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Ορισμός αυθεντικής μάθησης    

Αυθεντική μάθηση  
είναι η μάθηση που έχει αξία στον  

πραγματικό κόσμο. Είναι μάθηση  που 
χρησιμοποιείται για την  

επίλυση πραγματικών 
 προβλημάτων  

και για την ολοκλήρωση  
εργασιών . 

Ένας «αυθεντικός» τρόπος να διδαχθεί ο 
επιστημονικός τρόπος σκέψης και 

εργασίας είναι να διατυπώσουν οι μαθητές 
υποθέσεις μετά από παρατήρηση, να 

σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πειράματα 
για να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν τις 
υποθέσεις τους και τέλος να παρουσιάσουν 
τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης.  

Η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας 
θα απαιτούσε από τους μαθητές να 

διαβάσουν από το σχολικό τους βιβλίο 
για  το τι είναι ο επιστημονικός τρόπος 

σκέψης και εργασίας, να 
απομνημονεύσουν τη γνώση και να 
αξιολογηθούν με ένα τεστ για αυτό.  





 
 



 

καλλιεργεί 

 

συνεργασία  

διαλλακτικότητα 

 

διαπραγμάτευση 

συμβάλλει στη  
διαμόρφωση 

πολιτών  

με 
συγκροτημένη 
ατομική και 
κοινωνική 
ταυτότητα 

με 
δημοκρατικό 

ήθος 

 

με  κριτική 
σκέψη  

με γνωστική 
αυτονομία 



  

Η βασική ιδέα της αυθεντικής 

μάθησης στηρίζεται στην 

αντίληψη ότι ενδεχομένως οι 

μαθητές να επιδείξουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτά 

που μαθαίνουν εάν αυτά: 

• αντανακλούν την πραγματική 
ζωή 

•  είναι πρακτικά και χρήσιμα  
• αφορούν ζητήματα που είναι 

σημαντικά και εφαρμόσιμα για 
τη ζωή εκτός σχολείου. 



 

Καταφέρνει να εισαγάγει τον «πραγματικό κόσμο» μέσα στη σχολική 
αίθουσα. Περιλαμβάνει: 

 

 

Μελέτες  
περίπτωσης 

 
Ασκήσεις  

ανάληψης ρόλων 
 
 
 

Σύνθεση & λύση  
προβλημάτων 

 
 

Δραστηριότητες βασισμένες σε 
προβλήματα 

 

Συμμετοχή σε εικονικές ή μη 
κοινότητες 

 



Ενεργητικός τρόπος μάθησης 

Έρευνα 

Διεπιστημονική οπτική 

Μαθητοκεντρική τάξη 

Αναστοχασμός 

Συνεργασία 

Ανοικτά προβλήματα 

Συσχέτιση με τον πραγματικό κόσμο 
 

Ενσωματωμένη Αξιολόγηση 

Ποικιλία πηγών και οπτικών 

Πολλαπλές ερμηνείες και αποτελέσματα 
 

Αξιοποίηση αυθεντικών εργασιών 



 

 Συμβολή των αυθεντικών περιβαλλόντων 

στην έννοια 
του εαυτού 

στη διαμόρφωση της κοινωνικο-ηθικής 
συνείδησης και συμπεριφοράς 

στις λειτουργικές 
συζεύξεις μεταξύ του 

εγκεφάλου και του 
περιβάλλοντος στις 

διαδικασίες 
εκπαίδευσης 
και μάθησης  

στο 
υποκειμενικό 

βίωμα του 
σύγχρονου 
ανθρώπου 

στις 
διαδικασίες 
απόκτησης 
της γνώσης 

στο διαπροσωπικό 
στιλ συμπεριφοράς 



  

αποτελεί απάντηση στην αντίληψη ότι πολλά 

εκπαιδευτικά συστήματα, δεν αποδίδουν τη δέουσα 

προσοχή στην ανάπτυξη:  

•των νοητικών ικανοτήτων 

•των πρακτικών δεξιοτήτων 

• των πρακτικών εργασίας 

• άλλων χαρακτηριστικών που απαιτούνται για τη 

μετάβαση στη ζωή των ενηλίκων.  

η έννοια της «αυθεντικής μάθησης» 

σχετίζεται με ευρύτερες δημόσιες 

συζητήσεις σχετικά με το: 

• τι πρέπει να διδάσκει το σχολείο    

•ποιος πρέπει να είναι ο σκοπός της 

εκπαίδευσης. 



  
Έχει σχέση με τα κινήματα «της κριτικής 
σκέψης» και της «ολιστικής ανάπτυξης 
της γνώσης», όπου στο επίκεντρο 

τοποθετείται η διδασκαλία με στόχο την 

κατανόηση  
 

Η αυθεντική μάθηση και αξιολόγηση 

συνδέεται με διδακτικές και παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις όπως αυτές: 

• της εξατομικευμένης μάθησης 

•της κοινότητας μάθησης  

• του σχεδίου εργασίας 



Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η αξιολόγηση 

θεωρείται ότι: 

  

•αποτελεί συνευθύνη δασκάλου και 

μαθητών  

 

•αποβλέπει στην αποτίμηση των 

γνώσεων και των ικανοτήτων του  

μαθητή που αφορούν  πραγματικές 

καταστάσεις  

 
 
 
 



 αυθεντική 
μάθηση  

 

θεωρία του 
«κοινωνικού 

εποικοδομητισμο
ύ» (social 

constructivism) 
 

Κοινωνικός  
χαρακτήρας 
της γνώσης  

 οικοδόμηση 
γνώσης μέσω 
αυθεντικών 

δραστηριοτήτ
ων, οι οποίες: 

 αυθεντική  
αξιολόγηση  

 

έχουν νόημα  

 

προσιδιάζου
ν σε 

πραγματικές 
συνθήκες 

 



 

Η Θεωρία Κατασκευής της Γνώσης 
(constructivism),  

σύμφωνα με την οποία,  

«η γνώση οικοδομείται ενεργητικά 
από τους μαθητές αλλά και κοινωνικά 
μέσα από τις αλληλεπιδράσεις τους.  

Εκκινεί από τις δικές τους 
προϋπάρχουσες γνώσεις, 

παρατηρήσεις και εμπειρίες και 
προάγεται με τη συζήτηση, τη 

συνεργασία, τη διαπραγμάτευση και 
τα κοινά νοήματα».  

                                                                           
(Ernest,1995)  



 

 

 

 

 αυθεντική 
αξιολόγηση 

 

 

 

είναι η  συστηματική 
διαδικασία συλλογής και 
καταγραφής ποικίλων 
στοιχείων 

την πρόοδο ενός 
εκπαιδευόμενου 
 μέσα σ’ ένα πλαίσιο  
διδασκαλίας - μάθησης  

δείχνει 

ο εκπαιδευόμενος αναπτύσσει 
την δυνατότητα να γνωρίζει τις 
ικανότητές του 



•  Ημιδομημένος διάλογος μεταξύ των 

συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία 

• Συνθετικές δημιουργικές – διερευνητικές 

εργασίες (Σχέδια εργασίας projects) 

• Παρατήρηση 

• Συνέντευξη 

• Αυτοαξιολόγηση   

• Ετεροαξιολόγηση 
 

 



 

• Portfolio 

•  Κλίμακα διαβαθμισμένων   κριτηρίων   (rubrics) 

• Ημερολόγιο 

• Εννοιολογικός χάρτης (concept map) 

• Πεδίο δυνάμεων (Force  Field) 

 



Δεξιότητες όπου εστιάζει  

η αυθεντική αξιολόγηση 

Μετα-γνωστικές  
δεξιότητες:  

αναστοχασμός  
και 

αυτοαξιολόγηση 

καθοδήγηση, 
συζήτηση και 
διάλογο, 
πειθώ, 
συνεργασία 
και εργασία 

σε ομάδες. 

Κοινωνικές  
δεξιότητες:  

εμμονή στον 
στόχο, κίνητρα, 
υπευθυνότητα, 
προσαρμοστικότη
τα, ικανότητα να 
χειρίζεται 
καταστάσεις 
προβληματισμού 

Δεξιότητες που 
αφορούν τη 

διαχείριση του 
συναισθηματικού 

τομέα: 

επίλυση 
προβλημάτων, 
κριτική σκέψη, 
διατύπωση 
ερωτήσεων, εύρεση 
πληροφοριών, 
κριτική 
παρατήρηση, 
αποτελεσματική 
χρήση 
πληροφοριών, 
έρευνα, κατασκευή, 
επινόηση, ανάλυση 
και παρουσίαση 
δεδομένων, 
επικοινωνία, 
προφορική και 
γραπτή έκφραση 

Γνωστικές δεξιότητες:  



 Η αυθεντική μάθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

ενθαρρύνει και να διευκολύνει την καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.  Στην αυθεντική μάθηση, 

που από τη φύση της  είναι διαθεματική - διεπιστημονική, 

οι μαθητές καλούνται : 

 

•να χρησιμοποιήσουν ποικιλία δεξιοτήτων, πολλαπλές 

τεχνολογίες και σύγχρονους τρόπους επεξεργασίας της 

πληροφορίας 

 

•να αναλάβουν πρωτοβουλίες 

 

•να σκεφθούν δημιουργικά 

 

•να σχεδιάσουν τη διαδικασία 

 

•να εργαστούν  συνεργατικά σε ομάδες 



Προετοιμασία της 
διδασκαλίας 

• 1.Προβληματισμός και 
οριοθέτηση του 
θέματος  

 

• 2.Οργάνωση 
μαθητικού δυναμικού 
και χώρου  

 

• 3.Επιμερισμός έργου 
στο επίπεδο τάξης 
μεταξύ ομάδων  

 

• 4.Καθορισμός 
ακαδημαϊκών και 
συνεργατικών στόχων 
και κριτηρίων 
αξιολόγησης 

Εργασία  

στις ομάδες 

• 1.Ομάδα καθορίζει 
διαδικασίες 
επιμερισμού έργου ή 
συλλογικής 
επεξεργασίας 

 

• 2.Ομάδα καθορίζει 
ρόλους  

 

• 3.Ομάδα 
επεξεργάζεται υλικό 
σε ολομέλεια ή κατά 
υπο-ομάδες  

 

• 4.Ομάδα συνθέτει  
την εργασία της 

Συστηματοποίηση 

 των αποτελεσμάτων  

• 1.Ομάδες 
παρουσιάζουν 
εργασία τους 

 

• 2.Συζήτηση 
ομαδικών 
εργασιών.  

 

• 3.Ανακεφαλαίωση 
και 
συστηματοποίηση 
συμπερασμάτων 

1.Ατομική 
αξιολόγηση  

  
  

2.Ομαδική 
αξιολόγηση  

 
 

Αξιολόγηση 





Πριν  
από  
την  
τάξη 
 

Στην 
 τάξη 
 



1 
• Προετοιμασία 

2 
• Ορισμός και περιγραφή των κανόνων και του σχεδιασμού 

3 
• Καταμερισμός αρμοδιοτήτων  

4 

5 
• Συζήτηση 

6 
• Ανακεφαλαίωση 

•Υλοποίηση του παιχνιδιού 



 Για να προωθηθεί η δημιουργία ενός σχολείου που μαθαίνει δεν αρκεί 

μόνο η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, αλλά προϋποθέτει και 

άτομα, που έχοντας βαθιά επίγνωση των υποχρεώσεων που απορρέουν 

από αυτή τη νέα πραγματικότητα, είναι πρόθυμοι να αλλάξουν 

συμπεριφορά και συνήθειες χρόνων.  

 

 Σύμφωνα όμως με τον Gross (1987: 57), ο επαναπροσδιορισμός των 

πρακτικών των ανθρώπων προσκρούει σε τεράστια εμπόδια από 

πολιτισμικές νόρμες, ιδεολογίες, συναισθήματα και στερεότυπα. Έτσι, η 

πλειοψηφία των ατόμων παραμένει δέσμια των ήδη διαμορφωμένων 

πρακτικών τους και παραιτείται.  



Η επιλογή της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στηρίζει  

τα μέλη της σχολικής κοινότητας, να αποκτήσουν τα μέσα και τον τρόπο 

να μετασχηματίζονται , ώστε να εισέρχονται σε μια εξελικτική διεργασία 

μετασχηματισμών, όπου προοδευτικά συμπεριλαμβάνουν, διακρίνουν 

και ενσωματώνουν όλο και περισσότερα αποπροσανατολιστικά 

διλήμματα. 

 

 



 Σε ένα σχολείο που μαθαίνει , το κέντρο βάρους 

μετατοπίζεται 

από το σχολείο στο σύστημα «σχολείο και κοινότητα», από 

τεχνοκρατικές λογικές σε εναλλακτικές, από 

συμπεριφοριστικές 

σε κριτικές, από προσωπικές διεκδικήσεις σε συλλογικές, από  

ανταγωνιστικές σχέσεις σε συνεργατικές, από 

τεχνοεπιστημονικές λύσεις σε κοινωνικο-πολιτικο-

οικονομικές, από ποσοτικές αντιλήψεις σε ποιοτικές.  


