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Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι  

να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και 

ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 

ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών,  

ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή,  

να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες  

και να ζήσουν δημιουργικά.  



Ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές: 

  α)  

• Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί 
πολίτες,  

• να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την 
εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη 
δημοκρατία,  

• να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, 
τη ζωή και τη φύση  

• και να διακατέχονται από πίστη προς την 
πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης 
χριστιανικής παράδοσης.  

 

Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης 
είναι απαραβίαστη.  

 



 β)  

• Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά 
το πνεύμα και το σώμα τους, τις κλίσεις, τα 
ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους.  

• Να αποκτούν, μέσα από τη σχολική τους αγωγή, 
κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση,  

• να αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την 
κοινωνική αξία και ισοτιμία της πνευματικής και 
της χειρωνακτικής εργασίας.  

• Να ενημερώνονται και να ασκούνται πάνω στη 
σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος 
χρήση και αξιοποίηση των αγαθών του 
σύγχρονου πολιτισμού,  

• καθώς και των αξιών της λαϊκής μας 
παράδοσης.  



 γ)  

• Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη 

και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και 

συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη συμμετοχή 

τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο 

του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της 

πατρίδας μας.  



 δ)  

• Να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της 

επιστήμης και της τεχνολογίας,  

• να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες  

• και να διαφυλάσσουν και προάγουν τον 

πολιτισμό.  

 

 ε)  

 Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και 

συνεργασίας με όλους τους λαούς της γης, 

προσβλέποντας σε έναν κόσμο καλύτερο, δίκαιο 

και ειρηνικό.  
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2. Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη των 
παραπάνω σκοπών είναι:  

• α) η προσωπικότητα και η κατάρτιση του 
προσωπικού όλων των κλάδων και των 
βαθμίδων της εκπαίδευσης,  

• β) τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά βιβλία 
και τα λοιπά διδακτικά μέσα, καθώς και η σωστή 
χρήση τους, 

•  γ) η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων 
προϋποθέσεων και μέσων για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των σχολείων και  

• δ) η δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού 
κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών 
διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην 
τάξη και με το σεβασμό προς την 
προσωπικότητα του κάθε μαθητή.  



Ο ρόλος του καθηγητή αλλάζει 

ΑΥΘΕΝΤΙΑ 



Ο ρόλος του καθηγητή αλλάζει 

Ο καθηγητής είναι  η γνώση 



Ο ρόλος του καθηγητή αλλάζει 

ΜΕΤΑΛΑΜΠΑΔΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 



Η θέση του καθηγητή αλλάζει 



Η σχέση καθηγητή – μαθητή αλλάζει 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΜΕΤΑΛΑΜΠΑΔΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Ή 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ  

• ΤΙΣ ΚΛΙΣΕΙΣ 

• ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ,  

• ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ,  

ΏΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 



Οι δίαυλοι της γνώσης αλλάζουν 



Ο αποδέκτης της γνώσης έχει 

πάντα δίκιο 

Μάθηση τοις μετρητοίς Μάθηση επί πιστώσει 



Η σχέση του μαθητή με τη γνώση 

αλλάζει 



από το βιβλίο στην εικόνα 



με τρόπους που συναρπάζουν 





Πόσο ίδια 

βλέπουμε 

τον 

κόσμο; 





Πόσο σίγουροι είμαστε; 



Ποια είναι η σωστή πλευρά; 



Ξέρουμε να «διαβάζουμε» τους μαθητές μας; 

Τι βλέπουμε σ’ αυτούς; 



Πόσο ξεφεύγουμε από αυτό που έχουμε στο νου μας; 



Πόσο παραδινόμαστε στην στη «δική» μας οπτική; 



Πόσο κατανοούμε αυτό που βλέπουμε; 



ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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Διάλεξη = 5%   

= 2,5 λεπτά ανά διδακτική ώρα 

Ανάγνωση = 10% = 5 λεπτά ανά διδακτική ώρα 

Οπτικοακουστικά = 20% = 10 λεπτά ανά διδακτική 

ώρα 

Επίδειξη-πείραμα = 30%  = 15 λεπτά  

ανά διδακτική ώρα 



Ομάδες συζήτησης= 50%  

25 λεπτά ανά διδακτική ώρα 

Πρακτική εφαρμογή = 75%  

37 λεπτά ανά διδακτική ώρα 

Βιωματική εφαρμογή = 90%  

45 λεπτά ανά διδακτική ώρα 





Α ξ ι ο λ ό γ η σ η 



Αξιολόγηση ≠ έλεγχος 



Αξιολόγηση ≠ έλεγχος 

Ο έλεγχος 

• επικεντρώνεται στη 

διαπίστωση και 

επαλήθευση του 

αξιολογούμενου 

αντικειμένου. 

• Αναζητά τη συμβατότητα ή 

την απόκλιση από αυτό που 

υπάρχει ή θα έπρεπε να 

υπάρχει 



Αξιολόγηση ≠ έλεγχος 

Η αξιολόγηση 

• Αποβλέπει στην κατανόηση 

σημασιών μιας 

πραγματικότητας που 

απαρτίζεται από σύνθετα 

στοιχεία  

Συγκρότηση και ανασυγκρότηση των γνώσεων 

μέσω γνωστικών δεξιοτήτων ερμηνείας και 

αναστοχασμού 



Το λάθος 

• Σφάλμα που πρέπει να διορθωθεί 

• Ένδειξη ότι ο μαθητής δεν έμαθε ή δεν 

διδάχθηκε κάτι 

 

 

 

 

• Οι γνώσεις που κινητοποίησε ο μαθητής για 

να πραγματώσει μια εργασία, δεν ήταν οι 

κατάλληλες. 



Αξιολόγηση ≠ έλεγχος 

Ένας έλεγχος δεν 

ενσωματώνει ποτέ 

μιαν αξιολόγηση 

Μια αξιολόγηση 

μπορεί να ελέγχει 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ 
«Εγώ ειμί πτωχός και πένης», σελ. 116 

… Yπάρχει ένα περίεργο κείμενο του 

ιδρυτού του Tάγματος των Δερβισάδων 

Pουμί, που περιγράφει ένα διαγωνισμό 

μεταξύ Kινέζων και Bυζαντινών ζωγράφων 

κατά την παραγγελία ενός σουλτάνου. Λέει 

λοιπόν η ιστορία, ότι οι Kινέζοι ζωγράφοι 

δούλευαν χωριστά, διαχωρισμένοι με ένα 

παραπέτασμα από τους Bυζαντινούς. H 

ομάδα των Kινέζων ζωγράφων κάθε λίγο και 

λιγάκι ζητούσε χρώματα και ξανά χρώματα. 

Oι Bυζαντινοί τίποτα.  

Όταν κάποτε τέλειωσαν, ο σουλτάνος παραμέρισε το 

παραπέτασμα και αντίκρυσε πράγματι τις θαυμάσιες ζωγραφιές 

των δύο ομάδων, στην απορία του όμως γιατί οι Bυζαντινοί δεν 

ζητούσαν χρώματα άκουσε με έκπληξη από αυτούς ότι το 

μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου του διαγωνισμού το αφιέρωσαν 

πρώτα να καθαρίσουν τον τοίχο από τις σκουριές και μετά να 

ζωγραφίσουν. 

 



Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου 

 (ΦΕΚ 226/22-12-1994) 

• Η αξιολόγηση δεν αναφέρεται μόνο στην 
επίδοση του μαθητή στα διάφορα μαθήματα, 
αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως 
είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το 
ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η 
συνεργασία του με άλλα άτομα και ο σεβασμός 
των κανόνων λειτουργίας του σχολείου 



Αξιολόγηση μαθητών Λυκείου 

 (ΦΕΚ 73/12-4-2001) 

• Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες 
μορφές και τεχνικές για να επιτύχει αφενός 
έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειμενική και αδιάβλητη 
αποτίμηση των γνώσεων, την κριτικής 
ικανότητας και των δεξιοτήτων των μαθητών και 
αφετέρου να συμβάλει στην αυτογνωσία και 
στην αντικειμενική πληροφόρησή τους για το 
επίπεδο μάθησης και τις ικανότητές τους.  



Τι βλέπω; 



Τα οκτώ είδη της νοημοσύνης 

Howard Gardner 

Είδος 

νοημοσύνης 

Δεξιότητες Παραδείγματα δραστηριοτήτων 

Λογικο-μαθηματική αριθμοί, υπολογισμοί, λογική, 
κριτική σκέψη 

Στατιστική, καταμετρήσεις, γεωμετρική 
ανάλυση, σύμβολα, κώδικες, 
δημοσκόπηση, παιχνίδια σε χαρτί, 
κατηγοριοποίηση, έρευνα στο δίκτυο 

Γλωσσική προφορικός και γραπτός λόγος, 
έφεση στις γλώσσες 

Ανάγνωση κειμένων, ιστορική έρευνα, 
ομιλίες-παρουσιάσεις, συγγραφή 
κειμένων, συζήτηση 

Μουσική μουσική, ρυθμός, φυσικοί ήχοι Παιχνίδια ρυθμών, Mορς 

Χωροταξική προσανατολισμός, αξιοποίηση του 
χώρου 

Θέατρο, παντομίμα, περιγραφές, 
αθλήματα 

Διαπροσωπική ανταλλαγή γνώσεων – εμπειριών, 
συνεργασία σε ομάδα 

Αλληλεπίδραση, ομαδική εργασία, 
επίλυση συγκρούσεων, επικοινωνία, 
θεατρικές εκφράσεις, ομαδικά 
αθλήματα 

Ενδοπροσωπική έκφραση συναισθημάτων, 
προσωπικές επιλογές 

Παρατήρηση, θεατρικό παιχνίδι, 
προσομοίωση, αυτοέρευνα 

Φυσικών εννοιών συσχετισμός με τη φύση, έφεση 
στα πειράματα 

Παρατήρηση (περιβάλλον, ζώα κλπ) 
εφαρμογές, αναζήτηση, πειράματα, 
δοκιμές 

Κιναισθητική χρήση του σώματος και των 
αισθήσεων 

Θεατρικό παιχνίδι, παντομίμα, αθλήματα 
επικοινωνία με εικόνες 



Δύο βασικές ερωτήσεις  

αξιολογικής αυτογνωσίας 

Π 

Ο 

Ι 

Ο 

Σ 

Π 

Ο 

Ι 

Ο 

Ν 



Τί αξιολογούμε; 

Όχι την αποστήθιση πληροφοριακών στοιχείων  αλλά  

Ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, όπως : 

 κατανόηση πληροφοριών, 

εφαρμογή τους στην επίλυση ή  

την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων, 

 δεξιότητα ανάλυσης, 

 συνθετική ικανότητα, 

 κριτική σκέψη, 

 παρατηρητικότητα, 

 φαντασία, 

 δημιουργικότητα και  

 πρωτοτυπία 



Τί αξιολογούμε; 

Όχι την αποστήθιση πληροφοριακών στοιχείων  αλλά  

Ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, όπως : 

 κατανόηση πληροφοριών, 

εφαρμογή τους στην επίλυση ή  

την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων, 

 δεξιότητα ανάλυσης, 

 συνθετική ικανότητα, 

 κριτική σκέψη, 

 παρατηρητικότητα, 

 φαντασία, 

 δημιουργικότητα και  

 πρωτοτυπία 



Πάτωσα ... 

και αποχωρώ ... 



Πάτωσα ... 

και αποχωρώ ... 



Πάτωσα ... 

και αποχωρώ ... 



Πάτωσα ... 

και αποχωρώ ... 



Πάτωσα ... 

και αποχωρώ ... 



Πάτωσα ... 

και αποχωρώ ... 



Πάτωσα ... 

και αποχωρώ ... 



Πάτωσα ... 

και αποχωρώ ... 



Πάτωσα ... 

και αποχωρώ ... 



Πάτωσα ... 

και αποχωρώ ... 



Πάτωσα ... 

και αποχωρώ ... 



Πάτωσα ... 

και αποχωρώ ... 



Πάτωσα ... 

και αποχωρώ ... 



Πάτωσα ... 



Πάτωσα ... 

και αποχωρώ ... 



Φάκελος εργασιών μαθητή 

Portfolio assessment 



• "Μια σκόπιμη συλλογή της εργασίας των μαθητών που εκθέτει τις 
προσπάθειες, την πρόοδο και τα επιτεύγματά τους σε έναν ή 
περισσότερους τομείς." (Paulson, Paulson, Meyer, 1991).  

 

• Με αυτόν τον τρόπο αξιολόγησης οι μαθητές καλούνται να συμμετέχουν 
ενεργά στην όλη διαδικασία της μάθησης/αξιολόγησης. και να γίνουν 
υπεύθυνοι συνέταιροι στην τεκμηρίωση της μάθησής τους. Μέσω του 
φακέλου επιτευγμάτων συνθέτουν ένα πορτρέτο του εαυτού τους ως ικανών 
μαθητών, επιλέγοντας και παρουσιάζοντας αποδείξεις ότι έχουν πετύχει τα 
επίπεδα ενός συγκεκριμένου μαθήματος, καθώς και ευρύτερου 
περιεχομένου μαθησιακών εργασιών (Wolf, LeMahieu & Eresh, 1992). 

 

• Αυτή η συλλογή πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία 
επιλογής του περιεχομένου του φακέλου. Πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει 
οδηγίες για τις επιλογές, τα κριτήρια για την αξιολόγησή τους και 
αποδεικτικά στοιχεία για την αυτοκριτική του μαθητή. (Arter and Spandel, 
1992).  

 

• Ο φάκελος επιτευγμάτων είναι ένα αρχείο της μαθησιακής προόδου του 
μαθητή: τι έχει μάθει, πώς το έχει μάθει, πώς σκέφτεται, πώς υποβάλλει 
ερωτήσεις, αναλύει, συνθέτει, παράγει, δημιουργεί, πώς επικοινωνεί με τους 
άλλους πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. (Grace, 1992).   

 



Περιεχόμενο φακέλου 

• Πίνακας περιεχομένου του φακέλου  

• Αυτοβιογραφία  

• Αποσπάσματα/δείγματα ημερολογίου του μαθητή  

• Περιλήψεις εργασιών  

• Γραπτοί διάλογοι/συνεντεύξεις  

• Ομαδικές εργασίες (projects)  

• ΄Αρθρα εφημερίδων και περιοδικών  

• Πρόχειρες, αναθεωρημένες και τελικές μορφές εργασιών του μαθητή  

• Εργασίες που να δείχνουν τις διορθώσεις λαθών από τον ίδιο το μαθητή  

• Αναφορά του μαθητή, η οποία να περιγράφει με συντομία τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο επιτευγμάτων  

• Βιντεοταινίες ή φωτογραφίες ομαδικών εργασιών (projects)  

• Κασέτες και βιντεοταινίες με ηχογραφημένα και βιντεογραφημένα στοιχεία, που να 
είναι σχετικά με τις εργασίες του μαθητή (συνεντεύξεις, επισκέψεις, κτλ.)  

• Σχόλια από εκπαιδευτικούς και συμμαθητές  

• Διαγωνίσματα  

 



Βασικές αρχές για τη σύνταξη ερωτήσεων  

• Να διατυπώνονται με σαφήνεια και απλότητα και να είναι 
ομοιογενείς από γλωσσικής πλευράς 

• Να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της 
προς εξέταση ύλης 

• Να αποφεύγονται ερωτήσεις που αναφέρονται σε 
επουσιώδεις λεπτομέρειες της ύλης που εξετάζεται 

• Να υπάρχει συμφωνία μεταξύ εκείνου που διδάχθηκε και 
εκείνου που εξετάζεται 

• Να λαμβάνουν υπόψη το μέσο επίπεδο των μαθητών, 
για τους οποίους προορίζονται 

• Να είναι διαφορετικού βαθμού δυσκολίας και να 
προηγούνται, στις γραπτές εξετάσεις, οι εύκολες από τις 
δύσκολες 

• Να ελέγχουν γενικά όσο το δυνατόν περισσότερες 
νοητικές δεξιότητες του μαθητή 



Κάθε εξέταση μετρά ένα μαθησιακό 

αποτέλεσμα  

Μην κάνετε ερωτήσεις που είναι ελκυστικές, 

αλλά δεν έχουν συγκεκριμένη απάντηση. 



• Να μη χρησιμοποιούνται λέξεις ή φράσεις που 
υποδηλώνουν τη σωστή απάντηση 

 

• Να αποφεύγεται η αρνητική διατύπωση των ερωτήσεων  

 

• Η ερώτηση «τί γνωρίζετε» δεν προσφέρεται για 
αξιολόγηση. 

 

• Ρήματα για ερωτήσεις 

• γνώσεων:  γράψτε, περιγράψτε, διατυπώστε, 
απαριθμήστε, ορίστε. 

• κατανόησης: εκφράστε, διακρίνετε, ερμηνεύστε, 
μετατρέψτε, συμπεράνετε 

• ανάλυσης: διακρίνετε, ταξινομήστε 

• σύνθεσης: σχεδιάστε, δημιουργήστε, συνδυάστε, 
συνθέστε 

• αξιολόγησης: εκτιμήστε, συγκίνετε, αξιολογήστε, 
αποφασίστε, κρίνετε. 

(στοιχεία: Ν. Σκοταράς, Σχολικός Σύμβουλος) 



Μέθοδοι αξιολόγησης 

 

 της αποτελεσματικότητας  

του μαθήματος 

 

για εκπαιδευτικούς και μαθητές 



Αξιολόγηση σε ένα λεπτό 

• Το τελευταίο πεντάλεπτο του μαθήματος, 
ζητάμε από τους μαθητές να απαντήσουν 
σε μία παράγραφο στο ερώτημα:  

 

«Ποιο είναι το πιο σπουδαίο πράγμα που 
έμαθα στο σημερινό μάθημα;» 

ή 

«Ποιο σημείο του μαθήματος είναι το πιο 
ξεκάθαρο;» 



Εξηγώ σε κάποιον 

• Ζητάμε από τους μαθητές μας να γράψουν 
μια παράγραφο εξηγώντας σε κάποιον 
(που εμείς επιλέγουμε, όπως π.χ. σε 

συμμαθητή, σε ξένο, σε γονιό, σε μικρό 
παιδί) κάποιο στοιχείο του σημερινού 

μαθήματος (που και πάλι εμείς 
επιλέγουμε)  

• Με αυτή τη μέθοδο εξετάζουμε την 
ικανότητά τους να μεταφέρουν και να 
εξηγήσουν στοιχεία του μαθήματος.  



Περίληψη με μια πρόταση 

• Οι μαθητές περιγράφουν σε μια πρόταση 
την περίληψη ενός στοιχείου του 

μαθήματος.  

• Βοηθητική είναι η ερώτηση «ποιος κάνει τι 
σε ποιον, πότε, που, πώς και γιατί».  

• Σκοπός της άσκησης είναι να εξετάσουμε 
αν οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν μόνο τις απαραίτητες 
πληροφορίες ώστε να απαντήσουν  



Δημιουργία ασκήσεων 

• Ζητάμε από τους μαθητές να 

δημιουργήσουν μια άσκηση ή ερώτηση 

ανοικτού ή κλειστού τύπου, από μια 

παράγραφο του μαθήματος  



Συμβόλαιο έρευνας 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Όνομα μαθητή/τριας:  _____________________________________ 
 
Περίοδος έρευνας Αρχή ________________ Τέλος _____________ 
 
Θέμα: _________________________________________________ 
 
Περιγραφή:                                                                                                                               
                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                         . 
 
Σκοπεύω να ερευνήσω σε βάθος: 
                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                         . 
 
Ο λόγος που αποφάσισα να κάνω την έρευνα: 
                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                         . 
 
Η εργασία μου θα εστιάσει σε: 
                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                         . 
 
Θέλω να βρω απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: 
                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                         . 
 
Στην έρευνά μου θα αναζητήσω πληροφορίες από (Σημειώνω με Χ τουλάχιστον 5) 
 

- βιβλία 
- συνεντεύξεις με ειδικούς 
- διαδίκτυο 
- περιοδικά 
- εγκυκλοπαίδειες 
- εφημερίδες 
- φωτογραφίες, ταινίες, βίντεο, cd 

- μουσεία 
- οργανισμούς 
- δική μου έρευνα (εξηγώ): 

__________________________ 
- άλλες πηγές (εξηγώ): 

__________________________

 
Το τελικό αποτέλεσμα θα έχει τη μορφή: ____________________________________________ 
 
Στην έρευνά μου θα συνεργασθώ και θα μοιραστώ τις πληροφορίες μου με: ________________ 
 
Θα συνεργασθούμε αφού: ________________________________________________________ 
 
Η συνεργασία μας θα γίνει με: _____________________________________________________ 
 
Η αξιολόγηση που θα γίνει θα εστιάσει στο/στα παρακάτω σημεία: ________________________ 
                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                         . 
 

Υπογραφή 



Όταν η τάξη μας αξιολογεί 

 

Αξιολόγηση τάξης 
 
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, βάζοντας σε κύκλο την άποψή σας για την τάξη. 
 

Συμφωνώ 5,4,3,2,1 διαφωνώ 

 

Οι οδηγίες που δίνονται είναι ξεκάθαρες. 5 4 3 2 1 

Η βαθμολογία είναι δίκαια. 5 4 3 2 1 

Δίδεται επαρκής χρόνος για να γίνει η κάθε δραστηριότητα. 5 4 3 2 1 

Ο καθηγητής κατέχει (γνωρίζει) το αντικείμενό του. 5 4 3 2 1 

Έχω τη δυνατότητα να κάνω ερωτήσεις. 5 4 3 2 1 

Το θέμα είναι ενδιαφέρον. 5 4 3 2 1 

Μαθαίνω στη διάρκεια του μαθήματος. 5 4 3 2 1 

Έχω τη βοήθεια του καθηγητή όταν τη χρειαστώ. 5 4 3 2 1 

Το μάθημα δεν είναι από τα αγαπημένα μου,  

αλλά ο καθηγητής προσπαθεί να το κάνει ενδιαφέρον. 

5 4 3 2 1 

 
Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση: 

Αν έκανα εγώ το μάθημα, θα _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 

Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε ότι κατέχετε το θέμα που παρουσιάζει το μάθημά σας; 

 Εξηγήστε γιατί:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 



Αυτο-αξιολόγηση 



Αυτο-αξιολόγηση μαθήματος 
ΑΥΤΟ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 
Τάξη  Ημερομηνία  

Τμήμα  Μάθημα  

 
1. Στόχοι που έθεσα: 

 

 

2. Πραγματοποιήθηκαν οι στόχοι; 

 

 

3. Θετικά στοιχεία της τάξης: 

 

 

4. Προβλήματα διαχείρισης τάξης: 

 

 

5. Προβλήματα συμπεριφοράς: 

 

 

6. Πώς θα μπορούσα να βελτιώσω την τάξη; 

 

 

7. Χρειάζεται να επικεντρώσω την προσοχή μου: 



Αυτο-αξιολόγηση  

τρόπου διδασκαλίας 
Ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης καθηγητή. 

 

1. Θέλω να δοκιμάσω διαφορετικές τεχνικές (συνεργατική μάθηση, project) 5 4 3 2 1 

2. Χρησιμοποιώ ποικιλία τεχνικών για να υποβάλω ερωτήσεις. 5 4 3 2 1 

3. Αισθάνομαι επάρκεια για τις γνώσεις μου. 5 4 3 2 1 

4. Μου αρέσει να διδάσκω. 5 4 3 2 1 

5. Μου αρέσει να έχω μαθητές. 5 4 3 2 1 

6. Έχω αποτελεσματική μέθοδο ελέγχου της τάξης 5 4 3 2 1 

7. Αισθάνομαι ικανός να αντιμετωπίσω την κακή συμπεριφορά με τον κατάλληλο τρόπο. 5 4 3 2 1 

8. Η ατμόσφαιρα της τάξης είναι ευχάριστη. 5 4 3 2 1 

9. Διαχειρίζομαι καλά το χρόνο του μαθήματος. 5 4 3 2 1 

10. Φέρνω πηγές και υλικό στο μάθημά μου. 5 4 3 2 1 

11. Δίνω στους μαθητές μου την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες με τρόπο 

που ξεπερνάει την απομνημόνευσή τους. 

5 4 3 2 1 

12. Είμαι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσω νέες τεχνικές διδασκαλίας. 5 4 3 2 1 

13. Σχεδιάζω δραστηριότητες για κάθε μάθημα. 5 4 3 2 1 

14. Προσπαθώ να προσαρμόζω το μάθημα στις ανάγκες των μαθητών μου. 5 4 3 2 1 

15. Ενδιαφέρομαι για τον επαγγελματικό μου εμπλουτισμό. 5 4 3 2 1 

16. Φροντίζω ώστε οι μαθητές μου να αισθάνονται ασφαλείς και εξασφαλισμένοι. 5 4 3 2 1 

17. Σχεδιάζω δραστηριότητες που να καλλιεργούν την κριτική σκέψη. 5 4 3 2 1 

18. Δημιουργώ μεγάλες προσδοκίες για την επιτυχία των μαθητών μου. 5 4 3 2 1 

19. Ενδιαφέρομαι για την κριτική των μαθητών μου. 5 4 3 2 1 

20. Επικοινωνώ με τους γονείς των μαθητών μου και τους ενημερώνω σε τακτή βάση. 5 4 3 2 1 

21. Η επικοινωνία μου με τους γονείς είναι θετική και φιλική. 5 4 3 2 1 

22. Οι γονείς γνωρίζουν πότε θα με βρουν εύκαιρο για συζήτηση. 5 4 3 2 1 

23. Ενθαρρύνω τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 5 4 3 2 1 

24. Κοινοποιώ στους μαθητές μου την πρόοδό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. 5 4 3 2 1 

25. Χρησιμοποιώ διάφορες τεχνικές για να αξιολογήσω τους μαθητές μου. 5 4 3 2 1 

26. Παρουσιάζω με θετικό τρόπο την εκπαίδευση στην κοινότητα. 5 4 3 2 1 

27. Αξιολογώ διαρκώς την αποτελεσματικότητα των μεθόδων διδασκαλίας που 

χρησιμοποιώ. 

5 4 3 2 1 

 



Αυτο-αξιολόγηση στυλ 
ΤΕΣΤ ΑΥΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

 

 90-100 = Άριστα 

 80-89 = Καλά 

 70-79 = Σχεδόν καλά 

 below 70 = Μέτρια 

Συμπεριφορά Συχνά 
Μερικές 
φορές 

Ποτέ 

1. Έχω την προσοχή των μαθητών πριν τους δώσω οδηγίες    

2. Περιμένω να ησυχάσουν οι μαθητές, δεν αρχίζω όσο μιλάνε.    

3. Τους ενεργοποιώ γρήγορα.    

4. Δίνω ξεκάθαρες και συγκεκριμένες οδηγίες.    

5. Θέτω ορισμένο χρόνο για τις δραστηριότητες.    

6. Κινούμαι ανάμεσα στους μαθητές ενώ εργάζονται.    

7. Κάνω συζητήσεις με έναν/μερικούς στο μάθημα.    

8. Είμαι διαχυτικός και ευγενής.    

9. Μιλάω χαμηλόφωνα στην τάξη.    

10. Χρησιμοποιώ συγκεκριμένες φράσεις για να υπενθυμίζω στους 
μαθητές την αναμενόμενη συμπεριφορά.  

   

11. Διδάσκω στους μαθητές μου τις φράσεις αυτές.    

12. Βελτιώνω τα κίνητρα συμμετοχής των μαθητών.    

13. Κάνω μειωτικές παρατηρήσεις για να πετύχω ησυχία.    

14. Έχω υπόψη μου το βαθμό που το ντύσιμο, η φωνή και οι 
κινήσεις μου έχουν αντίκτυπο στη συμπεριφορά των μαθητών.  

   

15. Χρησιμοποιώ τα ονόματα των μαθητών ως πρώτο μέσον για να 
τους βοηθήσω να προσέξουν.  

   

16. Προσεγγίζω τους μαθητές ώστε να βελτιώσω τον έλεγχο της 
τάξης.  

   

17. Κοινοποιώ την επιθυμία μου να έχει η τάξη καλή συμπεριφορά.     

18. Έχω ξεκάθαρους και συγκεκριμένους κανόνες τους οποίους 
διδάσκω στους μαθητές μου.  

   

19. Αποφεύγω να απειλήσω ή να παρακαλέσω τους μαθητές μου.     

20. Επιβάλω κατά περιόδους τις συνέπειες ώστε να ενδυναμώσω 
τους κανόνες.  

   

21. Χρησιμοποιώ εντολές σε πρώτο πρόσωπο έντονα, ώστε να πω 
στους μαθητές μου τι θέλω να κάνουν.  

   



Είδη γραπτής εξέτασης 

• Τεστ 10 - 15 λεπτών στο μάθημα της ημέρας.  

• Χωρίς προειδοποίηση, σύντομες ερωτήσεις. 

• Όσα τεστ κρίνει ο καθηγητής. 

• Βοηθούν στην εξοικείωση του μαθητή σε διάφορους 
τρόπους εξετάσεων. 

 

• Ωριαίο πρόχειρο διαγώνισμα.  

• Με προειδοποίηση, σε ενότητα περιορισμένης έκτασης. 

 

• Ένα στο Α’ τετράμηνο. (αν υπάρχει πρόβλημα, τότε στο 
Β’ τετράμηνο). 



Α. Ανοικτές ερωτήσεις  

• ελεύθερης ανάπτυξης ή τύπου δοκιμίου 

• - πλεονεκτήματα: σε όλα τα μαθήματα, αξιολόγηση 
κριτικής και συνθετικής ικανότητας, οργάνωσης σκέψης, 
φαντασίας, πρωτοτυπίας). 

• - μειονεκτήματα: υποκειμενικός παράγων, χαμηλή 
εγκυρότητα εξεταστικού αποτελέσματος, γλωσσική 
ικανότητα μαθητή, πολύς χρόνος στην εξέταση και τη 
διόρθωση. 

• σύντομης απάντησης (ορισμός, αναφορά γεγονότων, 
ιδιότητες, αποτελέσματα, ή π.χ. σε 3 γραμμές) 

• - πλεονεκτήματα: έλεγχος μεγάλης ύλης, χρόνος 
εξέτασης, διαχωρισμός ουσιώδους από επουσιώδες. 

• - μειονεκτήματα: απαιτούν κριτική ικανότητα, 
διαχωρισμός ουσιώδους από επουσιώδες. 



Β. Kλειστές (αντικειμενικού τύπου) ερωτήσεις 

 

• - πλεονεκτήματα: ομοιομορφία, ευκολία 
διόρθωσης, αντικειμενική εκτίμηση (χωρίς 
γλωσσική διατύπωση) 

• - μειονεκτήματα: δεν αξιολογείται ανάλυση, 
σύνθεση και κρίση, μηχανιστικός χαρακτήρας, 
τύχη, σημαντική προεργασία, αντιγραφή. 



Είδη κλειστών ερωτήσεων: 

• Σωστό – λάθος 

• Πολλαπλή επιλογή 

• Αντιστοίχιση 

• Διάταξη (κατάταξη) 

• Συμπλήρωση κενού 



ΟΣΟ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΒΛΕΠΩ 

 

ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

ΓΝΩΡΙΖΩ 

































































Σας ευχαριστώ 


