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Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Σκοπός Σεμιναρίου 

 

 

Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου για 

τη σπουδαιότητα και τους τρόπους προώθησης της  

Διαμορφωτικής Αξιολόγησης του μαθητή στη βάση Δεικτών 

Επιτυχίας και Επάρκειας  για τη βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων.    Διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων. 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



 

 

 
 

 
 

Πραγματικότητες και 
Προσδοκίες 
 

  

 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



(Μιχαηλίδου, 2016) 
Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Α. Μιχαηλίδου-Ευριπίδου 

Συνοπτικός Πίνακας Δεικτών 

Δείκτης Κύπρος Ε.Ε. 

2011 2014 2011 2014 

Χαμηλά μαθησιακά αποτελέσματα 
 Κατανόηση Κειμένου 
 Μαθηματικά 
 Φυσικές Επιστήμες 

 
32,8 % 
42,0 % 
38,0 % 

 
17,8% 
22,1% 
16,6% 

Επενδύσεις στην εκπαίδευση 
 Δημόσιες επενδύσεις ως 
ποσοστό  ΑΕΠ 
 Δημόσιες επενδύσεις ως 
ποσοστό  Κρατικού 
Προϋπολογισμού 

 
6,6 % 
 
15,4 % 

 
6,5 % 
 
15,7 % 

 
5,1 % 
 
10,5 % 

 
5,0 % 
 
10,3 % 

Πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου 
 Άνδρες 
 Γυναίκες 
 Σύνολο 

 
15,1 % 
8,1 % 
11,3 % 

 
11,2 % 
2,9 % 
6,8 % 

 
15,2 % 
11,5 % 
13,4 % 

 
12,7 % 
9,5 % 
11,1 % 

(Μιχαηλίδου, 2016) 



Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 

(Μιχαηλίδου, 2016) 



Τι είναι η διαμορφωτική αξιολόγηση του μαθητή στη 
βάση Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας  και γιατί 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων; 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Οι δικές σας απόψεις για τη διαμορφωτική αξιολόγηση 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 

Είπαν για την Αξιολόγηση… 

“Η αξιολόγηση είναι στην καρδιά της εμπειρίας των μαθητών”  

(Brown and Knight, 1994) 

 

“Αν θέλεις να αλλάξεις τον τρόπο που μαθαίνουν οι μαθητές τότε άλλαξε 
τη μέθοδο της αξιολόγησης” 

(Brown, Bull & Pendlebury , 1997) 

 

“Οι μαθητές μαθαίνουν όχι εκείνα που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα αλλά εκείνα για τα οποία θεωρούν ότι θα αξιολογηθούν . . .   

  

…Το θέμα επομένως είναι, να βεβαιωθούμε ότι οι στόχοι της αξιολόγησης 
καθρεφτίζουν εκείνα που θέλουμε να μάθουν” 

 

(Biggs, 2002, page 6) 



 

 

 

 
 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 

Διαμορφωτική αξιολόγηση: 

μια θεμελιώδης διαδικασία 
μάθησης 



Τι είναι η αξιολόγηση του μαθητή; 

«…..κάθε διαδικασία που δίνει πληροφορίες για τη 
σκέψη, την επίδοση και την πρόοδο των 
μαθητών». 
  

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 

(Crooks, 2001) 



Τι είναι η αξιολόγηση του μαθητή; 

 Η αξιολόγηση του μαθητή είναι μια συνεχής και 
οργανωμένη διαδικασία.  

 
 Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας 

και όχι μία ανεξάρτητη διαδικασία. 
 
 Η αξιολόγηση δε θα πρέπει να ταυτίζεται με 

όρους όπως «βαθμολόγηση» ή «εξέταση». 
 

 
 

  
Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Αξιολόγηση του μαθητή 

 Οι επιστημολογικές πεποιθήσεις των 
εκπαιδευτικών επηρεάζουν τον τρόπο 
αξιολόγησης των μαθητών.  

(Buehl & Alexander, 2001; Hofer, 2001; Hofer & Pintrich, 1997; Perry,1970) 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Τι υποστηρίζει η επιστημονική έρευνα 

για την αξιολόγηση του μαθητή; 

 Η έρευνα έχει δείξει ότι η 
αξιολόγηση του μαθητή 
συνδέεται άμεσα με την 
αποτελεσματικότητα της 
διδασκαλίας και μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στη 
βελτίωση της μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. 

 
(Creemers & Kyriakides, 2008; de Jong et al., 
2004; Kyriakides et al., 2009; Wiliam, 2009) 

  

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



(Kyriakides et al., 2009) 



 

 

Αρχική 
αξιολόγηση 

Διαμορφωτική 
αξιολόγηση 

Τελική 
αξιολόγηση 

Μορφές αξιολόγησης του 

μαθητή 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



 Η εκπαιδευτική έρευνα τονίζει τη σημασία του 
διαμορφωτικού σκοπού της αξιολόγησης αφού ο σκοπός 
αυτός συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια για βελτίωση 
της μάθησης. 

 

 Επομένως κάθε προσπάθεια για επίτευξη αποτελεσματικής 
αξιολόγησης στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής 
πράξης  πρέπει να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
διαμορφωτικού αυτού σκοπού. 

 
(Κυριακίδης 2014) 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 

Γιατί διαμορφωτική αξιολόγηση; 



Γιατί  διαμορφωτική αξιολόγηση; 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση: 

έχει τεράστια σημασία διότι δίνει 
ανατροφοδότηση για την πρόοδο των μαθητών 
και  για την επίτευξη των μαθησιακών επιδιώξεων 
κατά τη διάρκεια της διδακτικής/μαθησιακής 
διαδικασίας 

επιτρέπει την τροποποίηση της διδασκαλίας ώστε 
να συνάδει με τις ανάγκες των μαθητών 

συνδέεται άμεσα με τους δείκτες επάρκειας και 
είναι η πυξίδα της διδασκαλίας για την πρόοδο και 
βελτίωση του μαθητή. 

 

 
 

 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Γιατί διαμορφωτική αξιολόγηση; 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

• Για να 
αναγνωρίσουν 
τις επιτυχίες 
τους, να 
προσαρμόσουν 
τις μαθησιακές 
στρατηγικές 
τους και να 
βελτιωθούν 
περαιτέρω.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

• Για να 
γνωρίσουν την 
απόδοση του 
κάθε μαθητή 
και να προβούν 
σε ρυθμίσεις 
που θα 
βελτιώνουν και 
θα 
προσαρμόζουν 
ανάλογα τη 
διδασκαλία 
τους. 

ΓΟΝΕΙΣ 

• Για καλύτερη 
κατανόηση της 
ανάπτυξης των 
παιδιών τους 
και πιο ενεργό 
εμπλοκή τους 
σε αυτή. 

ΣΧΟΛΕΙΟ και ΥΠΠ 

• Ως δείκτες για 
τη  βελτίωση 
του σχολείου 
και της 
ποιότητας της 
διδασκαλίας. 

• Για βελτίωση 
εκπαιδευτικής 
πολιτικής. 

(ΥΠΠ, 2016) Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 

Η διαμορφωτική 
αξιολόγηση συνάδει και 
υπηρετεί τη  φιλοσοφία 
της μάθησης ως δόμησης 
της γνώσης από τον ίδιο 
τον  μαθητή (σε αντίθεση 
με τη φιλοσοφία της 
μάθησης ως  μετάδοσης 
της γνώσης από τον 
εκπαιδευτικό στον 
μαθητή) σε συνεργασία 
με τους συμμαθητές του 
και τον εκπαιδευτικό. 

 

                               

 
 

Γιατί διαμορφωτική αξιολόγηση; 



 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΠ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ.pdf 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf


 

 

 
 

 Διαμορφωτική  
αξιολόγηση μαθητή στη 
βάση  δεικτών επιτυχίας 
και επάρκειας 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



ΔΕΙΚΤΕΣ  ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Αξιολόγηση και Δείκτες Επιτυχίες και Επάρκειας  

 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Τελική αξιολόγηση των 

λουλουδιών 

 

Ύψος λουλουδιών 

Διαμορφωτική αξιολόγηση 

των λουλουδιών-Δείκτες 

επάρκειας 

Τι χρειάζονται για να 

αναπτυχθούν…    

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 

Διαμορφωτική  αξιολόγηση και Δείκτες Επιτυχίες 

και Επάρκειας  

 



 

Η διάκριση μεταξύ διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης 

έχει αποδοθεί θαυμάσια από τον Bob Stake (1975) ως εξής:  

όταν η οικοκυρά γεύεται τη σούπα, αυτό είναι διαμορφωτική 

αξιολόγηση, όταν ο προσκεκλημένος γεύεται τη σούπα, αυτό 

είναι τελική αξιολόγηση.  

Διαμορφωτική  αξιολόγηση και Δείκτες Επιτυχίες 

και Επάρκειας  

 



Ενδιάμεσες γνώσεις = Δείκτες επάρκειας  

 

Ό, τι χρειάζεται να μάθει ο/η μαθητής/τρια για να 
κατακτήσει / επιτύχει τον στόχο.  

 

 

έννοιες, πληροφορίες, δεξιότητες, στάσεις, αξίες, 
συμπεριφορές 

 
(Κουτσελίνη, 2014) 

Διαμορφωτική  αξιολόγηση και Δείκτες Επάρκειας  

 



Ποιες στρατηγικές και τεχνικές διαμορφωτικής 
αξιολόγησης του μαθητή στη βάση Δεικτών 

Επιτυχίας και Επάρκειας χρησιμοποιείτε στο μάθημά 
σας; 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Οι δικές σας απόψεις για τη διαμορφωτική αξιολόγηση 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



 

 
 

 
 

 

Μαθησιακοί στόχοι και  διαμορφωτική 

αξιολόγηση 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Όπως σε κάθε αξιολόγηση 
έτσι και όταν θέλουμε να 
αξιολογήσουμε την πρόοδο 
των μαθητών μας, είναι 
σημαντικό να θέτουμε 
σαφείς, συγκεκριμένους και 
μετρήσιμους στόχους. 

 
(Κυριακίδης, 2014) 

 
 

Μαθησιακοί στόχοι και διαμορφωτική 

αξιολόγηση 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Μαθησιακοί στόχοι και διαμορφωτική 

αξιολόγηση 

Βασικά χαρακτηριστικά 

Η έρευνα υποστηρίζει ότι οι στόχοι πρέπει να είναι όσο πιο 
συγκεκριμένοι γίνεται και οι μαθητές να τους θεωρούν 
δύσκολους όχι όμως ακατόρθωτους. 

Πόσο 

συγκεκριμένοι; 
Πόσο 

 δύσκολοι; 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Μαθησιακοί στόχοι και διαμορφωτική 

αξιολόγηση 
 

Δραστηριότητα Μαθησιακοί στόχοι Συγκείμενο 

Να δώσουν  μία διάλεξη 
εναντίον του καπνίσματος  

Να παρουσιάζουν 
προφορικά μία άποψη με 
πειστικό τρόπο 

Διάλεξη  για το κάπνισμα  

Να σχεδιάσουν ένα 
ραβδόγραμμα για να 
δείξουν  πώς οι μαθητές 
της τάξης έρχονται στο 
σχολείο  

Να παρουσιάζουν 
πληροφορίες με τη χρήση 
διαγραμμάτων  

Ραβδόγραμμα  για τα 
μέσα συγκοινωνίας που 
χρησιμοποιούνται για 
προσέλευση στο σχολείο 

Να εργαστούν σε ομάδες 
για τη δημιουργία ενός 
τρίπτυχου που να 
προωθεί την υγιεινή 
διατροφή 

Να συνεργάζονται 
αποτελεσματικά σε 
ομάδες 

Τρίπτυχο υγιεινής 
διατροφής  
 
 
(Κυριακίδης, 2014) 
 Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



 

 
 
 

1. Γνώσεις περιεχομένου 
 

2. Δεξιότητες  
 

3. Στάσεις , αξίες, 
      συμπεριφορές 
 

 

Τι αξιολογούμε στο πλαίσιο της 

διαμορφωτικής αξιολόγησης; 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Διαμορφωτική αξιολόγηση και Δείκτες 

Επάρκειας 

Ενδιάμεσες γνώσεις = Δείκτες επάρκειας  

 

Ό, τι χρειάζεται να μάθει ο/η μαθητής/τρια για να 
κατακτήσει / επιτύχει τον στόχο.  

 

 

έννοιες, πληροφορίες, δεξιότητες, στάσεις, αξίες, 
συμπεριφορές 

 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



 

 

 
 

Διαμορφωτική 
αξιολόγηση και γνώσεις 
περιεχομένου 



Δείκτες Επάρκειας και διαμορφωτική 

αξιολόγηση – γνώσεις περιεχομένου 
 

 

Θεωρία του Οικοδομισμού 

 

Εναλλακτικές/αρχικές ιδέες μαθητών 

 

  Εννοιολογική αλλαγή 

 

Οικοδόμηση γνώσης 

 

Εννοιολογική κατανόηση 

 
Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Παράδειγμα αρχικών/ εναλλακτικών 

εννοιών 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Προσανατολισμός 

Διέγερση του 

ενδιαφέροντος 

Έκφραση ιδεών 

Καταγραφή 

παρανοήσεων 

Αποσταθεροποίηση 

αρχικών ιδεών 

Οικοδόμηση νέων 

δομών 

Εφαρμογή 

νέων ιδεών 

Ανασκόπηση των 

αλλαγών 

Σ
ύ
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Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Αυτά που μπορεί να κάνει από μόνος του ο μανθάνων 

Αυτά που δεν μπορεί να κάνει ακόμη και  χρειάζεται βοήθεια  

Χρειάζεται πολλή βοήθεια Χρειάζεται λίγη βοήθεια 

40 

Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (Zone of Proximal 

Development) και διαμορφωτική αξιολόγηση  

 



Τεχνικές  Διαμορφωτικής 
αξιολόγησης 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



 

 Η χρήση διαφορετικών τεχνικών αξιολόγησης 
μας επιτρέπει να ελέγξουμε την εγκυρότητα 
των αποτελεσμάτων που έχουμε συγκεντρώσει. 

 
 Η επιλογή της τεχνικής ή των τεχνικών που θα 

χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από τους στόχους 
που τέθηκαν, την εστίαση της αξιολόγησης 
(ατομική ή ομαδική) καθώς και το χρόνο που 
έχουμε στη διάθεσή μας. 

  
 Η χρήση διαφορετικών τεχνικών διευκολύνει 

την αξιολόγηση των μαθητών σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και όχι μόνο στο τέλος μια 
ενότητας.  
 

 
 

 

Τεχνικές  διαμορφωτικής αξιολόγησης 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



 

Οι τεχνικές αξιολόγησης μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 
 Προφορική Αξιολόγηση 
  Παρατήρηση 
 Υποβολή αναστοχαστικών ερωτήσεων 
 Αξιολόγηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων/αξιών  από 

διάφορες μορφές εργασιών των μαθητών 
 Σύντομα δοκίμια αξιολόγησης 
 Γραπτή αξιολόγηση  
 Συνθετικές/ Δημιουργικές εργασίες (Projects) 
 Φάκελλος εργασιών (Portfolio) 
 Αυτοαξιολόγηση 
 Ετεροαξιολόγηση 
 Κατ’ οίκον εργασία 
 
 

 

Τεχνικές Διαμορφωτικής Αξιολόγησης 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Δείκτες Επάρκειας και διαμορφωτική 

αξιολόγηση – τύποι ερωτήσεων 

Ερωτήσεις τύπου σύντομης απάντησης 
 

Ερωτήσεις τύπου συμπλήρωσης 
 

 Ερωτήσεις τύπου ορθό/ λάθος 
 

Ερωτήσεις τύπου συσχέτισης 
 

Ερωτήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής 
 

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

Ερωτήσεις για λύση προβλήματος 

 

 

 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

•  Πολλαπλής επιλογής  

•  Ορθό - Λάθος  

•  Σύζευξης/ Αντιστοίχισης  

•  Διάταξης/ Ιεράρχησης  

•  Συμπλήρωσης  

•  Σύντομης απάντησης  

                         ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

                     ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Τύποι ερωτήσεων 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Αξιολόγηση των μαθητών- Τι αξιολογούμε; 
 

 
 

Ερωτήματα αποτελεσματικής αξιολόγησης- 
Bloom’s Taxonomy of Questioning 

1 •Γνώση: ανάκληση δεδομένων ή πληροφοριών 

2 
•Κατανόηση: διάκριση της διαφορετικότητας 

3 
•Εφαρμογή: χρήση μιας έννοιας σε νέα  πλαίσια 

              

4 
•Ανάλυση: διαχωρισμός του όλου σε συστατικά  μέρη             

5 •Σύνθεση: 

6 
•Αξιολόγηση: διατύπωση αξιολογικών κρίσεων 

κατασκευή ενός συνόλου μετά από  

επιλογή των συστατικών στοιχείων  

 

7 
•Δημιουργία: παραγωγή νέων ιδεών 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Επίπεδο   Παραδείγματα ερωτήσεων 

Γνώση Μπορείς να ονομάσεις……; 
Τι είναι…;       Μπορείς να ορίσεις…….; 

Κατανόηση Μπορείς να εξηγήσεις την κύρια ιδέα…..; 
Τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ………… 

Εφαρμογή Τι παράγοντες θα κρατήσεις σταθερούς  και ποιους θα 
αλλάξεις στο πείραμα …….; 

Ανάλυση Μπορείς να εξηγήσεις τα αποτελέσματα του 
πειράματος……….;     

Σύνθεση Μπορείς να προτείνεις μια λύση για το πρόβλημα 
σύμφωνα με τα δεδομένα…….; 

Αξιολόγηση Μπορείς να αιτιολογήσεις την απάντησή σου…;  

Δημιουργία  Μπορείς να σχεδιάσεις κάτι  καινούργιο…..;  

 
Αξιολόγηση των μαθητών- Τι αξιολογούμε; 
Ερωτήματα αποτελεσματικής αξιολόγησης- 

Bloom’s Taxonomy of Questioning 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Αξιολόγηση μαθητών-Τι αξιολογούμε;  

Γνώση: με το όρο αυτό αναφερόμαστε στο αν οι μαθητές 
ξέρουν τον ορισμό μίας έννοιας (πχ. Τι ορίζουμε ως 
κατηγορούμενο;) 
 
Κατανόηση: με το όρο αυτό αναφερόμαστε στο αν οι 
μαθητές  αναγνωρίζουν την έννοια γύρω τους (πχ. Να 
μπορεί να εντοπίζει το κατηγορούμενο σε δοσμένη 
πρόταση) 
 

Εφαρμογή: με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στο αν οι 
μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την έννοια αυτή 
(πχ. να κατασκευάζει πρόταση χρησιμοποιώντας δοσμένη 
λέξη ως κατηγορούμενο) 
 
(Κυριακίδης, 2014) 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



 

Ιεράρχησε 

Χαμηλού επιπέδου σκέψης                      Ψηλού επιπέδου σκέψης Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



 

Εγκυρότητα Αξιολόγησης και πίνακας 

προδιαγραφών  

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Πίνακας  

Προδιαγραφών 
ΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΟΛΙΑ 

1. Στόχος 1 

2. Στόχος 2 

3. Στόχος 3 

4. Στόχος 4 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

Εγκυρότητα Αξιολόγησης και πίνακας 

προδιαγραφών  

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



 

 

 
 

Διαμορφωτική 
αξιολόγηση και  
δεξιότητες 



 
 
 

Δείκτες  Επάρκειας και διαμορφωτική 

αξιολόγηση - Δεξιότητες  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

Γενικός Στόχος: Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

Ερώτηση 1: Ποιοι είναι οι δείκτες επάρκειας που 
αφορούν την κριτική σκέψη; 

Ερώτηση 2: Πώς την αξιολογούμε; 

 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Επιμέρους  Στόχοι  Δείκτες επάρκειας 

• Να παράγει μοτίβα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Να παράγει ερωτήματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών 

•   Παραγωγή κριτηρίων για  

     κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση,      

• Αλληλουχία γεγονότων 

• Σωστή σειρά γεγονότων 

• Εντοπισμός αιτιωδών σχέσεων 

• Χαρτογράφηση εννοιών 

• Αναλογίες 

• Αντιστοιχίσεις 

• Αναγνώριση λογικών ασυνεπειών 

• Εντοπισμός παρανοήσεων/ 

      προκαταλήψεων , κ.λπ. 

 

• Ερωτήσεις σε συγκεκριμένες 
απαντήσεις ή σε δοσμένα έργα 

 

 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Επιμέρους  Στόχοι  Δείκτες επάρκειας 
 

• Να επιχειρηματολογεί 

 

 

 

 

 

• Να οικοδομεί μοντέλα 

   και να κάνει προβλέψεις 

 

• Αξιολόγηση πληροφοριών 

• Αξιολόγηση ισχυρισμών 

• Δεξιότητα συναγωγής 
συμπερασμάτων 

• Οικοδόμηση επιχειρημάτων 

• Οικοδόμηση αντι-επιχειρημάτων 

• Οικοδόμηση  αντικρούσεων αντι-
επιχειρημάτων 

 

 

• Δεξιότητα οικοδόμησης και χρήσης  
μοντέλων  

• Αναπαράσταση ενός φαινομένου 

• Ερμηνεία ενός φαινομένου  

• Δεξιότητα πρόβλεψης  
αποτελεσμάτων σε περίπτωση που 
αλλάξουν δεδομένα. Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Επιμέρους Στόχοι  Δείκτες επάρκειας 
• Να  εφαρμόζει  στρατηγικές  

και διαδικασίες  για  

 λύση προβλήματος/  

λήψη     απόφασης 

 

 

• Να  διαθέτει δεξιότητες 

 διερεύνησης 

 

 

• Κλπ… 

 

 

 

 

 

• Αναγνώριση και εφαρμογή σταδίων 
στρατηγικών και διαδικασιών  

•  Αναγνώριση και αξιολόγηση  
εναλλακτικών τρόπων λύσης 
προβλήματος, κ.λπ.  

 

 

 

• Διατύπωση ερευνητικών 
ερωτημάτων 

• Διατύπωση υποθέσεων  

• Συλλογή δεδομένων/Πειραματικές 
διαδικασίες 

• Αξιολόγηση δεδομένων και με βάση 
τα δεδομένα να γίνεται 
επιβεβαίωση  ή  απόρριψη 
υπόθεσης, κ.λπ. 

 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



 

 

 
 

Διαμορφωτική 
αξιολόγηση και στάσεις, 
αξίες, συμπεριφορές 



 
 
 

Δείκτες  Επάρκειας και διαμορφωτική 

αξιολόγηση – Στάσεις και Αξίες  

Ανθρώπινα δικαιώματα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

Δημοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα, ελευθερία, 
σεβασμός, υπευθυνότητα, κλπ. 

Διαφορετικότητα και ποικιλομορφία, κλπ…. 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Δείκτες  Επάρκειας και Διαμορφωτική 

Αξιολόγηση -  Στάσεις/Αξίες  

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 

Διαστάσεις του συναισθηματικού τομέα 
 
 Αυτοεπίγνωση (self-awareness),\ 
 
  Ενσυναίσθηση (empathy), 
 
  Αυτορρύθμιση (self-regulation), 
 
 Δημιουργία εσωτερικών κινήτρων (self-motivation).  



 
 
 

Δείκτες  Επάρκειας και διαμορφωτική 

αξιολόγηση - Αξίες  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

Γενικός Στόχος: Αποδοχή και διαχείριση 
διαφορετικότητας 

Ερώτηση 1: Ποιοι είναι οι δείκτες επάρκειας που 
αφορούν στην αποδοχή της διαφορετικότητας; 

Ερώτηση 2: Πώς την αξιολογούμε; 

 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



 

 

 
 

Βιωματικό εργαστήρι 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Ομαδική Δραστηριότητα  
 «THINK – PAIR – SHARE» 

Δημιουργία 4μελών  ομάδων 
 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (10 λεπτά) 
 
Να  διαβάσετε το μαθησιακό υλικό που σας δόθηκε, με 
τίτλο «Τα γυαλιά της διαφορετικότητας» και να 
προτείνετε τρόπους διαμορφωτικής αξιολόγησης που να 
αφορούν στην προώθηση της αποδοχής της 
διαφορετικότητας. 
   
            ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (10 λεπτά) 
 
Να συζητήσετε στο πλαίσιο της ομάδας σας τις  απόψεις 
σας και να δώσετε /πάρετε ανατροφοδότηση μεταξύ  
σας. 
           ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  (5 λεπτά) 
 
Ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδας  να παρουσιάσει την 
εργασία της ομάδας στην ολομέλεια.  Συζήτηση. 63 



 

 

 
 

Εργαλεία 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Τι εργαλεία  διαμορφωτικής αξιολόγησης στη βάση 
Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας χρησιμοποιείτε στο 

μάθημά σας; 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Οι δικές σας απόψεις για τη διαμορφωτική αξιολόγηση 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Ιδεοθύελλα (Brainstorming) 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Πρωτόκολλο Παρατήρησης 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Καταγράφονται δεδομένα που αφορούν: 
 Συμμετοχή 
 Ενδιαφέρον 
 Αυτοσυγκέντρωση 
 Πρωτοβουλίες 
 Συνεργασίες 
 Αυτονομία σκέψης 
 Ικανότητα ολοκλήρωσης μιας εργασίας  
 Απόδοση 
 Αδυναμίες 
 Ενδιαφέροντα και κλίσεις 

Πρωτόκολλο Παρατήρησης 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Διάγραμμα Venn 

Ηλιοκεντρικό Σύστημα Γεωκεντρικό Σύστημα 

Ήλιος 

Όλα περιφέρονται 
γύρω από τον Ήλιο 

* ΌΜΩΣ… Στην 
περίπτωση που 
προστίθενται στο 
μοντέλο ελλειπτικές 
τροχιές, μπορούν να 
επεξηγηθούν και να 
προβλεφθούν οι 
φαινομενικές κινήσεις 
των πλανητών. 

Κέντρο 
συστήματος 

 

Δεν επεξηγεί τη 
φαινομενική 

κίνηση κάποιων 
πλανητών* 

 

 

Γη 

Όλα 
περιφέρονται 
γύρω από τη Γη 

 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Frayer Model 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 





Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Σύνδεση σχολικής γνώσης -
καθημερινότητας 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 
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Σύνδεση μαθηματικών-καθημερινότητας 

Πότε έχουμε συμμετρία; 

Από κάθε σημείο του σχήματος 
φέρνουμε την απόσταση προς την 
ευθεία ε, π.χ. ΗΘ. Προεκτείνουμε 
την απόσταση κατά ίσο τμήμα, π.χ. 
ΘΗ΄. Ανάλογα εργάζομαι και για τα 
υπόλοιπα σημεία του σχήματος. 
Τέλος ενώνω όλα τα σημεία μεταξύ 
τους. 

Πώς βρίσκουμε το συμμετρικό 
ενός σχήματος ως προς άξονα 
ε; 
 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Διάγραμμα επίλυσης προβλήματος 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Πρόσωπο/ 
Οργανισμός/ 

Πηγή 

Πληροφορία 

Αξιολόγηση 
εγκυρότητας 

πληροφοριών 
  
 

 

 

 

    

  
 

 

 

 

 

    

  

 

    

      

      

Πρωτόκολλο αξιολόγησης πληροφοριών 
για επιχειρηματολογία 



Πρωτόκολλο αξιολόγησης μοντέλων 
Έντυπο  αξιολόγησης μοντέλου 

1. Όνομα μοντέλου:   

2. Κατασκευαστής μοντέλου (όνομα ομάδας/ μαθητή)   

3. Ποιο φαινόμενο/δομή/λειτουργία αναπαριστά το μοντέλο;   

4. 

Αξιολόγηση αναπαράστασης φαινομένου/δομής/λειτουργίας: 
  
Στοιχεία/μέρη του μοντέλου: 
Αντικείμενα που αξιοποιούνται για την κατασκευή του 
μοντέλου: 
Μεταβλητές: 
Διαδικασίες/ σχέσεις  που αναπαριστούνται 
  

  

5. 

Αξιολόγηση δυνατότητας μοντέλου για εξήγηση 
φαινομένου/δομής/λειτουργίας: 
Μπορεί  το μοντέλο να εξηγεί το φαινόμενο/δομή/λειτουργία 
που αναπαριστάται; 
  

  

6. 

Αξιολόγηση δυνατότητας μοντέλου για πρόβλεψη: 
Μπορεί κάποιος να κάνει προβλέψεις χρησιμοποιώντας το 
συγκεκριμένο μοντέλο;  
Παραδείγματα προβλέψεων: 
  

  

7. 
Προτεινόμενες αλλαγές και γενικά σχόλια   



Καταγράφονται δεδομένα που αφορούν: 

 Συμμετοχή 

 Ενδιαφέρον 

 Αυτοσυγκέντρωση 

 Πρωτοβουλίες 

 Συνεργασίες 

 Αυτονομία σκέψης 

 Ικανότητα ολοκλήρωσης μιας εργασίας  

 Απόδοση 

 Αδυναμίες 

 Ενδιαφέροντα και κλίσεις 

 Κλπ. 

Πρωτόκολλο Παρατήρησης 



Ρούμπρικα Αξιολόγησης-Κριτήρια αξιολόγησης  



Κριτήρια αξιολόγησης  

 



Φύλλο Αυτοαξιολόγησης - Παράδειγμα 

ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ.docx


Φύλλο ετερο-αξιολόγησης - Παράδειγμα 



Δημιουργικές  
εργασίες 



Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή: Αξιολόγηση 

(Κόκκοτας, κ.ά, 2005) 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗ 

ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ - ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



 

Παιδαγωγικό ημερολόγιο με αφηγηματικές 
καταγραφές 

 

Όνομα μαθητή:…………………………………………………………………….. 

Α/Α Μάθημα Χρόνος Παρατηρήσεις Σχόλια 



92 

Γνωρίζω-Θέλω-Μαθαίνω  
(KWL: Know-Want-Learned)  

Τι ΓΝΩΡΙΖΩ; Τι ΘΕΛΩ να Μάθω; Τι ΕΜΑΘΑ; 
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Βιωματικό εργαστήρι 

Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 



Ομαδική Δραστηριότητα  
 «THINK – PAIR – SHARE» 

Δημιουργία 4μελών  ομάδων 
 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (10 λεπτά) 
 
Να σκεφτείτε τρόπους αξιοποίησης των 
υποστηρικτικών εργαλείων διαμορφωτικής 
αξιολόγησης που συζητήθηκαν προηγουμένως  
και να δώσετε παραδείγματα. 
 

         ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (10 λεπτά) 
 
Να συζητήσετε στο πλαίσιο της ομάδας σας τις  απόψεις 
σας και να δώσετε /πάρετε ανατροφοδότηση μεταξύ  
σας. 
 
            ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  (5 λεπτά) 
 
Ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδας  να παρουσιάσει την 
εργασία της ομάδας στην ολομέλεια.  Συζήτηση. 95 



Ομαδική Δραστηριότητα  
 «THINK – PAIR – SHARE» 

Δημιουργία 4μελών  ομάδων 
 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (15 λεπτά) 
 
Να διαβάσετε τα  Διδακτικά Σενάρια 1 – 3 και να 
απαντήσετε στα επιμέρους ερωτήματα. 
 
            ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (15 λεπτά) 
 
Να συζητήσετε στο πλαίσιο της ομάδας σας τις  απόψεις 
σας και να δώσετε /πάρετε ανατροφοδότηση μεταξύ  
σας. 
 
             ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  (15 λεπτά) 
 
Ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδας  να παρουσιάσει την 
εργασία της ομάδας στην ολομέλεια.  Συζήτηση. 
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Δρ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη 
συμμετοχή σας! 

 



 

Επικοινωνία: 

 

Δρ  Ανδρεανή Μπάιτελμαν 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου  

a.baytelman@gmail.com   


