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Διαμορφωτική αξιολόγηςη με το LAMS 

Ζνα ενδιαφζρον ςθμείο προβλθματιςμοφ είναι το πώσ "μετατρζπω" μία πρακτική Διαμορφωτικήσ 

Αξιολόγηςησ ςε δραςτηριότητα του LAMS. 

Αρκετζσ φορζσ, ςτο πλαίςιο τθσ Διαμορφωτικισ Αξιολόγθςθσ, κάνουμε αξιολόγθςθ με ςθμειωματάριο ι 

κάνουμε αξιολόγθςθ ομοτίμων με ςυηιτθςθ (φόρουμ). Γι αυτό, μθν "παραςφρεςτε" από τισ ονομαςίεσ των 

εργαλείων του Lams. Το Lams είναι γενικοφ τφπου εργαλείο για όλεσ τισ μορφζσ αξιολόγθςθσ. Για τθν 

οπτικι τθσ Διαμορφωτικισ Αξιολόγθςθσ (όπωσ και για οποιαδιποτε διδακτικι μασ επιλογι), χρειάηεται να 

ςκεφτοφμε πρϊτα τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε και μετά να επιλζξουμε το κατάλλθλο εργαλείο του 

Lams.  

Θα προςπακιςω παρακάτω να δϊςω ενδεικτικά παραδείγματα: 

Α) Για να δώςει ο/η μαθητήσ/τρια ανατροφοδότηςη ςτον/ςτην εκπαιδευτικό για κάποιο εκπαιδευτικό 

υλικό, τεςτ κλπ. 

- Στισ πθγζσ υπάρχουν αςτεράκια ι/και ςχόλια. 

- Εναλλακτικόσ τρόποσ είναι να ακολουκεί ψθφοφορία ι ζρευνα ι αξιολόγθςθ (οτιδιποτε ζχει ερωτιςεισ) 

όπου ο/θ μακθτισ/τρια απαντάει ςε ερωτιςεισ για να κρίνει τθν ποιότθτα/καταλλθλότθτα κλπ. του 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ, του διαγωνίςματοσ κλπ. 

  Σθμείωςθ: Ψθφοφορίεσ, ζρευνεσ κλπ. ζχουν ςυνικωσ κλειςτοφ τφπου ερωτιματα. Υπάρχει όμωσ και 

δυνατότθτα για ανοιχτοφ τφπου είτε με αυτά τα εργαλεία είτε με το επόμενο, το Σθμειωματάριο. Επίςθσ, 

ζνασ προβλθματιςμόσ είναι αν τα κλειςτοφ τφπου ερωτιματα που ουςιαςτικά δίνουν ανατροφοδότθςθ 

(και δεν ελζγχουν γνϊςεισ) ζχει νόθμα να δίνουν αυτοματοποιθμζνο βακμό. ... Σωςτά το ςκζφτεςτε, δεν 

"ταιριάηει" να δίνουν βακμό.  

- Εναλλακτικόσ τρόποσ ζνα ςθμειωματάριο όπου με ελεφκερθ ανάπτυξθ ο/θ μακθτισ/τρια ςχολιάηει το 

εκπαδευτικό υλικό, το διαγϊνιςμα κλπ. 

Β) Όταν θζτει ο/η εκπαιδευτικόσ ςτον/ςτην μαθητή/τρια ερωτήματα αναςτοχαςμοφ 

- Αν είναι μόνο για να "βλζπει" τισ ατομικζσ απαντιςεισ μόνο ο/θ μακθτισ/τρια, τότε μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε Σθμειωματάριο.  

- Αν κζλουμε να "βλζπουν" τισ απαντιςεισ όλοι οι μακθτζσ, χριςιμο εργαλείο είναι θ Συηιτθςθ (Φόρουμ), 

ζνα κοινόχρθςτο κείμενο (docu), εξωτερικόσ ςφνδεςμοσ ςε εργαλείo τφπου Padlet. Αυτό ςθμαίνει ότι ο/θ 

μακθτισ/τρια απαντάει ςε ατομικά ερωτιματα αναςτοχαςμοφ και ανακοινϊνει ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ 

τισ απαντιςεισ του/τθσ. Ο αναςτοχαςμόσ που παραμζνει ατομικόσ είναι μάλλον πιο ςυνθκιςμζνοσ από τον 

δθμόςιο ατομικό αναςτοχαςμό, ειδικά όταν είμαςτε "νζοι" ςτον χϊρο τθσ Διαμορφωτικισ Αξιολόγθςθσ.  

Γ) Αξιολόγηςη ομοτίμων 

- Το εργαλείο του Lams "Αξιολόγθςθ ομοτίμων" είναι προςανατολιςμζνο ςε βακμολογία. Δεν ενδείκνυται 

για τθ ςυνθκιςμζνθ περίπτωςθ που κάνουμε "Αξιολόγθςθ ομοτίμων" ςτθ Διαμορφωτικι Αξιολόγθςθ.  
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- Το εργαλείο Συηιτθςθ (Φόρουμ) φαίνεται να "ταιριάηει" αρκετά για τθν αξιολόγθςθ ομοτίμων. Ωςτόςο, 

τα ςχόλια που γράφονται εκεί, τα "βλζπει" θ ολομζλεια. Αν κζλουμε να γίνει αξιολόγηςη ομοτίμων μεταξφ 

μελών εργαςίασ (που ςυνεργάςτθκαν για κάποιο πρότηεκτ), τότε ςτθν ακολουκία του Lams πρζπει να 

ζχουμε διακλάδωςη με χωριςτοφσ κλάδουσ για κάκε ομάδα και ςτο τζλοσ κάθε κλάδου να υπάρχει το 

φόρουμ αξιολόγηςησ ομοτίμων το οποίο κα είναι ορατό μόνο εντόσ του ςυγκεκριμζνου κλάδου, δθλαδι 

μόνο για τα μζλη τησ ομάδασ.  

Δ) Αυτο-αξιολόγηςη 

Η αυτο-αξιολόγθςθ μπορεί να ςθμαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα.  

- για να ελζγξει ο/θ μακθτισ/τρια τον εαυτό του/τθσ για το αν ζμακε κάποιεσ γνϊςεισ. Μπορεί να γίνει με 

οποιοδιποτε τεςτ με αυτόματθ βακμολόγθςθ με εργαλείο του Lams ι με ςφνδεςμο ςε εξωτερικό 

εργαλείο Web 2.0 τφπου κουίη κλπ. Μπορεί να αξιοποιθκεί για τθ Διαμορφωτικι Αξιολόγθςθ, αλλά δεν 

είναι θ κυρίαρχθ πρακτικι (Δεν αρκεί από μόνο του για να δείξει ότι εφαρμόηετε Διαμορφωτικι 

αξιολόγθςθ). Μθν το κάνετε ςτο μάκθμα που δθμιουργείτε για τθν 1θ παραδοτζα εργαςία (δε ηθτείται 

ςτθν εκφϊνθςθ και δεν αξιολογείται ςτον Πίνακα διαβακμιςμζνων κριτθρίων που λάβατε για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ 1θσ παραδοτζασ εργαςίασ).  

- για να απαντιςει ο μακθτισ ςε αναςτοχαςτικά ερωτιματα, για να γράψει για τθν πορεία τθσ μάκθςισ 

του/τθσ, ταιριάηει ότι ζχει αναφερκεί παραπάνω ςτο (Β). 

Ε) Πίνακασ διαβαθμιςμζνων κριτηρίων ι/και Λίςτα κριτηρίων αξιολόγηςησ εργαςίασ με παραδοτζο, 

άςκθςθ κλπ. που ζχει τθ μορφι ανοιχτισ δραςτθριότθτασ με ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ. Τα εργαλεία 

αυτά (πίνακασ ι λίςτα) δεν αποτελοφν αξιολόγθςθ, περιλαμβάνουν ωςτόςο όλα τα κριτήρια 

αξιολόγηςησ. Είναι υποςτθρικτικά εργαλεία. Χριςεισ: 

- Τα δίνει ο/θ εκπαιδευτικόσ ςτον/ςτθν μακθτι/τρια όταν ανακζτει εργαςία. Ο πίνακασ ι θ λίςτα 

υποςτθρίηουν τον/τθν μακθτι/τρια κατά τθ διαπραγμάτευςθ/δθμιουργία του παραδοτζου, τονίηουν τα 

ςθμαντικά ςτοιχεία που πρζπει οπωςδιποτε να ςυμπεριλθφκοφν, κυμίηουν τθ λίςτα με τα ψϊνια που 

παίρνουμε μαηί μασ ςτο ςουπερμάρκετ για να κάνουμε τα ψϊνια μασ ςωςτά.  

- Τα δίνει ο/θ εκπαιδευτικόσ ςε μακθτζσ/τριεσ αμζςωσ πριν από τθν παρουςίαςθ μιασ εργαςίασ ςτθν 

ολομζλεια για να υποςτθρίξουν τθν παρακολοφκθςθ τθσ παρουςίαςθσ και αμζςωσ μετά αξιοποιθκοφν για 

αξιολόγθςθ ομοτίμων. (Με ανάλογο τρόπο τα δίνει ο/θ εκπαιδευτικόσ ςε μακθτζσ/τριεσ μετά από τθν 

ολοκλιρωςθ μιασ δραςτθριότθτασ για να γίνει αξιολόγθςθ ομοτίμων). 

- Δε χρθςιμοποιοφνται με αυτι τθ μορφι για τθν αξιολόγηςη ομοτίμων μεταξύ των μελών της ίδιας 

ομάδας που ςυνεργάςτθκε για ζνα παραδοτζο. Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για το ςκοπό αυτό ςε 

παραλλαγζσ. Δθλαδι μπορεί να δοκεί πίνακασ ι λίςτα για αξιολόγθςθ ομοτίμων μελϊν που 

ςυνεργάςτθκαν εντόσ τθσ ίδιασ ομάδασ, αλλά ο πίνακασ/λίςτα δεν κα περιλαμβάνει μόνο τα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ του ςυνολικοφ ζργου/παραδοτζου. Τα μζλθ τθσ ομάδασ ζχουν διακριτοφσ ρόλουσ και 

καθήκοντα, άρα πρζπει ςτον πίνακα/λίςτα να αποτυπώνονται τζτοιεσ διαφοροποιήςεισ. Επίςθσ, είναι 

ςθμαντικό εντόσ τθσ ίδιασ ομάδασ, να αξιολογείται η ςυνεργαςία/επικοινωνία μεταξφ των μελϊν, να 

υπάρχουν ερωτήματα αυτο-αξιολόγηςησ τησ προςωπικήσ ςυμβολήσ ςτθν υλοποίθςθ του 

ζργου/παραδοτζου και ερωτιματα για τθ ςυμβολή των άλλων μελών. 


