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4 Εισαγωγή 

Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει στην αξιολόγηση και ανατροφοδότηση στην εξ αποστάσεως 

σχολική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, αναδεικνύεται ο ρόλος της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στην 

κοινωνία της μάθησης.  Κατόπιν, αναλύεται η σπουδαιότητα της διαμορφωτικής αξιολόγησης 

και η διδακτική  μορφή της ανατροφοδότησης που σκοπό έχει να δώσει τους μαθητές να 

διδαχθούν ακόμη και από τα λάθη τους. 

Σκοπός  

Σκοπός της ενότητας είναι η ανάλυση της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης στην εξ 

αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της διαμορφωτικής 

αξιολόγησης στη διαδικασία μάθησης των μαθητών.  

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της ενότητα οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:   

● ορίζουν τι είναι η αξιολόγηση και η ηλεκτρονική αξιολόγηση 

● προσδιορίζουν το ρόλο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στην κοινωνία της μάθησης 

● εξηγούν τη λειτουργία της αυτοαξιολόγησης  

● αναλύουν τη διδακτική  μορφή της ανατροφοδότησης  

● διακρίνουν τη σπουδαιότητα της διαμορφωτικής αξιολόγησης 

● Να επιλέγουν δραστηριότητες αξιολόγησης για τα μαθήματά τους 

Έννοιες κλειδιά: αξιολόγηση (assessment), ηλεκτρονική αξιολόγηση (e-assessment), μορφές 

αξιολόγησης, αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση, διαμορφωτική αξιολόγηση, αθροιστική ή τελική 

αξιολόγηση, προσαρμόσιμη αξιολόγηση, ανατροφοδότηση, αυτοαξιολόγηση 
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5 Θεωρητικές βάσεις 

ΟΡΙΣΜΟΣ 1 

Αξιολόγηση είναι η διαδικασία της σχεδίασης της συλλογής και της παροχής πληροφοριών οι 
οποίες αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την επιλογή μεταξύ εναλλακτικών λύσεων 
(Δημητρόπουλος, 1999).  

Αξιολόγηση είναι ένας πολύ ευρύς όρος, ο οποίος αναφέρεται στη συνεχή διαδικασία συλλογής 
πληροφοριών, κριτικής των πληροφοριών και λήψης αποφάσεων (Δημητρακόπουλος, 1981). 

ΟΡΙΣΜΟΣ 2 
Η ηλεκτρονική αξιολόγηση (e-assessment) αναφέρεται στη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών για κάθε δραστηριότητα αξιολόγησης. Χρησιμοποιείται 

στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση (ΕξΑΣΕ) για να βοηθήσει και να αξιολογήσει τους 

μαθητές που βρίσκονται μακριά και δεν έχουν τη δυνατότητα άμεσης επαφής με τον 

εκπαιδευτικό. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές μπορούν και εντοπίζουν δυσκολίες, παρανοήσεις 

ή περαιτέρω μελέτη ώστε να βελτιώνουν την εκπαίδευσή τους. Αλλά και ο εκπαιδευτικός μπορεί 

και κατανοεί καλύτερα τις  μαθησιακές τους δυσκολίες και ικανότητες.  

Λόγω της ευελιξίας που παρέχει η τεχνολογία, η ηλεκτρονική αξιολόγηση στοχεύει σε όλα τα είδη 

γνωστικής (διαμορφωτική, τελική) αλλά και κοινωνικό-συναισθηματικής αξιολόγησης. Η χρήση 

των πολυμέσων καθιστά τη διαδικασία πιο σαφή και λεπτομερή, αλλά και πιο άμεση και ακριβή 

καθώς τα αποτελέσματα βγαίνουν άμεσα περιέχοντας χρήσιμες  ιδέες και συμβουλές, δίνοντας 

με αυτό τον τρόπο περιθώρια βελτίωσης. 

6.1 Ο ρόλος της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στην κοινωνία της 

μάθησης 

Σύμφωνα με τους Πετροπούλου, Κασιμάτη και Ρετάλη (2015), η εκπαιδευτική αξιολόγηση στη 

σημερινή κοινωνία της μάθησης αναλαμβάνει αναβαθμισμένο παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο 

(Εικόνα 1) και περιλαμβάνει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 

• Η αξιολόγηση ως εργαλείο μάθησης: Η αξιολόγηση θεωρείται ως ένα πολύτιμο και 

δυναμικό εκπαιδευτικό εργαλείο, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους 

εκπαιδευομένους, καθώς διαχέει και εμπλουτίζει την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία. Η 

διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται με ποικίλες τεχνικές (συλλογή ποσοτικών και 
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ποιοτικών δεδομένων), ανάλογα με τους στόχους και το περιεχόμενο της μαθησιακής 

διαδικασίας. 

Εικόνα 1 Αξιολόγηση της μάθησης (Πετροπούλου, Κασιμάτη & Ρετάλης, 2015) 

 

• Η αξιολόγηση ως μηχανισμός συνεχούς ανατροφοδότησης: Τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους εκπαιδευομένους και χρησιμοποιούνται προς όφελός 

τους (π.χ. ανατροφοδότηση, απόκτηση μεταγνωστικών ικανοτήτων μέσα από τον έλεγχο και 

τη διαχείριση της μάθησής τους). 

• Ενίσχυση  της ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία αξιολόγησης: 

Οι εκπαιδευόμενοι ωθούνται να αποκτούν όλο και περισσότερες δεξιότητες 

αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης. 

• Καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων: Η αξιολόγηση εστιάζει στη διερεύνηση και στην 

αποτίμηση γνωστικών, μεταγνωστικών, κοινωνικών, και επικοινωνιακών δεξιοτήτων («Τι 

γνωρίζουν», «Τι καταλαβαίνουν», «Τι είναι ικανοί να κάνουν» οι εκπαιδευόμενοι, κλπ.). 

• Αποτίμηση προϊόντων και διαδικασίας μάθησης: Η αξιολόγηση βασίζεται στην αποτίμηση 

τόσο των προϊόντων της μάθησης όσο και της ίδιας της σύνθετης διαδικασίας μάθησης, μέσα 

από σύνθετες αυθεντικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των εκπαιδευομένων (π.χ. γνωστικό υπόβαθρο, στυλ μάθησης, κ.λπ.). 
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6.2 Η σημασία της αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης 

(feedback) 

ΟΡΙΣΜΟΣ 3 

Η αυτοαξιολόγηση (self‐assessment), μπορεί να ορισθεί ως μια δυναμική διαδικασία κατά την 

οποία οι μαθητές ελέγχουν, αξιολογούν τον εαυτό τους και αναγνωρίζουν σωστούς τρόπους 

μάθησης. Κατά συνέπεια μέσω της αυτοαξιολόγησης οι μαθητές αυξάνουν την κριτική τους 

ικανότητα, αποκτούν περισσότερα κίνητρα για μάθηση ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν και την 

πιθανότητα επιτυχίας τους. 

Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην κινητοποίηση των μαθητών, 

δεδομένου ότι τους παρέχει έναν τρόπο να κρίνουν το επίπεδο των ικανοτήτων τους, ενώ 

παράλληλα τους επιτρέπει να παρακολουθούν την πρόοδό τους. Επιπλέον τους βοηθά να 

εντοπίσουν τους τομείς όπου απαιτείται επιπλέον προσπάθεια, δίνοντας τους κίνητρα για 

περαιτέρω βελτίωση. Βασική προϋπόθεση είναι η άμεση λήψη ανατροφοδότησης, η οποία 

συμβάλλει θετικά στα μαθησιακά αποτελέσματα των εξεταζομένων.   

Η αυτοαξιολόγηση γίνεται μέσα από δραστηριότητες και ασκήσεις οι οποίες συνοδεύουν το 

διδακτικό υλικό. Οι ασκήσεις χρησιμοποιούνται πολύ συχνά γιατί δίνουν στον εκπαιδευόμενο τη 

δυνατότητα να μάθει αξιοποιώντας τις θεωρητικές γνώσεις που έχει ήδη λάβει και παράλληλα 

τον ενημερώνουν για την πρόοδό του.  

Η αυτόαξιολόγηση  είναι μία μαθητοκεντρική μέθοδος καθώς ο μαθητής έχει τον κύριο ρόλο της 

διαδικασίας και συμμετέχει ενεργά στη εκπαιδευτική διδασκαλία (Stiggins, 1994). 

 AΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ (FEEDBACK) 

Η παροχή ανατροφοδότησης θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της αξιολόγησης 

και βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να κρίνουν το επίπεδο μάθησης, να διαπιστώσουν 

ενδεχόμενες παρανοήσεις και να καθορίσουν το επίπεδο επίδοσης στο οποίο στοχεύουν. Στην 

εκπαίδευση, η ανατροφοδότηση εξασφαλίζεται κυρίως μέσω των διαφόρων μορφών τυπικής ή 

άτυπης αξιολόγησης. Η ταχεία ανατροφοδότηση - θετική ή αρνητική, αποτελεί και το κύριο 

χαρακτηριστικό των μοντέλων μάθησης βασισμένων στο Συμπεριφορισμό. 
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Η ανατροφοδότηση αποτελεί τη βασικότερη λειτουργία της αξιολόγησης, ενώ προβάλλεται όλο 

και πιο έντονα η αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης ως βασικής προϋπόθεσης για τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας  του εκπαιδευτικού συστήματος. Χωρίς ανατροφοδότηση, 

δηλαδή χωρίς πληροφόρηση για το πόσο καλά τα πήγε ο μαθητής, δεν υπάρχει βελτίωση της 

επίδοσής του. 

Η ανατροφοδότηση είναι αποτελεσματική (effective feedback) όταν προκύπτει μετά την αυτό-

αξιολόγηση, ώστε οι μαθητές θυμούνται τις λεπτομέρειες που τους απασχόλησαν κατά τη 

διάρκεια της εξέτασής τους. Επίσης, είναι ανάγκη να παρέχεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές 

να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτή. 

Επιπλέον, η ανατροφοδότηση αποτελεί συστατικό στοιχείο της άσκησης διδακτικών δεξιοτήτων 

με μικροδιδασκαλία. Για παράδειγμα, η διδασκαλία μιας μικροενότητας μαγνητοσκοπείται και, 

στη συνέχεια, αναλύεται προκειμένου να επισημανθούν τα θετικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να 

παγιώσει ο ασκούμενος και να εντοπιστούν οι αδυναμίες του, ώστε να αναζητηθούν τρόποι για 

την υπέρβασή τους. 

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα ποσοστά των μαθητών που εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα είναι, συνήθως, υψηλά. Δύο πολύ κρίσιμες παράμετροι για την επιτυχία του 

προγράμματος θεωρείται πως είναι η οργάνωση του υλικού και η ανατροφοδότηση. 

6.3 Η συνεχής και διαμορφωτική αξιολόγηση της προόδου των 

μαθητών και ο ρόλος της στη διαδικασία μάθησης 

Στην παραδοσιακή αξιολόγηση η ανατροφοδότηση είναι περιορισμένη καθώς η αξιολόγηση 

γίνεται στο τέλος των μαθημάτων. Εκεί ο μαθητής βαθμολογείται με βάση μία τελική αξιολόγηση 

και περνάει στο επόμενο επίπεδο γνώσεων, σε μία άλλη τάξη, με διαφορετικά μαθήματα. Δεν 

έχει τη δυνατότητα να γυρίσει πίσω και να επιμείνει σε σημεία που δεν έχει καταλάβει ή είναι 

δύσκολα σε αυτόν. Έτσι, γεμίζει κενά όπου δύσκολα μπορεί να τα καλύψει μόνος του ή δεν 

γνωρίζει τις αδυναμίες του. Με αυτό το τρόπο η αξιολόγηση δεν είναι αποτελεσματική καθώς 

δεν  υπάρχουν  περιθώρια βελτίωσης. 

Αντίθετα, με τη χρήση ουσιαστικής ανατροφοδότησης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής ή 

μαθησιακής διαδικασίας, οι μαθητές μπορούν να βελτιώσουν τις αδυναμίες στη μάθηση και τη 
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σκέψη καθώς έχουν την ευκαιρία για αναθεώρηση. Η σπουδαιότητα της διαμορφωτικής 

αξιολόγησης έγκειται στο ότι οι μαθητές μπορούν να διδαχθούν ακόμη και από τα λάθη τους.  

Η διαμορφωτική αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία αξιολόγησης όπου χρησιμοποιείται κατά 

τη διδασκαλία παρέχοντας ανατροφοδότηση ώστε να αναπροσαρμοστεί η τρέχουσα 

διδασκαλία και μάθηση για να βελτιωθεί η επίδοση των μαθητών και να επιτευχθούν οι 

διδακτικοί στόχοι του μαθήματος.  

Αποτελείται από διαφορετικές δοκιμασίες σε τακτά χρονικά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της 

διδασκαλίας και σκοπός της είναι η συνεχής παρακολούθηση της προόδου του μαθητή και η 

δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου από τους ίδιους  τους μαθητές ώστε να καταλάβουν 

τις αδυναμίες και τα λάθη τους.   

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στην ΕξΑΣΕ διερευνήστε πώς τα διάφορα εργαλεία διαμορφωτικής αξιολόγησης βοηθάνε τους 

μαθητές να: 

• εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους ώστε με αυτό τον τρόπο να είναι σε 
θέση να τις βελτιώσουν για να πετύχουν μία καλή επίδοση και ένα καλύτερο επίπεδο 
γνώσεων.  

• τονώσουν τα κίνητρα των μαθητών και την αίσθηση πως έχουν καταφέρει να 
ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της μάθησης. 

• αναστοχαστούν πιθανές εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με αυτές που έχουν ακολουθήσει και 
οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως ανεπαρκείς. 

Από τα αποτελέσματα της διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι εμφανής η χρησιμότητα της 

αλληλεπίδρασης των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς αλλά και η ενεργητική συμμετοχή τους 

με στόχο την καλύτερη εμπέδωση της μάθησης καθώς και την ανάδειξη των αδυναμιών της 

μαθησιακής διαδικασίας έτσι ώστε να μπορούν αυτές να αντιμετωπιστούν κατάλληλα. 

7 Σχεδιασμός αξιολόγησης για τη σχολική εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση 

Έχοντας εξετάσει τις αρχές και το βασικό πλαίσιο της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης, 

είναι σημαντικό για τη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο εκπαιδευτικός να έχει μία 

ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθούν οι δραστηριότητες αυτές στο πλαίσιο 

της διαχρονικής εξέλιξης του μαθήματος, έχοντας ως οδηγό και τα αναλυτικά προγράμματα 
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σπουδών, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αξιολόγησης για τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό (Rothwell, Benscoter, King και King, 2015) 

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα είναι σκόπιμο πολλές φορές η δραστηριότητες που πρέπει να 

σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν πρώτες από όλες να είναι ακριβώς οι δραστηριότητες 

αξιολόγησης, οι οποίες μπορούν να καθοδηγήσουν τον εκπαιδευτικό και στον τρόπο 

διάρθρωσης και ανάπτυξης του περιεχομένου του μαθήματος (Dick, Carey και Carey, 2014) 

Εάν το μάθημα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω μεθόδων ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης τότε κάθε δραστηριότητα αξιολόγησης, ανεξάρτητα του ρόλου της στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (αυτοαξιολόγηση μαθητών, πρακτική εφαρμογή γνώσεων, τελική ή 

ενδιάμεση αξιολόγηση μαθήματος κ.λπ) θα πρέπει να διενεργείται εξ αποστάσεως μέσω 

μεθόδων ηλεκτρονικής αξιολόγησης. 

Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει τα εργαλεία αξιολόγησης τα οποία 

είναι ενσωματωμένα στις διάφορες πλατφόρμες διαχείρισης της μάθησης (E-Class, e-me, 

Moodle, Google Classroom κ.α.) ή να χρησιμοποιήσει εξωτερικές εφαρμογές και υπηρεσίες με 

τις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες αξιολόγησης (Quizizz, Worldwall κ.α.) 

Στην αποκλειστικά ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι καίριας σημασίας για την κάθε 

δραστηριότητα αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί να : 

• Ανταποκρίνεται στους μαθησιακούς στόχους που έχουν τεθεί 

• Έχει διαβαθισμένη δυσκολία 

• Να παρέχει την κατά το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένη ανατροφοδότηση που 

χρειάζεται ο μαθητής 

• Να προωθεί τον αναστοχασμό του μαθητή 

• Να μην αποθαρρύνει τους μαθητές 

• Να προωθεί την ολοκληρωμένη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού 

Επιπλέον ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να μεριμνά ώστε να χρησιμοποιεί διάφορες μορφές 

αξιολόγησης ώστε να ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών και στα 

διαφορετικά μαθησιακά στυλ, ώστε, κατά το δυνατόν, να είναι ισότιμη η συμμετοχή και η 

αξιολόγηση όλων των μαθητών. 
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Στην περίπτωση όπου το μάθημα διεξάγεται με συνδυασμό μεθόδων συγχρονικής δια ζώσης η 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός 

ουσιαστικά καλείται να αποφασίσει σχετικά με τις δραστηριότητες που θα διεξαχθούν σύγχρονα 

και ασύγχρονα, απόφαση η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρόλο που έχει η κάθε 

δραστηριότητα αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Οι πιθανές περιπτώσεις είναι: 

Πίνακας 1 Περιπτώσεις οργάνωσης δραστηριοτήτων αξιολόγησης 

Τρόπος διενέργειας Σενάρια για τη δραστηριότητα αξιολόγησης 

Διενέργεια δραστηριότητας αξιολόγησης 
ασύγχρονα και ανατροφοδότηση συγχρονικά 

Εργασίες πρακτικής εξάσκησης ή εφαρμογής 
γνώσεων για τις οποίες ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
παρέχει ανατροφοδότηση σε όλους τους μαθητές 
ταυτόχρονα βάσει των αποτελεσμάτων, για 
παράδειγμα επαναλαμβάνοντας μέρος της ύλης 
στο οποίο διαπιστώθηκαν οι περισσότερες 
αδυναμίες ή επισημαίνοντας κάποια καίρια 
σημεία. 

Διενέργεια δραστηριότητας αξιολόγησης 
συγχρονικά και ανατροφοδότηση ασύγχρονα 

Ομαδικές ή ατομικές εργασίες οι οποίες 
διεξάγονται συγχρονικά και για τις οποίες ο 
εκπαιδευτικός ατομικά παρέχει ανατροφοδότηση 
στους μαθητές για την επίδοση ή τον τρόπο 
εργασίας τους 

Διενέργεια δραστηριότητας αξιολόγησης 
συγχρονικά και ανατροφοδότηση συγχρονικά 

Κυρίως στην περίπτωση σύντομων ομαδικών 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης όπου ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να παρέχει άμεσα 
ανατροφοδότηση στις ομάδες ή ακόμη και κάθε 
ομάδα να αξιολογεί την εργασία των άλλων 
ομάδων 

8 Εργαλεία αξιολόγησης 

Για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων αξιολόγησης και για την ανατροφοδότηση ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει πλήθος εργαλείων τα οποία είναι είτε ενσωματωμένα 

στις διάφορες πλατφόρμες διαχείρισης της μάθησης είτε παρέχονται ως εξωτερικές υπηρεσίες, 

είτε δωρεάν είτε όχι. 

Τα εργαλεία αυτά ενσωματώνουν κατά κανόνα και δυνατότητες για την παροχή 

ανατροφοδότησης στους μαθητές. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κύρια υποσυστήματα που διαθέτουν οι πλατφόρμες E-Class και 

e-me για τη δημιουργία δραστηριοτήτων αξιολόγησης καθώς και κάποιες εξωτερικές υπηρεσίες 

ή εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν. 

8.1 Υποσυστήματα αξιολόγησης E Class 

Τα υποσυστήματα που διαθέτει το E-Class και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 

αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση των μαθητών είναι ενδεικτικά τα παρακάτω: 

Πίνακας 2 Υποσυστήματα για την αξιολόγηση του E-Class 

Υποσύστημα Χρήση Ανατροφοδότηση 
Εργασίες Ανάθεση ομαδικών και ατομικών εργασιών 

στους μαθητές στις οποίες μπορούν να 
απαντήσουν μέσω υποβολής αρχείων ή μέσω 
της υποβολής πολυμεσικού περιεχομένου 
που δημιουργείται απευθείας στην 
πλατφόρμα στο χώρο της εργασίας 

Βαθμολόγηση εργασίας και 
παροχή ανατροφοδότησης 
μέσω γραπτού σχολιασμού 
ή επισυναπτόμενου αρχείου 

Ασκήσεις Ανάθεση ασκήσεων με ερωτήσεις κλειστού 
τύπου ή ελεύθερου κειμένου ατομικά ή και σε 
ομάδες μαθητών. Οι διαθέσιμες μορφές 
ερωτήσεων είναι: 
Πολλαπλής επιλογής με μοναδική απάντηση 
Πολλαπλής επιλογής με πολλαπλές 
απαντήσεις 
Συμπλήρωση κενών 
Αντιστοίχισης 
Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους 
Ελεύθερο κείμενο 

Ανατροφοδότηση μέσω 
βαθμολογίας που 
καθορίζεται από τον 
εκπαιδευτικό 

Ερωτηματολόγια Δημιουργία και αποστολή ερωτηματολογίων 
προς τους μαθητές. Αν και δεν είναι η 
πρωταρχική χρήση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη δημιουργία ασκήσεων. Οι διαθέσιμες 
μορφές ερωτήσεων είναι: 
Πολλαπλής επιλογής με μοναδική απάντηση 
Πολλαπλής επιλογής με πολλαπλές 
απαντήσεις 
Ελεύθερο κείμενο 
Κλίμακα (πχ 1-10) 

Κυρίως μεταχρονολογημένα 
με πρωτοβουλία του 
εκπαιδευτικού. 
Παρέχεται η δυνατότητα 
εμφάνισης των 
αποτελεσμάτων 
συγκεντρωτικά στους 
μαθητές 

Σε κάθε περίπτωση το E-Class παρέχει επίσης τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ενσωματώσει 

στο μάθημα και δραστηριότητες αξιολόγησης οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από κάποια 

εξωτερική εφαρμογή ή υπηρεσία όπως το e-me content, το Quizizz κ.λπ. αξιοποιώντας το 

εργαλείο των υπερσυνδέσμων για την κατεύθυνση των μαθητών προς τη δραστηριότητα ή τον 
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κώδικα HTML στο εργαλείο του κειμένου για την ενσωμάτωση του κώδικα των δραστηριοτήτων 

αυτών. 

8.2 Υποσυστήματα αξιολόγησης e-me 

Η πλατφόρμα e-me παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ένα πλήθος 

διαφορετικών δραστηριοτήτων αξιολόγησης μέσω του υποσυστήματος e-me content, το οποίο 

είναι ουσιαστικά η πλατφόρμα H5P (www.H5p.org) και του υποσυστήματος ανάθεσης εργασιών 

Συνοπτικά παρουσιάζονται τα στοιχεία στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 3 Υποσυστήματα για την αξιολόγηση του e-me 

Υποσύστημα Χρήση Ανατροφοδότηση 
e-me assignments Ανάθεση ομαδικών και ατομικών 

εργασιών στους μαθητές στις οποίες 
μπορούν να απαντήσουν μέσω 
υποβολής αρχείων ή μέσω της υποβολής 
πολυμεσικού περιεχομένου που 
δημιουργείται απευθείας στην 
πλατφόρμα στο χώρο της εργασίας 

Παροχή ανατροφοδότησης μέσω 
γραπτού σχολιασμού 

E-portfolio Δημιουργία ενός πορτφόλιο από το 
περιεχόμενο που έχουν δημιουργήσει οι 
μαθητές για την αποθήκευση των 
τεχνουργημάτων τους. Μπορούν και οι 
μαθητές να έχουν το δικό τους. 

Ανατροφοδότηση με 
πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού 
χρησιμοποιώντας άλλα μέσα 

e-me content 
Multiple choice 

Δημιουργία μεμονωμένων ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής μοναδικής 
απάντησης ή πολλαπλής επιλογής 
πολλαπλών απαντήσεων 

Ανατροφοδότηση μέσω κειμένου 
κατά τη διάρκεια και την 
ολοκλήρωση της ερώτησης και 
βαθμολογίας  

e-me content 
Fill in the blanks 

Δημιουργία μεμονωμένης άσκησης 
συμπλήρωσης κενών 

Ανατροφοδότηση μέσω κειμένου 
κατά τη διάρκεια και την 
ολοκλήρωση της ερώτησης και 
βαθμολογίας 

e-me content 
Drag the words 

Δημιουργία μεμονωμένης άσκησης 
μετακίνησης και τοποθέτησης λέξεων 
στο σωστό σημείο 

Ανατροφοδότηση μέσω κειμένου 
κατά τη διάρκεια και την 
ολοκλήρωση της ερώτησης και 
βαθμολογίας 

e-me content 
Drag and drop 

Δημιουργία άσκησης μετακίνησης και 
τοποθέτησης λέξεων, εικόνων, βίντεο 
κλπ στο σωστό σημείο 

Ανατροφοδότηση μέσω κειμένου 
κατά τη διάρκεια και την 
ολοκλήρωση της ερώτησης και 
βαθμολογίας 

e-me content 
True/False Question 

Δημιουργία μεμονωμένης ερώτησης 
τύπου σωστού/λάθους 

Ανατροφοδότηση μέσω κειμένου 
κατά τη διάρκεια και την 

http://www.h5p.org/
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ολοκλήρωση της ερώτησης και 
βαθμολογίας 

e-me content 
Find the words 

Δημιουργία άσκησης εξεύρεσης λέξεων 
μέσα σε ένα πλαίσιο μπερδεμένων 
γραμμάτων 

Ανατροφοδότηση σχετικά με τις 
σωστές απαντήσεις και 
βαθμολογία 

e-me content 
Quiz 

Δημιουργία ενός κουίζ με πλήθος 
ερωτήσεων. Τα διαθέσιμα είδη 
ερωτήσεων είναι:  
Πολλαπλών επιλογών μοναδικής και 
πολλαπλής απάντησης 
Μετακίνησης και απόθεσης 
Συμπλήρωσης κενών 
Εντοπισμού λέξεων 
Μετακίνησης και απόθεσης κειμένου 
Ερωτήσεων σωστού λάθους 

Ανατροφοδότηση κατά τη 
διάρκεια κάθε μεμονωμένης 
ερώτησης καθώς και συνολικά 
στο κουίζ και βαθμολογία 

e-me content 
Single choice set 

Δημιουργία ενός κουίζ από ερωτήσεις με 
μοναδική απάντηση 

Ανατροφοδότηση κατά τη 
διάρκεια κάθε ερώτησης σχετικά 
με την ορθή απάντηση και 
συνολικά κατά την ολοκλήρωση 
του κουίζ 

e-me content 
Flashcards 

Δημιουργία ερωτήσεων με εικόνες όπου 
οι μαθητές καλούνται να παρέχουν 
κειμενικές απαντήσεις 

Ανατροφοδότηση κατά τη 
διάρκεια κάθε ερώτησης σχετικά 
με την ορθή απάντηση και 
συνολικά κατά την ολοκλήρωση 
του κουίζ 

e-me content 
Memory game 

Δημιουργία παιχνιδιού για την 
αντιστοίχιση εικόνων μεταξύ τους όπου 
μπορούν να προστεθούν και ήχοι 

Ανατροφοδότηση κατά τη 
διάρκεια κάθε ερώτησης σχετικά 
με την ορθή απάντηση και 
συνολικά κατά την ολοκλήρωση 
του κουίζ 

e-me content 
Mark the words 

Δημιουργία άσκησης όπου οι μαθητές 
καλούνται να επιλέξουν λέξεις σύμφωνα 
με τις οδηγίες σε ένα κείμενο 

Ανατροφοδότηση κατά την 
ολοκλήρωση της άσκησης και 
βαθμολογία 

e-me content 
Essay 

Δημιουργία άσκησης όπου οι μαθητές 
καλούνται να απαντήσουν με τη 
συγγραφή κειμένου 

Ανατροφοδότηση μέσω κειμένου 
και βαθμολογία βάσει λέξεων 
κλειδιών 

e-me content 
Find the hotspot 

Δημιουργία άσκησης όπου οι μαθητές 
καλούνται να εντοπίσουν ένα σημείο σε 
μία εικόνα σύμφωνα με τις οδηγίες 

Ανατροφοδότηση κατά την 
επιλογή του σημείου 

e-me content 
Find multiple hotspots 

Δημιουργία άσκησης όπου οι μαθητές 
καλούνται να εντοπίσουν πολλαπλά 
σημεία σε μία εικόνα σύμφωνα με τις 
οδηγίες 

Ανατροφοδότηση κατά τη 
διενέργεια της άσκησης  

e-me content 
Image sequencing 

Δημιουργία άσκησης όπου οι μαθητές 
καλούνται να τοποθετήσουν σε σειρά 
μία σειρά εικόνων σύμφωνα με τις 
οδηγίες. Μπορούν να προστεθούν και 
συνοδευτικοί ήχοι 

Ανατροφοδότηση κατά τη 
διενέργεια της άσκησης 
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e-me content 
Image pairing 

Δημιουργία άσκησης όπου οι μαθητές 
καλούνται να ταιριάξουν δύο εικόνες 
μεταξύ τους μετακινώντας τη μία στην 
άλλη 

Ανατροφοδότηση κατά την 
ολοκλήρωση της άσκησης 

e-me content 
Dictation 

Δημιουργία άσκησης όπου οι μαθητές 
καλούνται να αποδώσουν γραπτά ένα 
κείμενο που ακούνε μέσω ηχητικού 
αρχείου 

Ανατροφοδότηση κατά την 
ολοκλήρωση της άσκησης 

e-me content 
αριθμητικό κουίζ 

Δημιουργία άσκησης όπου οι μαθητές 
επιλέγουν το αποτέλεσμα πράξεων 
μέχρι το 100 (πρόσθεση, αφαίρεση, 
πολλαπλασιασμός, διαίρεση) 

Ανατροφοδότηση κατά τη 
διενέργεια της άσκησης και κατά 
την ολοκλήρωσή της 

Οι ερωτήσεις αξιολόγησης που δημιουργούνται μέσω του e-me content μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και σε άλλες πλατφόρμες διαχείρισης της μάθησης εκτός του e-me, μεταξύ 

αυτών και στο E-Class, ενώ παράλληλα μπορούν να ενσωματωθούν και σε άλλες ιστοσελίδες 

αλλά και στα blogs των εκπαιδευτικών 

8.3 Εξωτερικά εργαλεία για την αξιολόγηση 

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το E-Class και το e-me από μόνα τους, όπως παρουσιάστηκε 

παραπάνω, προσφέρουν ένα ιδιαίτερα πλούσιο και διαφοροποιημένο εύρος διαφορετικών 

εργαλείων για τη δημιουργία δραστηριοτήτων αξιολόγησης, υπάρχουν και υπηρεσίες και 

εργαλεία τρίτων τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για την ανάπτυξη των 

σχετικών δραστηριοτήτων. 

Πλεονέκτημα της χρήσης των εξωτερικών εργαλείων αυτών είναι ότι μπορούν να αναπτυχθούν 

ακόμη περισσότερα είδη αξιολογητικών δραστηριοτήτων ενώ μειονεκτήματα είναι ότι: α) 

συνήθως η χρήση τους πέρα από έναν μικρό βαθμό δεν είναι δωρεάν, β) συνήθως απαιτείται 

εγγραφή σε αυτές από τον εκπαιδευτικό και γ) σε κάθε περίπτωση δεν αποτελούν εργαλεία στα 

οποία έχει γίνει αναφορά από τους επίσημους φορείς της εκπαίδευσης. 

Ενδεικτικά κάποιες τέτοιου είδους υπηρεσίες ή εργαλεία παρατίθενται στη συνέχεια με μία 

μικρή περιγραφή: 
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Πίνακας 4 Εξωτερικές υπηρεσίες/πλατφόρμες δημιουργίας δραστηριοτήτων αξιολόγησης 

Πλατφόρμα/Υπηρεσία Σύντομη περιγραφή Παρατηρήσεις 
https://wordwall.net/ Διαδικτυακή υπηρεσία 

δημιουργίας διαδραστικών  
μαθησιακών δραστηριοτήτων με 
έμφαση στις δραστηριότητες 
αξιολόγησης και παρουσίασης 
εκπαιδευτικού περιεχομένου 

Απαιτείται εγγραφή από τον 
εκπαιδευτικό 
Δωρεάν πλάνο για τη δημιουργία 
μέχρι 5 διαφορετικών 
δραστηριοτήτων 
Συνδρομητικά πακέτα επί πληρωμή 
για τη δημιουργία περισσότερων 
δραστηριοτήτων 
Δυνατότητα για την αξιοποίηση 
των δραστηριοτήτων που έχουν 
δημιουργήσει άλλοι εκπαιδευτικοί 

https://quizizz.com/ Διαδικτυακή υπηρεσία 
δημιουργίας διαδραστικών κουΐζ 

Απαιτείται εγγραφή από τον 
εκπαιδευτικό 
Δωρεάν για τον εκπαιδευτικό 
Μπορούν αν χρησιμοποιηθούν 
ερωτήσεις από κουΐζ που έχουν 
δημιουργήσει άλλοι εκπαιδευτικοί 
και τα έχουν διαθέσει ως 
κοινόχρηστα 

https://kahoot.com/ Διαδικτυακή υπηρεσία που 
εστιάζει στη δημιουργία 
διαδραστικών παιχνιδιών που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την αξιολόγηση 

Απαιτείται εγγραφή από τον 
εκπαιδευτικό 
Δωρεάν πλάνο με περιορισμένες 
δυνατότητες για τα υπόλοιπα 
απαιτείται συνδρομή επί πληρωμή 
Μπορούν αν χρησιμοποιηθούν 
εκπαιδευτικές πηγές που έχουν 
δημιουργήσει άλλοι εκπαιδευτικοί 

https://learningapps.org/ Διαδικτυακή υπηρεσία με την 
οποία μπορούν να δημιουργηθούν 
αρκετοί τύποι δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης 

Δωρεάν εγγραφή 
Η χρήση των έτοιμων 
δραστηριοτήτων είναι δωρεάν 
αλλά για τη δημιουργία νέων 
δραστηριοτήτων απαιτείται 
εγγραφή 

Όπως είναι φυσικό, η λίστα με τις παραπάνω υπηρεσίες είναι απλά ενδεικτική, και περιλαμβάνει 

ίσως τις γνωστότερες υπηρεσίες στο χώρο. 

Αυτό που έχει σημασία είναι ο εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει εργαλεία τα οποία από τη μία 

πλευρά θα μπορούν να προσαρμοστούν στους μαθησιακούς στόχους που έχουν τεθεί και θα 

εξυπηρετήσουν την επίτευξή τους με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και από την άλλη πλευρά 

https://wordwall.net/
https://quizizz.com/
https://kahoot.com/
https://learningapps.org/
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θα είναι εύκολα στη χρήση και ξεκάθαρα για τους μαθητές ώστε η αξιολογητική διαδικασία να 

εστιάζει στο περιεχόμενο και όχι στο περιβάλλον αξιολόγησης και στο χειρισμό του. 

Παράλληλα είναι σημαντικό για τον εκπαιδευτικό να εμπλακεί ενεργά με τα εργαλεία που είναι 

διαθέσιμα για την αξιολόγηση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου και 

επανασχεδιάσει το όποιο ενδεχόμενο υλικό αξιολόγησης έχει ήδη για τη δια ζώσης εκπαίδευση 

ώστε να είναι κατάλληλο και για την εξ αποστάσεως. 

Η διαδικασία αυτή αν και απαιτεί τη διάθεση χρόνου, ωστόσο καθώς όλες αυτές οι 

δραστηριότητες μπορούν εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν, αποτελεί διαδικασία η οποία 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει στην εξοικονόμηση χρόνου και στη 

βελτίωση συνολικά του τρόπου με τον οποίο διενεργεί την αξιολόγηση στο πλαίσιο των 

μαθημάτων του. 

9 Έλεγχος της δημιουργίας δραστηριοτήτων 

αξιολόγησης 

Καταληκτικά, όπως αναφέρεται από τον Σοφό (2018),  ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ασκήσεων 

αυτοαξιολόγησης είναι απαραίτητα, και απαιτούν από τον εκπαιδευτικό συστηματική εργασία, 

η οποία περιλαμβάνει τρεις σημαντικές φάσεις 

1 τον καθορισμό των στόχων που θα πρέπει να επιτυγχάνονται με τις ασκήσεις, 

2 την επιλογή του είδους των ασκήσεων και του περιεχομένου τους, 

3 τη διατύπωση της ανατροφοδότησης. 

Παράλληλα ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει μία σειρά κριτηρίων με τη μορφή 

ερωτημάτων, απαντώντας στα οποία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαπιστώσει το βαθμό στον 

οποίο έχει συμπεριλάβει τα σημεία τα οποία έχουν σημασία στις δραστηριότητες που έχει 

σχεδιάσει. (Σοφός, οπ. παραπ.) 

1. Είναι η έκφραση διατυπωμένη με φιλικό ύφος; 

2. Είναι η διατύπωση σαφής και κατανοητή; 

3. Αναφέρεται σε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο χωρίς να προϋποθέτει άλλες γνώσεις 

και να αναφέρεται και σε άλλες διαστάσεις; 
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4. Υπάρχει συναισθηματική εμπλοκή ή αποσταθεροποίηση του εκπαιδευόμενου έτσι 

ώστε να αναπτύξει προσωπικό ενδιαφέρον για το θέμα (ειδικότερα για δοκιμασίες 

κινητοποίησης); 

5. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με το, τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει ο 

εκπαιδευόμενος για να την απαντήσει; 

6. Εξηγείται η σκοπιμότητα της δοκιμασίας; 

7. Εξηγείται στον εκπαιδευόμενο πως θα πρέπει να ενεργήσει, για να απαντήσει 

επιτυχημένα; 

8. Ενημερώνεται ο εκπαιδευόμενος για την έκταση της απάντησης στις ερωτήσεις 

ανοικτών απαντήσεων; 

9. Ενημερώνεται ο εκπαιδευόμενος για τον χρόνο της απάντησης στις ερωτήσεις 

ανοικτών απαντήσεων; 

10. Έχουν δοθεί οι  ορθές  ή οι ενδεικτικές απαντήσεις; 

11. Έχουν επισημανθεί τα πιο συχνά λάθη που μπορεί κάποιος να κάνει; 

12. Επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους γίνονται τα συνήθη λάθη; 

13. Επιβραβεύονται οι σωστές απαντήσεις και λύσεις; 

14. Ενθαρρύνεται ο εκπαιδευόμενος να μελετήσει συγκεκριμένα σημεία του κειμένου; 

15. Συνδέονται οι απαντήσεις των δοκιμασιών με νέες πηγές για την περαιτέρω 

μελέτη; 
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Το κείμενο που μελέτησες, σχετίζεται με επίκαιρες ερωτήσεις των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με την Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση, όπως: 

• Γιατί να χρησιμοποιήσω ηλεκτρονική αξιολόγηση & τι δυνατότητες μου 

δίνουν τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης μάθησης; 

 

Μπορείς να βρεις σύντομες απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές ως συνοδευτικά 

αρχεία ήχο-διαλέξεων αναρτημένες στην παρούσα ενότητα. 

 

Τέλος,  εφόσον ολοκλήρωσες την μελέτη σου, θα χαρούμε να έχουμε την 

ανατροφοδότησή σου σχετικά με την ενότητα αυτή, μέσω της συμπλήρωσης 

της σύντομης e-φόρμας:  

https://forms.gle/bFD7mPnip3mzD6GE7  

https://forms.gle/bFD7mPnip3mzD6GE7
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