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Περίληψη 

    Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση και παρουσίαση των απόψεων των 

φιλολόγων εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της 

γλώσσας και, ειδικότερα, οι απόψεις τους σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Πιο 

συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι απόψεις τους ως προς τον ρόλο της αξιολόγησης στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον και, παράλληλα, εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους αξιολογούν 

τους μαθητές και τα στοιχεία, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους κατά την αξιολογική διαδικασία. 

Επιπλέον, καταγράφονται οι απόψεις τους για τις παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης καθώς και 

η ενημέρωσή τους σχετικά με την εναλλακτική αξιολόγηση. Τέλος, μέσω του παρόντος 

πονήματος εξετάζονται οι επιμορφωτικές ανάγκες των φιλολόγων και οι προτιμήσεις τους ως 

προς αυτές.  

    Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε μελέτη της υπάρχουσας σχετικής 

βιβλιογραφίας καθώς και έρευνα κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στην οποία συμμετείχαν 15 εν 

ενεργεία φιλόλογοι. Εργαλείο της έρευνας υπήρξαν οι ημιδομημένες συνεντεύξεις, οι οποίες 

αναλύθηκαν ποιοτικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν την τάση των φιλολόγων 

να χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους κατά την αξιολόγηση των μαθητών, ενώ πολλοί από 

αυτούς χρησιμοποιούν ορισμένες εναλλακτικές μεθόδους με τρόπο άτυπο και μη συστηματικό. 

Όλες οι μέθοδοι, οι οποίες αναφέρονται στα πλαίσια της έρευνας είναι σε γενικά πλαίσια 

γνωστές, όχι όμως εις βάθος. Ωστόσο, η πιο γνωστή στους εκπαιδευτικούς φαίνεται ότι είναι η 

μέθοδος project. Τέλος, παρατηρείται μία θετική στάση προς την εναλλακτική αξιολόγηση, ενώ 

παράλληλα επισημαίνεται από τους εκπαιδευτικούς και η ανάγκη περαιτέρω επιμόρφωσης. 

 

 

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά: μέθοδοι αξιολόγησης, παραδοσιακή αξιολόγηση, εναλλακτική αξιολόγηση, 

φιλόλογοι 



5 
 

Abstract 

      The purpose of this study is to investigate and present the views of the language teachers of 

secondary education regarding the assessment of students in the subject of language and in 

particular their views on alternative forms of assessment. More specifically, the study presents 

their views on the role of assessment in the educational environment and also the ways in which 

they evaluate students. It discusses the elements they take into account in the assessment process 

as well. In addition, their views on traditional forms of evaluation are recorded as well as their 

briefing on alternative evaluation. Finally, the present study examines the training needs of the 

language teachers and their preferences on them.   

    After having studied the relevant literature, the researcher conducted the present research, 

during the academic year 2018-2019. Fifteen (15) language teachers participated voluntarily in 

the research. The research tool was semi-structured interviews, which were qualitatively 

analyzed. The results of the research illustrate the tendency of the language teachers to use 

traditional methods when evaluating students, while many of them use some alternative methods 

in an informal and non-systematic way. All the methods mentioned in the research are generally 

known, but not deeply. However, the best known to teachers seems to be the project method. 

Finally, there is a positive attitude towards alternative assessment, while teachers also point out 

the need for further training. 

 

 

 

 

 

 

Key – words: methods of assessment, traditional assessment, alternative assessment, language 

teachers 
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Εισαγωγή 

    Στη σύγχρονη κοινωνία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι 

της ζωής ενός ατόμου δεδομένου ότι τη συναντάμε σε κάθε τομέα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας στην καθημερινότητα. Ωστόσο, όσον αφορά την εκπαίδευση κατέχει ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο εξαιτίας της έντονης παρουσίας της από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού 

σχολείου μέχρι και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

    Η έννοια της αξιολόγησης χαρακτηρίζεται ως ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, καθώς έχει 

διατυπωθεί πληθώρα απόψεων σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής της ή ακόμη και την 

κατάργησή της, τις οποίες θα παραθέσω στη συνέχεια. Επιπλέον, έχουν γίνει προτάσεις για 

αλλαγή της κατεύθυνσης της αξιολόγησης προς μεθόδους πιο εναλλακτικές, οι οποίες έρχονται 

σε αντίθεση με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην τυπική αξιολόγηση. Τέτοιες μεθόδους 

αποτελούν το project, ο φάκελος υλικού, το ημερολόγιο κ.ά.      

    Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η πραγμάτευση του ζητήματος της αξιολόγησης, και 

κυρίως των εναλλακτικών μορφών και των τεχνικών της, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τη 

διάρκεια του γλωσσικού μαθήματος. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί μία έρευνα, η οποία 

πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 σε 15 φιλολόγους, διδάσκοντες σε σχολεία 

της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε ως μόνιμα διορισμένοι είτε ως αναπληρωτές. Η έρευνα 

εξετάζει το κατά πόσο οι φιλόλογοι γνωρίζουν και είναι εξοικειωμένοι με την εναλλακτική 

αξιολόγηση και τις απόψεις τους σχετικά με αυτή. Εξετάζονται, επίσης, οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του μαθήματος της γλώσσας αλλά και 

οι επιμορφωτικές τους ανάγκες.  

    Η εργασία αποτελείται από έξι ενότητες, από τις οποίες οι τρεις πρώτες αφορούν το 

θεωρητικό κομμάτι της εργασίας και οι δύο επόμενες το ερευνητικό. Η έκτη και τελευταία 

ενότητα περιλαμβάνει συζήτηση σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, έτσι όπως 

αποτυπώθηκαν στις συνεντεύξεις τους. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται 

και αναλύονται οι υπάρχοντες ορισμοί του όρου «αξιολόγηση» γενικά αλλά και συγκεκριμένα η 

αξιολόγηση του μαθητή, η οποία απασχολεί την εργασία. Στη συνέχεια, γίνεται μία ιστορική 

επισκόπηση της αξιολόγησης και επισημαίνονται οι λειτουργίες της στα πλαίσια του 

εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και η σχέση της με τη διδασκαλία, της οποίας αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι. Τέλος, δίνεται έμφαση στις προϋποθέσεις και στις αρχές της 

αξιολόγησης αλλά και στην αναγκαιότητά της.  

    Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται οι διάφορες μορφές της αξιολόγησης ως προς τον χρόνο 

διεξαγωγής της, δηλαδή η αρχική, η διαμορφωτική και η τελική αξιολόγηση, αλλά και ως προς 
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τα χρησιμοποιούμενα μέσα, είτε παραδοσιακά είτε εναλλακτικά. Όσον αφορά τις παραδοσιακές 

μορφές αξιολόγησης έχουν επιλεχθεί να περιγραφούν οι γραπτές εξετάσεις, τα τεστ, οι 

προφορικές εξετάσεις αλλά και η βαθμολόγηση σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα και τις 

αδυναμίες που εντοπίζονται στον τρόπο εφαρμογής τους. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια 

καταγραφής των χαρακτηριστικών της εναλλακτικής αξιολόγησης καθώς και των 

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων, τα οποία εντοπίζονται σε αυτήν. 

    Στην τρίτη ενότητα γίνεται μία πιο εκτενής παρουσίαση των εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης. Ειδικότερα έχουν επιλεχθεί να αναλυθούν το project, ο φάκελος υλικού, το 

ημερολόγιο, η μέθοδος think – aloud ή προφορική εξωτερίκευση, η αυτοαξιολόγηση, η 

ετεροαξιολόγηση και η περιγραφική αξιολόγηση. Η εργασία επικεντρώνεται στο να εξηγήσει 

πώς λειτουργεί καθεμιά από αυτές, τις μεθόδους και τα βήματα, τα οποία πρέπει να 

ακολουθηθούν κατά την εφαρμογή τους. Φροντίζει, επίσης, να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα 

που προσφέρονται στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή αλλά και τις αδυναμίες και τις δυσκολίες 

που προκύπτουν.  

    Στη συνέχεια, στην τέταρτη ενότητα, η οποία είναι η πρώτη του ερευνητικού μέρους της 

εργασίας γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των στόχων της έρευνας και της διαδικασίας 

επιλογής των συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα, γίνεται περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου που 

χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή της ημιδομημένης συνέντευξης, και της μεθόδου που ακολουθήθηκε 

κατά την ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων. Τέλος, γίνεται μία ανασκόπηση 

προγενέστερων ερευνών, οι οποίες ασχολήθηκαν με παρόμοιο θέμα με σκοπό την σύγκριση των 

αποτελεσμάτων με αυτά που προέκυψαν στην παρούσα εργασία.  

    Στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται διεξοδικά τα αποτελέσματα της 

έρευνας έτσι όπως προέκυψαν από την θεματική ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων των 

εκπαιδευτικών. Από την ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων προέκυψαν 4 θεματικοί 

άξονες και συγκεκριμένα: α) εννοιολογική προσέγγιση του όρου «αξιολόγηση», β) 

χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αξιολόγησης, γ) προσδιορισμός και εφαρμογή της εναλλακτικής 

αξιολόγησης και δ) προτάσεις για επιμόρφωση. 

    Στην τελευταία ενότητα, γίνεται μία συζήτηση αναφορικά με τα αποτελέσματα, τα οποία 

προέκυψαν από την έρευνα, και τις απόψεις των εκπαιδευτικών έτσι όπως εκφράστηκαν κατά τη 

διάρκεια των συνεντεύξεων. Κλείνοντας, παρουσιάζονται οι περιορισμοί της έρευνας καθώς και 

προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 

 

 



12 
 

1. Εννοιολογική αποσαφήνιση και επισκόπηση της αξιολόγησης  
1.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

    Η έννοια της αξιολόγησης βρίσκεται σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας ως 

επιβεβλημένο κοινωνικό φαινόμενο. Απαντά κατά την αποτίμηση κάθε ανθρώπινης 

δραστηριότητας, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, ελέγχοντας κατά πόσο έχουν 

επιτευχθεί οι αρχικοί στόχοι καθώς και ποιοι παράγοντες αποτέλεσαν τροχοπέδη κατά την 

υλοποίησή τους (Κωνσταντίνου, 2004, σσ. 13-14). Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου (2004, σ. 9) 

η αξιολόγηση κινείται σε θεωρητικά, πρακτικά, παιδαγωγικά, επιστημονικά, πολιτικά και ηθικά 

πλαίσια. Οι ποικιλία των τομέων στους οποίους εμπλέκεται η αξιολόγηση την καθιστά ένα 

πολυσύνθετο φαινόμενο για το οποίο υπάρχει πληθώρα προσεγγίσεων και ορισμών. Πιο 

αναλυτικά, η αξιολόγηση ως γενικός όρος μπορεί να ερμηνευτεί ως η απόδοση ορισμένης αξίας 

σε πρόσωπα, αντικείμενα, καταστάσεις και γεγονότα στηριζόμενη σε κριτήρια και μεθόδους που 

διακρίνονται για την καταλληλότητά τους. Στον παραπάνω ορισμό ως «αξία» ορίζεται η 

απόδοση θετικής ή αρνητικής ιδιότητας σε ό, τι αξιολογείται ή το αποτέλεσμα της σύγκρισης 

του αξιολογούμενου με κάτι ομοειδές, έχοντας ως βάση συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή ο 

βαθμός επίτευξης ενός ορισμένου αρχικού στόχου (Κασσωτάκης, 2013, σσ. 15-16). Κατά τον 

Βεργίδη (2001, στο Κωνσταντίνου, 2017, σ. 20), η αξιολόγηση ως γενικός όρος αποτελεί μία 

ερευνητική δραστηριότητα, η οποία διακρίνεται από διεπιστημονική προσέγγιση και έχει ως 

προϋπόθεση τη συγκρότηση διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας. Επιπλέον, εφαρμόζει 

θεωρίες, μεθόδους και τεχνικές των κοινωνικών επιστημών και καθίσταται σημαντικό εργαλείο 

στη λήψη αποφάσεων. Ένας ακόμη ορισμός αναφέρει την αξιολόγηση ως διαδικασία κατά την 

οποία συλλέγονται πληροφορίες για την κρίση εναλλακτικών λύσεων και τη λήψη αποφάσεων, 

λειτουργώντας ως μηχανισμός ανατροφοδότησης του σχεδίου ενέργειας με στόχο τη βελτίωσή 

του (Stufflebeam, 1971, Alkin, 1969, στο Κασσωτάκης, 2013, σ. 16).   

     Όπως είναι φυσικό, εφόσον η αξιολόγηση διέπει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, έτσι διέπει 

και την εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη ζωή ενός ατόμου. 

Όσο πολυεπίπεδη είναι η εκπαιδευτική διαδικασία, άλλο τόσο είναι και η αξιολόγηση. Γι’ αυτό 

τον λόγο έχει διατυπωθεί πλήθος ορισμών κατά καιρούς. Αρχικά, ο Παπακωνσταντίνου (1993, 

σσ. 121-122) τονίζει ότι η αξιολόγηση είναι διάχυτη σε όλη τη διδακτική διαδικασία και 

χαρακτηρίζεται από ποικιλία τρόπων και τεχνικών. Δίνει έμφαση στην ψυχολογική διάσταση της 

αξιολόγησης. Επί παραδείγματι λαμβάνεται υπόψη η προσπάθεια του μαθητή και τα δεδομένα 

του κοινωνικού και οικογενειακού περιβάλλοντός του, τα οποία τον επηρεάζουν. Σύμφωνα με 
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τους Καψάλη και Χανιωτάκη (2015, σ. 10), η αξιολόγηση ορίζεται ως «η συστηματική 

διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και ερμηνείας στοιχείων και δεδομένων, τα οποία οδηγούν σε 

μία κρίση για την αξία μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας με απώτερο σκοπό τη βελτίωσή της». Οι 

πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται είναι ακριβείς και στηρίζονται σε στοιχεία, ενώ ο τρόπος με 

τον οποίο συλλέγονται είναι συστηματικός. Το γεγονός ότι η αξιολόγηση αποτελεί μία 

συστηματική και καθόλου τυχαία διαδικασία αλλά και το ότι οι πληροφορίες, οι οποίες 

συλλέγονται, πρέπει να είναι ακριβείς και να οδηγούν στην ανατροφοδότηση επισημαίνει και ο 

Γεωργούσης (1999, σσ. 50-51), ο οποίος κάνει λόγο και για την ανάγκη ύπαρξης 

προκαθορισμένων εκπαιδευτικών σκοπών βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο βαθμός επίτευξης 

της αξιολόγησης. Επιπλέον, ο Κωνσταντίνου (2017α, σ. 17) ορίζει τον όρο «αξιολόγηση» ως μία 

διαδικασία, η οποία αποβλέπει στον προσδιορισμό της καταλληλότητας, της λειτουργικότητας 

και του αποτελέσματος μιας διδακτικής και παιδαγωγικής δραστηριότητας, όσο πιο 

συστηματικά, έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά γίνεται σε σχέση με τους στόχους της, 

έχοντας συγκεκριμένα κριτήρια και συγκεκριμένη μεθοδολογία. Επιπρόσθετα, η εκπαιδευτική 

αξιολόγηση μπορεί να οριστεί και ως η μια συστηματική και οργανωμένη διαδικασία, η οποία 

εκτιμά, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, μέσων και σκοπών, τις διεργασίες, τα συστήματα, 

τα άτομα, τα μέσα, τα πλαίσια και τα αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού 

(Δημητρόπουλος, 1999 στο Κωνσταντίνου, 2017α, σ. 24). Παλαιότερα, όπως επισημαίνει ο 

Κασσωτάκης (2013, σσ. 27-28), είχαν γίνει προσπάθειες εννοιολογικής αποσαφήνισης του όρου 

«αξιολόγηση» από αρκετούς μελετητές μεταξύ των οποίων είναι και οι ακόλουθοι. Καταρχάς, ο 

Cronbach (1954) ορίζει την εκπαιδευτική αξιολόγηση ως διαδικασία ελέγχου εκ μέρους του 

εκπαιδευτικού και του μαθητή της επίτευξης των στόχων του σχολείου. Έπειτα, ο Popham 

(1993) αναφέρεται σε μία συστηματική εκτίμηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων, 

τα οποία σχετίζονται με διάφορους παράγοντες και καλύπτουν διάφορους τομείς, ενώ ο 

Gronlund (1976) χαρακτηρίζει την  αξιολόγηση ως διαδικασία συστηματική και συνεχή, η οποία 

ελέγχει τον βαθμό επίτευξης των στόχων μέσω διαφορετικών τρόπων. Στη συνέχεια, οι Cage & 

Berliner (1978) επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση καταδεικνύει τον βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας 

ενός μαθητή, μίας σχολικής τάξης ή μίας ομάδας μαθητών, ενός σχολείου ή του εκπαιδευτικού 

συστήματος συλλήβδην. Παράλληλα, κατά τον Πολυχρονόπουλο (1980), η αξιολόγηση ορίζεται 

ως «ο προσδιορισμός της επάρκειας του μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών σκοπών και των 

εκπαιδευτικών επιδιώξεων σε μορφωτικές συναλλαγές και ο καθορισμός της αποτελεσματικότητας 

και της αποδοτικότητας των μορφωτικών συναλλαγών στην πραγμάτωση των σκοπών». Τέλος, 

αξίζει να αναφερθεί ο ορισμός, ο οποίος είναι και ο πληρέστερος, σύμφωνα με τον Κασσωτάκη 

(2013, σ. 27), και ανήκει στον Megniez (1977). Συγκεκριμένα, ο τελευταίος χαρακτηρίζει την 
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αξιολόγηση ως ένα σύνολο τεχνικών βάσει των οποίων αντιλαμβανόμαστε αν και με ποιο τρόπο 

επιτεύχθηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι, ενώ υπογραμμίζει ότι το σύνολο αυτό περιλαμβάνει τις 

μεθόδους που εφαρμόζονται, τα άτομα που τις εφαρμόζουν, τα αποτελέσματα που 

επιτυγχάνονται καθώς και τους παράγοντες που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία στο 

σύνολό τους. 

    Από όλα τα παραπάνω αντιλαμβάνεται κανείς ότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση αποτελεί ένα 

ευρύτατο εννοιολογικό πεδίο με πληθώρα προτεινόμενων ορισμών χωρίς να μπορεί να δοθεί 

ένας και σαφής. Ο Lynch (2001, σ. 358) επισημαίνει ότι η αξιολόγηση σε πολλές περιπτώσεις 

ταυτίζεται με το τεστ. Ωστόσο, ο ίδιος τον θεωρεί όρο ομπρέλα για μια μεγάλη ποικιλία 

διαδικασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν τεστ και βαθμολογία χωρίς, όμως, να περιορίζονται σε 

αυτά. Ο Γεωργούσης (1999, σ. 49) δίνει έμφαση στον διαχωρισμό των όρων «αξιολόγηση» και 

«μέτρηση», οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις συγχέονται ή ταυτίζονται και τονίζει ότι η 

αξιολόγηση αφορά τη συγκέντρωση εκ μέρους του εκπαιδευτικού πληροφοριών σχετικά με τους 

μαθητές, οι οποίες είναι βασισμένες σε διαφορετικές πηγές, με σκοπό τη διατύπωση κρίσεων. 

Στον αντίποδα, η μέτρηση αφορά την εκτίμηση ενός μόνο χαρακτηριστικού του μαθητή, λόγου 

χάριν την αναγνωστική του επίδοση. Κατά την αξιολογική διαδικασία ο διδάσκων επιχειρεί να 

συνδυάσει τις διαφορετικές μετρήσεις με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις 

ικανότητες και τη βελτίωση του μαθητή συνολικά. Μία ακόμη διαφορά μεταξύ αξιολόγησης και 

μέτρησης, την οποία εντοπίζει ο Γεωργούσης (1999, σ. 50) έγκειται στο γεγονός ότι η πρώτη 

συμπεριλαμβάνει και μεθόδους αξιολόγησης οι οποίες δεν εξαρτώνται από τη μέτρηση. Γι’ αυτό 

τον λόγο ο ίδιος χαρακτηρίζει την αξιολόγηση ως ποιοτική περιγραφή της επίδοσης του μαθητή 

(π.χ. κατάλογοι ελέγχου, κλίμακες εκτίμησης) και τη μέτρηση ως ποσοτική περιγραφή (π.χ. 

βαθμός μίας εξέτασης).  

    Εκτός από την αξιολόγηση του μαθητή, ο όρος αξιολόγηση περιλαμβάνει και την αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού καθώς και την αξιολόγηση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος 

συνολικά. Με άλλα λόγια, αξιολογείται ο τρόπος οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, οι παιδαγωγικές μέθοδοι και η καταλληλότητα του διδακτικού, 

εποπτικού και διοικητικού προσωπικού (Κασσωτάκης, 2013, σ. 28). Στην παρούσα εργασία 

εξετάζεται μόνο η πρώτη από τις τρεις πτυχές της αξιολόγησης, δηλαδή η αξιολόγηση της 

επίδοσης του μαθητή και τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς για την 

υλοποίησή της. Όπως αναφέρει και ο Κασσωτάκης (2013, σ. 29) η αξιολόγηση της επίδοσης των 

μαθητών είναι συστηματική διαδικασία, η οποία επιδιώκει να προσδιορίσει κατά πόσο οι 

μαθητές έχουν επιτύχει τους επιδιωκόμενους στόχους στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων και 

ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η διαδικασία αυτή συνδέεται με ψυχοπαιδαγωγικές 



15 
 

και κοινωνικοοικονομικές λειτουργίες. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου (2004, σ. 23), η επίδοση 

των μαθητών εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά 

του μαθητή – βιολογικά και γνωστικά – τα οικογενειακά γνωρίσματά του – μορφωτικό και 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο γονέων – και από τα χαρακτηριστικά της σχολικής 

πραγματικότητας – σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, κλίμα τάξης. Στη σύγχρονη εποχή, 

παρ’ όλες τις προσπάθειες αλλαγής της έννοιας, του σκοπού και των τρόπων της αξιολόγησης, 

υπάρχει μια βαθιά σύνδεση της αξιολόγησης με τα τεστ, τα διαγωνίσματα, τις εξετάσεις και 

γενικότερα τους βαθμούς. Η σύνδεση αυτή, όπως τονίζει και ο Κωνσταντίνου (2004, σ. 15), έχει 

ριζωθεί στη συνείδηση όχι μόνο των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών και των γονέων. Το 

γεγονός αυτό αποσιωπά τον πραγματικό χαρακτήρα της αξιολόγησης ως διαδικασίας με 

συγκεκριμένους στόχους, τεχνικές και μέσα. Επομένως, θεωρείται αναγκαία μία σύντομη 

επισκόπηση της ιστορίας της αξιολόγησης με σκοπό να καταδειχθεί πότε και με ποιον τρόπο 

ξεκίνησε, ώστε να καταλήξει έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.  

 

         

1.2. Ιστορική Επισκόπηση της Αξιολόγησης 

 

    Η αξιολόγηση ως έννοια αλλά και διαδικασία έχει δεχτεί πληθώρα μεταβολών μέσα στον 

χρόνο, οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα, τα υποκείμενα, τους στόχους και τα εργαλεία 

της και οφείλονται σε ποικίλους παράγοντες. Τέτοιους παράγοντες αποτελούν η επιστημονική 

εξέλιξη, οι εθνικές και διεθνείς έρευνες, οι κριτικές καθώς επίσης και τα κοινωνικά, φιλοσοφικά, 

πολιτισμικά και πολιτικά ρεύματα, τα οποία όπως είναι φυσικό επηρεάζουν μία κοινωνία σε 

όλους τους τομείς της, πολύ περισσότερο στον τομέα της εκπαίδευσης (Κασσωτάκης, 2013, σ. 

62). 

    Οι απαρχές της διαδικασία της αξιολόγησης σε ευρύτερα πλαίσια απαντούν το 2200 π.Χ. στην 

περιοχή της Κίνας, όπου οι ανώτατοι κρατικοί υπάλληλοι καθιέρωσαν ένα σύστημα 

αξιολόγησης αξιωματούχων και γενικότερα κρατικών υπαλλήλων. Στα πλαίσια αυτά η 

αξιολόγηση είχε τη μορφή ενός πολύπλοκου και αυστηρού συστήματος διαδοχικών εξετάσεων 

(Κωνσταντίνου, 2017α, σ. 16).  

    Πριν από τον 20ο αιώνα η αξιολόγηση των μαθητών χαρακτηριζόταν από προφορικές 

δοκιμασίες, οι οποίες εφαρμόζονταν ήδη στην ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα, δηλαδή τα 

Πανεπιστήμια. Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμασιών οι μαθητές έπρεπε να 

διηγηθούν ή να απαγγείλουν ρητορικά και θρησκευτικά κείμενα μέσω της αποστήθισης αλλά 

και να απαντήσουν σε ερωτήματα (Κασσωτάκης, 2013, σ. 62). Στο τέλος του 18ου αιώνα 
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εντάχθηκαν και οι γραπτές εξετάσεις, πρωτοπόρο των οποίων ήταν και πάλι το Πανεπιστήμιο 

(Κασσωτάκης, 2013, σ. 63).  

   Όσον αφορά τη βαθμολογία, κατά τον Κασσωτάκη (2013, σσ. 64-65), ως μέθοδος 

αξιολόγησης είναι πολύ παλιά ορίζοντας την αφετηρία της πολύ πριν από τον 19ο αιώνα με 

αρχικό πεδίο εφαρμογής το Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια τις κατώτερες βαθμίδες 

εκπαίδευσης. Πιο ειδικά, υποστηρίζει ότι στην Ελβετία και τη Γερμανία συναντάμε την έννοια 

της βαθμολογίας ήδη κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα. Αναφέρει, επίσης, ότι το Πανεπιστήμιο 

του Harvard χρησιμοποιούσε την κλίμακα 0-100 για την αξιολόγηση των φοιτητών από το 1877 

και το Πανεπιστήμιο του Michigan κατέτασσε τους φοιτητές σε κατηγορίες (επιτυχόντες, 

ελλιπείς, αποτυχόντες, υπό όρους, απόντες) το 1895. Παράλληλα, το Mount Holyoke College 

των Η.Π.Α. έκανε χρήση των γραμμάτων Α-Ε για την αξιολόγηση ήδη από το 1897. 

    Κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα η αξιολόγηση στηρίζεται σε προφορικές και γραπτές 

εξετάσεις με κύριο χαρακτηριστικό την απομνημόνευση. Βασικός υπεύθυνος της μάθησης 

θεωρείται ο ίδιος ο μαθητής και οι δυνατότητές του αποδίδονταν στις έμφυτες νοητικές 

ικανότητές του. Συνέπεια αυτού είναι ότι το σχολείο, τα διδακτικά μέσα και οι διδάσκοντες με 

τις αδυναμίες και τις ελλείψεις τους δεν συνυπολογίζονται ως παράμετροι της αποτυχίας των 

μαθητών (Κασσωτάκης, 2013, σ. 66). Κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και μετά την έντονη 

κριτική κατά των τεστ και κυρίως των τεστ νοημοσύνης ενισχύθηκε η διαμορφωτική και 

διαγνωστική προσέγγιση της αξιολόγησης (Κασσωτάκης, 2013, σ. 72). Το σχολείο και οι 

μέθοδοι, οι οποίες χρησιμοποιούνταν, ξεκίνησαν να θεωρούνται συνυπεύθυνοι για την αποτυχία 

των μαθητών και γι’ αυτό τον λόγο έγινε προσπάθεια διάγνωσης των αδυναμιών τους και 

ελέγχου της αποτελεσματικότητάς τους. Επιπλέον, από το τέλος της δεκαετίας του 1960 η 

συνεχής αξιολόγηση άρχισε να κερδίζει έδαφος. Ωστόσο, ο μαθητής παρέμεινε παθητικός ως 

προς την αξιολόγηση, η οποία δεν απώλεσε τον δασκαλοκεντρικό της χαρακτήρα (Κασσωτάκης, 

2013, σ. 73).  

    Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τα ελληνικά δεδομένα παρατηρείται ότι κατά τον 19ο και 

τον 20ο αιώνα κυριαρχούν οι συντηρητικές και δασκαλοκεντρικές αντιλήψεις, ενώ ο έλεγχος της 

επίδοσης των μαθητών γίνεται μέσω προφορικών και γραπτών εξετάσεων παραδοσιακού τύπου. 

Κατά τις πρώτες δεκαετίες του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα χρησιμοποιούνται αντικειμενικού 

τύπου ερωτήσεις. Μέχρι το 1974 η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ήταν ανύπαρκτη, ενώ από τη 

δεκαετία του 1980 και εξής γίνεται λόγος για «αξιολόγηση» και όχι μόνο για «εξετάσεις» και 

«βαθμολογία». Επιπλέον, η αξιολόγηση εισάγεται και ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο σε 

κάποια πανεπιστημιακά τμήματα, γεγονός το οποίο αναδεικνύει τη σημασία που έχει αρχίσει να 

αποκτά (Κασσωτάκης, 2013, σσ. 79-82). Εν κατακλείδι, όπως υποστηρίζει και ο Κασσωτάκης 
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(2013, σ. 83), τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται μία προσπάθεια, ώστε το σύστημα αξιολόγησης 

να κινείται σε πιο ποιοτικές μεθόδους και να υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση της αξιολόγησης με 

τη διδακτική διαδικασία. Ωστόσο, το σύστημα φαίνεται ότι δεν έχει αποκοπεί εντελώς από 

παγιωμένες και αναχρονιστικές αντιλήψεις, συντηρητικές μεθόδους και συντηρητικά εργαλεία 

αξιολόγησης.     

     

 

1.3. Λειτουργίες της αξιολόγησης 

 

    Σύμφωνα με τους Καψάλη και Χανιωτάκη (2015, σσ. 29-37) η αξιολόγηση επιτελεί πολλές 

και διαφορετικές λειτουργίες, οι οποίες, εκτός από το εκπαιδευτικό περιβάλλον, συνδέονται και 

με το κοινωνικό. Η πρώτη και πιο βασική λειτουργία της αξιολόγησης είναι αυτή της 

ανατροφοδότησης (Καψάλης & Χανιωτάκης, 2015, σσ. 29-31, Ρέλλος, 2003, σσ. 98-101, 

Χαρίσης, 2006, σ. 49). Ο εκπαιδευτικός ενημερώνεται για την πορεία και τα αποτελέσματα μίας 

ενέργειας και αναλόγως ρυθμίζει τις μετέπειτα ενέργειες προσαρμόζοντάς τες στα νέα δεδομένα. 

Εκτός από τον εκπαιδευτικό, ο ανατροφοδοτικός χαρακτήρας της αξιολόγησης αποτελεί αρωγή 

και για τον ίδιο τον μαθητή, ο οποίος διαπιστώνει τις αδυναμίες του και τα στοιχεία στα οποία 

δυσκολεύεται (Γεωργούσης, 1999, σ. 77). Επομένως, μέσω της αξιολόγησης αυξάνονται οι 

πιθανότητες και οι δυνατότητες βελτίωσης της πορείας του μαθητή καθώς και η 

αποτελεσματικότητα της διδακτικής πράξης. Ταυτόχρονα, όπως σημειώνει ο Γεωργούσης (1999, 

σ. 78) η αξιολόγηση χρησιμεύει και στον καθορισμό της διδακτέας ύλης σε κάθε τάξη, της 

καταλληλότητας και του εφικτού των στόχων του μαθήματος αλλά και των σημείων τα οποία 

είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν, να προστεθούν ή να τροποποιηθούν στο αναλυτικό 

πρόγραμμα.  

    Μία ακόμη λειτουργία της αξιολόγησης αποτελεί η δραστηριοποίηση των κινήτρων μάθησης 

(Καψάλης & Χανιωτάκης, 2015, σ. 33, Ρέλλος, 2003, σσ. 101-103, Γεωργούσης, 1999, σσ. 78-

79). Πιο αναλυτικά, μία επιβράβευση ή ένας καλός βαθμός αυξάνει τις πιθανότητες επανάληψης 

ανάλογης συμπεριφοράς, ενώ ένας αρνητικός βαθμός ή μία επίπληξη λειτουργεί ως αρνητική 

ενίσχυση. Έτσι, μέσω της αξιολόγησης ο μαθητής κινητοποιείται. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι 

Καψάλης και Χανιωτάκης (2015, σ. 32), απώτερος στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος 

καθίσταται η ενεργοποίηση εσωτερικών κυρίως κινήτρων, τα οποία θα στέκονται υποστηρικτικά 

στη μάθηση. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Χαρίσης (2006, σ. 51), ο οποίος τονίζει ότι ο 

εκπαιδευτικός «πρέπει να γνωρίζει τη σχετικότητα των κινήτρων και τις ατομικές διαφορές σ’ 

αυτά, ώστε να χειρίζεται τις καταστάσεις και να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα για τους 
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μαθητές του». Σημαντική καθίσταται και η λειτουργία της αξιολόγησης να παγιώνει τις 

κατεκτημένες γνώσεις και να μεταβιβάζει τη μάθηση. Όπως επισημαίνεται (Καψάλης & 

Χανιωτάκης, 2015, σ. 33), τα αποτελέσματα της μάθησης στο επίπεδο της κατανόησης, της 

εφαρμογής και της δημιουργικότητας διατηρούνται περισσότερο στη μνήμη των μαθητών. 

Επομένως, η αξιολόγηση τέτοιων δεδομένων συμβάλλει στο να επικεντρώνουν οι μαθητές την 

προσοχή και την προσπάθειά τους εκεί. Τέλος, η αξιολόγηση συμβάλλει στην εξακρίβωση 

προβλημάτων και στη συνέχεια στην παραπομπή των μαθητών σε σχολικό σύμβουλο, 

ψυχολόγο, λογοθεραπευτή ή κοινωνικό λειτουργό (Γεωργούσης, 1999, σ. 78).  

    Παράλληλα, οι λειτουργίες της διαδικασίας της αξιολόγησης επεκτείνονται και συνδέονται 

και με άλλους τομείς της καθημερινότητας, όπως ο κοινωνικός. Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση 

και ειδικότερα η βαθμολογία καθορίζουν εκ των προτέρων την επαγγελματική και κοινωνική 

θέση του μαθητή και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Είναι γεγονός ότι η φοίτηση ενός μαθητή σε 

ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης, κυρίως στο Πανεπιστήμιο, και οι επαγγελματικές και 

κοινωνικές ευκαιρίες εξαρτώνται από τη σχολική του επίδοση (Καψάλης & Χανιωτάκης, 2015, 

σ. 34). Μάλιστα, όπως αναφέρει και ο Γεωργούσης (1999, σ. 79), μέσω της αξιολόγησης ο 

μαθητής οδηγείται στην επιλογή του επαγγέλματος που θα ακολουθήσει στο μέλλον. Γι’ αυτό 

τον λόγο όσο πιο σαφής και περιεκτική είναι η αξιολόγηση και κατ’ επέκταση η εικόνα, την 

οποία σχηματίζει για τις δεξιότητες και τα αδύναμα σημεία του, τόσο πιο αποτελεσματικά 

καθίστανται η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός που προσφέρει το 

σχολείο. Επιπλέον, μέσω της αξιολόγησης δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 

προετοιμαστούν για την πραγματική ζωή και τον ανταγωνισμό που θα συναντήσουν στον 

επαγγελματικό στίβο. Εκτός από τα παραπάνω η αξιολόγηση συμβάλλει στη διατήρηση 

κριτηρίων επίδοσης εξασφαλίζοντας την ισοτιμία των τίτλων σπουδών μέσα στον χρόνο και 

κρατώντας σταθερή την ποιότητα της εκπαίδευσης (Καψάλης & Χανιωτάκης, 2015, σ. 37). 

Τέλος, η αξιολόγηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των γονέων (Ρέλλος, 

2003, σσ. 111-115, Γεωργούσης, 1999, σ. 79). Ο εκπαιδευτικός οφείλει να ενημερώνει τους 

γονείς και κηδεμόνες για την πορεία και την πρόοδο του μαθητή μέσα σε μία συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο αναφορικά με τους στόχους και τις επιδιώξεις του γνωστικού αντικειμένου.   

     

 

1.4. Σχέση διδασκαλίας και αξιολόγησης 

 

    Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν τη άρρηκτη σχέση που υπάρχει μεταξύ διδασκαλίας και 

αξιολόγησης. Ο εκπαιδευτικός κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας οφείλει να λαμβάνει υπόψη 
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του και να σχεδιάζει και την αξιολόγηση, έτσι ώστε η πρώτη να είναι πιο αποτελεσματική. Οι 

Καψάλης και Χανιωτάκης (2015, σσ. 43-44) τονίζουν ότι για να είναι αποτελεσματική και η 

διδασκαλία και η αξιολόγηση θα πρέπει να υφίστανται κάποιες προϋποθέσεις. Καταρχάς, θα 

πρέπει η πρώτη να έχει σαφώς διατυπωμένους στόχους και η δεύτερη να είναι έτσι σχεδιασμένη, 

ώστε να αξιολογήσει αυτούς τους στόχους. Επιπλέον, χρειάζεται και οι δύο να παρουσιάζουν 

συμβατότητα με τους επιδιωκόμενους στόχους και τους στόχους υπό αξιολόγηση αντίστοιχα 

αλλά και να σχεδιάζονται σύμφωνα με τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 

μαθητών. Κρίνεται απαραίτητη, επίσης, η εξασφάλιση λογικών, έγκυρων και αξιόπιστων 

πληροφοριών και αποφάσεων τόσο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όσο και κατά τη διάρκεια 

της αξιολόγησης. Πέρα από τα παραπάνω, δίνεται έμφαση στη διαρκή ενημέρωση των μαθητών 

για την πρόοδό τους και την ανατροφοδότησή τους μέσω της αξιολόγησης, ενώ μέσω των 

αδυναμιών, οι οποίες ανακαλύπτονται κατά την αξιολόγηση, δίνεται η δυνατότητα λήψης 

διορθωτικών μέτρων από την πλευρά του διδάσκοντα. Εν κατακλείδι, η σχέση μεταξύ της 

διδασκαλίας και της αξιολόγησης φαίνεται και στο γεγονός ότι ο έλεγχος της καταλληλότητας 

των μεθόδων, των μέσων και των στόχων διδασκαλίας συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό των 

στόχων, όταν απαιτείται.   

 

 

1.5. Προϋποθέσεις και αναγκαιότητα αξιολόγησης 

 

    Η αξιολόγηση, για να θεωρηθεί ορθή και να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, χρειάζεται 

να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Οι 3 βασικές προϋποθέσεις συνοψίζονται στα εξής: 

εγκυρότητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα.  

    Πιο αναλυτικά, η αξιολόγηση οφείλει να διέπεται από εγκυρότητα, δηλαδή ο εκπαιδευόμενος 

θα πρέπει να αξιολογείται με ακρίβεια και χωρίς παρέκκλιση από τον αρχικά προσδιορισμένο 

στόχο. Αυτό σημαίνει ότι πριν από την αξιολόγηση χρειάζεται να προσδιοριστεί ο στόχος και το 

αντικείμενο της αξιολόγησης και αναφορικά με αυτά να αξιολογείται ο μαθητής (Κωνσταντίνου, 

2017α, σ. 263). Για να θεωρηθεί μία εξέταση έγκυρη, είναι απαραίτητο οι ερωτήσεις να 

καλύπτουν όλη την διδαχθείσα ύλη (Μανωλάκος, 2010, σ. 2). Επομένως, αξιολογούνται 

συγκεκριμένες γνώσεις και ικανότητες του μαθητή σε συγκεκριμένα θέματα και μόνο σε αυτά 

(Κωνσταντίνου, 2017α, σ. 263). Κατά τον Ρέλλο (2003, σ. 42) η εγκυρότητα ενδιαφέρεται για το 

«τι», δηλαδή για τη μέτρηση εκείνου του στοιχείου το οποίο πρέπει να μετρηθεί. Διακρίνει, 

επίσης, τα ακόλουθα είδη εγκυρότητας (Ρέλλος, 2003, σσ. 42-52). Συγκεκριμένα, επισημαίνει τη 

φαινομενική εγκυρότητα, την εγκυρότητα του περιεχομένου, την αναφερόμενη σε κριτήριο 
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εγκυρότητα και την κατασκευαστική εγκυρότητα. Από αυτές τονίζεται ότι η εγκυρότητα, η 

οποία ενδιαφέρει περισσότερο την εκπαίδευση είναι η εγκυρότητα του περιεχομένου. Με άλλα 

λόγια, για να υπάρχει αυτού του είδους η εγκυρότητα κατά την αξιολόγηση κρίνεται αναγκαία η 

συμφωνία των ασκήσεων με τη διδαχθείσα ύλη και μόνο με αυτήν, ενώ θα πρέπει να σχετίζεται 

με τον χρόνο, ο οποίος διατέθηκε από τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ώστε 

να κατακτηθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Η εγκυρότητα του περιεχομένου εστιάζει στην 

εκπλήρωση των μαθησιακών στόχων τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Ωστόσο, ο Ρέλλος (2003, 

σ. 45) υπογραμμίζει ότι οι ασκήσεις που δίνονται στους μαθητές οφείλουν να ελέγχουν 

ανώτερες πνευματικές δεξιότητες και όχι να περιορίζονται στον έλεγχο της γνώσης, διότι δεν 

μπορούν να χαρακτηριστούν ποιοτικά έγκυρες.       

    Εκτός από εγκυρότητα, ο Κωνσταντίνου (2017α, σ. 263) σημειώνει ότι η αξιολογική 

διαδικασία οφείλει να καταλήγει και σε αξιόπιστα αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, όσες φορές κι 

αν επαναληφθεί η διαδικασία της αξιολόγησης κάτω από τις ίδιες συνθήκες, θα πρέπει να δίνει 

το ίδιο αποτέλεσμα ή περίπου το ίδιο (Κωνσταντίνου, 2017α, σ. 263, Μανωλάκος, 2010, σ. 2). 

Επιπλέον, ακόμα κι αν υπάρχουν δύο αξιολογητές τα αποτελέσματα δεν θα πρέπει να διαφέρουν 

(Κωνσταντίνου, 2004, σ. 110). Η αξιοπιστία, όπως τονίζει ο Ρέλλος (2003, σ. 41), δεν 

ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο του υλικού, το οποίο αξιολογείται, αλλά για την ακρίβεια των 

ευρημάτων. Στην έννοια της ακρίβειας έρχεται να προσθέσει και την έννοια της σταθερότητας 

ως έννοιες κεντρικής σημασίας σε μια αξιόπιστη αξιολόγηση. 

    Τέλος, επισημαίνεται ότι την αξιολογική διαδικασία είναι ανάγκη να διέπει και η 

αντικειμενικότητα. Με άλλα λόγια, παράγοντες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από το αντικείμενο 

αξιολόγησης δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τη διαδικασία. Παραδειγματικά, ο Κωνσταντίνου 

(2017α, σ. 263) αναφέρει ως τέτοιου είδους παράγοντες τη συναισθηματική κατάσταση του 

αξιολογητή, την κοινωνική προέλευση του μαθητή, τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες καθώς και 

την ιδεολογία του μαθητή. Επιπλέον, ο Ρέλλος (2003, σσ. 38-40) προσθέτει ότι το υλικό της 

αξιολόγησης είναι απαραίτητο να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν 

περιθώρια για υποκειμενισμούς του αξιολογητή. Διακρίνει, επίσης, τρεις μορφές 

αντικειμενικότητας και συγκεκριμένα την αντικειμενικότητα της εκτέλεσης, της αποτίμησης και 

της ερμηνείας. Αναλυτικότερα, η πρώτη σημαίνει ότι οι συνθήκες εκτέλεσης της εξέτασης 

πρέπει να είναι οι ίδιες. Κατά την αντικειμενικότητα της αποτίμησης το αποτέλεσμα είναι 

ανεξάρτητο από τον εξεταστή δεδομένου του ότι θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένο το 

είδος συμπεριφοράς που ενδιαφέρει σε κάθε περίπτωση. Η τρίτη μορφή αντικειμενικότητας 

διευκολύνεται όταν αυτός, ο οποίος έχει ετοιμάσει την εξεταστέα ύλη, έχει δώσει σαφείς οδηγίες 

αποτίμησης με συνοδεία παραδειγμάτων. 
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    Στις τρεις αυτές προϋποθέσεις ο Κασσωτάκης (2013, σσ. 110-111) έρχεται να προσθέσει και 

άλλες, όπως λόγου χάριν τις λειτουργίες της διακριτικότητας, της πρακτικότητας και της 

οικονομίας. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται ότι αν μία εξέταση μπορεί να κατατάσσει τους 

μαθητές σε διαφορετικές αξιολογικές κατηγορίες, λέμε ότι έχει διακριτικότητα. Στον αντίποδα, 

αν κατατάσσει την πλειοψηφία των μαθητών είτε στους πολύ καλούς, είτε στους μέτριους, είτε 

στους αδύναμους μαθητές, η διακριτικότητα είναι μικρή. Τέλος, όταν οι μέθοδοι αξιολόγησης 

χρησιμοποιούνται εύκολα και από τους εξεταστές και από τους εξεταζόμενους λέμε ότι 

χαρακτηρίζονται από πρακτικότητα, ενώ όταν δεν έχουν μεγάλο κόστος, λέμε ότι 

χαρακτηρίζονται από οικονομία.  

    Όσον αφορά την αναγκαιότητα της αξιολόγησης, η πλειονότητα των ερευνητών υποστηρίζει 

ότι ο ρόλος της αξιολόγησης είναι σημαντικός, όχι μόνο στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 

συστήματος αλλά και στα πλαίσια του κοινωνικού, καθώς τη συναντάμε σε κάθε πτυχή της 

καθημερινότητας. Γι’ αυτό τον λόγο η κατάργηση της αξιολόγησης θεωρείται ουτοπική 

(Κασσωτάκης, 2013, σ. 87). Οι λόγοι για τους οποίους η αξιολόγηση θεωρείται αναγκαία είναι 

ποικίλοι και χωρίζονται σε κοινωνικούς και παιδαγωγικούς. 

    Ως προς τους πρώτους βασικός λόγος θεωρείται η ανάγκη να επιλέγονται άτομα, τα οποία 

πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για θέσεις που απαιτούν συγκεκριμένα προσόντα και 

παρέχουν δύναμη σε αυτούς που τις κατέχουν (Κασσωτάκης, 2013, σ. 88). Ταυτόχρονα, όπως 

επισημαίνει και ο Κασσωτάκης (2013, σ. 89), η ίδια η ζωή χαρακτηρίζεται ως μία διαρκής 

εξέταση μέσω της οποίας κρινόμαστε από προϊστάμενους, συνεργάτες αλλά και φίλους, ενώ 

αξιολογικά κριτήρια χρησιμοποιούνται και στην επιλογή ατόμων για θέσεις στον δημόσιο και 

τον ιδιωτικό τομέα ή για σπουδές στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει ότι η αξιολόγηση διασφαλίζει την κοινωνική αξιοκρατία. Τέλος, η αξιολόγηση 

αποτελεί έναν τρόπο, ώστε τα άτομα να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους (Κασσωτάκης, 2013, σ. 

89).    

    Αναφορικά με τους παιδαγωγικούς λόγους, οι οποίοι καθιστούν την αξιολόγηση αναγκαία, 

αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ποικίλοι και σχετίζονται τόσο με τον ίδιο τον μαθητή όσο και με 

τον εκπαιδευτικό και την εκπαιδευτική διαδικασία. Καταρχάς, σύμφωνα με τον Κασσωτάκη 

(2013, σ. 91) η αξιολόγηση λειτουργεί ως κίνητρο για μάθηση και εντείνει την προσπάθεια των 

μαθητών για βελτίωση δεδομένου του ότι ενημερώνονται για την πρόοδό τους. Επιπλέον, μέσω 

των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης οι μαθητές διαμορφώνουν προσωπική άποψη για τις 

επιδόσεις τους και βάσει αυτών είναι σε θέση να αποφασίσουν σχετικά με τις σπουδές και το 

επάγγελμα που θα ακολουθήσουν. Εκτός από τα παραπάνω αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω της 

αξιολόγησης μπορούν και οι εκπαιδευτικοί να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με την 
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καταλληλότητα των μεθόδων τους και να κάνουν τροποποιήσεις, αν χρειαστεί, ενώ παράλληλα 

αξιολογείται και το εκπαιδευτικό έργο συνολικά. Από τη διαδικασία της αξιολόγησης 

επωφελούνται, επίσης, οι γονείς αλλά και η πολιτεία. Οι πρώτοι ενημερώνονται για την πορεία 

μάθησης των παιδιών τους και η δεύτερη αντλεί σημαντικά στοιχεία σχετικά με την 

καταλληλότητα των αναλυτικών προγραμμάτων, των σχολικών εγχειριδίων και των υπόλοιπων 

διδακτικών μέσων επεμβαίνοντας διορθωτικά, εφ’ όσον χρειαστεί (Κασσωτάκης, 2013, σσ. 92-

93). 

    Στον αντίποδα όλων των παραπάνω βρίσκονται ορισμένοι μελετητές, οι οποίοι τάσσονται 

υπέρ της κατάργησης της αξιολόγησης, θεωρώντας την αντιπαιδαγωγική διαδικασία, η οποία 

προάγει την απομνημόνευση και προκαλεί νευρωτικά προβλήματα στους μαθητές. Μεταξύ των 

μελετητών είναι και οι Lobrot, Illich, Ballard, Παπάς, Βάμβουκας κ.ά (Κασσωτάκης, 2013, σσ. 

94-101). Επιπροσθέτως, η Τσαγκαρλή – Διαμάντη (2003, σ. 21) αναφέρει ότι οι επιφυλάξεις ως 

προς την αξιολόγηση προέρχονται από την οργάνωση και τη μεθοδολογία της, οι οποίες 

πάσχουν. Τονίζει ότι πολλοί μελετητές τη θεωρούν σπατάλη χρόνου, πόρων και ενέργειας καθώς 

και μία υποκειμενική διαδικασία, η οποία χρησιμοποιείται για να νομιμοποιήσει αποφάσεις 

ληφθείσες πριν από την αξιολόγηση. Όσον αφορά την κοινωνική διάσταση της αξιολόγησης 

υποστηρίζει ότι πολλοί θεωρούν ότι αναπαράγεται η κοινωνική διαστρωμάτωση της κοινωνίας, 

διατηρείται ο κοινωνικός ελιτισμός και αυξάνονται οι άνισες επιδόσεις, οι οποίες οφείλονται σε 

άνιση κοινωνική προέλευση οδηγώντας τελικά στον πλήρη αποκλεισμό. Συγκεκριμένα, ο 

Γκότοβος (1986, στο Μανωλάκος, 2010, σ. 4) είναι της άποψης ότι τα τεστ δημιουργούν 

κοινωνικές διακρίσεις εις βάρος των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων με αποτέλεσμα η 

αξιολόγηση να ταξινομεί τους μαθητές και αυτή η ταξινόμηση ενδεχομένως να τους ακολουθεί 

σε όλη τους τη ζωή. Επίσης, σχετικά με την παιδαγωγική διάσταση της αξιολόγησης οι λόγοι για 

τους οποίους ορισμένοι τάσσονται υπέρ της κατάργησής της είναι η διαταραχή της σχέσης 

εκπαιδευτικού και μαθητή, η ενίσχυση της βαθμοθηρίας, ο ερασιτεχνισμός και ο υποκειμενισμός 

με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση αλλά και ο υποχρεωτικός της χαρακτήρας, ο οποίος την 

καθιστά αντιπαιδαγωγική (Τσαγκαρλή – Διαμάντη, 2003, σ. 21). Παιδαγωγικά ερασιτεχνική 

θεωρεί τη βαθμολογία και ο Παπάς (1980, στο Μανωλάκος, 2010, σ. 3) δεδομένου του 

γεγονότος ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι εκπαιδευμένος βαθμολογητής. Στις αδυναμίες της 

παραδοσιακής αξιολόγησης ο Δημητρόπουλος (2001, σ. 19) συμπεριλαμβάνει και την επιρροή 

που έχουν οι εξετάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία και στα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Δηλαδή, θεωρεί ότι οι εξετάσεις χρησιμοποιούνται ως όργανα επιρροής για τη διαμόρφωση 

προγραμμάτων, καταστάσεων και εκπαιδευτικής πολιτικής. Τέλος, ως προς την ψυχολογική 

διάσταση υπάρχει η άποψη ότι καλλιεργεί τον φόβο, το άγχος και τον ανταγωνισμό, ενώ, 



23 
 

ταυτόχρονα, αποτελεί κίνητρο για απόρριψη του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και του 

εκπαιδευτικού (Τσαγκαρλή – Διαμάντη, 2003, σσ. 21-22, Παπάς, 1980, στο Μανωλάκος, 2010, 

σ. 4, Δημητρόπουλος, 2001, σ. 21).  

    Συμπερασματικά, η σωστή και πλήρης αξιολόγηση είναι αναγκαία μια και ο ρόλος της είναι 

σημαντικός τόσο στην οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και της κοινωνίας. Γι’ 

αυτό τον λόγο η πλήρης κατάργησή της θεωρείται ουτοπία. Άλλωστε, οι επικρίσεις, τις οποίες 

δέχεται η αξιολόγηση, δεν σχετίζονται με την ίδια αλλά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Αυτό 

που χρειάζεται είναι ο σχεδιασμός ενός ευέλικτου συστήματος αξιολόγησης βασισμένου στη 

λεπτομερή μελέτη πληθώρας παραγόντων και με ταυτόχρονη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων 

(Χαρίσης, 2006, σ. 54). Οι νέοι τρόποι αξιολόγησης, οι οποίοι πρέπει να αναζητηθούν, οφείλουν 

να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές και παιδαγωγικές ανάγκες της εποχής μας (Κασσωτάκης, 

2013, σ. 102). 
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2. Μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης 
2.1. Μορφές αξιολόγησης αναφορικά με τον χρόνο κατά τον οποίο διεξάγονται 

 

    Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τους μαθητές και να παίρνει αποφάσεις  σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και ανάλογα με τον σκοπό 

τον οποίο επιδιώκει να επιτύχει. Συγκεκριμένα, ο διδάσκων μπορεί να αξιολογήσει τους μαθητές 

του πριν από την έναρξη της διδασκαλίας ή του σχολικού έτους με σκοπό τη διάγνωση των 

προϋποθέσεων μάθησης των μαθητών. Αυτή είναι η λεγόμενη διαγνωστική ή αρχική 

αξιολόγηση. Ένα ακόμα είδος αξιολόγησης είναι η διαμορφωτική, η οποία αφορά την 

αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με στόχο την ανατροφοδότηση των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών καθώς και τη βελτίωση αφενός της διδασκαλίας και αφετέρου 

του αποτελέσματος της μάθησης. Καταληκτικά, υπάρχει και η τελική αξιολόγηση, η οποία 

λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της διδασκαλίας ή του σχολικού έτους και έχει ως στόχο την 

πιστοποίηση των γνώσεων των μαθητών.  

    Όσον αφορά το πρώτο είδος της αξιολόγησης ο Κωνσταντίνου (2002, σ. 41) το ορίζει ως τον 

προσδιορισμό των γνώσεων, των εμπειριών, των ενδιαφερόντων και των προβλημάτων των 

μαθητών με στόχο την αναγνώριση του προϋπάρχοντος γνωστικού πεδίου και των αιτιών που 

δρουν ανασταλτικά στη μάθηση. Επιπλέον, οι Καψάλης και Χανιωτάκης (2015, σ. 45) τονίζουν 

ότι στόχο της διαγνωστικής ή αρχικής αξιολόγησης αποτελεί η διερεύνηση του βαθμού στον 

οποίο κατέχει ο μαθητής συγκεκριμένες δεξιότητες, ώστε να ξεκινήσει η διδασκαλία. Η 

διερεύνηση αυτή γίνεται μέσω προκαταρκτικών εξετάσεων κατά την έναρξη της σχολικής 

χρονιάς ή μίας ενότητας. Εργαλεία της αξιολόγησης μπορεί να θεωρηθούν η παρατήρηση, τα 

διαγνωστικά τεστ ή οι εργασίες εκτέλεσης. Ένα ακόμη ερώτημα στο οποίο καλείται να 

απαντήσει αυτού του είδους η αξιολόγηση, κατά τους Καψάλη και Χανιωτάκη (2015, σ. 45), 

είναι το σε ποιο βαθμό οι μαθητές έχουν κατακτήσει ήδη τους στόχους, τους οποίους επιδιώκει η 

διδασκαλία. Αυτό γίνεται με μια εξέταση κατάταξης – η αξιολόγηση αυτή θυμίζει την τελική 

αξιολόγηση – η οποία καλύπτει τους προσδοκώμενους στόχους της σχεδιαζόμενης διδασκαλίας. 

Εφ’ όσον οι μαθητές κατέχουν μέρος του υλικού που θα διδαχθεί, τότε χρειάζεται να 

αναπροσαρμοστεί η πορεία διδασκαλίας. Ο Ρέλλος (2003, σ. 91) δίνει έμφαση στη σημασία της 

διαγνωστικής αξιολόγησης υποστηρίζοντας ότι, αν δεν πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση ή αν δεν 

εκτιμηθούν σωστά από τον εκπαιδευτικό οι προγενέστερες γνώσεις των μαθητών, η διαδικασία 

μάθησης ενδέχεται να αποτύχει, συνδέοντας την απόκτηση των διαγνωστικών πληροφοριών με 

την αποστολή του έργου του εκπαιδευτικού. Τέλος, ο Γεωργούσης (1999, σσ. 110-111) 
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διαχωρίζει αυτό το είδος της αξιολόγησης σε διαγνωστική αξιολόγηση και αξιολόγηση 

τοποθέτησης ή αρχική. Η πρώτη προσδιορίζει την αιτία των δυσκολιών, τις οποίες 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές, ώστε να διατυπώσει ένα ειδικό πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, 

και η διεξαγωγή της γίνεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Θα πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει η 

δυνατότητα εφαρμογής εξατομικευμένης διδασκαλίας, έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν 

τα αποτελέσματα της διαγνωστικής αξιολόγησης (Μανωλάκος, 2010, σ. 2). Το δεύτερο είδος 

αξιολόγησης, δηλαδή η αξιολόγηση τοποθέτησης ή αρχική, αφορά την πρότερη γνώση και 

εμπειρία των μαθητών και διεξάγεται πριν από τη διδασκαλία. 

    Στη συνέχεια, αναφορικά με τη διαμορφωτική αξιολόγηση αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος της 

είναι ο έλεγχος της προόδου αλλά και των αδυναμιών, τις οποίες παρουσιάζουν οι μαθητές 

(Καψάλης και Χανιωτάκης, 2015, σ. 47, Μανωλάκος, 2010, σ. 2). Σύμφωνα με τους Καψάλη 

και Χανιωτάκη (2015, σ. 47) θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας, καθώς μέσω 

αυτής αποφασίζεται η μετάβαση της τάξης στην επόμενη ενότητα ή η παραμονή σε σημεία, τα 

οποία δεν κατακτήθηκαν ικανοποιητικά από τους μαθητές. Ακολούθως μπορεί να εντοπιστεί το 

σύνολο των μαθητών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρότερα προβλήματα, ούτως ώστε να τους 

δοθεί ενισχυτική βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς (Καψάλης και Χανιωτάκης, 2015, σ. 47). 

Λειτουργεί, λοιπόν, ανατροφοδοτικά τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τους μαθητές 

προσφέροντας τη δυνατότητα τροποποίησης της διδακτικής μεθόδου, η οποία χρησιμοποιείται, 

καθώς και της ύλης του μαθήματος (Γεωργούσης, 1999, σ. 107). Χρειάζεται να τονιστεί ότι η 

διαμορφωτική αξιολόγηση δεν συμβάλλει στη βαθμολογία του μαθητή και στην κατάταξή του, 

άλλα, όπως τονίζουν και οι Καψάλης και Χανιωτάκης (2015, σ. 48), στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού και της μάθησης του μαθητή. 

Συμπερασματικά, στα πλαίσια της διαμορφωτικής αξιολόγησης εκείνο που ενδιαφέρει τον 

εκπαιδευτικό είναι η διαδικασία της μάθησης και οι διορθωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες 

μπορούν να γίνουν, και όχι το προϊόν. Το τελευταίο είναι αυτό, το οποίο ενδιαφέρει την τελική 

αξιολόγηση (Καψάλης και Χανιωτάκης, 2015, σ. 50, Ρέλλος, 2003, σ. 87). Τέλος, ο Ρέλλος 

(2003, σ. 89) σημειώνει ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση καθίσταται ιδιαιτέρως σημαντική κατά 

την εισαγωγή ενός νέου αναλυτικού προγράμματος ή κατά την εφαρμογή αλλαγών στο 

εκπαιδευτικό σύστημα με σκοπό τον έλεγχο της επιτυχίας τους.  

    Καταληκτικά, σχετικά με την τελική αξιολόγηση οι Καψάλης και Χανιωτάκης (2015, σ. 51) 

επισημαίνουν ότι εξετάζει ποιοι μαθητές κατέχουν τη διδαχθείσα ύλη και σε ποιο βαθμό αλλά 

και τη βαθμολογία που πρέπει να πάρει καθένας από τους μαθητές. Αποτελεί, κατά τον Ρέλλο 

(2003, σ. 85), έναν απολογισμό της πορείας του μαθητή και μπορεί να πραγματοποιείται στο 

τέλος μία μεγάλης χρονικής περιόδου, όπως είναι το τέλος του τριμήνου ή το τέλος του 
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σχολικού έτους. Ο απολογισμός αυτός δεν συνδέεται μόνο με τον εκπαιδευτικό αλλά και με τον 

μαθητή, ο οποίος πληροφορείται για τις αδυναμίες του εισπράττοντας, παράλληλα, τη βοήθεια 

του εκπαιδευτικού για την εξάλειψή τους. Ο Ρέλλος (2003, σ. 86) διευκρινίζει σχετικά με την 

τελική αξιολόγηση ότι θεωρείται έκφραση της θετικιστικής παιδαγωγικής και ότι εκείνο στο 

οποίο προσανατολίζεται είναι το μετρήσιμο προϊόν της μάθησης καθεαυτό και η προαγωγή των 

μαθητών. Ο ίδιος δείχνει να αμφισβητεί την αντίληψη περί μη παιδαγωγικής προσφοράς της 

τελικής αξιολόγησης θεωρώντας ότι αντισταθμίζεται εφόσον βάσει των αποτελεσμάτων της 

μπορούν να παρθούν δραστικά μέτρα υπέρ των μαθητών. Παρόμοια και ο Κωνσταντίνου (2002, 

σ. 42) αναφέρει ότι με την τελική αξιολόγηση εκτιμάται ο βαθμός επίτευξης όχι μόνο των 

διδακτικών αλλά και των παιδαγωγικών στόχων ως προς τους προκαθορισμένους τελικούς 

στόχους. Παράλληλα, συγκρίνεται το μαθησιακό επίπεδο κάθε μαθητή με αυτό που είχε πριν και 

η επίδοση της τάξης συνολικά σε σχέση με την επιδιωκόμενη. Δεν λειτουργεί – σε αντίθεση με 

τη διαμορφωτική – άμεσα παρεμβατικά, ώστε να διορθωθεί η διδακτική διαδικασία ή να 

ληφθούν βελτιωτικά μέτρα. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό 

ή την υλοποίηση ανάλογων διδακτικών διαδικασιών στο μέλλον (Κασσωτάκης 2013, σ. 45). 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές η διαμορφωτική και η τελική αξιολόγηση έχουν 

ίδια μορφή και η διάκριση μεταξύ τους καθίσταται δύσκολη. Γι’ αυτό τον λόγο αυτό που τις 

διαχωρίζει είναι ο σκοπός της χρήσης των δεδομένων της αξιολόγησης (Κωνσταντίνου, 2002, σ. 

42). Με άλλα λόγια, η τελική αξιολόγηση δεν διεξάγεται με σκοπό την κατεύθυνση της 

μάθησης, αλλά με στόχο τον προσδιορισμό του βαθμού επιτυχίας της μάθησης και της 

διδασκαλίας (Γεωργούσης, 1999, σ. 108). Όπως διευκρινίζει ο Γεωργούσης (1999, σ. 109) οι 

πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται κατά την τελική αξιολόγηση, είναι λιγότερο λεπτομερείς. 

Ωστόσο, είναι ευρύτερες ως προς τον σκοπό ή τις δεξιότητες προς αξιολόγηση σε σχέση με τις 

πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται κατά τη διαμορφωτική αξιολόγηση.  

 

     

2.2. Μορφές αξιολόγησης αναφορικά με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

 

    Με βάση τα εργαλεία και τις τεχνικές, που επιλέγει να χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτικός, 

οδηγούμαστε στη διάκριση μεταξύ της παραδοσιακής ή τυπικής αξιολόγησης και της 

εναλλακτικής ή αυθεντικής αξιολόγησης. Με τον όρο «τεχνικές» εννοούμε όλες τις στρατηγικές 

ή τις εξειδικευμένες μεθόδους με τις οποίες ελέγχουμε τον βαθμό επίτευξης των 

προσχεδιασμένων εκπαιδευτικών και μαθησιακών στόχων. Αυτό καθίσταται δυνατό μέσω της 
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χρήσης εργαλείων, τα οποία συμβάλλουν στη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά 

με την εκπαιδευτική διαδικασία και την επίδοση των μαθητών (Κωνσταντίνου, 2017α, σ. 216).  

    Ως προς την τυπική αξιολόγηση, οι Γρίβα και Κωφού (Griva & Kofou, 2017, σ. 19) τονίζουν 

ότι δεν εξετάζει δεξιότητες και στρατηγικές και ότι ο μόνος αξιολογητής είναι ο εκπαιδευτικός. 

Ειδικότερα, συλλέγονται πληροφορίες σε συγκεκριμένες και περιορισμένες καταστάσεις, οι 

οποίες δεν αφορούν τα ενδιαφέροντα, τη συμπεριφορά και τις στρατηγικές μάθησης των 

μαθητών. Επιπλέον, δεν εξετάζονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών, κάτι το οποίο 

θεωρείται σημαντικό στοιχείο της εναλλακτικής αξιολόγησης. Μερικά από τα εργαλεία της 

τυπικής αξιολόγησης είναι οι γραπτές εξετάσεις και τα τεστ, οι προφορικές εξετάσεις καθώς και 

η απλή παρατήρηση. Με την τελευταία εννοούμε την απροσχεδίαστη, αυθόρμητη και μη 

συστηματική παρατήρηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό (Κωνσταντίνου 2017α, σ. 217).  

    Από την άλλη, μεταξύ των εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης περιλαμβάνονται το project, 

το πορτφόλιο ή φάκελος του μαθητή, το ημερολόγιο του μαθητή αλλά και του εκπαιδευτικού, η 

μέθοδος think – aloud ή προφορική εξωτερίκευση, η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση, η 

περιγραφική αξιολόγηση μέσω καρτών αναφοράς ή κλιμάκων διαβαθμισμένων κριτηρίων, τα 

παιχνίδια ρόλων, η συστηματική παρατήρηση, η συνέντευξη, η δραματοποίηση, οι αγώνες 

λόγων κ. ά. Στα πλαίσια της εναλλακτικής αξιολόγησης η διαδικασία εκλαμβάνεται ως 

διαδικασία μάθησης. Συγκεκριμένα, οι μαθητές εμπλέκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης 

και θεωρούνται κριτικοί αξιολογητές και συνδετικοί κρίκοι μεταξύ μάθησης και αξιολόγησης 

(Griva & Kofou, 2017, σ. 19). Χαρακτηριστικό της εναλλακτικής αξιολόγησης αποτελεί το 

γεγονός ότι η διαδικασία λαμβάνει χώρα εντός τάξης και δίνει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικό και 

μαθητή να συναποφασίζουν. Επιπλέον, οι πληροφορίες που παρέχονται προέρχονται από πολλές 

πηγές και με μεγάλη συχνότητα, ενώ μέσω αυτών ο διδάσκων εκτιμά την πρόοδο και τις 

ικανότητες του μαθητή στην οργάνωση και στη χρήση των νεοαποκτηθεισών γνώσεων, ώστε να 

αντιμετωπίζει με επιτυχία προβλήματα σε διαρκή βάση. Από τα παραπάνω μπορεί να 

συμπεράνει κανείς ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν μόνο ένα είδος ανατροφοδότησης 

για τον εκπαιδευτικό αλλά και για τον μαθητή, ο οποίος αντιλαμβάνεται σε τι έχει επιτύχει και τι 

χρειάζεται να βελτιώσει (Griva & Kofou, 2017, σ. 19).  

    Σύμφωνα με τον Kohonen (1997, στο Griva & Kofou, 2017, σ. 20) μεταξύ της τυπικής και της 

εναλλακτικής αξιολόγησης υπάρχουν αρκετές αποκλίσεις όσον αφορά την πορεία και τους 

στόχους της διδασκαλίας αλλά και τους εμπλεκόμενους με αυτήν, εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Καταρχάς, στην τυπική αξιολόγηση η αξιολόγηση και η διδασκαλία θεωρούνται ξεχωριστές 

διαδικασίες, ενώ στην εναλλακτική η πρώτη θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της δεύτερης. 

Επίσης, στην πρώτη μορφή αξιολόγησης οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως σύνολο, ενώ στη 



28 
 

δεύτερη ως ξεχωριστές προσωπικότητες. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της τυπικής αξιολόγησης 

είναι ότι οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εκπαιδευτικούς βασίζονται σε συγκεκριμένα 

δεδομένα, όπως ο βαθμός ενός τεστ και ο στόχος είναι η επιτυχία του μαθητή στην εξέταση. 

Στον αντίποδα, η εναλλακτική αξιολόγηση βασίζεται σε δεδομένα προερχόμενα από 

διαφορετικές πηγές και στόχο της αποτελεί η διαρκής αξιολόγηση. Πρέπει να σημειωθεί ακόμη 

ότι η τυπική αξιολόγηση επικεντρώνεται στη «σωστή απάντηση» δίνοντας έμφαση στις 

αδυναμίες ή στα λάθη των μαθητών. Από την άλλη, η εναλλακτική παρέχει τη δυνατότητα 

πολλαπλών οπτικών γωνιών και δίνει έμφαση στις δυνατότητες και την πρόοδο των μαθητών. 

Αναφορικά με τον ρόλο των εκπαιδευτικών υπογραμμίζεται ότι στην παραδοσιακή μορφή 

αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί κρίνουν χωρίς να κάνουν προτάσεις βελτίωσης, ενώ στην 

εναλλακτική παρέχουν τις πληροφορίες, οι οποίες λειτουργούν βοηθητικά για τους μαθητές με 

σκοπό τη βελτίωσή τους. Καταληκτικά ο Kohonen (1997, στο Griva & Kofou, 2017, σ. 20) 

υπογραμμίζει ότι το πρώτο είδος αξιολόγησης αποτρέπει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους 

μαθητές συγκρίνοντάς τους μεταξύ τους, ενώ το δεύτερο είδος προάγει τη συνεργασία και η 

σύγκριση των μαθητών γίνεται σε σχέση με προηγούμενες επιδόσεις και στόχους. 

    Ο Κωνσταντίνου (2017α, σ. 218) επισημαίνει όσον αφορά τις παραδοσιακές μεθόδους 

αξιολόγησης ότι έχουν ως επίκεντρό τους τις γνώσεις προετοιμάζοντας τους μαθητές για την 

κοινωνική πραγματικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διάγνωσης των ικανότερων από τους 

μαθητές και κατά συνέπεια προάγονται η κοινωνική πρόοδος και η ανάπτυξη. Όσον αφορά τις 

εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης ο ίδιος τονίζει ότι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ 

διδασκαλίας και μάθησης καταγράφοντας όλες τις πτυχές της μαθησιακής προσπάθειας των 

μαθητών. Επιπροσθέτως, ο Kohonen (1997, στο Griva & Kofou, 2017, σ. 22) αναφέρει ότι η 

εναλλακτική αξιολόγηση εστιάζει στην επικοινωνιακή σημασία της αξιολόγησης, 

δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικής σκέψης, 

επίλυσης προβλημάτων, ανάλυσης και σύνθεσης.  

 

 

2.3.  Μορφές παραδοσιακής αξιολόγησης 

2.3.1. Γραπτές εξετάσεις και τεστ 

 

    Ως κυρίαρχη μέθοδο αξιολόγησης μεταξύ των παραδοσιακών ξεχωρίζουμε τις γραπτές 

εξετάσεις. Οι γραπτές εξετάσεις, είτε με τη μορφή ολιγόλεπτων τεστ και μονόωρων 

διαγωνισμάτων είτε ως τελικές εξετάσεις, κατέχουν σημαντική θέση στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Μάλιστα τα τεστ ξεκινούν ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Στο γυμνάσιο 
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και στο λύκειο οι εξετάσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι στην αξιολόγηση των μαθητών 

καθώς και στην προαγωγή τους στην επόμενη τάξη. Τέλος, με κυρίαρχη μορφή τις πανελλαδικές 

εξετάσεις παρατηρούμε ότι ο θεσμός των εξετάσεων είναι ο σχεδόν αποκλειστικός μηχανισμός 

ταξινόμησης των μαθητών ή επιλογής επαγγέλματος (Κωνσταντίνου 2004, σ. 75). 

    Κατά τον Κωνσταντίνου (2017α, σ. 219), όσο το σχολείο είναι συνδεδεμένο με το κοινωνικό 

σύστημα της επαγγελματικής απασχόλησης, οι εξετάσεις θεωρούνται απαραίτητες. Επιπλέον, 

όσο πιο πολύ βελτιώνονται οι συνθήκες λειτουργίας των σχολείων και όσο αυξάνεται το 

ενδιαφέρον για αναβάθμιση των σπουδών τόσο πιο σημαντικές θεωρούνται οι εξετάσεις. 

Ωστόσο, ο ίδιος (Κωνσταντίνου, 2017α, σσ. 221-223, 2004, σσ. 76-77) ασκώντας κριτική στον 

θεσμό των εξετάσεων καταλήγει στο ότι διαθέτουν περιορισμένη αξιοπιστία δεδομένης της 

υποκειμενικότητας που επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί και η οποία τους επιτρέπει να 

αυθαιρετούν και να εκμεταλλεύονται τη δικαιοδοσία τους. Παραδειγματικά, πολλές φορές κάθε 

διορθωτής αξιολογεί διαφορετικά την ίδια απάντηση. Επομένως, οι εξετάσεις δεν διαθέτουν τις 

τρεις βασικές αρχές της αξιολόγησης, δηλαδή την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα και την 

εγκυρότητα.  Επιπροσθέτως, όσο οι εξετάσεις θεωρούνται αυτοσκοπός – και αυτό συμβαίνει 

κυρίως στο λύκειο – αποκτούν χρησιμοθηρικό χαρακτήρα, υποβαθμίζοντας, έτσι, τη μαθησιακή 

διαδικασία. Ο μαθητής καθίσταται παθητικός δέκτης χωρίς να οξύνεται η κριτική του σκέψη και 

χωρίς να παίρνει πρωτοβουλίες. Περιορίζεται στην αναπαραγωγή έτοιμων και εφήμερων 

γνώσεων και στη στείρα απομνημόνευση δίχως την ανάπτυξη της ερευνητικής και κριτικής του 

ικανότητας. Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη (2013, σ. 115), έρευνες έχουν δείξει ότι το 80% των 

γνώσεων που μαθαίνουν οι μαθητές για τις εξετάσεις ξεχνιούνται μετά από 15 μήνες 

ζημιώνοντας την ουσιαστική μάθηση. Επιπλέον, ο Κανάκης (1992, στο Κασσωτάκης, 2013, σ. 

116) επισημαίνει ότι το 1,3% του συνόλου των ερωτήσεων στις γραπτές εξετάσεις αφορά 

ερωτήσεις δημιουργικής σκέψης, το 6% ερωτήσεις κριτικής σκέψης και το 67,7% ερωτήσεις 

απομνημόνευσης και κατανόησης. Παρόμοια αποτελέσματα ερευνών παρουσιάζει και ο 

Κωνσταντίνου (2017α, σ. 214) σχετικά με την οργάνωση της διδακτικής επικοινωνίας, τα οποία 

αναδεικνύουν ως κυρίαρχες τις ερωτήσεις «χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου» (μνήμης, 

κατανόησης, εφαρμογής) ή τις λεγόμενες «ανακριτικές», οι οποίες αναπαράγουν την έτοιμη 

γνώση προωθώντας την απομνημόνευση, ενώ λίγες είναι οι ερωτήσεις, οι οποίες προωθούν τις 

ανώτερες πνευματικές λειτουργίες των μαθητών (αναλύσεις, διερευνήσεις).  

    Ως προς τον ψυχικό τομέα των μαθητών και τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους ο 

Κωνσταντίνου (2017α, σ. 222) επισημαίνει ότι οι εξετάσεις προκαλούν πίεση στους μαθητές και 

η απειλή της αποτυχίας δημιουργεί άγχος και ανασφάλεια, ενώ παράλληλα ενισχύει τον 

ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών και δυσχεραίνει τη συνεργασία. Τέλος, υπογραμμίζει ότι ο 
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εκπαιδευτικός παραμένει εγκλωβισμένος στην οργάνωση της παιδαγωγικής και διδακτικής 

πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τον λειτουργικό ρόλο των εξετάσεων. Για όλους τους 

παραπάνω λόγους ο Κωνσταντίνου (2017α, σ. 223) αναφέρει ότι θα πρέπει οι εξετάσεις να 

συνδυάζονται και με εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης.    

    Όσον αφορά τα τεστ, ο Κωνσταντίνου (2017α, σ. 247) υποστηρίζει πως παρά το γεγονός ότι 

εξασφαλίζουν περισσότερη αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα έχουν και αρκετές 

αδυναμίες. Μία πολύ βασική αδυναμία είναι ότι στις απαντήσεις υπεισέρχεται κατά πολύ ο 

παράγοντας «τύχη», ο οποίος δεν αφήνει να διακριθούν οι πραγματικές ικανότητες των 

μαθητών. Επιπλέον, οι μονολεκτικές απαντήσεις που συνήθως απαιτούνται δεν ευνοούν την 

ανάπτυξη του γλωσσικού κώδικα των μαθητών. Ένα τελευταίο αδύναμο σημείο των τεστ, το 

οποίο επισημαίνεται (Κωνσταντίνου, 2017α, σ. 247), είναι ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι σε θέση 

να αποτιμήσει την επίδοση των μαθητών σε συνάρτηση με τον ψυχοσυναισθηματικό τους 

κόσμο.    

    Παρ’ όλα αυτά, ο Δημητρόπουλος (2001, σ. 103) διακρίνει και ορισμένα πλεονεκτήματα στον 

θεσμό γραπτών εξετάσεων και ειδικότερα των ερωτήσεων. Καταρχάς, οι απαντήσεις στις 

ερωτήσεις απαιτούν ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας του μαθητή και παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργικότητα, τις ιδέες και τις σκέψεις του. Επιπλέον, οι 

ερωτήσεις είναι εύκολες στην κατασκευή τους και, συνεπώς, απαιτούν λιγότερο χρόνο, ενώ 

παράλληλα χαρακτηρίζονται από προσαρμοστικότητα, αφού επιτρέπουν τον αυτοσχεδιασμό των 

αξιολογητών και τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής. Μεταξύ άλλων, μέσω των ερωτήσεων 

επιτυγχάνεται ο έλεγχος και άλλων χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων του μαθητή, όπως της 

γραφής, της έκφρασης και της οργάνωσης και γενικότερα ο Δημητρόπουλος (2001, σ. 104) 

τονίζει ότι για να απαντήσει ο μαθητής απαιτείται η επιστράτευση σύνθετων γνώσεων και 

λειτουργιών. 

 

2.3.2. Προφορικές εξετάσεις 

 

    Μία ακόμη μέθοδος αξιολόγησης, η οποία εντάσσεται στην τυπική αξιολόγηση, είναι οι 

προφορικές εξετάσεις. Ο Κωνσταντίνου (2017, σ. 227) διακρίνει τις προφορικές εξετάσεις σε 

αυτές οι οποίες έχουν οργανωθεί από πριν και γίνονται ενώπιον ενός ή περισσότερων εξεταστών 

και σε εκείνες οι οποίες γίνονται κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Οι τελευταίες 

διακρίνονται σε αυτές που γίνονται σκόπιμα από τους εκπαιδευτικούς, ώστε συγκεκριμένοι 

μαθητές να εξεταστούν σε συγκεκριμένα θέματα, αλλά και σε αυτές που χαρακτηρίζουν την 

καθημερινή επικοινωνία στα πλαίσια της πραγμάτευσης γνωστικών αντικειμένων εντός και 
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εκτός τάξης. Στις τελευταίες εντάσσεται και η ολιγόλεπτη εξέταση πριν από την παράδοση του 

νέου μαθήματος, η οποία απέχει, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου (2004, σ. 100), από τον 

παιδαγωγικό χαρακτήρα της αξιολόγησης.  

    Βασικό χαρακτηριστικό των προφορικών εξετάσεων είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα 

συμμετοχής, δραστηριοποίησης και ενθάρρυνσης του μαθητή, βελτιώνοντας παράλληλα τις 

επικοινωνιακές του δεξιότητες (Κωνσταντίνου, 2017α, σ. 232). Ο εκπαιδευτικός με τη σειρά του 

οργανώνει τη διαδικασία βάσει των ενδιαφερόντων του αξιολογούμενου και εξετάζει τόσο τα 

γνωστικά χαρακτηριστικά του, όπως την ικανότητα αντίληψης, παραγωγής και σκέψης, όσο και 

τα μη γνωστικά, όπως την αυτονομία του μαθητή, τη θέληση για μάθηση, την ετοιμότητα, την 

ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας κ.ά. (Κωνσταντίνου, 2017α, σ. 228). Ωστόσο, η 

ποιότητα της προφορικής επίδοσης, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου (2017α, σ. 231), εξαρτάται 

από το γνωστικό επίπεδο του μαθητή, από την ικανότητά του στη χρήση του προφορικού λόγου 

και από τις ικανότητες προσοχής, αυτοσυγκέντρωσης και αντίληψης. Τα παραπάνω, εξαιτίας του 

ότι αποτελούν κριτήρια δύσκολα αξιολογήσιμα, καθιστούν δύσκολη την αξιολόγηση με 

αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και εγκυρότητα. Επιπρόσθετα, στις αδυναμίες των προφορικών 

εξετάσεων ο Κωνσταντίνου (2017α, σ. 231) συμπεριλαμβάνει τις ερωτήσεις, οι οποίες διαθέτουν 

τη μορφή ανάκρισης και η μόνη πηγή άντλησης των πληροφοριών είναι τα σχολικά εγχειρίδια. 

Η εξέταση στηρίζεται στη στείρα απομνημόνευση και αναπαραγωγή έτοιμων γνώσεων και όχι 

στην αυτενέργεια, ενώ ο δασκαλοκεντρισμός, ο οποίος επικρατεί, καθιστά τους μαθητές 

παθητικούς δέκτες δημιουργώντας τους αισθήματα άγχους και φόβου αντί να προωθεί την 

ελευθερία σκέψης και έκφρασης (Κωνσταντίνου, 2017α, σ. 241). Επιπλέον, η διεξαγωγή της 

εξέτασης σε ατομική βάση, κατά τον Κωνσταντίνου (2017α, σ. 241), υποβαθμίζει τη αξία της 

συλλογικότητας ενισχύοντας τον ανταγωνισμό. Τέλος, αδυναμία της προφορικής εξέτασης 

θεωρείται και το γεγονός ότι η γλωσσική ικανότητα του μαθητή, τα μηνύματα που 

ανταλλάσσουν ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός (εκφράσεις, βλέμματα, χειρονομίες) καθώς και η 

παιδαγωγική σχέση μεταξύ τους δρουν καταλυτικά στην εξέταση, ωστόσο δεν συνυπολογίζονται 

στον τελικό βαθμό. 

    Παρ’ όλα τα μειονεκτήματα η προφορική εξέταση θεωρείται μία δυναμική διαδικασία 

αλληλεπίδρασης. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μην χρησιμοποιείται ως αυτοσκοπός αλλά 

ως εργαλείο διαπίστωσης, διόρθωσης, βελτίωσης και διευκόλυνσης των ιδιαιτεροτήτων του 

καθενός μαθητή και των στόχων του σχολείου (Κωνσταντίνου, 2017α, σ. 233, 2004, σ. 89). 
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2.3.3. Βαθμολόγηση 

 

    Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης οι χαρακτηρισμοί των επιδόσεων έχουν ρόλο 

διαπιστωτικό, πληροφοριακό και ενημερωτικό τόσο για τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους όσο 

και για τους γονείς και τους κηδεμόνες τους (Κωνσταντίνου, 2004, σ. 114). Τα μέσα έκφρασης 

αυτών των επιδόσεων είναι ποικίλα και επιτελούν, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου (2004, σ. 

115), τρεις λειτουργίες. Η πρώτη είναι η λειτουργία της ανατροφοδότησης, η δεύτερη της 

επιλογής και η τρίτη του κινήτρου. Ως μέσα έκφρασης της αξιολόγησης μπορούν να νοηθούν τα 

εξής: α) περιοριστική αριθμητική κλίμακα ή κλίμακα ελάχιστου εύρους (0-5), β) κλίμακα μικρού 

εύρους (0-10), γ) κλίμακα μεσαίου εύρους (0-20) και δ) κλίμακα μεγάλου εύρους (0-100). Εκτός 

από τα παραπάνω στις μικρότερες τάξεις του Δημοτικού συναντάμε τον γραμματικό 

προσδιορισμό (Α,Β,Γ,Δ) και τον λεκτικό ή ονοματικό προσδιορισμό (άριστα, πολύ καλά, καλά, 

σχεδόν καλά, ανεπάρκεια). Τέλος, σπανιότερα και πιο περιορισμένα χρησιμοποιείται ο 

περιγραφικός προσδιορισμός (πέτυχε/δεν πέτυχε, προάγεται/δεν προάγεται) (Κωνσταντίνου, 

2004, σ. 113).  

    Η επικρατούσα αντίληψη, τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στην κοινωνία, ταυτίζει τον 

όρο «αξιολόγηση» με τη βαθμολογία (Μανωλάκος, 2010, σ. 1). Ο Γρόσδος (2011, σσ. 661-662, 

2015, σσ. 43-44), επιχειρεί να κάνει μία διάκριση μεταξύ των δύο όρων δίνοντας έμφαση στα 

σημεία εκείνα στα οποία διαφέρουν. Αρχικά, θεωρεί τον όρο «βαθμολογία» πιο στενό, άκαμπτο 

και στατικό σε αντίθεση με τον όρο «αξιολόγηση», ο οποίος θεωρείται ευρύτερος. 

Αναλυτικότερα, η βαθμολογία είναι η έκφραση του αποτελέσματος της αξιολογικής διαδικασίας 

και δηλώνει την ποσοτική αποτίμηση της επίδοσης του μαθητή σε ένα γνωστικό αντικείμενο. 

Αντίθετα, η αξιολόγηση ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία αποδίδουμε μία αξία βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων, ενώ περιλαμβάνει ποιοτικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές 

παραμέτρους και αναλυτικές εκτιμήσεις. Κύριο χαρακτηριστικό της βαθμολογίας είναι ότι 

κατατάσσει τον μαθητή σε μία βαθμολογική κλίμακα με βάση τις γνώσεις του, ενώ η 

αξιολόγηση εξετάζει τον μαθητή πολύπλευρα ερμηνεύοντας την επίδοσή του. Ταυτόχρονα, η 

αξιολόγηση λειτουργεί ανατροφοδοτικά ενισχύοντας τις μεταγνωστικές δεξιότητες του μαθητή. 

Στον αντίποδα, η βαθμολογία επικεντρώνεται στον τελικό βαθμό μη λαμβάνοντας υπόψη τον 

τρόπο με τον οποίο ο μαθητής κατακτά τη γνώση. Όσον αφορά την ενημέρωση και τη σχέση 

μεταξύ του εκπαιδευτικού, του μαθητή και του γονέα ο Γρόσδος (2011, σ. 662, 2015, σ. 44) 

υπογραμμίζει ότι η βαθμολογία σε αντιδιαστολή με την αξιολόγηση δεν αποτυπώνει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του μαθητή, ούτε προωθεί τον διάλογο μεταξύ του εκπαιδευτικού και των 

γονέων, ενώ, παράλληλα, δημιουργεί ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών 
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καλλιεργώντας τον ατομικισμό. Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό, το οποίο διαφοροποιεί τη 

βαθμολογία από την αξιολόγηση, είναι ότι η πρώτη θεωρεί τον ίδιο τον μαθητή υπεύθυνο για τις 

χαμηλές επιδόσεις αδικώντας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Γρόσδος (2011, σ. 662, 2015, σ. 

44), τους κοινωνικά αδικημένους, ενώ η δεύτερη αποδίδει την αποτυχία σε πολλές παραμέτρους 

και μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τους μαθητές μέσω της εξατομικευμένης και της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας.      

    Ως μειονέκτημα των αριθμητικών κλιμάκων ελάχιστου εύρους και των γραμματικών 

μπορούμε να αναφέρουμε την περιορισμένη δυνατότητα που έχει ο εκπαιδευτικός να 

διαφοροποιήσει τις επιδόσεις των μαθητών. Στον αντίποδα, οι κλίμακες μεγάλου εύρους 

δημιουργούν μία σύγχυση ως προς τις διαφοροποιήσεις αυτές (Κωνσταντίνου, 2004, σ. 114). 

Γενικότερα, εκφράζονται αμφιβολίες από τους ερευνητές ως προς την αποτελεσματικότητα της 

βαθμολόγησης δεδομένων των αδύναμων σημείων, τα οποία παρουσιάζει. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Κωνσταντίνου (2004, σσ. 118-119) επισημαίνει ότι καθίσταται δύσκολη η απεικόνιση του 

εμπειρικού κόσμου (γεγονότα, καταστάσεις, ψυχικά φαινόμενα) με αριθμούς και, επίσης, ότι οι 

αριθμοί δεν μπορούν να αποτυπώσουν πτυχές της προσωπικότητας του μαθητή. Ταυτόχρονα, 

υπεισέρχεται ο παράγοντας της υποκειμενικότητας του αξιολογητή και η επίδραση της 

κοινωνικής περίστασης στην κρίση του. Όλα αυτά στερούν από τη βαθμολόγηση την έννοια της 

αντικειμενικότητας και της εγκυρότητας. Ο βαθμός εκφράζει μία συνολική, γενικευμένη και 

ασαφή εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή χωρίς να έχει προσδιορισμένο περιεχόμενο 

(Κωνσταντίνου, 2004, σσ. 118-119).  

    Ο Κωνσταντίνου (2004, σσ. 120-121) επισημαίνει τα σφάλματα, τα οποία μπορούν να 

συμβούν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης και τα οποία στερούν από τη βαθμολόγηση την 

εγκυρότητα της. Καταρχάς, είναι δυνατό να συμβούν σφάλματα ως προς τις μεθόδους και τις 

τεχνικές αξιολόγησης. Παραδειγματικά αναφέρεται ότι οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις 

δεν προσφέρουν τις ίδιες δυνατότητες για εγκυρότητα και αντικειμενικότητα κατά την 

αξιολόγηση, ενώ το γεγονός ότι η βαθμολογία εξαρτάται από τις λιγοστές και σύντομες 

εξετάσεις ενισχύει τον παράγοντα «τύχη» μειώνοντας την αξιοπιστία της (Κασσωτάκης, 2013, 

σ. 114). Επιπλέον, το γεγονός ότι τα μαθήματα διακρίνονται σε κύρια και δευτερεύοντα οδηγεί 

αναπόφευκτα στην έλλειψη εγκυρότητας στη βαθμολογία. Ένα ακόμη σφάλμα, το οποίο μπορεί 

να γίνει, αφορά την κοινωνική καταγωγή του μαθητή αλλά και το φύλο του. Ως προς το 

τελευταίο ο Κωνσταντίνου (2004, σ. 121) τονίζει ότι η βαθμολόγηση των κοριτσιών τείνει να 

είναι επιεικέστερη από των αγοριών, ενώ επικρατεί και η αντίληψη ότι τα κορίτσια έχουν 

καλύτερες επιδόσεις στα «φιλολογικά» μαθήματα και τα αγόρια στα «θετικά» μαθήματα. 

Κλείνοντας αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και σφάλματα τα οποία προέρχονται από τη 
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συμπάθεια ή την αντιπάθεια, την οποία δείχνει ο εκπαιδευτικός προς τους μαθητές. Επομένως, 

βάσει των παραπάνω, όπως αναφέρει και ο Κασσωτάκης (2013, σσ. 130-131), οι εκπαιδευτικοί 

γίνονται άθελά τους συνεργοί σε κοινωνικές αδικίες. 

    Μία ακόμα αδυναμία της βαθμολογίας είναι η έλλειψη εξατομίκευσης της επίδοσης και η 

έλλειψη σύγκρισης των μαθητών με τον εαυτό τους. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται έμφαση στη 

σύγκριση των μαθητών με τους υπόλοιπους, γεγονός το οποίο ενισχύει τον ατομικισμό, τον 

ανταγωνισμό και τις τακτικές υποβιβασμού των άλλων. Ταυτόχρονα, δεν δίνεται η δυνατότητα 

να αναδειχθούν επαρκώς οι διαφορές μεταξύ των μαθητών (Κασσωτάκης, 2013, σσ. 122-123). 

Στα παραπάνω ο Παπακωνσταντίνου (1993, σ. 127) προσθέτει ότι μέσα στην τάξη υπάρχουν 

κάποιοι «επιβεβαιωμένοι μπροστάρηδες» και κάποιοι «ουραγοί», οι οποίοι καθίστανται απλοί 

παρατηρητές, και όλο αυτό προωθεί τη βαθμοθηρία. Στη συνέχεια ο Κωνσταντίνου (2004, σσ. 

122-123) δίνει έμφαση στα λάθη που προέρχονται από την υποκειμενικότητα με την οποία 

σχετίζεται η βαθμολόγηση. Πιο αναλυτικά, ο εκπαιδευτικός κατά την αξιολόγηση βασίζεται σε 

θεωρία προερχόμενη από τις προσωπικές του εκτιμήσεις και εμπειρίες ή την «κοινή» γνώση, 

χωρίς να έχει κάποια παιδαγωγική κατάρτιση. Επισημαίνεται, επίσης, η τάση των εκπαιδευτικών 

να κρίνουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά του μαθητή από μία συνολική και γενικευμένη 

εντύπωση που έχουν γι’ αυτόν, ενώ παρατηρείται και η τάση να επιδεικνύουν σε γενική βάση 

επιείκεια ή αυστηρότητα, να βάζουν ακραίες βαθμολογίες ή να προσκολλώνται σε έναν 

συγκεκριμένο βαθμό. Ο Παπακωνσταντίνου (1993, σσ. 127-128) τονίζει, επίσης, ότι πολλές 

φορές το άγχος των εκπαιδευτικών τους οδηγεί σε κατάσταση ενοχής ή παραίτησης με 

αποτέλεσμα κάνουν το έργο τους παθητικά. Γενικότερα, παρατηρεί την εκτροπή των 

εκπαιδευτικών από το έργο τους και συγκεκριμένα από την προσπάθεια καλλιέργειας της 

κριτικής αντίληψης των μαθητών. Εν κατακλείδι, υπογραμμίζεται ότι η ψυχική και σωματική 

κατάσταση του αξιολογητή είναι ένα σημαντικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την 

αξιολογική διαδικασία (Κωνσταντίνου, 2004, σ. 123), όπως και η σειρά και ο χρόνος διόρθωσης 

των γραπτών, η εμφάνισή τους κ.ά. (Κασσωτάκης, 2013, σ. 132)   

    Σε γενικές γραμμές, όπως σημειώνει και η Αβδάλη (1989, σ. 105), η τυπική αξιολόγηση 

διαθέτει έναν υποκειμενικό χαρακτήρα, ο οποίος αποτυγχάνει στον τομέα της διάγνωσης. Το 

γεγονός αυτό προσδίδει μειωμένη αξιοπιστία και εγκυρότητα στα αποτελέσματα. Στον αντίποδα, 

η Dikli (2003, σ. 16) σημειώνει ότι παραδοσιακοί τρόποι αξιολόγησης, όπως τα σταθμισμένα 

τεστ και κυρίως οι ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, μπορούν να παρέχουν αξιόπιστα, έγκυρα και 

αντικειμενικά αποτελέσματα. Παράλληλα, ο παραδοσιακός τρόπος αξιολόγησης έτσι όπως είναι 

δομημένος προκαλεί ένταση, άγχος και ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα οι 

μαθητές με χαμηλότερες επιδόσεις αποθαρρύνονται (Αβδάλη, 1989, σ. 105). Οι βαθμοί, όπως 
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αναφέρει και ο Κωνσταντίνου (2004, σ. 124), δεν είναι σύμφωνοι με τους διδακτικούς και 

παιδαγωγικούς στόχους καθώς και με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Αντιθέτως, 

οδηγούν σε μη παιδαγωγικές κατευθύνσεις, όπως η ταξινόμηση των μαθητών. Επιπλέον, η Dikli 

(2003, σ. 15) υποστηρίζει ότι η παραδοσιακή αξιολόγηση δεν χαρακτηρίζεται από 

αυθεντικότητα δεδομένου του ότι δεν συνδέεται με καταστάσεις της καθημερινότητας, ενώ 

εξετάζει τις δυνατότητες των μαθητών σε μία μόνο χρονική στιγμή. Επομένως, δεν είναι σε θέση 

να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά για τον εκπαιδευτικό αλλά και για τον ίδιο τον μαθητή. Τέλος, 

αξιολογεί τις χαμηλού επιπέδου δυνατότητες σκέψης του μαθητή προωθώντας την αποστήθιση 

(Dikli, 2003, σ. 15).    

 

     

2.4.  Χαρακτηριστικά εναλλακτικής αξιολόγησης  

 

    Οι μέθοδοι εναλλακτικής αξιολόγησης διέπονται από κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι 

κοινά σε όλες και λειτουργούν διακριτικά ως προς τις τυπικές μορφές αξιολόγησης. Πιο ειδικά, 

η εναλλακτική αξιολόγηση χαρακτηρίζεται ως δυναμική, συνεχής και εξελισσόμενη διαδικασία, 

η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και της μάθησης, παρέχοντας στους 

μαθητές την ευκαιρία για αναστοχασμό και αξιολόγηση (Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 26). 

Επιπλέον, επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να σχηματίζουν μία διαρκή και συνολική εικόνα 

σχετικά με τα επιτεύγματα και τις αδυναμίες των μαθητών (Hancock, 1994, στο Griva & Kofou, 

2017, σ. 23). Αυτό γίνεται δεδομένου του ότι ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να χρησιμοποιεί 

δείγματα εργασιών των μαθητών, τα οποία προέρχονται από ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

(Καψάλης & Χανιωτάκης, 2015, σσ. 60-61). Σύμφωνα με τις Γρίβα και Κωφού (Griva & Kofou, 

2017, σ. 23) οι μαθητές από την πλευρά τους μπορούν να αυτοαξιολογούνται και να ελέγχουν τη 

μαθησιακή τους πρόοδο (Moon 2000). Τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης των μαθητών μέσω 

μίας κριτικής αξιολόγησης τονίζει και ο Lynch (2001, σ. 368). Επιπλέον, η εναλλακτική 

αξιολόγηση χαρακτηρίζεται και ως αυθεντική δεδομένης της σύνδεσής της με την κοινωνική 

πραγματικότητα. Η Dikli (2003, σ. 14) διευκρινίζει ότι στόχος καθίσταται η επίλυση 

προβλημάτων, τα οποία συνδέονται με τον εμπειρικό κόσμο, με αξιοποίηση υψηλού επιπέδου 

σκέψης.  

    Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που δεν πρέπει να παραληφθεί είναι ότι η εναλλακτική 

αξιολόγηση καταγράφει τις ατομικές ανάγκες των μαθητών (Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 27). Πιο 

αναλυτικά, ο μαθητής θεωρείται ξεχωριστή προσωπικότητα, η οποία διαθέτει συγκεκριμένες 

ικανότητες, συμπεριφορές και συγκεκριμένο υπόβαθρο. Μάλιστα, ο Lynch (2001, σ. 368) είναι 
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της άποψης ότι ως μέρος της αξιολογικής διαδικασίας είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη 

ζητήματα φύλου, σεξουαλικότητας, κοινωνικής τάξης, εθνικότητας, ιδεολογίας, ταυτότητας και 

πολιτισμού. Επομένως, μέσω των εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης ο μαθητής αξιολογείται 

για κάθε πλευρά της προσωπικότητάς του με κάθε τρόπο και σε κάθε περιβάλλον, χωρίς να 

γίνεται σύγκριση μεταξύ των μαθητών (Smith 1999). Αποτιμούνται οι γνώσεις και οι δεξιότητες 

των μαθητών με ποικίλους τρόπους και στόχο αποτελεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικής 

σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, ανάλυσης, σύνθεσης και αναστοχασμού (Γρίβα & Κωφού, 

2019, σ. 27). Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό της εναλλακτικής αξιολόγησης είναι ότι 

θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της διδακτικής πράξης (Lynch, 2001, σ. 360, Γρίβα & Κωφού, 

2019, σσ. 26-27). Με άλλα λόγια, στα πλαίσια της διδακτικής διαδικασίας συλλέγονται και 

καταγράφονται πληροφορίες σε διαρκή βάση δίνοντας έμφαση περισσότερο στη μαθησιακή 

διαδικασία παρά στο τελικό προϊόν (Lynch, 2001, σ. 360). Έτσι, ο εκπαιδευτικός καθίσταται πιο 

αναστοχαστικός επαγγελματίας, αφού του παρέχεται η δυνατότητα να επανασχεδιάσει και να 

βελτιώσει τη διδασκαλία (Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 27). Γενικότερα, όσον αφορά τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού χρειάζεται να επισημανθεί ότι αλλάζει. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να αναλάβουν νέους ρόλους όχι μόνο αξιολόγησης αλλά και διδασκαλίας με στόχο 

την καθοδήγηση του μαθητή (Brown, 2010, σ. 252). 

    Ταυτόχρονα, γίνεται πιο ενεργητικός ο ρόλος του μαθητή. Συγκεκριμένα, η εναλλακτική 

αξιολόγηση αποτελεί διαδικασία κατά την οποία ενισχύεται η αυτόνομη μάθηση (Γρίβα & 

Κωφού, 2019, σ. 27). Δηλαδή, ο μαθητής καθίσταται ο ίδιος κριτής των δεξιοτήτων του καθώς 

και των αδυναμιών του, ενώ παράλληλα εμπλέκεται σε  δραστηριότητες οι οποίες απαντούν και 

στην καθημερινότητα ανακαλύπτοντας νέες στρατηγικές μάθησης (Griva & Kofou, 2017, σσ. 

23-24). Κατά τον Brown (2010, σ. 252), ένα ακόμη στοιχείο που χαρακτηρίζει την εναλλακτική 

αξιολόγηση είναι το γεγονός ότι στοχεύει στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου σκέψης και στην 

ανάπτυξη των ικανοτήτων εκείνων, οι οποίες βοηθούν τον μαθητή στην επίλυση προβλημάτων. 

Απαιτεί από τον μαθητή να παρουσιάσει, να λύσει ένα πρόβλημα, να δημιουργήσει κάτι και 

γενικότερα βάζει τον μαθητή σε μία παραγωγική διαδικασία.     

 

2.5.  Πλεονεκτήματα εναλλακτικής αξιολόγησης 

 

    Τα τελευταία χρόνια οι εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης προσελκύουν όλο και 

περισσότερο το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και μελετητών λόγω της πληθώρας πλεονεκτημάτων 
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από τα οποία χαρακτηρίζονται και αφορούν τόσο τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς όσο και τους 

μαθητές. 

    Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς χρειάζεται να αναφερθεί ότι δίνεται η δυνατότητα 

ανατροφοδότησης και βελτιωτικών παρεμβάσεων στη διδασκαλία (Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 

29). Μπορούν, επίσης, να αξιολογήσουν τους μαθητές μέσω δειγμάτων εργασιών, τα οποία 

προέρχονται από ένα μακρύτερο χρονικό διάστημα (Καψάλης & Χανιωτάκης, 2015, σ. 60). 

Επιπλέον, τα στοιχεία που συλλέγονται από τον εκπαιδευτικό αφορούν και τη διαδικασία 

μάθησης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών και 

για τον έλεγχο της προόδου τους σε σχέση με τον εαυτό τους αλλά και σε σχέση με τους 

συμμαθητές τους (Τσαγγαρή, 2011). Τέλος, αξιολογούνται τόσο η διαδικασία και το προϊόν της 

μάθησης όσο και άλλες γλωσσικές συμπεριφορές, μαθησιακές στρατηγικές και μαθησιακά στυλ 

(Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 28, Griva & Kofou, 2017, σ. 25). Ο εκπαιδευτικός έχει έναν ιδιαίτερο 

ρόλο στην αξιολογική διαδικασία, αυτόν του παρατηρητή. Παρατηρεί, καταγράφει και αξιολογεί 

τον βαθμό επίτευξης από τον μαθητή των προκαθορισμένων στόχων. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού απαντά στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης σύμφωνα με την 

οποία θεωρείται μέντορας, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατασκευάζουν το 

δικό τους νόημα (Griva & Kofou, 2017, σ. 26).  

    Πολλά είναι και τα οφέλη της εναλλακτικής αξιολόγησης και για τους μαθητές, οι οποίοι 

παίζουν ενεργό ρόλο στην αξιολογική διαδικασία σε συνεργασία με τον διδάσκοντα. Σύμφωνα 

με τις Γρίβα και Κωφού (2019, σ. 29), το στοιχείο της ανατροφοδότησης δεν αφορά μόνο τον 

εκπαιδευτικό αλλά και τον ίδιο τον μαθητή, ο οποίος πληροφορείται για την εξέλιξη της πορείας 

τoυ, τα δυνατά και αδύναμα σημεία του προσπαθώντας να τα βελτιώσει. Κατά συνέπεια, οι 

μαθητές γίνονται επιδέξιοι κριτές των δυνατοτήτων τους αναπτύσσοντας την κριτική τους 

ικανότητα καθώς και την ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις (Griva & Kofou, 2017, σ. 26). 

Όλα τα παραπάνω στηρίζουν την άποψη ότι οι εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης προωθούν 

την αυτόνομη και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (Τσαγγαρή, 2011) και ενισχύουν την 

αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση των μαθητών (Griva & Kofou, 2017, σ. 25) 

ανταποκρινόμενες στους ψυχοπαιδαγωγικούς στόχους που θέτουν τα Προγράμματα Σπουδών. 

Επιπλέον, οι μέθοδοι αυτές, κατά την Τσαγγαρή (2011), περιορίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ 

των μαθητών και εξασφαλίζουν την ισότητα αναφορικά με τη μαθησιακή διαδικασία. Εκτός από 

τα παραπάνω, η εναλλακτική αξιολόγηση προάγει υψηλές ικανότητες σκέψης (higher – order 

thinking skills) και μεταγνωστικές στρατηγικές (metacognitive strategies) (Griva & Kofou, 

2017, σ. 25). Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν τις 

γνώσεις τους σε ποικίλες περιπτώσεις και όχι απλώς να τις ανακαλέσουν, αλλά και να 
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εργαστούν κατά ομάδες φέρνοντας εις πέρας μία δραστηριότητα και παρατηρώντας πώς οι 

συμμαθητές τους λύνουν ένα πρόβλημα (Griva & Kofou, 2017, σ. 26). Τέλος, η εναλλακτική 

αξιολόγηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καθημερινότητα, τα ενδεχόμενα προβλήματα και 

τις συνθήκες, τις οποίες καλούνται οι μαθητές να αντιμετωπίσουν, δεδομένης της δημιουργίας 

ρεαλιστικών περιβαλλόντων παραγωγής της γλώσσας (Lynch, 2001, σ. 362). Γι’ αυτό, άλλωστε, 

όταν γίνεται αναφορά στην εναλλακτική αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο όρος 

«αυθεντική αξιολόγηση». 

   

 

2.6.  Αδυναμίες εναλλακτικής αξιολόγησης  

 

    Ωστόσο, παρ’ όλα τα πλεονεκτήματα των μεθόδων εναλλακτικής αξιολόγησης, έχουν 

εκφραστεί και ορισμένες ανησυχίες ή αδυναμίες από την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη και κύρια αδυναμία είναι ο πολύς χρόνος – διδακτικός και 

εξωδιδακτικός – που χρειάζεται να καταναλώσει ο εκπαιδευτικός τόσο στην ανάλυση των 

δεδομένων όσο και στην ανατροφοδότηση του μαθητή (Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 30, Κατσαρού 

& Δεδούλη, 2008, σ. 195). Οι πληροφορίες και τα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται είναι τόσα 

πολλά, ώστε σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη ένας 

εκπαιδευτικός – παραδειγματικά αναφέρω το επίπεδο ωριμότητας του μαθητή, τα μαθησιακά 

στυλ, τις μαθησιακές δυσκολίες – καθιστούν τις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης εξαιρετικά 

χρονοβόρες. Ακόμη μία ανησυχία, η οποία έχει εκφραστεί, είναι ότι στην εναλλακτική 

αξιολόγηση μία απάντηση δεν μπορεί να θεωρηθεί σωστή ή λανθασμένη. Αυτό το οποίο 

ελέγχεται είναι η ποιότητα και η διαδικασία που ακολουθεί ο μαθητής για να δώσει μία 

απάντηση. Επομένως, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης, δεν υπάρχει η 

βαθμολογία, ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να δίνει σαφείς πληροφορίες για την επίδοση του 

μαθητή στον ίδιο αλλά και στους γονείς. Ένα ακόμη στοιχείο, το οποίο θέτει την εναλλακτική 

αξιολόγηση υπό αμφισβήτηση, είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η εγκυρότητα, η 

αξιοπιστία και η αντικειμενικότητά της. Γι’ αυτό τον λόγο, σύμφωνα με τις Γρίβα και Κωφού 

(2019, σ. 30), θα πρέπει να αποσαφηνιστούν τα κριτήρια και τα πρότυπα για την αξιολόγηση 

των μαθητών, ώστε τα εργαλεία για την εξαγωγή συμπερασμάτων να είναι αξιόπιστα.  

    Τροχοπέδη ως προς την εφαρμογή των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης καθίστανται και 

πολλές αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών μονάδων, οι οποίες δεν 

σχετίζονται ουσιαστικά με την ίδια την εναλλακτική αξιολόγηση (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008, 

σ. 195). Καταρχάς, αξίζει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι στα περισσότερα σχολεία υπάρχει 
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έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και οργάνωσης, απαραίτητης για την υλοποίηση της 

εναλλακτικής αξιολόγησης, όπως βιβλιοθήκες ή τάξεις με μικρό αριθμό μαθητών. Επιπλέον, το 

επίσημο εξεταστικό σύστημα προκαλεί προσκόλληση στη διδακτέα ύλη και στις απαιτήσεις των 

γραπτών εξετάσεων αλλά και πίεση και άγχος στους μαθητές, χωρίς να αφήνει περιθώρια σε 

νέες μορφές αξιολόγησης, οι οποίες δρουν δημιουργικά και ανατροφοδοτικά. Ακόμη και οι ίδιοι 

οι μαθητές, δεδομένης της εξοικείωσής τους με τον παραδοσιακό τρόπο αξιολόγησης, 

δυσκολεύονται να έρθουν σε επαφή με μαθητοκεντρικές μαθησιακές διαδικασίες και εμμένουν 

στην αναζήτηση και αναπαραγωγή γνώσεων βοηθητικών για τις εξετάσεις. Τέλος, μεγάλη 

δυσκολία ως προς την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων καθίσταται η ελλιπής επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σχετικά με ζητήματα εναλλακτικής αξιολόγησης (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008, 

σ. 195). 
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3. Μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης 
3.1.  Μέθοδος Project 

 

    Η μέθοδος project αποτελεί μία σκόπιμη και μεθοδευμένη μορφή δράσης, η οποία 

περιλαμβάνει ομαδικές εργασίες, διερευνητικού τύπου δραστηριότητες, δραστηριότητες 

επίλυσης προβλημάτων καθώς και γραπτή ή προφορική παρουσίασή τους (Ταρατόρη – 

Τσαλκατίδου, 2002, στο: Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 268). Αποτελεί μία καινοτόμο διαδικασία, η 

οποία έχει θεσμοθετηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2011 ως ξεχωριστό μάθημα στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΥΠΔΜΘ 2011, σ. 13, ΦΕΚ 1213, τχ. Β/2011). Η μέθοδος αυτή 

θεωρήθηκε κατάλληλη για τη Δευτεροβάθμια δεδομένου του ότι δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες 

σε σχέση με άλλες δραστηριότητες για την ανάπτυξη της δημιουργικής και συνθετικής 

ικανότητας των μαθητών καθώς και για την προσέγγιση ποικίλων θεμάτων διεπιστημονικά. 

Ειδικά στο Λύκειο, το οποίο χαρακτηρίζεται από αποσπασματικότητα, η διαθεματική 

προσέγγιση των ερευνητικών εργασιών κρίνεται αναγκαία (Σταμέλος, 2014, σ. 261). Επιπλέον, 

όπως αναφέρει και ο Πεπές (2012, σ. 612), οι ερευνητικές εργασίες προέκυψαν από τον 

προβληματισμό των αναπτυξιακών ψυχολόγων αναφορικά με τον ατομοκεντρικό ή 

κοινωνικοκεντρικό χαρακτήρα του σχολείου. Μέσω του project προάγεται η ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία συνεργασίας και κατά συνέπεια 

κοινωνικοποίησης. Στόχο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας αποτελεί η καλλιέργεια της 

κοινωνικής αποστολής του σχολείου αλλά και η σύνδεση του τελευταίου με την καθημερινότητα 

(Πεπές, 2012, σ. 613).     

    Κατά τον Ματσαγγούρα (2011, σ. 16) βάση των ερευνητικών εργασιών είναι τέσσερις 

παιδαγωγικές αρχές: α) η αρχή της διερευνητικής προσέγγισης της μάθησης, β) η αρχή της 

διεπιστημονικής συνεργασίας των καθηγητών, γ) η αρχή της διαφοροποίησης του περιεχομένου, 

της διαδικασίας και του πλαισίου της μάθησης και δ) η αρχή της ομαδικής συνεργασίας των 

μαθητών. Όσον αφορά την πρώτη αρχή χρειάζεται να επισημανθεί ότι, έχοντας ως αφετηρία 

ερωτήματα που σχετίζονται με τον φυσικό και κοινωνικό κόσμο και χρησιμοποιώντας 

εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία που παρέχονται από το σχολείο, οι μαθητές καλούνται 

να κατανοήσουν αυθεντικές καταστάσεις του φυσικού και κοινωνικού κόσμου, να ερευνήσουν 

και να δώσουν τεκμηριωμένες απαντήσεις, να επιλύσουν προβλήματα, να αποφασίσουν για 

πολύπλοκα ζητήματα και να συνθέσουν καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Αναφορικά με τα 

μεθοδολογικά εργαλεία και τις πηγές άντλησης των δεδομένων μπορούμε να πούμε ότι 

προέρχονται από τεράστια ποικιλία και σχετίζονται με αυθεντικές καταστάσεις. 
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Παραδειγματικά, κατά τη μελέτη κοινωνικοιστορικών θεμάτων οι μαθητές καλούνται να 

ερμηνεύσουν πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, ενώ κατά τη μελέτη του φυσικού κόσμου 

χρησιμοποιούν την παρατήρηση, την περιγραφή και το πείραμα. Τέλος, στη μελέτη κοινωνικών 

φαινομένων χρησιμοποιούνται η παρατήρηση, η καταγραφή, τα ερωτηματολόγια, οι 

συνεντεύξεις καθώς και η ερμηνεία πηγών (Ματσαγγούρας, 2011, σσ. 18-19). Όπως επισημαίνει 

και ο Κωνσταντίνου (2017α, σσ. 259-260), η δυνατότητα επιλογής των θεμάτων είναι ελεύθερη 

και η αναζήτηση των πληροφοριών επεκτείνεται και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. 

Γενικότερα, κινητοποιείται η πνευματική εμπλοκή των μαθητών συνολικά αξιοποιώντας τη 

βιωματικότητα και τη δημιουργική τους σκέψη. Σε γενικές γραμμές ο Ματσαγγούρας (2011, σ. 

17) υπογραμμίζει τον διπλό παιδαγωγικό ρόλο της μεθόδου project, ο οποίος είναι αφενός η 

γνώση και η κατανόηση και αφετέρου η ανάπτυξη στάσεων και ικανοτήτων διεύρυνσης 

θεμάτων καθώς και η διαχείριση εκ μέρους των μαθητών πολύπλοκων καταστάσεων. Όλα τα 

παραπάνω συμβάλλουν στην αυτονομία του μαθητή τόσο στο πεδίο σκέψης όσο και στο πεδίο 

δράσης. Το τελευταίο, σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2011, σ. 17), αποτελεί απώτερο στόχο 

της εκπαίδευσης.   

    Κατά τον Πεπέ (2012, σσ. 615-617) η μέθοδος project ακολουθεί 4 στάδια, ώστε να θεωρείται 

ολοκληρωμένη. Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται η πρόταση ενός θέματος από τον διδάσκοντα με 

σκοπό να συζητηθεί με τους μαθητές. Η επιλογή του θέματος θα πρέπει να στηρίζεται σε 

ορισμένα κριτήρια μερικά από τα οποία είναι τα ενδιαφέροντα των μαθητών, οι υποδομές και οι 

διαθέσιμοι πόροι, τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, η επικαιρότητα και η τοπικότητα 

(Ματσαγγούρας, 2011, σ. 28). Το δεύτερο στάδιο αποτελεί η κριτική ανταλλαγή απόψεων 

(Πεπές, 2012, σ. 615). Μέσω της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μαθητών αποφασίζεται το 

θέμα, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση με τεκμηριωμένη εισήγηση στον σύλλογο διδασκόντων 

(Ματσαγγούρας, 2011, σ. 29). Κατά το τρίτο στάδιο οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και 

παράλληλα διαμορφώνονται τα πλαίσια δράσης (Πεπές, 2012, σ. 616). Κατά τον Ματσαγγούρα 

(2011, σ. 27) οι ομάδες οφείλουν να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις με στόχο την ομαλή 

συνεργασία. Αρχικά, χρειάζεται να υπάρχει κατανόηση και αποδοχή των κοινών σκοπών αλλά 

και σαφής θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της ομάδας. Επιπλέον, θα πρέπει να 

υπάρχει άμεση επαφή και αλληλοπαρωθητική επικοινωνία μεταξύ των μελών. Τέλος, είναι 

αναγκαίο να έχουν όλα τα μέλη ίσες ευκαιρίες επιτυχίας και λόγου, ενώ με τις υπόλοιπες ομάδες 

πρέπει να υπάρχουν συνεργατικές ή συναγωνιστικές σχέσεις. Το τέταρτο στάδιο των 

ερευνητικών εργασιών είναι η αξιολόγηση κατά την οποία δίνεται έμφαση στην ποιότητα των 

ενεργειών παρά στο αποτέλεσμα. Όπως τονίζει και ο Πεπές (2012, σ. 617), η εκτίμηση της 

επίδοσης των μαθητών γίνεται με βάση την εφαρμογή των κοινωνικών εμπειριών που 
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απέκτησαν στην καθημερινότητα. Για την αξιολόγηση το βιβλίο του εκπαιδευτικού προτείνει τις 

κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων λαμβάνοντας, όμως, υπόψη το ημερολόγιο ή το πορτφόλιο 

της ομάδας ή του καθενός μαθητή ξεχωριστά. Ο Σταμέλος (2014, σ. 264) επισημαίνει ότι οι 

ομάδες, αφού παρουσιάσουν, καταθέτουν προς αξιολόγηση τον ομαδικό φάκελο, ο οποίος 

περιλαμβάνει την ερευνητική έκθεση, τις ερευνητικές διαδικασίες και τα συμπεράσματα. Από το 

Υπουργείο προτείνεται η ερευνητική διαδικασία και το περιεχόμενο να αξιολογούνται με 

συντελεστή βαρύτητας 30% το καθένα και η δομή και η παρουσίαση με 20% η καθεμιά 

(ΥΠΔΒΜΘ, 2012). 

    Σε τέσσερα στάδια διακρίνουν την υλοποίηση του project και οι Trilling και Fadel (2009, σσ. 

96-99). Συγκεκριμένα, παραθέτουν το μοντέλο “The Project Learning Bicycle” σύμφωνα με το 

οποίο κάθε τροχός αποτελεί ένα στάδιο της μεθόδου. Δηλαδή: α) το στάδιο καθορισμού του 

θέματος, β) το στάδιο του σχεδιασμού της έρευνας, γ) το στάδιο της εφαρμογής της έρευνας και 

δ) το στάδιο της ανασκόπησης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων. 

    Η αξιολόγηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της μεθόδου project γι’ αυτό και θα 

πρέπει να εφαρμόζονται ορισμένα κριτήρια. Όπως υποστηρίζουν οι Boss και Kraus (2007, σσ. 

141-142) ορισμένα από τα στοιχεία, τα οποία ενδιαφέρουν την αξιολόγηση είναι το κατά πόσο 

έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί, η μεθοδολογία, η τεκμηρίωση, η διαθεματικότητα, η 

πολυπλοκότητα της έρευνας καθώς και η χρήση Νέων Τεχνολογιών. Μεταξύ των κριτηρίων 

αξιολόγησης στην εφαρμογή της μεθόδου project οι Καπαχτσή, Παντελίδη και Σταμίδου (2014, 

σ. 169) προτείνουν τα εξής: ενεργή συμμετοχή, επιτυχημένη εκτέλεση και εκπλήρωση στόχων, 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ανάληψη πρωτοβουλιών, μετασχηματιστική μάθηση και 

αλλαγή στάσεων, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, προσωπική δημιουργική έκφραση και 

ένταξη του μαθητή στο σύνολο. Εκτός από τα παραπάνω αποδίδεται μεγάλη σημασία τόσο στο 

περιεχόμενο όσο και στις γλωσσικογνωστικές διαδικασίες επεξεργασίας της γνώσης. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Ματσαγγούρας (2011, σ. 75) υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητο κατά την 

αξιολόγηση να δοθεί έμφαση στη διαδικασία της έρευνας, στο περιεχόμενο της εργασίας, στη 

γλώσσα και στη δομή και τέλος στην παρουσίασή της. Όσον αφορά το πρώτο τα στοιχεία που 

αξιολογούνται είναι η πρωτοτυπία, η επιστημονικότητα, η ερμηνεία, η δυνατότητα αιτιολόγησης 

των επιλογών καθώς και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Σχετικά με το περιεχόμενο της 

ερευνητικής εργασίας τα στοιχεία που ελέγχονται είναι η ορθότητα και η πληρότητα των 

γνώσεων, η ικανότητα επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων, κριτική ανάλυση και ερμηνεία του 

κόσμου. Ως προς τη δομή του κειμένου ελέγχονται η συνοχή και η συνεκτικότητα, οι 

λεξικογραμματικές επιλογές, η αξιοποίηση λόγου, ήχου και εικόνας συνδυαστικά αλλά και οι 

βιβλιογραφικές αναφορές. Τέλος, αναφορικά με την παρουσίαση της εργασίας τα στοιχεία που 
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αξιολογούνται είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος, η χρήση γλωσσικών και μη γλωσσικών 

μέσων και η κατανόηση του κοινού.  

    Η μέθοδος project διαθέτει ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία δεδομένου του ότι τονίζει τη 

μαθησιακή διαδικασία και όχι το αποτέλεσμα. Στηρίζει, επίσης, τη δυνατότητα του μαθητή να 

θέτει στόχους και να εξοικειώνεται με την αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών (Σταμέλος, 

2014, σ. 261). Κατά συνέπεια, μέσω των ερευνητικών εργασιών παρέχεται πληθώρα 

πλεονεκτημάτων τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς.  

    Όπως υποστηρίζει και ο Ματσαγγούρας (2011, σσ. 19-20), όσον αφορά τον μαθητή 

πλεονέκτημα των ερευνητικών εργασιών είναι ότι ενεργοποιούν τη σκέψη, τον στοχασμό και 

την κριτική και αυτοκριτική του ικανότητα. Μέσω της άμεσης εμπλοκής του στη διαδικασία 

αναπτύσσεται η αυτενέργεια, ενώ διδάσκεται και η ανάληψη προσωπικής ευθύνης. Ένα ακόμη 

πολύ θετικό στοιχείο της μεθόδου project είναι το γεγονός ότι ο μαθητής ασκείται στον τρόπο 

σκέψης και στην επιστημονική μέθοδο των επιμέρους ειδικοτήτων γνωρίζοντας καλύτερα τον 

φυσικό και κοινωνικό κόσμο και κατανοώντας τη μεταξύ τους σύνδεση (Ματσαγγούρας, 2011, 

σσ. 19-20). Στα πλεονεκτήματα οι Γρίβα και Κωφού (2019, σ. 272) περιλαμβάνουν την ολιστική 

προσέγγιση της γνώσης και τη σύνδεση της προϋπάρχουσας γνώσης με τη νέα. Επιπροσθέτως, 

θετικό στοιχείο του project είναι και η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και η εξοικείωση των 

μαθητών με αυτές.  

    Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η αναφορά της συμβολής της μεθόδου project στην 

κοινωνικοποίηση των μαθητών δεδομένου του ότι προάγει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών 

και τη συλλογικότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν, να 

αντιμετωπίσουν ζητήματα ομαδικά, να αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους και να αναγνωρίσουν 

ρόλους σε όλα τα μέλη της ομάδας (Πεπές, 2012, σ. 614). Επομένως, αναπτύσσονται 

διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών και ευνοούνται οι συλλογικές δράσεις 

αναδεικνύοντας κάθε μορφή ετερότητας. Τέλος, βασικές προϋποθέσεις της κοινωνικοποίησης, 

όπως η αυτεπίγνωση, η επίγνωση της κοινωνικής πραγματικότητας, η εσωτερίκευση αξιών και 

κανόνων, βρίσκουν, σύμφωνα με τον Πεπέ (2012, σ. 617), εφαρμογή στη μέθοδο των 

ερευνητικών εργασιών. Ο ίδιος τονίζει, μάλιστα, ότι η ένταξη του κοινωνικού περιβάλλοντος 

στη διδασκαλία έχει ως αποτέλεσμα την ατομική εξέλιξη του μαθητή βάσει της ψυχαναλυτικής 

θεωρίας. Πιο αναλυτικά, κατά τον Φρόιντ (Πεπές, 2012, σ. 615), η ατομική εξέλιξη προϋποθέτει 

επίγνωση των κοινωνικών συνθηκών και εσωτερίκευση των κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς. 

Αυτή η θεωρία βρίσκει αντίκρισμα στη μέθοδο project. Ταυτόχρονα, μέσω των εργασιών οι 

μαθητές έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την τοπική κοινωνία, τα προβλήματα και 
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τους φορείς της καθώς και να εξετάσουν ζητήματα σε τοπικό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο 

επίπεδο με στόχο να καταστούν υπεύθυνοι πολίτες (Ματσαγγούρας, 2011, σ. 20). 

    Αναφορικά με τον εκπαιδευτικό και τον ρόλο του χρειάζεται να επισημανθεί ότι είναι 

βοηθητικός και συμβουλευτικός δεδομένου του ότι δεν αποτελεί ο ίδιος πηγή πληροφοριών 

(Πεπές, 2012, σ. 614). Ειδικότερα, η Τσαγγαρή (2016, σ. 53) διευκρινίζει ότι ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι να δρα ως πόλος επικοινωνίας κινητοποιώντας και στηρίζοντας τους 

μαθητές. Δίνει νόημα και συνοχή στις προσπάθειές τους, παρατηρεί και προκαλεί ενδιάμεσες 

αναφορές προόδου συζητώντας την πορεία, τις δυσκολίες που προκύπτουν και τις λύσεις τους. 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να μεταδώσει στους μαθητές του ένα ευρύ 

φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων (Σταμέλος, 2014, σ. 261). Σύμφωνα με τις Καπαχτσή, 

Παντελίδη και Σταμίδου (2014, σ. 179) ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον διδάσκοντα είναι η 

δυνατότητα καταγραφής με μεγαλύτερη σαφήνεια και πληρότητα όλων των πτυχών της 

προσωπικότητας του μαθητή και της προσπάθειάς του στο σύνολό της. Τέλος, είναι σημαντικό 

ότι η αξιολόγηση στηρίζεται σε κριτήρια που προκύπτουν από τους μαθησιακούς στόχους χωρίς 

να έχει συγκριτικό χαρακτήρα (Καπαχτσή κ.ά., 2014, σ. 179). 

    Σχετικά με τα μειονεκτήματα της μεθόδου project οι Γρίβα και Κωφού (2019, σ. 272) 

επισημαίνουν ότι η έλλειψη του απαιτούμενου χρόνου και της συνεργασίας από πλευράς 

εκπαιδευτικών καθώς και η αδυναμία παροχής του κατάλληλου εξοπλισμού και η αναγκαιότητα 

κατάλληλα οργανωμένου σχεδιασμού από τον εκπαιδευτικό είναι μερικά από αυτά. 

    Στα πλαίσια της έρευνας, την οποία μελέτησαν οι Καπαχτσή, Παντελίδη και Σταμίδου (2014, 

σ. 179), οι μαθητές δήλωσαν ικανοποιημένοι από τη διαδικασία των ερευνητικών εργασιών 

χαρακτηρίζοντάς τες ενδιαφέρουσες. Το άγχος και η πίεση των εξετάσεων εκλείπουν και κατά 

συνέπεια οι μαθητές μπορούν να αναδείξουν την προσωπικότητα και τις ικανότητές τους. 

Ωστόσο, για να επιτευχθούν οι στόχοι της μεθόδου project χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. 

Βασική προϋπόθεση του project είναι ο καλός σχεδιασμός από τον εκπαιδευτικό καθώς και η 

ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Παράλληλα, η Βακαλούδη (2002, σ. 306) θεωρεί βασική 

προϋπόθεση τη γνώση και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς και τη 

σύνδεσή τους με τις διδακτικές μεθόδους. Κλείνοντας, πολύ βασικός είναι και ο καθορισμός των 

παιδαγωγικών στόχων, οι οποίοι είναι εναρμονισμένοι με το πεδίο εφαρμογής της μεθόδου και 

με τη μέθοδο υλοποίησης (Καπαχτσή κ.ά., 2014, σ. 179). 
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3.2.  Φάκελος Υλικού (Πορτφόλιο) 

 

    Ο φάκελος υλικού ή πορτφόλιο, όπως επισημαίνει και ο Κωνσταντίνου (2017α, σ. 255),  είναι 

ένα προσωπικό αρχείο στο οποίο ο μαθητής συγκεντρώνει τα σημαντικότερα μαθητικά 

αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, ο μαθητής μπορεί να συλλέξει σχολικές εργασίες, σημειώσεις 

κ.ά. με στόχο να αναδείξει την πρόοδό του. Ο Γρόσδος (2011, σ. 664) αναφέρει ότι και ο ίδιος ο 

μαθητής εμπλέκεται στην επιλογή και στην αξιολόγηση των εργασιών. Οι Καψάλης και 

Χανιωτάκης (2015, σ. 63) διευκρινίζουν ότι το πορτφόλιο ενδιαφέρεται για τη σταδιακή 

ανάπτυξη του μαθητή και τις μακροπρόθεσμες επιδόσεις του. Ταυτόχρονα, αναφέρουν ότι η ιδέα 

του πορτφόλιο προέρχεται από τον χώρο της οικονομίας, όπου το πορτφόλιο σήμαινε την 

τοποθέτηση κεφαλαίων σε μετοχές του χρηματιστηρίου με στόχο να αποδώσουν 

μακροπρόθεσμα στον επενδυτή σημαντικά κέρδη. Οι Arter και Spandel (1991, στο 

Κασσωτάκης, 2013, σ. 524) ορίζουν το πορτφόλιο ως μία σκόπιμη συλλογή εργασιών του 

μαθητή, η οποία δείχνει την προσπάθειά του ή την επίδοσή του σε διάφορους τομείς. Οι Paulson 

και Meyer (1991, στο Κασσωτάκης, 2013, σ. 524) δίνουν τον χαρακτηρισμό ενός οργανωμένου 

και συστηματικού προσωπικού αρχείου που περιλαμβάνει τεκμήρια αναφορικά με τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες του μαθητή, τα οποία παρέχουν πληροφορίες ως προς τη μαθησιακή του 

εξέλιξη και την προσπάθειά του κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου. Μαζί τους 

συμφωνεί και ο Vavrus (1990, στο Κασσωτάκης, 2013, σ. 525), ο οποίος τονίζει και τη σημασία 

ανάπτυξης στάσεων εκ μέρους του μαθητή μέσου του φακέλου υλικού.  Επιπλέον, οι Simon και 

Forgette-Giroux (2000, στο Κασσωτάκης, 2013, σ. 525) προσδιορίζουν τον φάκελο του μαθητή 

ως μία αθροιστική και προοδευτικά αυξανόμενη συλλογή στοιχείων που συλλέγονται και 

σχολιάζονται από τον μαθητή, τον διδάσκοντα ή και τους συμμαθητές και έχουν ως στόχο να 

αποτιμήσουν την εξέλιξη των δεξιοτήτων του μαθητή. Τέλος, οι Linn και Gronlund (2000, στο 

Κασσωτάκης, 2013, σ. 524) χαρακτηρίζουν το πορτφόλιο αυτό-πορτρέτο του μαθητή. 

Συμπερασματικά, ο Κασσωτάκης (2013, σ. 525) ορίζει το πορτφόλιο ως ένα είδος συστηματικού 

αρχείου, το οποίο περιέχει γραπτά ή και άλλα τεκμήρια σχετικά με την επίδοση του μαθητή. Τα 

τελευταία μπορεί να καλύπτουν περισσότερους από έναν γνωστικούς τομείς, ενώ συλλέγονται 

από τους μαθητές βάσει στόχων και κριτηρίων προκαθορισμένων από τον εκπαιδευτικό. Τα 

κριτήρια αυτά οφείλουν να έχουν οριστεί σύμφωνα με συγκεκριμένους στόχους, ώστε, κατά 

τους Κωνσταντίνου (2017α, σ. 255) και Γρόσδο (2011, σ. 664), να δίνεται η δυνατότητα να 

αποτυπωθεί η εξελικτική πορεία του προγραμματισμού της διδασκαλίας, η διαλεκτική σχέση 

του μαθητή με το γνωστικό αντικείμενο, η ικανότητα αναστοχασμού του, η αυτοκριτική του 

καθώς και το συνεργατικό πλαίσιο.  
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    Σχετικά με τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο φάκελος του μαθητή ο Κωνσταντίνου (2017α, σσ. 

255-256) παραθέτει τα εξής: α) στοιχεία που τεκμηριώνουν την πρόοδο, β) εργασίες που 

στοχεύουν στη λύση προβλημάτων, γ) σημαντικές εργασίες που απαιτούν υψηλότερα επίπεδα 

κατανόησης και εφαρμογή ειδικών διαδικασιών, δ) τεκμήρια που καταδεικνύουν τις αλλαγές 

στην επίδοση των μαθητών, ε) εκθέσεις του διδάσκοντα για τον μαθητή, στ) αυτοαξιολογικές 

κρίσεις του μαθητή, ζ) φύλλο με σχόλια της αξιολόγησης του φακέλου και μελλοντικοί στόχοι 

του μαθητή. Σε γενικές γραμμές ο φάκελος οφείλει να διαθέτει ποικιλία και να αναδεικνύει τη 

διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον μαθητή, ώστε να καταλήξει στο συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα. Μεταξύ των στοιχείων που αναδεικνύουν τη διαδικασία αυτή περιλαμβάνονται 

δείγματα εργασιών, έλεγχοι προόδου, φύλλα αυτοαξιολόγησης, παρατηρήσεις ή προτάσεις του 

μαθητή για τη διδασκαλία κ.ά. Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού, σύμφωνα με τον 

Κασσωτάκη (2013, σ. 256), χρειάζεται να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα:  

• Τι είδους φάκελος θα εφαρμοστεί;  

• Τι θα αξιολογηθεί με τη βοήθεια του φακέλου; 

• Ποιο θα είναι το ακριβές περιεχόμενό του και ποιος θα το καθορίζει; 

• Κάθε πότε προστίθεται νέο υλικό στον φάκελο; 

• Πού παραμένει ο φάκελος; 

• Ποιος/-οι μπορούν να έχουν πρόσβαση; 

• Με ποια κριτήρια αξιολογείται ο φάκελος; 

• Πώς αξιολογείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των μαθητών και στην εκπαιδευτική 

διαδικασία γενικά; 

Κατά την Τσαγγαρή (2011), ο φάκελος του μαθητή επιτελεί δύο λειτουργίες, την παιδαγωγική 

και την απογραφική ή όπως την χαρακτηρίζει ο Kohonen (1997, στο Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 

71) αναφορική / αξιολογική λειτουργία. Ως προς την πρώτη, ο μαθητής χρησιμοποιεί τον 

φάκελο για να συλλέξει και να καταχωρίσει τα υλικά του και να αναλογιστεί αν οι γλωσσικές 

εμπειρίες που καταγράφει συμβάλλουν στην εξέλιξή του σε γνωστικό και μεταγνωστικό 

επίπεδο. Σε σχέση με τη δεύτερη λειτουργία, ο μαθητής συλλέγει το υλικό του και το 

δημοσιοποιεί σε εκπαιδευτικούς, γονείς και διευθυντές με στόχο να τεκμηριώσει τη γλωσσική 

του ικανότητα.  

    Σε γενικές γραμμές, κατά τον Κασσωτάκη (2013, σ. 527), ο φάκελος υλικού επιδιώκει να 

παρέχει συνολική εικόνα της πορείας του μαθητή αξιολογώντας αθροιστικά την επίδοσή του. 

Επιπλέον, μέσω αυτού υποστηρίζεται η διδακτική διαδικασία, ενώ μπορούν να αναδειχτούν οι 

δεξιότητες των μαθητών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μία ακόμα επιδίωξη του πορτφόλιο 
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είναι να αποτελέσει βάση τεκμηρίωσης για την ενημέρωση γονέων, κηδεμόνων αλλά και του 

ίδιου του μαθητή. Όπως παρατηρείται, μέσω του φακέλου υλικού υπηρετούνται οι σκοποί όχι 

μόνο της τελικής αλλά και της διαμορφωτικής αξιολόγησης, ενώ παράλληλα υπάρχει η 

δυνατότητα αξιολόγησης όλων των εκπαιδευτικών στόχων (λ.χ. γνωστικοί, 

ψυχοσυναισθηματικοί, κοινωνικοί, ψυχοκινητικοί), ακόμα και εκείνων που δεν μπορούν να 

αξιολογηθούν με άλλες μεθόδους (Κασσωτάκης, 2013, σ. 527).  

    Όσον αφορά τους τύπους του πορτφόλιο, ο Κασσωτάκης (2013, σ. 528) τους διακρίνει με 

βάση τον ρόλο του πορτφόλιο στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία (φάκελοι διαδικασίας, 

φάκελοι προϊόντων ή αποτελεσμάτων), το αντικείμενο αναφοράς (διεπιστημονικοί, 

μονοεπιστημονικοί), τη χρονική περίοδο που καλύπτουν (φάκελοι περιορισμένης χρονικής 

διάρκειας, φάκελοι εκτεταμένης διάρκειας ή συνεχείς ή διαρκείς ή διαχρονικοί), το υλικό 

(συμβατικοί διάφορων τύπων, ηλεκτρονικοί) και τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται (ατομικοί 

φάκελοι, ομαδικοί ή συλλογικοί φάκελοι). Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις Γρίβα και Κωφού 

(2019, σσ. 75-77) μεταξύ των τύπων του πορτφόλιο περιλαμβάνονται και οι εξής:  

α) Το πορτφόλιο «εκθετήριο». Περιλαμβάνει τα καλύτερα έργα επιλεγμένα από τους μαθητές, 

όπως φωτογραφίες και ψηφιακά αρχεία. 

β) Το πορτφόλιο προσωπικής ανάπτυξης. Περιλαμβάνει έργα επιλεγμένα από τους μαθητές με 

στόχο την απόδειξη της εξέλιξής τους. 

γ) Το ομαδικό ή συλλογικό πορτφόλιο. Περιλαμβάνει συνεργατικές δραστηριότητες. 

δ) Το πορτφόλιο μάθησης. Επικεντρώνεται στη μαθησιακή διαδικασία, την οποία ο μαθητής 

περιγράφει ως προς τους στόχους του μαθήματος. 

ε) Το πορτφόλιο διαδικασίας. Περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικές εργασίες των μαθητών με στόχο 

την αναπαράσταση της εξελικτικής τους πορείας. 

στ) Το πορτφόλιο των τελικών προϊόντων / παραγόμενων. Περιλαμβάνει δείγματα των 

καλύτερων εργασιών του μαθητή. 

ζ) Το πορτφόλιο τεκμηρίωσης ή πορτφόλιο εργασίας. Περιλαμβάνει τις καλύτερες ή και πιο 

αδύναμες εργασίες των μαθητών με σκοπό την ανάδειξη της βελτίωσής τους.  

η) Το διεπιστημονικό πορτφόλιο. Περιλαμβάνει εργασίες από διαφορετικά γνωστικά 

αντικείμενα. 
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θ) Το ηλεκτρονικό πορτφόλιο. Πρόκειται για μία ηλεκτρονική συλλογή εργασιών, οι οποίες 

οργανώνονται με το κατάλληλο λογισμικό και με τη χρήση πολυμέσων.  

    Η Τσαγγαρή (2016, σ. 62) με τη σειρά της διακρίνει τους φακέλους υλικού στις εξής 

κατηγορίες:  

α) Συλλεκτικοί φάκελοι (collection portfolios) στους οποίους υπάρχουν ενδεικτικές εργασίες 

κατά τη διάρκεια του χρόνου, ενώ για την ένταξη των εργασιών δεν υπάρχουν ειδικά κριτήρια.                                                                                                        

β) Φάκελοι με ειδικό αντικείμενο (subject specific portfolios) στους οποίους περιλαμβάνονται 

δείγματα από ένα ειδικό θέμα προκαθορισμένο από τη συνεργασία εκπαιδευτικού και μαθητή. 

γ) Ενιαίοι φάκελοι (comprehensive portfolios), οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα 

όλων των μαθημάτων. 

δ) Φάκελοι-βιτρίνα ή φάκελοι-εκθέματα (showcase portfolios), το οποίο χαρακτηρίζεται ως 

συλλογή με τις καλύτερες εργασίες του μαθητή.  

    Εκτός από τα παραπάνω, ένας ιδιαίτερος τύπος φακέλου είναι το ευρωπαϊκό πορτφόλιο 

γλωσσών, το οποίο αποτελεί πρόταση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 

77). Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη μέθοδο καταγραφής και ανασκόπησης μαθησιακών και 

πολιτισμικών εμπειριών κατά τη διάρκεια εκμάθησης μιας γλώσσας ή μετά την ολοκλήρωσή 

της. Αποτελείται από τρία μέρη: α) το διαβατήριο γλωσσών (language passport), β) τη 

γλωσσογραφία (language biography) και γ) το ντοσιέ (dossier) (Τσαγγαρή, 2011). Αυτό το είδος 

φακέλου αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών με το να 

παρουσιάζει τα γλωσσικά προσόντα τους με σαφήνεια. Επιπλέον, ενθαρρύνει την εκμάθηση 

ευρωπαϊκών γλωσσών προωθώντας την αυτόνομη μάθηση και την αυτοαξιολογική ικανότητα. 

Τέλος, δίνει έμφαση στην αξία της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας συμβάλλοντας 

στην αμοιβαία κατανόηση των ευρωπαίων πολιτών (Τσαγγαρή, 2011). Πιο αναλυτικά, κατά τις 

Γρίβα και Κωφού (2019, σσ. 78-93) στο πρώτο μέρος του ευρωπαϊκού πορτφόλιο, δηλαδή το 

γλωσσικό διαβατήριο, ο μαθητής αξιολογεί την επάρκειά του σε διάφορες γλώσσες ως προς τις 

δεξιότητές του στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Στα πλαίσια της 

γλωσσικής βιογραφίας ο μαθητής παρουσιάζει τις γλωσσικές ικανότητές του και τις στρατηγικές 

που ακολουθεί καθώς και τις διαπολιτισμικές του εμπειρίες. Τέλος, στο ντοσιέ περιλαμβάνονται 

οι εργασίες στις οποίες αναδεικνύονται οι γλωσσικές ικανότητες του μαθητή.  

    Όσον αφορά την εφαρμογή του φακέλου υλικού χρειάζεται να επισημανθούν τα τρία στάδια, 

τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός (Γρίβα & Κωφού, 2019, σσ. 96-105). 
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Καταρχάς, οφείλει να προετοιμάσει τους μαθητές ενημερώνοντάς τους σχετικά με τους στόχους, 

τα κριτήρια αξιολόγησης και γενικά τη χρήση του πορτφόλιο. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός 

συμβάλλει στην εξοικείωση των μαθητών με τον φάκελο καθοδηγώντας τους ως προς τον τρόπο 

με τον οποίο θα τον οργανώσουν. Τέλος, μετά την εφαρμογή του πορτφόλιο πραγματοποιείται η 

αξιολόγηση ολόκληρης της διαδικασίας με στόχο την ανατροφοδότηση των μαθητών αλλά και 

των γονέων. Όπως τονίζουν οι Γρίβα και Κωφού (2019, σσ. 100-101), μετά την εξέταση του 

πορτφόλιο από τους εκπαιδευτικούς μπορούν να γίνουν ανατροφοδοτικές συναντήσεις με τους 

μαθητές κατά τη διάρκεια των οποίων θα δίνονται οδηγίες και θα γίνεται συζήτηση σχετικά με 

το περιεχόμενο του φακέλου. Πέρα από τις ανατροφοδοτικές συζητήσεις ο εκπαιδευτικός μπορεί 

να χρησιμοποιήσει και άλλα μέσα για την αξιολόγηση του πορτφόλιο, όπως ερωτηματολόγια, 

λίστες ελέγχου, ρουμπρίκες κ.ά. (Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 101)  

    Το πορτφόλιο ως μέθοδος αξιολόγησης διαθέτει πολλά θετικά στοιχεία χωρίς, ωστόσο, να 

στερείται αδυναμιών. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων ο Κασσωτάκης (2013, σ. 543) υπογραμμίζει 

τη δυνατότητα να παρακολουθεί τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και ο ίδιος ο μαθητής την πορεία του 

καθώς και να διαπιστώνονται όχι μόνο οι γνώσεις αλλά και τι μπορεί ο μαθητής να εκτελέσει 

βάσει των δεξιοτήτων του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των πολύμορφων πηγών που έχει στη 

διάθεσή του ο εκπαιδευτικός, ώστε να αντλεί τις πληροφορίες, τις οποίες χρειάζεται. Επιτρέπει, 

επίσης, τη συνολική αλλά και διαχρονική παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών, χωρίς την 

πίεση του χρόνου (Τσαγγαρή, 2011). Η απουσία χρονικών περιορισμών και άγχους και το 

γεγονός ότι η διδασκαλία δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στις εξετάσεις έχουν ως αποτέλεσμα 

την ανάδειξη ποιοτικών πτυχών της αξιολόγησης και δεξιοτήτων, τις οποίες ο μαθητής δεν 

μπορεί να επιδείξει με άλλες μεθόδους αξιολόγησης. Ειδικότερα, όπως τονίζει και ο 

Κασσωτάκης (2013, σ. 544), αναπτύσσεται η αυτενέργεια και η κριτική ικανότητα του μαθητή 

δεδομένου του ότι καλείται να πάρει πρωτοβουλίες και να επιλέξει τι θα εντάξει ή τι θα 

αφαιρέσει από τον φάκελο, αιτιολογώντας αυτή του την απόφαση. Με τα παραπάνω συμφωνεί 

και ο Κωνσταντίνου (2017α, σ. 259), ο οποίος θεωρεί μεγίστης σημασίας χαρακτηριστικό του 

φακέλου υλικού την εμπλοκή του μαθητή στην αξιολογική διαδικασία και την ανάπτυξη ενός 

είδους κριτικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. Τα παραπάνω συμβάλλουν στην 

καλλιέργεια της υπευθυνότητας και της αυτογνωσίας του μαθητή καθώς και στην κινητοποίησή 

του (Κασσωτάκης, 2013, σ. 544, Γρόσδος, 2011, σ. 664). Ο Γρόσδος (2011, σ. 664) τονίζει, 

επίσης, την ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων του μαθητή.  

    Η Τσαγγαρή (2011) ισχυρίζεται ότι το πορτφόλιο διαθέτει εγκυρότητα μια και η αξιολόγηση 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το προϊόν της διδασκαλίας και ταυτόχρονα διαθέτει θετική 

αναδραστική επίδραση λόγω της στενής σύνδεσής του με το Πρόγραμμα Σπουδών. Δίνει 
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έμφαση, επίσης, στον διαγνωστικό χαρακτήρα της μεθόδου αυτής εξαιτίας του γεγονότος ότι 

συμβάλλει στο να προβλέπονται τα αδύναμα σημεία και να προγραμματίζονται η διδασκαλία και 

η μάθηση αναλόγως. Γενικότερα, μέσω του πορτφόλιο μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα 

στις ατομικές ιδιαιτερότητες καθενός από τους μαθητές σε μία ανομοιογενή τάξη 

(Κωνσταντίνου, 2017, σ. 259, Γρόσδος, 2011, σ. 664).  

    Όσον αφορά τους προβληματισμούς που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη μέθοδο του φακέλου 

υλικού παρατηρούμε ότι ένας από τους πιο σημαντικούς είναι το γεγονός ότι απαιτεί πολύ χρόνο 

εργασίας από τον εκπαιδευτικό (Γρόσδος, 2011, σ. 664, Γρίβα & Κωφού, 2019, σ 74). Ωστόσο, 

δεν εκλείπουν και άλλα πρακτικά προβλήματα, όπως η έλλειψη χώρου αποθήκευσης των 

φακέλων και συντονισμού τους, όταν είναι πολλοί (Κασσωτάκης, 2013, σ. 545). Επιπλέον, η 

Τσαγγαρή (2011) προβληματίζεται σχετικά με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η οποία 

πρέπει να είναι κατάλληλη, ώστε να εφαρμοστεί σωστά το πορτφόλιο. Ο Κασσωτάκης (2013, σ. 

545) συμπεριλαμβάνει στα μειονεκτήματα της μεθόδου το γεγονός ότι δεν εξυπηρετείται η 

συγκριτική αξιολόγηση και δεν κατατάσσονται οι μαθητές, ενώ σημειώνει πως λόγω του ότι τα 

περιεχόμενα του φακέλου επιλέγονται από τους ίδιους τους μαθητές αμφισβητείται η 

αντικειμενικότητα της αξιολόγησης. Πολλές φορές μάλιστα ο φάκελος περιέχει τα καλύτερα 

δείγματα του μαθητή αποκρύπτοντας τα αδύναμα σημεία του. Καταληκτικά, ο Κασσωτάκης 

(2013, σ. 545) σημειώνει ότι η μέθοδος αυτή δεν πληροί τις προϋποθέσεις, ώστε να 

χαρακτηριστεί αξιόπιστη εξαιτίας της μεταβλητότητας του υλικού και της σχετικότητας των 

κριτηρίων, γι’ αυτό και ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς δεν τη θεωρούν 

αποδεκτή διαδικασία αξιολόγησης. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν υπέρ της άποψης του 

Κωνσταντίνου (2017α, σ. 259) ότι ο φάκελος υλικού δεν θεωρείται ολοκληρωμένη τεχνική για 

μία ολιστική αξιολόγηση του μαθητή και γι’ αυτό προτείνεται ο συνδυασμός του με άλλες 

αξιολογικές μεθόδους. 

 

 

3.3.  Ημερολόγιο 

 

    Το ημερολόγιο, τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του μαθητή, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα 

καταγραφής γεγονότων, συμβάντων, συναισθημάτων και σκέψεων αλλά και να αντικατοπτρίσει 

τι έμαθε ο μαθητής, τη διαδικασία που ακολούθησε, τις δυσκολίες που συνάντησε καθώς και 

πώς μπορεί να τις αντιμετωπίσει (Griva & Kofou, 2017, σ. 80). Στόχο του, σύμφωνα με τις 
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Γρίβα και Κωφού (2019, σ. 145), αποτελεί η ύπαρξη ενός ανοιχτού διαλόγου μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών.  

    Το ημερολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους και συγκεκριμένα ως 

ερευνητικό εργαλείο καταγραφής μαθησιακών ή διδακτικών εμπειριών ή στάσεων, ως μέσο 

προώθησης και κατανόησης της ερευνητικής διαδικασίας, ως μέσο ανατροφοδότησης της 

διδακτικής διαδικασίας και της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών καθώς, επίσης, και 

ως μέσο αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών (Τσαγγαρή, 2011). Ο Matsumoto (1987, 

στο Τσαγγαρή, 2011) υποστηρίζει ότι το ημερολόγιο απαθανατίζει και διερευνά τόσο τη 

γλωσσική χρήση του μαθητή όσο και τις μαθησιακές εμπειρίες, οι οποίες δεν γίνονται 

αντιληπτές με την παρατήρηση, λ.χ. τα κίνητρα του μαθητή, τις γνωστικές διαδικασίες μάθησης, 

τις στρατηγικές κ.ά. Μέσω του ημερολογίου, όπως τονίζει και η Τσαγγαρή (2016, σ. 47), ο 

εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να πάρει αρκετές πληροφορίες αναφορικά με τον μαθητή. Επί 

παραδείγματι, πληροφορίες για την οικογενειακή του κατάσταση, την υποδομή και την 

κατάρτισή του, τις εμπειρίες του εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, απόψεις για τον 

εαυτό του, το μάθημα ή τον διδάσκοντα, τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, τα ενδιαφέροντα, 

τους στόχους και τις προσδοκίες του. Το μόνο που απαιτείται από τον μαθητή είναι ένα 

τετράδιο, σημειωματάριο ή ντοσιέ και από τον εκπαιδευτικό να αφιερώσει ένα μικρό μέρος του 

χρόνου του συνήθως πριν από το τέλος της διδακτικής ώρας (Τσαγγαρή, 2016, σ. 47).  

    Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός οφείλει να λάβει υπόψη του ορισμένους παράγοντες, όπως π.χ. το 

γλωσσικό επίπεδο των μαθητών, τον τρόπο και τη συχνότητα που θα γράφουν οι μαθητές, τα 

στοιχεία που επιθυμεί να αξιολογήσει, κατά πόσο ο ίδιος θα καθοδηγεί τον μαθητή θέτοντας 

ερωτήματα ή αφήνοντάς τον να γράφει ελεύθερα, αλλά και αν η επικοινωνία θα είναι μεταξύ 

των μαθητών ή μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού (Τσαγγαρή, 2016, σ. 48). Πολύ σημαντικό 

είναι να τονιστεί ότι ο μαθητής θα πρέπει να γράφει αυθόρμητα. Γι’ αυτό τον λόγο κρίνεται 

απαραίτητο να αποφεύγεται η χρήση σχολίων από τους εκπαιδευτικούς για το επίπεδο της 

γλώσσας των μαθητών (Τσαγγαρή, 2016, σ. 49).  

    Οι Γρίβα και Κωφού (Griva & Kofou, 2017, σσ. 83-104, Kofou, 2017, σσ. 356-357) αναλύουν 

τα είδη του ημερολογίου. Ειδικότερα, το ημερολόγιο του μαθητή διακρίνεται σε: α) προσωπικό 

ημερολόγιο, όπου οι μαθητές πειραματίζονται με νέα είδη γραφής, όπως γράμματα, ποιήματα 

κ.ά., β) διαλογικό ημερολόγιο, το οποίο στοχεύει στην αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή και 

εκπαιδευτικού δεδομένου του ότι ο δεύτερος απαντά στις καταχωρήσεις των πρώτων, γ) 

ημερολόγιο ανάγνωσης πολυτροπικών κειμένων, στο οποίο ζητείται από τους μαθητές είτε να 

διαβάσουν μια ιστορία ή ένα βιβλίο είτε να παρακολουθήσουν ένα βίντεο ή μία ταινία και να 

αποδώσουν το νόημά τους, δ) ημερολόγιο μάθησης, το οποίο βοηθά τους μαθητές να θέτουν 
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στόχους, να ελέγχουν κατά πόσο τους έχουν επιτύχει, να καταγράφουν τις μαθησιακές τους 

εμπειρίες, τις ανάγκες, τις δεξιότητες και τις στρατηγικές, ε) γραμματικό ημερολόγιο, το οποίο 

επικεντρώνεται στη γραμματική και στο πώς οι μαθητές μπορούν να διορθώσουν τα λάθη τους, 

στ) ημερολόγιο στρατηγικών, όπου οι μαθητές στοχάζονται σχετικά με το τι μαθαίνουν, πώς το 

μαθαίνουν και πώς το αποτυπώνουν στο γραπτό τους ή πώς το αναγνωρίζουν σε ένα κείμενο, 

αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο τις μεταγνωστικές τους ικανότητες, ζ) ημερολόγιο 

αυτοαξιολόγησης, όπου οι μαθητές αξιολογούν τον εαυτό τους θέτοντας στόχους, είτε μέσω 

ερωτήσεων κλειστού τύπου είτε μέσω του αναστοχασμού, η) ημερολόγιο στάσεων και 

συναισθημάτων, το οποίο αφενός βοηθά τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει τους μαθητές και τους 

στόχους τους και αφετέρου οδηγεί τους μαθητές στην αυτογνωσία.  

    Ταυτόχρονα, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε μεταξύ των ειδών του ημερολογίου και 

το ημερολόγιο του εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με τις Γρίβα και Κωφού (Griva & Kofou, 2017, σ. 

103), στα πλαίσια της ανατροφοδοτικής ιδιότητας του ημερολογίου ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

αναρωτηθεί: α) σχετικά με τη διδακτική διαδικασία (Ποιους στόχους έθεσα; Σε ποιο βαθμό τους 

πέτυχα; Πόσο αποτελεσματικές ήταν οι τεχνικές διδασκαλίας;), β) σχετικά με τη συμπεριφορά 

και τη συμμετοχή των μαθητών (Ποια ήταν η στάση των μαθητών στην αρχή, στη μέση και στο 

τέλος κάθε δραστηριότητας; Πώς αντέδρασα; Ήταν ο σωστός τρόπος;) και γ) σχετικά με τη 

γενική αποτίμηση του μαθήματος (Τι πήγε καλά και τι όχι; Γιατί; Τι θα μπορούσα να αλλάξω; 

Γιατί;). 

    Για τη σωστή εφαρμογή του ημερολογίου, τόσο του μαθητή όσο και του εκπαιδευτικού είναι 

απαραίτητο να ακολουθηθούν κάποια βήματα, τα οποία επισημαίνονται από τις Γρίβα και 

Κωφού (2019, σσ. 168-173). Πιο συγκεκριμένα, το ημερολόγιο θα πρέπει να συμπληρώνεται 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να μην έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τα 

γεγονότα, τα οποία περιγράφονται, μέχρι την καταγραφή τους. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που 

ορίζει τον χρόνο, ο οποίος θα διατίθεται για τη συγγραφή του ημερολογίου και εγγυάται 

εχεμύθεια ως προς τις πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται. Όπως τονίζει η Τσαγγαρή (2016, σ. 

48), ο διδάσκων θα πρέπει να συλλέγει και να σχολιάζει τα ημερολόγια συστηματικά 

ενθαρρύνοντας τον αυθορμητισμό των μαθητών στον τρόπο συγγραφής του ημερολογίου. 

    Κατά την εφαρμογή του ημερολογίου του μαθητή θα πρέπει να γίνουν ορισμένες ενέργειες, οι 

οποίες θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά του. Τα βήματα, τα οποία χρειάζεται να 

ακολουθηθούν είναι τα εξής (Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 169, Kofou, 2017, σσ. 357-358): 

• Εισαγωγή των μαθητών στην έννοια του ημερολογίου. 

• Καθορισμός των στόχων του ημερολογίου και σύνδεσή τους με τους στόχους του 

αναλυτικού προγράμματος. 
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• Καθορισμός του τύπου του ημερολογίου και της μορφής του. 

• Παροχή οδηγιών σχετικά με το περιεχόμενο του ημερολογίου. 

• Καθορισμός των κριτηρίων, του τύπου και της διάταξης του ημερολογίου (φυλλάδιο, 

ηλεκτρονικό ημερολόγιο, εξώφυλλο κ.λπ.) 

• Καθορισμός της συχνότητας τήρησης του ημερολογίου (καθημερινά, εβδομαδιαία 

κ.λπ.). 

• Εκπαίδευση των μαθητών στην τήρηση του ημερολογίου. 

• Παροχή ανατροφοδότησης και προώθηση ενεργούς συμμετοχής των μαθητών. 

    Όσον αφορά την τήρηση του ημερολογίου από τον εκπαιδευτικό, είναι απαραίτητο και ο 

ίδιος να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα: 

• Καθορισμός των στόχων του ημερολογίου. 

• Καθορισμός του χρονικού πλαισίου κατά το οποίο θα γίνεται η συγγραφή του 

ημερολογίου. 

• Έλεγχος και αξιολόγηση του ημερολογίου. 

 

    Η μέθοδος του ημερολογίου χαρακτηρίζεται από πληθώρα πλεονεκτημάτων, τα οποία 

αφορούν τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς (Γρίβα & Κωφού, 2019, σσ.167-168). 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς η χρήση ημερολογίου συμβάλλει στην καταγραφή των 

εμπειριών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

αναστοχαστεί σχετικά με επεισόδια εντός τάξης και να εξετάσει περαιτέρω ευκαιρίες. 

Παράλληλα, οδηγείται στην ανάπτυξη υποθέσεων αναφορικά με τη διδακτική και μαθησιακή 

διαδικασία αλλά και στην επίγνωση ορισμένων πτυχών της διδασκαλίας. Τέλος, το ημερολόγιο 

αποτελεί αρωγή για τον εκπαιδευτικό στην οριοθέτηση συγκεκριμένων προβλημάτων καθώς και 

στην επίλυσή τους. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να θεωρηθεί το ημερολόγιο ως ένας 

τρόπος αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού, ο οποίος μπορεί μέσω αυτού να εντοπίσει όχι μόνο 

τις αδυναμίες των μαθητών αλλά και τις δικές του όσον αφορά τους στόχους του μαθήματος και 

τη διδακτική πράξη, κάνοντας έτσι τις απαραίτητες αλλαγές.  

    Ωστόσο, παρά τα θετικά στοιχεία του ημερολογίου του εκπαιδευτικού, υπάρχουν και 

ορισμένοι περιορισμοί ή αδυναμίες. Αναλυτικότερα, όπως επιβεβαιώνουν και οι Γρίβα και 

Κωφού (Griva & Kofou, 2017, σ. 103), σε πολλές περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να 

απαλλαγεί από την απλή περιγραφή γεγονότων και να εμβαθύνει σε αυτά αντιμετωπίζοντάς τα 

με περισσότερο αναστοχασμό. Επιπλέον, πολύ συχνά δυσκολεύεται να συνδέσει αυτά τα οποία 

γράφει με αυτά που κάνει στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ενώ υπάρχει 
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και η αβεβαιότητα εκ μέρους του σχετικά με το αν τα σχόλια που κάνει έχουν σαφή εστίαση. 

Κλείνοντας, πρέπει να τονιστεί ότι πολλές φορές το ημερολόγιο θεωρείται μία χρονοβόρα και 

ανιαρή διαδικασία και το γράψιμο δεν είναι πηγαίο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός 

θεωρεί δύσκολη την ερμηνεία των δεδομένων του ημερολογίου.  

    Όσον αφορά το ημερολόγιο των μαθητών, οι Γρίβα και Κωφού (Griva & Kofou, 2017, σσ. 

81-82) επισημαίνουν αρκετά πλεονεκτήματα. Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί ότι φέρνει σε επαφή 

τους μαθητές με ένα είδος αυτοαξιολόγησης μέσω της αποτίμησης της προόδου τους αλλά και 

των αδυναμιών τους, γλωσσικών και μη. Μέσω του ημερολογίου δίνεται η δυνατότητα 

εξάσκησης και αξιολόγησης της ικανότητας του μαθητή να γράφει καθώς και της διαδικασίας 

μάθησης και των στρατηγικών που ακολουθεί. Επιπρόσθετα, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 

εκφράσουν τους μαθησιακούς στόχους τους αλλά και ανάγκες σχετικά με τη μαθησιακή 

διαδικασία, οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν. Γίνονται γνώστες των κριτηρίων που 

αξιολογούνται από τον εκπαιδευτικό και μπορούν πλέον να καταγράφουν ακόμα και τις 

εμπειρίες τους εκτός τάξης με λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν εντός αυτής. Επομένως, 

αναπτύσσεται η μεταγνωστική και κριτική ικανότητα των μαθητών και η αξιολόγηση των 

γλωσσικών τους ικανοτήτων. Εκτός από τα παραπάνω, κατά τις Γρίβα και Κωφού (Griva & 

Kofou, 2017, σσ. 81-82), μέσω του ημερολογίου συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τις 

απόψεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα, τις συνήθειες, τις προσδοκίες και τα συναισθήματα 

των μαθητών αναφορικά με τη μαθησιακή και τη διδακτική διαδικασία. Κλείνοντας, χρειάζεται 

να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι το ημερολόγιο συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας 

των μαθητών, δίνοντάς τους παράλληλα κίνητρα και ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ 

μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού. 

 

 

3.4.  Μέθοδος think – aloud ή προφορική εξωτερίκευση 

 

    Σύμφωνα με τις Γρίβα και Κωφού (Griva & Kofou, 2017, σ. 129), η μέθοδος think – aloud ή 

προφορική εξωτερίκευση αφορά τη λεκτική αποτύπωση της σκέψης και των στρατηγικών που 

ακολουθεί ο μαθητής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μίας δραστηριότητας. Με τη μέθοδο αυτή ο 

εκπαιδευτικός είναι σε θέση να κατανοήσει πώς μαθαίνουν οι μαθητές, πού αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες και πώς δίνουν λύσεις στα προβλήματα, τα οποία προκύπτουν. Μπορεί, δηλαδή, να 

αναγνωρίσει και να αξιολογήσει τις στρατηγικές γραφής και κατανόησης ενός κειμένου, τις 

οποίες χρησιμοποιεί ο μαθητής (Griva & Kofou, 2017, σ. 129, Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 242). 

Επί της ουσίας η προφορική εξωτερίκευση στοχεύει στις μεταγνωστικές ικανότητες του μαθητή, 
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δηλαδή στη γνώση του πώς μαθαίνουμε καλύτερα, και στον συνειδητό έλεγχο της μάθησης 

(Raihan, 2011, σ. 126, Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 243). Συχνά, κατά τον Raihan (2011, σ. 126), 

ορίζεται ως «σκέψη για τη σκέψη» παρέχοντας μεγάλη ποικιλία εμπειριών στον μαθητή. 

Επιπλέον, ο Olsen (στο Charters, 2003, σ. 71) διευκρινίζει ότι είναι ένας από τους πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους προσέγγισης των διαδικασιών κατά τις οποίες χρειάζεται ανωτέρου 

επιπέδου σκέψη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των διαφορών που υπάρχουν 

μεταξύ των τρόπων με τους οποίους προσεγγίζεται μία δραστηριότητα από τους μαθητές. Η 

Lyons – Thomas (2014, σ. 6) αναδεικνύει τη σημασία των πρωτοκόλλων προφορικής 

εξωτερίκευσης στην παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο μίας δραστηριότητας, 

δηλαδή, γιατί είναι δύσκολη για κάποιους μαθητές, ενώ για κάποιους άλλους δεν είναι. 

    Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια της μεθόδου της προφορικής εξωτερίκευσης οι μαθητές 

καλούνται να λένε φωναχτά τις σκέψεις τους καθώς διαβάζουν ένα κείμενο ή απαντούν σε 

ερωτήματα. Στόχο της μεθόδου αυτής αποτελεί η αποτελεσματικότερη κατανόηση του κειμένου, 

του περιεχομένου και των ιδεών του. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει ένα 

ευρύ φάσμα στρατηγικών, ώστε να ενισχυθεί η κατανόηση και η επίλυση των δυσκολιών που 

συναντά (Raihan, 2011, σ. 127). Ο εκπαιδευτικός ακούει προσεκτικά και καταγράφει τι λέει ο 

μαθητής εντοπίζοντας τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του και στη συνέχεια τα αξιολογεί. 

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα μαγνητοφώνησης των μαθητών. Όπως επιβεβαιώνει και ο 

Raihan (2011, σ. 127), η μέθοδος think – aloud μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε τάξη 

και σε οποιοδήποτε είδος κειμένου. Ωστόσο, δεν είναι πάντα εύκολο για τους μαθητές να 

εκτελέσουν σωστά τη διαδικασία, η οποία προϋποθέτει την εξοικείωσή τους με αυτήν και, κατά 

τους Akyel και Kamisli (στο Charters, 2003, σ. 72), απαιτεί συνειδητή χρήση της γλώσσας, έτσι 

ώστε οι συμμετέχοντες να μην μπορούν να βασίζονται στην αυτόματη εκτέλεση της εργασίας. 

Χωρίς εξάσκηση οι μαθητές πιθανώς να μην μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις τους αρκετά 

καλά. Ωστόσο, οι Ericsson και Simon (1980, στο Charters, 2003, σ. 72) επισήμαναν ότι η 

επαναλαμβανόμενη πρακτική μιας εργασίας μπορεί να προωθήσει την αυτοματοποίηση πριν από 

την αναφορά των διαδικασιών σκέψης. Τέλος, όσον αφορά τον ρόλο του εκπαιδευτικού, κατά 

τον Charters (2003, σ. 73), θεωρείται υποστηρικτικός, ενώ μπορεί και ο ίδιος να εκφράζει με 

λέξεις τις σκέψεις του καθώς διαβάζει, να επεξεργάζεται πληροφορίες ή να παρουσιάζει κάποια 

δραστηριότητα, ώστε να γίνεται παράδειγμα για τους μαθητές. Επίσης, δεν πρέπει να παρακινεί 

τους μαθητές να πραγματοποιούν μία στοχευμένη διαδικασία. Αντίθετα, οι παύσεις και οι 

παραλείψεις συμβάλλουν στην ανάδειξη ενδιαφερόντων στοιχείων σχετικά με τις διαδικασίες 

της σκέψης κάθε μαθητή (Charters 2003, σ. 73). Αν οι μαθητές δυσκολεύονται μπορεί ο 
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εκπαιδευτικός να κάνει ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα «Τι σκέφτεσαι τώρα;», 

«Γιατί το σκέφτεσαι αυτό;».     

    Ο εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει υπόψη του ορισμένους παράγοντες, οι οποίοι μπορούν 

ενδεχομένως να επηρεάσουν τη διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης. Μερικοί από τους 

οποίους είναι (Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 245):  

• Ο αριθμός των μαθητών και η ηλικία τους 

• Το περιεχόμενο και το είδος της δραστηριότητας 

• Το πλαίσιο συλλογής των πληροφοριών και οι εξωτερικοί παράγοντες, οι οποίοι 

ενδέχεται να επηρεάζουν τη διαδικασία 

• Η γλώσσα, η οποία χρησιμοποιείται (Γ1 / Γ2 / ΞΓ) 

• Ο τρόπος με τον οποίο τίθενται τα ερωτήματα. 

    Συμπερασματικά, αντιλαμβανόμαστε ότι η μέθοδος της προφορικής εξωτερίκευσης μπορεί να 

θεωρηθεί μέθοδος συλλογής δεδομένων και στρατηγικών, οι οποίες είναι «αόρατες». Με άλλα 

λόγια, συμβάλλει στον εντοπισμό των βαθύτερων σκέψεων των μαθητών και στην ανακάλυψη 

των διαφορών μεταξύ των μαθητών στην επίλυση ενός προβλήματος. Επιπλέον, συμβάλλει στην 

ανάπτυξη και αξιολόγηση στρατηγικών κατανόησης και παραγωγής τόσο γραπτού όσο και 

προφορικού λόγου, αλλά και στην καταγραφή της συνολικής προόδου του μαθητή (Γρίβα & 

Κωφού, 2019, σ. 244). 

    Εκτός από τα παραπάνω, όμως, μέσω της προφορικής εξωτερίκευσης ο εκπαιδευτικός είναι σε 

θέση να βοηθήσει τους αδύναμους μαθητές με αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι επιδόσεις τους. 

Αποτελεί, δηλαδή, ταυτόχρονα και μία μαθησιακή διαδικασία. Πιο αναλυτικά, ο Raihan (2011, 

σ. 127) τονίζει ότι οι μαθητές είναι σε θέση να μάθουν ένα εύρος στρατηγικών, το οποίο θα τους 

βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων και κατ’ επέκταση στη συνολική τους επίδοση. 

Καθίσταται, έτσι, μία τεχνική διδασκαλίας με σκοπό την ανάπτυξη της κατανόησης του γραπτού 

λόγου και των στρατηγικών παραγωγής του (Block & Pressley, 2002, στο Γρίβα & Κωφού, 

2019, σ. 245).     

    Αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελείται από τρία 

στάδια (Griva & Kofou, 2017, σσ.133-134). Κατά το προ-στάδιο γίνεται η προετοιμασία και η 

εξοικείωση των μαθητών με τη μέθοδο. Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός εξηγεί τον σκοπό της 

διαδικασίας και επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που 

προκύπτουν και όχι στη βαθμολόγηση. Επιπλέον, επιτρέπει στους μαθητές να εξασκηθούν, ώστε 

να εξοικειωθούν με την τεχνική της προφορικής εξωτερίκευσης.  
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    Κατά το κυρίως στάδιο, σύμφωνα με τις Γρίβα και Κωφού (2019, σ. 249) δίνονται σαφείς 

οδηγίες σχετικά με τη δραστηριότητα, την οποία καλούνται να εκτελέσουν οι μαθητές, χωρίς να 

διατυπώνονται απόψεις από τον εκπαιδευτικό. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός. Πιο συγκεκριμένα, 

βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τη διαδικασία, ενθαρρύνοντάς τους να συνεχίσουν να 

μιλάνε και να εκφράζονται. Αυτό γίνεται μέσω των διερευνητικών ερωτημάτων. Επιπλέον, 

επισημαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός μαγνητοφωνεί ή βιντεοσκοπεί τις σκέψεις που εκφράζουν οι 

μαθητές και καταγράφει ό, τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της μαγνητοφώνησης. Όσον αφορά 

τον μαθητή σκοπός του είναι να διαβάζει φωναχτά ένα χωρίο του κειμένου ανά πρόταση ή ανά 

παράγραφο. Στη συνέχεια, αναφέρει τι σκέφτεται ή τι κάνει, ώστε να κατανοήσει ή να γράψει το 

κείμενο ή σχολιάζει ανά πάσα στιγμή τις προθέσεις, τις ενέργειες και τις σκέψεις του. Στο 

σημείο αυτό είναι πιθανό να προκύψουν κάποιες δυσκολίες. Παραδειγματικά, οι Γρίβα και 

Κωφού (Griva & Kofou, 2017, σ. 134) αναφέρουν την περιορισμένη δυνατότητα των μαθητών 

να εκφράζονται ανοιχτά, τη δυσκολία να αναφέρουν επ’ ακριβώς ό, τι σκέφτονται αλλά και τη 

σύντομη διατύπωση χωρίς περαιτέρω σκέψη.  

    Στο τρίτο μέρος, το μεταστάδιο, οι μαθητές συνοψίζουν όλες τις στρατηγικές, τις οποίες 

χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της κατανόησης ή της συγγραφής ενός κειμένου 

προσπαθώντας να αυτοαξιολογηθούν. Τέλος, παρέχονται ανατροφοδοτικά σχόλια στους μαθητές 

από τον εκπαιδευτικό και γίνεται ανασκόπηση του πρωτοκόλλου της προφορικής εξωτερίκευσης 

(Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 249).  

    Σύμφωνα με τις Γρίβα και Κωφού (2019, σσ. 258-259) υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού 

της διαδικασίας της προφορικής εξωτερίκευσης με ανασκοπικές συνεντεύξεις μετά το πέρας 

αυτής. Πιο ειδικά, ο μαθητής καλείται να θυμηθεί και να παρουσιάσει τις στρατηγικές, τις 

οποίες χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια μίας δραστηριότητας. Παρόμοια η Lyons – Thomas 

(2014, σσ. 20-21) διαχωρίζει τα πρωτόκολλα προφορικής εξωτερίκευσης σε concurrent και 

retrospective ως δύο διαφορετικές μεθόδους συλλογής δεδομένων. Οι ανασκοπικές συνεντεύξεις 

καθίστανται ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών δεδομένων των πληροφοριών 

που παρέχουν συμπληρώνοντας, έτσι, την καταγραφή του εκπαιδευτικού κατά τη συνεδρία της 

προφορικής εξωτερίκευσης. Όπως επισημαίνεται από τον Camps (2003, στο Γρίβα & Κωφού, 

2019, σ. 259), οι ανασκοπικές συνεντεύξεις πρέπει να πραγματοποιούνται αμέσως μετά την 

προφορική εξωτερίκευση ούτως ώστε οι μαθητές να μην δίνουν μία επιθυμητή απάντηση 

βασισμένοι σε εικασίες αλλά να αναφέρουν αυτά που έγιναν στην πραγματικότητα. Μολονότι οι 

ανασκοπικές συνεντεύξεις διαθέτουν αρκετά πλεονεκτήματα, δεν στερούνται και αδυναμιών. 

Υπάρχει, δηλαδή, η πιθανότητα ο μαθητής να εξορθολογήσει τη συμπεριφορά του και συνεπώς 
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ενδέχεται να χάσει τον αυθορμητισμό στην ανάκληση των σκέψεών του κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της δραστηριότητας. Επιπλέον, υπάρχει το ενδεχόμενο ακούσιας επιρροής του 

εκπαιδευτικού στις απαντήσεις των μαθητών, γεγονός το οποίο καθιστά τα αποτελέσματα των 

ανασκοπικών συνεντεύξεων ρευστά.                  

    Ως μέθοδος αξιολόγησης η προφορική εξωτερίκευση διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα (Griva & 

Kofou, 2017, σσ. 131-132, Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 246). Καταρχάς, μέσω της μεθόδου αυτής 

παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις γλωσσικές δεξιότητες και τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιεί ο μαθητής, ενώ με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται οι ικανότητές του. Επιπλέον, ο  

μαθητής αναπτύσσει τις μεταγνωστικές δεξιότητές του και αποκτά γνώση σχετικά με τη 

μαθησιακή διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής οδηγείται στην αυτοαξιολόγηση. Ένα 

πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της προφορικής εξωτερίκευσης είναι ότι παρέχει στον 

εκπαιδευτικό ποιοτική ανατροφοδότηση ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία ο μαθητής εκτελεί 

μία δραστηριότητα, αξιολογώντας ταυτόχρονα ποικίλες μαθησιακές στρατηγικές και τρόπους 

μάθησης.  

    Ωστόσο, παρά τα πλεονεκτήματα, τα οποία διαθέτει η μέθοδος think – aloud, υπάρχουν και 

ορισμένοι περιορισμοί (Griva & Kofou, 2017, σσ. 131-132, Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 246). Πιο 

αναλυτικά, οι μαθητές σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να εκφράζουν 

συγκεκριμένες σκέψεις καθώς και τη διαδικασία, την οποία ακολουθούν κατά την εκτέλεση μίας 

δραστηριότητας. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της αμηχανίας που αισθάνονται και του γεγονότος ότι 

δεν είναι εξοικειωμένοι με μία τέτοιου είδους διαδικασία. Επιπροσθέτως, ορισμένοι μαθητές 

είναι πιο περιορισμένοι στο να εκφράσουν λεκτικά τις σκέψεις τους, ενώ πολλοί 

επικεντρώνονται είτε στην εκτέλεση της δραστηριότητας είτε στην προφορική εξωτερίκευση της 

διαδικασίας που ακολουθείται και όχι στο να κάνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Εν κατακλείδι, 

χρειάζεται να αναφερθούν και οι αμφιβολίες, οι οποίες εκφράζονται από μερίδα μελετητών 

σχετικά με τη μέθοδο. Για παράδειγμα ο Wilson (1994, στο Lyons – Thomas, 2014, σ. 8) θεωρεί 

ότι είναι ατελής μέτρηση της διαδικασίας της σκέψης, ενώ οι Ericsson και Simon (1998, σσ. 

182-183) υποστηρίζουν ότι οι προφορικές αναφορές δεν είναι σε θέση να καταγράψουν τις 

αυτόματες διαδικασίες, οι οποίες δεν συμβαίνουν συνειδητά, όπως μια αντανακλαστική 

απάντηση στην οποία το άτομο δεν σκέφτεται για να την εκτελέσει. Συνεπώς, όπως παρατηρούν, 

όταν ζητείται από τους μαθητές να περιγράψουν με λόγια αυτό που σκέφτονται, το 

παρουσιάζουν αλλαγμένο και κυρίως βελτιωμένο.  
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3.5.  Αυτοαξιολόγηση και Ετεροαξιολόγηση 

 

    Μεταξύ των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης συναντούμε την αυτοαξιολόγηση και την 

ετεροαξιολόγηση. Ο όρος αυτοαξιολόγηση χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία 

κατά την οποία ο μαθητής αξιολογεί τον εαυτό του. Αντιθέτως, ο όρος ετεροαξιολόγηση 

εκφράζει τη διαδικασία στα πλαίσια της οποίας κάποιος αξιολογεί κάποιον άλλο και 

συγκεκριμένα όταν ένας μαθητής αξιολογεί έναν συμμαθητή του. Ωστόσο και οι δύο μέθοδοι 

αξιολόγησης δεν χρησιμοποιούνται για κρίσιμες εξετάσεις (Δημητρόπουλος, 2001, σ. 178). Για 

να υποστηρίξει το τελευταίο η Τσαγκαρλή – Διαμάντη (2003, σ. 43) παραθέτει παραδείγματα 

στα οποία οι μαθητές, όταν ρωτούνται σχετικά με τον βαθμό που θα έβαζαν στον εαυτό τους, 

είτε προτείνουν μικρότερο βαθμό από αυτόν που πιστεύουν στην πραγματικότητα ότι αξίζουν, 

ώστε να μην παρεξηγηθούν, είτε υπερβάλλουν προτείνοντας μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν που 

αξίζουν. Αξίζει να τονιστεί ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός στη διεθνή βιβλιογραφία μεταξύ των 

όρων “self – evaluation” και “self – assessment”, οι οποίοι στην ελληνική βιβλιογραφία 

αποδίδονται ως «αυτοαξιολόγηση». Πιο ειδικά, ο πρώτος αφορά κρίσεις, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για μία μετρήσιμη αποτίμηση της αξίας, κυρίως με ποσοτικά μεγέθη και με 

ευρεία χρήση κατά την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού, του έργου του ή της σχολικής 

μονάδας. Ο δεύτερος όρος αφορά ανεπίσημες κρίσεις σχετικά με επιτεύγματα (Πολυζώη, 2012, 

σ. 773, Ross, 2006, σ. 2).  

    Σύμφωνα με τους Alderson και Banerjee (2001, σ. 227) από τη δεκαετία του 1980 και μετά οι 

αναφορές στην αυτοαξιολόγηση έχουν αυξηθεί. Το ενδιαφέρον για την αυτοαξιολόγηση 

συνδέεται με την αύξηση του ενδιαφέροντος για ένταξη του μαθητή σε όλες τις διαδικασίες 

μάθησης καθώς και για ανάπτυξη της αυτενέργειας και της αυτονομίας του. Ωστόσο, στην 

Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε μόλις το 2006 με την εισαγωγή νέων σχολικών εγχειριδίων 

(Πολυζώη, 2012, σ. 773). Η Πολυζώη (2012, σ. 773) διευκρινίζει ότι βάσει των γνωσιακών 

θεωριών η αυτοαξιολόγηση συντελεί στην αυτορρύθμιση της μάθησης και στον αναστοχασμό 

του μαθητή σε σχέση με τα μαθησιακά του αποτελέσματα καθώς και στην ανάπτυξη 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η αυτοαξιολόγηση αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι και άλλων εργαλείων της αυθεντικής αξιολόγησης, όπως του φακέλου 

υλικού, του ημερολογίου ή της προφορικής εξωτερίκευσης, καθώς περιλαμβάνει τον 

αναστοχασμό σχετικά με προηγούμενα επιτεύγματα, την κριτική αξιολόγηση των τρεχουσών 

επιδόσεων αλλά και τον προγραμματισμό μελλοντικών στόχων. Συνεπώς, ενισχύεται η 

κατανόηση δεδομένου του ότι συγκρίνονται και αντιπαραβάλλονται καταστάσεις από το 

παρελθόν, το παρόν και το μέλλον (McDonald, 2007, σ. 30). 



60 
 

    Κατά τον Κασσωτάκη (2013, σ. 553), η αυτοαξιολόγηση, μπορεί να είναι είτε ελεύθερη, 

δηλαδή να αποτελεί προσωπική έκθεση του μαθητή για τον εαυτό του, είτε να έχει τη μορφή 

συμπλήρωσης εντύπου. Η Πολυζώη (2012, σ. 774) παραθέτει μερικά εργαλεία, τα οποία 

παρέχονται για την αυτοαξιολόγηση των μαθητών, όπως λόγου χάριν τις λίστες τσεκαρίσματος, 

τις κλίμακες κατάταξης και τις ρουμπρίκες βαθμολογίας, χωρίς, ωστόσο, οι ταξινομήσεις, οι 

κατατάξεις και οι βαθμολογήσεις να θεωρούνται αυτοσκοπός. Χρειάζεται, επίσης, να αναφερθεί 

ότι στόχος της αυτοαξιολόγησης δεν είναι η σύγκριση των μαθητών μεταξύ τους αλλά με 

προηγούμενες επιδόσεις τους (Πολυζώη, 2012, σ. 774). Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα 

εφαρμογής της στα πλαίσια όλων των μορφών αξιολόγησης, δηλαδή της διαγνωστικής, της 

διαμορφωτικής και της τελικής. Το ίδιο ισχύει και για την ετεροαξιολόγηση για την οποία ο 

Κασσωτάκης (2013, σ. 556) αναφέρει ότι οι μαθητές γνωρίζουν τους συμμαθητές τους το ίδιο 

καλά με τον εκπαιδευτικό, ενώ κάποιες πτυχές της προσωπικότητάς τους τις γνωρίζουν 

καλύτερα. Μέσω της ετεροαξιολόγησης ο διδάσκων εξάγει πληροφορίες αναφορικά με τις 

κοινωνικές σχέσεις των μαθητών, τα ηγετικά τους προσόντα, την ομαδικότητα κ.ά. Σε όλα 

παραπάνω ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται υποστηρικτικός και καθοδηγητικός, ενώ, 

παράλληλα, φέρει την ευθύνη της πληροφόρησης των μαθητών και των γονέων τους αναφορικά 

με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (Πολυζώη, 2012, σ. 778). 

    Και στις δύο μορφές αξιολόγησης τα κριτήρια, τα οποία χρησιμοποιούνται, αποτελούν 

επιδιώξεις και διδακτικούς στόχους που περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, 

υπάρχουν και κριτήρια βάσει των οποίων ελέγχεται η βελτίωση των μαθητών σε σχέση με τις 

προηγούμενες επιδόσεις τους. Τα κριτήρια με βάση τα οποία οι μαθητές θα κρίνουν τον εαυτό 

τους αλλά και τους συμμαθητές τους θα πρέπει να γίνονται κατανοητά από τους μαθητές με 

σκοπό την ορθότερη χρήση τους, ενώ τα ερωτήματα και οι κλίμακες απαντήσεων θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και να γνωστοποιούνται από νωρίς στους μαθητές. Τέλος, όποτε 

κρίνεται αναγκαίο, θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται (Πολυζώη, 2012, σ. 775, Race, 2001, σ. 

16). 

    Στην επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης μπορούν να ακολουθηθούν τα εξής τέσσερα 

βήματα (Scriven, 1980, στο Πολυζώη, 2012, σ. 776):  

α) Επιλογή αξιοκρατικών κριτηρίων 

β) Καθορισμός της κλίμακας απόδοσης με βάση το «καλός» 

γ) Συλλογή κατάλληλων δεδομένων σχετικών με τα καθορισμένα κριτήρια 

δ) Συμπερίληψη των αποτελεσμάτων στην τελική αξιολόγηση 
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    Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι μαθητές χρειάζεται να ασκηθούν και να εξοικειωθούν με 

αυτές τις μορφές αξιολόγησης. Ο Ross (2006, σσ. 4-5) προτείνει στρατηγικές, οι οποίες 

οργανώνονται σε τέσσερα στάδια:  

α) Εμπλοκή των μαθητών στον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης.  

β) Εξάσκηση των μαθητών στο πώς θα εφαρμόσουν τα κριτήρια. 

γ) Παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με τις αξιολογήσεις, τις οποίες κάνουν οι ίδιοι οι 

μαθητές. 

δ) Παροχή βοήθειας στους μαθητές, ώστε να χρησιμοποιούν τα δεδομένα της 

αξιολόγησης με στόχο την ανάπτυξη σχεδίου δράσης. 

 

    Τόσο η αυτοαξιολόγηση όσο και η ετεροαξιολόγηση χαρακτηρίζονται από πληθώρα θετικών 

στοιχείων. Σχετικά με την αυτοαξιολόγηση ο Κωνσταντίνου (2017α, σ. 261) σημειώνει ότι ο 

μαθητής οδηγείται στη μαθησιακή και κοινωνική ωριμότητα. Ενισχύεται η αυτενέργεια και η 

ικανότητα γνωστικού ελέγχου του μαθητή καθώς είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τα δυνατά και 

αδύναμα σημεία του, ανατροφοδοτώντας, όπως επισημαίνει και ο Κασσωτάκης (2013, σ. 555), 

την εργασία του. Κατά συνέπεια ενισχύεται η αυτογνωσία και οι μεταγνωστικές ικανότητες των 

μαθητών (Γρόσδος, 2011, σ. 665). Ο Κωνσταντίνου (2017α, σ. 261) συμπεριλαμβάνει μεταξύ 

των πλεονεκτημάτων της αυτοαξιολόγησης τη μείωση του φόβου και του άγχους που προκαλεί 

στους μαθητές η πίεση για υψηλές επιδόσεις. Στα παραπάνω ο Γρόσδος (2011, σ. 665) 

προσθέτει τη βελτίωση της αυτοεικόνας του μαθητή και της αυτοεκτίμησής του. Τέλος, ο 

Schunk (1994, σ. 2) υποστηρίζει ότι λόγω της αποτελεσματικότητας, την οποία αισθάνεται ο 

μαθητής σχετικά με τη διαδικασία μάθησης, επιλέγει και αποτελεσματικές στρατηγικές, εντείνει 

την προσπάθειά του και αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις δυσκολίες. Επομένως, η 

αυτοαξιολόγηση αναπτύσσει την αυτορρύθμιση και, ειδικά όταν συνδυάζεται με θετικές κρίσεις, 

παρέχει κίνητρα στον μαθητή.     

    Ένα ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι ίδιοι οι μαθητές επιδοκιμάζουν τη μέθοδο 

της αυτοαξιολόγησης. Σύμφωνα με έρευνα των Ross, Rolheiser και Hogaboam-Gray (1998, στο 

Ross, 2006, σσ. 7-8) οι μαθητές τείνουν να προτιμούν τον συνδυασμό της αξιολόγησης από τον 

εκπαιδευτικό με την αυτοαξιολόγηση, διότι κατανοούν καλύτερα αυτό που έχουν να κάνουν 

δεδομένης της εμπλοκής τους με τα κριτήρια της αξιολόγησης. Ένας ακόμη λόγος της θετικής 

στάσης των μαθητών απέναντι στην αυτοαξιολόγηση είναι το γεγονός ότι τους δίνεται η 

δυνατότητα να συμπεριλάβουν κατά την αξιολόγηση και την προσπάθεια, την οποία 

καταβάλλουν, κάτι το οποίο θεωρούν πιο δίκαιο. Συγχρόνως, μπορούν να παρέχουν και 

πληροφορίες, οι οποίες δεν θα ήταν στη διάθεση του εκπαιδευτικού, όπως στόχους και 
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αιτιολογήσεις. Τέλος, οι μαθητές θεωρούν ότι η αυτοαξιολόγηση παρέχει πληροφορίες σχετικά 

με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν.     

    Όσον αφορά την ετεροαξιολόγηση επισημαίνεται ότι ενισχύεται η αυτοεκτίμηση του μαθητή 

δεδομένου του ότι μυείται σε κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία είναι κοινώς αποδεκτά. Μέσω 

αυτής ο μαθητής έχει την ευκαιρία να αναλάβει τον ρόλο του αξιολογητή με την προϋπόθεση ότι 

η αξιολόγηση θα είναι υπεύθυνη και τεκμηριωμένη (Κωνσταντίνου, 2017α, σ. 261). Αυτό 

σημαίνει ότι η αξιολόγηση αποτελεί δραστηριότητα με κοινωνικές προεκτάσεις δεδομένου του 

ότι ο μαθητής ως αξιολογητής καλείται να τεκμηριώσει την κρίση του με υπευθυνότητα και 

ειλικρίνεια (Γρόσδος, 2011, σ. 665). Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι Κωνσταντίνου (2017α, σ. 

261) και Γρόσδος (2011, σ. 665) οι μαθητές συμβάλλουν στο έργο του διδάσκοντα δεδομένου 

του ότι γνωρίζουν καλά τους συμμαθητές τους και μάλιστα γνωρίζουν πτυχές της 

προσωπικότητάς τους, τις οποίες πιθανώς ο εκπαιδευτικός να αγνοεί. Συνεπώς, ο διδάσκων έχει 

τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει θετικά τις απόψεις των μαθητών για τους συμμαθητές τους με 

αποτέλεσμα τον σχηματισμό μίας πιο ολοκληρωμένης εικόνας για κάθε μαθητή. Επίσης, ο 

Κασσωτάκης (2013, σ. 558) παρατηρεί ότι οι προσπάθειες των μαθητών εντείνονται, όταν 

γνωρίζουν ότι δεν θα αξιολογηθούν μόνο από τον εκπαιδευτικό αλλά και από τους συμμαθητές 

τους. Γενικότερα, τόσο η αυτοαξιολόγηση όσο και η ετεροαξιολόγηση αυξάνουν το ενδιαφέρον 

των μαθητών για τη μάθηση και βελτιώνουν τις επιδόσεις τους καλλιεργώντας την 

υπευθυνότητα και την κριτική τους ικανότητα (Κασσωτάκης, 2013, σ. 556).  

    Ωστόσο, παρά τα θετικά στοιχεία των δύο μεθόδων έχουν εκφραστεί και ορισμένοι 

προβληματισμοί σχετικά με την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητά τους. Ο 

σκεπτικισμός, ο οποίος επικρατεί σχετικά με τη μέθοδο της αξιολόγησης, σύμφωνα με τους 

Alderson και Banerjee (2001, σ. 227) έγκειται στο κατά πόσο οι μαθητές μπορούν να 

διατυπώσουν ακριβείς κρίσεις σχετικά με την επίδοσή τους. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 

επιφυλάξεις σχετικά με την αυτοαντίληψη των μαθητών, η οποία κρίνεται ασαφής αλλά και 

σχετικά με την τάση να ωραιοποιούν ή να αλλοιώνουν τα πραγματικά δεδομένα (Κωνσταντίνου 

2017α, σ. 261). Πράγματι, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε ο Ross (2006, σ. 3), οι 

μαθητές έχουν την τάση να υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους και τα δικά τους αποτελέσματα να 

είναι καλύτερα από αυτά των εκπαιδευτικών. Ως απάντηση στα παραπάνω ο Κασσωτάκης 

(2013, σ. 555) παραθέτει την άποψη ότι οι μαθητές αυτοαξιολογούνται σε τομείς που γνωρίζουν, 

ώστε η άποψή τους να θεωρείται έγκυρη. Από την άλλη, ο ίδιος τονίζει ότι η ετεροαξιολόγηση 

μπορεί να στερείται εγκυρότητας και αντικειμενικότητας λόγω της συμπάθειας ή της 

αντιπάθειας, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την κρίση των μαθητών. Παράλληλα, ενδέχεται 

τα σχόλια των μαθητών προς τους συμμαθητές τους να είναι θετικά ή γενικότερα πιο επιεική με 
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στόχο να μην τους δυσαρεστήσουν (Κασσωτάκης, 2013, σ. 558). Σε απάντηση προς αυτό ο Race 

(2001, σ. 4) προτείνει η ετεροαξιολόγηση να είναι ανώνυμη και να βασίζεται σε τυχαία επιλογή 

εργασιών. Τέλος, μία ακόμη αδυναμία εντοπίζεται στην έλλειψη εξοικείωσης των μαθητών με 

τη μεταγλώσσα και την αναφορά σε γλωσσικές λειτουργίες και δεξιότητες (Alderson & 

Banerjee, 2001, σ. 227). Ωστόσο, ως λύση στα παραπάνω προτείνεται η ενημέρωση των 

μαθητών σχετικά με τις μεθόδους αυτές, η επαρκής κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ενώ 

ταυτόχρονα προτείνεται η χρήση ανώνυμων ερωτηματολογίων από τους μαθητές, τα οποία όμως 

θα χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα (Κασσωτάκης, 2013, σ. 558).   

 

 

3.6.  Περιγραφική αξιολόγηση 

 

    Η τελευταία μέθοδος αξιολόγησης, που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, είναι η 

περιγραφική αξιολόγηση, η οποία αποτελεί, σύμφωνα με τις Γρίβα και Κωφού (2019, σ. 38), μία 

ολιστική μορφή αξιολόγησης ενσωματωμένη στη διδακτική διαδικασία. Πρόκειται για την 

περιγραφή των επιδόσεων του μαθητή διαφοροποιημένα, με σαφήνεια και πληρότητα 

(Κωνσταντίνου, 2017α, σ. 276). Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός περιγράφει την επίδοση του 

μαθητή σε διάφορες περιοχές μάθησης, τη συμπεριφορά του προς τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και 

τους συμμαθητές του, τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια μιας εργασίας αλλά και γενικότερα 

ενδιαφέροντα και δεξιότητές του (Καψάλης & Χανιωτάκης, 2015, σ. 66). Βασικό 

χαρακτηριστικό είναι ότι δεν στοχεύει σε μία συγκριτική αξιολόγηση καθενός από τους μαθητές 

με τους συμμαθητές του και μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με άλλες τεχνικές 

αξιολόγησης (Γρίβα & Κωφού, 2017, σ. 38). Εκτός από τα παραπάνω, όπως υπογραμμίζουν οι 

Κωνσταντίνου (2017α, σ. 280) και Γρόσδος (2011, σσ. 663-664), η περιγραφική αξιολόγηση δεν 

περιγράφει απλώς αλλά εξετάζει τις διαδικασίες μάθησης, την έκβαση και την εξέλιξή τους 

καθώς και τη μαθησιακή, συναισθηματική, γνωστική, νοητική, κοινωνική συμπεριφορά και την 

εξέλιξή τους συλλήβδην. Μεταξύ των χαρακτηριστικών, τα οποία καταγράφονται, 

περιλαμβάνονται η συμμετοχή και η προσπάθεια του μαθητή εντός της τάξης, η τήρηση των 

κανόνων, η ανάληψη πρωτοβουλιών και οι δημιουργικές δραστηριότητες (Τριλιανός, 1998, σ. 

105).  

    Βασικό στόχο της περιγραφικής αξιολόγησης κατά τον Γρόσδο (2011, σ. 663) αποτελεί η 

καταγραφή των αναγκών των μαθητών με σκοπό τον σχεδιασμό παρεμβάσεων «με τις 

κατάλληλες κάθε φορά παιδαγωγικές και διδακτικές ενέργειες». Μέσω της περιγραφικής 

αξιολόγησης δίνεται η δυνατότητα τόσο στον μαθητή όσο και στους γονείς και τους κηδεμόνες 
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να κατανοήσουν αφενός τις αδυναμίες του μαθητή στις παιδαγωγικές και διδακτικές διαδικασίες 

και αφετέρου σημαντικές πτυχές της προσπάθειας, της συμμετοχής και της δραστηριότητάς του 

στο σχολικό περιβάλλον (Κωνσταντίνου, 2004, σ. 126). Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να αποφεύγει χαρακτηρισμούς ωραιοποίησης, υπερβολής ή 

στιγματισμού. Η διατύπωση θα πρέπει να είναι σύντομη, περιεκτική και σαφής, αλλά και 

συνέπεια μίας συστηματικής παρατήρησης με σκοπό την παρότρυνση των μαθητών και την 

παροχή κατευθυντήριων γραμμών (Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 39). Όσον αφορά τον 

εκπαιδευτικό αξίζει να σημειωθεί ότι η περιγραφική αξιολόγηση συμβάλλει στην αξιολόγηση 

και τη διαπίστωση του βαθμού επιτυχίας των δικών του μεθοδολογικών και εκπαιδευτικών 

προσπαθειών. Συνεπώς, οδηγείται στη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών, ανατροφοδοτικών 

και βελτιωτικών ενεργειών (Κωνσταντίνου, 2017β). Από τα παραπάνω συνάγεται το 

συμπέρασμα ότι η περιγραφική αξιολόγηση προσεγγίζει περισσότερο την παιδαγωγική 

αποστολή του σχολείου (Κωνσταντίνου, 2017β).   

    Από τα εργαλεία, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην περιγραφική αξιολόγηση, έχουν 

επιλεχθεί να αναλυθούν οι κάρτες αναφοράς και οι κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων ή 

ρουμπρίκες. Αναφορικά με τις πρώτες, οι Γρίβα και Κωφού (2019, σ. 42) επισημαίνουν ότι 

αποτελούν «χάρτες» μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή αφενός η ανασκόπηση της προόδου 

των μαθητών σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί και αφετέρου η αναλυτική αναφορά 

στην επίδοσή τους με σκοπό την ενημέρωση τόσο των ίδιων όσο και των κηδεμόνων τους. 

Επιπλέον, όπως διευκρινίζουν οι Γρίβα και Κωφού (2019, σ. 42), υπάρχει η δυνατότητα οι 

εκπαιδευτικοί να προσθέσουν ένα πλαίσιο στο τέλος της κάρτας αναφοράς, ώστε οι γονείς και οι 

κηδεμόνες να μπορούν να κάνουν τα σχόλιά τους. Επομένως, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη 

για χρήση μίας γλώσσας σαφούς, ακριβούς και κατάλληλης για το γνωστικό επίπεδο των 

μαθητών. Στο κείμενο, το οποίο συντάσσει ο εκπαιδευτικός, μπορεί να χρησιμοποιεί 

συγκεκριμένες εκφράσεις για να περιγράψει τις δυνατότητες και τα αδύναμα σημεία του μαθητή, 

το στυλ μάθησης και τις στρατηγικές που χρησιμοποιεί αλλά και να κάνει προτάσεις βελτίωσης 

της επίδοσής του. Τέτοιες φράσεις, σύμφωνα με τις Γρίβα και Κωφού (2019, σ. 48) μπορεί να 

είναι οι εξής: Μπορεί με ακρίβεια / εύκολα / αποτελεσματικά να…, επιδεικνύει σαφή κατανόηση…, 

βελτιώθηκε εξαιρετικά…, είναι ικανός / επαρκής / επιδέξιος στο… με στόχο την περιγραφή των 

δυνατοτήτων του μαθητή. Επιπροσθέτως, όσον αφορά τις ανάγκες του μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οι εκφράσεις: Επιδεικνύει περιορισμένη ικανότητα να…, δυσκολεύεται στο…, 

χρειάζεται συνεχή βοήθεια σε σχέση με…, κάνει προσπάθειες να... Τέλος, σχετικά με τις 

προτάσεις που κάνει ο εκπαιδευτικός μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής: Μπορεί να 

εξασκηθεί στο σπίτι…, χρειάζεται να επικεντρωθεί στο…, προτείνεται να…, χρειάζεται να 
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αφιερώσει περισσότερο χρόνο…, απαιτείται επιπλέον προσπάθεια / εξάσκηση / καθοδηγούμενη 

βοήθεια… 

    Όσον αφορά τις κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων ή ρουμπρίκες αποτελούν έναν 

περιγραφικό οδηγό, ο οποίος περιλαμβάνει μία λίστα κριτηρίων και αξιολογεί τις δεξιότητες, τη 

συμμετοχή, τη συμπεριφορά και την επίδοση των μαθητών με τρόπο περιγραφικό και 

λεπτομερειακό (Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 54). Πριν από την αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός 

χρειάζεται να κρατήσει σημειώσεις με σύντομες φράσεις ή λέξεις – κλειδιά σχετικά με αυτό που 

τίθεται προς αξιολόγηση. Έπειτα κατασκευάζει τη ρουμπρίκα χρησιμοποιώντας μία σχάρα και 

τοποθετεί τα επίπεδα δεξιοτήτων ή τους μαθησιακούς στόχους στην αριστερή στήλη και τα 

επίπεδα επίδοσης στην κορυφή αυτής σε τριτοβάθμια, τετραβάθμια ή πενταβάθμια κλίμακα (λ.χ. 

άριστη, επαρκής, ικανοποιητική, μη ικανοποιητική). Όπως υπογραμμίζουν και οι Au και 

Raphael (2007, σ. 314), για να είναι αποτελεσματικές οι ρουμπρίκες είναι απαραίτητο να 

περιέχουν σαφείς περιγραφικούς δείκτες, οι οποίοι προσδιορίζουν τα σημεία που χρειάζονται να 

ενισχυθούν. Ακόμη, όπως επισημαίνεται από τις Γρίβα και Κωφού (2019, σ. 55), οι ρουμπρίκες 

αποτελούν χρήσιμο εργαλείο και για μαθητές μετανάστες, οι οποίοι μπορούν να κατανοήσουν 

καλύτερα τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της αξιολόγησης του μαθήματος.  

    Ο Stefl-Mabry (2004, σ. 22) αναγνωρίζει κάποια βήματα, τα οποία πρέπει να ακολουθούν οι 

εκπαιδευτικοί κατά τον σχεδιασμό των κλιμάκων διαβαθμισμένων κριτηρίων. Μερικά από αυτά 

είναι τα εξής: 

• Καθορισμός του περιεχομένου της ρουμπρίκας 

• Καθορισμός των κριτηρίων 

• Δημιουργία μια κλίμακας με σκοπό την περιγραφή του εύρους της απόδοσης για κάθε 

κριτήριο 

• Κριτική αξιολόγηση της ρουμπρίκας 

• Επιβεβαίωση ότι τα κριτήρια συνάδουν με τους μαθησιακούς στόχους 

• Επιβεβαίωση ότι όλες οι κατηγορίες είναι κατάλληλα καθορισμένες 

• Πιλοτική εφαρμογή της ρουμπρίκας σε γραπτά μαθητών. 

    Κατά τον σχεδιασμό της ρουμπρίκας ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει αν η ρουμπρίκα 

θα είναι ολιστική ή αναλυτική καθώς και αν θα είναι γενική ή συγκεκριμένη / εστιασμένη 

(Γρίβα & Κωφού, 2019, σσ. 56-61). Πιο συγκεκριμένα, ολιστική είναι η ρουμπρίκα, η οποία 

αντιμετωπίζει τα κριτήρια αξιολόγησης όλα μαζί παρέχοντας μία γενική περιγραφή της 

συνολικής επίδοσης του μαθητή. Είναι εύκολη και γρήγορη στην κατασκευή της, χωρίς, 

ωστόσο, να παρέχει λεπτομέρειες ως προς την απόδοση του μαθητή για κάθε κριτήριο 
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ξεχωριστά αλλά για την επίδοσή του συνολικά. (Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 56). Στον αντίποδα, η 

αναλυτική αξιολογεί κάθε κριτήριο ξεχωριστά αποδίδοντας ξεχωριστή βαθμολογία. Επομένως, 

επικεντρώνεται σε πολλαπλές όψεις της επίδοσης του μαθητή προσφέροντας μία πιο αναλυτική 

ανατροφοδότηση. Γι’ αυτό τον λόγο χρειάζεται περισσότερο χρόνο κατά την συμπλήρωσή της 

(Γρίβα & Κωφού, 2019, σ.57). Όσον αφορά τη γενική και τη συγκεκριμένη ή εστιασμένη 

ρουμπρίκα αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικές 

δραστηριότητες δεδομένου του ότι τα κριτήρια, τα οποία περιέχει, διαθέτουν έναν γενικό 

προσανατολισμό. Αντιθέτως, η δεύτερη αξιολογεί μία συγκεκριμένη δραστηριότητα και τα 

κριτήρια αφορούν μόνο αυτήν. Ωστόσο, οι Γρίβα και Κωφού (2019, σ. 60) επισημαίνουν ότι 

αδυναμία αυτού του είδους της ρουμπρίκας αποτελεί το γεγονός ότι απαιτεί πολύ χρόνο για να 

δημιουργηθεί και δεν μπορεί να γίνει χρήση της στην αξιολόγηση πολλών διαφορετικών 

δραστηριοτήτων.    

    Η περιγραφική αξιολόγηση ως μέθοδος αξιολόγησης χαρακτηρίζεται από πληθώρα 

πλεονεκτημάτων, κάποια από τα οποία δεν απαντούν σε άλλες αξιολογικές μεθόδους. Καταρχάς, 

ο Γρόσδος (2011, σ. 663) επισημαίνει την ανατροφοδοτική λειτουργία της μεθόδου με ενίσχυση 

των θετικών στοιχείων του μαθητή ως προς την κοινωνική και μαθησιακή συμπεριφορά του 

αλλά και των ενδιαφερόντων του. Παρόμοια, ο Κωνσταντίνου (2017α, σ. 282) μεταξύ των 

πλεονεκτημάτων περιλαμβάνει την αποτύπωση των ιδιαίτερων ικανοτήτων, των κλίσεων, των 

αδυναμιών και των ελλείψεων του μαθητή με πληρότητα και σαφήνεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο 

δεν μπορεί να γίνει με τους βαθμούς δεδομένου του ότι παρέχουν μία γενική εικόνα των 

επιδόσεων του μαθητή, χωρίς να μπορούν να αποτυπωθούν με ακρίβεια οι ικανότητες και οι 

ελλείψεις του. Διευκολύνεται, επίσης, η αποτύπωση ενός εμπειρικού  και ψυχοσυναισθηματικού 

φαινομένου, το οποίο δεν μπορεί να αποτυπωθεί με έναν βαθμό, ενώ δεν είναι εφικτή και η 

περιγραφή της διαδικασίας της μάθησης και η πληροφόρηση σχετικά με την έκβασή της 

(Κωνσταντίνου, 2017β). Ακόμη, προσφέρεται η δυνατότητα διάγνωσης των ικανοτήτων των 

μαθητών σχετικά με τη μετέπειτα σχολική και επαγγελματική τους πορεία.  

    Επιπλέον, η πίεση για υψηλές επιδόσεις και οι ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών 

μειώνονται ή εκμηδενίζονται, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αυτοαντίληψη του μαθητή. 

Όπως τονίζει και ο Γρόσδος (2011, σ. 663) κατά την περιγραφική αξιολόγηση δεν συγκρίνεται ο 

μαθητής με τους συμμαθητές του αλλά με τις προηγούμενες επιδόσεις του. Ο Κωνσταντίνου 

(2017β) δίνει έμφαση στο γεγονός ότι τα εξωτερικά κίνητρα μάθησης για τον μαθητή 

μετατρέπονται σε εσωτερικά με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται φαινόμενα βαθμοθηρίας. Η 

περιγραφική αξιολόγηση δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να εντοπίζει τα στοιχεία εκείνα 

που ενδείκνυνται για παραπέρα παιδαγωγική και διδακτική διαχείριση, ενώ γενικότερα του 
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παρέχει ποιοτική ανατροφοδότηση. Τέλος, ενισχύονται οι σχέσεις μεταξύ σχολείου και 

οικογένειας δεδομένης της πληρέστερης πληροφόρησης και ανάλυσης αναφορικά με τη 

μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά του μαθητή (Κωνσταντίνου, 2017α, σ. 282).     

    Παρ’ όλα τα θετικά στοιχεία, τα οποία προσφέρει η περιγραφική αξιολόγηση αφενός στο 

μαθητή και αφετέρου στον εκπαιδευτικό, την οικογένεια και τη μαθησιακή διαδικασία, 

υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες και ανασταλτικοί παράγοντες της διαδικασίας. Ο Κωνσταντίνου 

(2017α, σ. 281) τονίζει ότι το πλαίσιο ερμηνείας της περιγραφικής αξιολόγησης καθίσταται ευρύ 

και μπορεί να δημιουργήσει παρερμηνείες και λανθασμένες εκτιμήσεις. Ο ίδιος υποστηρίζει, 

επίσης, ότι πολλές φορές οι γονείς δεν μπορούν να αναγνώσουν και να κατανοήσουν την 

περιγραφή των επιδόσεων των μαθητών. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή της περιγραφικής 

αξιολόγησης μπορεί να θεωρηθεί δύσκολη δεδομένου του ότι απαιτούνται ειδικές γνώσεις και 

πλήρης κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Παρατηρείται, επίσης, ότι κατά την περιγραφή τους οι 

εκπαιδευτικοί προτιμούν εξωραϊσμένες ή στερεοτυπικές εκφράσεις. Πολλές φορές, μάλιστα, οι 

εκφράσεις αυτές είναι δανεισμένες από τις οδηγίες εφαρμογής της περιγραφικής αξιολόγησης. 

Στις αδυναμίες της περιγραφικής αξιολόγησης ο Κωνσταντίνου (2017α, σ. 281) περιλαμβάνει 

τον κίνδυνο έκφρασης υποκειμενικών κρίσεων από τον εκπαιδευτικό αλλά και τον κίνδυνο να 

υπεισέλθει στην προσωπική ζωή του μαθητή και της οικογένειάς του μέσω της αξιολόγησης της 

κοινωνικής συμπεριφοράς του. Τέλος, τόσο ο Κωνσταντίνου (2017α, σ. 281) όσο και ο Γρόσδος 

(2011, σ. 663) χαρακτηρίζουν τη διαδικασία ως χρονοβόρα και κοπιαστική για τους 

εκπαιδευτικούς, ενώ οι Γρίβα και Κωφού (2019, σ. 65) διευκρινίζουν ότι εκτός από αρκετό 

χρόνο η περιγραφική αξιολόγηση απαιτεί καλό σχεδιασμό, υπευθυνότητα και συνέπεια από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού και την επιθυμία να είναι ο ίδιος βοηθός και σύμβουλος του μαθητή.  

    Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι δρουν ανασταλτικά στην εφαρμογή της 

περιγραφικής αξιολόγησης. Ειδικότερα, το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα διέπεται από 

σοβαρές δυσλειτουργίες. Παραδειγματικά, ο Κωνσταντίνου (2017β) αναφέρει τη μεγάλη 

διδακτέα ύλη, η οποία επικεντρώνεται στην απόκτηση γνώσεων με ποσοτικά χαρακτηριστικά. 

Εξαιτίας της ποσότητας της ύλης κυριαρχεί η δασκαλοκεντρική διδασκαλία και η συρρίκνωση 

της διαπαιδαγώγησης και της σχολικής ζωής. Ακόμη μία δυσλειτουργία του σχολείου αποτελεί η 

πίεση για υψηλές επιδόσεις και ο ανταγωνισμός, ο οποίος αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών. 

Κλείνοντας, ο Κωνσταντίνου (2017α, σ. 289) υποστηρίζει ότι η ύπαρξη ολιγοθέσιων σχολείων, 

η διευρυμένη αναλογία εκπαιδευτικού – μαθητών στην τάξη και η οργάνωση ορισμένων 

σχολείων με διαφοροποιημένα ωράρια λειτουργίας αποτελούν τροχοπέδη στην εφαρμογή της 

περιγραφικής αξιολόγησης. 



68 
 

    Από όλα τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η περιγραφική αξιολόγηση μπορεί να 

δράσει συμπληρωματικά ως προς τις τυπικές μορφές αξιολόγησης, δίνοντας έμφαση στις 

δεξιότητες και στο ατομικό προφίλ των μαθητών και παρέχοντας ποιοτικές πληροφορίες στους 

εκπαιδευτικούς και τους κηδεμόνες. Κατά συνέπεια, προσφέρεται μία πιο λεπτομερής και 

ολοκληρωμένη εικόνα των μαθητών (Γρίβα & Κωφού, 2019, σ. 66). 
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4. Η έρευνα            
4.1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

     
    Η αξιολόγηση αγγίζει όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και θεωρείται 

αυτονόητο και επιβεβλημένο κοινωνικό φαινόμενο. Τη συναντούμε είτε σε άτυπη – ανεπίσημη 

μορφή είτε σε τυπική – επίσημη. Ο κατ’ εξοχήν τομέας όπου εφαρμόζεται η αξιολόγηση είναι το 

σχολείο και μάλιστα ξεκινά από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Επιπλέον, μέσω της 

αξιολόγησης επιτυγχάνεται η μετάβαση του μαθητή στην επόμενη τάξη αλλά και η εισαγωγή 

του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το τελευταίο αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο που 

διαδραματίζει η αξιολόγηση στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Σημαντικό παράγοντα 

της αξιολογικής διαδικασίας αποτελεί ο εκπαιδευτικός, ο οποίος με τις μεθόδους που 

χρησιμοποιεί μπορεί να εξάγει ορθά συμπεράσματα σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών.  

    Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τον ρόλο της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα 

καθώς και τις μεθόδους, τις οποίες χρησιμοποιούν στο μάθημα της γλώσσας. Πιο αναλυτικά, 

ένας από τους στόχους της έρευνας είναι να καταγραφούν οι μέθοδοι και τα εργαλεία, τα οποία 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην αξιολόγηση των μαθητών καθώς επίσης και τα 

πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες που θεωρούν ότι έχουν. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται οι 

τομείς και τα στοιχεία, τα οποία αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, αυτό που 

ενδιαφέρει την παρούσα έρευνα κυρίως είναι το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι 

με την εναλλακτική αξιολόγηση και τα εργαλεία της. Συγκεκριμένα, ερευνούνται οι απόψεις 

τους για τις μεθόδους που έχουν επιλεγεί ως αντικείμενο μελέτης στην εργασία (project, 

φάκελος υλικού, ημερολόγιο εκπαιδευτικού και μαθητή, προφορική εξωτερίκευση, 

αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση, περιγραφική αξιολόγηση) αλλά και οι ανασταλτικοί 

παράγοντες ως προς την εφαρμογή των μεθόδων αυτών σύμφωνα με τους ίδιους. Κλείνοντας, 

σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις 

επιμορφωτικές τους ανάγκες και τις κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής των επιμορφώσεων.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία έχουν τεθεί είναι τα εξής: 

1. Ποια είναι η άποψη των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση γενικά; 

2. Ποιες μεθόδους αξιολόγησης χρησιμοποιούν; 

3. Γνωρίζουν εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης; 

4. Τι είδους επιμόρφωση χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί και σχετικά με ποια θέματα; 
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4.2. Ανασκόπηση προγενέστερων ερευνών 

 

    Η αξιολόγηση είναι ένα θέμα, το οποίο απασχόλησε κατά καιρούς αρκετούς μελετητές και 

ερευνητές. Έχει πραγματοποιηθεί πληθώρα ερευνών, οι οποίες εξετάζουν τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης, τόσο της παραδοσιακής όσο και της 

εναλλακτικής.  

    Αρκετές είναι οι απόψεις, οι οποίες έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη σημασία της αξιολόγησης 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ υπάρχουν και κάποιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τάσσονται υπέρ 

της κατάργησής της. Πιο συγκεκριμένα, η Τσαπάρα (2016, σσ. 34-36) στα πλαίσια της έρευνάς 

της σε φιλολόγους Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, διαπιστώνει ότι η πλειοψηφία αυτών τονίζει 

τον θετικό ρόλο της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, ασχέτως αν διαφωνούν με τον τρόπο με τον 

οποίο γίνεται σήμερα, ενώ μόνο ένας εκπαιδευτικός επισημαίνει την αρνητική λειτουργία της 

αξιολόγησης ως τρόπου κάλυψης της ανεπάρκειας του εκπαιδευτικού συστήματος. Στα 

πλεονεκτήματα της αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν την ανατροφοδότηση και τα 

κίνητρα, τα οποία προσφέρονται στους μαθητές. Η Αλεξοπούλου (2015, σ. 100) σε έρευνα που 

πραγματοποίησε σε εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας διαπιστώνει ότι όσο πιο νέος είναι ο 

εκπαιδευτικός και όσο πιο πολλά προσόντα διαθέτει, τόσο μεγαλύτερη σημασία θεωρεί ότι έχει 

η αξιολόγηση στη διαμόρφωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Μάλιστα, μόλις το 1,1% των 

εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η αξιολόγηση δεν αποτελεί βασικό παράγοντα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Κατά τον Ρέλλο (2004, σ. 59), το 76,4% των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας θεωρεί 

την αξιολόγηση των μαθητών αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ η 

Αλεξίου (2013, σ. 104) αναφέρει ότι το 95,5% είναι υπέρ της αξιολόγησης και μόλις το 4,5% 

διαφωνεί με αυτήν. Επιπλέον, στην έρευνα της Μαραγκόζη (2017, σ. 122) φαίνεται ότι όλοι οι 

εκπαιδευτικοί – Α/βάθμιας και Β/βάθμιας – οι οποίοι συμμετείχαν, θεωρούν αναγκαία την 

ύπαρξη της αξιολόγησης αλλά όχι με τη μορφή της βαθμολογίας.  

    Όσον αφορά τις μεθόδους, τις οποίες χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, η Ελευθεράκη (2018, 

σ. 70) διαπιστώνει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί Α/βάθμιας χρησιμοποιούν τις 

παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης με τα επαναληπτικά διαγωνίσματα να κατέχουν την 

κορυφή αυτών, ενώ η μειοψηφία των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί σύντομα τεστ και ομαδικές 

εργασίες.  Επιπλέον, η Αλεξίου (2013, σσ. 110-116) καταδεικνύει το γεγονός ότι οι δάσκαλοι 

δεν κάνουν χρήση της εναλλακτικής αξιολόγησης σε ποσοστό 66,9%, ενώ από αυτούς, οι οποίοι 

τη χρησιμοποιούν, η πιο συχνή είναι η μέθοδος project (33,7%) και ακολουθούν η 

αυτοαξιολόγηση (30,3%) και το πορτφόλιο (25,5%). Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα στην 

έρευνα της Μαραγκόζη (2017, σ. 107), σύμφωνα με την οποία την κορυφή στις μεθόδους 
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αξιολόγησης κατέχουν τα τεστ (84,7%), ενώ ακολουθούν η προφορική εξέταση με ερωτήσεις 

(78,2%), η παρατήρηση (67,7%), τα αντικειμενικού/κλειστού τύπου τεστ (65,3%) και οι γραπτές 

εξετάσεις μίας έως τριών ωρών (55,6%). Χαμηλά στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών είναι το 

ημερολόγιο και οι ρουμπρίκες με ποσοστό μόλις 8,9% και 5,6% αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι 

και οι 5 φιλόλογοι, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία των συνεντεύξεων, χρησιμοποιούν 

παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης, ενώ εναλλακτικές χρησιμοποιεί μόνο ο εκπαιδευτικός της 

Α/βάθμιας, ο οποίος διδάσκει σε τμήμα ένταξης. Φαίνεται, λοιπόν, ότι στη Β/βάθμια εκπαίδευση 

η χρήση της εναλλακτικής αξιολόγησης περιορίζεται ή εντοπίζεται μόνο στο μάθημα του project 

(50,8% ατομικές συνθετικές εργασίες και 46,8% ομαδικές συνθετικές εργασίες). Αντιθέτως, στη 

Α/βάθμια δίνονται περισσότερες ευκαιρίες για πειραματισμό και ειδικότερα στην ειδική αγωγή 

και στα τμήματα ένταξης. Διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα στην έρευνα της Τσαπάρα (2016, 

σ. 59) σε φιλολόγους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, η οποία αναφέρει ότι ελάχιστοι 

χρησιμοποιούν τις παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης, ενώ οι περισσότεροι χρησιμοποιούν 

εναλλακτικά εργαλεία και κυρίως την αυτοαξιολόγηση, την περιγραφική αξιολόγηση και το 

project. Ως προς τις παραδοσιακές μεθόδους οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν λειτουργούν 

ανατροφοδοτικά προς τους μαθητές και δεν παρέχουν αξιοπιστία, δικαιοσύνη και 

αντικειμενικότητα. Αντιθέτως, προάγουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών και τη 

βαθμοθηρία (Τσαπάρα, 2016, σσ. 81-83). Στον αντίποδα, ως προς τις εναλλακτικές μορφές 

αξιολόγησης θεωρούν ότι παρέχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης γνωστικών, νοητικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων (Τσαπάρα, 2016, σ. 97).   

    Αναφορικά με την εννοιολογική προσέγγιση της εναλλακτικής αξιολόγησης και την 

εφαρμογή της φαίνεται ότι οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα 

της Ελευθεράκη (2018, σ. 82), την ταυτίζουν με κάποια από τις μεθόδους της και κυρίως με την 

περιγραφική αξιολόγηση και έπειτα με τη μέθοδο project και την αυτοαξιολόγηση. Επιπλέον, 

κατά την Ελευθεράκη (2018, σ. 90) οι περισσότεροι φαίνεται ότι προτίθενται να 

χρησιμοποιήσουν κάποια μέθοδο εναλλακτικής αξιολόγησης και κυρίως την περιγραφική, για 

την οποία θεωρούν ότι είναι χρήσιμη και μπορεί να αξιολογεί πολυδιάστατα τους μαθητές. Στις 

μεθόδους, τις οποίες προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, ανήκει και το project, το οποίο 

χαρακτηρίζουν ενδιαφέρον, καθώς και το πορτφόλιο, για το οποίο πιστεύουν ότι ενισχύει την 

αυτογνωσία του μαθητή.  Τις περισσότερες αμφιβολίες από τους εκπαιδευτικούς συγκεντρώνουν 

η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση, διότι μία μερίδα των εκπαιδευτικών τις θεωρεί 

χρήσιμες, ενώ μία άλλη θεωρεί τους μαθητές ανώριμους, ώστε να τις εφαρμόσουν. Λίγοι είναι 

αυτοί, οι οποίοι προτιμούν τη μέθοδο της προφορικής εξωτερίκευσης αλλά και το ημερολόγιο 

δεδομένου του ότι οι περισσότεροι τις χαρακτηρίζουν ως μη ενδιαφέρουσες μεθόδους. 
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Επιπροσθέτως, ως προς τη συμβολή της εναλλακτικής αξιολόγησης συλλήβδην η Αλεξίου 

(2013, σ. 124) καταδεικνύει μέσω της έρευνάς της ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (51%) 

θεωρούν σημαντική τη συμβολή της στην ενημέρωση του εκπαιδευτικού, των μαθητών και των 

γονέων, ενώ αρκετοί (50,9%) υποστηρίζουν ότι μέσω τέτοιων μεθόδων αξιολόγησης 

ενθαρρύνονται οι αδύναμοι μαθητές. Πολλοί εκπαιδευτικοί τονίζουν ως πλεονεκτήματα της 

εναλλακτικής αξιολόγησης την ενθάρρυνση για συμμετοχή (47,5%), τη συνεργασία σχολείου – 

οικογένειας (46,5%), τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή (45,2%) και 

την παροχή κινήτρων μάθησης (44,6%). Χαμηλότερα στην κατάταξη έρχονται η επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων (39,5%), η μείωση του άγχους και της πίεσης (39,5%), η μείωση του 

ανταγωνισμού (38,5%) και η ανάπτυξη της άμιλλας μεταξύ των μαθητών (38,3%).  

    Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν και ορισμένους παράγοντες, οι οποίοι δρουν 

ανασταλτικά στην εφαρμογή της εναλλακτικής αξιολόγησης. Σε αυτούς εντάσσουν κυρίως την 

έλλειψη χρόνου, ενώ αρκετές είναι οι αναφορές σχετικά με τη μη επαρκή επιμόρφωση των 

ίδιων, τα αρνητικά σχόλια του διευθυντή και των συναδέλφων αλλά και τις αντιδράσεις των 

γονέων (Ελευθεράκη, 2018, σ. 91). Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας της 

Αλεξίου (2013, σ. 126), η οποία στα παραπάνω συμπληρώνει την έλλειψη υποδομής (60,3%), 

γραμματειακής υποστήριξης (47,5%) και ισχυρών οικονομικών κινήτρων για τους 

εκπαιδευτικούς (58,3%). Προσθέτει, επίσης, στους ανασταλτικούς παράγοντες την αναλογία 

εκπαιδευτικών – μαθητών στην τάξη (57,1%) και τα ολιγοθέσια σχολεία (19,7%). 

    Ως προς τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην έρευνα της Ελευθεράκη (2018, 

σ. 100) καταδεικνύεται η ανάγκη της πλειοψηφίας για δια ζώσης διεξαγωγή της επιμόρφωσης με 

τον επιμορφωτή να διαθέτει βαθιά κατάρτιση, ενώ τα θέματα, τα οποία προτιμούν, σχετίζονται 

με την εναλλακτική αξιολόγηση στο σύνολό της αλλά και με την περιγραφική αξιολόγηση 

ειδικότερα. Επιπλέον, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θεωρούν 

ότι χρήζουν κατάλληλης επιμόρφωσης προτείνοντας ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και 

πρακτικών μεταξύ τους. Τάσσονται, επίσης, υπέρ της  ενδοσχολικής επιμόρφωσης από φορείς 

της εκπαίδευσης ενηλίκων είτε από τον παιδαγωγικό σύμβουλο των Σχολείων Δεύτερης 

Ευκαιρίας, ενώ ελάχιστοι προτείνουν την επιμόρφωση από πιστοποιημένα κέντρα επιμόρφωσης 

και το Πανεπιστήμιο (Τσαπάρα, 2016, σσ. 141-143). Εν κατακλείδι, η Αλεξίου (2013, σ. 128-

130) τονίζει στην έρευνά της ότι το 65% των εκπαιδευτικών προτείνει τα επιμορφωτικά 

προγράμματα ως λύση για τη σωστή και συχνή εφαρμογή των εναλλακτικών μεθόδων 

αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, το 88,7% θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η επιμόρφωση στις 

ρουμπρίκες, το 80,7% στο ημερολόγιο και το 76,5% στο πορτφόλιο, ενώ ακολουθούν η 

περιγραφική αξιολόγηση (73,3%), το project (70,7%), η ετεροαξιολόγηση (70%) και η 
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αυτοαξιολόγηση (68,7%). Τέλος, όσον αφορά τον τρόπο και τον τόπο διεξαγωγής της 

επιμόρφωσης φαίνεται ότι σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν τη διεξαγωγή σεμιναρίων 

από ειδικούς (91%), ενώ το 60,6% από σχολικούς συμβούλους. Ταυτόχρονα, προτείνουν τη 

διεξαγωγή της επιμόρφωσης ενδοσχολικά (83,2%) ή ενσωματωμένη στη διδακτική πράξη 

(82,1%), ενώ μόνο το 23,9% δείχνει προτίμηση στα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά 

προγράμματα.       

  

 

4.3. Συμμετέχοντες 

 

    Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 15 εν ενεργεία φιλόλογοι, 6 εκ των οποίων είναι άντρες 

(40%) και 9 γυναίκες (60%) και οι περισσότεροι εργάζονται σε δημόσια σχολεία γενικής 

εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός 4 διδάσκει σε τμήμα ένταξης και ο εκπαιδευτικός 12 σε 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Οι ηλικίες των συμμετεχόντων κυμαίνονται από 34 έως 50 ετών 

και συγκεκριμένα περίπου το 33% είναι μεταξύ 30-40 ετών και το 67% μεταξύ 40-50 ετών. 

Όσον αφορά το επίπεδο των σπουδών τους, οι περισσότεροι, δηλαδή 7 από αυτούς (47%) 

διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο, οι 4 (26,5%) διδακτορικό και οι υπόλοιποι 4 (26,5%) τον βασικό 

τίτλο σπουδών. Τέλος, από τους 15 εκπαιδευτικούς οι 4 δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα, ενώ οι 11 έχουν παρακολουθήσει κατά καιρούς, μεταξύ των οποίων 

είναι η ισότητα των δύο φύλων, η δημιουργική γραφή, η διοίκηση στην εκπαίδευση, η διδακτική 

της γλώσσας και των αρχαίων, η αξιολόγηση των Νέων Ελληνικών με το νέο σύστημα, η 

μέθοδος project, η παιδαγωγική, η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η διδασκαλία ενηλίκων, η 

διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, η θεατρική αγωγή και ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός, τα οποία συγκεντρώνουν από μία αναφορά το καθένα. Τις περισσότερες 

αναφορές μεταξύ των συνεντευξιαζόμενων φαίνεται ότι συγκεντρώνουν οι Νέες Τεχνολογίες 

(ΤΠΕ) με 6 αναφορές, ενώ από τρεις αναφορές συγκεντρώνουν η διδακτική της Ιστορίας και οι 

Μαθησιακές Δυσκολίες.    
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Γράφημα 1: Φύλο συμμετεχόντων 
 

     
Γράφημα 2: Ηλικία συμμετεχόντων 
 

 
Γράφημα 3: Επίπεδο σπουδών συμμετεχόντων 
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4.4.  Επιλογή συμμετεχόντων και διαδικασία 

 

    Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε με βάση τη μέθοδο της χιονοστιβάδας. Σύμφωνα με 

αυτήν ο ερευνητής εντοπίζει τους συμμετέχοντες από το περιβάλλον του και αυτοί με τη σειρά 

τους εντοπίζουν άλλους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν στην έρευνα (Ίσαρη και 

Πουρκός, 2015, σ. 82). Η διαδικασία των συνεντεύξεων διήρκησε περίπου 4 μήνες και 

συγκεκριμένα από τέλη Δεκεμβρίου 2018 μέχρι αρχές Απριλίου 2019. Τροχοπέδη στην όλη 

διαδικασία αποτέλεσε η απροθυμία των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν στην έρευνα είτε για 

λόγους έλλειψης χρόνου είτε διότι δεν ήθελαν να εκφέρουν την άποψή τους σχετικά με το θέμα 

της έρευνας. 

    Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν εκτός από 3, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης χρόνου από την πλευρά των εκπαιδευτικών. 

Συγκεκριμένα, στάλθηκαν οι ερωτήσεις της συνέντευξης και πραγματοποιήθηκαν επιπρόσθετες 

ερωτήσεις σε σημεία, τα οποία θεωρήθηκε ότι χρειάζονταν περαιτέρω διευκρίνιση. Δεδομένης 

της μαγνητοφώνησης της συνέντευξης υπήρχε μία αρχική αμηχανία από την πλευρά του 

συνεντευξιαζόμενου, η οποία έγινε προσπάθεια να ξεπεραστεί μέσω μιας συζήτησης γνωριμίας 

μεταξύ αυτού και του συνεντευκτή. Αρχικά, η συνέντευξη περιελάμβανε ορισμένες ερωτήσεις 

αναφορικά με τις σπουδές και τα επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία έχουν παρακολουθήσει 

οι εκπαιδευτικοί. Έπειτα, οι ερωτήσεις που ακολούθησαν βασίζονταν στα 4 ερευνητικά 

ερωτήματα, τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, τα πρώτα ερωτήματα 

αφορούσαν την άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με τη σημασία και τον ρόλο της αξιολόγησης 

στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στο μάθημα της 

γλώσσας και ειδικότερα στις μεθόδους, τις οποίες χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, στην άποψή 

τους ως προς τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους, αλλά και στα στοιχεία που οι ίδιοι 

αξιολογούν στους μαθητές. Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούσαν την εναλλακτική αξιολόγηση και 

την άποψη των εκπαιδευτικών γι’ αυτήν και την εφαρμογή της, ενώ ακολούθως ερευνήθηκαν οι 

θέσεις τους αναφορικά με συγκεκριμένες μεθόδους αξιολόγησης και ειδικότερα τις εξής: project, 

φάκελος υλικού, ημερολόγιο, προφορική εξωτερίκευση, αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση και 

περιγραφική αξιολόγηση. Τέλος, η συνέντευξη έκλεισε με ερωτήματα σχετικά με τις 

επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.  

 

 



76 
 

4.5. Ερευνητικό εργαλείο 

 

    Στα πλαίσια της έρευνας το ερευνητικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε, ήταν η 

συνέντευξη και ειδικότερα η ημιδομημένη μορφή της. Η συνέντευξη επιλέχθηκε ως εργαλείο 

έρευνας εξαιτίας της ευελιξίας κατά τη διεξαγωγή της καθώς και της αμεσότητας και της 

οικειότητας που προσφέρει μεταξύ του συνεντευκτή και του συνεντευξιαζόμενου (Γρίβα και 

Στάμου, 2014, σ. 530). Παρέχει, επίσης, μία σαφέστερη εικόνα των απόψεων των 

συνεντευξιαζόμενων, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της αλληλόδρασης μεταξύ αυτών και του 

συνεντευκτή. Για τη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, η 

οποία διεξάγεται σε δομημένο πλαίσιο με προκαθορισμένη θεματολογία. Αναλυτικότερα, 

υπάρχει μια σειρά ερωτημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήριες γραμμές, ενώ, 

όταν κριθεί απαραίτητο, μπορούν να γίνουν αλλαγές στη σειρά των ερωτήσεων ή επιπρόσθετες 

διευκρινιστικές ερωτήσεις.  

 

 

4.6.  Ανάλυση δεδομένων συνεντεύξεων 

 

    Τα δεδομένα των συνεντεύξεων αναλύθηκαν βάσει της θεματικής ποιοτικής ανάλυσης, 

εστιάζοντας στα νοήματα των κειμένων. Μετά την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων έγινε 

προσεκτική ανάγνωση του κειμένου, ώστε να επιτευχθεί η εξοικείωση με το περιεχόμενό του. 

Στο επόμενο στάδιο έγινε η αναγωγή των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα 

χωρίστηκαν σε μικρότερα τμήματα με σκοπό τη δημιουργία κωδικών και την οργάνωσή τους σε 

κατηγορίες. Οι κωδικοί που σχηματίστηκαν διέθεταν έναν λειτουργικό ορισμό και σχετίζονταν 

μεταξύ τους, ώστε να ενταχθούν σε κοινή κατηγορία αλλά να είναι και διακριτοί για να μην 

υπάρχει επικάλυψη.  

    Στο επόμενο στάδιο πραγματοποιήθηκε η έκθεση των δεδομένων. Με βάση τους κωδικούς 

και τις κατηγορίες δημιουργήθηκαν θεματικοί άξονες, οι οποίοι παρουσιάστηκαν σε πίνακες 

έκθεσης δεδομένων. Αυτοί οι πίνακες συντάχθηκαν για κάθε συνεντευξιαζόμενο ξεχωριστά 

(Παράρτημα Β), ενώ βάσει αυτών προέκυψε ένας τελικός συγκεντρωτικός πίνακας για όλους 

τους συνεντευξιαζόμενους (Παράρτημα Α).  
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5. Αποτελέσματα  

 
    Από την ποιοτική θεματική ανάλυση προέκυψαν 245 κωδικοί, οι οποίοι εντάχθηκαν σε 26 

κατηγορίες και αυτές με τη σειρά τους σε 4 θεματικούς άξονες.     

 

Οι 4 θεματικοί άξονες που σχηματίστηκαν με τις αντίστοιχες κατηγορίες είναι οι εξής: 

 

Α. Εννοιολογική προσέγγιση του όρου «αξιολόγηση» 

1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» 

2. Σημασία της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα 

3. Προσδιορισμός της αξιολόγησης 

 

Β. Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αξιολόγησης 

4.  Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές μέθοδοι 

5.  Χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές μέθοδοι 

6.  Πλεονεκτήματα των χρησιμοποιούμενων παραδοσιακών μεθόδων σε σχέση με τον μαθητή 

7. Πλεονεκτήματα των χρησιμοποιούμενων παραδοσιακών μεθόδων σε σχέση με τη 

διδακτική διαδικασία 

8.  Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων παραδοσιακών μεθόδων 

9.  Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων εναλλακτικών μεθόδων 

10. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων εναλλακτικών μεθόδων 

11. Ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης παραδοσιακών μεθόδων 

12. Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών 
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Γ. Προσδιορισμός και εφαρμογή της εναλλακτικής αξιολόγησης 

13. Εννοιολογική προσέγγιση του όρου «εναλλακτική αξιολόγηση» 

14.  Χαρακτηριστικά του project ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης 

15. Χαρακτηριστικά του φακέλου του μαθητή ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης 

16. Χαρακτηριστικά του ημερολογίου ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης 

17. Χαρακτηριστικά της προφορικής εξωτερίκευσης ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης 

18. Χαρακτηριστικά της αυτοαξιολόγησης ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης 

19. Χαρακτηριστικά της ετεροαξιολόγησης ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης 

20. Χαρακτηριστικά της περιγραφικής αξιολόγησης ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης 

21. Αδυναμίες των εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης 

22. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής της εναλλακτικής αξιολόγησης 

 

Δ. Προτάσεις για επιμόρφωση  

23. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

24. Περιεχόμενο επιμορφωτικών δράσεων 

25. Φορείς επιμόρφωσης 

26. Διοργάνωση / διεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων 

   

5.1. Εννοιολογική προσέγγιση του όρου «αξιολόγηση» 

 

Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» 

 

    Όσον αφορά την αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» οι περισσότεροι από τους 

εκπαιδευτικούς θεωρούν την αξιολόγηση μέσο ελέγχου προφορικού και γραπτού λόγου (4 

αναφορές), ενώ τρεις από αυτούς την παρουσιάζουν ως έναν πολυεπίπεδο όρο. Συγκεκριμένα, 
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ένας εκπαιδευτικός αναφέρει ξεκάθαρα: «Ο όρος αξιολόγηση στο γλωσσικό μάθημα είναι 

πολυεπίπεδος» (εκπαιδ. 2). Επιπλέον, ορισμένοι εκπαιδευτικοί ορίζουν την αξιολόγηση ως μέσο 

ελέγχου εξέλιξης (2 αναφορές) ή κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος (1 αναφορά) 

αλλά και ως μέσο αυτοαξιολόγησης του μαθητή (εκπαιδ. 11): «Τη θεωρώ ως μέσο εξέλιξης του 

μαθητή, να κατανοήσει τα λάθη του και να αυτοδιορθωθεί με τη βοήθειά μου βέβαια, να 

ανατροφοδοτηθεί». Δύο εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση αναφέρεται σε όλες τις 

δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής, ενώ ένας από αυτούς θεωρεί την αξιολόγηση ως 

μέσο με το οποίο ελέγχονται οι αδυναμίες του μαθητή και ένας ως μέσο ελέγχου του κατά πόσο 

ο μαθητής έχει κατακτήσει τη γλώσσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Τέλος, ένας εκπαιδευτικός 

ταυτίζει την αξιολόγηση με την περιγραφική αξιολόγηση, ενώ τρεις από αυτούς δεν 

προχώρησαν σε πλήρη αποσαφήνιση του όρου. 

 

Σημασία της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα και προσδιορισμός της αξιολόγησης 

 

    Ως προς τη σημασία της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί τη θεωρούν απαραίτητη πιστεύοντας ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 

διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός 12, στηλιτεύει το υπάρχον 

εκπαιδευτικό σύστημα τονίζοντας ότι η αξιολόγηση έχει καταστεί μία στείρα βαθμολογική 

απεικόνιση της επίδοσης των μαθητών, η οποία δεν μπορεί να απεικονίσει τη συνολική τους 

προσπάθεια: «Δυστυχώς έτσι όπως λειτουργεί η αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό σύστημα 

περιορίζεται μόνο σε μίααα θα λέγαμε έτσι τυπική και – εγώ θα έλεγα – και στείρα πολλές φορές 

απεικόνιση της εξέλιξης του μαθητή με έναν απλό βαθμό, με έναν απλό αριθμό, ο οποίος πολλές 

φορές δεν ανταποκρίνεται και ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται, δουλεύει ο μαθητής». 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση στον ανατροφοδοτικό χαρακτήρα της 

αξιολογικής διαδικασίας (7 αναφορές), ενώ ορισμένοι από αυτούς τη θεωρούν σημαντική λόγω 

των πληροφοριών που παρέχει για την πορεία διδασκαλίας (2 αναφορές) αλλά και διότι μέσω 

αυτής αποκαλύπτονται οι αδυναμίες των μαθητών (1 αναφορά). Επιπλέον, δύο από τους 

συνεντευξιαζόμενους θεωρούν ότι η σημασία της αξιολόγησης είναι μεγάλη δεδομένης της 

σύνδεσής της με την κοινωνική πραγματικότητα. Ειδικότερα αναφέρουν: «H αξιολόγηση είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και εκτός σχολειού, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, στις 

επαγγελματικές -επιλεγούμε δηλαδή τον καλύτερο τεχνίτη για τη δουλειά μας, τον καλύτερο φίλο ή 

σύντροφο, με την προϋπόθεση πάντα να μπορούμε» (εκπαιδ. 7). Ο εκπαιδευτικός 9 θεωρεί ότι η 

αξιολόγηση παρέχει κίνητρα στους μαθητές για μάθηση, ενώ συμβάλλει και στη συνοχή της 

τάξης: «Κατά την άποψή μου δεν πρέπει να καταργηθεί η αξιολόγηση […] αυτό που κρατάει τη 
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συνοχή της τάξης και δίνει κι ένα ενδιαφέρον στα παιδιά, ένα κίνητρο είναι ο βαθμός». Ο 

εκπαιδευτικός 1 επισημαίνει ότι η σημαντικότητα της αξιολόγησης έγκειται στη μετάδοση και 

εξέλιξη της γνώσης, ενώ ο εκπαιδευτικός 2 ότι στόχο της αξιολόγησης αποτελεί η 

αυτοαξιολόγηση. Τέλος, ένας εκπαιδευτικός μιλά για απαξίωση των μαθημάτων σε πιθανή 

κατάργηση της αξιολόγησης, ενώ δύο εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο και για αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού. 

    Εν κατακλείδι, κάποιοι εκπαιδευτικοί προσδιορίζουν την αξιολόγηση ως μία διαδικασία, η 

οποία χαρακτηρίζεται από δυσκολία και υποκειμενικότητα (3 αναφορές), ενώ ένας 

εκπαιδευτικός δίνει έμφαση στον συνεχή και ανατροφοδοτικό ρόλο που τη χαρακτηρίζει (βλ. 

πίνακα 1).  

 
Πίνακας 1: Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «Εννοιολογική προσέγγιση του 
όρου αξιολόγηση» 

          Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
1. Αποσαφήνιση του όρου 
«αξιολόγηση» 

ΜΗΠΛΗΑΠ = Μη πλήρης αποσαφήνιση του όρου 

 ΑΞΠΟΛΥΕΠ = Η αξιολόγηση ως ένας πολυεπίπεδος όρος 

 ΑΞΔΕΞΙΟΤ = Αναφορά της αξιολόγησης σε όλες τις 
δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής 

 ΕΛΚΑΤΑΠΕ = Μέσο ελέγχου κατάκτησης της γλώσσας 
σε διάφορα περιβάλλοντα 

 ΕΛΠΡΟΓΡ = Μέσο ελέγχου προφορικού και γραπτού 
λόγου 

 ΑΞΠΕΡΑΞ = Ταύτιση της αξιολόγησης με την 
περιγραφική αξιολόγηση 

 ΣΥΝΑΔΥΝ = Μέσο συνειδητοποίησης των αδυναμιών 
του μαθητή 

 ΕΛΕΞΕΛ = Μέσο ελέγχου εξέλιξης 
 ΜΕΑΥΤΟΑΞ = Μέσο αυτοαξιολόγησης του μαθητή 

 ΕΛΚΑΤΑΜΑ = Μέσο ελέγχου κατανόησης του 
περιεχομένου του μαθήματος 

2. Σημασία της 
αξιολόγησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

ΜΕΤΕΞΕΓΝ = Μετάδοση και εξέλιξη γνώσης 

 ΑΞΚΟΙΝ = Σύνδεση αξιολόγησης με την κοινωνική 
πραγματικότητα 

 ΑΞΑΥΤΟ = Η αυτοαξιολόγηση ως στόχος της 
αξιολόγησης 

 ΑΝΑΤΡΑΞ = Ανατροφοδοτικός χαρακτήρας αξιολόγησης 

 ΑΠΑΞΧΑΞ = Απαξίωση μαθημάτων χωρίς την 
αξιολόγηση 
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 ΠΛΗΡΔΙΔ = Παροχή πληροφοριών για την πορεία 
διδασκαλίας 

 ΑΞΚΙΝΗΤΡ = Παροχή κινήτρων μάθηση 
 ΣΥΝΤΑΞ = Συμβολή της αξιολόγησης στη συνοχή της 

τάξης 
 ΣΤΒΑΠΕΠ = Στείρα βαθμολογική απεικόνιση της 

επίδοσης 
 ΑΞΕΚΠΑΙΔ = Αξιολόγηση εκπαιδευτικού 
 ΣΥΝΑΔΥΝ = Μέσο συνειδητοποίησης των αδυναμιών 

του μαθητή 
3. Προσδιορισμός της 
αξιολόγησης 

ΔΥΣΥΠΟΔ = Δύσκολη και υποκειμενική διαδικασία 

 ΣΥΑΝΑΑΞ = Προσδιορισμός της αξιολόγησης ως 
συνεχούς και ανατροφοδοτικής 

 
 
5.2.  Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αξιολόγησης 

Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές μέθοδοι 

    Όσον αφορά τις μεθόδους, τις οποίες χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά την αξιολόγηση 

του γλωσσικού μαθήματος, φαίνεται ότι σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν και κάποια εναλλακτική 

μέθοδο σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές. Εξαίρεση αποτελούν οι εκπαιδευτικοί 9 και 11, οι 

οποίοι χρησιμοποιούν αποκλειστικά μεθόδους της τυπικής αξιολόγησης. Πιο αναλυτικά, από τις 

παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης φαίνεται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 

ασκήσεις παραγωγής προφορικού λόγου (9 αναφορές), τεστ (8 αναφορές), ασκήσεις κατανόησης 

κειμένου (6 αναφορές) και γραμματικοσυντακτικές ερωτήσεις (6 αναφορές). Επιπλέον, 

ορισμένοι χρησιμοποιούν εκθέσεις (5 αναφορές), περιλήψεις (3 αναφορές) αλλά και φύλλα 

εργασίας (3 αναφορές), ώστε να αξιολογήσουν τον γραπτό λόγο, ενώ υπάρχουν και εκείνοι, οι 

οποίοι χρησιμοποιούν εργασίες για το σπίτι (2 αναφορές). Δύο εκπαιδευτικοί συλλέγουν και 

διορθώνουν τα τετράδια των μαθητών, ενώ υπάρχουν και δύο αναφορές για χρήση της 

διαγνωστικής αξιολόγησης στην αρχή της σχολικής χρονιάς:  «Διαγνωστική στην αρχή της 

χρονιάς ή και μιας θεματικής ενότητας […]» (εκπαιδ. 7), «Με το που μπαίνω ετοιμάζω 

διαγνωστικό στη Γλώσσα […] Οπότε βλέπω στην αρχή… ο Πέτρος έχει αυτές τις αδυναμίες, 

κάθομαι κάτω και τα γράφω και μετά βλέπω στην πορεία τι κάνουμε πάνω σ’ αυτά μ’ αυτές τις 

εργασίες» (εκπαιδ. 14). Στη συνέχεια, διαπιστώνεται ότι οι λιγότεροι από τους εκπαιδευτικούς 

χρησιμοποιούν ασκήσεις αποστήθισης (1 αναφορά), ασκήσεις σε κειμενικά είδη (1 αναφορά), 

ασκήσεις του σχολικού βιβλίου (1 αναφορά), ενώ ένας εκπαιδευτικός (εκπαιδ. 3) χρησιμοποιεί 

ασκήσεις παραγωγής προσχεδιασμένου προφορικού λόγου: «[…] προσπαθώ να δίνω ευκαιρίες 

για παραγωγή προφορικού λόγου στην τάξη προσχεδιασμένου. Όχι δηλαδή μια χαλαρή συζήτηση, 
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αλλά να ετοιμάσει κάποιος κάτι και να το παρουσιάσει προφορικά […]». Τέλος, 8 εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν ως μέθοδο αξιολόγησης τα διαγωνίσματα. Ωστόσο, δεδομένου του ότι καθίστανται 

υποχρεωτικά ως αξιολογική μέθοδος στη Β/βάθμια εκπαίδευση, θεωρείται ότι όλοι οι 

εκπαιδευτικοί τα χρησιμοποιούν απλώς δεν τα ανέφεραν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.  

Χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές μέθοδοι 

    Όσον αφορά τις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης υπήρχαν αρκετοί εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι αναφέρουν ότι κάνουν χρήση τους. Συγκεκριμένα, οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι μεταξύ 

των εναλλακτικών είναι η περιγραφική αξιολόγηση (5 αναφορές) και η μέθοδος project (5 

αναφορές). Ωστόσο, από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν την περιγραφική 

αξιολόγηση, ο εκπαιδευτικός 12 εργάζεται σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, ενώ από αυτούς που 

χρησιμοποιούν τη μέθοδο project οι εκπαιδευτικοί 6 και 10 χρησιμοποιούν τη χρησιμοποιούν 

στα πλαίσια του μαθήματος project, το οποίο προσφέρεται στο Λύκειο. Επιπλέον, ορισμένοι από 

τους εκπαιδευτικούς χρησιμοποιούν τη μέθοδο της αυτοαξιολόγησης (3 αναφορές) και της 

ετεροαξιολόγησης (4 αναφορές): «Τους δίνουμε οι ίδιοι να αξιολογηθούν… να αξιολογήσουν το 

γραπτό τους πριν τους πούμε τον βαθμό με βάση τα στοιχεία που έχουν να γράψουν, αυτό που 

έχουν να κάνουνε ή και σε κάποιες περιπτώσεις να διορθώσει κάποιος μαθητής την κόλλα κάποιου 

άλλου, αλλά αυτό όχι σε κάποια έκθεση, κυρίως σε κάποια περίληψη ή σε κάποια παράγραφο» 

(εκπαιδ. 1), «Όταν δουλεύουμε σε μια ομάδα, δηλαδή έχουμε την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

καλό είναι μετά οι ομάδες μεταξύ τους να αξιολογήσει η μία την άλλη και ίσως και μέσα στην ίδια 

ομάδα το κάθε μέλος τον συνάδελφό του» (εκπαιδ. 6). Μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιούν 

οι εκπαιδευτικοί είναι η δραματοποίηση (3 αναφορές), οι ρητορικοί αγώνες (3 αναφορές) και τα 

βίντεο (1 αναφορά). Πιο αναλυτικά, ο εκπαιδευτικός 12, ο οποίος διδάσκει σε Σχολείο Δεύτερης 

Ευκαιρίας επισημαίνει: «Το θέατρο και τη δραματοποίηση πάλι τα έχω. Βέβαια η στάση των 

ενηλίκων στη δραματοποίηση είναι τελείως διαφορετική απ’ ότι των ανηλίκων, δηλαδή των 

παιδιών. Τα παιδιά είναι πιο έτοιμα, πιο ορεξάτα και πιο ξεκλειδωμένα στη δραματοποίηση. Οι 

ενήλικες έχουν μεγαλύτερη συστολή.» Όσον αφορά τους ρητορικούς αγώνες ο εκπαιδευτικός 14 

διευκρινίζει: «[…]να τους χωρίσεις σε δύο ομάδες, η μία να υποστηρίξει τα υπέρ μιας θέσης η 

άλλη τα κατά», ενώ ο εκπαιδευτικός 12 αναφέρει: «Τα debates θέλουν και χρόνο οργάνωσης, 

δηλαδή πρέπει να αφιερώσεις ένα δίωρο στη διαμόρφωση των ομάδων, ένα τετράωρο οι ομάδες 

πρέπει να δουλέψουν τα επιχειρήματά τους και μετά άλλο ένα δίωρο να γίνει η επιχειρηματολογία 

και μετά ένα ακόμα δίωρο να το αξιολογήσουμε αυτό όλοι μαζί, γιατί το debate έχει αυτή την 

ιδιαιτερότητα, ότι η αξιολόγησή του γίνεται από όλους μαζί.» Φαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός, ο 

οποίος διδάσκει σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ο μόνος, ο οποίος χρησιμοποιεί πληθώρα 
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εναλλακτικών μεθόδων, όπως τον φάκελο υλικού του μαθητή, το ημερολόγιο συνδυαστικά με 

άλλη μέθοδο, της δημιουργική γραφή αλλά και την περιγραφική αξιολόγηση μέσω καταλόγων. 

Τέλος, ο εκπαιδευτικός 3 είναι ο μοναδικός, ο οποίος χρησιμοποιεί μία μορφή προφορικής 

εξωτερίκευσης υποστηρίζοντας ότι: «Το εφαρμόζω πολλές φορές στα παιδιά, για να καταλάβουν 

πού δυσκολεύονται. […] Δηλαδή «και πώς βρήκες αυτή την ιδέα;» «και πώς σκέφτηκες για να το 

βρεις αυτό;». […] Επίσης, πάρα πολλές φορές, όταν γράφουμε ένα κείμενο, μετά παίρνω το θέμα 

και γράφω το κείμενο φωναχτά εξηγώντας στα παιδιά πώς σκέφτομαι για να βρω τις ιδέες μου.»  

Πλεονεκτήματα των χρησιμοποιούμενων παραδοσιακών μεθόδων σε σχέση με τον μαθητή 

    Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κάνουν χρήση των παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης, 

υποστηρίζουν ότι μέσω αυτών παρέχονται πολλά πλεονεκτήματα αναφορικά με τους μαθητές. 

Το κυριότερο από αυτά θεωρούν ότι είναι ο έλεγχος του κατά πόσο οι μαθητές κατανοούν το 

αντικείμενο της διδασκαλίας (5 αναφορές). Επιπλέον, στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγουν τον 

έλεγχο της κριτικής ικανότητας (2 αναφορές), του γραπτού λόγου (2 αναφορές) και της 

γενικότερης εξέλιξης του μαθητή (2 αναφορές). Ένας εκπαιδευτικός επισημαίνει ότι θεωρεί 

πλεονέκτημα του παραδοσιακού τρόπου αξιολόγησης την ύπαρξη σαφών οδηγιών, ενώ ένας 

άλλος κάνει λόγο για ύπαρξη ανατροφοδότησης του μαθητή:  «Πιστεύω ότι τα παιδιά 

ανατροφοδοτούνται και βρίσκουν τις αδυναμίες τους και κάποια προσπαθούν να τα διορθώσουν.» 

Επίσης, πιστεύεται από ορισμένους ότι μέσω της παραδοσιακής αξιολόγησης ελέγχεται η 

συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία (1 αναφορά), η συνέπεια (1 αναφορά), η 

ετοιμότητα (1 αναφορά) και η δυνατότητα του μαθητή να γράψει και να σκεφτεί μόνος του (1 

αναφορά). Ο εκπαιδευτικός 7 θεωρεί ότι αυτοί οι τρόποι αξιολόγησης συμβάλλουν στη 

γλωσσική κατάκτηση των μαθητών, ενώ ο εκπαιδευτικός 5 θεωρεί ότι μέσω αυτών ελέγχεται η 

διαχείριση χρόνου από τους μαθητές. Τέλος, ο εκπαιδευτικός 6 επισημαίνει ότι μέσω της 

προφορικής επικοινωνίας οι μαθητές αναδεικνύουν πτυχές του χαρακτήρα τους: «Εεεε καθώς το 

γραπτό δεν παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να ξεδιπλώσει πτυχές του χαρακτήρα του, η 

προφορική επικοινωνία το επιτυγχάνει. Μπορούμε να δούμε από παιδαγωγικής απόψεως τον 

χαρακτήρα του μαθητή […]».  

 

Πλεονεκτήματα των χρησιμοποιούμενων παραδοσιακών μεθόδων σε σχέση με τη διδακτική 

διαδικασία 

    Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα των παραδοσιακών μεθόδων σε σχέση με την ίδια τη 

διδακτική διαδικασία οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν τον σωστό προγραμματισμό εκ μέρους του 
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εκπαιδευτικού (1 αναφορά) αλλά και την αξιολόγηση των μαθητών σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα (1 αναφορά). Ο εκπαιδευτικός 15 θεωρεί θετικό στοιχείο την ισότιμη αξιολόγηση 

των μαθητών καθώς και τη γρήγορη και εύκολη διόρθωση μέσω των κοινών θεμάτων 

υποστηρίζοντας ότι: «Το πρώτο και βασικό πλεονέκτημα είναι ότι όλοι οι μαθητές αξιολογούνται 

στα ίδια θέματα […] τα κοινά θέματα βοηθούν πάρα πολύ στη διόρθωση, γιατί είναι πολύ πιο 

γρήγορη και εύκολη, ειδικά αν σκεφτούμε ότι μέσα στην τάξη έχουμε πάρα πολλά παιδιά.» Τέλος, 

ένας εκπαιδευτικός αναφέρει ότι: «[…] επιμένω στο ότι τα γραπτά μένουν, είναι ένα εχέγγυο στα 

χέρια σου, δηλαδή κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ικανότητα του συγκεκριμένου μαθητή ή 

τη μη ανταπόκρισή του σ’ αυτά που ζητάω. Υπάρχει και ο φόβος όταν λέω ότι θα πάρω τα 

τετράδια, διότι τα παιδιά ξέρουν ότι αυτή θα μαζέψει τα τετράδια, οπότε πρέπει να έχω κάνει το 

σύνολο των ασκήσεων.» (εκπαιδ. 9) 

Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων παραδοσιακών μεθόδων 

    Παρά τα πλεονεκτήματα, τα οποία θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι παρέχει ο παραδοσιακός 

τρόπος αξιολόγησης, εντοπίζονται και κάποιες αδυναμίες. Πιο αναλυτικά, ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης αποκλείουν από τη 

μαθησιακή διαδικασία μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (2 αναφορές) καθώς και αλλοεθνείς (1 

αναφορά). Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη σχετικότητα (1 αναφορά) και στην έλλειψη 

αντικειμενικότητας (1 αναφορά), οι οποίες υπάρχουν στη βαθμολογική αξιολόγηση. Ο 

εκπαιδευτικός 9 επισημαίνει ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης από τη μία δημιουργούν 

άγχος στους μαθητές και από την άλλη προσθέτουν έναν μεγάλο όγκο εργασίας για τους 

εκπαιδευτικούς στο σπίτι. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Κοίτα, η πρώτη αδυναμία είναι ότι 

αποτελούν έναν μεγάλο όγκο εργασίας για τον εκπαιδευτικό. Το άλλο μειονέκτημα όσον αφορά 

τους μαθητές είναι ότι σίγουρα δημιουργεί ένα άγχος και μια αγωνία που δεν μπορούν να 

διαχειριστούν.» Ο εκπαιδευτικός 10 παρουσιάζει ως μειονεκτήματα την έλλειψη χρόνου, την 

απροθυμία των μαθητών αλλά και την ανομοιογένεια της τάξης. Το τελευταίο επισημαίνεται και 

από τον εκπαιδευτικό 15, ο οποίος θεωρεί ότι με τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης οι 

μαθητές αντιμετωπίζονται σαν ομοιογενές σύνολο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Τέλος, 

στις αδυναμίες συγκαταλέγονται η απώλεια της δημιουργικότητας των μαθητών (1 αναφορά) 

καθώς, επίσης, και η εστίαση σε μία μόνο από τις ευφυΐες του (1 αναφορά). 

Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων εναλλακτικών μεθόδων 

    Σχετικά με τις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν αρκετά 

πλεονεκτήματα. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται ο έλεγχος της συνεργασίας μεταξύ των 
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μαθητών (2 αναφορές), ο έλεγχος της δημιουργικής σκέψης (1 αναφορά) αλλά και της 

ερευνητικής ικανότητας (1 αναφορά). Επιπροσθέτως, ο εκπαιδευτικός 12, ο οποίος εργάζεται σε 

σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, τονίζει ότι οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης συνδέουν το 

σχολείο με πραγματικές καταστάσεις της καθημερινότητας, χαρακτηρίζοντάς τα δυναμικά και 

συνεχώς εξελισσόμενα μοντέλα αξιολόγησης, στα οποία μπορεί κανείς να παρέμβει διορθωτικά. 

Εκτός από τα παραπάνω ο ίδιος εκπαιδευτικός επισημαίνει ότι οι εναλλακτική αξιολόγηση 

συμβάλλει στην ανατροφοδότηση του ίδιου καθώς και στην αυτοαξιολόγηση του μαθητή. 

Αναλυτικότερα διευκρινίζει: «[…] είναι δυναμικά μοντέλα αξιολόγησης, δεν είναι στατικά. Είναι 

δυναμικά και συνεχώς εξελισσόμενα. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να παρέμβεις και να κάνεις 

βελτιώσεις, διορθώσεις. Δίνουνε τη δυνατότητα ανατροφοδότησης στον εκπαιδευτικό. Δίνουνε τη 

δυνατότητα αυτοαξιολόγησης στον μαθητή. Επίσης, επειδή αυτά τα μοντέλα αξιολόγησης 

στηρίζονται και σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής, είναι πιο κοντά στην εμπειρία των 

εκπαιδευομένων ή των μαθητών. Τους δίνουνε απεικονίσεις της ίδιας της πραγματικότητας.» 

Τέλος, ο εκπαιδευτικός 4 χαρακτηρίζει την εναλλακτική αξιολόγηση ως εξατομικευμένο τρόπο 

αξιολόγησης, ενώ οι εκπαιδευτικοί 2 και 14 θεωρούν την εναλλακτική αξιολόγηση πιο 

λεπτομερή και ενδιαφέρουσα αναφερόμενοι στην περιγραφική αξιολόγηση και στη 

δραματοποίηση αντίστοιχα, μεθόδους τις οποίες οι ίδιοι χρησιμοποιούν. 

 

Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων εναλλακτικών μεθόδων 

 

    Ωστόσο, ταυτόχρονα με τα πλεονεκτήματα, τα οποία προσφέρει η εναλλακτική αξιολόγηση, 

οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν και κάποιες αδυναμίες. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως 

αδυναμία το γεγονός ότι οι μέθοδοι αυτές καταναλώνουν πολύ χρόνο (4 αναφορές). Παράλληλα, 

επισημαίνουν ότι η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής (2 αναφορές) και η ανάγκη πολλής και 

σωστής οργάνωσης (2 αναφορές) αποτελούν αδύναμα στοιχεία των εναλλακτικών μεθόδων. 

Αναλυτικότερα υποστηρίζεται: «[…] στις διαθεματικές –δημιουργικές εργασίες δεν υπάρχει 

μεγάλη εμπειρία  και απαιτείται πολύς χρόνος και σχεδιασμός και οι κατάλληλες υποδομές στα 

σχολεία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν» (εκπαιδ. 5) και ακόμη: «[…] βασικό μειονέκτημα 

αυτών των μεθόδων αξιολόγησης είναι ότι είναι χρονοβόρες και γι’ αυτό οι περισσότεροι τις 

αποφεύγουν κιόλας. Κατάλαβες; Πέρα από χρονοβόρες, απαιτούνε πολλή οργάνωση, δηλαδή 

κάποιος για να τις υιοθετήσει πρέπει να είναι διατεθειμένος να αφιερώσει χρόνο εκτός σχολείου 

και οπωσδήποτε είναι κάτι που πολλοί δεν το θέλουν ή δεν το μπορούν.» (εκπαιδ. 12) Τέλος, 

γίνεται μία αναφορά από έναν εκπαιδευτικό σχετικά με τη σύσταση των ομάδων στις ομαδικές 
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εργασίες, την οποία θεωρεί ανομοιογενή συμπεριλαμβάνοντάς την στις αδυναμίες των 

εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης.  

 

Ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης παραδοσιακών μεθόδων 

 

    Ο εκπαιδευτικός 6 αναφέρει κάποιους παράγοντες, οι οποίοι δρουν ανασταλτικά στην 

εφαρμογή των παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης και σχετίζονται με αδυναμίες του 

εκπαιδευτικού συστήματος και όχι των μεθόδων αυτών καθ’ αυτών. Συγκεκριμένα, η 

πραγματοποίηση του μαθήματος κατά τις πρώτες ή τις τελευταίες ώρες (1 αναφορά), η έλλειψη 

διδάσκοντος (1 αναφορά) και οι συχνές αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος (1 

αναφορά) εμποδίζουν τη σωστή εφαρμογή της παραδοσιακής αξιολόγησης. Ειδικότερα 

υποστηρίζεται: «[…] στο ωρολόγιο πρόγραμμα, δηλαδή κατανομή του μαθήματος πρώτες ή 

τελευταίες ώρες κατά τις οποίες ο μαθητής δεν σκέφτεται με καθαρό μυαλό, όπως σε άλλες ώρες. 

Πολλές φορές στην έλλειψη του διδάσκοντος. Εεεε στις συχνές αλλαγές του τρόπου αξιολόγησης, 

όπως τώρα στο κομμάτι της περίληψης». 

 

Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών 

    Αναφορικά με τους τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών στο γλωσσικό μάθημα οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι δίνουν έμφαση στην οργάνωση του λόγου (8 

αναφορές). Επιπροσθέτως, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι τείνουν να αξιολογούν κυρίως τη 

συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία (6 αναφορές), τη συνεργασία με τους συμμαθητές (6 

αναφορές) καθώς και τις γλωσσικές δομές (6 αναφορές). Δεν είναι λίγοι και οι εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι αξιολογούν την κειμενική δομή (5 αναφορές), το λεξιλόγιο, το οποίο χρησιμοποιούν οι 

μαθητές (5 αναφορές) αλλά και την παραγωγή προφορικού λόγου (5 αναφορές). Άλλοι τομείς, 

τους οποίους φαίνεται ότι αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί, είναι η κατανόηση και η παραγωγή του 

γραπτού λόγου, η κατανόηση του προφορικού λόγου αλλά και οι επικοινωνιακές δεξιότητες των 

μαθητών (από 4 αναφορές). Υπάρχουν, επίσης, αναφορές των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

αξιολόγηση της ορθογραφίας (3 αναφορές) και της προσπάθειας των μαθητών (3 αναφορές). 

Ταυτόχρονα, υπάρχουν και αυτοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αξιολογούν το περιεχόμενο του 

γραπτού (2 αναφορές) και την ικανότητα των μαθητών να σκέφτονται κριτικά (2 αναφορές) 

αλλά και δημιουργικά (2 αναφορές). Δύο εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι εκείνο που τους ενδιαφέρει 

είναι η επίτευξη των στόχων του αναλυτικού προγράμματος και αυτό είναι που αξιολογούν. 

Τέλος, μερικά ακόμη στοιχεία, τα οποία αξιολογούνται, είναι η συναισθηματική νοημοσύνη των 
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μαθητών (1 αναφορά), ο κριτικός γραμματισμός (1 αναφορά), η συνέπεια (1 αναφορά), η 

διαχείριση χρόνου (1 αναφορά), τα εξωγλωσσικά στοιχεία, όπως ο επιτονισμός, η γλώσσα του 

σώματος, οι χειρονομίες και το βλέμμα (1 αναφορά), ενώ ένας μόνο εκπαιδευτικός δηλώνει ότι 

λαμβάνει υπόψη του κατά την αξιολόγηση τη συμπεριφορά των μαθητών. Παραδειγματικά, ο 

εκπαιδευτικός 15 τονίζει: «Αξιολογώ κατά πόσο δουλεύουν. Εκτιμώ πάρα πολύ τους μαθητές που 

προσπαθούν, που επεξεργάζονται αυτά τα οποία κάνουμε μέσα στην τάξη κι όχι απαραίτητα 

αυτούς που αποδίδουν στον μέγιστο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, αξιολογώ πάρα πολύ τη συμμετοχή 

τους, τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, όπως τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους, κατά πόσο 

είναι ή δεν είναι ανταγωνιστικοί ή κατά πόσο υπάρχει άμιλλα. Τέλος, αξιολογώ την κατανόηση και 

την παραγωγή κειμένου αλλά και προφορικού λόγου καθώς και τα γραμματικοσυντακτικά 

φαινόμενα.» (βλ. πίνακα 2) 

Πίνακας 2: Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι 
αξιολόγησης» 

                                           Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
4. Χρησιμοποιούμενες 
παραδοσιακές μέθοδοι 

ΧΡΠΕΡΙΓΡ = Χρήση περίληψης στον γραπτό λόγο 

 ΧΡΕΚΘΕΓΡ = Χρήση έκθεσης στον γραπτό λόγο 

 ΧΡΚΑΤΑΝΚ = Χρήση ασκήσεων κατανόησης κειμένων 

 ΧΡΓΡΣΥΓΡ = Χρήση γραμματικοσυντακτικών 
ερωτήσεων στον γραπτό λόγο 

 ΠΑΠΡΟΠΛ = Παραγωγή προσχεδιασμένου προφορικού 
λόγου 

 ΧΡΔΙΑΓ = Χρήση διαγωνισμάτων 
 ΧΡΠΑΡΑΓΛ = Χρήση ασκήσεων παραγωγής λόγου 

 ΧΡΦΥΛΛ = Χρήση φύλλων εργασίας 
 ΧΡΤΕΣΤ = Χρήση τεστ 
 ΧΡΕΡΓΣΠΙ = Χρήση εργασιών στο σπίτι 
 ΧΡΔΙΑΓΝΩ = Χρήση διαγνωστικής αξιολόγησης 
 ΧΡΑΠΟΣΤΗ = Χρήση ασκήσεων αποστήθισης 
 ΣΥΔΙΤΕΤΡ = Συλλογή και διόρθωση τετραδίων 
 ΧΡΣΧΟΛΒ = Χρήση ασκήσεων σχολικού βιβλίου 
 ΧΡΚΕΙΜΕΙ = Χρήση ασκήσεων σε κειμενικά είδη 
5. Χρησιμοποιούμενες 
εναλλακτικές μέθοδοι 

ΧΡΑΥΤΟ = Χρήση αυτοαξιολόγησης 

 ΧΡΕΤΕΡΟ = Χρήση ετεροαξιολόγησης  
  ΧΡΠΕΑΞ = Χρήση περιγραφικής αξιολόγησης  

 ΧΡΠΑΚΑΤ = Χρήση περιγραφικής αξιολόγησης μέσω 
καταλόγων 

 ΧΡΠΡΕΞ = Χρήση προφορικής εξωτερίκευσης 
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 ΧΡΒΙΝΤ = Χρήση βίντεο 
 ΧΡΠΡΟ = Χρήση πρότζεκτ 
 ΧΡΔΡΑΜ = Χρήση δραματοποίησης 
 ΧΡΑΤΦΑΚ = Χρήση ατομικού φακέλου 
 ΧΡΗΜΕΣΥ = Χρήση ημερολογίου συνδυαστικά με άλλη 

μέθοδο 
 ΧΡΔΗΜΓΡ = Χρήση δημιουργικής γραφής 
 ΧΡΡΗΤΑΓ = Χρήση ρητορικών αγώνων 
6. Πλεονεκτήματα των 
χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων σε 
σχέση με τον μαθητή 

ΓΡΑΣΚΕΜΟ = Δυνατότητα του μαθητή να γράψει και να 
σκεφτεί μόνος του 

 ΣΑΦΟΔΗΓ = Ύπαρξη σαφών οδηγιών 
 ΕΛΣΥΝΕ = Έλεγχος συνέπειας 
 ΕΛΚΡΙΤΙΚ = Έλεγχος κριτικής ικανότητας 
 ΕΛΓΡΑΛΟ = Έλεγχος γραπτού λόγου 
 ΕΛΔΙΑΧΡΟ = Έλεγχος διαχείρισης χρόνου 
 ΑΝΑΤΡΜΑΘ = Ύπαρξη ανατροφοδότησης για τους 

μαθητές 
 ΕΤΟΙΜΑΘ = Ετοιμότητα μαθητών 
 ΕΛΚΑΤΑ = Έλεγχος κατανόησης 
 ΓΛΩΚΑΤΑ = Συμβολή στη γλωσσική κατάκτηση 

 ΕΛΣΥΜΜ = Έλεγχος συμμετοχής 
 ΕΛΕΞΕΛ = Έλεγχος εξέλιξης 
 ΧΑΡΑΠΡΟΦ = Ανάδειξη χαρακτήρα των μαθητών με την 

προφορική επικοινωνία 
7. Πλεονεκτήματα των 
χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων σε 
σχέση με τη διδακτική 
διαδικασία 

ΔΗΜΦΟΒ = Δημιουργία φόβου στους μαθητές 

 ΜΟΝΙΓΡ = Μονιμότητα γραπτού 
 ΣΩΠΡΟΓΡ = Σωστός προγραμματισμός εκ μέρους του 

εκπαιδευτικού  
 ΑΞΔΙΑΠΕΡ = Αξιολόγηση των μαθητών σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα 
 ΙΣΟΤΑΞ = Ισότιμη αξιολόγηση των μαθητών μέσω των 

κοινών θεμάτων 
 ΓΡΗΕΥΔΙΟ = Γρήγορη και εύκολη  

διόρθωση μέσω των κοινών θεμάτων 
8. Αδυναμίες 
χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΑΠΟΜΑΘΔΥ = Αποκλεισμός μαθητών με μαθησιακές 
δυσκολίες 

 ΑΠΟΑΛΕΘΝ = Αποκλεισμός αλλοεθνών μαθητών 

 ΒΑΘΜΣΧΕ = Η βαθμολογική αξιολόγηση είναι σχετική 

 ΑΠΟΓΡΑΞ = Χρονική απόσταση μεταξύ γραπτού και 
αξιολόγησης 

 ΜΟΝΟΑΞ = Μονόπλευρη αξιολόγηση 
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 ΕΛΛΑΝΤΙ = Έλλειψη αντικειμενικότητας 
 ΔΗΜΑΓΧΜΑ = Δημιουργία άγχους στους μαθητές 

 ΟΓΚΕΡΓΕΚ = Όγκος εργασίας για τους εκπαιδευτικούς 

 ΑΝΟΜΤΑΞ = Ανομοιογένεια τάξης 
 ΕΛΛΧΡΟΝ = Έλλειψη χρόνου 
 ΑΠΡΟΘΜΑΘ = Απροθυμία μαθητών 
 ΜΙΑΕΥΦ = Εστίαση σε μόνο μία ευφυΐα του μαθητή 

 ΕΛΛΥΛΙ = Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής 

 ΟΜΟΙΜΑΘ = Αντιμετώπιση των μαθητών σαν 
ομοιογενές σύνολο 

 ΜΗΔΗΜΙΟΥ = Απώλεια δημιουργικότητας μαθητών 

9. Πλεονεκτήματα 
χρησιμοποιούμενων 
εναλλακτικών μεθόδων 

ΠΑΛΕΠΤ = Η περιγραφική αξιολόγηση είναι λεπτομερής 

 ΕΞΑΤΑΞ = Εξατομικευμένος τρόπος αξιολόγησης 

 ΕΛΔΗΜΣΚΕ = Έλεγχος δημιουργικής σκέψης 

 ΕΛΣΥΝΕΡΓ = Έλεγχος συνεργασίας 
 ΕΛΕΡΕΥΝ = Έλεγχος ερευνητικής ικανότητας 

 ΣΥΝΣΧΠΡ = Σύνδεση του σχολείου με πραγματικές 
καταστάσεις της καθημερινότητας 

 ΑΥΤΟΜΑΘ = Λειτουργία αυτοαξιολόγησης του μαθητή 

 ΑΝΑΕΚΠ = Λειτουργία ανατροφοδότησης του 
εκπαιδευτικού 

 ΔΥΝΕΞΕΛ = Δυναμικά και συνεχώς εξελισσόμενα 
μοντέλα αξιολόγησης 

 ΔΡΑΜΕΝΔΙ = Η δραματοποίηση προκαλεί ενδιαφέρον 
στους μαθητές 

10. Αδυναμίες 
χρησιμοποιούμενων 
εναλλακτικών μεθόδων 

ΧΡΟΝ = Ανάγκη πολύ χρόνου 

 ΕΛΛΥΛΙ = Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής 

 ΑΝΣΥΣΤΟΜ = Ανομοιογενής σύσταση ομάδων 

 ΠΣΟΡΓΑ = Ανάγκη πολλής και σωστής οργάνωσης 

11. Ανασταλτικοί 
παράγοντες χρήσης 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΠΡΩΤΕΛΩΡ = Πραγματοποίηση του μαθήματος κατά τις 
πρώτες ή τις τελευταίες ώρες 

 ΕΛΛΔΙΔ = Έλλειψη διδάσκοντος 
 ΑΛΛΑΞΙΟΛ = Αλλαγές στην αξιολόγηση 
12. Τομείς αξιολόγησης της 
επίδοσης των μαθητών 

ΑΞΟΡΓΛΟ = Αξιολόγηση οργάνωσης λόγου 

 ΑΞΣΥΜΜ = Αξιολόγηση συμμετοχής στο μάθημα 

 ΑΞΣΤΟΧ = Αξιολόγηση επιδιωκόμενων  στόχων 
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 ΑΞΔΗΜΙΟΥ = Αξιολόγηση δημιουργικότητας  

 ΑΞΣΥΝΝΟΗ = Αξιολόγηση συναισθηματικής 
νοημοσύνης 

 ΑΞΠΡΟΣΠ = Αξιολόγηση προσπάθειας 
 ΑΞΚΕΙΜΔΟ = Αξιολόγηση κειμενικής δομής 

 ΑΞΚΡΙΓΡΑ = Αξιολόγηση κριτικού γραμματισμού 

 ΑΞΚΑΤΑΓΡ = Αξιολόγηση κατανόησης γραπτού λόγου 

 ΑΞΠΑΡΑΓΡ = Αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου 

 ΑΞΚΑΤΑΠΡ = Αξιολόγηση κατανόησης προφορικού 
λόγου 

 ΑΞΠΑΡΑΠΡ = Αξιολόγηση παραγωγής προφορικού 
λόγου 

 ΑΞΣΥΝΕ = Αξιολόγηση συνέπειας 
 ΑΞΣΥΝΕΡΓ = Αξιολόγηση συνεργασίας 
 ΑΞΔΙΑΧΡΟ = Αξιολόγηση διαχείρισης χρόνου 

 ΑΞΚΡΙΣΚΕ = Αξιολόγηση κριτικής σκέψης 

 ΑΞΣΥΜΠΕΡ = Αξιολόγηση συμπεριφοράς 
 ΑΞΕΠΙΚΔ = Αξιολόγηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

 ΑΞΓΛΩΣΔΟ = Αξιολόγηση γλωσσικών δομών 

 ΑΞΛΕΞΙΛ = Αξιολόγηση λεξιλογίου 
 ΑΞΠΕΡΓΡ = Αξιολόγηση του περιεχομένου του γραπτού 

λόγου 
 ΑΞΕΞΩΓΛ = Αξιολόγηση εξωγλωσσικών στοιχείων 

 ΑΞΟΡΘΟ = Αξιολόγηση ορθογραφίας 
 

5.3.  Προσδιορισμός και εφαρμογή της εναλλακτικής αξιολόγησης 

 

Εννοιολογική προσέγγιση του όρου «εναλλακτική αξιολόγηση» 

 

    Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ορίζει την εναλλακτική αξιολόγηση ως έναν τρόπο 

αξιολόγησης διαφορετικό από τον παραδοσιακό (10 αναφορές). Ένας εκπαιδευτικός ταυτίζει τις 

εναλλακτική αξιολόγηση με έναν βιωματικό τρόπο αξιολόγησης: «Εναλλακτική σημαίνει το να 

μην αξιολογήσω με βαθμολογία, με τεστ, αλλάάά με έναν πιο ελεύθερο τρόπο, ίσως πιο 

βιωματικά.» Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός 8 ταυτίζει την εναλλακτική αξιολόγηση με τις διάφορες 

εναλλακτικές μεθόδους, όπως την περιγραφική αξιολόγηση, τον φάκελο του μαθητή, τα 

παιχνίδια, τη δραματοποίηση και το project.  
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Χαρακτηριστικά του project ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης  

 

    Στα πλαίσια της συνέντευξης ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν την άποψή 

τους σχετικά με τις μεθόδους της εναλλακτικής αξιολόγησης, τις οποίες γνωρίζουν, από αυτές 

που μελετώνται στην παρούσα εργασία. Φαίνεται ότι η μέθοδος project είναι η πιο γνωστή 

μεταξύ των μεθόδων δεδομένου του ότι συγκεντρώνει τις περισσότερες αναφορές από τους 

εκπαιδευτικούς (15 αναφορές). Συγκεκριμένα, οκτώ από αυτούς θεωρούν ότι το project 

καλλιεργεί τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Παράλληλα, μεταξύ των χαρακτηριστικών του 

οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν την καλλιέργεια της δημιουργικότητας (3 αναφορές), της 

ερευνητικής ικανότητας (4 αναφορές), της κριτικής ικανότητας (2 αναφορές), της αυτενέργειας 

των μαθητών (1 αναφορά) και της προφορικής έκφρασης (1 αναφορά). Ο εκπαιδευτικός 14 

διευκρινίζει ότι το project λειτουργεί ανατροφοδοτικά και συμβάλλει στη βελτίωση της 

κατανόησης των μαθητών. Τέσσερις από τους εκπαιδευτικούς χαρακτηρίζουν το project ως μία 

ενδιαφέρουσα μέθοδο αξιολόγησης, ενώ άλλοι τέσσερις τονίζουν ότι τέμνει τα γνωστικά 

αντικείμενα. Ένας εκπαιδευτικός πιστεύει ότι το project αποτελεί πορεία διδασκαλίας, ενώ ένας 

άλλος θεωρεί ότι μέσω αυτού αναδεικνύονται πτυχές του χαρακτήρα των μαθητών. Τέλος, 

γίνονται δύο αναφορές για τον βιωματικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η μέθοδος αυτή. Ο 

εκπαιδευτικός 5 επισημαίνει σχετικά με το project και τα χαρακτηριστικά του:  «Θέλει να 

κινητοποιήσει το μαθητή, να τον βάλει να εργάζεται συνεργατικά, να ξεφύγει από τα στενά όρια της 

απομνημόνευσης και να γίνει ένας μικρός ερευνητής, να μάθει βιωματικά.  Επιθυμεί να αναδείξει 

ξεχωριστές ικανότητες που μπορεί να διαθέτει ο κάθε μαθητής», ενώ ο εκπαιδευτικός 13 τονίζει: 

«Σίγουρα προβάλλει την ομαδοσυνεργατική διαδικασία.»  

 

Χαρακτηριστικά του φακέλου του μαθητή ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης   

 

    Όσον αφορά τον φάκελο του μαθητή φαίνεται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τον 

γνωρίζουν ως μέθοδο αξιολόγησης (11 αναφορές). Συγκεκριμένα, είναι της άποψης ότι 

καταγράφει την εξέλιξή του μαθητή συνολικά (2 αναφορές) και συστηματικά (3 αναφορές). 

Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο φάκελος συμβάλλει στην 

ανατροφοδότηση των ίδιων (2 αναφορές) καθώς και στην αυτοαξιολόγηση των μαθητών (1 

αναφορά). Ειδικότερα υποστηρίζεται: «[…] στον διδάσκοντα δίνει τη δυνατότητα δυναμικής 

αξιολόγησης και ανατροφοδότητσης κι ο ίδιος μ’ αυτόν τον τρόπο ελέγχει τη δουλειά του, αλλά και 

στον μαθητή δίνει τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης» (εκπαιδ. 12). Διατυπώνεται, επίσης, η άποψη 
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ότι το πορτφόλιο καλλιεργεί την οργανωτικότητα (1 αναφορά) και αποτελεί βοηθητικό εργαλείο 

για τον εκπαιδευτικό (1 αναφορά) με προϋπόθεση τον σωστό σχεδιασμό (1 αναφορά).  

 

Χαρακτηριστικά του ημερολογίου ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης   

 

    Το ημερολόγιο ως μέθοδος αξιολόγησης διαθέτει τις λιγότερες αναφορές σε σχέση με τις 

υπόλοιπες εναλλακτικές μεθόδους, αφού μόνο 3 από τους εκπαιδευτικούς τη γνώριζαν τόσο, 

ώστε να είναι σε θέση να εκφέρουν άποψη γι’ αυτήν. Συγκεκριμένα, ένας εκπαιδευτικός θεωρεί 

το ημερολόγιο χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης, ενώ ένας πιστεύει ότι αποτελεί τρόπο 

αυτοαξιολόγησης του μαθητή. Τέλος, δύο εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι το ημερολόγιο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με το πορτφόλιο. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός 2 

υποστηρίζει: «Και το ημερολόγιο είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο εναλλακτικά με το portfolio. 

Βέβαια το ημερολόγιο είναι συντομευμένη μορφή, κατά τη γνώμη μου, του portfolio. Ααα εκεί θα 

χρειαστεί μια επιδεξιότητα από αυτόν που τηρεί το ημερολόγιο να μην παραλείψει τα κρίσιμα 

στοιχεία που τον ενδιαφέρουν, γιατί όσο να ’ναι σε ένα ημερολόγιο υπάρχει η διαδικασία της 

αφαίρεσης και θα πρέπει να προσέξουμε εκεί να μηνννν… να είναι καλά πυκνός ο λόγος μας στο 

ημερολόγιο προκειμένου να κρατηθούν τα στοιχεία που θέλουμε.»  

 

Χαρακτηριστικά της προφορικής εξωτερίκευσης ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης   

    Όσον αφορά τη μέθοδο think – aloud ή προφορική εξωτερίκευση φαίνεται ότι και αυτή δεν 

είναι ευρέως γνωστή μεταξύ των εκπαιδευτικών δεδομένου του ότι μόνο τέσσερις εκπαιδευτικοί 

αναφέρθηκαν σε αυτήν. Πιο αναλυτικά, υποστηρίζεται ότι η μέθοδος αυτή συμβάλλει αφενός 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την προσωπικότητα του μαθητή (1 αναφορά) και 

αφετέρου στην κατανόηση της διαδικασίας, την οποία εκτελεί (1 αναφορά). Δύο εκπαιδευτικοί 

αναφέρθηκαν στη χρησιμότητα της προφορικής εξωτερίκευσης ως μεθόδου αξιολόγησης 

γενικότερα. Παραδειγματικά, ο εκπαιδευτικός 4, ο οποίος διδάσκει σε τμήμα ένταξης τονίζει: 

«Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμο. Ιδίως στα τμήματα ένταξης είναι εύκολο να γίνει και το 

χρησιμοποιούμε συχνά.», ενώ ο εκπαιδευτικός 7 δίνει έμφαση στη συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητή, ώστε η μέθοδος να καταστεί χρήσιμη: «Συμβάλλει στην εκπαιδευτική 

πράξη, όταν υπάρχει εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού.» 
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Χαρακτηριστικά της αυτοαξιολόγησης ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης 

   Όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση των μαθητών φαίνεται ότι είναι γνωστή στους 

περισσότερους εκπαιδευτικούς (11 αναφορές). Ο εκπαιδευτικός 7 τη χαρακτηρίζει ως χρήσιμη 

σε γενικές γραμμές, ενώ οι εκπαιδευτικοί 11 και 12 θέτουν ως προϋπόθεσή της την εφαρμογή 

της αποκλειστικά σε καθημερινή και ανεπίσημη βάση αλλά και με τη σωστή εκπαίδευση των 

μαθητών αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, υποστηρίζουν: «Το κάνω σε κάτι τεστάκια όχι τόσο 

σημαντικά. Στην έκθεση δεν κάνω κάτι τέτοιο, αλλά σε τεστάκια και τα λοιπά το κάνω. Τα παιδιά 

δεν το έχουνε συνηθίσει, το θεωρούνε αστείο.» (εκπαιδ. 11) και «Αν τους εκπαιδεύσεις από την 

τρίτη δημοτικού ότι ο στόχος και η προσήλωση σου είναι σ’ αυτήν την κατεύθυνση, όταν θα 

φτάσουνε στη δευτέρα λυκείου και στην τρίτη λυκείου θα μπορούν να το κάνουν. Αν όμως από την 

τρίτη δημοτικού τους δίνεις ένα ξερό βαθμό και τους κάνεις βαθμοθήρες, όχι δεν μπορούν.» 

(εκπαιδ. 12). Άλλα χαρακτηριστικά της αυτοαξιολόγησης, τα οποία επισημαίνονται από τους 

εκπαιδευτικούς, είναι η συμβολή της στη συνειδητοποίηση των λαθών (2 αναφορές) καθώς και 

στην καλλιέργεια της αυτογνωσίας (2 αναφορές) και του αυτοελέγχου (2 αναφορές). Τέλος, ο 

εκπαιδευτικός 2 θεωρεί την αυτοαξιολόγηση ως την ύψιστη βαθμίδα στην οποία μπορεί να 

φτάσει ο μαθητής: «Η αυτοαξιολόγηση είναι η ύψιστη βαθμίδα, στην οποία μπορεί να φτάσει ένας 

μαθητής και σ’ αυτό θα πρέπει να στοχεύει το εκπαιδευτικό σύστημα.» 

 

Χαρακτηριστικά της ετεροαξιολόγησης ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης 

    Η ετεροαξιολόγηση συγκεντρώνει, επίσης, αρκετές αναφορές από τους εκπαιδευτικούς σε 

σχέση με τα χαρακτηριστικά της (11 αναφορές). Ειδικότερα, μεταξύ των χαρακτηριστικών της 

οι εκπαιδευτικοί διακρίνουν τη συμβολή της στη συνειδητοποίηση των λαθών (2 αναφορές), 

στην τεκμηρίωση της άποψης των μαθητών (1 αναφορά), στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών 

(2 αναφορές), στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας (1 αναφορά), στη δημιουργικότητα (1 

αναφορά), στην αυτογνωσία (1 αναφορά) και στην αυτενέργεια (1 αναφορά). Τέλος, ένας 

εκπαιδευτικός χαρακτηρίζει την ετεροαξιολόγηση ως χρήσιμη γενικά, ενώ οι εκπαιδευτικοί 11 

και 2 θεωρούν, όπως και για την αυτοαξιολόγηση, ότι η ετεροαξιολόγηση μπορεί να εφαρμοστεί 

μόνο σε καθημερινή και ανεπίσημη βάση και ότι αποτελεί την ύψιστη βαθμίδα για έναν μαθητή 

αντίστοιχα.  
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Χαρακτηριστικά της περιγραφικής αξιολόγησης ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης 

    Αναφορικά με την περιγραφική αξιολόγηση φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, οι 

οποίοι τη γνώριζαν ως αξιολογική μέθοδο (12 αναφορές), θεωρεί ότι αποτελεί την πιο 

ολοκληρωμένη μορφή αξιολόγησης. Πιο αναλυτικά τονίζουν: «Την θεωρώ ως την πιο 

ολοκληρωμένη αξιολόγηση για έναν μαθητή. Γιατί ξεφεύγουμε από τα πολύ συγκεκριμένα. Πώς τα 

πάει μόνο στο γνωστικό αντικείμενο με τον τρόπο που το ζητάμε εμείς και βλέπουμε σφαιρικά τον 

μαθητή στην περιγραφική αξιολόγηση. Μπορεί να επιβραβεύσω ότι έχει ασχοληθεί με γιορτές, ότι 

είναι πολύ καλός στον αθλητισμό.» (εκπαιδ. 4), «Θεωρώ, παιδαγωγικά, ότι είναι πιο 

ενδεδειγμένος τρόπος αξιολόγησης γιατί η επίδοση του μαθητή δεν είναι ωραίο να αποδίδεται  

μόνο με ένα αριθμό. Μιλάμε για ανθρώπους και σίγουρα απαιτείται διαφοροποιημένη περιγραφή, 

σαφήνεια και πληρότητα κάτι που δεν μπορεί να  παρέχει η αριθμητική βαθμολόγηση.» (εκπαιδ. 

5). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι προσφέρει σαφέστερη εικόνα του μαθητή από έναν απλό βαθμό 

(4 αναφορές) αλλά και ότι επικεντρώνεται στα θετικά στοιχεία της επίδοσης και της 

προσωπικότητάς του (3 αναφορές). Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός 11 διευκρινίζει: «Θεωρώ ότι 

είναι πιο αντιπροσωπευτική στο μαθητή, ότι δεν θα δει μόνο έναν στείρο βαθμό. Θα κάνω focus 

και στα θετικά του.» και ο εκπαιδευτικός 12 με τη σειρά του αναφέρει: «Λοιπόν, η περιγραφική 

αξιολόγηση έχει πάρα πολλές δυνατότητες, γιατί δίνει μία πολύ αναλυτική εικόνα, αποτίμηση της 

προόδου του μαθητή και ακριβώς επειδή είναι πιο αναλυτική, είναι πολύ πιο σαφής σε αυτά που 

θέλει να τονίσει, τι πρέπει να διορθωθεί, τι πρέπει να αλλάξει ή αντίστοιχα ποια είναι τα θετικά. 

Δηλαδή περιέχει πολύ την επιβράβευση.» Ο εκπαιδευτικός 8 θεωρεί ότι η περιγραφική 

αξιολόγηση επικεντρώνεται στην προσπάθεια του μαθητή καλλιεργώντας, παράλληλα, την 

αυτοεκτίμησή του. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί 12 και 14 υποστηρίζουν ότι συμβάλλει στην 

κατανόηση των αδυναμιών και ο εκπαιδευτικός 15 ότι αναδεικνύει διαφορετικές πτυχές του 

χαρακτήρα του μαθητή.  

 

Αδυναμίες των εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης 

    Οι εκπαιδευτικοί παρά τα πλεονεκτήματα, τα οποία θεωρούν ότι διαθέτουν οι εναλλακτικές 

μορφές αξιολόγησης επισημαίνουν και ορισμένες αδυναμίες. Καταρχάς, όσον αφορά τη μέθοδο 

project οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι συνδέεται με τη λογοκλοπή (1 αναφορά) καθώς και ότι 

υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων (1 αναφορά). Ταυτόχρονα, ένας 

εκπαιδευτικός διαπιστώνει ότι το project καθίσταται μη εφαρμόσιμο λόγω της προσήλωσης των 

μαθητών στις Πανελλαδικές. Την ίδια αδυναμία εντοπίζει και ένας εκπαιδευτικός στον φάκελο 
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του μαθητή. Παράλληλα, στις αδυναμίες του φακέλου του μαθητή περιλαμβάνονται ο 

υποκειμενισμός με τον οποίο συντάσσεται (1 αναφορά) και η οργάνωση, η οποία απαιτείται (1 

αναφορά). Αναφορικά με το ημερολόγιο οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι απαιτεί πολύ χρόνο (2 

αναφορές), ενώ ένας εκπαιδευτικός θεωρεί ότι ανήκει στη δημιουργική γραφή και σχετίζεται με 

το προσωπικό ενδιαφέρον και το ταλέντο του μαθητή: «Θα του έβαζα χαμηλότερη βαθμολογία σε 

σχέση με τις άλλες δύο μεθόδους, γιατίίί θεωρώ ότι αρχίζει και πηγαίνει σε επίπεδοο προσωπικού 

ενδιαφέροντος και ταλέντου σε πολλά εισαγωγικά. Για μένα δηλαδή υπάρχει μία άτυπη γραμμή 

μεταξύ χρηστικής γλώσσας και γλώσσας που έχει να κάνει με την προσωπική έκφραση. Θεωρώ, 

δηλαδή, ότι το ημερολόγιο ανήκει στην κατηγορία της δημιουργικής γραφής.» Σχετικά με την 

προφορική εξωτερίκευση υπάρχουν αναφορές ως προς τη δυσκολία εφαρμογής της εξαιτίας των 

μεγάλων τμημάτων (1 αναφορά) και της ανομοιογένειας της τάξης (1 αναφορά) καθώς και λόγω 

της ανάγκης πολλής εκπαίδευσης και συγκέντρωσης εκ μέρους του μαθητή (1 αναφορά). Ο 

εκπαιδευτικός 13 αναφέρει ότι: «[…] Εάν είχαμε ολιγομελή τμήματα θα μπορούσε να γίνει. Όταν 

όμως έχουμε 25 και 27 παιδιά σε κάθε τμήμα είναι αδύνατον. Και πολλές φορές μέσα σ’ αυτά τα 

παιδιά είναι και παιδιά μαθησιακές δυσκολίες, χωρίς παράλληλη στήριξη.» 

    Εκτός από τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν αδυναμίες και στην αυτοαξιολόγηση. 

Ειδικότερα, θεωρούν ότι είναι δύσκολα εφαρμόσιμη λόγω του γεγονότος ότι οι μαθητές 

χαρακτηρίζονται από ανωριμότητα (2 αναφορές) και δεν μπορούν να αποδεχτούν τα λάθη τους 

(1 αναφορά). Κατά συνέπεια, δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν τον εαυτό τους. Για 

παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός 11 υπογραμμίζει: «Τα παιδιά δεν το έχουνε συνηθίσει, το θεωρούνε 

αστείο. Διορθώνουνε το συμμαθητή τους, τα δικά τους λάθη όμως μόνα τους δεν τα βλέπουν, αν 

δεν τους τα επισημάνεις.» Στα μειονεκτήματα της αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνονται, 

επιπροσθέτως, η ανάγκη πολύ χρόνου (1 αναφορά) αλλά και η ανάγκη ενός σαφούς οργάνου 

αξιολόγησης και κατάλληλης εκπαίδευσης (1 αναφορά). Ο εκπαιδευτικός 3 επισημαίνει: «Το 

πρόβλημα στην αυτοαξιολόγηση είναι να υπάρχει ένα σαφές όργανο αξιολόγησης. Όταν, δηλαδή, 

κάποια πράγματα ο καθηγητής τα έχει στο μυαλό του συγκεκριμενοποιημένα, είναι πολύ δύσκολο 

να περάσει αυτό το βάρος στον μαθητή για να αυτοαξιολογηθεί. Προϋποθέτει, δηλαδή, 

συνειδητοποίηση των μεθόδων αξιολόγησης. Θέλει πολύ καλή προεργασία στα όργανα 

αξιολόγησης.» Ως προς την ετεροαξιολόγηση φαίνεται ότι συγκεντρώνει τις περισσότερες 

αναφορές από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εντοπίζουν αρκετές αδυναμίες. Μεταξύ αυτών 

συγκαταλέγονται η ανωριμότητα των μαθητών (1 αναφορά), η επιείκεια την οποία δείχνουν 

προς τους συμμαθητές τους (1 αναφορά) και ο συναισθηματικός τρόπος με τον οποίο 

λειτουργούν (1 αναφορά), ο φόβος τους να κριθούν (1 αναφορά) και η ανάγκη πολύ χρόνου (1 
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αναφορά). Μάλιστα, ο εκπαιδευτικός 12 χαρακτηρίζει την ετεροαξιολόγηση επικίνδυνη: «[…] 

γενικότερα την αποφεύγω, γιατί τη θεωρώ λίγο επικίνδυνη μέθοδο. Από την άποψη ότι πολλές 

φορές, ειδικά οι έφηβοι, δεν περιορίζονται στο να αξιολογήσουν μόνο τον συμμαθητή τους στο 

αντικείμενο, παρασύρονται και από άλλα πράγματα, προσωπικές σχέσεις, στερεότυπα κ.ο.κ. κι 

είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγουν και να πουν πράγματα, τα οποία, ενώ δεν έχουν σχέση με το 

αντικείμενο εκείνη τη στιγμή, μπορούν και να πληγώσουν τον άλλο ας πούμε ή και το αντίθετο, να 

τον υμνήσουν τον άλλο.» Τέλος, η περιγραφική αξιολόγηση διαθέτει και αυτή, σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς, ορισμένες αδυναμίες. Πιο αναλυτικά, αδύναμο στοιχείο της μεθόδου αυτής 

θεωρείται η ανάγκη πολύ χρόνου (3 αναφορές), ενώ ο εκπαιδευτικός 3 πιστεύει ότι η 

περιγραφική αξιολόγηση μπορεί να λειτουργήσει μόνο συνδυαστικά με τη βαθμολόγηση.  

 

Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής της εναλλακτικής αξιολόγησης 

    Όσον αφορά τους παράγοντες, οι οποίοι θεωρούνται τροχοπέδη από τους εκπαιδευτικούς στην 

εφαρμογή των εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης, οι περισσότερες αναφορές σχετίζονται με 

την ελλιπή επιμόρφωση των ίδιων των εκπαιδευτικών (6 αναφορές). Ορισμένοι σχετίζουν τη 

δυσκολία στην εφαρμογή τέτοιων μεθόδων με την απουσία υποστήριξης και συντονισμού του 

εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και με το γεγονός ότι οι ώρες διδασκαλίας των Νέων 

Ελληνικών στο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι λίγες. «Είναι τόσο στραγγαλιστικό το ωρολόγιο 

πρόγραμμα και τόση η έλλειψη υποστήριξης που δεν γίνεται να εφαρμοστεί.» τονίζει ο 

εκπαιδευτικός 12. Επιπλέον, κατακρίνεται η χρησιμοθηρική αντίληψη του μαθήματος εξαιτίας 

των Πανελλαδικών, η οποία δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την εφαρμογή εναλλακτικών 

μεθόδων αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός 1 αναφέρει για την εφαρμογή των 

εναλλακτικών μεθόδων: «Πιστεύω ότι είναι αδύνατη με το σύστημα που υπάρχει. Οι μαθητές 

μέχρι Β΄ λυκείου προσέχουν τον καθηγητή στην έκθεση, στη Γ΄ λυκείου που πάνε φροντιστήριο οι 

περισσότεροι θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα.» Η επεμβατικότητα των γονέων (3 αναφορές), τα 

μεγάλα τμήματα (3 αναφορές) και η μεγάλη διδακτέα ύλη (1 αναφορά), η πολυμορφία του 

γλωσσικού μαθήματος (1 αναφορά), η ανομοιογένεια του γνωστικού επιπέδου της τάξης (1 

αναφορά) αλλά και η έλλειψη εκπαιδευτικών είναι μερικοί ακόμη παράγοντες, τους οποίους 

επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί. Τέλος, ο χρόνος που απαιτείται για αυτές τις μεθόδους 

αξιολόγησης (1 αναφορά), αλλά και το φόρτο εργασίας για τον εκπαιδευτικό εκτός σχολείου (1 

αναφορά) θεωρούνται ανασταλτικοί παράγοντες στην εφαρμογή τέτοιων μεθόδων (βλ. πίνακα 

3).  
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Πίνακας 3: Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «Προσδιορισμός και εφαρμογή 
της εναλλακτικής αξιολόγησης» 

  Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

13. Εννοιολογική προσέγγιση 
του όρου «εναλλακτική 
αξιολόγηση» 

ΜΗΠΑΡΑΔ = Τρόπος αξιολόγησης διαφορετικός από 
τον παραδοσιακό 

 ΒΙΩΜΑΞ = Βιωματική αξιολόγηση 
 ΕΑΠΡΟ = Ταύτιση της εναλλακτικής αξιολόγησης με το 

πρότζεκτ 
 ΕΑΔΡΑΜ = Ταύτιση της εναλλακτικής αξιολόγησης με 

τη δραματοποίηση 
 ΕΑΠΑΙΧΝ = Ταύτιση της εναλλακτικής αξιολόγησης με 

τα παιχνίδια 
 ΕΑΦΑΚ = Ταύτιση της εναλλακτικής αξιολόγησης με 

τον φάκελο του μαθητή 
 ΕΑΠΕΡΑΞ = Ταύτιση της εναλλακτικής αξιολόγησης με 

την περιγραφική αξιολόγηση 
14.  Χαρακτηριστικά του 
πρότζεκτ ως εναλλακτικής 
μεθόδου αξιολόγησης 

ΠΡΕΝΔΙΑΦ = Προσδιορισμός του πρότζεκτ ως 
ενδιαφέροντος  

 ΠΡΔΗΜΙΟΥ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί τη 
δημιουργικότητα 

 ΠΡΔΙΔΑ = Το πρότζεκτ αποτελεί και πορεία 
διδασκαλίας 

 ΠΡΤΕΜΑΝΤ = Το πρότζεκτ τέμνει τα γνωστικά 
αντικείμενα 

 ΠΡΒΙΩΜ = Το πρότζεκτ λειτουργεί βιωματικά 
 ΠΡΣΥΝΕΡΓ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί τη συνεργασία 
 ΠΡΕΡΕΥΝ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί την ερευνητική 

ικανότητα 
 ΠΡΑΥΤΕΝ =Το πρότζεκτ καλλιεργεί την αυτενέργεια 
 ΠΡΚΡΙΤΙΚ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί την κριτική 

ικανότητα 
 ΠΡΠΤΥΧ = Το πρότζεκτ αναδεικνύει πτυχές του 

χαρακτήρα των μαθητών 
 ΠΡΠΡΟΦΕΚ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί την προφορική 

έκφραση 
 ΠΡΑΝΑΤΡ = Το πρότζεκτ συμβάλλει στην 

ανατροφοδότηση 
 ΠΡΚΑΤΑ = Το πρότζεκτ συμβάλλει στην κατανόηση 
15. Χαρακτηριστικά του 
φακέλου του μαθητή ως 
εναλλακτικής μεθόδου 
αξιολόγησης 

ΦΑΚΑΝΑΤ = Συμβολή του φακέλου του μαθητή στην 
ανατροφοδότηση 

 ΦΑΚΣΥΣΤΕ = Ο φάκελος του μαθητή καταγράφει 
συστηματικά την εξέλιξη 
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 ΦΑΚΒΟΗΘ = Προσδιορισμός του φακέλου του μαθητή 
ως βοηθητικού 

 ΦΑΚΣΥΝΟΛ = Ο φάκελος του μαθητή καταγράφει 
συνολικά την εξέλιξη 

 ΦΑΚΣΧΕΔ = Ο φάκελος του μαθητή προϋποθέτει 
σχεδιασμό 

 ΦΑΚΑΥΤΟ = Ο φάκελος του μαθητή συμβάλλει στην 
αυτοαξιολόγησή του 

 ΦΑΚΟΡΓΑΝ = Ο φάκελος του μαθητή καλλιεργεί την 
οργανωτικότητα 

16. Χαρακτηριστικά του 
ημερολογίου ως 
εναλλακτικής μεθόδου 
αξιολόγησης 

ΗΜΕΧΡΗ = Προσδιορισμός του ημερολογίου ως 
χρήσιμου εργαλείου 

 ΗΜΕΑΥΤΟ = Το ημερολόγιο αποτελεί τρόπο 
αυτοαξιολόγησης 

 ΗΜΣΥΝΦΑΚ = Το ημερολόγιο χρησιμοποιείται 
συνδυαστικά με τον φάκελο του μαθητή 

17. Χαρακτηριστικά της 
προφορικής εξωτερίκευσης 
ως εναλλακτικής μεθόδου 
αξιολόγησης 

ΠΡΕΞΠΡΟΣ = Η προφορική εξωτερίκευση εξάγει 
συμπεράσματα για την προσωπικότητα του μαθητή 
συνολικά 

 ΠΡΕΞΔΙΑΔ = Η προφορική εξωτερίκευση συμβάλλει 
στην κατανόηση της διαδικασίας εκ μέρους του μαθητή 

 ΠΡΕΞΧΡΗ = Προσδιορισμός της προφορικής 
εξωτερίκευσης ως χρήσιμης 

18. Χαρακτηριστικά της 
αυτοαξιολόγησης ως 
εναλλακτικής μεθόδου 
αξιολόγησης 

ΑΥΤΟΣΥΛΑ = Η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στη 
συνειδητοποίηση των λαθών 

 ΑΥΤΟΥΨΙ = Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί την ύψιστη 
βαθμίδα που μπορεί να φτάσει ο μαθητής 

 ΑΥΤΟΕΛΕ = Η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στον 
αυτοέλεγχο 

 ΑΥΤΟΧΡΗ = Προσδιορισμός της αυτοαξιολόγησης ως 
χρήσιμης 

 ΑΥΤΟΑΥΓΝ = Η αυτοαξιολόγηση καλλιεργεί την 
αυτογνωσία 

 ΑΥΤΟΚΑΕΠ = Προσδιορισμός της αυτοαξιολόγησης ως 
χρήσιμης μόνο για την καθημερινή και ανεπίσημη 
αξιολόγηση 

 ΑΥΤΟΕΦΕΚ = Προσδιορισμός αυτοαξιολόγησης ως 
εφαρμόσιμης με τη σωστή εκπαίδευση 

19. Χαρακτηριστικά της 
ετεροαξιολόγησης ως 
εναλλακτικής μεθόδου 
αξιολόγησης 

ΕΤΕΡΣΥΛΑ = Η ετεροαξιολόγηση συμβάλλει στη 
συνειδητοποίηση των λαθών 

 ΕΤΕΡΟΥΨΙ = Η ετεροαξιολόγηση αποτελεί την ύψιστη 
βαθμίδα που μπορεί να φτάσει ο μαθητής 
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 ΕΤΕΡΟΤΕΚ = Η ετεροαξιολόγηση συμβάλλει στην 
τεκμηρίωση της άποψης των μαθητών 

 ΕΤΕΡΟΣΥΝ = Η ετεροαξιολόγηση προωθεί τη 
συνεργασία 

 ΕΤΕΡΧΡΗ = Προσδιορισμός της ετεροαξιολόγησης ως 
χρήσιμης 

 ΕΤΕΡΟΚΡΙ = Η ετεροαξιολόγηση καλλιεργεί την 
κριτική ικανότητα 

 ΕΤΕΡΟΔΗΜ = Η ετεροαξιολόγηση καλλιεργεί τη 
δημιουργικότητα 

 ΕΤΕΡΚΑΕΠ = Προσδιορισμός της ετεροαξιολόγησης ως 
χρήσιμης μόνο για την καθημερινή και ανεπίσημη 
αξιολόγηση 

 ΕΤΕΡΑΥΓΝ = Η ετεροαξιολόγηση καλλιεργεί την 
αυτογνωσία 

 ΕΤΕΡΑΥΤΟ = Η ετεροαξιολόγηση συμβάλλει στην 
αυτενέργεια των μαθητών 

20. Χαρακτηριστικά της 
περιγραφικής αξιολόγησης 
ως εναλλακτικής μεθόδου 
αξιολόγησης 

ΠΑΟΛΟΚΛ = Προσδιορισμός της περιγραφικής 
αξιολόγησης ως ολοκληρωμένης μορφής αξιολόγησης 

 ΠΑΣΑΦ = Η περιγραφική αξιολόγηση προσφέρει 
σαφέστερη εικόνα του μαθητή 

 ΠΑΠΡΟΣΠ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
επικεντρώνεται στην προσπάθεια 

 ΠΑΑΥΤΟΕΚ = Η περιγραφική αξιολόγηση καλλιεργεί 
την αυτοεκτίμηση 

 ΠΑΘΕΤ = Η περιγραφική αξιολόγηση επικεντρώνεται 
στα θετικά 

 ΠΕΑΞΚΑΤΑ = Η περιγραφική αξιολόγηση συμβάλλει 
στην κατανόηση των αδυναμιών 

 ΠΕΑΞΠΛΕΥ = Η περιγραφική αξιολόγηση αναδεικνύει 
και άλλες πλευρές του μαθητή 

21. Αδυναμίες των 
εναλλακτικών μεθόδων 
αξιολόγησης 

ΠΡΜΗΕΦΠΑ = Το πρότζεκτ θεωρείται μη εφαρμόσιμο 
λόγω των Πανελλαδικών 

 ΠΡΛΟΓΟΚΛ = Το πρότζεκτ συνδέεται με τη λογοκλοπή 
 ΠΡΜΗΕΠΙΚ = Στο πρότζεκτ υπάρχει έλλειψη 

επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων 
 ΦΑΜΗΕΦΠΑ = Ο φάκελος του μαθητή θεωρείται μη 

εφαρμόσιμος λόγω των Πανελλαδικών  
 ΦΑΚΥΠΟΚ = Ο φάκελος του μαθητή συντάσσεται με 

υποκειμενισμό 
 ΦΑΚΟΡΓΑΝ = Ο φάκελος του μαθητή απαιτεί 

οργάνωση 
 ΗΜΕΔΗΜΓΡ = Το ημερολόγιο ανήκει στη δημιουργική 

γραφή  
 ΗΜΕΧΡΟΝ = Προσδιορισμός του ημερολογίου ως 

χρονοβόρου 
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 ΠΡΕΞΣΥΓΚ = Η προφορική εξωτερίκευση 
χαρακτηρίζεται ως δύσκολη γιατί απαιτεί συγκέντρωση 
και εκπαίδευση 

 ΠΡΕΞΜΤΜΗ = Προσδιορισμός της προφορικής 
εξωτερίκευσης ως μη εφαρμόσιμης λόγω των μεγάλων 
τμημάτων 

 ΠΡΕΞΑΝΟΜ = Προσδιορισμός της προφορικής 
εξωτερίκευσης ως μη εφαρμόσιμης λόγω της 
ανομοιογένειας της τάξης 

 ΑΥΤΟΟΡΓΑ = Η αυτοαξιολόγηση προϋποθέτει ένα 
σαφές όργανο αξιολόγησης 

 ΑΥΤΟΧΡΟΝ = Προσδιορισμός της αυτοαξιολόγησης ως 
δύσκολα εφαρμόσιμης λόγω χρόνου 

 ΑΥΤΟΑΝΩΡ = Η αυτοαξιολόγηση χαρακτηρίζεται από 
ανωριμότητα εκ μέρους των μαθητών 

 ΑΥΤΟΜΗΛΑ = Προσδιορισμός της αυτοαξιολόγησης 
ως μη εφαρμόσιμης λόγω της μη αποδοχής του λάθους 
εκ μέρους των μαθητών 

 ΕΤΕΡΑΝΩΡ = Η ετεροαξιολόγηση χαρακτηρίζεται από 
ανωριμότητα εκ μέρους των μαθητών 

 ΕΤΕΡΟΕΠΙ = Προσδιορισμός της ετεροαξιολόγησης ως 
επικίνδυνης 

 ΕΤΕΡΟΣΥΝ = Οι μαθητές στην ετεροαξιολόγηση 
λειτουργούν συναισθηματικά 

 ΕΤΕΡΧΡΟΝ = Προσδιορισμός της ετεροαξιολόγησης ως 
δύσκολα εφαρμόσιμης λόγω χρόνου 

 ΕΤΕΡΟΕΠΙ = Η ετεροαξιολόγηση χαρακτηρίζεται ως 
δύσκολη λόγω της επιείκειας των μαθητών 

 ΕΤΕΡΟΦΟΒ = Προσδιορισμός της ετεροαξιολόγησης ως 
μη εφαρμόσιμης  
λόγω του φόβου των μαθητών να κριθούν 

 ΠΑΒΑΘΜ = Η περιγραφική αξιολόγηση λειτουργεί 
μόνο συνδυαστικά με τη βαθμολογία 

 ΠΑΧΡΟΝ = Προσδιορισμός της περιγραφικής 
αξιολόγησης ως χρονοβόρας 

22. Ανασταλτικοί 
παράγοντες εφαρμογής της 
εναλλακτικής αξιολόγησης 

ΧΡΗΣΠΑΝ = Χρησιμοθηρική αντίληψη του μαθήματος 
λόγω των Πανελλαδικών  

 ΩΡΟΠΡΟΓΡ = Λίγες ώρες διδασκαλίας της Ν.Ε. στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα 

 ΕΠΕΜΓΟΝ = Επεμβατικότητα γονέων 
 ΠΟΛΥΓΛΩ = Πολυμορφία γλωσσικού μαθήματος 
 ΕΛΕΠΙΜΟ = Ελλιπής επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
 ΜΕΓΤΜΗ = Μεγάλα τμήματα 
 ΜΕΓΥΛΗ = Μεγάλη διδακτέα ύλη 
 ΕΛΥΠΟΣΥΝ = Έλλειψη υποστήριξης και συντονισμού 

του εκπαιδευτικού συστήματος 
 ΧΡΟΝ = Ανάγκη πολύ χρόνου 
 ΑΝΟΜΓΝΩ = Ανομοιογένεια στο γνωστικό επίπεδο 
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 ΕΛΛΕΚΠΑΙ = Έλλειψη εκπαιδευτικών 
 ΦΟΡΤΕΚΠ = Φόρτο εργασίας για τον εκπαιδευτικό 

εκτός σχολείου 
 

 

5.4. Προτάσεις για επιμόρφωση  

 

Αναγκαιότητα επιμόρφωσης     

    Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να εκφέρουν την 

άποψή τους ως προς το επίπεδο επιμόρφωσης σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης 

τόσο των ίδιων όσο και των συναδέλφων τους. Αναλυτικότερα, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών θεωρεί ότι διαθέτει χαμηλή επιμορφωτική επάρκεια (9 αναφορές) και το ίδιο 

φαίνεται ότι θεωρούν και για τους συναδέλφους τους (9 αναφορές). Μόνο τρεις από τους 

εκπαιδευτικούς πιστεύουν ότι είναι επαρκώς επιμορφωμένοι, ενώ ένας θεωρεί ότι είναι 

επιμορφωμένος σε ικανοποιητικό βαθμό. Τέλος, υπάρχουν δύο αναφορές σχετικά με τη συνεχή 

επιμόρφωση, την οποία χρειάζονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, ενώ ένας εκπαιδευτικός τονίζει την 

συνεχή επιμόρφωση, την οποία χρειάζονται οι συνάδελφοί του.  

Περιεχόμενο επιμορφωτικών δράσεων 

    Ως προς το περιεχόμενο των επιμορφωτικών δράσεων φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών προτιμά την εναλλακτική αξιολόγηση (11 αναφορές). Άλλοι τομείς, οι οποίοι 

συνδέονται με την αξιολόγηση και στους οποίους επιθυμούν να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί, 

φαίνεται ότι είναι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών (4 αναφορές) καθώς, επίσης, και οι νέες 

μέθοδοι διδασκαλίας (5 αναφορές).  

Φορείς επιμόρφωσης 

    Σε ερώτηση σχετικά με τους φορείς, οι οποίοι διεξάγουν τις επιμορφωτικές δράσεις, φαίνεται 

ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν επιμορφωτές με εμπειρία τάξης. Λόγου χάριν, ο εκπαιδευτικός 3 

αναφέρει: «Αυτό εμένα που μ’ ενδιαφέρει είναι να επιμορφώνομαι από άτομα, τα οποία, πέρα από 

το γνωστικό υπόβαθρο, την εξειδίκευση στο πεδίο στο οποίο με επιμορφώνουν, να έχουνε και 

εμπειρία τάξης. Και νομίζω αυτό είναι και το παράπονο των εκπαιδευτικών όλων. Θεωρώ, 

δηλαδή, ότιιιι πάσχουμε από επιμόρφωση που έχει πρακτικό αντίκρισμα. Έχουμεεε πολλή 

θεωρητικολογία στην Ελλάδα. […] Τα καλύτερά μου σεμινάρια τα έκανα με επιμορφωτές που 
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είχαν εξειδικευτεί, αλλά το πρωί πήγαιναν σχολείο.» Ακόμη επισημαίνουν: «Από συναδέλφους 

που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και οι ίδιοι ασχολούνται με τέτοιες διαδικασίες. Οπότε αυτοί που 

έχουν εμπειρία να δείξουν και σε εμάς που δεν έχουμε το πώς γίνεται. Και όχι από συμβούλους και 

πανεπιστημιακούς, οι οποίοι, ενώ έχουν τη γνώση θεωρητικά, στην πράξη είναι ανεπαρκείς.» 

(εκπαιδ. 10), «Στη θεωρία είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, αλλά στην πράξη κατά πόσο μπορούν να 

εφαρμοστούν και βέβαια πάντοτε με τις ιδιαιτερότητες που έχει η κάθε τοπική κοινωνία» (εκπαιδ. 

13). Επιπροσθέτως, υπάρχουν αναφορές σχετικά με τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης από ικανούς 

επιμορφωτές (5 αναφορές) αλλά και από Πανεπιστημιακούς (3 αναφορές). Τέλος, δύο 

εκπαιδευτικοί τονίζουν την προτίμησή τους για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης από 

συντονιστές, ενώ μόνο ένας από ερευνητικά κέντρα. 

Διοργάνωση / διεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων  

    Όσον αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο οι εκπαιδευτικοί προτιμούν τη διεξαγωγή των 

επιμορφώσεων φαίνεται ότι πολλοί δεν έχουν συγκεκριμένη ώρα προτίμησης (7 αναφορές). 

Ωστόσο, τέσσερις εκπαιδευτικοί προτιμούν τη διεξαγωγή των επιμορφώσεων κατά τις πρωινές 

ώρες και οι υπόλοιποι τέσσερις κατά τις απογευματινές. Αναφορικά με τον τόπο διεξαγωγής 

φαίνεται ότι οι περισσότεροι προτιμούν τις δια ζώσης επιμορφώσεις (8 αναφορές) και πιο 

συγκεκριμένα πέντε εκπαιδευτικοί επιθυμούν τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης ενδοσχολικά και 

τρεις εξωσχολικά, ενώ πέντε εκπαιδευτικοί δεν έχουν κάποια προτίμηση ως προς τον τόπο 

διεξαγωγής. Ταυτόχρονα, τέσσερις εκπαιδευτικοί τάσσονται υπέρ της εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης και από αυτούς οι δύο προτιμούν τη σύγχρονη και οι δύο την ασύγχρονη 

διεξαγωγή της. Τρεις εκπαιδευτικοί θεωρούν περισσότερο ωφέλιμη μία βιωματική επιμόρφωση, 

ενώ υπάρχουν και 2 αναφορές σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών στην επιμόρφωση. 

Συγκεκριμένα: «Ορισμένα σεμινάρια καλό θα είναι να γίνουν με την παρουσία των μαθητών, με 

τη φυσική τους παρουσία. Άλλαα μπορούμε να τα κάνουμε και διαδικτυακά ή μεεε ασύγχρονη 

εκπαίδευση, άλλααα με δραματοποίηση, άλλααα με ομίλους εκπαιδευτικούς, εξαρτάται…» (εκπαιδ. 

2), «Θεωρώ ότι ο καλύτερος τρόπος επιμόρφωσης είναι ο βιωματικός, όχι δηλαδή με τη μορφή 

διάλεξης.» (εκπαιδ. 3) Τέλος, δύο από τους εκπαιδευτικούς δεν δείχνουν κάποια προτίμηση 

αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των επιμορφωτικών δράσεων (βλ. πίνακα 4).     
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Πίνακας 4: Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «Προτάσεις για επιμόρφωση 
σχετικά με την εναλλακτική αξιολόγηση» 

               Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ       ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ        
23. Αναγκαιότητα 
επιμόρφωσης 

ΣΥΕΠΙΜΕΚ = Συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικού  

 ΥΨΕΠΕΚ = Υψηλή επάρκεια εκπαιδευτικού  
 ΙΚΕΠΙΜΕΚ = Ικανοποιητική επιμόρφωση 

εκπαιδευτικού 
 ΧΑΜΕΠΕΚ = Χαμηλή επάρκεια εκπαιδευτικού 
 ΣΥΕΠΙΜΣΥ = Συνεχής επιμόρφωση συναδέλφων 
 ΧΕΠΣΥΝΑ = Χαμηλή επάρκεια συναδέλφων 
24. Περιεχόμενο 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΕΝΑΛΑΞΙ = Εναλλακτική αξιολόγηση  

 ΕΠΙΜΤΠΕ = Επιμόρφωση στα ΤΠΕ 
 ΝΜΕΘΔΙΔ = Νέες μέθοδοι διδασκαλίας 
25. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΜΕΜΠ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης από 

επιμορφωτές με εμπειρία τάξης  
 ΕΠΙΚΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης από ικανούς 

επιμορφωτές 
 ΕΠΙΜΠΑΝΕ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης από 

Πανεπιστημιακούς  
 ΕΠΙΜΣΥΝΤ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης από 

συντονιστές 
 ΕΡΕΥΝΚΕ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης από ερευνητικά 

κέντρα 
26. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΑΔΤΡΕΠΙΜ = Αδιάφορος τρόπος επιμόρφωσης 

 ΑΔΧΡΕΠΙΜ = Αδιάφορος χρόνος επιμόρφωσης 
 ΑΔΤΟΕΠΙΜ = Αδιάφορος τόπος επιμόρφωσης 
 ΣΥΓΧΕΠΙ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης σύγχρονα 
 ΑΣΥΓΧΕΠΙ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης ασύγχρονα 
 ΕΞΑΠΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης εξ 

αποστάσεως 
 ΖΩΣΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης διά ζώσης 
 ΠΡΩΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης πρωινές ώρες 
 ΑΠΟΓΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης απογευματινές 

ώρες 
 ΕΝΔΟΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης ενδοσχολικά 
 ΕΞΩΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης εξωσχολικά 
 ΒΙΩΜΕΠΙΜ = Διεξαγωγή βιωματικής επιμόρφωσης 
 ΣΥΜΑΘΕΠ = Συμμετοχή μαθητών στην επιμόρφωση 
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6. Συζήτηση 
     Στόχο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση και η καταγραφή των απόψεων των 

εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ειδικότερα των φιλολόγων, σχετικά με την 

αξιολόγηση των μαθητών στο γλωσσικό μάθημα. Μέσω των συνεντεύξεων οι φιλόλογοι 

κλήθηκαν να αναστοχαστούν και να συζητήσουν αναφορικά με τον ρόλο και τη σημασία της 

αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα, τις μεθόδους, τις οποίες οι ίδιοι χρησιμοποιούν, κατά 

την αξιολογική διαδικασία καθώς και τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους. Στη συνέχεια, 

ζητήθηκε από τους φιλολόγους να αναφερθούν σε εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης με σκοπό 

τη διαπίστωση του εάν και κατά πόσο είναι ενημερωμένοι για ζητήματα εναλλακτικής 

αξιολόγησης. Τέλος, συζήτησαν σχετικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και εξέφρασαν τις 

προτιμήσεις τους ως προς τον τρόπο και τον τόπο διεξαγωγής των επιμορφωτικών δράσεων.  

    Οι συνεντεύξεις των φιλολόγων αναλύθηκαν ποιοτικά και δημιούργησαν 245 κωδικούς, οι 

οποίοι εντάχθηκαν σε 26 κατηγορίες και αυτές με τη σειρά τους δημιούργησαν 4 θεματικούς 

άξονες. Συγκεκριμένα, οι άξονες, οι οποίοι προέκυψαν είναι: α) εννοιολογική προσέγγιση του 

όρου «αξιολόγηση», β) χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αξιολόγησης, γ) προσδιορισμός και 

εφαρμογή της εναλλακτικής αξιολόγησης, δ) προτάσεις για επιμόρφωση. 

    Όσον αφορά την εννοιολογική προσέγγιση του όρου «αξιολόγηση» φαίνεται ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αποτελεί έναν πολυεπίπεδο όρο τονίζοντας την 

ικανότητα ελέγχου των επιδόσεων των μαθητών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο αλλά και την 

προοπτική εξέλιξης της πορείας τους μέσω αυτής. Επιπροσθέτως, όλοι οι εκπαιδευτικοί 

αποδίδουν μεγάλη σημασία στον ρόλο της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, 

θεωρώντας απαραίτητη την ύπαρξή της. Μάλιστα, φαίνεται ότι η πλειοψηφία αυτών θεωρεί την 

αξιολόγηση σημαντική διαδικασία λόγω της ανατροφοδοτικής της λειτουργίας. 

    Αναφορικά με τις μεθόδους, τις οποίες χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά την αξιολόγηση 

του μαθήματος της γλώσσας, καταδεικνύεται η τάση να χρησιμοποιούν μεθόδους της τυπικής 

αξιολόγησης και κυρίως ασκήσεις παραγωγής προφορικού λόγου, τεστ, ασκήσεις κατανόησης 

κειμένου, γραμματικοσυντακτικές ερωτήσεις, εκθέσεις, περιλήψεις αλλά και φύλλα εργασίας. 

Πολλοί ήταν αυτοί, οι οποίοι τόνισαν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της χρήσης τέτοιων μεθόδων 

εξαιτίας του εξετασιοκεντρικού προσανατολισμού του σχολείου.  

    Πολλά είναι τα πλεονεκτήματα, τα οποία διακρίνουν οι εκπαιδευτικοί στις παραδοσιακές 

μορφές αξιολόγησης. Πιο αναλυτικά, είναι της άποψης ότι μέσω τέτοιων μεθόδων δίνεται η 

δυνατότητα στον μαθητή να κατανοήσει καλύτερα το αντικείμενο της διδασκαλίας αλλά και να 

αναπτύξει την κριτική ικανότητα και τον γραπτό λόγο. Ωστόσο, οι περισσότεροι αναγνωρίζουν 
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και αδυναμίες στις μεθόδους αυτές χαρακτηρίζοντάς τις αγχωτικές για τον μαθητή. Τονίζουν τη 

σχετικότητα, την έλλειψη αντικειμενικότητας καθώς και την απώλεια της δημιουργικότητας των 

μαθητών. Τέλος, δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως ένα ομοιογενές 

σύνολο με αποτέλεσμα να αποκλείονται από τη μαθησιακή διαδικασία μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή αλλοεθνείς.  

    Παρά την τάση των φιλολόγων να χρησιμοποιούν παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης 

φαίνεται ότι οι περισσότεροι κάνουν χρήση και ορισμένων εναλλακτικών μεθόδων. Στα πλαίσια 

των συνεντεύξεων οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για συγκεκριμένες μεθόδους αξιολόγησης και 

ειδικότερα για το project, τον φάκελο υλικού, το ημερολόγιο, την αυτοαξιολόγηση, την 

ετεροαξιολόγηση και την περιγραφική αξιολόγηση. Αυτό έγινε διότι δεν ήταν δυνατόν να 

συμπεριληφθούν όλες οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στην εργασία. Επομένως, 

επιλέχθηκαν εκείνες οι οποίες θεωρήθηκαν πιο διαδεδομένες μεταξύ των φιλολόγων. Αν είχαν 

επιλεχθεί μέθοδοι, οι οποίες ήταν άγνωστες στους περισσότερους, δεν θα μπορούσαν να 

εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών γι’ αυτές.  

    Από την έρευνα φάνηκε ότι οι πιο διαδεδομένες ως προς τη χρήση τους μέθοδοι μεταξύ των 

φιλολόγων είναι η περιγραφική αξιολόγηση και το project, ενώ ακολουθούν η αυτοαξιολόγηση 

και η ετεροαξιολόγηση. Από τις μεθόδους, οι οποίες αναλύθηκαν στην εργασία, φαίνεται ότι 

αυτές με τη μικρότερη απήχηση, δεδομένου του ότι χρησιμοποιούνται μόνο από έναν 

εκπαιδευτικό, είναι ο φάκελος υλικού, η μέθοδος της προφορικής εξωτερίκευσης και το 

ημερολόγιο, συνδυασμένο, όμως, με άλλη μέθοδο. Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται με έναν πιο ελεύθερο, μη 

συστηματικό τρόπο και χωρίς να ακολουθούνται τα βήματα και οι προϋποθέσεις, οι οποίες 

περιγράφονται παραπάνω στα πλαίσια της εργασίας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ήταν γνώστες της μεθόδου project, διότι προσφέρεται ως μάθημα 

στο Λύκειο. Τέλος, γεγονός, στο οποίο πρέπει να σταθούμε, είναι το ότι ο εκπαιδευτικός ο 

οποίος χρησιμοποιεί κατά κόρον εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης διδάσκει σε Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας.  

    Ως προς τα πλεονεκτήματα των εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης παρατηρείται ότι 

λιγότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς αναγνωρίζουν μερικά και αυτά σχετίζονται 

περισσότερο με την περιγραφική αξιολόγηση και το project. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται 

ο έλεγχος της συνεργασίας, της δημιουργικής σκέψης και της ερευνητικής ικανότητας των 

μαθητών, η σύνδεση με πραγματικές καταστάσεις καθώς και η συμβολή τους στην 

ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού και στην αυτοαξιολόγηση των μαθητών. Ωστόσο, οι ίδιοι 

εκπαιδευτικοί επεσήμαναν και αδυναμίες της εναλλακτικής αξιολόγησης με κυρίαρχη την 
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ανάγκη πολύ χρόνου και σωστής οργάνωσης εκ μέρους του ίδιου αλλά και την έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία.  

    Όσον αφορά τους τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών φαίνεται ότι δίνεται έμφαση 

από τους εκπαιδευτικούς στα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα και 

εξετάζονται στο τέλος του σχολικού έτους. Συγκεκριμένα, παρατηρείται η τάση να 

αξιολογούνται κυρίως η οργάνωση του λόγου, η δομή και το λεξιλόγιο, το οποίο χρησιμοποιεί ο 

μαθητής κατά τη σύνθεση ενός κειμένου. Μερικά ακόμη στοιχεία, τα οποία αξιολογούνται, είναι 

η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, η κατανόηση και παραγωγή προφορικού 

λόγου, ενώ ακολουθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ορθογραφία και η προσπάθεια. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι υπήρχαν μόλις δύο αναφορές σχετικά με την αξιολόγηση της 

κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών. 

    Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να ορίσουν την εναλλακτική αξιολόγηση και να 

σχολιάσουν τις μορφές, τις οποίες γνωρίζουν. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών όρισε την 

εναλλακτική αξιολόγηση ως τρόπο αξιολόγησης διαφορετικό από τον παραδοσιακό, ενώ η πιο 

γνωστή μεταξύ των μεθόδων φάνηκε ότι ήταν το project, το οποίο γνώριζαν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί, με κύρια χαρακτηριστικά του την καλλιέργεια της συνεργασίας, της 

ερευνητικότητας, της δημιουργικής και κριτικής ικανότητας καθώς και την ανατροφοδότηση. 

Επιπλέον, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι γνωρίζει την περιγραφική αξιολόγηση, 

η οποία θεωρεί ότι προσφέρει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τα θετικά στοιχεία και 

τις αδυναμίες των μαθητών. Πολλοί είναι και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κάνουν λόγο για την 

αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση των μαθητών δίνοντας έμφαση στη συμβολή τους 

στην συνειδητοποίηση των λαθών από τους μαθητές και στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και 

της κριτικής τους ικανότητας. Όπως διαφαίνεται, όμως, από τις απαντήσεις τους θεωρούν τις 

μεθόδους αυτές ως απλές αξιολογήσεις από τους μαθητές των γραπτών των ίδιων και των 

συμμαθητών τους, οι οποίες δεν γίνονται συστηματικά και δεν προϋποθέτουν εξάσκηση και 

εξοικείωση των μαθητών με τα αξιολογικά κριτήρια. Παρόμοια δημοφιλής είναι και ο φάκελος 

υλικού του μαθητή, ο οποίος χαρακτηρίστηκε μέσο συστηματικής και συνολικής καταγραφής 

της εξέλιξης του μαθητή. Ωστόσο, μέσω των συνεντεύξεων φάνηκε ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν τον φάκελο υλικού απλώς έναν φάκελο, ο οποίος έχει συγκεντρωμένες 

τις εργασίες και τα διαγωνίσματα των μαθητών. Τέλος, η προφορική εξωτερίκευση και το 

ημερολόγιο είναι για τους περισσότερους άγνωστες μέθοδοι δεδομένου του ότι υπάρχουν πολύ 

λίγες αναφορές σχετικά με αυτές, οι οποίες τονίζουν τη χρησιμότητά τους στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την προσωπικότητα του μαθητή και στην αυτοαξιολόγησή του αντίστοιχα. 
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    Σε γενικές γραμμές από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών διαφαίνεται ότι με εξαίρεση το 

project, για το οποίο οι εκπαιδευτικοί είναι ενημερωμένοι, για τις υπόλοιπες μεθόδους γνωρίζουν 

την ύπαρξή τους και κάποιες σκόρπιες πληροφορίες χωρίς να έχουν επιμορφωθεί σχετικά με τον 

τρόπο εφαρμογής τους. Ακόμη και εκείνοι οι οποίοι κάνουν προσπάθεια να εντάξουν κάποιες 

εναλλακτικές μεθόδους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, φαίνεται ότι το κάνουν 

με τρόπο άτυπο και μη συστηματικό. 

    Ορισμένοι εκπαιδευτικοί έδειξαν θετική στάση στο να ενημερωθούν, ώστε να εντάξουν στην 

εκπαιδευτική πράξη μεθόδους εναλλακτικής αξιολόγησης, οι οποίες τους φάνηκαν 

ενδιαφέρουσες. Συγκεκριμένα, οι μέθοδοι, οι οποίες αναφέρθηκαν από τους περισσότερους ήταν 

ο φάκελος υλικού, η περιγραφική αξιολόγηση, η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση. 

Ωστόσο, εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με το κατά πόσο είναι δυνατή η εφαρμογή 

τέτοιων μεθόδων στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο επιρρίπτουν τις ευθύνες για τη 

μη χρήση τέτοιων μορφών αξιολόγησης. Πιο ειδικά, μεταξύ των παραγόντων, οι οποίοι δρουν 

ανασταλτικά στην εφαρμογή της εναλλακτικής αξιολόγησης, οι φιλόλογοι περιλαμβάνουν 

αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως την έλλειψη υποστήριξης και συντονισμού, τη 

χρησιμοθηρική αντίληψη του γλωσσικού μαθήματος εξαιτίας των Πανελλαδικών εξετάσεων, τις 

λίγες ώρες διδασκαλίας του μαθήματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα, την επεμβατικότητα των 

γονέων αλλά και τα μεγάλα τμήματα που υπάρχουν. Υπήρχαν, ωστόσο, και κάποιοι οι οποίοι 

θεώρησαν ανασταλτικό παράγοντα της εφαρμογής της εναλλακτικής αξιολόγησης την ελλιπή 

επιμόρφωση των ίδιων των εκπαιδευτικών. 

    Σχετικά, λοιπόν, με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, οι τελευταίοι τείνουν να 

θεωρούν τον εαυτό τους μη επαρκώς επιμορφωμένο και το ίδιο πιστεύουν ότι ισχύει και για τους 

συναδέλφους τους. Ως προς το περιεχόμενο των επιμορφωτικών δράσεων φαίνεται ότι η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δείχνει την προτίμησή του περισσότερο στις εναλλακτικές 

μεθόδους αξιολόγησης και λιγότερο σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και στα ΤΠΕ. Όσον αφορά 

τους φορείς επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί τονίζουν την ανάγκη ενός επιμορφωτή με εμπειρία 

τάξης. Πιστεύουν, δηλαδή, ότι ένας ικανός επιμορφωτής θα πρέπει να συνδυάζει τη θεωρία με 

την πράξη, διότι οι περισσότεροι είναι της άποψης ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η θεωρία 

πρακτικά εντός της σχολικής τάξης και ότι οι περισσότεροι επιμορφωτές επιμένουν μόνο στο 

πρώτο. Τέλος, ως προς τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής των επιμορφώσεων οι εκπαιδευτικοί 

επιλέγουν τη διά ζώσης επιμόρφωση χωρίς να δείχνουν προτίμηση σε χρόνο ή τόπο διεξαγωγής. 

    Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται 

στα παρακάτω τέσσερα σημεία. 
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Οι φιλόλογοι: 

1) θεωρούν αναγκαία και χρήσιμη την αξιολόγηση, 

2) χρησιμοποιούν κυρίως τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης, ενώ κάνουν χρήση και  

ορισμένων εναλλακτικών μεθόδων, άτυπα και όχι συστηματικά, 

3) δεν είναι ενημερωμένοι εις βάθος για τις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης. Η 

μέθοδος με την οποία είναι πιο εξοικειωμένοι είναι το project, ενώ ακολουθούν η 

περιγραφική αξιολόγηση, ο φάκελος υλικού, η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση. 

Ωστόσο, σχεδόν άγνωστα είναι το ημερολόγιο και η προφορική εξωτερίκευση.  

4) επιδεικνύουν θετική στάση προς τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και θεωρούν ότι 

χρειάζονται περαιτέρω επιμόρφωση σχετικά με αυτές από έναν επιμορφωτή με εμπειρία 

τάξης. Μάλιστα, η πλειοψηφία προτιμά τη δια ζώσης διεξαγωγή της επιμόρφωσης. 

 

 

6.1. Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση 

 

    Ένας βασικός περιορισμός της έρευνας είναι το πλήθος των υποκειμένων. Για την ακρίβεια το 

μικρό δείγμα της έρευνας δεν μπορεί να παρέχει αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα ούτε αφήνει 

περιθώρια γενίκευσης. Οι λόγοι, για τους οποίους το δείγμα είναι τόσο μικρό, είναι κυρίως η 

απροθυμία των φιλολόγων να συμμετέχουν στην έρευνα. Η απροθυμία αυτή φαίνεται ότι 

προέρχεται από την επιλογή του θέματος, το οποίο προκαλούσε αμηχανία στους εκπαιδευτικούς 

αλλά και ο περιορισμένος ελεύθερος χρόνος που διέθεταν. Επιπλέον, η επιλογή της 

ημιδομημένης συνέντευξης ως ερευνητικού εργαλείου συνέβαλε στον περιορισμό του αριθμού 

των συμμετεχόντων. Τέλος, οι απαντήσεις ορισμένων εκπαιδευτικών ήταν σύντομες, χωρίς 

πολλή σκέψη και ανάλυση δεδομένου του περιορισμένου χρόνου που διέθεταν. Επομένως, δεν 

μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές στο σύνολό τους. 

    Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να διεξαχθούν λαμβάνοντας υπόψη ένα μεγαλύτερο 

δείγμα εκπαιδευτικών, ώστε τα αποτελέσματα να καταστούν πιο αντιπροσωπευτικά. Επιπλέον, 

θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης αλλά και η εφαρμογή αυτών μεταξύ νεότερων και 

παλαιότερων εκπαιδευτικών αλλά και μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου. Για την πρόταση περί 

διερεύνησης των χρησιμοποιούμενων μεθόδων αξιολόγησης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο 

αφορμή αποτέλεσαν τα σχόλια ορισμένων εκπαιδευτικών σχετικά με τις διαφορές, οι οποίες 

εντοπίζονται μεταξύ του  Λυκείου, όπου υπάρχει η πίεση των Πανελλαδικών εξετάσεων, και του 
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Γυμνασίου, όπου κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Εν κατακλείδι, θα είχε πολύ ενδιαφέρον μία έρευνα 

η οποία σχετίζεται με τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με επιμορφωτικά 

προγράμματα καθώς και με τον τρόπο διεξαγωγής τους.  
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Παράρτημα Α 

Συγκεντρωτικός πίνακας δεδομένων 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
Προφίλ εκπαιδευτικού Φύλο 

 Ηλικία 
 Σπουδές 
 Μεταπτυχιακό 
 Επιμορφώσεις 

         Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 
1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» ΜΗΠΛΗΑΠ = Μη πλήρης αποσαφήνιση 

του όρου 
 ΑΞΠΟΛΥΕΠ = Η αξιολόγηση ως ένας 

πολυεπίπεδος όρος 
 ΑΞΔΕΞΙΟΤ = Αναφορά της αξιολόγησης 

σε όλες τις δεξιότητες που πρέπει να 
αποκτήσει ο μαθητής 

 ΕΛΚΑΤΑΠΕ = Μέσο ελέγχου κατάκτησης 
της γλώσσας σε διάφορα περιβάλλοντα 

 ΕΛΠΡΟΓΡ = Μέσο ελέγχου προφορικού 
και γραπτού λόγου 

 ΑΞΠΕΡΑΞ = Ταύτιση της αξιολόγησης με 
την περιγραφική αξιολόγηση 

 ΣΥΝΑΔΥΝ = Μέσο συνειδητοποίησης 
των αδυναμιών του μαθητή 

 ΕΛΕΞΕΛ = Μέσο ελέγχου εξέλιξης 
 ΜΕΑΥΤΟΑΞ = Μέσο αυτοαξιολόγησης 

του μαθητή 
 ΕΛΚΑΤΑΜΑ = Μέσο ελέγχου 

κατανόησης του περιεχομένου του 
μαθήματος 

2. Σημασία της αξιολόγησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

ΜΕΤΕΞΕΓΝ = Μετάδοση και εξέλιξη 
γνώσης 

 ΑΞΚΟΙΝ = Σύνδεση αξιολόγησης με την 
κοινωνική πραγματικότητα 

 ΑΞΑΥΤΟ = Η αυτοαξιολόγηση ως στόχος 
της αξιολόγησης 

 ΑΝΑΤΡΑΞ = Ανατροφοδοτικός 
χαρακτήρας αξιολόγησης 

 ΑΠΑΞΧΑΞ = Απαξίωση μαθημάτων 
χωρίς την αξιολόγηση 

 ΠΛΗΡΔΙΔ = Παροχή πληροφοριών για την 
πορεία διδασκαλίας 

 ΑΞΚΙΝΗΤΡ = Παροχή κινήτρων μάθηση 
 ΣΥΝΤΑΞ = Συμβολή της αξιολόγησης στη 

συνοχή της τάξης 
 ΣΤΒΑΠΕΠ = Στείρα βαθμολογική 

απεικόνιση της επίδοσης 
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 ΑΞΕΚΠΑΙΔ = Αξιολόγηση εκπαιδευτικού 
 ΣΥΝΑΔΥΝ = Μέσο συνειδητοποίησης 

των αδυναμιών του μαθητή 
3. Προσδιορισμός της αξιολόγησης ΔΥΣΥΠΟΔ = Δύσκολη και υποκειμενική 

διαδικασία 
 ΣΥΑΝΑΑΞ = Προσδιορισμός της 

αξιολόγησης ως συνεχούς και 
ανατροφοδοτικής 

                    Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
4. Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
μέθοδοι 

ΧΡΠΕΡΙΓΡ = Χρήση περίληψης στον 
γραπτό λόγο 

 ΧΡΕΚΘΕΓΡ = Χρήση έκθεσης στον 
γραπτό λόγο 

 ΧΡΚΑΤΑΝΚ = Χρήση ασκήσεων 
κατανόησης κειμένων 

 ΧΡΓΡΣΥΓΡ = Χρήση 
γραμματικοσυντακτικών ερωτήσεων στον 
γραπτό λόγο 

 ΧΡΒΑΘΜ = Χρήση βαθμολογικής 
αξιολόγησης 

 ΠΑΠΡΟΠΛ = Παραγωγή 
προσχεδιασμένου προφορικού λόγου 

 ΧΡΔΙΑΓ = Χρήση διαγωνισμάτων 
 ΧΡΠΑΡΑΓΛ = Χρήση ασκήσεων 

παραγωγής λόγου 
 ΧΡΦΥΛΛ = Χρήση φύλλων εργασίας 
 ΧΡΤΕΣΤ = Χρήση τεστ 
 ΧΡΕΡΓΣΠΙ = Χρήση εργασιών στο σπίτι 
 ΧΡΔΙΑΓΝΩ = Χρήση διαγνωστικής 

αξιολόγησης 
 ΧΡΑΠΟΣΤΗ = Χρήση ασκήσεων 

αποστήθισης 
 ΣΥΔΙΤΕΤΡ = Συλλογή και διόρθωση 

τετραδίων 
 ΧΡΣΧΟΛΒ = Χρήση ασκήσεων σχολικού 

βιβλίου 
 ΧΡΚΕΙΜΕΙ = Χρήση ασκήσεων σε 

κειμενικά είδη 
5. Χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές 
μέθοδοι 

ΧΡΑΥΤΟ = Χρήση αυτοαξιολόγησης 

 ΧΡΕΤΕΡΟ = Χρήση ετεροαξιολόγησης  
  ΧΡΠΕΑΞ = Χρήση περιγραφικής 

αξιολόγησης  
 ΧΡΠΑΚΑΤ = Χρήση περιγραφικής 

αξιολόγησης μέσω καταλόγων 
 ΧΡΠΡΕΞ = Χρήση προφορικής 

εξωτερίκευσης 
 ΧΡΒΙΝΤ = Χρήση βίντεο 
 ΧΡΠΡΟ = Χρήση πρότζεκτ 
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 ΧΡΔΡΑΜ = Χρήση δραματοποίησης 
 ΧΡΑΤΦΑΚ = Χρήση ατομικού φακέλου 
 ΧΡΗΜΕΣΥ = Χρήση ημερολογίου 

συνδυαστικά με άλλη μέθοδο 
 ΧΡΔΗΜΓΡ = Χρήση δημιουργικής γραφής 
 ΧΡΡΗΤΑΓ = Χρήση ρητορικών αγώνων 
6. Πλεονεκτήματα των χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων σε σχέση με τον 
μαθητή 

ΓΡΑΣΚΕΜΟ = Δυνατότητα του μαθητή να 
γράψει και να σκεφτεί μόνος του 

 ΣΑΦΟΔΗΓ = Ύπαρξη σαφών οδηγιών 
 ΕΛΣΥΝΕ = Έλεγχος συνέπειας 
 ΕΛΚΡΙΤΙΚ = Έλεγχος κριτικής ικανότητας 
 ΕΛΓΡΑΛΟ = Έλεγχος γραπτού λόγου 
 ΕΛΔΙΑΧΡΟ = Έλεγχος διαχείρισης χρόνου 
 ΑΝΑΤΡΜΑΘ = Ύπαρξη 

ανατροφοδότησης για τους μαθητές 
 ΕΤΟΙΜΑΘ = Ετοιμότητα μαθητών 
 ΕΛΚΑΤΑ = Έλεγχος κατανόησης 
 ΓΛΩΚΑΤΑ = Συμβολή στη γλωσσική 

κατάκτηση 
 ΕΛΣΥΜΜ = Έλεγχος συμμετοχής 
 ΕΛΕΞΕΛ = Έλεγχος εξέλιξης 
 ΧΑΡΑΠΡΟΦ = Ανάδειξη χαρακτήρα των 

μαθητών με την προφορική επικοινωνία 
7. Πλεονεκτήματα των χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων σε σχέση με τη 
διδακτική διαδικασία 

ΔΗΜΦΟΒ = Δημιουργία φόβου στους 
μαθητές 

 ΜΟΝΙΓΡ = Μονιμότητα γραπτού 
 ΣΩΠΡΟΓΡ = Σωστός προγραμματισμός εκ 

μέρους του εκπαιδευτικού  
 ΑΞΔΙΑΠΕΡ = Αξιολόγηση των μαθητών 

σε διαφορετικά περιβάλλοντα 
 ΙΣΟΤΑΞ = Ισότιμη αξιολόγηση των 

μαθητών μέσω των κοινών θεμάτων 
 ΓΡΗΕΥΔΙΟ = Γρήγορη και εύκολη  

διόρθωση μέσω των κοινών θεμάτων 
8. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΑΠΟΜΑΘΔΥ = Αποκλεισμός μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες 

 ΑΠΟΑΛΕΘΝ = Αποκλεισμός αλλοεθνών 
μαθητών 

 ΒΑΘΜΣΧΕ = Η βαθμολογική αξιολόγηση 
είναι σχετική 

 ΑΠΟΓΡΑΞ = Χρονική απόσταση μεταξύ 
γραπτού και αξιολόγησης 

 ΜΟΝΟΑΞ = Μονόπλευρη αξιολόγηση 
 ΕΛΛΑΝΤΙ = Έλλειψη αντικειμενικότητας 
 ΔΗΜΑΓΧΜΑ = Δημιουργία άγχους στους 

μαθητές 
 ΟΓΚΕΡΓΕΚ = Όγκος εργασίας για τους 
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εκπαιδευτικούς 

 ΑΝΟΜΤΑΞ = Ανομοιογένεια τάξης 
 ΕΛΛΧΡΟΝ = Έλλειψη χρόνου 
 ΑΠΡΟΘΜΑΘ = Απροθυμία μαθητών 
 ΜΙΑΕΥΦ = Εστίαση σε μόνο μία ευφυΐα 

του μαθητή 
 ΕΛΛΥΛΙ = Έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής 
 ΟΜΟΙΜΑΘ = Αντιμετώπιση των μαθητών 

σαν ομοιογενές σύνολο 
 ΜΗΔΗΜΙΟΥ = Απώλεια 

δημιουργικότητας μαθητών 
9. Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων 
εναλλακτικών μεθόδων 

ΠΑΛΕΠΤ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
είναι λεπτομερής 

 ΕΞΑΤΑΞ = Εξατομικευμένος τρόπος 
αξιολόγησης 

 ΕΛΔΗΜΣΚΕ = Έλεγχος δημιουργικής 
σκέψης 

 ΕΛΣΥΝΕΡΓ = Έλεγχος συνεργασίας 
 ΕΛΕΡΕΥΝ = Έλεγχος ερευνητικής 

ικανότητας 
 ΣΥΝΣΧΠΡ = Σύνδεση του σχολείου με 

πραγματικές καταστάσεις της 
καθημερινότητας 

 ΑΥΤΟΜΑΘ = Λειτουργία 
αυτοαξιολόγησης του μαθητή 

 ΑΝΑΕΚΠ = Λειτουργία ανατροφοδότησης 
του εκπαιδευτικού 

 ΔΥΝΕΞΕΛ = Δυναμικά και συνεχώς 
εξελισσόμενα μοντέλα αξιολόγησης 

 ΔΡΑΜΕΝΔΙ = Η δραματοποίηση προκαλεί 
ενδιαφέρον στους μαθητές 

10. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
εναλλακτικών μεθόδων 

ΧΡΟΝ = Ανάγκη πολύ χρόνου 

 ΕΛΛΥΛΙ = Έλλειψη υλικοτεχνικής 
υποδομής 

 ΑΝΣΥΣΤΟΜ = Ανομοιογενής σύσταση 
ομάδων 

 ΠΣΟΡΓΑ = Ανάγκη πολλής και σωστής 
οργάνωσης 

11. Ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΠΡΩΤΕΛΩΡ = Πραγματοποίηση του 
μαθήματος κατά τις πρώτες ή τις 
τελευταίες ώρες 

 ΕΛΛΔΙΔ = Έλλειψη διδάσκοντος 
 ΑΛΛΑΞΙΟΛ = Αλλαγές στην αξιολόγηση 
12. Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών 

ΑΞΟΡΓΛΟ = Αξιολόγηση οργάνωσης 
λόγου 

 ΑΞΣΥΜΜ = Αξιολόγηση συμμετοχής στο 
μάθημα 



120 
 

 ΑΞΣΤΟΧ = Αξιολόγηση επιδιωκόμενων  
στόχων 

 ΑΞΔΗΜΙΟΥ = Αξιολόγηση 
δημιουργικότητας  

 ΑΞΣΥΝΝΟΗ = Αξιολόγηση 
συναισθηματικής νοημοσύνης 

 ΑΞΠΡΟΣΠ = Αξιολόγηση προσπάθειας 
 ΑΞΚΕΙΜΔΟ = Αξιολόγηση κειμενικής 

δομής 
 ΑΞΚΡΙΓΡΑ = Αξιολόγηση κριτικού 

γραμματισμού 
 ΑΞΚΑΤΑΓΡ = Αξιολόγηση κατανόησης 

γραπτού λόγου 
 ΑΞΠΑΡΑΓΡ = Αξιολόγηση παραγωγής 

γραπτού λόγου 
 ΑΞΚΑΤΑΠΡ = Αξιολόγηση κατανόησης 

προφορικού λόγου 
 ΑΞΠΑΡΑΠΡ = Αξιολόγηση παραγωγής 

προφορικού λόγου 
 ΑΞΣΥΝΕ = Αξιολόγηση συνέπειας 
 ΑΞΣΥΝΕΡΓ = Αξιολόγηση συνεργασίας 
 ΑΞΔΙΑΧΡΟ = Αξιολόγηση διαχείρισης 

χρόνου 
 ΑΞΚΡΙΣΚΕ = Αξιολόγηση κριτικής 

σκέψης 
 ΑΞΣΥΜΠΕΡ = Αξιολόγηση συμπεριφοράς 
 ΑΞΕΠΙΚΔ = Αξιολόγηση επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων 
 ΑΞΓΛΩΣΔΟ = Αξιολόγηση γλωσσικών 

δομών 
 ΑΞΛΕΞΙΛ = Αξιολόγηση λεξιλογίου 
 ΑΞΠΕΡΓΡ = Αξιολόγηση του 

περιεχομένου του γραπτού λόγου 
 ΑΞΕΞΩΓΛ = Αξιολόγηση εξωγλωσσικών 

στοιχείων 
 ΑΞΟΡΘΟ = Αξιολόγηση ορθογραφίας 
  Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

13. Εννοιολογική προσέγγιση του όρου 
«εναλλακτική αξιολόγηση» 

ΜΗΠΑΡΑΔ = Τρόπος αξιολόγησης 
διαφορετικός από τον παραδοσιακό 

 ΒΙΩΜΑΞ = Βιωματική αξιολόγηση 
 ΕΑΠΡΟ = Ταύτιση της εναλλακτικής 

αξιολόγησης με το πρότζεκτ 
 ΕΑΔΡΑΜ = Ταύτιση της εναλλακτικής 

αξιολόγησης με τη δραματοποίηση 
 ΕΑΠΑΙΧΝ = Ταύτιση της εναλλακτικής 

αξιολόγησης με τα παιχνίδια 
 ΕΑΦΑΚ = Ταύτιση της εναλλακτικής 

αξιολόγησης με τον φάκελο του μαθητή 
 ΕΑΠΕΡΑΞ = Ταύτιση της εναλλακτικής 
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αξιολόγησης με την περιγραφική 
αξιολόγηση 

14.  Χαρακτηριστικά του πρότζεκτ ως 
εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης 

ΠΡΕΝΔΙΑΦ = Προσδιορισμός του 
πρότζεκτ ως ενδιαφέροντος  

 ΠΡΔΗΜΙΟΥ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί τη 
δημιουργικότητα 

 ΠΡΔΙΔΑ = Το πρότζεκτ αποτελεί και 
πορεία διδασκαλίας 

 ΠΡΤΕΜΑΝΤ = Το πρότζεκτ τέμνει τα 
γνωστικά αντικείμενα 

 ΠΡΒΙΩΜ = Το πρότζεκτ λειτουργεί 
βιωματικά 

 ΠΡΣΥΝΕΡΓ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί τη 
συνεργασία 

 ΠΡΕΡΕΥΝ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί την 
ερευνητική ικανότητα 

 ΠΡΑΥΤΕΝ =Το πρότζεκτ καλλιεργεί την 
αυτενέργεια 

 ΠΡΚΡΙΤΙΚ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί την 
κριτική ικανότητα 

 ΠΡΠΤΥΧ = Το πρότζεκτ αναδεικνύει 
πτυχές του χαρακτήρα των μαθητών 

 ΠΡΠΡΟΦΕΚ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί 
την προφορική έκφραση 

 ΠΡΑΝΑΤΡ = Το πρότζεκτ συμβάλλει στην 
ανατροφοδότηση 

 ΠΡΚΑΤΑ = Το πρότζεκτ συμβάλλει στην 
κατανόηση 

15. Χαρακτηριστικά του φακέλου του 
μαθητή ως εναλλακτικής μεθόδου 
αξιολόγησης 

ΦΑΚΑΝΑΤ = Συμβολή του φακέλου του 
μαθητή στην ανατροφοδότηση 

 ΦΑΚΣΥΣΤΕ = Ο φάκελος του μαθητή 
καταγράφει συστηματικά την εξέλιξη 

 ΦΑΚΒΟΗΘ = Προσδιορισμός του 
φακέλου του μαθητή ως βοηθητικού 

 ΦΑΚΣΥΝΟΛ = Ο φάκελος του μαθητή 
καταγράφει συνολικά την εξέλιξη 

 ΦΑΚΣΧΕΔ = Ο φάκελος του μαθητή 
προϋποθέτει σχεδιασμό 

 ΦΑΚΑΥΤΟ = Ο φάκελος του μαθητή 
συμβάλλει στην αυτοαξιολόγησή του 

 ΦΑΚΟΡΓΑΝ = Ο φάκελος του μαθητή 
καλλιεργεί την οργανωτικότητα 

16. Χαρακτηριστικά του ημερολογίου ως 
εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης 

ΗΜΕΧΡΗ = Προσδιορισμός του 
ημερολογίου ως χρήσιμου εργαλείου 

 ΗΜΕΑΥΤΟ = Το ημερολόγιο αποτελεί 
τρόπο αυτοαξιολόγησης 

 ΗΜΣΥΝΦΑΚ = Το ημερολόγιο 
χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τον 
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φάκελο του μαθητή 
17. Χαρακτηριστικά της προφορικής 
εξωτερίκευσης ως εναλλακτικής μεθόδου 
αξιολόγησης 

ΠΡΕΞΠΡΟΣ = Η προφορική εξωτερίκευση 
εξάγει συμπεράσματα για την 
προσωπικότητα του μαθητή συνολικά 

 ΠΡΕΞΔΙΑΔ = Η προφορική εξωτερίκευση 
συμβάλλει στην κατανόηση της 
διαδικασίας εκ μέρους του μαθητή 

 ΠΡΕΞΧΡΗ = Προσδιορισμός της 
προφορικής εξωτερίκευσης ως χρήσιμης 

18. Χαρακτηριστικά της αυτοαξιολόγησης 
ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης 

ΑΥΤΟΣΥΛΑ = Η αυτοαξιολόγηση 
συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των 
λαθών 

 ΑΥΤΟΥΨΙ = Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί 
την ύψιστη βαθμίδα που μπορεί να φτάσει 
ο μαθητής 

 ΑΥΤΟΕΛΕ = Η αυτοαξιολόγηση 
συμβάλλει στον αυτοέλεγχο 

 ΑΥΤΟΧΡΗ = Προσδιορισμός της 
αυτοαξιολόγησης ως χρήσιμης 

 ΑΥΤΟΑΥΓΝ = Η αυτοαξιολόγηση 
καλλιεργεί την αυτογνωσία 

 ΑΥΤΟΚΑΕΠ = Προσδιορισμός της 
αυτοαξιολόγησης ως χρήσιμης μόνο για 
την καθημερινή και ανεπίσημη αξιολόγηση 

 ΑΥΤΟΕΦΕΚ = Προσδιορισμός 
αυτοαξιολόγησης ως εφαρμόσιμης με τη 
σωστή εκπαίδευση 

19. Χαρακτηριστικά της ετεροαξιολόγησης 
ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης 

ΕΤΕΡΣΥΛΑ = Η ετεροαξιολόγηση 
συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των 
λαθών 

 ΕΤΕΡΟΥΨΙ = Η ετεροαξιολόγηση 
αποτελεί την ύψιστη βαθμίδα που μπορεί 
να φτάσει ο μαθητής 

 ΕΤΕΡΟΤΕΚ = Η ετεροαξιολόγηση 
συμβάλλει στην τεκμηρίωση της άποψης 
των μαθητών 

 ΕΤΕΡΟΣΥΝ = Η ετεροαξιολόγηση 
προωθεί τη συνεργασία 

 ΕΤΕΡΧΡΗ = Προσδιορισμός της 
ετεροαξιολόγησης ως χρήσιμης 

 ΕΤΕΡΟΚΡΙ = Η ετεροαξιολόγηση 
καλλιεργεί την κριτική ικανότητα 

 ΕΤΕΡΟΔΗΜ = Η ετεροαξιολόγηση 
καλλιεργεί τη δημιουργικότητα 

 ΕΤΕΡΚΑΕΠ = Προσδιορισμός της 
ετεροαξιολόγησης ως χρήσιμης μόνο για 
την καθημερινή και ανεπίσημη αξιολόγηση 

 ΕΤΕΡΑΥΓΝ = Η ετεροαξιολόγηση 
καλλιεργεί την αυτογνωσία 
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 ΕΤΕΡΑΥΤΟ = Η ετεροαξιολόγηση 
συμβάλλει στην αυτενέργεια των μαθητών 

20. Χαρακτηριστικά της περιγραφικής 
αξιολόγησης ως εναλλακτικής μεθόδου 
αξιολόγησης 

ΠΑΟΛΟΚΛ = Προσδιορισμός της 
περιγραφικής αξιολόγησης ως 
ολοκληρωμένης μορφής αξιολόγησης 

 ΠΑΣΑΦ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
προσφέρει σαφέστερη εικόνα του μαθητή 

 ΠΑΠΡΟΣΠ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
επικεντρώνεται στην προσπάθεια 

 ΠΑΑΥΤΟΕΚ = Η περιγραφική 
αξιολόγηση καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση 

 ΠΑΘΕΤ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
επικεντρώνεται στα θετικά 

 ΠΕΑΞΚΑΤΑ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
συμβάλλει στην κατανόηση των 
αδυναμιών 

 ΠΕΑΞΠΛΕΥ = Η περιγραφική 
αξιολόγηση αναδεικνύει και άλλες πλευρές 
του μαθητή 

21. Αδυναμίες των εναλλακτικών μεθόδων 
αξιολόγησης 

ΠΡΜΗΕΦΠΑ = Το πρότζεκτ θεωρείται μη 
εφαρμόσιμο λόγω των Πανελλαδικών 

 ΠΡΛΟΓΟΚΛ = Το πρότζεκτ συνδέεται με 
τη λογοκλοπή 

 ΠΡΜΗΕΠΙΚ = Στο πρότζεκτ υπάρχει 
έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων 

 ΦΑΜΗΕΦΠΑ = Ο φάκελος του μαθητή 
θεωρείται μη εφαρμόσιμος λόγω των 
Πανελλαδικών  

 ΦΑΚΥΠΟΚ = Ο φάκελος του μαθητή 
συντάσσεται με υποκειμενισμό 

 ΦΑΚΟΡΓΑΝ = Ο φάκελος του μαθητή 
απαιτεί οργάνωση 

 ΗΜΕΔΗΜΓΡ = Το ημερολόγιο ανήκει στη 
δημιουργική γραφή  

 ΗΜΕΧΡΟΝ = Προσδιορισμός του 
ημερολογίου ως χρονοβόρου 

 ΠΡΕΞΣΥΓΚ = Η προφορική εξωτερίκευση 
χαρακτηρίζεται ως δύσκολη γιατί απαιτεί 
συγκέντρωση και εκπαίδευση 

 ΠΡΕΞΜΤΜΗ = Προσδιορισμός της 
προφορικής εξωτερίκευσης ως μη 
εφαρμόσιμης λόγω των μεγάλων τμημάτων 

 ΠΡΕΞΑΝΟΜ = Προσδιορισμός της 
προφορικής εξωτερίκευσης ως μη 
εφαρμόσιμης λόγω της ανομοιογένειας της 
τάξης 

 ΑΥΤΟΟΡΓΑ = Η αυτοαξιολόγηση 
προϋποθέτει ένα σαφές όργανο 
αξιολόγησης 
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 ΑΥΤΟΧΡΟΝ = Προσδιορισμός της 
αυτοαξιολόγησης ως δύσκολα 
εφαρμόσιμης λόγω χρόνου 

 ΑΥΤΟΑΝΩΡ = Η αυτοαξιολόγηση 
χαρακτηρίζεται από ανωριμότητα εκ 
μέρους των μαθητών 

 ΑΥΤΟΜΗΛΑ = Προσδιορισμός της 
αυτοαξιολόγησης ως μη εφαρμόσιμης 
λόγω της μη αποδοχής του λάθους εκ 
μέρους των μαθητών 

 ΕΤΕΡΑΝΩΡ = Η ετεροαξιολόγηση 
χαρακτηρίζεται από ανωριμότητα εκ 
μέρους των μαθητών 

 ΕΤΕΡΟΕΠΙ = Προσδιορισμός της 
ετεροαξιολόγησης ως επικίνδυνης 

 ΕΤΕΡΟΣΥΝ = Οι μαθητές στην 
ετεροαξιολόγηση λειτουργούν 
συναισθηματικά 

 ΕΤΕΡΧΡΟΝ = Προσδιορισμός της 
ετεροαξιολόγησης ως δύσκολα 
εφαρμόσιμης λόγω χρόνου 

 ΕΤΕΡΟΕΠΙ = Η ετεροαξιολόγηση 
χαρακτηρίζεται ως δύσκολη λόγω της 
επιείκειας των μαθητών 

 ΕΤΕΡΟΦΟΒ = Προσδιορισμός της 
ετεροαξιολόγησης ως μη εφαρμόσιμης  
λόγω του φόβου των μαθητών να κριθούν 

 ΠΑΒΑΘΜ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
λειτουργεί μόνο συνδυαστικά με τη 
βαθμολογία 

 ΠΑΧΡΟΝ = Προσδιορισμός της 
περιγραφικής αξιολόγησης ως χρονοβόρας 

22. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής 
της εναλλακτικής αξιολόγησης 

ΧΡΗΣΠΑΝ = Χρησιμοθηρική αντίληψη 
του μαθήματος λόγω των Πανελλαδικών  

 ΩΡΟΠΡΟΓΡ = Λίγες ώρες διδασκαλίας της 
Ν.Ε. στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

 ΕΠΕΜΓΟΝ = Επεμβατικότητα γονέων 
 ΠΟΛΥΓΛΩ = Πολυμορφία γλωσσικού 

μαθήματος 
 ΕΛΕΠΙΜΟ = Ελλιπής επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών 
 ΜΕΓΤΜΗ = Μεγάλα τμήματα 
 ΜΕΓΥΛΗ = Μεγάλη διδακτέα ύλη 
 ΕΛΥΠΟΣΥΝ = Έλλειψη υποστήριξης και 

συντονισμού του εκπαιδευτικού 
συστήματος 

 ΧΡΟΝ = Ανάγκη πολύ χρόνου 
 ΑΝΟΜΓΝΩ = Ανομοιογένεια στο 

γνωστικό επίπεδο 
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 ΕΛΛΕΚΠΑΙ = Έλλειψη εκπαιδευτικών 
 ΦΟΡΤΕΚΠ = Φόρτο εργασίας για τον 

εκπαιδευτικό εκτός σχολείου 
                                            Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ              
23. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ΣΥΕΠΙΜΕΚ = Συνεχής επιμόρφωση 

εκπαιδευτικού  
 ΥΨΕΠΕΚ = Υψηλή επάρκεια 

εκπαιδευτικού  
 ΙΚΕΠΙΜΕΚ = Ικανοποιητική επιμόρφωση 

εκπαιδευτικού 
 ΧΑΜΕΠΕΚ = Χαμηλή επάρκεια 

εκπαιδευτικού 
 ΣΥΕΠΙΜΣΥ = Συνεχής επιμόρφωση 

συναδέλφων 
 ΧΕΠΣΥΝΑ = Χαμηλή επάρκεια 

συναδέλφων 
24. Περιεχόμενο επιμορφωτικών δράσεων ΕΝΑΛΑΞΙ = Εναλλακτική αξιολόγηση  
 ΕΠΙΜΤΠΕ = Επιμόρφωση στα ΤΠΕ 
 ΝΜΕΘΔΙΔ = Νέες μέθοδοι διδασκαλίας 
25. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΜΕΜΠ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 

από επιμορφωτές με εμπειρία τάξης  
 ΕΠΙΚΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 

από ικανούς επιμορφωτές 
 ΕΠΙΜΠΑΝΕ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 

από Πανεπιστημιακούς  
 ΕΠΙΜΣΥΝΤ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 

από συντονιστές 
 ΕΡΕΥΝΚΕ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης από 

ερευνητικά κέντρα 
26. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΑΔΤΡΕΠΙΜ = Αδιάφορος τρόπος 
επιμόρφωσης 

 ΑΔΧΡΕΠΙΜ = Αδιάφορος χρόνος 
επιμόρφωσης 

 ΑΔΤΟΕΠΙΜ = Αδιάφορος τόπος 
επιμόρφωσης 

 ΣΥΓΧΕΠΙ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
σύγχρονα 

 ΑΣΥΓΧΕΠΙ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
ασύγχρονα 

 ΕΞΑΠΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης εξ 
αποστάσεως 

 ΖΩΣΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης διά 
ζώσης 

 ΠΡΩΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
πρωινές ώρες 

 ΑΠΟΓΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
απογευματινές ώρες 

 ΕΝΔΟΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
ενδοσχολικά 
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 ΕΞΩΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
εξωσχολικά 

 ΒΙΩΜΕΠΙΜ = Διεξαγωγή βιωματικής 
επιμόρφωσης 

 ΣΥΜΑΘΕΠ = Συμμετοχή μαθητών στην 
επιμόρφωση 
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Παράρτημα Β  

Ατομικοί πίνακες δεδομένων 

Εκπαιδευτικός 1 

Προφίλ εκπαιδευτικού 

Φύλο: άνδρας 

Ηλικία: 52 

Σπουδές: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Μεταπτυχιακό: Αξιολόγηση των βιβλίων της γλώσσας στα Νέα Ελληνικά 

Επιμορφώσεις: Ισότητα των δύο φύλων, ιστορία, δημιουργική γραφή 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
         Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 
1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» ΜΗΠΛΗΑΠ = Μη πλήρης αποσαφήνιση 

του όρου 
2. Σημασία της αξιολόγησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

ΜΕΤΕΞΕΓΝ = Μετάδοση και εξέλιξη 
γνώσης 

3. Προσδιορισμός της αξιολόγησης ΔΥΣΥΠΟΔ = Δύσκολη και υποκειμενική 
διαδικασία 

                    Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
4. Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
μέθοδοι 

ΧΡΠΕΡΙΓΡ = Χρήση περίληψης στον 
γραπτό λόγο 

 ΧΡΕΚΘΕΓΡ = Χρήση έκθεσης στον 
γραπτό λόγο 

 ΧΡΚΑΤΑΝΚ = Χρήση ασκήσεων 
κατανόησης κειμένων 

 ΧΡΓΡΣΥΓΡ = Χρήση 
γραμματικοσυντακτικών ερωτήσεων στον 
γραπτό λόγο 

5. Χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές 
μέθοδοι 

ΧΡΑΥΤΟ = Χρήση αυτοαξιολόγησης 

 ΧΡΕΤΕΡΟ = Χρήση ετεροαξιολόγησης  
  ΧΡΠΕΑΞ = Χρήση περιγραφικής 

αξιολόγησης  
6. Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΓΡΑΣΚΕΜΟ = Δυνατότητα του μαθητή να 
γράψει και να σκεφτεί μόνος του 

7. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΑΠΟΜΑΘΔΥ = Αποκλεισμός μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες 

 ΑΠΟΑΛΕΘΝ = Αποκλεισμός αλλοεθνών 
μαθητών 

8. Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών 

ΑΞΟΡΓΛΟ = Αξιολόγηση οργάνωσης 
λόγου 
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 ΑΞΣΥΜΜ = Αξιολόγηση συμμετοχής στο 
μάθημα 

  Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

9. Εννοιολογική προσέγγιση του όρου 
«εναλλακτική αξιολόγηση» 

ΜΗΠΑΡΑΔ = Τρόπος αξιολόγησης 
διαφορετικός από τον παραδοσιακό 

10.  Πλεονεκτήματα των εναλλακτικών 
μεθόδων αξιολόγησης 

ΠΡΕΝΔΙΑΦ = Προσδιορισμός του 
πρότζεκτ ως ενδιαφέροντος  

 ΑΥΤΟΣΥΛΑ = Η αυτοαξιολόγηση 
συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των 
λαθών 

 ΕΤΕΡΣΥΛΑ = Η ετεροαξιολόγηση 
συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των 
λαθών 

11. Αδυναμίες των εναλλακτικών μεθόδων 
αξιολόγησης 

ΠΡΜΗΕΦΠΑ = Το πρότζεκτ θεωρείται μη 
εφαρμόσιμο λόγω των Πανελλαδικών 

 ΦΑΜΗΕΦΠΑ = Ο φάκελος του μαθητή 
θεωρείται μη εφαρμόσιμος λόγω των 
Πανελλαδικών 

 ΗΜΕΧΡΟΝ = Προσδιορισμός του 
ημερολογίου ως χρονοβόρου 

 ΑΥΤΟΧΡΟΝ = Προσδιορισμός της 
αυτοαξιολόγησης ως χρονοβόρας 

 ΕΤΕΡΧΡΟΝ = Προσδιορισμός της 
ετεροαξιολόγησης ως χρονοβόρας 

 ΠΑΧΡΟΝ = Προσδιορισμός της 
περιγραφικής αξιολόγησης ως χρονοβόρας 

12. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής 
της εναλλακτικής αξιολόγησης 

ΧΡΗΣΠΑΝ = Χρησιμοθηρική αντίληψη 
του μαθήματος λόγω των Πανελλαδικών  

 ΩΡΟΠΡΟΓΡ = Λίγες ώρες διδασκαλίας 
της Ν.Ε. στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

                                           Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ              
13. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ΙΚΕΠΙΜΕΚ = Ικανοποιητική επιμόρφωση 

εκπαιδευτικού 
14. Περιεχόμενο επιμορφωτικών δράσεων ΝΜΕΘΔΙΔ = Νέες μέθοδοι διδασκαλίας 
15. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΜΣΥΝΤ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 

από συντονιστές 
16. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΕΞΑΠΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης εξ 
αποστάσεως 

 ΑΔΧΡΕΠΙΜ = Αδιάφορος χρόνος 
επιμόρφωσης 

 ΑΣΥΓΧΕΠΙ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
ασύγχρονα 

 ΣΥΜΑΘΕΠ = Συμμετοχή μαθητών στην 
επιμόρφωση 

 

 



129 
 

Εκπαιδευτικός 2 

Προφίλ εκπαιδευτικού 

Φύλο: άνδρας 

Ηλικία: 49 

Σπουδές: Κλασική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Μεταπτυχιακό: Κλασική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Διδακτορικό: Κλασική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Επιμορφώσεις: ΤΠΕ, Management και Διοίκηση, Διδακτική ιστορίας, γλώσσας και 
αρχαίων, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
       Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 
1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» ΑΞΠΟΛΥΕΠ = Η αξιολόγηση ως ένας 

πολυεπίπεδος όρος 
 ΑΞΔΕΞΙΟΤ = Αναφορά της αξιολόγησης 

σε όλες τις δεξιότητες που πρέπει να 
αποκτήσει ο μαθητής 

2. Σημασία της αξιολόγησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

ΑΞΑΥΤΟ = Η αυτοαξιολόγηση ως στόχος 
της αξιολόγησης 

 ΑΞΚΟΙΝ = Σύνδεση αξιολόγησης με την 
κοινωνική πραγματικότητα 

                  Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
3. Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
μέθοδοι 

ΧΡΒΑΘΜ = Χρήση βαθμολογικής 
αξιολόγησης 

4. Χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές 
μέθοδοι 

ΧΡΠΑΚΑΤ = Χρήση περιγραφικής 
αξιολόγησης μέσω καταλόγων 

5. Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων 
εναλλακτικών μεθόδων 

ΠΑΛΕΠΤ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
είναι λεπτομερής 

6. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΒΑΘΜΣΧΕ = Η βαθμολογική αξιολόγηση 
είναι σχετική 

7. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
εναλλακτικών μεθόδων 

ΧΡΟΝ = Ανάγκη πολύ χρόνου 

8. Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών 

ΑΞΣΤΟΧ = Αξιολόγηση επιδιωκόμενων  
στόχων 

 ΑΞΠΡΟΣΠ = Αξιολόγηση προσπάθειας 
 ΑΞΔΗΜΙΟΥ = Αξιολόγηση 

δημιουργικότητας  
 ΑΞΣΥΝΝΟΗ = Αξιολόγηση 

συναισθηματικής νοημοσύνης 
   Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
9. Πλεονεκτήματα των εναλλακτικών 
μεθόδων αξιολόγησης 

ΠΡΔΗΜΙΟΥ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί τη 
δημιουργικότητα 

 ΠΡΔΙΔΑ = Το πρότζεκτ αποτελεί και 
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πορεία διδασκαλίας 
 ΦΑΚΑΝΑΤ = Συμβολή του φακέλου του 

μαθητή στην ανατροφοδότηση 
 ΗΜΕΧΡΗ = Προσδιορισμός του 

ημερολογίου ως χρήσιμου εργαλείου 
 ΗΜΕΣΥΦΑΚ = Το ημερολόγιο είναι 

συντομευμένη μορφή του φακέλου του 
μαθητή 

 ΠΡΕΞΠΡΟΣ = Η προφορική εξωτερίκευση 
εξάγει συμπεράσματα για την 
προσωπικότητα του μαθητή συνολικά  

 ΑΥΤΟΥΨΙ = Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί 
την ύψιστη βαθμίδα που μπορεί να φτάσει 
ο μαθητής 

 ΕΤΕΡΟΥΨΙ = Η ετεροαξιολόγηση 
αποτελεί την ύψιστη βαθμίδα που μπορεί 
να φτάσει ο μαθητής 

10. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής 
της εναλλακτικής αξιολόγησης 

ΕΠΕΜΓΟΝ = Επεμβατικότητα γονέων 

                                            Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ                                    
11. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ΣΥΕΠΙΜΕΚ = Συνεχής επιμόρφωση 

εκπαιδευτικού 
 ΣΥΕΠΙΜΣΥ = Συνεχής επιμόρφωση 

συναδέλφων 
12. Περιεχόμενο επιμορφωτικών δράσεων ΝΜΕΘΔΙΔ = Νέες μέθοδοι διδασκαλίας 
 ΕΠΙΜΤΠΕ = Επιμόρφωση στα ΤΠΕ 
13. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΚΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 

από ικανούς επιμορφωτές 
14. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΑΔΧΡΕΠΙΜ = Αδιάφορος χρόνος 
επιμόρφωσης 

 ΣΥΜΑΘΕΠ = Συμμετοχή μαθητών στην 
επιμόρφωση 

 ΑΔΤΟΕΠΙΜ = Αδιάφορος τόπος 
επιμόρφωσης 

 ΒΙΩΜΕΠΙΜ = Διεξαγωγή βιωματικής 
επιμόρφωσης 
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Εκπαιδευτικός 3 

Προφίλ εκπαιδευτικού 

Φύλο: άνδρας 

Ηλικία: 42 

Σπουδές: Κλασική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Μεταπτυχιακό: Διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Επιμορφώσεις: ΤΠΕ, δημιουργικές εργασίες, αξιολόγηση στη νεοελληνική γλώσσα 
με το νέο σύστημα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
       Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 
1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» ΕΛΚΑΤΑΠΕ = Μέσο ελέγχου κατάκτησης 

της γλώσσας σε διάφορα περιβάλλοντα  
2. Σημασία της αξιολόγησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

ΑΠΑΞΧΑΞ = Απαξίωση μαθημάτων 
χωρίς την αξιολόγηση 

 ΑΝΑΤΡΑΞ = Ανατροφοδοτικός 
χαρακτήρας αξιολόγησης 

                  Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
3. Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
μέθοδοι 

ΧΡΕΚΘΕΓΡ = Χρήση έκθεσης στον 
γραπτό λόγο 

 ΠΑΠΡΟΠΛ = Παραγωγή 
προσχεδιασμένου προφορικού λόγου 

4. Χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές 
μέθοδοι 

ΧΡΠΡΕΞ = Χρήση προφορικής 
εξωτερίκευσης 

5. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΑΠΟΓΡΑΞ = Χρονική απόσταση μεταξύ 
γραπτού και αξιολόγησης 

6. Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών 

ΑΞΟΡΓΛΟ = Αξιολόγηση οργάνωσης 
λόγου 

 ΑΞΚΕΙΜΔΟ = Αξιολόγηση κειμενικής 
δομής 

 ΑΞΚΡΙΓΡΑ = Αξιολόγηση κριτικού 
γραμματισμού 

  Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
7. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου 
«εναλλακτική αξιολόγηση» 

ΜΗΠΑΡΑΔ = Τρόπος αξιολόγησης 
διαφορετικός από τον παραδοσιακό 

 ΒΙΩΜΑΞ = Βιωματική αξιολόγηση 
8. Πλεονεκτήματα των εναλλακτικών 
μορφών αξιολόγησης 

ΠΡΤΕΜΑΝΤ = Το πρότζεκτ τέμνει τα 
γνωστικά αντικείμενα  

 ΦΑΚΣΥΣΤΕ = Ο φάκελος του μαθητή 
καταγράφει συστηματικά την εξέλιξη 

 ΠΡΕΞΔΙΑΔ = Η προφορική εξωτερίκευση 
συμβάλλει στην κατανόηση της 
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διαδικασίας εκ μέρους του μαθητή 
 ΑΥΤΟΣΥΛΑ = Η αυτοαξιολόγηση 

συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των 
λαθών 

9. Αδυναμίες των εναλλακτικών μορφών 
αξιολόγησης 

ΠΡΛΟΓΟΚΛ = Το πρότζεκτ συνδέεται με 
τη λογοκλοπή 

 ΗΜΕΔΗΜΓΡ = Το ημερολόγιο ανήκει στη 
δημιουργική γραφή 

 ΠΡΕΞΣΥΓΚ = Η προφορική εξωτερίκευση 
χαρακτηρίζεται ως δύσκολη γιατί απαιτεί 
συγκέντρωση  

 ΑΥΤΟΟΡΓΑ = Η αυτοαξιολόγηση 
προϋποθέτει ένα σαφές όργανο 
αξιολόγησης  

 ΕΤΕΠΙΕΙΚ = Η ετεροαξιολόγηση 
χαρακτηρίζεται ως δύσκολη λόγω της 
επιείκειας των μαθητών 

 ΠΑΒΑΘΜ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
λειτουργεί μόνο συνδυαστικά με τη 
βαθμολογία 

10. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής 
της εναλλακτικής αξιολόγησης 

ΠΟΛΥΓΛΩ = Πολυμορφία γλωσσικού 
μαθήματος 

                                           Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
11. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ΥΨΕΠΕΚ = Υψηλή επάρκεια 

εκπαιδευτικού 
 ΧΕΠΣΥΝΑ = Χαμηλή επάρκεια 

συναδέλφων 
12. Περιεχόμενο επιμορφωτικών δράσεων ΕΠΙΜΤΠΕ = Επιμόρφωση στα ΤΠΕ 
13. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΜΕΜΠ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 

από επιμορφωτές με εμπειρία τάξης 
14. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΒΙΩΜΕΠΙΜ = Διεξαγωγή βιωματικής 
επιμόρφωσης 

 ΠΡΩΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
πρωινές ώρες 

 ΕΝΔΟΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
ενδοσχολικά 

 ΖΩΣΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης διά 
ζώσης 
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Εκπαιδευτικός 4 

Προφίλ εκπαιδευτικού 

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία: 45 

Σπουδές: Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Μεταπτυχιακό: Ειδική Αγωγή 

Επιμορφώσεις: ΤΠΕ, ειδική αγωγή 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
       Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 
1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» ΕΛΠΡΟΓΡ = Μέσο ελέγχου προφορικού 

και γραπτού λόγου 
2. Σημασία της αξιολόγησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

ΑΝΑΤΡΑΞ = Ανατροφοδοτικός 
χαρακτήρας αξιολόγησης 

                  Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
3. Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
μέθοδοι 

ΧΡΔΙΑΓ = Χρήση διαγωνισμάτων 

 ΧΡΤΕΣΤ = Χρήση τεστ 
 ΧΡΠΑΡΑΓΛ = Χρήση ασκήσεων 

παραγωγής λόγου 
 ΧΡΦΥΛΛ = Χρήση φύλλων εργασίας 
4. Χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές 
μέθοδοι 

ΧΡΒΙΝΤ = Χρήση βίντεο 

5. Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΣΑΦΟΔΗΓ = Ύπαρξη σαφών οδηγιών 

6. Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων 
εναλλακτικών μεθόδων 

ΕΞΑΤΑΞ = Εξατομικευμένος τρόπος 
αξιολόγησης 

7. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΜΟΝΟΑΞ = Μονόπλευρη αξιολόγηση 

8. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
εναλλακτικών μεθόδων 

ΕΛΛΥΛΙ = Έλλειψη υλικοτεχνικής 
υποδομής 

9. Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών 

ΑΞΚΑΤΑΓΡ = Αξιολόγηση κατανόησης 
γραπτού λόγου 

 ΑΞΠΑΡΑΓΡ = Αξιολόγηση παραγωγής 
γραπτού λόγου 

  ΑΞΚΑΤΑΠΡ = Αξιολόγηση κατανόησης 
προφορικού λόγου 

 ΑΞΠΑΡΑΠΡ = Αξιολόγηση παραγωγής 
προφορικού λόγου 

 ΑΞΠΡΟΣΠ = Αξιολόγηση προσπάθειας 
Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
10. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου ΜΗΠΑΡΑΔ = Τρόπος αξιολόγησης 
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«εναλλακτική αξιολόγηση» διαφορετικός από τον παραδοσιακό 
11. Πλεονεκτήματα των εναλλακτικών 
μορφών αξιολόγησης 

ΠΡΤΕΜΑΝΤ = Το πρότζεκτ τέμνει τα 
γνωστικά αντικείμενα 

 ΠΡΕΝΔΙΑΦ = Προσδιορισμός του 
πρότζεκτ ως ενδιαφέροντος 

 ΦΑΚΒΟΗΘ = Προσδιορισμός του φακέλου 
του μαθητή ως βοηθητικού 

 ΠΡΕΞΧΡΗ = Προσδιορισμός της 
προφορικής εξωτερίκευσης ως χρήσιμης 

 ΠΑΟΛΟΚΛ = Προσδιορισμός της 
περιγραφικής αξιολόγησης ως 
ολοκληρωμένης μορφής αξιολόγησης 

12. Χαρακτηρισμός της εναλλακτικής 
αξιολόγησης 

ΚΙΝΒΕΛΤ = Προσδιορισμός της 
εναλλακτικής αξιολόγησης ως κινήτρου για 
βελτίωση 

13. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής 
της εναλλακτικής αξιολόγησης 

ΕΛΕΠΙΜΟ = Ελλιπής επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών 

 ΧΡΗΣΠΑΝ = Χρησιμοθηρική αντίληψη 
του μαθήματος λόγω των Πανελλαδικών 

 ΜΕΓΤΜΗ = Μεγάλα τμήματα 
                                         Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
14. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ΧΑΜΕΠΕΚ = Χαμηλή επάρκεια 

εκπαιδευτικού 
 ΧΕΠΣΥΝΑ = Χαμηλή επάρκεια 

συναδέλφων 
15. Περιεχόμενο επιμορφωτικών 
δράσεων 

ΕΝΑΛΑΞΙ = Εναλλακτική αξιολόγηση 

16. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΚΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
από ικανούς επιμορφωτές 

17. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΑΔΤΟΕΠΙΜ = Αδιάφορος τόπος 
επιμόρφωσης 

 ΑΔΧΡΕΠΙΜ = Αδιάφορος χρόνος 
επιμόρφωσης 

 ΕΝΔΟΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
ενδοσχολικά 

 ΖΩΣΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης διά 
ζώσης 

 

Εκπαιδευτικός 5 

Προφίλ εκπαιδευτικού 

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία: 49 

Σπουδές: Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Μεταπτυχιακό: Οργάνωση και διοίκηση στην εκπαίδευση 
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Επιμορφώσεις: ΤΠΕ, αλλαγές σε βιβλία και τρόπους διδασκαλίας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
       Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 
1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» ΕΛΠΡΟΓΡ = Μέσο ελέγχου προφορικού 

και γραπτού λόγου 
2. Σημασία της αξιολόγησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

ΑΝΑΤΡΑΞ = Ανατροφοδοτικός 
χαρακτήρας αξιολόγησης 

                  Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
3. Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
μέθοδοι 

ΧΡΔΙΑΓ = Χρήση διαγωνισμάτων 

 ΧΡΤΕΣΤ = Χρήση τεστ 
 ΧΡΠΑΡΑΓΛ = Χρήση ασκήσεων 

παραγωγής λόγου 
 ΧΡΕΡΓΣΠΙ = Χρήση εργασιών στο σπίτι 
4. Χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές 
μέθοδοι 

ΧΡΠΡΟ = Χρήση πρότζεκτ 

 
 

ΧΡΑΥΤΟ = Χρήση αυτοαξιολόγησης  

 
 

ΧΡΕΤΕΡΟ = Χρήση ετεροαξιολόγησης 

5. Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΕΛΚΑΤΑ = Έλεγχος κατανόησης 

 
 

ΕΛΚΡΙΤΙΚ = Έλεγχος κριτικής ικανότητας 

 
 

ΕΛΓΡΑΛΟ = Έλεγχος γραπτού λόγου 

 
 

ΕΛΔΙΑΧΡΟ = Έλεγχος διαχείρισης χρόνου 

 
 

ΕΛΣΥΝΕ = Έλεγχος συνέπειας 

6. Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων 
εναλλακτικών μεθόδων 

ΕΛΔΗΜΣΚΕ = Έλεγχος δημιουργικής 
σκέψης 

 
 

ΕΛΕΡΕΥΝ = Έλεγχος ερευνητικής 
ικανότητας 

 
 

ΕΛΣΥΝΕΡΓ = Έλεγχος συνεργασίας 

7. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΕΛΛΑΝΤΙ = Έλλειψη αντικειμενικότητας 

8. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
εναλλακτικών μεθόδων 

ΕΛΛΥΛΙ = Έλλειψη υλικοτεχνικής 
υποδομής 

 
 

ΧΡΟΝ = Ανάγκη πολύ χρόνου 

 
 

ΠΣΟΡΓΑ = Ανάγκη πολλής και σωστής 
οργάνωσης 

9. Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών 

ΑΞΔΗΜΙΟΥ = Αξιολόγηση 
δημιουργικότητας 

 ΑΞΚΡΙΣΚΕ = Αξιολόγηση κριτικής σκέψης 
  ΑΞΣΥΝΕΡΓ = Αξιολόγηση συνεργασίας 
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 ΑΞΔΙΑΧΡΟ = Αξιολόγηση διαχείρισης 
χρόνου 

 ΑΞΠΡΟΣΠ = Αξιολόγηση προσπάθειας 
 ΑΞΣΥΝΕ = Αξιολόγηση συνέπειας 
Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
10. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου 
«εναλλακτική αξιολόγηση» 

ΜΗΠΑΡΑΔ = Τρόπος αξιολόγησης 
διαφορετικός από τον παραδοσιακό 

11. Πλεονεκτήματα των εναλλακτικών 
μορφών αξιολόγησης 

ΠΡΕΡΕΥΝ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί την 
ερευνητική ικανότητα 

 ΠΡΣΥΝΕΡΓ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί τη 
συνεργασία 

 ΠΡΒΙΩΜ = Το πρότζεκτ λειτουργεί 
βιωματικά 

 ΑΥΤΟΕΛΕ = Η αυτοαξιολόγηση 
συμβάλλει στον αυτοέλεγχο 

 ΕΤΕΡΟΤΕΚ = Η ετεροαξιολόγηση 
συμβάλλει στην τεκμηρίωση της άποψης 
των μαθητών 

 ΠΑΟΛΟΚΛ = Προσδιορισμός της 
περιγραφικής αξιολόγησης ως 
ολοκληρωμένης μορφής αξιολόγησης 

13. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής 
της εναλλακτικής αξιολόγησης 

ΕΛΕΠΙΜΟ = Ελλιπής επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών 

 ΕΛΥΠΟΣΥΝ = Έλλειψη υποστήριξης και 
συντονισμού του εκπαιδευτικού 
συστήματος 

                                         Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
14. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ΧΑΜΕΠΕΚ = Χαμηλή επάρκεια 

εκπαιδευτικού 
15. Περιεχόμενο επιμορφωτικών 
δράσεων 

ΕΝΑΛΑΞΙ = Εναλλακτική αξιολόγηση 

16. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΚΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης από 
ικανούς επιμορφωτές 

17. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΑΔΤΟΕΠΙΜ = Αδιάφορος τόπος 
επιμόρφωσης 

 ΑΔΧΡΕΠΙΜ = Αδιάφορος χρόνος 
επιμόρφωσης 

 ΖΩΣΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης διά 
ζώσης 

 ΒΙΩΜΕΠΙΜ = Διεξαγωγή βιωματικής 
επιμόρφωσης 
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Εκπαιδευτικός 6 

Προφίλ εκπαιδευτικού 

Φύλο: άνδρας 

Ηλικία: 50 

Σπουδές: Κλασική Φιλολογία, Γαλλική Φιλολογία 

Μεταπτυχιακό: Κλασική φιλολογία, Λατινική φιλολογία, παιδαγωγικά, οργάνωση 
και διοίκηση της εκπαίδευσης 

Επιμορφώσεις: ΤΠΕ, παιδαγωγική 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
       Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 
1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» ΑΞΠΟΛΥΕΠ = Η αξιολόγηση ως ένας 

πολυεπίπεδος όρος 
 ΑΞΠΕΡΑΞ = Ταύτιση της αξιολόγησης με 

την περιγραφική αξιολόγηση 
2. Σημασία της αξιολόγησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

ΑΝΑΤΡΑΞ = Ανατροφοδοτικός 
χαρακτήρας αξιολόγησης 

                  Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
3. Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
μέθοδοι 

ΧΡΔΙΑΓ = Χρήση διαγωνισμάτων 

 ΧΡΠΑΡΑΓΛ = Χρήση ασκήσεων 
παραγωγής λόγου 

4. Χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές 
μέθοδοι 

ΧΡΠΡΟ = Χρήση πρότζεκτ 

 ΧΡΑΥΤΟ = Χρήση αυτοαξιολόγησης 
 ΧΡΕΤΕΡΟ = Χρήση ετεροαξιολόγησης 
 ΧΡΠΕΑΞ = Χρήση περιγραφικής 

αξιολόγησης 
5. Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΕΛΚΑΤΑ = Έλεγχος κατανόησης 

 
 

ΕΛΓΡΑΛΟ = Έλεγχος γραπτού λόγου 

 ΣΩΠΡΟΓΡ = Σωστός προγραμματισμός εκ 
μέρους του εκπαιδευτικού 

 ΧΑΡΑΠΡΟΦ = Ανάδειξη χαρακτήρα των 
μαθητών με την προφορική επικοινωνία 

6. Ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΚΑΤΑΩΡΟ = Λανθασμένη κατανομή του 
μαθήματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

 ΕΛΛΔΙΔ = Έλλειψη διδάσκοντος 
 ΑΛΛΑΞΙΟΛ = Αλλαγές στην αξιολόγηση 
7. Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών  

ΑΞΣΥΜΠΕΡ = Αξιολόγηση συμπεριφοράς 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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8. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου 
«εναλλακτική αξιολόγηση» 

ΜΗΠΑΡΑΔ = Τρόπος αξιολόγησης 
διαφορετικός από τον παραδοσιακό 

9. Πλεονεκτήματα των εναλλακτικών 
μορφών αξιολόγησης 

ΠΡΑΥΤΕΝ =Το πρότζεκτ καλλιεργεί την 
αυτενέργεια  

 ΠΡΣΥΝΕΡΓ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί τη 
συνεργασία 

 ΦΑΚΣΥΝΟΛ = Ο φάκελος του μαθητή 
καταγράφει συνολικά την εξέλιξη 

 ΑΥΤΟΕΛΕ = Η αυτοαξιολόγηση 
συμβάλλει στον αυτοέλεγχο 

 ΕΤΕΡΟΣΥΝ = Η ετεροαξιολόγηση προωθεί 
τη συνεργασία 

 ΠΑΟΛΟΚΛ = Προσδιορισμός της 
περιγραφικής αξιολόγησης ως 
ολοκληρωμένης μορφής αξιολόγησης 

10. Αδυναμίες εναλλακτικών μορφών 
αξιολόγησης 

ΦΑΚΥΠΟΚ = Ο φάκελος του μαθητή 
συντάσσεται με υποκειμενισμό 

 ΑΥΤΟΑΝΩΡ = Η αυτοαξιολόγηση 
χαρακτηρίζεται από ανωριμότητα εκ μέρους 
των μαθητών 

 ΕΤΕΡΑΝΩΡ = Η ετεροαξιολόγηση 
χαρακτηρίζεται από ανωριμότητα εκ μέρους 
των μαθητών 

                                         Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
11. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ΥΨΕΠΕΚ = Υψηλή επάρκεια 

εκπαιδευτικού 
12. Περιεχόμενο επιμορφωτικών 
δράσεων 

ΕΝΑΛΑΞΙ = Εναλλακτική αξιολόγηση 

 ΕΠΙΜΤΠΕ = Επιμόρφωση στα ΤΠΕ 

13. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΜΣΥΝΤ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
από συντονιστές 

14. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΕΞΩΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
εξωσχολικά 

 ΠΡΩΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
πρωινές ώρες 

 ΖΩΣΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης διά 
ζώσης 
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Εκπαιδευτικός 7 

Προφίλ εκπαιδευτικού 

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία: 40 

Σπουδές: Ιστορικό και Αρχαιολογικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
         Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 
1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» ΑΞΔΕΞΙΟΤ = Αναφορά της αξιολόγησης 

σε όλες τις δεξιότητες που πρέπει να 
αποκτήσει ο μαθητής 

2. Σημασία της αξιολόγησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

ΑΞΚΟΙΝ = Σύνδεση αξιολόγησης με την 
κοινωνική πραγματικότητα 

                    Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
3. Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
μέθοδοι 

ΧΡΔΙΑΓ = Χρήση διαγωνισμάτων 

 ΧΡΤΕΣΤ = Χρήση τεστ 
 ΧΡΔΙΑΓΝΩ = Χρήση διαγνωστικής 

αξιολόγησης 
 ΧΡΚΑΤΑΝΚ = Χρήση ασκήσεων 

κατανόησης κειμένων 
 ΧΡΠΑΡΑΓΛ = Χρήση ασκήσεων 

παραγωγής λόγου 
4. Χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές 
μέθοδοι 

ΧΡΕΤΕΡΟ = Χρήση ετεροαξιολόγησης 

5. Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΓΛΩΚΑΤΑ = Συμβολή στη γλωσσική 
κατάκτηση 

6. Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών 

ΑΞΚΑΤΑΓΡ = Αξιολόγηση κατανόησης 
γραπτού λόγου 

 ΑΞΠΑΡΑΓΡ = Αξιολόγηση παραγωγής 
γραπτού λόγου 

 ΑΞΚΑΤΑΠΡ = Αξιολόγηση κατανόησης 
προφορικού λόγου 

 ΑΞΠΑΡΑΠΡ = Αξιολόγηση παραγωγής 
προφορικού λόγου 

 ΑΞΚΡΙΣΚΕ = Αξιολόγηση κριτικής 
σκέψης 

 ΑΞΕΠΙΚΔ = Αξιολόγηση επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων 

 ΑΞΛΕΞΙΛ = Αξιολόγηση λεξιλογίου 
 ΑΞΓΛΩΣΔΟ = Αξιολόγηση γλωσσικών 

δομών 
  Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

7. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου ΜΗΠΑΡΑΔ = Τρόπος αξιολόγησης 
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«εναλλακτική αξιολόγηση» διαφορετικός από τον παραδοσιακό 
8.  Πλεονεκτήματα των εναλλακτικών 
μεθόδων αξιολόγησης 

ΠΡΔΗΜΙΟΥ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί τη 
δημιουργικότητα 

 ΠΡΒΙΩΜ = Το πρότζεκτ λειτουργεί 
βιωματικά 

 ΦΑΚΣΧΕΔ = Ο φάκελος του μαθητή 
προϋποθέτει σχεδιασμό 

 ΗΜΕΑΥΤΟ = Το ημερολόγιο αποτελεί 
τρόπο αυτοαξιολόγησης 

 ΠΡΕΞΧΡΗ = Προσδιορισμός της 
προφορικής εξωτερίκευσης ως χρήσιμης 

 ΑΥΤΟΧΡΗ = Προσδιορισμός της 
αυτοαξιολόγησης ως χρήσιμης 

 ΕΤΕΡΧΡΗ = Προσδιορισμός της 
ετεροαξιολόγησης ως χρήσιμης 

 ΠΑΣΑΦ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
προσφέρει σαφέστερη εικόνα του μαθητή 

9. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής 
της εναλλακτικής αξιολόγησης 

ΕΠΕΜΓΟΝ = Επεμβατικότητα γονέων 

                                           Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ              
10. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ΧΑΜΕΠΕΚ = Χαμηλή επάρκεια 

εκπαιδευτικού 
 ΧΕΠΣΥΝΑ = Χαμηλή επάρκεια 

συναδέλφων 
11. Περιεχόμενο επιμορφωτικών δράσεων ΕΝΑΛΑΞΙ = Εναλλακτική αξιολόγηση 
12. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΜΕΜΠ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 

από επιμορφωτές με εμπειρία τάξης 
13. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΑΔΤΡΕΠΙΜ = Αδιάφορος τρόπος 
επιμόρφωσης 

 ΕΝΔΟΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
ενδοσχολικά 

 ΑΠΟΓΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
απογευματινές ώρες 

 

Εκπαιδευτικός 8 

Προφίλ εκπαιδευτικού 

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία: 40 

Σπουδές: Ιστορία και Εθνολογία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης   

Μεταπτυχιακό: Σχολική ψυχολογία, Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
       Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 
1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» ΑΝΑΤΡΑΞ = Ανατροφοδοτικός 

χαρακτήρας αξιολόγησης 
 ΣΥΝΑΔΥΝ = Μέσο συνειδητοποίησης 

των αδυναμιών του μαθητή 
2. Σημασία της αξιολόγησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

ΠΛΗΡΔΙΔ = Παροχή πληροφοριών για την 
πορεία διδασκαλίας 

                  Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
3. Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
μέθοδοι 

ΧΡΚΑΤΑΝΚ = Χρήση ασκήσεων 
κατανόησης κειμένων 

 ΧΡΓΡΣΥΓΡ = Χρήση 
γραμματικοσυντακτικών ερωτήσεων στον 
γραπτό λόγο 

 ΧΡΑΠΟΣΤΗ = Χρήση ασκήσεων 
αποστήθισης  

4. Χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές 
μέθοδοι 

ΧΡΔΡΑΜ = Χρήση δραματοποίησης 

 ΧΡΠΡΟ = Χρήση πρότζεκτ 

5. Πλεονεκτήματα παραδοσιακών μεθόδων ΕΛΚΑΤΑ = Έλεγχος κατανόησης 

 ΕΛΚΡΙΤΙΚ = Έλεγχος κριτικής ικανότητας 

6. Πλεονεκτήματα εναλλακτικών μεθόδων ΕΛΣΥΝΕΡΓ = Έλεγχος συνεργασίας 
7. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
εναλλακτικών μεθόδων 

ΧΡΟΝ = Ανάγκη πολύ χρόνου 

 ΑΝΣΥΣΤΟΜ = Ανομοιογενής σύσταση 
ομάδων 

8. Στοιχεία αξιολόγησης των μαθητών ΑΞΣΥΜΜ = Αξιολόγηση συμμετοχής στο 
μάθημα 

 ΑΞΣΥΝΕΡΓ = Αξιολόγηση συνεργασίας 
 ΑΞΣΤΟΧ = Αξιολόγηση επιδιωκόμενων  

στόχων 
  Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
9. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου 
«εναλλακτική αξιολόγηση» 

ΕΑΠΕΡΑΞ = Ταύτιση της εναλλακτικής 
αξιολόγησης με την περιγραφική 
αξιολόγηση 

 ΕΑΦΑΚ = Ταύτιση της εναλλακτικής 
αξιολόγησης με τον φάκελο του μαθητή 

 ΕΑΠΑΙΧΝ = Ταύτιση της εναλλακτικής 
αξιολόγησης με τα παιχνίδια 

 ΕΑΔΡΑΜ = Ταύτιση της εναλλακτικής 
αξιολόγησης με τη δραματοποίηση 

 ΕΑΠΡΟ = Ταύτιση της εναλλακτικής 
αξιολόγησης με το πρότζεκτ 

10. Πλεονεκτήματα των εναλλακτικών 
μορφών αξιολόγησης 

ΠΡΣΥΝΕΡΓ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί τη 
συνεργασία 

 ΠΡΚΡΙΤΙΚ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί την 
κριτική ικανότητα 
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 ΠΡΕΡΕΥΝ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί την 
ερευνητική ικανότητα 

 ΦΑΚΣΥΝΟΛ = Ο φάκελος του μαθητή 
καταγράφει συνολικά την εξέλιξη 

 ΑΥΤΟΑΥΓΝ = Η αυτοαξιολόγηση 
καλλιεργεί την αυτογνωσία 

 ΕΤΕΡΟΚΡΙ = Η ετεροαξιολόγηση 
καλλιεργεί την κριτική ικανότητα 

 ΕΤΕΡΟΔΗΜ = Η ετεροαξιολόγηση 
καλλιεργεί τη δημιουργικότητα 

 ΕΤΕΡΟΣΥΝ = Η ετεροαξιολόγηση 
καλλιεργεί τη συνεργασία 

 ΠΑΠΡΟΣΠ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
επικεντρώνεται στην προσπάθεια 

 ΠΑΑΥΤΟΕΚ = Η περιγραφική 
αξιολόγηση καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση 

11. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής 
της εναλλακτικής αξιολόγησης 

ΕΛΥΠΟΣΥΝ = Έλλειψη υποστήριξης και 
συντονισμού του εκπαιδευτικού 
συστήματος 

 ΧΡΟΝ = Ανάγκη πολύ χρόνου 
                                           Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ   
12. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ΥΨΕΠΕΚ = Υψηλή επάρκεια 

εκπαιδευτικού 
13. Περιεχόμενο επιμορφωτικών δράσεων ΕΝΑΛΑΞΙ = Εναλλακτική αξιολόγηση 
14. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΚΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 

από ικανούς επιμορφωτές 
15. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΠΡΩΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
πρωινές ώρες 

 ΕΝΔΟΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
ενδοσχολικά 

 ΖΩΣΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης διά 
ζώσης 

 

 

 

Εκπαιδευτικός 9 

Προφίλ εκπαιδευτικού 

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία: 34 

Σπουδές: Κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
       Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 
1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» ΜΗΠΛΗΑΠ = Μη πλήρης αποσαφήνιση 

του όρου 
2. Σημασία της αξιολόγησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

ΣΥΝΤΑΞ = Συμβολή της αξιολόγησης στη 
συνοχή της τάξης 

 ΑΞΚΙΝΗΤΡ = Παροχή κινήτρων μάθησης 
 ΒΑΘΜΠΑ = Συνδυασμός βαθμολογικής 

με περιγραφική αξιολόγηση 
3. Προσδιορισμός της αξιολόγησης ΔΥΣΥΠΟΔ = Δύσκολη και υποκειμενική 

διαδικασία 
                  Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
4. Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
μέθοδοι 

ΧΡΤΕΣΤ = Χρήση τεστ  

 ΧΡΔΙΑΓ = Χρήση διαγωνισμάτων  
 ΧΡΠΑΡΑΓΛ = Χρήση ασκήσεων 

παραγωγής λόγου 
 ΧΡΚΑΤΑΝΚ = Χρήση ασκήσεων 

κατανόησης κειμένων 
 ΧΡΕΚΘΕΓΡ = Χρήση έκθεσης στον 

γραπτό λόγο 
 ΣΥΔΙΤΕΤΡ = Συλλογή και διόρθωση 

τετραδίων 
5. Πλεονεκτήματα παραδοσιακών μεθόδων ΕΛΚΑΤΑ = Έλεγχος κατανόησης 

 ΕΛΕΞΕΛ = Έλεγχος εξέλιξης 

 ΔΗΜΦΟΒ = Δημιουργία φόβου στους 
μαθητές 

 ΜΟΝΙΓΡ = Μονιμότητα γραπτού 

6. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΔΗΜΑΓΧΜΑ = Δημιουργία άγχους στους 
μαθητές 

 ΟΓΚΕΡΓΕΚ = Όγκος εργασίας για τους 
εκπαιδευτικούς 

7. Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών 

ΑΞΟΡΓΛΟ = Αξιολόγηση οργάνωσης 
λόγου 

 ΑΞΛΕΞΙΛ = Αξιολόγηση λεξιλογίου 
 ΑΞΚΕΙΜΔΟ = Αξιολόγηση κειμενικής 

δομής 
 ΑΞΓΛΩΣΔΟ = Αξιολόγηση γλωσσικών 

δομών 
  Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
8. Πλεονεκτήματα των εναλλακτικών 
μορφών αξιολόγησης 

ΠΡΣΥΝΕΡΓ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί τη 
συνεργασία 

 ΠΡΤΕΜΑΝΤ = Το πρότζεκτ τέμνει τα 
γνωστικά αντικείμενα 

 ΕΤΕΡΑΥΤΟ = Η ετεροαξιολόγηση 
συμβάλλει στην αυτενέργεια των μαθητών 
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 ΠΑΟΛΟΚΛ = Προσδιορισμός της 
περιγραφικής αξιολόγησης ως 
ολοκληρωμένης μορφής αξιολόγησης 

9. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής 
της εναλλακτικής αξιολόγησης 

ΕΛΕΠΙΜΟ = Ελλιπής επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών 

 ΩΡΟΠΡΟΓΡ = Λίγες ώρες διδασκαλίας της 
Ν.Ε. στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

 ΑΝΟΜΓΝΩ = Ανομοιογένεια στο 
γνωστικό επίπεδο 

 ΜΕΓΥΛΗ = Μεγάλη διδακτέα ύλη 
                                           Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ   
10. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ΧΑΜΕΠΕΚ = Χαμηλή επάρκεια 

εκπαιδευτικού 
 ΧΕΠΣΥΝΑ = Χαμηλή επάρκεια 

συναδέλφων 
11. Περιεχόμενο επιμορφωτικών δράσεων ΕΠΙΜΤΠΕ = Επιμόρφωση στα ΤΠΕ 
12. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΜΕΜΠ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 

από επιμορφωτές με εμπειρία τάξης 
13. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΑΠΟΓΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
απογευματινές ώρες 

 ΕΞΩΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
εξωσχολικά 

 ΕΞΑΠΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης εξ 
αποστάσεως  

 ΣΥΓΧΕΠΙ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
σύγχρονα 

 

Εκπαιδευτικός 10 

Προφίλ εκπαιδευτικού 

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία: 39 

Σπουδές: Κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
       Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 
1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» ΕΛΠΡΟΓΡ = Μέσο ελέγχου προφορικού 

και γραπτού λόγου 
2. Προσδιορισμός της αξιολόγησης ΔΥΣΥΠΟΔ = Δύσκολη και υποκειμενική 

διαδικασία 
                  Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
3. Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
μέθοδοι 

ΧΡΔΙΑΓ = Χρήση διαγωνισμάτων  

 ΧΡΦΥΛΛ = Χρήση φύλλων εργασίας 
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 ΧΡΚΑΤΑΝΚ = Χρήση ασκήσεων 
κατανόησης κειμένων  

 ΧΡΠΑΡΑΓΛ = Χρήση ασκήσεων 
παραγωγής λόγου 

 ΧΡΓΡΣΥΓΡ = Χρήση 
γραμματικοσυντακτικών ερωτήσεων στον 
γραπτό λόγο 

 ΧΡΣΧΟΛΒ = Χρήση ασκήσεων σχολικού 
βιβλίου 

4. Χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές 
μέθοδοι 

ΧΡΠΡΟ = Χρήση πρότζεκτ 

5. Πλεονεκτήματα παραδοσιακών μεθόδων ΕΛΚΑΤΑ = Έλεγχος κατανόησης 

 ΕΛΕΞΕΛ = Έλεγχος εξέλιξης 

 ΕΛΣΥΜΜ = Έλεγχος συμμετοχής  

6. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΕΛΛΧΡΟΝ = Έλλειψη χρόνου 

 ΑΠΡΟΘΜΑΘ = Απροθυμία μαθητών 
 ΑΝΟΜΤΑΞ = Ανομοιογένεια τάξης 
7. Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών 

ΑΞΟΡΓΛΟ = Αξιολόγηση οργάνωσης 
λόγου 

 ΑΞΣΥΝΕΡΓ = Αξιολόγηση συνεργασίας 
 ΑΞΚΕΙΜΔΟ = Αξιολόγηση κειμενικής 

δομής 
 ΑΞΓΛΩΣΔΟ = Αξιολόγηση γλωσσικών 

δομών 
 ΑΞΣΥΜΜ = Αξιολόγηση συμμετοχής στο 

μάθημα 
  Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
8. Πλεονεκτήματα των εναλλακτικών 
μορφών αξιολόγησης 

ΠΡΕΝΔΙΑΦ = Προσδιορισμός του 
πρότζεκτ ως ενδιαφέροντος 

 ΠΡΠΤΥΧ = Το πρότζεκτ αναδεικνύει 
πτυχές του χαρακτήρα των μαθητών 

 ΠΑΟΛΟΚΛ = Προσδιορισμός της 
περιγραφικής αξιολόγησης ως 
ολοκληρωμένης μορφής αξιολόγησης 

9. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής 
της εναλλακτικής αξιολόγησης 

ΕΛΕΠΙΜΟ = Ελλιπής επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών 

 ΩΡΟΠΡΟΓΡ = Λίγες ώρες διδασκαλίας της 
Ν.Ε. στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

                                           Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ   
10. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ΧΑΜΕΠΕΚ = Χαμηλή επάρκεια 

εκπαιδευτικού 
 ΧΕΠΣΥΝΑ = Χαμηλή επάρκεια 

συναδέλφων 
11. Περιεχόμενο επιμορφωτικών δράσεων ΕΝΑΛΑΞΙ = Εναλλακτική αξιολόγηση 
12. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΜΕΜΠ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 

από επιμορφωτές με εμπειρία τάξης 
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13. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΑΠΟΓΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
απογευματινές ώρες 

 ΑΔΤΟΕΠΙΜ = Αδιάφορος τόπος 
επιμόρφωσης 

 ΖΩΣΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης διά 
ζώσης 

 

 

Εκπαιδευτικός 11 

Προφίλ εκπαιδευτικού 

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία: 38 

Σπουδές: Ελληνική Φιλολογία 

Μεταπτυχιακό: Παιδαγωγική 

Επιμορφώσεις: Ειδική αγωγή 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
       Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 
1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» ΕΛΕΞΕΛ = Μέσο ελέγχου εξέλιξης 
 ΜΕΑΥΤΟΑΞ = Μέσο αυτοαξιολόγησης 

του μαθητή 
2. Σημασία της αξιολόγησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

ΑΝΑΤΡΑΞ = Ανατροφοδοτικός 
χαρακτήρας αξιολόγησης 

                  Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
3. Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
μέθοδοι 

ΧΡΕΚΘΕΓΡ = Χρήση έκθεσης στον γραπτό 
λόγο  

 ΧΡΤΕΣΤ = Χρήση τεστ 
 ΧΡΓΡΣΥΓΡ = Χρήση 

γραμματικοσυντακτικών ερωτήσεων στον 
γραπτό λόγο 

 ΧΡΠΑΡΑΓΛ = Χρήση ασκήσεων 
παραγωγής λόγου 

 ΧΡΦΥΛΛ = Χρήση φύλλων εργασίας 
4. Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΑΝΑΤΡΜΑΘ = Ύπαρξη ανατροφοδότησης 
για τους μαθητές 

5. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΑΠΟΜΑΘΔΥ = Αποκλεισμός μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες 

6. Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών 

ΑΞΣΥΜΜ = Αξιολόγηση συμμετοχής στο 
μάθημα 

 ΑΞΟΡΘΟ = Αξιολόγηση ορθογραφίας 
 ΑΞΟΡΓΛΟ = Αξιολόγηση οργάνωσης 

λόγου 
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 ΑΞΛΕΞΙΛ = Αξιολόγηση λεξιλογίου 
Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
7. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου 
«εναλλακτική αξιολόγηση» 

ΜΗΠΑΡΑΔ = Τρόπος αξιολόγησης 
διαφορετικός από τον παραδοσιακό 

8. Πλεονεκτήματα των εναλλακτικών 
μορφών αξιολόγησης 

ΠΡΤΕΜΑΝΤ = Το πρότζεκτ τέμνει τα 
γνωστικά αντικείμενα 

 ΠΡΕΝΔΙΑΦ = Προσδιορισμός του 
πρότζεκτ ως ενδιαφέροντος 

 ΑΥΤΟΚΑΕΠ = Προσδιορισμός της 
αυτοαξιολόγησης ως χρήσιμης μόνο για την 
καθημερινή και ανεπίσημη αξιολόγηση 

 ΕΤΕΡΚΑΕΠ = Προσδιορισμός της 
ετεροαξιολόγησης ως χρήσιμης μόνο για 
την καθημερινή και ανεπίσημη αξιολόγηση 

 ΠΑΟΛΟΚΛ = Προσδιορισμός της 
περιγραφικής αξιολόγησης ως 
ολοκληρωμένης μορφής αξιολόγησης 

 ΠΑΘΕΤ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
επικεντρώνεται στα θετικά 

 ΠΑΣΑΦ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
προσφέρει σαφέστερη εικόνα του μαθητή 

9. Αδυναμίες των εναλλακτικών μεθόδων 
αξιολόγησης 

ΑΥΤΟΑΝΩΡ = Η αυτοαξιολόγηση 
χαρακτηρίζεται από ανωριμότητα εκ μέρους 
των μαθητών 

10. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής 
της εναλλακτικής αξιολόγησης 

ΜΕΓΤΜΗ = Μεγάλα τμήματα 

                                         Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
11. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ΧΑΜΕΠΕΚ = Χαμηλή επάρκεια 

εκπαιδευτικού 
 ΧΕΠΣΥΝΑ = Χαμηλή επάρκεια 

συναδέλφων 
12. Περιεχόμενο επιμορφωτικών 
δράσεων 

ΕΝΑΛΑΞΙ = Εναλλακτική αξιολόγηση 

13. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΜΠΑΝΕ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
από Πανεπιστημιακούς 

14. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΑΔΤΟΕΠΙΜ = Αδιάφορος τόπος 
επιμόρφωσης 

 ΑΔΧΡΕΠΙΜ = Αδιάφορος χρόνος 
επιμόρφωσης 

 ΑΔΤΡΕΠΙΜ = Αδιάφορος τρόπος 
επιμόρφωσης 
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Εκπαιδευτικός 12 

Προφίλ εκπαιδευτικού 

Φύλο: άνδρας 

Ηλικία: 39 

Σπουδές: Κλασική Φιλολογία και Πολιτικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Μεταπτυχιακό: Νεοελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Επιμορφώσεις: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, 
Θεατροπαιδαγωγική  

 

 
 
 

 
 
 

       Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» ΜΗΠΛΗΑΠ = Μη πλήρης αποσαφήνιση 

του όρου 
2. Σημασία της αξιολόγησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

ΣΤΒΑΠΕΠ = Στείρα βαθμολογική 
απεικόνιση της επίδοσης 

3. Προσδιορισμός της αξιολόγησης ΣΥΑΝΑΑΞ = Προσδιορισμός της 
αξιολόγησης ως συνεχούς και 
ανατροφοδοτικής  

                  Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

4. Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
μέθοδοι 

ΧΡΔΙΑΓ = Χρήση διαγωνισμάτων 

5. Χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές 
μέθοδοι 

ΧΡΑΤΦΑΚ = Χρήση ατομικού φακέλου 

 ΧΡΗΜΕΣΥ = Χρήση ημερολογίου 
συνδυαστικά με άλλη μέθοδο 

 ΧΡΡΗΤΑΓ = Χρήση ρητορικών αγώνων 
 ΧΡΔΡΑΜ = Χρήση δραματοποίησης 
 ΧΡΔΗΜΓΡ = Χρήση δημιουργικής γραφής 
 ΧΡΠΕΑΞ = Χρήση περιγραφικής 

αξιολόγησης 
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6. Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων 
εναλλακτικών μεθόδων 

ΔΥΝΕΞΕΛ = Δυναμικά και συνεχώς 
εξελισσόμενα μοντέλα αξιολόγησης 

 ΑΝΑΕΚΠ = Λειτουργία ανατροφοδότησης 
του εκπαιδευτικού 

 ΑΥΤΟΜΑΘ = Λειτουργία αυτοαξιολόγησης 
του μαθητή 

 ΣΥΝΣΧΠΡ = Σύνδεση του σχολείου με 
πραγματικές καταστάσεις της 
καθημερινότητας 

7. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
εναλλακτικών μεθόδων 

ΧΡΟΝ = Ανάγκη πολύ χρόνου 

 ΠΣΟΡΓΑ = Ανάγκη πολλής και σωστής 
οργάνωσης 

8. Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών 

ΑΞΟΡΓΛΟ = Αξιολόγηση οργάνωσης λόγου 

 ΑΞΛΕΞΙΛ = Αξιολόγηση λεξιλογίου 
 ΑΞΕΞΩΓΛ = Αξιολόγηση εξωγλωσσικών 

στοιχείων 
 ΑΞΠΕΡΓΡ = Αξιολόγηση του περιεχομένου 

του γραπτού λόγου 
 ΑΞΕΠΙΚΔ = Αξιολόγηση επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων 
 ΑΞΓΛΩΣΔΟ = Αξιολόγηση γλωσσικών 

δομών 
 ΑΞΚΕΙΜΔΟ = Αξιολόγηση κειμενικής 

δομής 
Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 

9. Εννοιολογική αποσαφήνιση του 
όρου «εναλλακτική αξιολόγηση» 

ΜΗΠΑΡΑΔ = Τρόπος αξιολόγησης 
διαφορετικός από τον παραδοσιακό 

10. Πλεονεκτήματα των εναλλακτικών 
μορφών αξιολόγησης 

ΠΡΕΡΕΥΝ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί την 
ερευνητική ικανότητα 

 ΠΡΣΥΝΕΡΓ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί τη 
συνεργασία 

 ΠΡΔΗΜΙΟΥ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί τη 
δημιουργικότητα 

 ΠΡΠΡΟΦΕΚ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί την 
προφορική έκφραση 

 ΦΑΚΣΥΣΤΕ = Ο φάκελος του μαθητή 
καταγράφει συστηματικά την εξέλιξη  

 ΦΑΚΑΝΑΤ = Ο φάκελος του μαθητή 
συμβάλλει στην ανατροφοδότηση 

 ΦΑΚΑΥΤΟ = Ο φάκελος του μαθητή 
συμβάλλει στην αυτοαξιολόγησή του 
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 ΗΜΣΥΝΦΑΚ = Το ημερολόγιο γίνεται 

συνδυαστικά με τον φάκελο του μαθητή 
 ΑΥΤΟΕΦΕΚ = Χαρακτηρισμός 

αυτοαξιολόγησης ως εφαρμόσιμης με τη 
σωστή εκπαίδευση 

 ΠΑΣΑΦ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
προσφέρει σαφέστερη εικόνα του μαθητή 

 ΠΑΘΕΤ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
επικεντρώνεται στα θετικά 

 ΠΕΑΞΚΑΤΑ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
συμβάλλει στην κατανόηση των αδυναμιών 

11. Αδυναμίες των εναλλακτικών 
μορφών αξιολόγησης 

ΠΡΕΞΜΤΜΗ = Προσδιορισμός της 
προφορικής εξωτερίκευσης ως μη 
εφαρμόσιμης λόγω των μεγάλων τμημάτων 

 ΕΤΕΡΟΕΠΙ = Προσδιορισμός της 
ετεροαξιολόγησης ως επικίνδυνης 

 ΕΤΕΡΟΣΥΝ = Οι μαθητές στην 
ετεροαξιολόγηση λειτουργούν 
συναισθηματικά 

 ΠΑΧΡΟΝ = Προσδιορισμός της περιγραφικής 
αξιολόγησης ως δύσκολα εφαρμόσιμης λόγω 
χρόνου 

12. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής 
της εναλλακτικής αξιολόγησης 

ΕΛΕΠΙΜΟ = Ελλιπής επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών 

 ΕΛΥΠΟΣΥΝ = Έλλειψη υποστήριξης και 
συντονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος 

 ΩΡΟΠΡΟΓΡ = Λίγες ώρες διδασκαλίας της 
Ν.Ε. στο ωρολόγιο πρόγραμμα  

 

                         Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  
 

13. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ΣΥΕΠΙΜΕΚ = Συνεχής επιμόρφωση 
εκπαιδευτικού  

 ΧΕΠΣΥΝΑ = Χαμηλή επάρκεια συναδέλφων 
14. Περιεχόμενο επιμορφωτικών 
δράσεων 

ΕΝΑΛΑΞΙ = Εναλλακτική αξιολόγηση 

 ΝΜΕΘΔΙΔ = Νέες μέθοδοι διδασκαλίας 
15. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΜΠΑΝΕ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης από 

Πανεπιστημιακούς 
 ΕΡΕΥΝΚΕ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης από 

ερευνητικά κέντρα 
16. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΕΞΑΠΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης εξ 
αποστάσεως 

 ΑΔΧΡΕΠΙΜ = Αδιάφορος χρόνος επιμόρφωσης 
 ΑΣΥΓΧΕΠΙ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 

ασύγχρονα 
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Εκπαιδευτικός 13 

Προφίλ εκπαιδευτικού 

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία: 44 

Σπουδές: Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Επιμορφώσεις: Διδακτική Ιστορίας, διδακτική αρχαίων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
       Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 
1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» ΕΛΠΡΟΓΡ = Μέσο ελέγχου προφορικού 

και γραπτού λόγου 
2. Σημασία της αξιολόγησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

ΣΥΝΑΔΥΝ = Μέσο συνειδητοποίησης των 
αδυναμιών του μαθητή 

 ΑΞΕΚΠΑΙΔ = Αξιολόγηση εκπαιδευτικού 
                  Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
3. Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
μέθοδοι 

ΧΡΕΚΘΕΓΡ = Χρήση έκθεσης στον γραπτό 
λόγο 

 ΧΡΠΕΡΙΓΡ = Χρήση περίληψης στον 
γραπτό λόγο 

 ΧΡΚΕΙΜΕΙ = Χρήση ασκήσεων σε 
κειμενικά είδη  

 ΧΡΠΑΡΑΓΛ = Χρήση ασκήσεων 
παραγωγής λόγου 

4. Χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές 
μέθοδοι 

ΧΡΠΕΑΞ = Χρήση περιγραφικής 
αξιολόγησης 

5. Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΕΤΟΙΜΑΘ = Ετοιμότητα μαθητών 

6. Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών 

ΑΞΚΑΤΑΓΡ = Αξιολόγηση κατανόησης 
γραπτού λόγου 

 ΑΞΠΑΡΑΓΡ = Αξιολόγηση παραγωγής 
γραπτού λόγου 

  ΑΞΚΑΤΑΠΡ = Αξιολόγηση κατανόησης 
προφορικού λόγου 

 ΑΞΠΑΡΑΠΡ = Αξιολόγηση παραγωγής 
προφορικού λόγου 

 ΑΞΟΡΘΟ = Αξιολόγηση ορθογραφίας 
 ΑΞΟΡΓΛΟ = Αξιολόγηση οργάνωσης 

λόγου 
 ΑΞΣΥΝΕΡΓ = Αξιολόγηση συνεργασίας 
Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
7. Πλεονεκτήματα των εναλλακτικών 
μορφών αξιολόγησης 

ΠΡΣΥΝΕΡΓ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί τη 
συνεργασία 

 ΠΑΘΕΤ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
επικεντρώνεται στα θετικά 

 ΠΑΣΑΦ = Η περιγραφική αξιολόγηση 
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προσφέρει σαφέστερη εικόνα του μαθητή 
8. Αδυναμίες των εναλλακτικών μορφών 
αξιολόγησης 

ΠΡΜΗΕΠΙΚ = Στο πρότζεκτ υπάρχει 
έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων  

 ΗΜΕΧΡΟΝ = Προσδιορισμός του 
ημερολογίου ως χρονοβόρου 

 ΠΡΕΞΜΤΜΗ = Προσδιορισμός της 
προφορικής εξωτερίκευσης ως μη 
εφαρμόσιμης λόγω των μεγάλων τμημάτων 

 ΠΡΕΞΑΝΟΜ = Προσδιορισμός της 
προφορικής εξωτερίκευσης ως μη 
εφαρμόσιμης λόγω της ανομοιογένειας της 
τάξης 

 ΑΥΤΟΜΗΛΑ = Προσδιορισμός της 
αυτοαξιολόγησης ως μη εφαρμόσιμης λόγω 
της μη αποδοχής του λάθους εκ μέρους των 
μαθητών 

 ΕΤΕΡΟΦΟΒ = Προσδιορισμός της 
ετεροαξιολόγησης ως μη εφαρμόσιμης 
λόγω του φόβου των μαθητών να κριθούν 

 ΠΑΧΡΟΝ = Προσδιορισμός της 
περιγραφικής αξιολόγησης ως χρονοβόρας 

9. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής 
της εναλλακτικής αξιολόγησης 

ΧΡΗΣΠΑΝ = Χρησιμοθηρική αντίληψη 
του μαθήματος λόγω των Πανελλαδικών  

                                         Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
10. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ΧΑΜΕΠΕΚ = Χαμηλή επάρκεια 

εκπαιδευτικού 
 ΧΕΠΣΥΝΑ = Χαμηλή επάρκεια 

συναδέλφων 
11. Περιεχόμενο επιμορφωτικών 
δράσεων 

ΕΝΑΛΑΞΙ = Εναλλακτική αξιολόγηση 

 ΝΜΕΘΔΙΔ = Νέες μέθοδοι διδασκαλίας 
12. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΜΕΜΠ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης από 

επιμορφωτές με εμπειρία τάξης 
13. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΠΡΩΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
πρωινές ώρες 

 ΕΝΔΟΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
ενδοσχολικά 

 ΖΩΣΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης διά 
ζώσης 

 

 

Εκπαιδευτικός 14 

Προφίλ εκπαιδευτικού 

Φύλο: άνδρας 

Ηλικία: 40 
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Σπουδές: Κλασική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Μεταπτυχιακό: Κλασικές σπουδές, Αρχαία ιστορία 

Επιμορφώσεις: ΤΠΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
         Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 
1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» ΕΛΕΞΕΛ = Μέσο ελέγχου εξέλιξης 
                    Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
2. Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
μέθοδοι 

ΧΡΤΕΣΤ = Χρήση τεστ 

 ΧΡΔΙΑΓΝΩ = Χρήση διαγνωστικής 
αξιολόγησης 

 ΣΥΔΙΤΕΤΡ = Συλλογή και διόρθωση 
τετραδίων 

 ΧΡΚΑΤΑΝΚ = Χρήση ασκήσεων 
κατανόησης κειμένων 

 ΧΡΓΡΣΥΓΡ = Χρήση 
γραμματικοσυντακτικών ερωτήσεων στον 
γραπτό λόγο 

3. Χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές 
μέθοδοι 

ΧΡΠΡΟ = Χρήση πρότζεκτ 

 ΧΡΔΡΑΜ = Χρήση δραματοποίησης 
  ΧΡΡΗΤΑΓ = Χρήση ρητορικών αγώνων 
4. Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΑΞΔΙΑΠΕΡ = Αξιολόγηση των μαθητών 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα 

5. Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων 
εναλλακτικών μεθόδων 

ΔΡΑΜΕΝΔΙ = Η δραματοποίηση προκαλεί 
ενδιαφέρον στους μαθητές 

6. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΕΛΛΥΛΙ = Έλλειψη υλικοτεχνικής 
υποδομής 

 ΜΙΑΕΥΦ = Εστίαση σε μόνο μία ευφυΐα 
του μαθητή 

7. Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών 

ΑΞΟΡΓΛΟ = Αξιολόγηση οργάνωσης 
λόγου 

 ΑΞΣΥΜΜ = Αξιολόγηση συμμετοχής στο 
μάθημα 

 ΑΞΚΕΙΜΔΟ = Αξιολόγηση κειμενικής 
δομής 

 ΑΞΣΥΝΕΡΓ = Αξιολόγηση συνεργασίας 

 ΑΞΕΠΙΚΔ = Αξιολόγηση επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων 

 ΑΞΛΕΞΙΛ = Αξιολόγηση λεξιλογίου 
 ΑΞΓΛΩΣΔΟ = Αξιολόγηση γλωσσικών 

δομών 
 ΑΞΠΕΡΓΡ = Αξιολόγηση του 

περιεχομένου του γραπτού λόγου 
 ΑΞΟΡΘΟ = Αξιολόγηση ορθογραφίας 
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 ΑΞΠΑΡΑΠΡ = Αξιολόγηση παραγωγής 
προφορικού λόγου 

  Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

8. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου 
«εναλλακτική αξιολόγηση» 

ΜΗΠΑΡΑΔ = Τρόπος αξιολόγησης 
διαφορετικός από τον παραδοσιακό 

9.  Πλεονεκτήματα των εναλλακτικών 
μεθόδων αξιολόγησης 

ΠΡΣΥΝΕΡΓ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί τη 
συνεργασία 

 ΠΡΕΡΕΥΝ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί την 
ερευνητική ικανότητα 

 ΠΡΚΡΙΤΙΚ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί την 
κριτική ικανότητα 

 ΠΡΚΑΤΑ = Το πρότζεκτ συμβάλλει στην 
κατανόηση 

 ΠΡΑΝΑΤΡ = Το πρότζεκτ συμβάλλει στην 
ανατροφοδότηση 

 ΕΤΕΡΣΥΛΑ = Η ετεροαξιολόγηση 
συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των 
λαθών 

 ΠΕΑΞΚΑΤΑ = Η περιγραφική 
αξιολόγηση συμβάλλει στην κατανόηση 
των αδυναμιών 

10. Αδυναμίες των εναλλακτικών μεθόδων 
αξιολόγησης 

ΦΑΚΟΡΓΑΝ = Ο φάκελος του μαθητή 
απαιτεί οργάνωση 

11. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής 
της εναλλακτικής αξιολόγησης 

ΕΛΥΠΟΣΥΝ = Έλλειψη υποστήριξης και 
συντονισμού του εκπαιδευτικού 
συστήματος 

 ΕΛΛΕΚΠΑΙ = Έλλειψη εκπαιδευτικών 
                                           Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ              
12. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ΧΕΠΣΥΝΑ = Χαμηλή επάρκεια 

συναδέλφων 
 ΧΑΜΕΠΕΚ = Χαμηλή επάρκεια 

εκπαιδευτικού 
13. Περιεχόμενο επιμορφωτικών δράσεων ΝΜΕΘΔΙΔ = Νέες μέθοδοι διδασκαλίας 
 ΕΝΑΛΑΞΙ = Εναλλακτική αξιολόγηση 
14. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΚΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 

από ικανούς επιμορφωτές 
15. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΕΞΑΠΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης εξ 
αποστάσεως 

 ΑΔΧΡΕΠΙΜ = Αδιάφορος χρόνος 
επιμόρφωσης 

 ΣΥΓΧΕΠΙ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
σύγχρονα 

 

 

 



155 
 

Εκπαιδευτικός 15 

Προφίλ εκπαιδευτικού 

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία: 35 

Σπουδές: Κλασική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Μεταπτυχιακό: Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Επιμορφώσεις: επαγγελματικός προσανατολισμός, μαθησιακές δυσκολίες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
       Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 
1. Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» ΑΞΠΟΛΥΕΠ = Η αξιολόγηση ως ένας 

πολυεπίπεδος όρος  
 ΕΛΚΑΤΑΜΑ = Μέσο ελέγχου 

κατανόησης του περιεχομένου του 
μαθήματος 

2. Σημασία της αξιολόγησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

ΠΛΗΡΔΙΔ = Παροχή πληροφοριών για την 
πορεία διδασκαλίας 

 ΑΝΑΤΡΑΞ = Ανατροφοδοτικός 
χαρακτήρας αξιολόγησης 

 ΑΞΕΚΠΑΙ = Αξιολόγηση εκπαιδευτικού 
                  Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
3. Χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
μέθοδοι 

ΧΡΤΕΣΤ = Χρήση τεστ 
 

 ΧΡΔΙΑΓ = Χρήση διαγωνισμάτων 
 ΧΡΠΕΡΙΓΡ = Χρήση περίληψης στον 

γραπτό λόγο 
 ΧΡΓΡΣΥΓΡ = Χρήση 

γραμματικοσυντακτικών ερωτήσεων στον 
γραπτό λόγο 

 ΧΡΕΡΓΣΠΙ = Χρήση εργασιών στο σπίτι 
 ΧΡΠΑΡΑΓΛ = Χρήση ασκήσεων 

παραγωγής λόγου 
4. Χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές 
μέθοδοι 

ΧΡΡΗΤΑΓ = Χρήση ρητορικών αγώνων 

 ΧΡΠΕΑΞ = Χρήση περιγραφικής 
αξιολόγησης 

5. Πλεονεκτήματα χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΙΣΟΤΑΞ = Ισότιμη αξιολόγηση των 
μαθητών μέσω των κοινών θεμάτων 

 ΓΡΗΕΥΔΙΟ = Γρήγορη και εύκολη 
διόρθωση μέσω των κοινών θεμάτων 

6. Αδυναμίες χρησιμοποιούμενων 
παραδοσιακών μεθόδων 

ΟΜΟΙΜΑΘ = Αντιμετώπιση των μαθητών 
σαν ομοιογενές σύνολο 



156 
 

 ΜΗΔΗΜΙΟΥ = Απώλεια 
δημιουργικότητας μαθητών 

7. Τομείς αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών 

ΑΞΣΥΜΜ = Αξιολόγηση συμμετοχής στο 
μάθημα 

 ΑΞΚΑΤΑΓΡ = Αξιολόγηση κατανόησης 
γραπτού λόγου 

 ΑΞΠΑΡΑΓΡ = Αξιολόγηση παραγωγής 
γραπτού λόγου 

 ΑΞΚΑΤΑΠΡ = Αξιολόγηση κατανόησης 
προφορικού λόγου 

 ΑΞΠΑΡΑΠΡ = Αξιολόγηση παραγωγής 
προφορικού λόγου 

 ΑΞΣΥΝΕΡΓ = Αξιολόγηση συνεργασίας 
 ΑΞΕΠΙΚΔ = Αξιολόγηση επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων 
 ΑΞΓΛΩΣΔΟ = Αξιολόγηση γλωσσικών 

δομών 
  Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
8. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου 
«εναλλακτική αξιολόγηση» 

ΜΗΠΑΡΑΔ = Τρόπος αξιολόγησης 
διαφορετικός από τον παραδοσιακό 

9. Πλεονεκτήματα των εναλλακτικών 
μορφών αξιολόγησης 

ΠΡΣΥΝΕΡΓ = Το πρότζεκτ καλλιεργεί τη 
συνεργασία 

 ΦΑΚΟΡΓΑΝ = Ο φάκελος του μαθητή 
καλλιεργεί την οργανωτικότητα 

 ΦΑΚΣΥΣΤΕ = Ο φάκελος του μαθητή 
καταγράφει συστηματικά την εξέλιξη 

 ΑΥΤΟΑΥΓΝ = Η αυτοαξιολόγηση 
καλλιεργεί την αυτογνωσία 

 ΕΤΕΡΑΥΓΝ = Η ετεροαξιολόγηση 
καλλιεργεί την αυτογνωσία 

 ΠΕΑΞΠΛΕΥ = Η περιγραφική 
αξιολόγηση αναδεικνύει και άλλες πλευρές 
του μαθητή 

10. Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής 
της εναλλακτικής αξιολόγησης 

ΕΠΕΜΓΟΝ = Επεμβατικότητα γονέων 

 ΕΛΕΠΙΜΟ = Ελλιπής επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών 

 ΜΕΓΤΜΗ = Μεγάλα τμήματα 
 ΦΟΡΤΕΚΠ = Φόρτο εργασίας για τον 

εκπαιδευτικό εκτός σχολείου 
                                           Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ    
11. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ΧΑΜΕΠΕΚ = Χαμηλή επάρκεια 

εκπαιδευτικού 
 ΧΕΠΣΥΝΑ = Χαμηλή επάρκεια 

συναδέλφων 
12. Περιεχόμενο επιμορφωτικών δράσεων ΕΝΑΛΑΞΙ = Εναλλακτική αξιολόγηση 
13. Φορείς επιμόρφωσης ΕΠΙΜΠΑΝΕ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 

από Πανεπιστημιακούς 
 ΕΠΙΜΕΜΠ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
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από επιμορφωτές με εμπειρία τάξης 
14. Διοργάνωση / διεξαγωγή 
επιμορφωτικών δράσεων 

ΕΞΩΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
εξωσχολικά 

 ΑΠΟΓΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης 
απογευματινές ώρες 

 ΖΩΣΕΠΙΜ = Διεξαγωγή επιμόρφωσης διά 
ζώσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

Παράρτημα Γ 

Δείγμα συνεντεύξεων 

Εκπαιδευτικός 9  

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία: 34 

Τι σπουδές έχετε κάνει; 

Λοιπόν, έχω τελειώσει το κλασικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. 

Έχετε κάνει κάποιες περαιτέρω σπουδές ή κάποια προγράμματα επιμορφωτικά; 

Λοιπόόόν, ούτε σεμινάρια έχω κάνει ούτε προγράμματα επιμορφωτικά, διότι από την ώρα που 
διορίστηκα δεν υπήρχε κάποιος λόγος για να κάνω. Βασικάάά έχουν οργανωθεί κάποια 
σεμινάρια απλά λόγω άλλων υποχρεώσεων δεν έκανα. 

Γι’ αυτό τον λόγο φαντάζομαι δεν κάνατε και μεταπτυχιακό. Γιατί τώρα όλοι κάνουν για να 
διοριστούν.  

Ο λόγος που δεν έκανα μεταπτυχιακό ήταν καθαρά ιδεολογικός. Όταν τελείωσα τη σχολή, 
επειδή έβλεπα την κατάσταση που επικρατούσε, δηλαδή ότι οι καθηγητές ήθελαν πολλά 
χρήματα για μεταπτυχιακό, το αρνήθηκα. Είπα ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι 
τέτοιο. Κι επειδή διορίστηκα κιόλας σύντομα δεν μου χρησίμευσε το μεταπτυχιακό. 

Ωραία! Ήθελα να ρωτήσω πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο αξιολόγηση στο γλωσσικό μάθημα. 

Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκο να αξιολογήσεις έναν μαθητή στο μάθημα της γλώσσας. 
Το θεωρώ μια πάρα πολύ δύσκολη και υποκειμενική διαδικασία γιατί θα πρέπει να αξιολογήσεις 
ένα σύνολο παραγόντων. Αρχικά, θα πρέπει να λάβεις υπόψη την έκφραση του μαθητή στο 
γραπτό κείμενο, το λεξιλόγιο, το οποίο χρησιμοποιεί, το πόσο ορθό είναι, τη σύνταξη, τη 
γραμματική. Γενικά εγώ όταν διορθώνω ένα κείμενο βλέπω πόσο το άτομο έχει ευχέρεια να 
εκθέσει τις απόψεις του. Αρχικά, βλέπω το πόσο υπάρχει ειρμός στη σκέψη του, δηλαδή πόσο 
οργανωμένο είναι. Στη συνέχεια ελέγχω τη δομή, αν υπάρχει πρόλογος, κύριο θέμα, επίλογος. 
Και διαπιστώνω ότι τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν αυτή την ικανότητα, δηλαδή μπαίνουν 
κατευθείαν στο ζητούμενο. Ειδικά στις μικρότερες τάξεις, στο γυμνάσιο. Μετά από τη δομή, 
ελέγχω σίγουρα το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν, πόσο πλούσιο είναι, λέξεις που να 
ανταποκρίνονται σ’ αυτό που τους ζητάς να γράψουν. Όσον αφορά το μάθημα, λαμβάνω υπόψη 
πόσο μπορούν να ανταποκριθούν στην κατανόηση κειμένου και να απαντήσουν στις ερωτήσεις 
και ανάλογα με το γραμματικοσυντακτικό φαινόμενο που εξετάζουμε δίνω πολλές ασκήσεις, 
φωτοτυπίες.  

Εσείς αξιολογείτε και επικοινωνιακές δεξιότητες, συμπεριφορά ή όχι; 
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Κοίτα, η συμπεριφορά δεν λαμβάνεται υπόψη, δεν βαθμολογείται. Όσον αφορά τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες, σίγουρα ένα παιδί, το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει τις σκέψεις 
του, τις απόψεις του, τα συναισθήματά του κι αυτά, μετράει πάρα πολύ θετικά μέσα στο σύνολο 
25-27 ατόμων.  

Απ’ ό, τι καταλαβαίνω αξιολογείτε περισσότερο το γραπτό, το γνωστικό αντικείμενο αυτό 
καθ’ αυτό. 

Εγώ ναι. Γιατί στο μάθημα της γλώσσας το γραπτό δεν είναι αυτό που μετράει πιο πολύ; 
Προσανατολισμένη ας πούμε και στο ότι κάποια στιγμή τα παιδιά αυτά θα κριθούν να περάσουν 
σε μία ανώτατη σχολή με βάση το γραπτό τους. Εεεε κοίταξε, ότι καλλιεργούμε και τον 
προφορικό λόγο μέσα στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος ισχύει. Εγώ, δηλαδή, δουλεύω 
πάρα πολύ προφορικό λόγο. Βάζω τα παιδιά να μου εκθέσουν τις απόψεις τους, αλλά θεωρώ ότι, 
για να μπορέσεις να έχεις έναν οργανωμένο λόγο προφορικό, θα πρέπει πρώτα να έχεις μάθει να 
γράφεις.  

Ναι, καταλαβαίνω. Γενικά ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της αξιολόγησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα; 

Κατά την άποψή μου, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κεφάλαιο το κομμάτι της αξιολόγησης, διότι 
κανένας εκπαιδευτικός νομίζω και κανένας άνθρωπος δεν είναι ικανός να αποδώσει 100% με 
ένα βαθμό τις πραγματικές ικανότητες ενός μαθητή. Θα προτιμούσα η αξιολόγηση να είναι 
περιγραφική, του τύπου ότι ανταποκρίνεται στο γραπτό λόγο ή ας πούμε ο προφορικός του 
λόγος μειονεκτεί. Κατά την άποψή μου δεν πρέπει να καταργηθεί η αξιολόγηση, διότι κι εσύ, 
όταν θα μπεις με το καλό σε ένα σχολείο, θα καταλάβεις ότι αυτό που κρατάει τη συνοχή της 
τάξης και δίνει κι ένα ενδιαφέρον στα παιδιά, ένα κίνητρο είναι ο βαθμός. Δηλαδή, αν πούμε ότι 
θα καταργηθούν οι βαθμοί και ότι τα παιδιά θα πηγαίνουν απλά για να μάθουν, λόγω της 
έλλειψης ωριμότητας που έχουν δεν θα διαβάσουν και δεν θα ασχοληθούν με το γνωστικό 
αντικείμενο. Άρα, εγώ θα ήθελα να υπάρχει βαθμός και ένα είδος περιγραφικής αξιολόγησης, 
αλλά σίγουρα όχι να καταργηθεί η αξιολόγηση, γιατί, αν καταργηθεί νομίζω ότιιι τα παιδιά δεν 
θα ανταποκρίνονται.  

Ωραία! Θα ήθελα να μου πείτε ποιες μεθόδους αξιολόγησης χρησιμοποιείτε εσείς για την 
αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της γλώσσας; Και με ποια συχνότητα… με ποιον 
τρόπο; 

Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχει σίγουρα το διαγώνισμα του τετραμήνου, το οποίο είναι ένα και 
υποχρεωτικό στο πρώτο τετράμηνο. Επίσης, βάζω τεστάκια πάνω στο γραμματικό φαινόμενο ή 
το συντακτικό φαινόμενο το οποίο έχει η ενότητα. Εεεε βάζωω έκθεση, την έκθεση ας πούμε 
που προβλέπεται και από τη νομοθεσία μία φορά τον μήνα σίγουρα. Επιπλέον, συγκεντρώνω 
τετράδιο, όσο είναι εφικτό αυτό και βλέπω ας πούμε κατά πόσο κάνουν τις ασκήσεις τους και 
τους βάζω και εκθεσούλες ή παραγράφους για το σπίτι, ερωτήσεις κατανόησης πάνω σε κείμενα 
και γενικότερα με προφορική εξέταση, χωρίς κατάλογο βέβαια, ο καθένας σηκώνει χεράκι και 
λέει. Αυτό.  



160 
 

Ωραία! Απ’ ότι κατάλαβα χρησιμοποιείτε περισσότερο παραδοσιακές μεθόδους 
αξιολόγησης. 

Ναι, ναι. 

Εεεεμ ήθελα να μου πείτε λίγο ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα των μεθόδων 
που χρησιμοποιείτε. 

Εεεε τα πλεονεκτήματα. Καταρχάς έχω μια σαφή εικόνα της πορείας του μαθητή, της εξέλιξής 
του, από την αρχή που θα ξεκινήσει το διδακτικό έτος μέχρι το τέλος. Υπάρχουν παιδιά που 
σημειώνουν μια ανοδική πορεία και αυτό το βλέπεις στην έκθεσή τους. Επιπλέον, επιμένω στο 
ότι τα γραπτά μένουν, είναι ένα εχέγγυο στα χέρια σου, δηλαδή κανείς δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει την ικανότητα του συγκεκριμένου μαθητή ή τη μη ανταπόκρισή του σ’ αυτά που 
ζητάω. Υπάρχει και ο φόβος όταν λέω ότι θα πάρω τα τετράδια, διότι τα παιδιά ξέρουν ότι αυτή 
θα μαζέψει τα τετράδια, οπότε πρέπει να έχω κάνει το σύνολο των ασκήσεων. Άλλο είναι ότι 
βλέπεις τον βαθμό της κατανόησης του συγκεκριμένου αντικειμένου που τους έχεις διδάξει, 
γιατί μου έχει τύχει μέσα στην τάξη με ασκησούλες που έχω κάνει να φαίνεται ότι τα παιδιά το 
έχουν κατανοήσει κι όταν πρέπει να γράψουν μόνα τους φαίνεται ότι δεν έχουν κατανοήσει και 
φαίνεται στο γραπτό τους, στο τεστ.  

Πιστεύετε ότι έχουν ίσως και αδυναμίες;  

Κοίτα, η πρώτη αδυναμία είναι ότι αποτελούν έναν μεγάλο όγκο εργασίας για τον εκπαιδευτικό. 
Το άλλο μειονέκτημα όσον αφορά τους μαθητές είναι ότι σίγουρα δημιουργεί ένα άγχος και μια 
αγωνία που δεν μπορούν να διαχειριστούν. 

Ωραία! Γνωρίζετε τον όρο «εναλλακτική αξιολόγηση»; Και αν ναι, τι σημαίνει για εσάς; 

Όχι δεν τον γνωρίζω.  

Μία εναλλακτική μέθοδος είναι το project. Το γνωρίζετε; 

Ναι, μια και το ανέφερες project, όταν ήμουν στο λύκειο, υποχρεώθηκα να κάνω ένα δίωρο την 
εβδομάδα, αλλά θέλω να πω ότι ξεκινήσαμε να κάνουμε το μάθημα αυτό χωρίς καμία 
κατάρτιση. Δηλαδή, ήρθαν και μας είπαν ότι θα αναλάβετε project, το οποίο εγώ δεν ήξερα ούτε 
τι είναι – ούτε και τώρα ξέρω να σου πω 100% – ούτε πώς διδάσκεται, ούτε ποιοι είναι οι στόχοι 
του συγκεκριμένου μαθήματος. Έχω καταλάβει σίγουρα ότι ευνοεί την ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία. Σίγουρα ο καθηγητής δεν είναι το επίκεντρο στη διαδικασία. Τα παιδιά θυμάμαι ότι 
ανταποκρίθηκαν με πολλήήή θέρμη, τους άρεσε πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι είχαμε αφιερώσει 
νομίζω μία βδομάδα. Είχαμε αναθέσει στα παιδιά ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο μπορούσε να 
διερευνηθεί μέσα από διάφορους κλάδους, δηλαδή έμπλεκε και φυσική και θεολογία και 
φιλολογία και τα λοιπά. Εεε θυμάμαι ότι τα παιδιά είχανε χωριστεί σε ομάδες των τεσσάρων 
ατόμων, είχανε φέρει τα λάπτοπ από το σπίτι, αναζητούσανεεε τις πληροφορίες μέσω του 
διαδικτύου και μέσω της βιβλιογραφίας που τους είχαμε προτείνει εμείς για το συγκεκριμένο 
θέμα. Εεε είχαν συνεργαστεί καλά, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο. Ήταν 
μια εργασία 1-2 σελίδες. Συνέλεξαν πληροφορίες από παντού και δεν μπόρεσαν να τις 
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συνθέσουν στο τέλος. Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι τα παιδιά ήταν άμαθα, δεν ήξεραν, αλλά 
και εμείς δεν ξέραμε.  

Ωραία! Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μου λέτε! Το portfolio το γνωρίζετε; 

Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος είναι ο ατομικός φάκελος του μαθητή;  

Ναι, σωστά. 

Το γνωρίζω θεωρητικά. Δεν το έχω εφαρμόσει ποτέ. 

Καταλαβαίνω. Το ημερολόγιο το γνωρίζετε; 

Όχι. (Το εξηγώ) Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ωραίο,  

Τη μέθοδο think – aloud ή προφορική εξωτερίκευση; 

Όχι, δεν τη γνωρίζω. 

Η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση; 

Αναλύοντας τα συστατικά, αυτοαξιολόγηση ο μαθητής αξιολογεί τον εαυτό του και περιμένει 
αξιολόγηση και από τον άλλον μαθητή ε; Αν δεν κάνω λάθος είναι αυτό που ανταλλάσσουν τα 
τεστ μεταξύ τους και διορθώνει ο ένας τον άλλο; 

Ναι, και αυτό είναι ένα είδος. Απλώς μπορεί να γίνει και πιο συστηματικά. Ακόμη και 
προφορικά. 

Το κάνουν πολλές φορές τα παιδιά, τους παραινούμε κι εμείς πολλές φορές να το κάνουνε. 
Αποφεύγω εγώ να διορθώσω τα λάθη. Τους ρωτάω αν συμφωνούν αν θα πρόσθεταν κάτι άλλο, 
αν θα άλλαζαν κάτι. Αυτό μόνο εφαρμόζω. 

Ωραία! Γενικά ποια είναι η άποψή σας γι’ αυτές τις μεθόδους; 

Τουλάχιστον για την ετεροαξιολόγηση έχω μια θετική εικόνα, γιατί δίνει το κίνητρο στον κάθε 
μαθητή νααα, όχι ακριβώς να διορθώσει, ούτε να παίξει τον ρόλο του εκπαιδευτικού, απλάάά να 
επισημάνει ας πούμε τα λάθη του άλλου, να δει ότι έχει την ικανότητα να το κάνει, να προσθέσει 
τη δική του άποψη, να μην μένει δηλαδή στην αφάνεια. Αυτό. 

Ωραία! Και τέλος την περιγραφική αξιολόγηση – την αναφέρατε και πριν – φαντάζομαι την 
γνωρίζετε.   

Την γνωρίζω σε θεωρητικό επίπεδο πάντα. Δηλαδή ότι αξιολογείς τον μαθητή συντάσσοντας 
προτάσεις ολόκληρες για τις επιδόσεις του, για τις ικανότητές του, τα προσόντα του. Νομίζω 
είναι πιο εύκολο από το να δώσεις ένα ξερό βαθμό στον μαθητή, γιατί περιγράφεις την εικόνα 
του, τη συνολική του πορεία, τη συνολική του παρουσία στην τάξη.  

Εσείς απ’ ότι κατάλαβα δεν χρησιμοποιείτε κάποιες από αυτές τις μεθόδους στην τάξη, 
παρ’ όλα αυτά θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε κάποιες; Και αν ναι, ποιες; 
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Λοιπόν, σίγουρα μου έκανε πάρα πολύύύ θετική εντύπωση το portfolio, αυτό που λέτε με τον 
ατομικό φάκελο, γιατί στο τέλος βλέπεις το σύνολο των εργασιών του. Και η ετεροαξιολόγηση 
με την αυτοαξιολόγηση μου άρεσε πάρα πολύ σαν διδακτικήή, σαν μέθοδος αξιολόγησης. Το 
project λαμβάνεται κι αυτό σαν μέθοδος αξιολόγησης; 

Ναι. 

Δεν θα το χρησιμοποιούσα ποτέ και ο λόγος είναι ότι δεν έχω κατάρτιση. Δηλαδή, αν υπήρχε 
κάποιος άνθρωπος, ο οποίος θα μου διδάξει τον τρόπο, γιατί ξέρετε τι; Οι σχολικοί σύμβουλοι 
που έρχονται κατά καιρούς και υποτίθεται μας κάνουν κάποια σεμινάρια για το πώς θα 
διδάξουμε το μάθημα, πιστέψτε με ούτε και οι ίδιοι έχουν κατανοήσει. Και όλες οι συμβουλές 
που μας δίνουν είναι τελείως σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά στην πράξη, όταν ας πούμε έχεις να 
κάνεις με τμήματα 28άρια και 30άρια είναι πάρα πολύ δύσκολος και ο χωρισμός σε ομάδες και 
η ανάθεση θεμάτων.  

Γενικά πιστεύετε ότι είναι εύκολη ή δύσκολη η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων στην τάξη στα 
πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος; 

Κατά την άποψή μου πάντα, η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων είναι από δύσκολη έως ανέφικτη. 
Αφενός γιατί υπάρχει ανομοιογένεια στην τάξη, δηλαδή διαφορετικό επίπεδο γνωστικό αρχικάά. 
Σίγουρα αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει βέβαια, αν έκανες έτσι ομαδούλες και λειτουργούσε το 
ομαδοσυνεργατικό, οι καλοί με τους μέτριους και λοιπά, γιατί έτσι δίνεις ώθηση και στους 
άλλους. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη σου ότι υπάρχει μια ύλη που πρέπει να βγει στο τέλος της 
χρονιάς, εεε λαμβάνοντας υπόψη, όπως σου είπα,  το διαφορετικό γνωστικό επίπεδο των 
μαθητών, το σύνολο των φαινομένων που πρέπει να διδάξεις, τις θεωρίες που πρέπει να διδάξεις 
και το ότι ας πούμε η ώρα είναι 45λεπτη, η εφαρμογή μου φαίνεται λίγο δύσκολη των 
περισσότερων μεθόδων. 

Πιστεύετε ότι και οι γονείς είναι ένα εμπόδιο; Επεμβαίνουν στη διαδικασία της 
αξιολόγησης ή όχι; 

Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, γιατί οι γονείς απαιτούν βαθμούς για τα παιδιά τους που 
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όσον αφορά την εναλλακτική αξιολόγηση 
ενδεχομένως θα υπήρχε μία μερίδα γονέων που θα τη δεχότανε πολύ θετικά, γιατί θα έβλεπε 
απτά και χειροπιαστά αποδείξεις της πορείας του παιδιού του, π.χ. με τον ατομικό φάκελο, γιατί 
στο σύνολο των γονέων υπάρχουν και άνθρωποι πολύ ανοιχτόμυαλοι που δεν θα παρεμπόδιζαν 
τη διαδικασία, αλλά νομίζω ότι το σύνολο των γονέων δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτές τις 
εναλλακτικές μεθόδους.  

Μάλιστα. Θεωρείτε ότι είστε επαρκώς επιμορφωμένη για ζητήματα εναλλακτικής 
αξιολόγησης; Και, επίσης, τι πιστεύετε και για τους συναδέλφους σας; 

Όχι, δεν είμαι καθόλου επιμορφωμένη. Τίποτα. Είμαι άσχετη και φαίνεται κιόλας. Το ίδιο 
πιστεύω ισχύει και για τους συναδέλφους μου. 

Εντάξει ποτέ δεν είναι αργά να επιμορφωθεί κάποιος! Για ποια θέματα θα θέλατε να 
επιμορφωθείτε; 
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Επειδή γενικότερα οι εποχές αλλάζουν και η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας θέλω 
να επιμορφωθώ στις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Να μπορώ κι εγώ, δηλαδή, να 
χρησιμοποιήσω τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως βοηθητικό εργαλείο στη δουλειά μου, τον 
προτζέκτορα, τον διαδραστικό πίνακα και τα λοιπά. Αυτό πιστεύω ότι θα με βοηθήσει και στην 
αξιολόγηση. 

Ωραία! Από ποιους θα θέλατε να επιμορφωθείτε; 

Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να επιμορφωθώ από συναδέλφους, οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι 
ηλικιακά και, επομένως, πιο έμπειροι από εμένα, γιατί έχουν ζήσει και την πραγματικότητα της 
τάξης. Οι σχολικοί σύμβουλοι, επειδή έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές διαλέξεις τους, 
είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Δηλαδή, αυτά που σου λένε είναι πολύ θεωρητικά και έχεις την 
εντύπωση ότι δεν έχουνε μπει ποτέ σε τάξη. Δεν ξέρουν τι γίνεται μέσα στην τάξη. Σίγουρα και 
οι πανεπιστημιακοί λόγω κύρους, αλλά αυτοί νομίζω είναι πολλοί απομακρυσμένοι από την 
έννοια της σχολικής τάξης. 

Θεωρείτε ότι θα ήταν καλό να ήταν και οι μαθητές μέσα στις επιμορφώσεις; Ρωτάω, 
επειδή το έχω ακούσει. 

Σίγουρα θα ήταν καλό, αλλά δεν θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις όλους τους μαθητές. Θα 
μπορούσες να χρησιμοποιήσεις, όχι τους πιο καλούς μαθητές, αλλά τους πιο ώριμους. Αυτούς 
που έχουν κατανοήσει ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου και ποια είναι η θέση τους μέσα στο 
σχολείο. 

Καταλαβαίνω. Σε ποιο μέρος και ποια ώρα της ημέρας θα θέλατε να επιμορφωθείτε; 

Απογεύματα κατά κύριο λόγο και όχι ενδοσχολικά, εξωσχολικά και εξ αποστάσεως. 

Ωραία! Σύγχρονα ή ασύγχρονα ή δεν έχετε θέμα; 

Νομίζω είναι καλύτερα σύγχρονα. 

 

Εκπαιδευτικός 11  

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία: 38 

Τι σπουδές έχετε κάνει; 

Φιλολογία Ελληνική και μεταπτυχιακό στο Παιδαγωγικό.  

Έχετε παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής πάλι στο Παιδαγωγικό.  

Ωραία! Ήθελα να ρωτήσω πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο «αξιολόγηση» στο γλωσσικό 
μάθημα. 
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Θεωρώ ότι είναι σημαντική. Την εξετάζω. Είμαι αυστηρή. Τη θεωρώ ως μέσο εξέλιξης του 
μαθητή, να κατανοήσει τα λάθη του και να αυτοδιορθωθεί με τη βοήθειά μου βέβαια, να 
ανατροφοδοτηθεί. Ο ρόλος της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι ουσιαστικότατος. 

Ωραία! Θα ήθελα να μου πείτε ποιες μεθόδους αξιολόγησης χρησιμοποιείτε εσείς για την 
αξιολόγηση των μαθητών στη γλώσσα. 

Για το Γυμνάσιο μιλάμε ή το Λύκειο; 

Και για τα δύο γενικά και, αν υπάρχουν διαφορές, θα ήθελα να μου τις πείτε. 

Στο Γυμνάσιο πολλά μικρά τεστάκια καιιι προφορικά, αλλά κυρίως πολλά μικρά γραπτά τεστ, 
γραπτές δοκιμασίες και τουλάχιστον, επειδή μιλάμε για τη γλώσσα, τουλάχιστον κάθε 20 μέρες 
μία έκθεση. Αλλά έκθεση στο στυλ του Γυμνασίου. Στο Λύκειο από την άλλη είναι πιο αραιές οι 
εκθέσεις γιατί είναι πιο πολλή η θεωρία και η συζήτηση στα θέματα, σχεδιαγράμματα, μετράω 
και ορθογραφικά λάθη, τα πάντα. Δηλαδή είμαι πολύύύ… είναι λεπτομερέστατη η εξέταση που 
κάνω. Μ’ ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρουν τη θεωρία και παράλληλα να μιλάμε για γραμματικά 
φαινόμενα, με ασκήσεις καθημερινές, φυλλάδια, τα πάντα. Το παλιό στυλ αξιολόγησης. Θεωρώ 
ότι πέτυχε στο παρελθόν και το συνεχίζω. 

Ναι, καταλαβαίνω. Άρα εστιάζετε στον γραπτό λόγο απ’ ό, τι καταλαβαίνω. 

Ναι. Βέβαια όσον αφορά την έκθεση κάνω και brain storming και σχεδιαγράμματα και τα λοιπά 
και τα λοιπά, όλα στον πίνακα, αλλά διαπιστώνω ότι έχουνε πολύ μεγάλη αδυναμία στον γραπτό 
λόγο και στην ορθογραφία και στην έκφραση. Έχουν τρομερή αδυναμία τα παιδιά. Θεωρώ ότι 
πρέπει να επιστρέψουμε στην αντιγραφή από τον πίνακα.  

Ωραία! Άρα βασίζεστε σε παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης; 

Βεβαίως. 

Εεε ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα αυτών των μεθόδων που χρησιμοποιείτε; 

Θεωρώ ότι οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με τα λάθη τους, δηλαδή και οι μαθητές και οι 
γονείς. Οι δικοί μου μαθητές ταράζονται όταν βλέπουν ότι κάνουν λάθη, γιατί εμείς τα 
διορθώνουμε τα λάθη. Εγώ τα διορθώνω τα λάθη, όπως μια δασκάλα δευτέρας τρίτης 
δημοτικού. Μου παίρνει πολύ χρόνο, αλλά τα διορθώνω. Πιστεύω ότι τα παιδιά 
ανατροφοδοτούνται και βρίσκουν τις αδυναμίες του και κάποια προσπαθούν να τα διορθώσουν.  

Ωραία! Θεωρείτε ότι υπάρχουν και αδυναμίες; 

Βεβαίως υπάρχουν αδυναμίες στο δικό μου σύστημα. Θεωρώ ότι παιδιά που έχουν μαθησιακές 
δυσκολίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σ’ αυτό το σύστημα με τααα το παραδοσιακό. Εκεί 
προσπαθώ να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο τα εξετάζω. Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει τόσος 
χρόνος κι ευτυχώς που στο σχολείο υπάρχει τμήμα ένταξης, διότι δεν μπορεί σε ένα τμήμα με 
33-34 παιδιά να λειτουργήσει και γι’ αυτά τα παιδιά. 

Η τάξη έχει τόσα πολλά παιδιά; Πρώτη φορά ακούω τέτοιο αριθμό. 
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Σε αυτό το σχολείο ναι. Αν υπάρχουν μέσα 2-3 παιδιά με δυσλεξία, τα οποία  δυσκολεύονται να 
αποτυπώσουν τον γραπτό λόγο και πάμε τότε στο προφορικό θεωρώ ότι αυτά  τα παιδιά 
αδικούνται σε σχέση με τα άλλα. 

Ναι, καταλαβαίνω. Ποια στοιχεία ακριβώς αξιολογείτε στους μαθητές σας; 

Στη γλώσσα εννοείτε; 

Ναι, ναι. 

Εε την έκφραση, την ορθογραφία, τη συνοχή στο κείμενο, εεε βέβαια πέρα από την έκθεση ως 
έκθεση, τη συμμετοχή στην τάξη, την επικοινωνία που έχουν με τους συμμαθητές τους, την 
ανατροφοδότηση που παίρνουν από μένα και τους συμμαθητές τους. Αυτά. 

Ωραία! Θα περάσουμε λίγο στην εναλλακτική αξιολόγηση. Ήθελα να μου πείτε αν 
γνωρίζετε τον όρο αυτό και τι σημαίνει για εσάς, αν τον ξέρετε; 

Εεε διαφορετικοί τρόποι μάλλον σε σχέση με τον παραδοσιακό που εφαρμόζω εγώ. Κάτι άλλο 
όχι, δεν γνωρίζω. 

Ωραία! Θα σας αναφέρω κάποιες μεθόδους και θα ήθελα να μου πείτε αν τις γνωρίζετε και 
ποια είναι η άποψή σας. 

Ναι, θα με βοηθούσε. 

Αρχικά, το project το γνωρίζετε; 

Βεβαίως το γνωρίζω και το έχω εφαρμόσει, έχω κάνει μάθημα project. Ναι, το γνωρίζω. Το 
εφαρμόζω αλλά όχι στη Γλώσσα, στην Ελένη π.χ. το κάνω σ’ αυτό το τετράμηνο. 

Α! Ωραία! Ποια είναι η άποψή σας; 

Θεωρώ ότι είναι πολύ χαλαρότερο και τώρα π.χ. στην Ελένη που κάνουμεεε σαν project τα 
παιδιά κάνουνε και Οιδίποδα και Αντιγόνη – μόνο στη μετάφραση βέβαια – θεωρώ ότι έρχονται 
σε επαφή και με άλλα είδη. Προσεγγίζουν το δράμα αλλιώς και τους αρέσει αυτό. Κάνουμε 
Αριστοφάνη, κάνουμε διάφορα και τα παιδιά ενδιαφέρονται, τους αρέσει. Το θεωρούνε πιοοο 
ουσιώδες ξέρω εγώ από το ναα ψάχνουμε την αναγνώριση συνεχώς στην Ελένη. 

Πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να αξιολογηθεί σωστά μέσω του project ή δεν είναι τρόπος 
αξιολόγησης; 

Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει αυτός που θα τον εκπαιδεύσει θα γνωρίζει πώς να τον αξιολογήσει. 
Όχι εγώ δεν έχω επιμορφωθεί πάνω σε αυτό, ούτε στο Πανεπιστήμιο τότεε, στις βασικές 
σπουδές δηλαδή, κάναμε project. Τη σχολή την τελείωσα το 2003 εγώ και το μεταπτυχιακό μου 
ήταν Κριτική Παιδαγωγική, Διοίκηση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Άσχετο, καμία σχέση. 

Ναι, κατάλαβα. Οπότε το χρησιμοποιείτε ως μέθοδο διδασκαλίας περισσότερο και όχι ως 
μέθοδο αξιολόγησης; 
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Ακριβώς. Κι εντάξει βέβαια βοηθάω και τα παιδιά μου να ανεβάσουν τον μέσο όρο τους και να 
συμμετέχουν και να χαρούν. Δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή, να βάλω βαθμό. Θα βάλω σε όλους 
καλό βαθμό. 

Ωραία! Το portfolio το γνωρίζετε; 

Είναι εργασίες και κάποιοοο σαν ντοσιέ εργασιών που μαζεύουν τα παιδιά στο τέλος της 
χρονιάς και αξιολογείται τότε; Αυτό είναι… που κάνουν τα παιδιά μου στα Αγγλικά; 

Ναι και αυτό είναι ένα είδος portfolio. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνεται και κάθε βδομάδα ή 
στο τέλος κάθε ενότητας.  

Όχι, όχι. Εγώ δεν το έχω εφαρμόσει ποτέ και το ξέρω μόνο από τα Αγγλικά των παιδιών. Όχι ότι 
το εφαρμόζουν και τα παιδιά μου, γιατί και η δασκάλα που τους κάνει παραδοσιακή είναι στη 
μέθοδο διδασκαλίας, αλλάάά το ξέρω απ’ τα Αγγλικά. 

Οπότε δεν έχετε κάποια άποψη γι’ αυτό. 

Όχι δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Θα ήθελα αλλά όχι. 

Ωραία! Το ημερολόγιο το γνωρίζετε; 

Όχι. (της εξηγώ) Αυτό το χρησιμοποιούμε λίγο με τα παιδιά που έχουνε δυσλεξία, γιατί λείπουν 
στην ένταξη και τα ενημερώνουμε εμείς, ώστε να ξέρουν τι θα διαβάσουν στοοο στο σπίτι. Παρ’ 
όλα αυτά διαπιστώνω ότι αρκετά από τα παιδιά αυτά δεν κάνουν τίποτα στο σπίτι, παρ’ όλο που 
το συμπληρώνουμε. Μόνο σαν τετράδιο επικοινωνίας το έχουμε, δεν το έχουμε αλλιώς. 

Οπότε όχι ως μέθοδο αξιολόγησης… 

Όχι, όχι, όχι. 

Τη μέθοδο think – aloud ή προφορική εξωτερίκευση τη γνωρίζετε; 

Κάτι σαν το brain storming στην έκθεση δηλαδή; 

(της εξηγώ) 

Όχι, δεν το έχω ακούσει. 

Η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση; 

Ναι, αυτό το κάνουμε. Εεε τα παιδιά βέβαια δεν το έχουν συνηθίσει και το θεωρούν αστείο. 
Είδα ότι το κάνουν και οι δάσκαλοι των παιδιών μου στο σχολείο αλλά όχι σε καθημερινή βάση. 
Το κάνω σε κάτι τεστάκια όχι τόσο σημαντικά. Στην έκθεση δεν κάνω κάτι τέτοιο, αλλά σε 
τεστάκια και τα λοιπά το κάνω. Τα παιδιά δεν το έχουνε συνηθίσει, το θεωρούνε αστείο. 
Διορθώνουνε το συμμαθητή τους, τα δικά τους λάθη όμως μόνα τους δεν τα βλέπουν, αν δεν 
τους τα επισημάνεις. 

Καταλαβαίνω. Γενικά θεωρείτε ότι είναι έγκυρος τρόπος αξιολόγησης; 
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Θα το χρησιμοποιήσω σε μη επίσημα τεστ. Δηλαδή στο διαγώνισμα δεν θα το κάνω, το οποίο θα 
έχω και σαν αποδεικτικό βαθμολογίας των μαθητών μου. Εεε αλλά για την καθημερινή 
αξιολόγηση ή μερικές φορές να βάζω ένα μαθητή να κάνει μάθημα και να υπάρχει μια 
ανατροφοδότηση από κάτω, εφόσον ο ίδιος έχει διαβάσει πρώτα… το θεωρώ ότι είναι ένας 
τρόπος για την καθημερινή αξιολόγηση, για επίσημο διαγώνισμα όχι. 

Θεωρείτε ότι έχει θετικά και αρνητικά; 

Θεωρώ ότι έχει μόνο θετικά, απλά δεν είναι έγκυρο προς τους γονείς. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να 
πω στους γονείς ότι έβαλα στο παιδί σου 17 επειδή έτσι τον αξιολόγησε ο συμμαθητής του. 
Θεωρώ ότι πρέπει να επέμβω κι εγώ στην αξιολόγηση. 

Φυσικά πρέπει να παρέμβετε κι εσείς. Απλώς δεν θεωρείτε ότι βοηθά τα παιδιά να 
μαθαίνουν μέσω αυτού; 

Θεωρώ ότι τα παιδιά αξιολογούν χωρίς να το καταλαβαίνουν. Δηλαδή τους αρέσει. 

Ωραία! Την περιγραφική αξιολόγηση τη γνωρίζετε; 

Εε την ξεκινήσαμε φέτος. Μας ζητήθηκε να κάνουμε περιγραφική αξιολόγηση για μαθητές οι 
οποίοι κάνουν ενισχυτική. Δηλαδή εγώ έπρεπε να περιγράψω την εξέλιξη του μαθητή μου που 
κάνει ενισχυτική το απόγευμα στο σχολείο. 

Α! Κατάλαβα. 

Την ξέρωωω… μας δόθηκε και μια φόρμα, αλλά εγώ αρνήθηκα να αξιολογήσω τη δουλειά 
συναδέλφου να σας πω την αλήθεια. Θεωρώ, όμως, ότι είναι πιο έγκυρη από τον βαθμό. 

Για ποιους λόγους; 

Θεωρώ ότι είναι πιο αντιπροσωπευτική στο μαθητή, ότι δεν θα δει μόνο έναν στείρο βαθμό. Θα 
κάνω focus και στα θετικά του, θα πω και ποια είναι τα αρνητικά του και θεωρώ ότι είναι πιο 
υποστηρικτική μίααα αξιολόγηση περιγραφική και δεν παίρνει και το σοκ του βαθμού ο 
μαθητής και οι γονείς βέβαια. Γιατί θεωρώ ότι οι βαθμοί κυρίως είναι για τους γονείς. 

Ωραία! Απ’ ό, τι κατάλαβα από τις μεθόδους που σας ανέφερα έχετε χρησιμοποιήσει στην 
τάξη μόνο το project ή κάνω λάθος; 

Ναι, ναι, ναι.  

Η εμπειρία σας με το project ποια είναι; Είναι θετική, είναι αρνητική; 

Το μόνο αρνητικό που βλέπω εγώ είναι ότι στις ομάδες πολλές φορές τα παιδιά δεν θέλουνε να 
χωριστούνε σε ομάδες που τους λέω εγώ, γιατί πρέπει να υπάρχει ποικιλομορφία στην ομάδα. 
Άλλες φορές φτάσαμε στην περίπτωση της κλήρωσης, σκληρή περίπτωση. Άλλες φορές 
λειτουργεί, ανάλογα με το τμήμα. Γενικά θεωρώ ότι στις ομάδες κάποιοι κρύβονται και δεν 
κάνουν άσκηση, δεν κάνουνε τις εργασίες εις βάρος ενός άλλου, αλλά αυτό είναι θέμα της 
ομάδας κι έτσι λειτουργεί και στη ζωή ο κόσμος. 
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Οπότε κάποιοι συμμετέχουν λιγότερο και κάποιοι περισσότερο. 

Ναι και κάποιοι καθόλου. Αλλά να σας πω κάτι; Αυτοί που δεν συμμετέχουν καθόλου δεν θα 
έγραφαν και στο διαγώνισμα, οπότε είναι ένας τρόπος να τους βοηθήσω.  

Καταλαβαίνω. Εεε θα θέλατε γενικά να χρησιμοποιήσετε κάποιες από αυτές τις μεθόδους 
που σας είπα; 

Ε βέβαια θα ήθελα! Θα ήθελα, όμως, να υπάρχουν και μικρότερα τμήματα και κάποιος να με 
εκπαιδεύσει στο να το κάνω. 

Ποιες μεθόδους; 

Εεε θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό με το… δεν θυμάμαι πώς μου το είπατε… που ο μαθητής 
ταυτόχρονα γράφει και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται… 

Think – aloud ή προφορική εξωτερίκευση. 

Ναι, ναι αυτό θα μου άρεσε πολύ και το portfolio θα μου άρεσε πολύ και στην έκθεση αλλά και 
στα δευτερεύοντα μαθήματα. Στην ιστορία θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ.  

Πιστεύετε ότι είναι εύκολη ή δύσκολη η εφαρμογή των εναλλακτικών μορφών 
αξιολόγησης στο γλωσσικό μάθημα; 

Θεωρώ ότι με τη σύγχρονη κατάσταση είναι δύσκολη. Θεωρώ ότι με τα τεράστια τμήματα και 
μεεε την κρίση που υπάρχει γενικότερα σήμερα αξιών θεωρώ ότι είναι δύσκολη. Θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί βέβαια τέλεια σε ένα σχολείο μικρό, σε ένα μικρό νησάκι, που μέσα έχει 5 παιδιά 
η τάξη, 6 παιδιά, 10 παιδιά, που τα παιδιά ρουφάν τη γνώση γιατί θέλουν να μάθουν. 

Ναι καταλαβαίνω τι εννοείτε. Οι γονείς θεωρείτε ότι είναι ένα εμπόδιο στην εφαρμογή 
τέτοιων μεθόδων; 

Όχι, όχι. Κάποιοι γονείς δεν ασχολούνται καν και κάποιοι είναι ικανοποιημένοι με τους 
βαθμούς. Σε μικρά χωριά ή νησιά που οι γονείς δεν έχουν μόρφωση δεν εμπλέκονται στον τρόπο 
διδασκαλίας. 

Ωραία! Θεωρείτε ότι είστε αρκετά επιμορφωμένη για ζητήματα εναλλακτικής 
αξιολόγησης; 

Όχι, δεν είμαι σε καμία περίπτωση. Δεν είμαι και δεν μπορώ να επιμορφωθώ με δικά μου έξοδα, 
γιατί τώρα θέλω να κάνω δεύτερο μεταπτυχιακό για περισσότερα μόρια, το οποίο δεν θα είναιιι 
πάνω σε αυτό δηλαδή. 

Πάνω σε τι θα είναι; 

Μάλλον στα ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Θα είναι κάτι που με συμφέρει και οικονομικά να το κάνω 
και κάπου θα είναι απόγευμα ή εξ αποστάσεως, γιατί είναι άλλοι οι παράγοντες για μια γυναίκα 
που έχει παιδιά κ.λπ. κ.λπ.   

Οι συνάδελφοί σας πιστεύετε ότι είναι επαρκώς επιμορφωμένοι;   
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Όχι, όχι σε καμία περίπτωση.  

Τη φοβόμουνα αυτή την απάντηση… Ποια είναι τα θέματα σχετικά με τα οποία θα θέλατε 
να επιμορφωθείτε; 

Ε σίγουρα με την αξιολόγηση, σχετικά με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες όχι. Εε τώρα δεν μου 
έρχεται κάτι άλλο. 

Ωραία! Από ποιους θα θέλατε να επιμορφωθείτε; 

Από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα βέβαια. Όσες φορές ήρθε ο Σύμβουλος μας είπε: «Περάστε τους, 
να ξεκουμπιστούν να φύγουν». Ε θεωρώ ότι αυτό δεν είναι επιμόρφωση. 

Σίγουρα, σίγουρα. Άρα μέσω σεμιναρίων, τα οποία θα γίνονται από Πανεπιστημιακούς, 
αυτό εννοείτε; 

Ναι. 

Ωραία! Σε ποιο μέρος και πότε θα θέλατε να επιμορφωθείτε; 

Εεεεε δεν με πειράζει. Εγώ πήγαινα και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πήγαινα μόνη μου 
Σαββατοκύριακα. Δεν με πειράζει η ώρα και το μέρος, εε με πειράζει το κόστος. Αυτό είναι το 
πρόβλημα, δεν υπάρχει άλλο. Γενικά οι επιμορφώσεις που γίνονται από το Υπουργείο Παιδείας 
δεν αξίζουν ιδιαίτερα τον κόπο. Βέβαια είχα κάνει κάτι σεμινάρια στη Ρόδο διαπολιτισμικά, για 
τους μετανάστες, τα οποία άξιζαν, αλλά ήταν πολύ θεωρητικά. Α! Είχα κάνει και άλλο ένα στη 
Ρόδο, το οποίο ήταν δημιουργική γραφή. Πάρα πολύ μου άρεσε και το εφαρμόζω και στα 
κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και στην Ιστορία. Όμως αυτό δεν μπορώ να το εφαρμόσω 
στην έκθεση.  

Για ποιο λόγο; 

Γιατί τα παιδιά θεωρώ ότι πρέπει να προετοιμαστούνε για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. 

Στο Γυμνάσιο; 

Στην Α΄ και στη Β΄ Γυμνασίου το κάνω, αλλά εκεί έχω να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της 
ορθογραφίας. Τα παιδιά δεν ξέρουνε σημαντικά θέματα, σημαντικά πράγματα. 

Με ποιο τρόπο θα θέλατε να επιμορφωθείτε; Σύγχρονα, ασύγχρονα; 

Α! έχω κάνει και ένα σεμινάριο Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας εξ αποστάσεως 
στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Δεν με απασχολεί αν θα είναι σύγχρονα ή ασύγχρονα. 
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Εκπαιδευτικός 12 (Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας) 

Φύλο: άνδρας 

Ηλικία: 39 

Τι σπουδές έχετε κάνει; 

Έχω σπουδάσει Κλασική Φιλολογία και Πολιτικές Επιστήμες του τμήματος Νομικής στο 
Α.Π.Θ. Έχω κάνει μεταπτυχιακό στη Νεοελληνική Φιλολογία και είμαι υποψήφιος Διδάκτορας 
Ελληνικής Φιλολογίας.  

Α! Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον! Έχετε παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό 
πρόγραμμα; 

Έχω παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα όσον αφορά την Εκπαίδευση Ενηλίκων, 
όσον αφορά τηηη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία καιιι όσον αφορά την εε διδασκαλία στα 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Επίσης, αρκετά σεμινάρια θεατρικής αγωγής, για τοο θέατρο στην 
εκπαίδευση, θεατροπαιδαγωγική, όπως λέμε καιιι παλαιότερα σεμινάρια για τη διδασκαλία της 
ελληνικής ως ξένης. 

Α! πολύ ωραία. Τη θεατροπαιδαγωγική που μου είπατε τη χρησιμοποιείτε; 

Ναι, σχεδόν κάθε χρόνο. Και στη διδασκαλία μαθημάτων, δηλαδή τη δραματοποίηση ας πούμε 
σαν μέθοδο τη χρησιμοποιώ πολύ τακτικά και στο μάθημα της γλώσσας και στο μάθημα της 
λογοτεχνίας και στα αρχαία ελληνικά από μετάφραση παλαιότερα, όταν ήμουν σε Γυμνάσιο τη 
χρησιμοποιούσα. Αλλά εκτός αυτού εεε σχεδόν κάθε χρόνο κάνω ένα πρόγραμμαα, πολιτιστικό 
πρόγραμμα που λέμε, και συνήθως εγώ ασχολούμαι με το θέατρο, δηλαδή κάνω μια θεατρική 
ομάδα. 

Α! Τέλεια! Φαντάζομαι τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα. 

Ναι, ναι. Και τα μικρά και τα μεγάλα, γιατί σου είπα είμαι σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και 
ανταποκρίθηκαν και οι ενήλικες. Πέρσι ανεβάσαμε δύο θεατρικά, ένα μονόπρακτο είχαμε 
ανεβάσει στην 25η Μαρτίου, που το ’χα γράψει εγώ και ανεβάσαμε κι ένα στο τέλος, ένα του 
Ψαθά που το διασκευάσαμε και είχε πολύ ωραία αποτελέσματα. Περάσαμε πολύ ωραία! 

Ωραία! Ήθελα να σας ρωτήσω πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο «αξιολόγηση» στο γλωσσικό 
μάθημα; 

Για μένα η αξιολόγηση πρέπει να είναι συνεχής και ανατροφοδοτική. Ειδικά στο γλωσσικό 
μάθημα, επειδή κινούμαστε και στο επίπεδο όχι μόνο του γραπτού αλλά και του προφορικού 
λόγου, πρέπει συνεχώς ο διδάσκων να ακολουθεί όσο μπορεί περισσότερο εεε την εε γλωσσική 
εξέλιξη των μαθητών του. Υπ’ αυτήν την έννοια λοιπόν η αξιολόγηση δεν πρέπει να στηρίζεται 
μόνο στην παραγωγή του γραπτού λόγου και στις κλασικές μορφές αξιολόγησης, πρέπει 
οπωσδήποτε να παρακολουθούμε και τον προφορικό λόγο των μαθητών. 

Η σημασία της αξιολόγησης στον εκπαιδευτικό σύστημα γενικά ποια πιστεύετε ότι είναι; 
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Δυστυχώς έτσι όπως λειτουργεί η αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό σύστημα περιορίζεται μόνο σε 
μίααα θα λέγαμε έτσι τυπική και – εγώ θα έλεγα – και στείρα πολλές φορές απεικόνιση της 
εξέλιξης του μαθητή με έναν απλό βαθμό, με έναν απλό αριθμό, ο οποίος πολλές φορές δεν 
ανταποκρίνεται και ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται, δουλεύει ο μαθητής. Εγώ 
προσωπικά είμαι υπέρ της περιγραφικής αξιολόγησης και γι’ αυτό έχω μάθει με χαρά ότι και στο 
Γυμνάσιο πάει να μπει η περιγραφική αξιολόγηση, έστω και πυλωτικά. Στο Λύκειο που τα 
παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων – και οι γονείς μαζί – εκεί η 
αξιολόγηση περιορίζεται μόνο στον τρόπου που απεικονίζονται οι δυνατότητες των μαθητών σε 
σχέση με τις Πανελλαδικές. Αυτό από μόνο του όμως ακυρώνει τη διαδικασία της αξιολόγησης. 
Από τη στιγμή που η αξιολόγηση περιορίζεται μόνο σε μία βαθμολογική αποτίμηση και χάνει 
αυτόν τον συνεχή χαρακτήρα που πρέπει να έχει , τον δυναμικό χαρακτήρα, χάνει τελικά την 
ουσία του ρόλου που πρέπει να έχει η αξιολόγηση. Θεωρώ, λοιπό, ότι το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα, όσο είναι εξετασιοκεντρικό και προσανατολισμένο στις Πανελλαδικές, δεν 
χρησιμοποιεί σωστά ούτε τους τρόπους αξιολόγησης που υπάρχουν. 

Ναι, έτσι είναι. Κάποιοι συνάδελφοι υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να καταργηθεί η 
αξιολόγηση είστε υπέρ αυτού δεδομένου των συνθηκών; 

Όχι, εγώ πιστεύω ότι η αξιολόγηση πρέπει να υπάρχει απλά η αξιολόγηση πρέπει να είναι πιοοο 
να έχει εναλλακτικές μορφές, να είναι πιο δυναμική, να μην είναι στατική, να είναι συνεχής 
καιαιαι να δίνει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης του καθηγητή και τη δυνατότητα 
αυτοαξιολόγησης στον μαθητή. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που οι 
μαθητές να αυτοαξιολογούνται κιόλας και αυτό να το κάνουμε με όσο μπορούν αντικειμενικό 
τρόπο, να ξέρουν δηλαδή τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους. Αυτό για να συμβεί θα πρέπει 
να τους εκπαιδεύσουμε από πολύ νωρίς, μη σου πω και από το Δημοτικό σχολείο ακόμα. 
Δηλαδή να δημιουργηθεί μία κουλτούρα αξιολόγησης και για τα παιδιά και για τους 
διδάσκοντες και για τους γονείς. 

Ναι, συμφωνώ. Τώρα που αναφέρατε τους γονείς… οι γονείς στέκονται εμπόδιο στην 
αξιολόγηση; Επεμβαίνουν; 

Τεράστιο. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι οι γονείς. Αντιλαμβάνονται την αξιολόγηση με τον 
παραδοσιακό αποκλειστικά τρόπο, δηλαδή βαθμολογικά. Τώρα βέβαια εντάξει εννοείται ότι 
υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις πάντα. Δεν θέλω να είμαι αφοριστικός, αλλά μιλάμε τώρα για τη 
γενική τάση, έτσι δεν είναι;  

Ναι, ναι. 

Στη γενική τους τάση οι γονείς είναι φορείς της παραδοσιακής αντίληψης περί αξιολόγησης, 
δηλαδή της βαθμολογικής – βαθμοθηρικής, και προσπαθούν να τη φέρουν στο εκπαιδευτικό 
παρόν. Ειδικά όταν δουν ότι ο εκπαιδευτικός κάνει κάτι διαφορετικό και συνήθως αρέσει στα 
παιδιά, το αποζητούν, έρχονται οι γονείς και σου δημιουργούνε προβλήματα.. Για παράδειγμα 
στην Α΄ Λυκείου, όταν οργάνωνα debates και αφιέρωνα 8 με 10 διδακτικές ώρες στο να 
οργανώσουμε με τα παιδιά ένα debate, ερχόντουσαν κάποιοι γονείς και λέγανε: «Μήπως έτσι 
δεν γράφετε πολλές εκθέσεις; Μήπως αυτό είναι πρόβλημα;». Συνήθως οι γονείς όσον αφορά 
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την αξιολόγηση είναι αρνητικοί. Δεν ενθαρρύνουνε τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης 
καθόλου. 

Ναι, καταλαβαίνω. Ήθελα να σας ρωτήσω ποιες μεθόδους αξιολόγησης χρησιμοποιείτε για 
την αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της γλώσσας. 

Εεε εκτός από τους κλασικούς τρόπους, που είναι τα διαγωνίσματα και οι γραπτές δοκιμασίες 
των μαθητών κ.λπ. Λοιπόν, ένα πράγμα που ξεκίνησα πριν από μερικά χρόνια και είδα ότι είναι 
πολύ αποτελεσματικό στο γλωσσικό ιδίως μάθημα είναι αυτό που λέμε ατομικός φάκελος 
μαθητή. Αυτό διαπίστωσα ότι από ένα σημείο και μετά βοηθούσε πάρα πολύ και εμένα στο να 
διαμορφώσω καλύτερη εικόνα για το πώς διορθώνονται και εξελίσσονται και βελτιώνονται ή 
δεν βελτιώνονται οι μαθητές, αλλά κυρίως διαπίστωσα ότι βοηθούσε τους ίδιους τους μαθητές 
πάρα πολύ. 

Με ποιο τρόπο; 

Εε διότιι από ένα σημείο και μετά βάζοντας μία συστηματική ανά ένα κύκλο μαθημάτων που 
συνήθως κρατούσε 6 με 8 εβδομάδες κάναμε έτσι σε ομάδες μία συστηματική ανασκόπηση του 
ατομικού φακέλου. Κάθε μαθητής έβλεπε τι είχε κάνει, τι δεν είχε κάνει, τι χρωστούσε κ.λπ. Το 
έκανα σε συνδυασμό με ένα είδος ημερολογίου. Κρατούσαν κι ένα ημερολόγιο εργασιών ας 
πούμε. Αυτό βοηθούσε πάρα πολύ στο να φτάσουνε να αυτοαξιολογηθούν κιόλας. Δηλαδή 
βοηθούσε πάρα πολύ στο να διαμορφώσουν και οι ίδιοι εικόνα και καταλάβαινε ο μαθητής ότι 
«ναι, επειδή συστηματικά δεν έκανα αυτό κι αυτό κι αυτό που αφορούσε ας πούμε την 
ορθογραφία, δηλαδή κάποιες ασκήσεις μορφολογίας κ.λπ., γι’ αυτό λοιπόν η ορθογραφία μου 
έχει ακόμα πρόβλημα, όταν γράφω έκθεση παράδειγμα». Και το θετικό ήταν ότι αυτό το 
καταλάβαινε μόνος του ο μαθητής. Ένα λοιπόν ήταν το portfolio σε συνδυασμό με ένα είδος 
ημερολογίου. Ένα δεύτερο ήτανεεε τα debates. Ειδικά στην Α΄ Λυκείου που τα παιδιά είναι λίγο 
πιο ώριμα απ’ ότι στο Γυμνάσιο, δηλαδή έχουν την ικανότητα να οργανώσουνε έναν ρητορικό 
αγώνα, έναν αγώνα επιχειρηματολογίας και από την άλλη επειδή υπάρχει και ευχέρεια χρόνου 
σε σύγκριση με τη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου που δεν υπάρχει λόγω Πανελλαδικών, στην Α΄ Λυκείου 
τα debates τα χρησιμοποιούσα αρκετά. Τουλάχιστον ένα σε κάθε τετράμηνο. Τα debates θέλουν 
και χρόνο οργάνωσης, δηλαδή πρέπει να αφιερώσεις ένα δίωρο στη διαμόρφωση των ομάδων, 
ένα τετράωρο οι ομάδες πρέπει να δουλέψουν τα επιχειρήματά τους και μετά άλλο ένα δίωρο να 
γίνει η επιχειρηματολογία και μετά ένα ακόμα δίωρο να το αξιολογήσουμε αυτό όλοι μαζί, γιατί 
το debate έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, ότι η αξιολόγησή του γίνεται από όλους μαζί. Δηλαδή, 
μία ομάδα αξιολογεί την άλλη και ταυτόχρονα αυτοαξιολογείται και ταυτόχρονα εγώ είμαι ο 
παρατηρητής. Ο καθηγητής είναι ο παρατηρητής, ο οποίος καταγράφει.  

Η αντίδραση των μαθητών ποια είναι; 

Τις περισσότερες φορές είναι θετικότατη όχι απλώς θετική. Τους αρέσει πάρα πολύ. Για τη 
δραματοποίηση επίσης σου είπα πριν. Τη δραματοποίηση εγώ τη χρησιμοποιώ όχι μόνο στο 
γλωσσικό μάθημα, τη χρησιμοποιώ πολύ και στη λογοτεχνία και στα αρχαία ελληνικά από 
μετάφραση. Αρέσει πάρα πολύ και στα παιδιά. Πάρα πολύ τους αρέσει. Εκεί πάλι ο καθηγητής 
που είναι παρατηρητής πρέπει να θέτει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια όσον αφορά αυτή τη 
μορφή αξιολόγησης, τα οποία πρέπει να τα ξέρουνε τα παιδιά, δηλαδή αυτό που λέμε 
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εγρήγορση, ετοιμότητα, ρυθμός. Όλα αυτά τα πράγματα τα αξιολογείς μέσα στη 
δραματοποίηση. Τι άλλο… Α! Τη δημιουργική γραφή, επίσης, χρησιμοποιώ συχνά. Και όσον 
αφορά το να γράψουνε διηγήματα ή ημερολογιακές σελίδες, αλλά και ποιητικά ακόμα κείμενα. 
Αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά αυτό.  

Αυτά τα χρησιμοποιείτε στην τυπική εκπαίδευση έτσι; 

Αυτά και στην τυπική εκπαίδευση και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Εκεί επειδή έχουμε να 
κάνουμε με εκπαιδευομένους που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή κάποιοι είναι 
λειτουργικά αναλφάβητοι, κάποιοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες κ.ο.κ., εκεί λοιπόν 
αυτές τις μορφές αξιολόγησης πάλι τις κάνω αλλά με τελείως διαφορετικό τρόπο. Το θέατρο και 
τη δραματοποίηση πάλι τα έχω. Βέβαια η στάση των ενηλίκων στη δραματοποίηση είναι τελείως 
διαφορετική απ’ ότι των ανηλίκων, δηλαδή των παιδιών. Τα παιδιά είναι πιο έτοιμα, πιο ορεξάτα 
και πιο ξεκλειδωμένα στη δραματοποίηση. Οι ενήλικες έχουν μεγαλύτερη συστολή. Οπότε σ’ 
αυτούς έχεις να κάνεις περισσότερη προεργασία. Εεεε τον ατομικό φάκελο τον έχω και στο 
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και μάλιστα είναι απαραίτητο εργαλείο, δηλαδή χωρίς ατομικό 
φάκελο θα χαθούνε οι εκπαιδευόμενοι. 

Εκεί δεν υπάρχουνε βαθμοί έτσι; Υπάρχει μόνο περιγραφική αξιολόγηση. 

Ναι, δεν υπάρχουνε βαθμοί. Βαθμός υπάρχει μόνο όταν τελειώσει κάποιος και πάρει το 
απολυτήριό του. Η περιγραφική αξιολόγηση προκύπτει μέσα από τον ατομικό φάκελο των 
εκπαιδευομένων και το ημερολόγιο. Το ημερολόγιο εεε και οι ίδιοι κρατάνε ημερολόγιο και εγώ 
κρατάω ημερολόγιο.  

Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα πλεονεκτήματα των μεθόδων που χρησιμοποιείτε και αν 
έχουνε και αδυναμίες.  

Πρώτο και βασικό πλεονέκτημα – θα ξεκινήσω από τα πλεονεκτήματα – είναι ότι είναι δυναμικά 
μοντέλα αξιολόγησης, δεν είναι στατικά. Είναι δυναμικά και συνεχώς εξελισσόμενα. Μπορείς 
ανά πάσα στιγμή να παρέμβεις και να κάνεις βελτιώσεις, διορθώσεις. Δίνουνε τη δυνατότητα 
ανατροφοδότησης στον εκπαιδευτικό. Δίνουνε τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης στον μαθητή. 
Επίσης, επειδή αυτά τα μοντέλα αξιολόγησης στηρίζονται και σε πραγματικές καταστάσεις της 
ζωής, είναι πιο κοντά στην εμπειρία των εκπαιδευομένων ή των μαθητών. Τους δίνουνε 
απεικονίσεις της ίδιας της πραγματικότητας. Ε γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια ακόμα και η 
παραγωγή γραπτού λόγου πλέον ευτυχώς δεν είναι εκείνο το χαζό που είχαμε εμείς κάποτε, η 
έκθεση ιδεών, που ήξερες ότι δεν θα γράψεις ποτέ στη ζωή, αλλά η παραγωγή γραπτού λόγου 
είναι ενταγμένη σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο, έτσι δεν είναι; Τα παιδιά καλούνται να γράψουν 
μια επιστολή, καλούνται να γράψουν μια εισήγηση, καλούνται να γράψουν μια ομιλία. Κατά τη 
γνώμη μου θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο ανοιγμένο αυτό το επικοινωνιακό πλαίσιο. Να είναι 
κάτι που να ανταποκρίνεται στην πραγματική ζωή. Να τους βάλουμε να γράψουνε αιτήσεις, να 
γράψουνε μια αναφορά, ένα πρακτικό κ.ο.κ. Στα μειονεκτήματα τώρα… κοίταξε ένα βασικό 
μειονέκτημα αυτών των μεθόδων αξιολόγησης είναι ότι είναι χρονοβόρες και γι’ αυτό οι 
περισσότεροι τις αποφεύγουν κιόλας. Κατάλαβες; Πέρα από χρονοβόρες, απαιτούνε πολλή 
οργάνωση, δηλαδή κάποιος για να τις υιοθετήσει πρέπει να είναι διατεθειμένος να αφιερώσει 
χρόνο εκτός σχολείου και οπωσδήποτε είναι κάτι που πολλοί δεν το θέλουν ή δεν το μπορούν. 
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Επίσης, άλλο ένα μειονέκτημα που έχουν αυτές οι μέθοδοι, δεν είναι μειονέκτημα των μεθόδων, 
δηλαδή δεν φταίνε οι ίδιες οι μέθοδοι, αλλά ένα πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσουν είναι 
ότι, αν δεν είναι καλά οργανωμένες, δηλαδή αν ο καθηγητής δεν τις οργανώσει από πριν σωστά 
κι αν δεν έχει βάλει σωστά τους κανόνες κ.τ.λ., τότε είναι πάρα πολύ εύκολο να εξοκείλουνεεε 
σε καταστάσεις πουυ δεν είναι θεμιτές, δηλαδή μέχρι και παρεξηγήσεις μπορεί να γίνουν μεταξύ 
των μαθητών ας πούμε. Είναι εύκολο να τιναχθεί στον αέρα μια τέτοια διαδικασία. Αλλά σ’ 
αυτό δεν φταίνε οι μέθοδοι, οι μέθοδοι είναι μια χαρά. Σ’ αυτό φταίει ο διδάσκων, πώς θα τις 
οργανώσει.  

Κατάλαβα. Θέλω λίγο να μου πείτε ποια στοιχεία αξιολογείτε στους μαθητές σας. 

Για το γλωσσικό μάθημα; 

Ναι. 

Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα όσον αφορά τον προφορικό λόγο την δυνατότητα του παιδιού να 
παρουσιάσει τις σκέψεις του σε οργανωμένο λόγο, χωρίς να έχει ανακολουθίες, χωρίς να έχει 
χάσματα και όσο το δυνατόν με ένα πλούσιο λεξιλόγιο, να μην κάνει εκφραστικά λάθη ή να μην 
έχει αυτό που λέμε τερατολογίες κ.τ.λ. Ειδικά στο θέμα ας πούμε της παραγωγής προφορικού 
λόγου δίνω σημασία και στα εξωγλωσσικά στοιχεία, δηλαδή κατά πόσο το παιδί μου δίνει εκτός 
από την ίδια τη γλώσσα και τη δομή της γλώσσας χρησιμοποιεί και εξωγλωσσικά στοιχεία, όπως 
ο επιτονισμός, η γλώσσα του σώματος, η χειρονομία, το βλέμμα κ.τ.λ. προκειμένου να είναι 
αποτελεσματικός ο λόγος του. Αυτά όλα θέλουν παρατήρηση όμως, δηλαδή πρέπει να 
παρατηρείς και να καταγράφεις. Όσον αφορά το κομμάτι του γραπτού λόγου, εκεί φυσικά θα 
αξιολογήσω το περιεχόμενο που λέμε του κειμένου ενός παιδιού, κατά πόσο αυτό συνάδει με το 
κειμενικό είδος, με το επικοινωνιακό πλαίσιο, κατά πόσο είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή, αν εγώ 
ζητάω ας πούμε να γράψουν μία επιστολή στο δήμαρχο κατά πόσο είναι αποτελεσματικό αυτό 
το κείμενο όσον αφορά το ύφος του. ε τις γλωσσικές δομές φυσικά, τα μορφοσυντακτικά και την 
οργάνωση του κειμένου βέβαια. Πώς το οργανώνει, πώς το παραγραφοποιεί, τη μακροδομή του, 
δηλαδή αν υπάρχει ένας πρόλογος που προετοιμάζει απαραίτητα, αν υπάρχει ένας επίλογο ο 
οποίος κλείνει ομαλά. Εεε την οργάνωση των σκέψεών του, μην υπάρχουν χάσματα, 
ανακόλουθα κ.τ.λ. 

Ωραία! Θα πάμε λίγο στην εναλλακτική αξιολόγηση εις βάθος να τη μελετήσουμε και να τη 
συζητήσουμε. Ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει για εσάς «εναλλακτική αξιολόγηση».         

Σημαίνει ένας τρόπος προσέγγισης της αποτίμησης και της εε εξέλιξης των μαθητών, ο οποίος 
είναι διαφορετικός από τα στεγανά και τα παραδοσιακά, δηλαδή δεν στηρίζεται μόνο στην 
βαθμολογία, αλλά στηρίζεται στις πραγματικές δυνατότητες του κάθε μαθητή ναα 
διαφοροποιηθεί, να εξελιχθεί και να βελτιωθεί σε σχέση μεε αυτό που με την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. 

Ωραία! Θα σας αναφέρω κάποιες μεθόδους εναλλακτικής αξιολόγησης. Θέλω να μου πείτε 
αν τις γνωρίζετε και μετά να μου πείτε λίγο και την άποψή σας. Καταρχάς μου αναφέρατε 
το project. Απ’ ό, τι κατάλαβα το γνωρίζετε, οπότε θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή 
σας γι’ αυτό. 
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Εε το project, εφόσον κάποιος το αντιμετωπίσει όπως πρέπει, θετικά και με πολύ καλή 
οργάνωση καιι σε συζήτηση με τους μαθητές – γιατί το project κανονικά πρέπει να 
διαμορφώνεται μαζί με τους μαθητές – εεε κι από εκεί και πέρα ακολουθήσει όλα τα στάδια 
οργανωμένα μπορεί να κάνει παπάδες. Και κανονικά πολλά μαθήματα θα έπρεπε να διδάσκονται 
και με τη μεθοδολογία του project.  

Τι πιστεύετε ότι προσφέρει το project και είναι θετικό; 

Πρώτα απ’ όλα καλλιεργεί την ερευνητική ικανότητα των μαθητών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. 
Το σχολείο πάσχει σ’ αυτό, στο κομμάτι της έρευνας δηλαδή δεν δίνουμε στα παιδιά 
ερευνητικές δυνατότητες. Εκτός όμως από την ερευνητική ικανότητα, αναγκάζει τα παιδιά να 
συνεργαστούν. Μετά από εκεί και πέρα εννοείται ότι είναι πιο δημιουργικά τα αποτελέσματα. 
Δίνεται δυνατότητα έκφρασης. Αναγκάζονται να υποστηρίξουνε και προφορικά αυτά τα οποία 
έχουν εντοπίσει. Θεωρώ ότι είναι πολλαπλά τα οφέλη αρκεί να υλοποιηθεί σωστά.  

Ωραία! Το portfolio που μου είπατε ότι το χρησιμοποιείτε, ποια θετικά έχει και το 
χρησιμοποιείτε; 

Το πρώτο και σημαντικότερο θετικό είναι ότι καταγράφει συστηματικά την εξέλιξη του μαθητή, 
οπότε και στον διδάσκοντα δίνει τη δυνατότητα δυναμικής αξιολόγησης και ανατροφοδότητσης 
κι ο ίδιος μ’ αυτόν τον τρόπο ελέγχει τη δουλειά του, αλλά και στον μαθητή δίνει τη δυνατότητα 
αυτοαξιολόγησης. Δηλαδή και ο μαθητής με τη σειρά του, ελέγχοντας την πορεία της δουλειάς 
του μαθαίνει να αυτοαξιολογείται. Στην τελική ανάλυση για μένα ο απώτατος στόχος της 
αξιολόγησης πρέπει να είναι η δυνατότητα της αυτοαξιολόγησης.  

Ναι, καταλαβαίνω. Το ημερολόγιο; Το γνωρίζετε απ’ ό, τι κατάλαβα. Θέλω να μου πείτε 
και γι’ αυτό την άποψή σας. 

Εγώ δεν το χρησιμοποιώ ξεχωριστά. Πιο πολύ σαν μέθοδο το εντάσσω στη λογική άλλων 
μορφών. Δηλαδή, όταν βάζω για παράδειγμα να διαβάσουν ένα μυθιστόρημα, τότε ζητάω να 
κάνουν ημερολόγιο ανάγνωσης. 

Δεν το χρησιμοποιείτε, δηλαδή, με την τυπική μορφή που ο μαθητής καταγράφει… 

Αυτό ας πούμε το συστηματικό ημερολόγιο του μαθητή εγώ δεν το χρησιμοποιώ συστηματικά. 
Το χρησιμοποιώ ως τρόπο οργάνωσης του portfolio, αλλά αυτό όχι δεν το χρησιμοποιώ η 
αλήθεια είναι.  

Ωραία! Τη μέθοδο think – aloud ή προφορική εξωτερίκευση τη γνωρίζετε; 

Αυτή δεν τη γνωρίζω καθόλου, όχι. 

(εξηγώ)  

Δεν τη χρησιμοποιώ, αλλά πιστεύω ότι δεν έχω τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσω. Όταν έχω 
στην τάξη 25 παιδιά, είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια αν οργανώσεις ομάδες ή στην παράλληλη 
στήριξη πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, γιατί ο καθηγητής βλέπει πώς το παιδί 
οργανώνει τη σκέψη του. 
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Η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση; Ποια είναι η άποψή σας γι’ αυτές; 

Για την αυτοαξιολόγηση δεν χρειάζεται να σου πω, τα είπα νωρίτερα. Είμαι υπέρμαχος. 

Πιστεύετε ότι είναι έγκυρη ως αξιολόγηση; Δηλαδή, οι μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν 
τον εαυτό τους αντικειμενικά; 

Αν τους εκπαιδεύσεις από την τρίτη δημοτικού ότι ο στόχος και η προσήλωση σου είναι σ’ 
αυτήν την κατεύθυνση, όταν θα φτάσουνε στη δευτέρα λυκείου και στην τρίτη λυκείου θα 
μπορούν να το κάνουν. Αν όμως από την τρίτη δημοτικού τους δίνεις ένα ξερό βαθμό και τους 
κάνεις βαθμοθήρες, όχι δεν μπορούν. Αυτή είναι η απάντηση σ’ αυτό. Τώρα όσον αφορά την 
ετεροαξιολόγηση, με πολύ φειδωλό τρόπο και κάποιες φορές τη χρησιμοποιώ, αλλά γενικότερα 
την αποφεύγω, γιατί τη θεωρώ λίγο επικίνδυνη μέθοδο. 

Από ποια άποψη; 

Από την άποψη ότι πολλές φορές, ειδικά οι έφηβοι, δεν περιορίζονται στο να αξιολογήσουν 
μόνο τον συμμαθητή τους στο αντικείμενο, παρασύρονται και από άλλα πράγματα, προσωπικές 
σχέσεις, στερεότυπα κ.ο.κ. κι είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγουν και να πουν πράγματα, τα 
οποία, ενώ δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο εκείνη τη στιγμή, μπορούν και να πληγώσουν τον 
άλλο ας πούμε ή και το αντίθετο, να τον υμνήσουν τον άλλο. Οι σχέσεις των εφήβων είναι 
περίεργες και θέλουν προσοχή. Δεν μπορούμε τα παιδιά να τα αντιμετωπίσουμε σαν ορθολογικά 
όντα που είναι ολοκληρωμένα και θα αντιμετωπίσουν τα πράγματα μέσα από μία ορθολογική 
διάσταση. 

Καταλαβαίνω. Την περιγραφική αξιολόγηση τη χρησιμοποιείτε, όπως μου είπατε. Θέλω να 
μου πείτε τι προσφέρει και ποιες αδυναμίες έχει. 

Λοιπόν, η περιγραφική αξιολόγηση έχει πάρα πολλές δυνατότητες, γιατί δίνει μία πολύ 
αναλυτική εικόνα, αποτίμηση της προόδου του μαθητή και ακριβώς επειδή είναι πιο αναλυτική, 
είναι πολύ πιο σαφής σε αυτά που θέλει να τονίσει, τι πρέπει να διορθωθεί, τι πρέπει να αλλάξει 
ή αντίστοιχα ποια είναι τα θετικά. Δηλαδή περιέχει πολύ την επιβράβευση. Εεε δηλαδή σε σχέση 
με έναν ξερό αριθμό, με ένα 15, που αυτό το 15 κανένας δεν καταλαβαίνει τι σημαίνεις την 
ουσία του, η περιγραφική αξιολόγηση καλύπτει όλα αυτά τα κενά. Και επιβραβεύει εκεί που 
πρέπει να επιβραβεύσει και επισημαίνει τις αδυναμίες. Οπότε τον κάνει τον εκπαιδευόμενο 
ικανό και να ξέρει ποια είναι τα δυνατά του σημεία και να ξέρει τις αδυναμίες του. απ’ την άλλη 
η περιγραφική αξιολόγηση είναι πιο χρονοβόρα. Θέλει περισσότερη δουλειά. Άλλο πράγμα είναι 
να γράφεις έναν αριθμό κι άλλο ένα κειμενάκι 100 λέξεων για κάθε μαθητή και σε κάθε μάθημα, 
έτσι δεν είναι; 

Ναι, σίγουρα. 

Είναι και πρακτικό το θέμα. Παρ’ όλα αυτά είναι τόσα τα θετικά της που αυτά τα λίγα αρνητικά 
που έχει νομίζω ότι είναι δευτερευούσης σημασίας.  

Ωραία! Πιστεύετε ότι είναι εύκολη ή δύσκολη η εφαρμογή των εναλλακτικών μορφών 
αξιολόγησης στο γλωσσικό μάθημα μέσα στην τάξη; 
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Κοίταξε έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το σύστημα δομημένο, το ωρολόγιο πρόγραμμα και με 
όλα τα κενά σε επιμόρφωση, υποστήριξη, συντονισμό κ.τ.λ. είναι πολύ δύσκολη, όχι απλά 
δύσκολη. Δηλαδή κι εγώ που τις εφαρμόζω θεωρώ ότι υπολείπομαι. Φτάνω σε ένα επίπεδο 70%-
60%. Δεν μπορείς να τις κάνεις όσο θα έπρεπε. Είναι τόσο στραγγαλιστικό το ωρολόγιο 
πρόγραμμα και τόση η έλλειψη υποστήριξης που δεν γίνεται να εφαρμοστεί. Είχα διευθυντή 
κάποτε που του είχα πει κάτι τέτοιο και με κοιτούσε, δεν ήξερε τι είναι αυτά τα πράγματα. 

Θέλω να πάμε λίγο και στην επιμόρφωση. Εσείς θεωρείτε ότι είστε επαρκώς 
επιμορφωμένος για ζητήματα εναλλακτικής αξιολόγησης; 

Νομίζω ότι αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Δεν θα μπορούσα να πωωωω… Συνεχώς επιμορφώνεσαι, 
βλέπεις καινούργια πράγματα κ.τ.λ. 

Καταλαβαίνω. Οι συνάδελφοί σας πιστεύετε ότι είναι; 

Όοοχι, όχι. Πολύ λίγοι. 

Ποια είναι τα θέματα σχετικά με τα οποία θέλετε να επιμορφωθείτε; 

Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα θέματα αυτού που λέμεεε σχολικής ψυχολογίας, δηλαδή διαχείρισης 
κρίσεων, διαχείρισης ομάδων. Εεε ζητήματα διδακτικής προσέγγισης. Και εναλλακτικούς 
τρόπους αξιολόγησης και εναλλακτικά μοντέλα μάθησης εννοείται! Σε ζητήματα επικοινωνίας 
και όχι μόνο ενδοσχολικά αλλά και με τους γονείς, με την τοπική κοινωνία, με φορείς. Εε είναι 
πολλά Όλγα νομίζω. 

Εσείς από ποιους θα θέλατε να επιμορφωθείτε; Δηλαδή από τους συντονιστές, από 
Πανεπιστημιακούς, από συναδέλφους… 

Λοιπόν, ο μέντορας πρέπει να υπάρχει και είναι χαζό που το Υπουργείο δεν το εφαρμόζει. 
Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν 30 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση τα τελευταία 5 εγώ θα τους 
έπαιρνα και θα τους έκανα μέντορες και θα τους έλεγα: «Μοιράστε την εμπειρία σας στους 
νέους συναδέλφους», γιατί εδώ που τα λέμε και μάθημα μέχρι τα 65 σου δεν μπορείς να κάνεις. 
Κατάλαβες τι θέλω να πω; Θα κάνανε μάθημα 10 ώρες τη βδομάδα και τις άλλες 10 εγώ θα 
ήθελα να κάνουν τον μέντορα. Αυτό παρένθεση τώρα. Εγώ νομίζω ότι οι επιμορφώσεις πρέπει 
να είναι όλες e – learning, εξ αποστάσεως δηλαδή, γιατί και οι δια ζώσης δεν βοηθάνε. Έχουμε 
πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να τρέχουμε και τα απογεύματα ας πούμε και ξέρω 
’γω. Και θα έπρεπε να είναι σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς φορείς, με ερευνητική κέντρα 
υπό τον συντονισμό και την επίβλεψη, όμως, τον συντονιστών και των συμβούλων ή του 
Υπουργείου κ.τ.λ. 

Ωραία! Θα θέλατε να επιμορφωθείτε σύγχρονα ή ασύγχρονα; 

Ασύγχρονα, ασύγχρονα, για να μπορώ να φτιάχνω το δικό μου πρόγραμμα με τις δικές μου 
ώρες.        

 


