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Η βαθµολογία επηρεάζει αρνητικά 
τις σχέσεις 

• Ανταγωνιστικότητα παντού και πάντα.  

• Χαµηλή αυτοεκτίµηση.  

• ∆ιατάραξη των σχέσεων δασκάλου-γονέα-
µαθητή. 



Περιγραφική αξιολόγηση 

• Ένα εναλλακτικό σύστηµα αξιολόγησης που… 
– περιγράφει την επίδοση του παιδιού µε 
περισσότερη λεπτοµέρεια. – Eστιάζει στη 
βελτίωση του κάθε παιδιού χωριστά. – δε 
δίνει ευκαιρίες για συγκρίσεις αλλήλων – 
καλλιεργεί ανθρώπινες σχέσεις αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης µεταξύ δασκάλων-γονέων-
µαθητών. 



• Η διαδικασία αξιολόγησης των δεξιοτήτων 
λειτουργεί διαμορφωτικά και αναδεικνύει τις 
προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν 
κατά το σχεδιασμό των Σχεδίων Δράσης της 
Σχολικής Μονάδας. 

• Αποτίμηση ομάδας 

 



• Οι αξιολογήσεις διεξάγονται ανά τρίμηνο και 
ανά Θεματική Ενότητα και έχουν διττό στόχο: 
α)την αξιολόγηση της εφαρμογής του 
Προγράμματος Καλλιέργειας Δεξιοτήτων και 
β) την αξιολόγηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων 
των μαθητριών και των μαθητών. 



Ο ατομικός φάκελος 
μαθήτριας/μαθητή 

• παραδίδεται στη μαθήτρια και στον μαθητή 

• αποτελεί υλικό ενημέρωσης και 
συμβουλευτικής προς τους γονείς/κηδεμόνες 

• είναι διαγνωστικό μέσο ως ένα 
συμπεριληπτικό εργαλείο αποτύπωσης 

• μπορεί να περιλαμβάνει νέες προσεγγίσεις 
αξιολόγησης όπως είναι η αυτοαξιολόγηση 
και η ετεροαξιολόγηση στην ομάδα 



• Τα στοιχεία του ατομικού φάκελου της 
μαθήτριας και του μαθητή από τα Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων, μπορεί να συνεκτιμώνται σε 
αξιολογικές διαδικασίες μαθησιακού 
προφίλ, κατά τη διαδικασία σύστασης 
Εξατομικευμένου Προγράμματος 
Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), 



Μέθοδοι αξιολόγησης 

α) η αυτοαξιολόγηση, 

β) η ετεροαξιολόγηση, 

γ) ο ατομικός φάκελος, 

δ) η παρατήρηση 

ε) οι συζητήσεις και 

στ) οι εργασίες/γραπτές δοκιμασίες 

 



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. 

 



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…  

 



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 Έκθεση Προόδου στο Δημοτικό  





 

Ευχαριστούμε για περισσότερα στην 
παρακάτω διεύθυνση: 

 

• https://blogs.sch.gr/tananias/perigrafiki-axiologisi/ 
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