
Κεφάλαιο 12

Η περιγραφική αξιολόγηση 
αλλάζει τη διδασκαλία

Η αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί μέρος του έργου του εκπαιδευτικού στενά συ-
νυφασμένο με τη διδασκαλία και καθόλου ξεχωριστό από αυτήν. Επομένως, είναι 
λογικά ασύμβατο να αλλάζει φιλοσοφία και προσέγγιση η αξιολόγηση του μαθητή 
και να μην αλλάζει η διδασκαλία. Έπρεπε λοιπόν να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί  και 
να κατανοήσουν τις διδακτικές στρατηγικές που μπορούν να καλλιεργήσουν πιο 
αποτελεσματικά τις δεξιότητες που περιγράφονται με δηλώσεις στην ΠΑ. Έκρινα 
ότι ήταν σκόπιμο να ξεκινήσουμε από ένα σύνολο δεξιοτήτων σε νευραλγικό τομέα, 
όπως είναι η αναγνωστική κατανόηση  (reading comprehension). 

Έθεσα, λοιπόν, ως άμεση προτεραιότητα την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
του σχολείου με κεντρικό θέμα τη θεωρία και την πράξη της αναγνωστικής κατα-
νόησης (γραμματισμός). Για να γίνει απτό και ορατό στους εκπαιδευτικούς πώς εί-
ναι μια διδασκαλία που καλλιεργεί δεξιότητες κατανόησης, υλοποίησα  δειγματικές 
διδασκαλίες, δύο στην πρωτοβάθμια και μία στη δευτεροβάθμια στο μάθημα της 
Ιστορίας. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζω τη δειγματική που πραγματοποιήθηκε σε 
τμήμα της Β΄ Γυμνασίου.  

Στο επίκεντρο της διδασκαλίας με στόχο την κατανόηση κειμένου βρίσκεται το 
ερώτημα “Τι είναι η κατανόηση;”. Όταν ένας μαθητής προσεγγίζει τη νέα ύλη ενός 
μαθήματος, μαθαίνει κάποια νέα στοιχεία που μπορεί να επαναλάβει. Η επανάληψη 
οδηγεί στην εμπέδωση, αλλά μέχρι εκεί. Η κατανόηση υπερβαίνει την εμπέδωση. 
Είναι η βαθιά γνώση που σχηματοποιείται όταν οι πρώτες εμπεδωμένες γνώσεις τε-
θούν σε δοκιμασία, όταν, κατά κάποιο τρόπο, συμβαίνει αυτό που ο Piaget ονόμαζε 
“γνωστική ανισορροπία”, όταν, δηλαδή, κάτι που έχει μάθει ο μαθητής το θέτει “υπό 
αμφισβήτηση” ο εκπαιδευτικός, Για παράδειγμα, “Και πώς ξέρω ότι ο πολλαπλασια-
σμός είναι συνεχείς προσθέσεις, όπως ισχυρίζεσαι; Μπορείς να μας το δείξεις;”

Η κατανόηση προϋποθέτει να είμαι σε θέση να μπορώ να εξηγήσω με δικά μου 
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λόγια αυτά που κατανοώ, να δώσω δικιά μου ερμηνεία, να παρουσιάσω τη νοητική 
σύλληψή μου μέσα από ένα μοντέλο, να αναφέρω παραδείγματα, να χρησιμοποιή-
σω 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 καταλήγω σε 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 ότι “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 επιστημονικό 
τομέα. Ένας τέτοιος τομέας, που έχει μελετηθεί εκτενώς, είναι η αναγνωστική κα-
τανόηση, με κυρίαρχη διδακτική προσέγγιση την αμοιβαία διδασκαλία (βλ. σχετικά 
Κουλουμπαρίτση, 2003 ·2018).  

Γενικώς, μια διδασκαλία που αποσκοπεί όχι μόνο στην αναπαραγωγή γνώσεων, 
αλλά στη βαθιά γνώση και κατανόηση, το επιδιώκει συστηματικά σε όλα τα στάδιά 
της: εισαγωγή/προσανατολισμός - παρουσίαση νέας γνώσης - συνεχείς διαμορφω-
τικές αλληλεπιδράσεις - ανασκόπηση. Παράλληλα, φροντίζει να διατηρεί αμείωτο 
το ενδιαφέρον των μαθητών, ενώ επιζητεί συνεχώς την ανταπόκρισή τους σε όλες 
τις δεξιότητες που αναφέραμε παραπάνω (Fisher & Frey, 2014). Άρα, μία διδασκα-
λία που επιδιώκει τη βαθιά γνώση και κατανόηση, δημιουργεί το ανάλογο ευνοϊκό 
παιδαγωγικό περιβάλλον. Μια διδασκαλία που αποσκοπεί στη βαθιά γνώση και κα-
τανόηση με την ανάγνωση σχολικών κειμένων είναι η αμοιβαία διδασκαλία (ΑΔ, 
reciprocal teaching, Palinscar & Brown, 1984· Κουλουμπαρίτση, 2003· 2018 ). 

Η ΑΔ αποτελεί στρατηγική με τέσσερα διακριτά και στενά αλληλο -συσχετιζόμε-
να βήματα: 

(1) Τη σύνθεση πρωτότυπου τίτλου, κεντρικής ιδέας και περίληψης του κειμένου 
(summarizing).

(2) Την υποβολή ερωτήσεων περιεχομένου, που έχουν ως στόχο να εκμαιεύουν 
τις σημαντικότερες πληροφοριακές μονάδες του κειμένου.

(3) Την υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων, για να αποσαφηνιστούν λέξεις ή 
εκφράσεις του κειμένου.

(4) Τη διατύπωση προβλέψεων για τη νοηματική εξέλιξη του κειμένου.

Στόχος της ΑΔ είναι οι μαθητές, έχοντας αποκτήσει τις δεξιότητες ανάγνωσης και 
νοηματικής προσπέλασης κειμένων, να διαβάζουν μόνοι τους το δεδομένο κείμενο 
σχολικό, ή μη, και να το επεξεργάζονται μόνοι τους ή με κάποιο συμμαθητή τους 
(εταιρικά) ή σε επίπεδο μαθητικής ομάδας. 
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 Γνωστική και ψυχολογική προετοιμασία μαθητών: Στην αρχή, όταν παρουσι-
άζουμε στους μαθητές τα στρατηγικά βήματα της ΑΔ, είναι καλό αυτό να γίνεται 
μετωπικά προς το σύνολο της τάξης. Ενημερώνουμε τους μαθητές ότι θα τους διδά-
ξουμε τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουν και καταλαβαίνουν οι μεγάλοι τα κείμενα 
είτε βιβλίων είτε εφημερίδων είτε κειμένων στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και το σκε-
πτικό με το οποίο επεξεργάζονται τα κείμενα οι δάσκαλοί τους, όταν ετοιμάζουν μια 
διδασκαλία ή ένα διαγώνισμα. Μπορούμε κιόλας να τους ρωτήσουμε εάν γνωρίζουν 
“Τι μπορεί να κάνει κάποιος που διαβάζει ένα κείμενο και το καταλαβαίνει καλά από 
μόνος του; Τι μπορεί να πει;”. Συνήθως οι μαθητές απαντούν πως μπορεί να πει το 
νόημα του κειμένου. Με αυτή τη συζήτηση ξεκίνησε και η δειγματική διδασκαλία ΑΔ 
που υλοποίησα σε τμήμα της Β΄ Γυμνασίου.

Η ΑΔ στο μάθημα της Ιστορίας αποτέλεσε το φόντο, το “σκηνικό” εντός του οποί-
ου καθοδηγήθηκαν οι μαθητές να καλλιεργήσουν αναγνωστικές δεξιότητες. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι, όταν διδάσκουμε με ΑΔ, διδάσκουμε αποκλειστικά γλωσσικές δε-
ξιότητες και όχι το μάθημα που πρέπει να διδαχθεί. Στο μάθημα της Ιστορίας η ΑΔ 
αποτελεί έναν τρόπο διδακτικής προσέγγισης στους πολλαπλούς που αναφέρονται 
στα εγχειρίδια διδακτικής της Ιστορίας. 

Με την ΑΔ η οπτική και η εστίαση του εκπαιδευτικού δεν είναι πώς να μάθουν 
απ΄ έξω οι μαθητές έννοιες και γεγονότα, αλλά μάλλον είναι να αποκτήσουν στρα-
τηγικές οργάνωσης και συνδυασμού των πληροφοριών του σχολικού κειμένου και 
να τις μετατρέψουν σε ένα σώμα γνώσεων με νόημα για τους ίδιους.

Παράδειγμα από την εφαρμογή της ΑΔ στο γυμνάσιο - Β΄Γυμνασίου
Δίδαξα το κείμενο “Ο Ιουστινιανός και το έργο του” στη σελ. 16 του σχολικού 

βιβλίου Ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου. Αν δεχθούμε ότι Ιστορία είναι πρωτίστως οι 
ανθρώπινες ενέργειες σε χρόνο και τόπο και η αφήγηση αυτών των ενεργειών, κοι-
τάμε πρώτα ποιοι είναι οι κειμενικοί δείκτες αναφορικά με τα στοιχεία άνθρωποι 
- ενέργειες -χρόνος -τόπος. Για να βοηθηθεί ο μαθητής στην αντίληψη του χρόνου, 
παρατίθεται στο σχολικό βιβλίο η παρακάτω ιστορική γραμμή: 

Αν και η αντίληψη του χρόνου είναι  μια προσωπική υπόθεση, το εργαλείο της 
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ιστορικής γραμμής αξιοποιείται εκτενώς στα σχολικά βιβλία Ιστορίας, για να βοηθή-
σει τον μαθητή να αντιληφθεί τη χρονική στιγμή των γεγονότων που περιγράφονται 
και την ένταξή τους στο ευρύτερο ιστορικό γίγνεσθαι. 

Η ιστορική γραμμή του σχολικού βιβλίου Ιστορίας Β΄ Γυμανσίου απομονώνει 
όλον τον 6ο αιώνα και εστιάζει στην εποχή του Ιουστινιανού. Εάν θέλουμε οι μαθη-
τές μας να κατανοήσουν πώς εντάσσεται η ηγεμονία του Ιουστινιανού στη ροή του 
χρόνου, πρέπει να τους ζητήσουμε να το δείξουν αυτό σχεδιάζοντας μια δική τους 
ιστορική γραμμή. 

Επίσης, διδακτικά είναι πιο πρόσφορο να μιλήσουμε από την αρχή της διδασκα-
λίας για τον χρόνο σε συνδυασμό με τον τόπο . Για την αναφορά στον τόπο χάρτης 
υπάρχει στη σελ. 17 του σχολικού βιβλίου, τον οποίο και αξιοποιούμε.

Στη συνέχεια προχωράμε στην επεξεργασία του κυρίως κειμένου. Διαβάζουμε 
και αναζητούμε τρόπους ταξινόμησης και οργάνωσης δεδομένων - γεγονότων. Πα-
ρατηρούμε ότι,  ενώ στον τίτλο αναφέρεται ο Ιουστινιανός: “Ο Ιουστινιανός και 
το έργο του”, στο κείμενο δεν μας δίνονται βιογραφικά στοιχεία του Ιουστινιανού. 
Αντιθέτως, το έργο του αναλύεται σε τρεις σημαντικές έννοιολογικές κατηγορίες: 

α) εσωτερική πολιτική, β) εξωτερική πολιτική και 3) μεγάλα έργα στην Κωνστα-
ντινούπολη και την αυτοκρατορία. Με βάση αυτήν την κατηγοριοποίηση, μπορούμε 
από νωρίς να καθοδηγήσουμε κατάλληλα τους μαθητές, με εννοιολογικό χάρτη, 
πίνακα ή όποιο άλλο μέσο ικανοποιεί την οργάνωση της γνώσης. Εναλλακτικά, η κα-
τηγοριοποίηση μπορεί να καθοδηγείται από την κεντρική πολιτική του Ιουστινιανού: 
“ένα κράτος,  μία θρησκεία, ένα δίκαιο”. Μπορούμε να κάνουμε και τις δύο ταξινο-
μήσεις στην τάξη και να τις συσχετίσουμε μεταξύ τους.
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Διατύπωση νοήματος: πρώτη ανάγνωση - αρχική κατανόηση
Ζητάμε από τους  μαθητές να διαβάσουν σιωπηρά το κείμενο από το σχολικό 

βιβλίο ή μπορεί να τους το δώσουμε σε φωτοτυπία, αν δεν θέλουμε κάποιοι μαθητές 
να διασπώνται από την πολυτροπικότητα του κειμένου. Εξαρτάται από τον επικρα-
τέστερο διδακτικό στόχο. Αν ο κύριος στόχος είναι ο μαθητής να κατανοήσει το κεί-
μενο και μόνο ή μικρά μέρη αυτού, χωρίς άλλες πολυτροπικές αναφορές, τότε δίνω 
φωτοτυπία, ειδάλλως δίνω το κείμενο αυτούσιο. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι οι 
μαθητές να διαβάζουν το κείμενο από το πρωτότυπο. 

Η ανάγνωση του σχολικού κειμένου (μέχρι “... μνημειώδεις κατασκευές” στη 
σελ.17) διήρκησε περίπου 7΄ και μετά ζητήθηκε από τους μαθητές να πουν με δυο 
λόγια το νόημα και να γράψουν στα επόμενα 5΄ στο φύλλο εργασίας, που τους είχα 
δώσει, μια δικιά τους επικεφαλίδα. Εννέα μαθητές προσφέρθηκαν να μου πουν τους 
τίτλους τους, τους οποίους κατέγραψα σε χαρτί του μέτρου, ώστε να παρακολου-
θούν όλοι οι μαθητές όλες τις προτάσεις. 

Ακολούθησε συζήτηση για το πόσο κατάλληλοι ήταν οι τίτλοι που αναφέρθηκαν. 
Δεν ήταν και τόσο, επειδή δεν αναδείκνυαν τους θεματικούς άξονες του κειμένου. 
Έτσι, οι μαθητές ξαναδιάβασαν το κείμενο και στη συνέχεια με την καθοδήγησή 
μου συνθέσαμε από κοινού μια νέα επικεφαλίδα. Προσθέσαμε τόπο και χρόνο και 
κρατήσαμε τον κοινό ήρωα του κειμένου που ήταν ο Ιουστινιανός. Έτσι όλοι μαζί 
καταλήξαμε σε έναν εκτενή τίτλο: 

Καταληκτικός κοινός τίτλος
“Η πολιτική του Ιουστινιανού τον 6ο αιώνα στο εσωτερικό και το εξωτερικό της 
αυτοκρατορίας και τα μεγάλα έργα του στην Κωνσταντινούπολη”.

Σκόπιμα ο τίτλος έμεινε εκτενής, για να βοηθήσει τους μαθητές να προ-οργανώ-
σουν την πληροφορία που υπήρχε στο κείμενο. Η προ-οργάνωση είναι μια μεταφερό-
μενη δεξιότητα (μπορεί, δηλαδή, να αξιοποιηθεί και σε άλλα μαθήματα) και γι΄ αυτό 
έχει προστιθέμενη παιδαγωγική αξία. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι, από τους είκοσι 
μαθητές του τμήματος, το 1/3 παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες στην κατανόηση. 
Ακολουθούν οι τίτλοι που πρότειναν οι μαθητές.

Προτεινόμενοι τίτλοι
1.  Ιουστινιανός Α΄
2. Η συμβολή του Ιουστινιανού στο κράτος.
3. Τα έργα του Ιουστινιανού.
4. Η αναδιοργάνωση του κράτους από τον Ιουστινιανό.
5. Η διοίκηση του κράτους από τον Ιουστινιανό.
6. Ο Ιουστινιανός και η Κωνσταντινούπολη.
7. Η πολιτική και το έργο του Ιουστινιανού.
8. Τα έργα και τα μέτρα του Ιουστινιανού.
9. Η δημιουργία του κράτους και τα έργα του Ιουστινιανού.
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Εννοιολογικός χάρτης: η οργάνωση της γνώσης 
Αξιοποιώντας την προ-οργάνωση του κειμένου σύμφωνα με την κοινή επικε-

φαλίδα και αφού είχα σχεδιάσει πρώτα έναν εννοιολογικό χάρτη, ζήτησα από τους 
μαθητές να εντοπίσουν τις παραγράφους που αναφέρονται: (α) στην εσωτερική πο-
λιτική, (β) στην εξωτερική πολιτική και (γ) στα δημόσια έργα κατά την εποχή του 
Ιουστινιανού. 

Το έργο του Ιουστινιανού

εσωτερικό εξωτερικό δημόσια έργα

- εμπορικοί δρόμοι
- γέφυρες
- υδραγωγεία κ.ά.
- Αγία Σοφία

- πόλεμοι δυτικά 
  και νότια
- συνθήκη ειρήνης 
  ανατολικά

- ένα κράτος
- μία θρησκεία
- ένα δίκαιο

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Τα κείμενα της Ιστορίας ακολουθούν κάποια τυπολογία, π.χ. κείμενα ανάλυσης 
εννοιών, χρονικής αλληλουχίας γεγονότων κτλ., γι΄ αυτό, κατά τη διάρκεια της επε-
ξεργασίας του σχολικού κειμένου, προσπάθησα να αναδείξω τις σχέσεις, όπως προ-
άγονται μέσα από έναν άλλο τύπο, τον τύπο κειμένων σκόπιμης δράσης, π.χ. “Επειδή 
ο Ιουστινιανός αποφάσισε να ενισχύσει την Ορθοδοξία...”, “καταδιώκει τους οπαδούς 
των αιρέσεων, κλείνει τη Νεοπλατωνική Ακαδημία Αθηνών, χτίζει εκκλησίες”. Ανάλο-
γους κεντρικούς άξονες και σχήματα υπογράμμισαν οι μαθητές σε όλο το κείμενο.

Σύνθεση περίληψης
Όταν ολοκληρώθηκε η αναγνώριση παραγράφων και βασικών θεματικών αξό-

νων, είπα προφορικά στους μαθητές την περίληψη και τους εξήγησα με ποιο σκεπτι-
κό συμπεριέλαβα αυτές τις πληροφορίες. Για παράδειγμα, τους είπα: 

“Κατά τον 6ο αι. μΧ, στο Βυζάντιο ήταν αυτοκράτορας ο Ιουστινιανός, ο 
οποίος έλαβε μέτρα για να επιλύσει τα εσωτερικά και εξωτερικά ζητή-
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ματα της αυτοκρατορίας. Στο εσωτερικό κατέπνιξε μεγάλη επανάσταση 
και επέβαλε την εξουσία του ως ένα κράτος, υποστήριξε την Ορθοδοξία 
ως κοινή θρησκεία, καθιέρωσε ενιαίο δίκαιο, και έκανε σπουδαία δημό-
σια έργα, που βελτίωσαν την καθημερινή ζωή και έδωσαν αίγλη στην 
Κωνσταντινούπολη. Ανάμεσα στα έργα αυτά ήταν και η Αγία Σοφία. Στο 
εξωτερικό διεξήγαγε πολυετείς νικηφόρους πολέμους σε όλα τα μέτωπα 
της αυτοκρατορίας, με αποτέλεσμα να αυξήσει τα σύνορά της, όμως πα-
ράλληλα να εξασθενήσει ανεπανόρθωτα τις αντοχές της αυτοκρατορίας 
σε στρατό και αποθέματα πλούτου”. 

Εξήγησα ότι στην περίληψη πρέπει να αναφέρω με όσο πιο σύντομο τρόπο μπο-
ρώ όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται και αναφέρονται στους κεντρικούς θε-
ματικούς άξονες του κειμένου. Αυτοί οι άξονες αναφέρονται ως βασικές έννοιες 
στον τίτλο του κειμένου, τον οποίο αποδεχτήκαμε στην τάξη ως τον πιο κατάλληλο. 
Ζήτησα από ένα- δυο μαθητές να επαναλάβουν την περίληψη και στη συνέχεια όλοι 
οι μαθητές κλήθηκαν μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος, να γράψουν τη δική 
τους περίληψη. Τους έδωσα 10΄.

Μαθητικές ερωτήσεις 
Ερωτήσεις περιεχομένου
Παρουσίασα στους μαθητές τρόπους να υποβάλλουν εκείνοι τις δικές τους 

ερωτήσεις στους συμμαθητές τους. Τους εξήγησα ότι οι κατάλληλες ερωτήσεις εκ-
μαιεύουν τις βασικές πληροφορίες, που είχαν εντοπίσει νωρίτερα στο κείμενο. Για 
παράδειγμα, μπορούσαν να ρωτήσουν “Ποια ήταν τα εσωτερικά προβλήματα της 
αυτοκρατορίας;” ή “Πώς κατάφερε ο Ιουστινιανός να κάνει πραγματικότητα το: ένα 
κράτος, μία θρησκεία, ένα δίκαιο;”. Κάθε μαθητής που υπέβαλε ένα ερώτημα γινό-
ταν αυτομάτως και συντονιστής συζήτησης και αποφάσιζε εκείνος ή εκείνη σε ποιον 
συμμαθητή ή σε ποια συμμαθήτρια θα έδινε τον λόγο για να απαντήσει στο τεθέν 
ερώτημαι. 

Τα παιδιά κινητοποιήθηκαν, εμβάθυναν, ενθουσιάστηκαν. Πιο ενδιαφέρον είχαν 
οι ερωτήσεις που οι απαντήσεις τους δεν υπήρχαν ρητά διατυπωμένες στο κείμενο. 
Τότε, καθοδήγησα τους μαθητές να αναζητήσουν στοιχεία από διαφορετικά σημεία 
του κειμένου, από στοιχεία που εννοούνται κάπως, αλλά δεν αναφέρονται ρητά και 
από στοιχεία που μπορεί να γνώριζαν οι ίδιοι. Εκεί οι μαθητές έκαναν ρεαλιστικές 
και μη υποθέσεις, το ξανασκέφτονταν και τις τροποποιούσαν, όταν η αιτιολόγηση 
της υπόθεσης δεν είχε ρεαλιστική υπόσταση. 

Αξιοσημείωτο ήταν ότι οι μαθητές υπέβαλαν κυρίως ερωτήσεις κρίσεως που δια-
τυπώνονται με τα “πώς;” και “γιατί;”. Λιγότερες ήταν οι ερωτήσεις βασικών γνώσεων 
και ρητά διατυπωμένων στοιχείων με τα “τι”, “ποιος”, “ποιοι”, “πού” “πότε”, “πόσοι”. 
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Οι ερωτήσεις κρίσεως συμβάλλουν ώστε οι μαθητές να εμβαθύνουν στο κείμενο, να 
το αναλύουν με κριτική ματιά και έτσι να σταθεροποιούν τις γνώσεις τους. Ερωτή-
σεις όπως “Γιατί δεν έκανε μια κοινή γλώσσα στην αυτοκρατορία του;” και “Για ποιο 
λόγο ο Ιουστινιανός δεν σεβάστηκε την ελευθερία των άλλων ανθρώπων και επέ-
βαλε τον χριστιανισμό;” δεν μπορούν να απαντηθούν ούτε σύντομα ούτε απόλυτα. 
Πρέπει οι μαθητές να λάβουν υπόψη τους πολλούς παράγοντες, όπως το ιστορικό 
συγκείμενο, τον ρόλο του αυτοκράτορα, κτλ. Έτσι, παράλληλα με τον λειτουργικό 
γραμματισμό, καλλιεργούν δεξιότητες και επιστημονικού και κριτικού γραμματισμού 
στην Ιστορία. Ακολουθούν παραδείγματα των μαθητικών ερωτήσεων, με τη σειρά 
που υποβλήθηκαν. 

Μαθητικές ερωτήσεις

1. Για ποιο λόγο θέλει ο Ιουστινιανός τους αδύναμους αγρότες με το μέρος του;
2. Γιατί έγραψε τους νόμους στα ελληνικά;
3. Γιατί δαπάνησε τεράστια ποσά για την εξαγορά της ειρήνης με τους Πέρσες;
4. Γιατί δεν έκανε μια κοινή γλώσσα στην αυτοκρατορία του;
5. Ποια ήταν η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική του Ιουστινιανού;
6. Ποια θρησκεία ήθελε και ποια δεν ήθελε;
7.  Για ποιο λόγο ο Ιουστινιανός δεν σεβάστηκε την ελευθερία των άλλων ανθρώ-

πων και επέβαλε τον χριστιανισμό;

Διευκρινιστικές ερωτήσεις
Παράλληλα με τις ερωτήσεις περιεχομένου, οι μαθητές μπορούσαν να υποβάλ-

λουν και διευκρινιστικές ερωτήσεις, ενώ αναζητούσαν την εξήγηση μιας άγνωστης 
λέξης ή μιας φράσης ακατάληπτης. Η ερώτηση σε αυτήν την περίπτωση και σε ανά-
λογες διατυπώνεται με τα: “Τι σημαίνει ....;” “Τι εννοεί όταν λέει ....” , για παράδειγμα 
“Τι εννοεί όταν λέει κατέστειλε με αποφασιστικότητα;”. Στη σελίδα 16 , στο σημείο 
που το κείμενο αναφέρεται στη στάση του Νίκα, λέει: “[ο αυτοκράτορας] κατέστειλε 
με αποφασιστικότητα και σε συνεργασία με την ικανότατη σύζυγό του Θεοδώρα την 
επανάσταση των δήμων [....]”. Το πώς θα απαντήσει ένας εκπαιδευτικός σε μια τέτοια 
ερώτηση είναι ζήτημα πρωτίστως παιδαγωγικό. Εφόσον παιδαγωγικά υποστηρίζει 
τον κριτικό γραμματισμό, οφείλει να ζητήσει από τον μαθητή να δώσει εκείνος τη 
δική του ερμηνεία και στη συνέχεια να προτείνει σε όλους τους μαθητές να ανατρέ-
ξουν στα γεγονότα. Εκεί θα δουν τι πραγματικά συνέβη και μπορεί να ακολουθήσει 
συζήτηση και να εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα. Κάποιος άλλος εκπαιδευτικός 
μπορεί να επιλέξει να αναφέρει το συμβάν της σφαγής 30.000 ατόμων στον Ιππό-
δρομο με στόχο την καταστολή της επανάστασης των δήμων και στη συνέχεια να 
ακολουθήσει και πάλι συζήτηση στην τάξη.
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Κατά την απάντηση των άγνωστων λέξεων ο εκπαιδευτικός δεν παρέχει έτοιμες 
απαντήσεις και ερμηνείες. Προτρέπει τους μαθητές να διατυπώνουν υποθέσεις, να 
συσχετίζουν δεδομένα (διάβασε λίγο πιο πριν και λίγο πιο μετά...), να συμπεραίνουν, 
να ελέγχουν μόνοι τους το σωστό ή το λάθος στο λεξικό τους. Η διδασκαλία δεν 
πρέπει ποτέ να ξεκινά με την εξήγηση άγνωστων λέξεων. Αυτό θα αποπροσανατο-
λίσει την πορεία προς την κατανόηση και θα καταβαραθρώσει το ενδιαφέρον των 
μαθητών.

Οι στρατηγικές της ΑΔ, όταν διδάσκονται για πρώτη φορά, απαιτούν δύο διδα-
κτικές ώρες, ενώ με εξασκημένους μαθητές 45-50’. Η ΑΔ σταδιακά μετατρέπεται σε 
αμοιβαία μάθηση με μαθητές που αυτο-οργανώνονται στη μαθητική ομάδα, αναλύ-
ουν και μαθαίνουν το κείμενο μόνοι τους ακολουθώντας κυρίως το τρίπτυχο: τίτλος-  
περίληψη - ερωτήσεις περιεχομένου.

Η αξιολόγηση της κατανόησης
Η αξιολόγηση της κατανόησης στην ΑΔ επιτυγχάνεται κυρίως: α) μέσα από τη 

γραπτή περίληψη, β) τους εννοιολογικούς χάρτες, γ) τις μαθητικές ερωτήσεις και τις 
γραπτές απαντήσεις σε αυτές. 

Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει το θεματικό κέντρο και τις ιδέες που το 
υποστηρίζουν, με ιστορικούς όρους, αλλά χωρίς αυτούσιο το λεκτικό του σχολικού 
βιβλίου. Στις πρώτες προσπάθειες απόδοσης περίληψης από τους μαθητές αποδεχό-
μαστε τη χρήση αυτούσιων εκφράσεων. Επίσης, συνυπολογίζεται η επιτυχής διατύ-
πωση πρωτότυπου τίτλου και οι ολοκληρωμένες απαντήσεις σε ερωτήματα κρίσεως. 

Όταν εφάρμοσα την ΑΔ με τη διαδικασία που περιγράφω στο παρόν  συνέβηκαν 
δύο ενέργειες από πλευράς των μαθητών που δεν είχα προβλέψει. Πρώτον, υπήρξε 
μαθητής που έκανε ερώτηση περιεχομένου (“Γιατί ο Ιουστινιανός προστάτεψε τους 
μικρούς και όχι τους ισχυρούς αγρότες;”) κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του 
κειμένου. Αυτήν την ερώτηση αντί να την απορρίψω ως άσχετη προς τη ροή του 
μαθήματος, την κατέγραψα σε χαρτί του μέτρου, για να απαντηθεί από τους ίδιους 
τους μαθητές κατά τη διάρκεια της υποβολής μαθητικών ερωτήσεων περιεχομένου. 
Κατ΄ αυτόν τον τρόπο και δεν αποθάρρυνα τη διατύπωση αυθεντικών μαθητικών 
ερωτήσεων και δεν διέκοψα τον ειρμό της διδασκαλίας. Αντιθέτως, προετοίμασα το 
έδαφος για τη διατύπωση ερωτήσεων περιεχομένου από τους ίδιους τους μαθητές.

Το δεύτερο συμβάν ήταν ότι πολλοί μαθητές κρατούσαν σημειώσεις κατά τη 
διάρκεια που τους έλεγα τη δική μου “πρότυπη” περίληψη. Σε δύο από τα δείγματα 
περιλήψεων των μαθητών που ακολουθούν, οι σημειώσεις τους διακρίνονται κάτω 
από τις περιλήψεις τους και εκεί φαίνεται πώς ο κάθε μαθητής, ανάλογα με το επί-
πεδο κατανόησής του, εντάσσει με περισσότερο ή λιγότερο αρμονικό τρόπο τις δικές 
μου διατυπώσεις στον δικό του τρόπο εκφοράς της περίληψης για να συνθέσει ένα 
κείμενο πρωτότυπο, με δομή, πληρότητα και με νοηματική αλληλουχία. 
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Δείγματα από περιλήψεις και η περιγραφή των δεξιοτήτων
Μεταφέρω σε πίνακες τέσσερις περιλήψεις μαθητών την Α, τη Β, τη Γ και τη Δ, 

αυτούσιες όπως τις έγραψαν. Από αυτές, οι δύο πρώτες προέρχονται από μαθητές 
που κράτησαν σημειώσεις όσο έλεγα προφορικά την “αρχέτυπη” περίληψη. Οι ση-
μειώσεις περιλαμβάνονται στον πίνακα με τις περιλήψεις τους. Ωστόσο, υπάρχουν 
διαφορές τόσο ανάμεσα στις δύο περιλήψεις όσο και στις σημειώσεις. Η Α είναι 
περισσότερο κεντρική ιδέα παρά περίληψη, ενώ της λείπουν συνδετικές λέξεις που 
θα αναδείκνυαν τα νοήματα και τις ανθρώπινες δράσεις. Η Β περιλαμβάνει τα βα-
σικά στοιχεία ενός ιστορικού κειμένου, όμως έχει μικρές ελλείψεις ως προς τους 
θεματικούς άξονες και το λεξιλόγιο. Η δομή της είναι καλή, καθώς και η αλληλουχία 
νοημάτων. 

Είναι αξιοσημείωτο και θετικό ότι και οι δύο μαθητές αξιοποίησαν τις σημειώσεις 
τους. Τα κείμενα των μαθητών είναι αυθεντικά, με τα ορθογραφικά τους λάθη.

Περίληψη Α

Ο Ιουστινιανός κάνει έργο στο εσωτερικό του κράτους και αποδυναμώνει τους 
δήμους. Έγραψε τον κώδικα στα ελληνικά. Έγιναν πολλά έργα με σκοπό τη διευ-
κόλυνση των πολιτών.

Σημειώσεις μαθητή: κυβερνά ο Ιουστινιανός/ ένα κράτος, μια θρησκεία, ένα δί-
καιο → στα ελληνικά (ξαναγράφει)/ καταπνίγει επανάσταση δήμων/ πολέμους / 
κοινωφελή έργα διευκολύνουν

Περίληψη Β

Ο Ιουστινιανός τον 6ο αιώνα μ.Χ. έφτιαξε ένα καινούργιο πρόγραμμα: ένα κρά-
τος, μια εκκλησία ένας νόμος. Ισχυροπήοισε την ορθοδοξία και αποδυνάμωσε 
άλλες θρησκείες. Ξαναγράφει το ρωμαϊκό δίκαιο και στα Ελληνικά. Έκανε πολέ-
μους στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να δείξει την παλιά δόξα.

Σημειώσεις μαθητή: μία νομ./ένα κράτος/ μια εκκλ. / ισχυροποιεί ορθοδοξία, απο-
μονώνει άλλες θρησκείες και ξαναγράφει το ρωμαϊκό δίκαιο και στα Ελληνικά. 
Κάνει πολέμους παντού.

Περίληψη Γ

Ο Ιουστινιανός Α΄έφτιαξε φρούρια, τείχη, υδραγωγεία καλύτερους δρόμους και 
την Αγια Σοφια. Επίσης έκανε πολέμους για να επεκταθεί, ξανάγραψε τους νο-
μους στα ελληνικά καταφερε να υπάρχει μονο ο Χριστιανισμός.
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Στην περίληψη Γ υπάρχουν οι βασικές πληροφοριακές μονάδες του κειμένου, 
οι οποίες όμως δεν είναι πλήρεις και δεν οργανώνονται σε κατηγορίες και με την 
κατάλληλη ιστορική ορολογία (π.χ. εσωτερική / εξωτερική πολιτική). Υπάρχει μία 
πρόταση σκόπιμης δράσης, αλλά γενικώς δεν αναδεικνύονται οι αιτιώδεις σχέσεις 
και οι συλλογισμοί, ώστε η περίληψη να διακρίνεται για τη συνοχή των νοημάτων. 
Ωστόσο, οι βασικές πληροφορίες έχουν εντοπισθεί και έχουν αποτυπωθεί με τρόπο 
παρατακτικό. Θεωρώ ότι η χρήση του εννοιολογικού χάρτη θα βοηθούσε ουσιαστικά 
τον μαθητή να ξεκαθαρίσει τους συλλογισμούς του και να βελτιώσει τόσο την προ-
φορική όσο και τη γραπτή απόδοσή τους.

Περίληψη Δ

Κατά τον 6ο αιώνα ο Ιουστινιανός διαμόρφωσε την πολιτική σε τρία σημεία: 
ένα κράτος, μία θρησκεία, ένα δίκαιο. Ακόμα για να ισχυροποιήσει το κράτος 
κατέπνιξε την επανάσταση των Δήμων. Για να πετύχει τη θρησκεία ισχυροποίησε 
τον Χριστιανισμό και δίωξε τις άλλες θρησκείες. Για να διασφαλίσει το δίκαιο 
το ξαναέγραψε στα Ελληνικά. Ακόμα για την εξωτερική πολιτική κάνει πολλούς 
πολέμους για να αποκτήσει τη δόξα του παλιου ρωμαϊκού κράτους. Τέλος κατα-
σκευάζει κοινωφελεί έργα για να διευκολύνει τους πολίτες.

Η περίληψη Δ διακρίνεται για την πληρότητα, το επίπεδο εξειδικευμένου λεξιλο-
γίου και την αλληλουχία νοημάτων, με συνεχείς προτάσεις που ακολουθούν τη δομή 
κειμένων σκόπιμης δράσης και αιτιολογούν τις ανθρώπινες δράσεις με υποδειγμα-
τικό τρόπο. 

Σε σύνολο 21 μαθητών, λίγο περισσότεροι από τους μισούς έγραψαν την ώρα 
του μαθήματος μια περίληψη πλήρη και συνεκτική, που σημαίνει ότι τα πολλαπλά 
επίπεδα ανάλυσης του κειμένου με τη διαμόρφωση επικεφαλίδας, τη διατύπωση 
ερωτήσεων περιεχομένου και τη σύνθεση περίληψης, έδωσαν τη δυνατότητα στους 
μαθητές να γνωρίσουν και να ξαναγνωρίσουν το κείμενο και να αποκτήσουν από τη 
διδασκαλία στο σχολείο βασικές και οργανωμένες γνώσεις. Αυτό είναι στην πράξη 
το “μαθαίνω πώς να μαθαίνω”.

Ένα μάθημα Ιστορίας με την ΑΔ είναι ένα μάθημα που μετατοπίζει το επίκεντρο 
των διδακτικών στόχων από το περιεχόμενο στις δεξιότητες, από την επιφανειακή 
γνώση στη βαθιά γνώση και κατανόηση (βλ. και Κουλουμπαρίτση, υπό δημοσίευση).  
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Κεφάλαιο 13

Οι απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών και 
γονέων για την περιγραφική αξιολόγηση

Σε ομάδες οργανωμένες από τους εκπαιδευτικούς τους οι μαθητές συζήτησαν 
για την αξιολόγηση και την αυτο-αξιολόγηση, απάντησαν σε ατομικά ερωτηματολό-
για και έκαναν προτάσεις για τη βελτίωση και των δύο διαδικασιών.

Στο δημοτικό, αυτές οι δραστηριότητες ανατροφοδότησης από τους μαθητές ορ-
γανώθηκαν από τις δασκάλες της Ε΄τάξης Βασιλική Τσέλιου και Μίνα Βλαχάκη. Στο 
γυμνάσιο, από τον φιλόλογο κ. Μιχάλη Κουσουλάκο.

Ο κ. Κουσουλάκος χώρισε το σύνολο της Γ΄ Γυμνασίου σε ομάδες εργασίας και 
ανέθεσε σε κάθε ομάδα να απαντήσει σε ένα ερώτημα. Οι μαθητές συζήτησαν εκτε-
νώς στις ομάδες τους και μετά παρουσίασαν τις σκέψεις τους στην ολομέλεια. Ακο-
λούθησε έντονη συζήτηση. Όπως φαίνεται από τις απαντήσειςτους, αυτό που κυρι-
αρχεί ως αντίληψη είναι η ανάγκη των μαθητών να τους γνωρίσει ο εκπαιδευτικός, 
να νοιαστεί για αυτούς και να τους κρίνει με δικαιοσύνη. Αυτό, βέβαια, απ΄ ό,τι λένε 
οι καθηγητές, δεν αντανακλάται πάντοτε στις συμπεριφορές των μαθητών, όμως 
διατυπώνεται ως αποδεκτή και ζητούμενη αξία.

Α.  Ομαδική συζήτηση στην Γ΄ Γυμνασίου 
για την αξιολόγηση και την αυτο-αξιολόγηση

1. Πώς αξιολογούμε τον εαυτό μας;

 Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και επιεικείς.
 Πρέπει να απαντάμε στις συγκεκριμένες ερωτήσεις.


