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Οδηγόσ Συγγραφήσ Μαθηςιακών Αποτελεςμάτων
Σφμφωνα με τθν αρικμ. Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466/Βϋ/13-8-2007) Υπουργικι
Απόφαςθ «Μακθςιακά αποτελζςματα είναι το ςφνολο των γνϊςεων, ικανοτιτων και
δεξιοτιτων που οι φοιτθτζσ ι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν, να καταλαβαίνουν ι να
είναι ςε κζςθ να κάνουν μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ, μακράσ ι βραχείασ. Τα μακθςιακά αποτελζςματα κακορίηονται εκάςτοτε
επακριβϊσ από τουσ οικείουσ διδάςκοντεσ ι υπεφκυνουσ για κάκε επιμζρουσ αυτοτελζσ
εκπαιδευτικό ςυςτατικό ςτοιχείο και δραςτθριότθτα του προγράμματοσ ςπουδϊν και
περιγράφονται αναλυτικά ςτον Ενθμερωτικό Οδθγό Σπουδϊν κάκε Α.Ε.Ι. ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτα άρκρα 2 και 3 τθσ παροφςασ απόφαςθσ».
Τα μακθςιακά αποτελζςματα (Μ.Α.) είναι μετριςιμα και δθλϊνουν τι αναμζνεται ότι είναι
ο φοιτθτισ ικανόσ να κάνει, όταν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ ζνα μάκθμα ι μια ενότθτα
μακιματοσ ι και ζνα ολόκλθρο πρόγραμμα ςπουδϊν, κατά περίπτωςθ. Αυτι θ μετριςιμθ
ικανότθτα του φοιτθτι διαφοροποιεί τα Μ.Α. από τουσ ςχετικά απροςδιόριςτουσ ςκοποφσ
και ςτόχουσ κάκε μακιματοσ που χρθςιμοποιοφνταν προθγουμζνωσ ςτθν περιγραφι κάκε
μακιματοσ.
Τα Μ.Α. βοθκοφν τουσ διδάςκοντεσ να μεταδϊςουν ςτουσ φοιτθτζσ τουσ τι αναμζνουν από
αυτοφσ. Επίςθσ, κακίςταται ςαφζσ ποιεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ υπολογίηει ο
φοιτθτισ να αποκτιςει με τθν ολοκλιρωςθ ενόσ εξαμθνιαίου μακιματοσ ι μιασ διάλεξθσ
για μια κεματικι ενότθτα του μακιματοσ. Συγχρόνωσ, βοθκά τουσ διδάςκοντεσ να
ςχεδιάςουν πιο αποτελεςματικά το εκπαιδευτικό τουσ υλικό, όπωσ τουσ βοθκά να
επιλζξουν τθν κατάλλθλθ ςτρατθγικι διδαςκαλίασ (διαλζξεισ, φροντιςτιρια, ςεμινάρια,
ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ, αςκιςεισ πράξθσ, εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, κοκ.). Τζλοσ
βοθκά τουσ διδάςκοντεσ να ςυνεννοθκοφν μεταξφ τουσ για το ςχεδιαςμό οριςμζνων
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων προκειμζνου να επιτευχκοφν τα αναμενόμενα μακθςιακά
αποτελζςματα.
Τα μακθςιακά αποτελζςματα παρζχουν διαφάνεια ςτα ςυςτιματα και ςτουσ τίτλουσ τθσ
ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. Συςχετίηονται με το επίπεδο ςπουδϊν, το ςχεδιαςμό του
προγράμματοσ, τθ διδαςκαλία, τθ μάκθςθ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ.
Όταν τα μακιματα ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν εκφράηονται ςε μακθςιακά αποτελζςματα
είναι πολφ πιο εφκολο να γίνουν ακριβείσ κρίςεισ διότι υπάρχει μεγαλφτερθ διαφάνεια ςτθ
διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν. Ζτςι, τα μακθςιακά αποτελζςματα βελτιϊνουν
τθ διαφάνεια των προςόντων και κακιςτοφν τθν κρίςθ κατά τθν ακαδθμαϊκι αναγνϊριςθ
ευκολότερθ και ακριβζςτερθ.
Ζνα ςθμαντικό ςθμείο των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων είναι ο ςχεδιαςμόσ των
κατάλλθλων μορφϊν αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν, προκειμζνου να διαπιςτωκεί από τουσ
διδάςκοντεσ και το ίδρυμα ότι τα μακθςιακά αποτελζςματα ζχουν επιτευχκεί. Ειδικότερα,
για κάκε μακθςιακό αποτζλεςμα που ςχεδιάηεται και δθμοςιοποιείται είναι απαραίτθτο να
ςχεδιάηονται και να δθμοςιοποιοφνται και τα κριτιρια αξιολόγθςισ του.
Κατά τθν ανάπτυξθ του προγράμματοσ ςπουδϊν κάκε μάκθμα ζχει ςυνικωσ 4-7 Μ.Α.
Σφμφωνα με τθν ταξινόμθςθ του Bloom (1984) για τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, τα Μ.Α.
μπορεί να καταταγοφν ςε ζξι κατθγορίεσ (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σφνθεση
και αξιολόγηση).

1

Οδθγόσ ςυγγραφισ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΟΠΑ

Ταξινόμηςη Μαθηςιακών Αποτελεςμάτων κατά Bloom

Επίπεδο

Αποτζλεςμα

1.

γνώςη:
ανάκλθςθ δεδομζνων ι πλθροφορίασ

2.

κατανόηςη:
ερμθνεία προβλθμάτων, διλωςθ
ενόσ προβλιματοσ με διαφορετικζσ
λζξεισ

3.

εφαρμογή:
χριςθ μιασ ζννοιασ ςε νζα πλαίςια

4.

ανάλυςη:
διάκριςθ ςε ςυςτατικά μζρθ και
κατανόθςθ τθσ οργανωτικισ τουσ
δομισ

5.

ςφνθεςη:
καταςκευι νζασ δομισ από
διαφορετικά ςτοιχεία

6.

αξιολόγηςη:
διατφπωςθ αξιολογικϊν κρίςεων
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Ενδεικτικά ρήματα που χρηςιμοποιοφνται
για τη ςυγγραφή Μαθηςιακών
Αποτελεςμάτων
ορίηω, περιγράφω, απαρικμϊ,
αναγνωρίηω, κατονομάηω, κατθγοριοποιϊ,
ταιριάξω, ονομάηω, διαβάηω, καταγράφω,
αναπαράγω, επιλζγω, δθλϊνω, βλζπω,
γράφω
κατθγοριοποιϊ, αναφζρω, αλλάηω,
περιγράφω, ςυηθτϊ, εκτιμϊ, εξθγϊ,
γενικεφω, δίνω παραδείγματα,
διαςαφθνίηω, επαναδθλϊνω,
ανακεφαλαιϊνω, ςυνοψίηω, κατανοϊ
ενεργϊ, εφαρμόηω, διαχειρίηομαι,
εκφράηω, ελζγχω, δθλϊνω, κακορίηω,
αναπτφςςω, ανακαλφπτω, ςυνειςφζρω,
κακιερϊνω, επεκτείνω, υλοποιϊ,
περικλείω, ενθμερϊνω, διδάςκω,
ςυμμετζχω, προβλζπω, ετοιμάηω,
διατθρϊ, προβάλλω, παρζχω, ςυςχετίηω,
αναφζρω, δείχνω, λφνω, μεταφζρω,
χρθςιμοποιϊ, εκμεταλλεφομαι
αναλφω, αποςυνκζτω, κατθγοριοποιϊ,
ςυγκρίνω, αντιπαραβάλλω, ςυςχετίηω,
διαφοροποιϊ, διακρίνω, διαχωρίηω,
εςτιάηω, διαςαφθνίηω, ςυμπεραίνω,
καταδεικνφω, αναγνωρίηω, χωρίηω,
υποδιαιρϊ
προςαρμόηω, προβλζπω, ςυνεργάηομαι,
ςυνδυάηω, επικοινωνϊ, ςυςςωρεφω,
ςυνκζτω, δθμιουργϊ, ςχεδιάηω,
αναπτφςςω, μθχανεφομαι, εκφράηω,
διευκολφνω, ςχθματίηω, γενικεφω,
υποκζτω, ενςωματϊνω, εξατομικεφω,
αρχικοποιϊ, εντάςςω, παρεμβάλλω,
εφευρίςκω, μοντελοποιϊ, τροποποιϊ,
ενιςχφω, αναδιατάςςω, ανακαταςκευάηω,
δομϊ, ςυνίςταμαι, κακιςτϊ ζγκυρο
ςυγκρίνω και αντιπαραβάλλω,
ςυμπεραίνω, κρίνω, αποφαςίηω,
υποςτθρίηω, ερμθνεφω, δικαιολογϊ,
αναπαλαιϊνω, υπεραςπίηομαι
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Σθμειϊνεται ότι πολλοί διδάςκοντεσ ζχουν ιδθ ςυμπτφξει τα 6 παραπάνω επίπεδα ςε 3
κατθγορίεσ:
1. τθ γνώςη
2. το ςυνδυαςμό τθσ κατανόθςθσ και τθσ εφαρμογισ (δεξιότητα)
3. τθν επίλυςθ προβλθμάτων, μεταφζροντασ τθν υπάρχουςα γνϊςθ και τισ
αποκτθκείςεσ δεξιότθτεσ ςε νζεσ καταςτάςεισ (ικανότητα)
Η διαφοροποίηςη των μαθηςιακών αποτελεςμάτων ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και
ικανότθτεσ βοθκά ςτθ ςαφι δόμθςθ περιγραφικϊν δεικτϊν και ςτθν ευκολότερθ
κατθγοριοποίθςθ των επιπζδων προςόντων.
Με τον ον όρο «γνώςεισ» νοείται το αποτζλεςμα τθσ αφομοίωςθσ πλθροφοριϊν μζςω τθσ
μάκθςθσ. Οι γνϊςεισ είναι το ςϊμα κετικϊν ςτοιχείων, αρχϊν, κεωριϊν και πρακτικϊν
που ςχετίηεται με ζνα πεδίο ςπουδισ ι εργαςίασ. Οι γνϊςεισ χαρακτθρίηονται ωσ
θεωρητικζσ ή/ και αντικειμενικζσ.
Με τον όρο «δεξιότητεσ» νοείται θ ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων και αξιοποίθςθσ
τεχνογνωςίασ για τθν εκπλιρωςθ εργαςιϊν και τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Οι δεξιότθτεσ
περιγράφονται ωσ νοθτικζσ (χριςθ λογικισ, διαιςκθτικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ) και
πρακτικζσ (αφοροφν τθ χειρωνακτικι επιδεξιότθτα και τθ χριςθ μεκόδων, υλικϊν,
εργαλείων και οργάνων).
Με τον όρο «ικανότητεσ» νοείται θ αποδεδειγμζνθ επάρκεια ςτθ χριςθ γνϊςεων,
δεξιοτιτων και προςωπικϊν, κοινωνικϊν ι/και μεκοδολογικϊν δυνατοτιτων ςε
περιςτάςεισ εργαςίασ ι ςπουδϊν και ςτθν επαγγελματικι ι/ και προςωπικι ανζλιξθ. Η
περιγραφι ωσ προσ τισ «ικανότθτεσ» αφορά την υπευθυνότητα και την αυτονομία.
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Οδηγίεσ-κατευθφνςεισ για την περιγραφή και διατφπωςη μαθηςιακών
αποτελεςμάτων
1. Στθν αρχι τθσ διατφπωςθσ να υπάρχει ζνα ενεργθτικό ριμα, να ακλουκεί το
αντικείμενο του ριματοσ, κακϊσ και μια μικρι φράςθ που δίνει ςυνοπτικά το
νόθμα του μακθςιακοφ αποτελζςματοσ.
2. Να χρθςιμοποιείται μόνο ζνα ριμα για κάκε μακθςιακό αποτζλεςμα.
3. Να αποφεφγεται θ χριςθ πολυςιμαντων ρθμάτων όπωσ «να γνωρίηει, να
μακαίνει, να είναι εξοικειωμζνοσ με…, να εφιςτά τθν προςοχι του κλπ.». Αυτοφ
του είδουσ οι διατυπϊςεισ ςχετίηονται περιςςότερο με τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ
παρά με τα μακθςιακά αποτελζςματα.
4. Να αποφεφγονται ςφνκετεσ και μακροςκελείσ προτάςεισ. Σε περίπτωςθ που
απαιτείται θ διατφπωςθ μιασ πολφπλοκθσ πρόταςθσ, προτείνεται για λόγουσ
ςαφινειασ να ςυντάςςονται δυο ι και περιςςότερεσ προτάςεισ.
5. Τα μακθςιακά αποτελζςματα πρζπει να είναι αντικειμενικά και μετριςιμα.
6. Να λαμβάνεται κάκε φορά υπόψιν το χρονοδιάγραμμα εντόσ του οποίου
παράγονται τα μακθςιακά αποτελζςματα. Ο διδάςκων πρζπει να αναρωτιζται αν
θ επίτευξθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων είναι ρεαλιςτικι εντόσ ενόσ
ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ.
7. Στθν περιγραφι των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων πρζπει να ςυνυπολογίηεται θ
δυνατότθτα αξιολόγθςθσ τουσ ςε φςτερθ φάςθ. Όςο πιο γενικι είναι θ διατφπωςθ
τουσ, τόςο πιο δφςκολθ κακίςταται θ αποτελεςματικι αξιολόγθςθ τουσ.
8. Πριν τθν οριςτικοποίθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, οι προτεινόμενεσ
διατυπϊςεισ να δειχτοφν ςε ςυναδζλφουσ και ενδεχομζνωσ ςε ςπουδαςτζσ εν
είδει δοκιμισ, προκειμζνου να ελεγχτεί θ ςαφινεια του περιεχομζνου τουσ.

Πηγζσ:
1. Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων: http://ec.europa.eu/eqf/compare_en.htm
2. Tuning Educational Structures in Europe: http://www.unideusto.org/tuningeu/
3. Support Guide for drafting, implementing and evaluating learning outcomes:
http://www.aneca.es/eng/Press-service/News/2013/ANECA-launches-the-SupportGuide-for-drafting-implementing-and-evaluating-learning-outcomes
4. Learning Outcomes in Quality Assurance and Accreditation Principles,
recommendations and practice: http://ecahe.eu/w/images/b/ba/PublicationLearning_Outcomes_in_Quality_Assurance_and_Accreditation.pdf
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