
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Με την υποβολή των εργασιών ολοκληρώθηκε στις 14 Μαΐου, η πρώτη φάση του 

Ασύγχρονου Σεμιναρίου για την αξιολόγηση και το σχεδιασμό γλωσσικών δραστηριοτήτων 

από τους εκπαιδευτικούς. Με αυτή την ευκαιρία, η επιμορφωτική ομάδα θέλει να 

ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη διαδικασία είτε υποβάλλοντας 

την εργασία τους είτε καταθέτοντας την άποψή τους στην ομάδα συζήτησης. 

Η δεύτερη φάση του σεμιναρίου επιχειρεί να ικανοποιήσει δύο στόχους. Ο πρώτος 

περιλαμβάνει την αξιολόγηση των εργασιών που υποβλήθηκαν από τα μέλη της 

επιμορφωτικής ομάδας. Ο δεύτερος επιχειρεί να ενεργοποιήσει τους εκπαιδευτικούς που το 

επιθυμούν, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στην πρώτη φάση του σεμιναρίου ή όχι, να 

αξιολογήσουν και εκείνοι με τη σειρά τους την αντίστοιχη, ενδεικτική πρόταση των 

επιμορφωτών πάνω στο ίδιο θέμα και η οποία έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα του 

σεμιναρίου με τίτλο Φύλλο Εργασίας 1 & Φύλλο Εργασίας 2 (ενδεικτικές απαντήσεις).  

Εκτιμάται πως και οι δύο στόχοι μπορούν να αποφέρουν συγκεκριμένα οφέλη. Ειδικότερα, 

η αξιολόγηση των εργασιών –πέρα από την πιστοποίηση των 15 ωρών συμμετοχής και τη 

χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης στους εμπλεκόμενους συναδέλφους– στοχεύει στην 

ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών να επεξεργαστούν και να τροποποιήσουν, όπου κρίνεται 

αναγκαίο, κάποιες από τις δραστηριότητες που δημιούργησαν ώστε να αναρτηθούν στη 

συνέχεια βελτιωμένες με το όνομα του δημιουργού τους στην πλατφόρμα δραστηριοτήτων 

της Δράσης 1. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν διδακτικά από το σύνολο 

των εκπαιδευτικών που έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος 

Εκπαίδευσης Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών.   

Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση της πρότασης των επιμορφωτών από τους 

εκπαιδευτικούς επιχειρεί, εκτός από το να καταδείξει ότι δεν υπάρχει ένας μόνο 

ενδεδειγμένος τρόπος σχεδιασμού γλωσσικών δραστηριοτήτων, να αναζωπυρώσει τον 

προβληματισμό και τη συζήτηση πάνω στο θέμα δίνοντας την ευκαιρία συμμετοχής και 

διατύπωσης απόψεων σε περισσότερους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα 

ενεργού εμπλοκής στην πρώτη φάση του σεμιναρίου. Η καταγραφή των απόψεων, ο 

προβληματισμός και η διατύπωση αποριών θα λειτουργήσουν ευεργετικά καθώς είναι πιθανό 

να αποκαλύψουν πλευρές του θέματος τις οποίες δεν έλαβαν υπόψη οι επιμορφωτές κατά το 

σχεδιασμό των φυλλαδίων εργασίας του σεμιναρίου ή δεν έθιξαν οι επιμορφώμενοι κατά τη 

σύνθεση των εργασιών τους. Στο πνεύμα αυτό μπορούν να λειτουργήσουν και ως αφόρμηση 

για το σχεδιασμό και τη δημιουργία αντίστοιχων γλωσσικών δραστηριοτήτων και για άλλα 

φαινόμενα της γραμματικής της Ελληνικής πάντοτε με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες 

ανομοιογενών τάξεων όπως είναι οι Τάξεις Υποδοχής.    


