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Εξυπηρετεί καλύτερα την ανατροφοδοτική λειτουργία της αξιολογικής 
διαδικασίας 

Γιατί είναι απαραίτητη η εφαρμογή της περιγραφικής 
αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση  

Παρέχει επίσης ανατροφοδοτικά στοιχεία για την αξιολόγηση των στόχων 
του Προγράμματος Σπουδών τόσο ευρύτερα όσο και στο συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο ανάπτυξής του 

Αμβλύνει την πίεση για βαθμοθηρία καθώς εστιάζει σε κάθε μαθητή/-ήτρια 
και στην πορεία του/της προς την κατάκτηση της γνώσης  

Παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικής, διαφοροποιημένης και συνολικής 
περιγραφής των επιδόσεων του μαθητή και της μαθήτριας, έτσι ώστε οι 
μαθητές και οι μαθήτριες και οι γονείς/κηδεμόνες τους να κατανοήσουν τα 
επιτεύγματα και τις δυσκολίες στη μαθησιακή τους πορεία 

Μπορεί να λειτουργήσει ως παρωθητικός παράγοντας, ώστε οι μαθητές και 
οι μαθήτριες να κινητοποιηθούν περαιτέρω, με απώτερο στόχο να βελτιωθούν 
και να ενισχύσουν την αυτογνωσία και την αυτοαντίληψή τους 



Μέθοδοι Αξιολόγησης 
Παρουσιάζονται έξι μέθοδοι αξιολόγησης που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την περιγραφική 
αξιολόγηση. Οι μέθοδοι αυτές είναι:  
 
α) η αυτοαξιολόγηση,  
β) η ετεροαξιολόγηση,  
γ) η παρατήρηση,  
δ) οι γραπτές δοκιμασίες,  
ε) ο φάκελος μαθητή/ήτριας και  
στ) οι συζητήσεις.  



Αυτοαξιολόγηση  
Αυτοαξιολόγηση είναι μια διαδικασία διαμορφωτικής αξιολόγησης, κατά την οποία 
οι μαθητές προβληματίζονται σχετικά με την ποιότητα της εργασίας τους, κρίνουν το 
βαθμό στον οποίο αντανακλά συγκεκριμένους και σαφείς στόχους ή κριτήρια, και 
αναθεωρούν αναλόγως.  
(Andrade & Valtcheva, 2008)  

 
Μέσω της αυτοαξιολόγησης ο/η μαθητής/ήτρια, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, 
μαθαίνει να:  
 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μάθησή του/της και να θέτει στόχους για τον εαυτό 
του/της.  
σκέπτεται τα επόμενα βήματα στη μαθησιακή διαδικασία και, αρχικά 
υποστηριζόμενος/-η και στη συνέχεια περισσότερο αυτόνομα, να ορίζει την πορεία της 
δικής του/της μαθησιακής διαδικασίας.  
αισθάνεται ασφαλής να δοκιμάσει κάνοντας και λάθη.  
οικοδομεί την αυτοεκτίμησή του προσδίδοντας θετική προοπτική στη συμμετοχή 
του/της στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
κερδίζει σταδιακά την αυτονομία και την ανεξαρτησία του/της.  
αναπτύσσει εσωτερικά κίνητρα.  



Παραδείγματα αυτοαξιολόγησης  



Ετεροαξιολόγηση  
…Η ετεροαξιολόγηση περιγράφεται ως μια στρατηγική που εμπεριέχει κρίσεις 
μαθητών για την εργασία άλλων μαθητών, και η οποία συνήθως αναπτύσσεται όταν 
οι μαθητές εργάζονται μαζί σε συνεργατικές ή κοινές δραστηριότητες μάθησης.  
(Noonan & Dubcan, 2005)  

Η ετεροαξιολόγηση αξιοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό για την ενίσχυση της 
μάθησης:  
(1) για την υποστήριξη της ενεργούς εμπλοκής των μαθητών και μαθητριών στη 

διαδικασία της μάθησης (π.χ. οι μαθητές και οι μαθήτριες αναλαμβάνουν το ρόλο 
και τις ευθύνες του/της εκπαιδευτικού),  

(2) για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της εμπιστοσύνης 
στους άλλους,  

(3) για τη διευκόλυνση της ατομικής ανάδρασης, και  
(4) για την επικέντρωση των μαθητών και μαθητριών κυρίως στη διαδικασία 

και όχι στο προϊόν. Η ετεροαξιολόγηση που αξιοποιείται ως εργαλείο 
διαμορφωτικής αξιολόγησης μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διδασκαλία με 
ομάδες εργασίας, διευρύνοντας την μαθησιακή εμπειρία και επηρεάζοντας θετικά 
τις επιδόσεις των μαθητών και μαθητριών.  

 
(Johnson, 2004, στο Noonan & Dubcan, 2005)  



Παράδειγμα ετεροαξιολόγησης 



Τρόποι ενσωμάτωσης την αυτοαξιολόγησης και της 
ετεροαξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία  

Προσδιορίζουμε τις εργασίες ή τις δραστηριότητες στις οποίες η 
ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες μπορεί να είναι 
χρήσιμη.  
Επιμερίζουμε τη διαδικασία υλοποίησης μιας μεγάλης σε έκταση εργασίας σε 
στάδια και ενσωματώνουμε ευκαιρίες ετεροαξιολόγησης στο κάθε στάδιο.  
Παρέχουμε στους/στις μαθητές/ήτριες κατευθυντήριες γραμμές (με συγκεκριμένα 
καθήκοντα) και σαφώς καθορισμένα κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνει η αποτίμηση 
της εργασίας.  
Εξασφαλίζουμε, μέσω πρακτικών ασκήσεων εκμάθησης, ότι οι μαθητές και οι 
μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν ένα σύνολο διαβαθμισμένων 
κριτηρίων αξιολόγησης (ρουμπρίκα) αποτελεσματικά.  
Βοηθάμε τους/τις μαθητές/ήτριες να μάθουν για την ετεροαξιολόγηση με 
παραδείγματα δικής μας κατάλληλης εποικοδομητικής κριτικής και περιγραφικής 
ανατροφοδότησης για την εργασία των μαθητών/-τριών και προσεκτικά σχεδιασμένα 
κριτήρια αξιολόγησης.  
Διαμορφώνουμε μικρές ομάδες ανατροφοδότησης, όπου οι γραπτές 
παρατηρήσεις για τις εργασίες που αξιολογήθηκαν μπορούν να συζητηθούν με τον 
αποδέκτη της αξιολόγησης.  



Παρατήρηση  

Η συστηματική παρατήρηση (systematic observation) είναι μια δυναμική ποιοτική 
μέθοδος που αξιοποιείται προκειμένου να καταγραφούν από τον παρατηρητή 
φαινόμενα και καταστάσεις, όπως αυτά λαμβάνουν χώρα. Τη χρησιμοποιούν 
εκπαιδευτικοί και ερευνητές για να κατανοήσουν τα γεγονότα όπως αυτά 
διαδραματίζονται στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε στη συνέχεια 
μέσα από μια αναλυτική διαδικασία να αναδειχθούν τα νοήματα των πράξεων των 
υποκειμένων και των σύνθετων αλληλεπιδράσεων…  

(Bernard, 2006)  



Προϊόντα της παρατήρησης  
Ανεκδοτικές καταγραφές  
Η ανεκδοτική καταγραφή είναι μια σχετικά σύντομη, ανοιχτή, αφηγηματική, άλλοτε 
τυπική και άλλοτε άτυπη μορφή παρατήρησης και καταγραφής διαφόρων πλευρών της 
ανάπτυξης ή/και της συμπεριφοράς ενός παιδιού ή μιας ομάδας παιδιών (Puckett & 
Diffily, 2004· Gullo, 2005)  

Τρέχουσες καταγραφές  
Η τρέχουσα καταγραφή είναι μια λεπτομερής καταγραφή όλων των πράξεων του 
μαθητή ή της μαθήτριας σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. Ο/Η εκπαιδευτικός 
παρατηρεί τι ακριβώς λέει και κάνει ο/η μαθητής/ήτρια ή και μια ομάδα μαθητών ή 
μαθητριών  

Κλίμακες ελέγχου  
Οι κλίμακες ελέγχου είναι συνήθως ένας κατάλογος συμπεριφορών, δεξιοτήτων, 
γνώσεων του/της μαθήτριας σε έναν συγκεκριμένο τομέα (γνωστικό, συναισθηματικό, 
κοινωνικό κ.λπ.)  

Κλίμακες διαβάθμισης (ρουμπρίκες)  
Πρόκειται για κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων σε ποιοτικά επίπεδα. Επομένως, μια 
ρουμπρίκα έχει δύο ουσιαστικά χαρακτηριστικά: α) μια λίστα κριτηρίων, π.χ. τα κύρια 
χαρακτηριστικά μιας εργασίας και β) ποιοτικά επίπεδα, π.χ. πώς είναι τα 
χαρακτηριστικά μιας εργασίας σε κάθε επίπεδο ποιότητας.  



Παρατήρηση : Ανεκδοτικές καταγραφές  



Τρέχουσα καταγραφή  



Παρατήρηση με κλίμακα και συγκεκριμένα κριτήρια  



Γραπτές δοκιμασίες  

Κλειστές και ανοικτές ερωτήσεις  
Ερωτήσεις πολλαπλής απάντησης 
Ερωτήσεις ελεύθερης απάντησης  
Ερωτήσεις διόρθωσης ή συμπλήρωσης  
Ερωτήσεις αντιστοίχισης  
Ερωτήσεις του τύπου «σωστό ή λάθος»  
 



Φάκελος μαθητή/ήτριας  

Ο φάκελος του μαθητή είναι «μια συλλογή μαθητικών εργασιών που εκθέτει τις 
προσπάθειες των παιδιών, την πρόοδό τους και τα επιτεύγματά τους σε μία ή 
περισσότερες γνωστικές περιοχές. Η συλλογή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει την 
μαθητική συμμετοχή στην επιλογή των περιεχομένων, τα κριτήρια για την επιλογή, τα 
κριτήρια για την αξιολόγησή τους, και τεκμήρια του μαθητικού αναστοχασμού πάνω 
στον τρόπο με τον οποίο οι εργασίες παρήχθησαν».  

(Paulson κ.ά., 1991)  



Τα στάδια οργάνωσης και δημιουργίας του φακέλου  
Στάδιο προβληματισμού  
Καθορισμός:  
α) του σκοπού του φακέλου: – Ποιος και γιατί τον δημιουργεί; – Σε ποιους απευθύνεται 
ο φάκελος;  
β) του χρονικού διαστήματος αξιοποίησης του φακέλου,  
γ) της κατηγορίας και της μορφής του φακέλου,  
δ) του περιεχομένου του φακέλου,  
ε) της συχνότητας και του τρόπου αξιολόγησης του φακέλου και των προσώπων που θα 
εμπλακούν στην αξιολόγηση του φακέλου (εκπαιδευτικός, εκπαιδευόμενοι, γονείς…).  

Στάδιο προετοιμασίας της αξιολογικής λειτουργίας του φακέλου  
Καθορισμός των κριτηρίων της αξιολόγησης, που σχετίζονται:  
α) με τους σκοπούς του μαθήματος ή της διαδικασίας, στην οποία συμμετέχει ο/η 
μαθητής/ήτρια, ή άλλες παραμέτρους της μαθησιακής διαδικασίας, όπως η 
αλληλεπίδραση των εμπλεκομένων στη μαθησιακή πράξη και η αλληλεπίδραση με τα 
περιεχόμενα και το πλαίσιο της μάθησης  
β) τους ατομικούς στόχους κάθε μαθητή/ήτριας, όπως προκύπτουν από τη 
διαπραγμάτευση μεταξύ του εκπαιδευτικού και του μαθητή ή της μαθήτριας. Χρειάζεται 
ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή για να μην αποβούν τα κριτήρια αυτά κλειστοί 
συμπεριφοριστικοί στόχοι.  



Στάδιο οργάνωσης του φακέλου  
Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς 
οργανώνουν τους φακέλους τους με ποικίλα στοιχεία και τεκμήρια ανάλογα με 
τους στόχους, την κατηγορία και τα κριτήρια αξιολόγησης του φακέλου 
  
 
Χρήση και αξιολόγηση του φακέλου  
Ο/Η εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες συστηματικά και σε 
τακτά χρονικά διαστήματα συζητούν για τον φάκελο και τον αξιολογούν, 
στοχαζόμενοι πάνω στους στόχους και τα επιτεύγματα του/της μαθητή/ήτριας.  
 

Τα στάδια οργάνωσης και δημιουργίας του 
φακέλου  



Ερωτήματα που μπορούν να γίνουν είναι τα ακόλουθα:  
Γιατί περιέλαβες τη συγκεκριμένη εργασία στο φάκελο, ποιες απέκλεισες και γιατί;  
Ποια από τα στοιχεία που έχεις συμπεριλάβει στο φάκελο δείχνουν την πορεία σου;  
Τι άλλο θα μπορούσες να συμπεριλάβεις στο φάκελο που θα ήταν αντιπροσωπευτικό 
για σένα και την εξέλιξή σου;  
Πώς πας με τους στόχους που είχες θέσει την προηγούμενη φορά; πώς εργάστηκες για 
να τους πετύχεις;  
Τι μπορείς να κάνεις τώρα που παλιότερα δε μπορούσες να κάνεις;  
Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τον φάκελο, ποιους στόχους θέτεις για τη 
συνέχεια;  

Τα στάδια οργάνωσης και δημιουργίας του 
φακέλου  



Υπάρχουν πολλά είδη φακέλων μαθητή και μαθήτριας  

Ο Φάκελος Επίδειξης, στον οποίο ο μαθητής ή η μαθήτρια 
παρουσιάζει τις καλύτερες εργασίες του/της.  
Ο Φάκελος Αξιολόγησης, στον οποίο ο μαθητής ή η 
μαθήτρια παρουσιάζει όλες τις αξιολογημένες εργασίες 
του/της.  
Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που περιλαμβάνει τις εργασίες 
που ο μαθητής ή η μαθήτρια έχει κάνει, είτε έχουν 
αξιολογηθεί είτε όχι.  
Ο Εξελικτικός Φάκελος, στον οποίο ο/η μαθητής/ήτρια 
παρουσιάζει δείγματα των εργασιών του/της, που δείχνουν 
την εξέλιξη και την πορεία του/της.  



Συζητήσεις  
Κλειστές Ερωτήσεις 
«Γιατί λέμε ότι ο όγκος είναι μια χαρακτηριστική ιδιότητα των σωμάτων;»  
«Ποιος μπορεί να μας θυμίσει τι κάναμε την προηγούμενη φορά για να μετρήσουμε 
τον όγκο ενός σώματος;»  
«Πώς ονομάζουμε τα ζώα που γεννούν μικρά;»  
«Ποια ζώα λέμε σπονδυλωτά;»  
«Ποιος είναι ο κεντρικός ήρωας στην ιστορία;»  
«Ποιοι είναι οι ήρωες της ιστορίας;» «Πού εξελίσσεται η δράση» «Σε ποια εποχή;»  
«Τι είναι τα ειδώλια;»  
«Ποια είναι η πρωτεύουσα της Γαλλίας;»  

Ερωτήσεις επέκτασης 
«Συμφωνείτε με αυτό που μας λέει ο Έρικ;»  
«Έχει κάποιος να προσθέσει κάτι σε αυτό που μας είπε ο Γιώργος;»  
«Η Άννα προτείνει ότι για να ελέγξουμε αν ο όγκος που αναγράφεται στο μπου-κάλι 
είναι πράγματι 2 λίτρα μπορούμε να κάνουμε το χθεσινό πείραμα. Μπο-ρείτε να 
σκεφτείτε κάποιον άλλον τρόπο;»  
«Πώς ξέρουμε ότι η ιστορία εξελίσσεται στα παλιά χρόνια;»  
«Η Κατερίνα μάς λέει σωστά ότι η αράχνη δεν είναι έντομο. Μπορείτε να σκε-φτείτε 
γιατί μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι η αράχνη είναι έντομο, ενώ στην πραγματικότητα 
δεν είναι;»  



Ανοικτές ερωτήσεις 
«Επομένως, τι θα συμβουλεύατε τους γονείς σας για να εξοικονομήσουν ενέργεια στο 
σπίτι σας;»  
«Ποια είναι τα συναισθήματα της ηρωίδας όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την 
πατρίδα της;»  
«Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που σκέφτηκες να λύσεις το πρόβλημα. Μπορείς να μου 
εξηγήσεις τι σκέφτηκες;»  
«Η άποψη σου είναι ενδιαφέρουσα. Θα ήθελες να πεις λίγο περισσότερα γι’ αυτό;»  
«Αν ήσασταν στη θέση του ήρωα, πώς θα νιώθατε; Τι θα κάνατε;»  
«Γιατί νομίζετε ότι ο ήρωας αποφάσισε να γράψει αυτό το γράμμα;»  

Είδη ανοικτών ερωτήσεων 
να επεξηγήσουν «μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί…;»  
να διευκρινίσουν «θα ήθελες να μας πεις περισσότερα…;» ή «πώς το σκέφτηκες;»)  
να προβλέψουν «τι νομίζετε ότι θα συμβεί μετά…;»  
να διατυπώσουν υποθέσεις «τι θα γινόταν αν…;»  
να αναλύσουν «γιατί…;» ή «πώς συνδέεται…;» ή «ποια είναι τα 
αίτια/κίνητρα/αποτελέσματα…;»  
να αξιολογήσουν «πώς θα χαρακτήριζες…;» ή «τι θα έκανες…;» «μπορείτε να 
συγκρίνετε… με….;»  
να αναστοχαστούν «πώς έλυσες το πρόβλημα;» ή «τι άλλο θα μπορούσες  
πάνω στη μάθησή τους να κάνεις;» ή «πώς ένιωσες που…;» ή «γιατί επέλεξες  
αυτή τη λύση;» ή «υπάρχει μόνο μια απάντηση;» ή «τι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε» 
να συνδέσουν τα όσα διαλαμβάνονται σε ένα κείμενο με προσωπικές τους εμπειρίες, 
συναισθήματα ή απόψεις  



Πρόταση 1 



Πρόταση 1 



ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ (2)  



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 
pekes@thess.pde.sch.gr  

mailto:pekes@thess.pde.sch.gr
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