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Μορφές αξιολόγησης

Ανάλογα με τη μέθοδο
 Τυπική: Γραπτές δοκιμασίες με σταθμισμένα ή

αστάθμητα τεστ
 Άτυπη
 Εναλλακτική

Ανάλογα με το σκοπό
 Διαμορφωτική (διαγνωστική – ενδιάμεση)
 Τελική



ΗΗ σημερινήσημερινή πραγματικότηταπραγματικότητα

Φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί ιεραρχούν
διαφορετικά, αξιολογώντας πρωτίστως

 τη συμπεριφορά των μαθητών, 
 ακολούθως την συμμετοχή τους στο μάθημα

και ελέγχουν περισσότερο
 τις απομνημονευθείσες γνώσεις και λιγότερο
 την κριτική σκέψη, 
 τη δημιουργικότητα και
 τα άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που

προβλέπονται από αυτό (Μαυρομμάτης κ.α. 
2007)



 Το μέχρι σήμερα καθιερωμένο σύστημα
αξιολόγησης βασίζεται στη σύγκριση
επιδόσεων μαθητών, κάτι που σε καμιά
περίπτωση δεν διευκολύνει τη μάθηση. 
(Βαρσαμίδου & Ρες, 2007)



ΚάτιΚάτι αλλάζειαλλάζει

 ΑρχίζειΑρχίζει νανα γίνεταιγίνεται κοινήκοινή συνείδησησυνείδηση τωντων
συμμετεχόντωνσυμμετεχόντων στηνστην εκπαιδευτικήεκπαιδευτική
διαδικασίαδιαδικασία, , εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών, , μαθητώνμαθητών καικαι
γονέωνγονέων, , ότιότι ηη απλήαπλή αριθμητικήαριθμητική
αποτίμησηαποτίμηση τηςτης επίδοσηςεπίδοσης τωντων μαθητώνμαθητών
δενδεν αποτελείαποτελεί επαρκήεπαρκή αποτύπωσηαποτύπωση τηςτης
αξιολογικήςαξιολογικής κρίσηςκρίσης ούτεούτε είναιείναι αφαφ’’ εαυτήςεαυτής
ικανήικανή νανα λειτουργήσειλειτουργήσει ωςως
ανατροφοδοτικόςανατροφοδοτικός μηχανισμόςμηχανισμός..



Η διαφοροποιημένη διδασκαλία
στηρίζεται στη λεπτομερή και
διαρκή αξιολόγηση. 

 Για τη διαφοροποίηση απαιτείται μεγάλος
αριθμός πληροφοριών από πολλές
πηγές, ώστε να γίνουν τροποποιήσεις
που αφορούν το επίπεδο, τα
ενδιαφέροντα και τους ιδιαίτερους
τρόπους μάθησης των μαθητών.



Αξιολόγηση πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά τη εκμάθηση.

 Ένα εργαλείο αξιολόγησης προσδιορίζει τη
μαθησιακή ετοιμότητα,  την προγενέστερη
εμπειρία και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή.

 Πριν εισαχθεί ένα νέο θέμα, θα αναρωτηθούμε: 

 Τι ξέρουν οι μαθητές; 
 Τι μπορούν να κάνουν; 
 Είναι το θέμα συμβατό με τα ενδιαφέροντά

τους; 



 Η αξιολόγηση πρέπει να συνεχίζεται και κατά
τη διδασκαλία, γιατί εκεί εντοπίζονται οι
ελλείψεις των μαθητών. Να ξαναδιδάσκεται ό,τι
οι μαθητές δεν έχουν κατανοήσει καλά. 

 Μετά τη διδασκαλία ο δάσκαλος πρέπει να
αξιολογεί τι έμαθαν οι μαθητές του και αν είναι
ικανοί να χρησιμοποιήσουν στον πραγματικό
κόσμο τις ιδέες, τις δεξιότητες ή τις έννοιες που
έμαθαν ή απέκτησαν

Αξιολόγηση πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά τη εκμάθηση.



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση τωντων
μαθητώνμαθητών



ηη αξιολόγησηαξιολόγηση

 ΕίναιΕίναι αναπόσπαστοαναπόσπαστο μέροςμέρος τηςτης
διαδικασίαςδιαδικασίας διδασκαλίαςδιδασκαλίας--μάθησηςμάθησης, , 
 ΕίναιΕίναι σχεδιασμένησχεδιασμένη καικαι συνεχήςσυνεχής

δραστηριότηταδραστηριότητα, , 
 ΑντανακλάΑντανακλά τατα επιδιωκόμεναεπιδιωκόμενα

αποτελέσματααποτελέσματα τουτου αναλυτικούαναλυτικού
προγράμματοςπρογράμματος, , 
 ΛαμβάνειΛαμβάνει υπόψηυπόψη τιςτις κοινωνικέςκοινωνικές καικαι

πολιτισμικέςπολιτισμικές διαφορέςδιαφορές τωντων μαθητώνμαθητών



ηη αξιολόγησηαξιολόγηση

 ΠαρέχειΠαρέχει πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια τοτο γνωστικόγνωστικό, , τοτο
συναισθηματικόσυναισθηματικό καικαι τοτο ψυχοκινητικόψυχοκινητικό
πεδίοπεδίο, , 
 ΕμπλέκειΕμπλέκει ενεργάενεργά τουςτους μαθητέςμαθητές
 ΕνθαρρύνειΕνθαρρύνει σεσε αυτοαξιολόγησηαυτοαξιολόγηση
 ΔιαχέεταιΔιαχέεται τακτικάτακτικά στουςστους γονείςγονείς καικαι

μαθητέςμαθητές



κατά την αξιολόγηση του μαθητή θα πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη

 το διαφορετικό αρχικό επίπεδο γνώσεων του
κάθε μαθητή, 

 το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της
οικογένειας του, 

 η προσπάθεια που καταβάλλει, 
 η συνέπειά του, 
 οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, 
 Η συνολική του δραστηριότητα σε εκδηλώσεις

του σχολείου (Βαρσαμίδου & Ρες, 2007).
 .



Εναλλακτικοί τρόποι- τεχνικές
αξιολόγησης
 το φύλλο παρατήρησης του μαθητή, 
 η αυτοαξιολόγηση του, 
 η αξιολόγηση του μαθητή από

συμμαθητές του, 
 ο φάκελος επιτευγμάτων του μαθητή.
 η ατομική και η ομαδική αξιολόγηση
 Το συμβόλαιο



ΜέθοδοιΜέθοδοι //τρόποιτρόποι αξιολόγησηςαξιολόγησης, , 
τήρησηςτήρησης καικαι διαχείρισηςδιαχείρισης
δεδομένωνδεδομένων

 ΑξιολόγησηΑξιολόγηση τωντων επιτευγμάτωνεπιτευγμάτων τωντων
μαθητώνμαθητών ((ππ..χχ. . γραπτάγραπτά δοκίμιαδοκίμια, , μικρέςμικρές
εργασίεςεργασίες τύπουτύπου projectproject, , παρουσιάσειςπαρουσιάσεις, , 
ημερολόγιαημερολόγια μαθητώνμαθητών, , δομημένηδομημένη
//ημιδομημένηημιδομημένη παρατήρησηπαρατήρηση, , κατκατ’’ οίκονοίκον
εργασίαεργασία κκ..άά.)..).



 ΚατασκευήΚατασκευή δοκιμίωνδοκιμίων αξιολόγησηςαξιολόγησης
((γνωστικάγνωστικά μοντέλαμοντέλα αξιολόγησηςαξιολόγησης στόχωνστόχων
//απαντήσεωναπαντήσεων τωντων μαθητώνμαθητών, , τύποιτύποι έργωνέργων
αξιολόγησηςαξιολόγησης: : ππ..χχ. . έργαέργα ανοικτούανοικτού τύπουτύπου, , 
σύντομηςσύντομης απάντησηςαπάντησης, , αντιστοίχισηςαντιστοίχισης, , 
πολλαπλήςπολλαπλής επιλογήςεπιλογής, , ορθούορθού //λάθουςλάθους
κτλκτλ.)..).

 ΤήρησηΤήρηση δεδομένωνδεδομένων ((ππ..χχ. . ανέκδοτεςανέκδοτες
αναφορέςαναφορές, , έντυπαέντυπα παρατήρησηςπαρατήρησης, , 
κλίμακεςκλίμακες κατάταξηςκατάταξης). ). 



 ΤήρησηΤήρηση στοιχείωνστοιχείων γιαγια τηντην πρόοδοπρόοδο τωντων
μαθητώνμαθητών ((ππ..χχ. . έντυπαέντυπα καταχώρισηςκαταχώρισης
δεδομένωνδεδομένων αξιολόγησηςαξιολόγησης κάθεκάθε μαθητήμαθητή, , 
φάκελοςφάκελος επιτευγμάτωνεπιτευγμάτων, , ημερολόγιοημερολόγιο γιαγια
κάθεκάθε μαθητήμαθητή κκ..άά.)..).



Ο φάκελος δίνει τη δυνατότητα
στον εκπαιδευτικό

 να διαγνώσει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία
των μαθητών, 

 να καλλιεργήσει τις δεξιότητες τους, 
 να προσδιορίσει τις στάσεις τους και να τις

τροποποιήσει, 
 να τεκμηριώσει με επάρκεια την πρόοδο των

μαθητών σε μια γνωστική περιοχή, 
 να ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετέχουν

και να αναλαμβάνουν περισσότερη ευθύνη για
την προσωπική τους μάθηση (Ανδρεαδάκης, 
2006).



Το περιεχόμενο του φακέλου
μπορεί να είναι:

Κατάλογος εκπαιδευτικών στόχων.
Δείγματα εργασιών των μαθητών στο σχολείο ή/και το
σπίτι.
Έλεγχοι προόδου.
Κριτήρια αξιολόγησης και τεστ.
Φύλλα ποιοτικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.
Φύλλα αυτοαξιολόγησης του μαθητή .
Περιγραφικές παρατηρήσεις και σχόλια του
εκπαιδευτικού.
Παρατηρήσεις ή προτάσεις του μαθητή για τη
διδασκαλία.
Ημερολόγια συσκέψεων του συλλόγου διδασκόντων.
Συνεντεύξεις από μαθητή ή/και τους γονείς του.
Έπαινοι, βραβεία ή άλλες διακρίσεις.
Παρατηρήσεις ή προτάσεις για τη διδασκαλία.



Πλεονεκτήματα εναλλακτικής
αξιολόγησης

 Υπάρχει αλληλεπίδραση δασκάλου – μαθητή
 Αναπτύσσονται δεξιότητες, όπως η

συνεργασία, η ανάλυση πληροφοριών, η
επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, η
εφαρμογή γνώσεων, η λήψη αποφάσεων, η
διερεύνηση, η παρουσίαση πληροφοριών, η
δημιουργικότητα κλπ.

 Συμβάλλει στην αυτογνωσία και στην
αυτοαξιολόγηση των μαθητών



βασικότερα μειονεκτήματα της
αξιολόγησης με φάκελο επιτευγμάτων

Οι φάκελοι απαιτούν πολύ χρόνο για την αξιολόγησή τους.
Οι εργασίες που εκπονούν οι μαθητές είναι δύσκολο να
αξιολογηθούν, ιδιαίτερα όταν ποικίλλουν από μαθητή σε
μαθητή.
Η πρόοδος των μαθητών αξιολογείται δύσκολα όταν ένας
φάκελος δεν περιέχει συγκρίσιμο περιεχόμενο.
Οι μαθητές θεωρούν σε ορισμένα μαθήματα ότι η μέθοδος
αυτή στερείται ενδιαφέροντος.
Λόγω της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι
φάκελοι, η αξιοπιστία της αξιολόγησης και η συγκρισιμότητα
των επιδόσεων των μαθητών είναι συχνά αρκετά χαμηλή.
Η αξιολόγηση αυτή θέτει συχνά σε μειονεκτική θέση τους
μαθητές που δεν έχουν σημαντική βοήθεια από την
οικογένεια τους.
Η έλλειψη συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σ’
αυτή τη μέθοδο. (Ανδρεαδάκης, 2006) 



Τομείς που πρέπει να
αξιολογούνται

Ø Γνωστικός
Ø Συναισθηματικός
Ø Βουλητικός
Ø Κοινωνικός
Ø Ψυχοκινητικός



Γενικά η αξιολόγηση των
μαθητών από τον εκπαιδευτικό
πρέπει:
 Να είναι δίκαιη, αμερόληπτη και αντικειμενική.
 Να μην υπονομεύει την άμιλλα και να μην αναιρεί τον

παρωθητικό της ρόλο.
 Να αποτελεί κίνητρο για μάθηση και όχι να

απογοητεύει τους μαθητές.
 Να ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση

των μαθητών.
 Να ενθαρρύνει τους αδύνατους μαθητές και να τους

βοηθά να ξεπερνούν τις αδυναμίες τους.
 Να έχει ως σημείο αναφοράς προηγούμενες επιδόσεις

του μαθητή και όχι την επίδοση των άλλων.



η αξιολόγηση του μαθητή
μπορεί να περιλαμβάνει:

• αξιολόγηση των δεξιοτήτων και γνώσεών
του,  
• αξιολόγηση των γνωστικών και
μεταγνωστικών στρατηγικών του
• αξιολόγηση των δεξιοτήτων μελέτης του
• πληροφορίες για το οικογενειακό του
περιβάλλον, 
• πληροφορίες για τα κίνητρα, τα
ενδιαφέροντά του και την απόδοση
αιτιολογικών προσδιορισμών της
ακαδημαϊκής του επιτυχίας και αποτυχίας. 













ΑξιολόγησηΑξιολόγηση τηςτης
διδασκαλίαςδιδασκαλίας



ΤιΤι είναιείναι καικαι τιτι δενδεν είναιείναι
αξιολόγησηαξιολόγηση
 Οι πληροφορίες που συλλέγονται τυχαία και

περιστασιακά δε στοιχειοθετούν διδακτική
αξιολόγηση, εφόσον δεν μπορούν να
τεκμηριώσουν το σχεδιασμό της διδασκαλίας
που ακολουθεί. 

 Αντίθετα, η συλλογή των πληροφοριών πρέπει
να γίνεται συστηματικά και να οργανώνεται με
τρόπο που να οδηγεί σε εκπαιδευτικές
αποφάσεις για το περιεχόμενο, τη μέθοδο
διδασκαλίας και τα διδακτικά υλικά. 

 (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007)



ΗΗ ερευνητικήερευνητική μορφήμορφή τηςτης
αξιολόγησηςαξιολόγησης
 Ο εκπαιδευτικός, ως ερευνητής, αρχικά

παρατηρεί τη μαθησιακή συμπεριφορά και
διατυπώνει κάποιες υποθέσεις για τις
μαθησιακές δυνατότητες και αδυναμίες του
μαθητή, 

 μετά αξιολογεί το σύνολο των παραμέτρων της
διδασκαλίας (περιεχόμενο, οργάνωση, υλικά, 
πρακτικές, στρατηγικές κινήτρων) 

 και τέλος, επιβεβαιώνει ή όχι τις αρχικές
υποθέσεις (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007)



ΠαράμετροιΠαράμετροι διδακτικήςδιδακτικής
αξιολόγησηςαξιολόγησης



Παράγοντες που αφορούν στην
τάξη και στη διδασκαλία:

 στο φυσικό, νοητικό και συναισθηματικό
περιβάλλον της τάξης, 
 στην ομαδοποίηση των μαθητών, 
 στη μέθοδο διδασκαλίας, 
 στις διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές

που εφαρμόζονται στην τάξη
 στις απόψεις της εκπαιδευτικού για τη

διδασκαλία



Παράγοντες που αφορούν στα
διδακτικά υλικά και μέσα:

 στα κείμενα (αφηγηματικά και
πληροφοριακά, κ.ο.κ.) 
 στη χρήση οπτικοακουστικών και

ηλεκτρονικών μέσων
 στις μαθητικές εργασίες (σχολικές και

κατ’ οίκον),
 στον τύπο ερωτήσεων που τίθενται.











ΚατακλείδαΚατακλείδα

 Οι εκπαιδευτικοί που κατανοούν σε βάθος τα
προβλήματα και τις δυνατότητες των μαθητών
τους βρίσκονται στο καλύτερο σημείο
εκκίνησης για να προχωρήσουν σε
προσαρμογές και να υλοποιήσουν τις
σύγχρονες αρχές της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας (differentiated instruction) και ενός
σχεδιασμού διδασκαλίας για όλους (universal
design).
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