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Θεωρητικό πλαίσιο
Οι σημερινές κοινωνικές ανάγκες, στην προσπάθεια να δομηθεί μια κοινωνία της γνώσης, επιβάλλουν την
ανάπτυξη νέων μαθησιακών και διδακτικών πρακτικών και κατ’ επέκταση τη χρήση νέων συστημάτων
αξιολόγησης. Επομένως, οι ικανότητες που οφείλουμε να εφοδιάζουμε τους μαθητές στη διάρκεια της
μαθητείας τους και στη συνέχεια στην αξιολόγησή τους, θα πρέπει να εστιάζονται:
 Στις γνωστικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης, διατύπωσης ερωτήσεων, εύρεσης
πληροφοριών, κριτικής, παρατήρησης, αποτελεσματικής χρήσης πληροφοριών, έρευνας, κατασκευής,
επινόησης, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων, επικοινωνίας και προφορικής και γραπτής
έκφρασης.
 Στις μετα-γνωστικές ικανότητες αυτό-αναστοχασμού και αυτό-αξιολόγησης.
 Στις κοινωνικές ικανότητες καθοδήγησης, συζήτησης και διαλόγου, πειθούς, συνεργασίας και εργασίας
σε ομάδες.
 Σε τέτοια συναισθηματική διάθεση, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να εμμένει στο στόχο
που έχει θέσει, να έχει κίνητρα, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα και να μπορεί να χειρίζεται
καταστάσεις απογοήτευσης
Μοντέλα αξιολόγησης
Παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση και το αντίστοιχο αξιολογικό μοντέλο
Στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, η διδασκαλία και η μάθηση αποτελούν ξεχωριστές διαδικασίες, με
τον εκπαιδευτικό να αντιμετωπίζει τους μαθητές ως παθητικούς λήπτες της γνώσης. Ο κύριος στόχος της
διδασκαλίας εστιάζεται στον γνωστικό τομέα της γνώσης, ενώ δεν καλλιεργείται σε υψηλό βαθμό η δόμηση
της κριτικής σκέψης.
Η αξιολόγηση, η οποία συνήθως συνοδεύει αυτή την προσέγγιση διδασκαλίας εστιάζεται στην εξέταση
βασικών γνώσεων, οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέσω ασκήσεων, πρακτικής εξάσκησης και επανάληψης αυτών
που ειπώθηκαν στην τάξη ή είναι γραμμένα στα βιβλία.
Σύγχρονη διδακτική προσέγγιση και το αντίστοιχο αξιολογικό μοντέλο
Βασικό στόχο των σύγχρονων διδακτικών μοντέλων αποτελεί η απόκτηση συγκεκριμένων γνωσιακών,
μετα-γνωσιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις στοχεύουν στη δόμηση κριτικής
σκέψης στους μαθητές και στην επίτευξη υψηλού επιπέδου κατανόησης. Η μάθηση σημαίνει ενεργή
«κατασκευαστική» γνώση και ικανότητες στη βάση της προηγούμενης γνώσης. Επιχειρείται ισορροπία μεταξύ
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της ανακαλυπτικής και της προσωπικής διερεύνησης από τη μία και της συστηματικής διδασκαλίας και
καθοδήγησης από την άλλη. Οι δραστηριότητες μάθησης συνδέονται με καταστάσεις της πραγματικής ζωής
και σχετίζονται με τις εμπειρίες των μαθητών, ώστε να τους προσφέρουν ευκαιρίες κοινωνικής
αλληλεπίδρασης και δυνατότητες για χρήση των μαθησιακών ικανοτήτων τους στο μέλλον
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί που κινούνται σε παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας εκφράζονται συνήθως με τις εξής
σκέψεις
 Η διδασκαλία και η αξιολόγηση είναι δύο ξεχωριστές διαδικασίες
 Η διαδικασία αξιολόγησης και η διαδικασία βαθμολόγησης δε συζητούνται συνήθως με τους μαθητές.
 Οι εξετάσεις γίνονται σε αυστηρό κλίμα επιτήρησης, με χρονικό περιορισμό και χωρίς τη χρήση
βοηθητικών εργαλείων.
Οι εκπαιδευτικοί που προτιμούν τα σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας έχουν συνήθως τις εξής αντιλήψεις
 Ενοποίηση της αξιολόγησης και της διδασκαλίας. Η αξιολόγηση είναι εργαλείο που εμπλουτίζει τη
διαδικασία διδασκαλίας και δε συμβαίνει μόνο στο τέλος της διαδικασίας μάθησης
 Ο μαθητής είναι ενεργός συμμέτοχος στη διαδικασία, αυτοαξιολογείται, συνεργάζεται και επικοινωνεί
συνεχώς με τον εκπαιδευτικό και συμμετέχει στην ανάπτυξη των κριτηρίων της αξιολόγησής του.
 Το προϊόν της αξιολόγησης και η διαδικασία αξιολογούνται.
 Η αξιολόγηση έχει ποικίλες μορφές.
 Η αξιολόγηση για το μαθητή δεν είναι ένας βαθμός, αλλά ένα ολοκληρωμένο προφίλ.
Στοιχειώδεις έννοιες Αξιολόγησης:
Αξιολόγηση-κρίση της αξίας
Κατά την αντίληψη αυτή η Αξιολόγηση μπορεί να οριστεί ως μία πράξη προσδιορισμένη και κοινωνικά
οργανωμένη που καταλήγει στην παραγωγή κρίσης αξίας.
Αξιολόγηση-μέτρηση
Στην περίπτωση αυτή το να αξιολογείς είναι μία πράξη κατά την οποία μπορείς να εκφέρεις μια αξιολογική
κρίση στο αποτέλεσμα μιας μέτρησης, να δώσεις σημασία σε αυτό το αποτέλεσμα παραπέμποντας σε ένα
πλαίσιο αναφοράς, ένα κριτήριο, μία κλίμακα αξιών.
Αξιολόγηση και Παιδαγωγικοί στόχοι
Αυτή η πρακτική Αξιολόγησης είναι προσαρμοσμένη σε ορισμένους παιδαγωγικούς στόχους:
α) απόκτησης γνώσεων, β) ικανότητας κατανόησης, γ) ικανότητα σε εφαρμογές, ικανότητες στη σύνθεση και
στην ανάλυση.
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων οδηγεί στην απόκτηση αξιολογικής κρίσης.
Αξιολόγηση και απόφαση
Κατ΄αυτήν την έννοια το να αξιολογείς σημαίνει στο να συλλέγεις κατάλληλες πληροφορίες, έγκυρες και
αξιόπιστες, και να εξετάζεις το βαθμό αντιστοιχίας ανάμεσα σ΄αυτό το σύνολο πληροφοριών και σ΄ένα σύνολο
κατάλληλων κριτηρίων.
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Η Αξιολόγηση, επομένως, είναι το σύνολο των διαδικασιών και των μηχανισμών της συλλογής, της
χρησιμοποίησης, και της μετάδοσης των πληροφοριών που πραγματοποιούνται με σκοπό τη λήψη αποφάσεων.
Λειτουργίες της Αξιολόγησης
Προβλεπτική Αξιολόγηση
Κατ’ αυτήν ο εκπαιδευτικός συλλέγει τις κατάλληλες πληροφορίες, για να αποφασίσει το διδακτικό μοντέλο
το οποίο θα εφαρμόσει μέσα στη σχολική τάξη
Διαμορφωτική Αξιολόγηση
Η Διαμορφωτική Αξιολόγηση επικεντρώνεται κυρίως στο διδάσκοντα και το μαθητή. Στοχεύει στην ατομική
πρόοδο του κάθε μαθητή. Προσαρμόζεται σε μια παιδαγωγική με στόχους, ακολουθώντας τη μορφή μιας
κατηγοροποίησης επιτυχημένων ή όχι στόχων. Παρεμβαίνει στη μάθηση, τροποποιώντας τις διδακτικές
καταστάσεις και το διδακτικό συμβόλαιο.
Για παράδειγμα, η χρήση του λάθους: σύμφωνα με την “παραδοσιακή” Αξιολόγηση, η οποία εφαρμόζεται
ακόμη στα σχολεία μας, το λάθος θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνει, και όταν συμβαίνει, θα πρέπει να
διορθώνεται, αφού παραπέμπει στην αρνητική έννοια του σφάλματος. Η συνήθης αξιολόγηση της επίδοσης του
μαθητή στηρίζεται κατά πολύ στη βαθμολόγηση του γραπτού του και η βαθμολογία εξαρτάται σημαντικά από
το πλήθος των λαθών. Το κέντρο βάρους στην “παραδοσιακή” διδασκαλία εντοπίζεται κυρίως στην απόκτηση
δεξιοτήτων, στην ταχύτητα και την ακρίβεια των απαντήσεων και όχι στη διαδικασία με την οποία φθάνουμε
στην απάντηση.
Για τη Διαμορφωτική Αξιολόγηση όμως, το λάθος, όχι απλώς πρέπει να γίνει αποδεκτό, αλλά θα πρέπει να
“προκαλείται” και να αναλύεται, ώστε να αποκαλύπτονται τα επιστημολογικά εμπόδια, οι αυθόρμητες, δηλαδή
και οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις του μαθητή, οι οποίες αντιστέκονται στην απόκτηση και κατοχή καινούριων
γνώσεων. Τα λάθη των μαθητών μάς επιτρέπουν να ανακαλύψουμε τις προηγούμενες αντιλήψεις τους. Τα
λάθη εντάσσονται επομένως στη διαδικασία της μάθησης. Οι λανθασμένες αναπαραστάσεις επιτρέπουν στο
διδάσκοντα να αποκαλύψει τις δυσκολίες τις οποίες συναντούν οι μαθητές. Επίσης του επιτρέπουν, να τους
βοηθήσει να καλύψουν την απόσταση ανάμεσα στη δική τους γνώση, η οποία πολλές φορές χαρακτηρίζεται
ως κοινωνική γνώση, και την επιστημονική γνώση.
Το διδακτικό συμβόλαιο το οποίο συνοδεύει μια Διαμορφωτική αξιολόγηση δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια
υπερεκτίμηση της αναμενόμενης γνώσης.
Πρέπει επομένως να εστιάζομε στην ενεργητική συμπεριφορά του μαθητή και στο ενδιαφέρον το οποίο
εκδηλώνει ως προς τη ζητούμενη μάθηση.
Παρατηρούμε ότι η Διαμορφωτική αξιολόγηση αποτελείται απ’ ό,τι εμφανίζεται ως απόκτημα κατά την
πορεία της μάθησης, έτσι ώστε να ρυθμίζει τη μόρφωση.
Αθροιστική Αξιολόγηση
Η Αθροιστική Αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη της τις αναμφισβήτητες αποκτημένες και διαθέσιμες γνώσεις.
Εξετάζει αν οι επιδιωκόμενοι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Το μειονέκτημα είναι ότι οι παιδαγωγικές κρίσεις δε
βελτιώνουν τη συγκεκριμένη διδασκαλία, απλώς οδηγούν σε αποφάσεις απόρριψης ή αποδοχής των
αξιολογούμενων.
Παραδοσιακά, στηρίζεται στις δοκιμασίες των εξετάσεων, γραπτών ή προφορικών. Τα διδακτικά
μειονεκτήματα δεν μπορούν να αγνοηθούν, εφόσον όλη η στρατηγική της διδασκαλίας επικεντρώνεται στο
τελικό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, ο ρόλος της αθροιστικής αξιολόγησης μας είναι αναγκαίος, γιατί μας δίνει
την εικόνα του τελικού αποτελέσματος της διδακτικής μας πορείας. Στη φιλοσοφία του σημερινού
εκπαιδευτικού συστήματος δεν τίθεται θέμα να εγκαταλειφθεί.
Προτάσεις
H αξιολόγηση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια δυναμική διαδικασία, με συνέχεια,
ευπροσαρμοστικότητα και ευελιξία, ώστε να εμπλέκει το μαθητή σε όλη την αξιολογική πορεία και να έχει
προληπτικό και όχι επιβεβαιωτικό χαρακτήρα. Να εφοδιάζει το μαθητή με δυνατότητες, απόκτησης γνώσεων,
κατανόησης πληροφοριών, νοητικές και μεθοδολογικές δεξιότητες, αποτίμησης πιο σύνθετων ικανοτήτων,
όπως η κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη, η φαντασία και η παρατηρητικότητα, η δημιουργικότητα, η
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πρωτοτυπία και η επινοητικότητα. Να του παρέχει ικανότητες όχι μόνο αναπαραγωγής γνώσεων, αλλά και
αξιοποίησης των γνώσεων σε άλλες καταστάσεις, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων και η διαμόρφωση και
υιοθέτηση θετικών στάσεων και κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών.
Στις σημερινές κοινωνικοπολιτιστικές μαθησιακές συνθήκες η αξιολόγηση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται
από τα εξής στοιχεία:
ι) Ο μαθητής δεν αποτελεί πλέον αποδέκτη πληροφοριών που προσφέρονται από το διδάσκοντα με τη μορφή
αφήγησης ή ερωταπόκρισης, αλλά κατασκευάζει δυναμικά την προσωπική του γνώση.
ιι) Η γνώση αναδεικνύεται μέσα από κατάλληλες και ειδικά διαμορφωμένες διδακτικές δραστηριότητες. Οι
δραστηριότητες καλύπτουν ένα σύνολο καταστάσεων και προβλημάτων μέσα στα οποία η αντιμετωπιζόμενη
γνώση μπορεί να αναδειχθεί και να λειτουργήσει.
Η αξιολόγηση επομένως είναι συνέχεια της διδασκαλίας, η οποία δομεί εννοιολογική μάθηση και οδηγεί
τους μαθητές στη δόμηση της γνώσης μέσα από την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Η αξιολόγηση
ακολουθεί αναπτυξιακή διαδικασία, αντικατοπτρίζοντας τη μάθηση στην οποία η ανάπτυξη των εννοιών είναι
μια συνεχής διαδικασία αναδόμησης και ανάπλασης γνωσιακών σχημάτων που προϋπάρχουν, με αφομοίωση
νέων δεδομένων και πληροφοριών και ενσωμάτωση νέων στοιχείων στις προϋπάρχουσες γνώσεις.
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