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Abstract:  Observation and self-awareness are key ingredients to all work involving people. 

Especially classroom observation makes teaching and learning more visible. It encourages 

colleagues to collaborate to improve teacher practice and student learning. In this realm, we 

present in the following article the results of such a case among two teachers (an observer and 

a teacher being observed) of a Greek Experimental High School. Σhe observation‟s purpose 

was to provide feedback on teaching practices and to suggest ways to improve those practices, 

if appropriate. Aiming at the validity of the observation the procedure was recorded whereas 

apart from the observation of the class session, both a pre- and post-observation conference 

was set up. The results highlight the importance of peer observation in shaping a supportive 

and developmental process for improving the quality of educational process. 

Keywords:  collaborate, observation, Flanders 

Πεπίλητη: To παξόλ άξζξν εζηηάδεη ζηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο Νενειιεληθήο 

Γιώζζαο ζηε Γ‟ γπκλαζίνπ πεηξακαηηθνύ ζρνιείνπ, σο κνξθή αμηνιόγεζεο ηνπ δηδαθηηθνύ 

έξγνπ. Η επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαηήξεζεο εμαζθαιίζηεθε κε ηε 

ζπλεξγαζία ζε ζεηηθό θιίκα ησλ δύν εθπαηδεπηηθώλ (παξαηεξήηξηαο-πιεξνθνξηθήο θαη 

παξαηεξνύκελεο-θηινιόγνπ), ηελ αιιεινϋπνζηήξημε, ηελ παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο θαη από 

ηηο δύν πιεπξέο ζην ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε ηεο παξαηήξεζεο θαη ηνλ πξνζεθηηθό 

ζρεδηαζκό θαη εθαξκνγή ηνπ θύθινπ αμηνιόγεζεο. Η δηαδηθαζία βηληενζθνπήζεθε (κε 

εζηίαζε ηεο θάκεξαο κόλν ζηελ εθπαηδεπηηθό) πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε επαλάιεςε ηεο 

παξαηήξεζεο, ελώ ηα πνιπεξγαιεηαθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεζαλ κε ην «Γηακνξθσηηθό 

ύζηεκα Αμηνιόγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ» (ΓηΑΔ) ζπλδπάζηεθαλ κεηαμύ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο αμηνιόγεζεο. Σα πνξίζκαηα 

ηεο παξαηήξεζεο γηα δηακνξθσηηθνύο ζθνπνύο αλαδεηθλύνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο 

παξαηήξεζεο θαη ηε ρξεζηκόηεηά ηεο ζηελ απηνβειηίσζε ησλ δύν ζπκκεηερόλησλ 
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εθπαηδεπηηθώλ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ 

επαγγεικαηηθνύ δηαιόγνπ. 

Λέξειρ κλειδιά:  αμηνιόγεζε, εηεξνπαξαηήξεζε, ΓηΑΔ, Flanders 

Διζαγυγή 

Η δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε είλαη έλαο κε απεηιεηηθόο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθό ηξόπνο 

αμηνιόγεζεο πνπ απνζθνπεί ζην λα εληνπηζηνύλ νη δπλαηόηεηεο θαη νη αδπλακίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζην δηδαθηηθό ηνπ έξγν. πσο αλαθέξνπλ νη Eisenbach & Curry (1999),

πν αιιά θαη κε θηιηθή θξηηηθή. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξεπλώλ πξνζθέξνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο 

απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζε 8 πεξηνρέο (ρήκα 1): καζεζηαθό θιίκα, δηαρείξηζε 

ηεο ηάμεο, ζαθήλεηα ηνπ καζήκαηνο, πνηθηιία ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, έκθαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ πνπ νη καζεηέο αζρνινύληαη κε καζεζηαθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, εκπινθή ησλ καζεηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, επηηπρία ησλ καζεηώλ 

θαη αλώηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ καζεηώλ θαη νη επηδόζεηο ηνπο (Παζηαξδήο, 2014: 

186). 

 

σήμα 1: Πεπιοσέρ (θακοί παπαηήπηζηρ) αποηελεζμαηικήρ διδαζκαλίαρ 

Έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο γηα λα εθαξκόζεη θαλείο ηηο πξαθηηθέο απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο είλαη κε ηελ παξαηήξεζε κέζα ζηελ ηάμε από ζπζηεκαηηθό παξαηεξεηή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα εξγαιεία παξαηήξεζεο (Flanders, 1970; Κνηλνπξαμία, 2006  ζην 

Παζηαξδήο 2014: 188). Δπεηδή ηα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηάμεο -θηλεηηθόηεηα, 

ακεζόηεηα, δηαθνπέο θαη δπλακηθή ηεο νκάδαο (Παζηαξδήο, 2014: 179-181)- κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ απηό πνπ «κειεηά» ν παξαηεξεηήο κέζα ζηελ ηάμε, πξνηείλεηαη λα επηιέγεη κία 
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πεξηνρή/θαθό παξαηήξεζεο θάζε θνξά, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη κηα ιεπηνκεξή θαη 

νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ((Παζηαξδήο 2014: 188). 

Σν άξζξν

.

ηεξήηξηαο (εθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο) κε θηιόινγν ηνπ 

δεκόζηνπ ρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηεί πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξαηήξεζε

, ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο

δηδαθηηθή ηεο πξάμε  ζε 

κεζόδνπο αμηνιόγεζεο θαη αθεηέξνπ ηεο αληαιιαγήο απόςεσλ ηόζν ηεο ίδηαο όζν θαη ηεο 

παξαηεξνύκελεο εθπαηδεπηηθνύ. 

Η παξνύζα εξγαζία πεξηιακβάλεη δύν ελόηεηεο. ηελ 1
ε
 ελόη

\ιεία πνπ 

επηιέρηεθαλ 

. Η 2
ε

.  

1. Η παπαηήπηζη ζηην ηάξη 

Η δηδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο αθνινύζεζε πέληε ζηάδηα (ρήκα 2) πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζπλαληήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη θξηηηθή αλάιπζε πνπ έπεηαη 

ηεο ζπλάληεζεο κεηά ηελ παξαηήξεζε (Glickman et al., 2010).  

 

σήμα 2: ηάδια παπαηήπηζηρ 
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1.1.  ηάδιο 1: Ππιν ηην παπαηήπηζη 

Πξηλ ηελ παξαηήξεζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν ζπλαληήζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ θαη 

παξαηεξήηξηαο, πξνεηνηκάζηεθαλ ηα έληππα θαηαγξαθήο ηεο παξαηήξεζεο θαη 

ζπκθσλήζεθε ην ζπκβόιαην «ζπλεξγαζίαο/αμηνιόγεζεο/παξαηήξεζεο» κεηαμύ ηνπο.  

1.1.1. Γιαμόπθυζη «ζςμβολαίος παπαηήπηζηρ»  

Η επηινγή ηεο παξαηεξνύκελεο εθπαηδεπηηθνύ δελ ήηαλ ηπραία κηαο θαη είλαη γεγνλόο όηη 

αθόκα θαη νη πιένλ έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί γίλνληαη ακπληηθνί θαη επηθπιαθηηθνί όηαλ ηνπο 

δεηεζεί ην κάζεκά ηνπο λα γίλεη αληηθείκελν παξαηήξεζεο. ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν νη 

πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζπλεζηζκέλνη ζην λα παξαηεξνύληαη από θνηηεηέο/ηξηεο θαη 

έρνπλ βηώζεη (σο πεηξακαηηθό ζρνιείν) ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ην 2012 θαη ηεο 

εηεξνπαξαηήξεζεο ην 2013. Απηό έρεη δεκηνπξγήζεη ζε αξθεηνύο ζηάζε κε ζεηηθή ζε 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία παξαηήξεζεο από ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνύο. Γηα ηελ 

παξαηήξεζε επηιέρζεθε ζπλάδειθνο θηιόινγνο, κε δεθαεηή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, κε ηελ 

νπνία ππήξμε δηεηή ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έηζη μεπεξάζηεθ

. Δπηπιένλ, νη δπν 

εθπαηδεπηηθνί δελ κνηξάδνληαη ην ίδην δηδαθηηθό αληηθείκελν, θαζώο  κε ηηο 

Eisenbach θαη Curry

.  

Οη δπν ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ώξα θνηλνύ θελνύ ζε ώξεο ζρνιείνπ,

 

(Kalule & Bouchamma, 2014). ηελ 1
ε
 ζπλάληεζε έγηλε ελεκέξσζε γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο από ηελ παξαηεξήηξηα θαη απνθ

κε δνζνύλ ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ζηελ εθπαηδεπηηθό 

(Flanders, 1970). Ο ιόγνο γηα απηό ήηαλ αθελόο ε έιιεηςε/πίεζε ρξόλνπ ησλ δύν 

εθπαηδεπηηθώλ γηα κία αθόκε ζπλάληεζε επίδεημεο ηνπ εξγαιείνπ θαη αθεηέξνπ ε 

εθπαηδεπηηθόο ππό παξαηήξεζε επεζήκαλε όηη ίζσο λα επεξεαδόηαλ ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

αλ γλώξηδε από πξηλ ιεπηνκεξώο ηα ζεκεία ηεο παξαηήξεζεο, δεκηνπξγώληαο ηεο ίζσο 

άγρνο, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη από ηνπο Powell & Napoliello

.   

ηε ζπλέρεηα έγηλε ελεκέξσζε από ηελ εθπαηδεπηηθό ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο 

πνπ επξόθεηην λα δηδαρζεί ζην πιαίζην ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο (ΝΔ) αιιά θαη ην 

καζεζηαθό 
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.  Δπηπιένλ, θαηαγξάθεθαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 

ζηελ ηάμε (26), ην θύιν (16 θνξίηζηα, 10 αγόξηα), ην θιί

ζην εξγαζ

(Γθξάθηηη) θαη ην ζθνπό ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο (έλαο  επαγσγηθόο, δηεξεπλεηηθόο  

ηξόπνο πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Σέρλεο - εηδηθόηεξα ησλ γθξάθηηη). H

‟

θαη γεληθόηεξα ηνπ εθπαηεπηηθνύ ζελαξίνπ κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ηα νπνία θαη 

εζηάιεζαλ ειεθηξνληθά πξηλ ηελ παξαηήξεζε. 

ηε 2
ε
 ζπλάληεζε πξηλ ηελ παξαηήξεζε ζπδεηήζεθε επίζεο ην πξνθίι ηεο ηάμεο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, κηαο θαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαηήξεζεο. Σν γεγνλόο όηη από ηνπο 26 καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο, νη 13 ζπκκεηέρνπλ θαη ζην 

ηκήκα Πιεξνθνξηθήο ζην νπνίν δηδάζθεη ε παξαηεξήηξηα ελώ ηα ¾ ζπκκεηέρνπλ ζε 

πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα πνπ ζπληνλίδεη ε ίδηα, είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κε ρξεηαζηεί ν 

πξνγξακκαηηζκόο ελεξγεηώλ γηα ζπζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο θαη ε ρξήζε 

ηνπ νηθείνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο δηεπθόιπλαλ ηελ «αζέαηε» παξνπζία ηεο ζηελ ηάμε 

θαη εθηόο ηνπ επίθεληξνπ ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηώλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είλαη αξθεηά 

δσεξό κε άκεζε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηα ηεθηαηλόκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε 

καζεηέο άξηζηνπο ζε επίδνζε (κέζνο όξνο ηάμεο ζην κάζεκα είλαη 18,5). Η πιεηνλόηεηα ησλ 

καζεηώλ ζπκκεηέρνπλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη είλαη πξόζπκνη ζε ζρεδηαζκό θαη 

πινπνίεζε θαηλνηνκηώλ ζπλεξγαηηθά κε ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο.  

Η ζπκθσλία κε ηε θηιόινγν γηα ηε βηληενζθόπεζε ηνπ καζήκαηνο κε εζηίαζε ηεο θάκεξαο 

κόλν ζηελ ίδηα, δελ πξνθάιεζε θάπνην δηζηαγκό ή αληίδξαζε από κέξνπο ησλ καζεηώλ θαη 

παξάιιεια δηεπθόιπλε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο (ρσξίο λα ρξεηαζηεί ε απαξαίηεηε 

έγθξηζε ησλ θεδεκόλσλ ηνπο). 

1.1.2. Ένηςπα καηαγπαθήρ/επγαλεία αξιολόγηζηρ 

. Γηα ην ιόγν απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξγαιεία θαηαγξαθήο ηεο παξαηήξεζεο: α) ην ζύζηεκα κέηξεζεο 

Flanders (Παζηαξδήο, 2014: 226-227) θαη β) ην έληππν ΓηΑΔ (Παζηαξδήο, 2014: 247-253, 

Αλησλίνπ, ρ.ρ.) πνπ ζπκπιεξώζεθε από ηελ παξαηεξήηξηα αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ 

εθπαηδεπηηθό. πγθεθξηκέλα πξηλ ηελ παξαηήξεζε, ζπκπιεξώζεθε ην έληππν ΓηΑΔ ζε κηα 

πξνζπάζεηα απηναμηνιόγεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθνύ, ελώ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο αιιά θαη ακέζσο κεηά νινθιεξώζεθε ε ζπκπιήξσζε ηνπ 
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ΓηΑΔ (εηεξναμηνιόγεζε, Παζηαξδήο, 2014: 237-246) από ηελ παξαηεξήηξηα όπσο απηό 

πξνέθπςε από ην έληππν παξαηήξεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ΓηΑΔ (Παζηαξδήο, 2014: 247-256).   

Οη ιόγνη ρξήζεο θαη ησλ δύν εξγαιείσλ ήηαλ: 

i. ε παξαηεξνύκελε εθπαηδεπηηθόο έρεη δεθαεηή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαη ην ΓηΑΔ 

πξνηείλεηαη από ηνλ Παζηαξδή (2014) γηα παξαηήξεζε εθπαηδεπηηθώλ κε κηθξή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία (5εηή),  

ii. ε ζπκθσλία ρξήζεο ελαιιαθηηθνύ εξγαιείνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζεί 

πξόβιεκα ζηε βηληενζθόπεζε ή ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξώλ,  

iii. ε επηζπκία ηεο εθπαηδεπηηθνύ λα εζηηάζεη ε παξαηήξεζε ζηελ θαηαγξαθή ηεο 

αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθνύ καζεηώλ ζηελ ηάμε ζην επίπεδν ηεο ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο αιιά θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γεληθόηεξα όζνλ αθνξά ην 

δηδαθηηθό ηεο ζηπι, 

iv. ε ζύκθσλε πξνζδνθία ησλ δύν εθπαηδεπηηθώλ λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζην θαθό/πεξηνρή 

παξαηήξεζεο: «Δκπινθή ησλ καζεηώλ ζηε δηαδηθαζία» δηόηη  ζεσξήζεθε πξνηεξαηόηεηα 

θαη από ηνπο δύν εθπαηδεπηηθνύο πνπ πξνάγεη πην απνηειεζκαηηθά ηε κάζεζε 

(Παζηαξδήο, 2014: 190). 

v. ε δηαζηαύξσζε απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηα δύν εξγαιεία (κέζνδν 

Flanders θαη ΓηΑΔ).  

Η παξαηεξήηξηα απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη σο θύξην εξγαιείν ην ζύζηεκα 

θσδηθνπνίεζεο Flanders (Παζηαξδήο, 2014: 205) πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα θαηακέηξεζεο ησλ 

εμήο πνζνζηώλ:  

 

)  

 , 7.

),  

 (9), θαη  

 (10).  

1.2. ηάδιο 2: Η παπαηήπηζη ηηρ διδαζκαλίαρ 

Η παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ηππηθή εκέξα (Σξίηε), ρσξίο λα 

πξνεγεζεί αξγία ή εθδξνκή, ηηο δπν ηειεπηαίεο ώξεο (όπσο ήηαλ ζην πξόγξακκα ρσξίο 

αιιαγή). Η εθπαηδεπηηθόο εηνίκαζε ηνπο ππνινγηζηέο (ζε δπάδεο καζεηώλ),  κνίξαζε ην 

θύιιν εξγαζίαο ζηα ζξαλία θαη πεξίκελε ηνπο καζεηέο. Η παξαηεξήηξηα, ζην πίζσ κέξνο ηεο 

αίζνπζαο, εηνίκαζε ηα έληππά ηεο δίπια ζηε βηληενθάκεξα. Οη καζεηέο κπαίλνληαο ζηελ 

αίζνπζα ξώηεζαλ γηα ην ξόιν ηεο κεηαθίλεζεο ζην εξγαζηήξην θαη ην ιόγν ηεο θαηαγξαθήο. 

Γελ έδσζαλ κεγάιε ζεκαζία (αθνύ αθνξνύζε ηελ θαηαγξαθή ηεο δηδάζθνπζαο) θαη ην 

κάζεκα κεηά ηελ εμήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνύ μεθίλεζε ακέζσο. Η αιιειεπίδξαζε θαη 

δηαξθήο ζπδήηεζε ηεο εθπαηδεπηηθνύ κε ηνπο καζεηέο επηβεβαίσζε ηνπο Gall & Acheson 

(2011) όηη ζην πνιύπινθν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ν παξαηεξεηήο αληηκεησπίδεη πνιιέο 
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κεηαβιεηέο ζε δεδνκέλν ρξόλν θαη θάλεθε ηειηθά αλαθνπθηζηηθό γηα ηελ παξαηεξήηξηα όηη 

είρε δερηεί ε ζπλάδειθόο ηεο λα γίλεη βηληενζθόπεζε αθνύ ζα ήηαλ αλέθηθην λα θαηαγξάθεη 

ηελ ίδηα ηε ζηηγκή ή λα ζπκεζεί ιεπηνκέξεηεο αξγόηεξα (Muijs & Reynolds, 2011: 292). 

Ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθό γηα ηελ εθπαηδεπηηθό πνπ θαη ζην δηάιεηκκα νη καζεηέο 

ζπλέρηδαλ λα ζπδεηνύλ γηα ην ζέκα ηνπο (γθξάθηηη), ην ζεώξεζαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη 

αλαξσηηόηαλ πώο ζα κπνξνύζαλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην ζρνιείν ηνπο. Η 2ε δηδαθηηθή 

ώξα θαζπζηέξεζε λα μεθηλήζεη ιόγσ ελόο αζηάζκεηνπ παξάγνληα, δηδαθηηθνύ ζνξύβνπ 

(ζπλάδειθνο ρξεηάζηεθε θνξεηνύο ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζην κάζεκά ηνπ). Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλακνλήο, νη καζεηέο ζπδεηνύζαλ ζε κηθξέο νκάδεο ησλ 3-4 αηόκσλ ζρεηηθά κε 

ηε λνκηκόηεηα ηνπ γθξάθηηη θαη ηνπ νξηζκνύ ηνπ σο ηέρλε ή όρη.  Η εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

νινθιεξώζεθε ζε επράξηζην καζεζηαθό θιίκα, κε ηελ ελεξγή εκπινθή ησλ πεξηζζόηεξσλ 

καζεηώλ, ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπο θαη ηελ πξνζδνθία ηνπο λα δηεξεπλήζνπλ ηε δπλαηόηεηα 

δεκηνπξγίαο γθξάθηηη ζηελ ηάμε ηνπο. Η εθπαηδεπηηθόο θαη ε παξαηεξήηξηα επραξίζηεζαλ 

ηνπο καζεηέο θαη, όηαλ απηνί απνρώξεζαλ, αθνινύζεζε νιηγόιεπηε ζπλάληεζε ησλ δύν  

εθπαηδεπηηθώλ γηα άκεζε πξνθνξηθή αλαηξνθνδόηεζε όζνλ αθνξά ηελ πνξεία ηνπ 

καζήκαηνο, ηελ αιιειεπίδξαζε καζεηώλ-καζεηώλ θαη καζεηώλ-εθπαηδεπηηθνύ θαη ην 

ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθάιεζε (Putnam & Borko, 2000). Η παξαηεξήηξηα πξνγξακκάηηζε 

ζπλάληεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθό 4 εκέξεο αξγόηεξα θαη, αθνύ επραξίζηεζε θαη απνραηξέηεζε 

ηελ εθπαηδεπηηθό πνπ απνρώξεζε,  ζπκπιήξσζε επηηόπνπ όζν ήηαλ εθηθηό ηα έληππα 

θαηαγξαθήο.  

1.3. ηάδιο 3: Ανάλςζη και ζηπαηηγική 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεζαλ από ηα δπν δηαθνξεηηθά εξγαιεία παξαηήξεζεο 

έγηλε ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο από ηελ παξαηεξήηξηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθξίζεθαλ 

ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Σν θύξην εξγαιείν ηεο παξαηήξεζεο ήηαλ ην ζύζηεκα Flanders. 

1.3.1. Ανάλςζη ηυν δεδομένυν ηος ζςζηήμαηορ Flanders 

Η ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ παξαηήξεζεο δηδαζθαιίαο κε ηε κέζνδν Flanders

πεξίνδν θξαηώληαο ζεκεηώζεηο πνπ ζα δηεπθόιπλαλ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζα 

ζπλέδεαλ ηα δεδνκέλα ηνπ εληύπνπ κε ην βίληεν. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα θαηαγξαθήο ήηαλ 

πεξίπνπ 30 ιεπηώλ (ζπλνιηθά 70 ιεπηά ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαιεί

παξαηήξεζε κε ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ βίληεν. Ήηαλ αλαγθαίν λα γίλεη θαη πηινηηθή δνθηκή 

(3 θνξέο) κε ηελ παξαθνινύζεζε αληίζηνηρνπ βίληεν δηδαζθαιίαο από ην Γηαδίθηπν, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθζνύλ ηπρόλ δπζθνιίεο ηεο θαηαγξαθήο θαη λα εμνηθεησζεί ε 

παξαηεξήηξηα κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο  Flanders.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο 

ε παξαηεξήηξηα θξαηνύζε θαη ζύληνκεο πεξηγξαθηθέο ζεκεηώζεηο κε βάζε ην ρξόλν, νη 

νπνίεο δηαζηαπξώζεθαλ κε ην βίληεν ηεο παξαηήξεζεο γηα επηβεβαίσζε. Σν έληππν 
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παξαηήξεζεο πεξηιάκβαλε 20 δηαζηήκαηα ησλ 3 δεπηεξνιέπησλ παξαηεξήζεηο ην ιεπηό κε 

ηνπο εμήο θαλόλεο ζπκπιήξσζήο ηνπο: α) λα είλαη αληηθεηκεληθή ρσξίο πξνζσπηθέο 

επηδξάζεηο β) όηαλ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ θαηεγνξία ηεο ζπκπεξηθνξάο επηιέγεηαη ε πην 

καθξηά από ην 5 θαη γ) όηαλ δελ ππάξρεη αιιαγή ζπκπεξηθνξάο επαλαιακβάλεηαη ν αξηζκόο 

ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. 

Με ηελ παξαδνρή όηη ε παξαηήξεζε μεθηλά θαη ηειεηώλεη κε ηελ εζπρία (θσδηθόο αξηζκόο 

“10”), δεκηνπξγήζεθε ν πίλαθαο αλάιπζεο ησλ θσδίθσλ Flanders κε ηε ρξήζε ΜΑΣRΙΧ, 

ζπκπιεξώλνληαο κε ηα δεύγε ησλ “θσδηθώλ αξηζκώλ” (Παζηαξδήο, 2014: 227)..  Γε 

ρξεηάζηεθε λα πξνζηεζνύλ ζηελ αξρή ή/θαη ζην ηέινο ηεο παξαηήξεζεο ην „‟10‟‟ κηαο θαη ε 

πξώηε θαη ηειεπηαία παξηήξεζε ηξίιεπηνπ ήηαλ ην „‟10‟‟. Η „‟άκεζε θαη έκκεζε επίδξαζε‟‟ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ν „‟ρξόλνο νκηιίαο‟‟ ηνπ καζεηή θαη ν ρξόλνο „‟ζησπήο/ζύγρπζεο‟‟ 

ππνινγίδνληαη (Amatari, 2015) θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1 θαη αλαιπηηθά 

γηα ηηο 10 πεξηνρέο ζηνλ Πίλαθα 2.  

Φαίλεηαη όηη, ν πεξηζζόηεξνο ρξόλνο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο πέξαζε κε νκηιία ηεο 

εθπαηδεπηηθνύ, ζε πνζνζηό 43,1%, ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζε εξσηήκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθνύ, ζε πνζνζηό 32,72%, ελώ ζην 1/4 ηνπ ρξόλνπ επηθξάηεζε απηό πνπ 

αλαθέξεηαη σο ΄‟ζησπή/ζύγρπζε‟‟ ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ αλάγθε ησλ καζεηώλ λα 

ζπδεηήζνπλ πεξηζζόηεξν γηα ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα ην πξνζαξκόζνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο (Πίλαθαο1).  

Ο ππνινγηζκόο ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ηεο θαζεκηάο από ηηο 10 θσδηθνπνηεκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο (Πίλαθαο 2), θαλέξσζε όηη ε εθπαηδεπηηθόο έζεηε εξσηήζεηο κε ζθνπό λα 

απαληήζνπλ νη καζεηέο (θσδηθόο αξηζκόο „‟4‟‟, ζε πνζνζηό 8,18%) θαη έλα κεγάιν πνζνζηό 

απόθξηζεο καζεηώλ (θσδηθόο αξηζκόο „‟8‟‟) 25,71% απαληά (Πίλαθαο 2).  

 

Πίνακαρ 1: Υπολογιζμόρ αλληλεπίδπαζηρ με ηο ζύζηημα μέηπηζηρ Flanders*  

 
*Οη θσδηθνί αξηζκνί 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 αληηζηνηρνύλ ζην ζύλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή 

ελώ Ν είλαη ην ζύλνιν ησλ δεπγώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηνλ πίλαθα ηεο θσδηθνπνίεζεο  
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Πίνακαρ 2: Ανάλςζη αλληλεπίδπαζηρ (ανά πεπιοσή) ζύμθυνα με ηη μέθοδο Flanders  

  ςσνόηηηα εμθάνιζηρ 

ςμπεπιθοπάρ 

ςσνόηηηα εμθάνιζηρ 

ζςμπεπιθοπάρ 

Ποζοζηό (%) 

εμθάνιζηρ 

ζςμπεπιθοπάρ 

Α.  Έμμεζη επίδπαζη εκπαιδεςηικού 

1 Απνδνρή ζπλαηζζεκάησλ 4/599 0,67% 

2 Δπηβξαβεύεη – Δλζαξξύλεη 15/599 2,50% 

3 Απνδέρεηαη – Οηθνδνκεί 50/599 8,35% 

4 Δξσηά 49/599 8,18% 

Β. Άμεζη επίδπαζη εκπαιδεςηικού 

5 Γηάιεμε 36/599 6,01% 

6 Οδεγίεο-Δληνιέο 95/599 15,86% 

7 Κξηηηθή-Δμνπζία 11/599 1,84% 

Γ.  Ομιλία μαθηηή 

8 Απαληά 154/599 25,71% 

9 Παίξλεη πξσηνβνπιία 42/599 7,01% 

Γ. ιυπή - ύγσςζη  

10 ησπή-ζύγρπζε 143/599 23,87% 

 

Οη εξσηήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνύ είραλ ζρεηηθά θαιό ξπζκό θαη απεπζύλνληαλ ζηελ νινκέιεηα 

ηνπ ηκήκαηνο ( „‟9‟‟- αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ από ηνπο καζεηέο, ζε πνζνζηό 7,01%) ελώ 

εκθαλήο είλαη ε θαζνδήγεζε-νδεγίεο ηεο εθπαηδεπηηθνύ ζρεηηθά κε ην κάζεκα ( „‟6‟‟, 

15,86%) ζηηο νπνίεο αλακέλεηαη νη καζεηέο λα αληαπνθξηζνύλ. Η απνδνρή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ από ηελ εθπαηδεπηηθό ( „‟1‟‟) θαίλεηαη κεησκέλε (0,67%), ελώ ε 

επηβξάβεπζε/ελζάξξπλζε ( „‟2‟‟) δελ είλαη εκθαλήο παξόιν πνπ απεπζύλεη ζπρλά ην ιόγν 

ζηνπο καζεηέο. 

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό η

, όπσο 

δηαπίζησζε ν Flanders,

(Δπαγγειόπνπινο, 1992). Δθηηκάηαη όηη ε δίσξε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο έδσζε ην 

πεξηζώξην λα νινθιεξσζεί ε δηδαθηηθή ελόηεηα παξά ηελ παξέκβαζε ησλ εμσηεξηθώλ 

παξαγόλησλ (δηαθνπή ιόγσ ρξήζεο εμνπιηζκνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ).  

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεζαλ αλαιύζεθαλ θαη εξκελεύηεθαλ κε βάζε ηνπο άμνλεο: νκηιίαο 

εθπαηδεπηηθνύ, καζεηώλ, έκκεζεο-άκεζεο επίδξαζεο εθπαηδεπηηθνύ, ζπκκεηνρήο καζεηή θαη 

ζηνηρείσλ θύξηαο δηαγσλίνπ ηνπ πίλαθα ΜΑΣΡΙΧ ηεο κεζόδνπ Flanders (Πίλαθαο 3).   
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Πίνακαρ 3: Υπολογιζμοί λόγυν για ηην επμηνεία με ηη μέθοδο Flanders 

Λόγοs (ratio) Τύπος σπoλογισμού Μέτρηση 

παρατήρησης 

Στόλιο 

Έκκεζεο θαη άκεζεο 

δηδαζθαιίαο 

Indirect/direct talk 

I/D 

I/D=(1+2+3+4)/(5+6+7) 0,83 Δθόζνλ ν ιόγνο είλαη θνληά ζην 1 

ζεκαίλεη όηη ε εθπαηδεπηηθόο δελ 

αζθεί άκεζε επηξξνή όζε 

ρξεηάδεηαη 

ζεηηθή (Ρ) πξνο ηελ 

αξλεηηθή (Ν) 

ελίζρπζε  

Positive/negative 

reinforcement 

Ρ/Ν 

Ρ/Ν= (1+2+3)/(6+7) 0,65 Γειώλεη όηη ε εθπαηδεπηηθόο 

ρξεηάδεηαη λα βειηηώζεη ηε 

δηδαζθαιία ηεο έηζη ώζηε λα 

παξέρεη πεξηζζόηεξε ζεηηθή 

ελίζρπζε ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία 

πκκεηνρήο καζεηή 

Student participation 

SP 

SP=(8+9)/ ύλνιν 0,33 Ο βαζκόο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

αληηζηνηρεί ζην 1/3 ηνπ ρξόλνπ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

Πξσηνβνπιία ηνπ 

καζεηή                         

Pupil initiative ration 

PIR 

PIR=9/(8+9) 0,27 Σν 1/4 ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

καζεηή αθνξά αλάιεςε 

πξσηνβνπιίαο ελσ ηα ππόινηπα 

3/4 αθνξνύλ απαληήζεηο ζε 

εξσηήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνύ 

Απόθξηζεο 

εθπαηδεπηηθνύ   

Teacher response 

ratio  

TRR 

TRR=(1+2+3)/(1+2+3+6+7) 0,39 ην ζύλνιν ηεο νκηιίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ην 40% πεξίπνπ 

αθνξά „‟απόθξηζε‟‟ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζηηο αληηδξάζεηο 

ησλ καζεηώλ 

Δξώηεζεο 

εθπαηδεπηηθνύ  

Teacher question ratio  

TQR 

TQR=4/(4+5) 0,58 ην ζύλνιν νκηιίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζρεδόλ ην 60%  

εζηηάδεη ζε εξσηήζεηο πνπ ζέηεη ν 

εθπαηδεπηηθόο ζηνπο καζεηέο 

Πεξηερόκελν 

Content Cross cells 

ratio Η πεξηνρή 

ηεηξάγσλν 4-4 κέρξη 

5-5 

CCR=(4-4)+(5-5)+(4-5)+(5-

4)/N 

0,07 Ο βαζκόο έκθαζεο ζην γλσζηηθό 

αληηθείκελν δελ είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλνο κηαο θαη όηαλ ηα θειηά 

πεξηερνκέλνπ είλαη 

ππεξθνξησκέλα ηόηε ε 

εθπαηδεπηηθόο δίλεη έκθαζε ζην 

γλσζηηθό αληηθείκελν 

Vicious cells ratio 

(VCR) Η πεξηνρή 

ηεηξάγσλν 6-6 κέρξη 

7-7 

VCR=(6-6) + (7-7) + (7-6)+ (7-

7)/N 

0,10 Η πξνζνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

είλαη εζηηαζκέλε ζηε δηαρείξηζε 

ηεο ηάμεο παξά ζην γλσζηηθό 

αληηθείκελν αθνύ VCR>CIC 

Constructive 

integration cells  

Η πεξηνρή ηεηξάγσλν 

1-1 κέρξη 3-3 

CIC=(1-1)+(1-2)+(1-3)+(2-

1)+(2-2)+(2-3)+(3-1)+(3-2)+(3-

3) 

0,04 Η πξνζνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

είλαη εζηηαζκέλε ζηε δηαρείξηζε 

ηεο ηάμεο παξά ζην γλσζηηθό 

αληηθείκελν αθνύ VCR>CIC  

Steady state ratio: 

SSR SSC:steady state 

cells 

SSR =(SSC/Ν) * 100      ssc = 

(1-1)+ (2-2)+ (3-3)+ …..(10-

10) 

0,61 Η εθπαηδεπηηθόο παξακέλεη γηα 

πάλσ από 3 δεπηεξόιεπηα ζε κηα 

θαηεγνξία αθνύ ην SSR είλαη 

απμεκέλν.  
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1.3.2. Ανάλςζη ηυν δεδομένυν ηος ΓΙΑΔ 

πσο θαίλεηαη από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ΓηΑΔ, όπσο απηά ζπκπιεξώζεθαλ από 

ηελ εθπαηδεπηηθό πξηλ ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ παξαηεξήηξηα κεηά, ππάξρνπλ νκνηόηεηεο θαη 

δηαθνξέο κεηαμύ ησλ απαληήζεσλ (Πίλαθαο 4), γεγνλόο πνπ ζέηεη ηελ αξρή λέαο έξεπλαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ απηνβειηίσζή ηνπο.  

Πίνακαρ 4: ύνολα πεπιοσών ΓιΑΔ Δκπαιδεςηικού ΓιΑΔ παπαηηπήηπιαρ 

Σύνολα περιοχών ΔιΣΑΕ ΔιΣΑΕ Εκπαιδευτικού ΔιΣΑΕ Παρατηρήτριας 

I.   Συςτηματικόσ                                                              6 10 
II    Φιλικόσ                                                                          14 11 
III.  Ικανόσ ςτην προφορική επικοινωνία             6 6 
IV. Ενθουςιώδησ                                                              8 12 
V.   Εξατομίκευςη τησ διδαςκαλίασ                         8 5 

VI.  Χρήςη τησ ςύγχρονησ τεχνολογίασ                  7 6 

 

Από ην έληππν ΓηΑΔ, όπσο απηό ζπκπιεξώζεθε από ηελ παξαηεξήηξηα  κεηαμύ ησλ 6 

πεξηνρώλ, ππεξηεξνύλ ηα δηδαθηηθά ζηπι: “Δλζνπζηώδεο”, “Φηιηθόο” θαη “πζηεκαηηθόο”, 

ελώ θαίλεηαη αλάγθε βειηίσζεο ηεο εμαηνκίθεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Από ην αληίζηνηρν 

Έληππν ΓηΑΔ tεο εθπαηδεπηηθνύ επηθξαηνύλ: “Φηιηθόο”, “Δλζνπζηώδεο”, “Δμαηνκίθεπζε 

δηδαζθαιίαο”. 

Ο ελζνπζηαζκόο είλαη, ζύκθσλα κε ηνλ Emerson (ζην Αλησλίνπ 2008), «ε θαύζηκε ύιε πνπ 

νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη ηνπο καζεηέο 

λα επηδεηθλύνπλ ελδηαθέξνλ». Καηά ηελ παξαηήξεζε ζην ηκήκα ην κάζεκα ηεο ΝE γηα ηα 

Γθξάθηηη ήηαλ ζύκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθό έλα ελδηαθέξνλ κάζεκα θαη ε θαζεγήηξηα 

επέιεμε λα ην δηδάμεη κε δξαζηεξηόηεηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπδήηεζεο κε ηνπο καζεηέο 

ππό κνξθή θύιινπ εξγαζίαο ζην ηκήκα.  Καζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο επηιέρζεζαλ 

κηθξέο, θαηαλνεηέο εξσηήζεηο αλαδεηώληαο ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ κε επίδεημε εηθόλσλ 

ζηνλ βηληενπξνβνιέα σο έλαπζκα. Η γξήγνξε ξνή ηνπ καζήκαηνο αθνινύζεζε ην ζρεδηαζκό 

ηνπ θύιινπ εξγαζίαο θαη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ ζπκκεηείρε ελεξγά, ελώ ε 

εθπαηδεπηηθόο ζπλόςηδε θάζε θνξά ηηο απόςεηο ηνπο αλαδηαηππώλνληαο, όηαλ απηό ήηαλ 

αλαγθαίν, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ θάζε εξσηήκαηνο.  Σν θηιηθό ύθνο ηεο κάιινλ κεησπηθήο 

δηδαζθαιίαο έδηλε πνιιαπιέο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζηνπο πεξηζζόηεξνπο καζεηέο (15-20 

“ρέξηα” ζε θάζε εξώηεζε). Οξηνζεηήζεθαλ νη θαλόλεο ζπκκεηνρήο, ελώ ε παξαηήξεζε γηα 

επαλαθνξά ζηελ ηάμε γηλόηαλ κε ήξεκν ηξόπν. Η παξνρή επθαηξηώλ λα εθθξαζηνύλ ήηαλ 

ζπλερήο ζε όινπο ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κε αξθεηέο αλνηθηνύ ηύπνπ 

εξσηήζεηο, επηζήκαλζε ησλ θπξηόηεξσλ ζεκείσλ, επηβξάβεπζε ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ θαη 

ελίζρπζε ησλ καζεηώλ. ε δύν καζήηξηεο πνπ θαζόηαλ εθηόο ηνπ πξώηνπ νπηηθνύ πεδίνπ ηεο 

εθπαηδεπηηθνύ δελ δόζεθε ν ιόγνο ην πξώην δηάζηεκα, αιιά ε δηαξθήο θίλεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθνύ ζην ρώξν ηνπο έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα ηνπνζεηεζνύλ. Η εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε νινθιεξώζεθε ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ εθπαηεπηηθνύ ζελαξίνπ ζε 

ραιαξό θαη επράξηζην καζεζηαθό θιίκα.  Οη πεξηνρέο όπνπ αξρηθά ζεσξήζεθαλ από ηελ 
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εθπαηδεπηηθό κέζα από ηελ απηναμηνιόγεζή ηεο σο «αδύλαηα ζεκεία» (πζηεκαηηθόο) είλαη 

ίζσο έλα από ηα «πην δπλαηά ηεο ζεκεία».  

1.4. ηάδιο 4: Μεηά ηην παπαηήπηζη 

Η ζπλάληεζε κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο παξαηήξεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κία εβδνκάδα 

αξγόηεξα πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαηήξεζεο από ηελ 

παξαηεξήηξηα. Καλνλίζηεθε θαη έγηλε ζε θνηλή ώξα θελνύ, ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο 

όπνπ είρε γίλεη θαη ε δηδαζθαιία. Σν θιίκα ηεο ζπδήηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ήηαλ έλα 

επράξηζην, δεκνθξαηηθό (Hoy & Miskel, 2001), θηιηθό, ζπλαδεξθηθό θαη ζπλεξγαηηθό θιίκα 

(Campo, 1993), κε εκθαλή ηελ ακνηβαία εκπηζηνζύλε κεηαμύ ησλ δπν εθπαηδεπηηθώλ (Mok 

& Flyn, 2002; Sergiovanni & Starratt, 2002). Γηαπηζηώζεθε κέζα από ηελ παξαηήξεζε ε 

δπλαηόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθνύ λα είλαη θηιηθή ζπλεξγάηηδα ησλ καζεηώλ ηεο, θαζώο επίζεο 

θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο πνπ πνπ δηδάρηεθε (Γθξάθηηη) 

εθδειώλνληαο ηνλ ελζνπζηαζκό ηεο γηα ηηο απόςεηο θαη γλώζεηο ησλ καζεηώλ. Η πεηζαξρία 

ζηελ ηάμε ήηαλ ζε πςειό επίπεδν αθόκε θαη από έλαλ καζεηή πνπ θαίλεηαη λα έρεη δηάζπαζε 

πξνζνρήο ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε κε εξεκία έλα εξώηεκα, επηβεβαηώλνληαο ηα απνηειέζκαηα 

εξεπλώλ όηη νη απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ιηγόηεξα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο ζηελ 

ηάμε (Brophy & Evertson, 1976;  Anderson, Evertson & Brophy, 1979). Γεκηνπξγήζεθαλ 

ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε έζησ θη αλ δελ ππήξμε ρξόλνο 

παξνπζίαζεο ησλ νκαδηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (ζην ηέινο). 

εκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζεσξνύληαη: α) ε απιή θαη θαηαλνεηή γιώζζα δηδαζθαιίαο 

(Land, 1987), β) ην ζέκα, πνπ αθνξά ηνπο εθήβνπο ειθύνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο, γ) ν ηξόπνο 

παξνπζίαζεο ησλ γεγνλόησλ (Kallison, 1986) κε ηε δηαξθή ελαιιαγή ζρεηηθώλ εηθόλσλ ζην 

βηληενπξνβνιέα, δ) ε ζύλδεζε ησλ ζπκβάλησλ (Smith & Cotton, 1980) κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο αιιά θαη ηνλ εληνπηζκό ηεο πξόηεξεο γλώζεο θαη ησλ απόςεσλ ησλ 

καζεηώλ, ε) ε ακείσηε ελεξγόο ζπκκεηνρή ζρεδόλ όισλ ησλ καζεηώλ θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο, ζη) νη αλαδηαηππώζεηο ζεκαληηθώλ ζεκείσλ θαη ζη) ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ (παξνπζίαζε θαη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζε κηθξέο νκάδεο ησλ δπν αηόκσλ).    

Αθνύ ζπδεηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα όπσο απηά πξνέθπςαλ κε ηε ρξήζε ησλ δύν εξγαιείσλ 

παξαηήξεζεο, ζπκθσλήζεθε όηη απαηηείηαη βειηίσζε ζηελ πεξηνρή ηεο “εμαηνκηθεπκέλεο 

δηδαζθαιίαο” θαη ζηελ παξνρή επθαηξηώλ γηα “αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ” από ηνπο καζεηέο 

θαη όρη κόλν ζηελ “απάληεζε εξσηήζεσλ”. Δπηπιένλ, ε ζύλζεζε ηεο γλώζεο κε 

νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ησλ νκάδσλ ζηελ 

νινκέιεηα θξίζεθε αλαγθαία θαη εθηθηή κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεηνύκελεο θαζνδήγεζεο, ηε 

κείσζε ηεο “άκεζεο επίδξαζεο” ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (Πίλαθαο 2, πεξηνρή „‟6‟‟) θαη ηελ 

πξνζπάζεηα εθδήισζεο θαη “απνδνρήο ζπλαηζζεκάησλ” θαζώο θαη “επηβξάβεπζεο θαη 

ελζάξξπλζεο” ηνπ έξγνπ ησλ καζεηώλ.  
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Ο κέζνο εθπαηδεπηηθόο, ζύκθσλα κε ηνλ Lam (1996), αθηεξώλεη ην 43% ηνπ ρξόλνπ 

καζήκαηνο ζηε δηδαζθαιία, 50% ζηελ εξγαζία ζηελ ηάμε θαη 7% ζηε δηνίθεζε ηεο ηάμεο.  

ηελ παξαηήξεζε πνπ έγηλε είρακε έληνλε θαζνδήγεζε θαη αιιεπάιιειεο εξσηαπαληήζεηο 

θαη επηβεβαίσζε ηνπ Lam (1996) όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ. Βαζηθή δηαθνξά κε 

ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο ήηαλ ε ρξήζε ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο από ηνπο καζεηέο ζε έλα 

κάζεκα θηινινγηθό. Σέινο αλαθέξζεθε θαη από ηηο δύν εθπαηδεπηηθνύο ε αλάγθε ηόζν γηα 

εμνπιηζκό όζν θαη γηα εύξεζε ρξόλνπ γηα θνηλό έξγν. ηε ζπλέρεηα ζπλαπνθαζίζηεθε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξαηήξεζεο λα απνζηαινύλ ζηε Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ γηα βειηίσζε 

ησλ αηζνπζώλ θαη δηεπθόιπλζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε θνξεηώλ ππνινγηζηώλ θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πξνο όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

1.4.1. Η παπαηήπηζη ζηη διαμοπθυηική αξιολόγηζη 

. Γηα λα 

(Zepeda & Kruskamp, 

2012). Μεηαμύ ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαηήξεζεο 

ζεσξείηαη ν εθ ησλ πξνηέξσλ ζαθήο θαζνξηζκόο ηεο αηδέληαο ηεο αμηνιόγεζεο κε μεθάζαξα 

θξηηήξηα (αββίδεο, 2011 ζην Καηζνύινπ, 2015). Οη ζπλαληήζεηο πξηλ ηελ παξαηήξεζε ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: δεκηνπξγία ελόο θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο, 

παξαθίλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην ξόιν ηνπ ζπλαμηνινγεηή, θνηλό ζρεδηαζκό ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο παξαηήξεζεο, ακνηβαία ζηήξημε θαη «επζύλε» κέζα από ζπλνκηιία, 

παξαηήξεζε ζηελ ηάμε, αλάιπζε ησλ πξνηύπσλ θαη αλάπηπμε ηερληθώλ βειηίσζεο 

(Sergiovanni & Starratt, 2002). πσο αλαθέξεη ν Madaus

.  

Η δηαδηθαζία ηεο κεζόδνπ Flanders πεξηιακβάλεη παξαηήξεζε, θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ 

δεπγώλ θαη δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα ΜATRIX (10Χ10) από ηνλ νπνίν εξκελεύνληαη ηα 

δεδνκέλα κε βάζε ηνπο θάησζη ιόγνπο (ratio): 

A. ομιλίαρ εκπαιδεςηικού, ομιλίαρ μαθηηή, και ζιυπήρ/ζύγσςζηρ πνπ θαλεξώλνπλ ην 

βαζκό νκηιίαο ηνπ ζπκκεηερόλησλ θαη ηεο επηθξάηεζεο ηεο ζησπήο αληίζηνηρα. 

B. Λόγορ έμμεζηρ-άμεζηρ επίδπαζηρ πνπ θαλεξώλεη ην δηαινγηθό ζηπι ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ. 

C. θεηικήρ/απνηηικήρ παπόηπςνζηρ. Οηαλ ν ιόγνο είλαη πάλσ από 1 ηόηε ν 

εθπαηδεπηηθόο ραξαθηεξίδεηαη θαιόο 

D. ζςμμεηοσήρ ηος μαθηηή πνπ θαλεξώλεη ην βαζκό ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή ζηε 

δηδαθηηθή-καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη δηεξγαζία 
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E. Κύπιαρ διαγυνίος πνπ, όηαλ ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο είλαη απμεκέλν, 

θαλεξώλεη ν εθπαηδεπηηθόο παξακέλεη γαη πεξηζζόηεξα από ηξία δεπηεξόιεπηα ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαηήξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έδεημαλ όηη κε ηε δηαδηθαζία 

απηή κπνξεί λα θαηαλνεζεί επθνιόηεξα ε αιιειεπίδξαζε ηεο ηάμεο, θαη εηδηθόηεξα κε ηελ 

θαηαγξαθή αλά ηξίιεπην λα αλαιπζνύλ ζρεδόλ όιεο νη ζπκπεξηθνξέο εθπαηδεπηηθνύ θαη 

καζεηώλ. Έηζη, είλαη  πην εύθνιν λα θαζνξηζηεί ην καζεζηαθό θιίκα θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κηα κεραληζηηθή αλαηξνθνδόηεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Με ην ζύζηεκα Flanders δελ είλαη εθηθηό λα θαηαγξαθεί ε 

δξαζηεξηόηεηα όιεο ηεο ηάμεο αθνύ εζηηάδεη κόλν ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερόλησλ 

(εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηώλ) θαη εηδηθόηεξα ζηελ πξνθνξηθή ζπκπεξηθνξά. Η εκπεηξία 

επηβεβαίσζε ηελ άπνςε ησλ (Kalule & Bouchamma, 2014) όηη ε 

ηε δπλαηόηεηα απηνβε ,

. Γηαθάλεθε όηη 

απαηηείηαη ρξόλνο, πνιύ πεξηζζόηεξνο ίζσο από ηνλ αξρηθά αλακελόκελν. Θα πξέπεη, επίζεο, 

λα θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα έηζη ώζηε λα κεγηζηνπνηνύληαη ηα νθέιε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλάληεζεο ηεο παξαηεξήηξηαο θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθνύ επηβεβαίσζαλ ηνπο Muijs & Reynolds (2011) ζρεηηθά κε ηνλ πνιύπιεπξν ξόιν 

ηνπ παξαηεξεηή (θαηάξηηζε, νπδεηεξόηεηα), ηελ εζηίαζε ηεο παξαηήξεζεο ζε κηα πεξηνρή 

θάζε θνξά, ηελ θαηαγξαθή κε πνιιαπιά κέζα θαη εξγαιεία, ηελ επαλαιεςηκόηεηα ησλ 

παξαηεξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζηαπξσζνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα. εκεησηένλ, όπσο πνιινί 

εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ, ην έληππν θαηαγξαθήο δελ είλαη αξθεηό σο πεγή πιεξνθνξηώλ (Ing

 

θαη εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ

. 

Δπηπιένλ, , θάθεινο εθπαηδεπηηθνύ 

θιπ (Sinnema & Robinson, 2007) αιιά θαη ζπκκεηνρή πεξηζζνηέξσλ ηνπο ελόο παξαηεξεηή.  

 Η δηδαζθαιία γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή όηαλ εμαηνκηθεύεηαη, όηαλ δειαδή ηθαλνπνηεί 

επαξθώο ηα ελδηαθέξνληα, ηελ πεξηέξγεηα, ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο, θαζώο θαη ηελ 

πξνϋπάξρνπζα γλώζε ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά (Wiggins & McTighe, 2006).  Με ηνλ 

ηξόπν απηό νη καζεηέο αηζζάλνληαη όηη είλαη ζεκαληηθνί θαη απνηεινύλ κέξνο κηαο επξύηεξεο 

θνηλόηεηαο. Η δηαθνξνπνίεζε εμαζθαιίδεη επηηπρία γηα θάζε καζεηή θαη νδεγεί ζε 

απηνεθηίκεζε, απηνζπλεηδεζία θαη αλάιεςε πξνζσπηθήο επζύλεο εθ κέξνπο ηνπ γηα ην 

απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο.  Δλζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα καζαίλνπλ κε ην δηθό ηνπο ξπζκό, 

αλαγλσξίδεη ηα δηαθνξεηηθά ηαιέληα, ελδηαθέξνληα, θίλεηξα θαη πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο 

(Κνπηζειίλε, 2001; Tomlinson, 1999). Ωο απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ζπλήζσο 

αλαγλσξίδεηαη απηή πνπ επηθέξεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηελ κάζεζε (Dunkin & 

Biddle, 1974).    
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Δπίλογορ 

Ο εθπαηδεπηηθόο είλαη ίζσο ν πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηώλ θαη έλαο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο ηνπ ξόινπο είλαη απηόο ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο 

ηάμεο (Marzano, Marzano & Pickeering, 2003).  Με ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ, ζύκθσλα κε ηνλ 

Borich (1999), νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, 

θαζνξίδνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα. Απηό πνπ πξνθύπηεη από ηελ παξαηήξεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη όηη ε αλαδήηεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο 

αλάγεηαη κηα δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Κνπηζειίλε & Θενθηιίδεο, 1998).   

ηελ εξγαζία απηή κε ζθνπό ηελ αξσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ σο αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηώλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξγαιεία πνπ 

θαηέγξαςαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο εθπαηδεπηηθνύ ζηελ ηάμε (έληππν παξαηήξεζεο ΓηΑΔ θαη 

ζύζηεκα Flanders). Σν έληππν ΓηΑΔ, πην εύθνιν ζηε ζπκπιήξσζή ηνπ ζε ζύγθξηζε κε ην 

έληππν θαηαγξαθήο ζηε κέζνδν Flanders, ζπκπιήξσζε ηελ εηθόλα ηεο εθπαηδεπηηθνύ ελώ ε 

παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ην ζύζηεκα Flanders εκβάζπλε ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

καζεηώλ θαη ζηελ εκπινθή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία όπνπ θάλεθε λα ππάξρνπλ 

αδπλακίεο.  Δλαπόθεηηαη έηζη ζηνπο εκπιεθόκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο γηα 

δηακνξθσηηθνύο ζθνπνύο λα απνθαζίδνπλ α) ηη ζηνρεύνπλ (Peel, 2005), β) πόζν δνκεκέλε ή 

κε ζα είλαη ε παξαηήξεζή ηνπο γ) ηνλ ηξόπν πνπ απηή ζα γίλεη θαη δ) γηα πόζν ρξνληθό 

δηάζηεκα ζα αμηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ηεο παξαηήξεζεο.  
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