
Περιγραφική 
αξιολόγηση



Απο/δια-σαφήνιση

Περιγραφική αξιολόγηση/descriptive 

evaluation (Annabestani, Rowhanimanesh, Mizani & Rezaei, 2020).

αξιολόγηση ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ (AfL-
Assessment for Learning)



Βασική παραδοχή 1η

Αξιολόγηση 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. 



Βασική παραδοχή 2η

▪ 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.



Αξιολόγηση μαθητών/τριών
Η έμφαση στην τελική αξιολόγηση:
•Μεθοδολογικό πρόβλημα προσδιορισμού και
μέτρησης ανθρώπινων
ικανοτήτων/δεξιοτήτων/δραστηριοτήτων

•Περιθωριοποιεί τους/ις μαθητές/ριες με μέτρια ή
χαμηλή επίδοση καθώς κλονίζει το αυτοσυναίσθημα
και την αυτοεκτίμηση

•Δημιουργία ιεραρχιών, όψεις κοινωνικών ανισοτήτων

•Ιδεολογική πόλωση

•Μετατρέπεται σε αυτοσκοπό



Αμφισβήτηση της τελικής αξιολόγησης και 
στροφή στην αξιοποίηση της αξιολόγησης ως 

μέσο βελτίωσης της όλης διαδικασίας για παροχή
ποιοτικής ανατροφοδότησης



Η περιγραφική αξιολόγηση….

▪ σχετίζεται με τη δημιουργία μιας εικόνας της 
προόδου του μαθητή και της μαθήτριας σε μια 
συγκεκριμένη περίοδο και της πορείας που έχει 
διανύσει σε συγκεκριμένους τομείς που απορρέουν 
τόσο από το Πρόγραμμα Σπουδών όσο και από το 
παιδαγωγικό πλαίσιο που διαμορφώνεται στην τάξη, 
το οποίο …..

▪ αφορά σε ποικίλες πτυχές της δράσης των συγκεκριμένων 
μαθητών/-τριών στο σχολείο και επηρεάζεται από το 
κοινωνικό και το ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο.



Η περιγραφική αξιολόγηση….

….. δίνει πληροφορίες: 

▪ για τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει ο/η μαθητής/-
ήτρια και τις διαδικασίες που δρομολογεί στην 
προσπάθειά του/της να μάθει (διαδικασία)

▪ για τις δεξιότητες που αναπτύσσει μέσα από αυτή τη 
διαδικασία, το τι τελικά μαθαίνει (προϊόν) και

▪ για τη βελτίωση που παρουσιάζει σε όλους αυτούς 
τους τομείς (πρόοδος). 



Γιατί κρίνεται απαραίτητη η 
περιγραφική αξιολόγηση

▪ Εξυπηρετεί την ανατροφοδοτική λειτουργία της αξιολογικής 
διαδικασίας. 

▪ Μπορεί να υπηρετήσει τους σκοπούς και τους στόχους των 
Προγραμμάτων Σπουδών, 

▪ Μπορεί να αμβλύνει την πίεση για βαθμοθηρία και τον υπέρμετρο 
ανταγωνισμό 

▪ Παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικής, διαφοροποιημένης και 
συνολικής περιγραφής των επιδόσεων του μαθητή και της μαθήτριας

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



Μέθοδοι αξιολόγησης



Μέθοδοι αξιολόγησης

▪ Ο/Η εκπαιδευτικός  ….
▪ μπορεί να συνδυάζει διαφορετικές μεθόδους προκειμένου 

να συλλέξει τεκμήρια σχετικά με την πρόοδο, τα 
επιτεύγματα, αλλά και τις δυσκολίες των μαθητών και των 
μαθητριών. 

▪ είναι απαραίτητο να γνωρίζει εκ των προτέρων τι θέλει 
να αξιολογήσει, με ποιους τρόπους θα το αξιολογήσει και 
πώς θα χρησιμοποιήσει τα τεκμήρια που θα συλλέξει. 

▪ επιλέγει ανάμεσα σε μια ποικιλία μεθόδων αξιολόγησης, 
ανάλογα με τον στόχο της αξιολόγησης, το γνωστικό 
αντικείμενο, τον τομέα ή τη διαδικασία που στοχεύει να 
αξιολογήσει αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
μεθόδου. 



Μέθοδοι αξιολόγησης (Δημοτικό & 
Γυμνάσιο)

▪ 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/η 
εκπαιδευτικός



Αυτοαξιολόγηση

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. 



Ευκαιρίες για αυτοαξιολόγηση….

….δίνονται στους/στις μαθητές/-ήτριες, όταν 
καλούνται:
▪ να στοχαστούν και να αποτιμήσουν μια συλλογική δράση

▪ να αποτιμήσουν μια ατομική εργασία

▪ να αποτιμήσουν ή και να ερμηνεύσουν τη συμμετοχή τους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία

▪ να ορίσουν σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό τους 
στόχους και τα επόμενα βήματα της μαθησιακής τους 
πορείας.

▪ να ορίσουν κριτήρια και να επιλέξουν εργασίες για τον 
ατομικό τους φάκελο.     



• 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. 



Ετεροαξιολόγηση



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 και να αναδειχθούν τα 
νοήματα των πράξεων των υποκειμένων και των 
σύνθετων αλληλεπιδράσεων… 



Είδη Παρατήρησης

▪ α) Στοχοθετημένη παρατήρηση.

▪ β) Δείγματα γεγονότος. 

▪ γ) Χρονικά δείγματα. 

▪ δ) Ανεκδοτική παρατήρηση.

▪ ε) Μέθοδος της σκίασης. 









Γραπτή δοκιμασία

Κλειστές και ανοικτές ερωτήσεις

▪ Ερωτήσεις πολλαπλής απάντησης

▪ Ερωτήσεις ελεύθερης απάντησης

▪ Ερωτήσεις διόρθωσης ή συμπλήρωσης

▪ Ερωτήσεις αντιστοίχισης

▪ Ερωτήσεις του τύπου «σωστό ή λάθος»

▪ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

▪ Μπορούν να εξυπηρετούν τόσο τους σκοπούς της 
διαμορφωτικής όσο και της τελικής αξιολόγησης.  





Φάκελος μαθητή/-ήτριας

▪ 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 τη 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».





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.



Τα στάδια της αξιολόγησης είναι…

1. η συλλογή αξιολογικών δεδομένων

2. η καταγραφή

3. η ανάλυση και η ερμηνεία

4. η αξιοποίηση 

5. η κοινοποίησή τους  



Τα στάδια της αξιολογικής διαδικασίας 

Συλλογή

Καταγραφή

Ανάλυση & 

Ερμηνεία

Αξιοποίηση

Κοινοποίηση 



Η καταγραφή των 
αξιολογικών δεδομένων ….

▪ είναι η γραπτή αποτύπωση των δεδομένων που 
συλλέγονται/παράγοντας χρόνος.

▪ 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. 



Η ανάλυση & η ερμηνεία 
των 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



Η Έκθεση Προόδου 

▪ είναι η ποιοτική αποτύπωση της επίδοσης του/της 
μαθητή/-ήτριας και της μαθησιακής και αναπτυξιακής 
του/της πορείας

▪ περιγράφει την εξέλιξη, τη μαθησιακή πορεία και την 
ανάπτυξη του/της μαθητή/-τριας κατά τη διάρκεια μιας 
χρονικής περιόδου. 

▪ υποδεικνύει τα επόμενα βήματα  στη μάθηση και την 
ανάπτυξη του/της μαθητή/-τριας με στόχο τη βελτίωσή 
του/της. 















Μειονεκτήματα Περιγραφικής

▪απαιτεί ειδικές γνώσεις και καταρτισμένους

Εκπαιδευτικούς,

▪ είναι χρονοβόρα διαδικασία,

▪ κίνδυνος υιοθέτησης στερεότυπων δανεισμένων

εκφράσεων π.χ. από τις σχετικές οδηγίες 
υποδείξεις, κ.λπ. (Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου,  2017).



«…δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση της
διαμορφωτικής αξιολόγησης, ως μιας
παιδαγωγικής λειτουργίας ενσωματωμένης
δυναμικά στη διδακτική πράξη, η οποία
αποβλέπει στο συνεχή έλεγχο της επίτευξης των
προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων»
(ΝΠΣ ΙΕΠ, http :://iep edu gr/el/nea programmata spoudon arxiki selida)



«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).



Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο

http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki

_Axiologisi/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

Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Γυμνάσιο

Τεύχος Α': Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία

Τεύχος Β΄: Κριτήρια περιγραφικής αξιολόγησης

Τεύχος Γ΄: Σενάρια ανάπτυξης διαδικασιών περιγραφικής αξιολόγησης

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
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/3a_Perigrafiki_GYMNASIO_A_NEW.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/3b_Perigrafiki_GYMNASIO_B_NEW.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/3c_Perigrafiki_GYMNASIO_C_NEW.pdf
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