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ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΓΡΑΠΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

Γιάννης Γκιόζος, Μαρία Κοσηζούμπα, Εσαγγελία Μανούζοσ, Ηλίας Μασροειδής
Ύζηεξα από δέθα θαη πιένλ ρξόληα εκπεηξίαο σο Σ.Ε.Π. ζηελ ΕΚΠ 65 ηνπ
Ε.Α.Π., δηαπηζηώζακε όηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα αλαπηπρζεί θαη λα πθίζηαηαη
έλα θνηλό πιαίζην ζπλεξγαζίαο. Ωζηόζν, έλα από ηα δεηήκαηα κε ηα νπνία ήξζακε
αληηκέησπνη ζην Ε.Α.Π., ζην γεληθόηεξν πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ήηαλ
ε απνπζία ζπλαληίιεςεο κεηαμύ ησλ κειώλ Σ.Ε.Π. ζε δηαθνξεηηθέο Θεκαηηθέο
Ελόηεηεο ή θαη κεηαμύ ησλ Σ.Ε.Π. ζηελ ίδηα Θεκαηηθή Ελόηεηα. Κάηη ηέηνην δελ είλαη
εμ αλάγθεο αξλεηηθό ζηνηρείν, αθνύ ε πνηθηιία ησλ απόςεσλ είλαη δνκηθό ζηνηρείν
ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, εθηηκώληαο ην γεγνλόο όηη νη
θνηηεηέο ηνπ Ε.Α.Π. βηώλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο απνθνκκέλνη από έλα ηππηθό
αθαδεκατθό πεξηβάιινλ, ζεσξήζακε αλαγθαίν λα αλαπηύμνπκε θνηλέο αξρέο,
ηδηαίηεξα ζηνλ ηξόπν πνπ απαληάκε, ελζαξξύλνπκε, ππνζηεξίδνπκε, αμηνινγνύκε θαη
θαζνδεγνύκε ηνπο θνηηεηέο ζηε δηόξζσζε ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ. Καη απηό, δηόηη ε
εθπόλεζε γξαπηώλ εξγαζηώλ ζην πιαίζην ηεο Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο
Εθπαίδεπζεο γεληθόηεξα, αιιά θαη εηδηθόηεξα ζην πιαίζην κηαο Θ.Ε. ηνπ Ε.Α.Π.,
ζπληζηά ζεκειηώδε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Σηε βάζε απηή, κηα νκάδα κειώλ Σ.Ε.Π. ζηελ ΕΚΠ65 κε ηκήκαηα ζηελ ίδηα
πόιε, μεθηλήζακε πξηλ από πέληε πεξίπνπ ρξόληα λα δεκηνπξγνύκε έλα θνηλό γεληθό
απαληεηηθό θείκελν γηα θάζε γξαπηή εξγαζία. Σην θείκελν απηό, γξάθακε θαη
γξάθνπκε ελδεηθηηθέο απαληήζεηο, θαζώο θαη ην γεληθό πιαίζην ησλ θξηηεξίσλ ηεο
αμηνιόγεζήο ηνπο. Τν θείκελν απηό ζηε ζπλέρεηα ην ηξνπνπνηεί ην θάζε κέινο
Σ.Ε.Π., αλάινγα κε ην πξνζσπηθό ηνπ ύθνπο.
Η δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζπλζέηνπκε απηό ην θείκελν είλαη απνηέιεζκα ηνπ
δηαιόγνπ θαη ηεο αληαιιαγήο απόςεσλ κεηαμύ καο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δύο
φάζεις. Σηελ πξώηε, πξηλ από ηελ Ο.Σ.Σ. όπνπ παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηεο εξγαζίαο,
όπνπ δηακνξθώλνληαη θάπνηεο γεληθέο νδεγίεο πξνο ηνπο θνηηεηέο θαη ζηε δεύηεξε,
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζηνιήο ησλ εξγαζηώλ από ηνπο θνηηεηέο, όπνπ
δηακνξθώλεηαη ην θείκελν θαζώο θαη ηα αλαιπηηθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο, πξηλ

αξρίζεη ε δηόξζσζε ησλ εξγαζηώλ. Εηδηθόηεξα, ζε ό,ηη αθνξά ζηα ηειεπηαία,
δεκηνπξγνύκε κηα δεμακελή θξηηεξίσλ από ηελ νπνία ν θαζέλαο κπνξεί λα αληιήζεη
απηά πνπ ηνλ εθθξάδνπλ πεξηζζόηεξν. Τν παξαγόκελν απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαηηθήο
απηήο δηαδηθαζίαο είλαη λα ιακβάλεη θάζε θνηηεηήο δύν αξρεία: έλα γεληθό
απαληεηηθό θείκελν, θνηλό γηα όινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ θάζε Τκήκαηνο, θαη έλα
αηνκηθό θείκελν, κε εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη κε εηδηθά ζρόιηα γηα
ηελ εξγαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηηεηή.
Η δηαδηθαζία απηή, όπσο δηαπηζηώζακε, ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζε πνιιά επίπεδα,
θαζώο αθελόο ζπκβάιιεη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε κεηαμύ ησλ Σ.Ε.Π. ζπλεξγαζία
θαη

εκπινπηηζκό ησλ ηδεώλ, αθεηέξνπ βνεζά θαηλνύξγηα κέιε Σ.Ε.Π. λα

ελζσκαησζνύλ θαη λα ππνζηεξηρζνύλ κε έλα εζσηεξηθό ζύζηεκα mentoring. Τέινο,
ε αληαιιαγή απόςεσλ δεκηνπξγεί έλα εληαίν πιαίζην αξρώλ, ην νπνίν αληαλαθιάηαη
ζηελ εηθόλα ησλ κειώλ Σ.Ε.Π. θαη ηεο ζεκαηηθήο πξνο ηνπο θνηηεηέο. Σε θάζε
πεξίπησζε, αμίδεη λα ηνληζηεί όηη ε δηαδηθαζία απηή ζηεξίδεηαη ζηελ ειεύζεξε θαη
δεκνθξαηηθή θαηάζεζε απόςεσλ, ρσξίο δεζκεύζεηο θαη πεξηνξηζκνύο. Πξνηείλνπκε
ηελ επέθηαζε ηεο θαιήο απηήο πξαθηηθήο, πνπ αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε ησλ
εξγαζηώλ, ηόζν ζηελ ίδηα Θεκαηηθή Ελόηεηα όζν θαη ζε άιιεο Θεκαηηθέο. Ιδηαίηεξα
ρξήζηκν ζα ήηαλ λα εθαξκνζηεί ζε Θεκαηηθέο Ελόηεηεο ηνπ ίδηνπ Πξνγξάκκαηνο
Σπνπδώλ.

