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Περιγραφική Αξιολόγηση (ΠΑ) 

 

 

Τι προβλέπεται; 

Γιατί προτείνεται; 

Προφορική ή Γραπτή (πώς); 



ΠΔ 8/1995 



Γιατί ΠΑ; (1) 

 

 

 

Είμαστε ευχαριστημένοι ως εκπ/κοί από το 
υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης; 



Γλώσσα, ΣΤ’: ½ μαθητών (46.000) > 9,17 

http://www.adippde.gr/images/data/ektheseis/etisia_ekthesi_2019_titlos.pdf  

http://www.adippde.gr/images/data/ektheseis/etisia_ekthesi_2019_titlos.pdf


Γιατί ΠΑ; (2) 

 

 

 

Δύο μαθητές που πήραν στη Γλώσσα 8  

έχουν το ίδιο δυναμικό; 

Ταξινομεί τους μαθητές, χωρίς να τους πληροφορεί 
Εντείνει τον ανταγωνισμό 



Γλώσσα 

Προφορικός Γραπτός 

Σημασιολογικός τομέας Γραφικός χαρακτήρας 

Μορφολογικός Ορθογραφία 

Συντακτικός Πρόταση - Παράγραφος 

Πραγματολογικός Κειμενικά είδη 

Φωνολογικός - Άρθρωση Παραγωγή Γραπτού Λόγου 

Επικοινωνιακός λόγος Ανάγνωση 



Ανάγνωση 

• Φωνολογική Επίγνωση 

• Αποκωδικοποίηση 

• Ευχέρεια 

• Αναγνωστική κατανόηση 

• Ακουστική κατανόηση 

• Λεξιλόγιο 

• Μνήμη 

• Προϋπάρχουσα γνώση 



Γιατί ΠΑ; (3) 

 

 

 

Προωθείται ο βασικός σκοπός της αξιολόγησης 

 

(Βελτίωση Μαθητών, Αναλυτικών Προγραμμάτων;) 



Πώς ΠΑ;  

• Προφορική ή Γραπτή; 

– Οι γονείς ακούνε όσα θα ήθελαν να ακούσουν. 

– Εμείς ξεχνάμε όσα είπαμε πριν τρεις μήνες. 

– Σημείο αναφοράς για Σχολείο & Οικογένεια 

 

• Μορφές; 

– Διαβάθμιση με τετράγωνα και τικς 

– Κείμενο 

– Μικτή μορφή 

















Πρακτική άσκηση 

 

• Θα χρειαστούμε… 

  

• Rubrics: περιγραφικές κλίμακες διαβαθμισμένης αξιολόγησης 

1. Πίνακα με … στήλες 

2. Προσδιορισμό δεξιοτήτων που αξιολογούνται (… στήλη) 

3. Κατάλληλο λεξιλόγιο 

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/231






Πριν… 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

Το τελευταίο τρίμηνο ο Κωνσταντίνος … 



…μετά 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ 1 (αρχόμενο) 2 (αναπ/μενο) 3 (ικαν/τικό) 4 (εξαιρετικό) 

Αποκ/ποίηση √ 

Ευχέρεια √ 

Κατανόηση √ 

Το τελευταίο τρίμηνο ο Κωνσταντίνος σημείωσε μικρή πρόοδο στην ανάγνωση. 
Έχει κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό την αντιστοιχία γραφημάτων-φωνημάτων 
καθώς και το μηχανισμό του συλλαβισμού (αποκωδικοποίηση). Ωστόσο 
εξακολουθεί να συναντά δυσκολίες στην κατανόηση του κειμένου που διαβάζει. Το 
επόμενο διάστημα θα καταβληθεί προσπάθεια να βελτιώσει περισσότερο την 
αναγνωστική ταχύτητα με ακρίβεια και προσωδία (ευχέρεια). Κάτι τέτοιο εκτιμάται 
ότι θα βελτιώσει στη συνέχεια και τις άλλες πτυχές της αναγνωστικής δεξιότητας. 







√ 

√ 

√ 

√ 

Το τελευταίο τρίμηνο ο Κωνσταντίνος… 



Αναστοχασμός για την ΠΑ 

 

 

Τι προβλέπεται; 

Γιατί προτείνεται; 

Προφορική ή Γραπτή (πώς); 



 



Εργαστήριο Δεξιοτήτων (ΕΔ) 

 

 

Μάθημα ή Δεξιότητα Ζωής (τι;) 

Υποχρέωση ή Ανάγκη (γιατί;) 

Συνταγή ή Τεχνική (πώς;) 

 

 

 



Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Το σκεπτικό 
(τι;) 

 

• Η στοχοθεσία των προγραμμάτων έχει 
προσδιοριστεί βάσει των λεγόμενων 
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα:  

– δεξιότητες της ζωής (life skills),  

– ήπιες δεξιότητες (soft skills) και 

–  δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης. 
– http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs  

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs
http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs
http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs
http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs
http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs


Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Το σκεπτικό 
(γιατί;) 

• Hard Skills: Το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (μαθήματα, 
ώρες, βιβλία, εργασίες, αξιολόγηση) 

 

• Soft Skills: Τα απαραίτητα προσόντα για να επιβιώσει και να είναι 
λειτουργικός ο πολίτης του αύριο. Έμφαση στον Ανθρωπισμό 

 

• 4 C’s: Δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα 

– Communication - Επικοινωνία,  

– Collaboration - Συνεργασία,  

– Critical thinking – Κριτική σκέψη &  

– Creativity - Δημιουργικότητα 

Συναισθηματική 
Νοημοσύνη  

EQ 

Το σχολείο σκοτώνει τη δημιουργικότητα 

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity?language=el


Πώς; 





ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡ/ΛΟΝ  
2. Κλιματική αλλαγή- Κύκλος είναι και γυρίζει 

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2002


Πρακτική άσκηση 

 

• Θα χρειαστούμε… 

  

• Rubrics: περιγραφικές κλίμακες διαβαθμισμένης αξιολόγησης 

1. Πίνακα με … στήλες 

2. Προσδιορισμό δεξιοτήτων που αξιολογούνται (… στήλη) 

3. Κατάλληλο λεξιλόγιο 

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/231


Πρακτική άσκηση 1 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Το τελευταίο τρίμηνο ο Κωνσταντίνος … 



Μαθηματικοποίηση; 

Δημιουργικότητα   4       3        2      1 

Παραγωγή ιδεών 

Αναζήτηση ιδεών 

Διερεύνηση ιδεών 

Γνησιότητα ιδεών 

Εφαρμογή ιδεών 

Εργάζονται με αυτο-καθοδήγηση 

Καινοτομεί 

Υποσύνολο 

Διαιρέστε με: 7 

Τελική βαθμολογία 



Δημιουργικότητα  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  4 
(ΕΞΑΙΡ) 

3 
(Π.Κ) 

2 
(ΙΚΑΝ) 

1  
(ΑΡ) 

Επινοεί νέες – πρωτότυπες ιδέες. 

Αναπτύσσει, εφαρμόζει και ενημερώνει τους 
άλλους για τις νέες ιδέες του. 

Είναι ανοικτόμυαλος και ανταποκρίνεται σε νέες 
προκλήσεις.  

Θεωρεί την αποτυχία ως ευκαιρία για μάθηση και 
αντιλαμβάνεται τη δημιουργικότητα ως 
μακροπρόθεσμα διαδικασία. 

Εφαρμόζει καινοτομίες. 

Ο Κωνσταντίνος… 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 



Συνεργασία √ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  4 
(ΕΞΑΙΡ) 

3 
(Π.Κ) 

2 
(ΙΚΑΝ) 

1  
(ΑΡ) 

Συνεργάζεται με άλλους (με σεβασμό, 
ακολουθώντας τους κανόνες). 

Επιδεικνύει ευελιξία και θέληση και κάνει τα 
απαραίτητα για να επιτευχθεί ο κοινός στόχος. 

Μοιράζεται αρμοδιότητες και αναγνωρίζει την 
ατομική συνεισφορά 

Εργάζεται παραγωγικά με άλλους προκειμένου να 
δημιουργήσουν προϊόντα υψηλής ποιότητας. 

… 

Ο Κωνσταντίνος… 

√ 

√ 

√ 

√ 



Επικοινωνία √ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  4 

(ΕΞΑΙΡ) 
3 

(Π.Κ) 
2 

(ΙΚΑΝ) 
1  

(ΑΡ) 

Μπορεί να εκφράσει με σαφήνεια τις απόψεις του 
στην ομάδα. 

Αξιοποιεί κατάλληλα τον τόνο της φωνής του, τη 
βλεμματική επαφή και τη γλώσσα του σώματος για 
να ενισχύει την επικοινωνία.  

Μπορεί να διαπραγματευτεί θέματα με τους 
συνομιλητές του με πειστικά επιχειρήματα 

Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά διαπροσωπικές 
δεξιότητες κατά την διάρκεια συζητήσεων για να 
οικοδομήσει θετικές σχέσεις με άλλους 

Ακροάται αποτελεσματικά για να αποσαφηνίσει 
μηνύματα, στάσεις, προθέσεις.  

Ο Κωνσταντίνος… 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 



Κριτική σκέψη √ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  4 
(ΕΞΑΙΡ) 

3 
(Π.Κ) 

2 
(ΙΚΑΝ) 

1  
(ΑΡ) 

Συλλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί σχετικές 
πληροφορίες. 

Αιτιολογεί τις ιδέες του με επιχειρήματα που 
βασίζονται σε δεδομένα. 

Αποσαφηνίζει και λύνει αυθεντικά προβλήματα 

Κάνει αυτοκριτική για εμπειρίες, διαδικασίες και 
λύσεις που προτείνει. 

Εξάγει συμπεράσματα από πειραματικά δεδομένα. 

Ο Κωνσταντίνος… 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 



Πηγές; 







Αναστοχασμός ΕΔ 

 

 

Μάθημα ή Δεξιότητα Ζωής (τι;) 

Υποχρέωση ή Ανάγκη (γιατί;) 

Συνταγή ή Τεχνική (πώς;) 

 

 

 



FORMULIERUNGS HILFE SHULBERICTE 

Ετοιμότητα για συνεργασία 

1η βαθμίδα 

• Συνεργάζεται ευχαρίστως με τους άλλους και μπορεί να λέει ελεύθερα τη 
γνώμη του. 

• Νοιάζεται με συναίσθημα ευθύνης για τους άλλους και αναλαμβάνει με 
μεγάλη φυσικότητα εργασίες για την ομάδα. 

• Είναι ικανός να παρεμβαίνει σε καυγάδες και να αποκλιμακώνει την ένταση 
χρησιμοποιώντας την επιρροή του. 

• Είναι αγαπητός στους συμμαθητές του, γιατί υποστηρίζει συχνά τους άλλους. 

 

Επιθετικοί και επιρρηματικοί προσδιορισμοί και ρηματικές φράσεις 

• Εξομαλύνει καυγάδες, με συνείδηση ευθύνης για την ομάδα, πρόθυμος για 
συνεργασία, με κατανόηση και προθυμία για βοήθεια, παραμερίζει τις 
επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά του προς όφελος όλων, παρέχει υποστήριξη σε 
αδύνατους μαθητές, με συμφιλιωτική διάθεση και αίσθημα δικαιοσύνης 

 
Απόδοση στα ελληνικά: κ. Παρασχίδης Τζούλης 



Μήπως να μιλήσουμε για την…  
Αυθεντική Αξιολόγηση; 



 

 

• Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία! 


