
Ζ ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΟ ΓΤΜΝΑΗΟ 



Σί είλαη ε πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε; 

  Μέζνδνο πνπ δελ ρξεζηµνπνηεί 

βαζµνινγηθνχο ή εγγξάµµαηνπο 

ραξαθηεξηζµνχο, αιιά πνηνηηθέο 

πεξηγξαθέο ηεο µάζεζεο, ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

µαζεηψλ/-ηξηψλ. Απνηειεί νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο. 



πγθεθξηκέλα 

 Γελ πεξηνξίδεηαη µφλν ζηνλ γλσζηηθφ ηνµέα θαη ζην 

ηειηθφ πξντφλ µάζεζεο, αιιά 

  ζπλεθηηµά ζπζηεµαηηθά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

µαζεηή,  

 ηελ εμαηνµηθεπµέλε πνξεία µάζεζεο πνπ 

αθνινπζεί, θαζψο  

 θαη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

θνηλσληθoζπλαηζζεµαηηθφ ηνµέα 



Σί απνηηκά; 

 Τν ελδηαθέξνλ, ηελ πξνζπάζεηα, ηε ζπµµεηνρή, ηε 

δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ηνπ µαζεηή  

  Κνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεµαηηθέο δεμηφηεηεο  

 ηελ παξαηεξεηηθφηεηα,  θξηηηθή ηθαλφηεηα- θαη 

εηδηθφηεξα θαηά γλσζηηθφ αληηθείµελν- 

  ηηο δηάθνξεο µαζεζηαθέο πεξηνρέο ζχµθσλα µε ην 

ΑΠ 

  Τηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ µαζεηή 



ήκεξα θαη ηόηε... 

 Η παξαδνζηαθή πξαθηηθή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο πεξηνξίδεηαη ζηελ 

απνηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ αθαδεκατθψλ επηηεπγκάησλ ηνπο.  

 Η ζχγρξνλε αμηνινγηθή πξαθηηθή  πξνζεγγίδεη ηελ 

αμηνιφγεζε φρη σο δηαπηζησηηθή πξάμε, αιιά  

σο καζεζηαθή, δηδαθηηθή θαη αλαζηνραζηηθή 

δηαδηθαζία κε ζηφρν ηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε 

ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο. 



Υαξαθηεξηζηηθά πεξηγξαθηθήο 

αμηνιόγεζεο 

 Απεπζχλεηαη εμίζνπ ζε γνλείο θαη µαζεηέο 

   Γελ πεξηγξάθεη µφλν ην βαζµφ επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά πξνηείλεη ηξφπνπο 

βειηίσζεο ησλ αδπλαµηψλ ησλ µαζεηψλ/ηξηψλ, 

πξνβάιινληαο ηδηαίηεξα ηελ πξνζπάζεηα θαη ηε 

ζπµµεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

  Δληζρχεη ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ µαζεηψλ 

θαη ηνπο παξνηξχλεη λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο 

ηνπο. 



Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ ...(από ηελ 

κειέηε ησλ νδεγώλ ΗΔΠ)  

 α)Να θαηαλνήζνπλ ηε ινγηθή ηεο πεξηγξαθηθήο 

αμηνιφγεζεο, ε νπνία  σο ελαιιαθηηθή κνξθή 

εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο έρεη θπξίσο 

αλαηξνθνδνηηθφ ραξαθηήξα, 

 β) λα εμνηθεησζνχλ κε κεζφδνπο δηεξεχλεζεο θαη 

ζπιινγήο αμηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο 

 επίζεο θαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εξκελείαο θαη ηεο 

αμηνπνίεζήο ηνπο, 

 γ) λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλάγθε θαζνξηζκνχ 

θξηηεξίσλ ζε κηα δηαδηθαζία πεξηγξαθηθήο 

 



Καη... 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ 

ζε πνηθίινπο ηνκείο, 

δ) λα αμηνπνηνχλ δηαδηθαζίεο ζχλζεζεο θαη 

απνηχπσζεο ηνπ καζεζηαθνχ πξνθίι ηνπ καζεηή 

θαη ηεο καζήηξηαο κε κηα δπλακηθή πξννπηηθή,   

λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο θαηαθηήζεηο ηνπο αιιά 

θαη λα εληνπίδνπλ ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη 

βειηίσζε. 



Πξνζεγγίζεηο ηεο πεξηγξαθηθήο 

αμηνιόγεζεο  

  Η αμηνιφγεζε αθνξά ηε ζπιινγή, ηελ εξκελεία θαη 

ηελ αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία, αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο, 

εζηηάδνληαο ζε δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο: α) ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο θαη β) ηελ αμηνιφγεζε γηα 

ηε κάζεζε(αλαζηνραζηηθή) ,θαη κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. Σηεξίδνληαη :  

 α) ζηε ζπιινγή «ελδείμεσλ», «ηεθκεξίσλ», 

«απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ» ζρεηηθψλ κε ηε 

καζεζηαθή πνξεία, ηελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ ζε κηα ζπλερή βάζε θαη 

 



“Εθπαίδεπζε είλαη ε εθκάζεζε ηεο ηερληθήο ηεο 
ρξήζεο ηεο γλώζεο”Whitehead 

β) ζηε ζχλζεζε ηνπ καζεζηαθνχ πξνθίι ηνπ 

καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο κε ζθνπφ : 

Σηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ /-ηξηψλ θαη 

ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηνπο κε έλαλ  

αλαηξνθνδνηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  



Δθαξκνγή ηεο πεξηγξαθηθήο 

αμηνιόγεζεο ζην γπκλάζην ,γηαηί  

*Δμππεξεηεί θαιχηεξα ηελ αλαηξνθνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο 

* ππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Πξνγξακκάησλ 

Σπνπδψλ 

*ακβιχλεη ηελ πίεζε γηα βαζκνζεξία θαη ηνλ ππέξκεηξν 

αληαγσληζκφ πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο 

*Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαιπηηθήο, δηαθνξνπνηεκέλεο θαη 

ζπλνιηθήο πεξηγξαθήο ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή  

*Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο παξσζεηηθφο παξάγνληαο 

βειηίσζεο θαη ελίζρπζεο ηεο απηνγλσζίαο θαη 

απηναληίιεςεο ηνπ καζεηή. 



● Οη εθπ/θνί κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ην 

βαζκφ επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθψλ θαη 

παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ θαη λα αληιήζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο ζηελ πξννπηηθή ηεο 

αλακφξθσζήο ηεο. 



Αξρέο  πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο  

*Η ρξήζε πνηθίισλ κεζφδσλ γηα ηε ζπιινγή ησλ αμηνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ.  

* Ο θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο 

καζεηή/-ηξηαο ηφζν θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηελ ηάμε φζν θαη ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ ζε 

δηάθνξεο ζπιινγηθέο δξάζεηο.  

  



Καη ... 

* Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηελ αμηνινγηθή 

δηαδηθαζία (δηακφξθσζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο καζεζηαθή πνξεία, απνηίκεζε ηεο δξάζεο 

ηνπο κε βάζε απηά θαη άιια θξηηήξηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά 

ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο).   

* Η ζπλεξγαζία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο/ηηο άιινπο/-εο 

εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε, 

πιεξέζηεξε θαη απνηειεζκαηηθή ε αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ.  



Μέζνδνη-εξγαιεία αμηνιόγεζεο 

 α) ε απηναμηνιφγεζε, 

 β) ε εηεξναμηνιφγεζε,  

γ) ε παξαηήξεζε,  

δ) νη γξαπηέο δνθηκαζίεο,  

ε) ν θάθεινο καζεηή/-ήηξηαο θαη  

ζη) νη ζπδεηήζεηο.  



πγθεθξηκέλα... 

Σηελ απηναμηνιφγεζε, ηελ εηεξναμηνιφγεζε θαη ηνλ θάθειν 

καζεηή/-ήηξηαο, θπξίαξρν ξφιν ζηε δηαδηθαζία έρεη ν 

καζεηήο ή ε καζήηξηα, ελψ ζηηο ππφινηπεο ηνλ έρεη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο (National Council for Curriculum and 

Assessment, NCCA, 2008). Μπνξεί ε θάζε κέζνδνο λα 

παξνπζηάδεηαη απηφλνκα, αιιά ζηελ πξάμε κπνξεί λα γίλεη 

ζπλδπαζκφο κεζφδσλ, ψζηε ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα ζπιιέγεη 

πνηθίια ζηνηρεία, γηα λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηε 

καζεζηαθή θαη ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ καζεηή θαη ηεο 

καζήηξηαο θαη λα ζπλζέζεη κε κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη 

εγθπξφηεηα ην πξνθίι ηνπ/ηεο καζεηή/-ήηξηαο.   



Α)Απηναμηνιόγεζε 

Απηναμηνιφγεζε: είλαη κηα δηαδηθαζία 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, θαηά ηελ 

νπνία νη καζεηέο πξνβιεκαηίδνληαη 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπο, θξίλνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

αληαλαθιά ζπγθεθξηκέλνπο θαη ζαθείο 

ζηφρνπο ή θξηηήξηα, θαη αλαζεσξνχλ 

αλαιφγσο. (Andrade & Valtcheva, 2008) 

 



Η παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ζπλδεδεκέλε κε αξθεηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηναμηνιφγεζεο : νη καζεηέο/-ήηξηεο 

ληψζνπλ φηη έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο κάζεζεο ... θαη κπνξνχλ 

λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλνπλ. Δπίζεο, 

ηνπο δίλεηαη ν ρξφλνο λα ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ 

ηελ απφδνζή ηνπο. Καζψο ε απηναμηνιφγεζε απνηειεί 

κέξνο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, νη καζεηέο/-ήηξηεο 

έρνπλ επθαηξίεο λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Έηζη, είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο, δε ζεσξνχλ ηνπο 

βαζκνχο απζαίξεηνπο, νχηε πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

απφδνζή ηνπο απνθιεηζηηθά κε απηφ ην θξηηήξην. (Geeslin, 

2003:863 



«Οη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο δελ δηδάζθνληαη. Τηο 
καζαίλεη θαλείο κόλνο ηνπ, ςάρλνληαο».     Pierre–

Auguste Renoir, Γάιινο δσγξάθνο 

Η απηναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή/ηξηαο  

παξέρεη, κεηαμχ άιισλ, ζηνλ/ζηελ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζθέςε, ηηο αλάγθεο, 

ηνπο ζηφρνπο, ηελ απην-εηθφλα ηνπ/ηεο, 

αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ν/ε καζεηήο/-ήηξηα δηαρεηξίδεηαη ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ/ηεο.  



«Αλ ην παηδί δελ κπνξεί λα κάζεη κε ηνλ ηξόπν πνπ 
ην δηδάζθνπκε, ηόηε πξέπεη λα ην δηδάμνπκε κε ηνλ 

ηξόπν πνπ κπνξεί λα κάζεη»  Maria Montessori, 
Ιηαιίδα παηδαγσγόο 

   
Ο ξφινο ηεο απηναμηνιφγεζεο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο, επεηδή ζπκβάιιεη επηπιένλ ζηε 

δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Τέινο, ε ζεκαζία ηεο 

είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ «απηνλφκεζε» ηνπ 

καζεηή, ν νπνίνο κέζσ ηεο απηναμηνιφγεζεο απνθηά 

επίγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζεί θαη θάλεη 

ππνζέζεηο γηα ην πνηα είλαη ηα θαηαιιειφηεξα κέζα 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

επίδνζήο ηνπ.  



Γηαηί ε απηναμηνιόγεζε ηνπ καζεηή 

/ηξηαο ;  

 Να γίλεη ν καζεηήο ελεξγφο ζπκκέηνρνο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο.  

  Να αλαπηχμεη δεμηφηεηεο γηα λα αμηνινγεί ν ίδηνο ηελ 

εξγαζία ηνπ.  

  Να είλαη ζε ζέζε λα ζέηεη πξννδεπηηθά λένπο ζηφρνπο γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ σο ππνθεηκέλνπ πνπ καζαίλεη.  

  Να απηνυπνθηλείηαη πξνο ηελ θαηάθηεζε ηνπ ζηφρνπ πνπ 

έζεζε.  

  Να γλσξίζεη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ, ην καζεζηαθφ 

ηνπ ζηπι, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ.   

  



Ο/ε  καζεηήο/ηξηα  

*αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε κάζεζή ηνπ/ηεο θαη  

ζέηεη ζηφρνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο.  

* ζθέπηεηαη ηα επφκελα βήκαηα ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη, αξρηθά ππνζηεξηδφκελνο/-ε θαη ζηε 

ζπλέρεηα πεξηζζφηεξν απηφλνκα, λα νξίδεη ηελ 

πνξεία ηεο δηθήο ηνπ/ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

 *αηζζάλεηαη αζθαιήο λα δνθηκάζεη θάλνληαο θαη 

ιάζε.    

 

  

  



Μαζεκάησλ αλαγθαηόηαηνλ ηα θαθά απνκαζείλ. 
Αληηζζέλεο  

 

* νηθνδνκεί ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ πξνζδίδνληαο 

ζεηηθή πξννπηηθή ζηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 *θεξδίδεη ζηαδηαθά ηελ απηνλνκία θαη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ/ηεο.  

* αλαπηχζζεη εζσηεξηθά θίλεηξα.  



Ζ απηναμηνιόγεζε ηνπ καζεηή 

επνκέλσο ,  

 απνηειεί δηαδηθαζία δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο. 

  απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο  

ηζνξξνπεκέλεο αμηνιφγεζεο. 

  ζπκβάιιεη ζηελ απηνγλσζία ηνπ καζεηή.  



Δπθαηξίεο γηα απηναμηνιόγεζε(πόηε) 

 *λα ζηνραζηνχλ γηα κηα ζπιινγηθή δξάζε θαη λα 

απνηηκήζνπλ ηφζν ην απνηέιεζκα φζν θαη ηνπο 

φξνπο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή.  

*λα απνηηκήζνπλ κηα αηνκηθή εξγαζία ηφζν σο πξνο 

ην απνηέιεζκα, φζν θαη σο πξνο ηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινχζεζαλ (ηνπο ηξφπνπο πνπ εξγάζηεθαλ, ηελ 

πξνζνρή πνπ έδεημαλ, ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο, ηηο 

γλψζεηο πνπ αμηνπνίεζαλ θ.ά.).  

  



* λα απνηηκήζνπλ ή θαη λα εξκελεχζνπλ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

* λα νξίζνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηα επφκελα βήκαηα ηεο 

καζεζηαθήο ηνπο πνξείαο.  

* λα νξίζνπλ θξηηήξηα θαη λα επηιέμνπλ εξγαζίεο γηα 

ηνλ αηνκηθφ ηνπο θάθειν.   



Β)Δηεξναμηνιόγεζε 

…Η εηεξναμηνιφγεζε πεξηγξάθεηαη σο κηα 

ζηξαηεγηθή πνπ εκπεξηέρεη θξίζεηο 

καζεηψλ γηα ηελ εξγαζία άιισλ καζεηψλ, 

θαη ε νπνία ζπλήζσο αλαπηχζζεηαη φηαλ 

νη καζεηέο εξγάδνληαη καδί ζε 

ζπλεξγαηηθέο ή θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

κάζεζεο. (Noonan & Dubcan, 2005:2)  

 



Δξείζκαηα ηεο εηεξναμηνιόγεζεο 

Απνηειεί ηερληθή αμηνιφγεζεο ε νπνία 

ζεκειηψλεηαη ζηηο ζεσξίεο ηεο 

ελεξγεηηθήο κάζεζεο (Piaget, 1971) θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ 

(Vygotsky, 1978), ππνζηεξίδνληαο ηε 

κάζεζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζε έλα 

δεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ, κέζα απφ ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ.  



Η εηεξναμηνιφγεζε εθαξκφδεηαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαδηθαζίεο 

απηναμηνιφγεζεο . 

Ιδηα θξηηήξηα γηα φινπο, ζαθψο νξηζκέλα 

θαη δηακνξθσκέλα απφ ηνλ/ηελ εθπ/θφ ή 

ζε ζπλεξγαζία κε καζεηέο /ηξηεο. 



Πιενλεθηήκαηα εηεξναμηνιόγεζεο  

*Μπνξεί λα δψζεη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε καζεζηαθή πνξεία ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ 

*Απνηειεί δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο γηα ηε κάζεζε– 

θαη έλα ηζρπξφ κεηα-γλσζηηθφ 

εξγαιείν(βι.παξάξηεκα). 

*Καιχηεξε θαηαλφεζε ελφο ζέκαηνο 

*Αλαηξνθνδφηεζε  

*Αλαζηνραζκφο  



Πώο αμηνπνηείηαη ; 

Η εηεξναμηνιφγεζε αμηνπνηείηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο: (1) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ελεξγνχο εκπινθήο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, (2) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνπο 

άιινπο, (3) γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αηνκηθήο αλάδξαζεο, 

θαη (4) γηα ηελ επηθέληξσζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ 

θπξίσο ζηε δηαδηθαζία θαη φρη ζην πξντφλ. Η 

εηεξναμηνιφγεζε πνπ αμηνπνηείηαη σο εξγαιείν 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε ζηε δηδαζθαιία κε νκάδεο εξγαζίαο, δηεπξχλνληαο 

ηελ καζεζηαθή εκπεηξία θαη επεξεάδνληαο ζεηηθά ηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. (Johnson, 2004, ζην 

Noonan & Dubcan, 2005:3)  

  



Γπζθνιίεο απηναμηνιόγεζεο θαη 

εηεξναμηνιόγεζεο  

* Η αντικειμενικότητα  

Γη απηφ :αλάπηπμε δεμηνηήησλ αμηνιφγεζεο 

απφ καζεηέο κε εμάζθεζε (νδεγίεο κε ηε 

κνξθή ξνπκπξίθαο , ζαθή θξηηήξηα θαη 

ζαθείο ζηφρνη, ζχγθξηζε κε ηηο εθηηκήζεηο 

ηνπ /ηεο εθπ/θνχ, ην δεπγάξη καζεηψλ λα 

είλαη παξφκνηαο ηθαλφηεηαο θ.ιπ) 



Γ)Παξαηήξεζε  

Η ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε (systematic observation) 

είλαη κηα δπλακηθή πνηνηηθή κέζνδνο πνπ 

αμηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ απφ ηνλ 

παξαηεξεηή θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο, φπσο απηά 

ιακβάλνπλ ρψξα. Τε ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθνί 

θαη εξεπλεηέο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηα γεγνλφηα φπσο 

απηά δηαδξακαηίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα κέζα 

απφ κηα αλαιπηηθή δηαδηθαζία λα αλαδεηρζνχλ ηα 

λνήκαηα ησλ πξάμεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ησλ 

ζχλζεησλ αιιειεπηδξάζεσλ… (Bernard, 2006)  



Μνξθέο  παξαηήξεζεο 

Η παξαηήξεζε κπνξεί λα είλαη δνκεκέλε ή κε δνκεκέλε. 

Γνκεκέλε είλαη ε παξαηήξεζε πνπ ζρεδηάδεηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη πξνυπνζέηεη φηη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο έρεη ζρεδηάζεη ηί αθξηβψο ζα παξαηεξήζεη, 

πνηνο είλαη ν ζηφρνο ηεο παξαηήξεζεο, πφηε, πψο ζα 

παξαηεξήζεη θαη πψο ζα θαηαγξάςεη ηα ζηνηρεία ηεο 

παξαηήξεζεο.  

Με δνκεκέλε είλαη ε παξαηήξεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα 

ζε ζπλζήθεο αλαδπφκελσλ πεξηζηαηηθψλ ή θαηαζηάζεσλ θαη 

παξέρεη ζεκαληηθέο επίζεο πιεξνθνξίεο ζηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ.  



Δίδε παξαηήξεζεο  

α)  Σηνρνζεηεκέλε παξαηήξεζε καζεηή/-

ήηξηαο 

β)  Γείγκαηα γεγνλφηνο.  

γ)ρξνληθά δείγκαηα 

δ)αλεθδνηηθή παξαηήξεζε(δνκεκέλε ή κε) 

ε)κέζνδνο ηεο ζθίαζεο 

(δνκεκέλε):ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε 

κάζεζεο ή ζπκπεξηθνξάο καζεηή ή 

νκάδαο 



Σερληθέο θαηαγξαθήο ηεο 

παξαηήξεζεο 

α)αλεθδνηηθέο θαηαγξαθέο :ζχληνκεο ,αθεγεκαηηθέο 

.Πεξηγξάθνπλ ηη έγηλε, πφηε έγηλε, πνχ έγηλε θαη ηί 

εηπψζεθε.  

β)ηξέρνπζεο θαηαγξαθέο : ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή 

φισλ ησλ πξάμεσλ ηνπ καζεηή ή ηεο καζήηξηαο(ή 

νκάδαο) ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

γ)θιίκαθεο ειέγρνπ :θαηάινγνο ζπκπεξηθνξψλ, 

δεμηνηήησλ, γλψζεσλ ηνπ/ηεο καζήηξηαο ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, 

θνηλσληθφ θ.ιπ.) ή γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο  



δ)θιίκαθεο δηαβάζκηζεο (ξνπκπξίθεο):κηα 

ξνπκπξίθα έρεη δχν νπζηαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά: α) κηα ιίζηα θξηηεξίσλ, 

π.ρ. ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

εξγαζίαο θαη β) πνηνηηθά επίπεδα, π.ρ. πψο 

είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο εξγαζίαο ζε 

θάζε επίπεδν πνηφηεηαο.   

  



Δ) Αηνκηθόο θάθεινο 

Ο θάθεινο ηνπ καζεηή είλαη «κηα ζπιινγή καζεηηθψλ 

εξγαζηψλ πνπ εθζέηεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ, 

ηελ πξφνδφ ηνπο θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπο ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο. Η ζπιινγή απηή 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ καζεηηθή ζπκκεηνρή 

ζηελ επηινγή ησλ πεξηερνκέλσλ, ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

επηινγή, ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, θαη 

ηεθκήξηα ηνπ καζεηηθνχ αλαζηνραζκνχ πάλσ ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εξγαζίεο παξήρζεζαλ». 

(Paulson θ.ά., 1991)  

  

  



Σί είλαη ν αηνκηθόο θάθεινο;(...θαη 

άιινη νξηζκνί) 

 Σθφπηκε θαη ζπζηεκαηηθή ζπιινγή εξγαζηψλ απφ ην 

άηνκν, πνπ απεηθνλίδεη ηελ πεξηνδηθή πξφνδφ ηνπ ή 

ηε ζπλνιηθή επίδνζή ηνπ ζε κηαλ νξηζκέλε πεξηνρή 

γηα έλα δεδνκέλν ρξφλν (ηξίκελν, εμάκελν, ζρνιηθή 

ρξνληά)    (Alter & Spandel,1992). 

   Σπζηεκαηηθή, νξγαλσκέλε ζπιινγή ελδείμεσλ-

ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ (Vavrus,1990).  



Ο αηνκηθόο θάθεινο  

 Δίλαη παηδαγσγηθφ εξγαιείν: 

1. απην-αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 2.εηεξν-

αμηνιφγεζεο ηφζν απφ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο φζν θαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο.     

  Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ 

  απηναμηνινγνχληαη  θαη αλαζηνράδνληαη 



θνπόο θαθέινπ 

*Να αλαδείμεη ηε ζηαδηαθή πξνζσπηθή αλάπηπμε θάζε 

καζεηή/-ήηξηαο  

*Να απνηππψζεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

*Να ελζαξξχλεη ην καζεηή/ηξηα ζηελ ελεξγφ, 

δηεξεπλεηηθή θαη θξηηηθή κάζεζε, εθφζνλ ηνλ/ηελ 

εκπιέθεη ζηε δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο 

*Να βνεζήζεη ην καζεηή λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο  

*Να παξέρεη ζηνλ/ζηελ εθπ/θφ ζηνηρεία 

αλαηξνθνδφηεζεο 

 
  

 
 



πγθεθξηκέλα ... 

  1. Ο καζεηήο κφλνο ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

εθ/θφ απνθαζίδνπλ γηα ηε κνξθή ηνπ θαθέινπ 

(έληππε, ειεθηξνληθή, ληνζηέ θιπ.)  

  2. Ο καζεηήο ζπγθεληξψλεη πξνζσπηθά ηνπ 

ζηνηρεία: βηβιία πνπ έρεη δηαβάζεη, ζεαηξηθά ή 

θηλεκαηνγξαθηθά έξγα πνπ έρεη δεη, μέλεο γιψζζεο 

κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ή ζέιεη λα κάζεη, κνπζεία 

πνπ έρεη επηζθεθζεί, ζθέςεηο θαη  ζθνπνχο ηνπ,  

αζθήζεηο θαη εξγαζίεο, ζεκεηψζεηο θάζε κνξθήο 

θιπ.  



 3. ν καζεηήο επηιέγεη ηη ζέιεη λα παξνπζηάζεη θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηνλ θάθειν,  

  4. ν καζεηήο αλαξσηηέηαη γηα ηνπο ιφγνπο ηεο 

επηινγήο. Γλσξίδεη θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπ.  

  5. ν καζεηήο ζπλδπάδεη ηα ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο, 

δηαπηζηψλεη ηελ πξφνδν, κεηαβάιιεη ηα ζρέδηά ηνπ.  



  6. Ο καζεηήο ζπδεηά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο: ην ζρνιείν 

νξγαλψλεη ζπλαληήζεηο, ζηηο νπνίεο νη καζεηέο 

εθζέηνπλ  ην έξγν ηνπο, αληαιιάζζνπλ απφςεηο γηα 

ηα ζεηηθά ή ηηο αδπλακίεο θ.ιπ, ηί πξέπεη λα 

πξνζέμνπλ θ.ν.θ. 

   7. ν καζεηήο αληηθαζηζηά (αλά 15/ήκεξν, κήλα 

θιπ.) ηε κνξθή ηνπ θαθέινπ πξνζζέηνληαο ή 

αθαηξψληαο…  



Γπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

αηνκηθνύ θαθέινπ  

Η θαηαζθεπή ηνπ αηνκηθνχ θαθέινπ: 

   είλαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία  

 απαηηεί θφπν θαη δηδαθηηθή εκπεηξία  

 ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα θαηαιήμεη ζε ηππηθή θαη 

αλνχζηα δηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ  

 απαηηεί ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  



Καηεγνξηνπνίεζε θαθέισλ  

* Ο Φάθεινο Δπίδεημεο, ζηνλ νπνίν ν καζεηήο/ηξηα 

παξνπζηάδεη ηηο θαιχηεξεο εξγαζίεο ηνπ/ηεο.  

* Ο Φάθεινο Αμηνιφγεζεο, ζηνλ νπνίν ν καζεηήο/ηξηα 

παξνπζηάδεη φιεο ηηο αμηνινγεκέλεο εξγαζίεο 

ηνπ/ηεο.  

* Ο Φάθεινο Τεθκεξίσζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

εξγαζίεο πνπ ν καζεηήο/ηξηα έρεη θάλεη, είηε έρνπλ 

αμηνινγεζεί είηε φρη.   

* Ο Δμειηθηηθφο Φάθεινο, ζηνλ νπνίν ν/ε 

καζεηήο/ήηξηα παξνπζηάδεη δείγκαηα ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ/ηεο, πνπ δείρλνπλ ηελ εμέιημε θαη ηελ πνξεία 

ηνπ/ηεο.   

 



Σα 5 ζηάδηα αμηνιόγεζεο ζηελ ηάμε 

Τα ζηάδηα  απηά, παξφιν πνπ παξνπζηάδνληαη σο 

δηαδνρηθέο θάζεηο, δελ αλαπηχζζνληαη γξακκηθά. 

Αληίζεηα, θάζε ζηάδην εμειίζζεηαη σο δπλακηθή 

δηαδηθαζία πνπ αλαηξνθνδνηεί ην πξνεγνχκελν 

ζηάδην θαη αλαηξνθνδνηείηαη απφ ηα επφκελα. Ο/Η 

εθπαηδεπηηθφο έηζη εκπιέθεηαη ζε κηα 

αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία κε εξεπλεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ νπζηαζηηθά ηνλ θαζηζηά 

αλαζηνραδφκελν επαγγεικαηία (Καηζαξνχ & 

Τζάθνο, 2003· Απγεηίδνπ, 2013).  



1ν ζηάδην : πιινγή ησλ αμηνινγηθώλ 

ζηνηρείσλ/ηεθκεξίσλ 

Αλαδεηνχκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε : 

* ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ: π.ρ. ηελ επηθνηλσλία, ηε δεκηνπξγηθή θαη 

θξηηηθή ηνπο ζθέςε.  

* ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ: π.ρ. ηνλ 

ζεβαζκφ πξνο ηνπο/ηηο ζπλνκειίθνπο, ηε ζηάζε 

απέλαληη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο αιιά θαη ην 

ζρνιείν.   

* ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηα 

δηάθνξα γλσζηηθά πεδία.   

 



2ν ζηάδην : θαηαγξαθέο ησλ 

αμηνινγηθώλ ζηνηρείσλ/ηεθκεξίσλ 

Γείγκαηα απφ φζα θάλνπλ, δεκηνπξγνχλ θαη ιέλε νη 

καζεηέο/ηξηεο (απαληήζεηο, δσγξαθηέο, ηεζη, 

εξγαζίεο, θχιια εξγαζίαο, θχιια απηναμηνιφγεζεο, 

αηνκηθνχο θαθέινπο, ελλνηνινγηθνχο ράξηεο θ.ιπ.).   

Οη θαηαγξαθέο κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζηνλ 

αηνκηθφ θάθειν θάζε καζεηή θαη καζήηξηαο ή ζηνλ 

θάθειν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ή αθφκε θαη ζην 

εκεξνιφγηφ ηνπ/ηεο. 



3ν ζηάδην : εξκελεία θαη  αλάιπζε ησλ 

αμηνινγηθώλ ζηνηρείσλ/ηεθκεξίσλ  

Βάζε γηα ηελ εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ 

απνηεινχλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο αιιά 

θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη πνπ έρνπκε ζέζεη 

γηα θάζε καζεηή/ηξηα.  



4ν ζηάδην :Αμηνπνίεζε ησλ 

αμηνινγηθώλ ζηνηρείσλ/ηεθκεξίσλ  θαη 

ηεο εξκελείαο ηνπο   

 

 



5ν ζηάδην :Ζ έθζεζε πξνόδνπ 

 Πνηνηηθή απνηχπσζε ηεο επίδνζεο  ηνπ/ηεο 

καζεηή/-ήηξηαο θαη ηεο καζεζηαθήο 

αλαπηπμηαθήο  ηνπ/ηεο πνξείαο κε 

παξάιιειε αλάδεημε ησλ πξννπηηθψλ 

βειηίσζεο  

→Σην ηέινο κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ  



Έθζεζε πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο 

 Πεξηγξάθεη:  Τν ζπλνιηθφ πξνθίι ηνπ µαζεηή: δπλαηφηεηεο 

θαη αδπλαµίεο  

 Τν βαζµφ επίηεπμεο ησλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζε ζρέζε µε ην µαζεηή 

   Τν βαζµφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΑΠΣ  

  Τηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ήηαλ 

απνηειεζµαηηθέο  

  Τα θίλεηξα, ην ελδηαθέξνλ, ηελ επηµέιεηα, ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο  

  Πξνηάζεηο γηα ην επφµελν ηξίµελν / ηεηξάµελν θαη γηα ηελ 

επφµελε ζρνιηθή ρξνληά 



Γνκή έθζεζεο πξνόδνπ 

Σην πξψην κέξνο δίλνληαη πιεξνθνξίεο κε βάζε  

α)  ηνπο ζηφρνπο πνπ νξίδεη ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ 

γηα θάζε κάζεκα, αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο αλαπηχζζεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

β)  ηελ παξέκβαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ καζεηή ή ηεο 

καζήηξηαο θαηά ηελ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, φπσο απηή απνηηκάηαη κε βάζε ηηο 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο: (i)  Δλδηαθέξνλ   θαη   

ζπκκεηνρή (ii)  Σπλεξγαζία  (iii)  Απηνλνκία θαη 

αλάιεςε πξσηνβνπιίαο 



“πξώηνλ εζηηλ έξγνλ ηνπ θηινζνθνύληνο: απνβαιείλ 
νίεζηλ· ακήραλνλ γαξ, ά ηηο εηδέλαη νίεηαη ηαύηα 

άξμαζζαη καλζάλεηλ.” Επίθηεηνο  
– 
 

Σην δεχηεξν κέξνο : 

Παξαηεξήζεηο σο πξνο δχν θξηηήξηα:  * Τα δπλαηά 

ζεκεία, φπνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα ζεκεηψζεη ηνπο 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ν/ε καζεηήο/-ήηξηα έρεη 

παξνπζηάζεη βειηίσζε ή δείρλεη πξννπηηθά κηα 

δπλακηθή αλάπηπμεο. * Τα ζεκεία θαη ηνπο ηνκείο 

πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε, φπνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

ζα επηζεκάλεη κε δηαθξηηηθφ ηξφπν ηηο αδπλακίεο θαη 

ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη γεληθφηεξα 

ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο.  



Παξάδεηγκα θξηηεξίσλ πεξηγξαθηθήο 

αμηνιόγεζεο ζηε Ν.Διι.Λνγνηερλία 

→Καηαλφεζε θαη επεμεξγαζία ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ 

→Αλαγλψξηζε ινγνηερληθψλ εηδψλ 

→Σπζρέηηζε ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ (παξαγσγή θαη πξφζιεςε) 

κε θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην 

→Δξκελεία ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ πξνθνξηθά θαη γξαπηά 

→Δλδηαθέξνλ θαη ζπκκεηνρή 

→Σπλεξγαζία 

→Απηνλνκία θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 

→Γπλαηά ζεκεία 

→Σεκεία θαη ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε 

 



Πξηλ ηελ απηναμηνιόγεζε ηνπ γξαπηνύ 

ιόγνπ  

 πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα ηεο ηθαλνπνηεηηθήο 

εξγαζίαο.   

 Τα θξηηήξηα γίλνληαη απνιχησο ζαθή θαη 

θαηαλνεηά.   

 λέα εμαηνκηθεπκέλα θξηηήξηα κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξίδνληαη απφ θάζε καζεηή.  

 νη παξαηεξήζεηο απηναμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 

αμηνπνηνχληαη γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε.  



Παξάδεηγκα ζηε Φπζηθή  

*Αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ επηζηεκνληθήο πξαθηηθήο 

(παξαηήξεζε, θαηαγξαθή, ηαμηλφκεζε, ζχγθξηζε). 

*Γηεθπεξαίσζε πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη θαηαζθεπή πηλάθσλ/γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ. 

*Χξήζε νξνινγίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ γξαπηά θαη πξνθνξηθά 

*Τεθκεξησκέλε εξκελεία θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (ζπγθξφηεζε επηρεηξεκάησλ). 

*Δλδηαθέξνλ θαη ζπκκεηνρή 

*Σπλεξγαζία 

*Απηνλνκία θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 

*δπλαηά ζεκεία  

*Σεκεία θαη ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε 



Πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε καζεηώλ 

/ηξηώλ κε αλαπεξίεο θαη ε.ε.α 

Η εθαξκνγή ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο 

αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία 

εθαξκφδεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηφζν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, φζν θαη ζην πεξηερφκελν, αιιά 

θαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, θαζψο 

θαη ζηελ απνηχπσζή ηνπο.  



Αξρέο δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ 

α)  έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ/-

ηξηψλ θαη καζεζηαθψλ πεξηερνκέλσλ β)  νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο γ)  

επξχηεηα, επειημία θαη ηζνξξνπία ζηα καζεζηαθά 

αληηθείκελα θαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δ)  

επέιηθην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο κε ηελ εθαξκνγή 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ.  



Γεκηνπξγώληαο θύιια εξγαζίαο ... 

Δπηθεληξψλνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε ζπγθεθξηκέλνπο γλσζηηθνχο 

ζηφρνπο (αλάινγα κε ηελ ελφηεηα) θαη ζρεδηάδνπκε αλάινγεο 

εξσηήζεηο –αζθήζεηο   ζε θχιιν εξγαζίαο  πνπ ε θαζεκία ζπλδέεηαη 

κε έλαλ απφ απηνχο ηνπο ζηφρνπο. 

Οη βαζηθνί γλσζηηθνί ζηφρνη, γηα θάζε ηάμε πεξηγξάθνληαη ζην ΓΔΠΠΣ 

αιιά δηαθξίλνληαη θαη ζην βηβιίν θαη ηεηξάδην εξγαζηψλ ηεο γιψζζαο 

ηνπ καζεηή. 

Όηαλ ζπληάζζνπκε έλα θχιιν πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο θξνληίδνπκε ε 

ζεηξά ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ πνπ αμηνινγνχληαη, λα είλαη ίδηα κε ηε 

ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ- γλσζηηθψλ ζηφρσλ ζην θχιιν εξγαζίαο. Απηφ 

γίλεηαη γηα λα δηεπθνιπλζνχκε ζηε κεηαθνξά ησλ αμηνινγήζεσλ απφ 

ην θχιιν εξγαζίαο ζην θχιιν πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο. 

Οη ραξαθηεξηζκνί ζην θχιιν αμηνιφγεζεο πξνηείλεηαη λα είλαη ηνπ 

ηχπνπ (ηεηξάβαζκε θιίκαθα Likert): 



ηεηξάβαζκε θιίκαθα Likert 

Δλδεηθηηθά : 

Α (ην θάλεηο εχθνια) 

Β(ην θάλεηο κε ιίγα ιάζε) 

Γ(δπζθνιεχεζαη λα ην θάλεηο) 

Γ(δελ ην θάλεηο ) 



Σειηθά από ηελ πεξηγξαθηθή 

αμηνιόγεζε  

Τί “θεξδίδνπκε” ; (Η ζεσξία ηνπ 

ρξήζηκνπ ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο ) 



Σί θεξδίδεη ν γνληόο  

Γλσξίδεη επαθξηβψο ζε πνηα ζεκεία 

ζέιεη βειηίσζε ην παηδί ηνπ. 



ΣΗ ΚΔΡΓΗΕΔΗ Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

 

Έρεη αλαιπηηθέο θαηαγξαθέο γηα θάζε καζεηή 

μερσξηζηά. 

Αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα ελεκεξψζεη ην 

γνλέα θαη αλαιπηηθά, γηα ην παηδί ηνπ. 

Γε ράλεη ρξφλν ζε άζθνπεο δηα δψζεο αηνκηθέο 

ελεκεξψζεηο γνλέσλ. 



ΣΗ ΚΔΡΓΗΕΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

 

 

Έρεη νξγαλσκέλν αξρείν κε ηηο 

επηδφζεηο θάζε καζεηή ζε θάζε 

ζηφρν, ην νπνίν κπνξεί λα 

παξαδνζεί ζηνλ επφκελν 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. 



Παξάξηεκα :κεηαγλσζηηθή 

αμηνιόγεζε 

Τί αμηνινγνχκε θαηά ηε κεηαγλσζηηθή 

αμηνιφγεζε: 

√Τνλ Πξνγξακκαηηζκφ, ηελ θαζνδήγεζε, ηελ απην-

αμηνιφγεζε ηεο ζθέςεο. 

 √Τηο Σπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινχλ νη 

γλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

√  Τηο Γλσζηηθέο έμεηο 



Πξνγξακκαηηζκόο ζθέςεο 

√Πνην αθξηβψο είλαη ην πξφβιεκα;  

√Πψο κπνξψ λα παξαζηήζσ ζπκβνιηθά ή γξαθηθά ηα 

δεδνκέλα;  

√ Με πνην απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρσ ιχζεη ζην παξειζφλ 

κνηάδεη;  

√Πνηεο δπζθνιίεο ζπλάληεζα ηφηε θαη πψο ηηο μεπέξαζα;   

√Γηα λα απαληήζσ ζηε βαζηθή κνπ εξψηεζε ζε πνηεο 

εξσηήζεηο πξέπεη λα απαληήζσ πξνεγνπκέλσο;  

 √Πψο κπνξψ λα αλαιχζσ ην πξφβιεκα ζε κηθξφηεξα βήκαηα;   

√Πψο αηζζάλνκαη γηα ην πξφβιεκα πνπ θαηαπηάλνκαη;  



Καζνδήγεζε ηεο ζθέςεο 

*ηερληθή ηεο αλαδξνκηθήο πεξηγξαθήο ηεο ζθέςεο 

  *Πνηα πνξεία αθνινχζεζε ε ζθέςε κνπ;  

 *Πνηα πξνβιήκαηα αληηκεηψπηζα;  

 *Με πνην ηξφπν ηα μεπέξαζα;  

 *Τη δελ κπφξεζα λα μεπεξάζσ;  

 *Πνην είλαη ην ζθεπηηθφ ησλ επηινγψλ κνπ;  

 *Πνηεο ήηαλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαπηψζεηο κνπ;   *ηερληθή ηεο 

έθθσλεο ζθέςεο :  Πεξηγξάθνπλ θσλαρηά βήκα πξνο βήκα ηε 

δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο 

απηνθαζνδήγεζεο.  (Bandura) 



Απηναμηνιόγεζε ηεο ζθέςεο 

*Ο καζεηήο πεξηγξάθεη κε νπδέηεξνπο θαη φρη 

αμηνινγηθνχο φξνπο ηελ πνξεία πνπ αθνινχζεζε γηα λα 

ιχζεη ην πξφβιεκα.  i. Πψο ην έιπζα; ii. Πφζν 

ηθαλνπνηεκέλνο είκαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνγξακκάηηζα θαη εθηέιεζα ην ζρέδηφ κνπ;  iii. Τη 

δπζθνιίεο ζπλάληεζα πνπ δελ πεξίκελα; iv. Τη ζα 

έθαλα δηαθνξεηηθά αλ μαλάξρηδα ηελ εξγαζία απηή 



Β )πλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε 

*Ο καζεηήο: i. πεξηγξάθεη αλ βξίζθεη 

ελδηαθέξνλ θαη αμηφινγν ην καζεζηαθφ 

αληηθείκελν.  ii. πεξηγξάθεη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ έθεξε ε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιε. iii. 

δειψλεη αλ απνδίδεη ηελ επηηπρία ζηελ ηχρε ή 

ηελ πξνζπάζεηα. iv. δειψλεη αλ αηζζάλεηαη 

ζηγνπξηά ή ακθηβνιία γηα ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ.  



Γ)Γλσζηηθέο έμεηο 

●Γλσζηηθή απηνλνκία vs εμάξηεζε απφ γλψκεο ηξίησλ.  

• Γλσζηηθή πεξηέξγεηα vs άθξηηε απνδνρή δεδνκέλσλ σο 

απηνλφεησλ.  

• Δπηδίσμε αληηθεηκεληθφηεηαο vs ππνθεηκεληζκφο θαη 

πξνθαηάιεςε.  

 • Γλσζηηθή επθακςία vs δνγκαηηθή εκκνλή ζε 

πξναπνθαζηζκέλεο ζέζεηο.  

• Σηνραζηηθή ζεψξεζε vs γλσζηηθφο παξνξκεηηζκφο.  

• Γλσζηηθή ηηκηφηεηα vs εθινγίθεπζε, δηθαηνιφγεζε ησλ 

ιαζψλ καο.  

 • Δκκνλή ζην έξγν vs απνγνήηεπζε θαη εγθαηάιεηςε ηεο 

πξνζπάζεηαο.  



6ν ΠΔΚΔ 

Δπραξηζηνχκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο 

! 

Καιή δχλακε ! 

 

 

Πεηξαηάο, 29/3/2019  


