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1. Εισαγωγή 
 

Μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης τόσο οι πάροχοι εκπαίδευσης όσο και οι επόπτες θα 

είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της θεωρητικής και πρακτικής 

κατάρτισης, εάν δηλαδή επιτεύχθηκαν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Ταυτόχρονα, μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης αφενός οι εκπαιδευόμενοι 

πληροφορούνται για την πρόοδό τους και τις ελλείψεις τους στις οποίες πρέπει να 

εργαστούν και αφετέρου μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. Φυσικά, η 

αξιολόγηση και η μάθηση πρέπει να εναρμονίζονται με τα προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα: 

 Τα μαθησιακά αποτελέσματα μας λένε τι αναμένεται να έχουν μάθει οι σπουδαστές 

 Το σχέδιο αξιολόγησης μας δείχνει πώς μπορούν να αποδείξουν ό,τι έχουν μάθει1 

Προκειμένου να αντιστοιχιστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τα μαθησιακά 

περιβάλλοντα του 21ου αιώνα, χρειάζεται αναθεώρηση των παραδοσιακών μοντέλων 

αξιολόγησης. Πολλοί υποστηρίζουν ότι «η έμφαση πρέπει να μετακυλιστεί από την 

αθροιστική αξιολόγηση στη συνεχή, διαγνωστική και διαμορφωτική αξιολόγηση καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας»2, πράγμα το οποίο εναρμονίζεται με την 

προσέγγιση του εποικοδομητισμού (κονστρουκτιβισμός) που υιοθετούμε στο TIME. «Ο 

εποικοδομητισμός ευνοεί την αξιολόγηση για τη μάθηση και ως μορφή μάθησης 

(διαμορφωτική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση), σε αντιδιαστολή με την αξιολόγηση της 

μάθησης (αθροιστική αξιολόγηση)»3. Μια τέτοια μετατόπιση θεωρείται σημαντική καθώς 

επιτρέπει να αναδυθούν οι ατομικές διαφορές και λαμβάνει υπόψη την εφαρμογή της 

μάθησης αντί της τυποποίησης των σπουδαστών. 

Για το πρόγραμμα κατάρτισης που προτείνει το σχέδιο TIME, συμφωνούμε με τη θεώρηση 

του Andrew Scholtz (2007)4 ότι «για να έχει σημασία η αξιολόγηση, θα πρέπει με κάποιον 

τρόπο να αντανακλά την εφαρμογή του επαγγέλματος, της επαγγελματικής απασχόλησης ή 

της πρακτικής που αξιολογείται, ενώ ταυτόχρονα δίνει στους σπουδαστές την ευκαιρία να 

επιδείξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους» και να τις συνδέσουν με την προσωπική 

τους πρότερη εμπειρία. Η τελευταία, όπως έχει ήδη συζητηθεί, θεωρείται σημαντική πτυχή 

της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Την ίδια στιγμή, γνωρίζουμε ότι υπάρχει διαφωνία ως προς τις τεχνικές αξιολόγησης που 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του εποικοδομητισμού.  Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν 

θα αρνηθούν τη σημασία της χρήσης της διαμορφωτικής αξιολόγησης και της 

αναστοχαστικής αξιολόγησης. Ωστόσο, υποστηρίζουν επίσης την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία που θεωρείται ότι συσχετίζεται με τις τυποποιημένες δοκιμασίες (αθροιστική 

                                                           
1
https://teaching.unsw.edu.au/aligning-assessment-learning-outcomes  

2
http://www.curtin.edu.au/edusummit/local/docs/Pre-summit_brief_paper_TWG5_-

_Assessment.pdf  
3
http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/EvaluationConstructivistLearning  

4
Scholtz, A. (2007). An analysis of the impact of an authentic assessment strategy on student 

performance in a technology-mediated constructivist classroom: A study revisited. International 
Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology, 3(4), 42-
53. Ανακτήθηκε από http://ijedict.dec.uwi.edu/viewarticle.php?id=422  

http://ijedict.dec.uwi.edu/viewarticle.php?id=422
https://teaching.unsw.edu.au/aligning-assessment-learning-outcomes
http://www.curtin.edu.au/edusummit/local/docs/Pre-summit_brief_paper_TWG5_-_Assessment.pdf
http://www.curtin.edu.au/edusummit/local/docs/Pre-summit_brief_paper_TWG5_-_Assessment.pdf
http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/EvaluationConstructivistLearning
http://ijedict.dec.uwi.edu/viewarticle.php?id=422


 

 
 

αξιολόγηση). Επισημαίνουν ότι μέσω της αξιολόγησης, η επίδοση των σπουδαστών, δηλ. οι 

γνώσεις, η τεχνογνωσία, οι δεξιότητες και/ή ικανότητές τους, χρειάζεται να επανελέγχεται 

και να μετριέται με βάση ένα προκαθορισμένο σύνολο κριτηρίων, τα επιθυμητά μαθησιακά 

αποτελέσματα5. 

Η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα εργαλεία που προτείνονται για το πρόγραμμα 

κατάρτισης ΔΜ του ΤΙΜΕ αποτελούν έναν συνδυασμό των αρχών της κονστρουκτιβιστικής 

αξιολόγησης και άλλων πιο παραδοσιακών μεθοδολογιών. 

 

2. Χρονισμός και δομή της αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση έχει συνήθως τρεις διακριτές φάσεις: αρχική / διαγνωστική, 

συνεχής / διαμορφωτική, και τελική. Κάθε φάση εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς:  

Η αρχική / διαγνωστική αξιολόγηση χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει το επίπεδο των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των σπουδαστών κατά την έναρξη της 

εκπαίδευσης. Αυτό βοηθά τους εκπαιδευτές να προσδιορίσουν τις ειδικές μαθησιακές 

ανάγκες κάθε ομάδας εκπαιδευομένων και να προσαρμόσουν την εκπαίδευση αντίστοιχα.  

Η συνεχής / διαμορφωτική αξιολόγηση, αφενός επιτρέπει την παρακολούθηση της 

μαθησιακής διαδικασίας, επιτρέποντας στους εκπαιδευτές και στους εκπαιδευόμενους να 

παρακολουθούν την πρόοδο, να εκτιμούν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

μεθόδων και να κάνουν προσαρμογές όπου είναι απαραίτητο. Με αυτό τον τρόπο γίνονται 

αντιληπτά τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες, και μπορούν να επιτευχθούν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που αφορούν τη συγκεκριμένη ενότητα. Αφετέρου, η παράλληλη 

αξιολόγηση παρέχει σταδιακά στον εκπαιδευτή και στον πάροχο εκπαίδευσης σημαντικές 

πληροφορίες, απαραίτητες για την τελική αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων. 

Η τελική αξιολόγηση επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους, στους εκπαιδευτές και στους 

παρόχους εκπαίδευσης να διαπιστώνουν κατά πόσο έχουν επιτευχθεί μέσω του 

εκπαιδευτικού προγράμματος τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα στο σύνολό τους και 

σε ποια έκταση. Η τελική αξιολόγηση διαμορφώνει το «τελικό προφίλ» του 

εκπαιδευόμενου. 

Για την κατάρτιση των ΔΜ και οι τρεις φάσεις αξιολόγησης είναι απαραίτητες. Για τις 

ανάγκες του προγράμματος κατάρτισης του ΤΙΜΕ προτείνεται η ακόλουθη δομή και 

χρονισμός: 

Αρχική / διαγνωστική: Ο πάροχος εκπαίδευσης είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των 

γλωσσικών δεξιοτήτων των υποψηφίων είτε μέσω πιστοποιήσεων είτε μέσω γλωσσικών 

δοκιμασιών (τεστ). Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες 

θα πρέπει να αποκλείονται από την παρακολούθηση του προγράμματος. Οι εκπαιδευτές 

είναι υπεύθυνοι να διαπιστώσουν τις πραγματικές μαθησιακές ανάγκες της ομάδας των 

                                                           
5
http://www.exeter.ac.uk/staff/development/academic/assessmentandfeedback/principlesofassessm

ent/typesofassessment-definitions/ 

http://www.exeter.ac.uk/staff/development/academic/assessmentandfeedback/principlesofassessment/typesofassessment-definitions/
http://www.exeter.ac.uk/staff/development/academic/assessmentandfeedback/principlesofassessment/typesofassessment-definitions/


 

 
 

εκπαιδευόμενων μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων στην αρχή κάθε θεματικής ενότητας 

ή υποενότητας. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνονται στη διερευνητική φάση και 

συνήθως περιλαμβάνουν ερωτήσεις, απλές δοκιμασίες και ασκήσεις αναπαράστασης. Δεν 

θα επεκταθούμε σε αυτές στο παρόν έγγραφο καθώς έχουν καθαρά διαμορφωτικό ρόλο 

στην  εκπαιδευτική διαδικασία.  

Συνεχής / διαμορφωτική: Αυτή η φάση της αξιολόγησης μπορεί να εφαρμοστεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και λειτουργεί αθροιστικά. Διέπεται από τις αρχές 

του εποικοδομητισμού που έχει υιοθετήσει το πρόγραμμα κατάρτισης ΔΜ του ΤΙΜΕ. Οι 

μέθοδοι και τα εργαλεία που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για τη συνεχή αξιολόγηση 

κατά τη θεωρητική εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση περιγράφονται στις αντίστοιχες 

ενότητες.  

Τελική: Προτείνουμε να υλοποιηθεί η τελική αξιολόγηση με δύο τρόπους: πρώτον, τα 

αποτελέσματα από τη συνεχή αξιολόγηση συγκεντρώνονται στο προσωπικό αρχείο κάθε 

εκπαιδευόμενου, έτσι ώστε να δομηθεί το ατομικό προφίλ εκπαιδευόμενου. Δεύτερον, 

μέσω ειδικών δοκιμασιών μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, όπου ο εκπαιδευόμενος 

καλείται να επιδείξει πόσο ικανός είναι να συνδυάζει και να εντάσσει πολλαπλές πτυχές 

της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε σύνθετες καταστάσεις. Οι εργασίες που 

προτείνονται για αυτή τη δραστηριότητα περιγράφονται στην ενότητα Τελική Αξιολόγηση. 

Ο συνδυασμός της αθροιστικής αξιολόγησης και των τελικών δοκιμασιών απαρτίζει την 

τελική αξιολόγηση κάθε εκπαιδευόμενου. 

 

  



 

 
 

3. Μεθοδολογία αξιολόγησης για τη θεωρητική 

εκπαίδευση 

3.1. Περιγραφή 

Με δεδομένους τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης που παρουσιάστηκε 

παραπάνω, μπορεί να γίνει μια ουσιώδης διάκριση μεταξύ διαμορφωτικής (συνεχούς) 

αξιολόγησης και αθροιστικής (τελικής) αξιολόγησης. Ενώ στη διαδικασία της 

διαμορφωτικής αξιολόγησης ο σκοπός είναι η παρακολούθηση της μάθησης των 

εκπαιδευόμενων ώστε να τους παρασχεθεί ανατροφοδότηση, η αθροιστική αξιολόγηση 

εστιάζει στην αξιολόγηση της μάθησης των εκπαιδευόμενων. Στην ευρύτερη κατηγορία των 

μεθόδων διαμορφωτικής αξιολόγησης θα συμπεριλάβουμε επίσης τις μεθόδους 

αυτοαξιολόγησης, δεδομένου ότι και αυτές επίσης επικεντρώνονται στην ανάγκη των 

εκπαιδευόμενων να συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση, πράγμα που απαιτεί να αξιολογούν 

οι ίδιοι την ατομική τους πορεία μάθησης. Η διαμορφωτική αξιολόγηση θεωρείται μέρος 

της διδακτικής διαδικασίας, εφόσον τα πορίσματά της χρησιμοποιούνται για την 

ενημέρωση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας (Black & William, 1998)6. 

Οι αθροιστικές αξιολογήσεις πραγματοποιούνται συνήθως εκ των υστέρων (μετά το πέρας 

κάθε εκπαιδευτικής ενότητας) αλλά και περιοδικά (εξετάσεις / τεστ στα μέσα της 

διδακτικής περιόδου), με σκοπό να καθοριστεί σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή τι 

γνωρίζουν και τι δεν γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι. 

Πριν προχωρήσουμε στη σύντομη παρουσίαση των ποικίλων μορφών αξιολόγησης που 

συστήνονται για το πρόγραμμα κατάρτισης ΔΜ του ΤΙΜΕ, θα παρουσιάσουμε τις μορφές 

αξιολόγησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαμορφωτικά και αθροιστικά στο πλαίσιο 

του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης ΔΜ. Αυτές εναρμονίζονται με τη διδακτική 

μεθοδολογία και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο Μέρος ΙΙ, Εκπαιδευτική Μεθοδολογία. 

Μορφές διαμορφωτικής αξιολόγησης: 

 Ενεργή συμμετοχή / παρατηρήσεις 

 Μελέτη περίπτωσης (και ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης) 

 Έκθεση  

 Ομαδική εργασία 

 Εργασία για το σπίτι (σε τακτική βάση) 

 Τήρηση ημερολογίου (ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης) 

 Χαρτοφυλάκιο / portfolio (και ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης) 

 Παρουσίαση 

 Αξιολόγηση ομοτίμων 

 Προσομοίωση / παιχνίδια ρόλων 

 

                                                           
6
http://www.education.com/reference/article/formative-and-summative-assessment/  

http://www.education.com/reference/article/formative-and-summative-assessment/


 

 
 

Μορφές αθροιστικής αξιολόγησης 

 Παρακολούθηση μαθήματος 

 Μελέτη περίπτωσης 

 Έκθεση  

 Ενδιάμεσες δοκιμασίες (τεστ) 

 Χαρτοφυλάκιο / portfolio 

 Παρουσίαση 

 Προσομοίωση / παιχνίδια ρόλων 

 Τελική εξέταση 

Εκτός από τη φάση της αρχικής αξιολόγησης την οποία δεν θα αναλύσουμε στο παρόν 

έγγραφο, οι τύποι αξιολόγησης που συστήνουμε για κάθε μία από τις άλλες δύο φάσεις 

(συνεχή και τελική) εμπίπτουν στις δύο κατηγορίες που περιγράφηκαν ανωτέρω, τη 

διαμορφωτική και την αθροιστική αξιολόγηση. Η διαμορφωτική αξιολόγηση λαμβάνει χώρα 

καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, ενώ η αθροιστική αξιολόγηση στο τέλος 

κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, η διαδικασία 

αξιολόγησης κορυφώνεται με μια τελική μελέτη περίπτωσης. Για πιο λεπτομερή 

παρουσίαση της τελικής μελέτης περίπτωσης βλέπε την ενότητα Τελική Αξιολόγηση. 

 

3.2. Μορφές αξιολόγησης για τη θεωρητική 

εκπαίδευση 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε εν συντομία και με αλφαβητική σειρά τις ποικίλες μορφές 

αξιολόγησης που συστήνονται. Αν και οι προτεινόμενες τεχνικές αξιολόγησης δεν αφορούν 

αποκλειστικά τη διαπολιτισμική μεσολάβηση, έχουν επιλεγεί με βάση τη συμβατότητά τους 

με τις αρχές του εποικοδομητισμού και της εκπαίδευσης ενηλίκων που παρουσιάζονται στο 

Μέρος ΙΙ – Εκπαιδευτική Μεθοδολογία, και στον βαθμό που μπορούν να εφαρμοστούν στο 

προφίλ του ΔΜ. 

Ενεργή συμμετοχή / παρατήρηση 

Μια μορφή διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι η παρατήρηση του κατά πόσο οι σπουδαστές 

συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί ή χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο 

διδάσκων, καθώς κινείται στην αίθουσα, κατά περίσταση καθοδηγεί και ενθαρρύνει τους 

εκπαιδευόμενους. Αυτό μπορεί να καταγραφεί και να χρησιμοποιηθεί ως ανατροφοδότηση 

για τη μάθηση των εκπαιδευόμενων ή ως ανεπίσημο υλικό σε κοινή χρήση μαζί τους7. 

 

 

                                                           
7
 Γνωστά και ως ανέκδοτα αρχεία καταγραφής. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε για 

παράδειγμα http://www.ehow.com/about_5419008_types-formative-assessment.html  

http://www.ehow.com/about_5419008_types-formative-assessment.html


 

 
 

Παρακολούθηση μαθήματος 

Η παρακολούθηση στην τάξη θεωρείται σημαντικό στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας 

των εκπαιδευόμενων. Ωστόσο, κάποιοι εκπαιδευτές προτιμούν να μην βαθμολογούν 

καθόλου την παρακολούθηση, επειδή ανησυχούν μήπως αδικήσουν τους ντροπαλούς ή 

εσωστρεφείς εκπαιδευόμενους. Προβάλλουν επίσης ως επιχείρημα τη διαφορά μεταξύ 

συμμετοχής /παρακολούθησης και ενεργού ενδιαφέροντος/ συμμετοχής, επειδή μπορεί να 

υφίσταται ουσιαστικό ενεργό ενδιαφέρον8. 

Μικρή μελέτη περίπτωσης 

Οι μελέτες περίπτωσης είναι εξαιρετικά δημοφιλείς ως μορφές διαμορφωτικής και 

αθροιστικής αξιολόγησης. Περιγράφουν αληθινές καταστάσεις της ζωής στις οποίες 

χρειάζεται να λυθούν προβλήματα. Οι εκπαιδευόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με μια 

πραγματική ή φανταστική μελέτη περίπτωσης, είτε ατομικά είτε σε ομάδες, και τους 

ζητείται να εντοπίσουν ένα σύνολο προβλημάτων και ακολούθως να εφαρμόσουν τις 

γνώσεις τους για τον χειρισμό της συγκεκριμένης κατάστασης. Οι μελέτες περίπτωσης 

αποτελούν ισχυρά μαθησιακά εργαλεία για την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των 

εκπαιδευόμενων. Όταν μάλιστα διεξάγονται σε ομάδες μπορούν να βελτιώσουν την 

προφορική τους επικοινωνία και την ομαδικότητα9. Ταυτόχρονα, οι μελέτες περίπτωσης 

είναι πολύ χρήσιμες ως εργαλεία αξιολόγησης, ιδιαίτερα σε ένα κονστρουκτιβιστικό 

πλαίσιο. 

Έκθεση 

Η συγγραφή μιας έκθεσης θεωρείται παραδοσιακό μέσο αξιολόγησης. Παρόλα αυτά μπορεί 

εύκολα να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο μιας κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης της 

αξιολόγησης. Πρόκειται συνήθως για ένα γραπτό κείμενο που συντάσσουν οι 

εκπαιδευόμενοι για να απαντήσουν σε μια ερώτηση ή σε ένα θέμα που ορίζεται από τον 

εκπαιδευτή, συνήθως εντός προκαθορισμένου ορίου λέξεων. Μέσω των εκθέσεων μπορεί  

να αξιολογηθεί μια σειρά μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

Τελική εξέταση (προφορική ή γραπτή) 

Είτε προφορικές είτε γραπτές, ανάλογα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που 

χρειάζεται να αξιολογηθούν, οι τελικές εξετάσεις είναι μια μορφή αθροιστικής 

αξιολόγησης. Στην περίπτωση των προφορικών εξετάσεων, οι δεξιότητες παρουσίασης 

αποτελούν ουσιαστική πτυχή του τι αξιολογείται. Στο πλαίσιο που συζητάμε, οι προφορικές 

εξετάσεις μπορεί να έχουν τη μορφή μιας πρόσωπο-με-πρόσωπο συνέντευξης ως μέσο 

διερεύνησης του τι έχει μάθει ο εκπαιδευόμενος, χρησιμοποιώντας μια πιο 

προσωποποιημένη προφορική αλληλεπίδραση. Ένα σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι ο 

εκπαιδευτής μπορεί να επηρεάσει τη ροή της συνέντευξης με σκοπό να ελέγξει 

συγκεκριμένες δεξιότητες.  
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http://www.facultyfocus.com/articles/effective-teaching-strategies/daydreaming-deep-thought-

using-formative-assessment-evaluate-student-participation/  
9
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε για παράδειγμα https://teaching.unsw.edu.au/assessment-

case-studies-and-scenarios  

http://www.facultyfocus.com/articles/effective-teaching-strategies/daydreaming-deep-thought-using-formative-assessment-evaluate-student-participation/
http://www.facultyfocus.com/articles/effective-teaching-strategies/daydreaming-deep-thought-using-formative-assessment-evaluate-student-participation/
https://teaching.unsw.edu.au/assessment-case-studies-and-scenarios
https://teaching.unsw.edu.au/assessment-case-studies-and-scenarios


 

 
 

Ομαδική εργασία 

Η ομαδική εργασία επιτρέπει την αξιοποίηση των διαφορετικών δεξιοτήτων, γνώσεων και 

εμπειριών που διαθέτουν τα άτομα. Μπορεί να προσεγγιστεί τόσο ως δεξιότητα που πρέπει 

κάποιος να αποκτήσει όσο και ως μέσο επίτευξης των στόχων του προγράμματος 

κατάρτισης και εμπλουτισμού της μαθησιακής εμπειρίας στην τάξη10.  

Εργασίες για το σπίτι (σε τακτική βάση) 

Η εργασία για το σπίτι βοηθά τους εκπαιδευόμενους να συγκρατήσουν τις πληροφορίες 

που διδάχθηκαν στην τάξη. Αναπτύσσει συνήθειες μελέτης και αυτόνομης μάθησης. 

Γεφυρώνει το κενό μεταξύ τάξης και σπιτιού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας 

παράλληλης αξιολόγησης ή αξιολόγησης με χαρτοφυλάκιο (portfolio). Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την εμπέδωση ή την επέκταση της εργασίας στην τάξη. 

Τήρηση ημερολογίου 

Ένα μέσο διαμορφωτικής (αυτο-)αξιολόγησης είναι η τήρηση ημερολογίου. Οι 

εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να γράφουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σκέψεις και 

τα συναισθήματά τους για τη μαθησιακή τους πορεία. Μπορούν επίσης να αναστοχαστούν 

ως προς τι τους αρέσει και τι όχι σε μια συγκεκριμένη εργασία. Αυτή η πληροφορία παρέχει 

στον εκπαιδευτή μια εικόνα για το πόσο αποτελεσματικό υπήρξε ένα συγκεκριμένο πλάνο 

μαθήματος11. 

Ενδιάμεσες δοκιμασίες (τεστ) 

Ανάλογα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζεται να αξιολογηθούν, 

οι ενδιάμεσες δοκιμασίες αποτελούν μια μορφή αθροιστικής αξιολόγησης. Μπορούν να 

είναι προφορικές ή γραπτές. Στην περίπτωση των προφορικών εξετάσεων, οι δεξιότητες 

παρουσίασης αποτελούν ουσιαστική πτυχή του τι αξιολογείται.   

Χαρτοφυλάκιο (portfolio) 

Τα χαρτοφυλάκια είναι συλλογές εργασιών των εκπαιδευόμενων που επιτρέπουν την 

αξιολόγηση παρέχοντας αποδείξεις για την προσπάθειά τους και για τα επιτεύγματά τους 

σε σχέση με ειδικούς διδακτικούς στόχους (Jardine, 1996)12. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

τόσο ως αρχείο ατομικής προόδου των εκπαιδευόμενων σε διάφορους τομείς καθώς και ως 

μέσο αθροιστικής αξιολόγησης13. 

Παρουσίαση 

Συχνά χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει τη μάθηση των εκπαιδευόμενων σε ατομικές ή 

ομαδικές εργασίες (πρότζεκτ). Πρόκειται για τη διαδικασία παρουσίασης και επεξήγησης 

ενός θέματος σε κοινό. Η αξιολόγηση της παρουσίασης συνήθως αποτελείται από ένα θέμα 

για το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να πραγματοποιήσει έρευνα, να το συζητήσει και να 

το παρουσιάσει. Συνήθως η παρουσίαση ακολουθείται από ερωτήσεις και απαντήσεις. 
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Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε http://infed.org/mobi/what-is-groupwork/  
11

http://www.ehow.com/about_5419008_types-formative-assessment.html  
12

http://www.education.com/reference/article/portfolio-assessment/  
13

http://www.unm.edu/~devalenz/handouts/portfolio.html  

http://infed.org/mobi/what-is-groupwork/
http://www.ehow.com/about_5419008_types-formative-assessment.html
http://www.education.com/reference/article/portfolio-assessment/
http://www.unm.edu/~devalenz/handouts/portfolio.html


 

 
 

Αξιολόγηση ομοτίμων 

Βοηθά να δημιουργηθεί μια μαθησιακή κοινότητα μέσα στην τάξη. Οι εκπαιδευόμενοι 

εκτίθενται στην άποψη των ομοτίμων τους και στη διαφορετική τους ανατροφοδότηση, 

καθώς η παρατήρηση του καθενός μπορεί να διαφέρει από των άλλων. Μέσω της 

αξιολόγησης ομοτίμων οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν ο ένας τον άλλον ως βοήθεια στην 

κατανόηση και τον έλεγχο της ποιότητας μιας εργασίας έναντι προκαθορισμένων 

κριτηρίων14. 

 

Προσομοίωση ή παιχνίδι ρόλων 

Θεωρούνται μορφές εμπειρικής μάθησης. Οι σπουδαστές μαθαίνουν μέσω της 

διερεύνησης που πραγματοποιούν οι ίδιοι, καθώς έχουν ευκαιρίες για μάθηση που 

βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά μέσω της προσομοίωσης των δραστηριοτήτων ενός 

διαπολιτισμικού μεσολαβητή στο πεδίο15. Τα παιχνίδια ρόλων και οι προσομοιώσεις 

συμβάλλουν σημαντικά στη μάθηση και στην αξιολόγηση καθώς παρέχουν ευκαιρίες για 

αναστοχασμό στη μάθηση, καταδεικνύουν πώς δουλεύει η άδηλη γνώση κλπ. Σε μια 

κορύφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (όπως κατά την ολοκλήρωση μιας εκπαιδευτικής 

ενότητας) μια προσομοίωση/ ένα παιχνίδι ρόλων μπορεί να λάβει το χαρακτήρα μιας 

έκθεσης ή μιας επίδειξης και μπορεί να λειτουργήσει ως αθροιστική αξιολόγηση. Μπορεί 

να είναι ανοικτή στο κοινό και στα μέλη της κοινότητας, και συχνά προσκαλούνται τοπικοί 

εμπειρογνώμονες για να την παρακολουθήσουν16. Στο πλαίσιο της κατάρτισης στη ΔΜ,  η 

μάθηση μέσω πρότζεκτ παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την προσομοίωση και με τα 

παιχνίδια ρόλων17. 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις μορφές αξιολόγησης που προτείνονται για κάθε εκπαιδευτική 

ενότητα.
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https://www.amle.org/BrowsebyTopic/WhatsNew/WNDet/TabId/270/ArtMID/888/ArticleID/286/F
ormative-and-Summative-Assessments-in-the-Classroom.aspx  
15

 Αυτό προσομοιάζει σε μια δραστηριότητα επίδοσης ως προς το ότι ζητείται από τους 
εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Εδώ οι μαθητές 
καλούνται να εφαρμόσουν τη γνώση και τις δεξιότητές τους σε ρεαλιστικές συνθήκες και 
περιορισμούς. Αυτές οι «αυθεντικές» δραστηριότητες δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να 
κατανοήσουν το σκοπό και τη συνάφειά τους. 
16

 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε http://archive.essentialschools.org/resources/123.html   
17

http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/EvaluationConstructivistLearning   

https://www.amle.org/BrowsebyTopic/WhatsNew/WNDet/TabId/270/ArtMID/888/ArticleID/286/Formative-and-Summative-Assessments-in-the-Classroom.aspx
https://www.amle.org/BrowsebyTopic/WhatsNew/WNDet/TabId/270/ArtMID/888/ArticleID/286/Formative-and-Summative-Assessments-in-the-Classroom.aspx
http://archive.essentialschools.org/resources/123.html
http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/EvaluationConstructivistLearning


 

 
 

Πίνακας 1: Προτεινόμενες μορφές αξιολόγησης ανά εκπαιδευτική ενότητα (Ν=ναι, Ο=όχι). 

Τύπος αξιολόγησης Εκπαιδευτική 
ενότητα 1 

Εκπαιδευτική 
ενότητα 2 

Εκπαιδευτική 
ενότητα 3 

Εκπαιδευτική 
ενότητα 4 

Εκπαιδευτική 
ενότητα 5 

Εκπαιδευτική 
ενότητα 6 

Εκπαιδευτική 
ενότητα 7 

Ενεργή συμμετοχή/ 

παρατήρηση 

Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν 

Παρακολούθηση 

μαθήματος 

Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν 

Μικρή μελέτη 

περίπτωσης 

Ν Ν Ν Ο Ν Ν Ο 

Έκθεση  Ν Ν Ο Ο Ν Ο Ο 

Ομαδική εργασία Ν Ν Ν Ο Ν Ν Ο 

Εργασία για το σπίτι (σε 

τακτική βάση) 

Ν Ν Ο Ο Ν Ο Ν 

Τήρηση ημερολογίου Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ο 

Ενδιάμεσες δοκιμασίες 

(τεστ) 

Ν Ν Ο Ο Ν Ο Ν 

Χαρτοφυλάκιο Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν 

Παρουσίαση Ν Ν Ο Ν Ν Ν Ν 

Αξιολόγηση ομοτίμων Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ο 

Προσομοίωση/ 

παιχνίδια ρόλων 

Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ο 

Τελική εξέταση 

(προφορική ή γραπτή) 

Ν Ν Ο Ο Ν Ο Ν 



 

 
 

4. Μεθοδολογία αξιολόγησης για την πρακτική άσκηση 

4.1. Περιγραφή 

Η διαδικασία αξιολόγησης εστιάζει τόσο στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων της 

πρακτικής άσκησης όσο και στην τελική επίτευξη των επιθυμητών μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη και 

βελτίωση των εκπαιδευόμενων με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο ώστε να είναι 

σε θέση να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης με την 

ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση είναι συνεχής και αθροιστική, βασισμένη 

κυρίως σε ποιοτικά δεδομένα που συλλέγονται από διάφορες πηγές, όπως τους ίδιους τους 

εκπαιδευόμενους, το προσωπικό των φορέων υποδοχής, καθώς και από τις συνεδρίες 

εποπτείας και καθοδήγησης.  

Η προτεινόμενη μεθοδολογία αξιολόγησης αναφέρεται στις ακόλουθες πτυχές:  

 

α) Την παγίωση και εφαρμογή της γνώσης που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη 

διάρκεια του θεωρητικού μέρους της εκπαίδευσης. 

 

β) Τον βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα ως 

προς τις δεξιότητες και ικανότητες, όπως περιγράφεται στο Μέρος I. Αυτό 

περιλαμβάνει την ικανότητα να πραγματοποιούν τις βασικές εργασίες 

διαπολιτισμικής μεσολάβησης18, σύμφωνα με συγκεκριμένα ποιοτικά πρότυπα και 

την επαγγελματική δεοντολογία: 

 Διερμηνεία 

 Επικοινωνία 

 Ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ 

επαγγελματιών και μεταναστών κατά τις διοικητικές διαδικασίες και την 

παροχή υπηρεσιών 

 Παροχή πληροφοριών στους μετανάστες αναφορικά με διοικητικές 

διαδικασίες, πρόσβαση στις κρατικές υπηρεσίες και υποστηρικτικές 

υπηρεσίες ή δομές 

 Παροχή βοήθειας στην πλοήγησή τους στις υπηρεσίες 

 Πολιτιστική διαμεσολάβηση ή διερμηνεία 

 Πρόληψη συγκρούσεων και διαμεσολάβηση 

 Συμβολή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις (πρότζεκτ) με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και 

της ένταξης 

 Συνηγορία (υπό ειδικές περιστάσεις) 
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Όπως ορίζονται στο προϊόν Ο3 του σχεδίου ΤΙΜΕ, Desired IMfI Profile and Related Learning 
Outcomes (διαθέσιμο στο www.mediation-time.eu). 

http://www.mediation-time.eu/


 

 
 

γ) Άλλες πτυχές της εργασιακής απόδοσης, όπως:  

 Ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην πρακτική 

εκπαίδευση 

 Υπευθυνότητα και αξιοπιστία 

 Στάσεις και συμπεριφορά απέναντι στο αρμόδιο προσωπικό και στους 

υπαλλήλους του φορέα υποδοχής 

 Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικό πνεύμα 

 Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη και ευελιξία ανάλογα 

με τις προκλήσεις κάθε παρέμβασης 

 

Ο επόπτης που έχει οριστεί από τον εκπαιδευτικό οργανισμό είναι ο κύριος υπεύθυνος για 

τη συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων πληροφοριών. Προτείνουμε να 

χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός μεθόδων όπως: 

 

α) Παρατήρηση. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο αξιολογητής σημειώνει με 

συστηματικό τρόπο τα συμβάντα και τις συμπεριφορές που θα εξεταστούν για την 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Η παρατήρηση θα πραγματοποιείται τόσο από 

τον ίδιο τον αξιολογούμενο (αυτο-παρατήρηση) καθώς και από τρίτους (ετερο-

παρατήρηση). Στη δεύτερη περίπτωση, η παρατήρηση θα διενεργείται από τον 

επόπτη κατά τη διάρκεια των συνεδριών εποπτείας. Η καταγραφή μπορεί να 

λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο ή αναδρομικά. Στην περίπτωση της αυτο-

παρατήρησης, οι εκπαιδευόμενοι θα καταγράφουν τις δικές τους αντιδράσεις, 

ενέργειες, δραστηριότητες, βήματα επίλυσης προβλημάτων κλπ.  

 

β) Συζήτηση. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ του αξιολογούμενου 

και του αξιολογητή. Αναπτύσσεται έτσι μια σχέση επικοινωνίας μεταξύ τους 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία εποπτείας που περιγράφεται στο Μέρος 4. Οι 

συζητήσεις θα κατευθύνονται από οδηγούς συνέντευξης με ερωτήσεις ανοικτού 

τύπου που θα επιτρέπουν την διαπίστωση της γνώμης του εκπαιδευόμενου και των 

στάσεών του που αφορούν στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και στην 

εκτέλεση καθηκόντων στον φορέα υποδοχής. Επιπλέον, η ανάλυση των 

καθηκόντων, των περιστατικών και των δεξιοτήτων που διεξάγεται σε τακτική βάση 

κατά τη διάρκεια των συνεδριών εποπτείας θα παρέχει επιπλέον δεδομένα 

ενδεικτικά για την ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

ανάλυσης θα ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να περιγράψουν περιστατικά 

διαπολιτισμικής μεσολάβησης που έχουν αντιμετωπίσει και πώς παρείχαν τις 

υπηρεσίες τους, ποια προβλήματα προέκυψαν και ποιες λύσεις δόθηκαν.  

 

γ) Αξιολόγηση επίδοσης κατά την εκτέλεση καθηκόντων. Με αυτή τη διαδικασία 

μετρώνται οι αλλαγές στην επίδοση του εκπαιδευόμενου ως αποτέλεσμα της 

υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα ως προς τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες αξιολογούνται με πιο άμεσο τρόπο. Η αξιολόγηση 

αποτελεσματικότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους, που 

περιλαμβάνουν λίστες ελέγχου επίδοσης, ρουμπρίκες αξιολόγησης και σχέδια 

δράσης. Στα σχέδια δράσης ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να περιγράψουν 

πώς εφάρμοσαν ή πώς σκοπεύουν να εφαρμόσουν ό,τι έχουν μάθει μέχρι στιγμής, 

επιτρέποντας στον επόπτη να αξιολογήσει τις δεξιότητές τους στην επίλυση 



 

 
 

προβλημάτων, την κριτική τους σκέψη, την αυτονομία τους, την ευελιξία τους κλπ. 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση της επίδοσης κατά την εκτέλεση 

καθηκόντων σε μεγάλο βαθμό πραγματοποιείται μέσω παρατήρησης, ωστόσο ο 

χρονισμός και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται διαφέρουν σε κάποιον βαθμό. 

 

δ) Αξιολόγηση από τρίτους. Προκειμένου να είναι πλήρης η αξιολόγηση, θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη η γνώμη τρίτων ατόμων που συνεργάζονται άμεσα με τον 

εκπαιδευόμενο. Θα ζητηθεί από το προσωπικό του φορέα υποδοχής καθώς και από 

τους καθοδηγητές (coaches) να  εκφράσουν τη δική τους άποψη για την επίδοση 

και την πρόοδο του εκπαιδευόμενου. Μέσω ειδικών ερωτηματολογίων θα τους 

ζητηθεί να παράσχουν πληροφορίες για συγκεκριμένες πτυχές της στάσης, της 

επίδοσης και της συμπεριφοράς που μπορούν άμεσα να παρατηρήσουν και να 

αξιολογήσουν. 

 

ε) Αυτοαξιολόγηση. Θα ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν οι ίδιοι 

την πρόοδό τους καθώς και τις δυνατότητές τους, τις αδυναμίες τους και τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως τις αντιλαμβάνονται. Η δική τους εικόνα για 

την ικανότητα και την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και η ανίχνευση επίμονων 

δυσκολιών θα βοηθήσουν τον επόπτη να σχεδιάσει πιο αποτελεσματικά τις 

συνεδρίες εποπτείας και να αξιολογεί καλύτερα τις πτυχές της συναισθηματικής 

ισορροπίας και ανθεκτικότητας που είναι σημαντικές στη διαπολιτισμική 

μεσολάβηση. Τα ερωτηματολόγια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι 

αντίστοιχα με την περιπλοκότητα της δραστηριότητας και τους ειδικούς στόχους 

της κάθε φάσης της εκπαίδευσης. 

 

στ) Ανάλυση συμπληρωματικών δεδομένων. Τα συμπληρωματικά δεδομένα μπορεί 

να περιλαμβάνουν φύλλα παρακολούθησης, εσωτερικές διαδικασίες στον φορέα 

υποδοχής, ερωτηματολόγια χρήστη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σχόλια κλπ. 

Τέτοια δεδομένα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την αξιολόγηση περαιτέρω πτυχών της 

εργασιακής επίδοσης, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα επιθυμητά μαθησιακά 

αποτελέσματα. 

 

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο επόπτης συντάσσει μια τελική έκθεση για 

κάθε εκπαιδευόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από όλες τις προαναφερόμενες 

πηγές. 

 

 

 

  



 

 
 

4.2. Εργαλεία αξιολόγησης, συχνότητα συλλογής και 

σύνταξη αναφορών 

Το ακόλουθο σχήμα αξιολόγησης είναι ενδεικτικό μιας διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνης 

με τη μεθοδολογία που προτείνεται παραπάνω. Όλες οι αναφορές υποβάλλονται από τον 

επόπτη. Είναι ευνόητο ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα σχήματα αξιολόγησης συμβατά με 

αυτή τη μεθοδολογία,  τα οποία λαμβάνουν υπόψη διάφορες μεταβλητές που σχετίζονται 

με το εκάστοτε πλαίσιο υλοποίησης. 

 

Μέθοδος Εργαλεία Συχνότητα συλλογής Αναφορά 

Παρατήρηση 

 

Φόρμα παρατήρησης 

Ημερολόγιο 

εκπαιδευόμενου 

Συνεδρίες εποπτείας 

Εβδομαδιαίως 

Μηνιαίως  

 

Συζήτηση Ερωτηματολόγια με 

ανοικτές ερωτήσεις  

Ανάλυση περιστατικού 

Συνεδρίες εποπτείας 

 

Στο μέσον και στο τέλος 

της πρακτικής άσκησης 

Επίδοση κατά την 

εκτέλεση καθηκόντων 

Λίστα ελέγχου επίδοσης 

σε εργασίες 

Ρουμπρίκα αξιολόγησης 

Σχέδια δράσης 

(εκπαιδευόμενοι)  

Χαρτοφυλάκιο 

(εκπαιδευόμενοι) 

Στο μέσον και στο τέλος 

της πρακτικής άσκησης 

Στο μέσον και στο τέλος 

της πρακτικής άσκησης 

Αξιολόγηση από τρίτους Ερωτηματολόγια Στο μέσον και στο τέλος 

της πρακτικής άσκησης 

Στο μέσον και στο τέλος 

της πρακτικής άσκησης 

Αυτοαξιολόγηση Ερωτηματολόγια 

 

Μηνιαίως Στο μέσον και στο τέλος 

της πρακτικής άσκησης 

Συμπληρωματικά 

δεδομένα  

Φύλλα 

παρακολούθησης και 

άλλα δεδομένα όπως 

έχουν περιγραφεί 

παραπάνω 

Εβδομαδιαίως Στο μέσον και στο τέλος 

της πρακτικής άσκησης 

 

 

 



 

 
 

4.3. Προτεινόμενες μορφές αξιολόγησης για μαθησιακά αποτελέσματα σε βασικές εργασίες 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα που 

επιτυγχάνονται στις κύριες εργασίες ΔΜ 

Παρατήρηση 

 

Συζήτηση 

 

Επίδοση κατά 

την εκτέλεση 

καθηκόντων 

Αξιολόγηση 

από τρίτους 
Αυτοαξιολόγηση 

Άλλα 

δεδομένα 

 

Διερμηνεία X  X X X  

Επικοινωνία X X X X X  

Ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και 

αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ 

επαγγελματιών και μεταναστών κατά τις 

διοικητικές διαδικασίες και την παροχή 

υπηρεσιών  

X X X X X X 

Παροχή πληροφοριών στους μετανάστες 

αναφορικά με διοικητικές διαδικασίες, την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες και 

υποστηρικτικές υπηρεσίες  

X X X X X X 

Παροχή βοήθειας στην πλοήγησή τους στις 

υπηρεσίες 

X X X X X X 

Πολιτισμική μεσολάβηση ή διερμηνεία X X X X X  

Πρόληψη συγκρούσεων και 

διαμεσολάβηση 

X X X X X  

Συμβολή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις 

(πρότζεκτ)  

X X X X X X 

Συνηγορία (υπό ειδικές περιστάσεις) X X X X X  

Άλλες πτυχές της εργασιακής απόδοσης X X X X X X 
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5. Τελική αξιολόγηση 

Μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής και της πρακτικής εκπαίδευσης, συστήνεται η τελική 

αξιολόγηση να λαμβάνει χώρα με τη μορφή μιας ή δύο σύνθετων μελετών περίπτωσης. Αυτές οι 

μελέτες περίπτωσης μπορούν να σχεδιαστούν ως σενάρια, τα στοιχεία των οποίων πηγάζουν από 

μια ποικιλία «πραγματικών» περιστατικών στο πεδίο τα οποία αντιμετωπίζουν οι ΔΜ. Ο 

εκπαιδευόμενος θα πρέπει να εφαρμόσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απέκτησε κατά 

τη διάρκεια όλων των εκπαιδευτικών ενοτήτων και κατά την πρακτική άσκηση με έναν 

ολοκληρωμένο τρόπο, που αντανακλά την κριτική του ικανότητα. 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία για τις μελέτες περίπτωσης που παρουσιάστηκε στο Μέρος ΙΙ – 

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία (ενότητα 3.3 και Παράρτημα), οι τελικές μελέτες περίπτωσης απαιτούν 

από τον εκπαιδευόμενο να προσδιορίσει τα κρίσιμα στοιχεία της περίπτωσης, να σχεδιάσει την 

παρέμβαση και έπειτα να παίξει τον ρόλο του ΔΜ στις προκαταρκτικές συζητήσεις, κατά την 

τριαδική συνάντηση και μετά το πέρας της συνάντησης. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση 

να καταδείξει ότι μπορεί να πραγματοποιήσει δραστηριότητες διαπολιτισμικής μεσολάβησης με 

επάρκεια, αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό σύμφωνα με το προφίλ του ΔΜ που 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΤΙΜΕ. Αυτή η τελική δοκιμασία παρέχει τόσο στους 

εκπαιδευτές του θεωρητικού μέρους όσο και στον επόπτη της πρακτικής άσκησης μια 

αντιπροσωπευτική εικόνα του τι είναι τελικά σε θέση να κάνει ο εκπαιδευόμενος. 

Ο πάροχος εκπαίδευσης είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τελικών 

μελετών περίπτωσης. Προτείνουμε μια προσέγγιση του τύπου «επιτυχών-απέτυχε». 

Η ποιοτική αξιολόγηση, όπως υλοποιείται κατά τη διάρκεια της θεωρητικής και της πρακτικής 

εκπαίδευσης, μαζί με τα αποτελέσματα της τελικής μελέτης περίπτωσης θα καταχωρηθούν στον 

ατομικό φάκελο κάθε εκπαιδευόμενου, τον οποίο μπορεί ο ίδιος/η ίδια στη συνέχεια να 

χρησιμοποιήσει ως πρώτο χαρτοφυλάκιο. 
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