
33οο ΘεµατικόΘεµατικό ΠεδίοΠεδίο

ΠαρουσίασηΠαρουσίαση –– ΑνάλυσηΑνάλυση ΠροβληµάτωνΠροβληµάτων καικαι

ΘεµάτωνΘεµάτων αξιολόγησηςαξιολόγησης µαθητώνµαθητών καικαι

διδακτικούδιδακτικού έργουέργου

ΙωάνναΙωάννα ΚοµνηνούΚοµνηνού



ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά µιαςµιας καλήςκαλής

αξιολόγησηςαξιολόγησης

�� ΕγκυρότηταΕγκυρότητα ((καλύπτεικαλύπτει όσοόσο τοτο
δυνατόνδυνατόν περισσότερηπερισσότερη ύληύλη, , 
περισσότερεςπερισσότερες γνωστικέςγνωστικές δεξιότητεςδεξιότητες))

�� ΑξιοπιστίαΑξιοπιστία ((ίδιοίδιο αποτέλεσµααποτέλεσµα όσεςόσες
φορέςφορές εφαρµόζεταιεφαρµόζεται))

�� ΑντικειµενικότηταΑντικειµενικότητα ((ανεξάρτητηανεξάρτητη απόαπό
άσχετουςάσχετους προςπρος τηντην αξίααξία τουτου
κρινόµενουκρινόµενου παράγοντεςπαράγοντες))

�� ∆ιακριτικότητα∆ιακριτικότητα ((κανονικήκανονική κατανοµήκατανοµή))



ΑδυναµίεςΑδυναµίες τουτου παραδοσιακούπαραδοσιακού

συστήµατοςσυστήµατος αξιολόγησηςαξιολόγησης (1/3)(1/3)

�� ΈλλειψηΈλλειψη εγκυρότηταςεγκυρότητας περιεχοµένουπεριεχοµένου((λίγεςλίγες
προφορικέςπροφορικές καικαι γραπτέςγραπτές δοκιµασίεςδοκιµασίες, , 
αναδιήγησηαναδιήγηση µαθήµατοςµαθήµατος, , ατοµικόςατοµικός
χαρακτήραςχαρακτήρας εξέτασηςεξέτασης, , αποσπασµατικήαποσπασµατική
εξέτασηεξέταση ύληςύλης ))

�� ΒαρύτηταΒαρύτητα στηνστην
αποµνηµόνευσηαποµνηµόνευση((αναπαραγωγήαναπαραγωγή γνώσεωνγνώσεων, , 
περιορισµόςπεριορισµός δηµιουργικήςδηµιουργικής σκέψηςσκέψης))

�� ΑµφισβήτησηΑµφισβήτηση τηςτης εγκυρότηταςεγκυρότητας
προγνώσεωςπρογνώσεως



ΑδυναµίεςΑδυναµίες τουτου παραδοσιακούπαραδοσιακού

συστήµατοςσυστήµατος αξιολόγησηςαξιολόγησης (2/3)(2/3)

�� ΠλάνηΠλάνη κεντρικήςκεντρικής τάσηςτάσης

�� ΙσοπέδωσηΙσοπέδωση ενδοατοµικώνενδοατοµικών
διαφορώνδιαφορών((επιδόσειςεπιδόσεις σεσε πρωτεύονταπρωτεύοντα καικαι
δευτερεύονταδευτερεύοντα µαθήµαταµαθήµατα))

�� ΈλλειψηΈλλειψη αντικειµενικότηταςαντικειµενικότητας((ασυµφωνίαασυµφωνία
εξεταστώνεξεταστών, , ασυµφωνίαασυµφωνία αποτελεσµάτωναποτελεσµάτων
απόαπό τοντον ίδιοίδιο εξεταστήεξεταστή, , σχετικότητασχετικότητα
αυστηρότηταςαυστηρότητας επιείκειαςεπιείκειας))



ΑδυναµίεςΑδυναµίες τουτου παραδοσιακούπαραδοσιακού

συστήµατοςσυστήµατος αξιολόγησηςαξιολόγησης (3/3)(3/3)

�� ΣχετικότηταΣχετικότητα τηςτης αξίαςαξίας τηςτης παραδοσιακήςπαραδοσιακής
βαθµολογίαςβαθµολογίας((υποκειµενικόυποκειµενικό στοιχείοστοιχείο, , 
έλλειψηέλλειψη αντικειµενικώναντικειµενικών κριτηρίωνκριτηρίων))

�� ΠαράγοντεςΠαράγοντες υποκειµενικότηταςυποκειµενικότητας
((προσωπικέςπροσωπικές αξίεςαξίες, , εµπειρίεςεµπειρίες, , πρότυπαπρότυπα τουτου
βαθµολογητήβαθµολογητή, , επίπεδοεπίπεδο τηςτης τάξηςτάξης, , 
εµφάνισηεµφάνιση γραπτούγραπτού, , σειράσειρά διόρθωσηςδιόρθωσης κκ..λπλπ., ., 
σχολικήσχολική συµπεριφοράσυµπεριφορά, , κρίσειςκρίσεις άλλωνάλλων, , 
φύλοφύλο, , οικογενειακήοικογενειακή κατάστασηκατάσταση, , ιδεολογίαιδεολογία))



ΤαξινοµίαΤαξινοµία διδακτικώνδιδακτικών στόχωνστόχων

�� ΓνωστικόςΓνωστικός ΤοµέαςΤοµέας

�� ΣυναισθηµατικόςΣυναισθηµατικός ΤοµέαςΤοµέας

�� ΨυχοκινητικόςΨυχοκινητικός ΤοµέαςΤοµέας



ΚατηγορίεςΚατηγορίες ΣτόχωνΣτόχων ΓνωστικούΓνωστικού

ΤοµέαΤοµέα

�� ΓνώσηΓνώση

�� ΚατανόησηΚατανόηση

�� ΕφαρµογήΕφαρµογή

�� ΑνάλυσηΑνάλυση

�� ΣύνθεσηΣύνθεση

�� ΑξιολόγησηΑξιολόγηση



ΚατηγορίεςΚατηγορίες ΣτόχωνΣτόχων

ΣυναισθηµατικούΣυναισθηµατικού ΤοµέαΤοµέα
�� ΠρόσληψηΠρόσληψη ((συνειδητοποίησησυνειδητοποίηση, , δεκτικότηταδεκτικότητα, , 
εκλεκτικότηταεκλεκτικότητα))

�� ΑνταπόκρισηΑνταπόκριση ((συγκατάθεσησυγκατάθεση, , θέλησηθέληση γιαγια
ανταπόκρισηανταπόκριση, , ικανοποίησηικανοποίηση απόαπό
ανταπόκρισηανταπόκριση))

�� ΕκτίµησηΕκτίµηση ΑξιώνΑξιών ((αποδοχήαποδοχή, , προτίµησηπροτίµηση, , 
δέσµευσηδέσµευση))

�� ΟργάνωσηΟργάνωση αξιώναξιών ((εννοιοποίησηεννοιοποίηση, , 
οργάνωσηοργάνωση))

�� ΧαρακτηρισµόςΧαρακτηρισµός µεµε βάσηβάση έναένα σύστηµασύστηµα
αξιώναξιών))



ΚατηγορίεςΚατηγορίες ΣτόχωνΣτόχων ΨυχοκινητικούΨυχοκινητικού

ΤοµέαΤοµέα

�� ΑντανακλαστικέςΑντανακλαστικές κινήσειςκινήσεις

�� ΒασικέςΒασικές θεµελιακέςθεµελιακές κινήσειςκινήσεις

�� ΑντιληπτικέςΑντιληπτικές δεξιότητεςδεξιότητες ((κιναισθητικήκιναισθητική
διάκρισηδιάκριση, , οπτικήοπτική καικαι ακουστικήακουστική διάκρισηδιάκριση, , 
συγχρονισµένεςσυγχρονισµένες κινητικέςκινητικές δεξιότητεςδεξιότητες))

�� ΦυσικέςΦυσικές ικανότητεςικανότητες ((αντοχήαντοχή, , δύναµηδύναµη, , 
ευλυγισίαευλυγισία))

�� ΚινήσειςΚινήσεις δεξιότηταςδεξιότητας

�� ΚινητικήΚινητική επικοινωνίαεπικοινωνία



ΜέτραΜέτρα γιαγια τηντην αντιµετώπισηαντιµετώπιση τωντων

προβληµάτωνπροβληµάτων αξιολόγησηςαξιολόγησης

�� ΣυνεχήςΣυνεχής αξιολόγησηαξιολόγηση ((ενίσχυσηενίσχυση
προφορικήςπροφορικής εξεταστικήςεξεταστικής δοκιµασίαςδοκιµασίας καικαι
συνυπολογισµόςσυνυπολογισµός δεξιοτήτωνδεξιοτήτων καικαι στάσεωνστάσεων,  ,  
σύντοµασύντοµα τεσττεστ στοστο τέλοςτέλος κάθεκάθε ενότηταςενότητας, , 
εργασίεςεργασίες))

�� ΚαθορισµόςΚαθορισµός διδακτικώνδιδακτικών σκοπώνσκοπών καικαι
στόχωνστόχων ((αναπαραγωγήαναπαραγωγή γνώσεωνγνώσεων, , 
περιορισµόςπεριορισµός δηµιουργικήςδηµιουργικής σκέψηςσκέψης))

�� ΧρήσηΧρήση πολλώνπολλών καικαι διαφορετικώνδιαφορετικών µορφώνµορφών
αξιολόγησηςαξιολόγησης ((ερωτήσειςερωτήσεις ανοικτούανοικτού καικαι
κλειστούκλειστού τύπουτύπου))





ΟΜΑ∆Α

Οµάδα: 

επίπεδο

περιγραφής

ΜΕΣΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Η Ο περιγράφει τη σκέψη της

Ο Σ περιγράφει τη σκέψη του

4

Η Ο περιγράφει ξανά τη σκέψη της υπό το

πρίσµα της σκέψης ή ενέργειας του Σ

Ο Σ περιγράφει ξανά τη σκέψη του υπό το

πρίσµα της επαναπεριγραφής της Ο

Η Ο προσαρµόζει

τους στόχους υπό το

πρίσµα της ενέργειας

του Σ

Συµµετέχων: 

επίπεδο

περιγραφής

Η Ο θέτει στόχους για το θέµα

Ο Σ ενεργεί για να πετύχει τους στόχους

Η Ο δίνει ανατροφοδότηση στην ενέργεια του

Σ

Ο Σ διαµορφώνει τις ενέργειές του υπό το

πρίσµα της ανατροφοδότησης

Η Ο συλλογίζεται

την ενέργεια για να

µετατρέψει την

περιγραφή

Ο Σ προσαρµόζει

την ενέργειά του υπό

το πρίσµα της

περιγραφής της Ο

1

2

3

Ο Σ συλλογίζεται

την ανατροφοδότηση

για να µετατρέψει

την περιγραφή

Η Οκαθορίζει

τους όρους

του πλαισίου

µέσα στο

οποίο ο Μ

µπορεί να

ενεργήσει

Ο Σ ενεργεί

σύµφωνα µε

το πλαίσιο

που έθεσε ηΟ

5

12

6

7

8

9

10

11



ΕυχαριστώΕυχαριστώ!!


