
Πιλοτική Εφαρμογή  
τησ  

Περιγραφικήσ Αξιολόγηςησ 



Η πιλοτική εφαρμογή 

Δεκζμβριοσ 2016 

• Πρόςκλθςθ για τθν προετοιμαςία τθσ ειςαγωγισ ςυςτιματοσ Περιγραφικισ 
Αξιολόγθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ Υποχρεωτικισ 
Εκπαίδευςθσ  

• Στόχοσ θ επιλογι τουλάχιςτον 65 δθμόςιων ςχολικών μονάδων (13 
Νθπιαγωγείων, 26 Δθμοτικϊν, 26 Γυμναςίων) για να λειτουργιςουν ωσ 
«πιλοτικά ςχολεία».  

• 395 ςχολικζσ μονάδεσ εκδιλωςαν ενδιαφζρον  

• Επιλογι 81 ςχολείων 

 

 



Σκοπόσ τησ Δράςησ  

• θ ειςαγωγι ςυςτιματοσ Περιγραφικισ Αξιολόγθςθσ ωσ παιδαγωγικά 
προςανατολιςμζνθσ μορφισ αξιολόγθςθσ που επιτρζπει τθ 
διαμόρφωςθ πρακτικϊν με ζμφαςθ  

• ςτθ ςυνεχι ενκάρρυνςθ και ενίςχυςθ των μακθτϊν/-τριϊν, 

• ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξι τουσ,  

• ςτθν εξατομικευμζνθ και αναλυτικι ανατροφοδότθςθ,  

• ςτθ ςυνεργατικι και κοινωνικι μάκθςθ,  

• ςτθ διαφοροποίθςθ και εξατομίκευςθ τθσ διδαςκαλίασ 

• ςτθν ουςιαςτικι ιςότθτα ευκαιριϊν.  

 



Για την υλοποίηςη τησ Δράςησ: 

• διαμορφϊκθκε επιμορφωτικό – υποςτθρικτικό υλικό και Οδθγόσ 
Διαδικαςιϊν  

• δθμιουργικθκε θλεκτρονικι πλατφόρμα moodle  

• υλοποιικθκαν δφο Κφκλοι επιμόρφωςθσ (Αϋ και Βϋ) των εκπροςϊπων των 
πιλοτικϊν ςχολείων κακϊσ και ενθμζρωςθ των Σχολικϊν Συμβοφλων  

• πραγματοποιικθκε ενδοςχολικι επιμόρφωςθ – ενθμζρωςθ από τουσ 
εκπροςϊπουσ ςυντονιςτζσ εκπαιδευτικοφσ των πιλοτικϊν ςχολείων ςε 
ςυνεργαςία με τουσ Υπεφκυνουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ  

• πραγματοποιικθκαν εξ αποςτάςεωσ και επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςε πιλοτικά 
ςχολεία   

 



Το υποςτηρικτικό υλικό 



Το υποςτηρικτικό υλικό περιλαμβάνει 

• βαςικζσ κεωρθτικζσ αρχζσ τθσ Π.Α.  

• μεκόδουσ για τθ ςυλλογι και καταγραφι αξιολογικϊν ςτοιχείων με 
παραδείγματα  

• τα ςτάδια και τουσ τρόπουσ ςυλλογισ, καταγραφισ, ερμθνείασ, 
αξιοποίθςθσ και κοινοποίθςθσ των αξιολογικϊν ςτοιχείων 

• τθ διαδικαςία τθσ ποιοτικισ αποτφπωςθσ των αξιολογικϊν ςτοιχείων 
ςτθν ζκκεςθ προόδου 

• γενικά και ειδικά κριτιρια αξιολόγθςθσ για τουσ τομείσ και τα 
γνωςτικά αντικείμενα 

• ςενάρια ανάπτυξθσ διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ 

 



Κριτήρια αξιολόγηςησ για το μάθημα τησ 
Πληροφορικήσ 

 



Κριτήρια αξιολόγηςησ για το μάθημα τησ 
Πληροφορικήσ 



Κριτήρια αξιολόγηςησ για το μάθημα τησ 
Πληροφορικήσ 



Υλοποίηςη τησ Δράςησ 

• επιδιϊχκθκαν: 
• θ αποτίμθςθ και προςαρμογι ποικιλίασ αξιολογικϊν μεκόδων και εργαλείων  
• ο ςχεδιαςμόσ και θ αξιοποίθςθ κατάλλθλων ςτρατθγικϊν  

• για τθν παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ,  
• τθ διαμόρφωςθ ςεναρίων διδαςκαλίασ  
• και τθν επιλογι διδακτικϊν μεκόδων,  

• θ ενεργι ςυμμετοχι και εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν ςτισ διαδικαςίεσ τθσ 
Περιγραφικισ Αξιολόγθςθσ 

• θ διαμόρφωςθ πλαιςίου ςυνεργαςίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων,  
• θ ανατροφοδότθςθ και αξιοποίθςθ των ποικίλων εμπειριϊν από τθν πιλοτικι 

εφαρμογι για τθ διαμόρφωςθ πρόταςθσ και τθ χάραξθ εκπαιδευτικισ 
πολιτικισ. 

 



Το ζργο των πιλοτικϊν ςχολείων 

Το προτεινόμενο πλαίςιο προτάκθκε να εφαρμοςτεί: 

• ςε δφο τουλάχιςτον μακιματα για τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ τάξθσ 
τθσ Α/κμιασ (ΠΕ70) και  

• ςε ζνα τουλάχιςτον τμιμα για τουσ εκπ/κοφσ ειδικότθτασ τθσ 
Α/κμιασ ι Β/κμιασ, ϊςτε να εςτιάςουν ςε μικρότερο αρικμό 
μακθτϊν ι γνωςτικϊν αντικειμζνων.  

• Παράλλθλα, οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικϊν ςχολείων κλικθκαν να 
παράςχουν ανατροφοδότθςθ ςχετικά με τθν πορεία του ζργου και το 
προτεινόμενο πλαίςιο μζςω τθσ ςυμπλιρωςθσ ανώνυμων 
ερωτθματολογίων 3 φάςεων. 

 



Η Αξιολόγηςη τησ πιλοτικήσ εφαρμογήσ 
τησ περιγραφικήσ αξιολόγηςησ  
 
Συμπεράςματα & Προτάςεισ 



Βαθμόσ ικανοποίηςησ – Στάςη 

Νθπιαγωγείο:  

• θ πλειονότθτα των εκπ/κϊν δθλϊνει ικανοποιθμζνθ από τθ ςυμμετοχι 

• ζνα ποςοςτό τθρεί κριτικι ςτάςθ, κυρίωσ λόγω τθσ ανεπαρκοφσ δια ηϊςθσ υποςτιριξθσ και τθσ 
περιοριςμζνθσ διάρκειασ του προγράμματοσ   

• οι εκπ/κοί φαίνεται να υιοκετοφν τισ βαςικζσ κεωρθτικζσ παραδοχζσ τθσ Π.Α. όπωσ προτείνονται από το 
Ι.Ε.Π. 

Δθμοτικό:  

• αντικρουόμενεσ απόψεισ ωσ προσ τον βακμό ικανοποίθςθσ από τθ ςυμμετοχι τουσ:  
• 41% εκφράηουν επιφυλάξεισ,  
• 36% δθλϊνουν ςε μεγάλο βακμό ικανοποιθμζνοι  

• θ πλειονότθτα ζχει κετικι εικόνα για τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ 

Γυμνάςιο:  

• ςχεδόν οι μιςοί, δθλϊνουν ικανοποιθμζνοι  

• κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτθν εφαρμογι τθσ Π.Α. γενικότερα 

• επιςθμαίνουν προβλιματα που αφοροφν ςτθν επιμόρφωςι τουσ 

 



Αντιλήψεισ Εκπαιδευτικϊν 

• διαδικαςία που βοθκά τθν/τον εκπαιδευτικό: 
• να κατανοιςει τθ μάκθςθ και να τθν υποςτθρίξει,  

• να αποτιμιςει τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ των παιδιϊν,  

• να εντοπίςει δυνατότθτεσ και αδυναμίεσ,  

• να αναςτοχαςτεί για τισ  διδακτικζσ του πρακτικζσ,  

• να επικοινωνιςει πιο ουςιαςτικά και να ενθμερϊςει τουσ γονείσ.  

• κετικό βιμα που προχποκζτει κι άλλεσ αλλαγζσ   

• χρονοβόρα και επίπονθ διαδικαςία.  



Η επίδραςη τησ πιλοτικήσ εφαρμογήσ 

Νθπιαγωγείο/ Δθμοτικό:  

• οι πιο ςθμαντικζσ αλλαγζσ καταγράφονται: 
• ςτθν αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ των μακθτϊν/-τριϊν,  

• ςτθ ςυνεργαςία τουσ με τουσ/τισ ςυναδζλφουσ τουσ,  

• επθρζαςε λιγότερο: 
• τισ διδακτικζσ πρακτικζσ,  

• τθ μάκθςθ και ανάπτυξθ των παιδιϊν,  

• τθ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ και  

• τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 



Η επίδραςη τησ πιλοτικήσ εφαρμογήσ 

Γυμνάςιο 

• Η πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν δεν εντόπιςε ςθμαντικζσ αλλαγζσ 
ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ 

• Περιςςότερο από το 1/3 των εκπαιδευτικϊν εντόπιςε ςθμαντικζσ 
αλλαγζσ ςτθ ςυνεργαςία με τουσ/τισ ςυναδζλφουσ,                                  
- κουλτοφρα του ςχολείου.  

• Το 1/3 των εκπαιδευτικϊν αναφζρεται ςτθ ςυμβολι τθσ διαδικαςίασ 
ςτισ διδακτικζσ τουσ πρακτικζσ και ςτθν αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ 
και τθσ ανάπτυξθσ των μακθτών/-τριών.  

 



Τα οφζλη από την εφαρμογή τησ Π.Α. 

Μακθτζσ-μακιτριεσ 
• ενιςχφκθκε 

• θ ςυλλογικι τουσ δράςθ και θ ςυνεργαςία με τουσ ςυμμακθτζσ,  
• θ αυτοπεποίκθςι τουσ,  
• θ εμπλοκι τουσ ςτισ διαδικαςίεσ τθσ μάκθςθσ,  
• θ κατανόθςθ των δυνατοτιτων και των αδυναμιϊν τουσ.  

Εκπαιδευτικοί 
• ενιςχφκθκε 

•  αναςτοχαςμόσ τουσ για τθν αξιολόγθςθ,  

• ςυνζβαλε  
• ςτθν παροχι ςτοχευμζνθσ ανατροφοδότθςθσ ςτουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ  
• και λεπτομεροφσ και τεκμθριωμζνθσ ενθμζρωςθσ ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. 

 



Με τα λόγια των εκπαιδευτικϊν ... 

αλλά 



Υποςτηρικτικό Υλικό  

Η πλειονότθτα των εκπαιδευτικών υποςτθρίηει ότι: 

• ιταν πολφτιμο βοικθμα ςτθν εφαρμογι τθσ Π.Α.  

• ςυνζβαλε ςτθν κατανόθςθ του κεωρθτικοφ πλαιςίου και ςτθν 
αξιοποίθςθ των μεκόδων αξιολόγθςθσ  

Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν: 

• τθν αναμόρφωςι του και τον εμπλουτιςμό του με περιςςότερα 
διδακτικά ςενάρια 

 



Κριτήρια 

Οι εκπαιδευτικοί: 

• αποτιμοφν ςε γενικζσ γραμμζσ κετικά τθν καταλλθλότθτα των 
κριτθρίων  

• επιςθμαίνουν όμωσ τθν αναγκαιότθτα: 
• εμπλουτιςμοφ τουσ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ (Νθπιαγωγείο) 

• αναδιαμόρφωςθσ των γενικϊν κριτθρίων και των κριτθρίων ανά μάκθμα 
(Δθμοτικό & Γυμνάςιο)  

 

 



Μζθοδοι ςυλλογήσ δεδομζνων αξιολόγηςησ  

Σε όλεσ τισ βακμίδεσ 

• μζκοδοσ που αξιοποιικθκε περιςςότερο και χαρακτθρίςτθκε ωσ πιο αποτελεςματικι: 
παρατιρθςθ 

• μζκοδοσ που αξιοποιικθκε λιγότερο και χαρακτθρίςτθκε ωσ λιγότερο αποτελεςματικι: 
ετεροαξιολόγθςθ 

 Δθμοτικό 
• ερωτιςεισ και ςυηθτιςεισ 

• για τθν αξιολόγθςθ της μάθησης (αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ) και  
• για τθν αξιολόγθςθ για τη μάθηση (διαδικαςία τθσ μάκθςθσ) 

Γυμνάςιο 
• εργαςίεσ/γραπτζσ δοκιμαςίεσ  
• ςυηθτιςεισ  
• αυτοαξιολόγθςθ (ςε μικρότερθ ςυχνότθτα) 
• οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ 
• ατομικόσ φάκελοσ 

 
 

 



Ζκθεςη Προόδου - Νηπιαγωγείο 

Η πλειονότθτα των εκπαιδευτικών: 

• τθν κεωρεί αναγκαία για τθν αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ 

• αξιολογεί κετικά τθ λειτουργικότθτα του εντφπου  

• κεωρεί ότι μπορεί να βοθκιςει τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ να ενθμερωκοφν για τθν 
πρόοδο του παιδιοφ τουσ 

• κεωρεί τθ ςφνταξι τθσ μία από τισ ςθμαντικότερεσ δυςκολίεσ που 
αντιμετϊπιςαν (εξωδιδακτικόσ χρόνοσ - ανεπαρκισ υποςτιριξθ για τθν 
αξιοποίθςθ των αξιολογικϊν δεδομζνων και τθ διατφπωςθ των αξιολογικϊν 
κρίςεων)  

Ένασ αρικμόσ εκπαιδευτικών  

προτείνει τθν αντικατάςταςθ τθσ περιγραφικισ μορφισ ζκφραςθσ τθσ 
αξιολογικισ κρίςθσ (ελεφκερο κείμενο) από διαβακμιςμζνεσ κλίμακεσ και τθν 
επίδοςθ τθσ Ζκκεςθσ μόνο ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ.   

 



Ζκθεςη Προόδου - Δημοτικό 

• Η πλειονότθτα των εκπαιδευτικών κρίνει κετικά τθ λειτουργικότθτα 
του εντφπου 

• Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό εκφράηει επιφυλάξεισ - κυρίωσ όςον αφορά 
τθ μορφι του και ςε μικρότερο βακμό ωσ προσ τθ δομι και το 
περιεχόμενό του 

• Απαραίτθτεσ κεωροφνται οι προςαρμογζσ του εντφπου όςον αφορά 
τθ ςυμπλιρωςι του ςε ςυνεργαςία με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ που 
διδάςκουν ςτο τμιμα ι τθ ςυμπλιρωςι του από εκπαιδευτικοφσ 
που διδάςκουν ολιγόωρα μακιματα  

 



Ζκθεςη Προόδου - Γυμνάςιο 

Η πλειονότθτα των εκπαιδευτικών κεωρεί ότι μπορεί να βοθκιςει: 

• ςτθν αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ των μακθτϊν/-
τριϊν και  

• ςτθ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ  

  

προτείνει  

• τθν απλοποίθςθ  

• και «τυποποίθςι» τθσ 

 



Δυςκολίεσ ςτην εφαρμογή τησ Π.Α. 

Σε όλεσ τισ βακμίδεσ 

• ο απαιτοφμενοσ εξωδιδακτικόσ χρόνοσ  

• θ ςυλλογι και καταγραφι δεδομζνων κατά τθν ϊρα τθσ διδαςκαλίασ  

• θ ανάλυςθ και ερμθνεία των δεδομζνων  

• θ ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ Προόδου (ιδιαίτερα ςτο Γυμνάςιο) 

 



Δυςκολίεσ ςτην εφαρμογή τησ Π.Α. 

Γυμνάςιο 

• χρειάηονται παραδείγματα που κα τουσ κακοδθγιςουν τόςο για τουσ 
τρόπουσ εφαρμογισ τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ όςο και για τουσ 
τρόπουσ ςφνταξθσ τθσ Ζκκεςθσ Προόδου.  

• Επιςθμαίνουν τα ςοβαρά προςκόμματα που δθμιουργοφν: 
• ο υλοκεντρικόσ προςανατολιςμόσ και θ οργάνωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, 

που δεν επιτρζπει αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ  
• τα πολλά αντικείμενα και θ αναλογία εκπαιδευτικοφ-μακθτϊν 
• οι δυςκολίεσ για εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν μονόωρα μακιματα ι 

μετακινοφνται ςε διαφορετικά ςχολεία.  

• Δεν αρκεί θ αναμόρφωςθ του αξιολογικοφ πλαιςίου - απαιτοφνται 
αλλαγζσ ςτα Α.Π. και ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τουσ.  

 



Σχολικζσ μονάδεσ ειδικήσ αγωγήσ  

• Η πλειονότθτα εξζφραςε κετικι γενικά άποψθ 
• Ιδιαίτερα επιςθμάνκθκαν 

• θ ενίςχυςθ του ανατροφοδοτικοφ χαρακτιρα τθσ αξιολογικισ διαδικαςίασ, 
• θ εςτίαςθ ςτθν πρόοδο, τα επιτεφγματα & τισ δυςκολίεσ τθσ μακθςιακισ πορείασ 

των μακθτϊν/-τριϊν,  
• κακϊσ και ςτθ ςυνολικι δραςτθριοποίθςι τουσ που αμβλφνει τον ανταγωνιςμό  

• Θετικι επίδραςθ ςτθ ςφνταξθ των Εξατομικευμζνων Προγραμμάτων 
Εκπαίδευςθσ για τουσ μακθτζσ/-ιτριεσ 

• Διατφπωςαν τθν ανάγκθ για προςκικθ περιςςοτζρων ςεναρίων 
• Επεςιμαναν τθν αναγκαιότθτα ςυμμετοχισ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ 

Προςωπικοφ και του Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ ςτθ ςφνταξθ των 
Εκκζςεων Προόδου  
 



Προτάςεισ των εκπαιδευτικϊν 

• παροχι εξειδικευμζνθσ, δια ηϊςθσ επιμόρφωςθσ 

• ςταδιακι εφαρμογι τθσ Περιγραφικισ Αξιολόγθςθσ  

• απλοφςτευςθ τθσ αξιολογικισ διαδικαςίασ με ςτόχο τθ μείωςθ του 
φόρτου εργαςίασ για τον/τθν εκπαιδευτικό 

• αναμόρφωςθ και εμπλουτιςμόσ του υποςτθρικτικοφ υλικοφ  

• προςαρμογι του πλαιςίου για τα ολιγόωρα μακιματα 

• αναμόρφωςθ Αναλυτικϊν Προγραμμάτων και κεςμικοφ πλαιςίου για 
τθν αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ 

 



Τζλοσ Παρουςίαςθσ 
Ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ 


