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Εισαγωγή
Σε ποιον απευθύνεται αυτό το εγχειρίδιο;
Αυτό το εγχειρίδιο έχει δημιουργηθεί με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος Modeval
του Grundtvig 1.
Στο πρόγραμμα Modeval συμμετείχαν 12 εταίροι από 10 χώρες.1 Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 2005
και δημοσίευσε το “Πλαίσιο Συστάσεων για την Αξιολόγηση των Βασικών Ικανοτήτων” το 2007.
Ο σκοπός του Modeval ήταν εν συντομία να ερευνήσει τις πιθανότητες και να αναπτύξει ένα
κοινό πλαίσιο για την αξιολόγηση ατόμων με προβλήματα γραμματισμού και να φτιάξει ένα
πλαίσιο για την σύγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης διαπερνώντας τα περιφερειακά
και τα εθνικά σύνορα.
Η αξιολόγηση της ικανότητας των ανθρώπων στις ικανότητες επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή είναι
μία τεράστα πρόκληση. Είναι πολύ πιο δύσκολο σε σύγκριση με αξιολογήσεις σε εκπαιδευτικά ή
επαγγελματικά πλαίσια, εξαιτίας της ποικιλίας των καταστάσεων επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή. Σε
αυτές τις καταστάσεις, δεν είναι δυνατό να αναφερθεί κανείς σε ένα σχολικό πρόγραμμα ή σε ένα
επαγγελματικό πλαίσιο καλύπτοντας όλες τις πιθανότητες. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι σημαντικό να
ορίσει κανείς ποιες ακριβώς είναι οι προκείμενες ικανότητες και τι πρόκειται να αξιολογήσει η
προτεινόμενη αξιολόγησή μας.
Γνωρίζουμε ότι πολλοί μέτοχοι στον χώρο της διδασκαλίας του γραμματισμού χρειάζονται πληροφορίες
και μορφές για να διαχειριστούν τις δράσεις τους. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η κάθε κατηγορία μετόχων
έχει τις δικές της ανάγκες και τη δική της προσέγγιση στην αξιολόγηση του γραμματισμού.
Πώς να συγκρίνει κανείς τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι επίσης μία ανησυχία στο πεδίο, η οποία
δεν είναι δομημένη σε βιογραφικά. Η σύγκριση αποτελεσμάτων θα έπρεπε να επιτρέπει την ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ όλων των μετόχων και τον εξορθολογισμό της δράσης για την βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των δράσεων γραμματισμού. Για να ικανοποιήσουμε αυτήν την
πρόκληση, ο στόχος που θέσαμε στους εαυτούς μας ήταν να στήσουμε ένα πλαίσιο αξιολόγησης που να
επιτρέπει στους μετόχους να συλλέγουν όσο πιο ακριβείς πληροφορίες γίνεται σχετικά με τις ικανότητες,
οι οποίες καθιστούν τα άτομα ικανά να παράγουν σχετικές πληροφορίες σε επικοινωνιακές καταστάσεις,
στις οποίες εμπλέκονται στην καθημερινή ζωή τους. Το σχέδιο Modeval εισήγαγε συστάσεις για τη
δημιουργία τεστ με στόχο πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με τον Γραμματισμό.
Με το Modeval 2, το πρόγραμμα κινείται προς το ζήτημα των εκπαιδευτών ενηλίκων. Το Modeval 2 χτίζει
πάνω στο Modeval 1 και το εφαρμόζει, μέσα από την δημιουργία ενός οδηγού για τους εκπαιδευτές που
εργάζονται με άτομα με προβλήματα γραμματισμού. Αυτός ο οδηγός εστιάζει στα εργαλεία και στο
πλαίσιο που αναπτύχθηκε στο Modeval 1 και παρέχει την δυνατότητα στους εκπαιδευτές να έχουν
πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα αξιολόγησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το πρώτο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σχετίζεται με τον ακριβή ορισμό
αυτού που θέλουμε να αξιολογήσουμε. Για να το κάνουμε αυτό, θα δώσουμε έναν ορισμό του τι
ονομάζουμε ικανότητα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ένα δεύτερο ζήτημα σχετίζεται με τις σχέσεις μεταξύ των αξιολογημένων
ικανοτήτων στο εργαλείο Modeval (βασικές, ικανότητες-κλειδιά και άλλες ταξινομήσεις) που
δημιουργούνται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, και πιο ειδικά στις ψυχογλωσσολογικές και
κοινωνιογλωσσικές ικανότητες που αναπτύσσονται μέσω της εκπαίδευσης σε πλαίσια εργασίας,
καθημερινής ζωής και πολιτειότητας. Αυτός είναι και ο κοινωνικός στόχος της αξιολόγησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εδώ παρουσιάζουμε το εργαλείο αξιολόγησης για το οποίο οι εκπαιδευτές είναι
ποροετοιμασμένοι από τον οδηγό κατάρτισης. Αυτό είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται ως
αναφορά για τις πρακτικές αξιολόγησης γραμματισμού, τις οποίες συστήσαμε μετά το Modeval
1. Επειδή το εργαλείο υπέστη επιπρόσθετη και πιο εξονυχιστική δοκιμασία, είναι πιο λεπτομερές
και πιο ολοκληρωμένο από την εκδοχή που παρουσιάστηκε στο Modeval 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Σε αυτό το κεφάλαιο επεξεργαζόμαστε την έννοια του γραμματισμού σαν
προπομπό για πλήρη συμμετοχή στην σύγχρονη κοινωνία. Επίσης τοποθετούμε το Πλαίσιο του
Modeval για την Αξιολόγηση Βασικών Ικανοτήτων σε σχέση με υπάρχοντα Πλαίσια και πολιτικές.
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Modeval2 είναι ένα πρόγραμμα Leonardo da Vinci καινοτομία του έργου μεταφοράς,
αναφερόμενος στο «n ° κωδικό LLP-LDV-TOI-2008-FR-117044. Στόχος του είναι να μεταφέρει
σχεδίων διδασκαλίας από Grundtvig1 έργου Modeval, και πιο συγκεκριμένα για την ανάπτυξη
αξιολόγησης των βασικών δεξιοτήτων αλφαβητισμού. Εκτός από αυτό το έγγραφο αναφοράς, το
προσωπικό του έργου είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου που προορίζεται για
εκπαιδευτές ενηλίκων με προβλήματα αλφαβητισμού. παραγωγή του έργου θα δημοσιευθούν
στην ιστοσελίδα του έργου, www.modeval.org

Η συµφωνία δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας έχει καθιερωθεί µεταξύ των
δηµιουργών. Αποκλείει ερωτήσεις εκµετάλλευση

Τα σχετικά µέτρα που αφορούν τα πνευµατικά δικαιώµατα έχουν ληφθεί και την
προστασία των δικαιωµάτων των ανωτέρω, από κοινού συντάκτες του παρόντος
εγγράφου σε οποιαδήποτε µορφή µπορεί να πάρει. Ωστόσο, η δηµιουργία εκπαιδευτικών
εγγράφων συνεπάγεται το άνοιγµα προς τα έξω, η οποία τροποποιεί τη δοµή, την
ενσωµάτωση κριτική, ξεπερνώντας τις δυσκολίες και την αποδοχή ότι άλλοι αναλάβει τις
εργασίες επί του πλοίου, κάνουν τις δικές τους και να την αναπτύξει περαιτέρω. Τα
Modeval προϊόντα είναι ανοικτές σε όλους εκείνους που τα χρειάζονται και µπορούν να
προσαρµοστούν για δική τους χρήση. Ακολουθούν τη λογική του Open Source. Έτσι,
βρίσκονται στην ελεύθερη διάθεση για προσωπική χρήση, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι
νοµικά απροστάτευτες, δεδοµένου ότι η Modeval Κοινότητα κατέχει τα πνευµατικά
δικαιώµατα, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ενώ η Modeval προϊόντα είναι ελεύθερα
downloadable στην ιστοσελίδα του έργου οποιαδήποτε δηµόσια χρήση, σε πρωτότυπο ή
τροποποιηµένη κατάσταση, ιδίως για την εφαρµογή του µια σειρά µαθηµάτων για
εκπαιδευτές εµπνέεται και χρησιµοποιεί αυτά τα έγγραφα είναι υπό τη ρητή και γραπτή
συγκατάθεση του Modeval2 πνευµατικών δικαιωµάτων της Κοινότητας κατόχους?
εκπροσωπείται από τον συντονιστή του έργου τον κ. Francis Laveaux
(francislaveaux@yahoo.fr)

© Modeval2 2010

Αυτό το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το έγγραφο αυτό αντανακλά τις απόψεις των συγγραφέων, η Επιτροπή δεν µπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για τη χρήση στην οποία τα στοιχεία που περιέχει θα µπορούσε να
τεθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: γιατί να αξιολογήσουµε τις ικανότητες
γραµµατισµού ;
Ο όρος ικανότητα χρησιμοποιείται όλο και συχνά στην κατάρτιση και την εκπαίδευση.
Προτιμήσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ικανότητα παρά τους άλλους όρους όπως γνώση ή
δεξιότητα, επειδή χρησιμοποιήθηκε επίσης στο πρόγραμμα Modeval 1. Παρακάτω θα
υπογραμμίσουμε γιατί αυτός ο όρος είναι μια σημαντική αναφορά και θα δέιξουμε πώς
χρησιμοποιείται σε αυτό το εγχειρίδιο.
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1.1. Γιατί να µιλάει κανείς για ικανότητες;
Η ιδέα της γνώσης (knowledge) δίνει την δυνατότητα για αξιολόγηση των επιπέδων πολιτισμού
και επιτρέπει συγκεκριμένες μορφές αξιολόγησης, που συνδυάζονται κυρίως με την
αποκατάσταση γνώσης που είχε διδαχθεί προηγουμένως. Είναι χρήσιμο να γίνεται η διάκριση
μεταξύ γνώσης και μάθησης (learning), η οποία αφορά κοινές και έγκυρες πληροφορίες, όπως η
επιστημονική γνώση. Γι’ αυτό, το να μιλάει κανείς για γνώση έχει το πλεονέκτημα της εστίασης
στην πορσωπική διάσταση των διαδικασιών απόκτησης και μάθησης, ανεξάρτητα από τον τόπο ή
την μορφή αυτής της μάθησης (τυπική, μη τυπική ή άτυπη μάθηση). Η έννοια της γνώσης (βλ.
ετυμολογία στα γαλλικά από ‘γεννημένος μαζί’) έτσι επιμένει στην πλευρά του ατόμου μέσα στις
εννοιακές αναπαραστάσεις του και στην δουλειά απομνημόνευσής τους. Υπάρχουν επίσης
συνδηλώσεις με τον γνωσιακό τομέα (αυτό που λαμβάνει χώρα στον εγκέφαλό μας μεταξύ
αυτού που αντιλαμβανόμαστς, αυτού που ταυτοποιούμε, αναλύουμε, σκεφτόμαστε,
απομνημονεύουμε, θυμόμαστε και μετά το μετατρέπουμε σε δράση/πράξη). Παρ’όλ’αυτά, τα
όρια αυτής της έννοιας για τους σκοπούς της αξιολόγησης είναι το φαίνονται στο γεγομός ότι η
διατήρηση της γνώσης είναι πολύ εξαρτώμενη από την ικανότητα απομνημόνευσης. Η γνώση
περιορίζεται στην ικανότητα μεταβίβασης, στην διάρκεια και επηρεάζεται από τα προβλήματα
απώλειας μνήμης. Η ανάλυση που γίνεται με βάση την αξιολογημένη γνώση δεν είναι εντελώς
αξιόπιστη (πρέπει να προετοιμαστούν καθήκοντα (tasks), υπευθυνότητες που θα εξασκήσει το
άτομο).
Γι’ αυτούς τους λόγους η έννοια της δεξιότητας (skill) έχει γίνει σταδιακά όλο και πιο συχνή,
πρώτα απ’ όλα στις Η.Π.Α., και σε πλαίσιο έντονα επηρεασμένο από την συμπεριφορική σχολή (ο
ρόλος της παρατηρήσιμης συμπεριφοράς). “Η παιδαγωγική μέσω στόχων” ήταν μία από τις
εκβάσεις αυτής της επιμονής σε μερικές ικανότητες που είναι παρατηρήσιμες και εύκολα
μετρήσιμες όπως η γνώση. Όντως, ένα από τα κύρια στοιχεία αυτού του όρου είναι η έγνοια του
να είναι δυνατό να μετρηθεί η μάθηση. Σχετικά με αυτήν την ιδέα της μέτρησης είναι σημαντικό
να αναφέρουμε τον ρόλο της ταξινόμησης για παιδαγωγικούς σκοπούς όπως στο έργο του
Bloom, σχετικά με τις δραστηριότητες της σκέψης: γνωρίζω (θυμάμαι, ανακαλώ), καταλαβαίνω,
εφαρμόζω, αναλύω, συνοψίζω και αξιολογώ. Αυτές οι ταξινομήσεις της γνωστικής λειτουργίας
(παρόλο που το ίδιο είναι αλήθεια και για τις συναιασθηματικές διαστάσεις) βοηθούν στην
εξήγηση του τι ζητείται όταν γίνεται η αξιολόγηση. Η πρόθεση για επαγγελματισμό στο έργο της
αξιολόγησης είναι πολύ σαφής σε αυτήν την σχολή σκέψης. Παρ’ όλ’ αυτά, αυ΄το που έχει να
προσφέρει σε επίπεδο ζητημάτων κατάρτισης και αξιολόγησης είναι στενά συνδεδεμένο με την
διαίρεση ή ακόμα και την αποσύνθεση των σκοπών της κατάρτισης.
Η έννοια της στάσης (attitude) εστιάζει στον ρόλο των στοιχείων προσωπικότητας στην
επιτυχημένη μάθηση. Η conative διάσταση (αυτή που τοποθετεί το άτομο σε ‘κίνηση’ και του
δίνει την δυνατότητα να κάνουν μία προσπάθεια να μάθουν), τοποθετείται στο προσκήνιο,
παράλληλα με περισσότερες παραδοσιακές γνωσιακές διαστάσεις. Το να μιλάει κανείς για
στάση, οδηγεί στην ερώτηση για τα κίνητρα μάθησης, ένα σημάδι προσωπικής διαθεσιμότητας
ως προς ένα θέμα γνώσης ή ένα πεδίο δραστηριοτήτων, μία διαθεσιμότητα, η οποία μπορεί να
μελετηθεί μέσω εννοιών όπως η αυτοεκτίμηση και η δέσμευση σε μια δραστηριότητα. Παρ’ όλ’
αυτά, παρά τις προσπάθειες να γίνει η στάση ο κύριος όρος σε courses κατάρτισης (“απλά πρέπει
να έχεις κίνητρα”), σήμερα φαίνεται να είναι περισσότερο ένα σημαντικό στοιχείο μάθησης,
παρά το πρωταρχικό σημείο εστίασης. Η στάση μπορεί μέχρι ένα βαθμό να αναπτυχθεί κατά την
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διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης.
Η ιδέα της ικανότητας (competence) έχει τώρα αναδυθεί στην κατάρτιση ως ένας όρος που
πηγαίνει πέραν των ορίων που επισημάναμε πιο πάνω σχετικά με την γνώση, την δεξιότητα και
τις στάσεις. Η έννοια της γνώσης προτίθεται να ενώσει και να οργανώσει αυτά που οι υπόλοιπες
τρεις έννοιας συνεισφέρουν. Η ικανότητα αναφέρεται ως ο ενεργός συνδυασμός της γνώσης, των
δεξιοτήτων και των στάσεων. Παρ’ όλ’ αυτά, αυτό που είναι σημαντικό να επισημάνουμε είναι
ότι η ικανότητα είναι η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν η γνώση, οι δεξιότητες και οι στάσεις έτσι
ώστε να επιτύχει κανείς σε μία προσπάθεια (και όχι απλά να ανακαλέσει γνώση, να δείξει μία
περιορισμένη δεξιότητα ή να επιδείξει μία στάση). Επιπλέον, η σχετική δράση μπορεί να είναι
μέρος μιας κατάστασης καθημερινής ζωής και να αφορά σε πολυποίκιλα έργα (tasks)
επικοινωνίας (σχετικά με τον γραμματισμό για παράδειγμα).
Ο όρος ικανότητα είχε μεγάλη επιτυχία στον κόσμο της κατάρτισης, της εργασίας και των
πολιτικών οργανισμών. Αυτή η επιτυχία υπόκειται παρ’όλ’αυτά σε μία σχετικού μεγέθους
αμφισημία και σύγχυση. Εδώ και αρκετά χρόνια, οι Ευρωπαικές αρχές προσπάθησαν να
υποστηρίξουν την έννοια με δουλειά στην εφαρμογή και στον ορισμό και της απέδωσαν
κάποιους προσδιοριστικούς όρους, που κάποιες φορές οδηγούν σε πολύ διαφορετικά νοήματα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, που ακολουθεί, εξετάζονται μερικές από τις διαφορετικές χρήσεις του
όρου.
Η ικανότητα αναφέρεται στην εμπλοκή ενός ατόμου σε περίπλοκες, πεπερασμένες και κοινωνικά
σηματοδοτημένες δράσεις. Η δεξιότητα είναι ένα συγκεκριμένο στοιχείο μιας ικανότητας. Η
δεξιότητα είναι πιο περιορισμένη, λιγότερο περίπλοκη και πιο στενά σχετιζόμενη με ένα
συγκεκριμένο πεδίο δραστηριότητας. Επίσης είναι πιο εύκολα παρατηρήσιμη και αναλύσιμη..
Πχ. Η ικανότητα επιδιόρθωσης μίας μηχανής απαιτεί διάφορες δεξιότητες, όπως:
•
•
•
•
•

λεπτές κινητικές λειτουργίες (fine motor functions)
αντίληψη (perception)
διάγνωση διαφόρων αιτίων βλάβης (diagnosis of various causes of breakdown)
λογική διαχείριση των καθηκόντων (logical management of tasks)
απομνημόνευση τεχνικών δράσεων (the memorization of technical actions)

Τα κύρια χαρακτηριστικά μίας ικανότητας
•

Ικανότητα και δράση – το να είσαι ικανός/ή να κάνεις κάτι

•

Ικανότητα και επιτυχής ολοκλήρωση μίας δράσης

•

Ικανότητα και μία κατάσταση- συσχετισμός με μία συγκεκριμένη κατάσταση

•

Ικανότητα και η ικανότητα προσαρμογής
μεταβιβασιμότητα (transferability)

•

Ικανότητα και η διαδραστική χρήση διαφόρων δεξιοτήτων που χρειάζονται για
διαφορετικές καταστάσεις

•

Ικανότητα και στάση- το να έχεις την κατάλληλη στάση
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μία

σειρά

καταστάσεων–

Όταν συζητάμε τις ικανότητες, πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη του:
 Τη σχέση μεταξύ της αναγνώρισης μιας ικανότητας και τον ρόλο της αυτο-εκτίμησης στην
επιτυχή ολοκλήρωση ενός καθήκοντος, καθώς και την αναγνώρισή του από την κοινωνία.
 Η προσέγγιση που βασίζεται στην ικανότητα, μέσα στο πεδίο της εκπαίδευσης απαιτεί οι
στόχοι να καθορίζονται με όρους όπως ‘είμαι ικανός να…’
 Στο πεδίο της γλωσσικής διδασκαλίας, η ιδέα ότι ‘η κατάκτηση της ικανότητας (και η
επικύρωση)’ προυποθέτει ότι οι ‘χρήστες και μαθητές μίας γλώσσας είναι πρωταρχικά
κοινωνικοί παράγοντες […] που έχουν να εκτελέσουν καθήκοντα σε ένα συγκεκριμένο
σύνολο καταστάσεων, σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον και μέσα σε ένα ειδικό πεδίο
δράσης’

1.2. Ικανότητες γραµµατισµού
Μετά την ικανότητα, μένει τώρα να διευκρινιστεί με ποιον τρόπο και για ποιο λόγο
χρησιμοποιείται η έννοια του γραμματισμού. Ο τελευταίος αυτός όρος εμφανίστηκε, για μια
ακόμα φορά στην Βόρειο Αμερική, για να αντιμετωπίσει την τάση που περιόριζε τον ορισμό του
‘γνωρίζω πώς να διαβάζω και να γράφω’ μόνο σε σχολαστικές μορφές μάθησης.
Καθώς όλο και περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται να μαθαίνουν (ή να ξαναμαθαίνουν) να
διαβάζουν και να γράφουν (είτε την ‘μητρική γλώσσα’ τους είτε σε μια ξένη γλώσσα) ο σκοπός
αυτής της μάθησης έχει επαναπροσδιοριστεί σχετικά με τις ικανότητες επικοινωνίας, και όχι
μόνο σχετικά με την κατάκτηση επιπέδου γνώσης και δεξιοτήτων. Έτσι, ο γραμματισμός ορίζεται
ως το να είναι κανείς ικανοποιητικά ικανός να καταλαβαίνει και να χρησιμοποιεί την ανάγνωση
και την γραφή στην καθημερινή ζωή, στο σπίτι, στην δουλειά και στην κοινότητα, όχι μόνο για τις
δικές του/της ανάγκες (π.χ. για περαιτέρω προσωπική γνώση), αλλά και για να συμμετέχει στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή. Η χρήση του όρου Γραμματισμός υπογραμμίζει όλες
τις διαφορετικές λειτουργίες ανάγνωσης και γραφής σε όλα τα πλαίσια εφαρμογής τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γραµµατισµός, ικανότητες και Ευρωπαϊκά
πλαίσια
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων της Λισαβώνας2, ορίζει ότι η εκπαίδευση και
η κατάρτιση πρέπει να είναι δύο από τους βασικούς στύλους, στους οποίους βασίζονται οι κοινοί
Ευρωπαϊκοί στόχοι για την εκπαίδευση για την χρονιά 2010.
Αυτοί οι στόχοι αφορούν τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα συστήματα κατάρτισης ως
διαδικασίες δια βίου μάθησης (ΔΒΜ), με σκοπό την επένδυση στο συλλογικό κοινωνικό
κεφάλαιο των Ευρωπαικών κοινωνιών. Με αυτήν την έννοια η μάθηση και η κατάρτιση
κατανοούνται ως κάτι περισσότερο από τα τυπικά εκπαιδευτικά συστήματα και
συμπεριλαμβάνουν την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων, και μέσα στο οικογενειακό
περιβάλλον και σε μη τυπικά κοινωνικά περιβάλλοντα μάθησης, καθώς και σε άτυπα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

2.1. Ικανότητες ∆ια Βίου Μάθησης
Σε αυτό το πλαίσιο, οι εθνικές στρατηγικές εκπαίδευσης και κατάρτισης αντιστοιχούν στους
παρακάτω βασικούς στόχους της ΔΒΜ: προσωπική εκπλήρωση, δραστήρια πολιτειότητα,
κοινωνική ένταξη και απασχολησιμότητα3 (E.C. 2001)
Η προσωπική εκπλήρωση απηχεί την παράδοση Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σύμφωνα με
την οποία η μάθηση (εκπαιδευτική) δεξιοτήτων στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων δεν
είναι προσανατολισμένη στην αξιολόγηση ή πιστοποίηση δεξιοτήτων, αλλά αφορά προσωπικά
ενδιαφέροντα (βλέπε Jarvis 2004).
Από την άλλη πλευρά, οι έννοιες ‘κοινωνική συνοχή’, ‘κοινωνική ένταξη’, ‘κοινωνικός
αποκλεισμός’ αρθρώνονται με την απουσία ή όχι της ικανότητας κάποιου να συμμετέχει
αποτελεσματικά στην οικονομική4, πολιτιστική και κοινωνική ζωή (Duffy 1995). Ο κοινωνικός
2

Πιο συγκεκριμένα, στην ΕΕ, με τις αποφάσεις του Ευραπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβώνας, οι στόχοι του
Ευρωπαϊκού πολιτικού σχεδιασμού τίθενται, έτσι ώστε ‘να κάνουν την Ευρωπαϊκή οικονομία την πιο ανταγωνιστική
και δυναμική οικονομία του κόσμου, βασιζόμενη στην γνώση και ικανή για σταθερή οικονομική ανάπτυξη μεε
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και υψηλότερη κοινωνική συνοχή’ (EC Lisbon 2000, §5), ενώ στην
συνάντηση του De Feira, το ΕΣ και οι χώρες της ΕΕ αναλαμβάνουν το έργο της συνεισφοράς στον σχεδιασμό του
πλαισίου για ‘ανάλογες στρατηγικές και πρακτικά μέτρα που θα ενισχύσουν την ΔΒΜ για όλους’ (EC De Feira 2000,
§3).
3

Η μετάβαση από την απασχόληση στην απασχολησιμότητα, στην ικανότητα κάποιου να είναι
απασχολήσιμος, έχει αποτελέσει αντικείμενο οξείας κριτικής. Πολλοί υποστηρίζουν ότι σχετίζεται με την σχέση της
απασχόλησης και της εργασίας. Όπως ο R.Passet (2000, 180-181) παρατηρεί “Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι υψηλοί
μισθοί δεν σχετίζονται με την πλήρη απασχόληση. Είμαστε υποχρεωμένοι να επιλέξουμε μεταξύ της πολιτικής τη μη
μείωσης των πληρωμών που έχει τις συνέπειές της στον όγκο της απασχόλησης (αυτή είναι η τακτική της Ευρώπης)
και της έμφασης των ευκαιριών απασχόλησης που μειώνουν τις πληρωμές (αυτή είναι η περίπτωση των
Αγγλοσαξονικών χωρών). Έτσι, από την μία πλευρά οι ικανοποιητικές πληρωμές, η κοινωνική ασφάλεια, αλλά
ταυτόχρονα η μείωση των πληρωμών, η ευκαιριακή απασχόληση, αλλά επίσης και η μείωση της ανεργίας: οι δύο
εκδοχές της φτώχειας μέσα στην σφαίρα εργασίας, καθώς και πέραν αυτής.
4

Όπως έχει παρατηρηθεί, ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι η μοναδική συνέπεια της ανεργίας, καθώς για
πολλούς εργάτες οι δραστηριότητες της αγοράς είναι πιθανό να αυξήσουν τα φαινόμενα κοινωικού αποκλεισμού,
όταν για παράδειγμα, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της πελατειακής κατανάλωσης, καθώς ο

9

αποκλεισμός αρθρώνεται με πολλά πρόσωπα του κοινωνικού5 και οικονομικού τομέα και δεν
συνδέεται αποκλειστικά με έναν από αυτούς. Κατά συνέπεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός αφορά
στις σχέσεις μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας, καθώς και στη δυναμική αυτής της σχέσης
(Atkinson 1998).
Η κυρίαρχη ρητορική στην ΕΕ αρθρώνει τις εκπαιδευτικές πολιτικές για ΔΒΜ ως την απουσία
ενήλικων πολιτών που περιορίζονται στην ζωή τους λόγω:
(α) της μη-εκπαίδευσής του/της ή της μη επαρκούς κατάρτισης στις νέες βασικές δεξιότητες που
η κοινωνία της γνώσης απαιτεί, και
(β) έλλειξη των δεξιοτήτων που η δραστήρια συμμετοχή στους κοινωνικούς θεσμούς της
μοντέρνας δυτικής κοινωνίας προϋποθέτει.
Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικές πολιτικές ΔΒΜ μπορεί να ειπωθεί ότι ακολουθούν μια
διμερή προσέγγιση. Από την μία πλευρά, οι εκπαιδευτικές πολιτικές ΔΒΜ είναι σχεδιασμένες ως
μέτρα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού σε ένα οικονομικό πλαίσιο, δηλαδή ως ανάπτυξη των
ικανοτήτων για την πρόσβαση σε εργασιακά περιβάλλοντα. Από την άλλη πλευρά, είναι
σχεδιασμένες ως μέτρα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού σε σχέση με μία κοινωνικοπολιτιστική βάση, όπως η ένταξη σε κοινωνικά δίκτυα και στην πραγματικότητα των μοντέρνων
πολυ-πολιτισμικών Ευρωπαικών κοινωνιών.
Στην αναφορά για την ΔΒΜ (EC 2000), η δραστήρια πολιτειότητα και η απασχολησιμότητα
αποτελούν τους δύο πιο κυρίαρχους στόχους-πουποθέσεις για την Ευρωπαική κοινωνία και την
οικονομία γνώσης. Η δραστήρια πολιτειότητα εστιάζει στον βαθμό, στον οποίο τα άτομα
συμμετέχουν σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής, και επίσης στον
βαθμό που ανήκουν στην κοινωνία, στην οποία ζουν. Η απασχολησιμότητα, ως μία ικανότητα
διασφάλισης και διατήρησης εργασίας, αποτελεί την βασική διάσταση ενεργούς πολιτειότητας
και επίσης την καθοριστική συνθήκη για την βελτίωση του Ευρωπαικού ανταγωνισμού και της
ευημερίας στην ‘νέα οικονομία’.
Και η δραστήρια πολιτειότητα και η απασχολησιμότητα εξαρτώνται από την απόκτηση γνώσης
και δεξιοτήτων, που επιτρέπουν στα άτομα να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή.
Παρ’όλ’αυτά, το κείμενο ‘Κάνοντας πραγματικότητα μία Ευρωπαική Περιοχή Δια βίου Μάθησης’
αντανακλά τις ‘ανησυχίες των συμμετέχοντων για την κυριαρχία της απασχολησιμότητας και της
αγοράς στον ορισμό της ΔΒΜ (EC 2001, 9). Η συνάντηση οδήγησε στην κατανόηση των
δραστηριοτήτων της ΔΒΜ με ευρύτερους όρους από αυτούς της οικονομίας της αγοράς,
εστιάζοντας επίσης στην πνευματική και πολιτιστική διάσταση της μάθησης.
Γι’ αυτόν τον λόγο οι τέσσερις προαναφερθέντες αλληλοσυσχετιζόμενοι (σύμφωνα με την
φρασεολογία του κειμένου) ορίζονται ως: προσωπική εκπλήρωση, δραστήρια πολιτειότητα και
στόχος του κέρδους αυξάνει τις τιμές, αποκλείοντας κάποιους από τις αγορές των καλύτερων προϊόντων και από τις
υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας. Ακόμα και οι κρατικές παρεμβάσεις, π.χ. με προγράμματα κοινωνικής ασφάλειας,
περιθωρειοποιούν τα άτομα και τα κοινωνικά σύνολα από τις κεντρικές κοινωνικο-πολιτιστικές διαδικασίες.
5
Εννοιολογήσεις του κοινωνικού αποκλεισμού τον συναρθρώνουν είτε μαζί με την έλλεψη συμμετοχής στα
κοινωνικά ιδρύματα (Duffy 1995, Paugam and Russell 2000), είτε με την μη-εκδήλωση των δικαιωμάτων των πολιτών
(Room 1995, Klasen 1998), είτε με την αυξανόμενη κοινωνικο-οικονομική απόσταση μεταξύ των κοινωνικών ομάδων
(Akerlof 1997).
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απασχολησιμότητα/ διευθέτηση (adjustment). Με αυτήν την έννοια, οι σχεδιασμένες πολιτικές
προσεγγίζουν την ΔΒΜ ως ‘κάθε δραστηριότητα μάθησης που αποσκοπεί στην βελτίωση των
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο μιας προσωπικής, πολιτικής, κοινωνικής
ανάπτυξης και/ή σχετίζονται με την προοπτική εργασίας (EC 2001, 9).

Ένας πίνακας που φέρνει μαζί τους διαφορετικούς ορισμούς και τις βασικές έννοιες
που χρησιμοποιούνται
Στόχοι του
Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Αναφοράς
για τις ΙκανότητεςΚλειδιά της Δια βίου
Μάθησης

1) ταυτοποίηση και ορισμός των ικανοτήτων-κλειδιά που είναι απαραίτητα για
την προσωπική εκπλήρωση, δραστήρια πολιτειότητα, κοινωνική συνοχή και
απασχολησιμότητα σε μια κοινωνία γνώσης;
2) Στήριξη της δουλειάς των κρατών-μελών στην διαβεβαίωση ότι με το πέρας της
αρχικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης οι νέοι άνθρωποι έχουν αναπτύξει τις
ικανότητες-κλειδιά σε ένα επίπεδο που τους εφοδιάζει για την ενήλικη ζωή και
σχηματίζει μία βάση για περαιτέρω μαθησιακή και εργασιακή ζωή, καθώς και ότι
οι ενήλικες είναι ικανοί να αναπτύξουν και να ανανεώσουν τις ικανότητες-κλειδιά
τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους
3) Παροχή ενός εργαλείου αναφοράς με ευρωπαικό επίπεδο για τα άτομα που
σχεδιάζουν πολιτικές, για τα άτομα που παρέχουν εκπαίδευση, για τους
εργοδότες, και για τους ίδιους τους μαθητές, διευκολύνοντας τις εθνικές και τις
προσπάθειες σε Ευρωπαικό επίπεδο προς τους κοινά συμφωνημένους στόχους
4) Παροχή ενός πλαισίου για περαιτέρω δράση στο επίπεδο της Κοινότητας μέσα
στα προγράμματα Εκπαίδευσης και κατάρτισης του 2010 και μέσα στα
προγράμματα Κοινοτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EC, 2007:3)

Testing του Βασικού
Γραμματισμού στο
Modeval 1

Ικανότητα

Αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων έτσι ώστε να έχουν την ικανότητα να:


παράγουν γραπτά και προφορικά κείμενα



συμμετέχουν σε διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις της
καθημερινής ζωής (συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, αναζήτηση
εργασίας, διεκδίκηση δικαιωμάτων, κτλ.



αναγνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το νόημα στην
παραγωγή του προφορικού και του γραπτού κειμένου σε
συγκεκριμένες συνθήκες επικοινωνίας



κατανοούν και να συνδυάζουν αποτελεσμάτικά τα λεκτικά και
εικονικά κειμένων σε έντυπη μορφή



συνδέουν τις πληροφορίες και τη γνώση που παρέχεται στην
ηλεκτρονική δημοσίευση των κειμένων

“Οι ικανότητες ορίζονται εδώ ως οι συνδυασμός γνώσης, δεξιοτήτων και στάσεων
κατάλληλων στα συμφραζόμενα. Οι ικανότητες-κλειδιά είναι αυτές που τις
χρειάζονται όλα τα άτομα για την προσωπική εκπλήρωση, και ανάπτυξη, για
δραστήρια πολιτειότητα, κοινωνική συνοχή και απασχολησιμότητα.” (EC, 2007:4)
Στα συμφραζόμενα του Ευρωπαικού Πλαισίου Αξιολογήσεων, “ικανότητα
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σημαίνει την αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης της γνώσης, των δεξιοτήτων και
των προσωπικών, κοινωνικών και/’η μεθοδολογικών ικανοτήτων, σε καταστάσεις
εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελΜατική και προσωπική ανάπτυξη. Σε αυτό
το πλαίσιο η ικανότητα περιγράφεται με όρους υπευθυνότητας και
αυτονομίας.”(EQF-EC , 2008:11)
Ικανότητα στις
θεμελιώδεις βασικές
δεξιότητες

“Η ικανότητα στις θεμελιώδεις βασικές δεξιότητες γλώσσας, γραμματισμού,
αριθμητικής και στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ICT) είναι μία
ουσιαστική βάση της μάθησης, και η μάθηση για μάθηση υποστηρίζει όλες τις
μαθησιακές δραστηριότητες. Υπάρχουν μία σειρά θεμάτων που εφαρμόζονται σε
όλο το πλάτος του Πλαισίου Αναφοράς: κριτική σκέψη, δημιουργικότητα,
πρωτοβουλία, επίλυση προβλημάτων, ανάληψη ρίσκου, λήψη αποφάσεων, και
επικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλες
τις οχτώ ικανότητες-κλειδιά.” (EC, 2007:4)

Επικοινωνία στην
μητρική γλώσσα

“Η επικοινωνία στην μητρική γλώσσα είναι η ικανότητα να εκφράει και να
ερμηνεύει κανείς έννοιες, σκέψεις, συναισθήματα, γεγονότα και γνώμες και σε
προφορική και σε γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση, γραφή), και να
διαδρά γλωσσικά και με δημιουργικό και κατάλληλο τρόπο σε ένα ευρύ πεδίο
κοινωνικών και πολιτιστικών συμφραζόμενων, στην εκπαίδευση και στην
κατάρτιση, στην εργασία, στο σπίτι και στον ελεύθερο χρόνο” (EC, 2007:4)

Επικοινωνία σε ξένη
γλώσσα

“Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες μοιράζεται ευρέως τις ίδιες διαστάσεις
δεξιοτήτων επικοινωνίας με την μητρική γλώσσα: βασίζεται στην ικανότητα
κατανόησης, έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων,
γεγονότων και γνώμεων σε προφορική και γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία,
ανάγνωση, γραφή) σε ένα κατάλληλο πεδίο κοινωνικών και πολιτιστικών
συμφραζόμενων (στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, στην εργασία, στο σπίτι
και στον ελεύθερο χρόνο) ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Η επικοινωνία
στις ξένες γλώσσες επίσης αφορά σε δεξιότητες όπως η διαμεσολάβηση και η
διαπολιτισμική κατανόηση. Το επίπεδο επάρκειας ενός ατόμου θα διαφέρει στις
τέσσερις διαστάσεις (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση, γραφή) και μεταξύ
διαφορετικών γλωσσών, και ανάλογα με το κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο,
το περιβάλλον, τις ανάγκες και/ή τα ενδιαφέροντα αυτού του ατόμου”. (EC,
2007:5)

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
“περιγραφή οποιασδήποτε γλώσσας ως τυπικού συστήματος για την έκφραση
για τις γλώσσες [CoE- νοήματος. Ταυτοποίηση και κατηγοριοποίηση των βασικών συστατικών της
ELF]}(I)
γλωσσικής ικανότητας οριζόμενης ως της γνώσης, και της ικανότητας χρήσης των
τυπικών μέσων, από τα οποία μπορεί να συγκεντρωθούν και να διαμορφωθούν
Γλωσσικές
καλοσχηματισμένα μηνύματα με νόημα (CoE-ELF-2001:108-109)
ικανότητες: Η
γλώσσα ως τυπικό
σύστημα
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
για τις γλώσσες [CoEELF]}(I)
Κοινωνιογλωσσική

“γνώση και δεξιότητες που απαιτούνται για να τα βγάλει πέρα κανείς με την
κοινωνική διάσταση της γλωσσικής χρήσης. Όπως σημειώθηκε σε σχέση με την
κοινωνιοπολιτιστική ικανότητα, καθώς η γλώσσα είναι ένα κοινωνιοπολιτιστικό
φαινόμενο, πολλά από αυτά που περιέχονται στο Πλαίσιο, ειδικά αυτά που έχουν
σχέση με το κοινωνιοπολιστικό, αφορούν στην κοινωνιοπολιστική ικανότητα. Τα
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Ικανότητα: Η
κοινωνική διάσταση
της γλωσσικής
χρήσης

θέματα που επεξεργάζονται εδώ είναι συγκεκριμένα αυτά πιυ σχετίζονται με την
γλωσσική χρήση και δεν τα έχουμε πραγματευτεί σε άλλο σημείο. οι γλωσσικοί
δείκτες των κοινωνικών σχέσεων, οι συμβάσεις ευγένειας, οι εκφράσεις λαικής
σοφίας, οι διαφορές επιπέδων ύφους, και διαλέκτου και προφοράς.” (CoE-ELF2001:118)

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
για τις γλώσσες [CoEELF]} (III)

“οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες οργανώνονται, δομούνται και ρυθμίζονται τα
μηνύματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση επικοινωνιακών λειτουργιών
και που είναι ρυθμισμένα με βάση διαδραστικά σχήματα συναλλαγής” [CoEELF,2001:123}

Πραγματολογική
ικανότητα

Ικανότητα στον συνεχή λόγο {ELF/PC –DC}
Π.χ. θέμα, εστίαση, δεδομένο/ νέο, αιτία/ αποτέλεσμα, δομή και διαχείριση του
συνεχούς λόγους σε ζητήματα όπως: θεματική οργάνωση, συνεκτικότητα και
συνοχή, λογική οργάνωση, στυλ και επίπεδο ύφους, ρητορική
αποτελεσματικότητα, σχεδιασμός κειμένου (=γνώση των συμβάσεων σχεδιασμού
ενός κειμένου στην κοινότητα) κτλ
Λειτουργική ικανότητα {ELF/PC – FC}
Μικρολειτουργίες: κατηγορίες μικρών εκφωνημάτων που χρησιμοποιούνται ως
διαδοχές στην διάδραση- Μακρολειτουργίες: κατηγορίες της λειτουργικής χρήσης
του προφορικού και γραπτού κειμένου που συνίσταται σε προφορική και γραπτή
παραγωγή ειδών κειμένου, π.χ. περιγραφή, επιχειρηματολογία, κατάλογοι,
αφήγηση κτλ.)

γνώση

“το αποτέλεσμα της αφομοίωσης της πληροφορίας μέσω της μάθησης. Η γνώση
είναι ένα σώμα γεγονότων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζεται με ένα
πεδίο δουλειάς ή μελέτης. Στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς, η
γνώση περιγράφεται ως θεωρητική και/ή θετική/πρακτική” (EQF-EC , 2008:11)

μαθησιακά
αποτελέσματα

“δηλώσεις αυτών που ένας μαθητής γνωρίζει, κατανοεί και είναι ικανός να κάνει
με την ολοκήρωση μιας διαδικασίας μάθησης, που ορίζονται με όρους γνώσης,
δεξιοτήτων και ικανότητας”; (EQF-EC , 2008:11)

γραμματισμός

Ο γραμματισμός δεν αποσκοπεί μόνο στην απόκτηση τεχνικών ανάγνωσης και
γραφής. Το περιεχόμενό του διευρύνεται έτσι ώστε να καλύπτει τις δεξιότητες
που απαιτούνται στα σύγχρονα κοινωνιο-οικονομικά πλαίσια των δράσεων των
πολιτών. Σε αυτά τα πλαίσια τα κείμενα δεν παράγονται μόνο σε γραπτή μορφή,
αλλά περιλαμβάνουν επίσης πολυτροπικές μορφές επικοινωνίας μέσω της
ισορροπίας του κειμένου, της εικόνας, του ήχου κτλ. και γι’αυτό απαιτούν ευρείες
δεξιότητες κατανόησης του νοημάτων που αναπτύσσονται.

εθνικό πλαίσιο
αξιολογήσεων

“εργαλείο για την κατηγοριοποίηση των αξιολογήσεων με βάση ένα σύνολο
κριτηρίων για συγκεκριμένα επίπεδα αποκτημένης μάθησης, που αποσκοπεί στην
ενοποίηση και στον συντοσνιμσό των υποσυστημάτων των εθνικών αξιολογήσεων
και στην βελτίωση της διαφάνειας, της πρόσβασης, της προόδου και της
ποιότητας των αξιολογήσεων σε σχέση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία
των πολιτών” (EQF-EC , 2008:11)

13

qualification
αξιολόγηση
δεξιότητες

“ένα τυπικό αποτέλεσμα αξιολόγησης και διαδικασίας επικύρωσης, το οποίο
αποκτάται όταν ένας ικανός φορέας καθορίζει ότι ένα άτομο έχει φτάσει στα
αποτελέσματα μάθησης στα δεδομένα πρότυπα” (EQF-EC , 2008:11)
“η ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και χρήσης τεχνογνωσίας για την
ολοκλήρωση καθηκόντων και την επίλυση προβλημάτων. Στα πλαίσια του
Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωσιακές
(που συμπεριλαμβάνουν τη χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής
σκέψης) ή πρακτικές (συμπεριλαμβάνοντας χειρονακτική επιδεξιότητα, και την
χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων) (EQF-EC , 2008:11)

2.2. Εξέλιξη των Ικανοτήτων σε ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Οι ικανότητες-κλειδιά ορίζονται ως ένας συνδυασμός γνώσης, δεξιοτήτων και στάσεων. Αυτός ο
ορισμός δόθηκε για να ‘ταυτοποιηθούν και να οριστούν οι ικανότητες-κλειδιά για την προσωπική
εκπλήρωση, κοινωνική συνοχή και απασχολησιμότητα στην κοινωνία της γνώσης’.6
Με αυτήν την προοπτική, η DeSeCo όρισε 3 κατηγορίες ικανοτήτων-κλειδιά7, ενώ το Ευρωπαικό
Πλαίσιο Αναφοράς όρισε 8 ικανότητες-κλειδιά8.
Στην πραγματικότητα πολλοί ενήλικες είναι ακόμα μακριά από την επίτευξη αυτών των στόχων
που τέθηκαν στην Λισαβώνα. Για να βοηθήσουμε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι
βοηθητικό να ορίσουμε διαφορετικά επίπεδα βασικών δεξιοτήτων. Αυτά τα επίπεδα μπορεί να
είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για δασκάλους και μαθητές που δουλεύουν σε προγράμματα που
συμφωνούν με το πλαίσιο των στόχων που τέθηκαν από την Ευρωπαική Ένωση.
Προβλήματα κατηγοριοποίησης των δεξιοτήτων γενικά, καθώς και του ορισμού των
συμφραζόμενων των κοινωνικών δεξιοτήτων, συγκεκριμένα, συνεχίζουν να παρουσιάζονται ήδη
μετά το 2002 και τις μετακινήσεις της Ευρωπαικής πολιτικής από τις δεξιότητες στις ικανότητεςκλειδιά9. Ακολουθώντας τις κατηγοριοποιήσεις των συμφραζομένων γνώσης στα εκπαιδευτικά
προγράμματα των συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης, οι ικανότητες-κλειδιά της Ευρωπαϊκής

6

Όπως ορίστηκε στις ‘Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ικανότητεςκλειδιά για την εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση’ που παρουσιάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2005).
7

Ορισμός και επιλογή των ικανοτήτων: Αυτόνομη δράση, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία διαδραστικά, και
διεπιδρώντας με κοινωνικά ετερογενείς ομάδες.
8

Επικοινωνία στην μητρική γλώσσα, Επικοινωνία σε ξένη γλώσσα, Μαθηματική ικανότητα και βασικές
ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία, Ψηφιακή ικανότητα, Μαθαίνοντας να μαθαίνεις, Διαπροσωπική,
διαπολιτισμική και πολιτειακή ικανότητα, Απασχολησιμότητα και Πολιτιστική Έκφραση.
9

Με ευρύτερους όρους, η έννοια της ικανότητας (ability) τείνει να γίνει ένας όρου γενικού περιεχομένου,
που χρησιμοποιείται από διάφορους επιστημονικούς κλάδους με διαφορετικές σημασίες (ανάλογα με τα
συμφραζόμενα). Έτσι, η ικανότητα (ability) σχετίζεται μερικές φορές με τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά (ASEMBailey, Intzidis et al. 2002) και άλλες φορές ορίζεται από μια πιο λειτουργική προοπτική, κατά την οποία και η
προσωπική και η κοινωνική διάσταση λαμβάνεται υπόψη (OECD –DeSeCo). Στην εκπαίδευση και την κατάρτιση η
ικανότητα (ability) αποτελεί τον απώτατο στόχο (στην θέση που κατείχε προηγουμένως η γνώση του πώς να
κατακτήσεις κάτι) έτσι ώστε το άτομο να είναι ικανό να διαχειριστεί την κοινωνικο-οικονομική κρίση και τους
μετασχηματισμούς της σφαίρας εργασίας (Dietrich 1999, 22).
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Ένωσης10 διαχωρίζονται στις παρακάτω περιοχές, όπως υπογραμμίζεται στην υποσημείωση 8 της
προηγούμενης σελίδας.
Σε αυτήν την κατηγοριοποίηση οι κοινωνικές δεξιότητες δεν αναφέρονται ως ξεχωριστή
κατηγορία. Παρ’ όλ’ αυτά, συγκρίνοντάς το με την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση που διενέργησε η
έρευνα της Cedefop μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι η κοινωνική δεξιότητα ‘μαθαίνοντας πώς να
μαθαίνεις’ αντιστοιχεί με την ομώνυμη ικανότητα-κλειδί στο κείμενο της ΕΕ. Επιπλέον, ο ορισμός
διαπροσωπικών και πολιτειακών ικανοτήτων11 αντιστοιχεί με κάποιες από τις κοινωνικές
δεξιότητες της Cedefop. Υπάρχουν παρ’όλ’αυτά κάποιες κοινωνικές και διαπολιτισμικές
δεξιότητες της έρευνας της Cedefop, το περιεχόμενο των οποίων μοιράζεται μεταξύ διαφόρων
ικανοτήτων-κλειδιά του κειμένου της Ευρωπαικής Ένωσης, και συγκεκριμένα μεταξύ της
διαπροσωπικής και πολιτειακής ικανότητας, πολιτιστικής έκφρασης και της ικανότητας
επικοινωνίας σε ξένη γλώσσα.
Η προσέγγιση της OECD φαίνεται αρκετά διαφορετική, όπου η γνώση, οι δεξιότητες και οι
στάσεις που κάνουν ένα άτομο πιο ικανό για απασχόληση αναπαριστούν το ανθρώπινο
κεφάλαιο στο κοινωνικό επίπεδο (OECD-DeSeCo: Keating 2001).
Το 2007 εκδόθηκε το Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ικανότητες-Κλειδιά της Δια Βίου
Μάθησης από το Γραφείο για τις Επίσημες Δημοσιεύσεις των Ευρωπαικών Κοινοτήτων. Σε αυτό
το έγγραφο οι Ικανότητες-Κλειδιά έχουν τις παρακάτω τελικές ονομασίες:
•

Επικοινωνία στην μητρική γλώσσα

•

Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες

•

Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες σε επιστήμη και τεχνολογία

•

Ψηφιακή ικανότητα (η κριτική χρήση της Κοινωνίας της Πληροφορίας)

•

Μαθαίνοντας να μαθαίνεις (η εστίαση είναι στα αποτελέσματα της μάθησης

•

Κοινωνικές και πολιτειακές ικανότητες

•

Αίσθημα πρωτοβουλίας και απασχολησιμότητα

•

Πολιτιστική εγρήγορση και έκφραση

2.3. Οι Γενικοί Στόχοι της Αξιολόγησης Γραµµατισµού
Όλοι οι μέτοχοι στον χώρο της βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων διενεργούν τεστ αξιολόγησης
γραμματισμού ή έρευνες για να συλλέξουν πληροφορίες για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων. Το

10

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ικανότητες-κλειδιά ‘αναπαριστούν ένα πολυλειτουργικό πακέτο
γνώσης, δεξιοτήτων και στάσεων (stances), που όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται για την προσωπική τους
πραγματοποίηση και ανάπτυξη, ένταξη και απασχολησιμότητα” (E.C. 2003)

11

“Συμπεριλαμβάνονται όλες οι μορφές συμπεριφοράς που το άτομο πρέπει να κατέχει για να είναι να θέση
να συμμετέχει με αποτελεσματικό και δημιουργικό τρόπο στην κοινωνική ζωή, καθώς και να επιλύει τις συγκρούσεις
όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οι διαπροσωπικές ικανότητες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διάδραση
μεταξύ των ατόμων και/ή των ομάδων και εφαρμόζονται στο δημόσιο και ιδιωτικό πεδίο δράσης του ατόμου.”
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πρόγραμμα Modeval 1 ξεχώρισε τέσσερεις κύριους μετόχους, όπως υπογραμμίζεται παρακάτω,
όπου ο κάθε μέτοχος αξιολογεί διαφορετικές ικανότητες.
Διεθνείς οργανισμοί
Οι διεθνείς οργανισμοί συλλέγουν δεδομένα για την παραγωγή συγκριτικών πληροφοριών όσον
αφορά την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συστημάτων στις διάφορες χώρες. Οι συγκριτικές
αξιολογήσεις διενεργούνται μεταξύ των μελών και το κάθε μέλος καταλήγει να γνωρίζει την
κατάστασή του vis-à-vis με την κατάσταση των άλλων μελών και την παγκόσμια κατάσταση. Οι
αξιολογήσεις γραμματισμού και οι στατιστικές φιγούρες βοηθούν τα κράτη-μέλη να
αξιολογήσουν καλύτερα την κατάσταση γραμματισμού τους και να αλλάξουν ή να εφαρμόσουν
πολιτικές για να αντιμετωπίσουν τις περιοχές που χρήζουν φροντίδας.
Εθνικές/περιφερειακές κυβερνήσεις, τοπικές αρχές, εταιρείες, ενώσεις
Αυτοί οι μέτοχοι είναι πιο κοντά στα άτομα-στόχο που αξιολογούνται απ’ ό,τι η πρώτη ομάδα. Ο
κύριος στόχος των τεστ αξιολόγησής τους ή των ερευνών είναι η ταυτοποίηση ατόμων που είναι
πολύ μακριά από την επάρκεια (για παράδειγμα στον γραμματισμό), που προσδοκάται ή
απαιτείται σε μια συγκεκριμένη κοινωνία. Τα περισσότερα μέλη αυτής της ομάδας έχουν την
ευθύνη για την εφαρμογή των επίσημων βιογραφικών. Διενεργούν διαχρονικές έρευνες για την
αξιολόγηση αυτών των βιογραφικών. Οι έρευνες σε αυτό το επίπεδο παρέχουν περισσότερες
πληροφορίες για το επίπεδο επάρκειας των ατόμων απ’ ό,τι οι διεθνείς έρευνες.
Πανεπιστήμια, ερευνητές, επαγγελματική κατάρτιση, διδακτικές οργανώσεις
Τα μέλη αυτής της ομάδας διενεργούν έρευνες σε μικρούς πληθυσμούς σε μια συγκεκριμένη
περιοχή. Οι έρευνές τους συνήθως έχουν πολύ ακριβείς παρατηρήσεις και με βάση αυτές τις
παρατηρήσεις, οι ερευνητές χτίζουν τις υποθέσεις τους. Τα δεδομένα που μαζεύονται από τις
αξιολογήσεις γραμματισμού από αυτήν την ομάδα χρησιμοποιούνται από managers
προγραμμάτων και συντονιστές για να αποφασίσουν σχετικά με τον τύπο κατάρτισης των
courses κατάρτισης που πρόκειται να προσφέρουν.
Δάσκαλοι, εκπαιδευτές, επαγγελματίες, εκπαιδευόμενοι, μαθητές
Οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν την αξιολόγηση για να αξιολογήσουν το επίπεδο των μαθητών στον
γραμματισμό και για να σχεδιάσουν τη δική τους παιδαγωγική μεθοδολογία. Αυτά τα εργαλεία
αξιολόγησης χρησιμοποιούνται συνήθως σε εκπαιδευτικές διαδικασίες αξιολόγησης. Κάποια από
τα άτομα που τα χρησιμοποιούν συγκρίνουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους με εθνικές
και διεθνείς έρευνες.
Για το πρόγρμμα Modeval 2 η τελευταία ομάδα επιλέχθηκε ως υποκείμενο.

2.4. Ερωτήσεις-κλειδιά για την δηµιουργία τεστ αξιολόγησης
Παρόλο που οι σχεδιαστές αξιολόγησης προσαρμόζουν τα εργαλεία τους στις ανάγκες των
ατόμων από τα οποία παίρνουν συνέντευξη και λαμβάνουν υπόψη τους τα συμφραζόμενα, οι
ερωτήσεις-κλειδιά που πρέπει να διατυπωθούν όταν στήνεται ένα τεστ αξιολόγησης είναι κοινές
για όλα τα τεστ, δηλαδή
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τι θέλουμε να αξιολογήσουμε;
Ποια τεχνική μεθοδολογία είναι η καταλληλότερη για τους σκοπούς που έχουμε θέσει;
Ποιοι είναι οι στόχοι και οι εφαρμογές του τεστ;
Ποια είναι η θεωρητική βάση του τεστ;
Ποια είναι η λογική πίσω από το τεστ;
Είναι δικαιολογημένη η συνάφεια του περιεχομένου του τεστ για την κατασκευή που
πρόκειται να μετρηθεί;
Τι συμβαίνει σχετικά με την αξιοπιστία του τεστ;
Είναι τα υλικά του τεστ υψηλής ποιότητας;
Είναι το εγχειρίδιο του τεστ συναφές και χρήσιμο;

Είναι απαραίτητο τα τεστ να ερμηνεύονται με τον ίδιο τρόπο από διαφορετικά άτομα.

2.5. Άλλα ζητήµατα που σχετίζονται µε την αξιολόγηση
Αμεροληψία (Fairness)
Τα τεστ αξιολόγησης πρέπει να προσφέρουν στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να
επιδεικνύουν τις δεξιότητες γραμματισμού τους, όχι να τους αποθαρρύνουν από την
παρακολούθηση προγραμμάτων γραμματισμού.
Κίνητρα και εγγραφή (Motivation and enrolment)
Τα κίνητρα είναι στενά συνδεδεμένα με τα αποτελέσματα των τεστ αξιολόγησης. Οι ενήλικες που
αντιμετωπίζουν προβλήματα γραμματισμού θα βάλουν συνήθως τα δυνατά τους για να
περάσουν τα τεστ, κρύβοντας τις δυσκολίες τους. Γι’αυτό, τα τεστ αξιολόγησης πρέπει να είναι
διαφορετικά από σχολικά τεστ και να μοιάζουν με πραγματικά καθημερινά καθήκοντα.
Προφορική διαχείριση των τεστ (Oral administration of tests)
Καθώς οι ενήλικες χαμηλής ικανότητας δεν είναι ικανοί να διαβάζουν και να κατανοούν γραπτά
κείμενα, οπουδήποτε είναι δυνατό, τα τεστ πρέπει να τα διαχειρίζεται κανείς προφορικά και
πρέπει να επιτρέπεται στους συμμετέχοντες να δίνουν προφορικές απαντήσεις αντί για γραπτές.
Η γλώσσα του τεστ πρέπει να δοκιμάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι αντιληπτή.

2.6. Ζητήµατα σύγκρισης
Η αξιολόγηση πληρεί τον στόχο της απόφασης σχετικά με το αν το επίπεδο του μαθητή είναι στο
πρότυπο επίπεδο (standard). Στην τάξη, δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη για σύγκριση.
Παρ’όλ’αυτά, οι δάσκαλοι μπορεί να θελήσουν να συγκρίνουν το επίπεδο των μαθητών
τους με εξωτερικές αναφορές/ πρότυπα ή με έναν ευρύτερο πληθυσμό αν τα τεστ που
χρησιμοποιούνται στην τάξη είναι παρόμοια με τα τεστ που χρησιμοποιούνται σε
μεγαλύτερη κλίμακα αξιολόγησης.

2.7. Ένα Ευρωπαϊκό/διεθνές πλαίσιο για έρευνες αξιολόγησης
Στο πρόγραμμα Modeval 1, οι εταίροι συμφώνησαν ότι η δημιουργία ενός Ευρωπαικού/διεθνούς
πλαισίου για τον σχεδιασμό τεστ, θα παρείχε την δυνατότητα συνδυασμού των πλεονεκτημάτων
των εθνικών και διεθνών ερευνών και θα αύξανε την χρησιμότητα της κάθε έρευνας.
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Ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να δίνει εγγυήσεις ότι:
 Όλες οι αξιολογήσεις θα εμπεριέχουν τεστ συνιστωσών (component tests), ολιστικά τεστ
και πληροφορίες για τις ικανότητες της καθημερινής ζωής (μέσω ενός ερωτηματολογίου ή
μέσω άμεσης παρατήρησης).
 Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να επιτρέπει και να παρακινεί τα άτομα που δίνουν
την συνέντευξη να δείξουν το μέγιστο των δεξιοτήτων και/ή ικανοτήτων που έχουν.
 Η κατάσταση του τεστ πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πλαίσιο της
πραγματικής ζωής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ένα εργαλείο για την αξιολόγηση των βασικών
ικανοτήτων γραμματισμού
Παρουσιάζουμε εδώ, για αυτό το εργαλείο, που δημιουργήθηκε υπό της ευθύνη του PsyEF,12
τους στόχους και τις επιλογές της κατασκευής που αποφασίστηκε, μετά την πρώτη φάση
δοκιμασίας από τους εταίρους του προγράμματος Modeval (Modeval 1 και 2).

Το εργαλείο προσαρμόστηκε από τους Ευρωπαίους εταίρους του Modeval (Modeval 1 και 2)
ανάλογα με τα στοιχεία ορθογραφίας και αλφαβήτου της κάθε γλώσσας και σύμφωνα με τον
γραπτό πολιτισμό της κάθε χώρας.

3.1. Σε τι είδους κοινό απευθύνεται αυτό το εργαλείο;
Για το προφορικό μέρος, το επίπεδο που επιλέχθηκε (ως το κατώτατο επίπεδο κατανόησης και
προφορικής έκφρασης) είναι το επίπεδο B2 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών. Το επίπεδο B2
αφορά σε άτομα που κατανοούν και γίνονται κατανοητά στις περισσότερες πράξεις της
καθημερινής ζωής.
Για το γραπτό μέρος, το επίπεδο που επιλέχθηκε (ως το κατώτατο επίπεδο κατανόησης και
γραπτής έκφρασης) είναι το επίπεδο Α (A1 και A2) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών. Το άτομο
κατανοεί τα οικεία ονόματα, τις λέξεις και πολύ απλές προτάσεις, για παράδειγμα σημειώματα
και αφίσες ή καταλόγους, ή είναι ικανό να διαβάσει σύντομα απλά κείμενα, μπορεί να βρει
συγκεκριμένες, προβλέψιμες πληροφορίες στο απλό καθημερινό υλικό όπως οι αγγελίες, τα
φυλλάδια, τα μενού και τα χρονοδιαγράμματα και να κατανοήσει σύντομα απλά προσωπικά
γράμματα. Μπορεί να γράψει μία σύντομη απλά κάρτα, για παράδειγμα για τις διακοπές
του/της, να εισαγάγει προσωπικές λεπτομέρειες σε ένα ερωτηματολόγιο, για παράδειγμα
δίνοντας το όνομα, την εθνικότητα και την διεύθυνσή του/της στην φόρμα εγγραφής σε ένα
ξενοδοχείο. Το ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να γράψει σημειώματα και μηνύματα αν είναι
απλά, ένα πολύ απλό προσωπικό γράμμα, για παράδειγμα, ένα ευχαριστήριο γράμμα.

Γιατί αυτή η επιλογή “επιπέδου” με αναφορά στο Ευρωπαϊκό Πλαισίο Γλωσσών; Το επίπεδο
Β2 στο προφορικό μέρος αντιστοιχεί αρκετά καλά με το επίπεδο που έχουν κατακτήσει τα
άτομα που έχουν λάβει τουλάχιστον πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ή 5 χρόνια σχολείου). Σε αυτήν
την περίπτωση τα άτομα που έχουν πρόβλημα με την γραπτή γλώσσα αποκαλούνται
λειτουργικά illiterate (σε αντίθεση με τους αναλφάβητους –illiterate- ανθρώπους που έχουν
πάει σχολείο για λιγότερο από χρόνια). Μία περιγραφή των επιπέδων (στα Γαλλικά και στα
Αγγλικά) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο:
12

PsyEF : équipe de recherche (directeur : J.-M. Besse) du Laboratoire “Santé, Individu, Société” (E.A.
n°4129) Site Université Lumière Lyon2.
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http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Pass_2spr.pdf

3.2. Τι αξιολογείται από το εργαλείο Modeval 2
Οι δεξιότητες στην ανάγνωση και στην γραφή που επιλέξαμε να αξιολογήσουμε μπορούν να
συνοψιστούν στο παρακάτω διάγραμμα:
Πίνακας των δεξιοτήτων προς αξιολόγηση στην
ανάγνωση και την γραφή

Κατανόηση της προφορικής λέξης
I- Κατανόηση
Κατανόηση της γραπτής λέξης

Σχηµατισµός (λέξεις + ψευδο-λέξεις)
Γραπτή παραγωγή
Προσφώνηση (λέξεις + ορθογραφία)
II- Επεξεργασία της γραπτής λέξης
Αναγνώριση (λέξεις + ψευδο-λέξεις)

Ανάγνωση
Κατανόηση (λέξεις + απλά κείµενα)

Παρ’ όλ’ αυτά, η ανάγνωση επηρεάζεται άμεσα από την προηγούμενη κατανόηση της
προφορικής γλώσσας.

Από αυτό προκύπτει και η σημασία της αξιολόγησης και της κατανόησης του λόγου μέσω
γενικών ενδεικτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργαλείο ενδείκνυται περισσότερο για
εκπαιδευτές, διασκάλους, παρά για ειδικούς στην αξιολόγηση.
20

Επίσης επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε αυτές τις αξιολογήσεις σαν μέρος μιας ευρύτερης
συνέντυξης αξιολόγησης με την επιθυμία να ξεκινήσουμε μία συζήτηση που να επιτρέπει να
δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης προς τον εκπαιδευόμενο. Έτσι μπορεί να κινητοποιηθεί ο
εκπαιδευόμενος. Από την άλλη πλευρά, τα εργαλεία υποστήριξης της αξιολόγησης έχουν
επιλεχθεί προσπαθώντας να δοθεί προτεραιότητα στα κείμενα που μοιάζουν με την καθημερινή
χρήση και να αποφευχθούν συνδηλώσεις πολύ “ακαδημαϊκές”, καθώς μία σημαντική μερίδα του
κοινού που μπορεί να αξιολογηθεί έχει αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολές στο σχολείο (πβ. για
αυτά τα σημεία Besse, J.-M., Luis, M.-H., Bouchut, AL., Martinez, F. (2010). The measurement of
skills in literacy with persons in difficulty. Economics and Statistics, No. 424-425, 39-48.).

Γενικό σχήμα του testing
1.

Αρχική συνέντευξη
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

-

2. Κατανόηση
3. Έκφραση
ΓΡΑΠΤΟ ΜΕΡΟΣ

4. Γραπτή παραγωγή
o
4.1. Παραγωγή ενός κειμένου
o
4.2. Παραγωγή λέξεων και ψευδολέξεων
o
4.3. Μεταγνωστική συνέντευξη σχετικά με την γραπτή παραγωγή
o
4.4. Συνέντευξη σχετικά με τις πρακτικές γραφής και το κοινωνικό
πλαίσιο
5. Ανάγνωση και κατανόηση του γραπτού
o
5.1. ανάγνωση λέξεων και ψευδολέξεων σε κοινωνικά κείμενα
o
5.2. κατανόηση ενός κειμένου
o
5.3. Συνέντευξη σχετικά με τις πρακτικές ανάγνωσης και το
κοινωνικό πλαίσιο
6. Τελική συνέντευξη
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3.3. Επιλογή των τεστ
3.3.1 Προφορική κατανόηση (κατανόηση με την ακρόαση)
Η επιλογή του “προφορικού κειμένου”:

Επιλέξαμε ένα "κείμενο" που εισάγει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα από έναν παρουσιαστή όπως
παρουσιάζονται τα ρεπορτάζ στην τηλεόραση.
Επινοήσαμε ένα σχόλιο που να αναφέρεται σε μία φανταστική περιοχή και γεγονός.
Το κείμενο περιέχει συχνές λέξεις, αρκετά συχνές και σπάνιες. Η δομήτων προτάσεων είναι
σχετικά απλή εξαιτίας του είδους του κειμένου, παρ’ όλ’ αυτά, ο ακροατής πρέπει να
παράγει συμπερασμούς για να καταλάβει τα πάντα.

Σημειώσεις για τους χρήστες
o

στα τεστ για την ακρόαση, οι ερωτήσεις πρέπει να γίνονται ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ.

o
είναι για την εξακρίβωση της κατανόησης της γλώσσας και όχι της μνήμης ή της
κοινωνικής προσαρμογής (παρόλο που το τελευταίο είναι μέρος της κατανόησης γενικότερα).
Έτσι,
Σχετικά με την πολύ (υπερβολικά) μακροσκελή απάντηση και ζητήματα (υπερβολικά)
λεπτομερή μία λανθασμένη απάντηση μπορεί να προέρχεται από παρανόηση της
γλώσσας ή από κακή μνήμη χωρίς την ικανότητα του αξιολογητή να διαχωρίσει μεταξύ
των δύο και η ερμηνεία μπορεί να είναι ελαττωματική.
Σχετικά με έναν λόγο πολύ σημαδεμένο κοινωνικά η λανθασμένη απάντηση μπορεί να
προέρχεται από παρανόηση της γλώσσας ή από έλλειψη κοινωνικής προσαρμογής.
Για την αποφυγή αυτών των κινδύνων, τα σχόλια και οι ερωτήσεις πρέπει να ακούγονται
δύο φορές, και τα ζητήματα πρέπει να είναι γενικού ενδιαφέροντος και να μην
προάγουν ένα μικρό μέρος των ατόμων που απαντούν.

Η επιλογή του “προφορικού κειμένου”: το κείμενο είναι μονόλογος ή διάλογος. Έχει
δημιουργηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του πειράματος. Πρέπει να παρακολουθεί κανείς τα
άτομα στην
o
ικανότητα να απαντούν σε σαφείς ερωτήσεις, δηλαδή, σε ερωτήσεις, που η απάντησή
τους βρίσκεται ρητά μέσα στη δήλωση.
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o
ικανότητα να απαντούν σε έμμεσες ερωτήσεις, δηλαδή, σε ερωτήσεις, που η απάντησή
τους απαιτεί από τον ακροατή να παράγει έναν συμπερασμό.
o
ικανότητα να απαντούν σε λεξικές ερωτήσεις, δηλαδή, σε ερωτήσεις που επιβεβαιώνουν
την γνώση λέξεων και φράσεων.

Παραδείγματα: Ένα δελτίο ειδήσεων στο ραδιόφωνο λέει:

«Σήμερα στις 7π.μ. ένας νεαρός άντρας βούτηξε στο παγωμένο νερό του ποταμού Rhone και
έβγαλε στην όχθη έναν εργάτη που είχε γλιστρήσει κατά λάθος. Αν και ο νεαρός είναι αβλαβής,
το θύμα δυστυχώς πέθανε.»
Σαφής ερώτηση:
1 Πότε συνέβη;
Έμμεση ερώτηση:
2 Πώς πέθανε το θύμα;  Δολοφονήθηκε;  Κάηκε;  Πνίγηκε;
Λεξική ερώτηση:
3

Τι σημαίνει δυστυχώς;

Για να είμαστε σίγουροι ότι τα άτομα δεν απαντάνε τυχαία είναι απαραίτητο να τον/την ρωτάμε
να δικαιολογούν τις απαντήσεις τους, όπως “εντάξει, πώς βρήκες την απάντηση;”

Οδηγίες: Οι ερωτήσεις γίνονται προφορικά και επαναλαμβάνονται (με τον ίδιο τρόπο) αν είναι
απαραίτητο
Αριθμός στοιχείων: Ο αριθμός των στοιχείων ανά τεστ θα είναι ως εξής: 10 ερωτήσεις φαίνονται
να είναι αρκετές (4 σαφείς, 4 έμμεσες και 2 λεξικές ερωτήσεις).

3.3.2 Προφορική έκφραση (ομιλία)
Για να ελέγξουμε αν τα άτομα είναι ικανά να εκφραστούν σωστά γλωσσικά και να φτιάξουν
απλές, αλλά σωστές προτάσεις.
Οι στόχοι αυτού του τεστ είναι:
a. Η αξιολόγηση της ακρίβειας στο λεξιλόγιο: 20 λέξεις πρέπει να οριστούν από το
άτομο που κάνει την συνέντευξη και οι ερωτήσεις πρέπει να οδηγούν στην χρήση 10
από αυτές τις λέξεις.
b. Η αξιολόγηση του επιπέδου σύνταξης: συντακτικά σωστές/λάθος προτάσεις / (χωρίς
να λαμβάνει κανείς υπόψη την σύνταξη της προφορικής γλώσσας).
c. Η αξιολόγηση της προφοράς, πολλά φωνήµατα µαζί προφερόµενα µε λανθασµένο
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τρόπο µπορεί να διαταράξουν την προφορική ή την γραπτή επικοινωνία.
Παρακαλούµε να ορίσετε τον αριθµό σύµφωνα µε τους περιορισµούς της κάθε
γλώσσας.
Το μέσο υποστήριξης εναπόκειται στην κρίση του χρήστη: μπορεί να είναι ένα βίντεο, μία
εικόνα, μία φωτογραφία. Εμείς διαλέξαμε, για την Γαλλική εκδοχή, το θέμα των διακοπών με
φωτογραφίες από την παραλία για να προκύψουν δηλώσεις που να περιέχουν λέξεις συχνές και
αρκετά συχνές. Η πρώτη φωτογραφία δείχνει μία παραλία με άμμο το καλοκαίρι, την θάλασσα,
ανθρώπους με μαγιώ που κάνουν ηλιοθεραπεία ή καλύπτονται κάτω από ομπρέλλες,
κολυμπούν, περπατούν. Η δεύτερη είναι μία σχετικά έρημη παραλία, ένα μόνο άτομο με
πανωφόρι περπατάει εκεί, καταλαβαίνουμε ότι είναι χειμώνας και κάνει κρύο.

Επιλογή των λέξεων
Αναμένουμε ότι αυτοί που θα απαντήσουν θα δηλώσουν τουλάχιστον 10 λέξεις από τον
κατάλογο των 20 παρακάτω.
Κατάλογος των λέξεων για να ειπωθούν
Κάνω ηλιοθεραπεία

Θάλασσα ή ωκεανός

Ζέστη

Κόσμος

Έρημος

Ομπρέλλα

Νερό

Κανείς

Καλοκαίρι

Παραλία

Κρύο

Άμμος

Άτομα

Εποχή

Χειμώνας

Κολύμπι, Κολυμπώ

Μαγιώ ή μόνο μαγιώ

Περπατώ

Παλτό ή πουλόβερ ή ζεστά ρούχα…

Μόνος/η
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Οι οδηγίες δίνονται προφορικά.

3.3.3 Γραπτή παραγωγή (γραφή)
Χρησιμοποιούνται δύο τεστ για την εξακρίβωση των συγγραφικών δεξιοτήτων των ατόμων που
απαντούν. Τα γεγονότα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θυμίζουν την ακαδημαϊκή άσκηση
της υπαγόρευσης και πρέπει να ενταγμένα στο πλαίσιο. Παρατηρούμε τους τρόπους
μεταχείρισης που χρησιμοποιοεί το άτομο, σύμφωνα με τις κατηγορίες της γνωσιακής
ψυχογλωσσολογίας. Η ανάλυση εστιάζει στην επιτέλεση (ικανότητα για ορθογραφία), αλλά
επίσης και στις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται και στη φύση των λαθών.
Τα άτομα πρέπει να γράψουν ένα μήνυμα και έναν κατάλογο λέξεων.

Η παραγωγή του γραπτού κειμένου μπορεί να δείξει πώς ο ομιλητής/ γράφων οργανώνει και
μεταγράφει τις ιδέες του/της σύμφωνα με:
-

-

Το πλαίσιο/τα συμφραζόμενα (αποστολή μηνύματος σε ένα φίλο [αν το άτομο που
δίνει την συνέντευξη είναι άντρας, μήνυμα σε άντρα, αν είναι γυναίκα, μήνυμα σε
γυναίκα]
Τους στόχους (το να αφήσει οδηγίες μπροστά σε επικείμενη μεγάλη απουσία)
Τις ικανότητές του/της στο γράψιμο

Γίνεται υπαγόρευση για την παραγωγή των γραπτών λέξεων. Δεν εισάγεται σαν μία
ακαδημαϊκή άσκηση, αλλά σαν ένας κατάλογος προς γράψιμο σε ένα εύλογο πλαίσιο για έναν
ενήλικα: ένας κατάλογος αντικειμένων που δεν πρέπει να ξεχάσει στις διακοπές του/της. Για
την μελέτη των ικανοτήτων κάτω από συγκρίσιμες συνθήκες και για την απόκτηση ακριβών
μετρήσεων, τα στοιχεία που θα παραχθούν κατασκευάζονται (4 ψευδο-λέξεις), ή επιλέγονται
σύμφωνα με την συχνότητά τους13 (4 συχνές λέξεις vs 4 σπάνιες λέξεις).

Οι στόχοι είναι :

o

Αξιολόγηση της γραφής ενός μικρού κειμένου

o

Αξιολόγηση της γραφής μεμονωμένων λέξεων και ψευδο-λέξεων

13

Base lexique 3 : http://www.lexique.org/

Το πλαίσιο αυτών των δύο τεστ αφήνεται στην κρίση των ατόμων που κάνουν το τεστ.
Οι οδηγίες εκφράζονται με προφορικό τρόπο και επαναλαμβάνονται αρκετές φορές αν το
άτομο το ζητήσει. Το άτομο που απαντάει πρέπει να καταλάβει σαφώς ότι έχει όλον τον
απαραίτητο χρόνο για να γράψει. Η ώρα που χρειάστηκε καταγράφεται στο χαρτί του τεστ,
αλλά δεν αξιολογείται. Δεν είναι ένα τεστ ταχύτητας, αλλά καθώς η ταχύτητα είναι
αντικειμενικό δεδομένο είναι ενδιαφέρον να σημειώνεται.

Ο αριθμός των στοιχείων συστήνεται να είναι ως εξής:

a.
Για το κείμενο: 3 επίπεδα: μικρο-δομικό επίπεδο, μακρο-δομικό επίπεδο, ορθογραφικό
επίπεδο (η απόδοση στην ορθογραφία ενός ατόμου διαφέρει ανάλογο με το αν έχει πάρει το
ίδιο την πρωτοβουλία για το κείμενο του μηνύματος ή όχι, όπως στην υπαγόρευση)
b.
Για τις λέξεις: 12 λέξεις (4 ψευδο-λέξεις, 4 συχνές και κανονικές λέξεις, 4 σπάνιες και μη
κανονικές λέξεις).

Λέξεις και ψευδο-λέξεις που επιλέχθηκαν

Ψευδολέξεις
3 Φωνήματα
4 Φωνήματα
5 Φωνήματα
7 Φωνήματα

Συχνές λέξεις

Σπάνιες λέξεις

Μεταγνωστικός αναστοχασμός
Μετά από δύο γραπτές παραγωγές όπως η ανάγνωση κειμένων, ο αξιολογητής ολοκληρώνει
την διαδικασία με μία μεταγνωστική συνέντευξη για την εξακρίβωση του τρόπου με τον οποίο
τα άτομα περιγράφουν και αναλύουν τις δεξιότητες γραφής (ορθογραφία και γραφή).

Κοινωνικές πρακτικές στην γραφή
Είναι επίσης σημαντικό να ελέγξει κανείς το πλαίσιο, μέσα στο οποίο το άτομο χρησιμοποιεί
την γραφή και για ποιους σκοπούς.

3.3.4 Ανάγνωση
Η αξιολόγηση της ανάγνωσης διαιρείται επίσης σε δύο τεστ
o

Αναγνώριση των λέξεων και των ψευδολέξεων στα κοινωνικά κείμενα

o
Ανάγνωση και κατανόηση ενός σύντομου κειμένου: το κείμενο προς ανάγνωση είναι
ένα άρθρο από εφημερίδα που περιγράφει ένα νέο.

Τα τεστ δεν πρέπει με κανένα τρόπο να θυμίζουν την σχολαστική ανάγνωση λέξεων και
κειμένων και πρέπει να ενταγμένα στα συμφραζόμενα.
Στόχοι είναι:
•

Η αξιολόγηση της κατανόησης ενός γραπτού κειμένου.

•
Η αξιολόγηση της ανάγνωσης-αποκωδικοποίησης και ο έλεγχος της κατασκευής της
μορφής- η σχέση ορθογραφίας με την λεξική πράξη.

Υποστήριξη: Για την κατανόηση της ανάγνωσης, εξαρτάται από το άτομο που κάνει το τεστ με
τους παρακάτω περιορισμούς:
•
Το κείμενο δεν πρέπει να συνοδεύεται από εικόνες που μπορεί να υπονοούν την
απάντηση.
•

Κανένα στοιχείο του κειμένου δεν πρέπει να θυμίζει σχολική άσκηση.

•
Το κείμενο πρέπει να προκαλεί ερωτήσεις παρόμοιες με το τεστ προφορικής
κατανόησης (σαφείς, έμμεσες και λεξικές)

Οι οδηγίες (ερωτήσεις) δίνονται προφορικά
Στοιχεία: τα στοιχεία της ανάγνωσης επιλέγονται με βάση το ίδιο μοντέλο με αυτό του
ακουστικού μέρους. Οι απαντήσεις ακολουθούνται από μία δεύτερη ερώτηση ‘Ναι, πώς τα

κατάφερες να το γνωρίζεις;”
Μεταγνωστικός αναστοχασμός:
Μετά το τεστ ανάγνωσης, ο αξιοληγητής ολοκληρώνει την διαδικασία με μία μεταγνωστική
συνέντευξη για την εξακρίβωση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα περιγράφουν και αναλύουν
τις δεξιότητες ανάγνωσης.
Κοινωνικές πρακτικές στην ανάγνωση
Είναι επίσης σημαντικό να ελέγξει κανείς το πλαίσιο, μέσα στο οποίο το άτομο χρησιμοποιεί
την γραφή και για ποιους σκοπούς.

Σημείωση: Το άτομο που αξιολογείται δεν πρέπει να διαβάσει τις οδηγίες ή να γράψει τις
απαντήσεις. Ο αξιολογητής κρατάει σημειώσεις ή τσεκάρει τις απαντήσις του ατόμου και όλες
οι ερωτήσεις γίνονται προφορικά από τον αξιολογητή.

3.3.5 Συνεντεύξεις
Η αρχική συνέντευξη έχει σκοπό να δώσει στο άτομο αυτοπεποίθηση. Εκμεταλλευόμαστε
αυτήν την συνέντευξη για να υπάρξει μία πρώτη προσέγγιση για την σχέση του ατόμου με τον
γραπτό λόγο, την εξοικείωσή του/της με τα γραπτά που βρίσκονται γύρω από την εργασιακή
και κοινωνική του/της ζωή. Αυτή είναι η στιγμή για την κατανόηση του εκπαιδευτικού και
επαγγελματικού υπόβαθρου του ατόμου προσεγγίζοντας σιγά-σιγά την σχέση που έχει με την
γραφή. Το φέρνει στην θέση να μιλήσει για τον εαυτό του/της, την ιστορία του/της και τις
εμπειρίες του/της, και για το τι του/της δίνει νόημα. Επιτρέπει στον αξιολογητή να ορίσει τους
λόγους, για τους οποίους θα μπορούσε να λάβει μέρος σε ένα πρόγραμμα (course)- για την
ενίσχυση, ένταξη, κατάρτιση, επαγγελματικά προσόντα.
Η συνέντευξη επίσης βοηθάει να σχηματιστεί ένα πλαίσιο σχέσης για καταστάσεις
αξιολόγησης: η δουλειά ξεκινάει με την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης πριν την είσοδο σε μία
φάση παρατήρησης των δεξιοτήτων.
Ο αξιολογητής ενθαρρύνει το άτομο να εκφράσει τον εαυτό του/της, να μιλήσει, να δείξει τις
εμπειρίες του/της. Προσοχή όμως: ο αξιολογητής πρέπει να είναι διακριτικός και να σέβεται
την σιωπή οποιυδήποτε ατόμου. Πρέπει επίσης να είναι προσεκτικός/ή για να μην ενθαρρύνει
ή ζητάει μυστικά, τα οποία απαιτούν διαφορετικές δεξιότητες, καθώς επίσης και διαφορετικό
πλαίσιο. Τέλος, η συνέντευξη δεν πρέπει να κρατήσει υπερβολικά πολύ, ο στόχος είναι απλά η
έναρξη ενός διαλόγου και το να βοηθηθεί το άτομο στο να νιώσει άνετα.
Η τελική συνέντευξη έχει σκοπό να πραγματοποιήσει μία πρώτη θετική και δυναμική
αξιολόγηση των δεξιοτήτων του ατόμου, της επιθυμίας του/της να μάθει και του τρόπου, με
τον οποίο το άτομο προβάλλει τον εαυτό του/της στο μέλλον.

3.3.6 Άλλες πληροφορίες που πρέπει να μαζέψει κανείς
Είναι απαραίτητο να μαζέψει κανείς τις παρακάτω πληροφορίες: ηλικία, φύλο, τόπος
γέννησης, τόπος διαμονής, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα, χρόνος της
εκπαίδευσης, τωρινή απασχόληση. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αποκτηθούν είτε κατά την
διάρκεια της αρχικής συνέντευξης (αποφεύγοντας το ύφος ενός αστυνομικού σε μία ανάκριση)
είτε την ώρα εγγραφής του ατόμου στο κέντρο κατάρτισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Γραµµατισµός για την Συµµετοχή στην Κοινωνία
The definition of literacy has been gradually broadened. In earlier times it designated only the capacity to use the alphabet and the ability to read and write,
but today, literacy is linked all the more so with the effective participation of a person in society. We observe that aspects of literacy are sometimes linked
to social skills (as in the case of CEDEFOP) or that part of social skills is included in the definition of literacy as in the case of OECD, UNESCO and the
European Commission.

4.1. Κοινωνικές δεξιότητες και γραµµατισµός
4.1.1 Cedefop
Οι κοινωνικές δεξιότητες ως μία ‘νέα βασική δεξιότητα’, εισέβαλαν στην Ευρωπαική ατζέντα μετά το Συμβούλιο της Λισαβώνας (2000)14. Η αναβάθμιση
των ήδη υπάρχοντων βασικών δεξιοτήτων και η απόκτηση καινούριων- με τις κοινωνικές δεξιότητες ανάμεσά τους- αντιμετωπίζεται ως συνεσφορά στην
επίτευξη των 4 βασικών στόχων των Ευρωπαικών Πολιτικών ΔΒΜ. Παρ’όλ’αυτά, τα επικοινωνιακά κείμενα της Ευρωπαικής Ένωσης, δεν ορίζουν ρητώς τα
συμφραζόμενα των κοινωνικών δεξιοτήτων.
Οι πρώτες προσπάθειες ορισμού των κοινωνικών δεξιοτήτων προέκυψαν από την έρευνα για την απορρόφηση των πολιτικών ΔΒΜ και της χρήσης τους
που διενεργήθηκε από την CEDEFOP το 2000 – 2002). Η έρευνα δεν διαχωρίζει απλά μεταξύ βασικών και νέων βασικών δεξιοτήτων, αλλά χρησιμοποιεί
μία πιο αναλυτική διάκριση μεταξύ παραδοσιακών δεξιοτήτων (γραφή και ανάγνωση, αριθμητική), κοινωνικών δεξιοτήτων, διαπολιτισμικών δεξιότητων
και εργαλειακών δεξιότητών. Οι δεξιότητες που κατηγοριοποιούνται αρχικά ως κοινωνικές είναι οι εξής:
•

14

έκφραση-εξωτερίκευση

According to the text “The Attainment of a European Area for Life Long Learning (2001:21) “basic skills include the fundamental skills of reading,
writing and mathematics, along with the learning of learning, and the new skills that were presented in Lisbon –technological, informative skills, foreign
languages, entrepreneurial skills and social skills.

•
•
•
•
•
•
•

αξιολόγηση των συγκυριών- λύση προβλημάτων
πρωτοβουλία
οργανωτικές δεξιότητες
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
μαθαίνοντας να μαθαίνεις
ανάπτυξη καλών σχέσεων με άτομα διαφορετικής εθνικής ή πολιτιστικής προέλευσης
συνεργασία με άλλα άτομα

Οι δύο τελευταίες δεξιότητες (ανάπτυξη καλών σχέσεων με άτομα διαφορετικής εθνικής ή πολιτιστικής προέλευσης και συνεργασία με άλλα άτομα)
ενσωματώθηκαν αργότερα στις διαπολιτισμικές δεξιότητες με την χρήση ξένων γλωσσών, και ακολουθούνται από τις δεξιότητες επιστημονικών και
τεχνολογικών εργαλείων (Chisholm, Larson & Mossoux, 2004).
Οι κοινωνικές δεξιότητες όπως η έκφραση-εξωτερίκευση, η ανάπτυξη καλών σχέσεων με άτομα διαφορετικής εθνικής ή πολιτιστικής προέλευσης, η
συνεργασία με άλλα άτομα επίσης συνιστούν τον στόχο της επικοινωνίας στην μητρική και σε ξένη γλώσσα, προφορικά ή γραπτά. Συνιστούν δηλαδή την
κοινωνική διάσταση του γραμματισμού, που έγινε πιο σημαντική στην Ευρωπαική πολιτική, όταν η εστίαση μετατοπίστηκε από τις δεξιότητες στις
ικανότητες-κλειδιά, όπως συζητήσαμε ήδη στο δεύτερο Κεφάλαιο.
4.1.2. OECD – PIAAC και UNESCO
Στο Πρόγραμμα για την Διεθνή Αξιολόγηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) του OECD, ο γραμματισμός ορίζεται ως “το ενδιαφέρον, η στάση και η
ικανότητα των ατόμων να χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο κοινωνικο-πολιτιστικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων της ψηφιακής τεχνολογίας και
των εργαλείων επικοινωνίας, για να έχουν πρόσβαση, να διαχειρίζονται, να εντάσσουν και να αξιολογούν πληροφορίες, να κατασκευάζουν καινούρια
γνώση, και να επικοινωνούν με τους άλλους έτσι ώστε να συμμετέχουν με ικανοποιητικό τρόπο στην κοινωνία.” (OECD, PIAAC, 2005:25). Επίσης η UNESCO
διευρύνει το παραδοσιακό νόημα του γραμματισμού και το ορίζει ως “την ικανότητα να αναγνωρίζεις, καταλαβαίνεις, ερμηνεύεις, δημιουργείς,
επικοινωνείς και επεξεργάζεσαι, χρησιμοποιώντας έντυπα και γραπτά υλικά που σχετίζονται με διάφορα πλαίσια. Ο γραμματισμός αφορά σε ένα
continuum της μάθησης για να δώσει την δυνατότητα στα άτομα να επιτύχουν τους στόχους τους, να αναπτύξουν την γνώση τους και το δυναμικό τους και
να συμμετέχουν πλήρως στην κοινότητά τους και στην ευρύτερη κοινωνία.” (UNESCO 2003 στο UNESCO 2004:13) έτσι ώστε να περιλαμβάνει πολλές και
διαφορετικές διαστάσεις του γραμματισμού.

Ο γραμματισμός για μία πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνία σηματοδοτεί μία σειρά διαφορετικών δεξιοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες
οι άνθρωποι μπορούν να:






επικοινωνούν προφορικά και γραπτά σε μία ποικιλία επικοινωνιακών καταστάσεων
φροντίζουν και να ρυθμίζουν την επικοινωνία τους στις απαιτήσεις των καταστάσεων
διαφοροποιούν/αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη κειμένων
συλλέγουν και να αναπτύσσουν μία πληροφορία
διαμορφώνουν και να εκφράζουν επιχειρήματα, προφορικά ή γραπτά, με τρόπο πειστικό και να κατάλληλα προσαρμοσμένο στο επικοινωνιακό
πλαίσιο
 σχεδιάζουν κριτικό και επoικοδομητικό διάλογο
 χρησιμοποιούν το γλωσσικό σύστημα με τρόπο θετικό και κοινωνικά υπεύθυνο (βλέπε επίσης Κεφ. 2 ΕC, 2007: 6).
Επίσης, η ικανότητα γραμματισμού, επικοινωνίας (προφορικά ή γραπτά) μέσω της γλώσσας, σχετίζεται με μία σειρά ευρύτερων κοινωνιο-γνωστικών
δεξιοτήτων όπως οι ακόλουθες, σύμφωνα με τον Α. Schleicher (2008: 634):
 Αποκτώντας πρόσβαση: γνωρίζοντας για και γνωρίζοντας πώς να συλλέξεις και/’η να ανακαλέσεις πληροφορίες.
 Κάνοντας διαχείριση: Οργανώνοντας πληροφορίες σε ήδη υπάρχοντα σχήματα ταξινόμησης.
 Ενσωματώνοντας: Ερμηνεύοντας, κάνοντας σύνοψη, συγκρίνοντας και αντιπαραβάλλοντας πληροφορίες χρησιμοποιώντας παρόμοιες ή
διαφορετικές μορφές αναπαράστασης.
 Αξιολογώντας: Κάνοντας αναστοχασμό για να κάνεις κρίσεις σχετικά με την ποιότητα, την συνάφεια, την χρησιμότητα, ή την
αποτελεσματικότητα των πληροφοριών.
 Κατασκευάζοντας: Γεννώντας νέες πληροφορίες και γνώση μέσω της προσαρμογής, της εφαρμογής, του σχεδιασμού, της ανακάλυψης, της
αναπαράστασης ή της επικύρωσης των πληροφοριών.
 Επικοινωνώντας: Παρέχοντας πληροφορίες και γνώση σε διάφορα άτομα και/’η ομάδες.

4.1.3 Επισηµάνσεις σχετικά µε τον Γραµµατισµό
Ο γραμματισμός στην εποχή μας δεν πρέπει να θεωρείται ως ένας αριθμός κανόκων και συμβάσεων σχετικά με την ορθογραφία και την ανάγνωση, ή ως
ένας κατάλογος σωστών έτοιμων (ready-made) προτάσεων. Οι νέες κοινωνικές συνθήκες αφορούν λιγότερο την μετάδοση προσδιορισμένης γνώσης και
περισσότερο την διαμόρφωση ενός τύπου ανθρώπου ανοιχτού στις αλλαγές, στην διαφορετικότητα, και σε νέους τρόπους επίλυσης προβλημάτων. Η νέα
προσέγγιση του γραμματισμού αφορά την συμπλήρωση παλιών βασικών ικανοτήτων με ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας σε ποικιλόμορφες
συνθήκες.
Στις περιοχές της μάθησης και της διάδρασης στην μοντέρνα κοινωνία, απαιτούνται νέες δεξιότητες για να βοηθήσουν τους πολίτες να χειριστούν
καινούριες ανάγκες και πρακτικές. Οι πολίτες πρέπει να αποκτήσουν όχι μόνο δεξιότητες, αλλά αυτό που αποκαλούμε σύνολα ικανοτήτων (competence
sets), τα οποία τους παρέχουν την δυνατότητα να είναι ευέλικτοι, να προσαρμόζονται σε ποικιλόμορφες συνθήκες και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά
τις αλλαγές, την διαφορετικότητα και την περιπλοκότητα.
Ο γραμματισμός, ειδικά, δεν στοχεύει στην απόκτηση τεχνικών ανάγνωσης και γραφής. Το περιεχόμενό του διευρύνεται έτσι ώστε να καλύπτει τις
δεξιότητες που απαιτούνται στα σύγχρονα κοινωνικο-πολιτικά πλαίσια των δράσεων των πολιτών. Σε αυτά τα πλαίσια τα κείμενα δεν παράγονται μόνο σε
γραπτή μορφή, αλλά συμπεριλαμβάνουν πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας όσον αφορά το κείμενο, την εικόνα, τον ήχο κτλ.

4.2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MODEVAL 2
4.2.1. ΤΟ MODEVAL 2 ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Στο MODEVAL 2, εργαλεία που δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της φάσης του MODEVAL 1 συνδέονται με τα παραπάνω θέματα. Ο πίνακας (Ι) παρουσιάζει
μία γενική περιγραφή του εργαλείου (μία πιο λεπτομερής παρουσίαση μπορεί να βρει κανείς στο Κεφ. 3 αυτού του Εγχειριδίου), καθώς και τις κύριες
κατηγοριοποιήσεις των υπερεθνικών οργανισμών που συνδέονται με γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ειδικά για
την τελευταία στήλη του Πίνακα (Ι) ο εκπαιδευτής πρέπει να μελετήσει για κάθε κατηγορία ικανότητας που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο τις
αντίστοιχες σελίδες στο Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι Επικοινωνιακές Ικανότητες Γλώσσας σχετίζονται με τις πολιτικές δύο άλλων υπερεθνικών οργανώσεων και
ιδρυμάτων, της OECD και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συμβαίνει γιατί στο Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, αυτή η ικανότητα
αναπαριστά ένα κομβικό σημείο του spectrum μεταξύ των Γενικών Ικανοτήτων και των Επικοινωνιακών ικανοτήτων Γλώσσας. Εδώ η έμφαση που δίνεται

στον γραμματισμό στην πιο ευρεία του έννοια συνεισφέρει στην τελική κατηγοριοποίηση που προτάθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι Γενικές
Ικανότητες χωρίζονται σε Ικανότητες που σχετίζονται με Θετική Γνώση (Declarative Knowledge (savoir), τις Δεξιότητες και την τεχνογνωσία (savoir - faire), την
Ικανότητα Μάθησης (savoir-apprendre) και αλληλοσυνδέονται και με τις Ικανότητες-Κλειδιά της Ευρωπαικής Ένωσης και με τις τρεις ευρείες κατηγορίες
ικανοτήτων της OECD-DeSeCo.
Οι Επικοινωνιακές Ικανότητες Γλώσσας, όπως σημειώνεται στο επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρονται στις “επικοινωνιακές
διαθέσεις, οι χρήστες/μαθητές χρησιμοποιούν τις Γενικές Ικανότητες, στις οποίες αναφερθήκαμε λεπτομερώς προηγουμένως μαζί με μια πιο ειδική
γλώσσα- σχετιζόμενη με την επικοινωνιακή ικανότητα. Επικοινωνιακή ικανότητα με την πιο στενή έννοια έχει τα ακόλουθα συστατικά: γλωσσικές
ικανότητες, κοινωνιογλωσσικές ικανότητες, πραγματολογικές ικανότητες". (Council of Europe, 2001:108).
Από την ίδια οπτική γωνία, το Modeval 2 προσπαθεί να υπογραμμίσει την σημασία αξιολόγησης των βασικών δεξιοτήτων γραμματισμού στην προσωπική,
κοινωνική και οικονομική ζωή των εκπαιδευόμενων έτσι ώστε να πετύχει τους στόχους των Γενικών Ικανοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα Modeval 2 θεωρεί δεδομένο το Πλαίσιο των 8 Ικανοτήτων-Κλειδιά που προώθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της
στρατηγικής της Δια Βίου Μάθησης της Λισαβώνας.

Στον παρακάτω πίνακα, η δομή του πλαισίου για την αξιολόγηση των βασικών ικανοτήτων γραμματισμού στο MODEVAL (I) παρουσιάζεται σε σχέση
με την ικανότητες κλειδιά της OECD και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, αλλά επίσης και σε σχέση με την Γλωσσικές Ικανότητες του Συμβουλίου της
Ευρώπης.
MODEVAL
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

OECD-DeSeCO::
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣΚΛΕΙΔΙΑ [OECD-KC]

[βλέπε τρίτο κεφάλαιο]

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ:
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
{EC-KCLLL}


. ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

I. Αυτόνομη
Δράση[OECD-KC1]

Επικοινωνία
στην μητρική
γλώσσα [CM}

COUNCIL OF EUROPE: THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR
LANGUAGES {European Languages Framework [CoE-ELF]}

Επικοινωνιακή γλωσσική ικανότητα

1.

Γλωσσικές ικανότητες: Η γλώσσα ως τυπικό σύστημα

- Κατανόηση του προφορικού λόγου
- Κατανόηση του γραπτού λόγου
- Γραπτός λόγος
- Συνάθροιση
- Προσφώνηση
-Ικανότητα παραγωγής ενός κειμένου
με συνοχή
- Ανάγνωση
- Ταυτοποίηση
- Κατανόηση

[βλέπε Council of Europe, 2000:108-118]
Δράση σε ευρύτερη
κλίμακα,
κατανόηση της
δομής του
συστήματος, μέσα
στο οποίο δρα
κανείς





Μαθηματική
ικανότητα και
ικανότητες στην
επιστήμη και
της τεχνολογία
{M-S-T}

Ικανότητα αναγνώρισης
λέξεων και ψευδο-λέξεων στο
κείμενο



Ικανότητα κατανόησης του
κειμένου



Ικανότητα για παραγωγή
λέξεων και ψευδο-λέξεων



Ικανότητα παραγωγής ενός
κειμένου με συνοχή

Γραμματική Ικανότητα {ELF/LC – GC}

Φωνολογική Ικανότητα {ELF/LC –PhC}
Ορθογραφική Ικανότητα {ELF/LC – Or/gr C}
Ορθοφωνική Ικανότητα {ELF/LC – Or/ep C}

2.


Ψηφιακή
Ικανότητα{DC}

II. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ abilities


Γλωσσική Ικανότητα {ELF/LC-LC}

Σημασιολογική Ικανότητα {ELF/LC – SC}

Διαμόρφωση
σχεδίων ζωής και
προσωπικών
σχεδίων δράσης
Υποστήριξη
δικαιωμάτων,
ενδιαφερόντων,
ορίων και αναγκών.

Επικοινωνία σε
ξένη γλώσσα
{CF}

Κοινωνιογλωσσικές ικανότητες: Η κοινωνική διάσταση της γλώσσας
[[βλέπε Council of Europe, 2000:118 – 122]

Γλωσσικοί δείκτες κοινωνικών σχέσεων {ELF/SLC – MSR}
Συμβάσεις ευγένειας {ELF/SLC– PC}

II.Χρησιμοποιώντα
ς
εργαλεί
α
διαδρασ
τικά
[OECDKC2]



(i)χρησιμοποιώντα
ς
την
γλώσσα,



Ικανότητα
μάθησης {Ll}

Εκφράσεις λαικής σοφίας {ELF/SLC – EFW}
Διαφορές επιπέδου ύφους {ELF/SLC – RegD}



Κοινωνικές και
πολιτικές
ικανότητες{SCC}

Αίσθηση
πρωτοβουλίας
και

Διάλεκτος και ιδίωμα {ELF/SLC – DA}

3.

Πραγματολογικές ικανότητες: “Οι πραγματολογικές ικανότητες αφορούν τις
αρχές σύμφωνα με τις οποίες τα μηνύματα οργανώνονται, δομούνται και
διατάσσονται, χρησιμοποιούνται για την επιτέλεση επικοινωνιακών
λειτουργιών και τοποθετούνται στη ροή του λόγου σύμφωνα με σχήματα
διάδρασης και συνδιαλλαγής [βλέπε Council of Europe, 2000:123-130}

III. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ


παραγωγή προφορικού
και γραπτού λόγου

συμμετχή σε διαφορετικές
επικοινωνιακές καταστάσεις της
καθημερινής ζψής (participate in
different communicative situations of
daily life (συναλλαγές με δημόσιες
υπηρεσίες, αναζήτηση εργασίας,
διεκδίκηση δικαιωμάτων, κτλ.)


αναγνώριση των
παραγόντων που
επηρεάζουν το νόημα
στην παραγωγή
προφορικού και
γραπτού λόγου σε
συγκεκριμένες
επικοινωνιακές
συγκυρίες



κατανόηση και
ικανοποιητικός
συνδυασμός των
λεκτικών και οπτικών

σύμβολα
,
και
κείμενα:
τα άτομα
για
να
καταλάβ
ουν τον
εαυτό
τους, να
βγάλουν
νόημα
από τον
κόσμο
και
να
επικοινω
νήσουν
και
να
έρθουν
σε
διάδρασ
η
ικανοποι
ητικά με
το
περιβάλλ
ον τους

−
(ii)χρησιμο
ποιώντας
την

Επιχειρηματικότ
ητας {E}

Η ικανότητα του συνεχούς λόγου {ELF/PC –DC}
Π.χ. θέμα/εστία, δεδομένες/νέες πληροφορίες, δόμηση και διαχείριση του συνεχούς
λόγου σε σχέση με: θεματική οργάνωση, συνοχή και συνεκτικότητα, λογική διάταξη,
ύφος και επίπεδο ύφους, ρητορικήαποτελεσματικότητα, κείμενο/σχεδιασμός
(=γνώση των συμβάσεων του σχεδιασμού κειμένου σε μία κοινότητα) κτλ.
Λειτουργική ικανότητα {ELF/PC – FC}

Πολιτιστική εγρήγορση
και έκφραση {CAE}

Μικρολειτουργίες: κατηγορίες για τη λειτουργική χρήση μεμονωμένων (συνήθως
σύντομων) εκφωνημάτων Μακρολειτουργίες: κατηγορίες για τη λειτουργική χρήση
της ομιλίας ή του γραπτού λόγου που αποτελούνται από την προφορική ή γραπτή
παραγωγή διαφόρων ειδών κειμένου, π.χ. περιγραφή, επιχειρηματολογία,
κατάλογοι, αφήγηση κτλ.)

κειμένων σε έντυπη
μορφή
συνδυασμός των πληροφοριών που
είναι δοσμένες στην ηλεκτρονική
δημοσίευση κειμένων

τεχνολογία:
τα
άτομα
για
να
επικοινωνήσουν
χρησιμοποιώντας
διάφορους
τεχνολογικούς
τρόπους.
III. Διάδραση σε
ετερογενείς
ομάδες[OECD-KC3]:
Ικανότητα
ικανοποιητικής
σχέσης με τους
άλλους
−
Ικανότητα
συνεργασίας
και
δουλειάς σε ομάδα
−
Ικανότητα
διαχείρισης
και
επίλυσης κρίσεων

Πίνακας (1)

4.2.2. MODEVAL 2: Συνδέοντας τα Εργαλεία Αξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων στο πεδίο του Γραµµατισµού µε
τις Ικανότητες-Κλειδιά της Ευρωπαικής Ένωσης και το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για την
γλώσσα του Συµβουλίου της Ευρώπης
Μέσα από το Εγχειρίδιο του Modeval 2 οι εκπαιδευτές μπορούν να εκπαιδευτούν να αξιολογούν εκπαιδευόμενους που έχουν την ικανότητα:

παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου

συμμετοχής σε διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινής ζωής (συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, αναζήτηση
εργασίας, διεκδίκηση δικαιωμάτων, κτλ.)

αναγνώρισης των παραγόντων που επηρεάζουν το νόημα στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου σε συγκεκριμένες
επικοινωνιακές συνθήκες

κατανόησης και ικανοποιητικού συνδυασμού των λεκτικών και οπτικών κειμένων σε έντυπη μορφή

συνδυασμού των πληροφοριών και της γνώσης που παρέχεται στην ηλεκτρονική δημοσίευση κειμένων
Στον παρακάτω Πίνακα (2) οι κωδικοί του Πίνακα (1) αντιστοιχούν στα εργαλεία του Προγράμματος MODEVAL 1, που παρουσιάζονται αναλυτικά στο
τρίτο κεφάλαιο.

MODEVAL
Γενική Περιγραφή των εργαλειών του MODEVAL 1
{Λεπτομέρειες της περιγραφής του τρίτου κεφαλαίου}

[OECDKC]

ECKCLLL

[CoE-ELF]

SCALING
REFEREN
CE LEVEL
[CoE/ELF]

1. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
CM
Ο σχεδιασμός της αρχικής συνέντευξης έχει ως στόχο να ερευνήσει την σχέση που έχει ο μαθητήςεκπαιδευόμενος με την γραφή και την ανάγνωση, αλλά επίσης στην περίπτωση δίγλωσσων και/ή
αλλόγλωσσων εκπαιδευόμενων να ερευνήσει τον βαθμό χρήσης της επίσημης γλώσσας στην
καθημερινή του/της ζωή και στο περιβάλλον εργασίας.

Τα κύρια θέματα που καλύπτονται στην αρχική συνέντευξη είναι:
1.1. Δημογραφικές πληροφορίες: φύλο, ηλικία, εθνικότητα, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης
1.2. Εκπαιδευτικό προφίλ: Μελετά τις εκπαιδευτικές επιδόσεις και την συμμετοχή σε συστήματα
εκπαίδευσης (Europass Reference)

1.3. Το επικοινωνιακό προφίλ του εκπαιδευόμενου στην αρχική συνέντευξη

1.3.1. Εξερευνώντας την χρήση της μητρικής γλώσσας και (ή) της/των επίσημης/ως γλώσσας/ών της
χώρας

1.3.2. Οικογένεια-προσωπική ζωή: η χρήση της γλώσσας στην προφορική και γραπτή επικοινωνία
με την οικογένεια
Θα δοθεί έμφαση σε: τί είδους λογοτεχνία και κείμενα διαβάζει και γράφει με μεγαλύτερη
συχνότητα αυτός που ερωτάται στην συνέντευξη στην προσωπική του/της ζωή (όπως εφημερίδες,

OECDKC1
&
OECD-

CM
&
CF (

περιοδικά, μηνύματα, ηλεκτρονικά μηνύματα (email) κτλ)

KC2
CM
And/or
CF

1.3.3. Επαγγελματική ζωή

DC

-Γλώσσα/ες προφορικής επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον:

SCC

- Γλώσσα/ες γραπτής επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον:

E

- Τί είδους κείμενα διαβάζει με μεγαλύτερη συχνότητα αυτός που ερωτάται στην συνέντευξη στην
επαγγελματική του/της ζωή (όπως μοντέλα αίτησης, μηνύματα, ηλεκτρονικά μηνύματα (email),
καταλόγους κτλ)

---OECDKC1

Επίσης θα συζητήσουμε τις δυσκολίες που έχουν οι εκπαιδευόμενοι στην προφορική και γραπτή
επικοινωνία τους στο εργασιακό τους περιβάλλον
1.3.4. Κοινωνική ζωή

CF
OECDKC2

- Επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας σε ομοιογενές γλωσσικό περιβάλλον, στο οποίο συμμετέχουν οι
εκπαιδευόμενοι
- Επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας σε ετερογενές γλωσσικό περιβάλλον

CM
and/or

DC
SCC
CAE

OECDKC3

- Η χρήση της γλώσσας σε επίσημα κοινωνικά γεγονότα
- Η χρήση της γλώσσας σε κοινωνικές συναλλαγές

2. ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

[2.1.]

[2.1.]

PC - DC

B1B2

(βλέπε επίσης τα εργαλεία του MODEVAL 1 και ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

LC – LC
LC-SC

2.1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

- Κοινωνικά στιγματισμένος προφορικό κείμενο που ακολουθείται από σαφείς και έμμεσες
ερωτήσεις με έμφαση στις παρακάτω διαστάσεις: θέμα, νέες/δεδομένες πληροφορίες και αιτία/
επίδραση, το νόημα των λέξεων ή των λεκτικών – προσανατολισμένων κοινωνικο-πολιτιστικάεκφράσεων, λεξιλόγιο, σύνταξη, προφορά
- Κατανόηση του μηνύματος που εκφέρεται
- Μεταγνωστικές ερωτήσεις πρακτικής που αφορούν στα εμπόδια κατανόησης των/ή των
παρεξηγήσεων του κειμένου, το οποίο έχει διαβαστεί (δύο φορές) από τον εκπαιδευτή

[2.2.]

[2.2.]

LC-LC
LC – PhC
LC-GC
LC-SC
2.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

B2

ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΣΑΦΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

SLC-MSR
SLC –DA

- Ικανότητα παραγωγής προφορικού μηνύματος
- Λεξιλόγιο
- Σύνταξη
- Φωνήματα λέξεων
- Προφορά

[3.1.]

[3.1]

LC – LC

B2

LC Or/grC
3. ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

LC – PhC
LC-SC

3.1. Παραγωγή γραπτού λόγου

LC-GC

Αξιολόγηση της

SLC –MSR

-

γραφής μεμονωμένων λέξεων και ψευδολέξεων
γραφής ενός σύντομου κειμένου για την επίτευξη σαφών επικοινωνιακών προθέσεων
γνώσης της σχέσης μεταξύ των συμφραζόμενων και της παραγωγής ενός γραπτού κειμένου
συνοχής του γραπτού μηνύματος και του γραπτού κειμένου
σύνταξης
ορθογραφίας

SLC –RegD
PC – DC
PC-FC

[3.2.]

[3.2.]

SLC-MSR

B2

SLC- PC
SLC – RegD
LC-LC

3.2. Συμπλήρωση κειμένων καθημερινής ζωής

LC Or/grC
Αξιολόγηση της

-

γραφής των κατάλληλων λέξεων ή εκφράσεων σε κείμενα της καθημερινλης ζωής για την
κοινωνική και κοινωνική ζωή του πολίτη
ορθοφραφίας στην χρήση γραπτού λόγου
θεματικής ορθογραφίας- αξιολόγηση ορθογραφίας γραπτών λέξεων σε σχέση με μία
συγκεκριμένη θεματική περιοχή (π.χ. διακοπές)

[3.3.]
CM

3.3. Μεταγνωστική επικύρωση του γραπτού κειμένου του εκπαιδευόμενου

[Συζήτηση μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου–επικοινωνία στο φάσμα προφορικήςγραπτής γλώσσας]
-- Μεταγνωστική αξιόλογηση της

[3.3.]
B2

CF

SLC –MSR

LI

LC-LC

SCC

LC-GC

CAE

PC-FC

- δομής του γραπτού κειμένου που παράχθηκε από τον εκπαιδευόμενο
- σύνταξης
- σημασιολογικής ακρίβειας

[3.4.]

- ορθογραφίας

[3.4.1.]
B1B2

- φωνητικής της γραπτής λέξης

LC-LC
LC-PhC

3.4. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

LC-OrgrC
LCOrepC

3.4.1. Ανάγνωση γραπτών λέξεων και ψευδολέξεων μέσα σε μηνύματα και/ή κείμενα

LC-GC

Αξιολόγηση της/των

-

κοινωνικής χρήσης αυτών των γραπτών μηνυμάτων και/ή γραπτών κειμένων
φραστικής διατύπωσης: λειτουργική ανάγνωση λέξεων και ψευδολέξεων
σημασιολογικών διαφοροποιήσεων- λεξιλογίου

SLC –PC

B2

PC-FC

Αξιολόγηση της
πρακτικής του εκπαιδευόμενου με αυτά τα συγκεκριμένα γραπτά κείμενα
κατανόησης της κοινωνικής χρήσης του κειμένου
κατανόησης των επικοινωνιακών διαθέσεων του γραπτού κειμένου
κατανόησης της κύριας- βασικής δομής του κειμένου (π.χ. περιγραφή μιας μηχανής ή
οδηγίες χρήσης μιας μηχανής)

[3.4.2]

PC-DC

3.4.2. Ανάγνωση γραπτών κειμένων

-

LC-SC

OECDKC1

OECD-

-

κατανόησης του κεντρικού θέματος του κειμένου

KC2
CM

3.4.3. Μεταγνωστική επικύρωση του κειμένου που διαβάστηκε από τον εκπαιδευόμενο

CF
LI
SCC

4. ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Κατά τη διάρκεια της τελικής συνέντευξης οι εκπαιδευόμενοι:
- Εκφράζουν τα συναισθήματά τους για την συμμετοχή τους την διαδικασία
- Ταυτοποιούν αυτό που διευκολύνει την επικοινωνία τους μέσα από την χρήση προφορικής και
γραπτής γλώσσας στην οικογένεια, αλλά και σε άλλα κοινωνικά περιβάλλοντα
- Ταυτοποιούν αυτό που εμποδίζει την επικοινωνία τους μέσα από την χρήση προφορικής και
γραπτής γλώσσας στην οικογένεια, αλλά και σε άλλα κοινωνικά περιβάλλοντα
- Αναγνωρίζουν την ικανότητα να εγγραφούν σε ένα πρόγραμμα μάθησης και να ενισχύσουν τις
γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες
- Εστιάζουν στις μαθησιακές τους ανάγκες που πρόβαλαν μέσα από την συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα

CAE

Πίνακας (2)

4.3. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ ΣΤΟ MODEVAL II
Το πλαίσιο Αξιολόγησης των Βασικών Ικανοτήτων Γραμματισμού (MODEVAL I & II) ξεκινάει με την καταχώριση του επικοινωνιακού προφίλ
των εκπαιδευόμενων. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζει ότι προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις ενήλικων ανθρώπων στην κοινωνική και
επαγγελματική τους ζωή είναι σημαντικοί παράγοντες, και οι δύο για :
(α) τον εντοπισμό των εμπειρικών δεξιοτήτων στην γραπτή και προφορική επικοινωνία, καθώς επίσης και
(β) την αναγνώριση των δεξιοτήτων, στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται περισσότερη άσκηση.

Η αναγνώριση του επικοινωνιακού προφίλ του εκπαιδευόμενου από τον εκπαιδευτή, συνιστά μία καινοτόμο προσέγγιση του πλαισίου
MODEVAL I. Η σύνδεση των δεξιοτήτων γραμματισμού με τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων και σε κοινωνικές και σε επαγγελματικές
συνθήκες, ενσωματώνει την εμπειρία του εκπαιδευόμενου στο πλαίσιο αξιολόγησης από τον εκπαιδευτή.
Κατά την περίοδο εφαρμογής του Πλαισίου για την Αξιολόγηση Βασικών Ικανοτήτων Γραμματισμού (MODEVAL I) ο εκπαιδευτής
ενδιαφέρεται όχι μόνο για τις απαντήσεις του εκπαιδευμόμενου, αλλά επίσης για τις απόψεις του εκπαιδευόμενου σχετικά με το είδος των
ερωτήσεων στην αξιολόγηση. Ο εκπαιδευτής ενδιαφέρεται επίσης για το κατά πόσο έχει ο εκπαιδευόμενος επίγνωση των διαδικασιών, μέσω
των οποίων αυτός/ή έφτασε στις απαντήσεις που έδωσε. Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτής δεν αξιολογεί μόνο τον εκπαιδευόμενο.
Καλώντας τον εκπαιδευόμενο να αξιολογήσει τις φάσεις του τεστ ο ίδιος/η ίδια, ο εκπαιδευτής χειραφετεί τον εκπαιδευόμενο, ενώ
ταυτόχρονα τον/την οδηγεί να ανακαλύψει τις στρατηγικές, μέσω των οποίων αυτός/αυτή μπορεί να μάθει να καταλαβαίνει και να παράγει
γραπτά και προφορικά κείμενα.
Τελειώνοντας, το Πλαίσιο Αξιολόγησης των Βασικών Ικανοτήτων Γραμματισμού (MODEVAL I) δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευτή όχι μόνο

να αξιολογήσει, αλλά επίσης και να χειραφετήσει τον εκπαιδευόμενο, και να αναπτύξει τις πορηγούμενες ικανότητές του/της. Επίσης
βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες που έχουν σε συγκεκριμένες περιοχές της γλωσσικής επικοινωνίας. Με
αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευόμενος οδηγείται στην επιλογή ενός προγράμματος εκπαίδευσης προσαρμοσμένου στις ανάγκες του/της.
Επιπλέον, ο εκπαιδευτής, μέσω αυτής της διαδικασίας, έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει και να εφαρμόσει το Πλαίσιο Αξιολόγησης των
Βασικών Ικανοτήτων Γραμματισμού (MODEVAL I) από περίπτωση σε περίπτωση. Αυτό επιτρέπει στον εκπαιδευτή να διαμορφώσει
εναλλακτικά τεστ και ανα αξιολογήσει τον εκπαιδευόμενο με βάση συγκερκιμένες πραγματώσεις πρακτικών γραμματισμού.
Το πρόγραμμα Modeval 2 δίνει μεγάλη έμφαση στη γνώση, στις δεξιότητες και στις ικανότητες που σχετίζονται με εκπαιδευτικές μεθόδους
και εργαλεία που αφορούν στην Επικοινωνιακή Γλωσσική Ικανότητα σε ένα εύρος συνθηκών κατάρτισης, καθώς και στην αποτελεσματική
επικοινωνία με ενήλικες εκπαιδευόμενους σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Το προφίλ του ενήλικα εκπαιδευτή εστάζεται γύρω από τις
τρεις λειτουργίες που σχετίζονται με το ‘γιατί’, το ‘τι’ και το ‘πώς’ της εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο καθοδηγητής, που θα εκπαιδεύσει
άλλους εκπαιδευτές έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά, τα οποία αντιστοιχούν στα επίπεδα ISCED και στα επίπεδα του Ευρωπαικού Πλαισίου
Επαγγελματικών Προσόντων (European Qualifications Framework). Οι παρακάτω πίνακες (3,3.1,3.2,3.3,3) ακολουθούν επίσης την CedefopTTnet network Competence Frameworks for VET Profiles and Proffessions (βλέπε
http://www.cedefop.europa.eu/etv/projects_networks/ttnet/ και Volmari, Helakorpi, Frimodt:2009)

4.3.1. Γενικό Επαγγελµατικό Προφίλ
ΓΝΩΣΗ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

OSCED & EQF

-μακρο κοινωνικο-εκπαιδευτικού
σχεδιασμού μέσα σε ένα
πρόγραμμα εκπαίδευσης (το ‘γιατί’
της μάθησης)
-των αρχών, θεωριών και
μεθοδολογιών της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων
-των μεθόδων ανάλυσης των
εκπαιδευτικών αναγκών της
ομάδας-στόχου

5Α , 5Β & 6

(Αυτός/αυτή)
-αναγνωρίζει τους στόχους και το πεδίο του
προγράμματος
- επαναπροσδιορίζει τους στόχους των
προγραμμάτων για να ικανοποιήσει τις
προσδοκίες των εκπαιδευόμενων
-αναγνωρίζει τις πολλαπλές διαστάσεις του
σχεδιασμού του/της (πολιτιστικά και όσον
αφορά το φύλο)

Διαχείριση γνώσης

ΕQF [6] και/ή [7]

Διαπραγμάτευση
Δυναμική ομάδας
Υπευθυνότητα
Πολιτιστική ικανότητα

-πολιτιστική εγρήγορση

Πίνακας (3)

4.3.2. Βασικό Επαγγελµατικό Πλαίσιο
4.3.2.1. Βασικό Επαγγελματικό Πλαίσιο για Σχεδιασμό Μάθησης

ΓΝΩΣΗ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
(αυτός/αυτή)

- εκπαιδευτικού σχεδιασμού (το ‘ΤΙ’

- οργανώνει δραστηριότητες σχετικά με τον

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΟSCED & EQF

της εκπαιδευτικής διαδικασίας)

εντοπισμό αναγκών

Διαχείριση γνώσης

- του θέματος της εκπαίδευσης (το
‘ΤΙ’ του εκπαιδευτικού
αποτελέσματος)

- ταυτοποιεί τα προσδοκόμενα αποτελέσματα

Παράπλευρη σκέψη

- επιλέγει μεθοδολογίες μάθησης

Οργανωτική ικανότητα

- Επιλέγει τεχνικά/τεχνολογικά μέσα

Υπευθυνότητα

- εξερευνά τις δυνατότητες των εκπαιδευόμενων
στην πρόσβαση πόρων

Πολιτιστική ικανότητα

-πολιτιστική εγρήγορση

5Α , 5Β ή/και [6]

ΕQF [6] και/ή [7]

- Επιλέγει τις λέξεις-κλειδιά για να αναλύσει το
περιεχόμενο του προγράμματος
- αναγνωρίζει την πολιτιστική προοπτική και την
προοπτική του φύλου

Πίνακας (3.1.)

4.3.2.2. Βασικό Επαγγελματικό Πλαίσιο για Μικρο-σχεδιασμό της διαδικασίας Μάθησης

ΓΝΩΣΗ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
(αυτός/αυτή)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΟSCED & EQF

-μικρο-σχεδιασμού της
εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα σε
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ( το
‘πώς’ της μάθησης)
- να ριψοκινδυνεύει σε σχέση με
αλλαγές με στόχο την βελτίωση του
προγράμματος
-πολιτιστική εγρήγορση

- οργανώνει σχέδια μαθημάτων και σενάρια
μάθησης
- ελέγχει την ακρίβεια των οδηγιών για κάθε
δραστηριότητα
- επιλέγει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές
για να επιτύχει τους στόχους των σχεδίων των
μαθημάτων
- αξιολογεί τους στόχους του περιεχομένου του
προγράμματος σε κάθε μονάδα εκπαίδευσης
- χρησιμοποιεί αναστοχαστικό feedback στην
πρόοδο μάθησης της ομάδας

Διαχείριση γνώσης

5Α , 5Β ή/και [6]

Παράπλευρη σκέψη
Αξιολόγηση

ΕQF [6] και/ή [7]

Οργανωτική ικανότητα
Ανάληψη Ρίσκου
Υπευθυνότητα
Ικανότητα μετατροπής
Πολιτιστική ικανότητα

- αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις στην δομή της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και την οργάνωση του
προγράμματος
- διαμορφώνει την αμοιβαία συμφωνία της
ομάδας για τις αλλαγές που γίνονται στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Πίνακας (3.2.)

4.3.2.3. Βασικό Επαγγελματικό Πλαίσιο για ICTs στην Μάθηση

ΓΝΩΣΗ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΟSCED & EQF

Αυτός/αυτή
-

-

επαναδιατύπωσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας
στα πλαίσια του ICT
των μεθόδων Ε-learning

- αναγνωρίζει και χρησιμοπιεί διαφορετικούς
τρόπους παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού
και των δραστηριοτήτων μέσα σε ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το
ICT: (i) ως μία μορφής κατασκευής: μη-γραμμική
και (ii) ως μία μορφή τρόπου παρουσίασης:
πολυτροπικός σχεδιασμός του εκπαιδευτικού
προγράμματος

Διαχείριση γνώσης

- υπογραμμίζει την αξία της τεχνολογίας στις
εγκαθιδρυμένες εκπαιδευτικές κοινότητες

Οργανωτική Ικανότητα

-δημιουργεί συνδέσμους και συνθήκες
διάδρασης ηλεκτρονικής μορφής μεταξύ των
μετόχων στο πρόγραμμα, καθώς και των
κοινωνικών και επαγγελματικών ιδρυμάτων της
τοπικής και διευρυμένης κοινότητας

Ικανότητα μετατροπής

[e-networking]

5Α , 5Β ή/και [6]

Networking
Διάδραση σε διάφορα
συμφραζόμενα
Υπευθυνότητα

Ανάληψη ρίσκου

Πολιτιστική ικανότητα

ΕQF [6] και/ή [7]

Πίνακας (3.3.)

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) λειτουργεί ως ένας μηχανισμός μετάφρασης για την δημιουργία εθνικών
επαγγελματικών προσόντων πιο κατανοητών σε όλη την Ευρώπη, διευκολύνοντας την μετακίνηση των εργατών και των εκπαιδευόμενων
μεταξύ των χωρών και προωθώντας την δια βίου μάθηση. Όσον αφορά τα Επίπεδα του ΕΠΕΕ για το Εγχειρίδιο εκπαιδευτή του MODEVAL 2
υπάρχουν οι ακόλουθοι ορισμοί για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που σχετίζονται με το επίπεδο [6] and [7] σε όρους Γνώσης, Δεξιοτήτων
και Ικανοτήτων (EC, 2008:12-13):

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF)
Γνώση
ΕΠΙΠΕΔΟ 6
[βλ. σελ.1213]

ΕΠΙΠΕΔΟ 7
[βλ. σελ.1213]

προχωρημένη γνώση ενός πεδίου εργασίας ή μελέτης, που
συμπεριλαμβάνει μία κριτική κατανόηση των θεωριών και
των αρχών

highly specialized knowledge, some of which is the ar the
forefront of knowledge in a field of work or study, as the
basis for original thinking and/or research
critical awareness of knowledge issues in a a field and at
the interface between different fields

Δεξιότητες
προχωρημένες δεξιότητες, που
φανερώνουν βαθειά γνώση και
καινοτομία, που απαιτούνται για την
επίλυση πολύπλοκων και μη
προβλεπόμενων προβλημάτων σε
ένα εξειδικευμένο πεδίο εργασίας ή
μελέτης

εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων που απαιτούνται στην
έρευνα και/ή στην καινοτομία έτσι
ώστε να αναπτυχθεί νέα γνώση και
διαδικασίες ενοποίησης της γνώσης
από διαφορετικά πεδία

Ικανότητα
διαχείριση πολύπλοκων τεχνικών ή
επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή
προγραμμάτων, αναλαμβάνοντας
ευθύνη για την λήψη αποφάσεω σε
μη προβλέψιμες εργασιακές
συνθήκες ή συνθήκες μελέτης
λήψη ευθυνών για την διαχείριση
επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων
και ομάδων
διαχείριση και μετατροπή των
εργασιακών συνθηκών και των
συνθηκών μελέτης που είναι
πολύπλοκες, μη προβλέψιμες και
απαιτούν νέες στρατηγικές
προσεγγίσεις
ανάληψη ευθυνών για την

συνεισφορά στην επαγγελματική
γνώση και πρακτική και/ή την
ανανέωση της στρατηγικής
performance των ομάδων

Πίνακας (4)
Το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα που σχετίζεται με την Γνώση του Εκπαιδευτή, στο Modeval 2, αφορά σε πεδία και θεωρίες σχετικά με την
επικοινωνία και την γλώσσα στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην κατάρτιση, π.χ. Γλωσσολογία- Σπουδές Γραμματισμού και/ή Κοινωνιολογία
και/ή Ψυχολογία και/ή Εκπαίδευση Ενηλίκων και/ή Πολιτιστικές Σπουδές, Κοινωνική Ανθρωπολογία.
Είναι φανερό ότι οι σύγχρονοι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν την ικανότητα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης τυπικών κειμένων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτά τα έγγραφα αποτελούν διακρατικές συμφωνίες στις κύριες αρχές που
διέπουν τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για αυτόν τον λόγο, ο δάσκαλος και ο εκπαιδευτής είτε στο σχολείο είτε στα
κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να διευρύνουν τον ρόλο τους σε συμφωνία με τα επαγγελματικά προσόντα και τα επίπεδα
ικανοτήτων τόσο σύμφωνα με την κλίμακα του ISCED όσο και με την κλίμακα του ΕΠΕΕ (όπως παρουσιάζεται στους Πίνακες [3, 3.1.,3.2.,3.3.].
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