλσζε θεηκέλνπ, ρξήζε βηβιηνγξαθίαο θαη 5. ζσζηή δηαηύπσζε,
θαηάιιειν ζηπι γξαθήο θαη αθξίβεηα ρξήζεο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ.
Ο Morozov (2011) ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ
Γεληθνχ Πξνγξάκκαηνο - General Education ηνπ Washington State University ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ζρεηηθά κε ηελ άπνςή ηνπο γηα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο
γξαπηψλ εξγαζηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ρξεζηκνπνηεί ηα εμήο: 1.
επάξθεηα αλάπηπμεο ζέκαηνο, 2. ηεθκεξίσζε ζέζεο-άπνςεο θνηηεηή, 3. ηεθκεξίσζε
ππνζεηηθώλ ζελαξίσλ, 4. ηζνξξνπία επίθιεζεο γεγνλόησλ, απόςεσλ θαη θξίζεσλ, 5.
μεθάζαξε παξνπζίαζε ζπκπεξαζκάησλ, πιενλεθηεκάησλ θαη πεξηνξηζκώλ, 6.
νξζνγξαθηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε.
Οη Κνπινπκπαξίηζε θαη Μαηζαγγνχξαο (2004), πξνηείλνπλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
θεηκεληθνχ είδνπο ηεο αλαθνξάο πέληε θξηηήξηα, σο εμήο: 1. νξγάλσζε θεηκέλνπ, 2.
αλάπηπμε ηδεώλ θαη απόςεσλ, 3. δνκή πξνηάζεσλ, 4. ρξήζε ιεμηινγίνπ-νξνινγίαο θαη
5. κεραληζκνί (ζσζηή νξζνγξαθία θαη ζύληαμε).
Αληίζηνηρα, ζε κάζεκα παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σφθπν (Tokyo Woman‟s Christian
University), ζην νπνίν ε βαζκνινγία βαζίδεηαη θαηά 30% ζε εηεξν-αμηνιφγεζε
πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ απφ ηνπο θνηηεηέο, ηα θξηηήξηα πνπ εληάρζεθαλ απφ ηνλ
δηδάζθνληα (White, 2009) ζην εηδηθφ έληππν, εθηφο ηεο νιηθήο αμηνιφγεζεο, είλαη
ζπλνιηθά πέληε, ηα νπνία αλαιχνληαη ζε έλα ζχλνιν 15 επηκέξνπο δηαζηάζεσλ. Σφζν
ηα θξηηήξηα φζν θαη ε θιίκαθα κέηξεζεο είλαη ζε επζπγξάκκηζε κε ηελ εξγαζία ησλ
Yamashiro and Johnson (1997). Δηδηθφηεξα, ε νιηθή αμηνιφγεζε φζν θαη νη
επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο αμηνινγνχληαη ζε κηα 5βάζκηα
θιίκαθα σο εμήο: 5 (πνιχ θαιή), 4 (θαιή), 3 (κέηξηα), 2 (αδχλακε), 1 (θαθή). ζνλ
αθνξά ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη,
είλαη: α. έιεγρνο θσλήο, β. γιώζζα ζώκαηνο, γ. πεξηερόκελν παξνπζίαζεο, δ.
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απνηειεζκαηηθόηεηα παξνπζίαζεο, ε. ρξήζε νπηηθώλ κέζσλ. Δηδηθφηεξα, ην θξηηήξην
„έιεγρνο θσλήο‟ αλαιχεηαη ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο: έληαζε, ξπζκόο ιόγνπ,
παύζεηο θαη θνκπηάζκαηα, επθξίλεηα ιόγνπ. Σν θξηηήξην „γιψζζα ζψκαηνο‟ αλαιχεηαη
ζε ηξεηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο: ζηάζε ζώκαηνο, νπηηθή επαθή κε ην αθξναηήξην,
ρεηξνλνκίεο. Σν θξηηήξην „πεξηερφκελν παξνπζίαζεο‟ αλαιχεηαη ζε ηξεηο επηκέξνπο
δηαζηάζεηο: εηζαγσγή, θπξίσο ζέκα, ζπκπεξάζκαηα. Σν θξηηήξην „απνηειεζκαηηθφηεηα
παξνπζίαζεο‟ αλαιχεηαη ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο: ζύλδεζε ζεκαηνινγίαο κε
ηα ελδηαθέξνληα ηνπ αθξναηεξίνπ, ζσζηέο πξνηάζεηο θαη ιέμεηο, ρξήζε γιώζζαο, ρξήζε
ιεμηινγίνπ, ζηόρνο γηα ελεκέξσζε/εθπαίδεπζε γηα έλα ζέκα. Σέινο, ην θξηηήξην
„νπηηθά κέζα‟ αλαιχεηαη ζε κηα δηάζηαζε, δειαδή ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ
δηαθαλεηώλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξνπζίαζεο.
ην έληππν εηεξν-αμηνιφγεζεο νκηιηψλ (κηα γεληθφηεξε πεξίπησζε ησλ πξνθνξηθψλ
παξνπζηάζεσλ) ηνπ University of Vermont ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, πξνηείλνληαη
ηα θξηηήξηα θαη νη θιίκαθεο, φπσο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηνλ Πίλαθα 7.2.
πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ θξηηεξίσλ πξνθχπηεη έλα πιέγκα κηαο
ζεηξάο επηκέξνπο δηαζηάζεσλ. Χζηφζν, ην πεξηερφκελν είηε ζηηο πξνθνξηθέο
παξνπζηάζεηο είηε ζηηο γξαπηέο αλαθνξέο απνηειεί κηα θνηλή ζπληζηψζα. Δπηπιένλ
ιακβάλνληαη ππφςε, φζνλ αθνξά ηηο γξαπηέο εξγαζίεο κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ
πνηφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ ελψ φζνλ αθνξά ηηο πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο ιακβάλνληαη
ππφςε πνηνηηθέο ζπληζηψζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαζψο θαη ηεο παξνπζίαζεο.
7.5

Μηα πνιπθξηηήξηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε νκαδνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο
θνηηεηψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο

Γεληθφηεξα, ην δήηεκα ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζπγθεληξψλεη πςειφ ελδηαθέξνλ εθ
κέξνπο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ. πλήζεηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ εηεξν-αμηνιφγεζεο είλαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πέξαλ ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ
δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο θαη άιιεο πξνζεγγίζεηο, φπσο νη αζαθείο ηερληθέο.
Δηδηθφηεξα, νη Chung Hsien Lan et al. (2011) έρνπλ πξνηείλεη έλα κεραληζκφ
δηαπξαγκάηεπζεο βαζηζκέλν ζηελ αζαθή ινγηθή γηα ην ζπληνληζκφ ησλ πνιιψλ θαη
δηαθνξεηηθψλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζε κηα δηαδηθαζία εηεξναμηνιφγεζεο. Ο ελ ιφγσ κεραληζκφο δηαπξαγκάηεπζεο έρεη νινθιεξσζεί κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο NePAS (Negotiation-based Peer Assessment System). ε κηα παξφκνηα
θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε πξφηαζε απφ ηνπο Jian Ma and Duanning Zhou (2000), νη
νπνίνη εθαξκφδνπλ κηα αζαθή κέζνδν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηελ
άπνςε ησλ θνηηεηψλ φζν θαη ησλ δηδαζθφλησλ.
Γεληθά, ζηηο γξαπηέο απνηππψζεηο αμηνινγηθψλ θξίζεσλ πξνθχπηεη εκθαλψο ε
πνιπθξηηήξηα θχζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ (πρ γηα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ
πξνθνξηθνχ ιφγνπ, βιέπε εξγαζία Yamashiro and Johnson, 1997).
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ηελ πεξίπησζε ελφο πξνβιήκαηνο απφθαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη κηα αμηνιφγεζε ζε
έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ σο πξνο έλα αξηζκφ θξηηεξίσλ. Δπνκέλσο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο είλαη νη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εξγαζίεο ησλ
θνηηεηψλ, φπσο απηέο αμηνινγνχληαη κέζσ εηεξν-αμηνιφγεζεο, ε πξνζπάζεηα αθνξά
ηελ εθηίκεζε ελφο ζπλφινπ ζπλαξηήζεσλ αμηψλ, νη νπνίεο ζα είλαη φζν πεξηζζφηεξν
γίλεηαη ζπκβαηέο κε ηηο αξρηθέο πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηψλ-αμηνινγεηψλ (αξρή
αλαιπηηθήο-ζπλζεηηθήο πξνζέγγηζεο). Έηζη, εάλ ζην ξφιν ησλ απνθαζηδφλησλ
ζεσξεζνχλ νη θνηηεηέο - αμηνινγεηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο ηεο πνιπθξηηήξηαο
αλάιπζεο απνθάζεσλ, νη πξνηηκήζεηο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε κηα δηαδηθαζία
αλάιπζεο απνθάζεσλ. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, ηα απνηειέζκαηα ζα εθθξάδνπλ κε έλα
ζπλεπή ηξφπν ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αμηνινγεηψλ. Ζ κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ
πεξίπησζε απηή είλαη ε UTA (UΣilité Additive), φπσο έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο
Jacquet-Lagrèze and Siskos (1982) θαη εηδηθφηεξα ε βειηησκέλε ηεο έθδνζε
UTASTAR (Siskos and Yannacopoulos, 1985), σο κηα αλαιπηηθή πξνζέγγηζε.
Ζ πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αλίρλεπζεο ηεο κνλνθξηηήξηαο
ή πνιπθξηηήξηαο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνηηεηψλ - αμηνινγεηψλ θαζψο θαη ηεο
νκαδνπνίεζεο εθείλσλ ησλ αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ φκνηα ζπκπεξηθνξά θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, έρεη εκπλεπζηεί απφ ηελ εξγαζία πνιπθξηηήξηαο
νκαδνπνίεζεο ησλ Lakiotaki et al. (2011). ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία,
πξνηείλεηαη κηα παξφκνηα πξνζέγγηζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ νκάδσλ αηφκσλ κε
φκνηα ζπκπεξηθνξά, ε νπνία έρεη ιαλζαξηζηεί ζηελ πεξίπησζε ησλ πζηεκάησλ
πζηάζεσλ. Ζ πξνζαξκνγή ηεο αλσηέξσ πξνζέγγηζεο ζην δήηεκα ηεο εηεξναμηνιφγεζεο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 7.1, φπνπ θαίλνληαη νη ηξεηο ζεηξηαθά
εμειηζζφκελεο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο.
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Ππώτη Φάση

Δεύτεπη Φάση

Δλαξμε

Δθηίκεζε ζπλ.
Οιηθήο Αμίαο

χλνιν
Αλαθνξάο

Δηζαγσγή
ζθαικάησλ

πιινγή
πξνηηκήζε
σλ

Δπίιπζε
γξακκηθψλ
πξνβιεκάησλ

Πνιπθξηηήξηνο
Πίλαθαο
Αλάιπζε
Δπζηάζεηαο

Αλάιπζε MCDA

Αιγφξηζκνο
UTA*

Βάξε
Κξηηεξίσλ

Αιγφξηζκνο
Οκαδνπνίεζεο

πλ.
Πεξηζψξησλ
Αμηψλ

Γεκηνπξγία
δηαθξηηψλ
νκάδσλ φκνησλ
πξνηηκήζεσλ

Πξνθίι
Οκάδαο A

Πξνθίι
Οκάδαο B

...

Πξνθίι
Οκάδαο
N

Τπίτη Φάση

ρήκα 7.1 Οη ηξεηο ζεηξηαθά εμειηζζφκελεο Φάζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ Βαξψλ ησλ
Κξηηεξίσλ θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ-αμηνινγεηψλ ζηε δηαδηθαζία εηεξναμηνιφγεζεο
7.5.1

Πξψηε Φάζε. πγθέληξσζε δεδνκέλσλ αμηνινγηθήο θξίζεο θνηηεηψλ

Πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηηο πξνηηκήζεηο θάζε θνηηεηή sd
 S, φπνπ d=1,2,…,t, t ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ, δεηείηαη απφ ηνλ θάζε έλα
λα αμηνινγήζεη έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ - εξγαζηψλ AlAR, φπνπ AR ην ζχλνιν
αλαθνξάο. Γηα θάζε ελαιιαθηηθή - εξγαζία AlAR, l=1,2,…,k, φπνπ k ην κέγεζνο ηνπ
AR, θάζε θνηηεηήο sd δίδεη κηα βαζκνιφγεζε γηα θάζε θξηηήξην θαζψο επίζεο θαη κηα
νιηθή βαζκνιφγεζε, αθνινπζψληαο κηα πξνθαζνξηζκέλε θιίκαθα κέηξεζεο.
Γεδνκέλνπ φηη ε κέζνδνο UTASTAR ρξεζηκνπνηεί ηελ αζζελή αξρηθή πξνδηάηαμε
ησλ ελαιιαθηηθψλ (πξνηίκεζε ή αδηαθνξία) γηα λα εθηηκήζεη έλα ζχλνιν
ζπλαξηήζεσλ αμηψλ φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη ζπκβαηψλ κε ηελ αξρηθή ππνθεηκεληθή
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πξνδηάηαμε, ε αξρηθή νιηθή βαζκνιφγεζε ησλ k ελαιιαθηηθψλ κεηαηξέπεηαη ζε κηα
πξνδηάηαμε αχμνπζαο πξνηίκεζεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε νιηθή αμηνιφγεζε πέληε
ελαιιαθηηθψλ - εξγαζηψλ ζε κηα 5βάζκηα θιίκαθα απφ ηνλ θνηηεηή sd έρεη
απνηππσζεί σο εμήο, sd=[1, 5, 2, 2, 3] απηή κεηαηξέπεηαη ζε κηα πξνδηάηαμε
πξνηίκεζεο σο εμήο s΄d=[1, 4, 2, 2, 3]. εκεηψλεηαη εδψ, φηη ε νιηθή βαζκνιφγεζε
θάζε ελαιιαθηηθήο - εξγαζίαο ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο πξνηηκήζεθε γηα ιφγνπο
δηεπθφιπλζεο ησλ θνηηεηψλ - αμηνινγεηψλ, αληί λα δεηεζεί ε θαηάηαμε ησλ
ελαιιαθηηθψλ απφ ηελ θαιχηεξε πξνο ηελ ρεηξφηεξε πνπ απαηηεί ε κέζνδνο
UTASTAR.
Ζ Φάζε απηή νινθιεξψλεηαη κε ηελ απφθηεζε ησλ θξίζεσλ ησλ θνηηεηψλαμηνινγεηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ν πίλαθαο ησλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ ζηα θξηηήξηα
θαζψο θαη ε πξνδηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ, εηζάγνληαη γηα αλάιπζε ζηε Γεχηεξε
Φάζε.
7.5.2

Γεχηεξε Φάζε. Πνιπθξηηήξηα κνληεινπνίεζε θνηηεηή - αμηνινγεηή

Ο ζηφρνο ηεο Γεχηεξεο Φάζεο είλαη ε εθηίκεζε ελφο n-δηαζηάζεσλ κνλαδηθνχ
δηαλχζκαηνο Βαξψλ γηα θάζε θνηηεηή - αμηνινγεηή (ή απφ εδψ θαη ζην εμήο ελφο
δηαλχζκαηνο βαξψλ). Γη‟ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο UTASTAR, κηα απφ ηηο πην
αληηπξνζσπεπηηθέο θαη επξέσο αμηνπνηνχκελεο κεζφδνπο ηεο Αλαιπηηθήο πλζεηηθήο Πξνζέγγηζεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ νη πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηψλ αμηνινγεηψλ. Ζ κέζνδνο UTASTAR πηνζεηεί ηελ αξρή ηεο αλάιπζεο ησλ
πξνηηκήζεσλ, δειαδή ηεο εθηίκεζεο κνληέισλ πξνηίκεζεο απφ δνζκέλεο
πξνηηκεζηαθέο θαηαηάμεηο.
Αθνινπζψληαο ηελ αλαιπηηθή - ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε θαηά ηε δηαδηθαζία
κνληεινπνίεζεο, νξίδεηαη κηα ζπλεπήο νηθνγέλεηα θξηηεξίσλ, σο εμήο: g ={g1, g2,...,
gn}. Γηα ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο ζπλεπνχο νηθνγέλεηαο θξηηεξίσλ, εθηελήο αλαθνξά
γίλεηαη ζηελ εξγαζία ησλ Figueira et al. (2005). πλνπηηθά, θάζε θξηηήξην πξέπεη λα
αλαπαξίζηαηαη απφ κηα κε θζίλνπζα, πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε, πνπ νξίδεηαη ζην Α, σο
εμήο:

g j : A  [ g j* , g *j ]   /   g ( ) 

(7.1)

πνπ [ g j* , g *j ] είλαη ην δηάζηεκα ηηκψλ αμηνιφγεζεο ηνπ θξηηεξίνπ, g j* θαη g *j είλαη
ε ρεηξφηεξε θαη ε θαιχηεξε ηηκή ελφο i θξηηεξίνπ αληίζηνηρα, gi(α) είλαη ε
βαζκνιφγεζε ή επίδνζε κηαο α ελαιιαθηηθήο ζην i θξηηήξην θαη g(α) είλαη ην
δηάλπζκα επηδφζεσλ κηαο ελαιιαθηηθήο α ζε έλα ζχλνιν i θξηηεξίσλ.
Ο πνιπθξηηήξηνο πίλαθαο ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο, εηζάγεηαη ζηε UTASTAR γηα
επεμεξγαζία, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηερληθψλ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζε
ζπλδπαζκφ κε αλάιπζε πνηνηηθήο παιηλδξφκεζεο (ordinal regression) γηα κνλφηνλεο
κεηαβιεηέο. πλνπηηθά ε κέζνδνο UTASTAR αμηνπνηψληαο σο είζνδν ηελ αζζελή
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πξνδηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ζηα θξηηήξηα γηα θάζε
ελαιιαθηηθή, εθηηκά έλα ζχλνιν πξνζζεηηθψλ ζπλαξηήζεσλ αμηψλ, κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα είλαη ζπκβαηέο κε ηελ αξρηθή πξνηηκεζηαθή πξνδηάηαμε. Απηφ επηηπγράλεηαη
κέζσ ηερληθψλ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.
Σα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ε κέζνδνο είλαη ηέζζεξα, θαηά ηα νπνία εθηηκψληαη φιεο
νη παξάκεηξνη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ νιηθψλ ζπλαξηήζεσλ αμηψλ γηα θάζε
ελαιιαθηηθή απφ θάζε αμηνινγεηή - θνηηεηή. Ζ κέζνδνο UTASTAR εθηηκά
πξνζζεηηθέο ζπλαξηήζεηο αμίαο ηεο κνξθήο:
n

U( g ) 

u ( g
i

i

)

(7.2)

i 1

ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαλνληθνπνίεζεο, σο εμήο:

ui ( g i* )  0 i  1,2,...,n
(7.3)
n

u ( g
i

*
i

)  u1 ( g1* )  u 2 ( g *2 )  ... u n ( g *n )  1

i 1

πνπ ui, i=1,2,…,n είλαη αχμνπζεο ζπλαξηήζεηο ησλ gi πνπ νλνκάδνληαη πεξηζψξηεο ή
κεξηθέο ζπλαξηήζεηο αμίαο (marginal value functions). Ζ κέζνδνο UTASTAR
παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Ζ.
Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, εθηηκάηαη κηα αμία γηα θάζε ελαιιαθηηθή ηνπ ζπλφινπ
αλαθνξάο, δηαζθαιίδνληαο ζπλέπεηα κε ην ζχζηεκα αμηψλ θάζε απνθαζίδνληα (εδψ
θνηηεηή-αμηνινγεηή). Σα απνηειέζκαηα ηεο UTASTAR πεξηιακβάλνπλ ζπλαξηήζεηο
αμηψλ θαη βάξε θξηηεξίσλ πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή ζπλζέηνπλ ηα δηαλχζκαηα
βαξψλ γηα θάζε θνηηεηή - αμηνινγεηή, αλαπαξηζηψληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ηα
δεδνκέλα κνληεινπνίεζεο γηα ηελ επφκελε θάζε.
7.5.3

Σξίηε Φάζε. Οκαδνπνίεζε

Γεληθφηεξα, έλαο αιγφξηζκνο νκαδνπνίεζεο/ζπζηαδνπνίεζεο (clustering) δηαρσξίδεη
έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ ζε δηαθξηηέο νκάδεο. πλήζσο, ε νκαδνπνίεζε απνηειεί κηα
απηφλνκε δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε νκάδσλ δεδνκέλσλ, νη νπνίεο
δηαζέηνπλ κηα πιεξνθνξία πνπ πεξηγξάθεη ηα δεδνκέλα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο. Σα
ζηνηρεία κηαο νκάδαο πξέπεη λα νκνηάδνπλ (ή λα ζρεηίδνληαη) φζν πεξηζζφηεξν
γίλεηαη, ελψ πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά (ή λα κελ ζρεηίδνληαη) κε ηα
ζηνηρεία κηαο δηαθνξεηηθήο νκάδαο. Οη πεξηζζφηεξνη αιγφξηζκνη νκαδνπνίεζεο είλαη
αξθεηά επαίζζεηνη ζηηο αξρηθέο παξακέηξνπο, φπσο ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ θαη νη
αξρηθέο ζέζεηο ησλ θεληξντδψλ.
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Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ νη παξαπάλσ αδπλακίεο, πξνηείλεηαη ν αιγφξηζκνο
Global k-means (Likas et al., 2003), κηα ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αιγνξίζκνπ
απηφκαηεο ή ρσξίο επίβιεςε (unsupervised) νκαδνπνίεζεο k-means. Ο Global kmeans αιγφξηζκνο δελ εμαξηάηαη απφ θακία αξρηθή δήισζε παξακέηξσλ θαη πηνζεηεί
ηνλ αιγφξηζκν k-means, σο κηα ηνπηθή δηαδηθαζία αλαδήηεζεο. Γειαδή, αληί γηα
ηπραία επηινγή ησλ αξρηθψλ ηηκψλ ησλ θέληξσλ ησλ νκάδσλ, ν αιγφξηζκνο
ιεηηνπξγεί κε έλα ζηνηρεηψδε ηξφπν, κε ηε βέιηηζηε πξνζζήθε ελφο λένπ θέληξνπ ζε
θάζε ζηάδην, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη θάζε θνξά έλα ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην
νκαδνπνίεζεο.
Αο ππνζέζνκε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ {x1,x2,…,xn}, xn ∊ Rd. Ζ νκαδνπνίεζε ζε k
νκάδεο δηαηξεί ηα δεδνκέλα ζε k δηαθξηηέο νκάδεο C1, C2, …,Ck βειηηψλνληαο θάζε
θνξά έλα ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην νκαδνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα, ην θξηηήξην πνπ
εθαξκφδεηαη είλαη ην άζξνηζκα ηνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο (Sum of Squared ErrorSSE) κεηαμχ θάζε ζεκείνπ xi (i=1,2,…,n) θαη ηνπ θεληξντδνχο mj (j=1,2,…,k) ελφο
ππνζπλφινπ Cj, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην xi. Σν θξηηήξην νκαδνπνίεζεο εμαξηάηαη
απφ ηα θέληξα ησλ νκάδσλ m1,m2,…,mk, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηε ζρέζε 7.4.
N

K

SSE (m1 , m2 ,..., mK )   I ( xi  C j ) xi  m j

2

(7.4)

i 1 j 1

Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ζην ζχλνιν ησλ δηαλπζκάησλ βαξψλ ησλ θνηηεηψλ, ν
αιγφξηζκνο global k-means, ηνπνζεηεί θάζε θνηηεηή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα. ε
απηή ηελ πεξίπησζε ιακβάλνληαο ππφςε φηη έλαο αξηζκφο θνηηεηψλ – αμηνινγεηψλ
εληάζζεηαη ζε κηα νκάδα, ππνινγίδνληαη σο βάξε ησλ θξηηεξίσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
νκάδαο, ηα κέζα βάξε.
Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ν ζπληειεζηήο ζθηαγξάθεζεο (Silhouette coefficient), σο έλα
κέηξν ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηεο νκαδνπνίεζεο ζε έλα ή παξαπάλσ ζχλνια
δεδνκέλσλ, γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αξηζκνχ νκάδσλ. Γεληθφηεξα, ν
ζπληειεζηήο Silhouette ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο πνηφηεηαο κηαο
νκαδνπνίεζεο ρσξίο επίβιεςε. ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο, ν ζπληειεζηήο πνπ
ππνινγίδεηαη γηα θάζε ζχλνιν δεδνκέλσλ, απνηειεί έλα κέηξν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ
πνηφηεηα νκαδνπνίεζεο. Με γλψκνλα επνκέλσο ηελ πιεξνθνξία απηή επηιέγεηαη ν
θαηάιιεινο αξηζκφο νκάδσλ. ηελ εηδηθφηεξε πεξίπησζε πνιιψλ ζπλφισλ
δεδνκέλσλ επηιέγεηαη ν αξηζκφο νκάδσλ πνπ ηαπηφρξνλα απνδίδεη ηνλ πςειφηεξν
ζπληειεζηή Silhouette γηα φια ηα ζχλνια.
Δηδηθφηεξα, γηα θάζε ζεκείν i κηαο νκάδαο, ππνινγίδεηαη o ζπληειεζηήο Silhouette
s(i), ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (7.5), σο εμήο:
Τπνινγηζκφο α(i): ε κέζε απφζηαζε ηνπ i απφ ηα ζεκεία ηεο νκάδαο
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Τπνινγηζκφο b(i): ε κέζε απφζηαζε ηνπ i απφ φια ηα ζεκεία θάζε άιιεο νκάδαο,
επηινγή ηνπ κηθξφηεξνπ, δειαδή κέζε απφζηαζε απφ θνληηλφηεξε νκάδα. Σφηε,
1  a(i ) / b(i ), εάλ a(i)  b(i)

s(i )  0, εάλ a(i )  b(i )
b(i ) / a(i )  1, εάλ a(i )  b(i )


(7.5)

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπληειεζηήο Silhouette ιάβεη ηηκή θνληά ζηε κνλάδα (1) ηφηε
ην ζεκείν έρεη ζσζηά ηνπνζεηεζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ελψ ζηελ αληίζεηε
πεξίπησζε πνπ ιάβεη ηηκή θνληά ζην κείνλ έλα (-1), ηφηε ην ζεκείν ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηεζεί ζηε γεηηνληθή νκάδα. ηε δε πεξίπησζε πνπ ιάβεη ηηκή κεδέλ (0) ηφηε ην
ζεκείν πνπ εμεηάδεηαη θαίλεηαη φηη βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ νξίσλ δχν γεηηνληθψλ
νκάδσλ.
Ο κέζνο s(i) ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί έλα κέηξν ηνπ θαηά πφζν θαιά
έρεη νκαδνπνηεζεί έλα ζεκείν. Με γλψκνλα απηφ, ε ζπληειεζηήο Silhouette απνηειεί
έλα θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αξηζκνχ νκάδσλ.
ην παξάδεηγκα ηνπ ρήκαηνο 7.2, θαίλεηαη φηη γηα ηελ πεξίπησζε επηινγήο 2
νκάδσλ ν ζπληειεζηήο ιακβάλεη πςειή ηηκή γηα ην Β ζχλνιν δεδνκέλσλ αιιά
ρακειή γηα ηα ζχλνια Α θαη Γ. Αληίζηνηρα, γηα ηελ πεξίπησζε επηινγήο 3 νκάδσλ, ν
ζπληειεζηήο είλαη ρακειφο θαη ζηα ηξία ζχλνια. Με απηφ ην ζθεπηηθφ,
απνθαιχπηεηαη εμ ίζνπ αηπρήο ε επηινγή ηεζζάξσλ ή πέληε νκάδσλ φηαλ
ζπλεμεηάδνληαη ηα ηξία ζχλνια. Δπνκέλσο, αλάινγα ηελ πεξίπησζε ν αλαιπηήο ζα
πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε επηινγήο αξηζκνχ νκάδσλ άλσ ησλ πέληε εάλ έρεη
ηα ζπγθεθξηκέλα ηξία ζχλνια ή 5 νκάδεο γηα ην Α θαη Γ ή 2 νκάδεο γηα ην Β.

πληειεζηήο Silhouette

0.9
0.85
0.8
Γ

0.75

Β

0.7

Α

0.65
0.6
2

3

4

5

Αξηζκφο νκάδσλ

ρήκα 7.2 Έιεγρνο πνηφηεηαο νκαδνπνίεζεο κέζσ ζπληειεζηή Silhouette ζε ζχλνια
δεδνκέλσλ (έλα ή παξαπάλσ)
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Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή Silhouette κπνξεί λα εθαξκνζηεί είηε ζηελ πεξίπησζε
ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ ή παξαπάλσ. Γειαδή, κέζσ ηνπ κέηξνπ απηνχ επηδηψθεηαη
ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηεο νκαδνπνίεζεο θαη ππνδεηθλχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ν
αξηζκφο νκάδσλ.
Δπηπιένλ, ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεηαη ε
αλαθάιπςε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε νκάδα. Καη΄ απηφ ηνλ
ηξφπν, ν δηδάζθσλ κπνξεί λα γλσξίδεη ηηο πνιππιεζείο νκάδεο θαη ηηο ιηγφηεξν
πνιππιεζείο. Γειαδή, ζηελ πεξίπησζε ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ν δηδάζθσλ δηαζέηεη
κηα ρξήζηκε πιεξνθνξία ζε ζρέζε κε ηα βάξε πνπ απνδίδεη ε πνιππιεζέζηεξε
νκάδα ζηα θξηηήξηα απφθαζεο (γηα ηελ πεξίπησζε 3 θξηηεξίσλ βι. ρήκα 7.3).
Ομάδα 1
Πλικοσ=Ν1
(w11%, w21%, w31%)
Ομάδα 2
Πλικοσ=Ν2
(w12%, w22%, w32%)
Ομάδα 3
Πλικοσ=Ν3
(w13%, w23%, w33%)

Πολυπλθκζςτερθ
ομάδα

ΝΑΙ

Εφαρμογι Βαρϊν
Πολυπλθκζςτερθσ
ομάδασ

ΟΧΙ

Διαπραγμάτευςθ
των Βαρϊν
Ομάδα n
Πλικοσ=Nn
(w1n%, w2n%, w3n%)

ρήκα 7.3 Δθαξκνγή βαξψλ πνιππιεζέζηεξεο νκάδαο (πεξίπησζε 3 θξηηεξίσλ)

Ζ πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα απνηειέζεη κηα έλδεημε γηα ηελ επφκελε Φάζε ηεο
πεηξακαηηθήο ζρεδίαζεο, ηε Φάζε Αλαηξνθνδφηεζεο (βι. Κεθ. 8). Γειαδή, ηα βάξε
ησλ θξηηεξίσλ ηεο πνιππιεζέζηεξεο νκάδαο, κπνξεί λα απνηειέζνπλ έλα είδνο
ππφδεημεο γηα ηελ έκθαζε πνπ ν δηδάζθσλ κπνξεί λα απνδψζεη ζην ζρνιηαζκφ ησλ
εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ. Ή ελαιιαθηηθά εάλ ν δηδάζθσλ δηαζέηεη απηή ηελ
πιεξνθνξία ζηελ αξρή εμακήλνπ, κπνξεί λα πηνζεηήζεη ζηηο επφκελεο εξγαζίεο
εηεξν-αμηνιφγεζεο ηα βάξε ηεο πνιππιεζέζηεξεο νκάδαο, φπσο απηά εθηηκήζεθαλ
κέζσ ηεο αξρηθήο εθαξκνγήο. Γειαδή, ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε λα ιεηηνπξγήζεη
δηαγλσζηηθά γηα ηηο επφκελεο εθαξκνγέο ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, φηαλ ε ηειεπηαία
ζπκκεηέρεη ζηε βαζκνινγία.
Δπίζεο κηα άιιε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε, είλαη ε
αλαθάιπςε φισλ εθείλσλ ησλ νκάδσλ θνηηεηψλ – αμηνινγεηψλ πνπ είηε ιακβάλνπλ
ππφςε ηνπο φια ηα θξηηήξηα θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο έλαληη εθείλσλ πνπ
αγλννχλ νξηζκέλα ή εθείλσλ ησλ νκάδσλ νη νπνίεο απνδίδνπλ πεξίπνπ ίζε
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ζεκαληηθφηεηα ζε φια ηα θξηηήξηα έλαληη εθείλσλ πνπ ην ελδηαθέξνλ ηνπο εζηηάδεηαη
ζε νξηζκέλα απφ απηά. ην ρήκα 7.4 παξνπζηάδνληαη νη δχν δηαζηάζεηο ησλ
δηαθνξεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. πσο πξνθχπηεη ηξεηο πεξηνρέο απφ ηηο ηέζζεξηο
ζπγθεληξψλνπλ νκάδεο πνπ παξνπζηάδνπλ πνιπθξηηήξηα ζπκπεξηθνξά, έλαληη κηαο
πεξηνρήο (θάησ δεμηά) πνπ ζπγθεληξψλεη νκάδεο ζηηο νπνίεο θπξηαξρεί έλα θπξίσο
θξηηήξην.
Πεξηιακβάλνληαη
φια ηα θξηηήξηα
Πνιπθξηηήξηα
ζπκπεξηθνξά

Με ηζνβαξή
θξηηήξηα

Πεπιοσή επικπάτησηρ όλων
των κπιτηπίων ανισοβαπώρ

Πεπιοσή επικπάτησηρ
1 κςπίωρ κπιτηπίος

Πεπιοσή επικπάτησηρ όλων των
κπιτηπίων (πεπίπος) ισοβαπώρ

Ιζνβαξή
(πεξίπνπ)
θξηηήξηα

Πεπιοσή επικπάτησηρ 2 τοςλάσιστον
κπιτηπίων (πεπίπος) ισοβαπώρ

Γελ
πεξηιακβάλνληαη
φια ηα θξηηήξηα

ρήκα 7.4 Οη δχν δηαζηάζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ εηεξν-αμηνιφγεζεο

7.5.4

ρφιηα

Ζ πνιπθξηηήξηα αμηνιφγεζε πνπ πξνηείλεηαη νπζηαζηηθά εηζάγεη έλα ζχλνιν
θξηηεξίσλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ έκθαζε θπξίσο ζην πεξηερφκελν (content) κηαο
γξαπηήο ή πξνθνξηθήο εξγαζίαο. Γειαδή, έκκεζα πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα
αιιαγήο κηαο ηζρχνπζαο λννηξνπίαο. πσο αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ Ν. Γξφζνπ
(2011), „έλα παηδί αληηιακβάλεηαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία αμηνινγείηαη θαη ηα
ρξεζηκνπνηεί θαη ην ίδην γηα λα εδξαηώζεη ή ηξνπνπνηήζεη ην δηθό ηνπ ζύζηεκα αμηώλ‟.
Δάλ ινηπφλ ν δηδάζθσλ δείμεη φηη ιακβάλεη ππφςε έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ ζηε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ηφηε πξνζδνθά λα επεξεάζεη ηε λννηξνπία ησλ θνηηεηψλ
ηνπ. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο θξηηεξίσλ πνπ
εληζρχνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ είηε ζηε γξαπηή ή πξνθνξηθή έθθξαζε θαη
σο εθ ηνχηνπ ζηελ έκκεζε ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο.
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Πεξαηηέξσ ε πνιπθξηηήξηα αλάιπζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θνηηεηψλ - αμηνινγεηψλ
πξνζθέξεη κηα πξφζζεηε πιεξνθνξία πνπ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ πνζνηηθψλ
κεζφδσλ, φπσο ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ. πλαθφινπζα, ηα
απνηειέζκαηα ηεο UTASTAR παξέρνπλ ηα δεδνκέλα εθαξκνγήο ηνπ αιγνξίζκνπ
νκαδνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ κε παξφκνηα ζπκπεξηθνξά. Σα απνηειέζκαηα απηά
πξνζθέξνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηνλ δηδάζθνληα, φηαλ απηφο επηδηψθεη λα
αλαιάβεη επηηπρείο πξσηνβνπιίεο αλαηξνθνδφηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ νη κηζνί ή
παξαπάλσ θνηηεηέο ελδηαθέξνληαη ζρεδφλ ηζνβαξψο γηα φιεο ηηο δηαζηάζεηο
αμηνιφγεζεο, ηφηε αληίζηνηρε ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνζπάζεηα αλαηξνθνδφηεζεο ησλ
θνηηεηψλ απφ ηνλ δηδάζθνληα ζε φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαζηάζεηο - θξηηήξηα.
ζνλ αθνξά ηελ νκαδνπνίεζε, κέζσ ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο επηηπγράλεηαη
ε ζπγθέληξσζε φισλ εθείλσλ ησλ αηφκσλ, κε φκνηα ή παξφκνηα ζπκπεξηθνξά,
δειαδή κε παξφκνην ζχζηεκα αμηψλ. Έηζη, πξνθχπηεη νκαδνπνίεζε εθείλσλ ησλ
θνηηεηψλ - αμηνινγεηψλ πνπ απνδίδνπλ, γηα παξάδεηγκα, κεγαιχηεξε ζεκαληηθφηεηα
ζην πξψην θξηηήξην θαη ιηγφηεξε ζηα ππφινηπα ή ππνβαζκίδνπλ ηειείσο ηελ
ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ απνδίδνληαο κεγάιε αμία ζηα ππφινηπα, θιπ,
δηαρσξίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο. Απηή ε δπλαηφηεηα,
απνηειεί θαη‟ αξρήλ κηα απφδεημε γηα ην δηδάζθνληα ηεο αιιαγήο ηεο λννηξνπίαο ησλ
θνηηεηψλ, κέζσ ηεο αλαδήηεζεο πνιπθξηηήξηαο ή κνλνθξηηήξηαο ζπκπεξηθνξάο.
Πεξαηηέξσ, θάζε δηαθνξνπνίεζε αληίιεςεο ζηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο,
απνηειεί κηα επηπιένλ πιεξνθνξία, ηελ νπνία κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηνπ ν δηδάζθσλ
ζε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ, φπσο ζηε ζρεδίαζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (feedback)
ζρνιηαζκνχ ησλ εξγαζηψλ, ζηε βαξνδφηεζε ησλ θξηηεξίσλ ζε πεξίπησζε πνπ ε
εηεξν-αμηνιφγεζε πξνζκεηξά ζηνλ ηειηθφ βαζκφ, θιπ. εκεηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία
ηεο αλαηξνθνδφηεζεο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην 8ν Κεθάιαην.
Πιενλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί πνιπθξηηήξηαο κεζνδνινγίαο εηεξναμηνιφγεζεο

7.6

πγθεληξσηηθά, ε εηεξν-αμηνιφγεζε, πέξαλ απφ ηα γλσζηά πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο εξγαιείν ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο, κέζσ ηεο
πνιπθξηηήξηαο πξνζέγγηζεο, απνθηά επηπιένλ δπλαηφηεηεο σο κηα έηζη θη αιιηψο
επεξγεηηθή δηαδηθαζία, σο εμήο:


Δθηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηώλ ησλ θνηηεηώλ (εθηίκεζε βαξώλ ζε έλα ζύλνιν
θξηηεξίσλ). ηε δηαδηθαζία εηεξν-αμηνιφγεζεο, ν δηδάζθσλ ζε κηα γξαπηή
απνηχπσζε ηεο άπνςεο ησλ θνηηεηψλ κπνξεί λα ελζσκαηψζεη κηα ζεηξά
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, ηα νπνία ελδέρεηαη λα έρνπλ πξνθχςεη: (α) κέζσ
πξνζπκθσλίαο κε ηνπο θνηηεηέο ή (β) κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο καδί ηνπο ή (γ)
έρεη πξνηείλεη ν ίδηνο κε γλψκνλα βηβιηνγξαθηθά ή άιια ζηνηρεία
θαζεκεξηλήο αθαδεκατθήο πξαθηηθήο ή (δ) έρνπλ πξνθχςεη απφ νπνηαδήπνηε
άιιε δηαδηθαζία. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε αμηνιφγεζε ζε κηα
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ζεηξά δηαζηάζεηο - θξηηήξηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα κηαο γξαπηήο ή
πξνθνξηθήο εξγαζίαο. Βεβαίσο, απηή θαη κφλν ε δηαδηθαζία απφ κφλε ηεο
εηζάγεη κηα λννηξνπία πέξαλ ηεο κνλνθξηηήξηαο αληίιεςεο αμηνιφγεζεο
γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ εξγαζηψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ εηζάγεη θαη λέεο
δηαζηάζεηο πξνο αμηνιφγεζε. Έηζη, έκκεζα εληζρχεηαη ε άπνςε φηη ε
πνηφηεηα κηαο εξγαζίαο πξνθχπηεη σο κηα αζξνηζηηθνχ ηχπνπ δηαδηθαζία γηα
έλα ζχλνιν δηαζηάζεσλ. Σν ζχζηεκα αμηψλ ινηπφλ ησλ θνηηεηψλ
δηαθνξνπνηείηαη αιιά θαη εθηηκάηαη κέζσ ηεο πνιπθξηηήξηαο πξνζέγγηζεο.
εκεηψλεηαη, φηη ε παξνχζα δπλαηφηεηα είλαη ρξήζηκε ζε αθαδεκατθά
πεξηβάιινληα πνπ απνδίδνπλ κεησκέλε αμία ζε πνιιαπιέο παξακέηξνπο
πνηφηεηαο ησλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ.
Πνιπθξηηήξηα πξνζέγγηζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ βαξώλ ησλ θξηηεξίσλ ζε κηα
δηαδηθαζία εηεξν-αμηνιόγεζεο. πλήζσο ζηηο επηκνξθσηηθνχ ή αζξνηζηηθνχ
ηχπνπ αμηνινγήζεηο, ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο είλαη δνζκέλα θαη
εμ αξρήο γλσζηά ζηνπο θνηηεηέο. Γειαδή, ζπλεζίδεηαη, ν δηδάζθσλ λα πξναλαθνηλψλεη ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ κηαο
αμηνιφγεζεο (ζε έλα ππεξαπινπζηεπκέλν παξάδεηγκα: 80% ην πεξηερφκελν
θαη 20% ε εκθάληζε). Με απηφ ηνλ ηξφπν απνδίδεηαη κηα αμία ζηα επηκέξνπο
ραξαθηεξηζηηθά κηαο εξγαζίαο, σζηφζν ε αμία απηή επαθίεηαη ζηε θξίζε ηνπ
δηδάζθνληα, φπσο ελδεηθηηθά πξνθχπηεη απφ ηηο εξγαζίεο ησλ: Lin, Liu, and
Yuan (2001), Hattum-Janssen and Lourenco (2006), Arnold (1981). Γηα ηελ
εηδηθφηεξε πεξίπησζε ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, ην αληίζηνηρν απνηειεί είηε κηα
δηαδηθαζία εθ ησλ πξνηέξσλ δνζκέλεο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ απφ ηνλ
δηδάζθνληα ή κηαο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ θνηηεηψλ ή/θαη
κεηαμχ θνηηεηψλ θαη δηδαζθφλησλ (ζ‟ απηή ηελ θαηεχζπλζε βι. ελδεηθηηθά
εξγαζία Chung Hsien Lan et al., 2011). Έηζη, παξά ην γεγνλφο φηη ε εθηίκεζε
ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ κέζσ ηεο κεζφδνπ UTASTAR ζε πνιπθξηηήξηα
πξνβιήκαηα απφθαζεο, δελ απνηειεί κηα πξσηνηππία, εληνχηνηο δελ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί ζε άιιεο παξφκνηεο εξγαζίεο εηεξν-αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα,
ε εθηίκεζε ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, κέζσ έκκεζεο
πιεξνθνξίαο πνπ δεηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ νιηθή αμηνιφγεζε κηαο
εξγαζίαο, είλαη έλαο απιφο θαη θαηαλνεηφο ηξφπνο. Ζ δηαδηθαζία απηή,
πξνζθέξεη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθνξία πνπ απαηηεί σο είζνδν ε κέζνδνο
UTASTAR, ππεξβαίλνληαο ηε δπζθνιία θαηάηαμεο (πξνδηάηαμεο) ησλ
εξγαζηψλ απφ ηελ θαιχηεξε πξνο ηε ρεηξφηεξε.
Αλίρλεπζε κνλνθξηηήξηαο ή πνιπθξηηήξηαο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζπλήζεο έκθαζε
ζην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο, σο κηα θνπιηνχξα πνπ δηαηξέρεη κηα
παξαδνζηαθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε, νπζηαζηηθά εληζρχεη κηα
κνλνθξηηεξηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ. Γειαδή, αλ ζην δίιιεκα
πνηνηηθή εξγαζία ή ιηγφηεξν πνηνηηθή, ηφηε δεδνκέλνπ φηη ε πξνζπάζεηα
βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο κηαο εξγαζίαο πξνζδίδεη θφζηνο ζε ρξφλν,
πξνζπάζεηα, θιπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνηηεηή, ηνχην αληηζηαζκηδφκελν κε ην
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ελδερφκελν φθεινο (βαζκφο), θαηαιήγεη ζε κηα ρακειφηεξεο έληαζεο
πξνζπάζεηα (ειάρηζηε απφ ηε κέγηζηε πξνζπάζεηα πνπ κπνξεί λα
θαηαβιεζεί). Χζηφζν, ην ελδηαθέξνλ ηνπ δηδάζθνληα θαη ζε άιιεο
παξακέηξνπο πνηφηεηαο κηαο εξγαζίαο, νπζηαζηηθά αλαηξέπεη ην παξαπάλσ
δίιιεκα, πξνζδίδνληαο αμία ζην επηπιένλ θφζηνο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ
θνηηεηή. Με απηή ηελ έλλνηα, ε πξνηεηλφκελε εηεξν-αμηνιφγεζε κέζσ κηαο
ζεηξάο θξηηεξίσλ κπνξεί λα αληρλεχζεη ηελ αιιαγή ζηάζεο ή ηελ εκκνλή ζηελ
πξναλαθεξφκελε κνλνθξηηήξηα ζπκπεξηθνξά, έκθαζεο ζην πεξηερφκελν κηαο
γξαπηήο ή πξνθνξηθήο εξγαζίαο.
Η εγθπξόηεηα ηεο κεζόδνπ UTASTAR θαη ε πιεζώξα εθαξκνγώλ ζε
πνιπθξηηήξηα πξνβιήκαηα. Ζ κέζνδνο UTASTAR πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ
επαγσγή κηαο ή πεξηζζφηεξσλ πξνζζεηηθψλ ζπλαξηήζεσλ αμίαο απφ κηα
πξνδηάηαμε ελφο ζπλφινπ ελαιιαθηηθψλ, κεηά ηελ αλαθνίλσζή ηεο,
ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο δέθα επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο κε ηηο πεξηζζφηεξεο
εηεξν-αλαθνξέο ζην δηεζλέο πεξηνδηθφ European Journal of Operational
Research (Jacquet-Lagrèze and Siskos, 1982), ζχκθσλα κε ηνλ ίζθν (2008).
Απηφ αλαδεηθλχεη ηελ πςειή απνδνρή θαη αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ζε πιήζνο
εθαξκνγψλ.
Η δπλαηόηεηα νκαδνπνίεζεο παξόκνησλ ζπκπεξηθνξώλ, ζε ζρέζε κε ην
ζύζηεκα αμηώλ ησλ θνηηεηώλ - αμηνινγεηώλ. Κάζε θνηηεηήο - αμηνινγεηήο
δηαζέηεη έλα πξνζσπηθφ ζχζηεκα αμηψλ. Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία επηηξέπεη
αθεδεκφλεπηα ζηνλ θάζε θνηηεηή - αμηνινγεηή λα εθθξάζεη ηελ θξίζε ηνπ.
Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα ε πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία επηηπγράλεη ηελ νκαδνπνίεζε
αηφκσλ κε παξφκνην ζχζηεκα αμηψλ. Ζ δπλαηφηεηα απηή, αθελφο δίδεη κηα
πξφζζεηε πιεξνθνξία ζηνλ δηδάζθνληα αλαθάιπςεο ηνπ πιήζνπο ησλ
δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζχγθιηζεο απφςεσλ, αθεηέξνπ αλαθάιπςεο ηεο
νκάδαο ή ησλ νκάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν πιήζνο αηφκσλ.
Έηζη, εάλ γηα παξάδεηγκα νη κηζνί θνηηεηέο αλήθνπλ ζε κηα νκάδα απφδνζεο
ίζνπ βάξνπο ζε φια ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, απηφ ζα πξέπεη λα ην ιάβεη
ππφςε ηνπ ν δηδάζθσλ ζηηο ελέξγεηεο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ θνηηεηψλ ή
ζρνιηαζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Γειαδή, εάλ είρε ζθνπφ λα ζηαζεί
κνλνιεθηηθά ζε έλα θξηηήξην, γηα παξάδεηγκα „πξνζνρή ζηα νξζνγξαθηθά
ιάζε‟, ηφηε κηα ηέηνηα εμέιημε νπζηαζηηθά ηνλ πξνηξέπεη ζε κηα πην αλαιπηηθή
παξνπζίαζε ησλ ιαζψλ αιιά θαη επνηθνδνκεηηθψλ ζπζηάζεσλ γηα ηελ
απνθπγή ηνπο. ηε θαηεχζπλζε απηή, ε Wingate (2010) επηρεηξεί κηα
παξνπζίαζε ηεο επίδξαζεο ηεο πνηφηεηαο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνλ
δηδάζθνληα ζηε βειηίσζε ηνπ γξαπηνχ αθαδεκατθνχ ιφγνπ ησλ θνηηεηψλ.
Σπλδπαζκόο κεζόδνπ UTASTAR, αιγνξίζκνπ global k-means θαη ζπληειεζηή
Silhouette. Ζ αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ UTASTAR δελ απνηειεί κηα
πξσηνηππία, σζηφζν πξνηείλεηαη αθελφο δηφηη ε πνιπθξηηήξηα πξνζέγγηζε
έρεη ηελ επειημία αλάιπζεο ελφο δεηήκαηνο ζηα θξηηήξηα πνπ ην ζπλζέηνπλ κε
γλψκνλα ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αθαδεκατθή πξαθηηθή θαη αθεηέξνπ
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δηφηη παξέρεη ρξήζηκα απνηειέζκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κε
πνζνηηθέο ηερληθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα βάξε θξηηεξίσλ. Δπηπιένλ, ν
global k-means δελ εμαξηάηαη απφ έλα ζχλνιν αξρηθψλ παξακέηξσλ, φπσο ν
αξηζκφο ησλ νκάδσλ θαη ηα θεληξντδή, παξέρνληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ηε
δπλαηφηεηα κειέηεο ηεο νκαδνπνίεζεο απφ κηα πεξηζζφηεξν γεληθή νπηηθή.
Σέινο, ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αξηζκνχ νκάδσλ, κέζσ εθαξκνγήο ηνπ
ζπληειεζηή silhouette, αλ θαη νη νκάδεο δηακνξθψλνληαη θάζε θνξά απφ ηα
ππάξρνληα δεδνκέλα, εληνχηνηο είλαη ρξήζηκνο φπσο θαη θάζε άιιν παξφκνην
κέηξν.
ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα
παξαθάησ:










Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη λα δηαζέζεη ν δηδάζθσλ γηα ηα παξαθάησ: λα
ζρεδηάζεη ηε δηαδηθαζία εηεξν-αμηνιφγεζεο, λα πξνεηνηκάζεη ηα πιηθά πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη, λα ελεκεξψζεη ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο
αμηνιφγεζεο θαη ηελ εηδηθφηεξε ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, λα ζρνιηάζεη ηα
επηηεχγκαηα ησλ θνηηεηψλ, λα πξνεηνηκάζεη πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο θαη
ζρφιηα ησλ επηηεπγκάησλ ησλ θνηηεηψλ (ζηηο γξαπηέο αλαθνξέο), λα
επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα.
Ζ παηδαγσγηθή επάξθεηα ηνπ δηδάζθνληα φηαλ επηρεηξεί ηελ εηζαγσγή ηεο
εηεξν-αμηνιφγεζεο, εηδηθά ζε πεξηβάιινληα πνπ δελ ππάξρεη πξφηεξε
εκπεηξία, ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο θαη ππεξεζίεο, θιπ.
Ο αξρηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ εηεξν-αμηνιφγεζεο ζε αληηδηαζηνιή
κε άιιεο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηάζζνπλ κηα πξνζπκθσλία ή δηαπξαγκάηεπζε
γηα απηά κε ηνπο θνηηεηέο. ηελ δηθή καο πξφηαζε ηα θξηηήξηα εηεξναμηνιφγεζεο γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ εξγαζηψλ νξίδνληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα
θαη βαζίδνληαη ζε βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, ηελ θαζεκεξηλή παξαηήξεζε θαη
πξαθηηθή, ρσξίο απηφ λα απνθιείεη νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ζπλδηακφξθσζήο
ηνπο.
Ζ κε ζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ εηεξν-αμηνιφγεζεο κε ηα απνηειέζκαηα
βαζκνιφγεζεο απφ ηνλ δηδάζθνληα. Γειαδή, ε δηαδηθαζία ηεο εηεξναμηνιφγεζεο δελ πινπνηήζεθε (αλ θαη ζα κπνξνχζε) κε γλψκνλα ηε
ζπλδηακφξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο, αιιά σο κηα επηκνξθσηηθoχ ηχπνπ
δηαδηθαζία γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ θαη γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ
θνηηεηψλ αιιά θαη σο κηα δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ
ζπζηήκαηνο αμηψλ ησλ νκάδσλ θαζψο θαη ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ.
Ζ ζπρλή εθαξκνγή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθέξεη
κφληκε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνηηεηψλ, κε ηελ έλλνηα φηη ε αιιαγή
ζπκπεξηθνξάο πνπ παξαηεξείηαη απφ κηα ή πεξηνξηζκέλεο εθαξκνγέο, κάιινλ
έρεη παξνδηθφ ραξαθηήξα.
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Πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο θαη κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ – Φχιιν
Αμηνιφγεζεο

7.7

ηελ πεξίπησζή καο, ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο αθνξά ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο
ζηα πηινηηθά ηκήκαηα, ζηα νπνία πινπνηείηαη κηα δηαδηθαζία εηεξν-αμηνιφγεζεο.
Γεδνκέλνπ φηη ν βαζηθφο ζηφρνο καο είλαη ε εγθπξφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο θαη φρη ε
γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ην ζέκα ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο πνπ δηαζθαιίδεη
ηελ αληηθεηκεληθφηεηα δελ απνηειεί έλα πξφβιεκα. Δμάιινπ, ν πιεζπζκφο ησλ
θνηηεηψλ πνπ δηαζέηεη ηελ αλάινγε εκπεηξία εηεξν-αμηνιφγεζεο, ζηελ πεηξακαηηθή
ζρεδίαζε ησλ πηινηηθψλ ηκεκάησλ, είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνο.
ζνλ αθνξά ηε κέζνδν ζπιινγήο ησλ θξίζεσλ ησλ θνηηεηψλ σο αμηνινγεηψλ
γξαπηψλ - πξνθνξηθψλ εξγαζηψλ, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν εηδηθά ζρεδηαζκέλα
έληππα. Ζ ζρεδίαζε ησλ δχν εληχπσλ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο πνιπθξηηήξηαο
αλάιπζεο. Γη‟ απηφ, ζηα δχν Φχιια Αμηνιφγεζεο Γξαπηψλ ή Πξνθνξηθψλ Δξγαζηψλ
πεξηιακβάλεηαη γηα θάζε πεξίπησζε (γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εξγαζίεο) έλαο αξηζκφο
θξηηεξίσλ θαζψο θαη κηα εξψηεζε νιηθήο αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζε
θάζε έληππν ππάξρεη πξφβιεςε, έηζη ψζηε λα ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ηεο θξίζεο θάζε θνηηεηή - αμηνινγεηή ζε θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο. Ζ
αμηνιφγεζε ηφζν ζηα θξηηήξηα φζν θαη νιηθά βαζίδεηαη ζε κηα κνλφηνλε πνηνηηθή
θιίκαθα ηεο επίδνζεο, ζε αληηζηνηρία κε ην ραξαθηεξηζκφ ηεο επίδνζεο ηνπ
ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γειαδή, ε θιίκαθα θαη ζηα δχν Φχιια
Αμηνιφγεζεο είλαη ε ίδηα, σο εμήο:






Άξηζηε (κε ππελζχκηζε φηη αθνξά βαζκνινγία 8.5 έσο 10, φπνπ 10 ην άξηζηα)
Πνιχ θαιή (γηα βαζκνινγία απφ 6.5 έσο 8.49)
Καιή (γηα βαζκνινγία απφ 5 έσο 6.49)
Μέηξηα (γηα βαζκνινγία απφ 3 έσο 4.99)
Καθή (γηα βαζκνινγία απφ 0 έσο 2.99)

Σα δχν Φχιια Αμηνιφγεζεο, ρσξίδνληαη ζε δχν ηκήκαηα. ην πξψην ηκήκα δεηείηαη
ε ηεθκεξίσζε ηεο άπνςεο ηνπ θνηηεηή - αμηνινγεηή. Γειαδή, δεηείηαη απφ θάζε
θνηηεηή λα δηαηππψζεη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ νδεγνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
αμηνινγηθή θξίζε κηαο εξγαζίαο ζπλαδέιθνπ ηνπ. Απηφ έρεη ζεκαζία ζην βαζκφ πνπ
νη αηηηάζεηο πξέπεη λα αηηηνινγνχλ ηελ πξνηίκεζε πνπ δηαηππψλεη. Αληίζηνηρα, ζην
δεχηεξν ηκήκα ηνπ Φχιινπ πεξηιακβάλνληαη ηα θξηηήξηα θαη ε νιηθή εθηίκεζε
αμηνιφγεζεο. Γηα ηε δηαηχπσζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη ε 5βάζκηα θιίκαθα. πλνιηθά,
ηα Φχιια Αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ έλα κηθξφ ζρεηηθά αξηζκφ θξηηεξίσλ,
αληηπξνζσπεπηηθψλ ζε θάζε πεξίπησζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνθνξηθψλ ή γξαπηψλ
εξγαζηψλ.
Οη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην Φχιιν Αμηνιφγεζεο Πξνθνξηθψλ Δξγαζηψλ
αθνξνχλ ηξεηο δηαζηάζεηο, σο εμήο:
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1. πιεξφηεηα αλάπηπμεο ζέκαηνο
2. πνηφηεηα πξνθνξηθνχ ιφγνπ
3. πνηφηεηα παξνπζίαζεο.
Γειαδή, επηρεηξείηαη ε ελζσκάησζε ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ πνηφηεηαο κηαο
πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο.
Αληίζηνηρα, νη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην Φχιιν Αμηνιφγεζεο Γξαπηψλ
Δξγαζηψλ αθνξνχλ ηξεηο δηαζηάζεηο, σο εμήο:
1. πιεξφηεηα αλάπηπμεο ζέκαηνο
2. νξζνγξαθία θαη ζχληαμε
3. νξγάλσζε θεηκέλνπ.
Οπζηαζηηθά, κέζσ ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ζηα δχν απιά θαη εχρξεζηα έληππα
επηδηψθεηαη αθελφο ε αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη αθεηέξνπ δχν βαζηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ηεο πξνθνξηθήο ή γξαπηήο επηθνηλσλίαο.
Δηδηθφηεξα, ην Φχιιν Αμηνιφγεζεο Πξνθνξηθψλ Δξγαζηψλ ζπκπιεξψλεηαη ακέζσο
κεηά απφ κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε θαη πξηλ ηελ ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί. Καη‟
απηφ ηνλ ηξφπν ε αμηνινγηθή θξίζε ησλ θνηηεηψλ δηαηππψλεηαη γηα φιεο ηηο
πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο απφςεηο πνπ ζα δηαηππσζνχλ
ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί.
Αληίζηνηρα, ην Φχιιν Αμηνιφγεζεο Γξαπηψλ Δξγαζηψλ δηαλεκήζεθε γηα
ζπκπιήξσζε θαη κειέηε ζην ζπίηη, καδί κε έμη αληηπξνζσπεπηηθέο49 εξγαζίεο ίδηνπ
ζέκαηνο, ελψ ε ζπδήηεζε γη‟ απηέο αθνινχζεζε αξγφηεξα, εθφζνλ ε δηαδηθαζία
εηεξν-αμηνιφγεζεο είρε νινθιεξσζεί. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα κπνξνχζε λα είρε
πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέζσ δηαλνκήο πξνο αμηνιφγεζε κηαο εξγαζίαο ή φισλ ησλ
εξγαζηψλ επί πνιιέο θνξέο ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Χζηφζν, θάηη ηέηνην θξίζεθε
φηη ζα επηβάξπλε αξθεηά ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο ζην πηινηηθφ ηκήκα θαη γη‟
απηφ εηδηθά ε εηεξν-αμηνιφγεζε γξαπηψλ εξγαζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα θνξά
ζηελ αξρή εμακήλνπ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
επηηεπγκάησλ ζηηο γξαπηέο αλαθνξέο, ε εξεπλήηξηα πξφβαιε αξρείν κε νξηζκέλα
βαζηθά ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, θαηαθαλή ζθάικαηα θαη γεληθφηεξεο
ζπζηάζεηο.
Χζηφζν, ζε αηνκηθφ επίπεδν, ππήξρε πξφβιεςε έηζη ψζηε ε ζπληνλίζηξηα γηα θάζε
γξαπηή αλαθνξά λα εηνηκάδεη θάθειν αλά θνηηεηή κε αλαιπηηθά ζρφιηα ησλ δπλαηψλ

49

Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ είλαη αξθεηά κεγάιν γη‟ απηφ ε εηεξν-αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα
ππνζχλνιν 6 εξγαζηψλ (άξηζησλ, θαιψλ, κέηξησλ) πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ εξεπλήηξηα ζηελ παξνχζα
θάζε εθαξκνγήο.
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θαη αδχλαησλ ζεκείσλ, παξαηεξήζεηο θαη ζπζηάζεηο (γηα αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε
βι. Κεθάιαην 8 πεξί αηνκηθήο αλαηξνθνδφηεζεο).
Δηδηθφηεξα, νη έμη γξαπηέο εξγαζίεο πνπ δηαλεκήζεθαλ πξνο αμηνιφγεζε είλαη
θσηνηππεκέλεο, ελψ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ζπληάθηε (πρ νλνκαηεπψλπκν)
έρνπλ αθαηξεζεί (νη έμη εξγαζίεο ηνπ έηνπο 2010 δηαλεκήζεθαλ θαη ην 2011). Ζ
κέζνδνο απηή επηιέρζεθε, δηφηη ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία πνιιέο θνξέο
παξάγνληεο, φπσο: πξνζσπηθή θηιία, αληηπάζεηα, αληηπαξάζεζε, θιπ κεηαμχ
θνηηεηψλ επηδξνχλ ζεηηθά/αξλεηηθά ζηελ αμηνινγηθή ηνπο θξίζε (γηα ζρεηηθέο
αλαθνξέο ζην assessment bias γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, βιέπε: Norton
and Brunas-Wagstaff, 2000; Lin, Liu, and Yuan 2001; May and Gueldenzoph 2006).
Χζηφζν, ην κεηνλέθηεκα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε είλαη φηη αθελφο δελ
πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηεξν-αμηνιφγεζε ζε φιεο ηηο γξαπηέο εξγαζίεο αλά θνηηεηή
αιιά ζε έλα κηθξφ ππνζχλνιν έμη εξγαζηψλ ηδίνπ ζέκαηνο γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο θαη
αθεηέξνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο δελ αλαθνηλψζεθαλ ζηνπο έμη
θνηηεηέο γηα επλφεηνπο ιφγνπο. Παξά ηαχηα, ε εηεξν-αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ
εξγαζηψλ έδσζε ηελ αθνξκή ζηνπο θνηηεηέο γηα πξνβιεκαηηζκφ, ν νπνίνο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα νπζηαζηηθά θαη αλαιπηηθά ζρφιηα απφ ηελ εξεπλήηξηα γηα φιεο ηηο
γξαπηέο εξγαζίεο ηνπο, απνηέιεζε κηα δηαδηθαζία έκκεζεο ελίζρπζεο ηνπ γλσζηαθνχ
επηπέδνπ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ησλ θνηηεηψλ.
7.8

Απνηειέζκαηα εθαξκνγήο εηεξν-αμηνιφγεζεο

Ζ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε εθαξκφζηεθε ζην πηινηηθφ ηκήκα ηνπ καζήκαηνο
πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ ηνπ 6νπ εμακήλνπ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ
Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. εκεηψλεηαη, φηη ην πηινηηθφ
ηκήκα πινπνηείηαη παξάιιεια κε ην αληίζηνηρν παξαδνζηαθά πξνζθεξφκελν κάζεκα,
ηα έηε: 2009, 2010 θαη 2011. Ζ δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο πινπνηήζεθε ηα
δχν ηειεπηαία έηε εθαξκνγήο. Δηδηθφηεξα, ηφζν ην έηνο 2010 φζν θαη ην έηνο 2011,
είραλ ζρεκαηηζηεί δχν γθξνππ θνηηεηψλ ησλ πεξίπνπ είθνζη αηφκσλ θάζε έλα.
πλνιηθά, ην έηνο 2010 κεηείραλ ζηα δχν γθξνππ 46 άηνκα, ελψ ην έηνο 2011 ηα
άηνκα πνπ κεηείραλ ήηαλ 44, αληίζηνηρα. Ζ δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο θαη γξαπηέο εξγαζίεο.
Ζ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηή ηελ παξάγξαθν, αθνξά
ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε έμη γξαπηψλ εξγαζηψλ (α‟ γξαπηή εξγαζία θνηηεηψλ). Οη
εξγαζίεο επηιέγεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα (ζπληνλίζηξηα ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο),
έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ηθαλνπνηεηηθήο θαη
ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθήο πξνζπάζεηαο εθ κέξνπο ησλ ζπληαθηψλ ηνπο. Οη εξγαζίεο
είραλ παξαδνζεί απφ θνηηεηέο ην έηνο 2010. Οη εξγαζίεο απηέο θσηνηππήζεθαλ, κε
θξπκκέλα ηα πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπο θαη δηαλεκήζεθαλ πξνο
εηεξν-αμηνιφγεζε ηφζν ην έηνο 2010 φζν θαη ην έηνο 2011 (αξρή εμακήλνπ).
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Οη θξίζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο πνπ ηνπο είραλ δηαλεκεζεί,
δηαηππψζεθαλ ζην Φχιιν Αμηνιφγεζεο Γξαπηψλ Δξγαζηψλ. Δηδηθφηεξα, ην έληππν
ζπκπιεξψζεθε ην έηνο 2010 απφ 38 άηνκα, ελψ ην έηνο 2011 κφλν απφ 19 άηνκα. Ο
ρακειφο αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην έληππν ην έηνο 2011, νθείιεηαη
θπξίσο ζε εμσγελείο ιφγνπο, πίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, νη νπνίνη
μεθεχγνπλ ηεο αλάιπζεο. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγήζεθαλ ηξία ζχλνια
δεδνκέλσλ:
1. ην ζχλνιν δεδνκέλσλ ηεο α΄εθαξκνγήο (αξρή εμακήλνπ 2010),
2. ην ζχλνιν δεδνκέλσλ ηεο β‟ εθαξκνγήο (αξρή εμακήλνπ 2011)
3. ην ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηα ζηνηρεία ηνπ 2010 φζν θαη
ηνπ 2011.
ηνλ Πίλαθα 7.3 παξνπζηάδνληαη δχν ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο θνηηεηψλ (ηα πιήξε
απνηειέζκαηα γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο – αμηνινγεηέο παξνπζηάδνληαη ζην
Παξάξηεκα Κ). Δηδηθφηεξα παξνπζηάδνληαη: ε βαζκνιφγεζε ησλ έμη γξαπηψλ
εξγαζηψλ, ε κεηαηξνπή ηεο Οιηθήο Αμηνιφγεζεο ζε πξνδηάηαμε, ηα βάξε πνπ εθηηκά
ε κέζνδνο UTASTAR γηα θάζε θνηηεηή θαζψο θαη ν δείθηεο ηαπ ηνπ Kendall.
Δπνκέλσο, ε κέζνδνο UTASTAR εθηηκά γηα θάζε θνηηεηή - αμηνινγεηή βάξε
θξηηεξίσλ (θαη ζπλαξηήζεηο αμηψλ), ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο (ε έλδεημε
Kendall‟s η=1, απνδεηθλχεη πιήξε ηαχηηζε ηεο αξρηθήο πξνδηάηαμεο κε ηελ ηειηθή,
φπσο ε ηειεπηαία εθηηκάηαη απφ ηε UTASTAR).
Πίλαθαο 7.3 Αξρηθή πξνδηάηαμε θαη απνηειέζκαηα UTASTAR ζε δχν πεξηπηψζεηο θνηηεηψλ
α/α
Φνηηεηή

s1
s1
s1
s1
s1
s1
s2
s2
s2
s2
s2
s2

Δξγαζία
(ελαιιαθηηθή
ζπλόινπ
αλαθνξάο)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Φνηηεηήο - αμηνινγεηήο
(απνθαζίδσλ)
s1
s2

Κξηηήξην 1 Πιεξόηεηα

Κξηηήξην 2 –
Λάζε νξζ. &
ζύληαμεο

Κξηηήξην 3 –
Οξγάλσζε
θεηκέλνπ

Οιηθή
Αμηνιόγεζε

Αξρηθή
πξνδηάηαμε

Καιή
Καιή
Καθή
Μέηξηα
Μέηξηα
Πνιχ Καιή
Πνιχ Καιή
Πνιχ Καιή
Μέηξηα
Καιή
Καιή
Πνιχ Καιή

Μέηξηα
Καθή
Αξηζηε
Μέηξηα
Καθή
Άξηζηε
Καιή
Καιή
Καιή
Καιή
Καιή
Καιή

Καθή
Πνιχ Καιή
Καθή
Καιή
Καθή
Καιή
Μέηξηα
Καιή
Μέηξηα
Καιή
Καιή
Καιή

Καιή
Καιή
Μέηξηα
Καιή
Καθή
Πνιχ Καιή
Καιή
Πνιχ Καιή
Μέηξηα
Καιή
Καιή
Πνιχ Καιή

2
2
3
2
4
1
2
1
3
2
2
1

Βάξνο 1νπ
Κξηηεξίνπ
0.34
0.35

Βάξνο 2νπ
Κξηηεξίνπ
0.36
0.30

Βάξνο 3νπ
Κξηηεξίνπ
0.30
0.35

Kendall’s η
1
1

πλεπψο, ε UTASTAR ηξέρεη ηφζεο θνξέο φζνη θαη νη θνηηεηέο - αμηνινγεηέο. Έηζη,
γηα θάζε θνηηεηή - αμηνινγεηή δεκηνπξγείηαη έλα δηάλπζκα βαξψλ, ην νπνίν
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ρξεζηκνπνηείηαη σο είζνδνο γηα ηελ νκαδνπνίεζε. Γειαδή, εθηηκψληαη δηαλχζκαηα
βαξψλ, ζπκβαηψλ κε ην ζχζηεκα αμηψλ θάζε αηφκνπ ρσξηζηά, ηα νπνία
αληηπξνζσπεχνπλ ην πξνθίι ηνπ θνηηεηή - αμηνινγεηή θαη αμηνπνηνχληαη γηα ηνλ
ζρεκαηηζκφ νκάδσλ αηφκσλ παξφκνηαο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο. Γηα
ηελ νκαδνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη ν αιγφξηζκνο global k-means, ελψ γηα ηελ
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο νκαδνπνίεζεο ν ζπληειεζηήο ζθηαγξάθεζεο (Silhouette
coefficient).
Με γλψκνλα, φηη ε εθαξκνγή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο
αξθεηέο θνξέο ζηε δηάξθεηα ελφο εμακεληαίνπ καζήκαηνο, ζα αλαιχζνκε
ηαπηφρξνλα, σο δχν πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο, ηα δεδνκέλα ηνπ έηνπο 2010 θαη 2011
γηα ηηο γξαπηέο εξγαζίεο, αλ θαη ε αλάιπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη αλά
πεξίπησζε ρσξηζηά. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ νκαδνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη ν αιγφξηζκνο
global k-means, ν νπνίνο ηξέρεη ηξεηο θνξέο, δειαδή γηα ηα δεδνκέλα: 2010, 2011 θαη
νιηθά. Γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο νκαδνπνίεζεο θαη ζηελ πεξίπησζή καο
ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αξηζκνχ νκάδσλ, κε γλψκνλα φηη ππάξρνπλ ηξία
δηαθνξεηηθά ζεη δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο ζθηαγξάθεζεο –
Silhouette coefficient. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, απνδεηθλχεηαη φηη νη 8 νκάδεο απνηεινχλ
κηα ηθαλνπνηεηηθή επηινγή νκαδνπνίεζεο, εηδηθά γηα ηα ηξία ζπγθεθξηκέλα ζχλνια
δεδνκέλσλ, φπσο πξνθχπηεη ζην ρήκα 7.5.

πληειεζηήο Silhouette

0.9
0.85
0.8
0.75

ALL

0.7

2011
2010

0.65
0.6
2

3

4

5

6

7

8

9

Αξηζκφο νκάδσλ

ρήκα 7.5 Δμέηαζε αξηζκνχ νκάδσλ κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Silhouette

ην ρήκα 7.6 έσο 7.8 παξνπζηάδνληαη ηα κέζα βάξε αλά θξηηήξην θάζε
ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θνηηεηψλ - αμηνινγεηψλ. Απφ απηφ πξνθχπηεη κηα
δηαθνξνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά ησλ αμηνινγεηψλ, απνδεηθλχνληαο έηζη θαη ηηο
δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο αμηνιφγεζεο. Χζηφζν, νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο
αμηνιφγεζεο, φπσο εθθξάδνληαη σο δηαλχζκαηα βαξψλ, νκαδνπνηνχληαη γηα λα
ζρεκαηίζνπλ νκάδεο παξφκνηαο ζπκπεξηθνξάο. Απφ ηα ρήκαηα 7.6 έσο 7.8
πξνθχπηεη φηη ηα κέζα βάξε θξηηεξίσλ γηα ηηο νκάδεο ηεο α‟ πεξίπησζεο εθαξκνγήο
(2010) θαη ηνπ πλφινπ, νκνηάδνπλ αηζζεηά.
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2010
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ρήκα 7.6 Μέζα βάξε αλά νκάδα θνηηεηψλ γηα α‟ πεξίπησζε εθαξκνγήο (2010)

1

1

6

6

ρήκα 7.7 Μέζα βάξε αλά νκάδα θνηηεηψλ γηα β‟ πεξίπησζε εθαξκνγήο (2011)
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Οξγ. Κεηκέλνπ

ρήκα 7.8 Μέζα βάξε αλά νκάδα θνηηεηψλ ζην χλνιν ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο
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Δηδηθφηεξα, ζπγθξίλνληαο ηηο νκάδεο ηεο α‟ εθαξκνγήο (έηνο 2010) θαη ηνπ πλφινπ,
πξνθχπηνπλ κηα ζεηξά απφ παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα, σο εμήο:














Ζ 1ε νκάδα θνηηεηψλ - αμηνινγεηψλ απνδίδεη πεξίπνπ ίζε ζεκαληηθφηεηα
ζηελ πιεξφηεηα ηεο εξγαζίαο (1ν θξηηήξην) θαη ηελ νξζνγξαθία-ζχληαμε
(2ν θξηηήξην), ελψ ζηελ νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ απνδίδεη ειάρηζηε
βαξχηεηα.
Ζ 2ε νκάδα θνηηεηψλ - αμηνινγεηψλ εθδειψλεη εμαηξεηηθά πςειφ
ελδηαθέξνλ γηα ην θξηηήξην νξζνγξαθία-ζχληαμε (2ν θξηηήξην).
Ζ 3ε νκάδα θνηηεηψλ - αμηνινγεηψλ ελδηαθέξεηαη θαη γηα ηα ηξία
θξηηήξηα, εθδειψλνληαο πςειφηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ
θεηκέλνπ (3ν θξηηήξην).
Ζ 4ε νκάδα θνηηεηψλ – αμηνινγεηψλ ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ
νξζνγξαθία-ζχληαμε (2ν θξηηήξην) θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ (3ν
θξηηήξην).
Ζ 5ε νκάδα θνηηεηψλ – αμηνινγεηψλ ελδηαθέξεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ
πιεξφηεηα ηεο εξγαζίαο (1ν θξηηήξην) θαη αγλνεί ηηο άιιεο δχν δηαζηάζεηο
ηεο έξεπλαο. Ζ πεξίπησζε απηή, αλάγεη ζε κηα „ηππηθήο‟ κνξθήο
αμηνιφγεζε γξαπηψλ εξγαζηψλ, φπνπ ε αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζην
πεξηερφκελν θαη νη ινηπέο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
Ζ 6ε νκάδα θνηηεηψλ – αμηνινγεηψλ ελδηαθέξεηαη πεξίπνπ ηζνβαξψο θαη
γηα ηα ηξία θξηηήξηα.
Ζ 7ε νκάδα θνηηεηψλ - αμηνινγεηψλ απνδίδεη ζεκαληηθή βαξχηεηα ζην
θξηηήξην ηεο νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ (3ν θξηηήξην), ππνβαζκίδνληαο ηα
ππφινηπα θξηηήξηα.
Ζ 8ε νκάδα θνηηεηψλ – αμηνινγεηψλ επηδεηθλχεη κηα πνιπθξηηήξηα
ζπκπεξηθνξά, κε ηελ έλλνηα φηη απνδίδεη ελδηαθέξνλ ζε φιεο ηηο
δηαζηάζεηο αμηνιφγεζεο, κε πςειφηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ πιεξφηεηα (1ν
θξηηήξην).

ηα απνηειέζκαηα νκαδνπνίεζεο ηεο β‟ εθαξκνγήο (έηνο 2011) παξνπζηάδνληαη
θάπνηεο δηαθνξέο. πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 7.7, νη νκάδεο: δχν,
ηέζζεξα, πέληε θαη επηά, είλαη λέεο, κε ηελ έλλνηα φηη δελ παξνπζηάδνληαη νχηε ζηηο
νκάδεο ηεο α‟ εθαξκνγήο (2010) νχηε ζηηο νκάδεο ηνπ πλφινπ. Δμ αηηίαο ηνπ
γεγνλφηνο απηνχ, αξθεηά πηζαλνχ παξφια απηά, εμεηάδνληαη νη λενεκθαληζζείζεο
νκάδεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο νκάδεο ηνπ πλφινπ. πσο, πξνθχπηεη απφ ηηο
λενεκθαληζζείζεο νκάδεο ηεο β‟ εθαξκνγήο (2011) θαη εηδηθφηεξα ε 4ε θαη 7ε
εληάζζνληαη ζηελ 6ε νκάδα ηνπ πλφινπ (ηεο πεξίπνπ ίζεο βαξχηεηαο γηα φια ηα
θξηηήξηα) ελψ ε 2ε θαη 5ε νκάδα ελψλεηαη κε ηελ 1ε νκάδα ηνπ πλφινπ (ηεο πεξίπνπ
ίζεο βαξχηεηαο ζην 1ν θαη 2ν θξηηήξην, πιεξφηεηα θαη νξζνγξαθία-ζχληαμε,
αληίζηνηρα). Οη κεηαθηλήζεηο απφ νκάδα ζε νκάδα θαζψο θαη ε ηειηθή έληαμε ζε
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θάπνηα νκάδα παξνπζηάδνληαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα „Αλαιπηηθά
απνηειέζκαηα ηειηθήο νκαδνπνίεζεο‟ ζην Παξάξηεκα Κ.
πσο πξνθχπηεη ε εηεξν-αμηνιφγεζε αχμεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ ζε
δηαζηάζεηο, πέξαλ ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ (1ν θξηηήξην αμηνιφγεζεο).
Βεβαίσο, θάπνηνη απφ απηνχο επέδεημαλ κηα κνλνθξηηήξηα ζπκπεξηθνξά. Δάλ
ζρεδηάζνκε ηηο δχν δηαζηάζεηο δηαθνξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε έλα δηάγξακκα, κε
γλψκνλα ζηνλ θάζεην άμνλα λα αλαπαξίζηαληαη ηα θξηηήξηα πνπ ιήθζεθαλ ππφςε
θαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα ηα βάξε, ηφηε έρνκε ην ρήκα 7.9 (ε ζρεδίαζε ζηελ
παξνχζα εθαξκνγή βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Σπλόινπ). πσο πξνθχπηεη ζηηο
ηξεηο πεξηνρέο πνπ επηδεηθλχεηαη πνιπθξηηήξηα ζπκπεξηθνξά ζηε δηαδηθαζία εηεξναμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη νκάδεο θνηηεηψλ - αμηνινγεηψλ, πιελ ησλ
νκάδσλ: 2, 5 θαη 7. Οη ηξεηο απηέο νκάδεο αηφκσλ ζηελ νπζία ζπγθεληξψλνπλ
εθείλνπο ηνπο αμηνινγεηέο πνπ ζηελ θξίζε ηνπο επηθξαηεί έλα θπξίσο θξηηήξην
(νκάδα 2ε: νξζ. θαη ζχληαμε, νκάδα 5ε: πιεξφηεηα εξγαζίαο, νκάδα 7ε: νξγάλσζε
θεηκέλνπ).
Πεξηιακβάλνληαη
φια ηα θξηηήξηα

Οκάδα (3)
Οκάδα (8)

Οκάδα (6)

Πεπιοσή επικπάτησηρ όλων
των κπιτηπίων ανισοβαπώρ

Πεπιοσή επικπάτησηρ όλων των
κπιτηπίων (πεπίπος) ισοβαπώρ

Με ηζνβαξή
θξηηήξηα
Πεπιοσή επικπάτησηρ
1 κςπίωρ κπιτηπίος

Ιζνβαξή
(πεξίπνπ)
θξηηήξηα

Πεπιοσή επικπάτησηρ 2 τοςλάσιστον
κπιτηπίων (πεπίπος) ισοβαπώρ

Οκάδα (2)
Οκάδα (5)
Οκάδα (7)

Οκάδα (1)
Οκάδα (4)

Γελ
πεξηιακβάλνληαη
φια ηα θξηηήξηα

ρήκα 7.9 Οη δχν δηαζηάζεηο δηαθνξεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζην παξάδεηγκα εθαξκνγήο

Σν ηειεπηαίν εξψηεκα πξνο απάληεζε είλαη πφζνη θνηηεηέο (πιήζνο) εληάζζνληαη
ζηηο νθηψ νκάδεο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.4 θαη βαζίδνληαη
ζηηο νκάδεο ηνπ Σπλόινπ ησλ θνηηεηψλ. πσο πξνθχπηεη, ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα
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είλαη ε 6ε, ε νπνία ζπγθεληξψλεη 29 άηνκα ζε ζχλνιν 57 αηφκσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ
νκάδα, ζηελ νπνία νη θνηηεηέο - αμηνινγεηέο απνδίδνπλ πεξίπνπ ίζε ζεκαληηθφηεηα
ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο αμηνιφγεζεο. Αθνινπζεί ζε πιήζνο ε 4ε νκάδα κε 10
άηνκα θαη ηέινο ε νκάδα κε ηα ιηγφηεξα άηνκα (1 άηνκν) είλαη ε 5ε, αιιά παξφια
απηά αξθεηά δηαθξηηή. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπλεγνξνχλ ζηε δηαπίζησζε φηη νη
καζεηέο ή θνηηεηέο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν δηδάζθσλ
(Γξφζνο, 2011).
Δπηπιένλ, ζηνλ Πίλαθα 7.4 παξνπζηάδνληαη ηα κέζα βάξε αλά θξηηήξην θαη αλά
νκάδα, κε γλψκνλα ηα απνηειέζκαηα ηεο UTASTAR θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ global
k-means. Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ηεο κεζνδνινγίαο παξνπζηάδνληαη γηα φινπο
ηνπο θνηηεηέο - αμηνινγεηέο ζην Παξάξηεκα Κ. Γειαδή ζην παξάδεηγκα εθαξκνγήο,
ε ζεκαληηθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ κε γλψκνλα ηελ πνιππιεζέζηεξε 6ε νκάδα είλαη σο
εμήο: πιεξφηεηα 33%, νξζνγξαθία-ζχληαμε 34% θαη νξγάλσζε θεηκέλνπ 33%.
Πίλαθαο 7.4 Καηαλνκή αηφκσλ αλά νκάδα θαη κέζα βάξε θξηηεξίσλ (ζχλνιν θνηηεηψλ: 57
άηνκα)
Μέζν Βάξνο αλά Κξηηήξην
ΟΜΑΓΑ

Πιεξόηεηα εξγαζίαο (%)

Οξζνγξ. & Σύληαμε (%)

Οξγάλσζε θεηκέλνπ (%)

Πιήζνο

Οκάδα 1

44

46

10

5

Οκάδα 2

4

93

4

2

Οκάδα 3

9

27

65

3

Οκάδα 4

3

49

49

10

Οκάδα 5

100

0

0

1

Οκάδα 6

33

34

33

29

Οκάδα 7

2

4

94

5

Οκάδα 8

54

9

38

2

ΤΝΟΛΟ ΦΟΗΣΖΣΧΝ

7.9

57

πκπεξάζκαηα εθαξκνγήο εηεξν-αμηνιφγεζεο

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο δηαδηθαζίαο φπσο εθαξκφζηεθε ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα
εμήο:
1. Ζ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ πξνεγείηαη ηεο εθαξκνγήο ηεο εηεξναμηνιφγεζεο, εηδηθά ζε αθαδεκατθά πεξηβάιινληα πνπ ε δηαδηθαζία απηή
είλαη ειάρηζηα γλσζηή.
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2. Ζ αλαηξνθνδφηεζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηα επηηεχγκαηά ηνπο, ζπλνδεχεη ηελ
δηαδηθαζία εηεξν-αμηνιφγεζεο. Γειαδή, ε εηεξν-αμηνιφγεζε ζηελ πεξίπησζή
καο, φπσο έρεη ηεζεί ζην γεληθφ πιαίζην εθαξκνγήο, ζπλδπάδεηαη κε επαξθή
αλαηξνθνδφηεζε - ζρνιηαζκφ ησλ επηηεπγκάησλ απφ ηελ εξεπλήηξηαζπληνλίζηξηα θαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ απφ ηνπο θνηηεηέο πξνο ηνπο
ζπκθνηηεηέο ηνπο.
3. Ζ κφληκε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ησλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε
ζεκαληηθφηεηαο ζε δηαζηάζεηο πνηφηεηαο κηαο γξαπηήο αλαθνξάο ή
πξνθνξηθήο εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα εκπεδσζεί κε ζπλερείο ελέξγεηεο.
Δπνκέλσο, ε άπαμ εθαξκνγή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο γξαπηψλ εξγαζηψλ (ή νη
πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο εηεξν-αμηνιφγεζεο) δελ δηαζθαιίδεη ηε
κφληκε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο. Χζηφζν, ην ελδηαθέξνλ ηεο εξεπλήηξηαο (ή ηνπ
δηδάζθνληα ζε άιιε πεξίπησζε εθαξκνγήο) ζε έλα πιήζνο παξακέηξσλ
πνηφηεηαο κηαο εξγαζίαο, παξαθηλεί έκκεζα ηνπο θνηηεηέο λα πξνζαξκφδνπλ
αλάινγα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.
πκπεξαζκαηηθά, ε δηαδηθαζία ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο έδσζε ζηνπο θνηηεηέοαμηνινγεηέο ηελ επθαηξία λα απνδψζνπλ απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζε δηαζηάζεηο πέξαλ
ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο εξγαζίαο, δειαδή πέξαλ ηνπ πιένλ πξνθαλνχο θξηηεξίνπ
αμηνιφγεζεο. Απηφ είλαη εκθαλέο απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ
εηεξν-αμηνιφγεζε γξαπηψλ αλαθνξψλ. πσο πξνέθπςε, κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ
εκθαλίδνληαη ζην ρήκα 7.9, πέληε νκάδεο θνηηεηψλ - αμηνινγεηψλ απφ ηηο νθηψ
εκθαλίδνπλ κηα πνιπθξηηήξηα ζπκπεξηθνξά (ηξεηο πεξηνρέο απφ ηηο ηέζζεξηο ηνπ
ρήκαηνο 7.9). Πέξαλ απηνχ, εκθαλίδνληαη επηά απφ ηηο νθηψ νκάδεο θνηηεηψλ –
αμηνινγεηψλ πνπ απνδίδνπλ έλα απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο δηαζηάζεηο
αμηνιφγεζεο πνπ μεθεχγνπλ ηεο πιεξφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ (εμαίξεζε απνηειεί ε 5ε
νκάδα). Χζηφζν, νη κηζνί θνηηεηέο – αμηνινγεηέο απνδίδνπλ πεξίπνπ ίζε βαξχηεηα
ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο εηεξν-αμηνιφγεζεο (νκάδα 6) πνπ απηφ εθ πξψηεο δελ ήηαλ
έλα αλακελφκελν απνηέιεζκα.
πλνπηηθά, νη δηαπηζηψζεηο απηέο, απνηεινχλ κηα πξσηφγλσξε ζπκπεξηθνξά,
ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζή καο. Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή, απφδνζεο ρακειήο αμίαο ζε
δηαζηάζεηο πνηφηεηαο κηαο γξαπηήο αλαθνξάο, πνπ ζπλαξηάηαη κε ηε ζσζηή ζχληαμε,
απνπζία νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ θαη ζσζηή νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ, κε κηα αληίιεςε
φηη ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ιεπηνκέξεηεο, θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη. Δπνκέλσο,
θαίλεηαη φηη ε εηεξν-αμηνιφγεζε έδσζε ηελ επθαηξία αιιαγήο ζηάζεο ησλ θνηηεηψλ
γηα ηηο γξαπηέο αλαθνξέο, σο εθ ηνχηνπ ζπλέβαιε ζηελ έκκεζε ελίζρπζε ηεο
ηθαλφηεηαο γξαπηήο επηθνηλσλίαο.
Γεληθφηεξα, απφ ηα παξαπάλσ ζρφιηα πξνθχπηεη αθελφο κηα αιιαγή ζηάζεο ησλ
θνηηεηψλ θαη αθεηέξνπ κηα αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηηο εηδηθφηεξεο
πξνηηκήζεηο ηνπο. Μέζσ ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο αλαδείρζεθαλ νη
δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ θνηηεηψλ, νη νπνίεο ζηελ παξνχζα εθαξκνγή
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εθθξάδνληαη κέζσ νθηψ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ, κε πνιππιεζέζηεξε απηή ηεο
απφδνζεο ίζνπ βάξνπο ζηα ηξία θξηηήξηα. Σέινο, αλαδείρζεθαλ επηπιένλ ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ εξεπλήηξηα-ζπληνλίζηξηα, κηαο έηζη θη αιιηψο επεξγεηηθήο απφ
παηδαγσγηθήο πιεπξάο δηαδηθαζίαο, νη νπνίεο κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ ζηνλ
ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ (γηα ηελ
αλαηξνθνδφηεζε βι. επφκελν 8ν Κεθάιαην).
Χζηφζν, ε δηαδηθαζία εηεξν-αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφζηεθε ζην πηινηηθφ κάζεκα
κπνξεί εχθνια λα εθαξκνζηεί ζε έλα πιήζνο παξαδνζηαθά πξνζθεξφκελσλ
καζεκάησλ, εηδηθά πνιπηερληθψλ ζρνιψλ, ζηα νπνία νη θνηηεηέο ζπρλά
πξνεηνηκάδνπλ γξαπηέο αλαθνξέο (πρ γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξγαζηεξίσλ). ε κηα
ηέηνηα πεξίπησζε, ε εηεξν-αμηνιφγεζε κπνξεί λα βαζηζηεί ζε 5-6 ελδεηθηηθέο
εξγαζίεο θάζε θνξά, άξηζηεο-κέηξηαο-ρακειήο πνηφηεηαο, νη νπνίεο λα δηαλεκεζνχλ
ζηνπο θνηηεηέο καδί κε ην αληίζηνηρν Φχιν Αμηνιφγεζεο. Ζ εκπεηξία πνπ εκείο
απνθνκίζακε είλαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ εηεξν-αμηνιφγεζε εθιήθζεθε
σο κηα δηαθνξεηηθή θαη ελδηαθέξνπζα απαζρφιεζε, ε νπνία δελ ηνπο αθαίξεζε
ζεκαληηθφ ρξφλν απφ απηφλ πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αθαδεκατθψλ ηνπο
ππνρξεψζεσλ.
πλνιηθά, ε κέζνδνο UTASTAR ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αιγφξηζκν global k-means θαη
ηνλ ζπληειεζηή ζθηαγξάθεζεο Silhouette, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε κηα
πξνζέγγηζε πνιπθξηηήξηαο νκαδνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα, αλ θαη ε αμηνπνίεζε ηεο
κεζφδνπ UTASTAR δελ απνηειεί κηα πξσηνηππία, απηή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
αλάιπζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο δεηήκαηνο, ζε επηκέξνπο θξηηήξηα
ζχκθσλα αθελφο κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αθεηέξνπ ηελ αθαδεκατθή πξαθηηθή.
Πεξαηηέξσ, ν αιγφξηζκνο global k-means δελ εμαξηάηαη απφ έλα αξηζκφ παξακέηξσλ,
φπσο ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ θαη ν νξηζκφο ησλ θεληξντδψλ, κε απνηέιεζκα λα δίδεη
ηε δπλαηφηεηα κειέηεο κηαο νκαδνπνίεζεο απφ γεληθφηεξε ζθνπηά. Σέινο, ε επηινγή
ηνπ θαηάιιεινπ αξηζκνχ νκάδσλ, αλ θαη εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηα ππάξρνληα
δεδνκέλα, κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή ζθηαγξάθεζεο
Silhouette ή νπνηνπδήπνηε άιινπ κέηξνπ.
7.10 χλνςε
ηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο αλαθεξζήθακε ζε έλα γλσζηφ παηδαγσγηθφ εξγαιείν
επηκνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε. Ζ εηεξν-αμηνιφγεζε
αμηνπνηήζεθε σο έλα ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν έκκεζεο ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο θαη
ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Γείμακε φηη ε
πνιπθξηηήξηα θχζε ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο ζε έλα ζχλνιν δηαζηάζεσλ, κπνξεί λα
κνληεινπνηεζεί κέζσ ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο
νκαδνπνίεζεο δείμακε ηε δπλαηφηεηα αλαθάιπςεο επηπιένλ αλαιπηηθψλ
πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ είηε ηελ αιιαγή ζηάζεο ησλ θνηηεηψλ ή ηηο
δηαθξηηέο πξνηηκεζηαθέο επηινγέο πνπ απηνί εθθξάδνπλ.
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Ζ πξσηνηππία ηεο πξφηαζήο καο δελ ελαπφθεηηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο εηεξναμηνιφγεζεο ή ζηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ελ πνιινίο έρεη πξνηαζεί ζηελ
πεξίπησζε ησλ πζηεκάησλ πζηάζεσλ. Ζ πξσηνηππία εζηηάδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε
πνιπθξηηήξησλ ηερληθψλ ζηελ αλαδήηεζε ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ εηεξναμηνιφγεζεο, έλαληη είηε ηνπ νξηζκνχ ηνπο απφ ηνλ δηδάζθνληα ή ηελ
δηαπξαγκάηεπζή ηνπο κεηαμχ θνηηεηψλ θαη δηδάζθνληα. Δπηπιένλ, ε πξσηνηππία
αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνιπθξηηήξηαο νκαδνπνίεζεο ζην
εηδηθφηεξν δήηεκα ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο. Αλ θαη ε εθηίκεζε ησλ βαξψλ ηεο θάζε
νκάδαο ρσξηζηά θαζψο θαη ηεο πνιππιεζέζηεξεο απφ απηέο, γίλεηαη εθ ησλ πζηέξσλ
θαη φρη εθ ησλ πξνηέξσλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ βαξψλ εμ
αξρήο, εληνχηνηο ηα απνηειέζκαηα απηά ελ είδεη δηάγλσζεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ
κειινληηθά ή λα απνηειέζνπλ κηα έλδεημε ηεο επηξξνήο ηεο αμηνινγηθήο θξίζεο ησλ
θνηηεηψλ απφ ηνπο επξχηεξνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ν δηδάζθσλ.
Δπηπιένλ, ε κεζνδνινγία κπνξεί λα απνβεί ρξήζηκε γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ βαξψλ
ηεο πνιππιεζέζηεξεο νκάδαο ζε κηα πεξίπησζε πνιιαπιψλ αμηνινγεηψλ.
Γεληθφηεξα, ε πνιπθξηηήξηα πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη, εληζρχεη ηα επεξγεηήκαηα
ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, πνπ έηζη θη αιιηψο απφ παηδαγσγηθήο άπνςεο είλαη πνιιά
θαη ζεκαληηθά θαη παξέρεη κηα έλδεημε ζηνλ δηδάζθνληα γηα ηελ ζηξαηεγηθή
αλαηξνθνδφηεζεο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη.
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8 Τπνρξεσηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά
κέηξα αλαηξνθνδφηεζεο. Έιεγρνο
ζρεδίαζεο καζήκαηνο

ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα ππνρξεσηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά
κέηξα αλαηξνθνδφηεζεο (feedback) απφ ηελ εξεπλήηξηα πξνο ηνπο θνηηεηέο θαη απφ
ηνπο θνηηεηέο πξνο ηελ εξεπλήηξηα, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ 4ε Φάζε ηνπ γεληθνχ
πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηεο πεηξακαηηθήο ζρεδίαζεο. Ζ αλαηξνθνδφηεζε σο ηζφηηκνο
εηαίξνο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα εξγαζία,
πξνυπνζέηεη ζρεδίαζε θαη ελέξγεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην ξφιν ηεο. Δηδηθφηεξα,
ζηελ αξρή παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ζεσξεηηθή ζθνπηά. ηε
ζπλέρεηα γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ δηαδηθαζηψλ αλαηξνθνδφηεζεο πνπ
πξνηείλνληαη. Χο ππνρξεσηηθά κέηξα αλαηξνθνδφηεζεο πξνηείλνληαη: (α) αηνκηθή
αλαηξνθνδφηεζε θνηηεηψλ (εξεπλήηξηα πξνο θνηηεηέο) θαη (β) κέηξεζε
ηθαλνπνίεζεο θνηηεηψλ (θνηηεηέο πξνο εξεπλήηξηα). Δπίζεο, σο ζπκπιεξσκαηηθφ
κέηξν πξνηείλεηαη ε απνηίκεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ
εθαξκφδνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ (θνηηεηέο
πξνο εξεπλήηξηα). Δπηπιένλ, ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ ζην παξφλ Κεθάιαην
παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο επηηπρίαο ηεο πεηξακαηηθήο ζρεδίαζεο ηνπ
καζήκαηνο, ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ ηειεπηαία 5ε Φάζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ
εθαξκνγήο.
8.1

Ζ έλλνηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο

Ζ αλαηξνθνδφηεζε (feedback) αθνξά δχν πεξηπηψζεηο: (α) ηελ ελεκέξσζε ησλ
θνηηεηψλ γηα ηα επηηεχγκαηά ηνπο απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη (β) ηελ ελεκέξσζε ηνπ
δηδάζθνληα απφ ηνπο θνηηεηέο. Βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ
θνηηεηψλ απφ ηνλ δηδάζθνληαη είλαη ε ελδηάκεζε - δηακνξθσηηθή (επηκνξθσηηθή)
αμηνιφγεζε, κέζσ ηεο νπνίαο ελεκεξψλνληαη νη εθπαηδεπφκελνη γηα ηα ζεκεία
επηηπρίαο ή απνηπρίαο ηνπο. Αληίζηνηρα, ηα κελχκαηα απηά γηα ην δηδάζθνληα είλαη
πηζαλφλ λα θαλεξψλνπλ κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο ηνπ θαη ειιείςεηο. Γεληθφηεξα, ε
αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη κέζσ ηεο επηκνξθσηηθήο - δηακνξθσηηθήο
αμηνιφγεζεο εληζρχεη θαη ελζαξξχλεη θαη ηαπηφρξνλα παξέρεη δηνξζσηηθέο ελδείμεηο
(Γεκεηξφπνπινο, 2004, ζ.75).
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Καη‟ αξρήλ δειαδή, ε αλαηξνθνδφηεζε ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο
γηα ηε κάζεζε. Γειαδή ζ‟ απηή ηε πεξίπησζε, απινπζηεπηηθά ζα ιέγακε φηη ε
αλαηξνθνδφηεζε αθνξά θαηά έλα κέξνο ελέξγεηεο ηνπ δηδάζθνληα, επνηθνδνκεηηθνχ
ζρνιηαζκνχ ηεο πξνζπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ ζε εξγαζίεο πνπ ηνπο έρεη αλαζέζεη. Ζ
αλαηξνθνδφηεζε, ζπλήζσο, δελ ππάξρεη ζε αζξνηζηηθνχ ηχπνπ εμεηάζεηο ηεο
επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ (πρ ηειηθέο εμεηάζεηο εμακήλνπ), αιιά ζπλεζίδεηαη ζε κνξθέο
επηκνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Δπνκέλσο, αμηνινγήζεηο ηεο επίδνζεο πνπ
θπξηαξρνχληαη απφ ηελ εμεηαζηηθή ινγηθή (θνπιηνύξα εμέηαζεο έλαληη θνπιηνύξαο
αμηνιόγεζεο) δελ πεξηιακβάλνπλ ην ζηνηρείν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ή κε άιια ιφγηα
βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε πεξηνξηζκέλε
αλαηξνθνδφηεζε ησλ θνηηεηψλ απφ ην δηδάζθνληα. Σν δήηεκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο
ηεο επηκνξθσηηθήο απφ ηελ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε έρεη παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζην
5ν Κεθάιαην, παξ. 5.6.
Χζηφζν, ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ηα κελχκαηα ηνπ δηδάζθνληα
ιακβάλνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο αιιά θαη ηα κελχκαηα ησλ θνηηεηψλ ιακβάλνληαη
απφ ηνλ δηδάζθνληα. Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, ε επηκνξθσηηθή αμηνιφγεζε ιεηηνπξγεί σο
έλα δίπνιν αλαηξνθνδφηεζεο - πιεξνθφξεζεο πνπ ζηνρεχεη:
α. πξνο ηνπο θνηηεηέο (απφ ηνλ δηδάζθνληα) θαη
β. πξνο ηνλ δηδάζθνληα (απφ ηνπο θνηηεηέο).
ηελ ίδηα θαηεχζπλζε αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνλ δηδάζθνληα πξνο ηνπο θνηηεηέο
είλαη θαη νη πεξηπηψζεηο ησλ επνηθνδνκεηηθψλ ζρνιίσλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο, ηπρφλ
πξνηάζεηο δηφξζσζεο θαη βειηίσζεο, ππνδείμεηο, θιπ. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, ε
εμαηνκηθεπκέλε αλαηξνθνδφηεζε, θαη φρη νη ζπλνιηθνχ ηχπνπ παξαηεξήζεηο/ζρφιηα,
απνηειεί κηα αμηφινγε πεγή κάζεζεο γηα θάζε θνηηεηή, ε νπνία παξέρεη κηα ζαθή
εηθφλα ησλ βειηηψζεσλ πνπ πξέπεη νη ηειεπηαίνη λα επηδηψμνπλ.
Παξφια απηά, ζε έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο θνηηεηψλ πξνθχπηεη έληνλε αλάγθε (ή δίςα
φπσο αλαθέξεηαη) γηα αλαηξνθνδφηεζε (Hyland, 2000; O‟Donovan, Price and Rust,
2001) αιιά θαη πςειή απνγνήηεπζε κε ηελ πνηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο πνπ
ιακβάλνπλ νη θνηηεηέο απφ ηνπο δηδάζθνληεο. Δηδηθφηεξα, δηαηππψλνληαη
πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (Higgins, Hartley and
Skelton, 2001; Lea and Street, 1998; McCune, 2004) ηνλ ηόλν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
δηδάζθνληεο (Hyland, 2000; Ridsdale, 2000) θαη ηνλ ρξφλν πνπ παξέρεηαη ε
αλαηξνθνδφηεζε (Juwah et al., 2004). χκθσλα κε ηνπο Price, Handley and
O‟Donovan (2008) ε αλαηξνθνδφηεζε κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ εληχπσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ tick boxes, επηθέξεη αθφκε κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα θαη ζεσξείηαη κε
ρξήζηκε απφ ηνπο θνηηεηέο.
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Οη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο αλαηξνθνδφηεζεο

8.2

Οη ελέξγεηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ πξνηείλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο
απνηεινχλ ηελ 4ε Φάζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηεο ζρεδίαζεο θαη
ρσξίδνληαη ζε ππνρξεσηηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο. ηηο ππνρξεσηηθέο ελέξγεηεο
εληάζζνληαη δχν πεξηπηψζεηο: (α) ππνζηήξημε ζε αηνκηθφ επίπεδν (αλαηξνθνδφηεζε
ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ εξεπλήηξηα ή ηνλ δηδάζθνληα ζε άιιε πεξίπησζε εθαξκνγήο)
γηα ηα επηηεχγκαηα ζε γξαπηέο εξγαζίεο θαη (β) έξεπλα ηθαλνπνίεζεο θνηηεηψλ
(αλαηξνθνδφηεζε ηεο εξεπλήηξηαο ή ηνπ δηδάζθνληα απφ ηνπο θνηηεηέο). ηηο
ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο αλαηξνθνδφηεζεο πεξηιακβάλεηαη έξεπλα πξνηίκεζεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ εληζρχνπλ ηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο ησλ θνηηεηψλ
(αλαηξνθνδφηεζε ηεο εξεπλήηξηαο ή ηνπ δηδάζθνληα απφ ηνπο θνηηεηέο). πλνιηθά
δειαδή, νη ελέξγεηεο πνπ πξνηείλνληαη (ρήκα 8.1) αθνξνχλ:



κηα δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο θάζε θνηηεηή απφ ηελ εξεπλήηξηα (ή
δηδάζθνληα), ε νπνία αθνξά ηηο γξαπηέο εξγαζίεο θαη
δχν δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδφηεζεο ηεο εξεπλήηξηαο (ή δηδάζθνληα) απφ ηνπο
θνηηεηέο.

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αλαηξνθνδφηεζεο (έξεπλα πξνηίκεζεο
εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη έξεπλα ηθαλνπνίεζεο θνηηεηψλ) ζρεδηάζηεθε εηδηθφ
εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα ηκήκαηα. ην 1ν ηκήκα
παξνπζηάδνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο θαη δίδνληαη
επεμεγήζεηο γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα πξνηίκεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ. Σν 2ν ηκήκα αθνξά ηελ έξεπλα πξνηίκεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, κέζσ δέθα ζελαξίσλ. Σν 3ν ηκήκα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο
γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ην 4ν ηκήκα πεξηιακβάλεη
επαξθή ρψξν γηα ηελ παξάζεζε ζρνιίσλ. Σν δηπιφ εξσηεκαηνιφγην (έξεπλα
πξνηίκεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη έξεπλα ηθαλνπνίεζεο) παξνπζηάδεηαη ζην
Παξάξηεκα Μ.
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Τποςτιριξθ ςε ατομικό επίπεδο

Φοιτθτζσ
Φοιτθτζσ

Διδάςκων
Διδάςκων

Ζρευνα ικανοποίθςθσ φοιτθτϊν

Ζρευνα προτίμθςθσ εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν

ρήκα 8.1 Δλέξγεηεο αλαηξνθνδφηεζεο δηδάζθνληα - θνηηεηψλ
8.2.1

Τπνρξεσηηθά κέηξα αλαηξνθνδφηεζεο-ππνζηήξημε ζε αηνκηθφ επίπεδν

Ζ αλαηξνθνδφηεζε - ππνζηήξημε ζε αηνκηθφ επίπεδν αλαιακβάλεηαη απφ ηνπο
δηδάζθνληεο. πλήζσο, ε αλαηξνθνδφηεζε παξέρεηαη ζε γξαπηέο εξγαζίεο ησλ
θνηηεηψλ (αηνκηθέο ή/θαη νκαδηθέο). Χζηφζν, νη Price et al. (2011) ππνζηεξίδνπλ φηη
„εάλ ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο είλαη ππνηηκεκέλε, ηόηε ε δηαδηθαζία αλαηξνθνδόηεζεο
είλαη αθόκε πεξηζζόηεξν ππνηηκεκέλε θαη ζπάληα αληηκεησπίδεηαη κε έλα ζηξαηεγηθό
ηξόπν‟. Με απηφ ην ζπκπέξαζκα, νη παξαπάλσ ζπγγξαθείο επηδηψθνπλ λα ηνλίζνπλ
φηη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θπξίσο
αλαιψλεηαη κε ηε δηδαζθαιία, δεπηεξεπφλησο κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ
(αζξνηζηηθή ή/θαη επηκνξθσηηθή) θαη ειάρηζηα κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε. Δπηπιένλ, νη
Price, Handley and O‟Donovan (2008) ηνλίδνπλ φηη ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη
πεξηζζφηεξν επηηπρήο, κε ηελ έλλνηα φηη νη θνηηεηέο ζα ελδηαθεξζνχλ γηα απηή θαη ζα
δψζνπλ ηελ πξέπνπζα πξνζνρή ζηα ζρφιηα ηνπ δηδάζθνληα, εάλ: (α) ν ζθνπφο ηεο
είλαη μεθάζαξνο, (β) έρεη ρξεζηκφηεηα θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε κειινληηθέο
εξγαζίεο θαη (γ) κεηαθέξεη ξεηή θαη άξξεηε γλψζε γηα πξφηππα θαη επηζηεκνληθέο
έλλνηεο.
Με γλψκνλα ην παξαπάλσ πιαίζην ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ επηδηψρζεθε ζε αηνκηθφ
επίπεδν ήηαλ ζρεδηαζκέλε, νινθιεξσκέλε θαη πιήξεο. Δηδηθφηεξα, ε ζρεδίαζε ηεο
αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηηο γξαπηέο εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ βαζίζηεθε ζηελ ζπλεηδεηή
επηινγή ηεο εξεπλήηξηαο, ε νπνία επηπιένλ εληζρχζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο
εηεξν-αμηνιφγεζεο (βι. Κεθάιαην 7). Δηδηθφηεξα, ε εηεξν-αμηνιφγεζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ ππέδεημε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ
θνηηεηψλ ηφζν ζηελ α΄ θαη β‟ εθαξκνγή φζν θαη ζπλνιηθά απνδίδεη ίζε
ζεκαληηθφηεηα ζηα ηξία θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ. Γειαδή γηα
ηελ αμηνιφγεζε κηαο γξαπηήο εξγαζίαο ε πιεηνςεθία ζεσξεί ίζεο ζεκαληηθφηεηαο ην
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επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν κηαο εξγαζίαο, ηε ζχληαμε θαη νξζνγξαθία θαζψο θαη ηελ
νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ. Απηή ε πιεξνθνξία απνηειεί έλα ρξήζηκν „νδεγό‟ έηζη ψζηε
λα απνθεπρζνχλ κνλνιεθηηθά ζρφιηα ηνπ ηχπνπ „πνιιά νξζνγξαθηθά ιάζε‟ ή θάηη
παξφκνην, ην νπνίν ζπλαληάηαη ζπρλά ζε δηνξζψζεηο εξγαζηψλ, ρσξίο φκσο λα
πξνζθέξεη θακία νπζηαζηηθή θαη νινθιεξσκέλε βνήζεηα ζηνπο θνηηεηέο, φπσο
ππνζηεξίδνπλ νη Lea and Street (1998) θαη McCune (2004). Γη‟ απηφ θαηαβιήζεθε
πξνζπάζεηα έηζη ψζηε ε ππνζηήξημε-αλαηξνθνδφηεζε ζε αηνκηθφ επίπεδν λα
θαηαλεκεζεί θαη ζηα ηξία θξηηήξηα.
Δηδηθφηεξα, γηα ην ζρνιηαζκφ ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ ε εξεπλήηξηα ζπληάζζεη
θείκελν αηνκηθψλ παξαηεξήζεσλ γηα ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία θάζε εξγαζίαο,
ην νπνίν πεξηιακβάλεη επηπιένλ θάπνηεο πξνηάζεηο βειηίσζεο. Δπίζεο, ε εξεπλήηξηα
ζεκεηψλεη ζηα θείκελα ησλ εξγαζηψλ νξηζκέλεο βειηηψζεηο κε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ
„ρφιηα‟ ή sticky notes ηνπ θεηκελνγξάθνπ ή ηνπ Acrobat Reader ζην ειεθηξνληθφ
αξρείν ηεο εξγαζίαο. Σφζν ην θείκελν κε ην ζρνιηαζκφ φζν θαη ην ειεθηξνληθφ
αξρείν απνζηέιινληαη είηε ειεθηξνληθά ζε θάζε θνηηεηή ή παξαδίδνληαη εθηππσκέλα
ζε θιεηζηφ θάθειν, ην αξγφηεξν κέζα ζε κηα εβδνκάδα απφ ηελ εκεξνκελία
παξάδνζεο ηεο εξγαζίαο. ηνλ Πίλαθα 8.1 παξνπζηάδνληαη δχν παξαδείγκαηα
αηνκηθψλ παξαηεξήζεσλ ζε δχν θνηηεηέο γηα ηελ ίδηα εξγαζία.
Δπνκέλσο, ε αηνκηθή ππνζηήξημε θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο αληιεί
ζηνηρεία απφ ηελ πνιπθξηηήξηα πξνζέγγηζε ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο πνπ ζηελ
παξνχζα εθαξκνγή δείρλεη ηζνξξνπεκέλν ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ θαη ζηηο ηξεηο
δηαζηάζεηο πνηφηεηαο κηαο γξαπηήο εξγαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, θαη ζην βαζκφ πνπ απηφ
είλαη εθηθηφ, ην „κήλπκα‟ πνπ εθθξάζαλε νη θνηηεηέο εθαξκφδεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο
αηνκηθήο αλαηξνθνδφηεζεο.
Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο αηνκηθήο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ
αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα γξαπηά ζρφιηα, ηα νπνία δηαηχπσζαλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο
ηθαλνπνίεζεο (βι. παξάγξαθν 8.2.2). Οη θνηηεηέο κεηαμχ άιισλ γξάθνπλ: „…..κε
βνήζεζε πάξα πνιύ ε παξνπζίαζε πνπ θάλακε ζηελ ηάμε θαζώο θαη κεξηθά από ηα
ζρόιηα πνπ κνπ θάλαηε γηα ηνλ γξαπηό κνπ ιόγν‟. Άιινο θνηηεηήο ζεκεηψλεη „….πνιύ
ζεκαληηθή είλαη ε αλαηξνθνδόηεζε ησλ εξγαζηώλ, ην νπνίν είδακε πξώηε θνξά ζε
κάζεκα (πξάκα δπζάξεζην). Απηό πνπ θέξδηζαλ όινη είλαη απηνγλσζία, γλώζεηο
απαξαίηεηεο γηα ηελ ζύληαμε-παξνπζίαζεο κηαο δνπιεηάο, κε ηξόπν βησκαηηθό θαη όρη
ζεσξεηηθό‟.
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Πίλαθαο 8.1 Γχν παξαδείγκαηα αηνκηθνχ ζρνιηαζκνχ εξγαζηψλ (ηδίνπ ζέκαηνο)
ΥΟΛΗΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΑ-1 ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΦΟΗΣΖΣΖ
Αγαπεηέ (φλνκα θνηηεηή),
Με ηδηαίηεξε πξνζνρή δηάβαζα ηελ εξγαζία ζνπ. Σν θείκελφ ζνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. Αλ δελ γλψξηδα ηίπνηα
γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, δηαβάδνληαο ηελ εξγαζία ζνπ δελ ζα είρα απνθηήζεη
κηα άπνςε γηα ην ζέκα. ζνλ αθνξά ηα δχν παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξεηο ζρεηηθά κε ηνλ ΟΣΔ, ζεσξψ φηη είλαη
ζσζηά θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζσζηήο, πιήξνπο, έγθαηξεο θαη έγθπξεο πιεξνθφξεζεο.
Σν ρεηξφγξαθφ ζνπ κε πξνδηέζεζε αξλεηηθά. Δπνκέλσο, κηα πξψηε παξαηήξεζε αθνξά ηελ ηδηαίηεξε πξνζνρή
πνπ ζα πξέπεη λα δψζεηο, ψζηε λα βειηηψζεηο ηα ρεηξφγξαθα θείκελά ζνπ ηφζν ζε ζρέζε κε ηε ζχληαμε φζν θαη
κε ηελ νξζνγξαθία. Σν θείκελφ ζνπ έρεη πνιιά νξζνγξαθηθά ιάζε. Γελ μέξσ αλ έρεη λφεκα λα ηα θαηαγξάςσ.
Δλδεηθηηθά ζνπ αλαθέξσ νξηζκέλα: „επηρείξηζε‟ αληί επηρείξεζε, „ζπκαληεθή‟ αληί ζεκαληηθή, „γλνξηδε‟ αληί
γλσξίδεη, „επθεξηεο‟ αληί επθαηξίεο, „ελδερνκέλνο‟ αληί ελδερνκέλσο, θιπ. εκαζία έρεη φηη ζα πξέπεη λα
βειηησζείο. Δπηπιένλ, ην θείκελφ ζνπ δελ έρεη κηα αξρή θαη έλα ηέινο. Γξάθεηο πξνηάζεηο ρσξίο λα ηηο ζπλδέεηο
κεηαμχ ηνπο.
Ζ γεληθή εηθφλα ηνπ γξαπηνχ ζνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Θα ζνπ πξφηεηλα λα αξρίζεηο λα ρξεζηκνπνηήζεηο
θεηκελνγξάθν αμηνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα ηνπ δηνξζσηή δηφηη έηζη ηνπιάρηζηνλ ζα πξνζηαηεπζείο σο έλα βαζκφ
απφ ηηο αδπλακίεο πνπ έρεηο. Σαπηφρξνλα, ζα ζνπ πξφηεηλα φηαλ δηαβάδεηο κηα εθεκεξίδα, έλα βηβιίν, ή
νπνηνδήπνηε θείκελν λα παξαηεξείο ηνλ ηξφπν γξαθήο ησλ ιέμεσλ, έηζη ψζηε λα βειηησζείο. Αλ πξνζπαζήζεηο
πεξηζζφηεξν είκαη ζίγνπξε φηη κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο θαιχηεξα.
Υαληά 12-4-2010

Σεκείσζε γηα ηνλ αλαγλώζηε: ε εξγαζία απηή παξαδόζεθε ζε ρεηξόγξαθε κνξθή. Σην ζρνιηαζκό δόζεθε έκθαζε
ζηελ πιεζώξα ησλ νξζνγξαθηθώλ ιαζώλ θαη ζηα πξνβιήκαηα ζύληαμεο.
ΥΟΛΗΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΑ-1 ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΦΟΗΣΖΣΖ
Αγαπεηέ (φλνκα θνηηεηή),
Με αξθεηφ ελδηαθέξνλ δηάβαζα ηελ εξγαζία ζνπ. Σν θείκελφ ζνπ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ. Αλ δελ γλψξηδα
ηίπνηα γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, δηαβάδνληαο ηελ εξγαζία ζνπ ζα είρα
απνθηήζεη κηα πιήξε άπνςε γηα ην ζέκα. ζνλ αθνξά ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξεηο είλαη ζσζηά θαη
αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο, πιήξνπο, έγθπξεο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο. Έρσ λα παξαηεξήζσ, φηη
αλ θαη πξφζζεζεο πίλαθα βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ, μέραζεο λα θάλεηο ηηο αλαθνξέο απηέο κέζα ζην θπξίσο θείκελν.
Θα πξέπεη λα γλσξίδεηο, φηη δελ αξθεί λα αλαθέξνκε ηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ.
Δπηπιένλ, κνπ αξέζεη ε ρξήζε ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ πνπ ζπλνςίδεηο. Σν θείκελν ζνπ έρεη γεληθά πνιχ θαιή
νξγάλσζε θαη ξνή. Γξάθεηο πνιχ θαιά, ηεθκεξηψλεηο φζα δηαηππψλεηο θαη έρεηο θαιέο ηδέεο. Παξφια απηά γηα λα
ην βειηηψζεηο πεξηζζφηεξν ζα ζνπ πξφηεηλα λα πξνζέμεηο ιίγν ηε ζχληαμε (έρσ ζεκεηψζεη νξηζκέλα ζρφιηα ζην
ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο εξγαζίαο ζνπ). Γη΄απηφ ζα ζνπ πξφηεηλα, λα μαλαδηαβάδεηο ην θείκελν πξνθεηκέλνπ λα
θάλεηο βειηηψζεηο. Δπίζεο, ζα ζνπ πξφηεηλα εθφζνλ ρξεζηκνπνηείο θεηκελνγξάθν λα θάλεηο ακθίπιεπξε ζηνίρηζε
ζην θείκελν.
Γεληθφηεξα, ε εξγαζία ζνπ είλαη εμαηξεηηθή.
Υαληά 7-4-2011
Σεκείσζε γηα ηνλ αλαγλώζηε: ε εξγαζία απηή παξαδόζεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
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8.2.2

Τπνρξεσηηθά κέηξα αλαηξνθνδφηεζεο - έξεπλα ηθαλνπνίεζεο θνηηεηψλ κέζσ
ηεο πνιπθξηηήξηαο κεζφδνπ MUSA

Χο έλα ππνρξεσηηθφ κέηξν αλαηξνθνδφηεζεο - πιεξνθφξεζεο ηεο εξεπλήηξηαο
(ζπληνλίζηξηαο ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο) απφ ηνπο θνηηεηέο, πξνηείλεηαη ε κέηξεζε
ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζπκκεηνρή ζην πηινηηθφ ηκήκα. πλήζσο, νη έξεπλεο
ηθαλνπνίεζεο ζρεηίδνληαη κε δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
πνπ πξνζθέξεηαη ζπλνιηθά ζε έλα παλεπηζηήκην ή ζε κηα ζρνιή ή ζε έλα ηκήκα ή ζε
έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο έξεπλαο
ηθαλνπνίεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εηεζίσο ζηνπο απνθνίηνπο ησλ παλεπηζηεκίσλ
ηεο Απζηξαιίαο, ε νπνία αθνξά άλσ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ αηφκσλ (GCE, 2009).
Σα δεηήκαηα ηα νπνία εμεηάδεη ε πξναλαθεξφκελε έξεπλα αθνξνχλ ζπλνιηθά ηελ
άπνςε ησλ απνθνίησλ γηα ηελ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο ζην ίδξπκα πνπ θνίηεζαλ
(GTS-Good teaching scale), ηελ αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο παξάιιεια
κε ηηο ζπνπδέο ηνπο (GSS-Generic skills scale) θαη ηελ νιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο
ζπνπδέο ηνπο (OSI-Overall satisfaction item). ε παξφκνην γεληθφ πιαίζην θηλείηαη
θαη ε έξεπλα ηθαλνπνίεζεο θνίηεζεο ζε έλα Πνιπηερλείν ηεο ρψξαο καο απφ ηνπο
Siskos et al. (2001b).
Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Φνξέα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε
Δθπαίδεπζε ηεο θσηίαο – The Quality Assurance Agency for Higher Education
(QAA, 2008) ε ζρέζε κεηαμχ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απφ
ηνπο θνηηεηέο θαη ε βειηίσζε ή αλακφξθσζή ηνπο δελ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο
βηβιηνγξαθηθά. Οη θνηηεηέο δελ γλσξίδνπλ αλ νη ζπζηάζεηο ηνπο ιακβάλνληαη ππφςε
ζηελ επαλαζρεδίαζε ή αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ. Γη‟ απηφ ζηελ θαηεχζπλζε
κηαο θνηηεηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, νη Davidson and Young (2005), πξνηείλνπλ ηελ
ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ κέζσ δξάζεσλ αλαηξνθνδφηεζεο ησλ δηδαζθφλησλ
γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία.
ηελ πεξίπησζή καο, ε εξεπλήηξηα αλαδεηά πιεξνθφξεζε θαη ππνδείμεηο γηα
βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ πνπ πξνζθέξεηαη ην πηινηηθφ κάζεκα, απφ ηα άηνκα πνπ
κεηέρνπλ ζε απηφ. Πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απηή ηελ αλαηξνθνδφηεζε - πιεξνθφξεζε,
νη θνηηεηέο πνπ κεηέρνπλ ζην πηινηηθφ ηκήκα ζα πξέπεη λα δηαηππψζνπλ ηελ άπνςή
ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ε ζπκπιήξσζε εηδηθά
ζρεδηαζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πνιπθξηηήξηαο κέηξεζεο
ηεο ηθαλνπνίεζεο κέζσ ηεο κεζφδνπ MUSA (Grigoroudis and Siskos, 2002; 2010).
Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ, ν αλαγλψζηεο παξαπέκπεηαη ζην Παξάξηεκα Ε.
Ζ κέζνδνο MUSA παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο πνηέο είλαη νη δηαζηάζεηο
πνπ επηδξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε, ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηάο ηνπο θαζψο θαη ην
επίπεδν ηθαλνπνίεζεο γηα ηηο δηαζηάζεηο απηέο. Δπηπιένλ, ε κέζνδνο εθηηκά ηελ
νιηθή ηθαλνπνίεζε θαη καο δίδεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη
λα αλαιεθζνχλ πεξαηηέξσ πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο.
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χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο γηα ηε κέηξεζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο, ε νιηθή ηθαλνπνίεζε πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ζηα
επηκέξνπο θξηηήξηα. Δπνκέλσο, έλα δήηεκα πνπ απνηειεί ζέκα έξεπλαο κέζσ
πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο κε ηε κέζνδν MUSA, αλαιχεηαη ζηα θξηηήξηα (ή
ππνθξηηήξηα) πνπ ην ζπλζέηνπλ. Οκνίσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ καο αθνξά, ε κέηξεζε
ηεο ηθαλνπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ έξεπλαο ηφζν ζε επηκέξνπο δηαζηάζεηο φζν
θαη νιηθά.
Σν εξσηεκαηνιφγην ηθαλνπνίεζεο (καδί κε ην εξσηεκαηνιφγην πξνηίκεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ) δηαλέκεηαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ζπκκεηνρήο ζην πηινηηθφ
ηκήκα. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη ζην ζπίηη, πξναηξεηηθά θαη
αλψλπκα ελψ δεηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ ζα ην ζπκπιεξψζνπλ λα ην αθήζνπλ
ζηε ζπξίδα ηεο εξεπλήηξηαο. Πξφθεηηαη γηα ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην δεδνκέλνπ φηη
δηαλέκεηαη καδί κε ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ έξεπλα πξνηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηερληθψλ (βι. επφκελε παξάγξαθν 8.2.3). Γειαδή, νη δχν έξεπλεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ
γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο εξεπλήηξηαο απφ ηνπο θνηηεηέο (ή δηδάζθνληα ζε άιιε
πεξίπησζε), σο εληαίν έληππν δηαλέκνληαη ζηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε γηα
ζπκπιήξσζε ζε εζεινληηθή βάζε. Ζ δηαδηθαζία απηή επηιέρζεθε δηφηη ζηελ
ηειεπηαία ζπλάληεζε δεηείηαη απφ ηνπο παξηζηακέλνπο ε ζπκπιήξσζε ζηελ αίζνπζα
δηδαζθαιίαο ηνπ δεχηεξνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ηελ απηναμηνιφγεζε
ηθαλνηήησλ (αξρή-ηέινο εμακήλνπ). Δπνκέλσο, ε αλάγθε απνηίκεζεο ησλ
ηθαλνηήησλ ζην ηέινο εμακήλνπ θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, καο ππνρξεψλεη ζηελ εζεινληηθή ζπκπιήξσζε ησλ δχν
εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο.
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο
πεξηιακβάλεη έμη εξσηήζεηο - θξηηήξηα θαη κηα εξψηεζε νιηθήο ηθαλνπνίεζεο. Σα
θξηηήξηα αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πηινηηθφ ηκήκα απφ
ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο:
1. Σελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο. Γειαδή, θαηά πφζν ε
ζπκκεηνρή ζην πηινηηθφ ηκήκα ζπκβάιεη ζηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο.
2. Σε ζχλδεζε ησλ πξφηεξσλ εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ
καζήκαηνο πνπ επεδίσμε ε ζπληνλίζηξηα. Ζ εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε
απφ ηε ζχλδεζε ηεο πξφηεξεο εκπεηξίαο θαη γλψζεο ησλ θνηηεηψλ κε ηηο λέεο
έλλνηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο.
3. Σν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ πνπ δηαλέκεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δίσξσλ
ζπλαληήζεσλ. Ζ εξψηεζε αθνξά ην πιηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα λα
ππνζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία ηεο επηκνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαη λα εληζρχζεη
ηε ζπκκεηνρή. Πξφθεηηαη γηα εξσηήζεηο γηα ζπδήηεζε, εξσηήζεηο/αζθήζεηο
γηα νκαδηθή ζπκπιήξσζε, ζέκαηα ζπδήηεζεο, κειέηεο πεξίπησζεο, θιπ. Ζ
δηαλνκή ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ γίλεηαη ζε ραξηί θαη ςεθηαθά, κέζσ ηνπ
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ζπζηήκαηνο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο e-class. Σν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ δελ
αθνξά ηα „επίζεκα‟ πιηθά ηνπ καζήκαηνο πνπ δηαλέκνληαη κε ηππηθφ ηξφπν ζε
φινπο ηνπο θνηηεηέο πνπ δειψλνπλ ην κάζεκα.
4. Σηο δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε ζπληνλίζηξηα. Ζ εξψηεζε
αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ην κάζεκα ζην πηινηηθφ ηκήκα ζηηο 2σξεο
ζπλαληήζεηο.
5. Σν ρψξν θαη ηελ ππνδνκή ηεο αίζνπζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο. εκεηψλεηαη φηη ε αίζνπζα επηιέρζεθε απφ ηε
ζπληνλίζηξηα κε θξηηήξην φηη δηαζέηεη θπθιηθή δηάηαμε θαζηζκάησλ πνπ
εμππεξεηεί ηελ ακεζφηεηα θαη δηαδξαζηηθφηεηα θαηά ηε δηδαζθαιία, παξφιν
πνπ δελ είλαη κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο (25 αηφκσλ). Δπηπιένλ θξηηήξην
επηινγήο ηεο αίζνπζαο είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη γηα αζχξκαηε
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ν πξνβνιέαο νξνθήο.
6. Σελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπληνλίζηξηαο. Ζ εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
θνηηεηψλ απφ ηελ αληίιεςε πνπ ζρεκάηηζαλ ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο
ζπληνλίζηξηαο - εξεπλήηξηαο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο
πεηξακαηηθήο ζρεδίαζεο ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο.
πλνιηθά ηέζζεξηο εξσηήζεηο αθνξνχλ ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε
δηδαζθαιία (εξσηήζεηο: 1, 2, 4, 6), κηα εξψηεζε αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηα
πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο επηκνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ
ζρεδίαζε ε ζπληνλίζηξηα (εξψηεζε 3) θαη κηα εξψηεζε αθνξά ηελ αίζνπζα
δηδαζθαιίαο (εξψηεζε 5). πσο πξνθχπηεη γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
δφζεθε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ηξία ζπζηαηηθά ζηα νπνία
αλαιχεηαη έλα κάζεκα (δηδαζθαιία, αμηνιφγεζε, καζεζηαθνί ζηφρνη), ζχκθσλα κε ηε
ζεσξία ηεο „επνηθνδνκεηηθήο επζπγξάκκηζεο‟ ηνπ Biggs (2003a,b). Δπηπιένλ, κηα
εξψηεζε αθνξά ην δεχηεξν ζπζηαηηθφ ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο επνηθνδνκεηηθήο
επζπγξάκκηζεο, ηελ (επηκνξθσηηθή) αμηνιφγεζε, ελψ γηα ην ηξίην ζπζηαηηθφ ησλ
καζεζηαθψλ ζηφρσλ δελ πξνβιέθζεθε εξψηεζε. Γειαδή, δελ θξίζεθε ζθφπηκν λα
εξσηεζνχλ νη θνηηεηέο αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ
πηινηηθνχ ηκήκαηνο, δηφηη ήηαλ εμ αξρήο γλσζηνί θαη ε επηινγή ζπκκεηνρήο έγηλε κε
γλψκνλα φηη ζπκθσλνχλ ζηνπο ζηφρνπο απηνχο. ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε ζρεηηθά
κε ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο απηή πεξηειήθζεθε, γηα λα ελεκεξσζεί ε ζπληνλίζηξηα
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ απφ έλα ρψξν δηδαζθαιίαο πνπ δελ είραλ
μαλαγλσξίζεη ζην παξειζφλ, δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ απφ ηηο ζπλήζεηο παλεπηζηεκηαθέο
αίζνπζεο ή ηα ακθηζέαηξα. Δπηπιένλ, γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ιήθζεθε
ππφςε ν κηθξφο αξηζκφο αηφκσλ πνπ ζα ην ζπκπιεξψζεη, κε απνηέιεζκα νη
δηαζηάζεηο ηνπ λα είλαη πεξηνξηζκέλεο.
Ζ θιίκαθα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν ζηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο φζν θαη
νιηθά είλαη 5βάζκηα ηχπνπ Likert, σο εμήο: ζπκθσλψ απφιπηα, κάιινλ ζπκθσλψ,
νχηε ζπκθσλψ – νχηε δηαθσλψ, κάιινλ δηαθσλψ, δηαθσλψ απφιπηα. εκεηψλεηαη
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φηη ε θσδηθνπνίεζε ηεο θιίκαθαο είλαη απφ ην 4 έσο ην 0, απνδίδνληαο ηo 4 ζην
„ζπκθσλψ απφιπηα‟ θαη ηε 0 ζην ΄δηαθσλψ απφιπηα‟.
Ζ έξεπλα „έηξεμε‟ ηξία έηε. Σν έηνο 2009 ζπκπιεξψζεθαλ 12 εξσηεκαηνιφγηα απφ
27 ζπκκεηέρνληεο, ην έηνο 2010 18 εξσηεκαηνιφγηα απφ 46 ζπκκεηέρνληεο θαη ηέινο
ην έηνο 2011 12 εξσηεκαηνιφγηα απφ 44 ζπκκεηέρνληεο. Γειαδή, ζπλνιηθά ηα ηξία
έηε εθαξκνγήο ηεο πεηξακαηηθήο ζρεδίαζεο ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο
ζπγθεληξψζεθαλ 42 εξσηεκαηνιφγηα απφ 117 ζπλνιηθά άηνκα. Γειαδή, ζηελ έξεπλα
ηθαλνπνίεζεο ζπκκεηείρε ην 36% ησλ αηφκσλ πνπ κεηείραλ ζηα πηινηηθά ηκήκαηα ηα
ηξία έηε, ην νπνίν εξκελεχεηαη απφ ηελ εζεινληηθή αληαπφθξηζε ησλ θνηηεηψλ.
Πίλαθαο 8.2 Απνηειέζκαηα έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο θνηηεηψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
πηινηηθφ ηκήκα
Κιίκαθα κέηξεζεο -Σπρλόηεηεο απαληήζεσλ

Απνηειέζκαηα
MUSA

ΣΑ

ΜΣ

Ο-Ο

ΜΓ

Γ

Μέζνο

Τππηθή
απόθιηζε

Βάξνο

Γείθηεο
Ιθαλνπ.

%

%

%

%

%

57.1

42.9

0

0

0

3.6

0.5

16.7

92.3

69

28.6

2.4

0

0

3.7

0.5

16.7

94

Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ

57.1

35.7

7.1

0

0

3.5

0.6

16.7

91

Γηδαθηηθέο ηερληθέο

52.4

38.1

9.5

0

0

3.4

0.7

16.7

89.7

Αίζνπζα θαη ππνδνκή ηεο

38.1

23.8

38.1

0

0

3

0.9

16.7

82

Πξνεηνηκαζία ζπληνλίζηξηαο

85.7

11.9

2.4

0

0

3.8

0.4

16.7

97

69

31

0

0

0

3.7

0.5

%

Καηαλφεζε πεξηερνκέλνπ
καζήκαηνο
χλδεζε πεξηερνκέλνπ
καζήκαηνο κε πξφηεξεο
εκπεηξίεο θαη γλψζεηο

Οιηθή ηθαλνπνίεζε

%

97.2

όπνπ ΣΑ: ζπκθσλώ απόιπηα, ΜΣ: κάιινλ ζπκθσλώ, Ο-Ο: νύηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ, ΜΓ: κάιινλ δηαθσλώ, Γ: δηαθσλώ

Σα απνηειέζκαηα γηα ηα ηξία έηε παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.2. Απφ ηελ
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ πξνθχπηεη φηη θαλέλαο θνηηεηήο δελ
δήισζε ηα δχν ρακειά επίπεδα ηεο 5βάζκηαο θιίκαθαο (κάιινλ δηαθσλψ, δηαθσλψ)
ηφζν ζηα θξηηήξηα φζν θαη ζηελ εξψηεζε ηεο νιηθήο ηθαλνπνίεζεο.
Δπίζεο, ειάρηζηνη θνηηεηέο δήισζαλ ηε κεζαία βαζκίδα ηεο θιίκαθαο (νχηε
ζπκθσλψ-νχηε δηαθσλψ) ζε φια ηα θξηηήξηα πιελ ηνπ θξηηεξίνπ πνπ αθνξά ηελ
αίζνπζα θαη ηελ ππνδνκή ηεο, φπνπ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 38.1%. Έηζη, νη
πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ αθνξνχλ ηηο δχν αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο
θιίκαθαο (ζπκθσλψ απφιπηα, κάιινλ ζπκθσλψ) ζε φια ηα θξηηήξηα θαζψο θαη ζηελ
εξψηεζε γηα ηελ νιηθή ηθαλνπνίεζε. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηηο
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ζηήιεο ηνπ Πίλαθα 8.2 ππνινγηζκνχ ηνπ αξηζκεηηθνχ κέζνπ θαη ηεο ηππηθήο
απφθιηζεο. Ο πςειφηεξνο κέζνο κε ηε ρακειφηεξε ηππηθή απφθιηζε ππνινγίζηεθε
γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπληνλίζηξηαο (3.8 θαη 0.4, αληίζηνηρα) ελψ ν ρακειφηεξνο
κέζνο κε ηελ πςειφηεξε ηππηθή απφθιηζε ππνινγίζηεθε γηα ηελ αίζνπζα
δηδαζθαιίαο θαη ηελ ππνδνκή ηεο (3 θαη 0.9, αληίζηνηρα).
Ζ πνιπθξηηήξηα αλάιπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κέζσ ηεο κεζφδνπ MUSA έδεημε πνιχ
πςειή νιηθή ηθαλνπνίεζε ηεο ηάμεο ηνπ 97.2% θαζψο θαη αξθεηά πςεινχο δείθηεο
ηθαλνπνίεζεο γηα φια ηα θξηηήξηα, πιελ ηεο αίζνπζαο θαη ηεο ππνδνκήο ηεο πνπ
παξνπζηάδεη ηνλ ρακειφηεξν δείθηε 82% (αιιά παξφια απηά πςειφ). Δπηπιένλ,
ζχκθσλα κε ηε κέζνδν MUSA έλα θξηηήξην ζεσξείηαη ζεκαληηθφ εάλ ην βάξνο ηνπ
είλαη πςειφηεξν ηνπ 1/n (φπνπ n ν αξηζκφο θξηηεξίσλ). ηελ πεξίπησζή καο, ην
κηθξφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαληήζεηο είλαη ε θχξηα αηηία πνπ
ε κέζνδνο εθηηκά βάξε γηα θάζε θξηηήξην ηεο ηάμεο ηνπ 1/n ή 16.7%. Χζηφζν, ην
πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα μεπεξαζηεί αλ ππάξρεη κεγαιχηεξν δείγκα, δειαδή αλ ηα
εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψλνληαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη φρη ζε εζεινληηθή
βάζε, φπσο έγηλε θαζψο θαη δηαζπνξά απαληήζεσλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο 5βάζκηαο
θιίκαθαο. εκεηψλεηαη φηη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα απφ ηελ πνιπθξηηήξηα
κέζνδν πξνέθπςαλ κε ηηκέο παξακέηξσλ, σο εμήο: γ=3, γi=3, e=10%F*. Οη δείθηεο
επζηάζεηαο θαη πξνζαξκνγήο είλαη αληίζηνηρα, σο εμήο: ASI=72% θαη AFI=94%.
Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη κε βεβαηφηεηα, φηη νη θνηηεηέο είλαη πνιχ
ηθαλνπνηεκέλνη. Δπηπιένλ, ε πςειή ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ επηβεβαηψλεηαη
αθελφο απφ ηα ζρφιηα πνπ δηαηχπσζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη αθεηέξνπ απφ ηελ
ζεηηθή θήκε πνπ απέθηεζε ην πηινηηθφ κάζεκα απφ ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο
(2009), κε ζπλέπεηα λα ππάξμεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα δεκηνπξγία θαη δεχηεξνπ
ηκήκαηνο ηα επφκελα έηε (2010 θαη 2011). Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα σο κηα
πεγή αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηνλ δηδάζθνληα (ή ηελ ζπληνλίζηξηα ζηελ παξνχζα
θάζε) δίδεη ζαθή εηθφλα γηα ηηο δηαζηάζεηο πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ βειηίσζεο.
ηελ πεξίπησζή καο, εάλ πξέπεη λα γίλνπλ βειηηψζεηο απηέο πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ
ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αλ θαη απηή επηιέρζεθε σο ε κνλαδηθή πνπ δηαζέηεη
θπθιηθή δηάηαμε θαζηζκάησλ θαη δπλαηφηεηα λα έρνπλ φινη ην θνξεηφ ππνινγηζηή
ηνπο ή ελαιιαθηηθά νη βειηηψζεηο λα επηθεληξσζνχλ ζηε κείσζε ησλ αηφκσλ αλά
ηκήκα. ηνλ Πίλαθα 8.3 παξνπζηάδνληαη ηα ζρφιηα φπσο ηα δηαηχπσζαλ νξηζκέλνη
θνηηεηέο ζην 4ν ηκήκα ηνπ δηπινχ εξσηεκαηνινγίνπ (ηθαλνπνίεζεο – πξνηίκεζεο
εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ).
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Πίλαθαο 8.3 ρφιηα θνηηεηψλ γηα πηινηηθφ κάζεκα (απηνχζηα κεηαθνξά)
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

8.2.3

Πνιχ θαιή ε δηεμαγσγή ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο. Με βνήζεζε πάξα πνιχ ε παξνπζίαζε
πνπ θάλακε ζηελ ηάμε θαζψο θαη κεξηθά απφ ηα ζρφιηα πνπ κνπ θάλαηε γηα ηνλ γξαπηφ κνπ
ιφγν.
Πάξα πνιχ θαιφ ηκήκα, φηη θαιχηεξν έρσ θάλεη ζην ΜΠΓ, καθάξη λα ζπλερηζηεί.
Πνιχ θαιή θαη απνδνηηθή δηδαθηηθή κέζνδνο. Μαθάξη λα ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζε άιια
καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο
Πνιχ θαιή ε ηδέα ηνπ καζήκαηνο! Μαθάξη λα ζπλερηζηεί θαη λα ππάξμεη κεγαιχηεξε
ζπκκεηνρή!
Θεσξψ φηη αλ ζην κέιινλ ηεξεζεί απζηεξά ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ, λα κελ ππεξβαίλεη ηα 15
άηνκα, ην κάζεκα κπνξεί λα γίλεη αθφκε πην απνδνηηθφ. Αλ ζα άιιαδα θάηη ην επφκελν έηνο
ζα ήηαλ ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ θαζψο θαη ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλ εξγαζηψλ ρξεηάδεηαη λα
γίλεη πην απαηηεηηθφ. Ζ γεληθφηεξε ηδέα κε βξίζθεη απφιπηα ζχκθσλν.
ζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία, ηελ εκπέδσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ζα
κπνξνχζε θάιιηζηα λα ππνζηεξηρζεί απφ νπηηθν-αθνπζηηθφ πιηθφ (πρ κηθξά βίληεν, εηθφλεο
κε παξαδείγκαηα πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε αιιά θαη κέλνπλ ζην κπαιφ) κηαο θαη ε
αίζνπζα πξνζθέξεηαη γη‟ απηφ ην ζθνπφ, εθζπγρξνλίδνληαο ην κάζεκα (πξσηνπνξηαθφζπλαξπαζηηθφ) θαη δηαηεξψληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πςειφ. Δπίζεο, έκθαζε
κπνξεί λα δνζεί ζηηο εξσηήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην e-class.
Διπίδσ θαη ζε άιια καζήκαηα λα εθαξκνζηνχλ παξφκνηεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο.
Πεξάζακε πνιχ θαιά αμηνπνηψληαο ηελ ψξα καο. Σν κάζεκα γηλφηαλ πην θαηαλνεηφ.
Πνιχ σξαία ηδέα. Με ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηε ηάμε απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ην
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαηά κεγάιν πνζνζηφ.
Δίλαη έλα δηαδξαζηηθφ κάζεκα. Ζ ψξα θαη ε κέξα ήηαλ δχζθνιε, δηφηη έβγαηλε ε θνχξαζε
φιεο ηεο βδνκάδαο. Πξνζσπηθά, επραξηζηήζεθα ηελ επηθνηλσλία θαη ην κάζεκα. Οηηδήπνηε
αλαθέξζεθε ζηελ ηάμε ην ζπκάκαη δηφηη καο βνεζνχζαλ νη ζπλνπηηθέο δηαθάλεηεο, ν ηξφπνο
δηδαζθαιίαο θαζψο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκπέδσζε θαη θαηαλφεζε έπαημαλ νη κηθξέο
εξγαζίεο ζηελ ηάμε θαη νη εξγαζίεο ηνπ ζπηηηνχ. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε
ησλ εξγαζηψλ, ην νπνίν είδακε πξψηε θνξά ζε κάζεκα (πξάκα δπζάξεζην). Απηφ πνπ
θέξδηζαλ φινη είλαη απηνγλσζία, γλψζεηο απαξαίηεηεο γηα ηελ ζχληαμε-παξνπζίαζεο κηαο
δνπιεηάο, κε ηξφπν βησκαηηθφ θαη φρη ζεσξεηηθφ.

πκπιεξσκαηηθά κέηξα αλαηξνθνδφηεζεο - έξεπλα πξνηίκεζεο εθπαηδεπηηθψλ
ηερληθψλ κέζσ ηεο Αλάιπζεο πδπγηψλ

Ζ έξεπλα πξνηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πξνηείλεηαη σο έλα
ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν αλαηξνθνδφηεζεο - πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ δηδάζθνληα (ή
ηελ εξεπλήηξηα-ζπληνλίζηξηα ζηελ παξνχζα θάζε). Μέζσ ηεο έξεπλαο απηήο
επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ηεο άπνςεο ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο ηερληθέο, φπσο απηέο
εθαξκφδνληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα. ηελ θαζεκεξηλή αθαδεκατθή πξαθηηθή θάζε
δηδάζθσλ εθαξκφδεη νξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, αλάινγα κε ην ζρεδηαζκφ θαη
ηελ πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο. Οη ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη εμππεξεηνχλ ηελ
εθπαηδεπηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο αλαθέξεηαη
ζε έλα ζχλνιν αξρψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληίιεςε γηα ηελ πξφζβαζε ζηε γλψζε.
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ είλαη ηα αθφινπζα, ζχκθσλα
κε ηνλ Αιέμε Κφθθν50, θαζεγεηή ζην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην:

50

εκεηψζεηο Αιέμε Κφθθνπ, κε ηίηιν Δθπαηδεπηηθέο Σερληθέο, πεγή:
http://ldiaries.wikispaces.com/file/detail/texnikesekpedefsis.pdf, εκεξνκ. αλάθηεζεο 15 Ηαλ. 2012.
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Δηζήγεζε. Ζ ηερληθή ηεο εηζήγεζεο είλαη ε πιένλ γλσζηή θαη εθαξκφζηκε ζε
φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο εηζήγεζεο
είλαη: α. θαζηζηά δπλαηή ηε κεηάδνζε ζπγθξνηεκέλσλ γλψζεσλ θαη ηελ
αλάιπζε ελλνηψλ ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, β. ε πξνεηνηκαζία
θαη πξαγκαηνπνίεζή ηεο είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, επθνιφηεξε απφ άιιεο
ελαιιαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, πνπ νδεγνχλ ηνπο δηδαζθνκέλνπο ζε κία
ελεξγή δηεξγαζία κάζεζεο, γ. νη εθπαηδεπφκελνη ζπρλά αηζζάλνληαη
αζθαιέζηεξα, φηαλ απιψο παξαθνινπζνχλ ηνλ δηδάζθνληα θαη θξαηνχλ
ζεκεηψζεηο παξά φηαλ πξνζπαζνχλ λα επεμεξγαζηνχλ απφςεηο ή δεηήκαηα
κφλνη ή καδί κε άιινπο θαη ηέινο δ. ζηελ Διιάδα ππάξρεη καθξά παξάδνζε
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζε φια ηνπ ηα επίπεδα,
ρξεζηκνπνηεί σο κέζνδν απνθιεηζηηθά ζρεδφλ ηελ “από έδξαο” δηδαζθαιία.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εηδηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο
πξνζάπηεη ζηελ ηερληθή ηεο εηζήγεζεο φηη νδεγεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε
παζεηηθή ζηάζε θαη αίξεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ.
Χζηφζν, ε εθπαηδεπηηθή απηή ηερληθή -φπσο θαη νη άιιεο- δηαζέηεη νξηζκέλα
ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απνηειεί ηελ
ελδεδεηγκέλε νδφ. Δμάιινπ, σο ηερληθή, έρεη πάληνηε ηα πεξηζψξηα λα
βειηησζεί, ψζηε λα ππνθηλήζεη ηε ζθέςε θαη ηε ζπκκεηνρή αλ ζπλδπαζηεί κε
άιιεο ηερληθέο.
Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη: γηα ηε
δηεξεχλεζε ππάξρνπζαο γλψζεο θαη εκπεηξίαο, γηα ηελ επεμεξγαζία ελφο
ζέκαηνο θαη ηεο ιχζεο ηνπ, γηα ιφγνπο εκπέδσζεο, γηα έιεγρν ησλ γλψζεσλ
πνπ απνθηήζεθαλ, θιπ.
πδήηεζε. πγγεληθή ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ - απαληήζεσλ. ηφρνο είλαη λα
ζπληειεζηεί ε κάζεζε κέζσ ηνπ δηαιφγνπ δηδάζθνληα - δηδαζθφκελσλ ή λα
γίλεη ε επεμεξγαζία ελφο ζέκαηνο ζε βάζνο. Γηα λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ
ζηφρνη, ν δηδάζθσλ έρεη πξνζρεδηάζεη κηα επαγσγηθή ζεηξά εξσηήζεσλ
(πξνθνξηθψλ / γξαπηψλ) κε βάζε ηηο νπνίεο πξνζεγγίδεη ζηαδηαθά έλα ζέκα.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ηερληθή ηεο ζπδήηεζεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο
πξνζέγγηζεο ελφο δεηήκαηνο. ηφρνο ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη ν
πξνβιεκαηηζκφο ησλ καζεηψλ/θνηηεηψλ γχξσ απφ έλα δήηεκα, ε εμέηαζε
δηαθφξσλ ζπληζησζψλ ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ, θιπ.
Καηαηγηζκφο Ηδεψλ. Ζ ηερληθή απηή ζπλίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο
πνιπεπίπεδεο εμέηαζεο ελφο δεηήκαηνο κέζσ ηεο παξαθίλεζεο ησλ
καζεηψλ/θνηηεηψλ λα πξνβνχλ ζε ειεχζεξε θαη απζφξκεηε έθθξαζε ηδεψλ.
Ο δηδάζθσλ ζεκεηψλεη ηηο ηδέεο ρσξίο ππνδείμεηο θαη ρσξίο λα ηηο ζρνιηάδεη.
ηε ζπλέρεηα ηηο ηαμηλνκεί ζε θαηεγνξίεο ελψ κέζσ εξσηήζεσλ - απαληήζεσλ
νδεγεί ζε ζρνιηαζκφ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ πξνέθπςαλ. Σέινο πξνβαίλεη ζηε
ζχλζεζε φζσλ ζπδεηήζεθαλ.
Αζθήζεηο - Πξαθηηθή Άζθεζε. Ζ ηερληθή αθνξά θάζε κνξθή αηνκηθήο ή
ζπιινγηθήο εξγαζίαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην κηαο δηδαθηηθήο
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ελφηεηαο. Μπνξεί λα δηαξθέζεη απφ ιίγα ιεπηά έσο ιίγεο ψξεο. Ζ ηερληθή
απηή κπνξεί λα πάξεη πνηθίιεο κνξθέο, φπσο: επεμεξγαζία ελφο δεηήκαηνο,
επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, δηεμαγσγή θάπνηνπ πεηξάκαηνο, θαηαζθεπή
αληηθεηκέλσλ θ.ά., θάησ απφ ηελ επίβιεςε ηνπ δηδάζθνληα. ηφρνο είλαη νη
εθπαηδεπφκελνη λα νδεγεζνχλ ζε δξάζε, πνπ ηελ αθνινπζεί αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ, άληιεζε γεληθψλ αξρψλ θαη δηαζχλδεζε κε ζπζηήκαηα
γλψζεσλ. Άζθεζε απνηεινχλ θαη νξηζκέλεο ηερληθέο, φπσο ε απάληεζε ζε
εξσηεκαηνιφγηα (quizzes αμηνιφγεζεο), ε κειέηε πεξίπησζεο, ε ιχζε
πξνβιήκαηνο θαη ε επίδεημε.
Λχζε Πξνβιήκαηνο. Ζ ηερληθή απηή νπζηαζηηθά απνηειεί κηα εθηεηακέλε
κειέηε πεξίπησζεο. Ζ εθαξκνγή ηεο κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ ιίγεο ψξεο σο
κεξηθέο εκέξεο. Δλδείθλπηαη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ ηερληθή ηεο
πξνζνκνίσζεο θαζψο θαη κε άιιεο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. Ζ
εηδνπνηφο δηαθνξά απηήο ηεο ηερληθήο είλαη φηη επηθεληξψλεηαη ζηελ
παξνπζίαζε ελφο πξαγκαηηθνχ ή ππνζεηηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ ελδηαθέξεη
άκεζα ηνπο καζεηέο/θνηηεηέο, ηνπο εκπιέθεη ζηελ αλάιπζε θαη ζηελ
αλαδήηεζε ιχζεσλ θαη ηέινο ηνπο σζεί λα επεμεξγαζηνχλ ηξφπνπο εθαξκνγήο
ηεο ιχζεο πνπ επέιεμαλ.
Δπίδεημε. Μέζσ ηεο ηερληθήο ηεο επίδεημεο νη καζεηέο/θνηηεηέο καζαίλνπλ,
παξαηεξψληαο πξψηα ηνλ δηδάζθνληα λα εθηειεί ή λα παξνπζηάδεη κηα
εθπαηδεπηηθή πξάμε. Ζ ηερληθή είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή γηα ηελ απφθηεζε
πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη ζπλδπάδεηαη ζπλήζσο κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο
ηερληθέο. Δθαξκφδεηαη θαηεμνρήλ ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο
ηερληθέο εηδηθφηεηεο.
Οκάδεο Δξγαζίαο. ηαλ έλαο δηδάζθσλ δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο/θνηηεηέο
λα δηαηξεζνχλ ζε κηθξέο νκάδεο γηα λα θάλνπλ κηα άζθεζε νπνηνπδήπνηε
είδνπο ή κηα ζπδήηεζε γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα, ηφηε ρξεζηκνπνηεί ηελ
ηερληθή ησλ νκάδσλ εξγαζίαο. Δπίζεο, ε ηερληθή ησλ νκάδσλ εξγαζίαο πνπ
ιεηηνπξγνχλ επί αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζηαζεξή ζχλζεζε, εθαξκφδεηαη
ζηελ πεξίπησζε επεμεξγαζίαο ελφο ζέκαηνο-εξγαζίαο (project). ηελ
πεξίπησζε απηή ν δηδάζθσλ θξνληίδεη λα δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο γηα
ηε κάζεζε, εθνδηάδεη ηνπο καζεηέο/θνηηεηέο κε πεγέο θαη πιηθφ θαη
ζπληνλίδεη ηε ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ. Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα
δεηήζεη απφ φιεο ηηο νκάδεο λα αλαιάβνπλ ηελ ίδηα εξγαζία ή θάζε νκάδα λα
αλαιάβεη δηαθνξεηηθφ ζέκα.
Μειέηε Πεξίπησζεο. Πξφθεηηαη γηα κνξθή ζχλζεηεο άζθεζεο. Ζ ηερληθή
απηή έρεη δχν πεδία εθαξκνγήο: α. πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εκπέδσζε θαη
εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί θαη β. φηαλ αθφκε
δελ έρεη νινθιεξσζεί ε απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη ζηφρνο
είλαη λα ππνθηλεζεί ε επξεηηθή πνξεία πξνο ηε κάζεζε. Σα ζηάδηα πνπ
αθνινπζνχληαη είλαη: α. ν δηδάζθσλ επηιέγεη κηα πεξίπησζε φζν ην δπλαηφλ
πιεζηέζηεξε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, β. παξνπζηάδεη ηελ πξνο κειέηε
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πεξίπησζε θαη ην πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη, γ. παξέρεη δηεπθξηλίζεηο: γηα
πνην ζθνπφ κειεηάηαη ε πεξίπησζε, πνηα απνηειέζκαηα αλακέλνληαη, πψο ζα
επεμεξγαζηνχλ ην δήηεκα νη εθπαηδεπφκελνη, δ. νη εθπαηδεπφκελνη εθηεινχλ
ηελ άζθεζε, θαηά πξνηίκεζε ζε νκάδεο εξγαζίαο, ψζηε λα ππάξρεη
αιιειεπίδξαζε, ε. φηαλ νινθιεξψζνπλ παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα ην
πξντφλ ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηέινο ζη. ν δηδάζθσλ πξνβαίλεη ζηε ζχλζεζε
θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
Παηρλίδη Ρφισλ. Πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθή ηερληθή θαηά ηελ νπνία νη
εθπαηδεπφκελνη ππνδχνληαη ξφινπο πνπ ζπλδένληαη κε κηα εμεηαδφκελε
θαηάζηαζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ή ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, κε ζηφρν κέζα απφ
ην βίσκα λα θαηαλνήζνπλ βαζχηεξα ηφζν ηελ θαηάζηαζε φζν θαη ηηο
αληηδξάζεηο ηνπο ζε απηήλ. Σν παηρλίδη ξφισλ εθαξκφδεηαη θπξίσο φηαλ
επηδηψθεηαη ε αλάιπζε πξνβιεκαηηθψλ ή ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ, νη
νπνίεο αθνξνχλ ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο ζηάζεηο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε
ζπκπεξηθνξά.

Δπνκέλσο, θάζε δηδάζθσλ επηιέγεη θαη εθαξκφδεη εθείλεο ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο
πνπ εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. Αλ νη ζηφρνη εζηηάδνληαη
ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, ηφηε ε εθαξκνδφκελε
εθπαηδεπηηθή ηερληθή είλαη ζπλήζσο ε εηζήγεζε, είηε σο έλα είδνο „κνλνιφγνπ‟ ή κε
θάπνηεο εκπινπηίζεηο θαη ζπλδπαζκνχο κε άιιεο ηερληθέο. Αλ παξφια απηά νη ζηφρνη
ηνπ δηδάζθνληα εθηείλνληαη πέξαλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ή
άιισλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, ηφηε κπνξεί λα γίλεη αμηνπνίεζε θαη
ζπλδπαζκφο αξθεηψλ ηερληθψλ, φπσο απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. ε θάζε
πεξίπησζε ε δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη κηα ή παξαπάλσ ηερληθέο.
Σν εξψηεκα είλαη εάλ ν δηδάζθσλ επηζπκεί λα γλσξίδεη ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα
ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκφδεη, πσο ζα κπνξνχζε λα γίλεη απηφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ
πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο Αλάιπζεο πδπγηψλ (Conjoint Analysis).
8.2.3.1

Εφαρμογι τθσ Ανάλυςθσ Συηυγιών (Conjoint Analysis)

Ζ Αλάιπζε πδπγηψλ-Conjoint Analysis (CA) απνηειεί κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο
ηερληθέο ζηελ επηζηήκε ηνπ Μάξθεηηλγθ, γηα ηελ αλάιπζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ
θαηαλαισηψλ γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηνπο Cattin and Wittink (1982)
θαη Wittink et al. (1994). H CA απνηειεί κηα επέιηθηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ε
νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο απνθάζεσλ.
Δηδηθφηεξα, ηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πξνζδηνξίδνληαη κε έλα αξηζκφ
ραξαθηεξηζηηθψλ ή παξαγφλησλ (attributes) θαη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ/παξάγνληαο
έρεη έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ επηπέδσλ (levels). Σα ππνζεηηθά πξντφληα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ θαη επηπέδσλ δεκηνπξγνχλ ζελάξηα ή
πξνθίι (profile), φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. Ζ άπνςε ησλ
εξσηψκελσλ γηα ηα ππνζεηηθά πξντφληα/ππεξεζίεο γίλεηαη κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ.
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Γειαδή, νη εξσηψκελνη είηε βαζκνινγνχλ ή θαηαηάζζνπλ θάζε έλα ππνζεηηθφ
ζελάξην πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη κε ζηφρν λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπκβνιή θάζε
παξάγνληα αιιά θαη θάζε επηπέδνπ ζηελ νιηθή ρξεζηκφηεηα θάζε αηφκνπ.
ηελ CA ε ζπκβνιή ηνπ θάζε επηπέδνπ ελφο παξάγνληα ζηελ νιηθή ρξεζηκφηεηα
(total utility), νλνκάδεηαη „κεξηθή ρξεζηκόηεηα‟ ή part-worth. Ζ νιηθή ρξεζηκφηεηα ζε
έλα πξνζζεηηθφ κνληέιν πξνηίκεζεο ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ κεξηθψλ
ρξεζηκνηήησλ, δειαδή:

U   X s s

(8.1)

s

φπνπ Xs ε ηηκή ηνπ επηπέδνπ s θαη βs ν εθηηκνχκελνο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ
επηπέδνπ s.
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εξσηψκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη ζε έλα ζχληνκν
εξσηεκαηνιφγην, απνθεχγεηαη ε παξάζεζε φισλ ησλ πηζαλψλ ζελαξίσλ. Σν ζχλνιν
ησλ ζελαξίσλ δηακνξθψλεηαη απφ ην πιήζνο ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ επηπέδσλ θάζε
παξάγνληα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έρνκε 3 παξάγνληεο εθ ησλ νπνίσλ νη δχν πξψηνη
αλαιχνληαη ζε 4 επίπεδα θαη ν ηειεπηαίνο ζε 2, ηφηε ην ζχλνιν ησλ ζελαξίσλ
αλέξρεηαη ζε 4x4x2=32. πσο είλαη θαλεξφ θαλέλαο εξσηψκελνο δελ ζα κπνξνχζε
λα αμηνινγήζεη 32 ζελάξηα. Σν παξαπάλσ πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη ιακβάλνληαο
ππφςε έλα ηπραίν δείγκα απφ ην ζχλνιν ησλ ζελαξίσλ ρσξίο λα ράλεηαη ε
πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ
εξσηψκελσλ. Απηφο ν ζρεδηαζκφο νλνκάδεηαη Fractional Factorial Design, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελφο νξζνγψληνπ πίλαθα κε ζελάξηα γηα αμηνιφγεζε. Ζ
δεκηνπξγία νξζνγψληνπ πίλαθα ζεκαίλεη φηη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ
παξαγφλησλ ζεσξνχληαη ακειεηέεο ελψ ππάξρνπλ αιιειεπηδξάζεηο κφλν κεηαμχ ησλ
επηπέδσλ ησλ παξαγφλησλ. Με ην ζρεδηαζκφ απηφ ειαηηψλεηαη ζεκαληηθά ν αξηζκφο
ησλ ζελαξίσλ πνπ ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο.
Έηζη, νη εξσηψκελνη βαζκνινγνχλ ή θαηαηάζζνπλ ηα αληηπξνζσπεπηηθά ζελάξηα πνπ
έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ έξεπλα. Οη βαζκνινγίεο/θαηαηάμεηο πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απνηεινχλ ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, νη παξάγνληεο ηνπ
πξντφληνο/ππεξεζίαο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη νη κεξηθέο ρξεζηκφηεηεο
πξνζδηνξίδνληαη κέζσ ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ.
Οη εθαξκνγέο ηεο CA είλαη πνιπάξηζκεο, πέξαλ ηνπ κάξθεηηλγθ, ελψ παξάιιεια
έρνπλ γεληθεπηεί νη έλλνηεο ηνπ πξντφληνο, ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ πειαηψλ.
Οξηζκέλεο εθαξκνγέο ηεο CA ζηελ Γ‟βάζκηα εθπαίδεπζε, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά.
ηελ εξγαζία ησλ Moogan et al. (2001) ε CA ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηινγή
παλεπηζηεκίνπ, ζην νπνίν νη απφθνηηνη ησλ ζρνιείσλ ηεο Αγγιίαο ζα ππνβάιινπλ
αίηεζε θνίηεζεο. χκθσλα κε ηελ εξγαζία, ζηελ αξρηθή θάζε νη ππνςήθηνη θνηηεηέο
απνδίδνπλ κεγαιχηεξε ζεκαληηθφηεηα ζην αληηθείκελν ηεο ρνιήο/Σκήκαηνο πνπ ζα
288

Κεθάιαην 8 Τπνρξεσηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα αλαηξνθνδφηεζεο. Έιεγρνο ζρεδίαζεο
καζήκαηνο

εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ελψ ζην ηειηθφ ζηάδην απνδίδνπλ κεγαιχηεξε
ζεκαληηθφηεηα ζηελ ηνπνζεζία ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Οη Soutar and Turner (2002)
εθαξκφδνπλ ηε CA πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο ζα
πξέπεη λα απνδψζνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε νη πνιηηηθέο κάξθεηηλγθ ησλ
παλεπηζηεκίσλ ηεο Απζηξαιίαο, δεδνκέλνπ ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο θαη ηεο
αλφδνπ ησλ δηδάθηξσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε έξεπλα έδεημε φηη νη παξάγνληεο
πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηελ πςειφηεξε πξνηίκεζε ησλ ηειεηφθνηησλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο είλαη: ε θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θνίηεζεο, ε θήκε ηεο
ζρνιήο, νη πξννπηηθέο εξγαζίαο θαη ε πνηφηεηα δηδαζθαιίαο. ηελ εξγαζία ησλ
Boatwright and Stamps (1988), ε CA ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ απνθνίησλ ζρνιψλ Μάξθεηηλγθ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εξγνδνηψλ, κε
ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ ζπζηάζεσλ γηα αλακφξθσζε ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηελ πξναλαθεξφκελε επηζηήκε. ηελ Κνξέα, νη Mok, Shon
et al. (2010) ζρεδίαζαλ έλα κάζεκα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θαηνρχξσζεο ησλ
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, κε ρξήζε ηεο CA. Οη παξάγνληεο πνπ έιαβαλ ππφςε ηνπο
ζηε ζρεδίαζε CA πεξηιακβάλνπλ: ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ην επίπεδν
δπζθνιίαο, ηηο ψξεο αλά εβδνκάδα, αλ ζα πξνζθέξεηαη on-line ή off-line θαη ηέινο ην
χςνο ησλ δηδάθηξσλ παξαθνινχζεζεο.
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο καο είλαη ε δηεξεχλεζε
ηεο άπνςεο ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο ελαιιαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδεη
ε εξεπλήηξηα-ζπληνλίζηξηα ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο, επηδηψθνληαο ηνπο δηεπξπκέλνπο
καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη.
Ζ ρξήζε ηεο CA ζηα πιαίζηα ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ αλαηξνθνδφηεζεο γηα
ηνλ δηδάζθνληα (ή ηελ εξεπλήηξηα ζηελ παξνχζα θάζε) ζπλνςίδεηαη σο εμήο: νη
θνηηεηέο σο άκεζνη απνδέθηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζεσξνχληαη σο
„εζσηεξηθνί πειάηεο‟ γηα ην κάζεκα θαη νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ πξνσζνχλ ηνπο
δηεπξπκέλνπο ζηφρνπο (αλάπηπμε ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαζψο θαη ηεο
ηθαλφηεηαο εξγαζίαο ζε νκάδα), σο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ ην πηινηηθφ
ηκήκα/κάζεκα.
Οη ηέζζεξηο ελαιιαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ (πιελ ηεο
ζχληνκεο δηάιεμεο-εηζήγεζεο) γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δχν βαζηθψλ ηθαλνηήησλ
επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ηεο ηθαλφηεηαο εξγαζίαο ζε νκάδα παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίλαθα 8.4.
Δπηπιένλ, γλσζηή εθπαηδεπηηθή ηερληθή ζηνπο θνηηεηέο ελφο πνιπηερλείνπ είλαη ε
ηερληθή ησλ νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ αληαπφθξηζε ζε έλα project πνπ ζπλήζσο
δηαξθεί έλα εμάκελν. ηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο νη νκάδεο εξγαζίαο
ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ επίιπζε αζθήζεσλ ζε δπάδεο. Ζ ηερληθή ησλ νκάδσλ γηα ηελ
εθπφλεζε ελφο κεγαιχηεξνπ έξγνπ (project) εθαξκφδεηαη ζε φια ζρεδφλ ηα καζήκαηα
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θαζψο θαη ζην ππφ κειέηε κάζεκα γηα φζνπο θνηηεηέο δελ κεηέρνπλ ζην πηινηηθφ
ηκήκα. Γη‟ απηφ ην ιφγν, σο κηα γλσζηή εθπαηδεπηηθή ηερληθή απνηέιεζε έλα
επηπιένλ παξάγνληα πνπ πεξηιήθζεθε ζηελ έξεπλα, κε ηελ έλλνηα φηη ελδπλακψλεη ηε
ζπλεξγαζία, νκαδηθφηεηα, εγεζία, γξαπηφ ιφγν, θιπ. Γειαδή, νη ηερληθέο πνπ
πεξηειήθζεζαλ σο παξάγνληεο ελίζρπζεο ησλ ηξηψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ
αλήιζαλ ζε πέληε ελψ ηα επίπεδα πνπ πξνηάζεθαλ πξνέθπςαλ απφ ηελ εκπεηξηθή
παξαηήξεζε, αθαδεκατθή πξαθηηθή θαη εθαξκνγή ζην ππφ κειέηε ηκήκα. Οη πέληε
παξάγνληεο θαη ηα αληίζηνηρα επίπεδα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίλαθα 8.5.
Πίλαθαο 8.4 Δθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζην πηινηηθφ ηκήκα
Δθπαηδεπηηθή
Σερληθή (γεληθά)
Αζθήζεηο

Δθαξκνγή
Δθπαηδεπηηθήο
Σερληθήο
Γξαπηή άζθεζε
(αηνκηθή)
(1)

Αζθήζεηο

Πξνθνξηθή
άζθεζε
(αηνκηθή)
(2)

Οκάδεο εξγαζίαο

Γπάδεο γηα
επίιπζε αζθήζεσλ
ζηελ αίζνπζα
δηδαζθαιίαο
(3)

πδήηεζε

πδήηεζε κέζσ
εξσηαπαληήζεσλ

Πεξηγξαθή εθαξκνγήο

Γηαηί ρξεζηκνπνηήζεθε

χληνκε αλαθνξά (πεξηγξαθήο,
αλάιπζεο, ζχλζεζεο).
Πξνυπνζέηεη κειέηε, έξεπλα,
αλαδήηεζε πεγψλ, δηαηχπσζε
ηδεψλ ή πηζαλψλ ζελαξίσλ θαη
πεξηγξαθή επηπηψζεσλ ησλ
ιχζεσλ.
Πξνεηνηκαζία ζην ζπίηη.

Γξαπηή έθθξαζε, αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ απφ δηαδίθηπν,
ρξήζε βηβιηνγξαθίαο, ζχλζεζε θαη
παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ ζε
θείκελα, ρξήζε νξνινγίαο,
επεμεξγαζία θεηκέλνπ ζε
ππνινγηζηή, νξγάλσζε θεηκέλνπ,
νξζνγξαθία-ζηίμε θαη ζχληαμε,
ελίζρπζε ηεο κάζεζεο.
Πξνθνξηθή έθθξαζε, παξάζεζε
νκηιίαο, ρξήζε νξνινγίαο,
αλαδήηεζε πεγψλ ζην δηαδίθηπν
θαη βηβιηνγξαθηθά, πξνεηνηκαζία
παξνπζίαζεο ζε ππνινγηζηή,
πνηφηεηα παξνπζίαζεο, πνηφηεηα
πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ελίζρπζε ηεο
κάζεζεο.

χληνκε παξνπζίαζε ελφο
ζέκαηνο (10 ιεπηά).
Πξνυπνζέηεη κειέηε, έξεπλα,
αλαδήηεζε πεγψλ-πξντφλησλιχζεσλ, απνηχπσζε ηδεψλ,
αλάιπζε θαη ζχλζεζε ηδεψλπξνηάζεσλ-ιχζεσλ.
Πξνεηνηκαζία ζην ζπίηη.
Παξνπζίαζε κε θιήξσζε ζηελ
νινκέιεηα.

Δπηκνξθσηηθή αμηνιφγεζε.
Κιήξσζε δπάδσλ ζηελ αξρή
εμακήλνπ. πλεξγαζία δπάδαο
φιν ην εμάκελν γηα αληαπφθξηζε
ζε νκαδηθέο αζθήζεηο πνπ
δηαλέκεη ζε εηδηθφ θχιιν ε
ζπληνλίζηξηα. Οη αζθήζεηο
αθνξνχλ εξσηήζεηο αλνηθηνχ
ηχπνπ, αληηζηνίρεζεο, ζσζηφιάζνο, λαη-φρη, ζπκπιήξσζεο
θελψλ. Βαζηθή πεγή εξσηήζεσλ
ςεθηαθφ πιηθφ καζήκαηνο απφ
πιαηθφξκα αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο e-class. Δπίζεο,
ζχληνκεο κειέηεο πεξίπησζεο
θαη αξηζκεηηθέο αζθήζεηο.
Πξνεηνηκαζία 10ιεπηε.
Παξνπζίαζε κε θπθιηθή ζεηξά
ζηελ νινκέιεηα.
πρλφηεηα: 2-3 ην δίσξν.
Σερληθή βαζηζκέλε ζην ιφγν.
Αθνξά ζπδήηεζε γηα ηελ
εηζαγσγή ελφο δεηήκαηνο ή θαηά
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Δπηθνηλσλία, ελδπλάκσζε
εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεθηηθφηεηαο,
ζπλεξγαζία θνηηεηψλ, ιήςε
απνθάζεσλ, εγεζία, δηαρείξηζε
ζπγθξνχζεσλ, γξαπηή θαη
πξνθνξηθή έθθξαζε, γξαπηή θαη
πξνθνξηθή επηρεηξεκαηνινγία,
θξηηηθή ζθέςε, αλάθιεζε
ελλνηψλ, εκπέδσζε, ελίζρπζε
κάζεζεο.

Πξνθνξηθή επηθνηλσλία,
ζπκκεηνρή, ελδπλάκσζε θξηηηθήο
ηθαλφηεηαο, απηελέξγεηα,
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Δθπαηδεπηηθή
Σερληθή (γεληθά)

Δθαξκνγή
Δθπαηδεπηηθήο
Σερληθήο
(4)

Πεξηγξαθή εθαξκνγήο

Γηαηί ρξεζηκνπνηήζεθε

ηε δηάξθεηα αλάιπζήο ηνπ.
Βαζίδεηαη ζε πξνζρεδηαζκέλν
πιηθφ απφ ηε ζπληνλίζηξηα.

παξαθίλεζε ζε ζθέςε,
θαηαλφεζε, ζχλδεζε κε πξφηεξεο
γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, ελίζρπζε
κάζεζεο.

Οη πην ζπλεζηζκέλνη κέζνδνη παξνπζίαζεο ησλ ζελαξίσλ ζηνπο εξσηψκελνπο είλαη
ηξεηο (Gustafsson et al., 2003): ε κέζνδνο ηεο trade off matrix, ε κέζνδνο ηεο pair
wise comparison θαη ε full profile method. ηε κέζνδν full profile πνπ εθαξκφζηεθε,
νη εξσηψκελνη αμηνινγνχλ ζελάξηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ. εκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη γηα πεξηζζφηεξεο
απφ έμη κεηαβιεηέο δεκηνπξγείηαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ αμηνιφγεζε, δεδνκέλνπ
ηνπ κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξίαο πνπ πξέπεη λα αμηνινγήζεη ν εξσηψκελνο. ηελ
παξνχζα έξεπλα ην πξφβιεκα απηφ δελ ππάξρεη δεδνκέλνπ φηη νη παξάγνληεο γηα
αμηνιφγεζε είλαη πέληε. Χο ζπλέπεηα ζηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε
κέζνδνο full profile γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ.
Πίλαθαο 8.5 Παξάγνληεο θαη επίπεδα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα πξνηίκεζεο
εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ
Παξάγνληαο
1.

Δπίπεδν

Παξάδνζε γξαπηήο αηνκηθήο άζθεζεο

α. Κάζε εβδνκάδα
β. Κάζε δχν εβδνκάδεο

2.

Πξνεηνηκαζία πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο

α. Κάζε εβδνκάδα
β. Κάζε δχν εβδνκάδεο

3.

4.

5.

πκκεηνρή ζε νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ
εθπφλεζε project

α. Ναη (δίδνληαη project)

πκκεηνρή ζε ζπδήηεζε κέζσ
εξσηαπαληήζεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
καζήκαηνο

α. Ναη (ε ηερληθή εθαξκφδεηαη)

πκκεηνρή ζε νκάδα (δπάδα) γηα ηελ
εθπφλεζε αζθήζεσλ ζηελ ηάμε

α. Ναη (ε ηερληθή εθαξκφδεηαη)

β. ρη (δελ δίδνληαη project)

β. ρη (ε ηερληθή δελ εθαξκφδεηαη)

β. ρη (ε ηερληθή δελ εθαξκφδεηαη)

Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο πεηξάκαηνο CA είλαη θαη ν
αξηζκφο ησλ ζελαξίσλ πξνο αμηνιφγεζε. Γεδνκέλνπ φηη εμεηάδνληαη πέληε
παξάγνληεο θαη δχν επίπεδα (κε ηήξεζε ηεο κνλνηνλίαο ησλ επηπέδσλ) ζε θάζε
παξάγνληα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζελαξίσλ αλέξρεηαη ζε 2x2x2x2x2=32. Ο
ζπλδπαζκφο ησλ πέληε παξαγφλησλ θαη ησλ δχν επηπέδσλ αλά παξάγνληα δεκηνπξγεί
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32 πηζαλά ζελάξηα θαη νλνκάδεηαη full factorial design. Γηα ηελ κείσζε ησλ ζελαξίσλ
ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζρεδηαζκφο Fractional Factorial Design. Με ρξήζε ηνπ
ινγηζκηθνχ SPSS γηα ηε δεκηνπξγία ελφο fractional factorial design, ηα ζελάξηα
πεξηνξίδνληαη απφ 32 ζε 8. Δπηπιένλ, πξνζηέζεθαλ δχν ζελάξηα αθφκε γηα
αμηνιφγεζε (hold out tasks), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
εγθπξφηεηαο ηεο κεζφδνπ. Ο Fractional Factorial ζρεδηαζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε
κέζσ ηεο νξζνγψληαο ζρεδίαζεο απφ ην ινγηζκηθφ IBM SPSS 19, επηινγή Orthogonal
Design. Σα δέθα ζελάξηα ηεο νξζνγψληαο ζρεδίαζεο, ηα νπνία πεξηιήθζεθαλ ζην
εξσηεκαηνιφγην, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.6, εθ ησλ νπνίσλ ην 1ν θαη 6ν
ζελάξην είλαη ηα hold out.
Πίλαθαο 8.6 ελάξηα απφ Fractional Factorial Analysis ελαιιαθηηθψλ εθπ. ηερληθψλ
α/α

Γξαπηή
άζθεζε

Πξνθνξηθή
παξνπζίαζε

Οκάδα γηα
εθπφλεζε
Project

πδήηεζε κέζσ
εξσηαπαληήζεσλ

Γπάδα γηα
εθπφλεζε
αζθήζεσλ

Status

1

Κάζε
εβδνκάδα

Κάζε 2
εβδνκάδεο

ρη

Ναη

Ναη

Holdout

2

Κάζε 2
εβδνκάδεο

Κάζε 2
εβδνκάδεο

Ναη

Ναη

Ναη

Design

3

Κάζε
εβδνκάδα

Κάζε
εβδνκάδα

ρη

ρη

Ναη

Design

4

Κάζε 2
εβδνκάδεο

Κάζε 2
εβδνκάδεο

ρη

ρη

Ναη

Design

5

Κάζε
εβδνκάδα

Κάζε
εβδνκάδα

Ναη

Ναη

Ναη

Design

6

Κάζε 2
εβδνκάδεο

Κάζε 2
εβδνκάδεο

Ναη

ρη

ρη

Holdout

7

Κάζε
εβδνκάδα

Κάζε 2
εβδνκάδεο

Ναη

ρη

ρη

Design

8

Κάζε 2
εβδνκάδεο

Κάζε
εβδνκάδα

ρη

Ναη

ρη

Design

9

Κάζε
εβδνκάδα

Κάζε 2
εβδνκάδεο

ρη

Ναη

ρη

Design

10

Κάζε 2
εβδνκάδεο

Κάζε
εβδνκάδα

Ναη

ρη

ρη

Design

ζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ζελαξίσλ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη δχν
κέζνδνη: ηεο βαζκνιφγεζεο κε θιίκαθα θαη ηεο θαηάηαμεο. Δκείο ρξεζηκνπνηνχκε
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ηελ βαζκνιφγεζε κε θιίκαθα. Γειαδή, νη εξσηψκελνη βαζκνινγνχλ ηα ζελάξηα ζε
βαζκσηή (ordinal) θιίκαθα. Χζηφζν, επεηδή νη εξσηψκελνη αληηιακβάλνληαη ηηο
απνζηάζεηο αλάκεζα ζηηο δηαβαζκίζεηο ηεο θιίκαθαο σο ίζεο, γη‟ απηφ πξνηείλεηαη ε
ρξήζε θιηκάθσλ κε 7 ζεκεία θαη πεξηζζφηεξα (Darmon and Rouzies, 1999).
Δηζη, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε 7-βάζκηα θιίκαθα γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ζελαξίσλ. Ζ θιίκαθα εθηείλεηαη απφ ην 1 πνπ αληηζηνηρεί ζην
„Κακία βειηίσζε‟ έσο ην 7 πνπ αληηζηνηρεί ζην „Μεγάιε βειηίσζε‟. ην ρήκα 8.2
παξνπζηάδνκε έλα ππνζεηηθφ ζελάξην (ην 1ν απφ ηα 10), ελψ ην πιήξεο
εξσηεκαηνιφγην ησλ 10 ζελαξίσλ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Μ.

ΔΝΑΡΗΟ 1
Αο ππνζέζνκε φηη θάζε βδνκάδα πξέπεη λα παξαδψζεηο κηα κηθξή αηνκηθή γξαπηή εξγαζία γηα ην
κάζεκα θαη αλά 2 βδνκάδεο λα πξνεηνηκάζεηο κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε κε ην PowerPoint. Γελ
δίδνληαη νκαδηθέο κεγάιεο εξγαζίεο-project. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηάμε, αθελφο
ζπκκεηέρεηο ελεξγά απαληψληαο ζε εξσηήζεηο πξνο ζπδήηεζε πνπ ζέηεη ν δηδάζθσλ, θαη αθεηέξνπ
πξνεηνηκάδεηο καδί κε ζπλαδέιθνπο ζνπ κηθξέο εξγαζίεο/αζθήζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία
κάζεζεο.
Πφζν πηζηεχεηο φηη νη παξαπάλσ ελέξγεηεο βειηηψλνπλ ην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο θαη
ηελ ηθαλφηεηα ζνπ λα εξγάδεζαη ζε νκάδα;

1

2

3

4

5

Κακία βειηίσζε

6

7

Μεγάιε βειηίσζε
ρήκα 8.2 Τπνζεηηθφ ζελάξην γηα αμηνιφγεζε

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηξία έηε. Σν έηνο 2009 ζπκπιεξψζεθαλ 11
εξσηεκαηνιφγηα απφ 27 ζπκκεηέρνληεο, ην έηνο 2010 ζπκπιεξψζεθαλ 19
εξσηεκαηνιφγηα απφ 46 ζπκκεηέρνληεο θαη ηέινο ην έηνο 2011 ζπκπιεξψζεθαλ 12
εξσηεκαηνιφγηα απφ 44 ζπκκεηέρνληεο. Γειαδή, ζπλνιηθά ηα ηξία έηε εθαξκνγήο
ηεο πεηξακαηηθήο ζρεδίαζεο ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο ζπγθεληξψζεθαλ 42
εξσηεκαηνιφγηα απφ 117 ζπλνιηθά άηνκα. πσο πξνθχπηεη, ζηελ έξεπλα πξνηίκεζεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζπκκεηείρε ην 36% ησλ αηφκσλ πνπ κεηείραλ ζηα
πηινηηθά ηκήκαηα ηα ηξία έηε, ην νπνίν εξκελεχεηαη απφ ηελ εζεινληηθή αληαπφθξηζε
ησλ θνηηεηψλ ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ
(ηθαλνπνίεζεο θαη πξνηίκεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ).
Ζ εθαξκνγή ηεο CA εθηηκά απνηειέζκαηα ηφζν νκαδηθά, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην
κέζν φξν ησλ ρξεζηκνηήησλ ζε επίπεδν δείγκαηνο, φζν θαη ζε επίπεδν αηφκνπ, ηα
νπνία αληηζηνηρνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα πνπ απνδίδεη θάζε άηνκν ζηα δηαθνξεηηθά
επίπεδα ηνπ θάζε παξάγνληα. ηνλ ρήκα 8.3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
CA γηα ηα 42 άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
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Ο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη κε ηελ πςειφηεξε ζεκαληηθφηεηα ζηε βειηίσζε ησλ
ηθαλνηήησλ είλαη ε εθπαηδεπηηθή ηερληθή ηεο ζπδήηεζεο κέζσ εξσηήζεσλαπαληήζεσλ (29.55%). Αθνινπζεί ζε ζεκαληηθφηεηα ε ηερληθή ησλ δπάδσλ (23.25%)
γηα ηελ εθπφλεζε νκαδηθψλ αζθήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. ηε
ζπλέρεηα έπνληαη ζε ζεκαληηθφηεηα νη ηερληθέο: νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε
project (21.48%), γξαπηέο αζθήζεηο (13.91%) θαη πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο
(11.81%).
χκθσλα κε ηνπο ζπληειεζηέο Pearson‟s r=0.988 p=0.000 θαη Kendall t=1.000
p=0.000 ην κνληέιν ηεο CA παξνπζηάδεη πςειή εζσηεξηθή αμηνπηζηία θαη πνιχ θαιή
πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα. Σα απνηειέζκαηα απφ ηα 2 ζελάξηα ειέγρνπ (hold out)
ζπλεγνξνχλ επίζεο γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ αλαιχζεσλ (ζπληειεζηήο kendall‟s t for
holdouts=1.000). Δπηπιένλ, ε ζρεηηθά κεγάιε δηαθνξά ζεκαληηθφηεηαο ησλ ηξηψλ
παξαγφλησλ (ζπδήηεζε 29.55%, δπάδεο γηα αζθήζεηο 23.25%, νκάδεο γηα project
21.48%) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο δχν (γξαπηέο αζθήζεηο 13.91%, πξνθνξηθέο
παξνπζηάζεηο 11.81%), αλαδεηθλχεη φηη νη θνηηεηέο ζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηε
βειηίσζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζηηο ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο
ηερληθέο. Ζ έκθαζε απηή αλαδεηθλχεηαη θαη ζην ρήκα 8.4, φπνπ θαηαγξάθεηαη κε
γξαθηθφ ηξφπν ε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνπο πέληε παξάγνληεο απφ ηνπο 42
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα.
30%
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25%
20%
15%

29.55%
21.48%

10%
13.91%
5%

23.25%

11.81%

0%
Γραπτι άςκθςθ

Προφορικι
παρουςίαςθ

Ομάδα για
υηιτθςθ μζςω
εκπόνθςθ project ερωταπαντιςεων

Δυάδα για
εκπόνθςθ
αςκιςεων

Παράγοντασ

ρήκα 8.3 Μέζε ζεκαληηθφηεηα παξαγφλησλ - εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ απφ CA

Σα απνηειέζκαηα ηεο CA παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Λ, καδί κε ην syntax
αξρείν (.sps) πνπ δεκηνπξγήζακε θαζψο θαη ην αξρείν πνπ δεκηνχξγεζε ε εληνιή
ORTHOPLAN, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ινγηζκηθνχ IBM SPSS ver. 19. Γειαδή,
ην αξρείν ηχπνπ syntax (.sps) ηξέρεη ηελ Conjoint, ην νπνίν θαη‟ αξρήλ δηαβάδεη έλα
αξρείν ηχπνπ .sav πνπ πεξηιακβάλεη ηελ νξζνγψληα ζρεδίαζε θαη θαηά δεχηεξνλ έλα
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άιιν αξρείν ηχπνπ .sav πνπ πεξηιακβάλεη ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηα 10
ζελάξηα.

ρήκα 8.4 Γηαθνξνπνίεζε ζεκαληηθφηεηαο γηα θάζε άηνκν απφ SPSS ver. 19
8.2.3.2

Σχόλια

Ζ εθαξκνγή ηεο CA γηα ηελ έξεπλα πξνηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ παξείρε
κηα πιεξνθφξεζε - ελεκέξσζε ζηελ εξεπλήηξηα γηα ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ. Οη
θνηηεηέο ησλ πηινηηθψλ ηκεκάησλ, σο απνδέθηεο ησλ ελαιιαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ
ηερληθψλ, εμέθξαζαλ κηα ζπγθεθξηκέλε πξνηίκεζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ
θαηά ηελ άπνςή ηνπο εληζρχνπλ πεξηζζφηεξν ηηο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη
εξγαζίαο ζε νκάδα.
Δηδηθφηεξα, εκθαλήο πξνηίκεζε εθθξάζηεθε γηα ηελ ηερληθή ηεο ζπδήηεζεο κέζσ
εξσηαπαληήζεσλ, ε νπνία ελεξγνπνηεί ηνπο θνηηεηέο, θξαηά δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ
ηνπο, θξαηά φινπο ζε εγξήγνξζε ιφγσ ηεο θπθιηθφηεηαο πνπ εθαξκφδεηαη, ζπλδέεη
ηηο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο κε ηηο πξφηεξεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα αλάθιεζεο λνεηηθψλ ζρεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα εληζρχεη ηνλ πξνθνξηθφ
ιφγν, ηελ ηεθκεξίσζε, ηελ θξίζε θαη θξηηηθή ζθέςε, θιπ. Ζ επηηπρία ηεο ηερληθήο
απηήο πξνυπνζέηεη ζρεδίαζε απφ ηνλ εθπαηδεπηή, πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη εξσηήκαηα
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γηα ζπδήηεζε ηέηνηα, ηα νπνία επαγσγηθά ζα νδεγήζνπλ ζην λφεκα πνπ ζέιεη λα
πεξηγξάςεη.
Δπίζεο, εκθαλήο πξνηίκεζε εθθξάζηεθε γηα ηελ ηερληθή ησλ νκάδσλ εξγαζίαο
(δπάδσλ) ζηελ ηάμε, νη νπνίεο ζπλεξγάδνληαη 2 έσο 3 θνξέο αλά δίσξν γηα ηελ
αληαπφθξηζε ζε 10ιεπηεο νκαδηθέο αζθήζεηο-εξγαζίεο.
Καη νη δχν πξναλαθεξφκελεο ηερληθέο εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ αξρηθή ζρεδίαζε ηνπ
καζήκαηνο ην έηνο 2009 θαη βαζίζηεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλν πιηθφ ηφζν ζεκάησλ γηα
ζπδήηεζε φζν θαη 10ιεπησλ νκαδηθψλ αζθήζεσλ. Μεγάιν κέξνο ησλ 10ιεπησλ
νκαδηθψλ αζθήζεσλ βαζίζηεθε ζην ςεθηαθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο, ην νπνίν
ζχκθσλα κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ δηδάζθνληα θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο αμηνπνηείην ειάρηζηα απφ ηνπο θνηηεηέο θαη θπξίσο ζηηο
παξακνλέο ησλ εμεηάζεσλ. Δπνκέλσο, αλ θαη ην κάζεκα παξείρε ηε δπλαηφηεηα
κάζεζεο κέζσ ππνινγηζηή (πιαηθφξκα e-learning E-Class), εληνχηνηο απηή
αμηνπνηήζεθε πιήξσο κφλν κέζσ ησλ πηινηηθψλ ηκεκάησλ θαη ησλ νκαδηθψλ
10ιεπησλ αζθήζεσλ πνπ ε εξεπλήηξηα δηέλεηκε ζε έληππε κνξθή.
Ζ ζρεδίαζε ηνπ πεηξάκαηνο κέζσ ηεο CA απέδσζε κε εγθπξφηεηα απνηειέζκαηα γηα
ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, ζεσξψληαο βέβαηα φηη θάζε κάζεκα δηαζέηεη
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην πεξηγξάθνπλ. πλήζσο, θάζε κάζεκα απνηειεί
κηα κνλαδηθή θαη μερσξηζηή νληφηεηα, σζηφζν ε κέζνδνο απηή, σο κηα
πνιπκεηαβιεηή ζηαηηζηηθή ηερληθή κπνξεί λα απνηππψζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε
πεξίπησζεο.
Κπξίσο ε CA εθαξκφδεηαη ζηελ επηζηήκε ηνπ κάξθεηηλγθ, σζηφζν έρεη ήδε
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε πεξηπηψζεηο αλαδήηεζεο δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηελ πεξίπησζή καο πξνηάζεθε σο έλαο ηξφπνο
αλαηξνθνδφηεζεο ηεο εξεπλήηξηαο απφ ηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ηηο λέεο
εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ νη ηειεπηαίνη βίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πηινηηθνχ
καζήκαηνο. Δπνκέλσο, αλ θαη ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ,
εληνχηνηο ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε πεξηπηψζεηο απνηχπσζεο ηεο
άπνςεο ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ησλ δηδαζθφλησλ.
8.3

Έιεγρνο ζρεδίαζεο ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο

Ζ ζρεδίαζε ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ
θνηηεηψλ βαζίδεηαη ζην ηξίπηπρν καζεζηαθνί ζηφρνη – δηδαζθαιία - αμηνιφγεζε,
ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηηο ελέξγεηεο αλαηξνθνδφηεζεο. Δηδηθφηεξα, ν έιεγρνο ηεο
ζρεδίαζεο ηνπ λένπ πηινηηθνχ καζήκαηνο αθνξά ηελ 5ε Φάζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ
εθαξκνγήο.
χκθσλα κε ηνπο Bath et al. (2004), ε αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ θαίλεηαη λα
ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ εηδηθφηεηα θνίηεζεο, κε
έλα ζπκβησηηθό ηξόπν. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, νη γεληθέο ηθαλφηεηεο
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αλαπηχζζνληαη πην απνηειεζκαηηθά φηαλ απνθηνχλ λφεκα κέζα απφ ηα καζήκαηα. Οη
ίδηνη παξαηεξνχλ, κε έλα δηαηζζεηηθφ ηξφπν, φηη ππάξρεη ακνηβαηφηεηα ζηε ζρέζε
αλάπηπμεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ κέζσ ηεο εηδηθφηεηαο θνίηεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο
ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ εηδηθφηεηα απηή. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο
θνηηεηήο αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, κε έλα ηξφπν φπσο
απηφο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, κέζσ ησλ καζεκάησλ, ηφηε είλαη ινγηθφ φηη ζα
αλαδεηήζεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζην παξειζφλ είρε επηιχζεη - αληηκεησπίζεη έλα
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί, κε ζπλέπεηα λα εκπινπηίδνληαη
ηαπηφρξνλα θαη νη γλψζεηο ηνπ.
Πνιινί είλαη νη ππνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο φηη ε αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ
απνδίδεη θαιχηεξα εάλ γίλεηαη κε όρεκα ηα καζήκαηα, φπσο έρεη ήδε παξνπζηαζηεί
ζε
πξνεγνχκελν
θεθάιαην.
Χζηφζν,
ηα
παλεπηζηεκηαθά
καζήκαηα
πξαγκαηνπνηνχληαη πξσηίζησο γηα λα παξέρνπλ επηζηεκνληθέο γλψζεηο, εμεηδίθεπζε,
θαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο ζηνλ ηνκέα θνίηεζεο. Δπηπιένλ, αξθεηνί ζεσξεηηθνί ηεο
παηδαγσγηθήο έρνπλ απνδείμεη ηα επεξγεηήκαηα ζηε κάζεζε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ
θνηηεηνθεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλνχληαη ηα απνηειέζκαηα
ησλ εξεπλψλ ησλ Celia C. Lo (2010), Keyser (2000), Prince (2004) θαη Greek (1995).
Με γλψκνλα, ινηπφλ φηη ζηελ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεηαη κηα θνηηεηνθεληξηθή
πξνζέγγηζε θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο δηεπξπκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ
ηεζεί, επηδηψθεηαη ε πςειή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ αλάπηπμε θαη
βειηίσζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο.
ζνλ αθνξά ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ δηδάζθνληα γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ καζήκαηνο,
έρεη πξνηαζεί ε πνιπθξηηήξηα κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο. Ο
κεραληζκφο απηφο έρεη παξνπζηαζηεί ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ζην πηινηηθφ
ηκήκα, ζηελ παξάγξαθν 8.2.2. Γειαδή, ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απνηππψλεη ησλ
άπνςε ησλ απνδεθηψλ ηνπ καζήκαηνο.
Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ, ν έιεγρνο ηεο ζρεδίαζεο ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο
βαζίδεηαη ζηνπο άμνλεο:



Παξάιιειε αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ
θνηηεηψλ.
Ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ απφ ην κάζεκα51.

Ο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο κε βάζε ηελ αλάπηπμε ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, απνηππψλεηαη κε γξαθηθφ ηξφπν ζην ρήκα 8.5.
Γειαδή, ν ζρεδηαζκφο ηνπ λένπ καζήκαηνο πνπ ζηεξίδεηαη ζε κηα πεξηζζφηεξν
θνηηεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ιηγφηεξν ζε κηα ζπλήζε δαζθαινθεληξηθή,

51

χκθσλα κε εκπεηξηθέο έξεπλεο, ε ηθαλνπνίεζε ζεσξείηαη σο πςειή αλ μεπεξλά ην 70%, αλ θαη ζε
κηα ηέηνηα πεξίπησζε ππάξρεη πεξηζψξην βειηίσζεο.
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ζεσξείηαη επηηπρήο αλ νη δχν παξάγνληεο ηεο αμηνιφγεζεο (ππνρξεσηηθά κέηξα
αμηνιφγεζεο) θαη ν έλαο παξάγνληαο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (ππνρξεσηηθφ κέηξν
αλαηξνθνδφηεζεο) δψζνπλ επλντθά απνηειέζκαηα. Γηαθνξεηηθά, αλ δελ πξνθχςεη
επλντθφ απνηέιεζκα ζε έλα εθ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ ζα πξέπεη λα επαλειεγρζεί ε
ζρεδίαζε θαη λα γίλνπλ νη ζρεηηθέο βειηηψζεηο ή πξνζαξκνγέο ζηνπο παξαγνληεο:
καζεζηαθνί ζηφρνη, κνληέια δηδαζθαιίαο, αμηνιφγεζε.
Αλάπηπμε γεληθψλ ηθαλνηήησλ κέζσ
εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ καζήκαηνο

Μαζεζηαθνί
ζηφρνη

Γηδαζθαιία

Αμηνιφγεζε

Δλέξγεηεο Αμηνιφγεζεο

Μέηξεζε
επίδνζεο

Αλαηξνθνδφηεζε
δηδάζθνληα

Απνηίκεζε
βειηίσζεο γεληθψλ
ηθαλνηήησλ

Μέηξεζε
ηθαλνπνίεζεο
θνηηεηψλ

ΑΡΝΗΣΙΚΟ

έιεγρνο

ΘΔΣΙΚΟ

Δπηηπρήο ζρεδίαζε πηινηηθνχ καζήκαηνο

ρήκα 8.5 Έιεγρνο ζρεδίαζεο πηινηηθνχ καζήκαηνο

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ήδε παξνπζηαζηεί, έρνπλ πξνθχςεη
ζπλνπηηθά ηα εμήο:




Οη επηδφζεηο ησλ θνηηεηψλ ησλ πηινηηθψλ ηκεκάησλ είλαη πςειφηεξεο ησλ
θνηηεηψλ πνπ δελ κεηείραλ ζηα ηκήκαηα απηά θαη ηα ηξία έηε εθαξκνγήο
(βι. Κεθάιαην 6, παξάγξαθν 6.3.2).
Ζ απνηίκεζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ έδεημε βειηίσζε γηα
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα πηινηηθά ηκήκαηα ηα δχν έηε εθαξκνγήο πνπ
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πξαγκαηνπνηήζεθε ε πνιπθξηηήξηα έξεπλα απηναμηνιφγεζεο (βι. Κεθάιαην
6, παξάγξαθνο 6.3.3).
Τςειή ηθαλνπνίεζε ηφζν νιηθά φζν θαη ζε επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπ
καζήκαηνο, δηαηχπσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηα πηινηηθά ηκήκαηα ηα ηξία έηε
εθαξκνγήο (βι. Κεθάιαην 8, παξάγξαθνο 8.2.2).

Χο εθ ηνχηνπ, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε λέα ζρεδίαζε ηνπ καζήκαηνο, ε νπνία
εθαξκφζηεθε πεηξακαηηθά 3 ρξφληα, έδσζε απνηειέζκαηα ηέηνηα πνπ αηηηνινγνχλ
πιήξσο ηελ αληαπφθξηζή ηεο ζηνπο δηεπξπκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ
ηέζεθαλ. Γειαδή, πξφθεηηαη γηα κηα επηηπρή ζρεδίαζε ελφο παλεπηζηεκηαθνχ
καζήκαηνο πνπ έρεη σο ζηφρν αθελφο ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ-δεμηνηήησλ ηεο
επηζηήκεο πνπ ζεξαπεχεη θαη αθεηέξνπ ηελ ελίζρπζε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ
θνηηεηψλ.
8.4

χλνςε

ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο αλαθεξζήθακε ζηα πξνηεηλφκελα κέηξα
αλαηξνθνδφηεζεο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζρεδίαζεο ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο πνπ
αθνξνχλ ηελ 4ε θαη 5ε Φάζε, αληίζηνηρα, ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο. Οη
ελέξγεηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ηξεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε αηνκηθή
αλαηξνθνδφηεζε αθνξά ηνπο θνηηεηέο ελψ ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ε
πξνηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ αθνξνχλ ηνλ δηδάζθνληα. ιεο νη ελέξγεηεο
αλαηξνθνδφηεζεο (ππνρξεσηηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο) βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο
νπζηαζηηθήο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηδάζθνληα θαη δηδαζθφκελσλ. Χο
ππνρξεσηηθά κέηξα πξνηείλνληαη ε αηνκηθή αλαηξνθνδφηεζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηα
επηηεχγκαηά ηνπο ζε γξαπηέο εξγαζίεο θαζψο θαη ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο σο
κέηξν αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηνλ δηδάζθνληα. Δπηπιένλ, σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν
κε απνδέθηε ηνλ δηδάζθνληα, πξνηείλεηαη ε κέηξεζε ηεο πξνηίκεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ θνηηεηψλ.
Γηα ηελ αηνκηθή αλαηξνθνδφηεζε, σο αξρηθή έλδεημε ηεο έκθαζεο πνπ ν δηδάζθσλ
κπνξεί λα επηδείμεη, αμηνπνηείηαη ε πιεξνθνξία πνπ ιακβάλεηαη κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο πνιπθξηηήξηαο νκαδνπνίεζεο κέζσ ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο, απφ
ηελ πξνεγνχκελε θάζε (3ε). Ζ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο αληηκεησπίδεηαη σο έλα
πνιπθξηηήξην πξφβιεκα πνπ εθηηκάηαη κέζσ ηεο κεζφδνπ MUSA, ελψ ε πξνηίκεζε
ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο αληηκεησπίδεηαη σο έλα πξφβιεκα πνιπκεηαβιεηήο
ζηαηηζηηθήο πνπ επηιχεηαη κέζσ ηεο Αλάιπζεο πδπγηψλ (Conjoint Analysis).
Ζ πξσηνηππία ηεο πξφηαζεο καο δελ εζηηάδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ
πνιπθξηηήξηα/πνιπκεηαβιεηή κνληεινπνίεζε ή ζηελ αμηνπνίεζε ησλ κεζφδσλ
MUSA θαη Αλάιπζεο πδπγηψλ αιιά ζηελ γεληθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο
ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. Γειαδή, ε αλαηξνθνδφηεζε αληηκεησπίδεηαη σο έλαο ηζόηηκνο
εηαίξνο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζην πιαίζην απηφ πξνηείλνληαη
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ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ εληζρχνπλ ηελ επηθνηλσλία δηδάζθνληα – θνηηεηψλ θαη
παξέρνπλ κηα ζεηξά ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ.
Δπηπιένλ, ε ακθίπιεπξε επηθνηλσλία βαζίδεηαη ζε κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ
ππαθνχνπλ ζηηο ζεσξεηηθέο βάζεηο ηεο πνιπθξηηήξηαο / πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο
θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζρεδηαζκέλα θαη ζηνρεπκέλα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ.
Ζ πνηφηεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ή ε αλάγθε γηα αλαηξνθνδφηεζε
αληηθαηνπηξίδεηαη: (α) ζηα επκελή ζρφιηα ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο
αλαηξνθνδφηεζεο πνπ έιαβαλ, (β) ζηελ αηζζεηή βειηίσζε ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ
ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ δφζεθε απφ ηελ ζπληνλίζηξηα, θαη (γ)
ζηα νθέιε γηα ηνλ δηδάζθνληα φηαλ γλσξίδεη ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα βειηηψζεη
ζην κάζεκά ηνπ θαζψο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ πξνάγνπλ απνδνηηθφηεξα
ηνπο ζηφρνπο ηνπ.
Δπηπιένλ, ζην Κεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθε ν κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο επηηπρνχο
ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο, ην νπνίν δηαζέηεη δηεπξπκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Ο
κεραληζκφο απηφο ζηεξίδεηαη ζηελ παξάιιειε αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ ζηελ
επηζηήκε πνπ ζεξαπεχεη έλα κάζεκα θαη ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ
θαζψο θαη ζηελ πςειή ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ. Δάλ νη ηξεηο απηέο πξνυπνζέζεηο
ηζρχνπλ, ε λέα ζρεδίαζε επηηειεί ην ξφιν ηεο.
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ηελ παξνχζα δηαηξηβή παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο
ηεο εθηίκεζεο ησλ κε ηππηθψλ θαη κε πηζηνπνηεκέλσλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ (ή
γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ) πνπ απνθηψληαη θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο. Ζ
πξνζέγγηζε απηή αθνξά φια ηα ζηάδηα παξνρήο ελφο καζήκαηνο.
Σνλίζζεθε ε αλάγθε πινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ πνπ επηηξέπνπλ κέζσ ελφο καζήκαηνο
(ή ελφο πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ) ηελ αλάπηπμε θαη εθηίκεζε
ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ. ην πιαίζην απηφ αλαιχζεθαλ ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ελφο
καζήκαηνο θαη αμηνπνηήζεθαλ κνληέια πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο, ηα νπνία ιφγσ ηεο
επειημίαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηάο ηνπο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα λέα
πξνζέγγηζε ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη λα ζπκπιεξψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ
θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ.
Δηδηθφηεξα, ιφγσ ησλ αζαθεηψλ, ησλ δπζθνιηψλ, ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ, ηνπ
δηεζλνχο δηαιφγνπ πνπ είλαη ζε εμέιημε αιιά θαη ηεο πξνζπάζεηαο ελδπλάκσζεο ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο, φπσο
παξνπζηάζηεθαλ ζηα Κεθάιαηα 1 έσο 4, ε πξφηαζή καο επηδηψθεη λα παξάζρεη έλα
επξχηεξν πιαίζην γηα εθείλνπο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκβάινπλ ζην εγρείξεκα δηακέζνπ
ησλ καζεκάησλ ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, αλαδεηθλχνληαο ηηο ζπληζηψζεο ελφο
καζήκαηνο πνπ πξέπεη λα επαλεμεηαζζνχλ.
Γηα λα εθηηκεζεί ε αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ πξέπεη λα πξνεγεζεί ε
αλάπηπμή ηνπο θαη απηή φπσο πξνηείλεηαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο
νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζε έλα κάζεκα. Χο εθ
ηνχηνπ, ε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ εκπίπηεη ζηε Φάζε
Αμηνιφγεζεο (3ε Φάζε) ηνπ πξνηεηλφκελνπ γεληθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν αλαιχεηαη σο
εμήο:






Φάζε 1ε: νξηζκφο καζεζηαθψλ ζηφρσλ-απνηειεζκάησλ
Φάζε 2ε: δηδαζθαιία
Φάζε 3ε: αμηνιφγεζε
Φάζε 4ε: αλαηξνθνδφηεζε
Φάζε 5ε: έιεγρνο ζρεδίαζεο.

Δπνκέλσο, κέζσ ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο, ε επηδίσμή καο είλαη λα δνζνχλ
απαληήζεηο ζε κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα θαη λα πξνηαζεί ε αληηκεηψπηζή ηνπο κε έλα
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επέιηθην ηξφπν, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. Ο ηξφπνο απηφο δελ είλαη άιινο απφ ηηο
πνιπθξηηήξηεο/πνιπκεηαβιεηέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηείλνληαη, νη νπνίεο επηηξέπνπλ
ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, πξνηεξαηφηεηεο, ελδηαθέξνληα,
πνιηηηθέο, εθαξκνγέο, θιπ., δεδνκέλσλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ κπνξεί λα
αλαθχπηνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ελφο παλεπηζηεκηαθνχ καζήκαηνο.
Δηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ απαληήζεηο ζην θαηά πφζνλ είλαη εθηθηφ λα
αλαπηπρζνχλ θαη λα εθηηκεζνχλ νη γεληθέο ηθαλφηεηεο ζε έλα παξαδνζηαθά
νξγαλσκέλν αθαδεκαηθφ πεξηβάιινλ, ζρεδηάζηεθε έλα πηινηηθφ κάζεκα, ην νπνίν
έηξεμε γηα 3 ρξφληα. Ζ ζρεδίαζε απηή βαζίζηεθε ζε ππάξρνπζεο ζεσξεηηθέο βάζεηο
θπξίσο απφ ηελ εθπαίδεπζε (κε έκθαζε ηελ εθπαίδεπζε κεραληθψλ), θαη ηελ
πνιπθξηηήξηα αλάιπζε θαη ζε λέεο επηκέξνπο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ
αλαπηχρζεθαλ.
Γειαδή, γηα ηε ζρεδίαζε απηή αλαπηχρζεθαλ κεζνδνινγίεο, σο εμήο:



Πνιπθξηηήξηα απηναμηνιφγεζε ηθαλνηήησλ
Πνιπθξηηήξηα νκαδνπνίεζε ζπκπεξηθνξψλ εηεξν-αμηνιφγεζεο

θαζψο επίζεο εθαξκφζηεθαλ ηερληθέο θαη κέζνδνη σο εμήο:




Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ, ζηαηηζηηθά κέηξα θαη έιεγρνο
ηνπ Μεγέζνπο ηεο Δπίδξαζεο ηεο λέαο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο.
Γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ απφ ηε λέα εκπεηξία ζην
πηινηηθφ ηκήκα, ε κέζνδνο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο MUSA.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, ε Αλάιπζε
πδπγηψλ κέζσ νξζνγψληαο ζρεδίαζεο (fractional factorial design).

Ζ πνιπθξηηήξηα απηναμηνιφγεζε ηθαλνηήησλ κέζσ ηεο δηπιήο κέηξεζεο (αξρή-ηέινο
εμακήλνπ) θαη ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ Wilcoxon ζε εμαξηεκέλα δείγκαηα, εθηηκά
κέζσ ηεο κεζφδνπ MUSA ηνπο δείθηεο απηναμηνιφγεζεο (ηθαλνπνίεζεο) αλά
θξηηήξην θαη νιηθά θαη ηηο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ηνπο. Σαπηφρξνλα, ειέγρεηαη ε
ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο κεηαβνιήο κεηαμχ αξρηθήο θαη ηειηθήο κέηξεζεο.
Δπίζεο, εθηηκψληαη ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ θαη νη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ηνπο. Ζ
επζηάζεηα θαη πξνζαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρεηαη κέζσ ζπλεμέηαζεο ησλ
παξακέηξσλ γ, γi θαη ε ζηα δχν αξρεία δεδνκέλσλ (αξρή-ηέινο). Ζ ζχγθξηζε ηεο
κεηαβνιήο ησλ δεηθηψλ απηναμηνιφγεζεο ζηα θξηηήξηα κεηαμχ καζεκάησλ,
ραξαθηεξίδεη ηε ζπκβνιή ελφο καζήκαηνο, σο ην κέζνλ αλάπηπμεο ησλ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ. Ζ ζπκβνιή αθνξά κηα πνζνηηθή έλδεημε ζε ηξία επίπεδα (ρακειή,
κέηξηα, πςειή) γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα καζήκαηα κεηέρνπλ ζε έλα
πξόγξακκα ελίζρπζεο γεληθώλ ηθαλνηήησλ θαη ε έξεπλα απηναμηνιφγεζεο αθνξά
φκνηεο δηαζηάζεηο.
Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε απφδνζε ηεο παξαπάλσ κεζνδνινγίαο, ζπγθεληξψζεθαλ
νη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα 2 έηε. Ζ
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απηναμηνιφγεζε αθνξά ηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο πνπ εκείο εηζάγακε θαηά ηε λέα
ζρεδίαζε ηνπ καζήκαηνο θαη βαζίζηεθε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηεθκεξίσζεο.
Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ζρεδηάζηεθε έλα ππνζηεξηθηηθφ
πεξηβάιινλ κέζσ ελεξγεηψλ εμάζθεζεο (επηκνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο) θαη
αλαηξνθνδφηεζεο. Απηέο ήηαλ: ε ηθαλφηεηα ζην γξαπηφ ιφγν ζε ζρέζε κε ηηο
γξαπηέο αλαθνξέο γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ, ε ηθαλφηεηα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν
ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ε ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδα γηα ηελ αληαπφθξηζε
ζε έλα θνηλφ έξγν. Σα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο καο νδεγνχλ ζε
έλα ζχλνιν ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ, ηα νπνία αληαλαθινχλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ
αηφκσλ πνπ κεηέρνπλ θάζε θνξά ζε έλα κάζεκα ελίζρπζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ θαη
ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα.
Δπηπιένλ, ε πνιπθξηηήξηα νκαδνπνίεζε ζπκπεξηθνξψλ ζηελ πεξίπησζε πνιιψλ
αμηνινγεηψλ ζηελ εηεξν-αμηνιφγεζε κπνξεί λα αλαδείμεη κέζσ εθαξκνγήο ηεο
κεζφδνπ UTASTAR ηα βάξε αλά θξηηήξην θαη αλά αμηνινγεηή. Μέζσ ησλ
δηαλπζκάησλ ησλ βαξψλ επηηπγράλεηαη ε νκαδνπνίεζε απφ ηνλ αιγφξηζκν Global kmeans ησλ αηφκσλ κε φκνηα αμηνινγηθή ζπκπεξηθνξά γηα θάζε ζχλνιν δεδνκέλσλ,
ελψ γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αξηζκνχ νκάδσλ εθαξκφδεηαη ν ζπληειεζηήο
Silhouette. Ζ πξνζέγγηζε απηή, σο κηα παξαιαγή ηεο αξρηθά δηαηππσκέλεο
κεζνδνινγίαο απφ ηνπο Lakiotaki et al. (2011), πξνζθέξεη απάληεζε θαηά έλα
επαγσγηθφ ηξφπν ζην εξψηεκα „πνηα είλαη ε πνιηηηθή αμηνιόγεζεο όηαλ έρνκε πνιινύο
αμηνινγεηέο θαη πνηα είλαη ε δεζπόδνπζα πνιηηηθή‟, δεδνκέλνπ φηη θάζε άηνκν έρεη ηηο
δηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο, φπσο ε πεξίπησζε ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο.
Ζ εθαξκνγή ηεο πνιπθξηηήξηαο νκαδνπνίεζεο ζπκπεξηθνξψλ εθαξκφζηεθε κέζσ
ησλ Φχιισλ Αμηνιφγεζεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη θνηηεηέο φηαλ αμηνινγνχλ ηηο
εξγαζίεο ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο (γξαπηέο ή πξνθνξηθέο). Δηζη, έλα επξέσο γλσζηφ
παηδαγσγηθφ εξγαιείν ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο (εηεξν-αμηνιφγεζε) αμηνπνηήζεθε
πξνθεηκέλνπ λα δηαγλσζηεί ε πνιηηηθή αμηνιφγεζεο θάζε αηφκνπ. Ζ αλάιπζε έδεημε
φιεο ηηο ηάζεηο ζπκπεξηθνξψλ, κε εκθαλή ηελ ππεξνρή ησλ πνιπθξηηήξησλ
ζπκπεξηθνξψλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ γηα έλα ζχλνιν
παξακέηξσλ πνηφηεηαο κηαο εξγαζίαο, ελδερνκέλσο σο απφξξνηα ηεο επηξξνήο πνπ
είραλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πηινηηθφ ηκήκα.
Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο ειέγρζεθε ε επίδνζε ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηείραλ
ζην πηινηηθφ ηκήκα έλαληη απηψλ πνπ δελ κεηείραλ θαη εμεηάζηεθαλ κε φκνην ηξφπν
(αζξνηζηηθνχ ηχπνπ αμηνιφγεζε). Ζ ππεξνρή ηεο επίδνζεο ηεο πξψηεο νκάδαο έλαληη
ηεο δεχηεξεο είλαη εκθαλήο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ ζπκπίπηεη κε αλάινγεο έξεπλεο
πνιιψλ δεθαεηηψλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ επίδνζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο ελαιιαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.
Δπηπιένλ, ε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηείραλ ζην πηινηηθφ
ηκήκα, αληηκεησπίζηεθε σο έλα πνιπθξηηήξην δήηεκα, γηα ην νπνίν εθαξκφζηεθε ε
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κέζνδνο MUSA. Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαζψο θαη ηα
ζρφιηα ησλ θνηηεηψλ αλαδεηθλχνπλ ηελ πςειή ηνπο ηθαλνπνίεζε.
Σέινο, ε πξνηίκεζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ ηξηψλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ είραλ
εηζαρζεί ζην πηινηηθφ ηκήκα, κεηξήζεθε κέζσ ηεο Αλάιπζεο πδπγηψλ θαη ηεο
θαηαζθεπήο πίλαθα νξζνγψληαο ζρεδίαζεο 10 ζελαξίσλ. Ζ ηερληθή κε ηελ πςειφηεξε
πξνηίκεζε είλαη ε ζπδήηεζε κέζσ εξσηαπαληήζεσλ πνπ επεδίσμε ε ζπληνλίζηξηα
θαη θαηά δεχηεξνλ ε ηερληθή ησλ κηθξν-νκάδσλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ νκαδηθψλ
αζθήζεσλ νιηγφιεπηεο δηάξθεηαο.
Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ απαληήζακε ζε κηα ζεηξά δεηεκάησλ, ηα νπνία
ζρεηίδνληαη κε ηα άηνκα πνπ κεηείραλ ζην πηινηηθφ ηκήκα ηα 3 έηε εθαξκνγήο, φπσο:
















Σν αξρηθφ επίπεδν ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο δηεξεπλήζεθαλ, είλαη
ρακειφ εηδηθά ζηηο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο.
Σν κεηά-επίπεδν ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ είλαη αιινχ πςειφ (εξγαζία ζε
νκάδα) θαη αιινχ πςειφηεξν ηνπ αξρηθνχ κε ζεκαληηθφ πεξαηηέξσ πεξηζψξην
βειηίσζεο (γξαπηφο θαη πξνθνξηθφο ιφγνο).
χκθσλα κε ην κεηά-επίπεδν ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ εξεπλήζεθαλ
ππάξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην πεξαηηέξσ βειηίσζεο, θπξίσο ζηηο ηθαλφηεηεο
επηθνηλσλίαο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο. Γειαδή, ην πεξηζψξην βειηίσζεο ζηε
γξαπηή θαη πξνθνξηθή επηθνηλσλία είλαη πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ζηελ
εξγαζία ζε νκάδα.
Ζ ζπκβνιή ελφο καζήκαηνο πνπ κεηέρεη ζε πξόγξακκα ελίζρπζεο γεληθώλ
ηθαλνηήησλ, κπνξεί λα εθηηκεζεί φηαλ ηνπιάρηζηνλ δχν καζήκαηα κεηέρνπλ
ζην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα.
Ζ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ ησλ πηινηηθψλ ηκεκάησλ θαη ηα 3 έηε εθαξκνγήο
είλαη πςειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο.
Ζ αιιαγή ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαίλεηαη λα έρεη έλα κέηξην
έσο κεγάιν Μέγεζνο Δπίδξαζεο ζηελ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ ησλ πηινηηθψλ
ηκεκάησλ.
Οη θνηηεηέο ησλ πηινηηθψλ ηκεκάησλ δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη ζηελ
αμηνινγηθή θξίζε ηνπο (εηεξν-αμηνιφγεζε) απφ παξάγνληεο πέξαλ ηνπ
πεξηερνκέλνπ κηαο γξαπηήο αλαθνξάο θαη απφ άιιεο δηαζηάζεηο πνηφηεηάο
ηεο.
Γεζπφδνπζα (πνιππιεζέζηεξε) νκάδα ζηελ εηεξν-αμηνιφγεζε κηαο γξαπηήο
αλαθνξάο είλαη απηή, ε νπνία απνδίδεη πεξίπνπ ίζε ζεκαληηθφηεηα ζε φια ηα
θξηηήξηα πνπ εμεηάζζεθαλ (πεξηερφκελν, νξζνγξαθία-ζχληαμε, νξγάλσζε
θεηκέλνπ).
Ζ εθπαηδεπηηθή ηερληθή κε ηε κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε ζηε βειηίσζε ησλ
γεληθψλ ηθαλνηήησλ ηεο έξεπλαο, είλαη ε εθαξκνγή ησλ εξσηαπαληήζεσλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.
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Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηείραλ ζε ηκήκα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο είλαη εμαηξεηηθά πςειή.

Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπκβνιή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο έγθεηηαη θαη‟ αξρήλ ζηελ πξφηαζε
ελφο νινθιεξσκέλνπ γεληθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο γηα ηελ αλάπηπμε καζεκάησλ ζηε
βάζε ηθαλνηήησλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ. Σν πιαίζην απηφ
αλαδεηθλχεη ηα επηκέξνπο δεηήκαηα, ηα νπνία θαιείηαη λα ρεηξηζηεί ε ρνιή/Σκήκα ή
ν δηδάζθσλ ζε έλα παξαδνζηαθά νξγαλσκέλν αθαδεκαηθφ πεξηβάιινλ.
Ζ δεχηεξε ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο
εθηίκεζεο ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ κε κηα πνιπθξηηήξηα πξνζέγγηζε. Αλάινγε
εξγαζία δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ. Οκνίσο, πξσηνηππία απνηειεί ν
ζπλδπαζκφο ζηαηηζηηθψλ θαη πνιπθξηηήξησλ ηερληθψλ, νη νπνίεο εθαξκφζηεθαλ.
Ζ ηξίηε ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο αθνξά ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ησλ βαξψλ ησλ
θξηηεξίσλ απφθαζεο ζε κηα εθαξκνγή εηεξν-αμηνιφγεζεο πνπ κεηέρνπλ πνιινί
απνθαζίδνληεο-αμηνινγεηέο κε έλα πνιπθξηηήξην ηξφπν, ε εχξεζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νκάδσλ θαζψο θαη ε εχξεζε ηεο πνιππιεζέζηεξεο νκάδαο. Αλ
θαη ε δηαδηθαζία γίλεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη φρη εθ ησλ πξνηέξσλ, φπσο νη
πεξηπηψζεηο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ πξηλ ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε,
εληνχηνηο απνηειεί νπζηαζηηθφ πξσηφηππν ζπκπιήξσκα κηαο επεξγεηηθήο
παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο. Αλ δε, ε ηερληθή απηή εθαξκνζηεί ζηελ αξρή εμακήλνπ,
ηφηε ηα βάξε θξηηεξίσλ ηεο πνιππιεζέζηεξεο νκάδαο κπνξεί λα πηνζεηεζνχλ γηα
θάζε άιιε εθαξκνγή ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο (δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία).
Ζ ηέηαξηε ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο αθνξά ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ηεο
ζεκαληηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, φηαλ απηέο εθαξκφδνληαη γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Ζ κνληεινπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ κέζσ ηεο Αλάιπζεο
πδπγηψλ παξέρεη επειημία γηα θάζε πεξίπησζε εθαξκνγήο. Δκείο εμεηάζακε πέληε
παξάγνληεο (εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο) πνπ ήηαλ γλσζηνί ζηνπο θνηηεηέο ιφγσ ηεο
βησκαηηθήο ηνπο εκπεηξίαο. Ο ρεηξηζκφο ηνπ δεηήκαηνο, πξνυπνζέηεη φηη ην κάζεκα
απνηειεί κηα ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα. Μέζσ ηεο
πξνζέγγηζεο απηήο, δεηείηαη ε άπνςε ησλ απνδεθηψλ ηνπ καζήκαηνο.
Μεζνδνινγηθέο θαη ζεσξεηηθέο πξνεθηάζεηο
Χο ζπλέρεηα ηεο πξναλαθεξφκελεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, εθηίκεζεο ηνπ
επηπέδνπ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, αλαδεηήζακε πεξαηηέξσ ηξφπνπο ψζηε
λα επηηεπρζεί εθηίκεζε ζε επίπεδν αηφκνπ, δεδνκέλεο ηεο ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο
ελφο ζπλφινπ αηφκσλ πνπ εμεηάδεη ε κέζνδνο MUSA. Ζ επρέξεηα απηή καο
παξέρεηαη ιφγσ ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληιήζακε κέζσ ησλ εξεπλψλ απηναμηνιφγεζεο
γεληθψλ ηθαλνηήησλ ηα δχν έηε εθαξκνγήο. ηελ θαηεχζπλζε απηή δηεξεπλήζεθαλ
αζαθείο θαη λεπξν-αζαθείο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ κέζσ αξρηθήο εθπαίδεπζεο ζηα
„πξηλ θαη κεηά‟ δεδνκέλα λα κπνξνχλ λα εθηηκνχλ θαη λα πξνβιέπνπλ κε αθξίβεηα ηελ
αληίιεςε πνπ έρεη έλα άηνκν γηα ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη (είηε πξηλ ή κεηά ηελ
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ζπκκεηνρή ηνπ ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία). Σα αξρηθά απνηειέζκαηα είλαη
ελζαξξπληηθά. Χζηφζν, ε νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ δελ έρεη επηηεπρζεί, κε ζπλέπεηα
ην ζέκα απηφ λα καο απαζρνιήζεη ζην κέιινλ.
Παξάιιεια, κηα πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί αθνξά ηε
κνληεινπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κε έλα θνξκαιηζκφ ηέηνην πνπ ζα
ζπκβάιεη ζην ηξίπηπρν: καζεζηαθφο ζηφρνο – ηθαλφηεηα - απνηίκεζε ηθαλφηεηαο. Γηα
ηελ πεξίπησζε απηή έρεη μεθηλήζεη κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο νληνηήησλ, νη νπνίεο
πεξηγξάθνπλ θάζε ζπζηαηηθφ. Ζ νινθιήξσζε ηεο πξναλαθεξφκελεο νληνινγίαο ζα
ζπκβάιεη ζηε δηαηχπσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ δηαηππψλνπλ ηα
παλεπηζηήκηα κε εληαίν ηξφπν. Ζ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα απέρεη πνιχ απφ απηφ,
φπσο έρεη ήδε παξνπζηαζηεί ζην 4ν Κεθάιαην.
Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο
Παξά ην γεγνλφο φηη ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξψηε πξνζπάζεηα εθηίκεζεο
ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ κε κηα πνιπθξηηήξηα πξνζέγγηζε
ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ φινη νη παξάγνληεο ελφο καζήκαηνο πξέπεη λα αλαδηαηαρζνχλ
γηα λα ππεξεηήζνπλ ην ζθνπφ ηεο αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ, ν αλαγλψζηεο
ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχο.
Ο πξψηνο πεξηνξηζκφο αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ θαηαγξάςακε ηελ πξαγκαηηθή
αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ, γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο φπσο έρνπλ
ήδε παξνπζηαζηεί ζην Κεθάιαην 6, παξάγξαθνο 6.2. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
βαζίδνληαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ ηδίσλ ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο πνπ
δηαζέηνπλ πξηλ θαη κεηά απφ κηα βησκαηηθή δηδαθηηθή εκπεηξία. Με ηελ έλλνηα απηή
δελ ειέγμακε ηελ πηζαλφηεηα ηα δεδνκέλα λα παξνπζηάδνπλ ιάζε κέηξεζεο εμ αηηίαο
θνηλσληθά απνδεθηψλ απαληήζεσλ (social desirability bias) ή άιισλ αζπλεπεηψλ
ζηηο απαληήζεηο. Χζηφζν, ε ζπκπιήξσζε ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ
απηναμηνιφγεζεο γεληθψλ ηθαλνηήησλ (αξρή-ηέινο) δελ ζπλδέζεθε θαη‟ νπδέλα
ηξφπν κε νπνηαδήπνηε εμεηαζηηθή δηαδηθαζία θη έηζη ε πηζαλφηεηα δηαηχπσζεο
ηνπιάρηζηνλ θνηλσληθά απνδεθηψλ απαληήζεσλ πεξηνξίδεηαη. Δπίζεο, αλ έλα είδνο
αζπλέπεηαο ζηηο απαληήζεηο εθθξάδεηαη κέζσ ησλ αξλεηηθψλ θαηαηάμεσλ (βι.
απνηειέζκαηα Wilcoxon, Παξάξηεκα Η) γηα ην επίπεδν ηθαλνηήησλ ζηελ αξρή-ηέινο
εμακήλνπ, θαίλεηαη φηη ν αξηζκφο ηνπο είλαη κηθξφο ζην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζηελ έξεπλα. Χζηφζν, ε πηζαλφηεηα χπαξμεο ιάζνπο ζηηο κεηξήζεηο δελ κεδελίδεηαη.
Δπνκέλσο, ζε κηα κειινληηθή πξνζπάζεηα ν πξναλαθεξφκελνο πεξηνξηζκφο κπνξεί
λα ιεθζεί ππφςε.
Δλαο άιινο πηζαλφο πεξηνξηζκφο ίζσο λα είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ έξεπλα
απηναμηνιφγεζεο ηθαλνηήησλ κεηείραλ άηνκα πνπ είραλ επηιεγεί ηπραία ζην πηινηηθφ
ηκήκα, ήηαλ φκσο κέιε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ. Γειαδή, ήηαλ θνηηεηέο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ πνπ βξίζθνληαη ζην κέζνλ πεξίπνπ ησλ
ζπνπδψλ ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ ίδξπκα. Χζηφζν, ην γεγνλφο απηφ,
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ην νπνίν απφ πξαθηηθήο άπνςεο δελ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί, δελ απνηειεί
πεξηνξηζκφ δεδνκέλνπ φηη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο δελ είλαη ε γελίθεπζε ησλ
απνηειεζκάησλ αιιά ε αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο ζπκπίπηνπλ ζε αξθεηά ζεκεία κε άιιεο έξεπλεο. Σν γεγνλφο απηφ αθήλεη λα
ελλνεζεί φηη ελδερνκέλσο ηα άηνκα πνπ κεηείραλ ζην πηινηηθφ ηκήκα ηα 3 έηε λα κε
δηαθέξνπλ πνιχ ζε επίπεδν γεληθψλ ηθαλνηήησλ απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ
θνηηεηψλ. Ζ άπνςε απηή φκσο απαηηεί πεξαηηέξσ έξεπλα.
Δλαο άιινο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη πξαθηηθφο θαη ζπλίζηαηαη ζηε
δπζθνιία επξείαο εθαξκνγήο, φηαλ νη εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο αλά κάζεκα
ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηα 20 άηνκα ή δηαθνξεηηθά φηαλ ην πξνζσπηθφ είλαη
αλεπαξθέο γηα λα ππνζηεξίμεη κηθξά ηκήκαηα ησλ 20 πεξίπνπ αηφκσλ θαη νη
εγθαηαζηάζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ δελ ππνζηεξίδνπλ κηθξά ηκήκαηα (βι. επηθπιάμεηο
απφ έθζεζε Trends 2010 ηνπ European Universities Association). ηαλ νη
πξνυπνινγηζκνί ησλ παλεπηζηεκίσλ δηεζλψο πηέδνληαη θαη ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ
ζπλερψο απμάλεη, πξνθχπηεη ζεκαληηθή δπζθνιία λα εθαξκνζηνχλ άιιεο κνξθέο
κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο πέξαλ ηελ γλσζηήο δηάιεμεο. Χζηφζν, αθφκε θαη ζε κηα
ηέηνηα πεξίπησζε ε αιιαγή κπνξεί λα ζηεξίδεηαη είηε ζηελ πηνζέηεζε αξρψλ
πνηφηεηαο ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ή/θαη ζηε δξάζε ηνπ αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ πνπ ελδηαθέξεηαη θαη ελζνπζηάδεηαη απφ κηα θαηλνηνκία (ζπλήζσο
ρακειά ζηελ ηεξαξρία, φπσο ηνλίδεη ν Elton, 1999). Ηζσο, ε δπζθνιία απηή λα κπνξεί
λα μεπεξαζηεί ζε ηκήκαηα κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ, φπνπ ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ
είλαη αηζζεηά κηθξφηεξνο ησλ αληίζηνηρσλ πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ θαη ε ζπκκεηνρή
ζην κάζεκα είλαη ηαθηηθή.
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ζχκθσλα κε ΑΒΔΣ

Παξάξηεκα Α. Κξηηήξηα πηζηνπνίεζεο
πνηφηεηαο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
κεραληθψλ ζχκθσλα κε ΑΒΔΣ
Διεχζεξε απφδνζε απφ έγγξαθν ΑΒΔΣ „Criteria for Accrediting Engineering Programs. Effective for
evaluations during the 2011-2012 accreditation cycle‟

Κξηηήξην 1 - Φνηηεηέο
Ζ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ πξέπεη λα αμηνινγείηαη. Ζ πξφνδνο ησλ θνηηεηψλ πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα λα
ελζαξξχλεηαη ε επηηπρία ηεο έθβαζεο ησλ ζπνπδψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο απφθνηηνπο
λα πεηχρνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ςτόχουσ των ςπουδϊν τουσ. Οι ςπουδαςτζσ πρζπει να ζχουν ςυμβουλζσ θαηά
ηελ δηάξθεηα θνίηεζεο ςχετικά με τα κζματα του προγράμματοσ ςπουδϊν και ηεο ςταδιοδρομίασ τουσ. Ζ ρνιή
(ηκήκα) πξέπεη λα δηαζέηεη θαη λα ελζαξξχλεη πνιηηηθέο γηα απνδνρή λέσλ ή κεηαγξαθφκελσλ θνηηεηψλ απφ άιια
ηδξχκαηα, αλαγλσξίδνληαο ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ ήδε νινθιεξψζεη. Ζ ρνιή (ηκήκα) πξέπεη λα δηαζέηεη θαη λα
επιβάλει διαδικαςίεσ που να εξαςφαλίηουν και τεκμθριϊνουν ότι οι απφθνηηνη δηαζέηνπλ όλεσ τισ απαιτιςεισ
αποφοίτθςθσ.

Κξηηήξην 2 – Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (ρνιήο)
Ζ ρνιή πξέπεη λα δηαζέηεη δεκνζηεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη λα είλαη ζπλεπείο κε ηνπο ζηφρνπο
ηεο, ηηο αλάγθεο ησλ επηκέξνπο νξγάλσλ απφθαζεο θαη ηα θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο. Γειαδή, λα εθαξκφδεη έλα
πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη κηα δηαδηθαζία πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Πξέπεη λα
ππάξρεη κηα δεκνζηεπκέλε θαη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία πνπ λα πεξηιακβάλεη ηηο απφςεηο φισλ ησλ νξγάλσλ
γηα ηελ πεξηνδηθή αλαζεψξεζε αιιά θαη ηελ αλακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.

Κξηηήξην 3 – Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα
Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα φπσο πξνηείλνληαη απφ ην ΑΒΔΣ κε θσδηθφ απφ 3a-3k αθνξνχλ ηα εμήο:
Κσδηθφο ABET

Πεξηγξαθή καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ απφ ΑΒΔΣ (ζπλνπηηθά)

3a

Δθαξκνγή γλψζεσλ καζεκαηηθψλ, επηζηεκψλ, κεραληθψλ

3b

ρεδίαζε θαη πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε δεδνκέλσλ

3c

ρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο, ελφο αληηθεηκέλνπ, κηαο δηαδηθαζίαο

3d

Λεηηνπξγία ζε (δηεπηζηεκνληθέο) νκάδεο

3e

Οξηζκφο, κνξθνπνίεζε, επίιπζε πξνβιεκάησλ κεραληθψλ

3f

Καηαλφεζε επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο επζχλεο

3g

Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία

3h

Καηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ιχζεσλ πνπ νη κεραληθνί πξνηείλνπλ ζην παγθφζκην
ή/θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ

3i

Αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηα κάζεζεο δηα βίνπ

3j

Γλψζε ζχγρξνλσλ δεηεκάησλ
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3k

Υξήζε ζχγρξνλσλ ηερληθψλ, δεμηνηήησλ θαη εξγαιείσλ κεραληθψλ

Κξηηήξην 4 – πλερήο βειηίσζε
Ζ ρνιή (ηκήκα) πξέπεη ηαθηηθά λα ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειεο, ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο γηα λα ειέγρεη ηνλ
βαζκφ ζηνλ νπνίν ηθαλνπνηνχληαη ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη φζν θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Σα
απνηειέζκαηα απηήο ηεο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά γηα δηαδηθαζίεο ζπλερνχο
βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζηελ
θαηεχζπλζε ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Κξηηήξην 5 – Πξφγξακκα ζπνπδψλ
Οη απαηηήζεηο γηα ην πξφγξακκα θνίηεζεο αθνξνχλ επξείο ηνκείο γηα κεραληθνχο αιιά δελ πεξηγξάθνπλ
εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα. Ζ ρνιή πξέπεη λα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα ψζηε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ λα απνδίδεη
ηελ πξέπνπζα πξνζνρή θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη ζε θάζε αληηθείκελν πνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηα απνηειέζκαηα
θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα: α) έλα έηνο κε ζπλδπαζκφ καζεκάησλ
καζεκαηηθψλ θαη βαζηθψλ επηζηεκψλ (νξηζκέλσλ κε πεηξακαηηθή παξνπζίαζε). Χο βαζηθέο επηζηήκεο
ζεσξνχληαη ε βηνινγία, ρεκεία θαη νη θπζηθέο επηζηήκεο. β) έλα θαη ελάκηζε ρξφλν κε καζήκαηα κεραληθψλ. Οη
επηζηήκεο κεραληθψλ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηα καζεκαηηθά θαη ζηηο βαζηθέο επηζηήκεο αιιά κεηαθέξνπλ γλψζεηο
δεκηνπξγηθήο εθαξκνγήο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπνπδέο απνηεινχλ κηα γέθπξα κεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ θαη
βαζηθψλ επηζηεκψλ αθελφο θαη ησλ εθαξκνγψλ κεραληθνχ απφ ηελ άιιε. Ζ ζρεδίαζε είλαη ε δηαδηθαζία
επηλφεζεο ελφο ζπζηήκαηνο, εμαξηήκαηνο ή επεμεξγαζίαο γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ. Δίλαη κηα
δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ζηελ νπνία νη βαζηθέο επηζηήκεο, ηα καζεκαηηθά θαη νη επηζηήκεο κεραληθνχ
εθαξκφδνληαη γηα ηελ βέιηηζηε κεηαηξνπή ησλ πιηθψλ (πξψησλ πιψλ). γ) έλα αξηζκφ καζεκάησλ πνπ
ζπκπιεξψλεη ην ηερληθφ πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ θαη είλαη ζπλαθέο κε ηηο ζπνπδέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο
ρνιήο.

Κξηηήξην 6 – Ζ ρνιή
Ζ ρνιή πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαιχπηεη φινπο ηνπο δηδαθηηθνχο ηνκείο ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ
ρνιή πξέπεη λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ γηα λα ππνζηεξίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο θνηηεηέο, λα
ζπκβνπιεχεη ηνπο θνηηεηέο, λα ππνζηεξίδεη δξαζηεξηφηεηεο εμππεξέηεζήο ηνπο, επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη
αιιειεπίδξαζεο κε βηνκεραλίεο θαη επαγγεικαηίεο θαζψο επίζεο θαη κε κειινληηθνχο εξγνδφηεο ησλ θνηηεηψλ.
Σα κέιε πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ην πξφγξακκα ηεο ρνιήο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, λα
δηαζέηνπλ επαξθή εμνπζηνδφηεζε γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα
αλαπηχζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε, εθηίκεζε θαη ζπλερή βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηφρσλ θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Ζ ζπλνιηθή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρνιήο πξέπεη λα αμηνινγείηαη
κε ηέηνηνπο δείθηεο πνπ λα αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πνηθηιία ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ, ηελ εκπεηξία κεραληθνχ
πνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα, ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη εκπεηξία πνπ πξνζθέξεηαη, ηελ ηθαλφηεηα
επηθνηλσλίαο, ηνλ ελζνπζηαζκφ γηα αλάπηπμε πην απνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ, ην επίπεδν αθαδεκατθφηεηαο, ηελ
ζπκκεηνρή ζε επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ηηο άδεηεο γηα επαγγεικαηίεο κεραληθνχο.

Κξηηήξην 7 – Τπνδνκέο
Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηα γξαθεία, ηα εξγαζηήξηα θαη ν ζρεηηθφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη επαξθή, ψζηε λα
ππνζηεξίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη λα παξέρνπλ κηα αηκφζθαηξα ζπλεπή κε ηελ
κάζεζε. χγρξνλα εξγαιεία, εμνπιηζκφο, ππνδνκή ππνινγηζηψλ θαη εξγαζηεξίσλ ζπλαθψλ κε ην πξφγξακκα
ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα θαη πξνζβάζηκα θαζψο θαη ζπζηεκαηηθά ζπληεξνχκελα έηζη ψζηε λα
ππνζηεξίδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο θνηηεηέο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
θνίηεζεο. Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ επαξθή θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ
ππνινγηζηψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην πξφγξακκα θνίηεζεο.
Οη ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο θαη ππνινγηζηηθήο ππνδνκήο ζα πξέπεη επαξθψο λα
ππνζηεξίδνπλ ηελ θνίηεζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ ηεο ρνιήο.

Κξηηήξην 8 – Παλεπηζηεκηαθή Τπνζηήξημε
Ζ παλεπηζηεκηαθή ππνζηήξημε πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα λα δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ζπλέρεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο θνίηεζεο. Οη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη, ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα
είλαη επαξθή γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη δηαζέζηκνη πφξνη ζην πξφγξακκα θνίηεζεο
πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα πξνζειθχνπλ, λα δηαηεξνχλ θαη λα παξέρνπλ ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο θνίηεζεο. Οη δηαζέζηκνη πφξνη ζην πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα
δηαηεξνχλ, ζπληεξνχλ θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ γηα
ην πξφγξακκα θαη λα παξέρνπλ έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ.
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Παξάξηεκα Β. Ζ έλλνηα ηεο
ηθαλφηεηαο, δεμηφηεηαο, γλψζεο θαη
πξνζφλησλ
Ζ έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο
Ο φξνο ηθαλφηεηα (competency), είλαη επξχο ζχκθσλα κε ηνλ J. Bjørnåvold (2000), θαη
πεξηγξάθεη ηελ πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα ελφο αηφκνπ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο
απνθηεζείζεο δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη/ή θιίζεηο ζε ζηαζεξέο ή κεηαβαιιφκελεο εξγαζηαθέο
θαηαζηάζεηο. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηελ απνδεδεηγκέλε αηνκηθή δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο
ηνπ know-how, ησλ δεμηνηήησλ, πξνζφλησλ ή γλψζεσλ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε
θαζεκεξηλψλ ή έθηαθησλ εξγαζηαθψλ θαηαζηάζεσλ θαη απαηηήζεσλ. ηελ αξζξνγξαθία
ζπρλά ζπγρέεηαη ν φξνο ηθαλφηεηεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη αληί ηνπ φξνπ δεμηφηεηεο.
ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ν νξηζκφο πνπ απνδίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο απφ ην θείκελν
δηαβνχιεπζεο ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (NQF), φπνπ σο „ηθαλφηεηεο‟ λνείηαη „ε
απνδεδεηγκέλε επάξθεηα ζηε ρξήζε γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη πξνζσπηθώλ θνηλσληθώλ ή/θαη
κεζνδνινγηθώλ δπλαηνηήησλ ζε πεξηζηάζεηο εξγαζίαο ή ζπνπδώλ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ή/θαη
πξνζσπηθή αλέιημε‟.
ηνλ ελνπνηεκέλν νξηζκφ ηεο Ηθαλφηεηαο, ηνλ νπνίν πξνηείλεη ν άκςσλ (2010), „ε
ηθαλόηεηα νξίδεηαη σο έλα ζύλνιν πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη
ζηάζεσλ) πνπ έλα άηνκν θαηέρεη ή πξέπεη λα απνθηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζεη κηα
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα ή έλα ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ εληόο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ
πιαηζίνπ. Η επίδνζε ηνπ αηόκνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα θπκαίλεηαη από
ηα πην βαζηθά επίπεδα επάξθεηαο σο ηα πην πςειά επίπεδα ηειεηόηεηαο‟.
Άιινη νξηζκνί ηθαλφηεηαο
Οη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο, ηα γλσξίζκαηα, νη ζηάζεηο, νη αμίεο ή ηα θίλεηξα πνπ
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφδνζε ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα ή κε ζεκαληηθά
επηηεχγκαηα ζηε δσή ελφο αηφκνπ θαη θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ
αλψηεξεο θαη κέζεο επίδνζεο.
Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ελφο αηφκνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδνζε ζε κηα εξγαζία. Οη
ηθαλφηεηεο δηαθξίλνληαη ζε βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ θαη ζε ηθαλφηεηεο
δηάθξηζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζηάζεηο θαη θίλεηξα θαη ηα
νπνία δηαθνξνπνηνχλ ηελ επίδνζε ησλ αηφκσλ ζε αλψηεξε θαη κέζε.
Έλαο ζπλδπαζκφο δεμηνηήησλ, δπλαηνηήησλ θαη γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο.
Ζ δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ λα απνδίδνπλ ζε κηα ιεηηνπξγία ή ζε έλα επάγγεικα
αλάινγα κε ηα πξνζφληα πνπ δηαζέηνπλ. Απηά ηα πξνζφληα αλαθέξνληαη ζε
γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο επαγγεικαηία πνπ ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρεκέλε απφδνζε
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Άιινη νξηζκνί ηθαλφηεηαο
ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα θαη ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ απνηειεζκάησλ
ζρεηηθψλ κε ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ ηνκέα.
Ζ απνηειεζκαηηθή επίδνζε ζε έλα επάγγεικα, ε νπνία κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ηα
βαζηθά επίπεδα επάξθεηαο σο ηα πην πςειά επίπεδα ηειεηφηεηαο. Ζ ηθαλφηεηα
πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα Γλσζηηθά (θαηνρή θαηάιιειεο γλψζεο
ζρεηηθήο κε έλα επάγγεικα ή ζέζε εξγαζίαο), ηα Λεηηνπξγηθά (εθηέιεζε κηαο ζεηξάο
ελεξγεηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ
απνηειεζκάησλ), ηα Πξνζσπηθά (πηνζέηεζε θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο αλάινγα ηηο
θαηαζηάζεηο ζηελ εθηέιεζε ελφο επαγγέικαηνο), ηα Ηζηθά (θαηνρή θαηάιιεισλ
πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ εζηθψλ αμηψλ θαη επίηεπμε πγηψλ θξίζεσλ ησλ
δηάθνξσλ εξγαζηαθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε απηέο ηηο αμίεο).
Έλαο ζπλδπαζκφο ξεηήο θαη άξξεηεο γλψζεο, ζπκπεξηθνξψλ θαη δεμηνηήησλ πνπ
παξέρνπλ ζε θάπνην άηνκν ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά κηα εξγαζία.
Σα γλσζηηθά (πρ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο), ζπλαηζζεκαηηθά (πρ ζηάζεηο θαη αμίεο), ηα
ζπκπεξηθνξηζηηθά θαη θηλεηήξηα (πρ θίλεηξα) ραξαθηεξηζηηθά ή δηαζέζεηο ελφο
αηφκνπ πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα απνδίδεη ηθαλνπνηεηηθά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
θαηάζηαζε.

(2002)
Cheetham &
Chivers (2005)

Draganidis,
Mentzas (2006)
Tobias (2006)

Ζ έλλνηα ηεο δεμηφηεηαο
χκθσλα κε ηνλ J. Bjørnåvold (2000), ε δεμηφηεηα (skill) „ζρεηίδεηαη κε έλα επάγγεικα θαη
αλαθέξεηαη ζηηο απνθηεζείζεο ηθαλόηεηεο, γλώζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
άζθεζή ηνπ. Πξόθεηηαη γηα ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο ή επαγγέικαηνο θαη/ή ην απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο πνπ
ζπλδπαδόκελα κε ην know-how ζηελ πξάμε πξνζδηνξίδνπλ ηελ ύπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ
ηερληθώλ γλώζεσλ‟.
Έλαο άιινο νξηζκφο ησλ δεμηνηήησλ είλαη απηφο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3191/2003
(λφκνο γηα ην Δζληθφ χζηεκα χλδεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο κε
ηελ Απαζρφιεζε) ζηε ρψξα καο: „δεμηόηεηεο είλαη ε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηερληθώλ
γλώζεσλ θαη εκπεηξίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ελόο έξγνπ ή εξγαζίαο‟. ηελ νπζία
πξφθεηηαη γηα φια απηά πνπ πξέπεη λα „γλσξίδεη‟ ή/θαη λα είλαη ζε ζέζε λα „θάλεη‟ έλαο
εξγαδφκελνο.
Χο δεμηφηεηα, ζχκθσλα κε ην θείκελν δηαβνχιεπζεο ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ52
(ΝQF), νξίδεηαη „ε ηθαλόηεηα εθαξκνγήο γλώζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ
εθπιήξσζε εξγαζηώλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ‟.
ηελ κειέηε πνπ εθπφλεζε ην ΗΟΒΔ θαη ε Μνξθσηηθή & Αλαπηπμηαθή Πξσηνβνπιία κε
ηίηιν „Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Πξνζφληα θαη Απαζρφιεζε. Έξεπλα Πεδίνπ θαη Αλάιπζε‟,
νξίδεηαη φηη νη „βαζηθέο ή θνκβηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο, είλαη νη δεμηόηεηεο εθείλεο πνπ
βνεζνύλ ηνπο αλζξώπνπο λα επηηύρνπλ, ηόζν ζηελ πξνζσπηθή, όζν θαη ζηε επαγγεικαηηθή ηνπο

52

Κείκελν ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ „Δζληθφ
Πιαίζην Πξνζφλησλ‟, θείκελν εξγαζίαο γηα ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Αζήλα 25-2-2010.
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Ζ έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο, δεμηφηεηαο, γλψζεο θαη πξνζφλησλ

δσή. Παξέρνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ δηα βίνπ κάζεζε, ηελ απνηειεζκαηηθή εξγαζία θαη ην ζσζηό
ρεηξηζκό πξνβιεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ‟.

Ζ έλλνηα ηεο γλψζεο
Ζ γλψζε (knowledge), ζχκθσλα κε ηνλ J. Bjørnåvold, δελ αθνξά κφλν ηε δηαπίζησζε ηνπ
αιεζνχο ή ςεπδνχο, αθνξά επίζεο ηε δηαπίζησζε ηνπ ζσζηνχ θαη ιάζνπο, ηνπ απζεληηθνχ
θαη κε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο γλψζεο δηαθέξνπλ αλά πεξίπησζε.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ν εηεξνγελήο ραξαθηήξαο ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο. Δπίζεο, ε
έθθξαζε ηεο γλψζεο δηαθέξεη απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Οη γλψζεηο κπνξεί λα
δηαπηζηψλνληαη ζαθψο κέζσ ηεο νκηιίαο θαη ηεο γξαθήο αιιά κπνξεί επίζεο λα αθνξνχλ
ππνλννχκελεο ή ζησπεξέο γλψζεηο. Οη γλψζεηο, ελ πξνθεηκέλσ, καο ελδηαθέξνπλ ηφζν απφ
ηελ δηάζηαζε ηεο δηεθπεξαίσζεο κηαο εξγαζίαο ή ελφο επαγγέικαηνο φζν θαη απφ ηελ
δηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Χο γλψζεηο, ζχκθσλα κε ην θείκελν δηαβνχιεπζεο ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ
(NQF), λνείηαη „ην απνηέιεζκα ηεο αθνκνίσζεο πιεξνθνξηώλ κέζσ ηεο κάζεζεο. Οη γλώζεηο
είλαη ην ζώκα ζεηηθώλ ζηνηρείσλ, αξρώλ, ζεσξηώλ θαη πξαθηηθώλ πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα πεδίν
ζπνπδήο ή εξγαζίαο‟.

Ζ έλλνηα ησλ πξνζφλησλ
Αληίζεηα, ν φξνο πξνζφληα (qualifications), ζχκθσλα κε ηνλ J. Bjørnåvold, είλαη επξχηεξνο
ησλ δεμηνηήησλ θαη αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο εηζφδνπ ζε έλα επάγγεικα θαη/ή ηελ επίζεκε
αλαγλψξηζε ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο. ηελ νπζία ηα πξνζφληα πεξηγξάθνπλ
δχν θαηαζηάζεηο: α.ηηο απαηηήζεηο εηζφδνπ ή πξναγσγήο ζε θάπνην επάγγεικα ή β.έλα
επίζεκν έγγξαθν πξνφδνπ (δίπισκα, πηπρίν, βεβαίσζε θιπ) πνπ αλαγλσξίδεη ηελ επηηπρή
νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο ή ηελ επηηπρή αληαπφθξηζε ζε έλα ηεζη ή
θάπνηεο εμεηάζεηο.
χκθσλα κε ην θείκελν δηαβνχιεπζεο ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (ΝQF) ζηε ρψξα
καο, σο πξνζφλ λνείηαη ην επίζεκν απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη
επηθχξσζεο, ην νπνίν επηηπγράλεηαη φηαλ ν αξκφδηνο θνξέαο δηαπηζηψλεη φηη έλα άηνκν έρεη
επηηχρεη καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο.
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Οκαδνπνηήζεηο ηθαλνηήησλ

Παξάξηεκα Γ. Οκαδνπνηήζεηο
ηθαλνηήησλ
Οκαδνπνίεζε Πξνζσπηθψλ Μεηαβηβάζηκσλ Γεμηνηήησλ ζχκθσλα κε QUT-Queensland
University of Technology (Απζηξαιία)
Κχξηα νκάδα

Τπν-νκάδα
Απνηειεζκαηηθή
γξαθή

Απνηειεζκαηηθή
νκηιία

Δπηθνηλσλία

Αθνή

Ξέλεο γιψζζεο

Υξήζε Ζ/Τ

πλεξγαζία
Δξγαζία ζε
νκάδα
Δλεξγνπνίεζε
άιισλ

Οξγαλσηηθή
ηθαλφηεηα
Οξγάλσζε &
Γηαρείξηζε

Ηθαλφηεηα
αλεμάξηεηεο
εξγαζίαο

Πξνζδηνξηζκφο
& αλάιπζε

Δπίιπζε
πξνβιεκάησλ

Δθαξκνγή
γλψζεσλ
Λήςε απφθαζεο
& ζπλέπεηεο
Δλεκέξσζε γηα
θνηλσληθφ &

Δπηκέξνπο δεμηφηεηεο
Να γξάθεηο αλαθνξέο
Να πξνεηνηκάδεηο νκηιία
Να γξάθεηο εθζέζεηο
Να γξάθεηο κηα έξεπλα
Να αμηνινγείο θείκελα
Να ζπληάζζεηο έγγξαθα
Να δηνξζψλεηο θείκελα
Να ρξεζηκνπνηείο βηβιηνγξαθία
Να θξηηηθάξεηο θείκελα
Να ζπληάζζεηο άξζξα
Να θάλεηο κηα νκηιία
Να δίλεηο κηα ζπλέληεπμε
Να θαζνδεγείο νκάδεο εθπαίδεπζεο
Να δίλεηο ζπκβνπιέο
Να θάλεηο κηα εηζήγεζε
Να πείζεηο
Να δηαπξαγκαηεχεζαη
Να θάλεηο κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε
Να θαζνδεγείο κηα νκάδα
Να δηαζέηεηο ελεξγφ αθνή
Να θάλεηο κηα πεξίιεςε φζσλ άθνπζεο
Να ειέγρεηο εάλ θαηαλνείο
Να δίλεηο δηεπθξηλήζεηο
Να αληηδξάο ζε απηά πνπ αθνχο
Να ελζαξξχλεηο
Να κπνξείο λα ζπδεηάο
Να κπνξείο λα ζθέθηεζαη
Να γίλεζαη θαηαλνεηφο
Να κπνξείο λα κεηαθξάδεηο
Να κπνξείο λα γξάθεηο
Να κπνξείο λα αλαγλσξίδεηο ηα πνιηηηζηηθά
Να κπνξείο λα δηαβάδεηο
γεγνλφηα
Να κπνξείο λα θαηαλνείο
Να κπνξείο λα εηζάγεηο δεδνκέλα
Να κπνξείο λα παξνπζηάδεηο δεδνκέλα
Να κπνξείο λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ
Να κπνξείο λα θάλεηο ππνινγηζκνχο
επεμεξγαζηή θεηκέλνπ
Να κπνξείο λα αλαπηχζζεηο ινγηζκηθφ
Να κπνξείο λα ρξεζηκνπνηείο ηηο
Να κπνξείο λα ζρεδηάδεηο ινγηζκηθφ
εθαξκνγέο γξαθείνπ
Να κπνξείο λα ρξεζηκνπνηείο
Να κπνξείο λα αλαιχεηο δεδνκέλα
πξνζνκνησηέο
Να βνεζάο ζε πεξίπησζε θξίζεο
Να απνδέρεζαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα
Να δηεπθνιχλεηο ηα κέιε νκάδαο
κειψλ
Να αλακέλεηο ηελ ζεηξά ζνπ
Να έρεηο κηα ελαζρφιεζε κε ηα κέιε
Να εκπηζηεχεζαη ηα κέιε νκάδαο
Να κπνξείο λα κνηξάδεηο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ησλ κειψλ
Να κπνξείο λα επεμεγείο
Να αληακείβεηο ηα κέιε
Να είζαη πξνζηηφο
Να ππνζηεξίδεηο ηα κέιε
Να δείρλεηο ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε
Να κεζνιαβείο φηαλ ρξεηάδεηαη
Να επηδνθηκάδεηο ηελ πξνζπάζεηα
Να κπνξείο λα επηβιέπεηο
Να κπνξείο λα θαζνδεγείο
Να κπνξείο λα ζρεδηάδεηο γηα ην κέιινλ
Να κπνξείο λα αμηνινγείο ηελ πξφνδν ζνπ
Να πξνγξακκαηίδεηο θάζε πηζαλή εμέιημε
Να καζαίλεηο απφ ηηο εκπεηξίεο
Να πξνζαξκφδεζαη ζηηο αιιαγέο
Να νξγαλψλεηο απνζηνιέο
Να ζέηεηο ξεαιηζηηθά ρξνληθά φξηα
Να κπνξείο λα παξαθηλείο ηνλ εαπηφ ζνπ
Να δηαρεηξίδεζαη ην ζηξεο
Να κπνξείο λα απηφ-πεηζαξρείζαη
Να δηαρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηνλ
Να γλσξίδεηο ηα φξηα ζνπ
ρξφλν
Να εκπηζηεχεζαη ηελ θξίζε ζνπ
Να κπνξείο λα ζπγθεληξψλεζαη ζηελ
Να αλαιακβάλεηο επζχλεο
εξγαζία ζνπ
Να κπνξείο λα ςάρλεηο ηελ βηβιηνγξαθία
Να κπνξείο λα ηαμηλνκείο
Να ζπιιέγεηο δεδνκέλα
Να κπνξείο λα ζέηεηο ζελάξηα
Να ζπγθεληξψλεηο πιεξνθνξίεο
Να κπνξείο λα ζπεθνπιάξεηο
Να κπνξείο λα δίλεηο πξνηεξαηφηεηεο
Να κπνξείο λα θαηαιήγεηο ζε
ζπκπεξάζκαηα
Να κπνξείο λα μαλαδνπιεχεηο έλα ζέκα
Να κπνξείο λα θάλεηο ζπλδέζεηο ηνπ
Να κπνξείο λα αλαδηνξγαλψλεηο
ζέκαηνο ζνπ κε άιια
Να κπνξείο λα ειέγρεηο λέεο θαηαζηάζεηο
Να κπνξείο λα εθαξκφδεηο καζ. ηχπνπο
Να κπνξείο λα δηαρεηξηζηείο ην ρξφλν
Να βιέπεηο καθξηά
Να κπνξείο λα δηαρεηξηζηείο ρξήκαηα
Να κπνξείο λα παίξλεηο απνθάζεηο ππφ
Να κπνξείο λα δηαιέμεηο έλα κάζεκα
πίεζε
Να κπνξείο λα δηαιέγεηο ζέκαηα
Να κπνξείο λα εθηηκάο ηηο ζπλέπεηεο ηεο
Να είζαη ξεαιηζηήο
απφθαζήο ζνπ
Να είζαη ελήκεξνο γηα ηξέρνληα ζέκαηα
Να είζαη επαηζζεηνπνηεκέλνο γηα ηηο
Να είζαη επαηζζεηνπνηεκέλνο κε ην
ηξέρνπζεο αλάγθεο
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Τπν-νκάδα
πνιηηηθφ
πεξηβάιινλ

Έξεπλα

εβαζκφο ζηηο
αμίεο & έζηκα

Δπηκέξνπο δεμηφηεηεο
Να βιέπεηο ηα ζέκαηα ζην γεληθφηεξν
πιαίζηφ ηνπο
Να κπνξείο λα βξίζθεηο ηηο πεγέο
Να ρξεζηκνπνηείο ζπζηήκαηα αλεχξεζεο
πιεξνθφξεζεο
πιεξνθνξηψλ
Να κπνξείο λα νξγαλψλεηο ην πιηθφ ζνπ
Να κπνξείο λα αμηνινγείο ηα δεδνκέλα
Να κπνξείο λα βξίζθεηο πιεξνθνξίεο
Να κπνξείο λα ζπγθεληξψλεηο δεδνκέλα
πξφζβαζεο
Να κπνξείο λα θαηαιήγεηο ζε
ζπκπεξάζκαηα
Να κπνξείο λα βηψλεηο άιινπο
Να κπνξείο λα αλαγλσξίδεηο ηηο
πνιηηηζκνχο
πξνθαηαιήςεηο
Να είζαη αλνηθηφκπαινο
Να δηαηεξείο ηελ πξνζσπηθή ζνπ
αθεξαηφηεηα
πεξηβάιινλ

Βαςικι πθγι: http://www.careers.qut.edu.au/student/resource/transferable.pdf [προςπζλαςθ 20 Δεκ. 2010]

Οκαδνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηδεθη TRANSEND (TRAnsferable Skills in
ENgineering and their Dissemination) παλεπηζηεκίσλ Αγγιίαο
Οκάδα

Δπηθνηλσλία

Δξγαζία ζε νκάδα

Ζγεζία

Απηφ-πξαγκάησζε

Δπηκέξνπο δεμηφηεηεο
Να κπνξείο λα επηρεηξεκαηνινγείο
Να κπνξείο λα απαληάο ζε εξσηήζεηο
Να κπνξείο λα επηθνηλσλείο κε ηερληθνχο φξνπο
Να κπνξείο λα επηθνηλσλείο κέζα ζε κηα νκάδα
Να κπνξείο λα επηθνηλσλείο γηα ζέκαηα εθηφο ησλ ζπνπδψλ ζνπ
Να κπνξείο λα εμεγείο ζέκαηα ησλ ζπνπδψλ ζνπ ζε άιινπο
Να κπνξείο λα κεηέρεηο ζε κηα ζπδήηεζε
Να κπνξείο λα πινεγεζείο ζην δηαδίθηπν
Να κπνξείο λα αθνχο
Να κπνξείο λα θάλεηο πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο
Να κπνξείο λα ζέηεηο εξσηήζεηο
Να κπνξείο λα δνκείο κηα αλαθνξά
Να κπνξείο λα θάλεηο ηελ πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο
Να κπνξείο λα επηθνηλσλείο γηα ηερληθά ζέκαηα
Να κπνξείο λα θάλεηο παξνπζηάζεηο κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα
Να κπνξείο λα γξάθεηο θείκελα
Να κπνξείο λα ζέβεζαη ηελ άπνςε ησλ άιισλ
Να κπνξείο λα αμηνινγείο ηηο ηθαλφηεηεο ησλ άιισλ
Να κπνξείο λα είζαη ζπλεξγαηηθά ππεχζπλνο
Να κπνξείο λα ζπκβηβάδεζαη
Να κπνξείο λα θαηαιήγεηο ζε κηα ζπκθσλία
Να κπνξείο λα θάλεηο επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή
Να κπνξείο λα ζπλεξγάδεζαη κε λέεο νκάδεο αηφκσλ
Να κπνξείο λα πείζεηο ηνπο άιινπο
Να κπνξείο λα παξνπζηάδεηο ηελ άπνςή ζνπ
Να κπνξείο λα ελδπλακψλεηο ηελ νκάδα ζνπ
Να κπνξείο λα δερηείο ηελ δπλακηθή ηεο νκάδαο
Να κπνξείο λα εξγάδεζαη ζε νκάδα
Να κπνξείο λα θέξεηο εηο πέξαο ηελ απνζηνιή ζνπ
Να κπνξείο λα θαζνξίδεηο ηνπο ζηφρνπο
Να κπνξείο λα αζθείο εγεζία
Να κπνξείο λα νηθεηνπνηείζαη
Να κπνξείο λα ζέηεηο πξνηεξαηφηεηεο
Να κπνξείο λα πξνεηνηκάδεζαη θαη λα πξνγξακκαηίδεηο
Να κπνξείο λα ζέηεηο θξηηήξηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ζνπ
Να κπνξείο λα δηαρεηξίδεζαη ηνλ ρξφλν
Να κπνξείο λα εξγάδεζαη θάησ απφ πίεζε
Να κπνξείο λα είζαη ελήκεξνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο
Να κπνξείο λα είζαη ελήκεξνο γηα ηξέρνληα ζέκαηα
Να κπνξείο λα είζαη ελήκεξνο γηα δεηήκαηα ηεο δσήο θαη ηνπ θφζκνπ
Να κπνξείο λα καζαίλεηο απφ έκπεηξα άηνκα
Να κπνξείο λα καζαίλεηο κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο
Να κπνξείο λα καζαίλεηο απφ ηηο εκπεηξίεο ζνπ
Να κπνξείο λα αληηδξάο
Να κπνξείο λα ελεκεξψλεζαη
Να κπνξείο λα δηαρσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο απφ ηηο εξγαζίεο
Να κπνξείο λα θαηαλνείο ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ζνπ
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Δπηκέξνπο δεμηφηεηεο
Να κπνξείο λα θαηαλνείο ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα
Να έρεηο δεκηνπξγηθή ζθέςε
Να κπνξείο λα γελλάο ηδέεο
Να δηαζέηεηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο
Να κπνξείο λα επηιχεηο απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα
Να κπνξείο λα επεμεξγάδεζαη ηηο πιεξνθνξίεο
Να κπνξείο λα επηιχεηο ηερληθά πξνβιήκαηα
Να κπνξείο λα θαηαλνείο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ πξνβιεκάησλ

Βαςικι πθγι: http://www.surrey.ac.uk/eng/transend [προςπζλαςθ 10 Ιαν. 2008]
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Παξάξηεκα Γ. Γηαηχπσζε ζηφρσλ
ζχκθσλα κε ηαμηλνκία Bloom
Γλσζηηθή πεξηνρή - (ελδεηθηηθά ξήκαηα)
Γλψζε
Οξίδσ
Απνκλεκνλεχσ
Δπαλαιακβάλσ
Καηαγξάθσ
Κάλσ ιίζηα
Αλαθαιψ
Ολνκάδσ
πζρεηίδσ
Κξίλσ
Λέσ

Καηαλφεζε
Δπαλαδηαηππψλσ
πδεηψ
Πεξηγξάθσ
Αλαγλσξίδσ
Δμεγψ
Δθθξάδσ
Σνπνζεηψ
Αλαθέξσ
Λεηηνπξγψ
ρεδηάδσ
θηηζάξσ

Δθαξκνγή
Μεηαθξάδσ
Αλαπαξηζηψ
Δθαξκφδσ
Υξεζηκνπνηψ
Δπηδεηθλχσ
Γξακαηνπνηψ
Δμαζθνχκαη
Κξηηηθάξσ
Δπηβιέπσ
Δπηρεηξεκαηνινγψ
Δξσηψ
πζρεηίδσ
Δπηιχσ
Δμεηάδσ

Αλάιπζε
Γηαθξίλσ
Αλαιχσ
Γηαθνξνπνηψ
Δθηηκψ
Τπνινγίδσ
Πεηξακαηίδνκαη
Σεζηάξσ
πγθξίλσ
Αληηηίζεκαη
Γεκηνπξγψ
ρεδηάδσ
Ρπζκίδσ
Οξγαλψλσ
Γηαρεηξίδνκαη
Πξνεηνηκάδσ

χλζεζε
πλζέησ
Πξνγξακκαηίδσ
Πξνηείλσ
ρεδηάδσ
Γηαηππψλσ
Σαθηνπνηψ
πλαξκνινγψ
Καηαζθεπάδσ
Δπηιέγσ
Αμηνινγψ
Δθηηκψ
Μεηξψ

Αμηνιφγεζε
Κξίλσ
Δθηηκψ
Αμηνινγψ
Βαζκνινγψ
πγθξίλσ
Αλαζεσξψ
Δπηιέγσ

πλαηζζεκαηηθή πεξηνρή – (ελδεηθηηθά ξήκαηα)
Πξφζιεςε

Αληαπφθξηζε

Δθηίκεζε
αμηψλ

Οξγάλσζε αμηψλ

Παξαηεξψ
πλεηδεηνπνηνχκαη
Αληηιακβάλνκαη
Δπαηζζεηνπνηνχκαη
πλεξγάδνκαη
πκβάιισ
Πξνζθέξνκαη εζεινληηθά

Πξνζπκνπνηνχκαη
πκκνξθψλνκαη
Αληαπνθξίλνκαη
Πξνηηκψ
Δμαζθψ
Απνδέρνκαη
Αθηεξψλνκαη
Δθηίζεκαη
πκκεηέρσ
Δκπινπηίδσ

Απνδέρνκαη
Πξνηηκψ
Γεζκεχνκαη
Δμεηάδσ
Αηζζάλνκαη

Δλνπνηψ
Απνθξπζηαιιψλσ
πζρεηίδσ
Απνδίδσ βάξνο
Ρπζκίδσ

Υαξαθηεξηζκφο κε
βάζε έλα ζχζηεκα
αμηψλ
Αλαζεσξψ
Αιιάδσ
Γηαθξίλσ
Πξνζεγγίδσ
ρεδηάδσ
Δμεηάδσ
Κξίλσ

Φπρνθηλεηηθή πεξηνρή






Αληαλαθιαζηηθέο θηλήζεηο
Βαζηθέο ζεκειηαθέο θηλήζεηο: πεξπάηεκα, ηξέμηκν, πηάζηκν, θιπ
Αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο: ηζνξξνπία, ζπγρξνληζκφο, νπηηθή, αθνπζηηθή, θιπ
Φπζηθέο ηθαλφηεηεο: δχλακε, επιπγηζία, επθηλεζία, ειαζηηθφηεηα, θιπ
Κηλήζεηο δεμηφηεηαο: θνιχκβεζε, θαηάδπζε, θιπ



Με ιεθηηθή επηθνηλσλία: δσγξαθηθή, κίκεζε, θιπ

Πεγή: University of Queensland, Teaching and Educational Development Institute, „Bloom‟s
taxonomy of educational objectives‟
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Παξάξηεκα Δ. Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο
πεξηγξαθήο ηθαλνηήησλ IMS RDCEO
θαη HR-XML
Ζ Γηαρείξηζε Ηθαλνηήησλ έρεη αλαδεηρζεί σο έλα θξίζηκν εξγαιείν δηαρείξηζεο
πνιιψλ νξγαλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο: επηινγή πξνζσπηθνχ, εθπαίδεπζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη αμηνιφγεζε επηδφζεσλ. Γηα λα κπνξέζνπλ νη νξγαληζκνί
θαη επηρεηξήζεηο λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο ηθαλφηεηεο, πξέπεη πξψηα λα
δηαζέηνπλ θαηάιιεια Μνληέια Ηθαλνηήησλ. Μέρξη ζήκεξα απηφ δελ ππάξρεη αιιά
θάζε επηρείξεζε νξίδεη ηα δηθά ηεο. Χζηφζν, γηα λα κπνξνχλ νη νξγαληζκνί λα
αληαιιάζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα επαλαρξεζηκνπνηνχλ πεξηγξαθέο ηθαλνηήησλ
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε πξνηχπσλ θαη ηππνπνηεκέλσλ ηξφπσλ απεηθφληζεο θαη
αληαιιαγήο Ηθαλνηήησλ κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ αληίζηνηρσλ
ζπζηεκάησλ. Ζ αλάγθε απηή έρεη ήδε αλαγλσξηζηεί απφ δηεζλείο επηηξνπέο, νη νπνίεο
αζρνινχληαη κε ηε κειέηε θαη ηνλ θαζνξηζκφ πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο καζεζηαθέο
ηερλνινγίεο (IMS RDCEO – Reusable Definition of Competency or Educational
Objective) θαη πξνο ρξήζε απφ νπνηδήπνηε νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ (HR-XML).
Ζ αληηζηνίρηζε ησλ δχν πξνδηαγξαθψλ (άκςσλ, 2010), παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα
παξαθάησ.
Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ IMS RDCEO θαη HR-XML πξνθχπηεη φηη
θαη νη δχν πξνδηαγξαθέο δηαζέηνπλ θνηλά ζηνηρεία, φπσο:








Έλα κνλαδηθφ πξνζδηνξηζηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο
πεξηγξαθφκελεο ηθαλφηεηαο (Identification – CompetencyId).
Έλαλ ηίηιν ηεο πεξηγξαθφκελεο ηθαλφηεηαο (Title – Name).
Μηα θεηκεληθή πεξηγξαθή ηεο ηθαλφηεηαο (Description – Description).
Μηα αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή/θαζνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηαο (Definition –
Competency).
Έλα κνλαδηθφ πξνζδηνξηζηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ
ζπζηήκαηνο
ηαμηλφκεζεο,
ζην
νπνίν
εκπίπηεη
ε
ηθαλφηεηα
(Metadata/Classification – TaxonomyId).
Πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αηφκνπ πνπ θαηέρεη ηελ ηθαλφηεηα πνπ
πεξηγξάθεηαη (IMS Learner Information Package – UserArea).

Δπηπιένλ, ε πξνδηαγξαθή HR-XML παξερεη:



Μεηξήζηκεο απνδείμεηο χπαξμεο ηεο ηθαλφηεηαο (CompetencyEvidence).
„Δηδηθφ βάξνο‟ ηθαλφηεηαο (CompetencyWeight).
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IMS RDCEO

HR-XML

Identification

CompetencyId
Catalog

IdOwner

Entry

Id

Title

Name

Description

Description

Definition

Competency
Model Source

CompetencyId

Statement

IdOwner

Statement ID

Id

Statement Name

Name

Statement Text

Description

Statement Token

Metadata

TaxonomyId

(IEEE LOM)

Classification/
TaxonPath/Source

IdOwner

Classification/
TaxonPath/Taxon/
Id

Id
Description

Classification/
Description

CompetencyEvidence
CompetencyWeight

User Profile
(IMS LIP)

UserArea

Πεγέο:
1. άκςσλ, Γ.Γ. (2010). εκεηψζεηο καζήκαηνο „Φεθηαθά πζηήκαηα ζηελ
Δθπαίδεπζε‟ κε ηίηιν Γηαρείξηζε Ηθαλνηήησλ, Σκήκα Φεθηαθψλ
πζηεκάησλ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά.
2. IMS RDCEO (2002). IMS Reusable Definition of Competency or Educational
Objective.
Γηαζέζηκν
απφ
ηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
http://www.imsglobal.org/competencies/rdceov1p0/imsrdceo_bestv1p0.html#
1437793 (πξφζβαζε 20-2-2012).
3. HR-XML (2006). HR-XML Consortium Competencies (Measurable
Characteristics). Γηαζέζηκν απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://ns.hrxml.org/2_4/HR-XML-2_4/CPO/Competencies.html (πξφζβαζε 20-2-2012).
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Παξάξηεκα Σ. University of Luton. Γεληθνί πεξηγξαθεηέο θαη
βαζηθέο δεμηφηεηεο επηπέδνπ 1, 2 θαη 3
1.Λειτουργικό
περιβάλλον

2.Περιγραφθτ
ζσ γνϊςεων

3.Περιγραφθτ
ζσ Βαςικϊν
δεξιοτιτων

Χαρακτθριςτικά περιβάλλοντοσ
Στο επίπεδο 1 ο φοιτθτισ
Θα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να εργάηεται εντόσ
οριςμζνων πλαιςίων που προχποκζτουν ζνα εφροσ
τυποποιθμζνων τεχνικϊν.

Τπευκυνότθτα

Ηκικι κατανόθςθ

Θα πρζπει να μακαίνει ςε ζνα περιβάλλον που
θ εργαςία είναι κατευκυνόμενθ, με
περιοριςμζνθ αυτονομία και με
προςδιοριςμζνεσ οδθγίεσ που του ζχουν δοκεί.

Θα πρζπει να είναι ενιμεροσ των κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν διαφορϊν κακϊσ και κεμάτων θκικισ και να
είναι ςε κζςθ να εκφράηει τισ προςωπικζσ του ιδζεσ και τα πιςτεφω του. Ειδικότερα: να είναι
ευαιςκθτοποιθμζνοσ ςτθ χριςθ τθσ γλϊςςασ και ςτα ςχιματα λόγου. Να κατανοεί τα ηθτιματα θκικισ που
εκπορεφονται από το αντικείμενο ςπουδϊν του. Να είναι ενιμεροσ για τισ προςωπικζσ του ευκφνεσ και τον
κϊδικα επαγγελματικισ ζκφραςθσ. Να εργάηεται ςφμφωνα με τισ αρχζσ του πανεπιςτθμίου.

Γνϊςθ & Κατανόθςθ
Στο τζλοσ του επιπζδου 1 ο φοιτθτισ

Ανάλυςθ

φνκεςθ / Δθμιουργικότθτα

Αξιολόγθςθ

Θα πρζπει να διακζτει ζνα ςυγκεκριμζνο γνωςτικό
υπόβακρο ςτθν επιςτιμθ του και τθν ςχετικι ορολογία.

Θα πρζπει να είναι ςε κζςθ να κάνει αναλφςεισ
με υποβοικθςθ χρθςιμοποιϊντασ δοςμζνεσ
ομαδοποιιςεισ ι αρχζσ.

Θα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ςυγκεντρϊνει και
να χαρακτθρίηει ιδζεσ και πλθροφορίεσ ςε μια
προβλζψιμθ ςτάνταρτ μορφι (πχ ςε μορφι
ζκκεςθσ, αναφοράσ, κλπ)

Θα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αξιολογεί τθν αξιοπιςτία
των δεδομζνων χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνεσ
τεχνικζσ και οδθγίεσ του διδάςκοντα (όταν χρειάηεται)

Ανάκτθςθ & Διαχείριςθ πλθροφοριϊν
Στο τζλοσ του επιπζδου 1 ο φοιτθτισ
Θα πρζπει να μπορεί να ψάχνει, περιγράφει και
παρουςιάηει πλθροφορίεσ.
Ειδικότερα:

Επικοινωνία & Παρουςιάςεισ

χεδίαςθ & Επίλυςθ προβλθμάτων

Κοινωνικι Ανάπτυξθ & Αλλθλεπίδραςθ

Θα πρζπει να μπορεί να επικοινωνεί
αποτελεςματικά ςε ςχζςθ με ζνα πλαίςιο τόςο
προφορικά όςο και γραπτά. Ειδικότερα:

Να αναγνωρίηει και να χρθςιμοποιεί ζνα εφροσ
πρωτογενϊν πθγϊν, περιλαμβανομζνων θλεκτρονικϊν
και εκτυπωμζνων αναφορϊν, να κάνει επιτυχϊσ ετεροαναφορζσ
Να περιγράφει, παρουςιάηει και οργανϊνει δεδομζνα
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ

Να ξεχωρίηει μεταξφ των ιδεϊν, απόψεων και
κρίςεων ςτα γραπτά του κείμενα

Θα πρζπει να μπορεί να εφαρμόηει αξιόπιςτα και
προςεκτικά γνωςτά εργαλεία ι μεκόδουσ ςε ζνα
καλά οριςμζνο πρόβλθμα και να καταλιγει ςε
ςωςτά ςυμπεράςματα. Ειδικότερα:
Να αναλφει προβλιματα, να μπορεί να
προςδιορίηει τα ςτοιχεία του προβλιματοσ

Θα πρζπει να μπορεί να εργάηεται με άλλα άτομα και
να ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ του (προσ
διδάςκοντεσ ι/και ςυμφοιτθτζσ του).
Ειδικότερα:
Να αποδεικνφει τθν αυτοδυναμία του ςυνδζοντασ
προςωπικοφσ ςτόχουσ με τθν ςχεδίαςθ και τθν μζτρθςθ
τθσ επίδοςθσ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ ολοκλιρωςθσ
μιασ εργαςίασ ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά όρια
Να ςχετίηεται και να ςυνεργάηεται με άλλουσ
ςυνειςφζροντασ ςτουσ ςτόχουσ τθσ ομάδασ

Να απεικονίηει πλθροφορίεσ ςε περιοριςμζνο χρόνο για
ςυγκεκριμζνθ χριςθ

Να χρθςιμοποιεί θλεκτρονικό εξοπλιςμό με αςφάλεια,
περιλαμβανομζνθσ τθσ ενεργοποίθςθσ-απενεργοποίθςθσ,
login-logout, τθν προςταςία από απϊλεια δεδομζνων,

Να προςδιορίηει τα βαςικά κζματα ςτισ
γραπτζσ εργαςίεσ του ι ςτισ προφορικζσ
παρουςιάςεισ
Να διατυπϊνει τα βαςικά κζματα ςτισ γραπτζσ
εργαςίεσ του, να προςαρμόηει ανάλογα το
ςτυλ, τθν δομι κλπ των γραπτϊν ι προφορικϊν
του παρουςιάςεων
Να γράφει αναφορζσ, ςθμειϊςεισ και υλικό
αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τα ςυμφωνθκζντα
πρότυπα χρθςιμοποιϊντασ ςωςτι γραμματικι,
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Να επιμερίηει το πρόβλθμα ςε επιμζρουσ
προβλιματα, να δίδει προτεραιότθτεσ και να
προςδιορίηει κατάλλθλεσ λφςεισ
Να εφαρμόηει κατάλλθλεσ λφςεισ και να αξιολογεί
τα αποτελζςματά τουσ

Να κατανοεί και να εφαρμόηει αρικμθτικοφσ
κανόνεσ, να παρουςιάηει τισ τάςεισ και τα
δεδομζνα

Να αναγνωρίηει τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία του και
να δζχεται εποικοδομθτικά κάκε παρατιρθςθ

Παξάξηεκα Σ.

τθν παραγωγι αντιγράφων αςφαλείασ
Να ςυγκεντρϊνει και να χρθςιμοποιεί κατάλλθλο
λογιςμικό (περιλαμβανομζνου επεξεργαςτι κειμζνου),
και να χρθςιμοποιεί τθν on-line βοικεια

University of Luton. Γεληθνί πεξηγξαθεηέο θαη βαζηθέο δεμηφηεηεο επηπέδνπ 1, 2 θαη 3

ορκογραφία και ςφνταξθ
Να κάνει μια ςφντομθ προφορικι παρουςίαςθ
προςαρμοςμζνθ ςτο ακροατιριο

Να παρουςιάηει (επικοινωνεί) αρικμθτικά
αποτελζςματα επιτυχϊσ ςτο ακροατιριο
χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλεσ μεκόδουσ (πχ
διαγράμματα, πίνακεσ)

Να χρθςιμοποιεί τα πακζτα λογιςτικϊν φφλλων για τθν
διαχείριςθ δεδομζνων

1.Λειτουργικό
περιβάλλον

2.Περιγραφθτ
ζσ γνϊςεων

3.Περιγραφθτ
ζσ Βαςικϊν
δεξιοτιτων

Χαρακτθριςτικά περιβάλλοντοσ
Στο επίπεδο 2 ο φοιτθτισ
Θα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να εργάηεται εντόσ
απλϊν ι ςφνκετων αλλά προβλζψιμων πλαιςίων που
προχποκζτουν ζνα εφροσ τυποποιθμζνων τεχνικϊν.

Τπευκυνότθτα

Ηκικι κατανόθςθ

Θα πρζπει να μακαίνει ςε ζνα περιβάλλον που
θ εργαςία είναι διαχειρίςιμθ μζςω γενικϊν
οδθγιϊν που του ζχουν δοκεί για
ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ.

Θα πρζπει να είναι ενιμεροσ των ευρφτερων κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν διαφορϊν κακϊσ και κεμάτων
θκικϊν ςυνεπειϊν ςε ςχζςθ με τον τομζα φοίτθςθσ. Να είναι ςε κζςθ να διαπραγματεφεται κζματα θκικισ με
μια γενικότερθ προςζγγιςθ.

Γνϊςθ & Κατανόθςθ
Στο τζλοσ του επιπζδου 2 ο φοιτθτισ

Ανάλυςθ

φνκεςθ / Δθμιουργικότθτα

Αξιολόγθςθ

Θα πρζπει να διακζτει ζνα αναλυτικό γνωςτικό
υπόβακρο ςτθν επιςτιμθ του και να είναι ενιμεροσ ενόσ
εφρουσ ιδεϊν ι πλαιςίων όπου θ επιςτιμθ του
εφαρμόηεται.

Θα πρζπει να είναι ςε κζςθ να κάνει αναλφςεισ
ενόσ εφρουσ πλθροφοριϊν με τθν μικρότερθ
υποβοικθςθ χρθςιμοποιϊντασ βαςικζσ
κεωρίεσ τθσ επιςτιμθσ του και να ςυγκρίνει
εναλλακτικζσ μεκόδουσ ι τεχνικζσ.
Επικοινωνία & Παρουςιάςεισ

Θα πρζπει να είναι ςε κζςθ να επαναμορφοποιεί
ι να επαναδιατυπϊνει ζνα εφροσ ιδεϊν και
πλθροφοριϊν για ζνα κζμα.

Θα πρζπει να είναι ςε κζςθ να επιλζγει τθν κατάλλθλθ
τεχνικι και να αξιολογεί τθν ςυνάφεια και
ςθμαντικότθτα των δεδομζνων του.

χεδίαςθ & Επίλυςθ προβλθμάτων

Κοινωνικι Ανάπτυξθ & Αλλθλεπίδραςθ

Θα πρζπει να μπορεί να επικοινωνεί
αποτελεςματικά ςε ςχζςθ με ζνα πλαίςιο τόςο
προφορικά όςο και γραπτά.
Ειδικότερα:

Θα πρζπει να μπορεί να εφαρμόηει αξιόπιςτα και
προςεκτικά γνωςτά εργαλεία ι μεκόδουσ ςε ζνα
καλά οριςμζνο πρόβλθμα και να καταλιγει ςε
ςωςτά ςυμπεράςματα.
Ειδικότερα:
Να χαράςςει πλάνο ςτρατθγικισ και να το
υλοποιεί επιτυχϊσ

Θα πρζπει να μπορεί να εργάηεται με άλλα άτομα και
να ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ του (προσ
διδάςκοντεσ ι/και ςυμφοιτθτζσ του).
Ειδικότερα:

Να διαχειρίηεται αποτελεςματικά τον χρόνο του
προκειμζνου να ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ
του

Να ςυμμετζχει επιτυχϊσ ςτθν λειτουργία μιασ ομάδασ
και να ςυνεργάηεται με τα μζλθ τθσ ομάδασ

Ανάκτθςθ & Διαχείριςθ πλθροφοριϊν
Στο τζλοσ του επιπζδου 2 ο φοιτθτισ
Θα πρζπει να μπορεί να ψάχνει, περιγράφει και
παρουςιάηει πλθροφορίεσ ςυναφείσ με τθν επιςτιμθ του.
Ειδικότερα:

Να προςδιορίηει μόνοσ του τθν πλθροφορία που
χρειάηεται για να υποςτθρίξει τισ απαιτιςεισ ςφνκετων
προβλθμάτων
Να ερευνά για πλθροφορίεσ χρθςιμοποιϊντασ τόςο
πρωτογενείσ όςο και δευτερογενείσ πθγζσ. Να καταλιγει
ςε ςωςτά ςυμπεράςματα χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλεσ
μεκοδολογίεσ
Να αναλφει δεδομζνα, να χρθςιμοποιεί κατάλλθλεσ
τεχνικζσ

Να αναπτφςςει μια ςφνκετθ γραπτι εργαςία
ςτθν οποία να αποδεικνφει τθν χριςθ ενόσ
εφρουσ ςχετικισ ορολογίασ και γραπτϊν
εκφράςεων ςυναφϊν με το κζμα του
Να αξιολογεί τθν ποιότθτα τθσ προφορικισ του
επικοινωνίασ και να προςδιορίηει τουσ τομείσ
βελτίωςθσ
Να ςυντάςςει μια γραπτι εργαςία ι να κάνει
μια προφορικι παρουςίαςθ επιτυγχάνοντασ να
περάςει τα μθνφματά του με αποτελεςματικό
τρόπο

Να χρθςιμοποιεί τον απαραίτθτο θλεκτρονικό εξοπλιςμό
ανεξάρτθτα για τθν υποςτιριξθ των προαναφερόμενων
δραςτθριοτιτων

Να διατυπϊνει με ευκρίνεια τα κριτιρια επιτυχίασ
του και να αξιολογεί τθν επίδοςι του ςε αυτά

Να ανακαλφπτει δθμιουργικζσ και ρεαλιςτικζσ
λφςεισ ςε ςφνκετα προβλιματα
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2.Περιγραφθτ
ζσ γνϊςεων

3.Περιγραφθτ
ζσ Βαςικϊν
δεξιοτιτων
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Χαρακτθριςτικά περιβάλλοντοσ
Στο επίπεδο 3 ο φοιτθτισ
Θα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να εργάηεται ςε
ςφνκετα, μθ προβλζψιμα πλαίςια που προχποκζτουν τθν
επιλογι και εφαρμογι ζνα εφρουσ καινοτόμων ι
τυποποιθμζνων τεχνικϊν.

Τπευκυνότθτα

Ηκικι κατανόθςθ

Θα πρζπει να μπορεί να ςχεδιάηει και να
διαχειρίηεται με αυτονομία τθν διαδικαςία
μάκθςθσ μζςω ευρφτερων οδθγιϊν που του
ζχουν δοκεί.

Θα πρζπει να είναι ενιμεροσ τθσ προςωπικισ του υπευκυνότθτασ και του κϊδικα επαγγελματιςμοφ ςτθν
ςυμπεριφορά του και να είναι ικανόσ να ςυμπεριλάβει μια κριτικι θκικι διάςταςθ ςε οποιαδιποτε εργαςία
του.

Γνϊςθ & Κατανόθςθ
Στο τζλοσ του επιπζδου 2 ο φοιτθτισ

Ανάλυςθ

φνκεςθ / Δθμιουργικότθτα

Αξιολόγθςθ

Θα πρζπει να μπορεί να αποδείξει τθν ςίγουρθ
εξοικείωςθ του με τον βαςικό πυρινα τθσ επιςτιμθσ του
και τθν ευαιςκθτοποίθςι του για τθν προςωρινότθτα τθσ
γνϊςθσ.

Θα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αναλφει νζα ι
αςαφι δεδομζνα και καταςτάςεισ χωρίσ
κακοδιγθςθ, χρθςιμοποιϊντασ ζνα εφροσ από
τεχνικζσ κατάλλθλεσ για τθν επιςτιμθ του.

Με τθν ελάχιςτθ κακοδιγθςθ κα πρζπει να είναι
ςε κζςθ να μετατρζπει αςαφι δεδομζνα για ζνα
ςκοπό και να ςχεδιάηει νζεσ λφςεισ.

Θα πρζπει να είναι ςε κζςθ να κριτικάρει τα
επιχειριματα ι τισ ςυςτάςεισ, να ςυμπεριλάβει τθν
αξιοπιςτία τουσ, τθν αξία και ςθμαντικότθτά τουσ και
να ερευνά τισ αντικρουόμενεσ πλθροφορίεσ ι/και να
προςδιορίηει τισ αιτίεσ των αντίκετων απόψεων.

Ανάκτθςθ & Διαχείριςθ πλθροφοριϊν
Στο τζλοσ του επιπζδου 3 ο φοιτθτισ
Θα πρζπει να μπορεί να ψάχνει, περιγράφει και
παρουςιάηει πλθροφορίεσ ςυναφείσ με τθν επιςτιμθ του.
Ειδικότερα:

Επικοινωνία & Παρουςιάςεισ

χεδίαςθ & Επίλυςθ προβλθμάτων

Κοινωνικι Ανάπτυξθ & Αλλθλεπίδραςθ

Θα πρζπει να μπορεί να επικοινωνεί
αποτελεςματικά ςε ςχζςθ με ζνα πλαίςιο τόςο
προφορικά όςο και γραπτά.
Ειδικότερα:

Θα πρζπει να μπορεί να εργάηεται με άλλα άτομα και
να ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ του (προσ
διδάςκοντεσ ι/και ςυμφοιτθτζσ του).
Ειδικότερα:

Να προςδιορίηει μόνοσ του τθν πλθροφορία που
χρειάηεται για να υποςτθρίξει τισ απαιτιςεισ ςφνκετων
προβλθμάτων

Να αναπτφςςει μια ςφνκετθ γραπτι εργαςία
ςτθν οποία να αποδεικνφει τθν χριςθ ενόσ
εφρουσ ςχετικισ ορολογίασ και γραπτϊν
εκφράςεων ςυναφϊν με το κζμα του
Να αξιολογεί τθν ποιότθτα τθσ προφορικισ του
επικοινωνίασ και να προςδιορίηει τουσ τομείσ
βελτίωςθσ

Θα πρζπει να μπορεί να εφαρμόηει αξιόπιςτα και
προςεκτικά γνωςτά εργαλεία ι μεκόδουσ ςε ζνα
καλά οριςμζνο πρόβλθμα και να καταλιγει ςε
ςωςτά ςυμπεράςματα.
Ειδικότερα:
Να χαράςςει πλάνο ςτρατθγικισ και να το
υλοποιεί επιτυχϊσ

Να διαχειρίηεται αποτελεςματικά τον χρόνο του
προκειμζνου να ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ
του

Να ςυμμετζχει επιτυχϊσ ςτθν λειτουργία μιασ ομάδασ
και να ςυνεργάηεται με τα μζλθ τθσ ομάδασ

Να ερευνά για πλθροφορίεσ χρθςιμοποιϊντασ τόςο
πρωτογενείσ όςο και δευτερογενείσ πθγζσ. Να καταλιγει
ςε ςωςτά ςυμπεράςματα χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλεσ
μεκοδολογίεσ
Να αναλφει δεδομζνα, να χρθςιμοποιεί κατάλλθλεσ
τεχνικζσ

Να ςυντάςςει μια γραπτι εργαςία ι να κάνει
μια προφορικι παρουςίαςθ επιτυγχάνοντασ να
περάςει τα μθνφματά του με αποτελεςματικό
τρόπο

Να χρθςιμοποιεί τον απαραίτθτο θλεκτρονικό εξοπλιςμό
ανεξάρτθτα για τθν υποςτιριξθ των προαναφερόμενων
δραςτθριοτιτων

Να διατυπϊνει με ευκρίνεια τα κριτιρια επιτυχίασ
του και να αξιολογεί τθν επίδοςι του ςε αυτά

Να ανακαλφπτει δθμιουργικζσ και ρεαλιςτικζσ
λφςεισ ςε ςφνκετα προβλιματα

ην επίπεδν 2 θαη ζην επίπεδν 3 νη βαζηθέο δεμηφηεηεο δελ δηαθνξνπνηνχληαη.
(Πεγή: Fallows and Steven, 2000)
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Παξάξηεκα Ε. Ζ πνιπθξηηήξηα κέζνδνο
MUSA
Βαζηθέο αξρέο
Ζ πνιπθξηηήξηα κέζνδνο MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis) απνηειεί κηα
πξσηφηππε πξνζέγγηζε γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ αλάιπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο, ε νπνία
έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο Γξεγνξνχδε θαη ίζθνο (2000) θαη Grigoroudis and Siskos
(2002). Βαζηθή αξρή ηεο κεζνδνινγίαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ηθαλνπνίεζε
αλαιχεηαη ζε έλα ζχλνιν επηκέξνπο θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο. Οη θχξηεο παξαδνρέο
πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ησλ Γξεγνξνχδε θαη ίζθνπ (2000)
εζηηάδνληαη ζηα εμήο ζεκεία:
 Όπαξμε νξζνινγηθψλ θαηαλαισηψλ.
 Όπαξμε ελφο ζπλφινπ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εμεηαδφκελνπ πξντφληνο ή
ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη ηελ
ηθαλνπνίεζή ηνπο. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απνηειεί ηα
θξηηήξηα ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη νθείιεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο
ηδηφηεηεο κίαο ζπλεπνχο νηθνγέλεηαο θξηηεξίσλ (Roy, 1985).
 Όπαξμε ελφο πξνζζεηηθνχ κνληέινπ ζχλζεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θξηηεξίσλ
ηθαλνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα κίαο πξνζζεηηθήο ζπλάξηεζεο αμηψλ (additive
value function).
Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο πνιπθξηηήξηαο κεζφδνπ MUSA είλαη ε ζχλζεζε ησλ
πξνηηκήζεσλ ελφο ζπλφινπ πειαηψλ ζε κηα πνζνηηθή καζεκαηηθή ζπλάξηεζε αμηψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κέζνδνο ππνζέηεη φηη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ελφο
κεκνλσκέλνπ πειάηε εμαξηάηαη απφ έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο
αληηπξνζσπεχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Οη
πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ εθθξάδνληαη ζχκθσλα κε κία κνλφηνλε πξνθαζνξηζκέλε
θιίκαθα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θιίκαθα: απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο, πνιχ
ηθαλνπνηεκέλνο, ηθαλνπνηεκέλνο, ιίγν ηθαλνπνηεκέλνο, θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο.
Ζ κέζνδνο MUSA αθνινπζεί ηηο γεληθέο αξρέο ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο
παιηλδξφκεζεο ππφ πεξηνξηζκνχο, ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο γξακκηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ επίιπζή ηεο (Jacquet-Lagrèze and Siskos, 1982, Siskos and
Yannacopoulos, 1985, Siskos, 1985). Ζ βαζηθή εμίζσζε ηεο γξακκηθήο αλάιπζεο
παιηλδξφκεζεο είλαη σο εμήο:
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n

Y
*

bi X i*



i 1
n
 b 1
i

i 1

φπνπ νη ζπλαξηήζεηο Υ* θαη X i* είλαη θαλνληθνπνηεκέλεο ζην δηάζηεκα [0, 100] ελψ
bi είλαη ν ζπληειεζηήο βάξνπο ηνπ θξηηεξίνπ i.
Ζ κέζνδνο επηδηψθεη λα εθηηκήζεη κηα ζπιινγηθή ζπλάξηεζε αμηψλ (collective value
function) Y* θαη έλα ζχλνιν κεξηθψλ ζπλαξηήζεσλ ηθαλνπνίεζεο X i* ζχκθσλα κε
ηελ άπνςε ησλ πειαηψλ πνπ εθθξάδεηαη ζε έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο, έρνληαο σο ζθνπφ
ηελ επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ζπλάξηεζεο Y* θαη
ησλ απφςεσλ ησλ πειαηψλ Υ.
Έηζη, εηζάγνληαο κηα δηπιή κεηαβιεηή ζθάικαηνο (ρήκα Ε.1), ε βαζηθή εμίζσζε
ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο παίξλεη ηε κνξθή:
n
~
Y *   b i X i*      
i 1

~
φπνπ Y * ε εθηίκεζε ηεο ζπιινγηθήο ζπλάξηεζεο αμηψλ Y* θαη ζ+, ζ- είλαη ηα
ζθάικαηα ππεξεθηίκεζεο θαη ππνεθηίκεζεο, αληίζηνηρα.
YY**
100
100

...
...

ζζjj++

*m
*m

yy

...
...

ζζjj--

*2
yy*2

YY
00

yy11

yy22

yymm

...
...

...
...

yyaa

ρήκα Ε.1 Μεηαβιεηέο ζθάικαηνο γηα ηνλ j πειάηε
Σν πξφβιεκα ηνπ καζεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα ειαηησζεί, κε ζηφρν ηε
κείσζε ηεο ππνινγηζηηθήο δπζθνιίαο εχξεζεο ηεο βέιηηζηεο ιχζεο, εμαιείθνληαο ην
ζχλνιν ησλ πεξηνξηζκψλ κνλνηνλίαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε λέσλ
κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηα δηαδνρηθά βήκαηα αχμεζεο ησλ ζπλαξηήζεσλ
Y* θαη Xi* (Siskos and Yannacopoulos, 1985, Siskos, 1985), σο εμήο:
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*m 1

 y *m
z m  y

*k 1
*k

wik  bi xi  bi xi

Ζ πνιπθξηηήξηα κέζνδνο MUSA

γηα m  1,2,...,   1
γηα

k  1,2,...,  i - 1

θαη

  1,2,..., n

χκθσλα κε ηνπο πξνεγνχκελνπο νξηζκνχο θαη ππνζέζεηο, ην βαζηθφ κνληέιν κπνξεί
λα απνηππσζεί κε ηε κνξθή γξακκηθνχ πξνβιήκαηνο, σο εμήο:
M

[min]
F

 j   j


j 1

ππό ηνπο πεξηνξηζκνύο
 n t ji 1
t j 1



w

γηα j  1,2,..., M
  ik  z m   j   j  0
 1 k 1
m 1

 1
 z m  100
 m 1
 n ai 1
  wik  100
 i 1 k 1
 z  0, w  0 m, i, k
ik
 m

γηα j  1,2,..., M
 j  0,  j  0



(Z.1')

φπνπ Μ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πειαηψλ θαη n ν αξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ.
Γεδνκέλνπ φηη ε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηηο γεληθέο αξρέο ηνπ γξακκηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ, ε αλάιπζε επζηάζεηαο αληηκεησπίδεηαη σο έλα πξφβιεκα
αλάιπζεο κεηαβειηηζηνπνίεζεο. Ζ θάζε ηεο αλάιπζεο κεηαβειηηζηνπνίεζεο
πεξηιακβάλεη ηελ κνξθνπνίεζε θαη επίιπζε n γξακκηθψλ πξνβιεκάησλ, φζα θαη ηα
θξηηήξηα ηθαλνπνίεζεο. Σα γξακκηθά απηά πξνγξάκκαηα κεγηζηνπνηνχλ ην βάξνο bi
θάζε θξηηεξίνπ θαη έρνπλ ηελ κνξθή, σο εμήο:
ai 1

'
γηα i  1,2,..., n
[max] F   wik
k 1

ππό ηνπο πεξηνξηζκνύο
F  F *  

όινη νη πε ξηνξηζκνί ηνπ γ.π. ( Z .1' )

φπνπ ε είλαη έλαο κηθξφο ζεηηθφο αξηζκφο θαη F* είλαη ε βέιηηζηε ηηκή ηεο
αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο ηνπ γξακκηθνχ πξνγξάκκαηνο (Ε.1‟).
Μηα αληηπξνζσπεπηηθή ηειηθή ιχζε γηα ηηο κεηαβιεηέο ηεο κεζφδνπ MUSA
ππνινγίδεηαη απφ ηελ κέζε ηηκή ησλ βέιηηζησλ ιχζεσλ πνπ δίλνπλ ηα γξακκηθά
πξνγξάκκαηα.
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πλαξηήζεηο θαη βάξε ηθαλνπνίεζεο
Οη εθηηκψκελεο ζπλαξηήζεηο ηθαλνπνίεζεο εθθξάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή αμία πνπ
πξνζδίδεη ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ ζε έλα θαζνξηζκέλν πνηνηηθφ επίπεδν
ηθαλνπνίεζεο. Ζ κνξθή ησλ ζπλαξηήζεσλ πξνζδηνξίδεη ηνλ βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο
ησλ πειαηψλ. πσο θαίλεηαη ζην ρήκα Ε.2 ηξεηο είλαη νη βαζηθέο νκάδεο πειαηψλ
κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο ε θάζε κία απφ απηέο.
Y* ή Φi*

„Οπδέηεξνη
πειάηεο‟

Y ή Φi

Y* ή Φi*

„Απαηηεηηθνί
πειάηεο‟

Y ή Φi

Y* ή Φi*

„Με απαηηεηηθνί
πειάηεο‟

Y ή Φi
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ρήκα Ε.2 Οκάδεο πειαηψλ κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο
Δηδηθφηεξα, σο ‘νπδέηεξνη’ πειάηεο ραξαθηεξίδνληαη απηνί πνπ ε ζπλάξηεζε
ηθαλνπνίεζεο (νιηθή ή κεξηθή) έρεη γξακκηθή κνξθή. Γειαδή νη πειάηεο απηνί, φζν
πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη δειψλνπλ φηη είλαη, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ
πξνζδνθηψλ ηνπο πνπ εθπιεξψλεηαη. Χο ‘απαηηεηηθνί’ πειάηεο ραξαθηεξίδνληαη
απηνί πνπ ε ζπλάξηεζε ηθαλνπνίεζεο (νιηθή ή κεξηθή) έρεη θπξηή κνξθή. Γειαδή, νη
πειάηεο απηνί δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη παξά κφλν αλ ηνπο πξνζθέξεηαη ην βέιηηζην
επίπεδν ππεξεζηψλ. Σέινο σο ‘κε απαηηεηηθνί’ πειάηεο ραξαθηεξίδνληαη απηνί πνπ
ε ζπλάξηεζε ηθαλνπνίεζεο (νιηθή ή κεξηθή) έρεη θνίιε κνξθή. Γειαδή, νη πειάηεο
απηνί δειψλνπλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη παξφιν πνπ έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ
πξνζδνθηψλ ηνπο εθπιεξψλεηαη.
Ζ νιηθή Y* θαη νη κεξηθέο ζπλαξηήζεηο Xi* ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, ζην πιαίζην
ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο αλαθέξνληαη σο πξνζζεηηθή ζπλάξηεζε αμηψλρξεζηκφηεηαο (additive value / utility function) θαη σο κεξηθέο ή πεξηζψξηεο
ζπλαξηήζεηο αμηψλ-ρξεζηκφηεηαο (marginal value / utility functions), αληίζηνηρα.
Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πξνζζεηηθή ζπιινγηθή ζπλάξηεζε αμηψλ Y*, ζα πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη αληηπξνζσπεχεη ηε δνκή ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ πειάηε θαη ππνδεηθλχεη
ηηο επηπηψζεηο ησλ θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο. Ζ βαζηθή κνξθή ηεο MUSA ππνζέηεη
φηη νη ζπλαξηήζεηο ηθαλνπνίεζεο Υ* θαη Xi* είλαη δηαθξηηέο (ηκεκαηηθά γξακκηθέο),
κνλφηνλεο θαη κε θζίλνπζεο ζπλαξηήζεηο.
Σα βάξε ησλ θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο ππνδειψλνπλ ην ζρεηηθφ βαζκφ
ζπνπδαηφηεηαο πνπ δίλεη ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ ζηηο αμίεο ησλ δηαζηάζεσλ
ηθαλνπνίεζεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη ε απφθαζε γηα
λα ζεσξεζεί θάπνην θξηηήξην σο «ζεκαληηθφ», ζε έλα βαζκφ, εμαξηάηαη θαη απφ ην
πιήζνο ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Οη ηδηφηεηεο ησλ βαξψλ θαζνξίδνληαη
ζην πιαίζην ηεο Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο, ελψ δε ζα πξέπεη λα ιεζκνλείηαη ε
θπζηθή εξκελεία ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο, σο βαζκνί παξαρψξεζεο (trade-offs)
κεηαμχ ησλ αμηψλ ζηα θξηηήξηα.
Μέζνη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο
Έλα ρξήζηκν κέηξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε εθηίκεζε ηεο νιηθήο (κεξηθήο)
ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Οη δείθηεο νιηθήο θαη κεξηθήο ηθαλνπνίεζεο
νξίδνληαη σο εμήο:

1 a m *m
SI

p y

100 m1


ai
SI  1
pik xi*k
 i 100 
k 1

γηα i  1,2,..., n

326

Παξάξηεκα Ε.

Ζ πνιπθξηηήξηα κέζνδνο MUSA

φπνπ pm θαη pik είλαη αληίζηνηρα ην πνζνζηφ ησλ πειαηψλ πνπ αλήθνπλ ζην ym θαη xik
επίπεδν ηθαλνπνίεζεο, αληίζηνηρα.
Οη κέζνη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη κεγέζε θαλνληθνπνηεκέλα (0 – 100%), ελψ φπσο
θαίλεηαη θαη ζην ρήκα Ε.3, ν πξνεγνχκελνο νξηζκφο ππνδεηθλχεη φηη έλαο δείθηεο
ηθαλνπνίεζεο είλαη ε κέζε ηηκή ηεο αληίζηνηρεο ζπλάξηεζεο ηθαλνπνίεζεο αμηψλ.
Y* ή Φi*

y*m ή xi*k

pm ή pi k

Y ή Φi

ρήκα Ε.3 πλαξηήζεηο ηθαλνπνίεζεο θαη ζπρλφηεηεο απαληήζεσλ πειαηψλ
Μέζνη δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο
Σν ζρήκα ηεο νιηθήο ζπλάξηεζεο ηθαλνπνίεζεο (ή ησλ κεξηθψλ ζπλαξηήζεσλ
ηθαλνπνίεζεο) κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ην επίπεδν απαηηεηηθφηεηαο ησλ πειαηψλ.
Οη κέζνη δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο νξίδνληαη κε βάζε ηηο ζρέζεηο:
a 1

 100(m  1)

 y *m 




D  m 1  a a11
m 1

100

m 1 a  1


a i 1
 100(k  1)



 x *ik 


ai 1
k 1 

D i 
a i 1
k 1

100

k 1 a i  1

γηα α  2

γηα    2 θαη i  1,2,...,n

φπνπ D θαη Di είλαη αληίζηνηρα νη κέζνη δείθηεο νιηθήο θαη κεξηθήο απαηηεηηθφηεηαο
(γηα ην i θξηηήξην).
Γηαγξάκκαηα Γξάζεο θαη Βειηίσζεο
Δπηπξφζζεηα, ζπλδπάδνληαο ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο κε ηνπο κέζνπο
δείθηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο κηαο ζεηξάο δηαγξακκάησλ
δξάζεο (action diagrams) ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα είλαη ηα δπλαηά
θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, θαζψο θαη ην πνπ πξέπεη λα
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ζηξαθνχλ νη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο. Σα δηαγξάκκαηα δξάζεο κπνξνχλ λα
ππνδείμνπλ πνηεο δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο πξέπεη λα βειηησζνχλ, αιιά δελ είλαη ζε
ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ βειηίσζεο. Γηα
ην ιφγν απηφ ππνινγίδνληαη θαη ηα Γηαγξάκκαηα Βειηίσζεο, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ
ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επηηεπρζεί ε πξνζδνθψκελε
βειηίσζε (Γξεγνξνχδεο θαη ίζθνο, 2000; Grigoroudis and Siskos, 2002).
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Παξάξηεκα Ζ. Αλαιπηηθά κνληέια
απνθάζεσλ. Οη κέζνδνη UTA θαη
UTASTAR
Γεληθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην
Σα κνληέια ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο βαζίδνληαη ζηηο
αξρέο ηεο γξακκηθφηεηαο θαη ηεο αηηηφηεηαο, δειαδή ζηε ινγηθή φηη ε απφθαζε
θαζνξίδεηαη απφ ηα θξηηήξηα (ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε-aggregation approach). Ζ
αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε (aggregation-disaggregation approach), δέρεηαη φηη
ε απφθαζε θαη ηα θξηηήξηα επηδέρνληαη πξννδεπηηθή επεμεξγαζία αιιεινδνκνχκελα
κέζα ζην ρξφλν, φπσο απηφ θαίλεηαη ζην ζρήκα Ζ.1 (Jacquet-Lagrèze and Siskos,
1982).
Παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε πξνβιεκάησλ απφθαζεο

Αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε πξνβιεκάησλ απφθαζεο
ζχλζεζε

Κξηηήξηα

ζχλζεζε

Απφθαζε

Κξηηήξηα

Απφθαζε

αλάιπζε

ρήκα Ζ.1 Παξαδνζηαθή θαη αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε πξνβιεκάησλ
απφθαζεο (Πεγή: ίζθνο, 2008)
Ζ αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή ή απιά αλαιπηηθή πξνζέγγηζε (disaggregation
approach) εζηηάδεηαη ζηε ζπζρέηηζε ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ απφθαζεο θαη ηνπ
κνληέινπ απφθαζεο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκβαηφηεηα
κνληέινπ-απνθαζίδνληνο. Γειαδή, ζηηο κεζφδνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο,
εθηηκψληαη ή ζπκπεξαίλνληαη νη παξάκεηξνη εθείλεο ελφο κνληέινπ απφθαζεο νη
νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ βέιηηζηε αλαζχζηαζε κηαο απφθαζεο. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη
γηα ην γλσζηφ ζηνπο ζηαηηζηηθνιφγνπο παξάδεηγκα ηεο επαγσγήο-inference paradigm
(ίζθνο, 2008).
Γηα ηε δηαηχπσζε ηεο νιηθήο πξνηίκεζεο ελφο απνθαζίδνληνο, νη Jacquet-Lagrèze
and Siskos (1982) ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ελφο ζπλφινπ δξάζεσλ
αλαθνξάο AR (reference actions), ην νπνίν κπνξεί λα είλαη:


έλα ζχλνιν πξνγελέζηεξσλ δξάζεσλ (AR: past actions)
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έλα ππνζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ δξάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο, ηδηαίηεξα φηαλ
ην ζχλνιν Α είλαη αξθεηά κεγάιν A R  A 



έλα ζχλνιν εηθνληθψλ δξάζεσλ (fictitious actions), ην νπνίν κπνξεί λα
αμηνινγεζεί κε επθνιία απφ ηνλ απνθαζίδνληα, ψζηε απηφο λα εθθξάζεη ηηο
νιηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο (AR: fictitious actions).

ε θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, δεηείηαη απφ ηνλ απνθαζίδνληα λα
εμσηεξηθεχζεη ή/θαη επηβεβαηψζεη ηηο νιηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ ζην ζχλνιν αλαθνξάο
AR, ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηηο επηδφζεηο ησλ δξάζεσλ αλαθνξάο ζε φια ηα θξηηήξηα.
Ζ κέζνδνο UTA
Ζ κέζνδνο UTA (UTilités Additives) πξνηάζεθε απφ ηνπο Jacquet-Lagrèze and
Siskos ην 1982. ηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη ε εθηίκεζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ
πξνζζεηηθψλ ζπλαξηήζεσλ αμίαο απφ κία πξνδηάηαμε ελφο ζπλφινπ αλαθνξάο A R,
ηελ νπνία έρεη δηαηππψζεη ν απνθαζίδσλ. Ζ κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί εηδηθέο ηερληθέο
γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ αμίαο, έηζη ψζηε ε
θαηάηαμε πνπ απνθηάηαη κέζσ απηψλ λα είλαη φζν πην ζπκβαηή γίλεηαη κε ηελ αξρηθή
πξνδηάηαμε (ή αξρηθή πξνηηκεζηαθή πξνδηάηαμε) πνπ έρεη δηαηππψζεη ν απνθαζίδσλ.
Σν κνληέιν ζχλζεζεο ησλ θξηηεξίσλ (κνληέιν απφθαζεο) ζηε κέζνδν UTA είλαη κία
πξνζζεηηθή ζπλάξηεζε αμίαο (additive value function) ηεο αθφινπζεο κνξθήο:
(Ζ.1΄)

n

u ( g )   ui ( g i )
i 1

ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαλνληθνπνίεζεο:

n
*
 u i ( g i )  1,
 i 1
u ( g )  0  i  1,2,..., n
 i i*

(H.2' )

φπνπ ui, i=1,2,…,n είλαη αχμνπζεο ζπλαξηήζεηο ησλ gi, νη νπνίεο ζπλήζσο
αλαθέξνληαη σο πεξηζψξηεο ή κεξηθέο ζπλαξηήζεηο αμίαο (marginal value functions).
Ζ χπαξμε ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ πξνυπνζέηεη ηελ πξνηηκεζηαθή αλεμαξηεζία ησλ
θξηηεξίσλ (preferential independence) γηα ηνλ απνθαζίδνληα. Ζ ηδηφηεηα ηεο
ζπλέπεηαο ή κνλνηνλίαο ζα πξέπεη λα ηζρχεη, ηφζν γηα ηηο πεξηζψξηεο φζν θαη γηα ηελ
νιηθή ζπλάξηεζε αμίαο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη
αθφινπζεο ηδηφηεηεο:
u[ g (a )]  u[ g (b)]  a  b (γηα ηελ πεξίπησζε πξνηίκεζεο)
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(Ζ.3΄)
u[ g (a )]  u[ g (b)]  a ~ b (γηα ηελ πεξίπησζε αδηαθνξίαο)

Υξεζηκνπνηψληαο ην πξνζζεηηθφ κνληέιν (Ζ.1΄) – (Ζ.2΄) θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
ζρέζεηο πξνηίκεζεο (Ζ.3΄), ε αμία θάζε ελαιιαθηηθήο a ∊ AR κπνξεί λα γξαθεί σο
εμήο:
n

u '[ g (a )]   u i [ g i (a )]   (a )  a  AR

(Ζ.4΄)

i 1

φπνπ  (a ) είλαη ην ελδερφκελν ζθάικα (κνλαδηθφ ζθάικα ζηε UTA ζε αληηδηαζηνιή
κε ηε UTASTAR πνπ εηζάγεη δχν ζθάικαηα) ζε ζρέζε κε ην u'[ g (a)] .
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αληίζηνηρσλ πεξηζψξησλ (κεξηθψλ) ζπλαξηήζεσλ αμίαο ζε κηα
γξακκηθή θαηά ηκήκαηα κνξθή, νη Jacquet-Lagrèze and Siskos πξνηείλνπλ ηε ρξήζε
ηεο γξακκηθήο παξεκβνιήο. Έηζη, γηα θάζε θξηηήξην, ην δηάζηεκα [ g i* , g i* ] ρσξίδεηαη
ζε (αi – 1) ίζα δηαζηήκαηα θαη ηα ηειηθά ζεκεία g ij δίλνληαη απφ ηε ζρέζε:

g i j  g i* 

j 1 *
( g i  g i* )  j  1,2,..., ai
i 1

(H.5΄)

Ζ πεξηζψξηα (κεξηθή) αμία κηαο ελαιιαθηηθήο a ππνινγίδεηαη κε ρξήζε γξακκηθήο
παξεκβνιήο, σο εμήο:

u i [ g i (a )]  ui ( g ij ) 

g i (a )  g i j
[ui ( g ij 1 )  ui ( g ij )]  g i (a )  [ g ij , g ij 1 ]
j 1
j
g  gi

(Ζ.6΄)

Ζ κέζνδνο UTASTAR
Ζ κέζνδνο UTASTAR πξνηάζεθε απφ ηνπο Siskos and Yannacopoulos (1985) θαη
απνηειεί κηα βειηησκέλε έθδνζε ηεο πξσηφηππεο κεζφδνπ UTA. ηελ αξρηθή έθδνζε
ηεο κεζφδνπ UTA (Jacquet-Lagrèze and Siskos, 1982), γηα θάζε δξάζε a  AR
νξίδεηαη έλα κνλαδηθφ ζθάικα ζ(a) ελψ ζηελ βειηησκέλε έθδνζε ηεο κεζφδνπ
νξίδνληαη δχν ζθάικαηα πνπ νδεγνχλ ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα.
Δηδηθφηεξα, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηζψξησλ (κεξηθψλ) ζπλαξηήζεσλ αμίαο, νη
θιίκαθεο κέηξεζεο θάζε θξηηεξίνπ δηαθξηηνπνηνχληαη ζε έλα ζχλνιν ζεκείσλ σο
εμήο:



Gi  g i*  g i1 , g i2 ,..., g il ,..., g iai  g i*



Δπίζεο, ην ζχλνιν αλαθνξάο AR  a 1 , a 2 ,..., a k  «αλαθαηαηάζζεηαη» κε ηέηνην
ηξφπν, ψζηε νη δξάζεηο λα είλαη δηαηεηαγκέλεο ζε κηα ζεηξά πξνηίκεζεο, δειαδή ε a1
απνηειεί ηελ θεθαιή θαη ε ak ηελ νπξά ηεο θαηάηαμεο. Γεδνκέλνπ φηη ε
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ζπγθεθξηκέλε θαηάηαμε έρεη ηε κνξθή κηαο πξνδηάηαμεο R, γηα θάζε δεχγνο
δηαδνρηθψλ δξάζεσλ (a j , a j 1 ) ηζρχεη, είηε a j  a j 1 (πξνηίκεζε) είηε a j ~ a j 1
(αδηαθνξία).
ηε κέζνδν UTASTAR, νη Siskos and Yannacopoulos εηζάγνπλ κηα δηπιή ζεηηθή
ζπλάξηεζε ζθάικαηνο θαη έηζη ν ηχπνο (H.4΄) γίλεηαη:
n

u '[ g (a )]   u i [ g i (a )]    (a )    (a ) a  AR

(H.7΄)

i 1



φπνπ  θαη  είλαη ηα ζθάικαηα ππνεθηίκεζεο θαη ππεξεθηίκεζεο, αληίζηνηρα.

Δπηπξφζζεηα, κηα άιιε ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο
κνλνηνλίαο ησλ θξηηεξίσλ, νη νπνίνη κνληεινπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα ησλ αθφινπζσλ
κεηαζρεκαηηζκψλ ησλ κεηαβιεηψλ:
wij  ui ( g ij 1 )  ui ( g ij )  0  i  1,2,...n  j  1,2,... i  1

Καη‟

απηφ

ζπλζήθεο
κνλνηνλίαο
ηνπ
ηχπνπ
ui ( g i )  ui ( g i )  si j  1,2...,ai  1, i  1,2,...,n κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ
πεξηνξηζκνχο κε αξλεηηθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ wij.
j 1

ηνλ

ηξφπν,

(Ζ.8΄)

νη

j

Ζ κέζνδνο UTASTAR, φπσο θαη ε UTA, ρξεζηκνπνηεί εηδηθέο ηερληθέο γξακκηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ αμίαο, έηζη ψζηε ε θαηάηαμε
πνπ απνθηάηαη κέζσ απηψλ λα είλαη φζν πην ζπκβαηή γίλεηαη κε ηελ αξρηθή
πξνδηάηαμε πνπ έρεη δηαηππψζεη ν απνθαζίδσλ. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζεί είλαη ηα
παξαθάησ:
Βήκα 1. Ζ νιηθή αμία ησλ δξάζεσλ ηνπ ζπλφινπ αλαθνξάο u[ g (a k )], k  1,2,..., m
εθθξάδεηαη αξρηθά σο ζπλάξηεζε ησλ πεξηζψξησλ (κεξηθψλ) αμηψλ ui ( g i ) θαη ζηε
ζπλέρεηα ησλ κεηαβιεηψλ wij, :
u i (g 1i )  0  i  1,2,...n

j1

j
u
(
g
)

w ij  i  1,2,...n  j  2,3,... i  1

 i i
i 1


(Ζ.9΄)

Βήκα 2. Δηζάγνληαη δχν ζπλαξηήζεηο ζθάικαηνο   θαη   ζην AR, γξάθνληαο γηα
θάζε δεχγνο δηαδνρηθψλ δξάζεσλ ζηελ πξνδηάηαμε ηηο αλαιπηηθέο εθθξάζεηο:

(a k , a k 1 )  u[ g (a k )]    (a k )    (a k )  u[ g (a k 1 )]    (a k 1 )    (a k 1 )
Βήκα 3. Δπίιπζε ηνπ αθφινπζνπ γ.π.

 
m

Minimize z 





( ak )   ( ak )

k 1
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ππφ ην ζχλνιν ησλ πεξηνξηζκψλ
(a k , a k 1 )  
Γ(a k , a k 1 )  0
n ai 1

 w

ij

a k  a k 1 
  k
εάλ a k ~ a k 1 

εάλ

(Ζ.10΄)

1

i 1 j 1

wij  0,   ( a k )  0,  - ( a k )  0 i , j θαη k

Βήκα 4.

Διέγρεηαη ε χπαξμε πνιιαπιψλ βέιηηζησλ ή εκηβέιηηζησλ ιχζεσλ ζην γ.π. (Ζ.10΄)
ππνινγίδνληαο ην βαξχθεληξν ησλ πξνζζεηηθψλ ζπλαξηήζεσλ αμίαο πνπ
κεγηζηνπνηνχλ ηηο αθφινπζεο αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο:
ai 1

u i ( g i* )   wij

i  1,2,..., n

j 1

ζην ππεξπνιχεδξν ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ γ.π. (Ζ.10΄) πνπ πεξηνξίδεηαη απφ ηνλ
επφκελν λέν πεξηνξηζκφ:

 
m

k 1





(a k )    (a k )  z * 

φπνπ z* ε βέιηηζηε ιχζε ηνπ γ.π. ζην Βήκα 3 θαη ε έλαο πνιχ κηθξφο ζεηηθφο αξηζκφο
ή κεδέλ.
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ηαηηζηηθνί έιεγρνη επίδνζεο εηψλ 2009-2011 θαη δεδνκέλα βαζκνινγίαο

Παξάξηεκα Θ. ηαηηζηηθνί έιεγρνη
επίδνζεο εηψλ 2009-2011 θαη
δεδνκέλα βαζκνινγίαο
Group Statistics 2009
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Βαζκνινγία

Πηινηηθφ Σκήκα

26

6.4038

1.21671

.23862

Ηνπλίνπ 2009

Με Πηινηηθφ Σκήκα

52

5.6923

1.69241

.23470

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the

F
vathmos_prof_iounio

Equal variances

s_2009

assumed

Sig.

3,442

t

,067

Equal variances not

df

Difference

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

Lower

Upper

1,909

76

,060

,71154

,37280

-,03096

1,45404

2,126

66,335

,037

,71154

,33469

,04336

1,37971

assumed

Group Statistics 2010
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Βαζκνινγία

Πηινηηθφ Σκήκα

45

6.4444

1.53823

.22931

Ηνπλίνπ 2010

Με Πηινηηθφ

30

5.4167

1.86660

.34079

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the

F
vatmos_prof_iouniou

Equal variances

_2010

assumed
Equal variances not

1,333

Sig.
,252

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

Difference
Lower

Upper

2,601

73

,011

1,02778

,39513

,24028

1,81527

2,502

53,919

,015

1,02778

,41076

,20423

1,85132

assumed
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Group Statistics 2011

Βαζκνινγία Ηνπλίνπ

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Πηινηηθφ Σκήκα

42

6.6905

1.50589

.23236

Με Πηινηηθφ

39

5.1795

1.86197

.29815

2011

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the

F
vath_prof_Iounio

Equal variances assumed

u_2011

Equal variances not

.756

Sig.
.387

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

Difference
Lower

Upper

4.029

79

.000

1.51099

.37505

.76446

2.25751

3.997

73.163

.000

1.51099

.37801

.75765

2.26433

assumed

Δπίδνζε έηνπο 2009
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Φνηηεηέο Πηινηηθνχ Σκήκαηνο 2009
Ολνκαηεπψλπκν
Βαζκφο
Αγγ. Ν.
6
Αθξ. Ν.
6
Βαζ. Γ.
4
Γην. Γ.
6
Γαβ. Γ.
6
Και. Υ.
8
Και. Α.
8
Καλ. Μ.
6.5
Καπ. Β.
7
Καη. Γ.
6.5
Κνπ. .
6
Λεη. Γ.
4.5
Λνπ. Κ.
6
Μαι. Π.
8
Μακ. Γ.
6
Μνξ. Α.
7
Μπε. Γ.
7
Μπν. Δ.
4
Μσξ. Θ.
4.5
Ξαγ. Γ.
8
Παπ. Δ.
6.5
Παζ. Κ.
8
ακ. .
8
ηα. Θ.
ΓΠ*
ηα. Δ.
7
Σδα. Α.
6
Σηκ. Π.
6

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Φνηηεηέο Με Πηινηηθνχ Σκήκαηνο 2009
Ολνκαηεπψλπκν
Βαζκφο
Βαξ. Κ.
5
Βει. Σ.
6
Βνι. Ν.
4.5
Γεσ. Α.
5
Γξε. Ξ.
ΓΠ*
Γηα. Κ.
6
Γηα. Μ.
4.5
Γθν. Π.
5
Γει. Δ.
6
Γξα. Μ.
9
Δπζ. Γ.
6
Ενπ. Α.
6
Ηνξ. Γ.
7.5
Και. Μ.
5.5
Καξ. Γ.
5
Καξ. Α.
5
Καη. Μ.
6
Κεθ. Β.
4.5
Κνβ. Μ.
4.5
Κνβ. Θ.
9
Κνθ. Υ.
ΓΠ*
Κνξ. Υ.
4.5
Κνπ. Δ.
8.5
Κνπ. Γ.
2
Κνπ. Η.
7.5
Κνπ. .
7
Κπξ. Α.
2
Μακ. Α.
4.5
Μαλ. .
ΓΠ*
Μαπ. Α.
ΓΠ*
Μηρ. Γ.
4.5
Μπα. Μ.
8
Μπη. Φ.
7
Μπν. Α.
4.5
Μπν. .
4.5
Νην. Δ.
2
Παλ. Γ.
7.5
Παπ. Κ.
7.5
Παπ. Γ.
5
Παπ. Α.
5
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Μέζε βαζκνινγία
Σππηθή απφθιηζε
Γηάκεζνο

41
Παπ. Η.
42
Παπ. Α.
43
Πιη. Λ.
44
Ρνπ. Γ.
45
αι. .
46
θι. Φ.
47
νπ. Π.
48
ηα. Ν.
49
Σζα. Κ.
50
Σζα. Κ.
51
Σζη. Μ.
52
Σζν. Γ.
53
Φηι. Ν.
54
Υαη. Κ.
55
Υει. Δ.
56
Υεη. Κ.
57
Φπρ. Ζ.
ΓΠ*: δελ πξνζήιζε ζηελ εμέηαζε Ηνπλίνπ
6.4
Μέζε βαζκνινγία
1.2
Σππηθή απφθιηζε
6.3
Γηάκεζνο

2
7
5
7.5
7.5
7
6
7
8
5
7
ΓΠ*
5
4.5
5.5
4.5
6
5.7
1.7
5.5

Δπίδνζε έηνπο 2010
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Φνηηεηέο Πηινηηθνχ Σκήκαηνο 2010
Ολνκαηεπψλπκν
Βαζκφο
Αγα. Θ.
7.5
Αγγ. Γ.
6
Αιπ. Μ.
5.5
Αλα. Θ.
3.5
Αλδ. Μ.
3.5
Αξι. Γ.
3.5
Γαη. Ζ.
7.5
Γηα. Γ.
8
Γεκ. Π.
8
Εαδ. Θ.
6.5
Εσγ. Γ.
7.5
Καθ. Γ.
7.5
Καλ. Ν.
8
Καξ. Κ.
3.5
Καξ. Ν.
7.5
Καξ. Μ.
8.5
Καζ. Γ.
5.5
Κσζ. Ξ.
6.5
Λακ. .
5.5
Λελ. Κ.
7.5
Μαθ. Π.
7.5
Μαθ. Υ.
6.5
Μαξ. Γ.
5.5
Μαξ. Θ.
8.5
Μαξ. Α.
5.5
Μαξ. Β.
8
Μαζ. Η.
6
Μελ. Π.
4
Μεη. Κ.
7.5
Μπα. Π.
7.5
Μπι. Γ.
8
Παλ. Α.
5.5
Πνι. Μ.
8.5
Ρεγ. Π.
8
Ρνθ. Α.
5
Ρνζ. Μ.
8.5
αξ. Γ.
6
θν. Α.
5.5
νπ. Ν.
6
ηξ. Κ.
5.5
Σδα. Μ.
3.5
Σξη. Κ.
ΓΠ*
Σζα. Ν.
7.5
Σζν. Λ.
6

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Φνηηεηέο Με Πηινηηθνχ Σκήκαηνο 2010
Ολνκαηεπψλπκν
Βαζκφο
Αιη. Μ.
8.5
Απα. Υ.
5
Βια. Μ.
3.5
Γηα. Δ.
7.5
Ηεξ. .
5.5
Και. Γ.
5.5
Και. Α.
3.5
Καξ. Υ.
7.5
Καξ. Γ.
3.5
Καη. Θ.
5.5
Κεξ. Κ.
3.5
Κνι. Ρ.
5.5
Κνη. .
7.5
Κνπ. Υ.
5
Κσλ. Δ.
3.5
Λην. Μ.
5.5
Μαη. Π.
8.5
Παπ. Π.
5
Ραι. Γ.
3.5
αθ. .
8.5
πε. Β.
8.5
Σνθ. Υ.
7.5
Σζα. Α.
5
Σζν. Γ.
3.5
Φαλ. Α.
3.5
Φξα. Γ.
5
Υαξ. Κ.
3.5
Υξη. .
7.5
Φπι. Γ.
3.5
Φπι. Ζ.
3.5
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45
46
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Φπη. Λ.
Υαξ. Γ.

Μέζε βαζκνινγία
Σππηθή απφθιηζε
Γηάκεζνο

5.5
7.5
ΓΠ*: δελ πξνζήιζε ζηελ εμέηαζε Ηνπλίνπ
6.4
Μέζε βαζκνινγία
1.5
Σππηθή απφθιηζε
6.5
Γηάκεζνο

5.4
1.9
5

Δπίδνζε έηνπο 2011
Φνηηεηέο Πηινηηθνχ Σκήκαηνο 2011
Φνηηεηέο Με Πηινηηθνχ Σκήκαηνο 2011
Ολνκαηεπψλπκν
Βαζκφο
α/α
Ολνκαηεπψλπκν
Βαζκφο
Βαι. Γ.
6
Αλδ. Β.
3
1
Βια. Μ.
6
Αλη. Γ.
3
2
Γξε. Μ.
8
Βαζ. Γ.
5
3
Γει. Ν.
ΓΠ*
Βξε. Γ.
4
4
Γεκ. Γ.
7
Γηα. Λ.
4
5
Ζιη. Υ.
5
Γηα. .
5
6
Ηεξ. Κ.
8
Διε. Κ.
4
7
Καλ. Γ.
7
Εαπ. Α.
5
8
Καπ. .
6
Θσδ. Θ.
6
9
Καη. Κ.
7
Ησα. .
5
10
Κεξ. Κ.
6
Και. Μ.
6
11
Κνλ. Γ.
7
Καλ. Δ.
4
12
Κνξ. Υ.
10
Καπ. Κ.
5
13
Κνπ. Δ.
5
Κνι. Μ.
4
14
Κνπ. Κ.
5
Κνλ. Γ.
4
15
Λακ. Κ.
6
Κνπ. Π.
6
16
Λαζ. Α.
7
Κξε. Δ.
8
17
Μαλ. Δ.
7
Κπξ. Ν.
6
18
Μαξ. Γ.
4
Κσζ. Γ.
5
19
Μαξ. Ζ.
8
Λνπ. Α.
5
20
Μαξ. Β.
7
Μπη. Γ.
ΓΠ*
21
Μηρ. Ν.
4
Νηα. Δ.
6
22
Μνζ. Ν.
6
Πηη. Κ.
6
23
Μπα. .
7
Πξν. Γ.
5
24
Μπν. Δ.
8
Ρελ. Μ.
6
25
Μπν. Γ.
6
αξ. .
7
26
Μσξ. Μ.
9
γν. Μ.
8
27
Παλ. Θ.
8
εβ. Γ.
3
28
Παπ. Ζ.
10
εξ. Β.
3
29
Παπ. Η.
6
νι. Η.
6
30
Παπ. Β.
6
ρη. Η.
8
31
Πεη. .
4
Σδα. Μ.
5
32
Πνι. Α.
8
Σζε. Γ.
8
33
ηξ. Γ.
6
Σδη. Μ.
9
34
πξ. Μ.
7
Φηι. Β.
9
35
ση. Φ.
7
Φηι. Γ.
3
36
Σαπ. .
6
Υαη. Γ.
5
37
Σδε. Κ.
8
Υαη. Γ.
0
38
Σδε. Δ.
7
Φπι. Γ.
4
39
Σζα. Β.
5
Φπι. Ζ.
4
40
Σζε. Α.
ΓΠ*
Σζσ. Κ.
8
Υξη. Θ.
4
Υξη. Η.
9
ΓΠ*: δελ πξνζήιζε ζηελ εμέηαζε Ηνπλίνπ
Μέζε βαζκνινγία
6.7
Μέζε βαζκνινγία
5.2
Σππηθή απφθιηζε
1.5
Σππηθή απφθιηζε
1.9
Γηάκεζνο
7
Γηάκεζνο
5
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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Παξάξηεκα Η.

Αλαιπηηθά απνηειέζκαηα Wilcoxon test έηνπο 2010 θαη 2011

Παξάξηεκα Η. Αλαιπηηθά απνηειέζκαηα
Wilcoxon test έηνπο 2010 θαη 2011
ΓΡΑΠΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

Έηνο 2010

Έηνο 2011

4

1

Οξγάλσζε θεηκέλνπ

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

(ηέινο-αξρή)

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

25

25

Ίδηεο θαηαηάμεηο

12

14

χλνιν

41

40

-3.924

-4.437

0.000

0.000

3

4

Ε
Asymp.Sig (2-tailed)
Υξήζε βηβιηνγξαθίαο

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

(ηέινο-αξρή)

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

25

23

Ίδηεο θαηαηάμεηο

13

13

χλνιν

41

40

-3.848

-4.105

Asymp. Sig (2-tailed)

0.000

0.000

χλζεζε &

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

4

2

παξνπζίαζε

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

22

24

πιεξνθνξηψλ

Ίδηεο θαηαηάμεηο

15

14

(ηέινο-αξρή)

χλνιν

41

40

-3.646

-4.155

Asymp. Sig. (2-tailed)

0.000

0.000

Αλαδήηεζε

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

5

6

πιεξνθνξηψλ απφ ην

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

15

17

δηαδίθηπν

Ίδηεο θαηαηάμεηο

21

17

(ηέινο-αξρή)

χλνιν

41

40

-2.358

-2.146

Asymp. Sig. (2-tailed)

0.018

0.032

Δπεμεξγαζία

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

4

3

θεηκέλσλ κε Ζ/Τ

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

25

23

(ηέινο-αξρή)

Ίδηεο θαηαηάμεηο

12

14

χλνιν

41

40

-3.689

-3.947

Asymp. Sig. (2-tailed)

0.000

0.000

Οιηθή άπνςε

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

1

3

ηέινπο-Οιηθή άπνςε

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

26

21

αξρήο

Ίδηεο θαηαηάμεηο

14

16

χλνιν

41

40

-4.482

-3.452

Z

Z

Z

Z

Z
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Asymp. Sig. (2-tailed)

0.000

ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
Πξνθνξηθή

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

επηρεηξεκαηνινγία
(ηέινο-αξρή)

0.001

Έηνο 2010

Έηνο 2011
8

4

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

22

22

Ίδηεο θαηαηάμεηο

11

14

χλνιν

41

40

-2.461

-3.570

0.014

0.000

4

8

Ε
Asymp.Sig (2-tailed)
Γηαηχπσζε

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

εξσηήζεσλ

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

19

24

απαληήζεσλ

Ίδηεο θαηαηάμεηο

18

8

(ηέινο-αξρή)

χλνιν

41

40

-2.953

-3.297

Asymp. Sig (2-tailed)

0.003

0.001

πκκεηνρή ζε

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

6

3

ζπδήηεζε

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

16

21

(ηέινο-αξρή)

Ίδηεο θαηαηάμεηο

19

16

χλνιν

41

40

-2.051

-3.748

Asymp. Sig. (2-tailed)

0.040

0.000

Οκηιία ζηελ ηάμε

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

6

7

(ηέινο-αξρή)

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

23

22

Ίδηεο θαηαηάμεηο

12

11

χλνιν

41

40

-3.075

-3.436

Asymp. Sig. (2-tailed)

0.002

0.001

Πξνεηνηκαζία

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

4

3

πξνθνξηθήο

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

23

29

παξνπζίαζεο κε Ζ/Τ

Ίδηεο θαηαηάμεηο

14

8

(ηέινο-αξρή)

χλνιν

41

40

-3.798

-4.322

Asymp. Sig. (2-tailed)

0.000

0.000

Οιηθή άπνςε

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

3

6

ηέινπο-Οιηθή άπνςε

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

17

23

αξρήο

Ίδηεο θαηαηάμεηο

21

11

χλνιν

41

40

-3.162

-3.440

0.002

0.001

Z

Z

Z

Z

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
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ΔΡΓΑΗΑ Δ ΟΜΑΓΑ
Οξγάλσζε &

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

πξνγξακκαηηζκφο

Έηνο 2010

Έηνο 2011
2

7

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

24

21

δξαζηεξ. κε

Ίδηεο θαηαηάμεηο

15

12

ζπλαδέιθνπο

χλνιν

41

40

(ηέινο-αξρή)

Ε

-3.807

-2.789

0.000

0.005

3

4

Asymp.Sig (2-tailed)
πλεξγαζία κε

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

ζπλαδέιθνπο γηα

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

15

25

εθπιήξσζε έξγνπ

Ίδηεο θαηαηάμεηο

23

11

(ηέινο-αξρή)

χλνιν

41

40

-2.457

-3.330

Asymp. Sig (2-tailed)

0.014

0.001

εβαζκφο

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

7

5

δηαθνξεηηθφηεηαο

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

13

20

απφςεσλ κειψλ

Ίδηεο θαηαηάμεηο

21

15

νκάδαο

χλνιν

41

40

(ηέινο-αξρή)

Z

-1.014

-2.517

Asymp. Sig. (2-tailed)

0.311

0.012

πλαηλεηηθή πνιηηηθή

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

2

4

πξνο ράξηλ ηεο

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

21

28

νκαδηθφηεηαο

Ίδηεο θαηαηάμεηο

18

8

(ηέινο-αξρή)

χλνιν

41

40

-3.852

-3.746

Asymp. Sig. (2-tailed)

0.000

.000

Γεκηνπξγηθή θξηηηθή

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

1

4

ζηα κέιε νκάδαο

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

17

24

(ηέινο-αξρή)

Ίδηεο θαηαηάμεηο

23

12

χλνιν

41

40

-3.586

-3.541

Asymp. Sig. (2-tailed)

0.000

0.000

Αλάιεςε εγεηηθνχ

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

4

6

ξφινπ ζηελ νκάδα

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

18

18

(ηέινο-αξρή)

Ίδηεο θαηαηάμεηο

19

16

χλνιν

41

40

-2.696

-1.967

Asymp. Sig. (2-tailed)

0.007

0.049

Δπίιπζε δηαθνξψλ

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

7

7

κεηαμχ κειψλ νκάδαο

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

12

18

Ίδηεο θαηαηάμεηο

22

15

Z

Z

Z

Z
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ΔΡΓΑΗΑ Δ ΟΜΑΓΑ

Έηνο 2010

χλνιν

Έηνο 2011
41

40

-1.272

-2.396

Asymp. Sig. (2-tailed)

0.203

0.017

Οιηθή άπνςε

Αξλεηηθέο θαηαηάμεηο

3

5

ηέινπο-Οιηθή άπνςε

Θεηηθέο θαηαηάμεηο

23

20

αξρήο

Ίδηεο θαηαηάμεηο

15

15

χλνιν

41

40

-3.922

-2.757

0.000

0.006

Z

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
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Παξάξηεκα Κ. Αλαιπηηθά
απνηειέζκαηα πνιπθξηηήξηαο
νκαδνπνίεζεο ζηελ εθαξκνγή εηεξναμηνιφγεζεο
Βάξε θξηηεξίσλ εηεξν-αμηνιφγεζεο α’ πεξίπησζεο εθαξκνγήο (2010)
α/α
st.1
st.2
st.3
st.4
st.5
st.6
st.7
st.8
st.9
st.10
st.11
st.12
st.13
st.14
st.15
st.16
st.17
st.18
st.19
st.20
st.21
st.22
st.23
st.24
st.25
st.26
st.27
st.28
st.29
st.30
st.31
st.32
st.33
st.34
st.35

Ολνκαηεπψλπκν
Αγα. Θ.
Αγγ. Γ.
Αιπ. Μ.
Αλα. Θ.
Αλδ. Μ.
Αλψλπκνο
Αλψλπκνο
Αλψλπκνο
Αλψλπκνο
Αλψλπκνο
Αλψλπκνο
Γηα. Ζ.
Γηα. Γ.
Γηα. Γ.
Γεκ.Π.
Εαδ. Θ.
Εσγ. Γ.
Καξ. Ν.
Καο.Γ.
Κσο. Ξ.
Λακ. Κ.
Λελ. Κ.
Μαθ. Υ.
Μαξ. Β.
Μαξ. Γ.
Μαξ.Α.
Μαξ.Θ.
Μαο. Η.
Μεη. Κ.
Μπι. Γ.
Παλ. Α.
Παπ.Λ.
Πνι. Μ.
αξ. Γ.
ηξ. Κ.

1ν
0.042
0.342
0.018
0.281
0.083
0.022
0.005
0.367
0.478
0.305
0.333
0.003
0.333
0.239
0.007
0.038
0.045
0.028
0.007
0.038
0.020
0.997
0.333
0.383
0.333
0.297
0.478
0.176
0.333
0.020
0.333
0.555
0.043
0.346
0.333

2ν
0.479
0.373
0.019
0.281
0.221
0.499
0.497
0.234
0.478
0.390
0.333
0.050
0.333
0.477
0.497
0.475
0.908
0.943
0.043
0.475
0.035
0.002
0.333
0.308
0.333
0.373
0.479
0.310
0.333
0.468
0.437
0.167
0.478
0.346
0.333
342

3ν
0.479
0.285
0.963
0.437
0.696
0.478
0.497
0.399
0.043
0.305
0.333
0.947
0.333
0.285
0.497
0.487
0.047
0.028
0.950
0.487
0.945
0.002
0.333
0.308
0.333
0.330
0.043
0.515
0.333
0.512
0.230
0.278
0.478
0.308
0.333

Kendall’s η
0.5
0.8
0.7
0.8
0.9
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.8
0.6
0.6
0.6
0.9
0.9
0.6
0.7
0.7
1
0.8
0.7
0.8
0.7
0.5
0.6
0.9
0.9
0.6
1
0.7
0.8
0.5
0.4
0.5

Οκάδα
4*
6*
7*
6*
3*
4*
4*
6*
1*
6*
6*
7*
6*
6*
4*
4*
2*
2*
7*
4*
7*
5*
6*
6*
6*
6*
1*
3*
6*
4*
6*
8*
4*
6*
6*
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st.36 Σδα. Μ.
0.061
st.37 Σζν.Δ.
0.007
st.38 Φπη. Λ.
0.041
M.O. Kendall‟ η
*: ίδηα νκάδα ην 2010 θαη ζην χλνιν

0.061
0.497
0.487

0.878
0.497
0.472

0.4
0.9
0.6
0.71

7*
4*
4*

Βάξε θξηηεξίσλ εηεξν-αμηνιφγεζεο β’ πεξίπησζεο εθαξκνγήο (2011)
Ολνκαηεπψλπκν

α/α

1ν

2ν

3ν

0.477
0.485
0.038
st.1 Αλψλπκνο
0.326
0.486
0.188
st.2 Αλψλπκνο
0.367
0.317
0.317
st.3 Αλψλπκνο
0.367
0.317
0.317
st.4 Βαι. Γ.
0.341
0.317
0.341
st.5 Γξε. Μ.
0.520
0.005
0.475
st.6 Γει. Ν.
0.344
0.353
0.304
st.7 Ζιη. Υ.
0.317
0.367
0.317
st.8 Καη. Κ.
0.283
0.302
0.415
st.9 Κνλ. Γ.
0.333
0.322
0.345
st.10 Κνξ. Υ.
0.367
0.317
0.317
st.11 Κνπ. Δ.
Λακ.
Κ.
0.350
0.300
0.350
st.12
0.217
0.392
0.392
st.13 Μσξ. Μ.
0.367
0.317
0.317
st.14 Παλ. Θ.
0.433
0.383
0.183
st.15 Παπ. Β.
0.317
0.294
0.389
st.16 ηξ. Γ.
0.000
0.274
0.726
st.17 πξ. Μ
0.330
0.330
0.339
st.18 ση. Φ.
0.348
0.326
0.326
st.19 Υξη. Η.
Μ.Ο. Kendall‟ η
*: ίδηα νκάδα ην 2011 θαη ζην χλνιν
**: κεηαθίλεζε απφ νκάδα 2011 ζε άιιε νκάδα ζην χλνιν

Kendall‟s
η
0.9
0.9
1
1
0.9
0.9
1
1
1
0.9
1
1
1
1
1
0.8
1
1
0.7
0.95

Οκάδα
1*
5 –> 1**
6*
6*
6*
8*
6*
6*
7 –> 6**
6*
6*
6*
4 –> 6**
6*
2 –> 1**
7 –> 6**
3*
6*
6*

Αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ηειηθήο νκαδνπνίεζεο (χλνιν)
Απνηειέζκαηα UTASTAR
(Βάξε θξηηεξίσλ γηα θάζε
αμηνινγεηή)

Απνηειέζκαηα
Global k-means
(Αξρηθή & Σειηθή
νκάδα)

Πιήζνο

Έηνο
Γεδνκέλσλ

Αμηνινγεηήο

1

2010

st.9

0.478

0.478

0.043

1

1

2

2010

st.27

0.478

0.479

0.043

1

1

3

2011

st.1

0.477

0.485

0.038

1

1

4

2011

st.2

0.326

0.486

0.188

5

1

5

2011

st.15

0.433

0.383

0.183

2

1

0.44

0.46

0.10

ε

Μέζα βάξε γηα 1 νκάδα
1

2010

st.17

0.028

0.943

0.028

2

2

2

2010

st.18

0.045

0.908

0.047

2

2
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Αμηνινγεηήο

Μέζα βάξε γηα 2ε νκάδα

Απνηειέζκαηα UTASTAR
(Βάξε θξηηεξίσλ γηα θάζε
αμηνινγεηή)

Απνηειέζκαηα
Global k-means
(Αξρηθή & Σειηθή
νκάδα)

0.04

0.93

0.04

1

2010

st.5

0.083

0.221

0.696

3

3

2

2010

st.28

0.176

0.310

0.515

3

3

3

2011

st.17

0.000

0.274

0.726

3

3

0.09

0.27

0.65

ε

Μέζα βάξε γηα 3 νκάδα
1

2010

st.1

0.042

0.479

0.479

4

4

2

2010

st.6

0.022

0.499

0.478

4

4

3

2010

st.7

0.005

0.497

0.497

4

4

4

2010

st.15

0.007

0.497

0.497

4

4

5

2010

st.16

0.038

0.475

0.487

4

4

6

2010

st.20

0.038

0.475

0.487

4

4

7

2010

st.30

0.020

0.468

0.512

4

4

8

2010

st.33

0.043

0.478

0.478

4

4

9

2010

st.37

0.007

0.497

0.497

4

4

10

2010

st.38

0.041

0.487

0.472

4

4

0.03

0.49

0.49

1.00

0.00

0.00

5

5

1.00

0.00

0.00

ε

Μέζα βάξε γηα 4 νκάδα
1

2010

st.22
ε

Μέζα βάξε γηα 5 νκάδα
1

2010

st.2

0.342

0.373

0.285

6

6

2

2010

st.4

0.281

0.281

0.437

6

6

3

2010

st.8

0.367

0.234

0.399

6

6

4

2010

st.10

0.305

0.390

0.305

6

6

5

2010

st.11

0.333

0.333

0.333

6

6

6

2010

st.13

0.333

0.333

0.333

6

6

7

2010

st.14

0.239

0.477

0.285

6

6

8

2010

st.23

0.333

0.333

0.333

6

6

9

2010

st.24

0.383

0.308

0.308

6

6

10

2010

st.25

0.333

0.333

0.333

6

6

11

2010

st.26

0.297

0.373

0.330

6

6

12

2010

st.29

0.333

0.333

0.333

6

6

13

2010

st.31

0.333

0.437

0.230

6

6

14

2010

st.34

0.346

0.346

0.308

6

6

15

2010

st.35

0.333

0.333

0.333

6

6

16

2011

st.3

0.367

0.317

0.317

6

6

17

2011

st.4

0.367

0.317

0.317

6

6

18

2011

st.5

0.341

0.317

0.341

6

6

19

2011

st.7

0.344

0.353

0.304

6

6

20

2011

st.8

0.317

0.367

0.317

6

6

21

2011

st.9

0.283

0.302

0.415

7

6

22

2011

st.10

0.333

0.322

0.345

6

6

23

2011

st.11

0.367

0.317

0.317

6

6
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Απνηειέζκαηα UTASTAR
(Βάξε θξηηεξίσλ γηα θάζε
αμηνινγεηή)

Απνηειέζκαηα
Global k-means
(Αξρηθή & Σειηθή
νκάδα)

Πιήζνο

Έηνο
Γεδνκέλσλ

Αμηνινγεηήο

24

2011

st.12

0.350

0.300

0.350

6

6

25

2011

st.13

0.217

0.392

0.392

4

6

26

2011

st.14

0.367

0.317

0.317

6

6

27

2011

st.16

0.317

0.294

0.389

7

6

28

2011

st.18

0.330

0.330

0.339

6

6

29

2011

st.19

0.348

0.326

0.326

6

6

0.33

0.34

0.33

ε

Μέζα βάξε γηα 6 νκάδα
1

2010

st.3

0.018

0.019

0.963

7

7

2

2010

st.12

0.003

0.050

0.947

7

7

3

2010

st.19

0.007

0.043

0.950

7

7

4

2010

st.21

0.020

0.035

0.945

7

7

5

2010

st.36

0.061

0.061

0.878

7

7

0.02

0.04

0.94

ε

Μέζα βάξε γηα 7 νκάδα
1

2010

st.32

0.555

0.167

0.278

8

8

2

2011

st.6

0.520

0.005

0.475

8

8

0.54

0.09

0.38

ε

Μέζα βάξε γηα 8 νκάδα
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Παξάξηεκα Λ. Αλαιπηηθά
απνηειέζκαηα εθαξκνγήο Αλάιπζεο
πδπγηψλ
Αξρείν ηχπνπ syntax (.sps)
CONJOINT PLAN="C:\ORTHO.sav"
/DATA="C:\DatSenarioLia.sav"
/SCORE=SCORE1 TO SCORE10
/SUBJECT=ID
/PRINT=ALL
/UTILITY="C:\UTILITY_LIA.SAV"
/PLOT=ALL.

Αξρείν ηχπνπ .sav πνπ πεξηιακβάλεη ηελ νξζνγψληα ζρεδίαζε
Written_Ass
ignments
1.0
2.0
1.0
2.0
1.0
2.0
1.0
2.0
1.0
2.0

Oral_Presentati
ons
2.0
2.0
1.0
2.0
1.0
2.0
2.0
1.0
2.0
1.0

Project

Discusion

2.0
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
1.0

1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
2.0

Group_Exercis
es
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

STATUS

CARD

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Αξρείν ηχπνπ .sav πνπ πεξηιακβάλεη ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηελ 7βάζκηα
θιίκαθα (ηκήκα ηνπ αξρείνπ δεδνκέλσλ)
ID

SCORE1

SCORE2

SCORE3

SCORE4

SCORE5

SCORE6

SCORE7

SCORE8

SCORE9

SCORE10

YEAR

1

5

4

4

4

3

3

3

1

2

1

2009

2

5

4

4

3

4

3

2

3

4

3

2009

3

5

4

6

7

5

5

3

6

4

3

2009

4

6

3

2

3

1

2

2

4

2

2

2009

5

5

6

4

3

7

3

3

4

5

4

2009
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6

4

6

4

3

5

2

2

4

4

3

2009

7

6

6

2

3

7

4

5

4

5

4

2009

8

5

5

3

4

6

2

2

3

3

2

2009

9

4

6

3

6

6

2

2

5

4

4

2009

10

3

5

4

4

6

5

4

3

4

4

2009

11

4

6

2

4

7

4

4

2

3

4

2009

12

3

4

5

3

7

4

4

3

3

5

2010

13

6

4

4

4

6

4

3

5

5

4

2010

Απνηειέζκαηα (output file) Αλάιπζεο πδπγηψλ απφ IBM SPSS ver. 19 (αξρηθά
θαη ηειηθά, ηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα αλά άηνκν έρνπλ παξαιεθζεί)
Model Description
Relation to Ranks
N of Levels

or Scores

Written_Assignments

2 Discrete

Oral_Presentations

2 Discrete

Project

2 Discrete

Discusion

2 Discrete

Group_Exercises

2 Discrete

All factors are orthogonal.

Overall Statistics
Utilities
Utility Estimate
Written_Assignments

Every week

.119

.078

-.119

.078

.071

.078

-.071

.078

Yes

.149

.078

No

-.149

.078

Yes

.554

.078

No

-.554

.078

Yes

.375

.078

No

-.375

.078

4.125

.078

Every 2 weeks
Oral_Presentations

Every week
Every 2 weeks

Project

Discusion

Group_Exercises

Std. Error

(Constant)
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Importance Values
Written_Assignments

13.910

Oral_Presentations

11.810

Project

21.479

Discusion

29.553

Group_Exercises

23.248

Averaged Importance Score

Correlations

a

Value

Sig.

Pearson's R

.988

.000

Kendall's tau

1.000

.000

Kendall's tau for Holdouts

1.000

.

a. Correlations between observed and estimated
preferences
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Μάξηηνο

Αξ. Δξση.:

2011
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΤΣΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
………..
ΑΣΤΠΩΝ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΤ ΑΠΟΚΣΩΝΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΦΟΙΣΗΗ

Αγαπεηνί θνηηεηέο ην εξσηεκαηνιόγην έρεη σο ζηόρν λα ζαο δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάζεηε όζν πην εηιηθξηλά γίλεηαη ηελ
άπνςή ζαο γηα ηηο παξαθάησ δεμηόηεηεο πνπ δηαζέηεηε ζήκεξα. Η ζπληνλίζηξηα ηνπ πηινηηθνύ ηκήκαηνο ζην κάζεκα Σ.Υ.Α ζα
θαηαβάιεη πξνζπάζεηα έηζη ώζηε εθηόο ηηο γλώζεηο πνπ ζα απνθνκίζεηε λα βειηηώζεηε σο έλα βαζκό θαη ηηο δεμηόηεηέο ζαο.
Σην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ζα ζπκπιεξώζεηε μαλά ην ίδην εξσηεκαηνιόγην. Ο ζηόρνο είλαη κέζσ ηεο αξρηθήο θαη ηειηθήο απηόαμηνιόγεζεο πνπ ζα δηαηππώζεηε ζην εξσηεκαηνιόγην, λα εθηηκεζεί ε ηπρόλ βειηίσζε πνπ πεηύραηε. Γη‟ απηό παξαθαινύκε
λα είζηε εηιηθξηλείο.
Α. Στοιχεία Φοιτητή
Ιδξπκα
Σκήκα

Μάζεκα (πξνπη./κεηαπη.)

Σίηινο καζήκαηνο
Αγφξη / Κφξίηζη

Π

Μ

Σχπνο καζήκαηνο:
Θεσξεη./Δξγαζη.

Θ

Δ

Αξηζκφο Μεηξψνπ
Α

Κ

Ηιηθία

Έηνο έλαξμεο ζπνπδψλ πξνπη. / κεηαπη.

Β. Αυτό-Αξιολόγηση Γραπτού & Προφορικού λόγου
Δμ
αηξ
εηη
θή
απ
όδ
Πν
νζ
ιύ
ε
θα
ιή
απ
όδ
Κα
ν
ιή
ζε
απ
όδ
νζ
ε
Ιθα
λν
πν
ηεη
ηθή
απ
Υξ
εηά
όδ
νζ
δν
κα
ε
ηβ
ει
ηίσ
ζε

Σςμπληπώζηε ηα παπακάηω ζε ζσέζη με ηην απόδοζη-επάπκειά ζαρ. Να είζηε όζο γίνεηαι πεπιζζόηεπο ανηικειμενικοί ζηην κπίζη ζαρ.

1. Οξγάλσζε θεηκέλνπ γηα γξαπηέο αζθήζεηο/αλαθνξέο/εξγαζίεο
2. Αμηνπνίεζε βηβιηνγξαθίαο ζηηο γξαπηέο αλαθνξέο/εξγαζίεο
3. Δπθνιία ζύλζεζεο & παξνπζίαζεο πιεξνθνξηώλ ζε γξαπηό θείκελν
4. Δπθνιία αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ από ην δηαδίθηπν γηα γξαπηέο εξγαζίεο
5. Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε Η/Τ θαη παξνπζίαζε ηνπο ζε γξαπηό θείκελν
6. Δπθνιία επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηεθκεξίσζεο ηεο άπνςήο κνπ πξνθνξηθά
7. Γπλαηόηεηα δηαηύπσζεο εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ ζηνλ δηδάζθνληα
8. Δπθνιία ζπκκεηνρήο ζε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ζέκα ηνπ καζήκαηνο
9. Δπθνιία πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο ελόο ζέκαηνο (νκηιία) ζηελ ηάμε
10. Δπθνιία πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο ελόο ζέκαηνο (κε ρξήζε Η/Τ) ζηελ ηάμε
πλνιηθή εηθόλα γηα ηνλ γξαπηό κνπ ιόγν

πλνιηθή εηθόλα γηα ηνλ πξνθνξηθό κνπ ιόγν
Σελίδα 1 από 2
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΤΣΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΑΣΤΠΩΝ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΤ ΑΠΟΚΣΩΝΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΦΟΙΣΗΗ
Γ. Αυτό-Αξιολόγηση ικανότητας Εργασίας σε Ομάδα

Δμ
αηξ
εηη
θή
απ
όδ
Πν
νζ
ιύ
ε
θα
ιή
απ
Κα
ό
ιή
δν
ζε
απ
όδ
νζ
Ιθα
ε
λν
πν
ηεη
ηθή
απ
Υξ
όδ
εηά
νζ
δν
ε
κα
ηβ
ει
ηίσ
ζε

Σςμπληπώζηε ηα παπακάηω ζε ζσέζη με ηην απόδοζη-επάπκειά ζαρ. Να είζηε όζο γίνεηαι πεπιζζόηεπο ανηικειμενικοί ζηην κπίζη ζαρ.

1. Οξγάλσζε & πξνγξακκαηηζκόο δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο
2. Δπθνιία ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο γηα ηελ εθπιήξσζε θάπνηνπ έξγνπ
3. εβαζκόο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ησλ απόςεσλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο κνπ
4. Δπθνιία ζπλαηλεηηθήο πνιηηηθήο πξνο ράξηλ ηεο νκαδηθόηεηαο
5. Γπλαηόηεηα δεκηνπξγηθήο θξηηηθήο ζηα κέιε ηεο νκάδαο κνπ
6. Γπλαηόηεηα αλάιεςεο εγεηηθνύ ξόινπ ζηελ νκάδα
7. Γπλαηόηεηα επίιπζεο δηαθνξώλ πνπ αλαθύπηνπλ κεηαμύ ησλ κειώλ νκάδαο

πλνιηθή εηθόλα γηα ηελ ηθαλόηεηά κνπ εξγαζίαο ζε νκάδα

Δ. Τι εκτιμάς ότι σε έχει βοηθήσει στον Γραπτό/Προφορικό λόγο & Εργασία σε Ομάδα
Πποζοσή ! Σςμπληπώζηε ζηο ηέλορ ηος εξαμήνος

Γπαπηόρ Λόγορ

Πποθοπικόρ Λόγορ

Επγαζία ζε Ομάδα

(Όπου 1 : Συμφωνώ Απόλυτα και 5 : Διαφωνώ Απόλυτα)

1. Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2. Αιιν κάζεκα. Ση ? Θεσξεη.__ Δξγαζη.__

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. Η εξγαζηαθή εκπεηξία

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Άιιν. Ση ? _________________________

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. Σίπνηα από ηα παξαπάλσ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Δπραξηζηψ γηα ηε ζπκκεηνρή ζνπ

Δ. Κξαζαδάθε, ζπλεξγάηεο ζην κάζεκα .Τ.Α.

Σελίδα 2 από 2
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1 απφ 1

ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΓΡΑΠΣΟΤ &
ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ
ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΦΟΗΣΖΖ
πκκεηείρεο ζην πηινηηθφ ηκήκα πνπ έγηλε θέηνο γηα 3ε θνξά ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο
ΤΑ. ηφρνο καο ήηαλ κέζσ ησλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ λα
θαηαλνήζεηο ηηο έλλνηεο ησλ πξψησλ θεθαιαίσλ θαη λα βειηηψζεηο ηνλ γξαπηφ & πξνθνξηθφ
ζνπ ιφγν θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλεξγάδεζαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ. ηελ βηβιηνγξαθία
αλαθέξνληαη πνιινί ηξφπνη θαηά ηελ δηάξθεηα θνίηεζεο πνπ βειηηψλνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ
θνηηεηψλ ζηo γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν θαη εληζρχνπλ ηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδα.
Δκείο επηιέμακε λα ζε ξσηήζνκε γηα 5 παξάγνληεο, εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πηινηηθνχ ηκήκαηνο:
1.
2.
3.
4.
5.

Μηθξέο γξαπηέο αηνκηθέο εξγαζίεο
Πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο
Μεγάιεο γξαπηέο νκαδηθέο εξγαζίεο (projects)
Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε (απάληεζε εξσηήζεσλ)
Μηθξέο νκαδηθέο εξγαζίεο/αζθήζεηο πνπ θάλεηο ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο, νη νπνίεο
παξνπζηάδνληαη ακέζσο κεηά ηελ 5-10ιεπηε πξνεηνηκαζία ηνπο

ε παξαθαιψ λα δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ηα παξαθάησ 10 ζελάξηα θαη λα απαληήζεηο κε
εηιηθξίλεηα. Σα ζελάξηα κπνξεί λα θαίλνληαη ίδηα, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη.
Γηάβαζε ηα κε πξνζνρή! Σν ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην πξνηείλσ λα ην αθήζεηο ζηελ
ζπξίδα κνπ, ε νπνία είλαη απέλαληη απφ ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ θηεξίνπ Γ5 ηνπ ΜΠΓ ή λα
ην θέξεηο ζηελ επφκελε-ηειεπηαία ζπλάληεζε.
‟ επραξηζηψ θαη εθηηκψ ηδηαίηεξα ηελ ζπκκεηνρή ζνπ.
Λ. Κξαζαδάθε, ζπλεξγάηεο ζην κάζεκα .Τ.Α.
ΔΝΑΡΗΟ 1
Αο ππνζέζνκε φηη θάζε βδνκάδα πξέπεη λα παξαδψζεηο κηα κηθξή αηνκηθή γξαπηή εξγαζία γηα ην
κάζεκα θαη αλά 2 βδνκάδεο λα πξνεηνηκάζεηο κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε κε ην PowerPoint. Γελ
δίδνληαη νκαδηθέο κεγάιεο εξγαζίεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζηε ηάμε, αθελφο ζπκκεηέρεηο
ελεξγά απαληψληαο ζε εξσηήζεηο πξνο ζπδήηεζε πνπ ζέηεη ε ζπληνλίζηξηα, θαη αθεηέξνπ
πξνεηνηκάδεηο καδί κε ζπλαδέιθνπο ζνπ κηθξέο εξγαζίεο/αζθήζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία
κάζεζεο.
Πφζν πηζηεχεηο φηη νη παξαπάλσ ελέξγεηεο βειηηψλνπλ ηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο
θαη ηελ ηθαλφηεηα ζνπ λα εξγάδεζαη ζε νκάδα ;
1
Κακία βειηίσζε

2

3

4

5

6

7
Μεγάιε βειηίσζε

ΔΝΑΡΗΟ 2
Αο ππνζέζνκε φηη θάζε 2 βδνκάδεο πξέπεη λα παξαδψζεηο ηφζν κηα κηθξή αηνκηθή γξαπηή εξγαζία
φζν θαη κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε πνπ έρεηο εηνηκάζεη ζην PowerPoint. Πξέπεη λα ζπκκεηέρεηο ζε
νκαδηθή κεγάιε εξγαζία. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζηε ηάμε, αθελφο ζπκκεηέρεηο ελεξγά
απαληψληαο ζε εξσηήζεηο πξνο ζπδήηεζε πνπ ζέηεη ε ζπληνλίζηξηα, θαη αθεηέξνπ θάλεηο καδί κε
ζπλαδέιθνπο ζνπ κηθξέο νκαδηθέο εξγαζίεο/αζθήζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο.
Πφζν πηζηεχεηο φηη νη παξαπάλσ ελέξγεηεο βειηηψλνπλ ηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο
θαη ηελ ηθαλφηεηα ζνπ λα εξγάδεζαη ζε νκάδα ;
1
Κακία βειηίσζε

2

3

4
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ΔΝΑΡΗΟ 3

Αο ππνζέζνκε φηη θάζε βδνκάδα πξέπεη λα παξαδψζεηο ηφζν κηα κηθξή αηνκηθή γξαπηή εξγαζία φζν
θαη κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε πνπ έρεηο εηνηκάζεη ζην PowerPoint. Γελ δίδνληαη νκαδηθέο κεγάιεο
εξγαζίεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζηε ηάμε δελ ζνπ δεηείηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ζνπ κέζσ
εξσηήζεσλ απφ ηελ ζπληνλίζηξηα αιιά ζνπ δεηείηαη λα θάλεηο καδί κε ζπλαδέιθνπο ζνπ κηθξέο
νκαδηθέο εξγαζίεο/αζθήζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο.
Πφζν πηζηεχεηο φηη νη παξαπάλσ ελέξγεηεο βειηηψλνπλ ηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο
θαη ηελ ηθαλφηεηα ζνπ λα εξγάδεζαη ζε νκάδα ;
1
Κακία βειηίσζε

2

3

4

5

6

7
Μεγάιε βειηίσζε

ΔΝΑΡΗΟ 4
Αο ππνζέζνκε φηη θάζε 2 βδνκάδεο πξέπεη λα παξαδψζεηο ηφζν κηα κηθξή αηνκηθή γξαπηή εξγαζία
φζν θαη κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε πνπ έρεηο εηνηκάζεη ζην PowerPoint. Γελ δίδνληαη νκαδηθέο
κεγάιεο εξγαζίεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζηε ηάμε δελ ζνπ δεηείηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή
ζνπ κέζσ εξσηήζεσλ απφ ηελ ζπληνλίζηξηα αιιά ζνπ δεηείηαη λα θάλεηο καδί κε ζπλαδέιθνπο ζνπ
κηθξέο νκαδηθέο εξγαζίεο/αζθήζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο.
Πφζν πηζηεχεηο φηη νη παξαπάλσ ελέξγεηεο βειηηψλνπλ ηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο
θαη ηελ ηθαλφηεηα ζνπ λα εξγάδεζαη ζε νκάδα ;
1
Κακία βειηίσζε

2

3

4

5

6

7
Μεγάιε βειηίσζε

ΔΝΑΡΗΟ 5
Αο ππνζέζνκε φηη θάζε βδνκάδα πξέπεη λα παξαδψζεηο ηφζν κηα κηθξή αηνκηθή γξαπηή εξγαζία φζν
θαη κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε πνπ έρεηο εηνηκάζεη ζην PowerPoint. Πξέπεη λα ζπκκεηέρεηο ζε
νκαδηθή κεγάιε εξγαζία. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζηε ηάμε, αθελφο ζπκκεηέρεηο ελεξγά
απαληψληαο ζε εξσηήζεηο πξνο ζπδήηεζε πνπ ζέηεη ε ζπληνλίζηξηα, θαη αθεηέξνπ θάλεηο καδί κε
ζπλαδέιθνπο ζνπ κηθξέο νκαδηθέο εξγαζίεο/αζθήζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο.
Πφζν πηζηεχεηο φηη νη παξαπάλσ ελέξγεηεο βειηηψλνπλ ηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο
θαη ηελ ηθαλφηεηα ζνπ λα εξγάδεζαη ζε νκάδα ;
1
Κακία βειηίσζε

2

3

4

5

6

7
Μεγάιε βειηίσζε

ΔΝΑΡΗΟ 6
Αο ππνζέζνκε φηη θάζε 2 βδνκάδεο πξέπεη λα παξαδψζεηο ηφζν κηα κηθξή αηνκηθή γξαπηή εξγαζία
φζν θαη κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε πνπ έρεηο εηνηκάζεη ζην PowerPoint. Πξέπεη λα ζπκκεηέρεηο ζε
νκαδηθή κεγάιε εξγαζία. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζηε ηάμε δελ ζνπ δεηείηαη ε ελεξγή
ζπκκεηνρή ζνπ κέζσ εξσηήζεσλ απφ ηελ ζπληνλίζηξηα θαζψο επίζεο δελ ζνπ δεηείηαη λα θάλεηο καδί
κε ζπλαδέιθνπο ζνπ κηθξέο νκαδηθέο εξγαζίεο/αζθήζεηο.
Πφζν πηζηεχεηο φηη νη παξαπάλσ ελέξγεηεο βειηηψλνπλ ηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο
θαη ηελ ηθαλφηεηα ζνπ λα εξγάδεζαη ζε νκάδα ;
1
Κακία βειηίσζε

2

3

4

5

6

7
Μεγάιε βειηίσζε

ΔΝΑΡΗΟ 7
Αο ππνζέζνκε φηη θάζε βδνκάδα πξέπεη λα παξαδψζεηο κηα κηθξή αηνκηθή γξαπηή εξγαζία θαη θάζε 2
βδνκάδεο λα εηνηκάζεηο κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε ζην PowerPoint. Πξέπεη λα ζπκκεηέρεηο ζε
νκαδηθή κεγάιε εξγαζία. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζηε ηάμε, δελ ζνπ δεηείηαη ε ελεξγή
ζπκκεηνρή ζνπ κέζσ εξσηήζεσλ απφ ηελ ζπληνλίζηξηα θαζψο επίζεο δελ ζνπ δεηείηαη λα θάλεηο καδί
κε ζπλαδέιθνπο ζνπ κηθξέο νκαδηθέο εξγαζίεο/αζθήζεηο.
Πφζν πηζηεχεηο φηη νη παξαπάλσ ελέξγεηεο βειηηψλνπλ ηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο
θαη ηελ ηθαλφηεηα ζνπ λα εξγάδεζαη ζε νκάδα ;356
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ΔΝΑΡΗΟ 8
Αο ππνζέζνκε φηη θάζε 2 βδνκάδεο πξέπεη λα παξαδψζεηο κηα κηθξή αηνκηθή γξαπηή εξγαζία θαη θάζε
βδνκάδα κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε πνπ έρεηο εηνηκάζεη ζην PowerPoint. Γελ δίδνληαη κεγάιεο
νκαδηθέο εξγαζίεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζηε ηάμε, ζνπ δεηείηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ζνπ
κέζσ εξσηήζεσλ απφ ηελ ζπληνλίζηξηα αιιά δελ ζνπ δεηείηαη λα θάλεηο καδί κε ζπλαδέιθνπο ζνπ
κηθξέο νκαδηθέο εξγαζίεο/αζθήζεηο.
Πφζν πηζηεχεηο φηη νη παξαπάλσ ελέξγεηεο βειηηψλνπλ ηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο
θαη ηελ ηθαλφηεηα ζνπ λα εξγάδεζαη ζε νκάδα ;
1
Κακία βειηίσζε

2

3

4

5

6

7
Μεγάιε βειηίσζε

ΔΝΑΡΗΟ 9
Αο ππνζέζνκε φηη θάζε βδνκάδα πξέπεη λα παξαδψζεηο κηα κηθξή αηνκηθή γξαπηή εξγαζία γηα ην
κάζεκα ελψ αλά 2 βδνκάδεο λα πξνεηνηκάζεηο κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε κε ην PowerPoint. Γελ
δίδνληαη κεγάιεο νκαδηθέο εξγαζίεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζηε ηάμε, ζνπ δεηείηαη ε
ελεξγή ζπκκεηνρή ζνπ κέζσ εξσηήζεσλ απφ ηελ ζπληνλίζηξηα αιιά δελ ζνπ δεηείηαη λα θάλεηο καδί
κε ζπλαδέιθνπο ζνπ κηθξέο νκαδηθέο εξγαζίεο/αζθήζεηο.
Πφζν πηζηεχεηο φηη νη παξαπάλσ ελέξγεηεο βειηηψλνπλ ηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο
θαη ηελ ηθαλφηεηα ζνπ λα εξγάδεζαη ζε νκάδα ;
1
Κακία βειηίσζε

2

3

4

5

6

7
Μεγάιε βειηίσζε

ΔΝΑΡΗΟ 10
Αο ππνζέζνκε φηη θάζε 2 βδνκάδεο πξέπεη λα παξαδψζεηο κηα κηθξή αηνκηθή γξαπηή εξγαζία θαη θάζε
βδνκάδα κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε πνπ έρεηο εηνηκάζεη ζην PowerPoint. Πξέπεη λα ζπκκεηέρεηο ζε
νκαδηθή κεγάιε εξγαζία. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζηε ηάμε, δελ ζνπ δεηείηαη ε ελεξγή
ζπκκεηνρή ζνπ κέζσ εξσηήζεσλ απφ ηελ ζπληνλίζηξηα θαζψο επίζεο δελ ζνπ δεηείηαη λα θάλεηο καδί
κε ζπλαδέιθνπο ζνπ κηθξέο νκαδηθέο εξγαζίεο/αζθήζεηο.
Πφζν πηζηεχεηο φηη νη παξαπάλσ ελέξγεηεο βειηηψλνπλ ηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο
θαη ηελ ηθαλφηεηα ζνπ λα εξγάδεζαη ζε νκάδα ;
1
Κακία βειηίσζε

2

3

4
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Σηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ΣΥΑ ηνπ 6νπ εμακήλνπ ζπκκεηείρεο ζην πηινηηθό ηκήκα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε από 10-3-11 έσο 3-6-11. Σηηο ελλέα δίσξεο ζπλαληήζεηο
επηδηώρζεθε από ηε ζπληνλίζηξηα λα θαηαλνήζεηο ηηο έλλνηεο ησλ πξώησλ θεθαιαίσλ
ηεο ύιεο ηνπ καζήκαηνο θαζώο θαη λα ζπκκεηέρεηο ελεξγά ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Γη‟ απηό πηνζεηήζεθαλ δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο ηερληθέο από ηηο ζπλήζεηο. Θα κε
ελδηέθεξε λα εθθξάζεηο ηελ άπνςή ζνπ, δειαδή πσο εζύ βίσζεο ηελ εκπεηξία απηή.
Παξαθαιώ λα ζπκπιεξώζεηο αλώλπκα ην παξαθάησ εξσηεκαηνιόγην.
Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζπκκεηνρή κνπ ζην πηινηηθφ ηκήκα .Τ.Α. 2011

Ζ ζπκκεηνρή κνπ ζπλέβαιε ζηελ πιήξε
θαηαλφεζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο πνπ
αθνξά ηα θεθάιαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ
Ζ ζπδήηεζε πνπ επεδίσμε ε ζπληνλίζηξηα
ζηελ ηάμε ζπλέβαιε ζηελ αληίιεςε ησλ
πξφηεξσλ εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ κνπ
Σν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ κε βνήζεζε λα
αληηιεθζψ ηα ζέκαηα πνπ ήζειε λα
θαηαλνήζσ ε ζπληνλίζηξηα
Οη δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε
ε ζπληνλίζηξηα ζπλέβαιαλ ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία
Ο ρψξνο πνπ έγηλε ην κάζεκα θαη ε
ππνδνκή ηνπ ζπλέβαιαλ ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία
Ζ πξνεηνηκαζία ηεο ζπληνλίζηξηαο ήηαλ
εκθαλήο
πλνιηθά, ε εκπεηξία απφ ηε ζπκκεηνρή
κνπ θξίλεηαη ζεηηθή

πκθσλψ
Απφιπηα

Μάιινλ
ζπκθσλψ

Οχηε
ζπκθσλψ,
νχηε δηαθσλψ

Μάιινλ
Γηαθσλψ

Γηαθσλψ
Απφιπηα







































































ΥΟΛΗΑ

Καη κεξηθά ζηνηρεία γηα εζέλα

ΦΤΛΟ

αγφξη 

θνξίηζη 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΦΟΗΣΖΖ ……………….
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ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ (αξ. Α)1
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Γηαηππψζηε ηελ άπνςή ζαο ζηα παξαθάησ
Α. Πιεξόηεηα αλάπηπμεο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ

Β. ύληαμε – Οξζνγξαθία

Γ. Οξγάλσζε θεηκέλνπ

Γ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Αξιολογείστε την Α’ επγασία
Πιεξόηεηα ζέκαηνο

ύληαμε-Οξζνγξ.

Άξηζηε (8.5-10)
Πνιχ Καιή (6.5-8.49)
Καιή (5-6.49)
Μέηξηα (3-4)
Καθή (0-1-2)

Άξηζηα (8.5-10)
Πνιχ Καιά (6.5-8.49)
Καιά (5-6.49)
Μέηξηα (3-4)
Καθά (0-1-2)







Οξγάλσζε θεηκέλνπ






Άξηζηε (8.5-10)
Πνιχ Καιή (6.5-8.49)
Καιή (5-6.49)
Μέηξηα (3-4)
Καθή (0-1-2)







ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Άξηζηε (8.5-10)
Πνιχ Καιή (6.5-8.49)
Καιή (5-6.49)
Μέηξηα (3-4)
Καθή (0-1-2)

1







Υξεζηκνπνηείζηε δηαθνξεηηθφ Φχιιν γηα θάζε κηα απφ ηηο 6 εξγαζίεο πνπ δηαλεκήζεθαλ,
ζεκεηψλνληαο ζηελ παξέλζεζε ην γξάκκα πνπ θέξεη
359ε θάζε κία (πρ Α ή Β, θιπ).
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ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ
Διατςπώστε την άποψή σαρ στα παπακάτω
Α. Πιεξόηεηα αλάπηπμεο ζέκαηνο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ

Β. Πνηόηεηα πξνθνξηθνύ ιόγνπ (ρεηξηζκόο γιώζζαο, κεηαδνηηθόηεηα,
‘γλώσσα’ ζώκαηνο)

Γ. Πνηόηεηα παξνπζίαζεο – δνκή/εκθάληζε/ζύληαμε παξνπζίαζεο,
ηήξεζε ρξόλνπ

Γ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Αξιολογείστε κατά την άποψή σαρ τον ομιλητή
Πιεξόηεηα ζέκαηνο
Άξηζηε (8.5-10)
Πνιχ Καιή (6.5-8.49)
Καιή (5-6.49)
Μέηξηα (3-4)
Καθή (0-1-2)

Πξνθνξηθόο ιόγνο






Άξηζηα (8.5-10)
Πνιχ Καιά (6.5-8.49)
Καιά (5-6.49)
Μέηξηα (3-4)
Καθά (0-1-2)

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Άξηζηε (8.5-10)
Πνιχ Καιή (6.5-8.49)
Καιή (5-6.49)
Μέηξηα (3-4)
Καθή (0-1-2)
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Πνηόηεηα παξνπζίαζεο






Άξηζηε (8.5-10)
Πνιχ Καιή (6.5-8.49)
Καιή (5-6.49)
Μέηξηα (3-4)
Καθή (0-1-2)







Βηβιηνγξαθία - Διιεληθή

Βηβιηνγξαθία – Διιεληθή
Αζαλαζνχιε, Α. (2011). Πιαίζην αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Ζ πξνζέγγηζε
ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Πεξηνδηθφ Καηαξηίδεηλ - ΔΚΔΠΗ, η. 30, Ηαλ.Μάξηηνο 2011.
Γξεγνξνχδεο, Β., ίζθνο, Γ. (2000). Πνηόηεηα Υπεξεζηώλ & Μέηξεζε Ιθαλνπνίεζεο
ηνπ Πειάηε. Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ, Αζήλα.
Γαγδηιέιεο Β., Γειεγηάλλε Έ. (2004). Μηα απόπεηξα εθαξκνγήο ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ
Bloom ζηνλ ςεθηαθό εγγξακκαηηζκό, 4ν Διιεληθφ πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή, Οη
Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε, Αζήλα.
Γεκεηξφπνπινο, Δ. (2005). Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε. Η Αμηνιόγεζε ηνπ Μαζεηή.
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