Οδηγός training για εκπαιδευτές
για την αξιολόγηση δεξιοτήτων
γραµµατισµού

MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Modeval2 είναι ένα πρόγραµµα Leonardo da Vinci καινοτοµία του έργου µεταφοράς, αναφερόµενος στο «n ° κωδικό LLP-LDVTOI-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
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Οδηγός του training για την Αξιολόγηση εξιοτήτων Γραµµατισµού

Το κοινό για το training πρέπει να είναι offered: Εκπαιδευτές και δάσκαλοι (T1-Teacher) που έχουν ήδη εργασιακή εµπειρία µε άτοµα µε
δυσκολίες σε δεξιότητες γραµµατισµού (PDL-Person Difficulty Literacy).
Γενικό Μοντέλο: 4 ηµέρες training Τ1 (2 ηµέρες παρουσίαση του εργαλείου, του πλαισίου αξιολόγησης, των εννοιών, κτλ., ½ ηµέρα για
κάθε συµµετέχοντα για να δοκιµάσει το εργαλείο σε ένα ή περισσότερους PDL (ή σε κάποιον άλλο Τ1 εφόσον κρίνεται κατάλληλο); 2
επιπλέον ηµέρες µετά από την δοκιµασία έτσι ώστε να το αναλύσει κανείς µαζί τους. Οι διάρκεια των ακολουθιών είναι ενδεικτική.

Πρώτη Ηµέρα: 6 ώρες
Ανάπτυξη και
διάρκεια

1 ώρα

Ακολουθία

A1

Στόχοι

Περιεχόµενο

Μέθοδος του training και υλικά: Προτάσεις

Να δώσουµε φωνή
στους
συµµετέχοντες (Τ1)

Training, εµπειρία και
προσδοκίες των
συµµετέχοντων σχετικά
µε την αξιολόγηση των
δεξιοτήτων γραµµατισµού

- 5’: καλωσόρισµα των συµµετέχοντων και
τοποθέτηση του φυσικού περιβάλλοντος
(προγράµµατα, αίθουσες, catering)

για την αρχική τους
εµπειριά σχετικά µε
την αξιολόγηση
των δεξιοτήτων
γραµµατισµού

- 10’ : παρουσίαση του προγράµµατος
Modeval (1 και 2)
- 45 ‘ : παρουσίαση των συµµετέχοντων:
η εµπειρία τους στο training,
η εµπειρία τους µε ενήλικες µε δυσκολίες
γραµµατισµού
η εµπειρία τους στην αξιολόγηση και
οι προσδοκίες τους από αυτό το training

30’

1 ώρα 30’

A2

B1

Καθορισµός ενός
κοινού
προγράµµατος
training µεταξύ του
αρχικού σχεδίου
των Τ2 και των
προσδοκιών των
Τ1

Παρουσίαση του οδηγού
και συσχετισµοί µε τις
προ-αποκτηµένες
δεξιότητες των
συµµετέχοντων

Ορίζοντας τον
χώρο αξιολόγησης
στην στήριξη των
ατόµων µε
δυσκολίες
γραµµατισµού

Βάσεις των δυσκολιών
γραµµατισµού και
αξιολόγηση

- 10 ‘ : σύνθεση των δεξιοτήτων και των
προσοδκιών των συµµετέχοντων και
παρουσίαση του training module
- 10 ‘ : Λαµβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες
των συµµετέχοντων
- 10 ‘ : διάλειµµα

kουλειά σε υποοµάδες:
Ποιος αξιολογεί σύµφωνα µε την εµπειρία
σας;
Πότε;
Σε τι πλαίσιο;
Για ποιον;
Τι πρέπει να αξιολογήσει κανείς;
Τι προβλήµατα βρίσκετε σε αυτά τα σηµεία;
Κάθε υποοµάδα µετά περιγράφει την σύνθεση
των ερωτηµάτων στην ολοµέλεια και οι Τ2
παρεµβαίνουν για διευκρινήσουν σχετικά
ζητήµατα (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών
που σχετίζονται µε τη ζήτηση και/ή την σειρά
της αξιολόγησης).

1 ώρα 30’

B2

Ιδιοποιώντας τις
βασικές έννοιες:
ικανότητα,
(capacity), γνώση,
στάση

Ορισµός των όρων µε
αναφορά στο εγχειρίδιο
αναφοράς

Από υλικά που έχουν διανεµηθεί από τους Τ2
(π.χ. µέρη του εγχειριδίου), οι συµµετέχοντες
προσδιορίζουν τις έννοιες ατοµικά σε σχέση
µε την δουλειά τους και µετά ορίζουν ένα
νόηµα αποδεκτό από ολόκληρη την οµάδα

1 ώρα 30’

B3

-Εντοπισµός των
χρήσεων του
γραµµατισµού:
µητρική γλώσσα
και άλλες επίσηµες
γλώσσες; ατοµική,
οικογενειακή,
εργασιακή και
κοινωνική ζωή

-Κοινωνικά
χαρακτηριστικά των
ικανοτήτων επικοινωνίας
και δυσκολίες
γραµµατισµού

-Συζήτηση βασισµένη σε ένα κοινωνιολογικό
ή ανθρωπολογικό κείµενο (βλέπε Θεωρητικοί
πόροι, Ceppac3)

- Θεώρηση των
δυσκολιών που
συναντάει κανείς
σε αυτά τα
διάφορα πλαίσια
Είδη, προσεγγίσεις
διαγονεακές
διαστάσεις,
επίπεδα
γραµµατισµού

(βλέπε Εγχειρίδιο)
-Ποικιλία στα ζητήµατα
γραµµατισµού και
ανάγκες των PDL
Η σχέση µεταξύ
προφορικής και γραπτής
επικοινωνίας (βλέπε
κεφάλαιο 3 του
Εγχειριδίου και
Θεωρητικοί Πόροι,
Ceppac3)
Εγχειρίδιο

-Το πέρασµα από ψυχογλωσσολογικά
ζητήµατα στο Modeval1 σε
κοινωνιογλωσσολογικά στο Modeval 2:
κοινωνικές ικανότητες και πολιτειότητα
-Προσδιορισµός της ποικιλίας των ευκαιριών
και των προκλήσεων

-Παρουσίαση
αυτών που είναι
προς αξιολόγηση:
οι δεξιότητες
γραµµατισµού
Πώς να τις
αποκτήσει κανείς

Παρουσίαση των
σχετικών στόχων
µε τις
διαπροσωπικές
δεξιότητες και την
πολιτειότητα

kιαδικασία
ψυχογλωσσολογικής
απόκτησης

kιαδικασία ψυχογλωσσολογικής απόκτησης

Βλ. Εγχειρίδιο

εύτερη µέρα : 6 ώρες

Πρόοδος
και
διάρκεια

Ακολου
θία

6 ώρες

C

Στόχοι

Περιεχόµενο

Μέθοδος training και υλικά:
Προτάσεις

-Έλεγχος των
δεξιοτήτων των
συµµετέχοντων σε
τεχνικές
συνέντευξης
λαµβάνοντας υπόψη
την ιδιαιτερότητα
του στόχου (PDL)
- Λεπτοµερής
παρουσίαση του
τεστ αξιολόγησης
γραµµατισµού

Εκπαίδευση των
εκπαιδευτών (Τ1) στην
χρήση συνεντεύξεων:
τεχνικές, αµεροληψία,
λαµβάνοντας υπόψη τα
κίνητρα των PDL

GG : 1ώρα30‘ : παρουσίαση powerpoint του
εργαλείου;

– πώς συνδέονται µεταξύ
τους τα διαφορετικά µέρη
του τεστ

- kιάλειµµα : 10 ‘

Κεφάλαιο 3 του εγχειρίδιου

- Προυσίαση των στόχων, υλικών και
οδηγίες;
- ανάγνωση των κεικέµων και συζήτηση
SG : 1 ώρα 20 ‘ : δουλειά στο ζήτηµα της
συνέντευξης (συναισθαντικότητα, ενεργή
ακρόαση)
- 2 ώρες : δουλειά ένας προς έναν (role
play): Training για το testing
GG : 1 ώρα : ερωτήµατα που ανέκυψαν:
εξαρµονισµός της διαδικασίας του testing
και της συλλογής δεδοµένων, η σηµασία της
συµµόρφωσης σε ένα κοινό πλαίσιο, αλλά
επίσης κάποια ευελιξία στην προσαρµογή
του στους εκπαιδευόµενους (µε την ένδειξη
να αποκαθίστανται οποιεσδήποτε αλλαγές

στην χρήση του εργαλείου), η
αποκατάσταση προς τους εκπαιδευόµενους,
επιλογή µάθησης για την διαδικασία του
testing.

ΜΙσή µέρα για κάθε F1 µεταξύ των δύο µερών του training: 3 ώρες

Πρόοδος
και
διάρκεια

Ακολου
θία

Στόχοι

1ώρα30
µέχρι 2
ώρες
κατά
µέσο:
χρήση
του τεστ

D

ο/η Τ1 θα
χρησιµοποιήσει το
εργαλείο

Περιεχόµενο

Μέθοδος training και υλικά:
Προτάσεις

Προσαρµογή του πρότυπου
τεστ στο άτοµο (PDL)

Κάθε συµµετέχων (Τ1) χρησιµοποιεί το
εργαλείο σε έναν PDL
/ αν είναι πιθανό ηχογραφεί ή βιντεοσκοπεί

Μεταγραφή του τεστ και της συζήτησης που
ακολούθησε την ανάλυση των
αποτελεσµάτων

1ώρα30
:
Ανάλυση
των
αποτελε
σµάτων

Τρίτη και Τέταρτη µέρα: 12 ώρες

Πρόοδος
και
διάρκεια

Ακολου
θία

Στόχοι

6 ώρες

E

Έλεγχος της
κατάλληλης χρήσης
του τεστ

Παρουσίαση της
διαδικασίας του τεστ,

Εκπαίδευση στην
ανάλυση των
ικανοτήτων των
PDL

αρχική ανάλυση και
feedback από τους Τ2

Παρουσίαση των
σχετικών στόχων
που σχετίζονται µε
τις µεταγνωστικές
ικανότητες του

- Απόδοση των
αποτελεσµάτων στο
άτοµο και συναξιολόγηση

Περιεχόµενο

Μέθοδος training και υλικά:
Προτάσεις
- GG : 1ώρα : αναφορά διαφορετικών τεστ
που διενεργήθηκαν από κάθε συµµετέχοντα
(Τ1) ξεχωριστά κατά την ηλικία αυτού έδωσε
την συνέντευξη, το φύλο, την κατάσταση
(αίτηση για δουλειά ή εργαζόµενος), τη δοµή,
τον µηχανισµό και τους λόγους, για τους
οποίους αιτήθηκε την αξιολόγηση.
- SG : 5 ώρες : κάθε συµµετέχων έχει την
δυνατότητα να παρουσιάσει το testing που
έκανε (µε βίντεο ή ηχογραφήσεις, γραπτό
υλικό), να συζητήσει τα προβλήµατα που
βρήκε, να αρχίσει την ανάλυση, restitution
στο άτοµο (σύνδεσµος µε τις µεταγνωστικές

εκπαιδευτή και του
PDL
Η Αξιολόγηση ως
ένα ζωτικό µέρος
της στήριξης του
ατόµου

ικανότητες του PDL)
Ο σύνδεσµος µεταξύ
αξιολόγησης και στήριξης
για το άτοµο στην
µαθησιακή διαδικασία

και προσφορές υποστήριξης (project και
υποστήριξη).
Να κάνεις τους εκπαιδευτές να σκεφτούν
τους διαφορετικούς τρόπους ανάλυσης της
ίδιας κατάστασης του PDL, να τους κάνεις να
σχολιάσουν τις διαφορές και πώς αναλύουν
τους διαφορετικούς τρόπους, µε τους οποίους
ο PDL αντιµετωπίζει µία ερώτηση σε
διαφορετικά τεστ, το ζήτηµα της αναφοράς
στις απαντήσεις των PDL και της ανάλυσης
των αναδυόµενων ικανοτήτων.
Η οµάδα και ο διοργανωτής αλληλεπιδρούν.
-Πιθανή πρόταση για εξέταση περίπτωσης
από τον εκπαιδευτή που είναι υπεύθυνος του
training (Τ2)

6 ώρες

F

Να επιτραπεί στους
εκπαιδευτές να
αναπτύξουν µόνοι
τους στρατηγικές
αξιολόγησης

Βλ. κεφάλαιο 4 του
εγχειριδίου

- 3 ώρες: SG : Συνεχίζοντας την ανάλυση του
testing που έγινε από τον Τ1

- 1 ώρα 30 : SG : Συζήτηση µεταξύ των
συµµετέχοντων σχετικά µε την προσαρµογή
του εργαλείου στις δικές τους ανάγκες
αξιολόγησης και συζήτηση των καλών
πρακτικών

1 ώρα 30 : GG
-

Συζητήσεις για λοιπά ζητήµατα σχετικά
µε το εργαλείο ή το κοινό;

-

Συµπλήρωση του Ερωτηµατολογίου
αξιολόγησης από τον Τ1

