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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η αξιολόγηση του μαθητή όπως 

πραγματοποιείται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η 

αξιολόγηση του μαθητή σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

Μετά παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος project, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο 

των «Βιωματικών Δράσεων - Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών – Projects» στο 

Γυμνάσιο, των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο και ΕΠΑΛ, αλλά και σε όλα τα 

μαθήματα του Γυμνασίου σε ποσοστό που φθάνει μέχρι το 10% του ετήσιου συνολικού 

χρόνου, σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. όλων των μαθημάτων της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Έπειτα παρουσιάζεται η αξιολόγηση του μαθητή στις 

ερευνητικές εργασίες – project και η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και 

τις προτάσεις. 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η αξιολόγηση του μαθητή ως θεσμικά καθιερωμένη διαδικασία συνιστά μια 

από τις σημαντικότερες παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχει ως σκοπό 

τη διακρίβωση του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων και την εκτίμηση της 

συνολικής ικανότητας του μαθητή, δηλαδή την πρόοδο στην απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων και την παρακολούθηση της εν γένει συμπεριφοράς του μαθητή. Μέσω 

αυτής γίνεται η επιλογή και μετάβαση των μαθητών στις ανώτερες εκπαιδευτικές 

βαθμίδες. Παράλληλα αποτελεί μέσο ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων και 

ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης του διδακτικού έργου. 

Η αξιολόγηση του μαθητή που πραγματοποιείται στο Δημόσιο σχολείο είναι 

παραδοσιακή, αν και προτείνονται εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στο 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).  Η παραδοσιακή 

αξιολόγηση εξετάζει τη γνωστική ετοιμότητα του μαθητή μετά από γραπτή ή 

προφορική δοκιμασία. Τα αποτελέσματα της είναι ενδεικτικά της γνώσης των 

μαθητών τη στιγμή που έγινε η εξέταση. Δεν δίνονται στοιχεία για την πρόοδο του 

μαθητή σε θέματα όπως συνεργασία με τους άλλους, αυτενέργεια ή ανάπτυξη 

στρατηγικών στη μάθηση. Πιο συγκεκριμένα η αξιολόγηση του μαθητή στο 

Γυμνάσιο η διδασκαλία γίνεται σε τρία διδακτικά τρίμηνα (Π.Δ 465/81, άρθρο 4, παρ. 

1-8 , Π. Δ 54/84, Π.Δ. 420/78 άρθρο 3, παρ. 4.). Η βαθμολογική κλίμακα 

αξιολόγησης της γραπτής και προφορικής εξέτασης των μαθητών του Γυμνασίου 
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είναι 1-20 (Π.Δ. 465/81, άρθρο 2). Η αξιολόγηση του μαθητή προκύπτει από: α) την 

καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του στη διδακτική – 

μαθησιακή διαδικασία, β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ), γ) τις ωριαίες 

γραπτές δοκιμασίες (1 κάθε τρίμηνο), δ) τις εργασίες που πραγματοποιούν οι μαθητές 

στο σχολείο ή το σπίτι στο πλαίσιο της καθημερινής διδακτικής εργασίας, ε) τις 

συνθετικές δημιουργικές εργασίες και ζ) τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του 

Ιουνίου (Π.Δ. 409/94, άρθρο 2). Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή κατά 

μάθημα προκύπτει από τον μέσο όρο των τριών τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού 

των γραπτών εξετάσεων (Π. Δ. 409/94, άρθρο 4).  

Στο Λύκειο και ΕΠΑΛ το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο τετράμηνα. Η 

βαθμολογική κλίμακα, με την οποία αποδίδονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε 

όλα τα μαθήματα είναι 0-20. Στο Λύκειο ο μαθητής αξιολογείται από: α) τη 

συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητα 

του μέσα στο σχολείο, β) τα αποτελέσματα της επίδοσης του στις ενδιάμεσες γραπτές 

δοκιμασίες κατά τα δύο τετράμηνα και τις τελικές εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού 

έτους, γ) τις συνθετικές – δημιουργικές εργασίες και δ) από τον ατομικό του φάκελο, 

όπου αυτός τηρείται (Π.Δ. 86/01, Π.Δ. 26/02, Π.Δ. 80/03). 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η αξιολόγηση του μαθητή, όπως 

προτείνεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος project  η οποία υλοποιείται εντός του 

Ωρολογίου Προγράμματος στο πλαίσιο των «Βιωματικών Δράσεων - Συνθετικών 

Δημιουργικών Εργασιών – Projects» στο Γυμνάσιο, των Ερευνητικών Εργασιών στο 

Λύκειο και ΕΠΑΛ, αλλά και σε όλα τα μαθήματα του Γυμνασίου σε ποσοστό που 

φθάνει μέχρι το 10% του ετήσιου συνολικού χρόνου, σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και 

τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) όλων των μαθημάτων της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Έπειτα παρουσιάζεται η αξιολόγηση του μαθητή στις 

ερευνητικές εργασίες – project – βιωματικές δράσεις και η εργασία ολοκληρώνεται 

με τα συμπεράσματα. 

 

Α. Η αξιολόγηση του μαθητή σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

 

 Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. ορίζεται ως βασικός σκοπός της αξιολόγησης «η 

ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών 

ελλείψεων, με σκοπό τη βελτίωση της προσφερόμενης σχολικής εκπαίδευσης και 

τελικά την πρόοδο του μαθητή» (ΦΕΚ 303 τ. Β 13-3-2003: 3743). Ταυτόχρονα οι 

μορφές αξιολόγησης καθορίζονται ως: 

i. Αρχική ή Διαγνωστική ή Προκαταρκτική ή Προγνωστική Αξιολόγηση. 

Εφαρμόζεται κυρίως στην αρχή της μαθησιακής διαδικασίας ή πριν την 

έναρξη μιας διδακτικής ενότητας. Αποσκοπεί στον προσδιορισμό του 

επιπέδου των γνώσεων που έχουν οι μαθητές σχετικά με ένα θέμα που 

πρόκειται να διδαχθούν και τον εντοπισμό των πιθανών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν. Στόχος της είναι αφενός να αποτυπώνεται το προϋπάρχον 

γνωστικό επίπεδο και αφετέρου να προσδιορίζονται τα αίτια που επιδρούν 

ανασταλτικά στη μάθηση. Απώτερος στόχος είναι ο εκπαιδευτικός να 

προσπαθεί να προσαρμόσει τις μαθησιακές διαδικασίες στο επίπεδο, τις 

δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή, με σκοπό να οδηγήσει όλους 

τους μαθητές στην επίτευξη των επιδιωκόμενων διδακτικών και 

παιδαγωγικών στόχων. 

ii. Διαμορφωτική ή Σταδιακή Αξιολόγηση. Χρησιμοποιείται για να ελέγξει τα 

αποτελέσματα της μάθησης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ή κατά τη 
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διάρκεια της εφαρμογής ενός συγκεκριμένου προγράμματος. Έχει κυρίως 

πληροφοριακό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον έλεγχο της πορείας ενός 

μαθητή προς την κατάκτηση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων. 

Βασικός της σκοπός είναι να εξαχθούν οι πληροφορίες που απαιτούνται για 

την πιθανή τροποποίηση του σχεδιασμού ή της διδακτικής μεθόδου, 

προκειμένου οι μαθητές να επιτύχουν τους επιδιωκόμενους στόχους. Η 

Διαμορφωτική Αξιολόγηση, δηλαδή, έχει ως στόχο να βελτιώσει τη μάθηση 

παρά να μετρήσει το τελικό αποτέλεσμα, που είναι η επίδοση του μαθητή. 

Προσφέρει σαφή και έγκαιρη ανατροφοδότηση, καθιστά τον μαθητή ενεργό 

συμμετέχοντα και παρέχει δεδομένα που μπορούν να αναμορφώσουν τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. 

iii. Τελική ή Συνολική ή Αθροιστική ή Επιλεκτική Αξιολόγηση. Εφαρμόζεται στο 

τέλος μιας συγκεκριμένης περιόδου (π.χ. στο τέλος μιας ενότητας, στο τέλος 

του τριμήνου ή στο τέλος του σχολικού έτους). Καλύπτει το σύνολο της ύλης 

που διδάχθηκε και διερευνά και ελέγχει την επίδοση των μαθητών με στόχο 

την προαγωγή τους ή την επιλογή και κατάταξη τους. Πρόκειται για 

ανακεφαλαιωτική αλλά και ανατροφοδοτική διαδικασία, προκειμένου να 

εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών  και παιδαγωγικών στόχων, σε 

σχέση με τους προκαθορισμένους ως τελικούς στόχους.  Η έμφαση, δηλαδή, 

δίδεται στη συνολική πρόοδο του μαθητή σε σχέση με τους στόχους του 

Προγράμματος Σπουδών. Τα δεδομένα από αυτήν την αξιολόγηση 

χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό ως τεκμήρια από τη διαδικασία της 

μάθησης προκειμένου να εκφράσει μια αξιολογική κρίση για τα επιτεύγματα 

του μαθητή. Η τελική αξιολόγηση αποδίδεται με έναν βαθμό ο οποίος 

χρησιμοποιείται στην ενημέρωση των γονέων του μαθητή. 

Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. οι τεχνικές της αξιολόγησης συνδέονται με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους στόχους  και το περιεχόμενο του γνωστικού 

αντικειμένου. Στοχεύουν στη διερεύνηση του γνωστικού αποτελέσματος. 

Ταυτόχρονα δίνουν έμφαση στην ικανότητα απόκτησης και διαχείρισης της γνώσης 

και στην πολλαπλή εφαρμογή και χρησιμοποίηση της. Ενίοτε αναδεικνύουν τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες και τη μαθησιακή «ταυτότητα» κάθε μαθητή. Στις τεχνικές 

αξιολόγησης περιλαμβάνονται: 

 Οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με ερωτήσεις ανοιχτού ή κλειστού τύπου 

 Ο ημιδομημένος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

 Οι συνθετικές  δημιουργικές-διερευνητικές εργασίες (σχέδια εργασίας / 

projects) 

 H συστηματική παρατήρηση 

 Ο ατομικός φάκελος μαθητή (φάκελος εργασιών / δελτίο του μαθητή / 

Portfolio) 

 Η αυτο-αξιολόγηση 

 Η ετερο-αξιολόγηση (αξιολόγηση του μαθητή από τους συμμαθητές του) 

 Ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών (π.χ. τεστ και προφορική εξέταση). 

 

Β.   Η μέθοδος « project» 

 

Το project ως διδακτική μέθοδος υλοποιείται στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα εκτός και εκτός Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος στην  

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εκτός Ωρολογίου Προγράμματος πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και 
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Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. Εντός του Ωρολογίου Προγράμματος υλοποιείται 

στο πλαίσιο των «Βιωματικών Δράσεων - Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών – 

Projects» στο Γυμνάσιο
i
 και των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο

ii
 και ΕΠΑΛ. 

Σύμφωνα με Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. όλων των μαθημάτων της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, ένα μέρος του διδακτικού χρόνου κάθε μαθήματος, που φθάνει μέχρι το 

10% του ετήσιου συνολικού χρόνου, πρέπει να διατίθεται για διαθεματικά σχέδια 

εργασίας.  

Τα σχέδια εργασίας ή projects μπορούν να λειτουργήσουν ως πλαίσιο 

ανάπτυξης και ως μηχανισμός διοχέτευσης πρακτικών, στάσεων και κλίματος σε όλα 

τα μαθήματα. Σκοπό έχουν να συνδέσουν τη σχολική γνώση με τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών, τις προσωπικές εμπειρίες τους και την πραγματικότητα της καθημερινής 

ζωής, και να εντάξουν στη μαθητική ομάδα όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από τις 

επιδόσεις τους, τις πιθανές ιδιαιτερότητες ή αναπηρίες τους, το φύλο, την κοινωνική 

και πολιτισμική τους προέλευση. Μέσω των projects ενθαρρύνεται η ανάληψη 

πρωτοβουλιών και η δημιουργικότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς 

τους δίνεται η ευκαιρία να μελετήσουν σημαντικά θέματα, όπως π.χ. «τα δικαιώματα 

του παιδιού», τα οποία δεν είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται ως ανεξάρτητα 

μαθήματα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται στάσεις και 

δεξιότητες που απαιτεί η αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση και η δια βίου εκπαίδευση στην 

κοινωνία της πληροφορίας, της γνώσης και της τεχνολογίας. Οι μαθητές αναζητούν 

δεδομένα, τα ταξινομούν και τα αξιολογούν, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται η 

κριτική τους σκέψη και να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» σε μια εποχή που ο 

καταιγισμός γνώσεων και πληροφοριών συχνά δημιουργεί σύγχυση. 

H μέθοδος project έχει «ανοιχτή» θεματική και θέτει τους παρακάτω στόχους: 

 Να αποτελέσει πλαίσιο μάθησης και ανάπτυξης για τους μαθητές εμπλέκοντας 
με φυσικό και αυθεντικό τρόπο τη σκέψη, τη γνώση, τα συναισθήματα και τη 

δράση. 

 Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ολιστική και ενεργητική μέθοδο 
απόκτησης της γνώσης μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση. 

 Να προωθηθεί η ένταξη των μαθητών σε ομάδες και να αναπτυχθεί η 

συνεργασία και η αλληλεγγύη ανάμεσα τους. 

 Να αναπτυχθούν οι κλίσεις, τα ιδιαίτερα ταλέντα και ενδιαφέροντα, οι 
πνευματικές και σωματικές ικανότητες καθώς και η κριτική και δημιουργική 

σκέψη των μαθητών.  

 Να διασυνδεθεί το σχολείο με την ευρύτερη κοινωνία.  
Τα στάδια υλοποίησης ενός project είναι: 

 Η ευαισθητοποίηση – προβληματισμός, διαδικασία κατά την οποία γίνεται: 

a. εντοπισμός της ομάδα στόχου 

b.  ανάλυση αναγκών (των μαθητών, του εκπαιδευτικού, της ομάδας)  

c.  εντοπισμός του προβλήματος,  

d. αξιοποίηση  γνώσεων που προϋπάρχουν, 

e. καθορισμός του σκοπού  (Τι θέλουμε να κάνουμε; Γιατί;) 

 Ο Σχεδιασμός - Προγραμματισμός των δραστηριοτήτων που θα 

πραγματοποιηθούν αφορά: 

a. την διατύπωση του θέματος 

b. την ανάλυση περιεχομένου  

c. τον καθορισμό στόχων (γνωστικών, συναισθηματικών και 

ψυχοκινητικών)
iii

   

d. τον καθορισμό δραστηριοτήτων και διδακτικών ενεργειών (Τι 

δραστηριότητες θα χρησιμοποιηθούν;)  
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e. την επιλογή μέσων και μεθόδων (Πως θα το κάνουμε; Πως θα γίνει ο 

χωρισμός των ομάδων; Ποιος είναι ο προγραμματισμός του χρόνου;) 

f. την  συγκρότηση των ομάδων εργασίας 

 Η Υλοποίηση - Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει: 

a. την συλλογή πληροφοριών και υλικού - την εργασία πεδίου   

b. την  επεξεργασία των γνώσεων, των βιωμάτων και των εμπειριών 

c. τη δημιουργία υλικού 

d. την αλληλοενημέρωση των ομάδων – την παρουσίαση στην ολομέλεια  

e. την σύνθεση της τελικής εργασίας  

f. την τελική παρουσίαση – την ανάληψη δράσης για την διάχυση των 

αποτελεσμάτων  

 Η αξιολόγηση είναι: 

a. Διαμορφωτική (κατά τη διάρκεια της υλοποίησης με στόχο τον 

επανασχεδιασμό και την βελτίωση των μεθόδων ούτως ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι) 

b. Τελική (στο τέλος της υλοποίησης για να  ελεγχθεί ο βαθμός επίτευξης 

των στόχων, να αναδειχθούν τα θετικά αλλά και οι δυσκολίες που 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης με στόχο να 

αξιοποιηθούν στο μέλλον) 

Το κυρίως θέμα αποτελείται συνήθως από επιμέρους πτυχές, οι οποίες 

γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης των ομάδων. Δηλαδή, αφού επιλεγεί και 

διατυπωθεί το θέμα, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες με βασικά κριτήρια τις 

επιθυμίες τους και τα ενδιαφέροντά τους. Είναι σημαντικό, για την επίτευξη της 

επικοινωνίας, της συνεργασίας και της συμμετοχικής μάθησης, οι μαθητές να 

αισθάνονται αφενός ασφαλείς και ενεργά μέλη της ομάδας τους, αφετέρου να 

ενδιαφέρονται για τη θεματική ενότητα με την οποία ασχολούνται και τις αντίστοιχες 

δραστηριότητες. Παράμετροι για τη συμμετοχή στην ομάδα μπορεί να είναι επίσης οι 

δεξιότητες, η εξοικείωση με τη χρήση διαφόρων ερευνητικών εργαλείων και η 

«ανομοιογένεια» στις ομάδες. Αποφεύγεται, παραδείγματος χάρη, όλοι οι καλοί 

μαθητές να είναι μέλη μίας ομάδας ή μία ομάδα να αποτελείται αποκλειστικά από 

αλλοδαπούς μαθητές. Από παιδαγωγική άποψη είναι σημαντικό να εκπροσωπούνται 

στις ομάδες εργασίας μαθητές με διαφορετικές ικανότητες, ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα της αμοιβαίας υποστήριξης καθώς και τα δύο φύλα για την ύπαρξη 

ισορροπίας εντός της ομάδας. Οι ομάδες συνήθως είναι τέσσερις  ή πέντε και 

αποτελούνται από τέσσερις  έως επτά μαθητές.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι συντονιστικός. Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν στις 

ομάδες τις ειδικές γνώσεις που έχουν, εμψυχώνουν, συμβουλεύουν τους μαθητές και 

λύνουν διαφωνίες που πιθανόν να υπάρξουν όπως και τα πρακτικά προβλήματα. 

Ταυτόχρονα κατευθύνουν τους μαθητές, βοηθούν στην οργάνωση του υλικού και 

στην προετοιμασία της παρουσίασης. Ενδεικτικές δραστηριότητες των μαθητών 

είναι; 

 Έρευνα πηγών – βιβλιογραφική έρευνα 

 Έρευνα πεδίου - Επισκέψεις 

 Δημιουργικές δραστηριότητες όπως: 

 φωτογράφηση,  

 δημιουργία ποιημάτων,  

 εικαστική ή μουσικο-κινητική έκφραση,  

 δημιουργία video ή powerpoint 

 κατασκευές  

 δραματοποίηση – παιγνίδι ρόλων κ.λπ. 
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 Σύνθεση της εργασίας – Παρουσίαση 

 Αξιολόγηση 

 

Κατά τη διαδικασία υλοποίησης οι μαθητές συμμετέχουν στις ομάδες 

εργασίας αλλά και στην ολομέλεια της ερευνητικής ομάδας, στην οποία 

παρουσιάζουν τα στάδια της εργασίας τους και συζητούν τα προβλήματα που 

προκύπτουν. Έτσι όλοι οι μαθητές γνωρίζουν την πορεία του προγράμματος και 

συνεργάζονται προσφέροντας προσωπικές εμπειρίες, γνώσεις και πληροφορίες στα 

μέλη των άλλων ομάδων. Μεθοδολογικά εργαλεία  κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

project μπορεί να είναι: 

 οι συζητήσεις 

 οι παρουσιάσεις  

 οι διαλογικές συζητήσεις 

 η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων  

 οι βιωματικές ασκήσεις 

 τα παιγνίδια ρόλου- δράσης 

 ο καταιγισμός ιδεών (brain storming) 

 η χιονοστιβάδα 

 η μελέτη περίπτωσης 

 η επίλυση προβλημάτων 

 η προσομοίωση 

 οι εννοιολογικοί χάρτες 

 η δημιουργία posters, κ.λπ. 

Ενώ ερευνητικά εργαλεία μπορεί να είναι:  

 η συνέντευξη, 

 τα ερωτηματολόγια,  

 η επιτόπια παρατήρηση και η καταγραφή παρατηρήσεων,  

 το ημερολόγιο συναντήσεων,  

 η βιβλιογραφική έρευνα η έρευνα στο διαδίκτυο, κ.λπ. 

Στη διαδικασία της υλοποίησης του project oι ομάδες διαπραγματεύονται 

τον τρόπο προσέγγισης του προβλήματος, την διατύπωση προτάσεων για την 

αποτύπωση του θέματος ή τη λύση του προβλήματος, καθώς και μορφές για την 

παρουσίαση των λύσεων αυτών στην τάξη. Η παρουσίαση μπορεί να αποτελείται 

από τη συμπαραγωγή ενός πολυτροπικού κειμένου και παρουσίαση του σε μορφή 

ιστοσελίδας ή ενός ιστολογίου, από παρουσιάσεις powerpoint / video,  posters, 

δραματοποιημένες αναπαραστάσεις, κ.λπ. Η αξιοποίηση του ημερολογίου 

δραστηριοτήτων από τις ομάδες εργασίας, στο οποίο οι μαθητές καταγράφουν τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ομάδα, τις διαδικασίες αναζήτησης, συλλογής, 

ανάλυσης και σύνθεσης στοιχείων για την επεξεργασία του θέματος – ζητήματος 

κρίνεται χρήσιμη. Το ημερολόγιο δραστηριοτήτων λειτουργεί ως εργαλείο 

αναστοχασμού πάνω στη διαδικασία μάθησης μετά το πέρας του project και 

αποτελεί βάση για την αξιολόγηση του. Το poster ή χαρτόνι εργασίας, στο οποίο 

όλα τα μέλη της ομάδας αποτυπώνουν τις απόψεις τους με δημιουργικό τρόπο (με 

τη χρήση ζωγραφικής, κολάζ, συγγραφής κειμένου κ.τ.λ.) αποτελεί χρήσιμο 

εργαλείο γιατί βοηθά στην απομάκρυνση του μαθητή από την ατομικότητα (από το 

«εγώ») και συντελεί στην ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας (στο «εμείς»). Στον 

παρακάτω Πίνακα 1. αποτυπώνεται σχηματικά ο τρόπος διάταξης των ομάδων και ο 

τρόπος εργασίας τους στις διάφορες φάσεις υλοποίησης ενός σχεδίου εργασίας – 

project. 
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Πίνακας 1: Σχηματική απόδοση του  τρόπου διάταξης των ομάδων και του τρόπου εργασίας τους 

στις διάφορες φάσεις υλοποίησης ενός σχεδίου εργασίας - project (Σιγανού, Α. 2004:19).  

 

 

Γ. Αξιολόγηση του μαθητή στις ερευνητικές εργασίες – βιωματικές δράσεις - 

project  

 Αν και η μέθοδος project θεωρητικά εφαρμόζεται  στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση η αξιολόγηση του μαθητή στο project πραγματοποιούταν  

μέχρι το σχολικό έτος 2012-2013 μόνο στο Λύκειο και το ΕΠΑΛ με βάση την 

βαθμολογική κλίμακα (0-20) όπως περιγράφεται  στο Προεδρικό Διάταγμα 61/2012 

(ΦΕΚ 112/2012, 47143/Γ2/27-04-2012). Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, στο 

τέλος κάθε τετραμήνου οι μαθητές παρουσιάζουν τις ερευνητικές εργασίες σε ειδική 

εκδήλωση που οργανώνεται από τη σχολική κοινότητα. Μετά την παρουσίαση οι 

μαθητικές ομάδες κάθε ερευνητικού θέματος υποβάλλουν προς αξιολόγηση τον 

ομαδικό φάκελο της ερευνητικής τους εργασίας που περιλαμβάνει:  
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 την ερευνητική έκθεση για το θέμα που μελέτησαν, τις ερευνητικές 

διαδικασίες που ακολούθησαν και τα συμπεράσματα της έρευνας, 

 ένα σχετικό με το θέμα και τα συμπεράσματα τους τέχνημα (αφίσα, 

ιστοσελίδα, video, poster, φυλλάδιο, κατασκευή, κ.λπ.), 

 ό,τι άλλο συμπληρωματικό υλικό σχετικό με την όλη εργασία τους κρίνουν τα 

μέλη της ερευνητικής ομάδας. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης του ερευνητικού έργου κάθε ομάδας αφορούν: 

 στην ερευνητική διαδικασία που ακολούθησε η ομάδα, 

 στο περιεχόμενο της ερευνητικής εργασίας, 

 στη γλώσσα και τη δομή της ερευνητικής έκθεσης, 

 στο τρόπο της δημόσιας παρουσίασης της ομαδικής εργασίας. 

Τα κριτήρια της «ερευνητικής διαδικασίας» και του «περιεχομένου» αξιολογούνται 

με συντελεστή βαρύτητας 30% ο καθένας, ενώ τα δύο επόμενα («Γλώσσα/Δομή» και 

«παρουσίαση») με συντελεστή 20% ο καθένας. Η αξιολόγηση του ομαδικού έργου 

γίνεται με βάση τον ομαδικό φάκελο της ερευνητικής εργασίας. Με σημείο εκκίνησης 

το βαθμό της ομαδικής εργασίας γίνεται και η βαθμολόγηση των μελών της ομάδας, 

με βάση α) το προσωπικό ημερολόγιο, β) τον ατομικό φάκελο των μελών και γ) την 

προσωπική άποψη των υπευθύνων εκπαιδευτικών για κάθε μέλος
iv
.   

 Στο Γυμνάσιο οι βιωματικές δράσεις εισήχθησαν το σχολικό έτος 2013-2014.  

Η αξιολόγηση γίνεται ανά τρίμηνο. Κάθε μαθητής βαθμολογείται με βάση τη 

συμμετοχή και τη συμβολή του στην παραγόμενη από την ομάδα του συλλογική 

εργασία. Η βαθμολογία κάθε μαθητή προκύπτει α) από την αξιολόγηση της ατομικής 

του συμβολής στο ομαδικό έργο σύμφωνα με τον ατομικό φάκελο του μαθητή και την 

παρατήρηση του καθηγητή, και β) από την αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας που 

υποβάλλει κάθε ομάδα. Το άθροισμα των δύο βαθμών (ατομικός και ομαδικός) 

διαιρούμενο δια δυο αποτελεί τον βαθμό τριμήνου του μαθητή.  

Τα κριτήρια Ατομικής Αξιολόγησης είναι: 

a. τα κριτήρια κατάκτησης γνώσεων και ανάπτυξης στάσεων, ικανοτήτων 

και αξιών. Πιο συγκεκριμένα: 

 ο βαθμός κατανόησης κεντρικών εννοιών και γενικεύσεων 

 η ικανότητα διατύπωσης με συγκροτημένο λόγο ή /και με εναλλακτικούς 

τρόπους αναπαράστασης και κοινοποίησης της νέας γνώσης 

 η ικανότητα διατύπωσης τεκμηριωμένων κρίσεων και συμπερασμάτων 

 η δυνατότητα παράθεσης παραδειγμάτων και αναλογιών 

 η ικανότητα χρήσης της νέας γνώσης για την επίλυση προβλημάτων και λήψη 

αποφάσεων 

 η αξιοποίηση των ποικίλων ικανοτήτων στην εκτέλεση έργου ή /και επίλυση 

προβλήματος 

 η συνειδητοποίηση και η ικανότητα διατύπωσης και αιτιολόγησης αξιών και 

στάσεων 

b. τα κριτήρια συμβολής στο κλίμα συλλογικότητας και στo προϊόν της 

συλλογικής εργασίας. Αναλυτικότερα: 

 η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή στις συζητήσεις μέσα στη τάξη 

 το ενδιαφέρον και η ενεργός και δημιουργική συμμετοχή στο ομαδικό έργο 

 η προσφορά βοήθειας και θετικής ενθάρρυνσης στα μέλη της ομάδας 

 η συμβολή στην επίλυση συγκρούσεων και δυσλειτουργιών και στη 

δημιουργία θετικού κλίματος εντός της ομάδας 

 η συνέπεια και η έγκαιρη ολοκλήρωση των ευθυνών που αναλαμβάνει 

 ο βαθμός κατοχής και ενεργοποίησης ποικίλων ικανοτήτων και  κατάλληλης 

αξιοποίησης μεθόδων, τεχνικών και διαδικασιών που απαιτεί το έργο. 
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Η Αξιολόγηση του Συλλογικού Έργου της Ομάδας γίνεται με βάση την 

ομαδική εργασία που καταθέτει σε έναν απλό φάκελο κάθε ομάδα, ο οποίος 

περιλαμβάνει το συνολικό υλικό ταξινομημένο σε επτά ενότητες, που αντιστοιχούν 

στις επτά διακριτές φάσεις που περιγράφουν την διαδικασία υλοποίησης των 

βιωματικών εργασιών. Το υλικό θα περιέχει: 

 τις πληροφορίες που συνέλεξε κάθε ομάδα 

 τα εργαλεία που χρησιμοποίησε 

 τα φύλλα δραστηριοτήτων 

 τις επεξεργασίες των δεδομένων και τα συμπεράσματα τους 

 τις παρεμβάσεις που πραγματοποίησαν και υλοποίησαν 

 το συνοδευτικό έντυπο και οπτικο-ακουστικό υλικό 

 τα κείμενα που αφορούν τις επιμέρους δραστηριότητες των επτά 

ενοτήτων (περιγραφή διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, σχόλια, 

ερμηνείες και συμπεράσματα) 

Οι επτά ενότητες είναι: 

1. Προβληματιζόμαστε και Προγραμματιζόμαστε ως Τμήμα 

2. Είμαστε Ομάδα με Ρόλους, Δράσεις, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

3. Συλλέξαμε, Ταξινομήσαμε, Μελετήσαμε, και Παρουσιάζουμε τα 

Δεδομένα μας 

4. Αξιοποιήσαμε Συνδυαστικά τα Δεδομένα και Απαντήσαμε στα 

Ερωτήματα 

5. Κριτική Αξιολόγηση Ατομικών, Ομαδικών Θεσμικών Επιλογών και 

Πρακτικών 

6. Από τη Θεωρία στην Πράξη 

7. Λειτουργικότητα και Αποτελεσματικότητα της Ομάδας. 

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συγκροτήσουν μια σαφώς οργανωμένη 

εργασία με αρχή, μέση και τέλος,  η οποία θα πρέπει να είναι οργανωμένη με βάση 

τις παραπάνω επτά κατηγορίες ή όσες κρίνει ο επόπτης καθηγητής. Οι εργασίες των 

μαθητών, μετά την ολοκλήρωση τους, παρουσιάζονται στην τοπική κοινότητα ή 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

 

Δ. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

Ενώ θεωρητικά η διαμορφωτική αξιολόγηση εισήχθη στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση με την εφαρμογή των Δ.Ε.Π.Π.Σ.  και Α.Π.Σ. στην πραγματικότητα δεν 

υλοποιείται, αφού η αξιολόγηση του μαθητή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

παραμένει παραδοσιακή στο Γυμνάσιο και το Λύκειο και ΕΠΑΛ. Οι οδηγίες για την 

αξιολόγηση των βιωματικών δράσεων στο Γυμνάσιο αλλά και  η αξιολόγηση του 

μαθητή στις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο και ΕΠΑΛ, αν και εμπεριέχουν 

στοιχεία της Διαμορφωτικής αξιολόγησης, επί της ουσίας είναι Τελική, αφού η 

αξιολόγηση συνδέεται με την βαθμολογία του μαθητή στο τέλος κάθε τριμήνου ή 

τετραμήνου αντίστοιχα. Η έμφαση δίνεται περισσότερο στο τελικό αποτέλεσμα και 

λιγότερο στη διαδικασία. Δεν ενισχύεται η αξιολόγηση κάθε δραστηριότητας μετά 

την ολοκλήρωση της από τα ίδια τα μέλη της ομάδας (αυτό-αξιολόγηση)  αλλά και 

από τα μέλη της ολομέλειας (ετερο-αξιολόγηση) με βάση συγκεκριμένα κριτήρια με 

στόχο την ανατροφοδότηση και τη βελτίωση. Στην ερευνητική εργασία αξιολογείται 

η γνώση και η παρουσίαση της αλλά δεν αναδεικνύονται οι στρατηγικές και οι τρόποι 

κατάκτησης της γνώσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Αξιολογείται η 

διεξαγωγή της έρευνας αλλά δεν αναδεικνύεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

όπως και πως αισθάνθηκαν και τι σκέφτηκαν οι μαθητές κατά τη διαδικασία της 
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έρευνας και αν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες τους. Στις βιωματικές δράσεις, 

αντίστοιχα, ζητήματα διαμορφωτικής αξιολόγησης με στόχο την τροποποίηση του 

σχεδιασμού ή των μεθόδων δεν τίθενται. Η διαμορφωτική αξιολόγηση, ενώ 

θεωρητικά υφίσταται, στην πράξη δεν υλοποιείται.  

Η διαμορφωτική αξιολόγηση αποτελεί βασική αρχή και συστατικό στοιχείο 

του project. Η αξιολόγηση του project, δηλαδή,  είναι μια διαδικασία πολύπλοκη που 

πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

υλοποίησης του. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του, στόχο έχει την ευελιξία και 

την αναπροσαρμογή των στόχων που τέθηκαν στην αρχή αλλά και της μεθοδολογίας. 

που ακολουθείται. Αποτελεί ένα ξεχωριστό «project εντός του project» που απαιτεί 

σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Οι τρόποι αξιολόγησης  

που θα εφαρμοστούν συνδέονται με το εκάστοτε project, τους στόχους που είχαν 

τεθεί στην αρχή και το πλαίσιο στο οποίο υλοποιείται. Ενδεικτικοί τρόποι 

αξιολόγησης μπορεί να είναι: 

 τα ερωτηματολόγια  

 οι ρουμπρίκες  

 οι διαλογικές συζητήσεις με τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτικό  

 το ημερολόγιο  

 οι συνεντεύξεις 

 τα focus groups 

 οι αναστοχαστικές ομάδες (reflection groups) 

  οι οπτικές μέθοδοι ομαδικής αξιολόγησης (γραφήματα)  

 ο ατομικός φάκελος (portofolio) 

 η αυτό-αξιολόγηση  

 η ετερο-αξιολόγηση 

Παράμετροι οι οποίοι πιθανόν να αξιολογηθούν με διαβαθμισμένα κριτήρια είναι: 

 η συμμετοχή (π.χ. Όλα τα μέλη της ομάδας εργάζονται;), 

 η συμπεριφορά (π.χ. Υπάρχει συνεργασία; Υπάρχουν συγκρούσεις; 

Πώς επιλύονται;), 

 η επικοινωνία (π.χ. Υπάρχει σεβασμός στην άποψη κάποιου από τους 

άλλους όταν εκφέρει την άποψη του;),  

 το ενδιαφέρον για το project (π.χ. Ενδιαφέρει το θέμα όλους τους 

μαθητές;),  

 η εκπλήρωση των στόχων (γνωστικών, συναισθηματικών, 

ψυχοκοινωνικών), που είχαν τεθεί στην αρχή 

 η αποτελεσματικότητα κατά την ερευνητική διαδικασία  

 η αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου 

  η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 

 η διαδικασία υλοποίησης του project. 

Εν κατακλείδι κατά τη διαδικασία υλοποίησης των projects στο Γυμνάσιο, 

Λύκειο και ΕΠΑΛ καταστρατηγείται η βασική αρχή των project, της ύπαρξης 

διαμορφωτικής αξιολόγησης. Στο Γυμνάσιο, επίσης, η αρχή της ελεύθερης επιλογής 

του θέματος, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών στις Βιωματικές Δράσεις 

περιορίζεται αφού στην Α΄ τάξη υλοποιούνται projects μόνο στο πλαίσιο του 

διδακτικού αντικειμένου «Σχολική και Κοινωνική Ζωή», στην Β΄ τάξη στο πλαίσιο 

των διδακτικών αντικειμένων «Φύση και Άσκηση» και «Πολιτισμός και 

Δραστηριότητες Τέχνης» (από το σχολικό έτος 2014-2015), ενώ στη Γ΄ τάξη στο 

πλαίσιο των διδακτικών αντικειμένων «Σχολικός Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός», «Τοπική Ιστορία» και «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη» (από το σχολικό έτος 2015-2016). Η μείωση δε του διαθέσιμου 
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χρόνου για την υλοποίηση των project από 2 ώρες στον αρχικό σχεδιασμό του 

Υπουργείου Παιδείας σε 1 ώρα τελικά, καθιστά την υλοποίηση τους προβληματική. 

 Η καθιέρωση της μονόωρης «ζώνης βιωματικών Δράσεων», στην οποία 

παύουν να λειτουργούν τα αλφαβητικά τμήματα και δημιουργούνται τμήματα 

Βιωματικών Δράσεων καθίσταται προβληματική. Με δεδομένο ότι  οι εκπαιδευτικοί 

που θα αναλάβουν την υλοποίηση των βιωματικών δράσεων, θα δύνανται να 

αναλάβουν μόνο ένα project, αφού οι βιωματικές δράσεις γίνονται ταυτόχρονα και το 

ωράριο τους είναι ζυγού αριθμού, δεν θα δύνανται να συμπληρώνουν το ωράριο τους, 

τουλάχιστον κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Η ανεπάρκεια του διαθέσιμου 

διδακτικού χρόνου, η επιλογή της υλοποίησης των projects από τους εκπαιδευτικούς 

για συμπλήρωση ωραρίου και όχι γιατί πραγματικά γνωρίζουν τη μέθοδο και 

επιθυμούν την πραγματοποίηση τους, ο περιορισμός της επιλογής των θεμάτων ανά 

τάξη στο Γυμνάσιο, ο αποκλεισμός κάποιων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών από την 

υλοποίηση projects σε κάποιες κατηγορίες (π.χ. η Τοπική Ιστορία, ανατίθεται μόνο σε 

φιλολόγους) αναδεικνύει τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος και οδηγεί μια εξαιρετική καινοτομία που αποβλέπει στην 

δημιουργικότητα των μαθητών και εκπαιδευτικών στον μαρασμό και τη συρρίκνωση 

και εν τέλει την ακύρωση της καινοτομίας. 

Προτείνεται ο επανασχεδιασμός των ερευνητικών εργασιών και των 

βιωματικών δράσεων στον οποίο: 

 θα ενταχτεί η διαμορφωτική αξιολόγηση ως παράμετρος της υλοποίησης τους 

με στόχο τη βελτίωση τους 

 θα καθιερωθεί η δίωρη υλοποίηση τους στο Γυμνάσιο, όπως αρχικά είχε 

σχεδιαστεί, 

 θα καθιερωθεί η ελεύθερη επιλογή θέματος από τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις ανάγκες τους 

 θα δοθεί το δικαίωμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν την 

υλοποίηση projects,  σύμφωνα με τις επιθυμίες τους 

 θα δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας,  

της καινοτομίας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές με στόχο την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης. 
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