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Αξιολόγηση της επίδοσης  
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Σκοπός της αξιολόγησης  

Βασικός σκοπός είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων, 
ώστε να βελτιωθεί η παρεχόμενη σχολική  εκπαίδευση. 

Ειδικότερα η αξιολόγηση αποσκοπεί κυρίως: 

α) στη διαπίστωση της επίτευξης των στόχων της μάθησης 

β) στο σχεδιασμό των επομένων σταδίων της μάθησης 

γ) στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών και ελλείψεων του 
μαθητή με στόχο το σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων για τη 
βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας 

δ) στη συνολική ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας 

ε) στην απόκτηση ικανοτήτων όπως ερευνητικού πνεύματος, 
μεταγνώσης, αυτοαξιολόγησης, συλλογικής εργασίας κλπ. 
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Προϋποθέσεις της αξιολόγησης 

 Εγκυρότητα ►  

    μια μορφή αξιολόγησης είναι έγκυρη, αν μετρά ακριβώς αυτό που 
ο εξεταστής σκοπεύει να αξιολογήσει 

 Αξιοπιστία ►  

    ένα είδος αξιολόγησης θεωρείται αξιόπιστο, αν δίνει περίπου το 
ίδιο αποτέλεσμα όσες φορές κι αν επαναληφθεί κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες 

 Αντικειμενικότητα ►  

    μια μορφή αξιολόγησης είναι αντικειμενική, όταν δεν επηρεάζεται 
από παράγοντες που είναι άσχετοι με τα πραγματικά δεδομένα 
αυτού που αξιολογείται 
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Είδη αξιολόγησης 

 Παραδοσιακή: 

 διαγνωστική 

 διαμορφωτική 

 τελική / ολική  

 Είδη τεστ: 

 Τεστ με βάση νόρμες: σύγκριση γνώσεων και δεξιοτήτων με το 
μέσο όρο 

 Τεστ με βάση κριτήρια: σύγκριση με προσδιορισμένους στόχους και 
απαιτήσεις κατά επίπεδα 

 Σύγχρονα είδη αξιολόγησης:  

 ολιστική: με βάση ποικιλία στοιχείων (επιδόσεις, συνεργασία, 
συμμετοχή κ.λπ.) σφαιρική πληροφόρηση για πορεία και ποιότητα 
μάθησης (portfolio)  

 εναλλακτική: μη τυπική μορφή, π.χ. δραματοποίηση, εργασία 
πεδίου, κατασκευές, αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση μεταξύ 
«ομοτίμων» (peer assessment)   

 αυθεντική: εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων σε καταστάσεις που 
μοιάζουν με αυτές του πραγματικού κόσμου    



Γενικές αρχές της αξιολόγησης 

 Μορφή και περιεχόμενα: κίνηση κατά μήκος ενός συνεχούς → 

 κλειστές ερωτήσεις: ανάκληση γνώσεων, ανάλυση και κατανόηση 
εννοιών, δεδομένων κ.λπ. = επιλογή συγκεκριμένων στοιχείων από ένα 
ευρύ σώμα πληροφοριών 

 ανοιχτές ερωτήσεις: δεξιότητες γραφής, οργάνωση σκέψης με σκοπό 
την τεκμηρίωση  = ικανότητα αναπαράστασης και προσωπικές εκτιμήσεις  

 Πλαισίωση αξιολογικής διαδικασίας: 

 διαγνωστική ή διαπιστωτική αξιολόγηση: συνήθως με τη μορφή 
προκαταρκτικού τεστ (pre-testing) = έλεγχος δεξιοτήτων, κατανόησης 
εννοιών κ.λπ. 

 μεταγνωστική αξιολόγηση: συνειδητοποίηση φύσης προβλημάτων και 
δυσκολιών κατά τη διαδικασία μάθησης, αυτοαξιολόγηση μαθησιακής 
πορείας 
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Περιεχόμενα αξιολόγησης  

 Ακαδημαϊκές δεξιότητες: 

 αναπαραγωγή 

 διάκριση σημαντικού από λιγότερο σημαντικό 

 αξιολόγηση της εγκυρότητας και της σημασίας των δεδομένων 

 κατανόηση γεγονότων 

 κατανόηση σχέσεων  

 αναγνώριση της σημασίας των πληροφοριών (διάκριση 
περισσότερο σημαντικών από λιγότερο σημαντικές) 

 κριτική προσέγγιση και ανάλυση πληροφοριών  

 εφαρμογή των γνωστών στα άγνωστα 

 υποβολή ερωτημάτων στο υλικό και διατύπωση υποθέσεων – 
προέκταση πέρα από τα δεδομένα 
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Περιεχόμενα αξιολόγησης (συνέχεια) 

 αναγνώριση και εξήγηση διαφορετικών ερμηνειών  

 προτάσεις για επίλυση προβλημάτων  

 άντληση στοιχείων για τη συγκρότηση επιχειρημάτων 

 διατύπωση αξιολογικών κρίσεων 

 διαμόρφωση λογικών και τεκμηριωμένων συμπερασμάτων 

 σύνθεση απόψεων   

 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 οργάνωση, ερμηνεία και έκφραση σκέψεων  

 οργάνωση παρουσίασης  
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Παραδείγματα γραπτών δραστηριοτήτων 

 Φύλλο εργασίας: ασκήσεις ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων 

 Ασκήσεις διάκρισης  

 «Τεστ της συνέπειας και της διασταύρωσης»: έλεγχος δεδομένων 
για τυχόν αντιφάσεις στο εσωτερικό τους ή σε σχέση με άλλες  

 Διαχείριση / αξιολόγηση διαφορετικών οπτικών – ερμηνειών  

 Συγκρότηση σημειώσεων και περίληψης (με βάση προφορικό ή 
γραπτό λόγο) 

 Ασκήσεις για την ανάπτυξη της φαντασίας: γραπτή εργασία με 
βάση υποθετικές ερωτήσεις (if questions)  

 Περιγραφική εργασία: π.χ. περιγραφή μάχης, επαναστατικών 
φάσεων κ.λπ. 
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Παραδείγματα γραπτών δραστηριοτήτων (συνέχεια) 

 Συνθετική εργασία: με βάση πρωτογενές ή δευτερογενές υλικό 

 Σύνθεση ερευνητικής εργασίας: π.χ. συλλογή και ερμηνεία 
δεδομένων από αρχεία, βιβλιογραφία, μουσεία κ.λπ.  

 Κατασκευές: σχεδιασμός χάρτη ή τοπογραφικού διαγράμματος, 
αναπαράσταση μνημείων ή κτιρίων, δημιουργία αφίσας, 
γελοιογραφίας κ.λπ.  

 Δημιουργία επικοινωνιακών κειμένων: π.χ. εφημερίδα, επιστολή, 
άρθρο κ.λπ. 

 Μεταφορά δεδομένων: π.χ. συγγραφή κειμένου με βάση 
στατιστικούς πίνακες ή συγκρότηση πινάκων με βάση κείμενα  
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Παραδείγματα προφορικών δραστηριοτήτων 

 Συμπληρωματική προφορική εξέταση: για όσους έχουν 
δυσκολίες με το γραπτό λόγο 

 Ερωτήσεις κατανόησης: π.χ. τι είναι η «ρηματική διακοίνωση»; 

 Ερωτήσεις αφομοίωσης 

 Ερωτήσεις ανάλυσης, σχολιασμού και ερμηνείας 

 Ερωτήσεις προβληματισμού:  απαντήσεις με διατύπωση 
υποθέσεων  

 Σύντομη αφήγηση 

 Παρουσίαση πορισμάτων εργασίας 

 Διαλογική παρουσίαση θέσεων – συζήτηση 

 Υπόδυση ρόλων – δραματοποίηση  
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Οι γραπτές ερωτήσεις   

 Ερωτήσεις κλειστές / αντικειμενικού τύπου: αξιολόγηση 
μαθητών σε ευρεία ύλη, κατάλληλες για έλεγχο ρουτίνας, 
ανάκληση γνώσεων, αναγνώριση στοιχείων, πρωταρχική 
κατανόηση  

 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης / συγκλίνουσες: κατάλληλες για 
έλεγχο κατανόησης, εντοπισμό ομοιοτήτων – διαφορών, 
υπολογισμό – εκτίμηση 

 Ερωτήσεις ανοιχτές / αποκλίνουσες: κατάλληλες για την 
οικοδόμηση ιστορικής / κριτικής σκέψης, εστίαση στη 
διαμόρφωση επιχειρημάτων και προσωπικής άποψης με βάση 
την επεξεργασία υλικού → συνδέονται με τη διαδικαστική γνώση   

 Ερωτήσεις ψευδοανοιχτές: προϋποθέτουν οριστικές και σωστές 
απαντήσεις → συνδέονται με τη δηλωτική γνώση    
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Παράδειγμα ανοιχτής ερώτησης  

 Για να διευκολύνεται η διαμόρφωση ικανοποιητικών απαντήσεων 
στις ανοιχτές ερωτήσεις (κυρίως σε αυτές που θέτουν προβλήματα, 
διλήμματα κ.λπ.) μπορεί να χρησιμοποιούνται οι λεγόμενες 
«ερωτήσεις – θήλαστρα» / τροφοδότες (feeder questions)  

 Παράδειγμα:   

 Με βάση τις πηγές Χ, Υ, Ζ και τις ιστορικές γνώσεις σας να περιγράψετε και 
να εξηγήσετε τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του κινήματος “Home Rule” 
στην Ιρλανδία μεταξύ 1912 – 1921.  

 α) Να περιγράψετε τις προσπάθειες να καθιερωθεί το “Home Rule” στην 
Ιρλανδία από το 1912 μέχρι το 1921. 

     β) Γιατί οι Ιρλανδοί εθνικιστές κατάφεραν περισσότερα σε σύγκριση με τα 
προηγούμενα χρόνια; 

     γ) Με ποιους τρόπους αξιοποίησαν την επιτυχία τους;  

     δ) Πώς αξιολογείτε τα αποτελέσματα των ενεργειών των εθνικιστών; 
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Οι προφορικές ερωτήσεις στην τάξη  

 Συνήθεις πρακτικές εκπαιδευτικών: ερωτήσεις ανάκλησης 
γνώσεων, ελέγχου κατανόησης και αφομοίωσης, πεζές, 
διεκπεραιωτικές, που δεν προκαλούν το ενδιαφέρον ούτε 
προωθούν την ερευνητική μάθηση (όλες οι απαντήσεις είναι ήδη 
γνωστές) – δεν αφήνουν αρκετό χρόνο για απάντηση, δεν 
αξιοποιούν τα λάθη    

 Ερωτήσεις που εστιάζουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
(βαθύτερη κατανόηση, ικανότητα αιτιολόγησης, εφαρμογή της 
γνώσης σε άλλα θέματα, επίλυση προβλημάτων κ.λπ.):  

 άντληση πληροφοριών από δεδομένα με την αξιοποίηση της  
προηγούμενης γνώσης και του θεωρητικού πλαισίου (being out 
and stepping in) 

 κατανόηση οπτικής, απόψεων, ιδεών (being in and moving 
through) 

 συσχέτιση πληροφοριών με προσωπικές εμπειρίες μαθητών 
(being in and stepping out) 

 συσχέτιση με άλλα δεδομένα – αξιολόγηση – εξαγωγή 
συμπερασμάτων – εφαρμογή υπάρχουσας γνώσης σε νέο πλαίσιο 
(stepping out and going beyond)  
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Παραδείγματα ερωτήσεων  
για την ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης (1) 

 Ερωτήσεις κατά τη διάρκεια συζητήσεων στην τάξη: 

 Διασαφήνισης:  

 θα μπορούσες να προσθέσεις κάτι πάνω στο θέμα; 

 γιατί το λες αυτό;  

 τι εννοείς;  

 Για τον προσδιορισμό της κύριας άποψης – οπτικής: 

 ας δούμε αν το κατάλαβα σωστά: αυτή είναι η άποψή σου;  

 θεωρώ πως η άποψή σου είναι πως… Έχω δίκιο;  

 αυτή ακριβώς είναι η θέση σου; 

 Για την αναζήτηση αιτίων: 

 θα μπορούσες να μας πεις περισσότερα για τους λόγους που σε 
κάνουν να πίστευες αυτό το πράγμα; 

 θα μπορούσες να μας δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες… 

 για ποιο λόγο το υποστηρίζεις αυτό;  

 πού μπορείς να στηρίξεις αυτά που λες;   
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Παραδείγματα ερωτήσεων  
για την ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης (2) 

 Για τον προσδιορισμό σχέσεων αιτίου – αποτελέσματος: 

 θα μπορούσες να εκθέσεις λεπτομερέστερα τις σχέσεις αιτίου – 
αποτελέσματος; 

 δέχεσαι ότι… θεωρείς ότι…; 

 θα χρειαζόσουν επαρκέστερη τεκμηρίωση; Πού θα μπορούσες να 
την αναζητήσεις; 

 πώς ενισχύει αυτό το στοιχείο το συμπέρασμά σου;  

 ποια σχέση έχει αυτό με το συμπέρασμά σου;  

 Για την αποσαφήνιση της σημασίας: 

 με ποια ακριβώς σημασία χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη (αυτόν τον 
όρο); 

 θα μπορούσες να δώσεις ένα παράδειγμα για…; 

 θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει ένα παράδειγμα για…; 

 τι εννοείς με το…; 

 με το… εννοείς…;   

 16 



Παραδείγματα ερωτήσεων  
για την ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης (3) 

 Μέσω της ανάθεσης εργασιών:  

 εξήγησε πώς / γιατί… 

 πού και πώς διαφέρουν ή μοιάζουν; 

 πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί…, για να…; 

 πώς γνωρίζεις ότι…; 

 πώς συνδέεται… με ό,τι γνωρίζουμε ήδη;  

 πώς μπορεί να έχει… εφαρμογή στην καθημερινή ζωή; 

 αν είναι αλήθεια ότι…, τι άλλο μπορεί να είναι αλήθεια; 

 κάνε ένα κατάλογο αιτίων με βάση εκφράσεις που αρχίζουν με 
«γιατί» ή «επειδή» 

 κάνε ένα διάγραμμα της συλλογιστικής πορείας σου στην 
περίπτωση… 

 πες / γράψε με δικά σου λόγια… 

 ποιες είναι οι συνέπειες του…;  
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Καλές πρακτικές  
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Πώς γνωρίζουμε ότι οι μαθητές έμαθαν 

 Διατύπωση συγκεκριμένων στόχων → σε  πλήρη αντιστοιχία με 

περιεχόμενα, στρατηγικές διδασκαλίας και αξιολόγηση 
(ευθυγράμμιση) 

 Πρόβλεψη για συχνή ανατροφοδότηση → ποσοτικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά  

 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μάθησης  

 Διασφάλιση ενεργού συμμετοχής των μαθητών 

 Μετασχηματίζουσα μάθηση → εφαρμογή γνώσης σε ομοειδή 

θέματα ή εφαρμογή σε θέματα πέρα από τα δεδομένα, 
σύνδεση με τις συνθήκες και τα προβλήματα του πραγματικού 
κόσμου  
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Ρουμπρίκες αξιολόγησης  
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Κακές πρακτικές   
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Εβδομαδιαίο πρόγραμμα χωρίς εσωτερική συνοχή 

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   
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Απλή βαθμολόγηση 
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Αδιαφοροποίητες εργασίες  

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   
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Αδιαφοροποίητες εργασίες 

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   
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Αποκλειστική χρήση μετωπικής διδασκαλίας  

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   
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Αποκλειστική χρήση μετωπικής διδασκαλίας  

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   
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Άκριτη αποστήθιση  

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   
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Έλλειψη ελέγχου της τάξης  

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   
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Χρήση αναχρονιστικών μεθόδων  

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   
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Υπερβολικός φόρτος εργασίας  

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   
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Υπερβολική έκταση ύλης 

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   
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Έλλειψη υποβοήθησης  

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   
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Απουσία συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία  

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   
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Αραιή και ελλιπής ανατροφοδότηση 

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   
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Χαμηλές προσδοκίες  

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   
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Έλλειψη ενσυναίσθησης  

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   
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Αρνητικός ρόλος γονέων 

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   
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Αρνητικός ρόλος πολιτείας   

 

 

 

 

Κακές πρακτικές   

46 



Ενδεικτική βιβλιογραφία  

 Αθανασίου, Λεωνίδας (2000), Αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή 
στο σχολείο και του διδακτικού έργου. Ιωάννινα. 

 Δημητρόπουλος, Ευστάθιος Γ. (1999), Εκπαιδευτική αξιολόγηση: η 
αξιολόγηση του μαθητή. Αθήνα: Γρηγόρης. 

 Κασωτάκης, Μιχάλης (1997), Η αξιολόγηση της επιδόσεως των 
μαθητών, 7η έκδοση. Αθήνα: Γρηγόρης. 

 Κατσαρού, Ελένη – Δεδούλη, Μαρίνα (2008), Επιμόρφωση και 
αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ – 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

 Κωνσταντίνου, Χαράλαμπος Ι. (2000), Η αξιολόγηση της επίδοσης 
του μαθητή ως παιδαγωγική λογική και σχολική πρακτική. Αθήνα: 
Gutenberg.  

 Μαυροσκούφης, Δημήτρης Κ. (), Διδακτική μεθοδολογία και 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών 
Κυριακίδη. 

 Ο.ΕΠ.ΕΚ. (2007), Τήρηση φακέλου εργασιών μαθητή – Αξιολόγηση  
εκπαιδευτικού υλικού. Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ.  

47 


