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Ο δάσκαλος που αξιολογεί τις επιδόσεις των

μαθητών του, πρέπει να ξέρει ότι εργάζεται μ’ ένα

δηλητήριο:  όταν το χρησιμοποιεί σωστά γίνεται

φάρμακο, όταν το χρησιμοποιεί λανθασμένα φέρνει

την καταστροφή [O. Willmann]



Τι είναι η αξιολόγηση του μαθητή

Η διαδικασία ελέγχου του βαθμού με τον οποίο οι

μαθητές κατακτούν τους σκοπούς και τους στόχους, 

τους οποίους επιδιώκει το σχολείο.



Τι εννοούμε με τον όρο αξιολόγηση του
μαθητή

Τα διαγωνίσματα

Την καθημερινή εξέταση

Την συνεκτίμηση της προσπάθειας και των

επιτευγμάτων κάθε μαθητή

Τη σύγκριση της επίδοσης του με αυτές όλων των

υπολοίπων μαθητών



Επιπλέον, με την αξιολόγηση, εκτιμώνται ορισμένα
στοιχεία, όπως: 

Η συμμετοχή στο διάλογο μέσα στην τάξη
Η φαντασία και η δημιουργικότητα
Η γλωσσική έκφραση, η ακρίβεια στο λόγο και η χρήση
επιχειρημάτων
Η διάθεση για αναζήτηση και μεθοδικότητα
Ο βαθμός ανάπτυξης της κριτικής σκέψης
Η συνεργασία με τους συμμαθητές



Είδη αξιολόγησης

Στον εκπαιδευτικό χώρο υπάρχουν πολλά είδη

αξιολόγησης.  Όμως τα πιο εύχρηστα είναι δύο: Η

διαμορφωτική και η τελική αξιολόγηση. 



Η διαμορφωτική αξιολόγηση

Πραγματοποιείται στην πορεία και τη διάρκεια της

σχολικής χρονιάς και στοχεύει στην επισήμανση των

ελλείψεων και τη βελτίωση των μαθητών



Η τελική αξιολόγηση

Γίνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς και επισημαίνει

την επίδραση και την αξία του προγράμματος και της

διδασκαλίας στη διαμόρφωση της τελικής

συμπεριφοράς των μαθητών, που προβλέπεται από το

πρόγραμμα.



Τρόποι και μέσα αξιολόγησης

Από την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών κρίνεται

συνήθως η αξία της διδασκαλίας και του προγράμματος

σπουδών. Οι τρόποι αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο

κατηγορίες, τους παραδοσιακούς ‐ υποκειμενικούς και

τους αντικειμενικούς και περισσότερο σύγχρονους.



Παραδοσιακοί – υποκειμενικοί τρόποι
αξιολόγησης

Σύμφωνα με τους παραδοσιακούς τρόπους

αξιολόγησης οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να

αναπτύξουν γραπτά ή προφορικά ένα θέμα στο μάθημα

της ιστορίας,  της έκθεσης,  των θρησκευτικών κλπ.,  να

λύσουν κάποιο πρόβλημα, να σχολιάσουν κάποια ιδέα

ή κάποιο γεγονός,  να διατυπώσουν ορισμούς,  να

γράψουν περιλήψεις ή να εκτελέσουν κάτι.



Αντικειμενικοί και περισσότερο
σύγχρονοι τρόποι αξιολόγησης

Οι αντικειμενικοί και περισσότερο σύγχρονοι τρόποι

αξιολόγησης περιλαμβάνουν νέους τρόπους

αξιολόγησης και κυρίως τα λεγόμενα test  επίδοσης,  τα

οποία παρουσιάζονται με τις ακόλουθες μορφές:

Test συμπλήρωσης προτάσεων ή κενών

Test «σωστό – λάθος»

Test σύζευξης ή συσχετισμού

Test πολλαπλής επιλογής



Οι ΤΠΕ στο σχολείο (1)

Πολλές μελέτες φανερώνουν ότι οι καθηγητές δεν
συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στην τάξη αν
και τα τελευταία 20  χρόνια πραγματοποιήθηκαν
σημαντικά έξοδα για την αγορά εξοπλισμού, τα οποία
επέτρεψαν την εισαγωγή των ΤΠΕ στο μεγαλύτερο
αριθμό των σχολείων.
Οι καθηγητές δεν είναι πάντα κατάλληλα
προετοιμασμένοι για να διδάξουν χρησιμοποιώντας
τις ΤΠΕ,  των οποίων η χρήση είναι περιορισμένη σε
όλα τα επίπεδα



Η ανάγκη για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

δεν γεννήθηκε μόνο από την «κοινωνική μόδα» που

διαμόρφωσε η αξιοσημείωτη τεχνολογική εξέλιξη των

μεθόδων επικοινωνίας και μετάδοσης της

πληροφορίας,  αλλά και από την επίδραση

πολυάριθμων μελετών,  οι οποίες απέδειξαν ότι

μαθαίνουμε πολύ περισσότερα με τις ΤΠΕ παρά χωρίς

αυτές

Οι ΤΠΕ στο σχολείο (2)



Οι ΤΠΕ στο σχολείο (3)

Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά, μεταξύ των οποίων η

αυξημένη ευελιξία,  η υψηλή προσβασιμότητα,  η

ενισχυμένη επικοινωνία και αλληλεπίδραση και η

ποικιλομορφία των μεθόδων διδασκαλίας και

μάθησης, καθώς η πληροφορία ‐ της οποίας η

παρουσίαση μπορεί συχνά να εμπλουτίζεται με

εικόνες,  ήχους και βίντεο ‐ απέχει μόλις «μερικά

κλικ».



Η επίδραση των ΤΠΕ στη διδασκαλία

Μέχρι πολύ πρόσφατα,  οι εκπαιδευτικοί
ασχολούνταν κυρίως με τη «μάθηση σχετικά με τις
τεχνολογίες και όχι με την εφαρμογή των τεχνολογιών
στο πλαίσιο εκπαιδευτικών πειραμάτων»
Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούμε τις ΤΠΕ
ως «προέκταση» της παραδοσιακής αίθουσας
διδασκαλίας.  Αντίθετα,  πρέπει να τις
αντιμετωπίζουμε ως εργαλεία που ευνοούν την
εφαρμογή στρατηγικών μάθησης



Μη χρησιμοποίηση των ΤΠΕ (1)

Οι καθηγητές αποδίδουν συχνά τη μη χρησιμοποίηση

των ΤΠΕ στην απουσία εξοπλισμού,  την έλλειψη

πρόσβασης σε αυτόν (ο εξοπλισμός υπάρχει, αλλά οι

δυσκολίες πρόσβασης σε αυτόν περιπλέκουν τη

χρήση του),  την αμφίβολη αξιοπιστία του (κακή

συντήρηση)  και τη χαμηλή του ποιότητα

(παλαιότητα).



Μεταξύ των βασικότερων ενδογενών παραγόντων που
φαίνεται να παρεμποδίζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ
στη διδασκαλία συγκαταλέγονται:
η χαμηλή αίσθηση ικανότητας και παιδαγωγικής
αυτοαποτελεσματικότητας
οι δυσκολίες που σχετίζονται με τη διαχείριση της
τάξης
η έλλειψη κινήτρων και η στάση απέναντι στη
χρησιμοποίηση των ΤΠΕ
το άγχος που συνδέεται με τη χρησιμοποίηση του
υπολογιστή (ο φόβος μήπως κάτι δεν λειτουργήσει)

Μη χρησιμοποίηση των ΤΠΕ (2)



Περιβάλλοντα και προϊόντα λογισμικού

Κλασικά συστήματα καθοδήγησης και προϊόντα

λογισμικού εξάσκησης και πρακτικής

Ηλεκτρονικά Χαρτοφυλάκια (PORTFOLIOS)



Συστήματα καθοδήγησης

Βοηθούν το χρήστη να επιμορφωθεί σε μια συγκεκριμένη ύλη

ή σε ένα συγκεκριμένο θέμα υπό τον έλεγχο του υπολογιστή

Εργαλεία ικανά να υποκαταστήσουν τον καθηγητή και να

αποτελέσουν μέσα μετάδοσης και αξιολόγησης των γνώσεων

Οδηγούν σε καθοδηγούμενες επιμορφωτικές δραστηριότητες

και χρησιμοποιούν σύνθετα συστήματα ελέγχου της

κεκτημένης γνώσης και παρακολούθησης των

εκπαιδευόμενων, δεδομένου ότι η γραφική τους διασύνδεση

είναι απλή και διαισθητική και δεν απαιτεί καμία πρότερη

γνώση



Προϊόντα λογισμικού εξάσκησης

Δεν περιέχουν καινούργιες πληροφορίες,  αλλά

προτείνουν δραστηριότητες που επιτρέπουν την

εξάσκηση και την εμπέδωση γνώσεων ή

τεχνογνωσίας, καθώς και την εξακρίβωση του βαθμού

στον οποίο ο μαθητής τις κατέχει



Συστήματα καθοδήγησης & 
Προϊόντα λογισμικού εξάσκησης
Τα εργαλεία αυτά ενσωματώνουν στοιχεία παιχνιδιού,  γι' 
αυτό μερικές φορές τα χαρακτηρίζουμε με την έκφραση
εκπαιδευτικά παιχνίδια ή προϊόντα λογισμικού εκπαιδευτικής
ψυχαγωγίας (edutainment). Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια
αξιοποιούν την κινητήρια δύναμη του παιχνιδιού για να
πετύχουν ευκολότερα παιδαγωγικούς και διδακτικούς
στόχους.  Τις περισσότερες φορές,  πρόκειται για συστήματα
που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και σε
παιδιά που βρίσκονται στις πρώτες τάξεις του σχολείου.  Ο
σχεδιασμός τους είναι γενικά αρκετά απλός και οι ικανότητες
στις οποίες στοχεύουν είναι χαμηλού επιπέδου



Ηλεκτρονικά Χαρτοφυλάκια
(PORTFOLIOS) 

Το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο αποτελεί έναν ψηφιακό χώρο
με τη μορφή προσωπικού φακέλου στον οποίο ο
εκπαιδευόμενος συγκεντρώνει,  οργανώνει και δομεί
πληροφορίες και γνώσεις ‐ κυρίως εργασίες και παρουσιάσεις
‐ οι οποίες αποδεικνύουν την πρόοδο που έχει σημειώσει
κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών.  Τα ηλεκτρονικά
χαρτοφυλάκια αποτελούν ιδανικά μέσα για την εισαγωγή και
τη μακρόχρονη αποθήκευση πληροφοριών, καθώς και για τη
δημιουργία συνδέσμων μεταξύ στοιχείων προσωπικής
εργασίας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια



Εφαρμογές Elearning

CLAROLINE (πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού με
διαδικτυακά μαθήματα)
ILIAS (διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης μάθησης)
iTALC (διδακτικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς που
επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν και να ελέγχουν άλλους
υπολογιστές)
Mahara (πλήρες λειτουργικό ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο, 
weblog,  σύστημα κοινωνικής δικτύωσης,  σύνδεσης των
χρηστών και δημιουργίας διαδικτυακών κοινοτήτων)
MOODLE (σύστημα διαχείρισης μαθήματος που βοηθά τους
εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν αποτελεσματικές
ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης)
Sakai (διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης και συνεργασίας) 



Ακολουθεί η παρουσίαση του project 
της διπλωματικής
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