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«Φανταστείτε ένα φημισμένο για την υψηλή γαστρονομία
του εστιατόριο, οι πελάτες του οποίου θα απαιτούσαν να
πληροφορούνται κατά τρόπο συνεχή για την πρόοδο της
προετοιμασίας του πιάτου που παρήγγειλαν. Ξαφνικά, το
ήμισυ του χρόνου εργασίας των μαγείρων θα αναλωνόταν
στην πληροφόρηση των πελατών, σε βάρος της ποιότητας της
κουζίνας…
Παράλογο; Ναι. Κι όμως, κατ’ αυτόν τον τρόπο λειτουργεί το
σχολείο. Ένας θεσμός που δαπανά περισσότερο χρόνο στο να
ανακοινώνει αυτά που ξέρουν οι μαθητές παρά στο να τους
κάνει να προοδεύσουν. Ακόμη χειρότερα, ένας θεσμός που
εθίστηκε στο να μη γνωρίζει για τους μαθητές παρά εκείνα
μόνο για τα οποία πρέπει να μιλήσει στους γονείς τους. Σαν
μια ιατρική της οποίας ο κύριος στόχος θα ήταν να εκδίδει
δελτία υγείας»

Philippe Perrenoud
πηγή: Εκπαιδευτική κοινότητα, 2008



➢Απασχολεί τους ειδικούς/εκπαιδευτικούς
➢Ενδιαφέρον από τους γονείς

➢Συνδέεται άρρηκτα με:
•οικονομικούς
•Κοινωνικούς
•πολιτισμικούς παράγοντες (Κωνσταντίνου, 2007)

➢Μέσο κοινωνικής ανέλιξης για την κατάληψη
κοινωνικών θέσεων

Γιατί η αξιολόγηση των μαθητών παραμένει 
ένα από τα σημαντικότερα θέματα;



Βασική παραδοχή

Κάθε μαθητής/-ήτρια ακολουθεί διαφορετική 
μαθησιακή πορεία ανάλογα με :

- τις εμπειρίες του/της, 

- τα ενδιαφέροντά του/της 

- τον τρόπο ή τον ρυθμό με τον οποίο μαθαίνει. 

Κατά την αξιολόγησή του/της είναι απαραίτητο να 
λαμβάνεται υπόψη η μοναδικότητα και η 
δυναμική του/της στην προοπτική της βελτίωσής 
τους.



Βασική παραδοχήΑξιολόγηση για τη 
μάθηση 

• ο/η εκπαιδευτικός 
χρησιμοποιώντας ποικίλες 
μεθόδους αξιοποιεί συνεχώς 
δεδομένα από την εκπαιδευτική 
πράξη και τη συμμετοχή των 
μαθητών/-τριών σε αυτήν, με 
στόχο τη βελτίωση της 
διαδικασίας της διδασκαλίας και 
της μάθησης, που θα οδηγήσει 
και στην ανάπτυξη των 
μαθητών/-τριών σε ποικίλους 
τομείς. 

• αποτελεί καθαυτή μια 
μαθησιακή και αναστοχαστική 
διαδικασία

Αξιολόγηση της μάθησης 

• Ο/η εκπαιδευτικός, σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, ελέγχει την 
επίδοση των μαθητών και 
μαθητριών σε 
προκαθορισμένους τομείς με 
βάση συγκεκριμένα κριτήρια 
αξιολόγησης με στόχο να 
ενημερώσει τους γονείς 
/κηδεμόνες και τους/τις 
μαθητές/-τριες για το σημείο 
στο οποίο βρίσκονται ως προς 
την κατάκτηση της γνώσης, τον 
τρόπο που μαθαίνουν και το 
αποτέλεσμα της μαθησιακής 
διαδικασίας. 



Οι μορφές αυτές αλληλοσυνδέονται και 
αλληλοσυμπληρώνονται δίνοντας έμφαση: 

• στην αξιοποίηση (σε συνεχή και συστηματική 
βάση) στοιχείων και πληροφοριών σχετικών 
με τη μάθηση και την ανάπτυξη για την 
ανατροφοδότηση της μάθησης και της 
διδασκαλίας

• στην ποιοτική περιγραφή της προόδου των 
μαθητών/-τριών ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα με σκοπό την ενημέρωση των 
γονέων/κηδεμόνων τους. 



Η περιγραφική αξιολόγηση 

▪ δεν περιορίζεται στη σύνθεση του μαθησιακού
προφίλ τουμαθητήκαι της μαθήτριας.

▪ Προϋποθέτεισυλλογή πληροφοριώνμεποικίλους 

τρόπους και μέσα

▪ Σκοπός: ο/η εκπαιδευτικός όχι μόνο να κατανοήσει και
να συνθέσει το μαθησιακό προφίλ του μαθητή και της
μαθήτριας, αλλά και ναδιερευνήσειτους λόγουςκαι
να αναζητήσειτουςτρόπουςμετους οποίουςκάθε
μαθητής καιμαθήτριαεξελίσσεται και προοδεύειστο
σχολείο.



Μέθοδοι αξιολόγησης

α) η αυτοαξιολόγηση,

β) η ετεροαξιολόγηση,

γ) ο ατομικός φάκελος

όπου κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία έχει ο ίδιος/α ο/η 
μαθητής/-ήτρια,

δ) η παρατήρηση

ε) οι συζητήσεις και

στ) οι εργασίες/γραπτές δοκιμασίες

όπου κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία έχει ο ο/η εκπαιδευτικός



Τα στάδια της αξιολογικής 
διαδικασίας



Αυτοαξιολόγηση…

είναι μια διαδικασία διαμορφωτικής 
αξιολόγησης, κατά την οποία οι μαθητές και οι 
μαθήτριες ……

• προβληματίζονται σχετικά με την ποιότητα 
της εργασίας τους, 

• κρίνουν τον βαθμό στον οποίο αντανακλά 
συγκεκριμένους και σαφείς στόχους ή 
κριτήρια και 

• αναθεωρούν αναλόγως.



• Πού δυσκολεύτηκα; 
• Τι έκανα για να ξεπεράσω τις δυσκολίες; 
• Τι με βοήθησε περισσότερο; 
• Τι καινούριο έμαθα; 



Ετεροαξιολόγηση

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ….
• συχνά αναλαμβάνουν την αξιολόγηση 

συμμαθητών και συμμαθητριών τους, σε 
συνδυασμό με διαδικασίες αυτοαξιολόγησης.

• προβληματίζονται σχετικά με τις δικές τους 
προσπάθειες και με τη δική τους εργασία αλλά και 
με την εργασία των συμμαθητών/-τριών τους.

• αξιολογούν τη μάθηση συμμαθητών/τριών τους 
με τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιούν για να 
ελέγξουν τη μάθησή τους στη διαδικασία της 
αυτοαξιολόγησης. 





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/-τριες για να κατανοήσουν τα 
γεγονότα και να αναδειχθούν τα νοήματα 
των πράξεων των υποκειμένων και των 
σύνθετων αλληλεπιδράσεων… 







Γραπτή δοκιμασία

• ένα σύνολο από ερωτήσεις ανοιχτού ή/και κλειστού 
τύπου που θέτει ο/η εκπαιδευτικός για την 
αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών /-τριών και τον 
προσδιορισμό του βαθμού επίτευξης ενός ή 
περισσότερων διδακτικών/μαθησιακών στόχων.  

• μπορούν να χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του σχολικού έτους ως βάση για συνεχή αξιολόγηση 
για τη μάθηση ή στο τέλος μιας διδακτικής ενότητας ή 
μιας χρονικής περιόδου με σκοπό την τελική 
αξιολόγηση της μάθησης. 

• μπορούν να εξυπηρετούν τόσο τους σκοπούς της 
διαμορφωτικής όσο και της τελικής αξιολόγησης. 





Συζητήσεις
• δίνουν την δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό 

να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για 
την κάθε μαθητή και την κάθε μαθήτρια και να 
εστιάσει σε πιο εξειδικευμένες πτυχές της 
μάθησής του/της, που αφορούν κυρίως την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης. 

• τα στοιχεία αυτά μπορούν να καταγράφονται στο 
ημερολόγιό του/της και να αξιοποιούνται …..

• είτε για τον περαιτέρω σχεδιασμό της 
διδασκαλίας του/της 

• είτε και για την Έκθεση Προόδου που 
παραλαμβάνει ο/η μαθητής/τρια.





Η καταγραφή αξιολογικών 
δεδομένων 
• είναι η γραπτή αποτύπωση των δεδομένων 

που συλλέγονται. 
• είναι απαραίτητη διαδικασία για την 

τεκμηρίωση της προόδου του/της μαθητή/-
τριας, την ανάλυση και την ερμηνεία των 
αξιολογικών δεδομένων. 

• μπορεί να γίνει με διαφορετικές τεχνικές, 
όπως είναι:  η κλίμακα ελέγχου, η κλίμακα 
διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρουμπρίκα), το 
φύλλο εργασίας, το φύλλο αυτοαξιολόγησης, 
ο ατομικός φάκελος κ.λπ. 









Κριτήρια περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών



Ανάλυση & ερμηνεία 
αξιολογικών δεδομένων 
• αποτελούν τη βάση για την ποιοτική 

αποτίμηση της προόδου του μαθητή και της 
μαθήτριας. 

• έχουν ως πλαίσιο αναφοράς τα κριτήρια 
αξιολόγησης και τους επιμέρους στόχους 
που θέτουμε για κάθε μαθητή και μαθήτρια. 

• βοηθούν τον/την εκπαιδευτικό: 

• να σχεδιάσει πώς θα ενισχύσει τη μάθηση 
αλλά και τη διδασκαλία





Κοινοποίηση των 
αξιολογικών δεδομένων 
• απευθύνεται:
• στους/στις ίδιους/ίδιες τους μαθητές/-τριες, με στόχο να τους 

παράσχει ανατροφοδότηση. 
• στους γονείς/κηδεμόνες τους, ώστε να υποστηρίζουν τη 

μάθηση των παιδιών και τη συνεργασία τους με το σχολείο.
• σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να απευθύνεται επίσης και σε 

άλλους/-ες επαγγελματίες  (π.χ. ψυχολόγοι). 
• συμβάλλει: 
• στην ενημέρωση μαθητών/-τριών και γονέων/κηδεμόνων για 

την πρόοδο των παιδιών τους.
• στη βελτίωση της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα σε μαθητές/-τριες, γονείς/κηδεμόνες και 
εκπαιδευτικούς. 



Έκθεση Προόδου

• Αναδεικνύεται η προσωπική διαδρομή του/της κάθε 
μαθητή/-τριας

• Αποφεύγονται οι στατικές εκτιμήσεις των 
δυνατοτήτων και των αδυναμιών του μαθητή και της 
μαθήτριας.

• Δίνεται έμφαση σε όσα είναι ικανός-ή να κάνει 
ένας/μία μαθητής/-τρια και όχι στις ελλείψεις του/της 
και πώς μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση του/της.

• Λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι που επηρεάζουν 
το πώς ανταποκρίνονται οι μαθητές/-τριες στη 
μάθηση(π.χ. μαθητές/-τριες που προέρχονται από 
διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον). 



Η Έκθεση Προόδου στο Νηπιαγωγείο 



Η Έκθεση Προόδου στο Νηπιαγωγείο 



Η Έκθεση Προόδου στο Νηπιαγωγείο 







Η Έκθεση Προόδου στο Δημοτικό





Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο

http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologi
si/2019/Odigoi/1_Perigrafiki_PROSXOLIKH_NEW.pdf

Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό

Τεύχος Α': Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία

Τεύχος Β΄: Κριτήρια περιγραφικής αξιολόγησης

Τεύχος Γ΄: Σενάρια ανάπτυξης διαδικασιών περιγραφικής αξιολόγησης

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/1_Perigrafiki_PROSXOLIKH_NEW.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/2a_Perigrafiki_DHMOTIKO_A_NEW.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/2b_Perigrafiki_DHMOTIKO_B_NEW.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/2c_Perigrafiki_DHMOTIKO_C_NEW.pdf


«Κατά κανόνα βαθμολογούνται χαμηλά μαθητές που για

λόγους περιβαλλοντικούς ή γενετικούς, ανεξάρτητους

πάντως από τη θέληση τους, δεν μπορούν να σταθούν στα

πόδια τους. Για τέτοια παιδιά με περιορισμένες δυνατότητες

ή με συναισθηματικά προβλήματα, και συνακόλουθα με

χαμηλές επιδόσεις, η χαμηλή βαθμολογία επισημοποιεί ό,τι

διαισθητικά καταλάβαιναν και τα ίδια: ότι δεν αξίζουν πολλά

πράγματα ή ότι δεν αξίζουν ολωσδιόλου. Και θα ήταν

παράλογο να περιμένουμε από αυτά τα πληγωμένα παιδιά

να βρουν τη δύναμη να ξεπεράσουν το κλονισμένο τους

αυτοσυναίσθημα και να αντιδράσουν θετικά στη χαμηλή

βαθμολογία. Η βαθμολογία μάλιστα αυτή μπορεί να τα

ακολουθεί σαν στίγμα σε όλη τους τη ζωή» (Woolfolk & Nicolich 1980.

Απόδοση στα ελληνικά Βουγιούκας, 1989: 97).



Απόστολος Δαρόπουλος

ΣΕΕ ΠΕ70

apdaro@gmail.com

http://apdaro.blogspot.com/
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