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Περίληψη 

Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία μπορεί να αποτιμήσουμε σε 
ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο επιτεύχθηκε ένας στόχος. Επομένως, πρέπει να 
οριστεί ένα στόχος και ορισμένα στοιχεία που θα αποδώσουν μία αξία σε αυτήν 
την επίτευξη. Στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι επιβεβλημένη η αξιολόγηση 
σε πολλά επίπεδα και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Στην παρούσα έρευνα 
δίνεται έμφαση στην αυτοαξιολόγηση ως παράμετρος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας των υποψήφιων εκπαιδευτικών στην πρακτική άσκηση του 3ου 
και 4ου έτους Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης κατα την 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (2017- 2018). Η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε ήταν η ποιοτική ανάλυση λόγου στα υποβληθέντα πρακτικά 
των αυτοαξιολογήσεων των φοιτητριών με κώδικα την έννοια της 
αυτοαξιολόγησης. Στα συμπεράσματα αναλύονται οι ανάγκες, οι περιορισμοί 
και οι προοπτικές, προτείνοντας μια ολιστική προσέγγιση της 
αυτοαξιολόγησης ως παράμετρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 Λέξεις-κλειδιά: αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση, υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

 

Abstract 

Evaluation is a process by which we can evaluate to what extent and how a goal 
has been achieved. Therefore, there is a need to set a goal and some elements 
that will add value to this achievement. In the educational process, assessment 
is required at many levels and at different times. This research focuses on self-
evaluation as a parameter of the educational process of prospective teachers in 
the 3rd and 4th year of Early Childhood Education during the academic year 
(2017-2018). The methodology followed was the qualitative analysis of the 
discourse in the submitted student self-assessment minutes coded the concept 
of self-assessment. The conclusions analyze needs, constraints and 
perspectives, proposing a holistic approach to self-assessment as a parameter 
of the educational process. 
 Keywords: self-evaluation, evaluation, pre-service teachers 

Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία μπορεί να αποτιμήσουμε σε ποιο 

βαθμό και με ποιον τρόπο επιτεύχθηκε ένας στόχος. Επομένως, πρέπει να οριστεί 

ένας στόχος και ορισμένα στοιχεία που θα αποδώσουν μία αξία σε αυτήν την 

επίτευξη.  

Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, ως έννοια, ορισμένες φορές φέρει μια αρνητική 

χροιά. Κάθε φορά που γίνεται λόγος για αξιολόγηση, αυτομάτως τίθενται τα 
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σημαντικά ερωτήματα, πώς και από ποιον. Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη (2003): 

«Αξιολόγηση, σύμφωνα με τον πιο απλό και γενικό ορισμό που δίδεται στην έννοια 

αυτή, είναι η απόδοση μιας ορισμένης αξίας σε κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο ή 

πράγμα με βάση συγκεκριμένα, σαφή και προκαθορισμένα κριτήρια και μέθοδο 

εκτιμήσεως» (Κασσωτάκης, 2003). 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία, η αξιολόγηση έχει διάφορα στάδια και 

διαφορετικά υποκείμενα και αντικείμενα προς αξιολόγηση. Το πιο σύνηθες είναι η 

αξιολόγηση του μαθητή και της μαθησιακής διαδικασίας. Στην παρούσα μελέτη μας 

αφορά η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Πιο συγκεκριμένα, η αυτοαξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έχει διττό ρόλο. Αφενός, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τον 

εαυτό του ως προς τους στόχους που έχει θέσει αλλά και τις επιλογές με βάση τις 

μεθόδους και τις τεχνικές. Αφετέρου, αξιολογεί κατά πόσο η ίδια η μαθησιακή 

διαδικασία ήταν αποτελεσματική για τους μαθητές στο σχολικό και στο ευρύτερο 

περιβάλλον. 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης 

καλούνται να διαμορφώσουν μια κουλτούρα αυτοαξιολόγησης, ώστε να είναι 

προετοιμασμένοι για να αναλάβουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού. 

Η αυτοαξιολόγηση είναι πολύ σημαντική κατά την ακαδημαϊκή κατάρτιση στο 

πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, διότι έχει απεικονιστικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με 

τους Clipa, Adina & PetruŃa (2011) «δίνει στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς την 

εικόνα από αυτό που κατέκτησαν σε σχέση με αυτό που είναι σε θέση να βελτιώσουν 

στη δική τους εκπαιδευτική διαδικασία. Η αυτοαξιολόγηση τους καθιστά υπεύθυνους 

για τα δικά τους αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αξιολόγηση» 

(Clipa et al., 2011). 

Ως εκ τούτου θα πρέπει να οριοθετηθεί ένα σχέδιο που να ορίζει τα βήματα που 

χρειάζεται να τεθούν εξαρχής για την αυτοαξιολόγηση, ώστε εκ του αποτελέσματος 

να αξιολογηθεί ο σκοπός και η εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ένα τέτοιο σχέδιο προτείνει ο Δημητρόπουλος, ο οποίος θεωρεί αναγκαίο τον 

προγραμματισμό της αξιολόγησης και την ενσωμάτωσή της στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Κατά τον προγραμματισμό, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένα 

καθοριστικά στοιχεία.  

Το σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

1) Ο προκαθορισμός των σκοπών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

2) Ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν πράξη αυτοί οι σκοποί, 

προσδιορίζοντας τον τόπο, το χρόνο, τη διάρκεια, τα μέσα, τα υλικά, την υποδομή, 

το προσωπικό, τη μεθοδολογία κλπ. 

3) Ο προγραμματισμός του τρόπου αξιολόγησης της διαδικασίας, στην οποία 

θα υπάρχουν οι μηχανισμοί άμεσης ανατροφοδότησης, για την αξιολόγηση της όλης 

διαδικασίας. 

4) Πριν την υλοποίηση, γίνεται η προετοιμασία των μέσων, συνθηκών, υλικών 

κ.α. που θα χρησιμοποιηθούν στην πράξη εφαρμογής του προγράμματος και της 

αξιολόγησής του. 
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5) Κατά την υλοποίηση του προγράμματος με βάση τους σκοπούς και τις λοιπές 

προδιαγραφές που ορίστηκαν, με παράλληλη αξιολόγηση διαδικασίας, και 

διαμόρφωσης της εξέλιξής του με βάση τη συνεχή αυτή αξιολόγηση. 

6) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, γίνεται επεξεργασία των δεδομένων, 

εξαγωγή συμπερασμάτων και αξιοποίηση ανάλογα με τους σκοπούς 

(Δημητρόπουλος, 1999).  

Σε έρευνα των Grammatikopoulos, Gregoriadis & Zachopoulou (2018) από τα 

συμπεράσματα προκύπτει ότι η χρήση κλιμάκων βαθμολόγησης παρατήρησης 

ποιότητας ως βασικό μέσο επαγγελματικής κατάρτισης βοήθησε τους υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις καθημερινές πρακτικές τους. Ταυτόχρονα, τα 

εργαλεία αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω για την επέκταση μιας τέτοιας 

προσέγγισης για την ανάπτυξη μικρών τοπικών δικτύων εκπαιδευτικών μέσω της 

χρήσης αυτών των εργαλείων. 

Σε έρευνα των Ališauskienė, Kafemanienė & Ališauskas (2016) τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές ήταν σε θέση να αυτοαξιολογούν τις 

ικανότητές τους και να παρέχουν πολύτιμες σκέψεις για τη βελτίωση του 

προγράμματος σπουδών.  

Η έρευνα των McFarland, Saunders & Allen (2009) εξετάζει το ρόλο της 

αυτοαξιολόγησης στην ανάπτυξη των θετικών δεξιοτήτων καθοδήγησης των 

παιδιών από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Οι σπουδαστές βρήκαν γενικά τις 

αυτοαξιολογήσεις και τον καθορισμό στόχων χρήσιμα εργαλεία για την εκμάθηση 

δεξιοτήτων καθοδήγησης.  

Η μελέτη των Ozogul, Olina & Sullivan (2008) διερεύνησε τις επιδράσεις τριών 

τύπων αξιολόγησης στις επιδόσεις των καθηγητών, τις γνώσεις και τις στάσεις που 

σχετίζονται με την καταγραφή σχεδίων μαθήματος που ενσωματώνουν την 

τεχνολογία. Τα άτομα διανεμήθηκαν τυχαία σε μία από τις τρεις συνθήκες 

αξιολόγησης: αξιολόγηση εκπαιδευτικού, αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση από 

ομοτίμους. Όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν τρεις περιόδους διδασκαλίας σχετικά με 

τη σύνταξη σχεδίων μαθήματος, και στη συνέχεια αξιολογήθηκαν. Και οι τρεις 

ομάδες βελτίωσαν σημαντικά τα μαθήματά τους από την έκδοση του έργου μέχρι 

την τελική έκδοση. Η ομάδα αυτοαξιολόγησης είχε σημαντικά υψηλότερες 

βαθμολογίες σε ένα post-test με βάση τη γνώση. 

Σε άλλη έρευνα των Olina & Sullivan (2004) το δείγμα 341 φοιτητών από τη 

Λετονία και οκτώ καθηγητών συμμετείχε σε μελέτη της αυτοαξιολόγησης των 

σπουδαστών και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Οι φοιτητές ολοκλήρωσαν 

ένα διδακτικό πρόγραμμα με διδακτικό υλικό διάρκειας 12 ωρών για τη διεξαγωγή 

και τη σύνταξη έκθεσης της δικής τους πειραματικής έρευνας. Δέκα έξι τάξεις 

κατανεμήθηκαν τυχαία σε μία από τις τέσσερις συνθήκες: (1) καμία αξιολόγηση 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος, (2) αυτοαξιολόγηση και αναθεώρηση στο 

στάδιο της μελέτης και στα στάδια της τελικής έκθεσης, (3) αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και αναθεώρηση των μαθητών και στα δύο στάδια, (4) αξιολόγηση 

αυτοαξιολόγησης και διδασκαλίας και αναθεώρηση φοιτητών σε αμφότερα στάδια. 
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Οι φοιτητές κάτω από τις συνθήκες αυτοαξιολόγησης είχαν μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να διεξάγουν μελλοντική διδασκαλία.  

Με βάση τα παραπάνω αναδύονται ερωτήματα σχετικά με την αυτοαξιολόγηση 

των μελλοντικών εκπαιδευτικών και κατά πόσο μπορεί να ενδυναμωθεί κατά την 

περίοδο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. 

Μέθοδος  

Με βάση τα προαναφερόμενα ερευνάται στα κείμενα των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών κατά πόσο η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης στα πλαίσια της 

Πρακτικής Άσκησης βοηθάει στην εκπαιδευτική διαδικασία και κατα πόσο η 

πρακτική άσκηση τους βοήθησε στην αυτοαξιολόγηση. 

Ερευνητικό δείγμα 

Το ερευνητικό δείγμα αποτελείται από τα πρακτικά κειμένων από 20 
υποψήφιους εκπαιδευτικούς 3ου και 4ου έτους σε Παιδαγωγικό Τμήμα κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018. 

 Ερευνητικά ερωτήματα 

Με βάση τα παραπάνω, τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα 
ακόλουθα: 

Ε1: Με ποιους τρόπους οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ανέπτυξαν 
ή μπορούν να αναπτύξουν την διαδικασία της αυτοξιολόγησης; 

Ε2: Η πρακτική άσκηση τους βοήθησε στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης; 
Ε3. Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις ομάδες και ανάμεσα στα μέλη των 

ομάδων στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης; 

 Μεθοδολογία ερευνητικής διαδικασίας  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ποιοτική ανάλυση λόγου στα 

υποβληθέντα πρακτικά των δραστηριοτήτων και των αξιολογήσεων των 

φοιτητριών με κώδικα την έννοια της αυτοαξιολόγησης. Η συγκεκριμένη μέθοδος 

είναι κατάλληλη για την ανάλυση λεκτικών, προφορικών και γραπτών δεδομένων 

(Mayring, 2000; Stemler, 2001) και για την εμβάθυνση σε ένα κείμενο που περιέχει 

μεγάλο όγκο πληροφοριών (Fairclough, 1995). Σύμφωνα με τον Creswell (2004) η 

ποιοτική ανάλυση επικεντρώνεται σε μη αριθμητικά δεδομένα που 

αντιπροσωπεύουν την άποψη και την αντίληψη των συμμετεχόντων για το ζήτημα 

που εξετάστηκε.  

Αποτελέσματα 

Η ανάλυση έγινε με βάση 4 άξονες για την αυτοαξιολόγηση. Ο 1ος άξονας αφορά 

στην αυτοαξιολόγηση σε σχέση με την δράση των παιδιών μέσα από τη συμμετοχή, 

την επικοινωνία και τη συνεργασία. Ο 2ος άξονας αφορά στην αυτοαξιολόγηση σε 

σχέση με τον τρόπο λεκτικής επικοινωνίας με τα παιδιά, ο 3ος  άξονας αφορά στην 
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αυτοαξιολόγηση σε σχέση με τις καλές και κακές πρακτικές. Ο 4ος άξονας αφορά 

στην αυτοαξιολόγηση σε σχέση με την πρακτική άσκηση εν γένει. 

Άξονας 1. Η αυτοαξιολόγηση σε σχέση με την δράση των παιδιών μέσα από 
τη συμμετοχή, την επικοινωνία και τη συνεργασία. 

Οι φοιτήτριες θεωρούν ότι πρέπει να δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά να 
αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται. Για την βελτίωση της δράσης των παιδιών, 
εστιάζουν στον τρόπο που θέτουν τις ερωτήσεις και αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει 
να είναι πιο προσεκτικές στον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων, δίνοντας 
μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία στα παιδιά. Θεωρούν ότι βασικός στόχος στο 
μέλλον θα είναι να δίνουν στα παιδιά περισσότερα κίνητρα, να δημιουργούν μέσα 
στη τάξη καταστάσεις τέτοιες ώστε τα παιδιά να προβληματίζονται και να 
προσπαθούν να αναζητήσουν λύση. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα 
καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα και σκέψη. Επίσης, θα πρέπει να 
προσαρμόζουν τις δραστηριότητες στο επίπεδο των παιδιών, έτσι ώστε να 
αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών, όπως 
επίσης και η ομαλή συνεργασία μεταξύ τους. 

“Θα στεκόμουν περισσότερο σε αυτά που λένε τα παιδιά ώστε να τα 
αναλύσουμε περαιτέρω όλοι μαζί, θα έκανα περισσότερες ερωτήσεις ίσως και 
μεγαλύτερης δυσκολίας για να προβληματιστούν και οι δραστηριότητες που θα 
χρησιμοποιούσα θα περιείχαν έννοιες και πράγματα που δεν γνωρίζουν” (Χ1) 

“θεωρώ ότι κατάφερα σε ένα βαθμό και την συλλογικότητα και την συμμετοχή 
όλων των παιδιών. Προσπαθούσα να παροτρύνω τα παιδιά να συμμετέχουν, να 
δημιουργούν υποθετικά σενάρια, τα παιδιά έλεγαν την γνώμη τους και έδιναν ιδέες 
(…) Αντίθετα, στην άλλη τάξη τα παιδιά ήταν πιο δραστήρια, δεν μπορουσα να το 
διαχειριστώ…αν έδινα βάση στην δημιουργική σκέψη των παιδιών και προσπαθούσα 
να το διανθίσω…να δώσω περισσότερη ελευθερία ώστε να μπορούν να εκφράζονται 
χωρίς να διστάζουν” (Χ2) 

“Πιστεύω πως τα κατάφερα εν μέρει, γιατί τα παιδιά μετά από μια 
δραστηριότητα άρχισαν να μου προτείνουν και άλλες ιδέες, να σκέφτονται και άλλα 
πράγματα και να συνεργάζονται ώστε να υλοποιήσουν αυτό που τους ζητήθηκε και 
μετά το τέλος της δραστηριότητας” (Χ3) 

“οι ερωτήσεις κλειστού τύπου δεν ήταν λειτουργικές, γιατί απαντούσαν τα 
παιδιά με ένα ναι ή όχι.” (Χ16) 

“αν πραγματοποιούσα μια μελλοντική δράση θα επιδίωκα να είχα 
υποστηρικτικό ρόλο και όχι τόσο καθοδηγητικό, η παρέμβασή μου θα γινόταν μόνο 
όταν θεωρούσα ότι είναι απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη της δραστηριότητας ή 
όταν ένα παιδί συναντούσε δυσκολίες. Όσον αφορά τις λανθασμένες απαντήσεις θα 
ήταν καλύτερο να μην σταθώ αποκλειστικά στο άκουσμα της σωστής απάντησης, 
αλλά στην πορεία της σκέψης του παιδιού και στον προβληματισμό του” (Χ4) 

Οι φοιτήτριες θεωρούν ότι θα ήταν προσφορότερο να εντάξουν 
περισσότερο το παιγνιώδες στοιχείο στις δραστηριότητες, ώστε να ενθαρρύνουν 
τα παιδιά να συμμετέχουν βιωματικά και να ανταλλάξουν απόψεις. Επίσης, θα ήταν 
πιο αποτελεσματικό αν δημιουργούσαν περισσότερες καταστάσεις 
προβληματισμού κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 
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 “οφείλω αρχικά να δημιουργώ κατάλληλες συνθήκες μάθησης και να 
εξασφαλίζω κίνητρα στα παιδιά, ώστε να διατηρώ την αρμονία ανάμεσα στο 
περιβάλλον και τα παιδιά.” (Χ7) 

 “προσπάθησα, όσο το δυνατόν περισσότερο, να συμβάλλω στην επίτευξη του 
στόχου, μέσα απο τη συμμετοχή, την επικοινωνία και τη συνεργασία. Προσπαθούσα 
διαρκώς να προωθήσω την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων 
χωρίς αποτέλεσμα κάποιες φορές. Υπήρχαν φορές που κατηύθυνα τη σκέψη τους και 
δεν άφηνα περιθώρια για πρωτοβουλίες και δημιουργική έκφραση.” (Χ20) 

“Ορθότερο κρίνω πως θα ήταν να μην έχω τόσο “πλαισιωμένες” τις 
δραστηριότητες στο μυαλό μου, με την έννοια της αυστηρής τήρησης του 
προγράμματος που είχε τεθεί. Να λαμβάνω υπόψιν τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες, τα 
“θέλω”, οι γνώσεις και οι ιδέες των παιδιών.” (Χ19) 

“Χρειάζονται στοχευμένες ερωτήσεις. Από τις απαντήσεις των παιδιών θα 
“χτίζεται” η συνέχεια του προγράμματος.” (Χ9) 

 “να δημιουργώ προβληματικές καταστάσεις τις οποίες θα γνωρίζω πως τα 
παιδιά μπορούν να ανταπεξέλθουν σε συνεργασία μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα να 
προκύπτουν νέα ερωτήματα τα οποία θα θέλουν να απαντήσουν.” (Χ10) 

“να θέτω ερωτήσεις και να αφήνω το κάθε παιδί να σκεφτεί την απάντηση, να 
μην υπάρχει καθοδήγηση στη συζήτηση, ώστε να αναπτύσουν τον λόγο τους και να 
ανταλλάξουν απόψεις. Όσον αφορά την δράση τους, να παίρνουν όσο το δυνατόν 
περισσότερες πρωτοβουλίες από μόνα τους και να πειραματίζονται.” (Χ11) 

Άξονας 2. Η αυτοαξιολόγηση σε σχέση με τον τρόπο λεκτικής επικοινωνίας 
με τα παιδιά. 

Οι υποψήφιες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι χρειάζεται να συμμετέχουν τα 
παιδιά στη διαδικασία του διαλόγου και σε διαλογικές καταστάσεις, ώστε να 
καλλιεργηθεί η λεκτική επικοινωνία. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά θα αισθανθούν 
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να πάρουν τον λόγο και να συμμετέχουν σε μια 
συζήτηση. Η λεκτική επικοινωνία πραγματοποιείται με ερωτήσεις που θέτουν οι 
εκπαιδευτικοί στα παιδιά και διαρκή ανατροφοδότηση στις απαντήσεις των 
παιδιών. Η λεκτική επικοινωνία πρέπει να ευνοεί τις αλληλεπιδράσεις, όχι μόνο 
μεταξύ της εκπαιδευτικού και των παιδιών αλλά και μεταξύ συμμαθητών. 

“ίσως χρειαζόταν σε κάποια σημεία περισσότερη επιμονή, αφοσίωση σε αυτά 
που μου λένε, και μεγαλύτερη προσοχή στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιώ.” (Χ1) 

“κάνοντας την αυτοαξιολόγηση θα μου πρότεινα να βελτιώσω τον τρόπο που 
επικοινωνώ μαζί με τα παιδιά, ώστε να είμαι πιο αποτελεσματική.” (Χ3) 

“χρειάζεται προτροπή ανάλογα με το θέμα συζήτησης, για να αναφέρουν δικές 
τους εμπειρίες και γεγονότα, ώστε να μπορούν τα ίδια να αναπτύξουν τον λόγο, χωρίς 
δισταγμούς και ντροπή για μια πιθανή λανθασμένη απάντηση.” (Χ19).  

“Κατά την γνώμη μου οι ερωτήσεις που δεν απαντιούνται μονολεκτικά είναι 
καταλληλότερες και επιτρέπουν στα παιδιά να καταβάλλουν μεγαλύτερη 
προσπάθεια για να απαντήσουν σε ένα ερώτημα. Για να μπορέσουν τα παιδιά να 
εκφραστούν, σκόπιμο θα ήταν να νιώσουν ασφάλεια, γι’ αυτό δεν διόρθωνα τα λάθη 
τους. Οι λέξεις που χρησιμοποιούσα έπρεπε να είναι προσεγμένες, οι οδηγίες και ο 
λόγος μου να είναι σαφής, κατανοητός, κατάλληλος για το γλωσσικό και αναπτυξιακό 
επίπεδο των παιδιών.” (Χ4) 
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“θα βελτίωνα τον τρόπο που έδινα οδηγίες για το παιχνίδι προκειμένου να 
αποφευχθούν οι ασάφειες.” (Χ5) 

“θα άλλαζα τα θέματα συζήτησης με τα παιδιά, ώστε να κέντριζα περισσότερο 
το ενδιαφέρον τους.” (Χ6) 

“να δίνω πολλαπλές και διαφορετικές ευκαιρίες στα παιδιά για έκφραση μέσα 
από πολλαπλούς κώδικες επικοινωνίας.” (Χ7) 

“να ενθαρρύνω τους μαθητές και να τους επαινώ, με σκοπό την ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησής τους και κατ΄επέκταση την παρότρυνσή τους για την ενεργή 
συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.” (Χ8) 

“οι οδηγίες που έδωσα δεν ήταν σαφείς, θα πρεπε να είναι σύντομες και 
περιεκτικές. Ο τόνος της φωνής μου έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία. Θα 
πρέπει να είναι δυναμικός, σταθερός και να δηλώνει σιγουριά, προκειμένου να δίνουν 
τα παιδιά την απαραίτητη προσοχή σε αυτά που λέω και να επιτυγχάνεται 
συνεργασία μεταξύ μας.” (Χ9) 

“σε περίπτωση που υπάρξει μια προβληματική κατάσταση δεν θα προχωρήσω 
στην άμεση λύση της, αλλά θα δώσω στο παιδί την δυνατότητα να προσπαθήσει μόνο 
του. Έπειτα, αφού εξετάσουμε μαζί όλες τις παραμέτρους θα μπορεί το παιδί ακόμη 
και μόνο του να δώσει την λύση, ενώ αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειώσει το 
βαθμό επανεμφάνισης του προβλήματος και της εξάρτησης του παιδιού από τον 
ενήλικα.” (Χ10) 

 

Άξονας 3. Η αυτοαξιολόγηση σε σχέση με τις καλές και κακές πρακτικές. 

Οι υποψήφιες εκπαιδευτικοί συνειδητοποίησαν τις καλές και κακές 
πρακτικές που ακολούθησαν μέσα από την διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Στις 
καλές πρακτικές συγκαταλέγονται η επικοινωνία με αποτελεσματικό τρόπο και το 
ενδιαφέρον των παιδιών σε δραστηριότητες που είχαν προετοιμάσει με βάση τα 
ενδιαφέροντά τους. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την διεξαγωγή της 
οργανωμένης δραστηριότητας, επισημαίνουν ως αναποτελεσματική πρακτική 
στην τάξη, τον χωρισμό των παιδιών σε ομάδες χωρίς να έχουν δοθεί σαφείς 
οδηγίες στα παιδιά, διότι δημιουργήθηκε αναστάτωση στην τάξη. Επίσης, έπειτα 
από την αυτοαξιολόγηση κατέληξαν ότι θα πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο 
χρόνο στις ερωτήσεις των παιδιών. Ακόμη και αν οι ερωτήσεις των παιδιών δεν 
εμπίπτουν στο θέμα που αναλύουν τη συγκεκριμένη στιγμή, δίνει τη δυνατότητα με 
αυτόν τον τρόπο να προκύψουν θέματα προς συζήτηση με τη συμμετοχή όλων των 
παιδιών. 

“Αυτό που διαπίστωσα είναι πως δε χρειάζεται όλα τα παιδιά να κάνουν το 
ίδιο πράγμα απαραίτητα σε μια δραστηριότητα, ειδικά αν η δράση αφορά ένα ή δυο 
παιδιά, διότι η αναμονή τα κουράζει πολύ.” (Χ16) 

“μπόρεσα να επικοινωνήσω με τα παιδιά και να τους προκαλέσω το 
ενδιαφέρον τους, που ήταν πολύ σημαντικό για εμένα, επειδή δεν έχω προηγούμενες 
εμπειρίες.” (Χ19) 

“θα έδινα μεγαλύτερη βαρύτητα σε κάποια πράγματα που είπανε τα παιδιά, 
τα οποία ίσως δεν τα έδωσα τη σημασία που έπρεπε.” (Χ3) 

“ο χωρισμός των παιδιών σε δυάδες, οδήγησε ορισμένα παιδιά να μην 
συμμετέχουν και να κάνουν φασαρία, διότι δεν ήταν η σειρά τους και περίμεναν. Η 
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αφήγηση της ιστορίας που επέλεξα και ο τρόπος που το αφηγήθηκα δεν είχε θετική 
ανταπόκριση από όλα τα παιδιά.” (Χ4) 

“χρειάζεται να διαχειριστώ το άγχος μου γιατί κατάλαβα ότι ειδικά στη πρώτη 
δραστηριότητα που ήμουν αγχωμένη δυσκολευόμουν να δώσω ακριβείς οδηγίες στα 
παιδιά.”.(Χ15) 

“Σε καμία περίπτωση δεν έδινα απευθείας την σωστή απάντηση στα παιδιά. 
Μέσω των ερωτήσεων που έθετα, τους διευκόλυνα, ώστε να βρουν μόνοι τους την 
απάντηση.” (Χ12).  

“η στιγμιαία απόφαση να αλλάξω το περιεχόμενο και ταυτοχρόνως τον στόχο 
της δραστηριότητας με αποπροσανατόλισε εντελώς και δεν είχε κάποια ουσία/νόημα 
η δραστηριότητα.” (Χ6) 

“στην αρχή ήμουν καθοδηγητική, καθώς προσπαθούσα να κατευθύνω την 
συζήτηση. Έπειτα, όμως έδινα περισσότερα ερεθίσματα στα παιδιά ώστε να 
εκφράσουν τα βιώματα τους και τους έδινα περισσότερο το λόγο προκειμένου να 
μιλήσουν τα ίδια.” (Χ13) 

“έπρεπε να δώσω οδηγίες προτού τα παιδιά καθίσουν στα τραπέζια εργασίας. 
Παρατήρησα ότι αποδίδει καλύτερα η παραχώρηση οδηγιών όσο τα παιδιά 
βρίσκονται στη γωνιά συζήτησης, διότι έτσι δεν αποσπάται η προσοχή τους από τα 
υλικά που βρίσκονται στα τραπέζια, αλλά και μπορούν να θέτουν ερωτήσεις για τον 
σκοπό και τον τρόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.” (Χ8) 

 “μοίρασα τα μουσικά όργανα, χωρίς να εξηγήσω ποια και πότε θα είναι η 
χρήση τους. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί πανικός.” (Χ9) 

 “φάνηκε να είναι βοηθητικές και για εμένα ως νηπιαγωγό αλλά και για τα ίδια 
τα παιδιά, οι ασκήσεις χαλάρωσης, ή ένα ήσυχο παιχνίδι το οποίο θα λειτουργήσει ως 
αποθεραπεία.” (Χ15) 

 “Τον λόγο κατά κύρια βάση θα φροντίζω να τον έχουν τα παιδιά, και όχι να 
μακρολογώ με αποτέλεσμα να τα κουράζω και να μειώνω το ενδιαφέρον τους. Θα 
στοχεύω να μην τα αποθαρρύνω αλλά να τα βοηθήσω να εξωτερικεύσουν τις απορίες 
τους και να μιλήσουν ελεύθερα.” (Χ10) 

 Άξονας 4.  Η αυτοαξιολόγηση σε σχέση με την πρακτική ασκηση εν γένει. 

Από την αυτοαξιολόγηση φαίνεται ότι οι φοιτήτριες, στο πλαίσιο της 
πρακτικής άσκησης, καλλιέργησαν ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να 
συνεργάζονται καλύτερα, να ακούν πρώτα τους άλλους και να δέχονται κριτική, 
διότι μέσα από αυτήν μπορούν και εξελίσσονται. Η πρακτική άσκηση είναι μια 
διαδικασία μέσα από την οποία απέκτησαν μια εμπειρία σχετικά με το πώς 
μαθαίνουν τα παιδιά. Η βιωματική εμπειρία ήταν πολύτιμη για το πως θα μπορούσε 
να λειτουργεί στην τάξη ένας εκπαιδευτικός, πως να συμπεριφέρεται απέναντι στα 
παιδιά και πόσο σημαντικό είναι εν τέλει να αναπτύσσεται μια σχέση εμπιστοσύνης 
μεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιών. 

Μέσα από την παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατάφεραν να 
αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα της σχέσης σχεδιασμού, υλοποίησης και 
αξιολόγησης του προγράμματος, ενώ παράλληλα έγινε κατανοητή και η απόκλιση 
που έχουν, εν τέλει, μεταξύ τους. 

Θεωρούν ότι οι παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 
αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για έναν εκπαιδευτικό, που τις οδηγεί στην 
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αυτοβελτίωση όσον αφορά τον ρόλο τους, αλλά και στον καλύτερο τρόπο 
διαχείρισης της τάξης. Η πρακτική άσκηση τις έδωσε τη δυνατότητα να 
αναστοχαστούν πάνω στις πρακτικές που εφάρμοσαν και να προσεγγίσουν κριτικά 
το έργο τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στη τάξη. 

“Υπήρχαν πολλές ωφέλειες καθώς βλέπεις τα αρνητικά σημεία του άλλου και 
τα αποφεύγεις έπειτα εσύ, βλέπεις τι λειτουργεί και τι όχι, καταλαβαίνεις τι πρέπει 
να αλλάξει και τι όχι σε κάθε στιγμή της διδασκαλίας. Παίρνεις ιδέες από τον άλλο, 
παρατηρείς πως αντιδρούν τα παιδιά στο κάθε τι που λαμβάνουν.”(Χ1)  

“υπήρχαν οφέλη όσον αφορά την ανατροφοδότηση που έπρεπε να κάνουμε 
γιατί εντοπίσαμε τα λάθη μας και προσπαθήσαμε όσο μπορούμε να τα διορθώσουμε.” 
(Χ2) 

“υπήρξαν δυσκολίες που έπρεπε να λάβω υπόψη κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής. Αυτά όμως ήταν που με οδήγησαν στο να μάθω καλύτερα και να είμαι πιο 
προετοιμασμένη την επόμενη φορά…θα έπρεπε να είμαι πάντα σε ετοιμότητα και να 
μπορώ να έχω συνεχώς ιδέες και λύσεις για την ομάδα μου.” (Χ3) 

“Αυτοαξιολόγησα τον εαυτό μου, αναγνώρισα τα δυνατά και αδύνατα σημεία 
της διδασκαλίας μου, συνεργάστηκα με την ομάδα μου για την επίτευξη ενός κοινού 
στόχου, αλλά και απέκτησα κριτική σκέψη.” (Χ18) 

 “υπάρχει μία πιο σφαιρική εικόνα για την βελτίωση της διδασκαλίας, αφού 
εμπλέκονται περισσότερα άτομα, κάποιο λάθος που δεν εντοπίσαμε εμείς στην 
πορεία της δραστηριότητας μας μπορεί να ανακαλυφτεί από κάποιο άλλο μέλος ή το 
αντίστροφο.” (Χ4) 

“υπήρχαν ωφέλειες ως προς την βελτίωση μου πάνω στο εκπαιδευτικό έργο. 
Δεδομένου ότι, εντόπισα κάποια από τα πρωταρχικά αδύναμα σημεία μου.” (Χ6) 

 “εντόπισα και αποδοτικές τεχνικές, έτσι ώστε να διατηρηθούν οι στρατηγικές 
αυτές και να διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης.” (Χ8) 

“Βλέποντας, παρατηρώντας και συζητώντας μετέπειτα, τη διδασκαλία άλλων 
με βοήθησε να συγκρίνω τον εαυτό μου και να κάνω την αυτοκριτική και τον 
αναστοχασμό μου.” (Χ9) 

“κρατώντας σημειώσεις για την ροή της δραστηριότητας με βοηθούσε να 
καταλάβω τι έκανα στη δραστηριότητα και μέσω της αυτοαξιολόγησης να βελτιώσω 
τον τρόπο που διαχειρίστικα την τάξη.” (Χ11) 

Από τα αποτελέσματα γίνεται σαφές ότι, με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα 
που τέθηκαν στην παρούσα έρευνα, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 
ανέπτυξαν ή μπορούν να αναπτύξουν την διαδικασία της αυτοξιολόγησης κατά τη 
διάρκεια της πρακτικής άσκησης με ποικίλους τρόπους και μεθόδους διδασκαλίας. 
Πιο αναλυτικά, μέσα από την συζήτηση, την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, την 
αυτενέργεια, τον συλλογικό σχεδιασμό, την εφαρμογή και την συλλογική 
αναστοχαστική ανατροφοδότηση. Η πρακτική άσκηση ωφελεί στην 
αυτοαξιολόγηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Τέλος, δεν διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις ομάδες και ανάμεσα στα μέλη των ομάδων 
στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης.  

Συζήτηση 

 Η αυτοαξιολόγηση είναι ο πιο πραγματιστικός και αποτελεσματικός τρόπος 

αξιολόγησης. Προκειμένου να διευκολυνθούν αυτές οι αυτο-αναστοχαστικές 
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διαδικασίες θα πρέπει εκ των προτέρων να υπάρχουν άξονες παρατήρησης και 

αξιολόγησης. Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ενδυναμώνει τον υποψήφιο 

εκπαιδευτικό, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή του και την επάρκεια του για το 

παιδαγωγικό του έργο. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό τα προγράμματα 

σπουδών για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν την 

αυτοαξιολόγηση συνδυάζοντας τη μεθοδολογία και τη γνώση περιεχομένου. Η 

συνειδητοποίηση της σημασίας της αυτοαξιολόγησης για την αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και για την επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου, 

μπορεί να αναπτυχθεί κυρίως από μελλοντικούς εκπαιδευτικούς αν αποκτήσουν 

γνώσεις σχετικά με αυτό κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης (Podgornik & 

Mažgon, 2015). Σύμφωνα με τους Nolan & Molla (2017) “η εμπιστοσύνη των 

εκπαιδευτικών στους εαυτούς τους αποτελεί βασικό στοιχείο του επαγγελματισμού 

των εκπαιδευτικών και αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη θέσπιση του 

επαγγελματικού κεφαλαίου”. Η γνώση της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης δίνει 

τα εχέγγυα στον υποψήφιο εκπαιδευτικό να αυτοβελτιώνεται με απώτερο στόχο 

την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ενέργεια της αυτοαξιολόγησης 

μεταβιβάζεται τρόπον τινά και εκφράζεται μέσω του επανασχεδιασμού 

λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες γνώσεις. Εν τέλει η αυτοαξιολόγηση θα 

πρέπει να δημιουργεί στον υποψήφιο εκπαιδευτικό ένα κριτικό πνεύμα 

αναπλαισίωσης, ωθώντας τον στην αμφισβήτηση και στην εσωτερική 

επαναδιαπραγμάτευση (Freire, 1993). 
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