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ØØ ΠαιδαγωγικήΠαιδαγωγική πράξηπράξη: : ΕνέργειαΕνέργεια πουπου σχετίζεταισχετίζεται
μεμε τητη διαπαιδαγώγησηδιαπαιδαγώγηση τωντων παιδιώνπαιδιών ((μαθητώνμαθητών).).

ØØ ΔιαπαιδαγώγησηΔιαπαιδαγώγηση: : ΣφαιρικήΣφαιρική καλλιέργειακαλλιέργεια τωντων
μαθητώνμαθητών ((παροχήπαροχή γνώσεωνγνώσεων, , αρχώναρχών κλπκλπ.)..).



ØØ ΑξιολόγησηΑξιολόγηση:: < < άξιοςάξιος + + λέγωλέγω >  >  ΕκτίμησηΕκτίμηση τηςτης
αξίαςαξίας προσώπουπροσώπου ήή έργουέργου μεμε συγκεκριμένασυγκεκριμένα
κριτήριακριτήρια..

ØØ ΑξιολόγησηΑξιολόγηση τουτου μαθητήμαθητή σημαίνεισημαίνει τηντην εκτίμησηεκτίμηση
τωντων γνώσεωνγνώσεων καικαι τωντων δεξιοτήτωνδεξιοτήτων πουπου
αποκτήθηκαναποκτήθηκαν απόαπό τοτο μαθητήμαθητή..

ØØ ΒασικόςΒασικός άξοναςάξονας: : ΗΗ ανατροφοδότησηανατροφοδότηση μεμε σκοπόσκοπό
τητη βελτίωσηβελτίωση τουτου αποτελέσματοςαποτελέσματος. . 



ΑποσπάσματαΑποσπάσματα απόαπό ΠΠ. . ΔΔ. . 

ØØ ΑξιολόγησηΑξιολόγηση τουτου μαθητήμαθητή είναιείναι ηη συνεχήςσυνεχής
παιδαγωγικήπαιδαγωγική διαδικασίαδιαδικασία, , μεμε βάσηβάση τηντην οποίαοποία
παρακολουθείταιπαρακολουθείται ηη πορείαπορεία τηςτης μάθησήςμάθησής τουτου
……εκτιμώνταιεκτιμώνται καικαι άλλαάλλα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά..

ØØ ΗΗ αξιολόγησηαξιολόγηση τωντων μαθητώνμαθητών είναιείναι αναπόσπαστοαναπόσπαστο
μέροςμέρος τηςτης διδακτικήςδιδακτικής διαδικασίαςδιαδικασίας καικαι έχειέχει ωςως
σκοπόσκοπό νανα προσδιορίσειπροσδιορίσει τοτο βαθμόβαθμό επίτευξηςεπίτευξης τωντων
διδακτικώνδιδακτικών στόχωνστόχων..

ØØ ΗΗ αξιολόγησηαξιολόγηση αποτελείαποτελεί οργανικόοργανικό στοιχείοστοιχείο τηςτης
διδακτικήςδιδακτικής -- μαθησιακήςμαθησιακής διαδικασίαςδιαδικασίας..



ΤομείςΤομείς πουπου πρέπειπρέπει νανα αξιολογούνταιαξιολογούνται

ØØ ΓνωστικόςΓνωστικός
ØØ ΣυναισθηματικόςΣυναισθηματικός
ØØ ΒουλητικόςΒουλητικός
ØØ ΚοινωνικόςΚοινωνικός
ØØ ΨυχοκινητικόςΨυχοκινητικός
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ΜορφέςΜορφές αξιολόγησηςαξιολόγησης

((ΑνάλογαΑνάλογα μεμε τητη μέθοδομέθοδο))
ØØ ΤυπικήΤυπική: : ΓραπτέςΓραπτές δοκιμασίεςδοκιμασίες μεμε σταθμισμένασταθμισμένα ήή
αστάθμητααστάθμητα τεσττεστ

ØØ ΄́ΑτυπηΑτυπη
ØØ ΕναλλακτικήΕναλλακτική

((ΑνάλογαΑνάλογα μεμε τοτο σκοπόσκοπό))
ØØ ΔιαμορφωτικήΔιαμορφωτική ((διαγνωστικήδιαγνωστική –– ενδιάμεσηενδιάμεση))
ØØ ΤελικήΤελική
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ΕναλλακτικήΕναλλακτική αξιολόγησηαξιολόγηση

ØØ ΕπίλυσηΕπίλυση προβλημάτωνπροβλημάτων
ØØ ΣχέδιαΣχέδια εργασίαςεργασίας
ØØ ΠαρουσιάσειςΠαρουσιάσεις
ØØ ΠειράματαΠειράματα
ØØ ΦάκελοςΦάκελος τουτου μαθητήμαθητή ((portfolio)portfolio)

((συνθετικέςσυνθετικές εργασίεςεργασίες, , ημερολόγιοημερολόγιο δραστηριοδραστηριο--
τήτωντήτων, , διαβασμέναδιαβασμένα βιβλίαβιβλία,  ,  παρατηρήσειςπαρατηρήσεις καικαι
προτάσειςπροτάσεις τουτου μαθητήμαθητή, , βραβείαβραβεία, , έπαινοιέπαινοι, , 
διακρίσειςδιακρίσεις, , δραστηριότητεςδραστηριότητες, , ερωτηματολόγιαερωτηματολόγια
αυτοαξιολόγησηςαυτοαξιολόγησης κλπκλπ.).)



ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα εναλλακτικήςεναλλακτικής αξιολόγησηςαξιολόγησης

ØØ ΥπάρχειΥπάρχει αλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση καθηγητήκαθηγητή –– μαθητήμαθητή

ØØ ΑναπτύσσονταιΑναπτύσσονται δεξιότητεςδεξιότητες,, όπωςόπως:  :  
ηη συνεργασίασυνεργασία, , ηη ανάλυσηανάλυση πληροφοριώνπληροφοριών, , ηη
επικοινωνίαεπικοινωνία, , ηη επίλυσηεπίλυση προβλημάτωνπροβλημάτων, , ηη
εφαρμογήεφαρμογή γνώσεωνγνώσεων, , ηη λήψηλήψη αποφάσεωναποφάσεων, , ηη
διερεύνησηδιερεύνηση, , ηη παρουσίασηπαρουσίαση πληροφοριώνπληροφοριών, , ηη
δημιουργικότηταδημιουργικότητα κλπκλπ. . 

ØØ ΣυμβάλλειΣυμβάλλει στηνστην αυτογνωσίααυτογνωσία καικαι στηνστην
αυτοαξιολόγησηαυτοαξιολόγηση τωντων μαθητώνμαθητών



ΠαράθεσηΠαράθεση χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών τυπικήςτυπικής
καικαι εναλλακτικήςεναλλακτικής αξιολόγησηςαξιολόγησης

ØØ ΚεντρικήΚεντρική θέσηθέση στηνστην
τυπικήτυπική αξιολόγησηαξιολόγηση έχουνέχουν
οιοι γραπτέςγραπτές δοκιμασίεςδοκιμασίες, , 
όπουόπου δίνεταιδίνεται έμφασηέμφαση στοστο
αποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτης
μάθησηςμάθησης. . 
ΤαΤα θέματαθέματα τωντων γραπτώνγραπτών
δοκιμασιώνδοκιμασιών όμωςόμως είναιείναι
πάνταπάντα κατάλληλακατάλληλα; ; 

ØØ ΣτηνΣτην εναλλακτικήεναλλακτική
αξιολόγησηαξιολόγηση δενδεν
υπάρχουνυπάρχουν τυποποιημένεςτυποποιημένες
γραπτέςγραπτές δοκιμασίεςδοκιμασίες. . 
ΔίνεταιΔίνεται έμφασηέμφαση στηστη
διαδικασίαδιαδικασία τηςτης μάθησηςμάθησης
καικαι ηη διδασκαλίαδιδασκαλία γίνεταιγίνεται
σύμφωνασύμφωνα μεμε τατα
ενδιαφέρονταενδιαφέροντα καικαι τιςτις
ανάγκεςανάγκες τουτου μαθητήμαθητή..



ØØ ΜικρότεροΜικρότερο εύροςεύρος
διδακτικώνδιδακτικών στόχωνστόχων καικαι
ικανοτήτωνικανοτήτων σεσε σχέσησχέση μεμε
τηντην εναλλακτικήεναλλακτική..

ØØ ΓίνεταιΓίνεται ποσοτικήποσοτική αξιολόαξιολό--
γησηγηση. . ΟΟ βαθμόςβαθμός όμωςόμως
αποδίδειαποδίδει πλήρωςπλήρως ικανόικανό--
τητεςτητες, , δεξιότητεςδεξιότητες καικαι
γνώσειςγνώσεις; ; 

ØØ ΠεριορίζεταιΠεριορίζεται κυρίωςκυρίως στηστη
γνωστικήγνωστική ανάπτυξηανάπτυξη τουτου
μαθητήμαθητή..

ØØ ΕυρύτεροςΕυρύτερος ορίζονταςορίζοντας
διδακτικώνδιδακτικών στόχωνστόχων καικαι
ικανοτήτωνικανοτήτων. . 

ØØ ΠοιοτικήΠοιοτική αξιολόγησηαξιολόγηση. . 
ΠλήρηςΠλήρης ενημέρωσηενημέρωση γιαγια
προσπάθειαπροσπάθεια, , συμμετοχήσυμμετοχή, , 
κοινωνικήκοινωνική συμπεριφοράσυμπεριφορά, , 
ελλείψειςελλείψεις..

ØØ ΕπεκτείνεταιΕπεκτείνεται στηστη
σφαιρικήσφαιρική ανάπτυξηανάπτυξη τουτου
μαθητήμαθητή. . 



FF ΗΗ αξιολόγησηαξιολόγηση τωντων μαθητώνμαθητών συνδέεταισυνδέεται άμεσαάμεσα μεμε
τοντον παιδαγωγικόπαιδαγωγικό, , τοτο διδακτικόδιδακτικό καικαι τοντον επιστημοεπιστημο--
νικόνικό ρόλορόλο τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού. . 

FF ΑποτελείΑποτελεί λειτουργικόλειτουργικό στοιχείοστοιχείο τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας
τηςτης μάθησηςμάθησης καικαι γενικότεραγενικότερα τηςτης ανάπτυξηςανάπτυξης τουτου
μαθητήμαθητή. . ΓιΓι’’ αυτόαυτό λοιπόνλοιπόν πρέπειπρέπει νανα γίνεταιγίνεται μεμε
σωστόσωστό τρόποτρόπο..

FF ΈναΈνα λάθοςλάθος στηνστην αξιολόγησηαξιολόγηση μπορείμπορεί νανα έχειέχει σοσο--
βαρέςβαρές συνέπειεςσυνέπειες γιαγια τοτο μαθητήμαθητή!!



……ΕίχενΕίχεν άλλωςάλλως σχηματίσεισχηματίσει τηντην πεποίθησινπεποίθησιν ότιότι ήτοήτο
αδύνατοναδύνατον νανα μάθειμάθει γράμματαγράμματα. . ΤαΤα είχεείχε πάρειπάρει απόαπό
φόβονφόβον. . ΈπειταΈπειτα οο τρόμοςτρόμος, , τοντον οποίονοποίον τουτου
ενέπνευσενενέπνευσεν οο δάσκαλοςδάσκαλος, , τουτου έφερεέφερε τοιαύτηντοιαύτην
ταραχήνταραχήν, , ώστεώστε παρέλυενπαρέλυεν ηη μνήμημνήμη καικαι ηη γλώσσαγλώσσα
τουτου ομούομού......

……ΆμαΆμα τοντον έβλεπενέβλεπεν οο ΜανώληςΜανώλης έφευγενέφευγεν ωςως αγρίμιαγρίμι
κικι εκραύγαζεεκραύγαζε κλαίωνκλαίων::

-- ΔεΔε θέλωθέλω γράμματαγράμματα! ! ΔεΔε θέλωθέλω!!

((ΙΙ. . ΚονδυλάκηςΚονδυλάκης: : ««ΟΟ ΠατούχαςΠατούχας»»)  )  



ΣφάλματαΣφάλματα πουπου γίνονταιγίνονται κατάκατά τηντην
αξιολόγησηαξιολόγηση τωντων μαθητώνμαθητών

ØØ ΚριτηρίουΚριτηρίου
ØØ ΓνωριμίαςΓνωριμίας
ØØ ΑναφοράςΑναφοράς
ØØ ΠροσδοκίαςΠροσδοκίας / / προσκόλλησηςπροσκόλλησης
ØØ ΚεντρικήςΚεντρικής τάσηςτάσης
ØØ ΒαθμολόγησηςΒαθμολόγησης



ΓενικάΓενικά ηη αξιολόγησηαξιολόγηση τωντων μαθητώνμαθητών απόαπό τοντον
εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό πρέπειπρέπει::

üü ΝαΝα είναιείναι δίκαιηδίκαιη, , αμερόληπτηαμερόληπτη καικαι αντικειμενικήαντικειμενική..
üü ΝαΝα μηνμην υπονομεύειυπονομεύει τηντην άμιλλαάμιλλα καικαι νανα μηνμην
αναιρείαναιρεί τοντον παρωθητικόπαρωθητικό τηςτης ρόλορόλο. . 

üü ΝαΝα αποτελείαποτελεί κίνητροκίνητρο γιαγια μάθησημάθηση καικαι όχιόχι νανα
απογοητεύειαπογοητεύει τουςτους μαθητέςμαθητές. . 

üü ΝαΝα ενισχύειενισχύει τηντην αυτοεκτίμησηαυτοεκτίμηση καικαι τηντην αυτοπεαυτοπε--
ποίθησηποίθηση τωντων μαθητώνμαθητών..

üü ΝαΝα ενθαρρύνειενθαρρύνει τουςτους αδύνατουςαδύνατους μαθητέςμαθητές καικαι νανα
τουςτους βοηθάβοηθά νανα ξεπερνούνξεπερνούν τιςτις αδυναμίεςαδυναμίες τουςτους.   .   

üü ΝαΝα έχειέχει ωςως σημείοσημείο αναφοράςαναφοράς προηγούμενεςπροηγούμενες
επιδόσειςεπιδόσεις τουτου μαθητήμαθητή καικαι όχιόχι τηντην επίδοσηεπίδοση τωντων
άλλωνάλλων.  .  


