
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, 5, 77-101 
© 2020 Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 

 

Πλαίσιο για την αξιολόγηση της διδασκαλίας με στόχο την 
ανάδειξη και την κατάκτηση της “βαθιάς γνώσης”  

Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση  

European University 

Περίληψη 

Στις μέρες μας, η απόκτηση βαθιάς γνώσης αποτελεί κυρίαρχο στόχο της 
εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους Mehta & Fine (2019), βαθιά γνώση σημαίνει 
εμπέδωση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, βαθιά κατανόηση και, τέλος, 
δημιουργικότητα, δηλαδή ικανότητα δημιουργίας νέας γνώσης. Βασιστήκαμε 
σε αυτό το τρίπυχο και διακρίναμε τρεις κυρίαρχες εκπαιδευτικές και 
διδακτικές τάσεις: την εμπεδωτική μάθηση, την αυθεντική μάθηση και τη 
μάθηση με στόχο την κατανόηση. Στη συνέχεια, δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο 
για την αξιολόγηση της διδασκαλίας που αποσκοπεί στην ανάδειξη και 
επίτευξη της βαθιάς γνώσης. Σε περιβάλλον ασφάλειας και σε συνθήκες 
γνωστικής μαθητείας, προτείνουμε οι εκπαιδευτικοί , με την καθοδήγηση 
μέντορα, να αξιοποιήσουν το πλαίσιο αυτό τόσο για την αυτο-αξιολόγηση όσο 
και για ετερο-αξιολόγησή τους, προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες 
στρατηγικού σχεδιασμού και εφαρμογής διδακτικών και μαθησιακών 
ενεργειών που συμβάλλουν στην κατάκτηση της βαθιάς γνώσης. 
 Λέξεις-κλειδιά: αξιολόγηση διδασκαλίας, βαθιά γνώση, εμπέδωση, 

κατανόηση, δημιουργικότητα 

Abstract 

Deep learning is the overarching goal of education today. According to Mehta & 
Fine (2019), deep and deeper learning means: a) mastery learning of basic 
knowledge and skills, b)  deep understandings, that is deep learners see 
schemas and connections in what they learn because they understand the 
underlying structures of the domain they explore, and c) creativity, that is, the 
ability to create new authentic knowledge from what you know. We relied on 
this threefold paradigm to identify and match the three deep learning 
characteristics with three dominant educational and teaching approaches: a) 
mastery learning, b) authentic learning, and c) teaching for understanding. 
Then, we have created a framework for evaluating teaching that supports and 
promotes deep learning. We suggest that, within the safe environment of 
cognitive apprenticeship and with mentor guidance, teachers should use the 
framework for both self-assessment and external assessment, in order to 
acquire strategic planning and implementation skills that contribute to deep 
learning. 
 Keywords: assessing teaching, deep learning, mastery, understanding, 

creativity 
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Εισαγωγή 

Η εργασία αυτή στηρίζεται σε δύο παραδοχές. Πρώτον, η λειτουργία της 
αξιολόγησης κινητοποιεί τα άτομα που μετέχουν σε αυτήν είτε ως αξιολογητές, 

αλλά κυρίως ως αξιολογούμενοι. Δεύτερον, όταν “ικανότητες” και “πλαίσια” 
περιγράφονται ως συγκεκριμένα ενεργήματα και οντότητες, τότε γίνονται πιο 
κατανοητά και οι αρμόδιοι που καλούνται να τα υλοποιήσουν μπορούν πιο 
συνειδητά να στοχεύσουν και να τα επιτύχουν. Ως “ικανότητες”, στην προκειμένη 
περίπτωση, ορίζονται όλες εκείνες οι συμπεριφορές που συμπυκνώνονται στον όρο 
“βαθιά γνώση”. Η κατάκτηση της βαθιάς γνώσης από την πλευρά του μαθητή 
υποβοηθείται, υποστηρίζεται και καθοδηγείται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος 
διαμεσολαβεί μεταξύ του αντικειμένου μάθησης και του μαθητή και διαμορφώνει 
τα “πλαίσια”, δηλαδή το μαθησιακό περιβάλλον και τις συνθήκες μάθησης, τα οποία 
στην παρούσα εργασία επιμερίζονται σε : παιδαγωγικό και ψυχολογικό 
περιβάλλον, οργάνωση της διδασκαλίας,  διδακτικο- μαθησιακές ενέργειες και 
αξιολόγηση της μάθησης. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας μας αναλύουμε στα τρία συστατικά του μέρη 
τον όρο “βαθιά γνώση”. Υιοθετούμε την ταξινόμηση των Mehta & Fine (2015· 2019) 
που επιμερίζουν τη βαθιά γνώση σε α. εμπέδωση, β. ταυτότητα, γ. δημιουργικότητα, 
ενώ προχωράμε, πέρα από την εννοιολογική αποσαφήνιση, στην αντιστοίχιση των 
τριών αυτών στοιχείων με τις τρεις διακριτές τάσεις στη διδακτική σήμερα, που 
είναι:   

α. Η εκπαίδευση και διδασκαλία για την εμπέδωση και την απόκτηση 
βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αυτό που στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία 
συναντάμε ως competence - based education (CBE). 

β. Η εκπαίδευση και διδασκαλία για τη βαθιά γνώση και την κατανόηση σε 
τέτοιο βαθμό, που να προσδίδει σε κάποιον την ταυτότητα του ειδήμονα. Στην 
αγγλόφωνη βιβλιογραφία συναντάμε τον όρο teaching for understanding (TfU). 

γ. Η εκπαίδευση και διδασκαλία για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας 
στο πλαίσιο της αυθεντικής μάθησης, αυτό που στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία 
συναντάμε ως performance - based education (PBE). 

Οι τρεις αυτές τάσεις στη διδακτική μάς οδήγησαν στη διαμόρφωση ενός 
πλαισίου για την αξιολόγηση της διδασκαλίας. Αυτό παρουσιάζεται στο δεύτερο 
μέρος της εργασίας και περιλαμβάνει κατηγορίες κριτηρίων, κριτήρια βαρύτητας 
και δύο παραδείγματα εφαρμογής της αξιολόγησης σε πραγματικές διδασκαλίες, 
μία στο δημοτικό, στο μάθημα της ΝΕ Γλώσσας και μία στο γυμνάσιο, στο μάθημα 
της Φυσικής.  

Όπως σε κάθε διαμορφωτική αξιολόγηση, έτσι και στο παρόν πλαίσιο 
αξιολόγησης της διδασκαλίας, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καθοδήγηση και 
ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού-διδάσκοντα σε πλαίσιο γνωστικής μαθητείας 
(βλ. Κουλουμπαρίτση, 2002). Χωρίς την ανατροφοδότηση, δηλαδή χωρίς την 
εκπεφρασμένη με σαφήνεια και στοιχειοθετημένη άποψη του παρατηρητή- 
αξιολογητή και χωρίς τις προσωποποιημένες επισημάνσεις του προς τον 
αξιολογούμενο για βελτίωση και ανάπτυξη, έχει μικρή προστιθέμενη αξία η 
αξιολόγηση (βλ. OECD, 2014: 139). Στην παρούσα εργασία εστιάζουμε στη 
διδασκαλία και στην αξιολόγησή της, όχι επειδή πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος 
παράγοντας που επηρεάζει τις γνώσεις που θα αποκτήσουν οι μαθητές και την 
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ευρύτερη συγκρότησή τους, αλλά επειδή θεωρούμε ότι είναι το κυριότερος 
παράγοντας, αφού αυτή είναι και το κύριο έργο του εκπαιδευτικού.  

 

 Η βαθιά γνώση 

Στη γλώσσα του προγραμματισμού, ως “βαθιά γνώση” (deep learning) 
ορίζεται η ικανότητα των έξυπνων συστημάτων-μηχανών να μαθαίνουν από τον 
εαυτό τους αλγοριθμικά. Οι δομές του προγραμματισμού των μηχανών 
προσιδιάζουν στα ανθρώπινα νευρωνικά δίκτυα, ενώ το επιστημονικό πεδίο που 
μελετά την ανάπτυξη αυτών των τεχνητών νευρωνικών διασυνδέσεων ονομάζεται 
τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πρέπει, βεβαίως, να συγχέουμε τον όρο “βαθιά γνώση” που 
συναντάμε στο επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής με το παιδαγωγικό αίτημα 
για διδασκαλία και πλαίσιο διδασκαλίας που αποσκοπεί στην κατάκτηση από τους 
μαθητές της “βαθιάς” ή και της “βαθύτερης γνώσης” (βλ. . Seif, 2018). 

Στον τομέα της παιδαγωγικής, όταν μιλάμε για “βαθιά γνώση” εννοούμε ένα 
σύνολο από γνώσεις και δεξιότητες, όπως είναι  η ενεργός μάθηση, η προσαρμογή 
σε διαφορετικές δραστηριότητες, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης 
αποφάσεων κ.ά (Blythe, 1994; Sief, 2018; Κουλουμπαρίτση, 2003, 2018).   

Πρόσφατα, ο Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Harvard Jal 
Mehta και η διδακτορική του φοιτήτρια Sara Fine δημιούργησαν μια νέα δυναμική 
και προβληματική στον χώρο της εκπαίδευσης, και κυρίως στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, την προβληματική σχετικά με το ποια σχολεία και ποιες διδακτικές 
προσεγγίσεις συμβάλλουν στη “βαθύτερη γνώση” (Mehta & Fine, 2019). Αντλώντας 
από έρευνες των τελευταίων τριάντα ετών σχετικά με τη μάθηση με στόχο την 
εμπέδωση, την κατανόηση και τη γνώση, κατέληξαν ότι, στην εποχή μας, το 
ζητούμενο είναι ένας συνδυασμός και των τριών αυτών στοιχείων, τον οποίον 
ονόμασαν “βαθύτερη γνώση” (deeper learning). Ως “βαθύτερη γνώση” θεωρείται η 
γνώση που εμπεριέχει τρία βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία: α. την εμπέδωση 
(mastery), β. την ταυτότητα (identity)και γ. τη δημιουργικότητα (creativity) (Mehta 
& Fine, 2019) . Τα τρία αυτά στοιχεία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ώστε να αλληλο-
ανατροφοδοτούνται, ενώ ο μαθητής μπορεί συν τω χρόνω και με κατάλληλη 
εκπαίδευση να αναπτύσσει και τα τρία στοιχεία σε ανώτερα επίπεδα ειδημοσύνης.  

Οι Mehta & Fine (2019: 132), όταν αναφέρονται στην “εμπέδωση”, εννοούν 
την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, τα οποία στην αναθεωρημένη ταξινομία 
διδακτικών στόχων του Bloom (Anderson κ.ά. , 2001) ταυτοποιούνται ως “γνώση” 
και “εφαρμογή”. Όταν αναφέρονται στην “ταυτότητα”, εννοούν τη βαθιά γνώση και 
κατανόηση του ίδιου του γνωστικού αντικειμένου, των εννοιολογικών δομών του 
και του εξειδικευμένου τρόπου σκέπτεσθαι και πράττειν σε αυτό, όπως την έχει 
προσδιορίσει ο Schulman (βλ. Κουλουμπαρίτση, 2015) και όπως στην ταξινομία του 
Bloom ταυτοποιείται ως “κατανόηση” “ανάλυση” και “αξιολόγηση”. Τέλος, όταν 
αναφέρονται στη “δημιουργικότητα” εννοούν, όπως και ο Bloom, το να αξιοποιεί 
κάποιος όσα γνωρίζει, για να δημιουργεί κάτι νέο και αυθεντικά δικό του.  

Για να μπορέσει ο μαθητής να καλλιεργήσει και τα τρία στοιχεία της βαθιάς 
γνώσης  (ή βαθύτερης γνώσης, κατά Mehta & Fine, 2019), πρέπει η διδασκαλία να 
διαθέτει εκείνα τα μεθοδολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να 
συμβάλλουν στην καλλιέργειά τους. Οι Mehta & Fine (2019:365) διακρίνουν τύπους 
σχολείων, αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων και, γενικώς, διδακτικά 
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ρεπερτόρια που, κατά την άποψή τους, συμβάλλουν καταλυτικά στην απόκτηση 
της βαθιάς γνώσης.  

Στην πληθώρα διδακτικών προσεγγίσεων και προτάσεων που συναντούν οι 
εκπαιδευτικοί σε επιστημονικές μελέτες, καλό είναι να μπορούν να διακρίνουν τα 
κυρίαρχα χαρακτηριστικά κάθε τάσης και να την χρησιμοποιούν ανάλογα με την 
περίσταση και τους στόχους. Μελετώντας τη βιβλιογραφία καταλήξαμε στο  να 
ταξινομήσουμε τις τάσεις αυτές σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες, κατά την άποψή μας, 
ανταποκρίνονται και υπηρετούν τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της βαθιάς 
γνώσης. Έτσι λοιπόν:  

α. για την εμπέδωση, η κατάλληλη διδακτική προσέγγιση είναι η εμπεδωτική 
μάθηση ή η μάθηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων (competence-based education, 
CBE), 

β. για την ταυτότητα, χρησιμοποιούμε διδακτικές στρατηγικές με στόχο την 
κατανόηση (teaching for understanding, TfU), όπως είναι οι στρατηγικές 
εντοπισμού και ταξινόμησης δεδομένων, ενώ, τέλος, 

γ. για τη δημιουργικότητα, χρησιμοποιούμε τη διδασκαλία και μάθηση με τα 
σχέδια εργασίας (project-based teaching and learning, PBL), που συμβάλλουν στην 
ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή (performance-based education).  

Εμπεδωτική μάθηση: Διδασκαλία με στόχο την εμπέδωση 

Η εμπεδωτική μάθηση είναι το αντιπροσωπευτικό διδακτικό σχήμα της 
εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων (competences). Σύμφωνα με τα κείμενα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην ενωμένη Ευρώπη, 
“ικανότητες ονομάζουμε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις” (βλ. The 
Council of the European Union, 2018).  

Ο Carroll επινόησε την εμπεδωτική μάθηση και υποστήριξε ότι, ανάλογα με 
τις κλίσεις που έχει κάθε άτομο, απαιτείται και ανάλογος χρόνος, για να αποκτήσει 
γνώσεις και δεξιότητες (Joyce & Weil, 1992: 317). Οι οπαδοί της εμπεδωτικής 
μάθησης, με προεξέχοντες τους Bloom και Block προσέθεσαν στη θεωρία του 
Carroll δύο απαραίτητες ενέργειες: την κατάλληλη υποστηρικτική διδασκαλία και 
τη διαμορφωτική αξιολόγηση του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός, αφού μελετήσει τα 
αποτελέσματα της διαμορφωτικής αξιολόγησης, σχεδιάζει την κατάλληλη 
διδακτική διαφοροποιημένη παρέμβαση για να βοηθήσει τον μαθητή να εμπεδώσει 
τις νέες γνώσεις και δεξιότητες (Joyce & Weil, 1992: 318). 

Στην καρδιά της εμπεδωτικής μάθησης (mastery learning) είναι οι 
μαθησιακοί ή διδακτικοί στόχοι στον εκάστοτε γνωστικό τομέα. Όπως γνωρίζουμε, 
ο Bloom προΐστατο της επιτροπής που διαμόρφωσε την Ταξινομία Διδακτικών 
Στόχων, η οποία αποτελεί μέχρι και σήμερα την επικρατέστερη ταξινομία, όσον 
αφορά τον σχεδιασμό γνωστικών στόχων. Το 2001 οι Lori Anderson,  David 
Krathwhol και άλλοι παιδαγωγοί ( Anderson κ.ά., 2001) αναθεώρησαν την 
ταξινομία του Bloom και συνδύασαν στόχους, που ονομάζονται γνωστικές 
διαδικασίες (cognitive processes) με τα είδη γνώσης (knowledge dimension). 
Προκειμένου ο μαθητής να εμπεδώσει τη νέα γνώση πρέπει π.χ. να συνδυαστεί το 
”θυμάμαι “ και το “εφαρμόζω”με κάθε είδος γνώσης: με τη δηλωτική, την 
εννοιολογική, τη διαδικαστική και τη μεταγνωστική γνώση. Μία πρόταση 
συνδυασμού μεταξύ γνωστικών διαδικασιών και είδη γνώσης παρατίθεται από την 
Mary Forehand (2011), στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1 
Είδη Γνώσης και Γνωστικές Διαδικασίες. Μια συνδυαστική πρόταση 

  
Γνωστικές Διαδικασίες 

(Cognitive Processes) 

 
Εϊδη Γνώσης 
(knowledge dimension) 

Θυμάμαι  Κατανοώ Εφαρμόζω Αναλύω Αξιολογώ Δημιουργώ 

       
Δηλωτική: 
Γνώσεις και πληροφορίες 
 

Κατηγοριοποιώ Συνοψίζω Ταξινομώ Σειροθετώ Ιεραρχώ Συνδυάζω 

Εννοιολογική: Γνώσεις 
εννοιών, ορισμών, 
γενικεύσεων  
 

Περιγράφω Ερμηνεύω Πειραματίζομαι Εξηγώ Αξιολογώ Προγραμματίζω 

Διαδικαστική: Γνώσεις 
διαδικασιών 
 

Ταξινομώ σε πίνακα Προβλέπω Υπολογίζω Διακρίνω στοιχεία Συμπεραίνω Συνθέτω 

Μετα-γνώση: Γνώσεις για τις 
γνώσεις μου και για τη σωστή 
αξιοποίησή τους 
 

Κάνω κατάλληλη χρήση Επιτελώ Οικοδομώ Επιτυγχάνω Δρω Πραγματοποιώ 
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Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 1, απόκτηση γνώσεων δεν σημαίνει μόνο 
κατάκτηση μιας ύλης, αλλά συνδυασμός από γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και 
συμπεριφορές, οι οποίες, όπως ήδη αναφέραμε, ονομάζονται “ικανότητες” 
“competencies” (Sturgis & Patrick, 2010: 5) και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο 
της εμπεδωτικής μάθησης. Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση απόκτησης 
ικανοτήτων από τους μαθητές προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός γνωρίζει καλά: 

 το γνωστικό του αντικείμενο, 
 ταξινομίες διδακτικών στόχων (του Bloom είναι μία που ήδη 

αναφέραμε), 
 τις γνωστικές τροχιές (cognitive trajectories), δηλαδή γνωρίζει και 

παρακολουθεί την πορεία της μαθησιακής προόδου κάθε μαθητή σε 
κάθε επίπεδο επίδοσης. 

Για να λειτουργήσει η εμπεδωτική μάθηση πρέπει απαραίτητα (Ellis, 2019· 
Getting Smart, 2019): 

 Οι μαθησιακοί στόχοι ή οι ικανότητες να είναι σαφείς, ρητά 
διατυπωμένες και παρατηρήσιμες. “Οι μαθητές είναι σε θέση να 
κατανοούν....” είναι ένας ασαφής στόχος. “Οι μαθητές εντοπίζουν τις 
κύριες ιδέες του κειμένου ....” είναι ένας σαφής στόχος. 

 Οι ικανότητες πρέπει να μεταφράζονται σε μαθησιακούς στόχους 
μετρήσιμους και οριζόντιας εφαρμογής από μάθημα σε μάθημα, π.χ η 
δεξιότητα “εντοπισμός των δεδομένων σε ένα πρόβλημα” μπορεί να 
εμπίπτει στο μάθημα των Μαθηματικών, αλλά μπορεί να εμπίπτει και 
στο μάθημα της Ιστορίας, αφού ένας μαθητής πρέπει να μπορεί να 
διαχωρίσει, για παράδειγμα, τη διαφορά μεταξύ ενός δεδομένου- 
πραγματικού γεγονότος και μιας αξιολογικής κρίσης. Αλλά και στη 
Γλώσσα και στη Φυσική επιδιώκουμε τον “εντοπισμό δεδομένων”. 
Άρα ο στόχος αυτός που έχει οριζόντια ισχύ, έχει και πρωτεύουσα 
σημασία στην εμπεδωτική διδασκαλία. 

 Η αξιολόγηση των ικανοτήτων πρέπει να είναι περιοδική και να 
επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα μαθησιακά επιτεύγματα.  

 Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης πρέπει να ορίζεται και 
ο διαφοροποιημένος τρόπος παρέμβασης στον μαθητή, που να 
ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες του. 
Διαπιστώνουμε, επομένως, ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία 
αποτελεί διδακτική στρατηγική που εντάσσεται στη διδακτική 
κατηγορία “εμπεδωτική μάθηση”. 

 Κατά την εμπεδωτική μάθηση, κάθε μαθητής πρέπει να έχει 
συνειδητή εμπλοκή και σταδιακά να οδηγείται στη χειραφέτηση και 
την αυτόνομη μαθησιακή διαδικασία. 

 Η αξιολόγηση πρέπει να είναι διαμορφωτική και να αποτελεί θετική 
εμπειρία για τους μαθητές. 

Διδασκαλία με στόχο την κατανόηση 

Στο επίκεντρο της διδασκαλίας για την κατανόηση βρίσκεται το ερώτημα “Τι 
είναι η κατανόηση;”. Όταν ένας μαθητής προσεγγίζει τη νέα ύλη ενός μαθήματος, 
μαθαίνει κάποια νέα στοιχεία, που μπορεί να επαναλάβει. Αυτή είναι η επιφανειακή 
γνώση. Η κατανόηση υπερβαίνει την επιφανειακή γνώση. Είναι η βαθιά γνώση που 
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προκύπτει όταν οι πρώτες επιφανειακές γνώσεις τεθούν σε δοκιμασία, όταν, κατά 
κάποιο τρόπο, συμβαίνει αυτό που ο Piaget ονόμαζε “γνωστική ανισορροπία”. Ας 
φέρουμε ένα παράδειγμα. Όταν ένας μαθητής μαθαίνει τη Νευτώνεια Φυσική 
μπορεί να πει απέξω τους νόμους του Νεύτωνα. Αυτό είναι ανάκληση της 
επιφανειακής γνώσης. Όταν όμως ο μαθητής κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις 
που θέτουν αυτή τη γνώση σε δοκιμασία, τότε θα φανεί εάν έχουν γίνει πραγματικό 
κτήμα του μαθητή οι αρχικές του γνώσεις. Για παράδειγμα, “Μπορείς να 
φανταστείς έναν χιονοπόλεμο στο διάστημα μεταξύ αστροναυτών; Τι θα 
συνέβαινε;” Το ερώτημα αυτό είναι ερώτημα-πρόκληση που προκαλεί τις γνώσεις 
του μαθητή και θέλει να εκμαιεύσει τον βαθμό στον οποίο ο μαθητής έχει εντάξει 
τη νέα γνώση σε ένα δίκτυο συσχετιζόμενων γνώσεων που έχουν νόημα για τον 
μαθητή αυτό, όπως και για έναν ειδήμονα στον εν λόγω επιστημονικό κλάδο (Mehta 
& Fine, 2015:4). Επομένως, στην προωθημένη της εκδοχή, η βαθιά γνώση είναι στην 
ουσία βαθιά κατανόηση που προϋποθέτει ένα “αποθετήριο” γνώσεων, το οποίο 
είναι σε θέση να αξιοποιήσει ένας μαθητής με τον έμπειρο και εύστοχο τρόπο που 
το αξιοποιεί ο ειδήμων στο γνωστικό αντικείμενο. 

Η κατανόηση προϋποθέτει να είμαι σε θέση να μπορώ να εξηγήσω με δικά 
μου λόγια αυτά που κατανοώ, να δώσω δικιά μου ερμηνεία, να παρουσιάσω τη 
νοητική σύλληψή μου μέσα από ένα μοντέλο, να δώσω παραδείγματα, να 
χρησιμοποιήσω κατάλληλες αναλογίες για να εξηγήσω το σκεπτικό μου, τις σκέψεις 
μου και τις αντιλήψεις μου και να προωθήσω ένα θέμα πέρα από τα γνωστά και ήδη 
ειπωμένα (Blythe, 1998: 12-13). Να μπορώ να διακρίνω ομοιότητες και διαφορές, 
να εντοπίζω την ουσία ενός θέματος και να το αναλύω αξιοποιώντας 
προϋπάρχουσες γνώσεις που τις εντάσσω στο θέμα αρμονικά. Να κάνω γενικεύσεις 
και με αυτές να εξηγώ άλλα νέα θέματα και ερωτήματα. Για παράδειγμα, στο θέμα 
του αποικισμού, της μετανάστευσης, της μετακίνησης πληθυσμών εν γένει, μια 
γενίκευση είναι “οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους και μετακινούνται για 
να επιβιώσουν και για να βελτιώσουν το επίπεδο της διαβίωσής τους”.  

Πλήθος ερευνητικών μελετών για την κατανόηση αντλούν τις θεωρητικές 
τους παραδοχές από το τι μπορεί να κάνει ο επαΐων σε έναν συγκεκριμένο τομέα. 
Ένας τέτοιος τομέας, που έχει μελετηθεί εκτενώς, είναι η αναγνωστική κατανόηση, 
με κυρίαρχη διδακτική προσέγγιση την Αμοιβαία Διδασκαλία (βλ. σχετικά 
Κουλουμπαρίτση, 2003 ·2018). 

Γενικώς, μια διδασκαλία που αποσκοπεί όχι μόνο στην αναπαραγωγική / 
επιφανειακή γνώση, αλλά στη βαθιά γνώση και κατανόηση, το επιδιώκει αυτό 
συστηματικά σε όλα τα στάδιά της :εισαγωγή/προσανατολισμός - παρουσίαση 
νέας γνώσης - συνεχείς διαμορφωτικές αλληλεπιδράσεις - ανασκόπηση. 
Παράλληλα, φροντίζει να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον του μαθητή, ενώ επιζητεί 
συνεχώς την ανταπόκρισή του σε όλες τις δεξιότητες που αναφέραμε παραπάνω 
(Fisher & Frey, 2014). Άρα, μία διδασκαλία που επιδιώκει τη βαθιά γνώση και 
κατανόηση, δημιουργεί το ανάλογο ευνοϊκό παιδαγωγικό περιβάλλον. 

Διδασκαλία για την προαγωγή της δημιουργικότητας 

Το τρίτο στοιχείο της βαθιάς γνώσης, η δημιουργικότητα, προϋποθέτει ότι ο 
μαθητής κατέχει τις γνώσεις ενός τομέα σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση 
να παρεμβαίνει σε υπάρχοντα έργα (π.χ. κριτική ανάλυση ενός θεατρικού έργου) ή 
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να δημιουργεί νέα δικά του αυθεντικά έργα στον τομέα αυτόν (π.χ. συγγραφή ενός 
νέου θεατρικού έργου) (Mehta & Fine, 2015: 6).  

Σύμφωνα με τον Guilford (1950), τα δημιουργικά άτομα παρουσιάζουν 
χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν σε αυτό που θα λέγαμε “κουλτούρα  
δημιουργικότητας”. Συνοπτικά, αυτά τα χαρακτηριστικά είναι:  

-Ευαισθησία και διεισδυτικότητα στον εντοπισμό του προβλήματος. 
-Ευχέρεια στην παραγωγή ιδεών. 
-Πρωτοτυπία σε ιδέες και στη νοοτροπία αντιμετώπισης ζητημάτων και 

προβλημάτων. 
-Ευελιξία στην αντιμετώπιση ζητημάτων. 
-Συνθετικές και αναλυτικές ικανότητες, για την κριτική ανάλυση μιας 

οντότητας, ενός θέματος, αλλά και τη σύνθεση σε πρωτότυπα έργα. 
-Πολυπραγμοσύνη, δηλαδή ικανότητα για ενασχόληση με πολλαπλά 

καθήκοντα. 
-Ικανότητες αξιολόγησης. 
Η βιβλιογραφία τεκμηριώνει την καταλυτική συμβολή του περιβάλλοντος 

για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Η Hoff (2014) επισημαίνει οκτώ 
χαρακτηριστικά, ανάμεσα στα οποία: η ευελιξία, το πνεύμα συνεργασίας, ο 
προσανατολισμός στη μάθηση και τη φιλοπερίεργη νοοροπία, η αποδοχή 
πολλαπλών οπτικών και νέων ιδεών, το ρίσκο. Για να αναπτύξουν και να 
καλλιεργήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά οι μαθητές, πρέπει το σχολείο να 
υποστηρίζει την κουλτούρα της δημιουργικότητας, άρα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
επιμορφωθούν στοχευμένα σε ανάλογες διδακτικές στρατηγικές και προσεγγίσεις 
(Zbainos & Beloyianni, 2018).  

Παιδαγωγικές και διδακτικές διαδικασίες που ουσιαστικά συμβάλλουν στην 
καλλιέργεια της δημιουργικότητας είναι  αυτές που αναφέρονται ως “διδασκαλία 
για την αυθεντική μάθηση” ή “μάθηση μέσα από τη ζωή και για τη ζωή”. Η αυθεντική 
μάθηση δίνει έμφαση στη μάθηση με τη μελέτη θεμάτων που αντλούνται από την 
ίδια τη ζωή. Οι μαθητές εκπονούν διαθεματικά σχέδια εργασίας, ενώ συνεργάζονται 
σε ομάδες αναλαμβάνοντας ρόλους και αρμοδιότητες (project-based learning, PBL). 
Η αξιολόγηση των επιτευγμάτων τους γίνεται με ποιοτικά μέσα, όπως είναι ο 
φάκελος εργασιών του μαθητή (portfolio assessment) και οι κλίμακες 
διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics) (βλ. Mehta & Fine, 2015: 11· Κουλουμπαρίτση 
και Ματσαγγούρας, 2004). Το δημιουργικό σχολείο ακολουθεί ένα πρόγραμμα 
διαθεματικό-θεματοκεντρικό και όχι με ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα. Όμως, 
ενώ στη θεωρία αυτό φαίνεται λογικό και θεμιτό, στην πράξη ο χρόνος που 
διατίθεται για δημιουργικές και διαθεματικές εργασίες στο ελληνικό σχολείο είναι 
περιορισμένος, με την εφαρμογή των σχεδίων εργασίας να αυξομειώνεται και στο 
δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ενώ οι προωθημένες γνώσεις διδακτικού 
σχεδιασμού και παραγωγής υλικού, που απαιτούνται εκ μέρους των 
εκπαιδευτικών, προϋποθέτουν συνεχή επιμόρφωση και υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών από ειδήμονες και  συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών στον 
σύλλογο διδασκόντων. 
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Συγκριτική παρουσίαση των διδακτικών προσεγγίσεων που στοχεύουν 
στην εμπέδωση, την κατανόηση και τη δημιουργικότητα 

Όπως ήδη αναφέραμε, τα βασικά χαρακτηριστικά της βαθιάς γνώσης 
υποστηρίζονται από αντίστοιχες παιδαγωγικές τάσεις. Οι τρεις αυτές τάσεις 
παρουσιάζουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Για να τις συγκρίνουμε, 
ακολουθήσαμε την τυπολογία  των Sturgis & Patrick (2010) για την εμπεδωτική 
εκπαίδευση, των Hibbard, P. κ.ά. (1996) για την αυθεντική εκπαίδευση και των 
Blythe κ.ά (1998) για την εκπαίδευση για την κατανόηση. Και στις τρεις 
μονογραφίες εντοπίζονται ανάλογα κριτήρια, τα οποία βρίσκονται στην αριστερή 
στήλη του πίνακα 2. 
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Πίνακας 2 
Σύγκριση εκπαίδευσης για εμπέδωση, δημιουργικότητα, κατανόηση 

 Εμπεδωτική 
Εκπαίδευση (EE) 
Competence-based 
Education (CBE) 

Αυθεντική Εκπαίδευση 
(AE) 
για τη 
Δημιουργικότητα 
Performance-based 
Education (PBE) 

Εκπαίδευση για την  
Κατανόηση (ΕΚΑ) 
 
Teaching for 
Understanding (TfU) 

Αποστολή Απόκτηση βασικών 
γνώσεων, δεξιοτήτων, 
συμπεριφορών. 
Εμπέδωση βασικών 
γνώσεων και 
προαπαιτούμενων. 
Ανταπόκριση στις 
σχολικές απαιτήσεις 
και μαθησιακά 
προϊόντα (outcomes). 

Επίλυση προβλημάτων, 
δημιουργία νέας γνώσης, 
βαθιά κατανόηση. 
Αντοχή στο ρίσκο. 
Ανταπόκριση στην 
ενήλικη και ακαδημαϊκή 
ζωή.  

Εντοπισμός και 
οργάνωση δεδομένων 
Επισήμανση των 
σημαντικών 
Αξιοποίηση εννοιών και 
δομών για επίλυση 
προβλημάτων σε 
επιστημονικό κλάδο 
Γενικεύσεις 
Παραδείγματα, αναλογίες 

Βασική 
ιδιότητα 

Οι σαφώς 
προσδιορισμένοι και 
μετρήσιμοι στόχοι 

Πλαίσια ποιοτικών 
περιγραφών 

Σαφώς προσδιορισμένοι 
στόχοι και ποιοτικές 
περιγραφές 

Γνώση  Σαφώς 
προσδιορισμένη 

Ανοιχτή, μέσα από τη 
ζωή, αυθεντική 

Σαφώς προσδιορισμένη 

Συντονιστής Εκπαιδευτικός (σε 
εφήβους στην 
προσωποποιημένη 
και ο μαθητής) 

Εκπαιδευτικός και 
μαθητές 

Εκπαιδευτικός  

Αξιολόγηση Έλεγχος κατάκτησης 
των στόχων εντός  
καθορισμένων 
χρονικών ορίων 
“Τι ξέρεις;” 

Ανοιχτή, μέσα από τη 
ζωή, αυθεντική, 
συνδυαστικές ερωτήσεις. 
Χρονικά όρια με 
συμφωνία. 
“Τι μπορείς να κάνεις με 
αυτά που ξέρεις;” 

Έλεγχος κατάκτησης των 
στόχων εντός σαφώς 
καθορισμένων ορίων. 
Σε συνθετικές εργασίες 
και ανάπτυξη ιδεών μετά 
από κοινή συμφωνία. 
“Ποια είναι η ουσία; Πού 
καταλήγεις; Φέρε π.χ.” 

Αντιπροσωπ
ευτικές 
διδακτικές 
στρατηγικές 

Εμπεδωτική μάθηση 
Άμεση διδασκαλία 
Διαφοροποιημένη 
διδασκαλία 
Προσωποποιημένη 
διδασκαλία 

Σχέδια εργασίας 
Ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία 
Διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και επίλυσης 
ανοιχτών προβλημάτων 

Αμοιβαία διδασκαλία 
Προ-οργανωτές 
Γραφικές 
αναπαραστάσεις 
Εννοιοκεντρική 
διδασκαλία 

 
Η δημιουργικότητα μπήκε στη μεσαία στήλη του πίνακα, ανάμεσα στην 

εμπέδωση και την κατανόηση, επειδή στοιχεία της μπορεί να αξιοποιηθούν 
εκατέρωθεν και στην CBE, αλλά και στην TfU. Συνήθως στην τάξη, ένας 
εκπαιδευτικός δεν αξιοποιεί αυτοτελώς μία εκπαιδευτική προσέγγιση, εκτός και 
εάν το μάθημα προσφέρεται αμιγώς για εμπέδωση ή για δημιουργικότητα με 
σχέδια εργασίας. Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στις τρεις τάσεις εντοπίζεται στην 
αποστολή (στόχος) και στην αξιολόγηση της μάθησης. Εκεί φαίνεται ξεκάθαρα σε 
ποιές νοητικές διεργασίες δίνει έμφαση η κάθε παιδαγωγική τάση. Και επειδή και 
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τα τρία διαφορετικά είδη των νοητικών αυτών διεργασιών είναι απαραίτητα για 
την ανάδειξη και τη διασφάλιση της βαθιάς γνώσης, και τα τρία πρέπει να είναι 
παρόντα, κατά περίπτωση, στη διδασκαλία. 

Πλαίσιο για την αξιολόγηση της διδασκαλίας: εστίαση στην ανάδειξη και 
την επίτευξη της βαθιάς γνώσης 

Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή του παρόντος, η διδασκαλία είναι το 
κύριο έργο του εκπαιδευτικού και όταν λέμε διδασκαλία δεν εννοοούμε μόνο τις 
διδακτικές και μαθησιακές ενέργειες, αλλά μια σειρά τεσσάρων παραγόντων που 
συναντάμε και είναι κοινοί στη βιβλιογραφία ( βλ. Κουλουμπαρίτση,  2014 · 2016· 
Κασσωτάκης, 2018· Ματσαγγούρας, 2019). Αυτοί οι τέσσερις παράγοντες είναι: 

Α. Ψυχοπαιδαγωγικό πλαίσιο της διδασκαλίας: Σχέσεις και προσδοκίες 
Β. Οργάνωση της διδασκαλίας 
Γ. Διδασκαλία: Γ Ι Εκπαιδευτικές ενέργειες, Γ ΙΙ Μαθητικές ενέργειες 
Δ. Αξιολόγηση της μάθησης 
Το πλαίσιο παρατίθεται στον πίνακα 3 και περιλαμβάνει 34 ενέργειες, εκ 

των οποίων οι 29 αφορούν εκπαιδευτικές ενέργειες, ενώ οι υπόλοιπες 5 αφορούν 
μαθητικές ενέργειες. Στο παρόν αναλύουμε κυρίως την κατηγορία Γ. Διδασκαλία, 
επειδή αποτελεί το κύριο θέμα της εργασίας μας και επειδή, μέσω της κατηγορίας 
αυτής μάς δίνεται η ευκαιρία να εντάξουμε οργανικά και να σχολιάσουμε ενέργειες 
και από τις άλλες τρεις κατηγορίες κριτηρίων. Για τον πλήρη οδηγό του πλαισίου ο 
αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο Κουλουμπαρίτση (υπό έκδοση). 

Ως μέλος της επιτροπής, που είχε ορίσει ο Υπουργός Παιδείας το 2013, για 
τον σχεδιασμό πλαισίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η γράφουσα είχε 
ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση του ΠΔ 152/13, της ρούμπρικας σε κάθε 
κατηγορία κριτηρίων για την αξιολόγηση της διδασκαλίας και στη συγγραφή του 
αντίστοιχου επιμορφωτικού υλικού για την επιμόρφωση όλων των στελεχών 
εκπαίδευσης. Τότε, χρησιμοποιήσαμε τη ρούμπρικα αξιολόγησης της διδασκαλίας 
πιλοτικά, για να κάνουμε παρατήρηση σε 28 τάξεις δημοτικών και γυμνασίων της 
Αθήνας (βλ. Και Κουλουμπαρίτση, 2016).  
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Πίνακας 3 
Πλαίσιο για την παρατήρηση και την αξιολόγηση της διδασκαλίας 

Α. ΣΧΕΣΕΙΣ – 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

 Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  Γ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

 Γ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΙΙ. ΜΑΘΗΤΕΣ 

 Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

1. Υπάρχει κλίμα 
αλληλοσεβασμού και 
αποδοχής. 

 1. Η τάξη είναι καθαρή, 
τακτική και οργανωμένη. 

 1. Διασυνδέει με το 
προηγούμενο μάθημα με: 
(α) εξέταση (πρφ – 
γραπτή), (β) απλή 
συζήτηση, 
(γ) άλλο 

 12. Αναπαράγουν γνωστά 
και δεδομένα. (α) 
Επαναλαμβάνουν  όσα είπε 
ο εκπαιδευτικός. (β) 

 1. Το περιεχόμενο της 
αξιολόγησης 
εναρμονίζεται με τους 
διδακτικούς 
στόχους.(π.χ. έλεγχος 
κατ ΄ οίκον, τεστ, 
ερωτήσεις...) 

 

2. Ακούει με προσοχή κάθε 
μαθητή, χωρίς να 
διακόπτει. (α) 
Απαντά αναλόγως. (β) 
Ζητεί διευκρινίσεις.(γ)  
Κατά την κρίση του, 
εντάσσει τις ιδέες των Μ 
στη ροή της 
διδασκαλίας.(δ) 

 2. Οι οδηγίες προς τους 
μαθητές είναι σαφείς και 
με παραδείγματα (όπου 
απαιτείται). 

 2. Παρουσιάζει με 
σαφήνεια (α) τους 
στόχους,  
(β) τις διαδικασίες 
μαθήματος. 

 13. Παράγουν δική τους 
γνώση (υποθέσεις, 
κρίσεις,  συμπέρασμα,  
δημιουργικότητα, κτλ).  

 2. Φροντίζει να είναι 
σαφείς οι απαιτήσεις 
και τα κριτήρια 
αξιολόγησης κάθε 
εργασίας, άσκησης, 
δοκιμασίας. 

 

3. Ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή όλων των 
μαθητών.   
 

 3. Οι μαθητές κάθονται με 
τρόπο που να ευνοείται η 
συνεργασία τους. 

 3. Διδάσκει τη νέα ύλη (α) ή 
ξανα-διδάσκει (β): -
μετωπικά /με διάλεξη (γ) 
-με τη συμμετοχή μαθητών 
(δ) 

 14. Εκφράζουν απορίες / 
τεκμηριωμένες απόψεις/ 
ενστάσεις. 

 3. Ενθαρρύνει διαδικασίες 
αυτό-διόρθωσης (α) ή 
ετερο-διόρθωσης (β) σε 
προφορικές ή γραπτές 
εργασίες των μαθητών. 

 

4. Με λεκτικό και μη λεκτικό 
τρόπο εκφράζει υψηλές και 
εντός στόχων προσδοκίες. 

 4. Κινείται ανάμεσα στους 
μαθητές και ελέγχει/ 
καθοδηγεί / εμψυχώνει  
κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. 
 

 4. Καλή γνώση του 
γνωστικού 
αντικειμένου: 
-(α) περιεχόμενο 
-(β) παιδαγωγική 

 15. Είναι απορροφημένοι 
στο μάθημα 

 4. Ανατροφοδοτεί τους 
μαθητές με οδηγίες σε 
επίπεδο (α) διαδικασιών, 
(β) Αυτο-ρύθμισης, (γ) 
παρέχει έτοιμη απάντηση 
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5. Μεταφέρει προσωπικό 
ενθουσιασμό στους μαθητές. 

 5. Το μάθημα είναι 
δομημένο έτσι ώστε η  
ροή της διδασκαλίας και 
η μετάβαση από 
δραστηριότητα σε 
δραστηριότητα να είναι 
ευδιάκριτη και στρωτή.  

 5. Καθοδηγεί τους 
μαθητές, στο πλαίσιο:  
(α)  της εμπέδωσης 
(β)  της κριτικής 
/συνδυαστικής σκέψης 
(γ)  της παραγωγής νέας 
πρωτότυπης γνώσης 

 16. Ανακεφαλαιώνουν 
περιεχόμενο και 
διαδικασίες 

   

6. Δεν κάνει κανενός είδους 
απαξιωτικό σχόλιο. 

 6. Διαχείριση του χρόνου με 
γνώμονα τους στόχους τού 
μαθήματος  και τους 
μαθητές που διδάσκει . 

 6. Υποβάλλει 
ερωτήματα, κατά τη 
διάρκεια της 
διδασκαλίας, στο 
πλαίσιο: 
(α) εμπέδωσης 
(β) κριτικής 
/συνδυαστικής σκέψης 
(γ) της παραγωγής νέας 
πρωτότυπης γνώσης 

     

7. Κάνει θετικά σχόλια ή 
επαινεί τους μαθητές όπου 
απαιτείται (με φειδώ) 

 7. Οι μαθητές αυτο-
οργανώνονται.  

 7. Απαντάει στους 
μαθητές με κατάλληλες 
νύξεις στο πλαίσιο: 
(α) εμπέδωσης 
(β) κριτικής σκέψης 
(γ) της παραγωγής νέας 
γνώσης 

     

8.Αντιμετώπιση της 
συμπεριφοράς σύμφωνα με 
τις αρχές του σχολείου. 

   8. Χρησιμοποιεί γλωσσικό 
κώδικα που προωθεί την 
επιστήμη και τη σκέψη των 
μαθητών. 

     

    9. Τα διδακτικά μέσα (α) 
και η χρήση τους (β) 
ανάλογα με διδακτικούς 
στόχους /  ανάγκες των 
μαθητών. 

     

    10. Η διδασκαλία 
συνάδει με τους στόχους.  
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    11. Ανακεφαλαιώνει 
περιεχόμενο και 
διαδικασίες 
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Η εμπειρία από εκείνες τις παρατηρήσεις στις τάξεις, αλλά και από τις 
πρώτες αξιολογήσεις των στελεχών εκπαίδευσης μάς έκαναν να 
συνειδητοποιήσουμε ότι το όλο πλαίσιο της αξιολόγησης, αλλά και το ίδιο το 
εργαλείο της παρατήρησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, η ρούμπρικα,  έπρεπε 
να απλοποιηθεί και να καταστεί χρηστικό και πιο λειτουργικό. Έτσι, λοιπόν, 
οδηγηθήκαμε στη διαμόρφωση του πλαισίου που παραθέτουμε εδώ. 

Στο παρόν πλαίσιο παρατήρησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, στη 
στήλη που μεσολαβεί ανάμεσα στις κατηγορίες, σημειώνεται η θετική αξιολόγηση 
με ένα [√]. Η αμφιβολία στην εφαρμογή, ή η παρατήρηση κάποιων ελλείψεων στην 
εφαρμογή, σημειώνεται με ερωτηματικό [;] δίπλα στο √ . Στην αρνητκή αξιολόγηση 
μπαίνει παύλα [---]. Αφήνουμε κενό ή γράφουμε ΔΕ [Δεν Εμπίπτει], όταν το 
κριτήριο δεν χρειάζεται να καλυφθεί στη συγκεκριμένη διδασκαλία, επομένως η μη 
παρατήρηση αυτού του κριτηρίου δεν χρεώνεται αρνητικά στον διδάσκοντα.  

Ο παρατηρητής μπορεί να σημειώσει ό,τι άλλο συμπληρωματικό κρίνει 
απαραίτητο για τη διδασκαλία σε σημειωματάριο. Καλό είναι οι αναλυτικές 
σημειώσεις, που σε καμία περίπτωση δεν επέχουν θέση έκθεσης, να ξεκινούν πέντε 
περίπου λεπτά μετά την έναρξη της διδασκαλίας, ώστε ο παρατηρητής να 
προλαβαίνει να εισπράττει πρώτα το κλίμα της τάξης.   

Στο αναφερόμενο πλαίσιο, 16 από τα 34 κριτήρια είναι γραμμένα με μαύρα 
γράμματα. Μια καλή διδασκαλία που οδηγεί στη βαθιά γνώση πρέπει να έχει 
θετικά σχόλια και στα 16 αυτά κριτήρια. Είναι αποδεκτό να υπάρχουν 
ερωτηματικά, δηλαδή κάποιες ελλείψεις σε κριτήρια, εφόσον βέβαια τα κριτήρια 
αυτά δεν είναι τα πιο νευραλγικά ανάμεσα στα 16. Είναι αυτονόητο ότι δεν  μπορεί 
να γίνονται αποδεκτές ελλείψεις στο κριτήριο Γ4 “Καλή γνώση του γνωστικού 
αντικειμένου: -περιεχόμενο, -παιδαγωγική”, ή στο κριτήριο Γ10 “Η 
διδασκαλία συνάδει με τους στόχους”. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα αστοχίας: 
μπορεί ο γλωσσικός στόχος του μαθήματος να είναι η διδασκαλία των επιθέτων, 
ενώ σε κείμενο της ΝΕ Γλώσσας για τα κατοικίδια ζώα ο εκπαιδευτικός με πολύ 
ευφάνταστες και ελκυστικές δραστηριότητες αντί για Γλώσσα και επίθετα να 
διδάσκει Ζωολογία και στοιχεία για τα ζώα.   

Η κατηγορία Γ που αναφέρεται στη διδασκαλία είναι εύλογα η κατηγορία με 
τα περισσότερα κριτήρια. Έχει συνολικά 16, εκ των οποίων τα 11 αναφέρονται 
στον εκπαιδευτικό, ενώ τα 5 στους μαθητές. Τα σημαντικότερα κριτήρια είναι 
συνολικά 9 (για εκπαιδευτικό και μαθητές). Είναι τα:  Γ2,Γ4,Γ5,Γ6,Γ7,Γ10, Γ13, Γ15, 
Γ16. Όπως και στις άλλες κατηγορίες, τα κριτήρια αυτά έχουν ποιοτική βαρύτητα 
για τη διασφάλιση μιας διδασκαλίας που αποσκοπεί στην κατάκτηση της βαθιάς 
γνώσης. Όπως τονίσαμε και στην εισαγωγή του παρόντος, αν στα κριτήρια αυτά 
υπάρχουν αρνητικά σχόλια ή σοβαρές επιφυλάξεις, τότε πρέπει να γίνουν αμέσως 
σαφείς διαμορφωτικές υποδείξεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας. Δηλαδή, μια 
διδασκαλία δεν μπορεί να κρίνεται αποδεκτή χωρίς σαφείς στόχους, με διδακτικές  
ενέργειες άσχετες προς τους στόχους (όσο ευφάνταστες και ενδιαφέρουσες κι αν 
είναι) ή με ανατροφοδότηση προς τους μαθητές που μεταφέρει διαταγές και 
σχολιασμούς, χωρίς  σαφή καθοδήγηση και διαβαθμισμένες νύξεις που 
αναφέρονται άλλοτε στην εμπέδωση γνώσεων και άλλοτε καθοδηγούν τον μαθητή 
να οργανώσει τις πληροφορίες σε δίκτυα γνώσεων με νόημα για τον ίδιο. Μια 
διδασκαλία δεν είναι αποδεκτή όταν οι μαθητές απλώς παπαγαλίζουν και 
επαναλαμβάνουν τα λόγια του εκπαιδευτικού, χωρίς αιτιολόγηση ή χωρίς την 
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παροχή ευκαιριών για συνεργασία μεταξύ των μαθητών (βλ. και Β3) για έκφραση 
δικών τους συμπερασμάτων ή για παρουσίαση δικών τους αντιλήψεων και 
παραδοχών. Δεν είναι καλή διδασκαλία, όταν οι μαθητές αδιαφορούν (βλ και Α1, 
Α2) και δεν είναι σε θέση, κατά την ολοκλήρωσή της, να ανακεφαλαιώσουν στόχους 
και διαδικασίες σκέψης και εργασίας ή δεν μπορούν να εφαρμόσουν σε παρόμοιες 
ή πιο προκλητικές περιστάσεις όσα έμαθαν (μεταφορά γνώσης, βλ. Γ5, Γ6, Γ7). 

Χωρίς να είναι δεσμευτικό, στην αρχή της διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να παρουσιάσει τους στόχους του μαθήματος (Γ2) ως προβληματισμό από 
την καθημερινή ζωή είτε με μια προφορική αναφορά, είτε με ένα οπτικό ερέθισμα 
(π.χ. παρουσίαση ppt, μια εικόνα, ένα γράφημα, έναν ήχο, ένα παιχνίδι) είτε με ένα 
ερώτημα: π.χ. “Πώς θα μπορούσαμε να προσθέσουμε δύο αριθμούς; Το έχετε 
σκεφτεί;”. Οι στόχοι προσανατολίζουν τον μαθητή στο θέμα, τον βοηθούν να 
συγκεντρωθεί και να προ-οργανώσει τα κεντρικά θέματα της διδασκαλίας. Η 
σαφήνεια ως προδιαγραφή πρέπει να τέμνει οριζόντια όλη τη διδασκαλία από τη 
διατύπωση των στόχων (προσανατολισμός) μέχρι την ανακεφαλαίωση. 

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη νέα ύλη ανεξάρτητα ή σε συνάρτηση με το 
προηγούμενο μάθημα μετωπικά, υπό μορφή διάλεξης, ή με τη συνδρομή των 
μαθητών (βλ. Α3, Β3, Γ3). Το πρώτο θεωρείται συμβατικό και λιγότερο 
παιδαγωγικά πρόσφορο, αλλά πιο σύντομο. Το δεύτερο θεωρείται παιδαγωγικά 
πιο γόνιμο και πιο συμβατό με διδακτικές επιλογές που καλλιεργούν τη βαθιά 
γνώση, αλλά πιο χρονοβόρο (βλ. και Β6 για την οργάνωση χρόνου).  

Ανάλογα με το θέμα, την ομάδα των μαθητών και τις δραστηριότητες, που 
έχει προετοιμάσει, ο εκπαιδευτικός επιλέγει πώς θα κινηθεί. Γενικώς, σε μια 
45λεπτη διδασκαλία, ο προσανατολισμός των μαθητών δεν μπορεί να διαρκεί 
περισσότερο από ένα πεντάλεπτο. Η βασική διδασκαλία και επεξεργασία του νέου 
διαρκεί γύρω στα τριανταπέντε λεπτά, ενώ η ανακεφαλαίωση γύρω στο 
πεντάλεπτο, επίσης. Ο εκπαιδευτικός θα επιλέξει τις δραστηριότητες που θεωρεί 
πιο κατάλληλες για το θέμα, τους μαθητές του και τον διαθέσιμο χρόνο και τα 
διαθέσιμα διδακτικά μέσα και την υποδομή. 

Κατά την κυρίως διδασκαλία διαπιστώνεται τόσο η καλή γνώση του 
γνωστικού αντικειμένου (Γ4α) από τον εκπαιδευτικό, όσο κα η ικανότητά του να 
μετασχηματίζει  την επιστημονική γνώση σε σχολική γνώση, που μπορεί να την 
κατανοήσει ο μαθητής στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος (Γ4β). Η 
διδασκαλία με στόχο τη βαθιά γνώση περιέχει δραστηριότητες που ζητούν από 
τους μαθητές να διατυπώσουν υποθέσεις, να συσχετίσουν δεδομένα, να 
καταλήξουν σε συμπεράσματα, να δημιουργήσουν δικές τους ταξινομήσεις και 
σχήματα, κείμενα και μοντέλα (Γ5, Γ6, Γ7,Γ13, Γ14). Πρακτικά, ο παρατηρητής δίνει 
θετική αξιολόγηση στο Γ4β, εφόσον έχει δώσει θετική αξιολόγηση στα Γ5, Γ6, Γ7, 
Γ9 (και βέβαια και στο Γ10 που ισχύει για όλη τη διδασκαλία). 

Για να ελέγξει το επίπεδο κατανόησης των μαθητών, ο εκπαιδευτικός 
υποβάλλει προς όλους τους μαθητές ερωτήματα, ακούει τα δικά τους και 
ανταποκρίνεται αναλόγως, ώστε να προωθεί τη γνώση και τη σκέψη των μαθητών 
(Γ6, Γ7, Γ13). Σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός δίνει παραδείγματα σκέψης και 
μεθόδου εργασίας στους μαθητές του, χρησιμοποιώντας επεξεργασμένο γλωσσικό 
κώδικα (Γ8). Παιδαγωγική προσέγγιση, δεν σημαίνει απλοϊκή παιδαριώδης 
προσέγγιση. Αντιθέτως, σημαίνει να μιλάς για τα πιο σοβαρά επιστημονικά θέματα 
με αρχές και εργαλεία που υπαγορεύουν το γνωστικό αντικείμενο και οι τρεις 
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εκπαιδευτικές τάσεις για την κατάκτηση της βαθιάς γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο και 
πνεύμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προκαλέσει τους μαθητές του και να τους 
προσκαλέσει να σκεφτούν εκτός γνωστών, κοινότοπων και τετριμμένων πλαισίων 
(Γ13, Γ15). Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή, κατά την πραγμάτευση του θέματος, 
που ο εκπαιδευτικός θα χρησιμοποιήσει καινοτομίες και προκλήσεις. Όχι κατά τη 
διάρκεια ενός τεστ, χωρίς να έχει προηγουμένως προετοιμάσει τους μαθητές του 
και χωρίς να τους έχει υποψιάσει στην αναζήτηση της βαθύτερης γνώσης.  Δεν 
μπορεί, δηλαδή, να τους διδάσκει μετωπικά την Ιστορία, να τους ζητάει 
αναπαραγωγή όσων έχει αναφέρει και ξαφνικά στο τεστ (βλ. και Δ1) να δώσει 
στους μαθητές π.χ. “απόσπασμα από τη δίκη του Θηραμένη και να τους ζητάει να 
κρίνουν την επιχειρηματολογία του έναντι του κατήγορου του Κριτία”. Αυτό 
αντιθέτως θα αποτελούσε μια θαυμάσια δραστηριότητα στην τάξη, όπου οι 
μαθητές θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν δεξιότητες ανάλυσης, αξιολόγησης, 
ταξινόμησης δεδομένων, συμπερασμού με επιχειρήματα, ενεργητικής ακρόασης, 
αποδοχής της τεκμηριωμένης άποψης των συμμαθητών τους, συνεργασίας. 
Δηλαδή, με δύο λόγια, μια τέτοια δραστηριότητα θα την υποστήριζε ένας 
εκπαιδευτικός που κινείται πέρα από την εμπέδωση και πιο κοντά στην κατανόηση 
και τη δημιουργικότητα.  

Επομένως, ο αιφνιδιασμός με άσχετα τεστ είναι ασύμβατος προς τις σχέσεις 
εμπιστοσύνης που θέλει να χτίσει με τους μαθητές του ένας εκπαιδευτικός, 
προκειμένου να οικοδομήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου θα κυριαρχεί το  
κλίμα αλληλοσεβασμού και αποδοχής (Α1). Ο αιφνιδιασμός με τεστ θα ακύρωνε  και 
την εξέταση ως εξέταση, αφού άλλα και αλλιώς θα δίδασκε ο εκπαιδευτικός και 
άλλα και αλλιώς θα εξέταζε. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός με τον αιφνιδιασμό ακυρώνει 
στην πράξη τα κριτήρια Α1 και Δ1. 

Η διδασκαλία πρέπει να διακρίνεται για την εσωτερική συνοχή μεταξύ των 
μερών της. Πρέπει οι διδακτικές ενέργειες και τα διδακτικά μέσα  και ο τρόπος που 
αξιοποιούνται και εντάσσονται στη διδασκαλία να εναρμονίζονται με τους 
διδακτικούς στόχους (Γ9, Γ10).   

Όταν οι μαθητές είναι απλά σε θέση να αναπαράγουν (συχνά άκριτα) όσα 
άκουσαν ή είδαν (Γ12), τότε είναι αμφίβολη η κατάκτηση όχι μόνο της βαθιάς 
γνώσης, αλλά και της ίδιας της γνώσης. Αυτό που ενδιαφέρει τον εκπαιδευτικό και 
αυτό που θεωρείται ως επιτυχία της διδασκαλίας είναι οι μαθητές να έχουν 
συλλάβει τη “μεγάλη ιδέα”, τον κεντρικότερο και ουσιαστικότερο στόχο της 
διδασκαλίας, τα ουσιαστικότερα σημεία και στοιχεία της ύλης και να μπορούν να 
τα αποδώσουν με δικό τους αυθεντικό τρόπο (Wiggins & McTighe 1998). Η μεγάλη 
ιδέα μπορεί να είναι: 

 Μια θεωρία, σειρά συλλογισμών, αξιώματα, κανόνες γραμματικής 
(δηλωτική γνώση, στην εμπεδωτική διδασκαλία και τη διδασκαλία 
για κατανόηση) 

 Γνώσεις μαζί με τον εννοιολογικό τους οπλισμό, για παράδειγμα,  τα 
πολιτεύματα στην αρχαία Αθήνα στο μάθημα της Ιστορίας, τα οξέα 
στη Χημεία (δηλωτική γνώση και εννοιολογική γνώση στην 
εμπεδωτική διδασκαλία),  

 Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος ή επιτέλεσης ενός 
πειράματος (διαδικαστική γνώση, στην εμπεδωτική, τη δημιουργική 
και τη διδασκαλία για την κατανόηση), 
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 Συνδυασμός των παραπάνω. 
Αξιοποιώντας τα παραπάνω είδη γνώσης και τους αντίστοιχους διδακτικούς 

στόχους, σύμφωνα με την αναθεωρημένη ταξινομία διδακτικών στόχων κατά 
Bloom ( Anderson, κ.ά.,2001), οι μαθητές που έχουν κατανοήσει το μάθημα και το 
έχουν κάνει κτήμα τους πρέπει να είναι σε θέση να ανακεφαλαιώνουν τις 
σημαντικότερες γνώσεις και διαδικασίες  (Γ16), αλλά και να μπορούν να αξιοποιούν 
αυτό το απόσταγμα γνώσεων, για να δημιουργήσουν τις δικές τους 
αναπαραστάσεις και το δικό τους αφήγημα ως άτομα ή ως ομάδα (δημιουργία 
αυθεντικής γνώσης). 

Το πλαίσιο παρατήρησης και αξιολόγησης δεν επιδιώκει να εγκλωβίσει τον 
εκπαιδευτικό σε “φορμαλιστικό τρόπο εκπαίδευσης και διδασκαλίας”. Το αντίθετο 
μάλιστα. Το πλαίσιο παρατήρησης δεν αντιστρατεύεται τις διδακτικές καινοτομίες 
και την αξιοποίηση διαφόρων μοντέλων διδασκαλίας, όπως  η ομαδική εργασία, η 
εννοιοκεντρική διδασκαλία, η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η εξατομικευμένη 
μάθηση, η προσωποποιημένη μάθηση, η καθοδηγούμενη διερεύνηση, η αντίστροφη 
τάξη, κτλ. Αντιθέτως, αξιοποιεί την ταξινόμησή τους σε θεωρητικό επίπεδο σε τρεις 
κυρίαρχες και συμπεριληπτικές εκπαιδευτικές και διδακτικές τάσεις και ορίζει ένα 
πλαίσιο αρχών που ισχύουν οριζόντια και για τις τρεις τάσεις, επειδή αυτές οι αρχές 
έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι συμβάλλουν στη βαθιά γνώση και στην 
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του μαθητή (βλ. διαχρονικές έρευνες Hattie, 2011· 2013; 
Mehta & Fine, 2019).  

Ο εκπαιδευτικός είναι ελεύθερος να επιλέξει και να αξιοποιήσει όποιο 
διδακτικό μοντέλο επιθυμεί και ανταποκρίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα, στους 
διδακτικούς του στόχους και στις ανάγκες της μαθητικής του ομάδας. Το πλαίσιο 
παρατήρησης και αξιολόγησης φιλοδοξεί να ξεκαθαρίσει στον εκπαιδευτικό τι 
πρέπει να κάνει σε επίπεδο κλίματος της τάξης και διαπροσωπικών σχέσεων, σε 
επίπεδο οργάνωσης της σχολικής εργασίας και σε επίπεδο διδακτικών και 
μαθησιακών ενεργειών, ώστε η βαθιά γνώση να μην είναι ανέφικτη και ουτοπική 
επιδίωξη, αλλά σαφής και υλοποιήσιμος στόχος.    

Αναζητώντας τη βαθιά γνώση 

Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν μια διδασκαλία έχει πετύχει να 
καλλιεργήσει και τα τρία στοιχεία της εκπαίδευσης για την κατάκτηση της βαθιάς 
γνώσης; Ένας τρόπος είναι να αξιολογήσουμε τα προϊόντα της μάθησης, άλλος είναι 
μέσα από την παρατήρηση και την αξιολόγηση της ίδιας της διδασκαλίας. Τα πέντε 
τελευταία χρόνια που αρχίσαμε να δημιουργούμε και να εξελίσσουμε το παρόν 
πλαίσιο για την παρατήρηση και την αξιολόγηση της διδασκαλίας, έχουμε 
πραγματοποιήσει ένα πλήθος παρατηρήσεων σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. 
Από αυτές, παρουσιάζουμε δύο διδασκαλίες, μία στη  ΝΕ Γλώσσα της Β΄ Δημοτικού 
και μία στη Φυσική της Β΄Γυμνασίου, με στόχο να εξηγήσουμε πότε εντοπίζουμε και 
πότε δεν εντοπίζουμε στοιχεία μιας εκπαίδευσης που αποσκοπεί στη βαθιά γνώση. 
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Σχήμα 1 
Β΄ Δημοτικού: Η κυρά-Καλή και οι 12 μήνες (σελ. 46-47 του σχολικού βιβλίου 
Γλώσσας) 

 

 
Η τάξη, στην οποία έγινε η παρακολούθηση διδασκαλίας, είχε 23 μαθητές, οι 

οποίοι κάθονταν σε ομάδες, αλλά εργάζονταν κυρίως ατομικά. Εκτός από τρεις 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι υπόλοιποι δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερα 
προβλήματα μάθησης. Η διδασκαλία διήρκησε 45 λεπτά. Ο στόχος του μαθήματος 
ήταν να αναδειχθεί το θεματικό κέντρο της ιστορίας, ότι δηλαδή ο κάθε μήνας έχει 
τη δική του χάρη και προσφορά. 
Δ: δασκάλα, Μ: μαθητές. 
Δ: Διαβάστε το κείμενο μόνοι σας. [Οι μαθητές συγκεντρώνονται και διαβάζουν 
σιωπηρά για 4 περίπου λεπτά.] 
Δ: Τι θα υπογραμμίσουμε από το κείμενο που διαβάσαμε;  
Μ: Τους μήνες [εν χορώ]. 
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Δ: Ωραία. Κυκλώστε τους. 
Δ: Για να πούμε τους δώδεκα μήνες, τον έναν δυνατά και τον άλλον ψυθιριστά. 
Μ: [Αρχίζουν εν χορώ να λένε τους μήνες και να διασκεδάζουν με την εναλλαγή 
δυνατά-ψυθιριστά]. 
Δ: Ποιος θα μας πει τι λέει ή ιστορία; 
Μ1: [Λέει το νόημα] 
Μ1: Κυρία, να ρωτήσω κάτι; Τι έγινε τελικά με την κ. Κακή;  
Δ: Εσύ τι λες να έγινε; 
Μ1: Δεν θα της δώσαν φλουριά οι μήνες. 
Δ: Μάλλον. 
Δ: Έχετε κάποια λέξη που δεν καταλαβαίνετε; 
Μ2: Τρύγος. 
Δ: Ποιος θα μας πει; 
Μ3: Είναι ένα δέντρο που βγάζει σταφύλι. 
Δ: Τι είναι δηλαδή; 
Μ3: Ένα δέντρο. 
Δ: Άλλος; 
Μ4: Είναι λουλούδι. 
Μ5: Δεν είναι ακριβώς λουλούδι. Είναι κάτι σαν ιστός 
Δ: [Εξηγεί χωρίς να σχολιάζει τις απαντήσεις των Μ]. Όταν τα σταφύλια 
ωριμάζουν, τότε τα μαζεύουμε. Είναι ο τρύγος. Και υπάρχει και μια άλλη λέξη, ο 
θέρος, όταν θερίζουμε το σιτάρι.  
Δ: Ποιος θα πει τι είναι ο τρύγος και τι το θέρος; 
Μ6: Ένα λουλούδι... 
Δ: Για εξήγησέ μας Μαριάνθη. [Η Μαριάνθη εξηγεί σωστά] 
Δ: Έχετε άλλες απορίες; Τι είναι η ευεργετική βροχή; 
Μ7: [Σηκώνει χέρι και μιλάει για άσχετο θέμα.] 
Δ: [Εξηγεί] Ευεργετική βροχή είναι αυτή που ποτίζει τα φυτά και μεγαλώνουν. 
Δ: Όταν ρώτησαν για τον αγαπημένο μήνα τη γιαγιά τι απάντησε; 
Μ3: Ότι της άρεσαν όλοι. 
Δ: [Κυκλώνει τους μήνες σταδιακά στο κείμενο, ενώ παράλληλα αναφέρει τι λέει 
το κείμενο για κάθε μήνα]. 
Δ: Θα διαβάσω άλλη μια φορά το κείμενο και θα προσέξετε πολύ καλά τις 
λεπτομέρειες, επειδή μετά κάθε ομάδα θα σκεφτεί να κάνει έναν μήνα και οι 
υπόλοιποι θα μαντεύουμε ποιος είναι. 
Μ: [Χαίρονται με την προοπτική και συγκεντρώνονται αμέσως. Μόλις 
ολοκληρώνεται η ανάγνωση από τη δασκάλα, οι μαθητές αρχίζουν τη συνεργασία 
στην ομάδα τους, για να αποφασίσουν πώς θα αναπαραστήσουν τον μήνα της 
επιλογής τους. Μαθητές που ήταν πριν απαθείς, τώρα αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο. 
Μετά από 5 λεπτά προετοιμασίας σηκώνεται κάθε ομάδα με τη σειρά και 
παρουσιάζει, ενώ ακολουθούν τα μαντέματα από τους υπόλοιπους μαθητές. Με 
χαρά οδηγούνται προς το διάλειμμα]. 

Η διδασκαλία αυτή κινήθηκε κυρίως σε επίπεδα αναφοράς 
αποσπασματικών πληροφοριών και όχι στη δημιουργία ενός νοηματικού σχήματος 
που θα οδηγούσε τους μαθητές σε ανάδειξη της μεγάλης ιδέας που ήταν “κάθε 
μήνας παρέχει ξεχωριστή προσφορά και έχει ιδιαίτερη αξία στη ζωή μας”. Η 
διδασκαλία έμεινε στο περιπτωσιακό και δεν μπόρεσε ούτε την εμπέδωση να 
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πετύχει ούτε την κατανόηση ούτε και τη δημιουργικότητα, επειδή η δασκάλα δεν 
παρείχε την ευκαιρία στους μαθητές με κατάλληλες νύξεις να κατανοήσουν, να 
διατυπώσουν και να αξιοποιήσουν το θεματικό κέντρο και το ιδιαίτερο λεξιλόγιο 
του κειμένου. Ακόμα και όταν έδωσε διέξοδο στη δημιουργικότητα των μαθητών με 
την επιλογή και τη δραματοποίηση των μηνών, αυτό έγινε σε επίπεδο επιφανειακό 
και με αναπαραστάσεις των βιωμάτων των μαθητών και όχι σε συνδυσμό και 
ένταξη των βιωμάτων στις περιγραφές του κειμένου, ώστε να φανεί σε τι βαθμό οι 
μαθητές κατανοούν και μετουσιώνουν τις λεκτικές εικόνες του κειμένου σε οικείες 
αναπαραστάσεις. 

Β΄ Γυμνασίου Φυσική  
Η τάξη είχε 20 μαθητές, οι οποίοι κάθονταν ανά δύο μετωπικά. Το επίπεδο των 
μαθητών ήταν γενικώς καλό. Η διδασκαλία διήρκησε 45 λεπτά.   
Κ: καθηγητής, Μ: μαθητές.  
Δύο ήταν οι στόχοι του μαθήματος:  

1. Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι το βάρος ενός σώματος είναι δύναμη από 
απόσταση. Εξαρτάται από τη θέση του σώματος στη γη. 

2. Να ξεχωρίζουν τη μάζα από το βάρος. 
Μόλις έκατσαν οι μαθητές ξεκίνησε αμέσως το μάθημα. Χωρίς να κάνει άλλο 

σχόλιο ο καθηγητής γυρνά προς τους μαθητές, δείχνει στον διαδραστικό πίνακα 
(ΔΔΡ) και λέει:  
Κ: Βάρος – μάζα. Τι ξέρουμε γιαυτά; 
Δυο μαθητές απαντούν .  
Κ: [Δείχνει τους ορισμούς στον ΔΔΡ.] 
Κ: Η μάζα δεν αλλάζει ποτέ, Χρήστο. Γιατί; …  
Χ: Επειδή είναι πάντα ίδια. 
Κ: Ενώ το βάρος εξαρτάται από τον πλανήτη γη. Δείχνει διάγραμμα μάζα – βάρος 
στον ΔΔΡ. Με τον τύπο w= mg γης 
Κ: To g μαθαίνεται παπαγαλία. Είναι περίπου 10. Γρήγορα γράψτε στα τετράδιά 
σας το παράδειγμα από τον πίνακα. Μόνο το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΠΑ. ΤΕΛΕΙΩΝΕΤΕ! 
Κ: Γιατί το φεγγάρι μάς τραβάει λιγότερο; 
Μ1: Επειδή έχει μικρότερη ελκτική δύναμη. 
Κ: Γιατί έχει μικρότερη ελκτική; 
Μ2: Επειδή είναι μικρό; …. 
Κ: Όχι!  Δίνει τον λόγο σε άλλον μαθητή Μ3  που απαντά. 
[Προβάλλει εικόνα από τον ψηφιακό σχολείο – Έβερεστ με κουτί ].  
Κ: Όσο ανεβαίνει το κουτί τόσο μειώνεται το βάρος. Γιατί Στέλλα; 
Σ: Επειδή όλο πάει ψηλότερα. 
Κ: Ναι, κάπως έτσι. Το βάρος εξαρτάται από το ύψος. 
Άλλος Μ4 [εκφράζει αυθόρμητα τη σκέψη του] : Μπορούμε να φανταστούμε το 
κέντρο της γης ως μαγνήτη. Όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο τόσο μειώνεται 
το βάρος. 
Κ: Θα μπορούσες να το πεις κι έτσι. Γράφτε. «Το βάρος εξαρτάται ...» 
[Αλλάζει την εικόνα στον ΔΔΡ που δείχνει το ηλιακό σύστημα. Προσπαθεί να την 
κάνει να λειτουργήσει αλλά δεν ανταποκρίνεται και δεν τη δείχνει τελικά] 
Μ5 [εκφράζει αυθόρμητα τη σκέψη του]: Μόνο που η γη έχει σταθερή τροχιά, 
κύριε. Όχι όπως φαίνεται στη διαφάνεια πως πάνε οι άλλοι πλανήτες να πέσουν 
στον ήλιο. 
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Κ: Δεν σχολιάζει την ιδέα του μαθητή. Την αγνοεί και συνεχίζει: (α) Δείχνει άλλη 
διαφάνεια για το βάρος που σχεδιάζεται προς το κέντρο της γης. (β) Περιφέρεται 
στην τάξη και κοιτάζει πώς το σχεδιάζουν οι μαθητές. Σχολιάζει :«Ωραίο σχέδιο …. 
(ειρωνικό). Τι είναι αυτή η μουτζούρα, ρε;;;» 

Στη συνέχεια και για 10 λεπτά ο Κ σχολιάζει τα σχήματα στον ΔΔΡ και οι Μ 
συνεχίζουν να αντιγράφουν από τον πίνακα τις διάφορες περιπτώσεις.  

Στο τέλος, Κ. λέει: Λοιπόν, σημειώστε τι έχετε για το σπίτι. Θεωρία από το 
σχολικό βιβλίο στη σελίδα 47.  Γράψτε αυτά, μετά απαντήστε σε μια δυο εύκολες 
ερωτήσεις που έχω στον πίνακα και εν τω μεταξύ βγάλτε στο πλάι στο θρανίο τις 
γραπτές σας εργασίες για να τις μαζέψω. Τις μαζεύει και φεύγει τρέχοντας σε άλλη 
τάξη. 

Η διδασκαλία αυτή είναι διδασκαλία που μοιάζει με αγώνα δρόμου ενάντια 
στο αμείλικτο πέρασμα του χρόνου. Ο καθηγητής διασυνδέει με τα προηγούμενα, 
χωρίς όμως να προσανατολίζει τους μαθητές με σαφήνεια στη νέα ύλη. Ακολουθεί 
την προσέγγιση της άμεσης διδασκαλίας με συνεχείς ερωτήσεις για αποσαφήνιση 
εννοιών για εμπέδωση και κατανόηση. Ο λαχανιαστός ρυθμός, όμως, και η μερική 
ασάφεια στις απαντήσεις του προς τις απόψεις που εκφράζουν οι μαθητές, δηλαδή 
η ελλιπής ανατροφοδότηση προς τους μαθητές, δεν ευνοούν την καλλιέργεια της 
βαθιάς κατανόησης. Η διδασκαλία είναι κυρίως διαχείριση χρόνου και ύλης και όχι 
αξιοποίηση του χρόνου για την ανακάλυψη της ύλης. Πόσο μάλλον για τη 
δημιουργικότητα και τη βαθιά γνώση. Επίσης, το ύφος με το οποίο απευθύνεται 
στους μαθητές δεν συνάδει με μια τάξη που επικρατεί ο αλληλοσεβασμός και η 
αποδοχή. 

Συμπεράσματα και προτάσεις 

Διεθνώς, η αναζήτηση εκπαιδευτικών δομών και παιδαγωγικο-διδακτικών 
προσεγγίσεων για την κατάκτηση της βαθιάς γνώσης από τους μαθητές αποτελεί 
το κύριο διακύβευμα του σχολείου στην εποχή μας. Βαθιά γνώση σημαίνει 
απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα, βαθιά  
κατανόηση και ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων αυτών σε γνωστές, αλλά και 
πρωτότυπες περιστάσεις και υπέρβαση των γνωστών με τη δημιουργία νέας 
γνώσης και αυθεντικών επιτευγμάτων. Προϋπόθεση για την κατάκτηση της βαθιάς 
γνώσης δεν είναι μόνο η ενορχήστρωση μιας σειράς εμπνευσμένων και στρατηγικά 
άρτιων διδασκαλιών, αλλά είναι μάλλον ένα σύνολο από κοινωνικούς, 
παιδαγωγικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που συνθέτουν το σύνολο της 
σχολικής ζωής.  

Στην παρούσα εργασία επικεντρωθήκαμε στις παιδαγωγικο-διδακτικές 
προσεγγίσεις που συμβάλλουν και μεγιστοποιούν τις πιθανότητες να κατακτήσουν 
οι μαθητές τη βαθιά γνώση. Υιοθετήσαμε την εννοιολογική οριοθέτηση του όρου 
“βαθιά και βαθύτερη γνώση” των Mehta & Fine (2019) και σύμφωνα με αυτήν 
αναγνωρίσαμε τρεις εκπαιδευτικές τάσεις: την εμπεδωτική και αυθεντική μάθηση 
και τη μάθηση με στόχο την κατανόηση. Με βάση αυτό το τρίπτυχο, δημιουργήσαμε 
ένα πλαίσιο παρατήρησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας που πιστεύουμε ότι 
μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη της βαθιάς γνώσης. Θεωρούμε ότι η περιγραφή, 
η αποσαφήνιση και η αξιολόγηση αυτών των διδακτικών ενεργειών θα βοηθήσει 
τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν στο μέλλον τις ενέργειες 
αυτές. Φέραμε δύο παραδείγματα από πραγματικές διδασκαλίες σε δημοτικό και 
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γυμνάσιο. Καμία διδασκαλία δεν μπόρεσε να υπηρετήσει με συνέπεια καμία από τις 
τρεις προτεινόμενες διδακτικές προτάσεις. Ίσως το μάθημα Φυσικής να στόχευσε 
με σχετική συνέπεια στην εμπέδωση βασικών γνώσεων.  

Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους εκπαιδευτικούς για τη δυσκολία που 
παρουσιάζουν στο να οδηγήσουν τους μαθητές τους στην εμπέδωση, την 
κατανόηση και τη βαθιά γνώση. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με την 
πληθώρα της ύλης, τις συνεχείς αλλαγές σε προγράμματα και προτεραιότητες και 
την απόλυτη εξάρτηση της διδασκαλίας από το σχολικό βιβλίο και την 
προκαθορισμένη ύλη, δεν δημιουργεί την ανάγκη ούτε αφήνει περιθώρια στον 
εκπαιδευτικό να σκεφτεί, να αναλάβει πρωτοβουλίες και να σχεδιάσει ο ίδιος τα 
μαθήματά του. Παράλληλα, η ελλιπής τεχνογνωσία των εκπαιδευτικών από τη μία 
και η πληθώρα των διδακτικών προσεγγίσεων και των προτάσεων από την άλλη 
δημιουργούν σύγχυση και ανασφάλεια στους εκπαιδευτικούς για το τι, με ποια 
κριτήρια και γιατί να επιλέξουν. Φαίνεται ότι, κατά περίπτωση, μπορεί να 
επιλέγουν κάποιες ευχάριστες δραστηριότητες που χαροποιούν τους μαθητές τους, 
αλλά στην ουσία αυτές δεν εντάσσονται οργανικά σε έναν κεντρικό στρατηγικό 
σχεδιασμό για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως η βαθιά γνώση, που 
θα βοηθήσουν μακροπρόθεσμα τους μαθητές να πετύχουν στον κοινωνικό και 
επαγγελματικό τους βίο. 

Θεωρούμε ότι η ταξινόμηση, η αποσαφήνιση και η αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών ενεργειών που συμβάλλουν στην επίτευξη της βαθιάς γνώσης και η 
εμπεριστατωμένη ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού από τον παρατηρητή-
αξιολογητή του θα έχει τα ποθητά βελτιωτικά αποτελέσματα. Το έργο αυτό 
προϋποθέτει συνθήκες “γνωστικής μαθητείας”, όπου ο αξιολογητής θα έχει ρόλο 
μέντορα και καθοδηγητή και ο αξιολογούμενος ρόλο μαθητευόμενου (βλ. και 
Κουλουμπαρίτση, 2002; Ματσαγγούρας, 2019) . Δεν εισηγούμαστε την αξιολόγηση 
για την αξιολόγηση ή για την μονιμοποίηση του εκπαιδευτικού ή για την προαγωγή 
του σε στέλεχος της εκπαίδευσης. Εισηγούμαστε μια αυτο- αξιολόγηση ή ετερο-
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, με τη συνδρομή ειδικευμένου μέντορα, που θα 
οδηγεί σταδιακά σην προσωπική εξέλιξη του εκπαιδευτικού με την προαγωγή της 
συνειδητότητάς του, της τεχνογνωσίας του και της αυτονομίας του.  

Μπορεί η αξιολόγηση να αποτελεί ταμπού στη χώρα μας, αλλά και θέμα 
αμφιλεγόμενο και σε άλλες χώρες, όμως όταν εφαρμόζεται μάς κρατά σε 
επαγρύπνηση και μας κινητοποιεί. Προτείνουμε την αξιολόγηση της διδασκαλίας 
υπό το πρίσμα της επίτευξης της βαθιάς γνώσης. Παράλληλα, όμως,  αποτελεί 
προσωπική μας πεποίθηση ότι κανένα εργαλείο καμιά στατιστική εξίσωση και 
καμιά ερευνητική προσέγγιση δεν μπορεί να προσδώσει στην αξιολογική 
διαδικασία την απαραίτητη αξιοπιστία, όταν απουσιάζει ο αναντικατάστατος 
καταλύτης που είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ αξιολογούμενου και αξιολογητή. 
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