
Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική 

πράξη σε σχέση με το μαθητή 

(μορφές, κριτήρια, τεχνικές κ.λπ.)



Βασικές Έννοιες

 Η αξιολόγηση είναι η απόδοση μιας ορισμένης 
αξίας σε κάποιο πρόσωπο ή πράγμα με βάση 
συγκεκριμένα, σαφή και προκαθορισμένα 
κριτήρια και μέθοδο εκτιμήσεως.

 Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια 
διαδικασία κατά την οποία κρίνουμε την 
πρόοδο του μαθητή, την απόδοση μιας 
ομάδας μαθητών, την επιτυχία μιας σχολικής 
μονάδας, την επιτυχία του συστήματος.



Εκπαιδευτική αξιολόγηση

Περιλαμβάνει:

 Έλεγχο προόδου μαθητών

 Έλεγχο της λειτουργικότητας του 
συστήματος: τρόπος οργάνωσης, 
εκπαιδευτικά προγράμματα, παιδαγωγικές 
μέθοδοι, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό 
κ.λπ.

«Αν μια χρονιά δεν διεξέλθω όλο το πρόγραμμα διδασκαλίας κανείς δεν θα 
παραπονεθεί, αλλά αν αποφασίσω να μην κάνω εξετάσεις ή να περάσω 
όλο τον κόσμο, αυτό θα προκαλέσει κατακραυγή». Bernard Diu



Είδη αξιολόγησης της επίδοσης 
των μαθητών

G. Noizet J. P. Caverni

 Συνεχής αξιολόγηση

 Αξιολόγηση που βασίζεται στο 
αποτέλεσμα μιας και μόνης διαδικασίας

B. Bloom

 Αρχική ή διαγνωστική

 Διαμορφωτική – σταδιακή

 Τελική ή συνολική



Είδη εξεταστικών δοκιμασιών

 Τρόπος : γραπτές ή προφορικές

 Χρόνος: καθημερινές, διμηνιαίες, ετήσιες 
κ.λπ. 

 Σκοπιμότητα: εισαγωγικές, κατατακτήριες, 
απολυτήριες, πτυχιακές κ.λπ.

 Αριθμός εξεταζομένων: ατομικές, ομαδικές

 Ως προς την έκταση: εθνικές, ενδοσχολικές 
κ.λπ.



Είδη εξεταστικών μεθόδων

 Εξετάσεις ελεύθερης απάντησης

 Αντικειμενικά τεστ επίδοσης

 Μεικτή μέθοδος (συνδυασμός των δύο 
προηγούμενων)



Στάδια εξεταστικής δοκιμασίας

 Καθορισμός του περιεχομένου και των 
αντικειμενικών στόχων της εξέτασης

 Επιλογή εξεταστικής μεθόδου

 Ανάλυση και έλεγχος της 
καταλληλότητας των ερωτήσεων

 Τελική διαμόρφωση του εξεταστικού 
μέσου, σύνταξη οδηγιών και 
βαθμονόμηση ερωτήσεων

 Στάθμιση δοκιμασίας



Χαρακτηριστικά μιας καλής 
αξιολόγησης

 Εγκυρότητα (καλύπτει όσο το δυνατόν 
περισσότερη ύλη, περισσότερες 
γνωστικές δεξιότητες)

 Αξιοπιστία (ίδιο αποτέλεσμα όσες φορές 
εφαρμόζεται)

 Αντικειμενικότητα (ανεξάρτητη από 
άσχετους προς την αξία του κρινόμενου 
παράγοντες)

 Διακριτικότητα (κανονική κατανομή)



Αδυναμίες του παραδοσιακού 
συστήματος αξιολόγησης

 Έλλειψη εγκυρότητας περιεχομένου

 Βαρύτητα στην απομνημόνευση

 Αμφισβήτηση της εγκυρότητας 
προγνώσεως

 Πλάνη κεντρικής τάσης

 Ισοπέδωση ενδοατομικών διαφορών

 Έλλειψη αντικειμενικότητας

 Σχετικότητα της αξίας της 
παραδοσιακής βαθμολογίας



Ταξινομία διδακτικών στόχων

 Γνωστικός Τομέας

 Συναισθηματικός Τομέας

 Ψυχοκινητικός Τομέας



Κατηγορίες Στόχων Γνωστικού 
Τομέα

 Γνώση

 Κατανόηση

 Εφαρμογή

 Ανάλυση

 Σύνθεση

 Αξιολόγηση



Κατηγορίες Στόχων 
Συναισθηματικού Τομέα

 Πρόσληψη (συνειδητοποίηση, δεκτικότητα, 
εκλεκτικότητα)

 Ανταπόκριση (συγκατάθεση, θέληση για 
ανταπόκριση, ικανοποίηση από ανταπόκριση)

 Εκτίμηση Αξιών (αποδοχή, προτίμηση, 
δέσμευση)

 Οργάνωση αξιών (εννοιοποίηση, οργάνωση)

 Χαρακτηρισμός με βάση ένα σύστημα αξιών)



Κατηγορίες Στόχων 
Ψυχοκινητικού Τομέα

 Αντανακλαστικές κινήσεις

 Βασικές θεμελιακές κινήσεις

 Αντιληπτικές δεξιότητες (κιναισθητική 
διάκριση, οπτική και ακουστική διάκριση, 
συγχρονισμένες κινητικές δεξιότητες)

 Φυσικές ικανότητες (αντοχή, δύναμη, 
ευλυγισία)

 Κινήσεις δεξιότητας

 Κινητική επικοινωνία



Μορφές και είδη ερωτήσεων



Γενικοί Κανόνες (1/3)

 Ακρίβεια και σαφήνεια στη διατύπωση

 Η δυσκολία των ερωτήσεων να 
ανταποκρίνονται στο μέσο βαθμό 
ικανότητας των μαθητών

 Αποφυγή λεπτομερειών ή εξεζητημένων 
θεμάτων

 Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι αυτοτελείς

 Να μην προδίδεται η ορθή απάντηση



Γενικοί Κανόνες (2/3)

 Οι ερωτήσεις πρέπει να καλύπτουν όσο 
το δυνατόν περισσότερη έκταση της 
προς εξέταση ύλης

 Αποφυγή αρνητικής διατύπωσης

 Συμφωνία αυτού που διδάχθηκε με 
αυτό που εξετάζεται

 Στόχος η διανοητική επεξεργασία και 
όχι η απομνημόνευση



Γενικοί Κανόνες (3/3)

 Η σειρά των ερωτήσεων να μην ακολουθεί τη 
διάταξη της ύλης του βιβλίου

 Πρέπει να αποφεύγονται οι ίδιες ερωτήσεις 
όταν οι εξετάσεις δεν απέχουν χρονικά 
μεταξύ τους

 Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι διαβαθμισμένης 
δυσκολίας και να προτάσσονται οι εύκολες

 Πρέπει να δίνονται διευκρινίσεις, όπου αυτό 
είναι αναγκαίο



Τύποι και είδη ερωτήσεων

 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ανοικτές 
ερωτήσεις ή ερωτήσεις με ανοικτή 
απάντηση

 Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή κλειστές 
ερωτήσεις ή αντικειμενικές ερωτήσεις



Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης

 Πλεονεκτήματα: ελεύθερη ανάπτυξη ιδεών, 
δυνατότητα αξιολόγησης της συνθετικής 
ικανότητας, ανάπτυξη πρωτότυπων ιδεών, 
αξιοποίηση φαντασίας και άλλων σχετικών 
γνωστικών δεξιοτήτων

 Μειονεκτήματα: αδυναμία αντικειμενικής 
αξιολόγησης, δαπάνη χρόνου, περιορισμένος 
έλεγχος της ύλης, υποβάθμιση όσων 
υστερούν στη γλωσσική έκφραση



Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης

 Πλεονεκτήματα: αντικειμενικότητα 
στην αξιολόγηση, έλεγχος μεγάλου 
μέρους της ύλης, οικονομία χρόνου

 Μειονεκτήματα: απαιτείται αυξημένη 
κριτική ικανότητα, υποκειμενικότητα 
βαθμολογίας, γλωσσική ικανότητα



Ερωτήσεις κλειστού ή 
αντικειμενικού τύπου

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

 Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή 
του τύπου «σωστό-λάθος»

 Ερωτήσεις σύζευξης

 Ερωτήσεις διάταξης

 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

 Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης



Ερωτήσεις κλειστού ή 
αντικειμενικού τύπου

 Πλεονεκτήματα: εξέταση μεγάλου 
αριθμού ατόμων, δαπάνη ελάχιστου 
χρόνου διόρθωσης, αντικειμενικότητα, 
εξέταση μεγάλης ύλης, δυνατότητα 
αξιολόγησης και από το μαθητή

 Μειονεκτήματα: επιμέλεια 
προπαρασκευής, εμπειρία στην 
εκπόνηση ερωτήσεων, δεν απαιτείται 
γλωσσική ικανότητα, ακρίβεια στην 
έκφραση και δόμηση της σκέψης



Ευχαριστώ!


