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Τα εγχειρίδια  

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των πρακτικών 

αξιολόγησης και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις 

εμπλεκόμενες χώρες, και μετά από ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας σχετικά με τα τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία 

προηγούμενης μάθησης, τρία εγχειρίδια διαγνωστικών εργαλείων 

αναπτύχθηκαν από τους εταίρους, ειδικά σχεδιασμένα για την 

αξιολόγηση της προηγούμενης μάθησης των νεοαφιχθέντων παιδιών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταναστών και 

προσφύγων. Τα εργαλεία επιτρέπουν την αξιολόγηση του επιπέδου 

γνώσης των παιδιών με ελάχιστες εγγενείς (ή/και αγγλικές) γλωσσικές 

δεξιότητες.  

Τα εργαλεία που σχεδιάστηκαν περιλαμβάνουν διαφορετικές μεθόδους 

και τεχνικές αξιολόγησης (προφορικές, γραπτές, οπτικές), 

προσαρμοσμένες στις προκλήσεις και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν 

τα παιδιά μεταναστών/προσφύγων (ελάχιστες εγγενείς (ή/και αγγλικές) 

γλωσσικές δεξιότητες, οι πολιτιστικές διαφορές, το ψυχολογικό τραύμα 

κ.λπ.). Τα εργαλεία επιτρέπουν τον εντοπισμό και τη διαφοροποίηση 

μεταξύ των κενών στις γνώσεις των παιδιών, τα οποία είναι 

αποτέλεσμα γλωσσικών φραγμών, εκείνων που οφείλονται σε διακοπή 

ή στην έλλειψη προηγούμενης σχολικής εκπαίδευσης και εκείνων που 

οφείλονται σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Ο σχεδιασμός του διαγνωστικού εργαλείου βασίστηκε στην παραδοχή 

ότι οι νεοαφιχθέντες μετανάστες και πρόσφυγες φοιτητές έχουν μικρή ή 

καθόλου γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή/και της αγγλικής 

γλώσσας. Για το λόγο αυτό, το εργαλείο εισάγει ασκήσεις που έχουν 

ισχυρά οπτικά χαρακτηριστικά (π.χ. σύμβολα, εικόνες, εικόνες) και την 

ελάχιστη δυνατή ποσότητα κειμένου. Αυτό επιτρέπει σε κάποιο βαθμό 

την αξιολόγηση της συλλογιστικής και της προηγούμενης γνώσης κάθε 

τομέα που δοκιμάστηκε από τη γνώση της γλώσσας. Η έλλειψη 
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γλωσσικών δεξιοτήτων μπορεί να επηρεάσει την κατανόηση του 

συγκεκριμένου καθήκοντος, ακόμη και αν ο μαθητής είναι σε θέση να 

βασίζεται στις προηγούμενες γνώσεις του για την εκπλήρωσή του. Μια 

άλλη αρχή σχεδιασμού του διαγνωστικού εργαλείου που παρουσιάζεται 

είναι η ευθυγράμμιση του με το πρόγραμμα σπουδών. Λεπτομερής 

χαρτογράφηση των στόχων της κοινής μάθησης των προγραμμάτων 

σπουδών των εμπλεκόμενων χωρών χρησιμοποιήθηκε ως βάση πάνω 

στην οποία δημιουργήθηκαν οι ασκήσεις για την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, καθώς οι εξετάσεις μπορεί να 

είναι εκφοβιστικές για κάθε μαθητή, το διαγνωστικό εργαλείο παίρνει τη 

μορφή ενός παιχνιδιάρικου βιβλίου, έτσι ώστε να είναι πιο φιλικό και 

φιλόξενο. 

Οι ασκήσεις στο εργαλείο ποικίλλουν. Μερικές είναι επιλεγμένες 

ασκήσεις απόκρισης που επιτρέπουν στους μαθητές να αναγνωρίζουν 

τις απαντήσεις αντί να υπενθυμίζουν τις σχετικές πληροφορίες και 

χρησιμοποιούνται για να ταιριάζουν με τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Μερικές είναι ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων, προκειμένου να 

διαγνωστούν τα λάθη και οι παρανοήσεις στο σκεπτικό. Και άλλες είναι 

πιο προσανατολισμένες στην εργασία, ο μαθητής πρέπει να 

ακολουθήσει τις οδηγίες και να ολοκληρώσει μια εργασία για να 

καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα / ή να δημιουργήσει ένα 

συγκεκριμένο προϊόν (π.χ. Πληροφορική). 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα μαθήματα που αποδίδονται στην 

πρωτοβάθμια και κατώτερη και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

στο διαγνωστικό εργαλείο: 
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Θέματα 

 
 

Πρωτοβάθμια 

Συνέντευξη 

Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

Λογική και αριθμητική 

Προσανατολισμός στο διάστημα 

Γενικές Επιστήμες  

Αγγλικά  

 
 

Δευτεροβάθμια - 

Γυμνάσιο 

Συνέντευξη 

Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

Μαθηματικά  

Φυσική  

Γεωγραφία  

Αγγλικά 

Πληροφορική  
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Δευτεροβάθμια – 

Λύκειο  

Συνέντευξη 

Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

Μαθηματικά  

Φυσική  

Γεωγραφία  

Αγγλικά 

Πληροφορική  

Συνέντευξη 

 

Ειδικότερα, το πρώτο μέρος κάθε βιβλίου είναι το ερωτηματολόγιο 
εισόδου - συνέντευξη και οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Ο 
εκπαιδευτικός καλείται να παρατηρήσει τον μαθητή και την 
αλληλεπίδρασή του με το βιβλίο κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης των 
ασκήσεων του διαγνωστικού εργαλείου και να σημειώσει τις 
παρατηρήσεις του. 
 
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου είναι διαφορετικό ανάλογα με το βαθμό της 
τάξης και τα θέματα ποικίλλουν. 
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Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στο διαγνωστικό 
εργαλείο  

 
Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να είναι προετοιμασμένος/η να: 

• Παρουσιάσει το βιβλίο στον/στην μαθητή/τρια και να εξηγήσει 

με απλού όρους  (ή/και αγγλικά) ότι πρέπει να συμπληρώσει 

τις ασκήσεις 

• Μόλις ο/η μαθητής/τρια ξεκινήσει την συνέντευξη, ο/η 

εκπαιδευτικός παρατηρεί την αλληλεπίδρασή του με αυτή: 

• Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια έχει μόνο προφορικές 

γνώσεις για τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, οι 

εκπαιδευτικοί τον βοηθούν να συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο 

• Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια δεν γνωρίζει τη 

γλώσσα της χώρας υποδοχής (σε προφορική ή γραπτή 

μορφή) και είναι αδύνατο για αυτόν να τη συμπληρώσει, ο/η 

εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει τη συνέντευξη σε μία από 

τις άλλες διαθέσιμες γλώσσες. 

• Βοηθήστε τους/τις μαθητές/τριες με τις οδηγίες των 

ασκήσεων αν χρειαστεί και βοηθήστε τον/την μαθητή/τρια 

που μπορεί να αντιμετωπίζει μια δυσκολία στην 

ολοκλήρωση μιας άσκησης λόγω της γλώσσας. 

• Παρατηρήστε τους/τις μαθητές/τριες: 
 

• Προσοχή (στην εργασία/τον/την ακροατή/τρια) 
• Έναρξη ζητώντας βοήθεια/ ζητήστε καθοδήγηση) 
• Επικοινωνία (χρήση γλώσσας για διαφορετικές λειτουργίες, 

ποια γλώσσα χρησιμοποιεί ο φοιτητής: μητρική γλώσσα, 
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γλώσσα της χώρας υποδοχής, Αγγλικά) 

 

• Τήρηση των βασικών κανόνων κατά την ολοκλήρωση της 

συνέντευξης και των ασκήσεων του διαγνωστικού εργαλείου 

• Συμπληρώστε την αξιολόγηση των κοινωνικών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων ενώ ο/η μαθητής/τρια συμπληρώνει 

το ερωτηματολόγιο και το διαγνωστικό εργαλείο. Ο/Η 

εκπαιδευτικός μπορεί να συμπληρώσει ένα μικρό 

ερωτηματολόγιο σχετικά με τις κοινωνικές και επικοινωνιακές 

δεξιότητες του/της μαθητή/τριας, καθώς και να κρατήσει 

σημειώσεις για τις παρατηρήσεις του για μελλοντική χρήση και 

υποστήριξη προς τον/την μαθητή/τρια. Το ερωτηματολόγιο αυτό 

βρίσκεται στην ίδια ενότητα του βιβλίου με το θέμα των 

κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

 

Εργαλεία και εξοπλισμός που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
του διαγνωστικού εργαλείου: 

• Χρωματιστά μολύβια ή μαρκαδόροι (κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί, 
πράσινο, καφέ, ροζ, γαλάζιο, μωβ, μπλε, μαύρο) 

• Στυλό και μολύβια  

• Πρόσβαση σε υπολογιστή/ φορητό υπολογιστή με ενεργή σύνδεση 
στο διαδίκτυο για τα θέματα της Πληροφορικής (για γυμνάσιο και 
λύκειο) 
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Πώς να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία αξιολόγησης  

 
Στόχοι 

1. Η αξιολόγηση της προηγούμενης μάθησης και των 

κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των νεοαφιχθέντων 

παιδιών μεταναστών/προσφύγων 

2. Ο εντοπισμός κενών και διαφοροποίηση των 

μαθησιακών αναγκών των μεταναστών/προσφύγων 

μαθητών/τριων 

3. Να γνωρίστε τις εμπειρίες των παιδιών 

μεταναστών/προσφύγων και των οικογενειών τους 

4. Να υποστηριχθεί η ένταξη των νεοαφιχθέντων παιδιών 

μεταναστών/προσφύγων στην εκπαίδευση με την 

αποτελεσματική αξιολόγηση και 

5. Να μειωθούν οι πιθανότητές τους για πρόωρη 

εγκατάλειψη του σχολείου και προώθηση της επιτυχούς 

προόδου τους μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος 

6. Η καθοδήγηση εκπαιδευτικών αρχών και ιδρυμάτων για 

την ανάπτυξη και εφαρμογή των καταλληλότερων 

εκπαιδευτικών μεθόδων και υλικού για την καλύτερη 

κάλυψη των αναγκών. 

 

Επιθυμητά αποτελέσματα  

• Καλύτερη αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών των 

μεταναστών/προσφύγων μαθητών/τριων 

• Διευκόλυνση της απόκτησης γνώσεων των 

νεοαφιχθέντων μαθητών/τριων 

• Διευκόλυνση της διαδικασίας ένταξης των 

μεταναστών/προσφύγων μαθητών/τριων στο 
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εκπαιδευτικό σύστημα 

• Προσδιορίστε τα δυνατά σημεία και τις προκλήσεις των 

μαθητών/τριων σε σχέση με το επιθυμητό επίπεδο 

• Εντοπισμός των προκλήσεων και των αδυναμιών της 

διδασκαλίας για την υποστήριξη της μάθησης των 

μαθητών/τριων 

• Αξιολογήστε την προηγούμενη γνώση του/της 

μαθητή/τριας 

• Καθορίστε το κατάλληλο έτος του σχολείου σύμφωνα με 

τις γνώσεις τους. 

Μέθοδοι παράδοσης  

• Αρχική συνέντευξη/ερωτηματολόγιο στους 

νεοαφιχθέντες μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους 

• Αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας στα επιλεγμένα θέματα 

μέσω των ασκήσεων που παρέχονται στα εγχειρίδια 

• Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τοποθέτηση του/της 

μαθητή/τριας κατά το κατάλληλο σχολικό έτος ανάλογα 

με τα επίπεδα των ικανοτήτων του. 

• Με βάση την εκμάθηση που βασίζεται σε προβλήματα 

και τη μάθηση βάσει παιχνιδιών 
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