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1. Σκοπός  «εργαστηρίων δεξιοτήτων»  

 
• Τα «εργαστήρια δεξιοτήτων» αποσκοπούν στην 

ενίσχυση της καλλιέργειας «ήπιων» δεξιοτήτων, 
δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και 
επιστήμης που επιτρέπουν στις μαθήτριες και στους 
μαθητές να αξιοποιούν καλύτερα τη γνώση που 
οικοδομούν σε όλο το σχολικό πρόγραμμα και να 
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός διαρκώς 
μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος εντός και εκτός 
σχολείου ως ενεργοί/ές και υπεύθυνοι/ες πολίτες.  

 
 
 



https://youtu.be/-MjGfDx6kLY 
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Έμφαση σε ήπιες/οριζόντιες δεξιότητες  
 

Έμφαση στη -δια βίου- ανάπτυξη του συνόλου των ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων & συμπεριφορών που οδηγούν σε προσωπική ανάπτυξη και κοινωνική συμμετοχή & δράση  

(Λογαράς, 2017: 28).  



αναφορικά με τοπικά και διεθνή θέματα και προβλήματα της καθημερινής ζωής. 



Δεξιότητες στόχευσης: 4 κύκλοι  







2. Θέματα: 4 κύκλοι 





Υποθεματικές ανά τάξη: 4 τον χρόνο  



3. Εκπαιδευτικό υλικό  

http://iep.edu.gr/el/ekpaideutiko-yliko 
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• Τα σχολεία/οι εκπαιδευτικοί  σχεδιάζουν και εφαρμόζουν 4 (δια)θεματικά 

Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων (200+ διαθέσιμα στην 
πλατφόρμα) ανά τάξη και σχολικό έτος.  

 

• Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υλοποίηση 4 Θεματικών 
Ενοτήτων τον χρόνο (1 ανά δίμηνο) και δύναται να περιλαμβάνει από 20 
ως 28 Εργαστήρια Δεξιοτήτων συνολικά, με διάρκεια 5 έως 7 εβδομάδες 
ανά Θεματική Ενότητα/Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων (ΠΚΔ).  

 

• Τα προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων κάθε τάξης επιλέγονται με 
βάση τις υποθεματικές κάθε θεματικού άξονα και συνδέονται με τα 
γνωστικά αντικείμενα των ΠΣ της τάξης (και τις συνοδευτικές οδηγίες 
αναδιάρθρωσης της ύλης 2021-22). Για παράδειγμα, […] η υποενότητα 
«Διατροφή» με τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Α  ́Δημοτικού, ή η «Οδική 
ασφάλεια» με την ενότητα «Ασφαλώς ... κυκλοφορώ» της Γλώσσας της Δ ́. 



ΙΕΠ, 02.09.2021 

Χρονική ανάπτυξη των 4 προγραμμάτων του σχ. έτους   

1ος κύκλος: 10 Οκτώβρη έως 30 Νοέμβρη 
 
2ος κύκλος: Δεκέμβρης έως 7 Φλεβάρη 
 
3ος κύκλος: 10 Φλεβάρη έως τέλη Μάρτη 
 
4ος κύκλος: Απρίλης και Μάης 



4. Διδακτική Μεθοδολογία 

 

  Βιωματική, εργαστηριακή   
Ομαδική και συνεργατική μέθοδος, μέθοδος έρευνας-δράσης ή/και project, μεθοδολογία 
αντεστραμμένης τάξης ή/και εργαστήρια κατασκευών ή/και παρουσιάσεις, παιχνίδια, θεατρικά 
δρώμενα, εκπόνηση και υλοποίηση ερευνητικών σχεδίων, γνωριμία και συνέντευξη με 
επαγγελματίες και σημαντικές προσωπικότητες κ.ο.κ.  
 
       

 Για αυτό τα Προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων χαρακτηρίζονται από: 

       
 ολιστική προσέγγιση της προσωπικότητας των παιδιών, των γνώσεων και δεξιοτήτων, της 

επιστήμης, της σκέψης και της έκφρασης,  

 διαθεματικότητα - διεπιστημονικότητα,  

 συνέργειες μεταξύ εκπαιδευτικών, συμπεριληπτικές δράσεις, δράσεις 

αξιοποίησης των γνώσεων με τρόπο επαγωγικό και δημιουργικό  

         



 5. Αξιολόγηση μαθητών και μαθητριών   
 

https://youtu.be/-MjGfDx6kLY 
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 Ο μαθητής/η μαθήτρια  αξιολογείται με ποιοτική-περιγραφική 

αξιολόγηση από τον/την εκπαιδευτικό και με φόρμες 
αυτοαξιολόγησης ως προς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
του/της. 

 
• Περιγραφική αξιολόγηση: Αξιολογούνται από τον/την εκπαιδευτικό οι 

δεξιότητες του/της μαθήτριας μέσω παρατήρησης του τρόπου που δουλεύει. 
Οι παρατηρήσεις αποτυπώνονται μέσω περιγραφικής αποτύπωσης και 
δεικτών επιτυχίας.  

 

• Αυτοαξιολόγηση: Φύλλα-φόρμες που συμπληρώνουν τα ίδια τα παιδιά με 
βάση την αξιολόγηση της μαθησιακής τους πορείας, όπως αυτή αποτυπώνεται 
εξελικτικά στο portfolio τους 

 

 Όλες οι αξιολογήσεις συμπεριλαμβάνονται στο portfolio του 
κάθε μαθητή/μαθήτριας, ενώ παράλληλα τηρείται συλλογικό 
portfolio τάξης  

 

 



Πώς υλοποιούνται τα παραπάνω έως τώρα  

και τι νεότερο έχουμε για την αξιολόγηση 
μαθητών/τριών;  





Σύνδεση δεξιοτήτων & θεματικών προγραμμάτων τάξης/σχολείου 





Ζω καλύτερα-Ευ Ζην Φροντίζω το περιβάλλον 

Ενδιαφέρομαι και ενεργώ Δημιουργώ και καινοτομώ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ 
ΚΑΘΕ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ:  



Προγραμματισμός+Υλοποίηση εργαστηρίων  ΠΚΔ 
ανά τάξη  

σε διάστημα 5 έως 7 εβδομάδων (από υλικό ΙΕΠ) 

Ένα παράδειγμα  

Θεματική: Ζω καλύτερα/Ευ Ζην 
Υποθεματική: Αυτομέριμνα  
Τίτλος: «Δεν μαλώνω, δεν μαλώνω, αγκαλιά 
μεγάλη απλώνω» 
 
Α) Δεξιότητες στόχευσης  
Μάθησης: κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, επικοινωνία, 
συνεργασία 
Ζωής: κοινωνικής ζωής 
Του νου: ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός 
Τεχνολογίας και Επιστήμης: ψηφιακές  
 
 

Β) Εργαστήρια-Μέγιστη διάρκεια: 7 εβδομάδες -
21 ώρες 
1ο εργαστήριο: «Συνεργάζομαι και αλληλεπιδρώ» (3 ώρες) 
2ο εργαστήριο: «Ο κύκλος των απόψεων και των προτάσεων» (3 
ώρες) 
3ο εργαστήριο: «Μπαίνω στη θέση του άλλου» (3 ώρες) 
4ο εργαστήριο: «Τα μαγικά καπέλα εν δράσει» (3 ώρες) 
5ο εργαστήριο: «Τα δικά μας μηνύματα» (3 ώρες) 
6ο εργαστήριο: «Δημιουργικές λύσεις» (3 ώρες) 
7ο εργαστήριο: «Οι δικές μας φωνές» (3 ώρες) 
 
 
 



Νεότερα στοιχεία για περιγραφική αξιολόγηση 
μαθητών/μαθητριών στα ΕΔ 



ΦΕΚ B’ 4676/11.10.2021 

 

Αξιολόγηση μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

 

• «[…] Οι δεξιότητες αυτές πρέπει να ενισχύονται διά βίου και να δίνουν τη 
δυνατότητα στους πολίτες να εξελίσσονται, σε μεταβαλλόμενους χώρους […] 
και στην κοινωνία, καθώς και να αντεπεξέρχονται στην πολυπλοκότητα και την 
αβεβαιότητα του σύγχρονου κόσμου.  

 

• Είναι σημαντικό η κάθε μαθήτρια και ο κάθε μαθητής, με το τέλος της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να έχει διδαχθεί στο πλαίσιο των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων έννοιες και δεξιότητες από όλες τις επιμέρους Θεματικές Ενότητες.  

 

• Για τον λόγο αυτόν σε κάθε τμήμα/τάξη με ευθύνη του Συλλόγου 
Διδασκόντων:  

 



Α. Δημιουργείται ειδικός φάκελος επιτευγμάτων 
(portfolio) τμήματος/τάξης  
 

• στον οποίο θα υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τα Προγράμματα Καλλιέργειας 
Δεξιοτήτων τα οποία θα εφαρμόζονται στο ίδιο τμήμα ή τάξη καθ’ όλη 
τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητριών και των μαθητών στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο έως και τη Γ’ Γυμνασίου. 

 

• Ενδεικτικές δραστηριότητες: κατασκευές, παρουσιάσεις, παιχνίδια, δημιουργία 
παιχνιδιών, θεατρικό παιχνίδι, οργάνωση έρευνας ή συνέντευξης, συμμετοχή 
στο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο ή στην εκπαιδευτική τηλεόραση, εργαστηριακή 
δημιουργία εικονικής επιχείρησης, γνωριμία και συνέντευξη κάποιου 
επαγγελματία ή προσωπικότητας και διοργάνωση εκδηλώσεων». 



 
 

• «Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εισάγουν καινοτομίες στο κοινωνικό πλαίσιο 
μάθησης και επιδιώκουν την καλλιέργεια της αυτορρύθμισης στη 
μάθηση, της συνεργασίας και της αυτοβελτίωσης. 

 
• Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, για την αξιολόγηση της επίδοσης 

των μαθητών/μαθητριών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων δίνεται έμφαση 
στην περιγραφική αξιολόγηση και στη σύνταξη φακέλου επιτευγμάτων 
(portfolio) από τη μαθήτρια και τον μαθητή.  
Συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης των δεξιοτήτων λειτουργεί 
διαμορφωτικά και αναδεικνύει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να 
τεθούν κατά τον σχεδιασμό των Σχεδίων Δράσης της Σχολικής Μονάδας. 

 
• Οι αξιολογήσεις διεξάγονται ανά τρίμηνο/τετράμηνο και ανά Θεματική 

Ενότητα και έχουν διττό στόχο:  
• Την αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλιέργειας 

Δεξιοτήτων και την αξιολόγηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των 
μαθητριών και των μαθητών». 

Β. Αξιολόγηση Μαθητών/Μαθητριών 



Ι. Αξιολόγηση εφαρμογής Προγράμματος Καλλιέργειας Δεξιοτήτων 



Β2΄τάξη 94ου ΔΣ Θεσσαλονίκης. Δασκάλα:  Έφη Παπασουλιώτη 



https://youtu.be/-MjGfDx6kLY 
 

Ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων προγράμματος (padlet) 
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Άλλες προτάσεις για αξιολόγηση εφαρμογής ΠΚΔ 







ΙΙ.Αξιολόγηση ανάπτυξης δεξιοτήτων μαθητών/μαθητριών 









 

Αναλυτικότερα 



Αυτοαξιολόγηση 
μαθητή/μαθήτριας 

Ετεροαξιολόγηση 
από 

συμμαθητές/ριες 

Αξιολόγηση από 
εκπαιδευτικό 

Περιγραφική αξιολόγηση και πορτφόλιο 

   Πορτφόλιο 

Μαθητής/ρια 
Συμμαθητής-
ρια/Ομάδα 

 

Εκπαιδευτικός 



Α. Περιγραφική αξιολόγηση  
από μαθητή/τρια και από εκπαιδευτικό 



1. Αυτοαξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας 

• Τι σημαίνει «αυτοαξιολόγηση»; 

• Ποιο είναι ο σκοπός της; 

• Τι ακριβώς αξιολογείται; Ποιο είναι το αντικείμενό της; 

• Πώς γίνεται η αυτοαξιολόγηση; Με ποιον τρόπο; 



• Αυτοαξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας είναι η διαδικασία κατά την οποία ο 
ίδιος ο μαθητής/η ίδια η μαθήτρια παρακολουθεί την εξέλιξή του/της και 
στοχάζεται σχετικά με τους τρόπους που μαθαίνει, ώστε να μπορεί να 
αναγνωρίζει σταδιακά τα δυνατά του σημεία αλλά και τα σημεία στα 
οποία χρειάζεται να βελτιωθεί. 

 

• Σκοπός της είναι να μάθει στον μαθητή/μαθήτρια να αναλαμβάνει την 
ευθύνη για την πορεία της μάθησής του, να θέτει στόχους για την εξέλιξή 
της και να κερδίζει την αυτονομία του. 

 

• Αντικείμενα αυτοαξιολόγησης: αποτίμηση μιας ατομικής ή συλλογικής 
εργασίας, αποτίμηση συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, ορισμός 
κριτηρίων επιλογής εργασιών για τον ατομικό φάκελο/πορτφόλιο, 
ορισμός μελλοντικών στόχων μάθησης σε συνεργασία με τον/την 
εκπαιδευτικό  

 

• Τρόποι/μορφές αυτοαξιολόγησης: συμπλήρωση λίστας ή πίνακα, γραπτή 
αναφορά, ημερολόγιο αυτοαξιολόγησης, συνέντευξη μαθητή-
εκπαιδευτικού κοκ 



Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων (ΠΚΔ):  
Φύλλα αυτοαξιολόγησης παιδιών 



















https://youtu.be/-MjGfDx6kLY 
 

e-αυτοαξιόλογηση 
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Κοινός παρονομαστής όλων των μορφών 
αυτοαξιολόγησης μαθητή/τριας 

 
• Ζητούν από τον/την μαθητή/μαθήτρια να κάνει 

ανασκόπηση και να αναστοχαστεί επάνω στην εργασία 
του ως διαδικασία και ως αποτέλεσμα, να προσδιορίσει 
όσα έμαθε να κάνει (κατακτήσεις, επιτεύγματα) και όσα 
μένουν να μάθει ακόμη (προσδιορισμός νέων 
δεξιοτήτων στόχευσης ή επιμέρους τομέων δεξιοτήτων 
στόχευσης) 
 

• Κάθε μορφή απαιτεί την παροχή χρόνου στον/στην 
μαθητή/μαθήτρια για να σκεφτεί προσεκτικά και να 
αξιολογήσει τη μαθησιακή του πορεία και την πρόοδό 
του/της 
 



2. Ετεροαξιολόγηση από συμμαθητές/ριες 

• Η ετεροαξιολόγηση περιγράφεται ως μια στρατηγική που 
εμπεριέχει κρίσεις μαθητών/μαθητριών για την εργασία άλλων 
μαθητών/μαθητριών, και η οποία συνήθως αναπτύσσεται όταν οι 
μαθητές/μαθήτριες εργάζονται μαζί σε συνεργατικές ή κοινές 
δραστηριότητες μάθησης (Noonan & Dubcan, 2005: 2) 

 

     Σημαντικό:  

• Οι μαθητές/μαθήτριες επικεντρώνουν την προσοχή τους στη 
διαδικασία, όχι μόνο στο αποτέλεσμα 

• Ενισχύεται η εμπιστοσύνη και η αλληλεπίδραση μεταξύ 
μαθητών/μαθητριών 

• Ο/Η εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τα παιδιά ορίζει σαφή 
κριτήρια και διαδικασίες ετεροαξιολόγησης 



Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄-ΣΤ΄, τ. Α΄ Περιγραφικής Αξιολόγησης ΙΕΠ, 2017 



Προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων:  

Φύλλα ετεροαξιολόγησης μαθητών/τριών 
 









    Μαθησιακά και παιδαγωγικά οφέλη ετεροαξιολόγησης 



 
3. Αξιολόγηση από εκπαιδευτικό 

 
Σκοπός η παροχή ανατροφοδότησης στον μαθητή/μαθήτρια η οποία θα τον υποστηρίξει στην 

πορεία της μάθησής του και θα συνεισφέρει στην βελτίωσή του/της σε όλους τους τομείς Μ 

Κύριο εργαλείο: Παρατήρηση  
 
 Αντικείμενα παρατήρησης: όλη η τάξη, ομάδα μαθητών/μαθητριών, ένας/μία 

μαθητής/μαθήτρια 
 
 Μορφές: Μη δομημένη/αυθόρμητη, δομημένη/προγραμματισμένη, σύντομη, 

επαναλαμβανόμενη κοκ 
 
 Τεχνικές καταγραφής: Συνεχές κείμενο (ελεύθερο ή δομημένο σε άξονες, σύντομο 

ή λεπτομερές κοκ),  κλίμακα ελέγχου, κλίμακα διαβάθμισης (ρουμπρίκα) 



 
Ι. Παρατήρηση με βάση άξονες 

 



τ. Α΄ Περιγραφικής Αξιολόγησης ΙΕΠ, 2017 

Ένα παράδειγμα:  
Συμμετοχή μαθητή/μαθήτριας σε ολομέλεια και ομάδα 



τ. Α΄ Περιγραφικής Αξιολόγησης ΙΕΠ, 2017 



τ. Α΄ Περιγραφικής Αξιολόγησης ΙΕΠ, 2017 



Μ=Μαθητής 



 
ΙΙ. Παρατήρηση με βάση κλίμακα ελέγχου  

 

τ. Α΄ Περιγραφικής Αξιολόγησης ΙΕΠ, 2017 



 
ΙΙΙ. Παρατήρηση με βάση κλίμακα διαβάθμισης  

(ρουμπρίκα) 
 





Άλλες προτάσεις ΠΚΔ 

για περιγραφική αξιολόγηση από εκπαιδευτικό 







Μελέτες περίπτωσης για την περιγραφική αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων 



Β. Πορτφόλιο μαθητή/μαθήτριας 



• Τι σας έρχεται στον νου όταν ακούτε τη λέξη 

«πορτφόλιο»; 



Τι δεν είναι πορτφόλιο 

• Μια συλλογή από ζωγραφιές ή γραπτά 

• Ένα τεκμήριο ότι φέτος εμείς δουλέψαμε 
σκληρά 

• Μέσο σύγκρισης των παιδιών μεταξύ τους 

• Ένας αναμνηστικός φάκελος 



Τι είναι πορτφόλιο και τι σκοπό έχει (Ι) 



Τι είναι πορτφόλιο και τι σκοπό έχει (ΙΙ) 



Μορφές: έντυπο ή ψηφιακό  

http://e-portfolio.sch.gr/ 
 

http://e-portfolio.sch.gr/
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Πώς δημιουργείται ένα πορτφόλιο 
 

• 1ο στάδιο: Προγραμματισμός  

 

• 2ο στάδιο: Συλλογή & επιλογή στοιχείων 

                      

• 3ο στάδιο: Αναστοχασμός  

 

 



Τι περιλαμβάνει  
 

• Φύλλα μαθητικών εργασιών ποικίλων μορφών και τύπων από διάφορες χρονικές 
περιόδους της σχολικής χρονιάς (ιχνογράφηση μαθησιακής πορείας μαθητή/ριας) 
 

• Φωτογραφίες από ομαδικά ή/και ατομικά έργα των μαθητών/μαθητριών  
 

• Φωτογραφίες συμμετοχής των μαθητών/μαθητριών σε διάφορες δραστηριότητες, 
ατομικές ή ομαδικές, εντός και εκτός τάξης 

 
• Φύλλα ή Λίστες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης μαθητών/μαθητριών 

 
• Ηχογραφημένα ή μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα από δημιουργίες 

μαθητών/μαθητριών: λογοτεχνικές και εικαστικές δημιουργίες, μουσικές 
συνθέσεις, συμμετοχές σε θεατρικά έργα, αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων κοκ 
(ψηφιακός φάκελος) 

 
• Σημαντικό: Στοιχεία που παρουσιάζουν τη διαδικασία από την οποία πέρασε ο 

μαθητής/μαθήτρια για να καταλήξει σε οποιαδήποτε εργασία (από τις πρώτες 
σκέψεις και σημειώσεις, πρώτες απόπειρες, παρεμβάσεις, βελτιώσεις ως το τελικό προϊόν)  

 
  

 
 



Το πορτφόλιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων 















Πολύ σημαντικό (Ι) 



Πολύ σημαντικό (ΙΙ) 



Αντικείμενα αξιολόγησης σε ένα πορτφόλιο 



Ερωτήματα 

• Ποιοι θα έχουν πρόσβαση στο πορτφόλιο; 

 

• Ποιες μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης 
ενσωματώνονται σε αυτό;  

(αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση από συμμαθητές/ 
τριες και εκπαιδευτικό;) 



ΦΕΚ B’ 4676/11.10.2021 
 

Ο ατομικός φάκελος μαθήτριας-μαθητή/portfolio 

 
• «παραδίδεται στη μαθήτρια και στον μαθητή ως προσωπικό τους αρχείο 

 

• αποτελεί υλικό ενημέρωσης και συμβουλευτικής προς τους γονείς/ 
κηδεμόνες στο πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων για την 
ενημέρωσή τους 

 

• είναι διαγνωστικό μέσο ως ένα συμπεριληπτικό εργαλείο αποτύπωσης 
των επιτεύξεων και των εμποδίων επίτευξης καθώς και του μαθησιακού 
προφίλ κάθε μαθήτριας και μαθητή 

 

• μπορεί να περιλαμβάνει εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης, όπως 
είναι η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση στην ομάδα, και πεδία 
συγκρότησης του σχολικού βιογραφικού της μαθήτριας και του μαθητή». 

 

 



 

«Στον φάκελο επιτευγμάτων (portfolio)  

τηρείται φύλλο προόδου δεξιοτήτων του/της μαθητή/ριας  
ανά θεματική ενότητα  

βάσει του συνημμένου υποδείγματος I» 
 



«Το υπόδειγμα συμπληρώνεται ως εξής: 
 

 Ο/η εκπαιδευτικός εξετάζει τους στόχους 
(κύκλοι δεξιοτήτων) που θέτει το πρόγραμμα 
που έχει επιλέξει για την εκάστοτε θεματική 
ενότητα 
 

 Επιλέγει τις δεξιότητες που θα αξιολογήσει 
για κάθε μαθητή/τρια κατά την παιδαγωγική 
του κρίση και τις διαφοροποιημένες 
εκπαιδευτικές ανάγκες 
 

 Χαρακτηρίζει το επίπεδο επίτευξης/ 
εκδήλωσης σύμφωνα με την τετράβαθμη 
κλίμακα και τους δείκτες που υποδεικνύονται 
στο υπόδειγμα 

 
 Ενημερώνει το φύλλο προόδου στη λήξη κάθε 

θεματικής ενότητας για κάθε μαθητή/τρια 
ονομάζοντας τη θεματική/υποθεματική 
ενότητα (π.χ. Ευ Ζην/Ψυχική Υγεία) και τον 
τίτλο του προγράμματος που υλοποίησε» 

 





Προγενέστερη μορφή 
φύλλου προόδου- 

ΔΕΝ ισχύει 



Ποια είναι η σημασία της όλης διαδικασίας 

    Στην περιγραφική αξιολόγηση εντός και εκτός εργαστηρίων: 

 
• Η έμφαση δίδεται σε όσα μπορεί να κάνει ο μαθητής/μαθήτρια 

• Αναδεικνύεται η προσωπική διαδρομή κάθε παιδιού, η δική του 
μοναδική ιστορία/βιογραφία μάθησης 

• Λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι για μαθητές/ μαθήτριες από 
διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον ή/και με ειδικές 
δεξιότητες και ανάγκες μάθησης 

• Κέντρο εστίασης της όλης προσπάθειας είναι το πώς μπορεί να 
βελτιωθεί το παιδί και σε τι 



τ. Α΄ Περιγραφικής Αξιολόγησης ΙΕΠ, 2017 



http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/odigos-ekpaideftikoy-gia-tin-perigrafiki-aksiologisi-sto-dimotiko 

 

Πηγές ελεύθερης πρόσβασης  
για περαιτέρω ενημέρωση  
κάθε ενδιαφερόμενου/ης 
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Σας ευχαριστώ 
 

Καλή δύναμη σε όλες και όλους! 
 
 

Μέλλω (Αιμιλία) Κέκια 
mkekia@sch.gr 

https://blogs.sch.gr/mkekia/ 
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