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Αξιολόγηση μαθητών - Περικλής Παπαδόπουλος 

Έννοια  
της αξιολόγησης των μαθητών 

 

Είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία που 

 

  παρακολουθεί την πορεία της μάθησης  

 

 προσδιορίζει τα αποτελέσματα της μάθησης 

 

 εκτιμά χαρακτηριστικά των μαθητών σχετικά με το 
έργο του σχολείου 

 

 



Αξιολόγηση μαθητών - Περικλής Παπαδόπουλος 

Σκοπός 
της αξιολόγησης των μαθητών (1) 

 
 Διαπίστωση της επίτευξης των στόχων της μάθησης 
 Σχεδιασμός των επόμενων σταδίων της μάθησης 
 Διερεύνηση και αποτύπωση – αποτίμηση της 

ατομικής πορείας κάθε μαθητή 
 Ολόπλευρη ανάπτυξη – ενθάρρυνση – εκτίμηση των 
    ενδιαφερόντων και των ιδιαιτεροτήτων του μαθητή 

σε όλα τα επίπεδα της προσφερόμενης γνώσης μέσα 
από τα ΔΕΠΠΣ Μουσικής 

   (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών) 
 Ποιοτική αναβάθμιση και ανατροφοδότηση της 

εκπ/κής διαδικασίας  
   



Αξιολόγηση μαθητών - Περικλής Παπαδόπουλος 

Σκοπός 
της αξιολόγησης των μαθητών (2) 

 

 Ενθάρρυνση και δημιουργία κινήτρων απόδοσης 

 Εντοπισμός ατομικών μαθησιακών δυσκολιών και 
ελλείψεων, ώστε να παρέμβουμε κατάλληλα  

 Ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος και κριτικής – 
δημιουργικής ικανότητας  

 Απόκτηση υπευθυνότητας μαθητή  (αυτοαξιολόγηση) 
μέσω συλλογικών εργασιών  

 Ενίσχυση αυτοεκτίμησης – αυτοπεποίθησης και 
συμβολή συνολικά στην συγκρότηση της 
προσωπικότητας των μαθητών 



Αξιολόγηση μαθητών - Περικλής Παπαδόπουλος 

Χαρακτήρας της αξιολόγησης  

Αξιολόγηση που δεν έχει χαρακτήρα ανταγωνιστικό 

στην τάξη και που αναφέρεται στην ικανότητα του  

μαθητή να 

 συγκεντρώνει την προσοχή του,  

 οργανώνει την σκέψη του,  

 ανασυντάσσει, ανατροφοδοτεί και να συνδυάζει    
πληροφορίες που ερευνά και τελικά 

 να αποδίδει την γνώση με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα 
που προσδίδει ο χαρακτήρας και οι καταβολές του. 

 



Αξιολόγηση μαθητών - Περικλής Παπαδόπουλος 

Τι αξιολογούμε σε ένα μαθητή; 

 Την επίδοση του (προφορική – γραπτή) στο μάθημά μας 
(ευχέρεια – κτήση) 

 
 Το ενδιαφέρον – συμμετοχή του και την συνέπεια – 

συνέχεια της προσπάθειας που καταβάλλει (εξελικτική 
πορεία μάθησης)  

 
 Τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει και τις συνθετικές – 

δημιουργικές εργασίες του (φαντασία – αποτέλεσμα) 
 
 Την διάθεση συνεργασίας με τους συμμαθητές του 

 
 Τον σεβασμό των κανόνων λειτουργίας του σχολείου 

 



Αξιολόγηση μαθητών - Περικλής Παπαδόπουλος 

Μορφές αξιολόγησης μαθητών (1) 

 Διαγνωστική ή αρχική – διαπιστωτική αξιολόγηση 

 

    Στην αρχή του έτους, στην Ά τάξη και σε κάθε νέα για 

    εμάς τάξη. 

    Επίπεδα στην Αρμονία (όπως στις ξένες γλώσσες). 

    Εξυπηρετεί τον προσδιορισμό του προϋπάρχοντος 
επιπέδου αντίληψης & γνώσης για προσαρμοσμένη 
διδασκαλία και πρόταση για ειδική υποστήριξη.  
(Ενισχυτική Διδασκαλία στο Γυμνάσιο & Πρόσθετη 
Διδακτική Στήριξη στο Λύκειο). 



Αξιολόγηση μαθητών - Περικλής Παπαδόπουλος 

Μορφές αξιολόγησης μαθητών (2) 

 Διαμορφωτική ή σταδιακή αξιολόγηση 
 

    Γίνεται στην πορεία της διδασκαλίας μας για να 
εκτιμήσει την πρόοδό της. Εστιάζουμε στη βελτίωση και 
στις αδυναμίες των μαθητών μας. Σκοπός της είναι να 
παρέχει δυνατότητες συνεχούς ανατροφοδότησης σε 
μαθητές – τριες και εκπαιδευτικούς. 

    Δοκιμασίες κριτηρίου – ανοιχτού δημιουργικού διαλόγου 
και απλές τεχνικές παρατήρησης (χαρακτηριστικών του 
μαθητή: συνεργατικότητα, προσπάθεια κλπ), εξετάζουν 
τα χαρακτηριστικά της επιδιωκόμενης διδασκαλίας μας. 

    Δεν χρησιμοποιείται για να βαθμολογήσουμε. 



Αξιολόγηση μαθητών - Περικλής Παπαδόπουλος 

Μορφές αξιολόγησης μαθητών (3) 

Αθροιστική αξιολόγηση 

 

Συμβαίνει με την ολοκλήρωση μιας ενότητας, ενός  

κεφαλαίου, ενός κύκλου μαθημάτων, ή μιας  

στοχευμένης χρονικής περιόδου (τρίμηνο – τετράμηνο). 

  

Σχεδιάζεται για να αποτιμήσουμε την επιτυχία των 

στόχων της διδασκαλίας μας και να βαθμολογήσουμε 

τους μαθητές μας σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουμε  

θέσει.  

 

 

 



Αξιολόγηση μαθητών - Περικλής Παπαδόπουλος 

 
Παράγοντες που επηρεάζουν την 

κρίση του αξιολογητή εκπ/κού  
  Η κληρονομικότητα (καταβολές, έφεση στη γνώση) 

 η κοινωνική προέλευση – ανισότητα (διαφορετικές 
αφετηρίες – οικονομική κατάσταση) 

 το οικογενειακό περιβάλλον (γονεϊκές προσδοκίες – 
οικογενειακή παράδοση) 

 η εμφάνιση (σωματότυπος – διάπλαση) και επιμέλεια 
του/της μαθητή/τριας 

 τα ιδιαίτερα χαρίσματα (επικοινωνιακό – ευγενικό –  

    ταλαντούχο παιδί)  

 το υποκειμενικό στοιχείο του εκπ/κού και εκτιμήσεις 
συναδέλφων σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις 

 



Αξιολόγηση μαθητών - Περικλής Παπαδόπουλος 

Τεχνικές αξιολόγησης (1) 

 Παραδοσιακές μέθοδοι  

 

 Γραπτές και προφορικές εξετάσεις 

 

 Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης και απομνημόνευσης με 
αποσπασματικό συνήθως χαρακτήρα 

 

 

 

    



Αξιολόγηση μαθητών - Περικλής Παπαδόπουλος 

Τεχνικές αξιολόγησης (2) 

 Εναλλακτικές μέθοδοι  
   Έμφαση στην ικανότητα διαχείρισης της γνώσης και 

στην πολλαπλή εφαρμογή και αξιοποίηση – 
εφαρμογή της 

 
 Ημι– δομημένος δυναμικός διάλογος 

 
 Παραγωγή δημιουργικών – συνθετικών εργασιών 

 
 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου, πολλαπλών επιλογών 
 
 Αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση από συμμαθητές 

(σε ώριμο κλίμα) 
 

 



Αξιολόγηση μαθητών - Περικλής Παπαδόπουλος 

Βαθμολογική κλίμακα 

Χαρακτηρισμοί 

 

Λεκτικοί                         Αριθμητικοί 

 

             Κακώς                              0 – 05 

            Ανεπαρκώς                      05,1 – 09,4 

            Σχεδόν καλώς                  09,5 – 13 

            Καλώς                             13,1 - 16   

            Λίαν καλώς                      16.1 – 18 

            Άριστα                            18,1 - 20 

              

 



Αξιολόγηση μαθητών - Περικλής Παπαδόπουλος 

Προσδοκώμενος στόχος 
αξιολογητή (1) 

 Αντικειμενική αξιολόγηση που προάγει την εκπ/κή 
διαδικασία και αντικατοπτρίζει το γίγνεσθαι της συνεχώς 
διαμορφούμενης  - εξελισσόμενης προσωπικότητας του 
μαθητή 

 

 Ίσες ευκαιρίες αξιολόγησης σε όλους τους μαθητές μας  

 

 Πλήρη αποδοχή της διαφορετικότητάς τους στο 
΄΄ίσο΄΄ σχολείο για παιδιά ΄΄άνισα΄΄ και μοναδικά! 



Αξιολόγηση μαθητών - Περικλής Παπαδόπουλος 

Προσδοκώμενος στόχος 
αξιολογητή (2) 

 Πίστη στο γεγονός ότι αξιολογούμε – 
διαμορφώνουμε μια γενιά καλύτερη 
που δεν επαναλαμβάνει ότι κάποια 
προηγούμενη αλλά οραματίζεται και 
δημιουργεί συνθήκες για να βιώσει 
καλύτερο μέλλον από αυτό που της 
παραδόθηκε. 

 

Jean Piaget (1896 – 1980)  

«Μαθαίνω σημαίνει ανακαλύπτω» 

 


