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Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών 



Ρωτώ τον εαυτό μου… 



Κάνε αυτήν την απλή ερώτηση στον 
εαυτό σου, κάθε πρωί στην πορεία  
σου για το σχολείο:  

Θα ήθελα να είμαι 

μαθητής στην τάξη μου  

ή  

πώς θα ένιωθα αν ήμουν 

μαθητής στην τάξη μου; 

 



Για εμάς είναι μια 

ακόμη ημέρα στο 

σχολείο …  
Για τους μαθητές μας αυτή η 
ημέρα μπορεί να είναι μια 
ευκαιρία να αλλάξει εντελώς η 
ζωή τους    

                 ή  

για τους μαθητές μας μέρα με 
τη μέρα συντελείται μια  
ψυχολογική, κοινωνική, 
συναισθηματική ανάπτυξη που 
σε βάθος χρόνου καθορίζει τη 
ζωή τους. 



(Robert John Meehan) 

 

Το σχολείο δεν θα 
πρέπει να είναι ένας 
διαρκής μηχανισμός 
υπενθύμισης των 
αδυναμιών,  

αλλά μάλλον ένα πεδίο 
ανάδειξης των δυνατών 
σημείων και των 
ενδιαφερόντων όλων 
των μαθητών.  
 

  

 



(Robert John Meehan) 

Κάθε παιδί έχει 
διαφορετικό 
μαθησιακό στυλ 
και ρυθμό.  

Κάθε παιδί είναι 
μοναδικό και  
ικανό όχι μόνο 
για να μάθει 
αλλά και να 
πετύχει.  



Άμεση καθοδήγηση  

Αποσβαίνουσα καθοδήγηση  

 

 Το σπουδαιότερο 

σημάδι επιτυχίας ενός 

δασκάλου είναι να 

μπορεί κάποια στιγμή 

να πει:  

 «Τα παιδιά τώρα 

εργάζονται σαν να 

μην υπήρχα»  

Maria Montessori   



Από την άλλη ο Vygostky (1993) 

      κάνοντας αναφορά στον θεωρητικό του όρο  

    «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» (zone of proximal  

development),  έχει διατυπώσει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

 

«Ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό της μάθησης είναι ότι  

δημιουργεί τη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης, δηλ.  

η μάθηση αφυπνίζει μια ποικιλία εσωτερικών αναπτυξιακών  

διαδικασιών οι οποίες είναι δυνατό να λειτουργήσουν μόνο  

όταν το παιδί αλληλεπιδρά με ανθρώπους στο περιβάλλον  

του και σε συνεργασία με τους συνομηλίκους του,  

το παιδί από κοινού με άλλους, με καθοδήγηση ή βοήθεια  

μπορεί να αποδίδει περισσότερα και να επιλύει δυσκολότερα  

προβλήματα»  

 
 



« Η αξιολόγηση του μαθητή» 

 Τι είναι η αξιολόγηση του μαθητή; 

Συστηματική ερευνητική διαδικασία, απαιτεί διαρκή αναστοχασμό:  

πάνω σε  μεθόδους, πρακτικές, τεχνικές και διδακτικούς στόχους.  

 

 Τι επιτελεί ; 

Σημαντική παιδαγωγική λειτουργία. 

 

 Σε σχέση με ποιους ; 

Εκπαιδευτικό, μαθητή, γονέα. 

 

 Τι τους παρέχει ; 

Ενημέρωση με σκοπό τη βελτίωση. 

 

 Τι καθορίζει ; 

Δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 

 



Πώς διαμορφώνονται τα κριτήρια; 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης διαμορφώνονται  με 
βάση:  

 

α. τους διατυπωμένους στόχους της ενότητας/κεφαλαίου,  

 

β. το αρχικό επίπεδο γνώσεων των μαθητών,  

 

γ. την ανομοιογένεια του τμήματος (λ.χ. με «καλούς» 
μαθητές, με μαθησιακές δυσκολίες, με διαφορετική 
κουλτούρα κ.λπ.),  

 

δ. το γνωστικό αντικείμενο. 

 





Στην αξιολόγηση σημαντικά είναι: 

 Η   διάρθρωση και το είδος των ερωτήσεων για την 
αξιολόγηση συγκεκριμένων στόχων και την αποτίμηση 
της διδασκαλίας. 

 

 Είδος δραστηριοτήτων που επιλέγει ο 
εκπαιδευτικός για να αξιολογήσει ποικίλες 
δεξιότητες των μαθητών και να αποφύγει 
μηχανιστικές απαντήσεις. 

    Σαφήνεια διατύπωσης των ερωτήσεων /     

    δραστηριοτήτων. 

 

 Ανατροφοδοτικός χαρακτήρας της αξιολόγησης. 

 



ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Π.Δ. 409/94 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

 Π.Δ. 60/2006 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ  
 

 

 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13-03-2003 

    Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών-
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) 
Τόμος Α΄   

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  

 Έννοια και σκοπός της αξιολόγησης  

 Διαδικασία Αξιολόγησης 

 Κλίμακα βαθμολογίας 

 Παιδαγωγικές συσκέψεις - 

Ενημέρωση γονέων - Έλεγχος 

Προόδου 
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 Έννοια και σκοπός της αξιολόγησης 

 

     Αξιολόγηση του μαθητή:  είναι η συνεχής παιδαγωγική 
διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της 
μάθησής του.  

 

 Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής-
μαθησιακής διαδικασίας, η οποία αρχίζει με τον καθορισμό των 
στόχων και ολοκληρώνεται με τον έλεγχο της επίτευξής τους.  

 

 Πρώτιστος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας 
και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για 
το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα.  



       Η αξιολόγηση, ως εξατομικευμένη εκτίμηση της   

       επίδοσης του μαθητή: 

     δεν είναι αυτοσκοπός,  

     δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή   

        επιλεκτικό για το μαθητή, 

     δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοσή του στα διάφορα  

        μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του,  

        όπως: 

                 η προσπάθεια,     το ενδιαφέρον του,  

     οι πρωτοβουλίες,   η δημιουργικότητά του,  

η συνεργασία του με άλλα άτομα και  

     ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου. 



 
  

Παιδαγωγικές συσκέψεις - Ενημέρωση γονέων - 

Έλεγχος Προόδου 
  

 

  Η πρόοδος των μαθητών , καθώς και οι δυσκολίες μάθησης που 
αυτοί παρουσιάζουν, αποτελούν αντικείμενα συχνών συστηματικών 
συζητήσεων του συλλόγου διδασκόντων . Σκοπός των συζητήσεων 
αυτών είναι η ανταλλαγή απόψεων και η αλληλοενημέρωση των 
εκπαιδευτικών για ζητήματα αξιολόγησης, καθώς και η λήψη 
μέτρων για την πρόληψη της σχολική αποτυχίας.  

 

  Με τη λήξη κάθε τριμήνου πραγματοποιούνται παιδαγωγικές 
συσκέψεις, στις οποίες μετέχει όλο το διδακτικό προσωπικό, και 
έχουν ως θέμα την εκτίμηση της προόδου των μαθητών σε επίπεδο 
τάξης και σχολείου.  

 

  Η ενημέρωση των γονέων γίνεται με ευθύνη του εκπαιδευτικού.  

 Η συνεργασία με τους γονείς προσφέρει στον εκπαιδευτικό 
πληροφορίες, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει 
καλύτερα τον μαθητή και να τον αξιολογήσει σωστότερα.  



Στόχοι της Αξιολόγησης 

Βασικός στόχος της αξιολόγησης του μαθητή είναι 

 

 η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και  

 ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων 

  

   με σκοπό τη βελτίωση της προσφερόμενης 

σχολικής εκπαίδευσης και τελικά την πρόοδο 

του μαθητή.  



Ειδικότερα η αξιολόγηση του μαθητή αποσκοπεί: 

 

 στη διαπίστωση της επίτευξης των στόχων της μάθησης,  

 

  στο σχεδιασμό των επόμενων σταδίων της μάθησης,  

 

  στη διερεύνηση και αποτύπωση της ατομικής και συλλογικής 
πορείας των μαθητών, των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και 
των ιδιαιτεροτήτων τους σε όλα τα επίπεδα και στάδια 
κατάκτησης της γνώσης,  

 

 στην ποιοτική αναβάθμιση συνολικά της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση και ενθάρρυνση των 
μαθητών αλλά και στη δημιουργία κινήτρων μάθησης,  

 

 στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών και των ελλείψεων 
των μαθητών με στόχο το σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων 
για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας,  

 



         

      Ειδικότερα η αξιολόγηση του μαθητή αποσκοπεί: 

 στην καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος, στην ανάπτυξη της 
ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και στην απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων μέσα από διαθεματικές προσεγγίσεις,  

 

 στην απόκτηση υπευθυνότητας από τους μαθητές μέσα από 
διαδικασίες συλλογικής εργασίας και αυτοαξιολόγησης, 

 

 στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των μαθητών 
και συνολικά στη συγκρότηση της προσωπικότητάς τους,  

 

 στην απόκτηση μεταγνωστικών ικανοτήτων εκ μέρους των μαθητών 
μέσα από τον έλεγχο και τη διαχείριση της μάθησής τους.  



Μορφές Αξιολόγησης  

 Αρχική ή Διαγνωστική Αξιολόγηση:  

 
     Εφαρμόζεται κυρίως στην αρχή της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά και κατά τη 

διάρκειά της, και  

     αποσκοπεί στον προσδιορισμό του επιπέδου των γνώσεων, των εμπειριών και 
των ενδιαφερόντων και τον εντοπισμό των πιθανών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές.  

 

    Στόχος της είναι  

     αφενός να αποτυπώνεται το προϋπάρχον γνωστικό επίπεδο και  

     αφετέρου να προσδιορίζονται τα αίτια που επιδρούν ανασταλτικά στη μάθηση, 
ώστε να σχηματοποιηθούν τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των 
μαθησιακών προβλημάτων.  

 

     Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να προσαρμόσει τις μαθησιακές διαδικασίες στο 
επίπεδο, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή, με σκοπό να 
οδηγήσει όλους τους μαθητές στην επίτευξη των επιδιωκόμενων διδακτικών και 
παιδαγωγικών στόχων.  



Μορφές Αξιολόγησης 

 Διαμορφωτική ή Σταδιακή Αξιολόγηση:  

 
     Εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, έχει κυρίως 

πληροφοριακό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον έλεγχο της 
πορείας κάθε μαθητή προς την κατάκτηση των συγκεκριμένων 
εκπαιδευτικών στόχων.  

     Οι τελικές διαπιστώσεις προκύπτουν από τον παιδαγωγικό, 
δημιουργικό, μαθησιακό διάλογο μεταξύ εκπαιδευτικού και 
μαθητών, με βασικό σκοπό να εξαχθούν οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για την πιθανή τροποποίηση του σχεδιασμού ή της 
διδακτικής μεθόδου, προκειμένου οι μαθητές να επιτύχουν τους 
επιδιωκόμενους στόχους.  



Μορφές Αξιολόγησης 

 Τελική ή Συνολική Αξιολόγηση:  

 

     Πρόκειται για ανακεφαλαιωτική αλλά και 
ανατροφοδοτική διαδικασία, προκειμένου να εκτιμηθεί 
ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών και παιδαγωγικών 
στόχων, σε σχέση με τους προκαθορισμένους ως 
τελικούς στόχους.  

     Ουσιαστικά συγκρίνεται: 

    -  το μαθησιακό επίπεδο κάθε μαθητή με αυτό που 
διέθετε πριν και  

    -  η ομαδική επίδοση της τάξης σε σχέση με την 
προσδοκώμενη και επιδιωκόμενη.  



Βασικές αρχές της Αξιολόγησης:  

 Η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών είναι διαρκής και σκόπιμη 
λειτουργία, η οποία ενσωματώνεται στη διαδικασία της διδασκαλίας 
και της μάθησης.  

 

 Βασίζεται κυρίως στη εκτίμηση της επίδοσής τους με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία προκύπτουν από τους στόχους 
μάθησης, και όχι στη σύγκριση με τους συμμαθητές τους.  

 

 Αφορά όχι μόνο τις αποκτηθείσες γνώσεις αλλά και την απόκτηση 
δεξιοτήτων, καθώς και τη διαμόρφωση στάσεων, αξιών και 
συμπεριφορών.  

 

 Η αξιολογική διαδικασία πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, 
αξιοπιστία και εγκυρότητα.  

 Οι στόχοι και τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι σαφή και να 
γνωστοποιούνται έγκαιρα στους μαθητές. Γίνονται γνωστά επίσης 
και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τα οποία χρησιμοποιούνται 
προς όφελος των μαθητών.  



Βασικές αρχές της Αξιολόγησης: 

 Η αξιολόγηση των μαθητών αφορά τόσο την επίδοσή τους όσο 
και την πρόοδο, που επιτυγχάνουν σε σχέση με τις πρότερες 
επιδόσεις τους.  

 

 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης χρησιμοποιούνται ποικίλες 
μέθοδοι ανάλογα με τους στόχους, το περιεχόμενο και τη 
διδακτική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου. Οι μέθοδοι 
αξιολόγησης πρέπει να είναι κατάλληλες για την ηλικία, τις 
μαθησιακές ανάγκες και τις εμπειρίες των μαθητών.  

 

 Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των μαθητών και ο ατομικός τρόπος και ρυθμός 
μάθησης. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως το 
στάδιο της γλωσσικής ανάπτυξης των μαθητών, καθώς και οι 
ευκαιρίες που έχει κάθε παιδί για μάθηση στο κοινωνικό και 
οικογενειακό του περιβάλλον.  

 

 



Τεχνικές της Αξιολόγησης 

Στις τεχνικές αξιολόγησης περιλαμβάνονται:  

 οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με ερωτήσεις 
κλειστού ή ανοιχτού τύπου,  

 ο ημιδομημένος δυναμικός διάλογος μεταξύ των 
συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία,  

 οι συνθετικές δημιουργικές-διερευνητικές εργασίες 
(σχέδια εργασίας),  

 η συστηματική παρατήρηση,  

 ο φάκελος εργασιών/δελτίο του μαθητή,  

 η αυτοαξιολόγηση του μαθητή ή η αξιολόγηση από 
τους συμμαθητές του,  

 ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών (π.χ. τεστ και 
προφορική εξέταση) κ.λπ.  

 



Μέσα έκφρασης του αξιολογικού 

αποτελέσματος  

 Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης (π.χ. ο 

βαθμός) δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε 

μέσο ιεράρχησης και ταξινόμησης των 

μαθητών, αλλά  

   βασικός μοχλός "κινητοποίησης" του 

σχολείου και του εκπαιδευτικού για τη 

λήψη ενδεδειγμένων παιδαγωγικών και 

διδακτικών μέτρων, που αναβαθμίζουν 

την παρεχόμενη εκπαίδευση.  

 



  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ 

    Η αξιολόγηση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως: 

 

 Μια    δυναμική διαδικασία,     με συνέχεια, 
ευπροσαρμοστικότητα   και     ευελιξία,  

    ώστε να εμπλέκει το μαθητή σε όλη την αξιολογική 
πορεία και να έχει προληπτικό και  

    όχι επιβεβαιωτικό χαρακτήρα.  

 

 Να του παρέχει ικανότητες όχι μόνο αναπαραγωγής 
γνώσεων, αλλά και αξιοποίησης των γνώσεων σε 
άλλες καταστάσεις, όπως είναι η επίλυση 
προβλημάτων και η διαμόρφωση και υιοθέτηση 
θετικών στάσεων και κοινωνικά αποδεκτών 
συμπεριφορών.  



Ευχαριστώ 

για την 

προσοχή σας 


