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• Τι κάνουμε στα μαθήματα των Μαθηματικών σε σχέση
με την αξιολόγηση του μαθητή; Ποιες πρακτικές
χρησιμοποιούμε;



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Τι θέλουμε να επιτύχουν οι μαθητές στα Μαθηματικά 
σήμερα;

Β. Περιεχόμενο Μαθηματικών κατά τάξη (Τι;)

Γ. Πώς διδάσκουμε το μάθημα των Μαθηματικών (Πώς;)

Δ. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για διαμορφωτική  
αξιολόγηση στα Μαθηματικά



Αρχές  Σχολικών Μαθηματικών

1. Διδασκαλία και μάθηση

2. Πρόσβαση  και ισότητα

3. Αναλυτικό Πρόγραμμα

4. Εργαλεία και τεχνολογία

5. Αξιολόγηση

6. Επαγγελματισμός

Τα σημαντικότερα στοιχεία 
για τα αποτελεσματικά 
προγράμματα Μαθηματικών



Αξιολόγηση

Το αποτελεσματικό πρόγραμμα Μαθηματικών διασφαλίζει
ότι η αξιολόγηση είναι αναπόσπαστο μέρος της
διδασκαλίας, παρέχει τεκμήρια της ικανότητας όσον
αφορά το μαθηματικό περιεχόμενο και τις μαθηματικές
πρακτικές, περιλαμβάνει ποικιλία στρατηγικών και πηγών
δεδομένων, ανατροφοδοτεί τους μαθητές, τους
εκπαιδευτικούς και αυτούς που διαμορφώνουν τα
Αναλυτικά Προγράμματα.



Μορφές αξιολόγησης

Αρχική/διαγνωστική αξιολόγηση

Τελική αξιολόγηση ή αξιολόγηση της μάθησης 

(summative or assessment of learning)

Διαμορφωτική/ή αξιολόγηση για τη

μάθηση(formative or assessment for learning)



Αρχές διαμορφωτικής 
αξιολόγησης

Πού πρέπει να φτάσω;

Πού βρίσκομαι τώρα;

Πώς θα καλύψω την απόσταση;

Σ1: Διευκρινίζει τα αναμενόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα και τα κριτήρια επιτυχίας.

Σ2: Σχεδιάζει αποτελεσματικές συζητήσεις στην τάξη και
δραστηριότητες που δίνουν «αποδείξεις» για την
κατανόηση των μαθητών.

Σ3: Παρέχει ανατροφοδότηση που κινεί τους μαθητές
προς τα μπρος.



Τι θέλουμε να επιτύχουν οι μαθητές 
στα Μαθηματικά σήμερα;

ΣΥΖΗΤΗΣΗ



Μαθηματικές
Έννοιες

ΤΙ;

Μαθηματικές 
Πρακτικές

ΠΩΣ;

Τι αξιολογούμε;











1.  Εξερεύνηση: Περιέργεια - Πρόκληση -

μέσω καταστάσεων που ενδιαφέρουν τους 

μαθητές.

2. Διερεύνηση: Επέκταση – Εφαρμογή -

Δημιουργικότητα - Χρόνος για  εργασία 

μαθητών. Παρέμβαση εκπαιδευτικού.

3. Αναστοχασμός μαθητή για το τι έχει 

μάθει. Εξερεύνηση - Συζήτηση τρόπων 

εργασίας μαθητών. 

4. Αξιολόγηση για το τι έχει μάθει ο 

μαθητής, ευκαιρίες για αυτοαξιολόγηση

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ



ΕΡΓΑΣΙΑ 1

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΘΗΤΗ



1. Ποιο είναι το θέμα του μαθήματός μου;



2,3  Ποιοι δείκτες επιτυχίας/επάρκειας αντιστοιχούν 
στο μάθημά μου (Προϋπάρχουσες γνώσεις);

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Δείκτες επιτυχίας Δείκτες επάρκειας



4. Ποιοι είναι οι στόχοι του μαθήματος;

Στόχος του μαθήματος
Τα παιδιά να:
1. …………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………..



Οι μαθηματικές πρακτικές
περιγράφουν ικανότητες που οι
εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες
πρέπει να επιδιώξουν να
αναπτύξουν οι μαθητές/τριες
τους. Αυτές οι μαθηματικές
πρακτικές αναφέρονται σε
σημαντικές «διαδικασίες και
ικανότητες» με διαχρονική
σημασία στην μαθηματική
εκπαίδευση.

http://www.insidemathematics.org/

Μαθηματικές Πρακτικές



Μαθηματικές
Έννοιες

ΤΙ;

Μαθηματικές 
Πρακτικές

ΠΩΣ;

(Χρίστου, Κ., Πίττα, Δ., Παναούρα Ρ. και Πιττάλης Μ., 2016)

Μαθηματικές Πρακτικές



ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΘΗΤΗ

Καθορισμός 
δραστηριοτήτων 
μαθήματος



5. Ποιες δραστηριότητες να χρησιμοποιήσω;

7. 
Μαθηματικές 
πρακτικές;

6. Πώς να 
προσεγγίσω τη 
διερεύνηση;



8. Ποιο εφαρμογίδιο να 
χρησιμοποιήσω;

http://www.scootle.edu.au/ec/viewing/L6
1/index.html

http://www.scootle.edu.au/ec/viewing/L61/index.html


ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΘΗΤΗ

9. Ποια δραστηριότητα μπορώ να 
χρησιμοποιήσω ως αξιολόγηση;



Αποτελεσματική συνεργασία
• Μελέτη και κατανομή σε προτεραιότητες του μαθηματικού περιεχομένου

και των μαθηματικών πρακτικών που θα κατακτήσουν οι μαθητές.

• Aνάπτυξη και χρήση κοινών αξιολογήσεων για τη διερεύνηση του
βαθμού που οι μαθητές έχουν κατακτήσει το περιεχόμενο των
Μαθηματικών και τις μαθηματικές πρακτικές.

• Xρήση και μελέτη δεδομένων για συνεχή αναστοχασμό και διαμόρφωση
αποφάσεων για τη διδασκαλία.

• Aνάπτυξη μακροπρόσθεσμου και βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού
στο μάθημα.

• Aνάπτυξη ανάλογων ενεργειών όταν οι μαθητές φαίνεται να έχουν
κατακτήσει ή όχι τους δείκτες επάρκειας.

• Συζήτηση, συλλογή και εφαρμογή των στρατηγικών διδασκαλίας και
των σχεδίων μαθήματος.

(Principles to Actions, pp. 103-104)



Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών για τη 
διαμορφωτική αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών



Αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη 
του Ατομικού Σχεδίου Δράσης

Γενικό Σχέδιο Δράσης από τη 
συντονιστική ομάδα

Υλοποίηση του προγράμματος

Μεθοδολογία της έρευνας-δράσης (4 στάδια):

I. Διερεύνηση και ανάλυση των αναγκών

II. Σχεδιασμός και οργάνωση του προγράμματος

III. Εφαρμογή

IV. Αξιολόγηση του προγράμματος 



ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Σχολική χρονιά 2016-2017  και 2017-2018
• Σεμινάρια Σχολικής Βάσης «Διαμορφωτική Αξιολόγηση», Χριστίνα Σταύρου,

Λειτουργός Π.Ι.Κ.
• Σεμινάρια Σχολικής Βάσης «Ανατροφοδότηση», Δρ Έλενα Χριστοφίδου, Λειτουργός

Π.Ι.Κ.
• Σεμινάρια Σχολικής Βάσης «Διαμορφωτική Αξιολόγηση» και «Πρακτικές

Αξιολόγησης», Δρ Μαριλένα Παντζιαρά, Λειτουργός Π.Ι.Κ.
• Σεμινάριο Σχολικής Βάσης «Ανάπτυξη δοκιμίων Αξιολόγησης»,

Δρ Μαργαρίτα Χριστοφορίδου, Εκπαιδευτικός
• Σεμινάριο Σχολικής Βάσης «Αρχές Τελικής Αξιολόγησης»,

Δρ Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Κ.
• Προαιρετικό Σεμινάριο με θέμα «Αξιολόγηση στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά»

στο Π.Ι.Κ
• Συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus Key Action 1 και παρακολούθηση σεμιναρίων:

 Φλωρεντία-Classroom Management Solutions for Teachers: new
methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation
strategies

 Πράγα-Innovative approaches to teaching
 Βρυξέλλες-Science, Technology, Engineering and Mathematics in primary

school classrooms
 Job Shadowing σε σχολεία στην Αγγλία και στην Κρήτη (Χανιά)



ΔΡΑΣΕΙΣ

2016-2018
• Ενσωμάτωση πρακτικών διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης και

ανατροφοδότησης

• Συνδιδασκαλίες στην Δ΄, Ε΄ και ΣT΄τάξη στα Μαθηματικά

• Στοχευμένη οργάνωση αξιολόγησης με την αξιοποίηση των δεικτών επιτυχίας-
επάρκειας

• Επιμόρφωση γονιών της ΣΤ΄τάξης για τον τρόπο ανάπτυξης δεξιοτήτων μελέτης
των παιδιών στο Γυμνάσιο για την καλύτερη προσαρμογή τους.

• Γονείς + Παιδιά στο ίδιο θρανίο (Μαθηματικά, Ελληνικά).

• Στοχευμένη ανατροφοδότηση προς τους μαθητές και τους γονείς.

• Χρήση σχετικών ερωτηματολογίων για μαθητές και γονείς.










