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Μελετήσαμε την 
υφιστάμενη 

κατάσταση του 
σχολείου μας 

Βάλαμε  

επιμέρους 

στόχους 

 

Σχεδιάσαμε 
και 

εφαρμόσαμε 
δράσεις 

Αξιολογήσαμε 
τις δράσεις 

μας 

Διερευνήσαμε 
τις ανάγκες 

μας 

Μελετήσαμε την 
υφιστάμενη 

κατάσταση του 
σχολείου μας 

Βάλαμε  

επιμέρους 

στόχους 

 

Σχεδιάσαμε 
και 

εφαρμόσαμε 
δράσεις 

Αξιολογήσαμε 
τις δράσεις 

μας 

Διερευνήσαμε 
τις ανάγκες 

μας 

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ  

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ  

ΣΤΗ ΒΑΣΗ 

 ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Ενημέρωση  

εκπαιδευτικών για τη 

σημασία της 

επαγγελματικής 

μάθησης. 

Διερεύνηση αναγκών. 

Επιλογή θέματος.  

Διαφοροποίηση στην αξιολόγηση 

του μαθητή - Αποτελεσματική 

αξιολόγηση μαθητή.  

Κριτήρια αξιολόγησης ενός 

έγκυρου και αξιόπιστου 

εξεταστικού δοκιμίου. 

Παρουσιάσεις - Αναστοχασμός. 

Ενδιάμεση 

Αξιολόγηση και 

τεκμηρίωση 

αποτελεσμάτων. 

Αναστοχασμός. 

Τελική 

Αξιολόγηση. 

Παρουσίαση της 

Έρευνας-

Δράσης . 

 Εφαρμογές στην 

αίθουσα 

διδασκαλίας – 

Σχέδια μαθήματος. 

Αυτό-αξιολόγηση 

μαθητών. 

Αναστοχασμός. 

Διερεύνηση αρχικών 

ιδεών εκπαιδευτικών 

για τρόπους 

αξιολόγησης των 

μαθητών. 

Στοχευμένες 

επιμορφωτικές δράσεις. 

Παρουσίαση 

εργαλείων 

προώθησης  

πολλαπλών 

τρόπων 

διαμορφωτικής 

αξιολόγησης 

μαθητή. Βιωματικά 

εργαστήρια.  
 

Παρουσιάσεις 

διδακτικών 

προτάσεων στην 

ολομέλεια από 

εκπαιδευτικούς. 
 

Αναστοχασμός.  

Μεθοδολογία 

Διαδικασίες 



Μεθοδολογία-Διαδικασίες 

1. Διερεύνηση για αρχικές ιδέες, παραδοχές, εμπειρίες των εκπαιδευτικών για τρόπους  

αξιολόγησης του μαθητή στην αίθουσα διδασκαλίας και στη σχολική μονάδα.  

2. Προγραμματισμός στοχευμένων επιμορφωτικών δράσεων με βάση τις υπάρχουσες 

ανάγκες (παρουσιάσεις στην ολομέλεια, βιωματικά εργαστήρια, αναστοχασμός).  

3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  για απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης μέσα 

από τις δικές τους εμπειρίες τους. Παρουσίαση και δημιουργία “εργαλείων”.  

4.  Κτίσιμο συνεργατικής ατμόσφαιρας- Εργασία σε μικρές ομάδες ειδικοτήτων - 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για προώθηση πολλαπλών μορφών αξιολόγησης – 

Εφαρμογές στην τάξη - Παρουσιάσεις στην ολομέλεια- Από κοινού επισήμανση και 

ανάλυση προβλημάτων - Κτίσιμο εμπιστοσύνης – Αναστοχασμός. 



Μεθοδολογία-Διαδικασίες 

5. Τήρηση αναστοχαστικού ημερολογίου από εκπαιδευτικούς: Γεγονότα και σκέψεις, 

συναισθήματα, τόσο για τη διδασκαλία όσο και για τις επιμορφωτικές  συναντήσεις. 

6. Αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση των μαθητών – Αναστοχασμός μαθητών και 

εκπαιδευτικών – Αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. 

7.  Ενίσχυση των αποτελεσματικών δραστηριοτήτων για ανάπτυξη μαθησιακών 

αποτελεσμάτων - Δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας και συν-απόφασης μεταξύ 

εκπαιδευτικών για παιδαγωγικά θέματα. 



Σας ευχαριστούμε πολύ  

για τη συμμετοχή σας!!!   


