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Η ζπγγξαθέαο βεβαηψλεη φηη ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη απνηέιεζκα 

πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη φηη έρεη γίλεη ε θαηάιιειε αλαθνξά ζηελ εξγαζία ηξίησλ, 

φπνπ θάηη ηέηνην ήηαλ απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο αθαδεκατθήο 

δενληνινγίαο. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Σν ζέκα ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηηο παξαδνζηαθέο θαη ελαιιαθηηθέο ή 

απζεληηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή. Σν θχξην κέξνο ηεο 

εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή, ε νπνία απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπκπξάηηνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνηφηεηαο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. Πξφθεηηαη γηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε – κειέηε, ζθνπφο ηεο νπνίαο 

ήηαλ ε αλάιπζε θαη ζχγθξηζε, κε δηεμνδηθφ θαη πξαθηηθφ ηξφπν, ησλ παξαδνζηαθψλ 

θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ – απζεληηθψλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιεία ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή. 

Μέζσ ηεο ζχγθξηζεο θαη ηνπ παξαιιειηζκνχ ησλ ηερληθψλ, θαζψο θαη ησλ κέζσλ 

απφδνζεο θαη απνηχπσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο, πνπ παξαηίζεληαη, 

επηδηψθεηαη λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν πιεξνχλ, απφ παηδαγσγηθή θαη κεζνδνινγηθή 

άπνςε, ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ, παηδαγσγηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Αμηνιφγεζε, Δπίδνζε, Μαζεηήο, Παξαδνζηαθέο Σερληθέο 

Αμηνιφγεζεο, Δλαιιαθηηθέο – Απζεληηθέο Σερληθέο Αμηνιφγεζεο, Βαζκνιφγεζε, 

Πεξηγξαθηθή Αμηνιφγεζε. 

 

SUMMARY 

The subject of this essay is related to traditional and alternative or original techniques 

of student performance assessment. The main part of the work focuses on student 

assessment, which is one of the key factors involved in shaping quality in education 

and is inextricably linked to all educational functions. This is a bibliographic review - 

study, the purpose of which was to analyze and compare, in a thorough and practical 

way, the traditional and alternative - authentic assessment techniques, which are used 

as tools for collecting information about the pupil's performance. Through the 

comparison and parallelism of the techniques, as well as the means of performance 

and capture of the result of the evaluation, which are listed, it is intended to ascertain 

whether they meet pedagogically and methodologically the conditions for an effective 

appraisal of the pupil, thus contributing to the achievement teaching, pedagogical and 

educational objectives in general. 

 

Key words: Evaluation, Performance, Student, Traditional Assessment Techniques, 

Alternative - Authentic Assessment Techniques, Scoring, Descriptive Assessment. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Η αμηνιφγεζε ζπληζηά αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Πξφθεηηαη γηα κία δπλακηθή δηαδηθαζία, ε νπνία είλαη επζπγξακκηζκέλε κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη θξηηήξηα θαη πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή πεξίζηαζε. 

    Βαζηθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε δηαπίζησζε θαη επίηεπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ν εληνπηζκφο ησλ ειιείςεσλ θαη  δπλαηνηήησλ ζε καζεζηαθφ 

θαη αηνκηθφ επίπεδν θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ελ ηέιεη ηελ 

πξφνδν θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ. Με άιια ιφγηα, ε 

αμηνιφγεζε, κέζα απφ ηελ παηδαγσγηθή ηεο ιεηηνπξγία, νθείιεη λα απνβιέπεη ζηελ 

απνηίκεζε ηφζν ησλ γλψζεσλ φζν θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή, λα ζπκβάιιεη 

ζηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ ειιείςεσλ θαη αδπλακηψλ ηνπ θαη λα πξνζθέξεη ηα θαηάιιεια 

θίλεηξα, ψζηε λα αμηνπνηεί ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο 

αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ζε ζέζε λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ 

επηηπρίαο ησλ δηθψλ ηνπ κεζνδνινγηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη, 

αθνινχζσο, λα πξνβεί ζηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ δηνξζσηηθψλ, αλαηξνθνδνηηθψλ 

θαη βειηησηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:196). 

    Η αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ θαη 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, δηαθξίλνληαη ζε παξαδνζηαθέο θαη ελαιιαθηηθέο - 

απζεληηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο θαη ζπκβάιινπλ ψζηε λα απνθνκίζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηφζν γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή φζν θαη γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

    ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε επηζήκαλζε, ε αλάιπζε θαη ε παξάζεζε 

ησλ παξαδνζηαθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ - απζεληηθψλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο ηεο 

επίδνζεο ηνπ καζεηή, κε ζθνπφ λα γίλεη έλαο παξαιιειηζκφο, κία ζχγθξηζε κεηαμχ 

ηνπο θαη παξάιιεια λα δηαπηζησζεί ν ηξφπνο θαη ν βαζκφο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ 

εθηίκεζε θαη απνηχπσζε ησλ γλσζηηθψλ, λνεηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

ςπρνθηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή. 
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     Αλαιπηηθφηεξα, ζην Πξψην Κεθάιαην γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ελλνηνινγηθέο θαη 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ επίδνζε. Πην 

αλαιπηηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο, 

παξνπζηάδνληαη νη κνξθέο ηεο θαη δηεπθξηλίδεηαη ε έλλνηα ηεο επίδνζεο ζηε ζρνιηθή 

θαη επξχηεξε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

    Σν Γεχηεξν Κεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηε ζρέζε ζρνιείνπ θαη αμηνιφγεζεο. 

Δηδηθφηεξα, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο κεζνδνινγηθέο θαη 

παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

αμηνιφγεζεο θαηά ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 

    Σν Σξίην Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ 

παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηρεηξείηαη ε 

παξνπζίαζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο, ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη 

γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, ηα ηεζη, ελψ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε άιια είδε 

παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη ηα κέζα απφδνζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο, κε έκθαζε ζηε βαζκνιφγεζε, σο πνζνηηθή 

απφδνζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή. 

     Σν Σέηαξην θαη θαηαιεθηηθφ θεθάιαην απηνχ ηνπ πνλήκαηνο έρεη σο αληηθείκελν 

ηηο ελαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηά ηνπο. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη νη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο 

αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, ηελ 

θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ (ξνπκπξίθα), ηνλ θάθειν πιηθνύ ηνπ καζεηή 

(πνξηθόιην), ην ζρέδην εξγαζίαο (πξόηδεθη), ηελ απηναμηνιόγεζε θαη εηεξναμηνιόγεζε 

θαη ην παηδαγσγηθό εκεξνιόγην. Σέινο, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πεξηγξαθηθή 

αμηνιφγεζε, σο πνηνηηθή απφδνζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή. 

    ην ζεκείν απηφ, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, θ. Υαξάιακπν 

Κσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο κνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμσ θαη λα αλαιχζσ έλα 

ζέκα πνπ κε ελδηαθέξεη νπζηαζηηθά θαη παξάιιεια ππήξμε πξφζπκνο λα κε 

πξνζαλαηνιίζεη κε ηηο εχζηνρεο επηζεκάλζεηο ηνπ θαη λα κε θαζνδεγήζεη ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπηπξνζζέησο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. 

Θσκά Μπάθα θαη ηελ θ. νπδάλλα-Μαξία Νηθνιάνπ γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηέζεζαλ θαη 

ηε ζπκβνιή ηνπο φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε 

 

1.1 Η αμηνιόγεζε ωο έλλνηα θαη πεξηερόκελν 

 

Κάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, είηε απηή αθνξά κηα θνηλή πξνζπάζεηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο είηε ιακβάλεη κηα νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή κνξθή, ελέρεη ην 

ζηνηρείν ηεο αμηνιφγεζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα επηβεβιεκέλν θνηλσληθφ θαηλφκελν ην 

νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ απνηίκεζε κηαο νπνηαζδήπνηε αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηνπ απνηειέζκαηφο ηεο. Η αμηνιφγεζε απνηειεί ην ηειηθφ 

ζηάδην θάζε νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη 

πξσηαξρηθά ν ζρεδηαζκφο-πξνγξακκαηηζκφο θαη ελ ζπλερεία ε πινπνίεζε-εθαξκνγή 

ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2000:13). Μέζσ ηεο αμηνιφγεζεο επηδηψθεηαη λα δηαπηζησζεί 

ν βαζκφο επίηεπμεο ηνπ αξρηθά ζρεδηαζκέλνπ ζηφρνπ, λα εληνπηζζνχλ νη παξάκεηξνη 

νη νπνίεο παξεκπνδίδνπλ ηελ πινπνίεζή ηνπ θαη ηειηθά λα νδεγεζεί ε δηαδηθαζία 

απηή ζηελ αλαηξνθνδφηεζή ηεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι.2017:15). 

    Αμηνιφγεζε, ζχκθσλα κε κηα γεληθή ρξήζε ηνπ φξνπ, είλαη «ν θαζνξηζκφο ηεο 

αμίαο ελφο πξνζψπνπ, πξάγκαηνο, ελέξγεηαο θαη θαηάζηαζεο ή ε απφδνζε κηαο 

ηδηφηεηαο, σο πξντφλ ζχγθξηζεο, κε θάηη άιιν, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα» 

(Καζζσηάθεο, Μ. 1981, φπ. αλαθ. ζηνπο: Κσλζηαληίλνπ, Υ.-Κσλζηαληίλνπ, 

Ι.2017:16). 

    Δπηπξνζζέησο, αμηνιφγεζε είλαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, κε βάζε ηα νπνία δηαηππψλνπκε κηα θξίζε γηα έλα 

άηνκν, γηα έλα θαηλφκελν ή έλα πξάγκα ή θάλνπκε κηα ζχγθξηζε ζχκθσλα κε ζαθή 

θαη πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα (Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 2015:29). 

    Κάζε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ πεξλά ζπλήζσο 

απφ ηα ζηάδηα: α) ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, β) ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γ) 

ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ επηηεχρζεθε. Σα ζηάδηα απηά δηαθξίλνληαη 

κε ζαθήλεηα ζηηο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο, φπνπ πξφθεηηαη λα 

δαπαλεζεί ζεκαληηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ, λα απαζρνιεζεί ζεβαζηφ αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη ησλ νπνίσλ ην απνηέιεζκα ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε δσή 

πνιιψλ αλζξψπσλ (Καζζσηάθεο, Μ. 1990:13). 
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    Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα ζπιινγηθέο αλζξψπηλεο πξνζπάζεηεο νη νπνίεο 

αλαιακβάλνληαη απφ θξαηηθνχο θνξείο ή άιινπο κεγάινπο εζληθνχο ή δηεζλείο 

νξγαληζκνχο (Καζζσηάθεο, Μ. 1990:13). Μηα ηέηνηα θνηλσληθή πξνζπάζεηα κεγάιεο 

εκβέιεηαο απνηειεί θαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:14). 

    Όηαλ ε αμηνιφγεζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο 

επηπηψζεηο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ ζεζκψλ, νθείιεη λα γίλεηαη 

κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:17). 

    ε φ,ηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ φξνπ 

είλαη επξχηαην. Πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ, αιιά 

θαη ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο 

νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο: ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζήο ηνπ, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ, ηνπ δηδαθηηθνχ, 

επνπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη άιινπ παξάγνληα πνπ 

ππεηζέξρεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Καζζσηάθεο, Μ. 1990:22). 

    Με ηνλ φξν αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε ελλννχκε «ηε δηαδηθαζία πνπ απνβιέπεη 

λα δηαπηζηψζεη, φζν πην ζπζηεκαηηθά, έγθπξα, αμηφπηζηα, αληηθεηκεληθά θαη δίθαηα 

γίλεηαη, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο καζεζηαθήο θαη, 

γεληθφηεξα εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε βάζε ζαθή θξηηήξηα, θαηάιιειεο 

ηερληθέο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, κε απψηεξν ζηφρν ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη βειηίσζή ηεο.» (Ηιηνχ, Μ. 1991, Κσλζηαληίλνπ, Υ. 

2015, Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:17-18). 

    ε θάζε αμηνιφγεζε πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ν γεληθφο θαη εηδηθφο ζηφρνο, 

εηδάιισο ν αμηνινγεηήο δελ ζα γλσξίδεη ηη επηδηψθεη θαη πνχ ζέιεη λα θαηαιήμεη. Έλα 

δεχηεξν κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο, δειαδή 

ηη ή πνηνλ επηδηψθεη λα αμηνινγήζεη. Σν ηξίην κέξνο αθνξά ην ππνθείκελν, δειαδή 

ηνλ αμηνινγεηή ή ηνπο αμηνινγεηέο, νη νπνίνη νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο (ηα πξνζφληα) θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ελδεδεηγκέλα θξηηήξηα θαη ηε 

κεζνδνινγία γεληθφηεξα. Έλα ηέηαξην ζεκείν απνηειεί ε εηδηθή πεξίζηαζε θαηά ηελ 

νπνία δηεμάγεηαη ε αμηνιφγεζε, κε ηηο ζεζκηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:15-16). 
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    Σν πέκπην ζηνηρείν έρεη ζρέζε κε ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε, δειαδή νη ηερληθέο θαη ηα κέζα ηα νπνία ηελ θαζηζηνχλ έγθπξε, 

αμηφπηζηε θαη αληηθεηκεληθή (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:16). 

    ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ε αμηνιφγεζε είλαη ζπλδπαζκέλε κε ηελ 

πνιπζχλζεηε θαη πνιχπηπρε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη, επνκέλσο, έρεη σο 

αληηθείκελφ ηεο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα 

καζεζηαθά κέζα (π.ρ. βηβιία), ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο, ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη γεληθά ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Όκσο, ν φξνο 

«αμηνιφγεζε», ζε ζρέζε κε ηε δηακνξθσκέλε θαη επηθξαηνχζα αληίιεςε ζηελ 

ειιεληθή ζρνιηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, παξαπέκπεη ζπλεηξκηθά ζηηο 

εμεηάζεηο, ηνπο βαζκνχο, ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ζηελ επίδνζε ηνπ καζεηή. Η 

εμέιημε απηή πεξηζσξηνπνηεί ην πξαγκαηηθφ θαη, αζθαιψο, ην δενληνινγηθφ 

πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο, σο δηαδηθαζίαο κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ηερληθέο 

θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα θαη κέηξα (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:17). 

 

1.2 Μνξθέο αμηνιόγεζεο 

 

ε ζπζηεκαηηθφ επίπεδν νη θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ κνξθψλ εκθάληζεο ηεο 

αμηνιφγεζεο ζην ζρνιείν αλέξρνληαη ζηηο εμήο ηξεηο: 

 Αξρηθή ή δηαγλσζηηθή ή πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε 

 Γηακνξθσηηθή ή ελδηάκεζε ή ζηαδηαθή αμηνιφγεζε 

 Σειηθή ή αζξνηζηηθή ή ζπλνιηθή αμηνιφγεζε 

    Η αξρηθή ή δηαγλσζηηθή ή πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε απνζθνπεί ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ησλ γλψζεσλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ πηζαλψλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ καζεηή θαη γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ή κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο πεξηφδνπ (π.ρ. ζηελ αξρή ηξηκήλνπ), πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

εθαξκφδεη αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο (δηαγλσζηηθά ηεζη, παξαηήξεζε θ.ά.), γηα 

παξάδεηγκα ζηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο πεξηφδνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαγλψζεη ην 

γλσζηηθφ επίπεδν θαη γεληθφηεξα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

καζεηή, ψζηε λα ηα ιάβεη ππφςε ηνπ ζηνπο κειινληηθνχο δηδαθηηθνχο θαη 

παηδαγσγηθνχο ζρεδηαζκνχο ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:167-

168). 
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Μέζα απφ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, ν εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη 

ηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή θαη, ελ ζπλερεία, ηα αίηηα πνπ δξνπλ 

αλαζηαιηηθά ζηε κάζεζε θαη ηε γλσζηηθή εμέιημή ηνπ, κε ζθνπφ λα δηακνξθψζεη ηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπ. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο 

δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα νδεγήζεη ην ζχλνιν ησλ 

καζεηψλ ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο θπζηθέο πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο, ζηελ 

θαηάθηεζε ησλ επηδησθφκελσλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ. Δπνκέλσο, ε 

πξνζπάζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έγθεηηαη ζην λα πξνζαξκφζεη ηηο καζεζηαθέο θαη 

παηδαγσγηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο ζην γλσζηηθφ, λνεηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν 

ηνπ θάζε καζεηή θαη θπζηθά ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, 

Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:167-168). 

    Η δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε έρεη βαζηθά πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα θαη απνζθνπεί 

ζηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ηνπ καζεηή πξνο ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ. Απφ ηνλ έιεγρν απηφ επηδηψθεηαη λα εμαρζνχλ νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ησλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαηάθηεζε ηνπ επηδησθφκελνπ 

ζηφρνπ, εθφζνλ απηφ δελ ζπλέβε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κε ην πξφγξακκα θαη ηε 

κέζνδν πνπ αξρηθά εθαξκφζζεθε (Καζζσηάθεο, Μ. 1990:27). 

    Η δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεηαη είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο, ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα βεβαηψλεηαη φηη εθείλε πξνρσξάεη θαλνληθά 

θαη ρσξίο πξνβιήκαηα, είηε ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο, πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο 

λα έρεη κηα ζπλνιηθή άπνςε γηα ηελ έθηαζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ γλψζεσλ πνπ 

απέθηεζαλ νη καζεηέο. Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη ζπζηεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ζην ηέινο απηήο. Οη πιεξνθνξίεο γηα απηή ηελ θαηεγνξία ηεο 

αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

φπσο: πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο εμεηάζεηο, ηεζη, ζπδήηεζε, ρξήζε θεηκέλσλ θ.ά. 

(Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:47). 

Δπηδίσμε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο δελ είλαη ηνπνζεηεζεί αμηνινγηθά ν 

καζεηήο αλάκεζα ζηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ κε βάζε ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ – θάηη πνπ απνηεινχζε θαλφλα ζρεδφλ ζε φιεο ηηο κνξθέο 

παξαδνζηαθήο αμηνιφγεζεο- αιιά λα θαζνξηζηεί θαηά πφζν ν θαζέλαο πέηπρε ηνλ 

ζηφρν πνπ επηδίσθε ε δηδαζθαιία (Καζζσηάθεο, Μ. 1990:27). 
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ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο πξνζπάζεηαο λα επηηεπρζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο, 

ε επζχλε δελ θαηαινγίδεηαη ζηνλ καζεηή – φπσο ζπλεζηδφηαλ παιαηφηεξα- αιιά ζηελ 

νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο νπνίαο δεηείηαη βειηίσζε, ζηα ζεκεία 

εθείλα φπνπ ε αμηνιφγεζε έδεηρλε φηη πάζρεη. Με ηελ έλλνηα απηή, ε δηδαζθαιία ζα 

ζεσξεζεί επηηπρήο κφλν φηαλ ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ, θαη φρη κφλν νη «θαινί» 

καζεηέο, θαηαθηήζνπλ ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο (Καζζσηάθεο, Μ. 1990:27-28). 

Η δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ιακβάλεη πνιιέο θνξέο ηε κνξθή άηππεο 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαηήξεζεο ησλ καζεηψλ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Δθείλε, ινηπφλ, θξαηάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε 

εγξήγνξζε, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πην απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Η δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε εθθηλεί απφ ηελ αμησκαηηθή 

αξρή φηη θάζε είδνπο εμέηαζε γίλεηαη θπξίσο θαη πξσηίζησο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο κάζεζεο ηνπ 

καζεηή θαη φρη γηα ηε βαζκνινγία ηνπ. Δθφζνλ εθείλε ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

εθαξκφδεηαη θαηάιιεια, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ 

θαη ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο (Καςάιεο, Α.-Υαλησηάθεο, Ν. 2015:47-50).  

Η ηειηθή ή αζξνηζηηθή ή ζπλνιηθή αμηνιφγεζε δηακνξθψλεηαη γηα λα εθηηκεζεί ε 

ζπλνιηθή επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ, ζε ζρέζε κε ην ηη είρε 

αθξηβψο θαζνξηζηεί σο ηειηθφο ζηφρνο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:168). Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα αλαθεθαιαησηηθή θαη αλαηξνθνδνηηθή 

δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ζπγθξίλεηαη ην καζεζηαθφ επίπεδν θάζε καζεηή κε απηφ πνπ 

ήδε δηέζεηε, θαη ε νκαδηθή επίδνζε ηεο ηάμεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζδνθψκελε θαη 

ηελ επηδησθφκελε (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:31). 

Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο ή ηε δηδαζθαιία κηαο κεγάιεο 

δηδαθηηθήο ελφηεηαο ή κηαο ζρνιηθήο ρξνληάο ν εθπαηδεπηηθφο ελδηαθέξεηαη λα 

γλσξίδεη ζε πνην βαζκφ θαη ζε πνηα έθηαζε πέηπραλ νη καζεηέο ηνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο (Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 

2015:51).  

Δπνκέλσο, ε ηειηθή  αμηνιφγεζε δελ είλαη απαξαίηεην λα δηεμάγεηαη ζην ηέινο κηα 

καθξάο πεξηφδνπ, νχηε αθνξά ππνρξεσηηθά ην ζχλνιν ησλ ππνζηφρσλ ζηα πιαίζηα 

ελφο καζήκαηνο, αιιά κπνξεί λα γίλεηαη θαη γηα ππνζχλνια ζηφρσλ πνπ απαξηίδνπλ 

κηα επξχηεξε ελφηεηα ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ (Καζζσηάθεο, Μ. 1990:29). 
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Αλεμάξηεηα απφ ηελ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα νδεγεζεί 

ζηε δηαπίζησζή ηνπ θαη αλεμάξηεηα επίζεο απφ ηνλ ηξφπν πνπ δηαηππψλεη ην 

απνηέιεζκα (βαζκνινγία, ραξαθηεξηζκφο ή πεξηγξαθή), ε αμηνινγηθή δηαδηθαζία 

πεξαηψλεηαη κε ηελ απνηχπσζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ρσξίο λα δηεξεπλά ηηο αηηίεο πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζή ηνπ νχηε ηε δηαδηθαζία ή ηελ πνξεία πνπ αθνινχζεζε ν 

καζεηήο γηα λα θηάζεη ζε απηφ. Η αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε δελ επηδηψθεη λα έρεη 

παξεκβαηηθφ ραξαθηήξα, δηφηη ν ξφινο ηεο είλαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πξφνδν ή ην επίπεδν κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Ο αλαηξνθνδνηηθφο ηεο ραξαθηήξαο 

είλαη  πεξηνξηζκέλνο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη 

ζηνλ καζεηή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ απνηχπσζε ηεο 

βαζκνινγίαο-απνηειέζκαηνο αιιά ζπλνδεχνληαη θαη απφ ιεθηηθέο αλαθνξέο θαη 

επηζεκάλζεηο, ε αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα δψζεη θαη ζηνηρεία 

αλαηξνθνδφηεζεο (Ρεθαιίδνπ, Γ. 2011:79-80). Καη νη ηξεηο κνξθέο αμηνιφγεζεο, πνπ 

επηζεκάλακε, παξέρνπλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά θαη αμηνπνηεζνχλ πξνζεθηηθά νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ 

(Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:48). 

Με βάζε φζα πξναλαθέξζεθαλ ζηελ ελφηεηα απηή, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε 

αμηνιφγεζε απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν θάζε δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

ηνπ ζρνιείνπ. Δπνκέλσο, εθηφο ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη θπξίσο 

δηαγλσζηηθφ ραξαθηήξα, νθείιεη, γηα δηδαθηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο ζθνπνχο, λα 

ιάβεη ζπλερή κνξθή πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο λα γλσξίδεη ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ 

ζηάδην αθελφο αλ εθείλν πνπ ηέζεθε σο ζηφρνο έρεη επηηεπρζεί θαη αθεηέξνπ λα είλαη 

ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιιεμε ζηνπο επφκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρεδηαζκνχο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:168).   

Μηα ζπλερήο αμηνιφγεζε, θαηά ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θξίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε, γηαηί έρεη ην πιενλέθηεκα 

ηεο ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο κέζσ ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη 

ηελ επηζήκαλζε ειιείςεσλ ή αδπλακηψλ ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη πξνζαλαηνιίδεη ζηελ έγθαηξε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ 

κέηξσλ (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:130).  
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Έρνληαο απηή ηε κνξθή ε αμηνιφγεζε ζπκβάιιεη ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα 

γλσξίδεη ζε θάζε ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ καζεηή ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο πνπ ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ λα ιάβεη ηα αλάινγα δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά κέηξα θαη ηαπηφρξνλα λα 

είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζεη ηειηθέο εθηηκήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:169). 

 

1.3 Η έλλνηα ηεο επίδνζεο ζηε ζρνιηθή θαη θνηλωληθή 

πξαγκαηηθόηεηα 

 

Πξηλ απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο επίδνζεο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο 

θπξίαξρν θαη δηαρξνληθφ  ζθνπφ ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί  ε θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή, φπσο είλαη π.ρ. ε ηθαλφηεηα λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη 

έξγν, λα δεκηνπξγεί θαη λα θαηλνηνκεί. Ωζηφζν, ε θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμε απηήο 

ηεο ηθαλφηεηαο λα απνδίδεη θαη λα πξννδεχεη ζηε δσή ηνπ δελ είλαη κηα εχθνιε 

ππφζεζε, δεδνκέλνπ φηη εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξίζκαηά ηνπ, νη επηθξαηνχζεο νηθνγελεηαθέο 

ζπλζήθεο, ην ζρνιηθφ θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ (Κσλζηαληίλνπ Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:170-171). 

     Ο ίδηνο ν θνηλσληθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο επίδνζεο είλαη ακθίζεκνο θαη 

ακθηιεγφκελνο, γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθέο απφςεηο σο πξνο ην 

πεξηερφκελν θαη ηε ρξήζε ηνπ ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλσλία. Η επίδνζε ηνπ αηφκνπ 

είλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ ζπλαξηάηαη κε ηελ επηδίσμε θάζε αηφκνπ λα 

δηαθξηζεί, λα αλαγλσξηζηεί θαη ελ ηέιεη λα λνκηκνπνηεζεί ζηνλ πεξίγπξφ ηνπ 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:171).   

     ηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ν φξνο επίδνζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα λα 

πεξηγξάςεη ην απνηέιεζκα κηαο αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο. Ο φξνο 

ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο κε ηε ζεκαζία ηνπ κέγηζηνπ 

βαζκνχ επηηπρίαο (ξεθφξ) αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ ή παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ε 

άιιεο πεξηπηψζεηο ε επίδνζε πξνζδηνξίδεη θπξίσο ηε ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε, 

γεγνλφο πνπ ηε ζπλδέεη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο «θιίζεο». ηελ επηζηεκνληθή 

ζπδήηεζε ν φξνο «επίδνζε» δηαθνξνπνηείηαη απιά ζην γεγνλφο φηη δίλεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Δπίδνζε ζεσξείηαη ηφηε ν βαζκφο πνπ 

ην απνηέιεζκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο πξνζεγγίδεη ηνλ επηδησθφκελν 

ζηφρν (Γήκνπ, Γ. 2008:15-16). 
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    Ο βαζκφο δειαδή, πνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο καζεηή 

πξνζεγγίδνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, πξνζδηνξίδεη θαη ηηο 

επηδφζεηο ηνπ. χκθσλα κε απηή ηελ αληίιεςε ν φξνο επίδνζε εκθαλίδεηαη σο 

αμηνινγήζηκν ηειηθφ πξντφλ κηαο πξνζπάζεηαο, ην νπνίν εμεηάδεηαη ζπλήζσο 

απνθνκκέλν απφ ηνπο φξνπο πξαγκάησζήο ηνπ. Η επίδνζε σο αμηνινγνχκελν 

απνηέιεζκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη 

αλεμάξηεηε απφ ηε βηνινγηθή, ζπγθηλεζηαθή, ςπρνθηλεηηθή θαη γλσζηηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ αηφκνπ. Γελ είλαη απιά έλα απνηέιεζκα αιιά θαη κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα 

ε νπνία βαζίδεηαη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο (Γήκνπ, Γ. 2008:15-16). 

    Γηα ιφγνπο αξηηφηεξεο δηεπζέηεζεο ηνπ φξνπ, ηελ έλλνηα ηεο «επίδνζεο» ηελ 

εθιακβάλνπκε σο ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή ζε ζρέζε κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

πνπ θαιείηαη λα θαηαθηήζεη, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Η 

επίδνζε, δειαδή, ζρεηίδεηαη κε ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ γλψζεσλ, 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή ζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πεξηνρή ή ζε 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:171,  Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:42). 

    Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξφνδνο-επίδνζε απηή είλαη κηα ζπλάξηεζε πιεζψξαο 

παξαγφλησλ, αηνκηθψλ θαη έμσ-αηνκηθψλ, πνιινχο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη αδχλαην 

λα ηνπο ειέγμεη ν καζεηήο. Έηζη, εκθαλίδεηαη ν καζεηήο λα πθίζηαηαη ηηο επηπηψζεηο 

κέηξσλ, ζεζκψλ, ελεξγεηψλ, ζπλζεθψλ θηι., γηα ηα νπνία ν ίδηνο δελ είλαη ππεχζπλνο 

(Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:9). 

     Η επίδνζε ηνπ καζεηή εμαξηάηαη απφ ηα ηδηαίηεξα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

(βηνινγηθά, γλσζηηθά, ςπρνθηλεηηθά θ.ιπ.), απφ ηα νηθνγελεηαθά γλσξίζκαηά ηνπ 

(κνξθσηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν γνλέσλ, νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο θαη πξνζδνθίεο, θίλεηξα…), απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν (ζπλνκήιηθνη, 

πνιηηηζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν πεξηνρήο) θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ, παηδαγσγηθφ θιίκα 

ηάμεο, δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά κέζα θ.ιπ.) (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:174). 
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χκθσλα κε ηνλ Αζαλαζίνπ, νη παξάγνληεο επηξξνήο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή 

ρσξίδνληαη ζε εγγελείο θαη εμσγελείο. ρεκαηηθά ηνπο παξάγνληεο απηνχο ζα 

κπνξνχζακε λα ηνπο ζπλνςίζνπκε σο εμήο:  

 

Α΄  ΔΓΓΔΝΔΙ                 Δλδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα 

                                        Μειέηε πνπ θάλεη ν καζεηήο 

                                        Γηάζεζε γηα εξγαζία 

                                        Κίλεηξα πνπ έρεη 

                                        Υξφλν πνπ δηαζέηεη, θ.ιπ. 

 

Β΄  ΔΞΩΓΔΝΔΙ                Σξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

                                          Πνζφηεηα χιεο πνπ δηδάζθεηαη θάζε θνξά 

                                          ρνιηθά πξνγξάκκαηα 

                                          Αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

                                          Τιηθνηερληθή ππνδνκή ζην ζρνιείν (εξγαζηήξηα, 

                                           Βηβιηνζήθεο, θ.ιπ.).                                                                                                                                                                                

                                           πλζήθεο κάζεζεο ζην ζπίηη 

                                           Δπηθνηλσλία ζην ζρνιείν κε εθπαηδεπηηθφ 

                                           Δπηθνηλσλία ζην ζπίηη κε γνλείο, θ.ιπ.                                              

 (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:42-43). 

    Οη γνλείο επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ηηο 

ζηάζεηο ηνπο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πξάμεηο ηνπο, ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θαη ην πλεπκαηηθφ ηνπο επίπεδν. Γλσξίζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνγελεηαθή δνκή, 

φπσο ην κέγεζνο, ε θνηλσληθή ηάμε, ην πλεπκαηηθφ επίπεδν θαη ν ηφπνο δηακνλήο 

ήηαλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξέαδαλ ηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ παηδηνχ. 

χκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο ζεκαληηθνί παξάγνληεο επίδξαζεο είλαη ηφζν ην 

νηθνλνκηθφ φζν θαη ην πνιηηηζηηθφ θεθάιαην ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ παίδνπλ 

απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν (Νηθνιάνπ, . 2009:155-

157).  
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Γηαπηζηψζεθε, επίζεο, φηη παξάγνληεο, φπσο νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε κέινπο πξνο ηα ππφινηπα άηνκα ηεο 

νηθνγέλεηαο, ε αιιεινζηήξημε κέζα ζε απηή θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ζε νηθνγελεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην ςπρνθνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηα 

πλεπκαηηθά εξεζίζκαηα εληφο ηνπ ζπηηηνχ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία 

ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, αθφκα πεξηζζφηεξν θαη απφ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο (Νηθνιάνπ, . 2009:155-157). 

Μηα νηθνγέλεηα πνπ βξίζθεηαη ζε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη ζε ζέζε λα 

παξέρεη επάξθεηα ρψξνπ θαη πνιχ θαιέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, φπσο θαιφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν θαη πνιηηηζηηθφ θεθάιαην. Η νηθνγέλεηα απηή παξέρεη ζηα παηδηά ηεο θίλεηξα 

θαη δπλαηφηεηεο αθαδεκατθήο θαη θνηλσληθήο κφξθσζεο, ελψ ην αληίζεην ζπκβαίλεη 

φηαλ κηα νηθνγέλεηα αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Όηαλ ζηα αξλεηηθά 

ζηνηρεία ηεο ρακειήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πξνζηίζεληαη θαη νη 

ειιείςεηο ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλνρήο, ησλ ηζρπξψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ θαη ηεο 

θαιήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ, ηφηε ηα απνηειέζκαηα ζηε ζρνιηθή επίδνζε είλαη 

αθφκα πην θαηαιπηηθά. Αληίζεηα, ε νηθνγελεηαθή ζπλνρή καδί κε άιιεο γνλετθέο 

πξαθηηθέο κπνξνχλ λα αλαηξέςνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ππάξρνπλ εμαηηίαο ηεο 

ρακειήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο (Νηθνιάνπ, . 

2009:158-159). 

Η γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο έθθξαζε ζεηηθψλ απφςεσλ 

γηα ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο θαη πςειψλ πξνζδνθηψλ γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ 

επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ παηδηνχ. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα 

ηειεπηαίσλ εξεπλψλ απνδεηθλχεηαη φηη ε επίδνζε ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν ζρεηίδεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ιηγφηεξν κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, δειαδή κε ηελ πνζφηεηα ησλ 

πιηθψλ αγαζψλ πνπ δηαζέηεη ή ησλ ζέζεσλ πνπ θαηέρεη. Παξάιιεια, θαη ε 

ζπκκεηνρή θαζψο θαη ε ζηαζεξή ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν απνηειεί 

βαζηθή παξάκεηξν γηα ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ παηδηψλ (Νηθνιάνπ, . 2009:160-

161). 

      Η επίδνζε αλαγνξεχεηαη ζε πξφβιεκα, φηαλ ην άηνκν, νη θνηλσληθέο νκάδεο θαη 

γεληθά ε ίδηα ε θνηλσλία πηέδνληαη ή θαηαπηέδνληαη γηα λα ηελ επηδείμνπλ ζε πςειφ 

βαζκφ. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε εμσηεξηθή απαίηεζε γηα επίδνζε απνηειεί θαηαιπηηθφ 

θαη αλεμέιεγθην παξάγνληα επίδξαζεο ή θαζίζηαηαη ηειηθά σο απηνζθνπφο 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:21-22).                                               
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Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ζην φλνκα ηεο αξρήο ηεο επίδνζεο, ε νπνία θπξηαξρεί ζην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ 

παξαγσγή έξγνπ, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ αηφκσλ, πεξηζσξηνπνηνχληαη 

βαζηθέο αξρέο θαη θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπιινγηθή αληίιεςε θαη ηελ 

αιιειεγγχε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ε νπνία, αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο βξίζθεηαη ζην πξνο 

αλάπηπμε ζηάδην. Δπηπξφζζεηα, ην δήηεκα ηεο επίδνζεο ζην ζρνιείν ζπλαξηάηαη 

άκεζα κε ηνλ ξφιν πνπ εθείλε δηαδξακαηίδεη ζηε δνκή, ηελ νξγάλσζε  θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε θνηλσλία γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα ζε δηάθνξνπο εηδηθνχο 

ηνκείο ηεο (πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θ.ιπ.). Οη θνηλσλίεο πνπ πηνζέηεζαλ ηελ αξρή 

ηεο επίδνζεο απνθιήζεθαλ «θνηλσλίεο επηδφζεσλ» θαη θαη’επέθηαζε νλνκάζηεθε θαη 

ην ζρνιείν σο «ζρνιείν επηδφζεσλ», κε δεδνκέλε ηελ παξαδνρή θαηά ηελ νπνία ην 

ζρνιείν απνηειεί δεκηνχξγεκα ηεο θνηλσλίαο πξννξηζκέλν λα ζπκβάιιεη ζηελ 

επίιπζε ησλ δεηεκάησλ ηεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:21-22).                                               

Η απφιπηε πηνζέηεζε ηεο αξρήο απηήο, σο βαζηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ αηνκηθή θαη 

θνηλσληθή πξφνδν, κπνξεί λα έρεη σο επαθφινπζν ηελ «αξρή», ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία «ν θαζέλαο αμίδεη αλάινγα κε απηό πνπ παξάγεη». Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο 

κπνξεί κε ηε ζεηξά ηνπ λα νδεγήζεη ζπλεηξκηθά ζε απηνπξνζδηνξηζκφ, κε ηελ εμήο 

κεηάθξαζε: «απηόο πνπ δελ παξάγεη δελ αμίδεη ηίπνηα». Οη ςπρνινγηθέο θαη 

παηδαγσγηθέο ζπλέπεηεο ελφο ηέηνηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο 

αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ 

ε παξαγσγή έξγνπ κεηξηέηαη κε αξηζκνχο, δειαδή κε βαζκνινγηθέο θιίκαθεο 

(βαζκνχο) (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:172-173).    

Κξηηηθέο αλαιχζεηο ζηνλ ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο παηδαγσγηθήο 

ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη ην ζρνιείν έρεη απφιπηα πξνζαξκνζηεί ζηε ινγηθή ησλ 

επηδφζεσλ, ππνινγίδνληαο ηελ «αμία» θάζε καζεηή πξσηαξρηθά κε βάζε ηηο 

επηδφζεηο ηνπ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηε Γιψζζα θαη ηα 

Μαζεκαηηθά. Αληηζέησο, ε πξφνδνο θαη νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή ζε δσηηθνχο ηνκείο, 

φπσο ε θνηλσληθή δξάζε θαη επηθνηλσλία (ζπλεξγαζία, νξγάλσζε, ππεπζπλφηεηα, 

πξσηνβνπιία, δεκηνπξγία, ζπλέπεηα θ.ιπ.), ε επαηζζεζία ηνπ γηα ην πεξηβάιινλ θαη 

ηε θχζε, θαζψο επίζεο θαη ε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ζπγθίλεζή ηνπ (ραξά, 

ελζνπζηαζκφο, απφιαπζε, ιχπε, αγσλία γηα επηηπρία ή απνηπρία, αιιειεγγχε, 

πξνζθνξά θ.ιπ.) αγλννχληαη ζρεδφλ ζπζηεκαηηθά απφ ην ππαξθηφ ζρνιείν (Γήκνπ, 

Γ. 2008:20). 
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ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηψλ θάζε θνηλσλίαο έρεη δεκηνπξγεζεί κηα θνπιηνχξα 

επηδίσμεο πςειήο επίδνζεο, πνπ νδεγεί ζηελ επίηεπμε ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ζηφρσλ, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ θνηλσληθή πξφνδν. Απνηειεί, ζρεδφλ, θνηλή επηζπκία 

ε πςειφηεξε δπλαηή επίδνζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ ζπκπνιηηψλ καο ζε φ,ηη ν θαζέλαο 

επηηεδεχεηαη, είηε απαζρνιείηαη ζηελ εθπαίδεπζε, είηε ζηε δηνίθεζε, είηε ζηελ 

πνιηηηθή ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θνηλσληθφ ηνκέα. Ωζηφζν, φηαλ απηή ε επηδίσμε 

αθνξά ηνλ καζεηή, ηφηε επηβάιιεηαη παηδαγσγηθά ην ζρνιείν λα ιάβεη ππφςε, ζηελ 

νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ, ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ 

θνηλσληθφηεηά ηνπ κε ηα επηκέξνπο πξνζσπηθά, γλσζηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, 

νηθνγελεηαθά, πνιηηηζκηθά θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Καζφηη ην ζρνιείν σο 

παηδαγσγηθφο ζεζκφο νθείιεη λα δηακνξθψλεη θαη λα πξνσζεί πξαθηηθέο θαη ζηάζεηο 

δσήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο θιίζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:173). 

Δπηπξφζζεηα, ην ζρνιείν δηαπαηδαγσγεί θαη θνηλσληθνπνηεί άηνκα πνπ βξίζθνληαη 

ζην ππφ αλάπηπμε ζηάδην ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Δπνκέλσο, δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

θαιιηεξγνχλ ηνλ ππέξκεηξν αληαγσληζκφ, ηηο αληηπαιφηεηεο κεηαμχ καζεηψλ θαη 

γεληθά κνλνδηάζηαηεο ζπκπεξηθνξέο βξίζθνληαη εθηφο ησλ παηδαγσγηθψλ ζθνπψλ 

ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν, φπσο επηζεκάλζεθε, απνβιέπεη θπξίσο ζηελ θαιιηέξγεηα θαη 

ελίζρπζε ζηάζεσλ πνπ επλννχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε ζπιινγηθφηεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε ησλ κειινληηθψλ 

πνιηηψλ ηεο θνηλσλίαο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:174). 

 

1.3.1 Κνηλωληθή θαη παηδαγωγηθή ππόζηαζε ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο 

 

Όζνλ αθνξά ηηο παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, θαη 

εηδηθφηεξα εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, ην 

βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη αξρηθά αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδεηαη 

παηδαγσγηθά ε έλλνηα ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. - Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:177). 
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Με ζθνπφ, ινηπφλ, ηελ απνζαθήληζε απηνχ ηνπ παηδαγσγηθνχ εξσηήκαηνο, 

γίλεηαη αλάιπζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζε ηξεηο επηκέξνπο πξνζαλαηνιηζκνχο:  

 Η ζρνιηθή επίδνζε νθείιεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αηνκηθή 

δηαδηθαζία κάζεζεο θαη, γεληθφηεξα, γλσζηηθήο, λνεηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ. Γειαδή ζε πνηεο ζπλζήθεο 

καζαίλεη ην παηδί, πνχ δείρλεη ζεκάδηα πξνφδνπ, ζε πνηα ζεκεία 

αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο, πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηά ηνπ θαη ηη είδνπο βνήζεηα ρξεηάδεηαη (Κσλζηαληίλνπ, Υ-

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:177-178). 

 Η παηδαγσγηθή έλλνηα ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο. Γειαδή πνηεο ηθαλφηεηεο θνηλσληθήο 

δξάζεο πξέπεη λα εληζρπζνχλ. Πψο κπνξεί λα εληζρπζεί ε απφ θνηλνχ 

ζπληεινχκελε κάζεζε θαη επίδνζε θ.ιπ. (Κσλζηαληίλνπ, Υ-

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:177-178). 

 Η ζρνιηθή επίδνζε νθείιεη λα είλαη πξνζδηνξηζκέλε απφ ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο ελζάξξπλζεο θαη ηεο ελίζρπζεο. Πψο κπνξεί δειαδή ν 

εθπαηδεπηηθφο λα ελζαξξχλεη ηνλ καζεηή. Πψο κπνξεί λα αλαπηχμεη ζηνλ 

καζεηή εηνηκφηεηα γηα ζπκκεηνρή θαη δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, 

δεκηνπξγία θ.ιπ. (Κσλζηαληίλνπ, Υ- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:178). 

Οη παξαπάλσ παηδαγσγηθνί πξνζαλαηνιηζκνί έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

ηζρχνπζα ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ νη νηθνλνκηθά 

πξνζδηνξηζκέλεο αξρέο ηεο επίδνζεο θαη νη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο. 

Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ην ζρνιείν απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο απνθαινχκελεο «θνηλσλίαο επηδφζεσλ» κε ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ γλψξηζκα ηε ρνξήγεζε ηίηισλ ζπνπδψλ, πνπ παξέρνπλ ζηνλ καζεηή ηε 

δπλαηφηεηα γηα επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή απνθαηάζηαζε (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 

2004:27). 

Μνινλφηη ην ζρνιείν έρεη αλαγνξεπζεί θαη θαζηεξσζεί σο ε ζεκαληηθφηεξε 

θνηλσληθνπνηεηηθή πεξηνρή «νιφπιεπξεο» θαη «ηζφξξνπεο» αλάπηπμεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή, ζηελ νπζία πινπνηεί- ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ ζπκβαίλεη-

κφλν έλα πεξηνξηζκέλν θάζκα θαη εηδηθφηεξα απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ην νπνίν έρεη ελαξκνληζηεί θαη ππεξεηεί ηε 

ινγηθή ησλ επηδφζεσλ (Γήκνπ, Γ. 2008:20). 



22 
 

    Η πξνζδνθία πνπ έρεη σο βάζε ηεο ηελ αξρή ηεο επίδνζεο ζηεξίδεηαη ζε θαλφλεο 

θαη πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εθαξκνδφκελν θνηλσληθφ αληαγσληζκφ. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επίδνζεο, ε «ακνηβή» ελφο αηφκνπ (νηθνλνκηθή παξνρή, 

πξναγσγή θ.ιπ.) εμαξηάηαη απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ 

ηνπο θαλφλεο ηεο επίδνζεο. Με βάζε απηή ηελ αξρή ε θαηαλνκή  ησλ «αγαζψλ» 

γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ «δηθαηφηεξα», δειαδή, ίζε ακνηβή πξνο ίζε επίδνζε. Έηζη, 

έρεη πξνθχςεη ην πεξηερφκελν ηεο επίδνζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο: 

 ζηελ παξαγσγή (έξγν), 

 ζηνλ αληαγσληζκφ, θαη 

 ζηελ επηινγή. 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:27-28). 

Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο «επίδνζε» βξίζθεη ηελ έθθξαζή ηνπ ζην 

ζρνιείν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαζεκεξηλή δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:28). 

Ωο θπξίαξρα ζηνηρεία ηνπ ππαξθηνχ ζρνιείνπ πξνβάιινληαη θαη θαιιηεξγνχληαη 

νη «λνκηκνπνηεηηθέο», «αλαπαξαγσγηθέο» θαη «επηιεθηηθέο» ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

χκθσλα κε ηα θαζηεξσκέλα ζην ζρνιείν, νη βαζκνί είλαη εθείλνη πνπ θαηά θχξην 

ιφγν πξνζδηνξίδνπλ ην πξνθίι ελφο καζεηή ζηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν. Απηφ θαίλεηαη 

φρη κφλν απφ ηελ πνηφηεηα πνπ έρεη ε επηθνηλσλία ζηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν 

(ζπκπάζεηα, πξνηίκεζε, ζπρλφηεηα επαθψλ θ.ιπ.), αιιά θαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξάμεηο πξνηίκεζεο (ππνηξνθίεο θ.ιπ.) ηνπ ζρνιείνπ. Η δηδαθηηθή δηαδηθαζία απνθηά 

ππφζηαζε θαη πεξηερφκελν κφλν σο δξαζηεξηφηεηα απφιπηα πξνζαξκνζκέλε θαη 

ελαξκνληζκέλε ζηε ινγηθή ησλ επηδφζεσλ (Γήκνπ, Γ. 2008:20-21). 

Η ρξήζε ηνπ φξνπ «επίδνζε», πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε επηηπρία ηεο 

ζρνιηθήο κάζεζεο, είλαη ηαπηφζεκε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία. 

Με ηε ιεηηνπξγία απηή ην ζρνιείν αλαδεηθλχεηαη ζε θαζνξηζηηθφ ζεζκφ παξνρήο 

πξντφλησλ θαη δηαλνκήο θνηλσληθψλ επθαηξηψλ. Η ιεηηνπξγία απηή ηνπ ζρνιείνπ ην 

ζπλδέεη «εμαλαγθαζηηθά» κε ηελ θνηλσλία θαη έρεη σο απνηέιεζκα νη δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο, θαζψο θαη ε επίηεπμε ζηφρσλ ζε απηφ λα επεξεάδνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο 

απφ ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ηεο θνηλσλίαο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:28). 
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Οη ηξεηο απηνί θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλνη πξνζαλαηνιηζκνί (παξαγσγή 

,αληαγσληζκφο, επηινγή), νη νπνίνη εκθαλίδνληαη σο «ζηφρνη κάζεζεο» ζην ζρνιείν, 

ζεκαίλνπλ:  

1. Πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ παξαγωγή 

     Η αξρή ηεο επίδνζεο αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε παξαγσγήο έξγνπ ζηελ ηάμε 

θαη αλάγεηαη ζην ζηνηρείν ηνπ καζεηηθνχ ξφινπ: «κάζεζε». Σφζν ην ελδηαθέξνλ 

(«δήινο») φζν θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ παξαγσγή 

καζεζηαθνχ έξγνπ. (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:28, Γθφηνβνο, Α. 2003:151). Έηζη, ε 

ζρνιηθή επίδνζε εθηηκάηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ θάζε 

είδνπο εμεηαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, δίρσο λα ιακβάλεηαη ππφςε ηη πξνεγήζεθε απηψλ 

θαη πψο έθηαζε θαλείο ζην απνηέιεζκα απηφ. Τπάξρεη δειαδή αλαληηζηνηρία κεηαμχ 

ηεο ζρνιηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ καζεηή, ησλ ζπλζεθψλ κάζεζεο θαη ηνπ βαζκνχ 

επίδνζήο, κε απνηέιεζκα ν πξνζαλαηνιηζκφο λα είλαη ζηξακκέλνο, ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά, πξνο ηε κεηξήζηκε ηειηθή παξαγσγή (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004: 29). 

     Η χπαξμε ή απνπζία ζπγθεθξηκέλεο επίδνζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θαηάθηεζε 

ή κε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνπ ζπκβαηηθά ζπκβνιίδνπλ ηελ «αμία» ηνπ καζεηή. 

Απηφ πνπ ζπκβνιίδεη ηελ «αμία» ηνπ ππνηίζεηαη φηη είλαη ην απνηέιεζκα αηνκηθήο 

δξάζεο (π.ρ. έιπζε ην πξφβιεκα, έγξαςε θαιή έθζεζε, γλσξίδεη ηζηνξία, είπε ην 

κάζεκα) θαη κάιηζηα δξάζεο γηα ηελ εθδήισζε ηεο νπνίαο ζεσξείηαη φηη είλαη θαηά 

απνθιεηζηηθφηεηα ν καζεηήο. Σν γεγνλφο απηφ θαηνρπξψλεη ηελ θαηαγξαθή ηεο 

επίδνζήο ηνπ σο παξαγσγή «έξγνπ», ηεο απνδίδεη δειαδή ηελ απαηηνχκελε 

εγθπξφηεηα. ην ζεκείν απηφ εκθαλίδεηαη κηα «αλαθνινπζία» ηνπ ζρνιείνπ φζνλ 

αθνξά ηελ αξρή ηεο επζχλεο: ελψ ην ζρνιείν δέρεηαη πσο ρσξίο ηε ζπκβνιή ηνπ 

δαζθάινπ δελ είλαη δπλαηή ε επίηεπμε παηδαγσγηθνχ απνηειέζκαηνο, παξάιιεια 

ζεσξεί ηνλ καζεηή απνθιεηζηηθά ππεχζπλν γηα ην είδνο ηεο επίδνζήο ηνπ (Γθφηνβνο, 

Α. 2003:151-152). 

    Ο βαζκφο απφ κφλνο ηνπ, σο πξντφλ ηεο παξαγσγήο έξγνπ απφ ηνλ καζεηή, δελ 

κπνξεί λα απνηειέζεη αμηφπηζηε πιεξνθνξία φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, εάλ δελ ιεθζεί ππφςε ην ζεζκηθφ, δηδαθηηθφ θαη θνηλσληθφ 

πιαίζην θαηά ην νπνίν πξαγκαηψζεθε ε επίδνζε. Δπίζεο, ην απνηέιεζκα ηεο 

επίδνζεο πνπ πεηπραίλεη ν καζεηήο εληάζζεηαη ζε κηα αμηνινγηθή θιίκαθα (ηεξαξρία 

ηεο επίδνζεο), βαζκίδεο ηεο νπνίαο θαηέρνπλ ηεξαξρεκέλα νη καζεηέο, αλάινγα κε 

ηελ αληηζηνηρία ηνπ χςνπο ηεο επίδνζεο θαη ηεο βαζκίδαο ηεο θιίκαθαο 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:29-30). 
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Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε φζα ηζρχνπλ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, έρνπκε ηνπο 

καζεηέο κε πνιχ θαιή, θαιή, ζρεδφλ θαιή, κέηξηα θ.ιπ. επίδνζε. πλέπεηα ηεο 

θαηάζηαζεο απηήο είλαη νη εμεηάζεηο θαη νη βαζκνί λα παίξλνπλ ηε κνξθή 

απηνζθνπνχ θαη νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο λα «κπαίλνπλ» ζε ππνδεέζηεξν επίπεδν. Με 

βάζε ηα παξαπάλσ δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη ζην ζρνιείν ν καζεηήο δελ 

καζαίλεη, αιιά βξίζθεηαη δηαξθψο ππφ έλα θαζεζηψο εμέηαζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 

2004:29-30). 

2. Πξνζαλαηνιηζκόο ζηνλ αληαγωληζκό 

 

      χκθσλα κε απηφλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη εξγαζίαο, 

φπσο είλαη, θεξεηπείλ, ε ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεγγχε, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν 

είλαη θνηλσληθφ θαη θνηλσληθνπνηεηηθφ, ηίζεληαη ζην πεξηζψξην θαη αληί απηψλ 

«πξνηηκάηαη» ε αληαγσληζηηθή κάζεζε θαη λνκηκνπνηείηαη ε ζχγθξηζε επηδφζεσλ. 

Με βάζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απηφ, σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηζρχεη φιν ην θάζκα 

ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ κηαο ηάμεο κε θαζνξηζηηθά ζηνηρεία απφ ην έλα κέξνο 

ηελ άξηζηε θαη απφ ην άιιν ηε ρείξηζηε επίδνζε. Οη καζεηέο θαηαλέκνληαη ζε κηα 

ηεξαξρία επηδφζεσλ ζηελ νπνία ππάξρνπλ ζρεδφλ πάληα νη «απνηπρεκέλνη» θαη νη 

«θεξδηζκέλνη, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θάζε καζεηή. πλέπεηα απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ, πνπ βαζίδεηαη 

ζηε ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ, είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ καζεηψλ ζε κηα κάζεζε 

πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ ν αληαγσληζκφο θαη ε αληηπαιφηεηα (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:181). 

     Οξίδνπκε σο αληαγσληζκφ ηνλ ακνηβαίν αγψλα ησλ καζεηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

επίδνζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζκεο, φηαλ ζηνλ πεξίγπξν πνπ αλαπηχζζεηαη ν 

αγψλαο:  

 εκθαλίδνληαη ζπλππνςήθηνη θαη ζπλδηεθδηθεηέο  ηεο παξαπάλσ επίδνζεο, 

 ππάξρεη πξννδεπηηθή κείσζε ησλ αλψηεξσλ βαζκίδσλ ηεο ηεξαξρίαο 

(ππξακίδα ηεο αμηνιφγεζεο), 

 ην απνηέιεζκα ηεο ζηηγκηαίαο αμηνιφγεζεο ρξεηάδεηαη κειινληηθή 

«επηθχξσζε» απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη, 

 ππάξρεη έλα ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο επίδνζεο πνπ «κεηξάεη», δειαδή έρεη 

δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ηνπο απνδέθηεο ηνπ (π.ρ. απνιπηήξην, 

ελδεηθηηθφ, απνηέιεζκα παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ) (Γθφηνβνο, Α. 

2003:153). 



25 
 

     Απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ αληηπαιφηεηα έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν 

έρεη σο ζηφρν ηνπ ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπαξάζηαζεο θαη ηεο θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο. Όκσο, ζε κηα ζρνιηθή 

αηκφζθαηξα φπνπ θπξηαξρεί ν αληαγσληζκφο, νη θνηλσληθέο αμίεο κε επίθεληξφ ηνπο 

ηελ αιιειέγγπα ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ππνρσξνχλ, παξαρσξψληαο ηε ζέζε ηνπο  

ζηελ αληηπαξάζεζε, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηνλ αηνκηθηζκφ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:181-182). 

     Η έιιεηςε απφιπηεο βεβαηφηεηαο γηα ην απνηέιεζκα ηεο επίδνζεο θξαηάεη ηνλ 

καζεηή ζε κηα ζηάζε (αλη-)αγσληζηηθήο αλακνλήο, κέζσ ηεο νπνίαο δεηά επθαηξίεο 

γηα ζπλερή επηθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζηηγκηαίαο αμηνιφγεζεο κέρξη ηελ 

ηειηθή ζηαζεξνπνίεζή ηνπ, πνπ ζπλήζσο δελ γίλεηαη πξηλ απφ ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο 

(Γθφηνβνο, Α. 2003:153). 

     Ο καζεηήο γλσξίδεη πσο έλα «θαιφ απνηέιεζκα» είλαη πνιχ πξνζσξηλφ, γηα λα 

βαζηζηεί ζε εθείλν. Η πεκπηνπζία ηνπ ζρνιηθνχ αληαγσληζκνχ είλαη ε ειεγρφκελε 

ρξνληθή απνζχλδεζε ηνπ αγψλα απφ ην απνηέιεζκα. Απηφο ν αγψλαο ηνπ καζεηή- 

πινπνηνχκελνο κέζσ κηαο ζεηξάο ζηξαηεγηθψλ ηνπ αληαγσληδφκελνπ κε ζθνπφ ηελ 

θαηάθηεζε ελφο ζηφρνπ-μεθηλάεη απφ ην άηνκν θαη θαηαιήγεη ζην άηνκν, αιιά 

αλαγθαζηηθά πεξηιακβάλεη ζηελ εμέιημή ηνπ θαη ηνπο ζπκκαζεηέο (Γθφηνβνο, Α. 

2003:154). 

     Ο αληαγσληζκφο, σο ακνηβαίνο αγψλαο ησλ καζεηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

επίδνζεο κηα ζπγθεθξηκέλεο ζηάζκεο, επεξεάδεη θαη ηε κνξθή ζπλεξγαζίαο ησλ 

καζεηψλ ζηελ ηάμε. Απηνχ ηνπ είδνπο ε αληαγσληζηηθή επηδίσμε εθιακβάλεηαη απφ 

ηνλ καζεηή σο κέζν γηα ηελ πξνψζεζε θαη επίηεπμε ησλ αηνκηθψλ ηνπ ζηφρσλ. 

Ωζηφζν, ην ζρνιείν, αληί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ 

καζεηψλ, εληζρχεη ηε δεκηνπξγία αηνκνθεληξηθήο ζπλείδεζεο θαη ηελ επηδίσμε 

αηνκηθήο πξνβνιήο θ αλφδνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Δπηπιένλ, γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη ζηηο «θνηλσλίεο επηδφζεσλ» είλαη δχζθνιε ε ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ γλσζηηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηφρσλ κάζεζεο, κε απνηέιεζκα λα ππεξηεξνχλ νη 

ζηφρνη πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ «παξαγσγηθή» επίδνζε, δειαδή γλσζηηθνί 

ζηφρνη (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:182). 
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    Απνηειεί απηνλφεηε παηδαγσγηθή παξαδνρή φηη γηα θάζε κνξθή επαγγεικαηηθήο 

παηδαγσγηθήο δξάζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ ρψξν (π.ρ. ζρνιείν) θαη κε ζθνπφ λα 

ζπκβάιινπκε ζηελ αλάπηπμε ηεο πιεξφηεηαο πξάμεο ηνπ καζεηή, ζα πξέπεη λα ηνλ 

ππνζηεξίμνπκε, λα ηνλ εληζρχζνπκε θαη λα ηνλ ελζαξξχλνπκε. Πξνυπφζεζε γηα λα 

επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο είλαη ε αγσγή ηεο επίδνζεο. Η πιεξφηεηα πξάμεο, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα επίδνζεο, δελ πξέπεη λα ζπλδεζεί απαξαίηεηα κε ηνλ 

αληαγσληζκφ, γηαηί έηζη ε επίδνζε ηνπ θαζελφο ζα ζπγθξίλεηαη κε εθείλε ησλ άιισλ, 

αιιά ζα πξέπεη λα έρεη σο γλψκνλα ηηο πξνζσπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε αηφκνπ 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:31-32). 

    Η Παηδαγσγηθή πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ην ζέκα ηνπ αληαγσληζκνχ σο έλα 

θνηλσληθφ θαη αζθαιψο ζρνιηθφ θαηλφκελν. Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη αθελφο ε 

ηθαλφηεηα επίδνζεο θαη αθεηέξνπ ν αληαγσληζκφο δελ ηαπηίδνληαη ππνρξεσηηθά, 

αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθή εξκελεία, ζεκαζία θαη αμία. Η αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο 

επίδνζεο απνηειεί αλαπφζπαζην παξάγνληα επηβίσζεο θαη εμέιημεο. Δλψ, ν 

αληαγσληζκφο, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ επηδφζεσλ, ακθηζβεηείηαη ιφγσ ηεο 

επηηαγήο γηα ηζφηεηα. Η παηδαγσγηθή  νθείιεη λα πξνεηνηκάδεη ηνλ καζεηή, έσο έλαλ 

βαζκφ, λα «ζπκβηψλεη» αιιά θαη λα «ζπκθηιησζεί» κε ηνλ αληαγσληζκφ, ν νπνίνο 

απνηειεί πιένλ έλα ππαξθηφ θνηλσληθφ θαηλφκελν. Ο παηδαγσγηθφο ζηφρνο  γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη 

απαξαίηεην αζθαιψο λα δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο, 

κέζα απφ νκαδηθέο καζεζηαθέο εξγαζίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αηνκηθηζκφ, φκσο 

ηαπηφρξνλα ην ζρνιείν νθείιεη λα εμνηθεηψλεη παηδαγσγηθά ηνλ καζεηή θαη γηα ηελ 

χπαξμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο ζηηο κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο ησλ καζεηψλ (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:32). 

 

3. Πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ επηινγή 

 

    Σν ζρνιείν, σο ζεζκνζεηεκέλνο θνξέαο γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηα 

αλαπηπζζφκελα άηνκα, δελ αξθείηαη ζηελ ελδνζρνιηθή δηαβάζκηζε ησλ καζεηψλ 

αιιά αλαιακβάλεη θαη ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο κε βάζε ηηο επηδφζεηο ηνπο. Έηζη, ηνπο 

ρνξεγεί ελδεηθηηθά, απνιπηήξηα θαη πηπρία, θαζνξίδνληαο ή επηθπξψλνληαο θαηά 

απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο επθαηξίεο, πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή 

θαη θνηλσληθή ηνπο εμέιημε (επηιεθηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ) (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:184).  
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    ην πιαίζην απηήο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ν εθπαηδεπηηθφο αζθεί έλαλ 

ξφιν «πξάθηνξα» κε αλάινγν θνηλσληθφ πξνθίι (status) θαη κε ειεγρφκελε θπξίσο 

εμνπζία. Ο ξφινο απηφο έρεη ζπζηεκαηηθά ζθπξειαηεζεί κέζα απφ 

θνηλσληθνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνχο έηζη ψζηε φρη κφλν λα έρεη γίλεη 

απνδεθηφο αιιά θαη λα αζθείηαη ηέιεηα. Η ζεκαληηθφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζην ππαξθηφ ζρνιείν είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ ζηα ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα. Απηφο θαιείηαη 

λα παξαθνινπζεί θαη λα αμηνινγεί «ζπζηεκαηηθά» ηελ πνξεία ησλ καζεηψλ θαη λα 

πξνβαίλεη ζηελ επηινγή, ηαμηλφκεζε θαη ηελ ηεξαξρηθή ηνπο δηάηαμε (Γήκνπ, Γ. 

2008:23). 

    Η επηιεθηηθή ιεηηνπξγία απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν ηνπ ζρνιείνπ κε ην 

θνηλσληθφ ζχζηεκα, κέζσ ηεο νπνίαο αλαπαξάγεηαη θαη δηαηεξείηαη ε θνηλσληθά 

πξνζδηνξηζκέλε αξρή ηεο επίδνζεο θαη κέζσ εθείλεο ε ίδηα ε θνηλσληθή δνκή. Σν 

ζρνιείν θαηαλέκεη ή επηθπξψλεη ηηο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

πξνζβάζεσλ ζε πςειέο ή ρακειέο επαγγεικαηηθέο ζέζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα ζε 

πςειά ή ρακειά εηζνδήκαηα, θαζψο θαη ζηελ αλάινγε θνηλσληθή ζέζε. Η επηιεθηηθή 

ιεηηνπξγία αληηζηνηρεί ζε εθείλν ην είδνο ζρνιηθήο κάζεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ καζεηή θαη πξνυπνζέηεη θπξίσο ηε κεηαβίβαζε καζεζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (καζεζηαθή ή ηερληθή ιεηηνπξγία), επεηδή νξηζκέλα απφ απηά ζα 

απνηειέζνπλ ην ηεθκήξην ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, έηζη ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ καζεηψλ λα πξνθχςεη κηα ηεξαξρία 

κε θξηηήξην ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:184). 

     Η πξαθηηθή απηή απνηειεί πιένλ «αλεηιεκκέλν έξγν» ηεο λνκηκνπνηεηηθήο 

(θνηλσληθνπνηεηηθήο) ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, κέζσ ηεο νπνίαο δελ 

λνκηκνπνηνχληαη κφλν ελδνζρνιηθέο πξαθηηθέο, αιιά θαη εμσζρνιηθέο, δειαδή 

φπνηνο απνδίδεη πεξηζζφηεξν ακείβεηαη θαιχηεξα (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, 

Ι. 2017:184). 

     Η δνκή ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο, ε νπνία θπξηαξρεί ζηελ θνηλσλία, 

εξκελεχεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο θνηλσληθνπνίεζεο σο απεηθφληζε ηεο 

ζρνιηθήο αληζφηεηαο θαη σο αηηία απηψλ ησλ αληζνηήησλ ζεσξείηαη ε άληζε 

(δηαθνξνπνηεκέλε) αηνκηθή επίδνζε (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:34-35). 
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 Όκσο, ε πηνζέηεζε ηεο αξρήο ηεο (αηνκηθήο) επίδνζεο δηαηεξεί θαη λνκηκνπνηεί 

ηηο αληζφηεηεο, επεηδή ε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ δελ 

εμαξηάηαη κφλν απφ ζρνιηθνχο αιιά θπξίσο απφ εμσζρνιηθνχο παξάγνληεο 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:34-35). 

     Οη καζεηέο, θαηά ηελ πνξεία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δηαθνξνπνηνχληαη σο 

πξνο ηηο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ, αιιά θαη σο 

πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία, ηελ απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ δαζθάινπ. ε απηφ ην ζεκείν αξρίδεη λα 

δηαθαίλεηαη ε αληζφηεηα ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο (Parsons). Η λνκηκνπνίεζε ηεο 

αληζφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζρνιηθήο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο επηινγήο 

ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε θαη δηαηψληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ. Η αληζφηεηα σο πξνο ηε ζρνιηθή επίδνζε ελδπλακψλεηαη θαη απφ ην 

κνξθσηηθφ ή πνιηηηζκηθφ θεθάιαην (πνιηηηζηηθέο αμίεο θαη αληηιήςεηο) πνπ έρνπλ νη 

καζεηέο απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Καηά ηνλ Bourdieu, ην κνξθσηηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ θέξεη ν καζεηήο είηε δηεπξχλεη ηηο επθαηξίεο γηα ηελ 

θνηλσληθή ηνπ αλέιημε είηε ηνλ πεξηνξίδεη ζε θνηλσληθή ζηαζηκφηεηα. Έηζη 

αλαπαξάγεηαη ε θαηεζηεκέλε θπξηαξρία ηεο θνηλσληθήο δνκήο επλνψληαο ηα 

ζπκθέξνληα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο, ε νπνία δηαησλίδεηαη κε ηξφπν 

ζπγθαιπκκέλν, ψζηε λα κελ αληηδξνχλ νη κε εθιεθηνί, επεηδή είλαη δχζθνιν λα 

αληηιεθζνχλ ηνπο πξαγκαηηθνχο ιφγνπο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε (Νηθνιάνπ, . 2009:236). 

     Οη καζεηέο αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε έξρνληαη ζην ζρνιείν κε 

δηαθνξεηηθά, άληζα εθφδηα. Όπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα πνξίζκαηα ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ, ην ζρνιείν δελ εξγάδεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αληηζηάζκηζεο ησλ 

δηαθνξψλ ησλ καζεηψλ, παξφιν πνπ ηνλίδεηαη φηη ε εθπαίδεπζε σο ζεζκφο 

απνζθνπεί ζηελ παξνρή ηεο βαζηθήο παηδείαο πξνο φινπο ηνπο καζεηέο κε ζεβαζκφ 

ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο (Νηθνιάνπ, . 2009:236).  

     Δπνκέλσο, ην ζρνιείν κε ηνπο θαλφλεο, ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο επηινγέο ηνπ νμχλεη 

αληί λα ακβιχλεη ηηο αξρηθέο αληζφηεηεο ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο νθείινληαη φρη ηφζν 

ζηηο άληζεο ηθαλφηεηέο ηνπο φζν ζηελ επίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο. Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο κε βάζε φρη 

κφλν ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο αιιά  θαη βάζεη ηεο θνηλσληθήο ηνπο πξνέιεπζεο 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:185). 
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  Σν ζρνιείν λνκηκνπνηεί ηελ θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε αξρή ηεο επίδνζεο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ησλ ζπλερψλ εμεηάζεσλ, ηηο νπνίεο παξνπζηάδεη σο 

νπδέηεξεο, αληηθεηκεληθέο θαη αδηάβιεηεο (π.ρ. εηζαγσγηθέο-παλειιαδηθέο εμεηάζεηο), 

δεκηνπξγψληαο ζηνλ καζεηή ηελ εληχπσζε πσο ε ηαμηλφκεζή ηνπ ζηελ αμηνινγηθή 

θιίκαθα ηεο ηάμεο ηνπ αιιά θαη ε επηινγή ηνπ γίλνληαη αλάινγα κε ηελ επίδνζε πνπ 

έρεη (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:185). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ρέζε ρνιείνπ θαη Αμηνιόγεζεο 

 

2.1 Απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη αμηνιόγεζε 

 

Σφζν νη θνηλσληνιφγνη φζν θαη νη παηδαγσγνί ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζρνιείν είλαη έλαο 

θνηλσληθφο ζεζκφο θαη εηδηθφηεξα έλαο παηδαγσγηθφο νξγαληζκφο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 

1994:23). Με ηνλ φξν ζρνιείν ελλννχκε έλα ππνζχζηεκα ηεο θνηλσλίαο (θνηλσληθφ 

δεκηνχξγεκα), πνπ δεκηνπξγήζεθε ηζηνξηθά κε βάζε ηηο επηθξαηνχζεο πνιηηηζκηθέο, 

νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, επηζηεκνληθέο, παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ ζεζκφ-νξγαληζκφ ν νπνίνο επηηειεί πξνζδηνξηζκέλεο θνηλσληθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη απνηειείηαη απφ πξφζσπα, δειαδή παηδαγσγνχο θαη 

παηδαγσγνχκελνπο, πνπ επηηεινχλ θαζνξηζκέλνπο ξφινπο θαη αλαπηχζζνπλ δξάζε 

αλάκεζά ηνπο, κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 

2015:18). 

    Αλάινγα κε ηε ζθνπηά πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ιέγεηαη ζρνιείν, 

πξνζδηνξίζηεθαλ δηαθνξεηηθά νη ζθνπνί θαη γεληθφηεξα ε απνζηνιή ηνπ. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί ζεσξίεο, νη νπνίεο πεξηζηξέθνληαη θπξίσο γχξσ απφ 

δχν άμνλεο θαη νη νπνίεο έρνπλ σο ζεκεία αλαθνξάο αθελφο ηελ θνηλσλία θαη 

αθεηέξνπ ην άηνκν. Όζνλ αθνξά ηνλ πξψην άμνλα, δειαδή ηηο θνηλσληνθεληξηθέο 

ζεσξίεο, ην ζρνιείν, σο θνηλσληθφ δεκηνχξγεκα θαη απνδέθηεο ηεο θνηλσληθήο 

«εληνιήο», νθείιεη λα πιεξνί θαζνξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Να αλαπηχζζεη δειαδή 

ζηνπο καζεηέο ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο, θαη γεληθά λα παξέρεη εθείλεο ηηο 

γλψζεηο θαη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχλ νη δηάθνξνη θνηλσληθνί ηνκείο, φπσο είλαη ην 

ζχζηεκα απαζρφιεζεο (νηθνλνκία, δηνίθεζε, πνιηηηθή θ.ν.θ.). Σν ζρνιείν πνπ 

θηλήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ επηδηψμεσλ απηνχ ηνπ άμνλα επηθξίζεθε φηη κε ηέηνηνπο 

ζθνπνχο θαη πξνζαλαηνιηζκνχο, νη νπνίνη εμππεξεηνχλ θπξίσο ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή 

ελφο θνηλσληθνχ θαηεζηεκέλνπ, πνπ ζέηεη ζην πεξηζψξην ηα άηνκα ησλ 

απνθαινχκελσλ ρακειψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:40-41). 

    Απηή ε θξηηηθή πξνέξρεηαη θπξίσο απφ εθείλνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο χςηζην 

ζθνπφ ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί ε αλάπηπμε απηφλνκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ αηφκσλ θαη 

ζπλνιηθά ε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 

2004:41). 
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Με βάζε ηνλ ζθνπφ απηφ ην ζρνιείν δηακνξθψλεη ηηο αλάινγεο πξνυπνζέζεηο , νη 

νπνίεο βξίζθνληαη εγγχηεξα ζηηο γλσζηηθέο, λνεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ 

καζεηή θαζψο θαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ. ε απηή ηελ θαηεγνξία, δειαδή ζηηο 

αηνκνθεληξηθέο ζεσξίεο, εληάζζνληαη εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

παηδαγσγηθή-ςπρνινγηθή θαηεχζπλζε. Ωζηφζν θαη απηέο νη ζεσξίεο επηθξίζεθαλ γηα 

ην γεγνλφο φηη ηέηνηνπ είδνπο ζθνπνί είλαη κε ξεαιηζηηθνί, εμσπξαγκαηηθνί θαη 

πξνβιεκαηηθνί, εηδηθφηεξα ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο, πνπ απαηηνχλ απφ ηα άηνκα 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη πςειέο επηδφζεηο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:41). 

     Οη πξνζαλαηνιηζκνί απηνί, αλ θαη θαίλεηαη λα έρνπλ κηα θαηεμνρήλ παηδαγσγηθή 

ππφζηαζε θαη βαξχηεηα, εληνχηνηο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ θεληξηθά 

πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε κηαο ζεσξίαο γηα ην ζρνιείν θαη ζπλερίδνπλ 

λα ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα γεληθφηεηα θαη ηδαληθφηεηα, ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηελ 

πξαγκάησζή ηνπο θαη θπξίσο κε ηελ αληίιεςε ησλ θνξέσλ ηνπο («εξγνδφηεο», 

δηνίθεζε θ.ιπ.), νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο εμειίμεηο ηνπ ζρνιείνπ 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:41-42). 

    Σν ζρνιείν απνηειεί ζεζκηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο, είλαη έλα θνηλσληθφ 

δεκηνχξγεκα, πνπ θέξεη εκθαλψο ηα απνηππψκαηα ηεο ηζηνξίαο, ηεο πνιηηηθήο, ηεο 

νηθνλνκίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο 

δηνίθεζεο θαη γεληθά ηα γλσξίζκαηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θνηλσλίαο. Αληαλαθιά 

δειαδή ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία πνπ ην δεκηνπξγεί θαη εμαηηίαο απηνχ 

ηνπ γεγνλφηνο είλαη νξγαλσκέλν αλάινγα κε ηελ αληίιεςε γηα ηελ θνηλσληθή δσή, 

ηνπο κεραληζκνχο ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο θαη γεληθά ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο πνπ απαξηίδνπλ ηελ θνηλσλία. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ζχλδεζε ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο είλαη δεδνκέλε θαη αδηακθηζβήηεηε, αιιά ηαπηφρξνλα θαζνξηζηηθή 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ην ζρνιείν εθθξάδεη θαη πινπνηεί ηηο αλάγθεο, απαηηήζεηο, 

θαζψο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά 

ηε ζεζκηθή-νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη ηε κνξθή ιεηηνπξγίαο ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, 

Υ.,- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:190). 

    Απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ηελ επζχλε γηα ηε κνξθή 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ηελ έρεη εηδηθά ν θνηλσληθφο θνξέαο πνπ 

αζθεί ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, δειαδή ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ην νπνίν ζρεδηάδεη, νξγαλψλεη, δαπαλά, εθπαηδεχεη θαη ελ ηέιεη ξπζκίδεη θαη 

εθαξκφδεη ηηο επηινγέο ηνπ ζην δήηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2015:37). 
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Έηζη, ε πνιηηεία, αλάινγα κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αζθεί, πξνζδηνξίδεη 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο, ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ θαη 

ζπλνιηθά ηε κνξθή ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ππνζηεξίδεηαη 

θνηλσληνινγηθά φηη ην ζρνιείν απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο 

ηνπ θξάηνπο. Γειαδή, ε πνιηηηθή ή, αιιηψο, ε ηδενινγία ηνπ θξάηνπο εθθξάδεηαη 

κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην νπνίν πξνΐζηαηαη πνιηηηθά θαη δηνηθεηηθά ηνπ 

ζρνιείνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2015:37). 

    ην ζχλνιφ ηνπ, ην ζρνιείν, αθελφο απνηειεί κηα θαηά θάπνηνλ ηξφπν 

νξηνζεηεκέλε θνηλφηεηα κε ηηο δηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αθεηέξνπ ζπληζηά  έλαλ 

νξγαλσκέλν ζεζκφ, πνπ επεξεάδεηαη άκεζα θαη έκκεζα απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. Όκσο, παξάιιεια επηδξά ζην πεξηβάιινλ ηνπ κέζσ ηεο ζπλερνχο 

δηαθίλεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ ηνπ  (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2015:20). 

    Σν ζρνιείν, σο νξγαλσκέλνο ζεζκφο, εθθξάδεη φια ηα γλσξίζκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνπο νξγαληζκνχο, φπσο δνκή, ζθνπνχο θ.ιπ. Ωζηφζν, 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη εκθαλίδεη ραξαθηήξα εμεηδηθεπκέλνπ 

νξγαληζκνχ, επεηδή είλαη επηθνξηηζκέλν λα επηηειεί ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο θαη 

δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο, θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαδηθαζίεο: ηεο αγσγήο, ηεο δηδαζθαιίαο, 

ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο . Απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ ην 

ζρνιείν απνθαιείηαη «παηδαγσγηθφο νξγαληζκφο». Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο έρνπλ 

σο ζεκεία αλαθνξάο αθελφο ην άηνκν θαη αθεηέξνπ ηελ θνηλσλία θαη ηα παξάγσγά 

ηεο. Δπνκέλσο, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ζρνιείνπ, σο παηδαγσγηθνχ 

νξγαληζκνχ, είλαη φηη απεπζχλεηαη ζε παηδηά θαη λένπο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην 

δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη πνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ελειίθνπο δελ 

έρνπλ αλαπηχμεη αθφκα απνιχησο ηηο ηθαλφηεηεο ηεο επίδνζεο, ηεο εξγαζίαο, ηεο 

σξηκφηεηαο θαη γεληθφηεξα εθείλεο πνπ ρξεηάδνληαη, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίδνπλ κφλνη ηνπο ηα δεηήκαηα ηεο θνηλσληθήο δσήο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 

2004:43). 

    Οπφηε, ην ζρνιείν, θαζαξά απφ παηδαγσγηθή ζθνπηά, νθείιεη λα ιάβεη ηα 

θαηάιιεια κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Να ιακβάλεη θαηά ζπλέπεηα έκπξαθηα ππφςε ηνπ ηηο αηνκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε καζεηή, δειαδή ηηο βηνινγηθέο, ηηο γλσζηηθέο, ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:43). 
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    Σν ζρνιείν καδί κε ηελ νηθνγέλεηα ζεσξνχληαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζεζκνχο 

ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπαηδαγψγεζεο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ. Ωζηφζν, 

κε βάζε ηε ρξνληθή ζεηξά θαη δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ, ε δηαπαηδαγψγεζε θαη ε 

θνηλσληθνπνίεζε πνπ ζπληεινχληαη ζην ζρνιείν απνθαινχληαη δεπηεξνγελείο 

(πξσηνγελείο ζεσξνχληαη νη νηθνγελεηαθέο) θαη ηνπο απνδίδεηαη ε νλνκαζία «ζρνιηθή 

αγσγή» θαη «ζρνιηθή θνηλσληθνπνίεζε», επεηδή έρνπλ σο ζεκεία αλαθνξάο ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2015:19). ηελ θνηλσληνινγηθή βηβιηνγξαθία 

γίλεηαη ιφγνο γηα δχν πιεπξέο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Απφ ην έλα κέξνο είλαη ην 

πεξηβάιινλ, ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ νη λφκνη θαη νη αμίεο θαη απφ ην άιιν ην 

ίδην ην άηνκν, πνπ εζσηεξηθεχεη ή αξλείηαη ή πξνζπαζεί λα κεηαζρεκαηίζεη ηα 

ζηνηρεία απηά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηε δηαδηθαζία απηή ην άηνκν έρεη ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή θαη δελ είλαη παζεηηθφο απνδέθηεο ησλ επηξξνψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Αληηκεησπίδεη ελεξγεηηθά ηηο επηξξνέο απηέο, ηηο αμηνινγεί, ηηο εξκελεχεη, ηηο επηιέγεη 

θαη ηαπηφρξνλα επελεξγεί ζε απηέο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 1994:31-32). 

    Με βάζε απηή ηελ έλλνηα σο θνηλσληθνπνίεζε λνείηαη ε δηαδηθαζία 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (θπζηθφ θαη θνηλσληθφ) ζην 

πιαίζην ηεο ελεξγεηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ δεχηεξνπ απφ ην πξψην, κέζσ ηεο νπνίαο 

ην άηνκν απνθηά θαη δηακνξθψλεη πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηαπηφηεηα θαη 

πιεξφηεηα επηθνηλσλίαο θαη πξάμεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 1994:32, Κξίβαο, . 

2004:139). Καη σο αγσγή λνείηαη «ε ζθφπηκε θαη ζπλεηδεηή θνηλσληθνπνίεζε». 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 1994:32).  

     Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο κε ηελ εθκάζεζε ησλ θνηλσληθψλ 

θαλφλσλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο θαζίζηαηαη ηθαλφ ην άηνκν λα 

ιεηηνπξγεί κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (Κξίβαο, . 2004:138). Δπνκέλσο, γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα παίδεη έλαλ ζπνπδαίν ξφιν ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 1994:32). 

     Δθηφο απφ ην ππφ αλάπηπμε άηνκν, ην ζρνιείν, έρεη σο θεληξηθφ ζεκείν άξζξσζεο 

ην θνηλσληθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν αλήθεη ζεζκηθά θαη ιεηηνπξγηθά, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη δηαδηθαζίεο ηεο αγσγήο, ηεο δηδαζθαιίαο, θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 

ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αμίεο, ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δηαζθάιηζε θαη ηελ πξναγσγή ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:191). 
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Δπίζεο, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πξέπεη νη καζεηέο λα επηιεγνχλ 

γηα ηηο αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο ζέζεηο. Η ελδνζρνιηθή θαη 

εμσζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, νη νπνίεο έρνπλ δηακνξθσζεί εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο 

θνηλσληθψλ, ηζηνξηθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, παηδαγσγηθψλ θαη άιισλ 

παξαγφλησλ, δίλεη ηελ εηθφλα ηεο πξαγκαηηθήο ππφζηαζεο πνπ έρεη ην ζεκεξηλφ 

ζρνιείν σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη ε δνκή, ε 

νξγάλσζε, νη ζθνπνί θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θάζε ζρνιείνπ ζπλαξηψληαη κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζρχνληνο θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη ζην ζχζηεκα απηφ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:191). 

    Σν ζρνιείν είλαη έλαο θνηλσληθφο ζεζκφο  ζηνλ νπνίν νη φπνηεο αιιαγέο γίλνληαη 

ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο, (θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζηηθφ, ηερλνινγηθφ, νηθνλνκηθφ 

θ.ιπ.), ζα κεηαθεξζνχλ ηειεπηαίεο, γηαηί απηφ κεηαδίδεη ζηηο λεφηεξεο γεληέο ηηο αμίεο 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ (Μπάθαο, Θ. 2009:47). 

    Σν ζρνιείν είλαη, πηζαλψο φζν θαλέλαο άιινο ζεζκφο, θνηλσληθά εμνπζηνδνηεκέλν 

θαη λνκηκνπνηεκέλν λα ζρεδηάδεη θαη λα πινπνηεί ζθνπνχο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή ζε γλσζηηθφ, λνεηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

επίπεδν. «Θεσξεηηθά», ηνπιάρηζηνλ, ζα πεξίκελε θαλείο απηνλφεηα ε απαίηεζε ηνπ 

ζρνιείνπ γηα επίδνζε, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο, λα πάξνπλ ηέηνηα 

κνξθή ψζηε λα ζπκβάινπλ (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:44-45): 

 ηε δεκηνπξγία απηελεξγνχ, ζπλεηδεηήο θαη ζθφπηκεο κάζεζεο (δειαδή ζηε 

δηακφξθσζε εξγαζηαθήο θαη καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο), 

 ηελ αλάπηπμε εηνηκφηεηαο γηα θαηαβνιή πξνζπάζεηαο θαη έιεγρν ηεο 

επηδνζηαθήο ζπκπεξηθνξάο (δειαδή ζηε δηακφξθσζε εηνηκφηεηαο θαη 

ηθαλφηεηαο γηα επίδνζε), 

 ηελ αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο, δεκηνπξγηθφηεηαο, απηελέξγεηαο, 

πξσηνβνπιίαο, δηεξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ραξάο γηα κάζεζε, 

 ηε δηακφξθσζε θνηλσληθήο επαηζζεζίαο θαη αληίιεςεο, 

 ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή θ.ιπ.  
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    Σν «ζεσξεηηθφ-θαλνληζηηθφ» ππφβαζξν ηνπ ζρνιείνπ, πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ 

παηδαγσγηθή απνζηνιή ηνπ θαη ηηο παηδαγσγηθέο αμηψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή 

επίδνζε, πθίζηαηαη θαη επνκέλσο δελ ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ξηδηθή αιιαγή ζηε 

ζεψξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ. ε απηφ ην πιαίζην, ε αμηνιφγεζε έρεη ηηο πξνδηαγξαθέο λα 

ζπληειέζεη ζηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο θαη αζθαιψο ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ, 

παηδαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζθνπψλ ηνπ ζρνιείνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:45). 

    Όκσο, ε ελδνζρνιηθή θαη εμσζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο έρεη δηακνξθσζεί 

απφ ηελ επίδξαζε θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ παξαγφλησλ, δίλεη κηα άιιε 

εηθφλα ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, δίλνληαο παξάιιεια ζεκεία αλαθνξάο πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηηο -ξεαιηζηηθέο- ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ζήκεξα ην ζρνιείν 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:192). 

    Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ πηζαλψλ παξεμεγήζεσλ, είλαη απαξαίηεην λα νξηνζεηεζεί ν 

φξνο «ιεηηνπξγία» ηνπ ζρνιείνπ σο ηερληθφ θαη αμηνινγηθά νπδέηεξν φξν, απέλαληη 

ζηνπο φξνπο ηεο θνηλήο γιψζζαο: «απνζηνιή», «ζθνπφο», «έξγν» θαη «ξφινο». Με 

ηνπο νπνίνπο πεξηγξάθεηαη ζπλήζσο ην ζρνιείν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζρνιηθήο 

δηαπαηδαγψγεζεο. Δπνκέλσο, κε ηνλ φξν «ιεηηνπξγία» δειψλεηαη ε ξεαιηζηηθή, θαηά 

ην δπλαηφλ, απεηθφληζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία, κέζσ ηεο 

θνηλσληθήο ρξήζεο ησλ πξντφλησλ ηεο ζρνιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο. Με ηνπο φξνπο 

«απνζηνιή», «ζθνπφο», «ξφινο», «έξγν» δειψλεηαη ζπλήζσο ε επίζεκε εθδνρή 

εθείλνπ πνπ ζέιεη λα επηηειέζεη ην ζρνιείν ή ε επίζεκε εθδνρή γηα απηφ πνπ 

ππνηίζεηαη φηη επηηειεί (Γθφηνβνο, Α. 2003:180). 

    Δίλαη βέβαην φηη ην ζρνιείν εθηφο απφ ηελ πξσηαξρηθή ηνπ παηδαγσγηθή εληνιή, λα 

θαζηζηά εθηθηέο, λα πξνσζεί θαη λα αλαπηχζζεη ηηο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο 

θ.ιπ. ηνπ καζεηή κέζσ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ, είλαη ππνρξεσκέλν λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη θνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο κε παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα. Έηζη, έρεη επηβιεζεί ζην 

ζρνιείν έλαο ζπγθεθξηκέλνο θνηλσληθφο ξφινο κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνβάιιεη σο 

θπξίαξρν ζηνηρείν ε πξνζαξκνζηηθή-αλαπαξαγσγηθή ηνπ δηάζηαζε αληί ηεο 

παηδαγσγηθήο. Σν γεγνλφο απηφ δελ έρεη ζπκβεί ηπραία θαη έρεη πξνθχςεη απφ ηελ 

«αλάγθε» δηαηήξεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο δνκήο κέζσ ηεο νπνίαο 

δηαζθαιίδεηαη ε εθάζηνηε πνιηηηθννηθνλνκηθή εμνπζία (Γήκνπ, Γ. 2008:82). 
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Η «αλάγθε» απηή επέβαιε έλαλ απζηεξφ έιεγρν θαη κηα ζπζηεκαηηθή επηηήξεζε 

ηνπ ζρνιείνπ, έρνληαο θαηαζηήζεη ηε κεηαξξπζκηζηηθή-κεηαζρεκαηηζηηθή δηάζηαζε 

σο έλα αδξαλέο ζεσξεηηθφ αίηεκα. ην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο εληνιήο ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηνλ βαζκφ πνπ εθείλε επηηπγράλεηαη, πξνβάιινληαη σο θπξίαξρν ζηνηρείν 

νη επηδφζεηο ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα, κε απνηέιεζκα ην ζρνιείν σο 

θαηεμνρήλ ζχζηεκα θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ζρέζεσλ λα κελ δχλαηαη λα 

εθπιεξψζεη ηηο αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Κάησ απφ απηέο ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ε παηδαγσγηθή-θνηλσληθνπνηεηηθή δηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ γίλεηαη 

ζαθέο φηη πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά. Η παηδαγσγηθή δηάζηαζε είλαη πξνζαξκνζκέλε 

ζην λα «εμππεξεηήζεη» ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Οη δηαθεξχμεηο γηα κηα 

θνηλσλία «ίζσλ επθαηξηψλ», ή «νιφπιεπξε-πνιχπιεπξε αλάπηπμε» ησλ καζεηψλ 

θ.ιπ. παξακέλνπλ επθεκηζηηθά άιινζη ρσξίο νπζηαζηηθή αληαπφθξηζε (Γήκνπ, Γ. 

2008:82-83). 

     Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ, ππνζηεξίδεηαη εξεπλεηηθά φηη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεληξσηηζκφ, ηεξαξρηθή νξγάλσζε θαη γεληθά απφ έλαλ 

γξαθεηνθξαηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο. Δθπιεξψλεη δειαδή ηελ απνζηνιή ηνπ 

πεξηζζφηεξν σο έλαο κεραληζκφο παξνρήο ζηεξεφηππσλ ππεξεζηψλ, κε θπξίαξρα 

ζηνηρεία ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζηνλ θιαζηθηζκφ ηνπ αλαιπηηθνχ θαη σξνιφγηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηελ πιεζψξα ηεο δηδαθηέαο χιεο, ηελ ηππνιαηξία θαη ηε δπζθακςία 

ζηελ νξγάλσζε ησλ ζρνιηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ ηεξαξρία θαη ηελ επηθνηλσληαθή 

αλεπάξθεηα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηνλ δηδαθηηζκφ ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη 

γεληθφηεξα ηελ απνπζία παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξνζέγγηζε 

ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ. Ωζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε «κνκθή» αθνξά ιηγφηεξν 

ην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη πεξηζζφηεξν ηηο άιιεο δχν εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, δειαδή 

ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. Δηδηθά, ην Λχθεην πξνζδηνξίδεηαη σο ρψξνο ζηνλ νπνίν ε 

νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο επηθνηλσλίαο παξνπζηάδεηαη κε εκθαλή αξλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζρεηίδνληαη, πέξαλ ησλ άιισλ, κε ηα θαηλφκελα ηεο 

απνκλεκφλεπζεο, ηνπ εμεηαζηνθεληξηζκνχ, ηνπ βαζκνθεληξηζκνχ θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Βέβαηα, ηα θαηλφκελα απηά ππνδειψλνπλ ηε 

κνξθή ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ θαη θπζηθά ησλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζθνπψλ ηνπ ζρνιείνπ, πνπ 

νξγαλψλνληαη θαη πινπνηνχληαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Κσλζηαληίλνπ, 

Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:192-193). 
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    Σν ζρνιείν, ινηπφλ, κε βάζε ην νξγαλσηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηα κέζα θαη 

ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, αλαδεηθλχεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε 

θπξίαξρν παξάγνληα εμνπζίαο θαη δχλακεο ζηε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο καζεηέο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:46). 

    Τπφ απηή ηελ έλλνηα, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίεο απνηεινχλ θνηλφ 

ζεκείν πξνζέγγηζεο ή θαη απνδνρήο ζηηο πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο πεξί ζρνιείνπ 

(παξαηεξνχληαη ζηα ζρνιεία ησλ ιεγφκελσλ θνηλσληψλ «δπηηθνχ ηχπνπ»), είλαη 

ηέζζεξηο: 

 Η Παηδαγσγηθή – Κνηλσληθνπνηεηηθή - Ιδενινγηθή ιεηηνπξγία  

Μέζα απφ ηε ιεηηνπξγία απηή, θαη εηδηθά κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αγσγήο 

(δηαπαηδαγψγεζεο) θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ην ζρνιείν «εμνηθεηψλεη» ηνπο 

καζεηέο κε ηα πνιηηηζκηθά-θαλνληζηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο αμίεο, ηνπο 

θαλφλεο, ηηο αληηιήςεηο, ηηο πξαθηηθέο θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. «Δδψ» αλήθνπλ φιεο νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζην ελδνζρνιηθφ πεξηβάιινλ είηε σο επηζπκεηέο ή αλαγθαίεο είηε σο 

εθηθηέο ή δηθαηνινγεκέλεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:46-47). 

     Δπίζεο, «εδψ» εληάζζεηαη θαη ε «δηαγσγή» ηνπ καζεηή, ε νπνία αμηνινγείηαη ζην 

ειιεληθφ ζρνιείν, έρνληαο κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθή ζέζε ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ηνπ 

θαη «ζπκίδνληάο» ηνπ πάληνηε, κε ηε κνξθή απεηιήο ή θνβήηξνπ, φηη ε κε 

ζπκκφξθσζή ηνπ ζηηο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηε 

κείσζε ή αιινίσζή ηεο. Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο επηηπγράλεηαη αθελφο 

ε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη αθεηέξνπ ε δηαηήξεζε θαη 

πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:47). 

 

 Η Γηδαθηηθή – Μαζεζηαθή - Σερληθή ιεηηνπξγία 

Σν ζρνιείν, κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο  θαη ηεο 

κάζεζεο, παξέρεη γλψζεηο ζε ζέκαηα γξαθήο, αλάγλσζεο, αξίζκεζεο θ.ιπ., δειαδή 

πνιηηηζκηθά-ηερληθά ζηνηρεία, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ, λνεηηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή θαη ηελ έληαμή ηνπ ζην 

ζχζηεκα ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Καζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ε πξνεηνηκαζία 

θαη ε κνξθή νξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ δηδαζθαιίαο, δειαδή ε επηινγή ηεο 

δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη νη πξνζαλαηνιηζκνί ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ απφ ηνλ καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2015:40). 
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 Η Αμηνινγηθή – Δπηιεθηηθή ιεηηνπξγία 

Η ιεηηνπξγία απηή αθνξά εθείλν ην είδνο ηεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή θαη ζπκππθλψλεη ζηνηρεία απφ ηηο δχν 

πξνεγνχκελεο ιεηηνπξγίεο. Σν ζρνιείν, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 

επηδηψθεη λα δηαπηζηψζεη αθελφο ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ απφ ηνλ 

καζεηή θαη αθεηέξνπ ηηο ειιείςεηο, ηηο αλεπάξθεηεο, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε ιήςε ησλ αλάινγσλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ κέηξσλ, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, κέζα απφ απηή ηελ αμηνινγηθή-επηιεθηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ θαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, δηακνξθψλνληαη 

θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, εμέιημε θαη θνηλσληθή 

«ελζσκάησζε» ηνπ καζεηή. Ωο ηέηνηα θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο ζεσξνχληαη ε 

επίδνζε ηνπ καζεηή θαη νη εμεηαζηηθέο (π.ρ. βαζκνινγηθέο) δηαδηθαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε εθείλε (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2015:41). 

 

 Η Δπνπηηθή – Κνπζησδηαθή ιεηηνπξγία 

Σν ζρνιείν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο, επνπηεχεη ηνλ καζεηή ζηε ζρνιηθή ηνπ 

παξνπζία θαη δξάζε, πξνζπαζψληαο λα ηνπ πξνζθέξεη απφ ηε κία πιεπξά αζθαιή 

θαη αμηνπξεπή δηαβίσζε θαη απφ ηελ άιιε λα επηηχρεη ηελ πεξηνδηθή απνδέζκεπζε 

ηνπ γνλέα απφ ηνλ παηδαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ ξφιν, πξνζθέξνληάο ηνπ έηζη ηε 

δπλαηφηεηα λα απαζρνιεζεί ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα ή ζε άιινπο ηνκείο ηεο 

επηινγήο ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2015:41).      

    χκθσλα κε ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, θαηαιήγεη θαλείο ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην ζρνιείν είλαη έλαο νξγαληζκφο (θνηλσληθφ-παηδαγσγηθφο), κέζσ 

ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη γλψζεηο θαη αζθείηαη αγσγή (δηακνξθψλεηαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ)-(δηαδηθαζίεο αγσγήο, δηδαζθαιίαο, θνηλσληθνπνίεζεο), 

αιιά παξάιιεια θαηαλέκνληαη επαγγεικαηηθέο-θνηλσληθέο επθαηξίεο (δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο-επηινγήο) θαη παξέρεηαη θνηλσληθή πξφλνηα. Δπίζεο, κέζα απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε ζχλδεζή 

ηνπ κε ηηο παηδαγσγηθέο δηαδηθαζίεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 1994:30-31). 
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    Οη ηέζζεξηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ππφζηαζε ηνπ 

ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ σο παηδαγσγηθνχ νξγαληζκνχ (ζεζκηθφ-νξγαλσηηθή 

αληηκεηψπηζε) – (ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα) θαη σο θνηλσληθνχ νξγαληζκνχ, πνπ 

ζπλαξηάηαη άκεζα θαη έκκεζα κε νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο 

παξάγνληεο (θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα) (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 1994:31).  

    Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ζρνιείν πινπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο, εθδειψλεη 

αθελφο θαηά πφζν ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ηνλ παξάγνληα «άηνκν» θαη ηεο 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη αθεηέξνπ αλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο 

θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε λα κελ επηθξίλεηαη γηα ην 

γεγνλφο φηη σο παηδαγσγηθφο νξγαληζκφο θαη ζεζκφο ιεηηνπξγεί 

«αλαπνηειεζκαηηθά», «αληηθαηηθά», «γξαθεηνθξαηηθά», «κνλνδηάζηαηα», «κε 

παηδαγσγηθά», «κε ξεαιηζηηθά» θ.ιπ. (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2015:41-42). 

    Δληνχηνηο, ε κνξθή πνπ παίξλνπλ νη ιεηηνπξγίεο απηέο θαη ζπλνιηθά ε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Αδηακθηζβήηεηα, νη παξάγνληεο απηνί ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή, ηζηνξηθή, πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, ζξεζθεπηηθή, επηζηεκνληθή, 

παηδαγσγηθή, ηερλνινγηθή θαη θνηλσληθή πεξίζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2015:42). 

    Σν ζρνιείν, απφ θαζαξά παηδαγσγηθή θαη θνηλσληθή ζθνπηά, νθείιεη λα 

ηθαλνπνηεί, θαηά ην δπλαηφλ ζηνλ κέγηζην βαζκφ, ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, πξνο φθεινο θαη ησλ δχν θαη φρη εηο βάξνο ηνπ ελφο εθ 

ησλ δχν (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2015:118). 

    

2.2 Μεζνδνινγηθέο θαη παηδαγωγηθέο δηαζηάζεηο ηεο αμηνιόγεζεο 

 

Απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ αλαδείρζεθε κε ζαθήλεηα πσο 

χςηζην πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί ε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ καζεηή. Δπνκέλσο, κε βάζε ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ παηδαγσγηθή 

δηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπγθεθξηκελνπνίεζε 

ηνπ παηδαγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή ζην 

ζρνιείν. Σν πεξηερφκελν απηφ βξίζθεη ηελ πξαγκάησζή ηνπ ηφζν ζηε δηακφξθσζε 

ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο 

επηθνηλσλίαο ζε ζρέζε πάληα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, 

Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι.  2017:193). 
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    Με βάζε ηηο ζρεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο απφ 

κεζνδνινγηθή θαη παηδαγσγηθή ζθνπηά απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα πέληε ζηάδηα 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:194): 

 

1
ν
 ζηάδην: Πξνζδηνξηζκόο ηνπ θεληξηθνύ δηδαθηηθνύ ζηόρνπ, ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ                 

                πξνϋπνζέζεσλ αμηνιόγεζεο. Γειαδή, ηη επηδηψθσ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (ζέκα γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, γεληθνί θαη εηδηθνί 

ζηφρνη). 

2
ν
 ζηάδην:  Δπηινγή ηερληθήο Γειαδή, επηινγή ηνπ εξγαιείνπ ηεο αμηνιφγεζεο, κε ην 

νπνίν ζα ζπιιέμσ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα αλαδείμνπλ ηελ επίηεπμε ησλ 

δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ (γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, 

παξαηήξεζε, πνξηθφιην, ηεζη, ξνπκπξίθα…). 

                     3
ν
 ζηάδην:  Δξκελεία ησλ πιεξνθνξηώλ Γειαδή, αλάιπζε θαη εξκελεία πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηνλ δηδαθηηθφ ζηφρν, ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

αμηνιφγεζεο (καζεζηαθνί ζηφρνη, αηνκηθή επίδνζε, επηδφζεηο 

ζπκκαζεηψλ). 

      4
ν
 ζηάδην: Απνηύπσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αμηνιόγεζεο 

      Γειαδή, κε πνηνηηθά ή πνζνηηθά κέζα έθθξαζεο (κε πξνθνξηθφ ή        

γξαπηφ ηξφπν, πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε, βαζκνχο, ραξαθηεξηζκνχο…). 

5
ν
 ζηάδην: Αλαηξνθνδόηεζε – ιήςε εληζρπηηθώλ θαη δηνξζσηηθώλ δηδαθηηθώλ θαη 

παηδαγσγηθώλ κέηξσλ. 

    Με ηε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή απηψλ ησλ πέληε ζηαδίσλ δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

ιεηηνπξγία ηεο αμηνιφγεζεο ιακβάλεη θπξίσλ δηδαθηηθή κνξθή θαη σο ηέηνηα 

ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν ησλ δηδαθηηθψλ κέηξσλ, κε πξννπηηθή ηε δηαηήξεζε, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ή ηε δηφξζσζή ηνπο. Με ηε βάζε απηή ε παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο 

αμηνιφγεζεο δελ έρεη σο ζηφρν ηελ ηεξαξρηθή θξίζε θαη ηε βαζκνιφγεζε ηνπ καζεηή, 

αιιά ηελ απνηίκεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηεο, θαζψο θαη ηελ εληφπηζε ησλ πηζαλψλ δπζθνιηψλ κάζεζεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

ιήςε έγθαηξσλ θαη ελδεδεηγκέλσλ παηδαγσγηθψλ κέηξσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

Απηφ ην ζηάδην απνηειεί ηνλ απψηεξν, ηνλ θαηαιεθηηθφ αιιά θαη ηνλ πην 

θαζνξηζηηθφ ξφιν, απφ παηδαγσγηθή ζθνπηά, ηεο αμηνιφγεζεο ηφζν ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο φζν θαη ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:194). 
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    Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο απνζθνπεί αθελφο ζηνλ 

έιεγρν ησλ δηακνξθσκέλσλ ζηφρσλ κάζεζεο θαη ζηε δηάγλσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο θαη αθεηέξνπ ζηε δηάγλσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή. Η δηάγλσζε απηή, 

πνπ ρξεζηκεχεη ηαπηφρξνλα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηνλ καζεηή, πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ελδερφκελεο ειιείςεηο ηνπ καζεηή ζε νξηζκέλεο γλσζηηθέο πεξηνρέο, 

γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή λα παξαθνινπζήζεη ηε δηδαζθαιία κηα ελφηεηαο ή 

ελφο καζήκαηνο θαη γηα ηελ επηηπρία ή απνηπρία αιιαγψλ ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. 

Η παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε εθηίκεζε 

ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή θαη ε θνηλνπνίεζή ηεο είλαη ζε ζέζε λα θηλεηνπνηήζνπλ ην 

άηνκν λα βειηηψζεη ην επίπεδν κάζεζεο θαη λα δηαδξακαηίζνπλ γεληθφηεξα ζεηηθφ 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:50). 

    ρεηηθφ κε ηελ παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία είλαη θαη ην λφεκα ηνπ ηζρχνληνο 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ (ΤπΔΠΘ, ΠΓ 462/1991, φπ. αλαθ. ζηνπο: Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:195): 

«…Σθνπόο ηεο αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή είλαη: 

 α)  Η παξώζεζε, ε ελζάξξπλζε θαη ε ζσζηή απηναληίιεςε ηνπ παηδηνύ. 

 β) Η δηάγλσζε ησλ θιίζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ από ηνλ δάζθαιν θαζώο θαη ησλ 

καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ πνπ ηπρόλ απηό αληηκεησπίδεη. 

 γ) Η αλαηξνθνδόηεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο γηα ηελ πξναγσγή ηνπ 

παηδεπηηθνύ έξγνπ. 

Η αμηνιόγεζε, σο εμαηνκηθεπκέλε εθηίκεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, δελ είλαη 

απηνζθνπόο, αιιά είλαη δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

Δπνκέλσο, ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνζιακβάλεη ραξαθηήξα αληαγσληζηηθό ή 

επηιεθηηθό γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ». 

     Οη ζηφρνη απηνί, πνπ «ζπκπησκαηηθά» απνηεινχλ παηδαγσγηθά γλσξίζκαηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αμηνιφγεζεο, «ηαπηίδνληαη αξκνληθά» κε ηηο ζεσξεηηθέο-

επηζηεκνληθέο αληηιήςεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη θπζηθά εκθαλίδνπλ ηελ ηδαληθή 

φςε ηνπ δεηήκαηνο, γηα ηελ νπνία νη εκπιεθφκελνη θνξείο (καζεηέο, γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνί, θνηλσλία) δελ ζα είραλ αζθαιψο θακία αληίξξεζε λα έρνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή πξάμε εθφζνλ  είλαη ζχκθσλνη κε 

ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο πνπ απνβιέπνπλ ζην «θαιφ» ηνπ καζεηή 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:51).  
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Δπεηδή ε πινπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ επεξεάδεη αλακθίβνια ηε δηαδηθαζία θαη 

ηηο επηδηψμεηο πνπ πξνσζνχληαη κέζα απφ ηε κάζεζε θαη ζπλαθφινπζα ηελ αηνκηθή 

αλάπηπμε ζε γλσζηηθφ θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 

2004:51).  

Δηδηθφηεξα, νη παηδαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο αμηνιφγεζεο απνβιέπνπλ: 

 ζηε δηάγλσζε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ κάζεζεο 

 ζηε δηάγλσζε ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο πξνφδνπ, ησλ ηθαλνηήησλ, 

ελδηαθεξφλησλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ καζεηή 

 ζηνλ εληνπηζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ εμάιεηςε ησλ ειιείςεσλ ησλ 

καζεηψλ πνπ επηζεκάλζεθαλ ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο 

 ζηνλ εληνπηζκφ ησλ κεζνδνινγηθψλ αδπλακηψλ εθ κέξνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ 

 ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ κάζεζεο 

 ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

 ζηελ ελδεδεηγκέλε θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηή κε βάζε ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

ηθαλνηήησλ, ησλ ειιείςεσλ, θαζψο θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ, ζηηο 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη κε βάζε ηελ επηζήκαλζε ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο 

γηα ηα επφκελα ζηάδηα κάζεζεο 

 ζηε ζεηηθή επίδξαζε ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ επηηπρία ηεο κάζεζεο  

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:196). 

    Δπίθεληξν ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, ζχκθσλα κε ηελ 

παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο, είλαη ν ίδηνο ν καζεηήο σο 

άηνκν κε ηηο δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηε δηθή ηνπ δηαδηθαζία κάζεζεο θαη 

θνηλσληθνπνίεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν καζεηήο ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δελ 

ζπγθξίλεηαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ αιιά κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, πνπ βηνινγηθά, 

γλσζηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθά δηαζέηεη ηνπο δηθνχο 

ηνπ «θαλφλεο» θαη ξπζκνχο αλάπηπμεο, θαζψο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Δπνκέλσο, γίλεηαη ζχγθξηζε γη’ απηφ πνπ πέηπρε ή δελ πέηπρε, 

γη’απηφ πνπ έκαζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζρεηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο, γηα 

ηηο πξνζπάζεηεο πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο λα θαηαβάιεη, γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ 

εκθαλίζηεθαλ θαη γηα ην είδνο ηεο βνήζεηαο θαη ηεο ππνζηήξημεο πνπ ρξεηάδεηαη 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:196-197). 
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    Απφ ην άιιν κέξνο, ν εθπαηδεπηηθφο αλαινγίδεηαη θαη αμηνινγεί ηηο δηθέο ηνπ 

ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, εθφζνλ ππεχζπλνο γηα ηελ παηδαγσγηθή νξγάλσζε ησλ 

καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ δελ είλαη ν καζεηήο – ν νπνίνο βέβαηα κπνξεί λα γίλεη 

ζπλππεχζπλνο – αιιά ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο. Δπνκέλσο, ην γεγνλφο ηεο επίηεπμεο ή 

κε ησλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ πξέπεη λα γίλεη κέζα απφ ηελ 

απηνθξηηηθή θαη ηελ πξνζσπηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γειαδή, πψο ν ίδηνο 

ζρεδίαζε ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο επηθνηλσλίαο, πνηεο ζηξαηεγηθέο 

δηδαζθαιίαο έζεζε θαη πψο ηηο ρξεζηκνπνίεζε, αλ πξνζέγγηζε ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο θ.ιπ. Μέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο αλαδεηθλχεηαη, πέξα απφ 

ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε θαη επηδίσμε, θαη ην κέγεζνο ηεο επζχλεο πνπ θέξεη ν 

εθπαηδεπηηθφο, σο πξσηαγσληζηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζρεηηθά κε ηελ 

επίηεπμε ή κε ησλ ζηφρσλ κάζεζεο θαη δηαπαηδαγψγεζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 

2004:52). 

    ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα 

ρξεζηκνπνηεί σο παηδαγσγηθά θξηηήξηα – ζεκεία αλαθνξάο: 

 ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο (γεληθνχο θαη εηδηθνχο) 

 ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ καζεηή ( δειαδή, ηελ αηνκηθή δηαδηθαζία κάζεζεο θαη 

εμέιημεο ηνπ καζεηή) 

 ηελ θνηλσληθή νκάδα (ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο) ή ηελ ππννκάδα ησλ καζεηψλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο φπνπ ζπκκεηέρεη ν καζεηήο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:197). 

    Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα δηίζηαληαη σο πξνο ηε βαξχηεηα πνπ 

πξέπεη λα δίλεηαη ζην θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα απηά, αιιά ζηηο απνθαινχκελεο 

«παηδαγσγηθέο ηάζεηο» απνδίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αηνκηθφηεηα ηνπ καζεηή, 

σο ζεκείνπ αλαθνξάο πνπ πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηελ παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη αζθαιψο ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο πνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα πεηχρεη  

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:198). 

    Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε απηά ηα ηξία γεληθά θξηηήξηα θαη απνδίδνληαο ηδηαίηεξε 

πξνηεξαηφηεηα ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή, ε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ζεσξείηαη φηη έρεη πιεξφηεηα θαη γίλεηαη απνδεθηή απφ κεζνδνινγηθή 

άπνςε εθφζνλ ηεξνχληαη παξάιιεια νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο (φξνη-αξρέο) πνπ 

ζρεηίδνληαη κε: ηελ εγθπξφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηεο  

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:198). 
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    α) Η εγθπξφηεηα: Σν απνηέιεζκα κηαο εμεηαζηηθήο δνθηκαζίαο ιέκε φηη είλαη 

έγθπξν, αλ ειέγρεη απηφ αθξηβψο, πνπ ν εμεηαζηήο είρε ηελ πξφζεζε λα ειέγμεη. 

Δμέηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζε κεξηθά κφλν ζεκεία ηεο χιεο, έζησ θαη αλ εθείλα 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά θεθάιαηα, δελ κπνξεί παξά λα έρεη κηθξή εγθπξφηεηα 

θαη δελ παξνπζηάδεη ην πξαγκαηηθφ επίπεδν ησλ γλψζεσλ ηνπ αηφκνπ πνπ 

αμηνινγείηαη (Καζζσηάθεο, Μ. 1990:49-50). 

     Καηά ηελ ίδηα ινγηθή, ν ηειηθφο βαζκφο πξναγσγήο ελφο καζεηή ή ν ηειηθφο κέζνο 

φξνο ηνπ ζε έλα κάζεκα ζεσξνχληαη έγθπξνη εθφζνλ δείρλνπλ ην πξαγκαηηθφ επίπεδν 

ησλ γλψζεψλ ηνπ ή ησλ άιισλ δεμηνηήησλ, ησλ νπνίσλ ε αλάπηπμε επηδηψρζεθε 

θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αληηζέησο, αλ νη βαζκνί απηνί είλαη ην 

απνηέιεζκα δπν-ηξηψλ απνζπαζκαηηθψλ εμεηαζηηθψλ δνθηκαζηψλ ή, ην ρεηξφηεξν, 

κηαο θαη κφλεο, ε εγθπξφηεηα ησλ βαζκψλ απηψλ σο δεηθηψλ ηεο «αμίαο» θαη ησλ 

γλψζεσλ ηνπ καζεηή είλαη ειάρηζηε, έσο εληειψο αλχπαξθηε. Δπίζεο, ζηεξνχληαη 

γεληθφηεξεο εγθπξφηεηαο νη εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο, πνπ πεξηνξίδνληαη ζηνλ έιεγρν 

κφλν ηεο απνκλεκφλεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο δφζεθαλ ζηνλ καζεηή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ελψ πέξα απφ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ επηδηψρζεθε θαηά 

ηε δηδαζθαιία θαη ε θαηαλφεζή ηνπο απφ κέξνπο ησλ δηδαζθνκέλσλ θαη ε αλάπηπμε 

ζε απηνχο θαη άιισλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Καζζσηάθεο, Μ. 1990:50). 

    Η εγθπξφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο γλψζεο ησλ ζεκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ χιε ε νπνία δηδάρζεθε, ιέγεηαη εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ. 

Δθηφο απφ ηελ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ ππάξρνπλ αθφκε: α) ε πξνγλσζηηθή θαη β) ε 

θαηαζθεπαζηηθή εγθπξφηεηα. Η πξψηε αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν ην απνηέιεζκα 

κηαο εμεηαζηηθήο δνθηκαζίαο είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη πξφγλσζε γηα ηα 

απνηειέζκαηα άιισλ κειινληηθψλ εμεηαζηηθψλ δνθηκαζηψλ ή ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο ηνπ αηφκνπ. Η δεχηεξε έρεη ζρέζε κε ηνλ βαζκφ, ζηνλ νπνίν νη εξσηήζεηο 

κηαο εμεηαζηηθήο δνθηκαζίαο ειέγρνπλ ηελ χπαξμε ή φρη νξηζκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, 

ηεο θξηηηθήο π.ρ. ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή (Καζζσηάθεο, Μ. 1990:50). 

     β) Η αμηνπηζηία: Μηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζεσξείηαη αμηφπηζηε, αλ φζεο θνξέο 

θαη αλ επαλαιεθζεί, θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, δίλεη ην ίδην ή πεξίπνπ ην ίδην 

απνηέιεζκα (Καζζσηάθεο, Μ. 1990:50). Απηφ ζεκαίλεη φηη, απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, πξέπεη λα πξνθχπηεη ην ίδην απνηέιεζκα απνηίκεζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, λα κελ δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά νη βαζκνί ησλ αμηνινγεηψλ  

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:110). 
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γ) Η αληηθεηκεληθφηεηα: Αληηθεηκεληθή ζεσξείηαη ε αμηνιφγεζεο, φηαλ δελ 

επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο κε ζρεηηθνχο πξνο ηελ αμία ηνπ αμηνινγνχκελνπ 

παξάγνληεο, φπσο ε ζπκπάζεηα ή ε αληηπάζεηα ηνπ αμηνινγεηή πξνο ηνλ 

αμηνινγνχκελν, ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο νξζφηεηαο κηαο απάληεζεο, ε ςπρηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αμηνινγεηή, θ.ιπ. Κάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη νκνηφκνξθν θαη απζηεξά 

θαζνξηζκέλν ηξφπν αμηνιφγεζεο κε ζαθή θξηηήξηα εθηίκεζεο ηεο επηηπρίαο ή 

απνηπρίαο ζε θάζε επί κέξνπο δνθηκαζία, έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ ειάρηζηα πεξηζψξηα 

γηα ππνθεηκεληθέο θξίζεηο  (Καζζσηάθεο, Μ. 1990:50). 

    Αμηνινγψληαο απηέο ηηο παηδαγσγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο 

επηδηψμεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή 

ζηε ζεσξεηηθή ηεο ππφζηαζε, αλακθίβνια ζα ππνζηεξίδακε φηη πξφθεηηαη γηα 

ηδαληθή κνξθή  πξνο παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο, κέζα απφ ηελ νπνία 

αθελφο ειέγρεηαη ε επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

ζρνιείνπ- δειαδή ε αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή, φπσο ηεο επίδνζεο, ηεο αληίιεςεο, ηεο αθξίβεηαο, ηεο 

απηελέξγεηαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηεο θξηηηθήο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηεο ζχγθξηζεο, ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ηεο 

απηναληίιεςεο θ.ιπ.- θαη αθεηέξνπ ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ηηο δηδαθηηθέο 

θαη παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, εληζρχεηαη θαη ελζαξξχλεηαη ν 

καζεηήο ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο επίζεο ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ αηνκηθψλ ηνπ επηδηψμεσλ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:198). 

    Η αμηνιφγεζε δελ απνηειεί απιψο κηα δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο. Αλεμάξηεηα απφ 

ηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, είλαη κηα δηαδηθαζία ηελ νπνία νη καζεηέο βηψλνπλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο παξακέηξνπο ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

θαη κέζσ ηεο νπνίαο καζαίλνπλ: λα δηαθξίλνπλ ην ηζρχνλ απφ ηελ επίθαζε, λα 

δηακνξθψλνπλ αξρέο θαη ζηάζεηο θαη λα κπνξνχλ λα επηρεηξεκαηνινγνχλ ππέξ κηαο 

ζέζεο ή άπνςεο γηα ηε κάζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο (Ρεθαιίδνπ, Γ. 2011:168). 

    Η αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή απνηειεί κία απφ ηηο πνιιέο δηαδηθαζίεο 

πνπ ζπληεινχληαη ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο θάζε 

θνξά ζπλζήθεο θαη ε νπνία ζπλαξηάηαη άκεζα ηφζν κε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο φζν θαη 

ζπλνιηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ σο παηδαγσγηθνχ νξγαληζκνχ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ ζχζηεκα (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:54).  
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    Δπνκέλσο, γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζε απηή ηελ ηδαληθή 

κνξθή, ζα πξέπεη λα ηελ επλνήζνπλ θαη λα ηελ εληζρχζνπλ ηφζν νη πξνυπνζέζεηο θαη 

νη παηδαγσγηθνί θαη θνηλσληθνί πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ φζν θαη νη ηζηνξηθνί, πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί, πνιηηηζκηθνί 

παξάγνληεο, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηελ ππφζηαζε, ηε δνκή, ηνπο ζηφρνπο, ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηηο πξννπηηθέο ελφο θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 

2004:54).  

    ε θάζε πεξίπησζε, νη παηδαγσγηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ηεο αμηνιφγεζεο νθείινπλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο: 

 απηνδηφξζσζε θαη εηεξνδηφξζσζε ησλ απνηειεζκάησλ κάζεζεο πνπ δελ 

επηδηψρζεθαλ ή δελ είλαη παηδαγσγηθά επηζπκεηά. 

 επηβξάβεπζε ησλ καζεηψλ γηα ηηο επηδησθφκελεο επηδφζεηο.  

 ελζαξξπληηθφο παξάγνληαο θαη θίλεηξν γηα φινπο ηνπο καζεηέο. 

 πξνεηδνπνίεζε γηα ηνπο καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε επηζθαιέο ζηάδην ζρεηηθά 

κε ηηο ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο. 

 θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δξάζε ηνπο ζηηο 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 

 ζρεδηαζκφο ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε 

ησλ ζηφρσλ ηεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:200). 

 

2.3  Η ιεηηνπξγία ηεο αμηνιόγεζεο ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

 

Η ζρνιηθή επίδνζε, γηα ηελ νπνία έγηλε εθηελήο αλαθνξά ζην πξψην θεθάιαην, 

επεξεάδεηαη απφ κηα πνιχπηπρε δέζκε παξαγφλησλ κε βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ην ίδην 

ην αλαπηπζζφκελν άηνκν κε ηηο δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο  θαη κε ηε δηθή ηνπ αηνκηθή 

«βηνγξαθία» κάζεζεο θαη αλάπηπμεο. Απηή ε αηνκηθή «βηνγξαθία» θάζε καζεηή 

ζπλδέεηαη, άκεζα θαη έκκεζα, κε ην ελδνζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ πεξηβάιινλ ην 

νπνίν θαζνξίδεη ηφζν ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία φζν θαη ηελ ίδηα ηε ζρνιηθή δσή. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε ηθαλφηεηα κάζεζεο θαη επίδνζεο ελφο παηδηνχ εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο δηακφξθσζεο ηεο αηνκηθήο εμειηθηηθήο 

πνξείαο ηνπ, δειαδή απφ ηε δηαδηθαζία δηαπαηδαγψγεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:2000). 
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Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ηφζν ε ζρνιηθή επίδνζε φζν θαη ε ζρνιηθή 

κάζεζε ζπληζηνχλ ζχλζεηεο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο 

αιιειεπίδξαζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:200). 

    ην πιαίζην ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο θαηεχζπλζεο, κε ηνλ φξν κάζεζε 

λνείηαη ε δηαδηθαζία απφθηεζεο ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ κέζσ 

ζθφπηκεο θαη ζρεηηθά θνπηαζηηθήο δνπιεηάο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:56). 

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν Gagne (1995), κάζεζε είλαη «ε 

δηαδηθαζία πνπ ππνβνεζεί ηνπο νξγαληζκνχο λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

κέζα ζε ζχληνκν ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε κφληκν ηξφπν, ψζηε ε ίδηα 

ηξνπνπνίεζε λα κελ ρξεηαζηεί λα ζπκβεί μαλά θαη μαλά ζε θάζε λέα αλάινγε 

πεξίπησζε». Απηή ε ηξνπνπνίεζε γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ 

καζαίλεη, εθφζνλ, κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κάζεζεο, είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί 

νξηζκέλεο πξάμεηο, πνπ δελ κπνξνχζε λα εθηειέζεη κέρξη πξφηηλνο (φπ. αλαθ. ζηνπο: 

Καζζσηάθε, Μ.- Φινπξή, Γ. 2006:18-19). 

    Απφ κηα πεξηζζφηεξν ζπγθιίλνπζα επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, ν φξνο «κάζεζε» 

παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλνο θαη εξκελεχεηαη σο «ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο 

νπνίαο δηακνξθώλεηαη θαη ιεηηνπξγεί, ζε ζρεηηθά ζηαζεξή κνξθή, ε γλσζηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνθηλεηηθή δνκή ηνπ αηόκνπ» (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:56). 

    ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο γίλεηαη ρξήζε ηεο 

επξχηεξεο έλλνηαο ηνπ φξνπ «κάζεζε», σο «θνηλσληθή κάζεζε», ηεο νπνίαο ε 

πξνζέγγηζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο απνζαθελίδνπλ, γεληθά ή εηδηθά, ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο . ε απηφ ην πεδίν, «θνηλσληθή κάζεζε» ζεκαίλεη «κάζεζε πνπ ζπληειείηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή ζηε ζρνιηθή δσή, δειαδή κέζσ ηεο 

εξκελείαο ηνπ ξφινπ ηνπ σο καζεηή, ζην πιαίζην νπνηαζδήπνηε ζρνιηθήο πξαθηηθήο 

κέζα θαη έμσ απφ ηε δηδαζθαιία» (Γήκνπ, Γ. 1991, φπ. αλαθ. ζηνπο: Κσλζηαληίλνπ, 

Υ.-Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:201). Η ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο νξγαλσκέλεο απηέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζεκαίλεη ζπκκεηνρή ζηελ επηθνηλσλία, κέζσ ηεο νπνίαο απνθηά 

αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ησλ «άιισλ», θαη κέζα απφ ηελ νπνία παξεκβαίλεη ζηε 

δηακφξθσζε απηήο ηεο αληίιεςεο. Η ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηηο ζρνιηθέο πξαθηηθέο 

δελ είλαη απζαίξεηε, νχηε ζπκπησκαηηθή, αιιά ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

παξαδνρέο θαη θαλφλεο, πνπ ν καζεηήο καζαίλεη λα ηεξεί θαη λα αμηψλεη ηελ ηήξεζε 

απφ ηνπο «άιινπο» (Γθφηνβνο, Α. 1990:76). 
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Η «θνηλσληθή κάζεζε» δελ είλαη ηκήκα ηεο επίζεκα πξνζδηνξηζκέλεο δηδαθηέαο 

χιεο, σζηφζν ε πξαθηηθή κέζα απφ ηελ νπνία πξνσζείηαη ε δηδαθηέα χιε είλαη κήηξα 

θνηλσληθήο κάζεζεο. Έηζη, δηδαθηέα χιε θαη «θνηλσληθή κάζεζε», ελψ δελ 

ζπκπίπηνπλ, ζπλδένληαη, ζπληζηψληαο ηα δπν επίπεδα κάζεζεο ζηα νπνία αληηζηνηρεί 

ν «δηζππφζηαηνο» καζεηηθφο ξφινο. Όζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηνπ καζεηή, ππάξρεη θάηη 

ην παξάδνμν πνπ δείρλεη παξάιιεια θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν πνπ πεγαίλεη ζρνιείν δελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηε 

δηδαθηέα χιε. Η ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ επίζεκε ζρνιηθή γλψζε, ζηνπο «θνξείο» 

ηεο, θαη ηνπο άιινπο απνδέθηεο ηεο δελ είλαη νχηε απζαίξεηε, νχηε ζπκπησκαηηθή. 

Γειαδή, ε επαθή κε ηε δηδαθηέα χιε δηακεζνιαβείηαη απφ έλα επίπεδν νξγάλσζεο 

ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Η δηδαθηέα χιε είλαη ηκήκα ελφο πνιχπινθνπ 

πιέγκαηνο επηθνηλσλίαο (Γθφηνβνο, Α. 1990:76-77). 

     Σν ζπγθεθξηκέλν άηνκν δελ είλαη καζεηήο κφλν επεηδή καζαίλεη ηε δηδαθηέα χιε, 

αιιά θαη επεηδή καζαίλεη λα ζπκκεηέρεη ζην πνιχπινθν παηρλίδη ηεο επηθνηλσλίαο 

κέζα απφ ην νπνίν πξνζεγγίδεη ηε δηδαθηέα χιε. Ο καζεηήο, θπξηνιεθηηθά, καζαίλεη 

λα καζαίλεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηα πξαθηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζρνιηθή δσή. πλεπψο, ν ξφινο ηνπ 

καζεηή ζπκπεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη 

ηελ πηνζέηεζε ζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (ην 

«ζρέδην» δηαπαηδαγψγεζεο). Αιιά θαη ν ίδηνο ν καζεηηθφο ξφινο ζπληζηά 

αληηθείκελν κάζεζεο. Καλέλαο δελ γίλεηαη μαθληθά «καζεηήο», αληίζεηα θάζε 

«καζεηήο» καζαίλεη ηνλ ξφιν ηνπ (Γθφηνβνο, Α. 1990:76-77). 

    Όπσο επηζεκάλζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε αξρή ηεο επίδνζεο αλαθέξεηαη 

ζηελ ππνρξέσζε παξαγσγήο έξγνπ ζηελ ηάμε θαη αλάγεηαη ζην ζηνηρείν ηνπ 

καζεηηθνχ ξφινπ «κάζεζε». Σφζν ην ελδηαθέξνλ φζν θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ παξαγσγή καζεζηαθνχ έξγνπ. Δπνκέλσο, ε χπαξμε ή  

απνπζία αιιά θαη ν ηξφπνο παξαγσγήο καζεηηθνχ έξγνπ ζπγθεθξηκέλεο επίδνζεο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ θαηάθηεζε ή κε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνπ ζπκβαηηθά 

ζπκβνιίδνπλ ηελ «αμία» ηνπ καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, Υ.-Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:201). 

     Απηφ πνπ ζπκβνιίδεη ηελ «αμία» ηνπ ππνηίζεηαη φηη είλαη ην απνηέιεζκα αηνκηθήο 

δξάζεο (π.ρ. φηαλ ιχλεη έλα πξφβιεκα, είπε ην κάζεκα, θ.ιπ.), δξάζεο γηα ηελ 

εθδήισζε ηεο νπνίαο ππεχζπλνο ζεσξείηαη φηη είλαη ν ίδηνο ν καζεηήο 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.-Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:201). 



49 
 

    Με βάζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο «επίδνζε» θαη ζε ζρέζε κε ηηο έλλνηεο 

«κάζεζε» θαη «αμηνιφγεζε», ε επίδνζε σο αμηνινγνχκελν απνηέιεζκα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηε βηνινγηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

γλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη εηνηκφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη απφ ηε ρσξνρξνληθή 

επηθνηλσληαθή θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξίζηαζεο. Δπίζεο, ε 

αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηελ αληίιεςε 

θαη πξαθηηθή ηνπ επηθνηλσληαθνχ απέλαληη, δειαδή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γειαδή, γηα 

ην πψο αληηιακβάλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, 

Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:202). 

    Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε επίδνζε έρεη κηα επξχηεξε ζεκαζία απφ εθείλε πνπ 

ζπλήζσο δίλεηαη ζην ζρνιείν θαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πνπ 

αληηιακβάλεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ηνλ φξν 

«επίδνζε» κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ βαζκνχ πξνζέγγηζεο ησλ δηδαθηηθψλ θαη ζρνιηθψλ 

ζηφρσλ. Σν ζρνιείν θαηαλνεί, ραξαθηεξίδεη, θαη αμηνινγεί ζπλήζσο ηελ επίδνζε πνπ 

είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, αγλνψληαο, ζρεδφλ 

ζπζηεκαηηθά, φ,ηη δελ έρεη ζρέζε κε εθείλνπο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:58). 

    ην ζεκεξηλφ ζρνιείν ε δηδαζθαιία, θνηλψο «κάζεκα, εμαηηίαο ηεο πξνλνκηαθήο 

κεηαρείξηζεο ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, έρεη ηαπηηζηεί κε ηε κάζεζε. 

Μάιηζηα, επεηδή ε ζρνιηθή κάζεζε ζπληειείηαη ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα θαη 

δηακέζνπ ηεο δηδαζθαιίαο, έρεη ηαπηηζηεί, ζπλεπψο, κε ηε ζρνιηθή γλψζε θαη ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ «κάζεζε» θαηέιεμε λα ζεκαίλεη δηδαζθαιία. 

Όκσο, ε ηαχηηζε απηή έρεη σο επαθφινπζν ηε δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο φηη φινη νη 

παηδαγσγηθνί ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζε δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. Καηά 

ζπλέπεηα, ν έιεγρνο θαη ε δηαπίζησζε ηνπ παηδαγσγηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ 

ζρνιείνπ κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ ηε δηδαζθαιία (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:202). 

     Ο καζεηήο δελ δνθηκάδεηαη ζε «ξεαιηζηηθά» πεξηβάιινληα γηα λα δηαπηζησζεί αλ 

ε γλψζε πνπ απέθηεζε θαη ε πξνζσπηθφηεηα πνπ δηακφξθσζε (δειαδή ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζρνιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο) αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

πξαγκαηηθήο πεξίζηαζεο, αιιά ζε «ηερλεηά», «θαηαζθεπαζκέλα» πεξηβάιινληα, 

δειαδή ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Καηά θαλφλα, ε εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

καζεηή δελ έρεη ζρέζε κε ηελ πξάμε, αιιά κε ηνλ ιφγν (Γθφηνβνο, Α. 2003:54). 
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Όηαλ ε ηζρχνπζα εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζρνιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο 

ζπληειείηαη κέζα απφ ηελ πξαθηηθή ηεο δηδαζθαιίαο (π.ρ. εμεηάζεηο), θαη φηαλ ε 

εθηίκεζε απηή (θνηλψο: ε αμηνιφγεζε) απνηειεί κηα κνξθή εμνπζηνδφηεζεο ηνπ 

καζεηή πνπ ζα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ επίηεπμε πξαθηηθψλ ζηφρσλ ζε 

εμσζρνιηθά πεξηβάιινληα, ε επηκνλή ζηε δηδαζθαιία σο θπξίαξρεο κνξθήο 

δηαπαηδαγψγεζεο είλαη εχινγε. Γελ πξφθεηηαη απιψο γηα κηα ιαλζαζκέλε 

παηδαγσγηθή αληίιεςε πνπ ζέιεη ηε δηδαζθαιία ζην επίθεληξν ηεο ζρνιηθήο ξνπηίλαο 

(Γθφηνβνο, Α. 2003:55). 

 Τπάξρεη ηαπηφρξνλα θαη κηα θαζηεξσκέλε θνηλσληθή πξαθηηθή, βάζε ηεο νπνίαο 

«αληίθξηζκα» ζηα εμσζρνιηθά πεξηβάιινληα έρνπλ κνλάρα εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο 

δηαπαηδαγψγεζεο πνπ κεηαβηβάδνληαη ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο. Σν γεγνλφο φηη ε 

δηδαζθαιία είλαη ην επίθεληξν ηεο ζρνιηθήο ξνπηίλαο θαη ε εζηία ηεο ζρνιηθήο 

δηαπαηδαγψγεζεο, δελ ζεκαίλεη φηη ε κάζεζε ζην ζρνιείν πεξηνξίδεηαη ζηε κάζεζε ε 

νπνία ζπληειείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Γθφηνβνο, Α. 2003:55). 

    Η κάζεζε πνπ ζπληειείηαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο είλαη πνιχ επξχηεξε απφ ηελ 

επίζεκα νξηζκέλε κάζεζε, δειαδή απφ ηελ απφθηεζε ζρνιηθήο γλψζεο κε βάζε ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα. Η ζπλνιηθή κάζεζε πνπ 

ζπληειείηαη ζην ζρνιείν, ή αιιηψο ε ζρνιηθή θνηλσληθνπνίεζε, είλαη αθφκε 

επξχηεξε θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηα νπνία δελ πεξηέρνληαη ζηε δηδαθηέα χιε. 

Απηφ πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη ην ζεκεξηλφ ζρνιείν ππνηηκά θαη δελ 

αλαγλσξίδεη άιιεο θαηεγνξίεο ζρνιηθήο κάζεζεο πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο ζην 

πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο κάζεζε. Η παηδαγσγηθή ζρέζε ζην ζρνιείν είλαη θπξίσο 

δηδαθηηθή ζρέζε, δειαδή ζρέζε δηδάζθνληα πξνο δηδαζθφκελνπο (Γθφηνβνο, Α. 

2003:55). 

    Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ην ζρνιείν έξρεηαη ζε αληίθαζε αλαθνξηθά 

κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε «ξεηνξηθή» αιιά θαη ηελ επίζεκα δηαθεξπγκέλε 

παηδαγσγηθή απνζηνιή ηνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ καζεηή (θνηλσληθνπνηεηηθφο ζηφρνο) (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:59). Η δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία απνθηά ππφζηαζε θαη πεξηερφκελν κφλν σο δξαζηεξηφηεηα απφιπηα 

πξνζαξκνζκέλε ζηε ινγηθή ησλ επηδφζεσλ (Γήκνπ, Γ. 2008:21). 
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Κάζε παηδαγσγηθφ ελέξγεκα ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο απνζθνπεί ζηελ θαηά 

ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θαη καδηθφηεξε (αξηζκφο καζεηψλ) πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα. ην επίθεληξν ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο βξίζθνληαη θαηά πξνθαλή ηξφπν νη επηδφζεηο θαη κάιηζηα νη 

πςειέο επηδφζεηο (Γήκνπ, Γ. 2008:21). Σν ζρνιείν θέξεηαη λα έρεη ελαξκνληζηεί κε 

ηε ινγηθή ησλ επηδφζεσλ κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ λα κεηξάεη ηελ «αμία» θάζε καζεηή 

πξσηαξρηθά κε βάζε ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηα ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα καζεκαηηθά θαη ηε γιψζζα. Αληηζέησο, νη επηδφζεηο 

ηνπ καζεηή ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, π.ρ. ζπλεξγαζία, ππεπζπλφηεηα, δεκηνπξγία, 

ζπλέπεηα, θνηλσληθή επαηζζεζία θ.ιπ., αγλννχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ζρεδφλ 

παξαδεηγκαηηθά απφ ην ζρνιείν (Κσλζηαληίλνπ, Υ.-Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:202-203). 

    ε απηφ ην επίπεδν ππάξρεη κηα αλαθνινπζία ηνπ ζρνιείνπ ζρεηηθά κε ηελ αξρή 

ηεο επζχλεο. Δλψ ην ζρνιείν δέρεηαη φηη ρσξίο ηε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ 

είλαη δπλαηή ε επίηεπμε ηνπ ζρνιηθνχ απνηειέζκαηνο, παξάιιεια ζεσξεί ηνλ καζεηή 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλν γηα ην είδνο ηεο επίδνζήο ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:59). 

ε κηα ζεηξά απφ εκπεηξηθέο έξεπλεο έρεη απνδεηρζεί φηη νη «θαθέο» θαη νη «κέηξηεο» 

επηδφζεηο ζπάληα απνδίδνληαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηδαζθαιίαο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη επηδφζεηο θαηαγξάθνληαη ζπλήζσο –άκεζα ή έκκεζα- ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπ καζεηή, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζε κηα ζρεδφλ άθξηηε πξνζαξκνγή 

ζηε ινγηθή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε δηαζθάιηζε ηνπ κνληέινπ ησλ επηδφζεσλ. 

Αληηζέησο, νη πςειέο επηδφζεηο εγγξάθνληαη πάληα ζην ελεξγεηηθφ θαη ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ θαη δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Γήκνπ, Γ. 2008:21-22).  

    Η αλαθνινπζία απηή ηνπ ζρνιείνπ ιακβάλεη πξαγκαηηθά «παξάδνμε» δηάζηαζε 

ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη εηδηθφηεξα νη 

«επηηπρίεο» ηνπο ζηηο  εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ηα ΑΔΙ-ΣΔΙ είλαη «κεγάιεο» θαη 

«εκθαλείο». ε απηή ηελ πεξίπησζε νη εθπαηδεπηηθνί θαη ην ζρνιείν ηνπο γεληθφηεξα 

δηεθδηθνχλ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα απηψλ ησλ «επηηεπγκάησλ» (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:203). 

     ην πιαίζην απηήο ηεο ζρνιηθήο θαη δηδαθηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ν εθπαηδεπηηθφο 

αζθεί έλαλ ξφιν «πξάθηνξα» κε αλάινγν θνηλσληθφ status θαη κε ειεγρφκελε θπξίσο 

εμνπζία. Ο ξφινο ηνπ απηφο έρεη ζθπξειαηεζεί ζπζηεκαηηθά κέζα απφ 

θνηλσληθνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνχο κε ηξφπν ψζηε φρη κφλν λα έρεη 

γίλεη απνδεθηφο αιιά θαη λα αζθείηαη ηέιεηα (Γήκνπ, Γ. 2008:23). 
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Η ζρνιηθή θαη επαγγεικαηηθή θνηλσληθνπνίεζή ηνπ σο καζεηήο, θνηηεηήο θαη 

εθπαηδεπηηθφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γξαθεηνθξαηηθή παξέκβαζε ηεο δηνίθεζεο θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ «θαζεθφλησλ» ηνπ ζην ζρνιείν, δελ αθήλνπλ πνιιά πεξηζψξηα γηα 

απνθιίζεηο απφ ηνλ παξαπάλσ ξφιν (Γήκνπ, Γ. 2008:23). 

     Η ινγηθή ησλ επηδφζεσλ ζην ππαξθηφ ζρνιείν σο θνηλσληθή θαηάζηαζε δελ έρεη 

γίλεη απιψο απνδεθηή απφ ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν πξνβάιιεηαη θαη θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά απφ απηά θαη εθηφο 

ζρνιείνπ. Η νηθνγέλεηα αζθεί έλαλ ξφιν ζπζηεκαηηθήο ζηήξημεο ησλ επηδφζεσλ. 

Απηή πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη ζεηηθή ζηάζε ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηηο 

επηδφζεηο ηνπο ζην ζρνιείν, κε αλαθνξέο θαη επηζεκάλζεηο ζε νηθνγελεηαθά θαη 

θνηλσληθά πξφηππα, λνπζεηήζεηο θαη ππνδείμεηο γηα ηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο θ.ιπ. 

Δπίζεο, ε νηθνγέλεηα, «πηζηή» ζηε ινγηθή ησλ επηδφζεσλ, επηρεηξεί κε ζπζηεκαηηθή 

ππνζηήξημε ηνπ καζεηή ηνπ καζεηή εθηφο ηνπ ζρνιείνπ – θξνληηζηήξηα, ηδηαίηεξα 

θ.ιπ.- λα εληζρχεη ηε δηεθδηθεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα γηα πςεινχο ζηφρνπο θαη επηδφζεηο 

(Γήκνπ, Γ. 2008:24). 

     Απνηειεί γεγνλφο – ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ Διιάδα – φηη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ππαξθηνχ ζρνιείνπ έρνπλ εθρσξεζεί ζε «παξατδξχκαηα», ηα νπνία, γηα ιφγνπο 

επηβίσζεο, πξνβάιινπλ θαη θαιιηεξγνχλ ζπζηεκαηηθά ηε ινγηθή απηή ησλ 

επηδφζεσλ. Μάιηζηα, ζε πνιιέο ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίνδν 

θξίζηκσλ απνθάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, π.ρ. ζηηο εηήζηεο, απνιπηήξηεο ή άιινπ είδνπο 

εμεηάζεηο, ε ζηήξημε θαη ε ππνζηήξημε ηεο ινγηθήο ησλ επηδφζεσλ είλαη ηέηνηα, ψζηε 

νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή λα έρνπλ γίλεη θπξίαξρν ζέκα ζηελ νηθνγελεηαθή δσή  

(Γήκνπ, Γ. 2008:24-25). Οξηζκέλνη, κάιηζηα, κηινχλ γηα πξαγκαηηθή ςχρσζε ηνπ 

«θαινχ» βαζκνχ ζηε ρψξα καο. Αλεμάξηεηα, φκσο, απφ ην θίλεηξν ηνπ «θαινχ» 

βαζκνχ, ν καζεηήο πηέδεηαη έληνλα γηα ηελ επίηεπμε πςειήο επίδνζεο, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα απνθχγεη ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο, δειαδή ηηο γλψκεο 

εθπαηδεπηηθνχ, ζπκκαζεηψλ, γνλέσλ θ.ν.θ., πνπ ζα είρε ε αληίζεηε πεξίπησζε θαη λα 

«απνιαχζεη» ηηο επλντθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη γη’ απηφλ ε επίηεπμε ηεο πςειήο 

επίδνζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:203-204). 

     Έλα άιιν επαθφινπζν απηήο ηεο εμέιημεο είλαη νη καζεηέο –θπξίσο ηνπ Λπθείνπ- 

λα κεηαηξέπνληαη ζε θπλεγνχο «ζηείξσλ» γλψζεσλ θαη βαζκψλ, πεξηνξίδνληαο  έηζη 

ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο θαη γεληθφηεξα άιισλ 

θνηλσληθνπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο επλννχλ ηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:60). 
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Έηζη, ν βαζκφο θαζίζηαηαη απαξαίηεην θξηηήξην κέηξεζεο γηα ηελ «αμία» ηνπ 

καζεηή ζε εθπαηδεπηηθνχο, ζπκκαζεηέο, γνλείο θ.ά. Δπηπξνζζέησο, ε πίεζε ηνπ 

ρξφλνπ κέρξη ηελ επφκελε εμέηαζε εληζρχεη ηελ αλαπαξαγσγή έηνηκσλ γλσζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ, ρσξίο λα αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα γηα δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηε 

κάζεζε θαη παξάιιεια θξηηηθή δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 

2004:60). 

    ε ζπλζήθεο φπνπ επηβεβαηψλεηαη θαζεκεξηλά φηη θπξίσο ε επίδνζε είλαη απηή πνπ 

θαηαμηψλεη ηνλ καζεηή, εθείλνο επηρεηξεί κε θάζε ηξφπν λα ηελ εμαζθαιίζεη ή λα 

θαίλεηαη φηη ηελ εμαζθαιίδεη. Απηφ έρεη σο επαθφινπζν έλαλ ρεηξαγσγνχκελν 

καζεηή πνπ θαηά ηελ επηινγή θαη ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ νδεγείηαη ίζσο αθφκε θαη 

ζηελ ππνηέιεηα, αξθεί λα εμαζθαιίζεη ηνλ πνιππφζεην βαζκφ, ρσξίο λα ηνλ 

ελδηαθέξεη ε ίδηα ε κάζεζε, αιιά απηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ε κάζεζή ηνπ  

(Ρεθαιίδνπ, Γ. 2011:169).                  

    ε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ επηδηψθεηαη ε θαιχηεξε επίδνζε φρη γηα 

ηελ ίδηα ηε κάζεζε αιιά γηα ην θχξνο ζηελ ηάμε ή γηα ηε κειινληηθή εμαζθάιηζε 

κηαο επαγγεικαηηθήο ζέζεο, ν καζεηήο πηνζεηεί αλάινγεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

απέλαληη: α) ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ηνπο νπνίνπο βιέπεη ζπλήζσο σο εκπφδην ζηελ 

πνξεία θαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ, θαη β) ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζηνλ νπνίν παξνπζηάδεη 

ηέηνηεο ζηξαηεγηθέο ψζηε λα νδεγεζεί ζε φζν ην δπλαηφλ ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα 

γηα εθείλνλ θαη αξλεηηθφηεξα γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ (Ρεθαιίδνπ, Γ. 2011:169). 

     Σέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο ζπλνδεχνπλ ηνλ καζεηή ζηε κειινληηθή ηνπ πνξεία. 

Ωο δηδαζθφκελνο ελδηαθέξεηαη γηα ηε κάζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ ζπλήζσο 

επεηδή λνηάδεηαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζα αμηνπνηήζεη ζηνλ 

ησξηλφ ή ζηνλ κειινληηθφ ηνπ ζηφρν θαη φρη γηα ηελ νπζία ηεο κάζεζεο. Κάηη ηέηνην 

ζπλεπάγεηαη θπζηθά ηελ απερζή ινγηθή ηεο επηδίσμεο ηεο επηηπρίαο κε νπνηνδήπνηε 

κέζν πνπ, σο κειινληηθή ζηάζε θαη αμία, είλαη έθδειν πνχ νδεγεί. πλεπψο, ε 

αμηνιφγεζε σο πεξηερφκελν θαη σο πξάμε φρη κφλν δηδάζθεη αιιά θαη δηαπαηδαγσγεί. 

Σα απνηειέζκαηά ηεο είλαη άκεζα νξαηά κέζα ζηελ ηάμε θαη καθξνπξφζεζκα ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ κειινληηθψλ πνιηηψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη 

ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα καζήκαηα ζηα νπνία είηε δελ γίλεηαη 

αμηνιφγεζε είηε εθείλε ζεσξείηαη πνιχ εχθνιε. Οη καζεηέο ηα ζεσξνχλ σο 

«δεπηεξεχνληα» θαη ζπρλά ηα αληηκεησπίδνπλ σο «θελφ» ζην πξφγξακκά ηνπο, 

δείρλνληαο κάιηζηα ειάρηζην ελδηαθέξνλ θαηά ηελ ψξα δηδαζθαιίαο ηνπο  

(Ρεθαιίδνπ, Γ. 2011:170). 
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    Όζν πην εκθαλήο έρεη γίλεη φηη ε θαηάθηεζε θαη ε λνκηκνπνίεζε κηαο 

επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο ζέζεο εμαξηψληαη απφ ηελ αηνκηθή επίδνζε, θαη φζν 

πην αδηακθηζβήηεην γεγνλφο είλαη ην κνλνπψιην ηνπ ζρνιείνπ ζηε ρνξήγεζε ηίηισλ, 

πνπ, αθφκε θαη σο απηαπάηε, δηακνξθψλνπλ ηηο πξνζβάζεηο γηα επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε, ηφζν πεξηζζφηεξν επηηείλεηαη  ε επηξξνή ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο επηιεθηηθήο ιεηηνπξγίαο, ε 

νπνία θαηά απηφ ηνλ ηξφπν επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ζην 

ζρνιείν (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2004:204). 

    Μνινλφηη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο δηδαζθαιίαο 

νθείιεη λα δηαδξακαηίδεη ιεηηνπξγηθφ θαη δηακνξθσηηθφ ξφιν ζηε γλσζηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνθηλεηηθή δνκή ηνπ αηφκνπ, παξέρνληάο ηνπ παξάιιεια 

θάζε είδνπο βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζε ζηελ θαηεχζπλζε απηή, εληνχηνηο έρεη ιάβεη 

ηέηνηα κνξθή, ψζηε ην ζρνιείν λα έρεη δηακνξθσζεί ζε «εμεηαζηηθφ ίδξπκα» θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζε «πξάθηνξα» θαη «ζπκβνιαηνγξάθν επηδφζεσλ». Γειαδή, ππάξρεη 

κνλνδηάζηαηε θαη πνισηηθή πξνζδνθία ηνπ ζρνιείνπ γηα απαίηεζε επίδνζεο απφ ηνλ 

καζεηή, ελψ ζα κπνξνχζε ην ζρνιείν λα θαηαλνήζεη ηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

θάζε καζεηή, ιακβάλνληαο παξάιιεια θαη ηα ελδεδεηγκέλα παηδαγσγηθά κέηξα. 

Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ζα επηβεβαίσλε πξαθηηθά πιένλ ηελ θνηλσληθνπνηεηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ σο παηδαγσγηθνχ ηδξχκαηνο – ζεζκνχ  (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:61). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα 

ηωλ Παξαδνζηαθώλ Σερληθώλ Αμηνιόγεζεο ηνπ Μαζεηή 

 

3.1 Οη ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

    

Όπσο ήδε έρεη αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή νξγάλσζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αμηνιφγεζεο, ζην πξψην θαη αξρηθφ ζηάδηφ ηεο πξνέρεη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζθνπψλ, ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ. Σν 

δεχηεξν ζηάδην αθνξά ηελ επηινγή ηεο αληίζηνηρεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:108). Όηαλ έρεη επηιεγεί ε γεληθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο, 

πξέπεη λα απνθαζηζηεί θαη κε πνηνλ εηδηθφηεξν ηξφπν ε κέζνδνο απηή ζα εθαξκνζηεί 

ζηελ πξάμε. Απηφο ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο είλαη ε «ηερληθή» (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 

1999:192). Με ηνλ φξν «ηερληθέο» αλαθεξφκαζηε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο ή 

πξαθηηθέο, ή, αιιηψο, ζηηο εμεηδηθεπκέλεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ζηελ πξάμε. 

Δηδηθφηεξα, ελλννχκε ηα κέζα θαη ηνλ ηξφπν επίηεπμεο ησλ ζρεδηαζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεζηαθψλ ζηφρσλ ή, δηαθνξεηηθά, ηε ρξήζε ησλ κέζσλ 

δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ζπιιέγνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:216). Όπσο κηα κέζνδνο κπνξεί λα πινπνηείηαη κέζσ δηαθφξσλ ηερληθψλ, έηζη 

θαη κηα ηερληθή κπνξεί λα αμηνπνηείηαη ζην πιαίζην πνιιψλ κεζφδσλ (Νηνιηνπνχινπ, 

Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:37). 

     Οη ηερληθέο αμηνιφγεζεο ζπλαξηψληαη άκεζα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, 

ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζπλδένληαη κε 

βαζηθέο νξγαλσηηθέο – επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ην 

παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ ηερληθψλ επηθξαηεί 

ε ινγηθή φηη εθφζνλ ε κάζεζε είλαη πνιπδηάζηαηε, ηφηε θαη νη κνξθέο αμηνιφγεζεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζα πξέπεη λα είλαη πνιπδηάζηαηεο. Αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηε ρξήζε ηνπο, νη ηερληθέο αμηνιφγεζεο δηαθξίλνληαη ζηηο 

απνθαινχκελεο «παξαδνζηαθέο» ηερληθέο θαη ηηο «ελαιιαθηηθέο ή απζεληηθέο» 

ηερληθέο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.-Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:216-217). 
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     πλνςίδνληαο ηηο θξίζεηο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ησλ δχν απηψλ 

θαηεγνξηψλ θαη κνινλφηη ζηελ πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπο πνπ αθνινπζεί ζα 

επηδησρζεί ε αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπο, ζα 

κπνξνχζακε λα ζηαζνχκε ελ ζπληνκία ζε νξηζκέλα κεζνδνινγηθά, εθπαηδεπηηθά θαη 

αμηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο 

ηερληθέο, νη ππνζηεξηθηέο ηνπο ηνχο πξνζάπηνπλ ην πιενλέθηεκα φηη, παξφιν πνπ 

έρνπλ ζην επίθεληξφ ηνπο απνθιεηζηηθά ηηο γλψζεηο, γεγνλφο πνπ επηθξίλεηαη σο 

κνλφπιεπξνο πξνζαλαηνιηζκφο, σζηφζν πξνεηνηκάδνπλ ηνλ καζεηή γηα ηε «ζθιεξή» 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, πξνβαίλνπλ ζε δηάγλσζε ησλ ηθαλφηεξσλ θαη κε ηελ 

έλλνηα απηή πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη αλάπηπμε (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:218). 

     Αλαθνξηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο ή απζεληηθέο ηερληθέο ππνζηεξίδεηαη φηη 

γεθπξψλνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε κε ηελ αμηνιφγεζε θαη θαηαγξάθνπλ φιεο 

ηηο εθθάλζεηο ηεο καζεζηαθήο πξνζπάζεηαο ηνπ καζεηή θαη επνκέλσο είλαη 

καζεηνθεληξηθέο, ππεξεηψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηζζφηεξν ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ καζεηή. Μέζσ ησλ ελαιιαθηηθψλ ηερληθψλ ππνζηεξίδεηαη φηη εληζρχεηαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ηφζν ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο φζν θαη ζε εθείλε ηεο 

αμηνιφγεζεο, δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ. Δληνχηνηο, 

εκθαλίδνπλ πξαθηηθέο δπζθνιίεο θαη ε ρξήζε ηνπο απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:218). 

     Πξηλ απφ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηνπο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε επηινγή 

θαη ε ρξήζε θαη ησλ δχν πξναλαθεξφκελσλ θαηεγνξηψλ ζπλδένληαη ζε θαζνξηζηηθφ 

βαζκφ κε ην πεξηερφκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ αμηνιφγεζεο, ηα θξηηήξηα, ηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Σέινο, ζα ππνζηεξίδακε φηη ν ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν απηψλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο 

πεξηνξίδεη ηε κνλνκέξεηα θαη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα, θαη παξάιιεια δηακνξθψλεη 

δηαδηθαζίεο εκπινπηηζκνχ ησλ κέζσλ αμηνιφγεζεο, δεκηνπξγψληαο έηζη πνηθηιία 

ζηελ εθαξκνγή ηνπο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:18). 
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3.2   Παξαδνζηαθέο ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 

είλαη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο 

είλαη νη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ή αλνηρηνχ ηχπνπ, 

εξσηήζεηο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ελφο ζέκαηνο θαη απνκλεκφλεπζεο, ε απιή 

παξαηήξεζε, ην ηεζη, ε ζπλέληεπμε θαη ην εξσηεκαηνιφγην (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:218).  

   Ωο παξαδνζηαθφ ηξφπν εμέηαζεο ελλννχκε εθείλνλ πνπ έρεη θπξίαξρα γλσξίζκαηα: 

α) ηε ρξήζε εξσηήζεσλ αλάπηπμεο ελφο ζέκαηνο σο βαζηθφ θαη ζπρλά κνλαδηθφ κέζν 

εμέηαζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, β) ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηε 

ζηείξα απνκλεκφλεπζε «έηνηκσλ» γλψζεσλ απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηηο 

«παξαδφζεηο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη γ) ηε ζπρλή ρξήζε κεκνλσκέλσλ θαη 

απνζπαζκαηηθψλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ. Σφζν νη εξσηήζεηο αλάπηπμεο 

θαη ε εκκνλή ζε δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, πνπ κνξθνπνηνχληαη θαηά θαλφλα απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα, φζν θαη ε κνλνκεξήο θαη απνζπαζκαηηθή 

δηαδηθαζία εμέηαζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαζηζηνχλ ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα 

εμέηαζεο ακθηζβεηνχκελν θαη επάισην απφ ζθνπηά αληηθεηκεληθφηεηαο, εγθπξφηεηαο 

θαη αμηνπηζηίαο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.-Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:223-224).  

    Σν παξαδνζηαθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, έρνληαο σο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

γλσξίζκαηα ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ, θαζψο θαη 

ηελ αξηζκεηηθή βαζκνινγία, έρεη επηθξηζεί  φηη «απέρεη» πνιχ απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο αμηνιφγεζεο. ε απηφ ην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε, επηθξαηνχλ νη 

«αλαθξηηηθέο» εξσηήζεηο ή δηαθνξεηηθά νη εξσηήζεηο πνπ δεηνχλ απνκλεκφλεπζε θαη 

αλαπαξαγσγή «ζηείξσλ» γλψζεσλ (εξσηήζεηο κλήκεο, θαηαλφεζεο, εθαξκνγήο) 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:92). 
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    Πην αλαιπηηθά, θαη φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζπληζηνχλ νη εξσηήζεηο αλάπηπμεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

βαζηθφ θαη ζπρλά απνθιεηζηηθφ κέζν πξνθνξηθήο ή γξαπηήο εμέηαζεο ησλ καζεηψλ, 

ε αλαπαξαγσγή θαη απνκλεκφλεπζε ηεο δηδαθηέαο χιεο (δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, 

ζεκεηψζεηο) πνπ απνηεινχλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθή κνξθή πξνζέγγηζεο ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, δειαδή κνλαδηθή πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, θαη νη κεκνλσκέλεο 

(απνζπαζκαηηθέο) πξνθνξηθέο ή γξαπηέο εμεηάζεηο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε ζέζε ηνπ 

καζεηή ζηε βαζκνινγηθή ηεξαξρία ηεο ηάμεο ή ηνπ ζρνιείνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηε 

καζεηηθή θαη, θαηά έλα ζεκαληηθφ κέξνο, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:92). 

Δπηπιένλ, ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο έρεη δερζεί αξθεηέο θξηηηθέο, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη εθθξάδνληαη απφ ηνπο 

εηδηθνχο πνιιέο επηθπιάμεηο αθφκε θαη γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

επηηπγράλνληαη κε ην ζχζηεκα απηφ. Σν παξαδνζηαθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

παξνπζηάδεη πιήζνο ειιείςεσλ θαη αδπλακηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε 

εγθπξφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, ηε βαξχηεηα ζηελ απνκλεκφλεπζε 

ε νπνία δεκηψλεη ηελ νπζηαζηηθή κάζεζε, ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

αληηπαιφηεηαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο παξαδνζηαθήο 

βαζκνινγίαο θαη ηε ζρεηηθφηεηα ηεο αμίαο ηεο, ηε κε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο 

θαη θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε –κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ εμεηάζεσλ- ηνπ 

εγσθεληξηζκνχ, κε απνηέιεζκα ηελ απνζάξξπλζε ηνπ πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη 

νκαδηθφηεηαο (Καζζσηάθεο, Μ. 1990:49-69). 

    Δληνχηνηο, ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ δελ έρεη κνλάρα 

επηθξηηέο, θαζψο ππάξρνπλ θαη ππνζηεξηθηέο ηνπ. ηελ θξηηηθή γηα ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα ηεο παξαδνζηαθήο αμηνιφγεζεο αληηηάζζνπλ ην επηρείξεκα, φηη ε 

αλαδήηεζε ηεο απφιπηεο αθξίβεηαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί νπηνπία. Γηα λα ππάξμεη θάηη ηέηνην απαηηνχληαη 

πξνυπνζέζεηο (απζηεξφο θαζνξηζκφο ηνπ ηη αμηνινγείηαη, εχξεζε ελφο απφιπηνπ 

κέηξνπ, δπλαηφηεηα λα κεηξηνχληαη κε αθξίβεηα ηα αμηνινγνχκελα, θ.ιπ.) νη νπνίεο, 

δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο αμηνιφγεζεο (Καζζσηάθεο, Μ. 

1990:71). 
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    Άιινη πξνβάιινπλ ην επηρείξεκα φηη, φπνηεο θαη αλ είλαη νη αηέιεηεο ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, εθείλεο δελ εκπφδηζαλ κέρξη ζήκεξα νχηε 

ηνλ πνιηηηζκφ λα πξννδεχζεη νχηε ηελ επηζηήκε λα θηάζεη ζηε ζεκεξηλή ηεο άλζεζε. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη κέζσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο έγηλε, θαηά έλα κεγάιν 

κέξνο, δπλαηφο ν εληνπηζκφο εθείλσλ ησλ αηφκσλ πνπ δηέζεηαλ ηηο ηθαλφηεηεο λα 

πξναγάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ επηζηήκε θαη λα νδεγήζνπλ ζσζηά ηελ 

αλζξσπφηεηα, γεγνλφο πνπ δείρλεη παξάιιεια ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο (Καζζσηάθεο, Μ. 1990:71-72). 

    Οη ππνζηεξηθηέο ησλ παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ ηνχο πξνζάπηνπλ ην πιενλέθηεκα 

φηη, κνινλφηη έρνπλ ζην επίθεληξφ ηνπο απνθιεηζηηθά ηηο γλψζεηο, γεγνλφο πνπ 

επηθξίλεηαη σο κνλφπιεπξνο πξνζαλαηνιηζκφο, σζηφζν πξνεηνηκάδνπλ ηνλ καζεηή 

γηα ηε «ζθιεξή» θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, πξνβαίλνπλ ζε δηάγλσζε ησλ 

ηθαλφηεξσλ θαη κε ηελ έλλνηα απηή πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη αλάπηπμε 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.-Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:218). Σέινο, ππνζηεξίδνπλ φηη, ην 

παξαδνζηαθφ ζχζηεκα, παξά ηελ έιιεηςε πξαθηηθφηεηαο θαη αληηθεηκεληθφηεηάο ηνπ, 

επηηξέπεη ζηνλ εμεηαδφκελν λα πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ηελ εμέηαζε κηα ζχλζεζε ησλ 

γλψζεψλ ηνπ θαη λα εξγαζηεί δεκηνπξγηθά. Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εμεηαζηή λα αμηνινγήζεη φρη κφλν ηηο γλψζεηο ηνπ καζεηή ηνπ, αιιά θαη άιια 

ζηνηρεία, φπσο: ε θξίζε, ε ηθαλφηεηα έθθξαζεο, ε ζπλζεηηθή δχλακε, θ.ιπ., θάηη πνπ, 

ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ ππνζηεξηθηψλ, δελ επηηξέπνπλ πνιιά απφ ηα λέα 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο (Καζζσηάθεο, Μ. 1990:72). 

   

3.2.1  Οη γξαπηέο εμεηάζεηο 

 

Με ηνλ φξν «γξαπηή εμέηαζε» ελλννχκε ηνλ γξαπηφ ηξφπν ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ ζε έλα κάζεκα, κηα ελφηεηα ή κηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα χιεο. Οη γξαπηέο 

εμεηάζεηο δηαθξίλνληαη ζε «επίζεκεο» θαη «αλεπίζεκεο». ηελ πξψηε θαηεγνξία 

εληάζζνληαη θπξίσο νη εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ή 

ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. «Δπίζεκε» κνξθή γξαπηήο εμέηαζεο ζεσξνχληαη επίζεο ηα 

πξφρεηξα δηαγσλίζκαηα ησλ καζεηψλ (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:113). 
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     Η επίδνζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο «επίζεκεο» γξαπηέο εμεηάζεηο είλαη θαζνξηζηηθή 

γηα ηνπο καζεηέο θαη επεξεάδεη ζπρλά θαη ηελ πξνθνξηθή επίδνζε. «Αλεπίζεκεο» ή 

άηππεο κνξθέο γξαπηήο εμέηαζεο ζεσξνχληαη νη πνηθίιεο γξαπηέο αζθήζεηο, πνπ 

δίλνληαη ζηνπο καζεηέο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν, φζν θαη 

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο ζην ζπίηη γηα ην επφκελν κάζεκα (Αζαλαζίνπ, Λ. 

2003:113). 

    Ο ζεζκφο ησλ εμεηάζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ησλ γξαπηψλ, απνηειεί ζε παλειιαδηθφ 

θαη δηεζλέο επίπεδν ηελ παιαηφηεξε, ηελ πην δηαδεδνκέλε θαη ηελ πιένλ 

πνιπζπδεηεκέλε θαη ακθηιεγφκελε ηερληθή φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή. Οη εμεηάζεηο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπο, 

δηαθξίλνληαη ζε γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο. Η γξαπηή εμέηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο νλνκαζίεο, φπσο: σξηαία, θαζεκεξηλή, εμακεληαία, εηήζηα, θ.ν.θ., 

αλάινγα κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο, ή εηζαγσγηθή, απνιπηήξηα, θ.ιπ. 

εμέηαζε, αλάινγα κε ηε ζθνπηκφηεηα πνπ εμππεξεηεί (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:219). 

    Οη γξαπηέο εμεηάζεηο, πνπ ζεσξνχληαη σο ν πιένλ «επίζεκνο» ηξφπνο ειέγρνπ θαη 

εθηίκεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, έρνπλ ηζηνξηθά βαζηέο ξίδεο. Δίλαη γλσζηέο 

απφ ηε 2
ε
 Π.Υ. ρηιηεηία θαη ζεσξνχληαη εθεχξεζε ησλ Κηλέδσλ. Μάιηζηα, ηελ επνρή 

εθείλε ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπο ήηαλ πνιχ απζηεξφο, κε ηνπο καζεηέο ή 

ππνςήθηνπο γηα δηάθνξεο ζέζεηο λα γξάθνπλ θιεηζκέλνη ζε εηδηθνχο ρψξνπο, ψζηε λα 

κελ κπνξνχλ λα αληηγξάςνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Η απζηεξφηεηα απηή απέξξεε 

απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ Κνκθνχθηνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ 

έπξεπε λα επηιέγνληαη άηνκα κε απμεκέλεο ηθαλφηεηεο θαη πξνζφληα, απνδεδεηγκέλα 

θαη φρη κε θξηηήξηα ην «λεπνηηζκφ» ή ηελ θιήξσζε (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:112). 

     ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο νη εμεηάζεηο εκθαλίζηεθαλ 

αξρηθά κε ηε δεκηνπξγία ησλ παλεπηζηεκίσλ, θαηά ηνλ 12
ν
 θαη 13

ν
 αηψλα, θαη πνιχ 

αξγφηεξα, θαηά ηνλ 19
ν
 θαη 20

ν
 αηψλα, επεθηάζεθαλ θαη ζηηο κεζαίεο θαη θαηψηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο πνπ δηακνξθψζεθαλ εθείλε ηελ επνρή (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 

2004:74). Γηα πνιινχο αηψλεο ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλα ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε, θαζψο βξίζθνληαλ ππφ ηε ζθηά ησλ πξνθνξηθψλ. Αξρίδνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε έκθαζε απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ. Έθηνηε, ζπλππάξρνπλ 

κε εθείλεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη είηε ελαιιαθηηθά είηε ζπλδπαζηηθά κε άιιεο 

ηερληθέο (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:112-113). 
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    Η γξαπηή εμέηαζε, σο ε ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή αμηνιφγεζεο ηεο 

επίδνζεο ηνπ καζεηή, γίλεηαη ζπλήζσο κε θιεηζηά βηβιία. Όκσο, ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε αλνηρηά βηβιία είηε ζην 

ζρνιείν είηε ζην ζπίηη. Μηα ζπλεζηζκέλε κνξθή εμέηαζεο κε αλνηρηά βηβιία ζην 

ζπίηη, ζπλήζσο κεξηθήο βαζκνινγηθήο ηζρχνο, είλαη ε αλάζεζε γξαπηψλ εξγαζηψλ γηα 

ην ζπίηη («θαη’νίθνλ» εξγαζίεο) (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:64-67).  

    Με ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο επηδηψθεηαη ν έιεγρνο ηφζν ηεο πνηφηεηαο φζν θαη ηεο 

πνζφηεηαο ησλ γλψζεσλ, πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο ζε έλα θεθάιαην, κηα επξχηεξε 

δηδαθηηθή ελφηεηα, ή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ: ηξηκήλνπ, εμακήλνπ, έηνπο. 

Δίλαη ελδηαθέξνπζεο, θαζψο παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα  

(Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:113-114) : 

 Να θάλνπλ δηάγλσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη αδπλακηψλ ησλ καζεηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη αληίζηνηρα λα ηνπο βνεζήζνπλ. 

 Να αλαηξνθνδνηνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ππνδεηθλχνληαο ζηνπο 

καζεηέο φρη κφλν ηνκείο, πνπ ρξεηάδνληαη ελίζρπζε αιιά θαη ζπγθεθξηκέλνπο 

ηξφπνπο γη’ απηήλ. Με ην λα ελεκεξψλνπλ, επίζεο, ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπο θαη λα ηνπο βνεζνχλ λα επηζεκαίλνπλ ηηο αδπλακίεο πνπ 

έρνπλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο π.ρ. ζηελ επηινγή ηεο δηδαθηέαο χιεο, ηελ 

νξγάλσζή ηεο, ζηελ επηινγή ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ, ζηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο  θ.ν.θ. 

 Να εληζρχνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο, ψζηε λα πξνζπαζνχλ 

ζπλέρεηα γηα βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπο αιιά θαη γηα λα απφθηεζε 

απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεκπηζηνζχλεο. 

 Να ελεκεξψλνπλ ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη 

θάζε ελδηαθεξφκελνπ ηνκέα γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ.  

 Να νδεγνχληαη ζηε ιήςε ζσζηψλ θαη ηεθκεξησκέλσλ απνθάζεσλ γηα 

δηδαθηηθά ζέκαηα, θαζψο θαη γηα ηελ πξναγσγή ησλ καζεηψλ θ.ιπ.  
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    Οη γξαπηέο εμεηάζεηο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ, επεηδή (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:114-115): 

 Παξέρνπλ αξθεηή άλεζε ζηνπο εμεηαδφκελνπο λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο 

ή ηα πξνβιήκαηα, πνπ ηνπο δίλνληαη. 

 Σα ζέκαηα πνπ δίλνληαη γηα αλάπηπμε, είλαη, θαηά θαλφλα, θνηλά γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο ή γηα νκάδεο καζεηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ πεξηνξίδνληαη ηπρφλ 

παξάπνλα ή θαη δηακαξηπξίεο γηα κεξνιεπηηθή ρξήζε ησλ εξσηήζεσλ, γηα 

επλντθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε θάπνηνπο καζεηέο θαη 

γεληθφηεξα γηα αδηθίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη ηδηαίηεξα κε θνηλσληθά αίηηα. 

 Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα δεηήζνπλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ηεθκεξηψζνπλ, κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζηα θείκελά 

ηνπο, ηηο φπνηεο θξίζεηο ηνπο, δεηψληαο κάιηζηα αλαζεψξεζε ηνπ γξαπηνχ ζε 

πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο κε εθείλεο. 

 Τπνρξεψλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ αξθεηά πξηλ δψζνπλ ηελ απάληεζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα θξνληίζνπλ, ψζηε απηή λα έρεη ζαθήλεηα, αθξίβεηα θαη 

πιεξφηεηα.  

 Γηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία. 

 Δπηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα είλαη απεξίζπαζηνη, φηαλ γξάθνπλ θαη λα κελ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο απφςεηο άιισλ ή απφ ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

απαληνχλ εθείλνη, γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη ζπρλά ζηηο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο. 

 Μεηξηάδνπλ ή πεξηνξίδνπλ ζην ειάρηζην ην άγρνο θαη ηελ αγσλία ησλ 

καζεηψλ κεηά ηα πξψηα ιεπηά, θαζψο ππάξρεη άλεζε ρξφλνπ γηα κειέηε ησλ 

εξσηήζεσλ, νξγάλσζε ησλ ζθέςεσλ, παξνπζίαζε, ηεθκεξίσζε, θ.ιπ. 

 Η επίδνζε ζε κηα γξαπηή εμέηαζε δελ επεξεάδεηαη, άκεζα ηνπιάρηζηνλ, απφ 

άιινπο εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην θχιν, ε εκθάληζε, ην χθνο, ν 

ηξφπνο νκηιίαο, θ.ιπ. 

 Μπνξνχλ λα έρνπλ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ, αμηνπηζηία ζηε βαζκνινγία θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα, πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηηο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο. 

 Σέινο, παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα γηα πιήξε θαη 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα πνηθίινπο ζθνπνχο. 
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    Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, ππάξρνπλ θαη νη επηθξηηέο ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ, νη 

νπνίνη κε έκθαζε επηζεκαίλνπλ ηηο αδπλακίεο πνπ έρνπλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο 

ηνπο αθφινπζνπο (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:115): 

 Οη γξαπηέο εμεηάζεηο, ηδηαίηεξα ζην ιχθεην, έρνπλ ιάβεη ηε κνξθή 

απηνζθνπνχ κε ζαθή ρξεζηκνζεξηθφ ραξαθηήξα. Απηφ ζπλεπάγεηαη 

ππνβάζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, δεδνκέλνπ φηη ν καζεηήο 

επηθεληξψλεηαη ζρεδφλ κφλν ζε φ,ηη είλαη ρξήζηκν γηα ηηο εμεηάζεηο 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:77). 

 Οη δηαδηθαζίεο κάζεζεο «δηαζηξεβιψλνληαη» παηδαγσγηθά θαη νδεγνχλ ηνπο 

καζεηέο ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ αληηπαιφηεηα. Σν γεγνλφο απηφ εκπνδίδεη 

λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο νκαδηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα, φπσο είλαη π.ρ. ε 

ζπιινγηθφηεηα θαη ε αιιειεγγχε, ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε 

αηνκηθηζηηθψλ ηάζεσλ θαη ζηάζεσλ (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:77). 

 Γελ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη έρνπλ πξνβιήκαηα ζηε γξαπηή 

έθθξαζε. Κπξίσο απηνχο πνπ είλαη αλνξζφγξαθνη, δελ γλσξίδνπλ ή δελ 

ηεξνχλ βαζηθνχο θαλφλεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (ζηίμε, παξαγξάθνπο, ζχληαμε, 

θ.ιπ.) (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:115). 

 Γελ επηηξέπνπλ, θαηά θαλφλα, ζηνπο καζεηέο λα δεηνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ή εμεγήζεηο, φπνηε ηηο ζεσξνχλ απαξαίηεηεο. Έηζη, αθφκα θαη αλ 

δελ επζχλνληαη νη ίδηνη νη καζεηέο γηα ηελ ειιηπή θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ, 

αιιά ν ηξφπνο πνπ είλαη δηαηππσκέλεο, ελ ηέιεη απηνί ζα εηζπξάμνπλ ην 

αληίζηνηρν ηίκεκα (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:115-116). 

  Γεκηνπξγνχλ αηζζήκαηα άγρνπο, αγσλίαο, θφβνπ θ.ιπ. ζηνπο καζεηέο νη 

νπνίνη δελ είλαη, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, ζε ζέζε λα απαληήζνπλ (Αζαλαζίνπ, 

Λ. 2003:116). 

 Οδεγνχλ, αξθεηέο θνξέο, ηνπο καζεηέο ζε αλεπηζχκεηεο κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο (αληηγξαθή, θινπή θ.ιπ.), πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ έλα ζεηηθφ 

απνηέιεζκα (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:116). 

 Ωζνχλ κεξηθνχο καζεηέο αθφκε θαη ζε απφπεηξεο απηνθηνλίαο, ηδηαίηεξα φηαλ 

απνηπγράλνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο, πνπ έρνπλ «επίζεκν» ραξαθηήξα, ελψ 

παξάιιεια ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηνπ θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ θαη ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:116). 
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 Μεξηθέο απφ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο, φπσο εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

εξσηήζεηο κε ειεχζεξε απάληεζε, θαηαγγέιινληαη γηα έιιεηςε εγθπξφηεηαο 

πεξηερνκέλνπ, αμηνπηζηία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ζηε βαζκνινγία (Αζαλαζίνπ, 

Λ. 2003:116). 

 Βαζίδνληαη, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, ζηηο κλεκνληθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ 

θαη δελ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο θξηηηθήο, ηεο 

απηελέξγεηαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, θ.ιπ. (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:116). 

    Οη «αδπλακίεο» απηέο ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ δελ είλαη ακειεηέεο. Σα 

επαθφινπζα πνπ κπνξεί λα έρνπλ είλαη ζεκαληηθά. Ωζηφζν, νη αδπλακίεο απηέο δελ 

είλαη εγγελείο. Οη πεξηζζφηεξεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο δηδάζθνληεο. Δπνκέλσο, 

κπνξνχλ, εθφζνλ πξνζερζνχλ, λα μεπεξαζζνχλ. Όκσο, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απαηηείηαη 

νη εθπαηδεπηηθνί: 

 λα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε πνιχ θαινί θάηνρνη ηεο χιεο, ηελ νπνία 

ελδηαθέξνληαη λα ειέγρνπλ θαη λα εθηηκνχλ. 

 λα είλαη ζε ζέζε λα δηαηππψλνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο κε ζαθήλεηα, αθξίβεηα 

θαη πιεξφηεηα, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη παξαλνήζεηο ζηνπο καζεηέο θαη 

λα κελ ηνπο νδεγνχλ ζε παξεξκελείεο. 

 λα γλσξίδνπλ θαιά ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο  βαζκνινγίαο, έηζη ψζηε λα είλαη 

θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε, αληηθεηκεληθή θαη ρξεζηηθή. 

 λα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη ζηνλ 

κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ηα απνηειέζκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο γξαπηέο 

εμεηάζεηο θαη κέζσ απηψλ λα αλαηξνθνδνηνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

(Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:116). 

Οη γξαπηέο εμεηάζεηο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηελ απνζηνιή ηνπο, 

απαηηνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπζηεκαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:117): 

 λα επηζεκαίλνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθνπλ λα επηηχρνπλ 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε, θάζε θνξά, εμέηαζε, ψζηε λα κελ είλαη απηνί ηπραίνη ή 

επθαηξηαθνί. 

 λα πξνβιέπνπλ, ψζηε νη εξσηήζεηο ηνπο λα θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ ηελ χιε πνπ δηδάρζεθε ζην ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ 

ε εμέηαζε λα έρεη εγθπξφηεηα σο πξνο ην πεξηερφκελν. 

 λα θιηκαθψλνπλ ηηο εξσηήζεηο σο πξνο ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ηνπο, ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχληαη φια ηα επίπεδα καζεηψλ. 
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 λα ειέγρνπλ πξνζεθηηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ην αλ νη 

απαηηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηνλ ηξφπν δηαηχπσζεο ησλ 

εξσηήζεσλ. 

 λα έρνπλ επηζεκάλεη ηα θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα εθηηκήζνπλ θαη ζα 

αμηνινγήζνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ (ηα θξηηήξηα απηά λα 

γλσζηνπνηνχληαη θαη ζηνπο καζεηέο, ψζηε θαη εθείλνη λα γλσξίδνπλ πνχ 

απνδίδνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε νη εθπαηδεπηηθνί ή ηειηθά αλακέλνπλ απφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο) (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:117). 

Σα πξόρεηξα δηαγωλίζκαηα 

 

    Σα πξφρεηξα δηαγσλίζκαηα αλήθνπλ θαη απηά ζηηο «επίζεκεο» κνξθέο γξαπηήο 

εμέηαζεο. Γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηα πξφρεηξα δηαγσλίζκαηα είλαη ππνρξεσηηθά, 

ηνπιάρηζηνλ έλα ζε θάζε κάζεκα θαηά ην πξψην ηξίκελν. Γηα ηα επφκελα ηξίκελα 

είλαη πξναηξεηηθά, θαηά ηε θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Η δηεμαγσγή ηνπο γίλεηαη ρσξίο 

πξνεηδνπνίεζε ησλ καζεηψλ. Με απηά ειέγρεηαη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα 

ηεο εκέξαο ,κπνξνχλ, φκσο, λα αλαθέξνληαη θαη ζε κηα επξχηεξε ελφηεηα, εθφζνλ, 

φκσο, νη καζεηέο έρνπλ ελεκεξσζεί γη’ απηφ. Η δηάξθεηά ηνπο θαιχπηεη κηα δηδαθηηθή 

πεξίνδν, γη’ απηφ θαη ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ ή ησλ ζεκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλνο 

(Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:118-119). 

    Η επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην πξφρεηξν δηαγψληζκα πξνζηίζεηαη αλά ηξίκελν κε ηελ 

πξνθνξηθή επίδνζε θαη ηειηθφο βαζκφο επίδνζεο ηνπ καζεηή είλαη ν κέζνο φξνο πνπ 

πξνθχπηεη απφ απηή ηελ πξφζζεζε. Απηφο ηειηθά αλαγξάθεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ 

καζεηψλ (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:119). 

    Απφ ηα δεδνκέλα απηά, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη θαη ηα πξφρεηξα δηαγσλίζκαηα 

απαηηνχλ πξνζνρή θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ 

είδνπο ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ, είλαη ρξήζηκν λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ 

παξνρή ελφο βαζκνχ ζηνπο καζεηέο ή γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ αδπλακηψλ ηνπο, αιιά 

θαη γηα νπζηαζηηθή αλαηξνθνδφηεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ απφ ηε ζθνπηά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:119). 
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    Δίλαη εχθνιν λα ρξεψλεη ν εθπαηδεπηηθφο ηα φπνηα δπζκελή απνηειέζκαηα ελφο 

πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο καζεηέο θαη λα απνδίδεη ζε απηνχο φιεο ηηο επζχλεο. 

Ωζηφζν, είλαη παηδαγσγηθά αλεπίηξεπην λα κελ πξνζπαζεί, κέζσ απηψλ ησλ 

απνηειεζκάησλ, λα επηζεκαίλεη θαη ηηο δηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Δπίζεο, ζα πξέπεη 

αμηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα απηά γηα δηθή ηνπ αλαηξνθνδφηεζε, ψζηε ηα φπνηα 

πξνβιήκαηα λα πεξηνξίδνληαη ζπζηεκαηηθά (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:119). 

    Παξά ηηο αδπλακίεο πνπ απνδίδνληαη ζε γεληθφ επίπεδν, νη γξαπηέο εμεηάζεηο σο 

ζεζκφο θαη εηδηθφηεξα σο πξαθηηθή εθαξκνγή εμαθνινπζνχλ λα παίδνπλ θπξίαξρν 

ξφιν ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, θπξίσο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη 

επηθξίζεηο, νη ακθηζβεηήζεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί έρνπλ σο ζεκεία αλαθνξάο, 

θπξίσο, ηα ππνθεηκεληθά θξηηήξηα ηνπ αμηνινγεηή, ηε κνλνκέξεηα θαη ηελ 

απνθιεηζηηθφηεηα ρξήζεο, ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

γεληθφηεξα ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο δηεμάγνληαη θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ηίζεληαη ή ππνθξχπηνληαη (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:224). 

    Δπηπιένλ, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο αλαδφκεζεο, αλαβάζκηζεο ή θαη 

θαηάξγεζεο θάπνησλ κνξθψλ εμέηαζεο, φπσο είλαη νη αλαθεθαιαησηηθέο θαη ηα 

δηαγσλίζκαηα, νη γξαπηέο εμεηάζεηο, σο κηα παξαδνζηαθή ηερληθή, εμαθνινπζνχλ λα 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ηνπ 

αηφκνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:224). 

    Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη, 

εθηφο ησλ εμεηάζεσλ, θαη άιιεο ηερληθέο ή ζπλδπαζκφο ηερληθψλ ζε ελαιιαθηηθή 

κνξθή -δειαδή ησλ ηεζη, ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο, ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο, 

ηεο ξνπκπξίθαο θ.ν.θ.-έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κνλνκέξεηα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

λα δηακνξθψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ εγθπξφηεηα, ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ απνηειέζκαηφο ηεο, θαη βέβαηα λα 

επηηπγράλεηαη ε παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:224). 
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3.2.2   Οη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο 

 

Οη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο δηεμάγνληαη είηε κε ηε κνξθή ηππηθψλ (επίζεκσλ) 

δνθηκαζηψλ, ζηηο νπνίεο απνδίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηειηθέο, 

απνιπηήξηεο, εηζαγσγηθέο (π.ρ. παλειιαδηθέο), πηπρηαθέο θ.ιπ. είηε σο άηππεο 

(αλεπίζεκεο) δηαδηθαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. 

πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ή ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο) ή, γεληθφηεξα, ηεο ζρνιηθήο 

παξνπζίαο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:226-227). 

    Δπίζεκε πξνθνξηθή εμέηαζε είλαη ε νξγαλσκέλε, ε πξνγξακκαηηζκέλε, ηερληθή 

αμηνιφγεζεο πνπ γίλεηαη ζπλήζσο αληί θάπνηαο ελδηάκεζεο ή ηειηθήο γξαπηήο 

εμέηαζεο κε θάπνηα επηζεκφηεηα. Η επίζεκε πξνθνξηθή αμηνιφγεζε είλαη ζηαηηθή, 

θαη ζπλήζσο δελ ζρεηίδεηαη κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο. Δπίζεο, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ δελ μεπεξλάεη ην επίπεδν «γλψζεο». πλήζσο 

δηεμάγεηαη ζε θάπνηνλ θιεηζηφ ρψξν θαη είλαη παξφληεο ν εμεηαζηήο θαη ν 

εμεηαδφκελνο. Δίλαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη εμεηαζηέο, θαη θπζηθά 

πεξηζζφηεξνη εμεηαδφκελνη (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:67). 

    Ωο αλεπίζεκε πξνθνξηθή εμέηαζε λνείηαη ε ηερληθή αμηνιφγεζεο πνπ δηεμάγεηαη 

ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη εκθαλίδεηαη ζπλήζσο κε δχν 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο: (1) ηε κνξθή ηεο ζθφπηκεο εμέηαζεο, θαηά ηελ νπνία ν 

εθπαηδεπηηθφο εμεηάδεη θαηά θαλφλα απξνεηδνπνίεηα ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο ζε 

θαζνξηζκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ή ζέκαηα, θαη (2) ηε κνξθή ηεο θαζεκεξηλήο 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ ζην πιαίζην ηεο πξαγκάηεπζεο ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή γεληθφηεξα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζηελ ηάμε αιιά θαη 

εθηφο απηήο (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998: 67-68, Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:83). 

 

1. Η ζθφπηκε εμέηαζε 

ρεηίδεηαη κε εθείλεο ηηο θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο, κέζα ζηελ ηάμε θαη κε ηελ 

παξνπζία φισλ ησλ καζεηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο πξνβαίλεη ζε θάπνηεο ζθφπηκεο 

ελέξγεηεο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα είλαη ή λα κελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο ζηνπο 

καζεηέο, κε βάζε ηηο νπνίεο εμεηάδεη θαη βαζκνινγεί ηνπο καζεηέο (Γεκεηξφπνπινο, 

Δ. 1998:68). 
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Κχξην πιενλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη, αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά, 

παξαθηλεί ηνπο καζεηέο λα παίξλνπλ νηθεηνζειψο κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο, 

αληί λα πεξηκέλνπλ παζεηηθά θαη κνηξνιαηξηθά ηε ζεηξά ηνπο λα εμεηαζηνχλ. Δπίζεο, 

εχθνια κεηαηξέπεηαη ζε κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο, νπφηε κεηαπίπηεη ζηελ άιιε 

θαηεγνξία, ζηε δηαδηθαζία ηεο ελεξγνχ θαζεκεξηλήο ζπκκεηνρήο θαη επηθνηλσλίαο. Η 

θξίζε ηνπ αμηνινγεηή δελ πξέπεη  πνηέ λα ζηεξίδεηαη ζε κηα κφλν πξνζπάζεηα, 

επηηπρή ή αλεπηηπρή, ηνπ καζεηή, γηαηί έηζη αμηνπνηείηαη ειάρηζηα ε αμηνιφγεζε γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο κάζεζεο. Δπίζεο, θάζε ελέξγεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη λα 

απνθέξεη θέξδνο κάζεζεο ζηνλ καζεηή, θη απηφ είλαη ην κφλν θξηηήξην λα θξίλεη 

θαλείο αλ ε ελέξγεηα ήηαλ ελδεδεηγκέλε ή φρη (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:68). 

 

2. Η θαζεκεξηλή επηθνηλσλία 

    Απηή ε κνξθή αλεπίζεκεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο δελ πεξηέρεη ζηελ νπζία ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο «εμέηαζεο». Δίλαη νπζηαζηηθά «αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή» θαη κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ηφζν  πξνθνξηθήο φζν θαη γξαπηήο κνξθήο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε αμηνιφγεζε είλαη απηφκαηε, ν εθπαηδεπηηθφο δηακνξθψλεη κηα 

πιήξε εληχπσζε ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή, παξαθνινπζψληαο θαη 

δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή, παξαθνινπζψληαο θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ 

πξφνδν ηνπ καζεηή βήκα πξνο βήκα. Παξάιιεια, θαη ν ίδηνο ν καζεηήο 

παξαθνινπζεί θαη ηελ πξφνδν θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:69). 

    Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ζε απηή ηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνχ-

καζεηή, ε ζπλερήο αμηνιφγεζε, φηαλ πξφθεηηαη γηα γισζζηθά καζήκαηα, νπφηε 

δηεπθνιχλεηαη θαη ε αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο επρέξεηαο ησλ καζεηψλ. Πάλησο, 

γεληθά, θαη γηα θάζε πεξίπησζε, απνηειεί νιηθή αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή, θαη είλαη 

ηαπηφρξνλα αμηνιφγεζε ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο, φζν θαη ηνπ απνηειέζκαηνο 

(Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:69). 

    Όκσο, γηα λα έρεη φια απηά ηα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κνξθήο ε αμηνιφγεζε, ζα 

πξέπεη ε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία λα γίλεηαη κε ζσζηφ ηξφπν. Καη ζσζηφο ηξφπνο 

είλαη απηφο πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηε ζσζηή δηδαθηηθή, απφ ηε δπλακηθή ησλ 

νκάδσλ, θ.ιπ. Οη καζεηέο πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα 

εληζρχνληαη ζπλερψο γηα απηφ ηνλ ζθνπφ (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:69). 
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Όηαλ ε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο είλαη εμαζθαιηζκέλε, ηφηε θαη ε 

κάζεζε θαηά έλα κεγάιν κέξνο είλαη εμαζθαιηζκέλε, θάλνληαο θαη ηελ αμηνιφγεζε 

πην απιή ππφζεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:69). 

    Η επίδνζε ηνπ καζεηή ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Ο καζεηήο δελ κπνξεί λα ηελ πξνζδηνξίζεη, γηαηί νπζηαζηηθά δελ 

γλσξίδεη ηη ηειηθά ιακβάλεη ππφςε ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο. 

Όκσο, θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, επεηδή, πξνθαλψο, δελ κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα πψο πξνθχπηεη έλαο πξνθνξηθφο βαζκφο, 

θαίλεηαη λα έρνπλ επηθπιάμεηο, φηαλ ρξεηάδεηαη λα εθηηκήζνπλ κηα πξνθνξηθή 

επίδνζε καζεηή, ηνπιάρηζηνλ ην πξψην ηξίκελν ή φζν δηάζηεκα ρξεηαζηεί λα έρνπλ 

δεδνκέλα θαη απφ γξαπηέο επηδφζεηο ηνπ (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:92). 

    Γηα θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν (κάζεκα) πνπ δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα γίλεηαη ε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε-

παξαθνινχζεζε- θαη ζπλνιηθά ε εμέηαζε ησλ πξνθνξηθψλ (γισζζηθψλ) επηδφζεσλ 

ηνπ καζεηή. Ωο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηνπ καζεηή 

ζεσξνχληαη (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:229-230): 

 Η ηθαλφηεηα δηήγεζεο ησλ εκπεηξηψλ, ησλ ζθέςεσλ, ησλ ηδεψλ, ησλ 

πξνηάζεσλ, ησλ θαηαζηάζεσλ, θ.ν.θ. 

 Η ηθαλφηεηα λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε πιεξνθφξεζε (δηήγεζε), π.ρ. ν ηξφπνο 

γισζζηθήο έθθξαζεο (δηζηαθηηθά, πνιχ ζηγά, πνιχ γξήγνξα, ζαθήο 

δηαηχπσζε, κε ζπληαθηηθά ιάζε, κε γισζζηθά ηδηψκαηα θ.ν.θ.) 

 Η ηθαλφηεηα ζπλάθεηαο, δειαδή ην πψο ζπζρεηίδεη θαη ηαμηλνκεί ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία ηνπ ζέκαηνο πνπ δηεγείηαη θαη αλαπηχζζεη 

 Η ηθαλφηεηα γισζζηθήο δηαηχπσζεο θαη γεληθά ρξήζεο ηνπ γισζζηθνχ 

θψδηθα, δειαδή αθξίβεηα, πιεξφηεηα, ζθαηξηθφηεηα, παξαζηαηηθφηεηα 

 Η ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη ην νπζηψδεο απφ ην επνπζηψδεο 

 Η ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, δειαδή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο επηθνηλσλίαο 

(παξαθνινπζψ ηνλ νκηιεηή, ζέησ εξσηήζεηο, δίλσ απαληήζεηο, θ.ιπ.)  

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:229-230). 
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    Όπσο φιεο νη ζρνιηθέο επηδφζεηο, έηζη θαη νη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο εμαξηψληαη απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο, ηνπο νπνίνπο κφλν θαηά έλα κέξνο είλαη ζε ζέζε λα 

επεξεάζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη νπνίνη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζπληζηνχλ κηα δχζθνιε 

ππφζεζε ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. Δπνκέλσο, ππφ απηή ηελ έλλνηα, ην αλ 

έλαο καζεηήο έρεη αλαπηπγκέλε ηε γισζζηθή ηνπ εηνηκφηεηα θαη αλ, πψο θαη θαηά 

πφζν ζπρλά ζπκκεηέρεη ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία είλαη δεηήκαηα πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε (Κσλζηαληίλνπ, Υ.  2004:87): 

 Σελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, δειαδή κε δηαδηθαζίεο αγσγήο θαη 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη, εηδηθφηεξα, κε αμίεο, θαλφλεο, πξαθηηθέο, 

πξνζαλαηνιηζκνχο, θίλεηξα, πξνζδνθίεο θαη, γεληθά, κε ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ  

 Σελ απηναληίιεςή ηνπ, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ, ηηο καζεζηαθέο ζπλζήθεο, ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπ (π.ρ. ζπκκαζεηέο) θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο επίζεο θαη απφ ςπρηθέο 

ή βηνινγηθέο πξνυπνζέζεηο   

 Σν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην αληηθείκελν ζπδήηεζεο (κάζεκα, εηδηθφ ζέκα θ.ιπ.) 

 Σε ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ηεο πεξίζηαζεο, θαη  

 Σε καζεζηαθή θαη ρσξνρξνληθή πεξίζηαζε, π.ρ. κηιάεη κφλνο ή σο 

εθπξφζσπνο κηαο νκάδαο, κηιάεη ελψπηνλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αθξναηψλ, 

εθαξκφδεηαη δαζθαινθεληξηθή ή καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία, θ.ν.θ.   

    Οη παξαπάλσ παξάγνληεο δείρλνπλ εκθαλψο φηη κηα ελδερφκελε ρακειή 

πξνθνξηθή επίδνζε ηνπ καζεηή δελ είλαη κφλν απνηέιεζκα αληθαλφηεηαο ή ακάζεηαο, 

φπσο ελδερνκέλσο κπνξεί λα εξκελεπηεί ε αλεπαξθήο ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζην 

κάζεκα, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν απνηειεί έλα πνιπζχλζεην θαηλφκελν πνπ ίζσο λα 

νθείιεηαη ζηνλ απηαξρηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο-εμέηαζεο, ζηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο 

γηα ην ζέκα ζπδήηεζεο, ζηελ ππνβαζκηζκέλε απηναληίιεςε ηνπ καζεηή θ.ν.θ  

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:87-88). 

    Η πνηφηεηα ηεο πξνθνξηθήο ζπκκεηνρήο θαη επίδνζεο εμαξηάηαη επίζεο απφ: 

 Σηο ηθαλφηεηεο πξνζνρήο, απηνζπγθέληξσζεο, αληίιεςεο, πξφζιεςεο, 

παξαηήξεζεο, θαληαζίαο θ.ιπ. 

 Σν γλσζηηθφ επίπεδν, σο απνηέιεζκα εζσζρνιηθψλ θαη εμσζρνιηθψλ 

καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ, θαη  

 Σελ ηθαλφηεηα ζηε ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.-

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:231). 
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    Αμηνινγψληαο ζπλνιηθά απηνχο ηνπο παξάγνληεο επίδξαζεο- ν θαζέλαο εθ ησλ 

νπνίσλ επεξεάδεη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε, θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, κνινλφηη ζπληζηνχλ αληηθείκελν ζηφρσλ 

κάζεζεο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα αμηνινγεζνχλ κε εγθπξφηεηα, αμηνπηζηία θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα. Σν γεγνλφο απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζε ζχγθξηζε κε ηηο γξαπηέο νη 

πξνθνξηθέο επηδφζεηο ππάγνληαη ζε θξηηήξηα ηα νπνία δελ είλαη εληαία, θαζψο επίζεο 

θαη ζε ηδηφκνξθνπο θαλφλεο πνπ δχζθνια πξνζδηνξίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη 

αληηθεηκεληθά, ελψ ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ππάξρεη ην θείκελν ηνπ εμεηαδφκελνπ, 

φπνπ ν αμηνινγεηήο κπνξεί λα βαζηζηεί νπνηεδήπνηε. Οη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο 

δηαθξίλνληαη απφ έλαλ ραξαθηήξα δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη 

παξάιιεια φηη ν αμηνινγεηήο θαη ν αμηνινγνχκελνο θαηά ηελ εμέηαζε ζηέιλνπλ 

ζπλερψο κελχκαηα επηθνηλσλίαο θαη πεξηερνκέλνπ, πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο επίδνζεο ηνπ 

καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:231-232).                                              

    Έλα απνζαξξπληηθφ κήλπκα ηνπ εμεηαζηή, π.ρ. κηα εηξσληθή ή επηζεηηθή ζηάζε, 

έλα απζηεξφ βιέκκα, κηα ρεηξνλνκία απνδνθηκαζίαο, κηα πξνζβιεηηθή θξάζε ή κηα 

εξψηεζε πνπ απαηηεί πςεινχ βαζκνχ γλσζηηθφ επίπεδν ή λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο 

είλαη π.ρ. ε θξηηηθή ηθαλφηεηα, ελδέρεηαη λα επηδξάζνπλ θαηαιπηηθά ζηελ αληίδξαζε 

θαη επίδνζε ηνπ καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, Υ.-Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:231-232).                                                             

Δπνκέλσο, νη πςειέο ή ρακειέο πξνθνξηθέο επηδφζεηο ηνπ καζεηή, εθηφο απφ ηηο 

αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, εμαξηψληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνλ ρξφλν πνπ ηνπ 

δηαηίζεηαη, ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ, απφ ηελ παηδαγσγηθή ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-

καζεηή θαη γεληθά απφ ηνλ ηξφπν πνπ ν εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη ηελ παηδαγσγηθή 

θαη δηδαθηηθή επηθνηλσλία  ζηελ ηάμε (Κσλζηαληίλνπ, Υ.-Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:232). 

    Καηά θαηξνχο νη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο έρνπλ γίλεη αληηθείκελν έληνλεο θξηηηθήο. Η 

θξηηηθή απηή επηζεκαίλεη κε έκθαζε ηφζν ηηο «δπλαηέο» φζν θαη ηηο «αδχλαηεο» 

πιεπξέο ηνπο (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:93). 

    Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ ηζρπξίδνληαη φηη απηέο 

είλαη ελδηαθέξνπζεο θαη ρξήζηκεο ζηελ εθπαίδεπζε, δηφηη παξέρνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζνπλ, λα κειεηήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ 

ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο ζην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα πνπ εμεηάδνληαη (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:93). 
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Με ηε βνήζεηά ηνπο ειέγρεηαη ε εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ γηα πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ε ηαρχηεηα 

κε ηελ νπνία αληηδξνχλ ζηα δηάθνξα εξεζίζκαηα πνπ ηνπο δίλνληαη. Παξέρνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα λα δψζνπλ δηεπθξηλίζεηο ζηνπο καζεηέο αλ κηα 

εξψηεζή ηνπο δελ είλαη θαηαλνεηή ή λα ηελ επαλαδηαηππψζνπλ, έηζη ψζηε λα είλαη 

βέβαηνη πσο νη εμεηαδφκελνη θαηαλννχλ ηη ηνπο δεηείηαη λα πνπλ ή λα θάλνπλ κε 

πιεξφηεηα. Βνεζνχλ έηζη ζεηηθά ηελ άξζε παξαλνήζεσλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ 

επηθνηλσλία (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:93). 

    Δπηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηαπηζηψλνπλ αλ έλαο καζεηήο είλαη 

δηαβαζκέλνο ή φρη, αλ είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, αλ 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ελφο έξγνπ θ.ιπ. Οη πνηθίιεο κε ιεθηηθέο 

αληηδξάζεηο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, φπσο: νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ην ρξψκα 

ηνπ, νη θηλήζεηο πνπ θάλεη θ.ιπ., είλαη ζαθείο ελδείμεηο ή κελχκαηα γηα φινπο ηνπο 

ηνκείο (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:94). 

    Απνηξέπνπλ ηνπο καζεηέο απφ αλεπηζχκεηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ 

εμέηαζε, φπσο: αληηγξαθή, θινπή, απάηε θ.ιπ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ην 

άγρνο, ηελ αγσλία, ηνλ θφβν θ.ιπ. ησλ καζεηψλ, αλ ην θιίκα ηεο εμέηαζεο ζηελ ηάμε 

είλαη δεζηφ, θηιηθφ θαη ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία. ηελ πεξίπησζε απηή, ζεηηθά 

ζπκβάιιεη ην χθνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνλ καζεηή, ν ηφλνο 

ηεο θσλήο ηνπ, ε πξνζαξκνγή ησλ εξσηήζεσλ ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ απηφο έρεη θ.ιπ. 

(Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:94). 

     Οη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θαιιηεξγήζνπλ θαη 

λα πξνάγνπλ ηελ απνθιίλνπζα λφεζε ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηελ θξηηηθή ηνπο 

ζθέςε. Οη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο, κέζσ ησλ πξνθνξηθψλ 

εμεηάζεσλ, λα δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ελψπηνλ ηεο ηάμεο, λα ηηο 

ηεθκεξηψλνπλ, λα ζπδεηνχλ, λα εθθξάδνπλ φηη ζπκθσλνχλ ή φηη δηαθσλνχλ κε 

άιινπο, λα πείζνπλ ή λα πείζνληαη, λα ζέηνπλ επηρεηξήκαηα θ.ιπ., ζεσξνχληαη εθηφο 

ησλ άιισλ θαη σο ζπζηεκαηηθή άζθεζή ηνπο γηα αληίζηνηρε επηθνηλσλία ζηνλ 

επξχηεξν θνηλσληθφ πεξίγπξν πνπ δνπλ θαη ζηνλ νπνίν ζα εληαρζνχλ κεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηνπο απφ ην ζρνιείν, ζπκβάιινληαο έηζη θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο 

(Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:94). 
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    πλνςίδνληαο απηά ηα επηρεηξήκαηα δηαπηζηψλνπκε φηη νη ππνζηεξηθηέο ησλ 

πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ, ζηεξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζε παηδαγσγηθνχο, 

ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο, ηνπο νπνίνπο δχζθνια κπνξεί θαλείο λα 

ακθηζβεηήζεη, ηνπιάρηζηνλ ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:95). 

   Οη επηθξηηέο ησλ πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ, απφ ηε δηθή ηνπο ζθνπηά, επηζεκαίλνπλ 

ηηο αδπλακίεο, πνπ απηέο έρνπλ ζην ζρνιείν. Με ηδηαίηεξε έκθαζε ππνζηεξίδνπλ φηη 

νη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:96-97): 

 

 Διέγρνπλ, θαηεμνρήλ, κλεκνληθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, ηδηαίηεξα φηαλ 

απαηηνχλ απφ απηνχο «πηζηή» αλαπαξαγσγή ηεο χιεο πνπ κειέηεζαλ ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα ή ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ έδσζαλ νη δηδάζθνληεο θαηά 

ηελ παξάδνζε. 

 Αδηθνχλ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ επρέξεηα ζηελ πξνθνξηθή 

ηνπο έθθξαζε. 

 Γελ έρνπλ αμηνπηζηία ζηε βαζκνινγία.  

 Γελ έρνπλ αληηθεηκεληθφηεηα, γηαηί ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ δελ είλαη 

γλσζηά. Δίλαη θπξίσο ππνθεηκεληθά θαη ακθίβνιν είλαη αλ θαη ν ίδηνο ν 

εθπαηδεπηηθφο βαζκνινγεί ηελ πξνθνξηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο θάζε θνξά ζαθή θξηηήξηα. Σν πην πηζαλφ είλαη λα 

ρξεζηκνπνηεί κηα γεληθή εθηίκεζε, επεξεαζκέλε, φκσο, απφ πνηθίινπο 

εγγελείο θαη εμσγελείο παξάγνληεο.   

 Γελ ειέγρνληαη νκνηφκνξθα φινη νη καζεηέο σο πξνο ηηο γλψζεηο ηνπο ζην 

ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά κάζεκα, νχηε σο πξνο ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ 

γλψζεσλ, θαζψο νη εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηνπο καζεηέο δελ είλαη 

ίδηεο. Πνηθίινπλ θάζε θνξά απφ καζεηή ζε καζεηή κε δηαθνξεηηθέο 

δπζθνιίεο θαη κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ε θάζε κία. 

 Γελ θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα ακθηζβήηεζεο ηεο θξίζεο ηνπο θαη θπξίσο ηεο βαζκνινγίαο 

ηνπο. 
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 Απμάλνπλ ην άγρνο θαη ηελ αγσλία ησλ καζεηψλ, φηαλ θαηά ηελ πξνθνξηθή 

εμέηαζε αθνινπζείηαη ε «ηεξνηειεζηία ηνπ θαηαιφγνπ». Σν άγρνο θαη ε 

αγσλία ησλ καζεηψλ θαηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε εληείλεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν απφ ην χθνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνλ ηξφπν πνπ θαιείηαη ν 

καζεηήο γηα εμέηαζε θαη θπξίσο απφ ηνλ ηξφπν πνπ ππνβνιήο ησλ 

εξσηήζεσλ. 

 Γελ παξέρεηαη πάληα ζηνπο καζεηέο ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο εξψηεζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο απάληεζεο θαη ηελ 

παξνπζίαζή ηεο κε ηεθκεξησκέλν ηξφπν. 

 Κεληξίδνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, άκεζα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θηιηθά ή ερζξηθά πξνο ηνλ εμεηαδφκελν καζεηή, κε απνηέιεζκα λα 

επεξεάδεηαη αληίζηνηρα θαη ε βαζκνινγία επίδνζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

θχιν ηνπ καζεηή, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ έρεη καδί ηνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο, νη ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, νη πξνζδνθίεο πνπ έρεη γηα 

ηελ επίδνζή ηνπ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή κέζα ζηελ ηάμε, ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ε πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεη θ.ιπ. είλαη κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλαηζζεκαηηθά, 

ηνπιάρηζηνλ, επεξεάδνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ καζεηψλ θαηά ηελ πξνθνξηθή 

βαζκνινγία (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:96-97). 

Γεκηνπξγνχληαη πνιιά πξνβιήκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φηαλ ηηο εξσηήζεηο, 

πνπ θάλνπλ ζηηο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, ηηο ζρεδηάδνπλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. ηελ 

πεξίπησζε απηή νη εξσηήζεηο θηλδπλεχνπλ λα έρνπλ, αλ φρη φιεο, ηνπιάρηζηνλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αδπλακίεο πνπ επηζεκάλζεθαλ θαη αλαγθαζηηθά λα κελ 

παξέρνπλ έγθπξα, αμηφπηζηα θαη αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα (Αζαλαζίνπ, Λ. 

2003:97-98). 

Απφ ηελ παξάζεζε απηψλ ησλ επηρεηξεκάησλ πξνθχπηεη φηη θαη νη επηθξηηέο ησλ 

πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ επηθαινχληαη παηδαγσγηθνχο, ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

ιφγνπο, γηα λα αηηηνινγήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:98). 
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    Όκσο, κειεηψληαο θαλείο ηηο «αδπλακίεο» γηα ηηο νπνίεο ειέγρνληαη νη πξνθνξηθέο 

εμεηάζεηο ζα δηαπηζηψζεη πσο νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο δελ νθείινληαη ζε εγγελή 

αίηηα αιιά ζηε ρξήζε ησλ πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ ή λα πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην, φηαλ ν 

εθπαηδεπηηθφο είλαη γλψζηεο απηψλ ησλ «αδπλακηψλ» θαη γλσξίδεη πψο λα ηηο 

αληηκεησπίδεη (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:98). 

    ηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε πξνθνξηθή εμέηαζε ηεο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ δηεμάγεηαη θαηά θαλφλα κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν, πνπ ζηεξίδεηαη θπξίσο 

ζηελ νιηγφιεπηε εμεηαζηηθή δηαδηθαζία ιίγν πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ λένπ 

καζήκαηνο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:241). 

    Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο πξνθνξηθήο εμέηαζεο απνκαθξχλεηαη πνιχ απφ ηελ 

παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

καζεηή. Καη κε απηφ ελλννχκε φηη αληηθείκελφ ηεο είλαη ν ίδηνο ν καζεηήο κε ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ, ηηο ειιείςεηο ηνπ θαη ζπλνιηθά ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ θαη ε ίδηα ε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο, γηα ηελ νπνία ππεχζπλνο λα ηελ 

νξγαλψζεη είλαη, φπσο επηζεκάλζεθε, ν εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο δηαπηζηψλεη, 

ελεκεξψλεη θαη πξνβαίλεη ζηε ιήςε ησλ αλάινγσλ παηδαγσγηθψλ κέηξσλ. Με άιια 

ιφγηα, ε πξνθνξηθή εμέηαζε δελ είλαη απηνζθνπφο νχηε εξγαιείν πεηζαξρηθνχ 

ειέγρνπ (θφβεηξν) νχηε κνλαδηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο, αιιά απνηειεί κηα άκεζε 

θαη δπλακηθή επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ, πνπ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

παηδαγσγηθέο ζπλζήθεο ζπκβάιιεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ ππνβνήζεζε-ελίζρπζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο θαη πεξαηηέξσ, κέζα απφ θπξίσο καζεηνθεληξηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή, ζηελ 

αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε φισλ ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:241-242). 
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    χκθσλα κε ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψζακε παξαπάλσ γηα ηηο πξνθνξηθέο 

εμεηάζεηο, κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζηηο αθφινπζεο βαζηθέο δηαπηζηψζεηο 

(Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:110-111): 

 Οη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο είλαη ελδηαθέξνπζεο θαη έρνπλ έλαλ ιφγν χπαξμεο 

ζην ζρνιείν, φηαλ είλαη εληαγκέλεο ζε έλα πιαίζην ζπλερνχο θαη άκεζεο 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μηαο 

επηθνηλσλίαο πνπ ζα απνζθνπεί ζηε δηάγλσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

αδπλακηψλ ησλ καζεηψλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επίδνζή ηνπο θαη ζηε ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 

 Μέζσ ησλ πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δηαπηζηψλεη φρη 

κφλν ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο αιιά θαη λα δεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθνχ ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο 

κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή αμία αλ γίλνληαη πξνζεθηηθά, γηαηί νη πξνθνξηθέο 

εμεηάζεηο παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα ζπλερή, ζπζηεκαηηθή θαη 

άκεζε ελεκέξσζε γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηε ζρνιηθή ηάμε.   

 Με ηηο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ν εθπαηδεπηηθφο δελ βνεζείηαη κφλν ζην λα 

ειέγρεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη λα ηηο εθηηκάεη κε έλαλ αξηζκεηηθφ ή 

πνηνηηθφ ραξαθηεξηζκφ. Έρεη κηα εμαηξεηηθή επθαηξία λα δηδάζθεη θαη 

ηαπηφρξνλα λα θαιχπηεη θελά ζε γλψζεηο ησλ καζεηψλ, έζησ θαη ηελ 

ηειεπηαία ζηηγκή. Απηή ε ηδηαίηεξε δπλαηφηεηα, πνπ παξέρνπλ νη πξνθνξηθέο 

εμεηάζεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα έιεγρν ησλ γλψζεσλ αιιά θαη γηα 

ηαπηφρξνλε δηδαζθαιία, είλαη απφ ηηο βαζηθφηεξεο αξεηέο ηνπο θαη άμηδε λα 

αμηνπνηείηαη θάζε θνξά απφ ηνπο δηδάζθνληεο. Δηδεκή, ην λφεκα απηψλ ησλ 

εμεηάζεσλ πεξηνξίδεηαη, φηαλ γίλεηαη κφλν γηα έιεγρν ηεο επίδνζεο, κε 

απνθιεηζηηθφ κάιηζηα ζθνπφ ηελ παξνρή ελφο βαζκνχ θαη ηε ιήςε 

αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ γηα πξναγσγή, θαηάηαμε, ηαμηλφκεζε, θ.ιπ. ησλ 

καζεηψλ.   
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 Οη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο, φηαλ 

δηεμάγνληαη ζσζηά, λα απνδεηθλχνπλ φρη κφλν γλψζεηο πνπ έρνπλ ζε έλα 

κάζεκα αιιά θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ νξγάλσζε, ηελ παξνπζίαζε θαη 

ηελ ηεθκεξίσζε ησλ γλψζεσλ ελψπηνλ ελφο αθξναηεξίνπ. Δπίζεο, επηηξέπνπλ 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηαπηζηψλεη κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο, ηφζν ηελ 

πνζφηεηα, φζν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη 

καζεηέο, θαζψο θαη πνιιέο άιιεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο θαη αληίζηνηρα λα 

ηνπο εληζρχεη θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη ζηε κεγηζηνπνίεζε απηψλ ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ. 

 Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία νη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ζην έξγν 

ηνπο, ρξεηάδεηαη λα είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο θαη νξγαλσκέλεο. Απηφ, 

πξαθηηθά, ζεκαίλεη φηη κηα πξνθνξηθή εμέηαζε κπνξεί λα απνβεί νπζηαζηηθή 

γηα ηνπο καζεηέο αιιά θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, φηαλ εθείλνο  (Αζαλαζίνπ, 

Λ. 2003:111-112): 

 Πξνγξακκαηίδεη ηηο εξσηήζεηο πνπ ππνβάιιεη ζηνπο καζεηέο θαη δελ ηηο 

επηλνεί ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. 

 Δπηλνεί, θαηά δηαζηήκαηα, δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ειέγρνπ ηεο πξνθνξηθήο 

επίδνζεο, π.ρ. κε εξσηήζεηο, κε ζπλερή ιφγν, κε ρξήζε ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ θαη αηηηνινγία ησλ απαληήζεσλ κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζε 

απηά, κε ρξήζε ηνπ πίλαθα γηα ηε ιχζε αζθήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ, κε 

ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ θ.ιπ. 

 Δπηιέγεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπο καζεηέο, πνπ ζα εμεηάζεη θαη δελ ηνπο 

αλαδεηεί επθαηξηαθά ή ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, απμάλνληαο έηζη ην άγρνο θαη 

ηελ αγσλία ηνπο. Η επηινγή απηή είλαη πνιχ ρξήζηκε, φηαλ νη εμεηάζεηο έρνπλ 

«επίζεκν» ραξαθηήξα θαη νδεγνχλ ζε βαζκνιφγεζε ηεο επίδνζεο. 

 Έρεη ζθεθηεί, αλ δελ έρεη θαηαγξάςεη, ηα θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία, ζα 

εθηηκήζεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ζα ηε βαζκνινγήζεη.   

 Γλσζηνπνηεί απηά ηα θξηηήξηα θαη ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα γλσξίδνπλ θαη 

εθείλνη ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο, πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ζηηο 

νπνίεο, ηειηθά, βαζίδεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ. Ο ηξφπνο εμέηαζεο επεξεάδεη ηνλ 

ηξφπν κειέηεο. 
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 Πξνζαξκφδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ καζεηή, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη κάζεζεο πνπ έρεη ζην 

ζρνιείν θαη ζην ζπίηη θ.ιπ.   

Όπσο θαη νη άιιεο ηερληθέο, έηζη θαη ε πξνθνξηθή εμέηαζε εκθαλίδεη, κε θάπνηεο 

βέβαηα δηαθνξνπνηήζεηο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε κέηξεζε ησλ αλζξψπηλσλ ηθαλνηήησλ ή δξαζηεξηνηήησλ 

κε πνζνηηθέο ηηκέο. Όκσο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξνθνξηθή εμέηαζε έρεη ηηο δηθέο 

ηεο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ηελ θαζηζηνχλ κηα άκεζε θαη δπλακηθή δηαδηθαζία 

αιιειεπίδξαζεο, γεγνλφο πνπ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί παηδαγσγηθά πξνο φθεινο 

ηνπ καζεηή θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο θαη δηαπαηδαγψγεζεο (Κσζηαληίλνπ, Υ. 

2004:89-90). 

Κπξίσο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πξνθνξηθή εμέηαζε απνηειεί κηα 

δηαδηθαζία πνπ νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεζεί φρη κε ηε κνξθή απηνζθνπνχ ή 

κνλνκέξεηαο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν πξέπεη λα αμηνπνηεζεί σο έλα κέζν (εξγαιείν) 

γηα δηαπίζησζε, δηφξζσζε, βειηίσζε θαη γεληθά δηεπθφιπλζε ηφζν ησλ αηνκηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ καζεηή φζν θαη ησλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

ζρνιείνπ. Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη ζαθή παηδαγσγηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

απαηηήζεσλ, ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εμέηαζεο θαη επξχηεξα ηνπ ζρνιείνπ 

σο θνηλσληθνπνηεηηθνχ νξγαληζκνχ (Κσζηαληίλνπ, Υ. 2004:89-90). 

 

3.2.3  Σα ηεζη 

Η θαηαιιειφηεηα ή, δηαθνξεηηθά, ν δείθηεο πνηφηεηαο ή πιεξφηεηαο ελφο 

αμηνινγηθνχ εξγαιείνπ (ηερληθήο) εμαξηψληαη απφ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν δηαζέηνπλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθπξφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο. 

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπλδένληαη άξξεθηα κε ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηνπο επηδησθφκελνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, θαζψο θαη κε ηα θξηηήξηα πνπ 

έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ηνλ ίδην ηνλ καζεηή θαη ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Σα 

ηεζη ζεσξνχληαη φηη βξίζθνληαη πιεξέζηεξα ζε απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη επνκέλσο 

εθιακβάλνληαη σο νη εγθπξφηεξεο, αληηθεηκεληθφηεξεο θαη πην αμηφπηζηεο ηερληθέο  

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:242-243). «Σεζη» είλαη κηα ιαηηλνγελήο 

ιέμε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (test) θαη ζεκαίλεη «έιεγρνο» θαη «εμέηαζε» (Καςάιεο, 

Α.–Υαλησηάθεο, Ν. 2015:153).  
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    Υξεζηκνπνηείηαη άιινηε κε επξεία έλλνηα πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη θάζε 

δηαδηθαζία γξαπηή, ζπλήζσο, αιιά θαη πξνθνξηθή, ε νπνία απνζθνπεί ζηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθηίκεζε κηαο επίδνζεο θαη άιινηε κε ζηελή έλλνηα, φηαλ 

αλαθέξεηαη ζε ζχληνκε εμέηαζε ή έιεγρν ησλ γλψζεσλ κηα ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο 

κέζα ζηελ ηάμε (Αζαλαζίνπ, Λ. 2003:40). 

    Έλα ηεζη απνηειείηαη ζπλήζσο απφ έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ, αζθήζεσλ θαη 

πξνβιεκάησλ, ηα νπνία θαιείηαη λα απαληήζεη ή λα επηιχζεη ν εμεηαδφκελνο. 

Καζεκηά απφ ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο αζθήζεηο απηέο θαη θαζέλα απφ ηα πξνβιήκαηα 

απνηειεί ζπλήζσο θαη ηε κνλάδα βαζκνιφγεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ην ηεζη σο ζχλνιν 

είλαη ηφζν θαιφ φζν θαιέο είλαη νη εξσηήζεηο, νη αζθήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ην 

ζπλαπαξηίδνπλ (Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 2015:153). 

    Σα ηεζη ππνδηαηξνχληαη ζε ζηαζκηζκέλα θαη κε ζηαζκηζκέλα (αζηάζκηζηα). Σα 

ζηαζκηζκέλα ηεζη θαηαξηίδνληαη ζπλήζσο απφ νκάδεο εηδηθψλ θαη παίξλνπλ ηελ 

ηειηθή ηνπο κνξθή κεηά απφ δνθηκαζηηθέο εθαξκνγέο. Γίλεηαη δειαδή ζηάζκηζε 

εθείλσλ ησλ παξακέηξσλ νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο θαη 

επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ εθαξκνγήο ηνπο σο εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο (Κσλζηαληίλνπ, 

Υ.-Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:243). 

     Σα κε ζηαζκηζκέλα ηεζη θαηαζθεπάδνληαη ζε κηα κνξθή απηνζρεδηαζκνχ απφ ηνλ 

ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο  ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ επίηεπμε ησλ 

επηδησθφκελσλ ζηφρσλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπ, θαηά θαλφλα ζην ηέινο ησλ 

δηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ καζήκαηνο. Σν είδνο θαη ε πνηθηιία ησλ εξσηήζεσλ ζηα 

ηεζη εμαξηψληαη απφ ην αληηθείκελν αμηνιφγεζεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή 

(γλσζηηθέο, λνεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο),ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

εκπεηξίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπο επξχηεξνπο θαη εηδηθφηεξνπο ζθνπνχο πνπ 

επηδηψθνληαη. Οη πην ζπλεζηζκέλεο αιιά θαη θαζηεξσκέλεο εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ 

ηχπνπ είλαη νη αθφινπζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.-Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:243): 

α. Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ή επηινγήο ηεο νξζήο ή ηεο ιαλζαζκέλεο 

απάληεζεο 

    Απνηεινχληαη απφ ην ζηέιερνο, δειαδή κηα εηζαγσγηθή εξψηεζε ή κηα εκηηειή 

πξφηαζε, θαη δχν ή πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ή πξνηάζεηο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ 

πξφηαζε-ζηέιερνο. Μία εμ απηψλ είλαη ζσζηή, ελψ νη άιιεο, κνινλφηη θαηά ην 

δπλαηφλ αιεζνθαλείο, είλαη ιαλζαζκέλεο θαη παξαπιαλεηηθέο (Καςάιεο, Α.- 

Υαλησηάθεο, Ν. 2015:159).  
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     Θεσξνχληαη γεληθά σο ην θαιχηεξν είδνο απφ ηηο εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ. 

Πξνζθέξνληαη γηα ηνλ έιεγρν φρη κφλν γλψζεσλ, κε ηελ έλλνηα ηεο απνκλεκφλεπζεο, 

αιιά θαη γηα ηνλ έιεγρν θαη άιισλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ηεο θαηαλφεζεο, 

ηεο εξκελείαο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη άιισλ, εμαηηίαο ηεο επειημίαο πνπ παξνπζηάδεη ε 

θαηαζθεπή ηνπο. Μεηαμχ ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ εξσηήζεσλ απηψλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη αθφκε θαη ε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ κεγάιεο έθηαζεο 

ηεο χιεο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο θαη ε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ησλ 

νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ ηχρε (Καζζσηάθεο, Μ. 1998:162). 

Υξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή θαη δεμηνηερλία ζηελ εμεχξεζε θαη δηαηχπσζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ (εζθαικέλσλ) απαληήζεσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα έρνπλ ηε ίδηα 

πεηζηηθφηεηα θαη αιεζνθάλεηα κε ηε ζσζηή απάληεζε γηα εθείλνλ πνπ δελ ηε 

γλσξίδεη. χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, θακία ελαιιαθηηθή απάληεζε δελ πξέπεη λα 

θαίλεηαη ηφζν απίζαλε, ψζηε λα απαληάηαη ζε πνζνζηφ ρακειφηεξν απφ ην 5 % ησλ 

εμεηαδνκέλσλ. Πνιιέο θνξέο, βεβαίσο, απηή ε κνξθή ηεζη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

έιεγρν επηθαλεηαθψλ γισζζηθψλ ζπλεηξκψλ θαη αζήκαλησλ ιεπηνκεξεηψλ. Ωζηφζν, 

έλα θαινζπληαγκέλν ηεζη πνιιαπιήο επηινγήο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη γλψζεσλ αλψηεξσλ θαηεγνξηψλ θαη πνιχπινθσλ ηθαλνηήησλ 

(Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 2015:160). 

Μεξηθά παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο παξέρνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

 Πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ Ηκαζίαο είλαη: 

 

1. ε Καηεξίλε 

2. ε Βέξνηα 

3. ε Κνδάλε 

4. ε Άξηα 

5. ε Καζηνξηά 

                

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:103). 

 

 

 

 

 



81 
 

 Πνηα απφ ηα αθφινπζα πξντφληα δελ παξάγνληαη πξσηνγελψο ζηελ Διιάδα: 

 

1. Πεηξέιαην 

2. Καθέο 

3. Απηνθίλεην 

4. Λάδη 

5. Βακβάθη 

 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:103) 

 

 Τπνγξακκίζηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

 

Ο Ισάλλεο Γνπηεκβέξγηνο 

 

1. εθεχξε ηα θηλεηά ηππνγξαθηθά ζηνηρεία. 

2. ήηαλ δσγξάθνο ηεο Αλαγέλλεζεο. 

3. ήηαλ εθεπξέηεο ηεο αηκνκεραλήο. 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:103). 

Σα ηεζη πνιιαπιήο επηινγήο απνηεινχλ ηε ζπλεζέζηεξε κνξθή αληηθεηκεληθψλ 

ηεζη. Η επξεία ρξήζε ηνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ έρεη 

νδεγήζεη ζε κηα ζπζζψξεπζε εκπεηξίαο ηφζν απφ ηελ έξεπλα φζν θαη απφ ηελ πξάμε, 

ε νπνία αληαλαθιάηαη ζε κεξηθνχο θαλφλεο γηα ηε ζχληαμε θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ 

πνιιαπιήο επηινγήο (Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 2015:161): 

 Σν ζηέιερνο πξέπεη λα παξνπζηάδεη έλα πξφβιεκα. 

 Οη πιεξνθνξίεο φισλ ησλ απαληήζεσλ πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη ζην ζηέιερνο. 

Καηά ζπλέπεηα, ην ζηέιερνο πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθφ θαη νη επηινγέο 

κπνξνχλ λα είλαη ζχληνκεο. 

 Πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη αξλεηηθέο πξνηάζεηο ζην ζηέιερνο θαη φηαλ είλαη 

απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχληαη, πξέπεη λα ππνγξακκίδεηαη ην «δελ», ψζηε 

λα κελ δεκηνπξγνχληαη παξαλνήζεηο. 
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 Γηα λα παξακέλεη ην ηεζη ζε θαηψηεξα επίπεδα γλψζεσλ, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη λέν πιηθφ ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην ζηέιερνο θαη 

λα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνηηκάηαη ε εθαξκνγή. 

 ηηο επηινγέο πξέπεη λα ππάξρεη κφλν κία ζσζηή ή ζαθψο ζσζηφηεξε 

απάληεζε. 

 Όιεο νη επηινγέο πξέπεη λα είλαη απιέο θαη θαηαλνεηέο. 

 Πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη λχμεηο γηα ηε ζσζηή απάληεζε. Έρεη δηαπηζησζεί 

φηη, ζπλήζσο, ε επηινγή κε ηε κεγαιχηεξε έθηαζε είλαη ε ζσζηή απάληεζε. 

 Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη επηινγέο κε θσκηθή ή εηξσληθή δηαηχπσζε   

Όπσο είλαη πξνθαλέο, νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο αλαθέξνληαη ζηε 

βνήζεηα πξνο ηνλ καζεηή λα θαηαλνήζεη θαιά ηελ εξψηεζε. Αλ ην ζηέιερνο δελ 

παξνπζηάδεη κε ζαθήλεηα ην πξφβιεκα, ν καζεηήο δαπαλά αξθεηφ θαη πνιχηηκν 

ρξφλν, πξνζπαζψληαο λα δηαπηζηψζεη πνην είλαη ην πξφβιεκα. Αιιά θαη πνιχ 

καθξφζπξηεο πξνηάζεηο δπζρεξαίλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπεηδή ε 

πξφζεζε ηνπ ηεζη είλαη λα αμηνινγήζεη γλψζεηο θαη φρη ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ καζεηή, πξέπεη ε παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο θαη νη ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο, λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζαθήλεηα (Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 

2015:161-162). 

Οη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο είλαη, φπσο εηπψζεθε, νη επξχηεξα 

ρξεζηκνπνηνχκελεο αληηθεηκεληθέο εξσηήζεηο, δηφηη παξνπζηάδνπλ πνιιά 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα άιια είδε εξσηήζεσλ. Βέβαηα, παξνπζηάδνπλ θαη 

κεηνλεθηήκαηα. Παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ φια ηα πιενλεθηήκαηα θαη πνιιά απφ ηα 

κεηνλεθηήκαηα ησλ εξσηήζεσλ ελαιιαθηηθήο απάληεζεο (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 

1998:137-138). 

Μεξηθά απφ ηα εηδηθά πιενλεθηήκαηά ηνπο είλαη ηα παξαθάησ (Γεκεηξφπνπινο, 

Δ. 1998:138): 

1. ε ζρέζε κε άιια είδε αληηθεηκεληθψλ εξσηήζεσλ νη εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο πξνζθέξνληαη γηα εμέηαζε θαη ζχλζεησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε, βέβαηα, φηη ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζσζηά. 

2. Δίλαη απνιχησο αληηθεηκεληθέο εξσηήζεηο, δεδνκέλνπ φηη απφ ηηο πξνηεηλφκελεο 

ιχζεηο πάληα ε κία ζεσξείηαη σο θαηάιιειε απάληεζε. 
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3. Έρνπλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηηο εξσηήζεηο ελαιιαθηηθήο 

απάληεζεο ην πξφβιεκα ηεο πηζαλφηεηαο «ηπραίαο επηινγήο» ησλ απαληήζεσλ. 

4. Μνηάδνπλ πνιχ κε ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ δσή, φπνπ ζπλήζσο έρεη λα επηιέμεη πνξεία δξάζεο κεηαμχ 

πνιιψλ πξνζθεξφκελσλ θαηεπζχλζεσλ. 

Ιδηαίηεξα κεηνλεθηήκαηα ησλ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζεσξνχληαη ηα 

παξαθάησ (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 2015:138): 

1. Δίλαη ζπγθξηηηθά δχζθνιε ε θαηαζθεπή θαιψλ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη εηδηθφηεξα ε θαηαζθεπή θαινχ ζηειέρνπο, φπσο θαη ε 

δηαηχπσζε θαιψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Δπίζεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, 

ιφγσ απεηξίαο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, νη εξσηήζεηο πεξηνξίδνληαη ζηελ εμέηαζε 

απιήο γλψζεο. Υξεηάδεηαη θαιή θαηάξηηζε θαη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα 

θαηαζθεπαζηνχλ θαιέο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. 

2. Σα ζπλήζε θείκελα ησλ γλσζηψλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ δελ πξνζθέξνπλ γηα 

φια ηα αληηθείκελα 4-5 ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο, νπφηε είλαη αδχλαηε ε 

ρξήζε ησλ εξσηήζεσλ απηνχ ηνπ είδνπο. Φπζηθά, ηφηε πξνηηκάηαη θάπνηνο 

άιινο ηχπνο εξσηήζεσλ. 

Οη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, φπσο επηζεκάλζεθε, ζεσξνχληαη σο ην 

θαιχηεξν είδνο αληηθεηκεληθψλ εξσηήζεσλ, ράξε ζηα αλακθίβνια πιενλεθηήκαηα 

πνπ παξνπζηάδνπλ, ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ θαη ηηο ζπγθξηηηθά ιίγεο 

αδπλακίεο πνπ έρνπλ (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 2015:138). 

 

β. Δξσηήζεηο ζύδεπμεο ή ζπζρέηηζεο 

Έλαο ζπλδπαζκφο πνιιψλ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο καο δίλεη ηελ εξψηεζε 

ζχδεπμεο. Πξφθεηηαη γηα «πνιιαπιή εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο». Μηα εξψηεζε 

ζχδεπμεο απνβιέπεη ζηε εχξεζε ζρέζεσλ κεηαμχ νκάδσλ δεδνκέλσλ 

(Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:138). 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο δίλνληαη δχν νκάδεο ιέμεσλ ή πξνηάζεσλ ή 

ελλνηψλ θαη δεηείηαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν λα ζπζρεηίζεη ην πεξηερφκελν ησλ δχν 

νκάδσλ. Οη εξσηήζεηο απηέο πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αμηνιφγεζε 

νλνκάησλ, ρξνλνινγηψλ, γεγνλφησλ, αληηζηνηρηψλ θ.ιπ. θαη φηαλ επηπξνζζέησο 

ζπλνδεχνληαη απφ επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο, φπσο είλαη π.ρ. νη ράξηεο 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:245). 
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Παξαθάησ δίλνληαη δχν απιά παξαδείγκαηα ηέηνηαο εξψηεζεο: 

 

 Πνηα είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο: 

 

1. Διιάδαο                Μφζρα 

2. Ρσζίαο                  Αζήλα 

3. Ιζπαλίαο                Ρψκε 

4. Γαλίαο                   Μαδξίηε 

5. Αγγιίαο                 Λνλδίλν 

 

 Κάληε ηε ζχδεπμε – ζπζρέηηζε: 

 

1. Πέζηξνθα                 πηελφ 

2. Ρνδαθηληά                  ςάξη 

3. Υειηδφλη                   αλζφθπην 

4. Βάηξαρνο                  εξπεηφ 

5. Φηέξε                       ακθίβην 

6. Φίδη                          ζπνξηφθπην 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:244). 

 

Αθνχ απνηεινχλ ζχλζεην ζπλδπαζκφ ησλ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο είλαη 

επφκελν νη εξσηήζεηο ζχδεπμεο λα παξνπζηάδνπλ παξφκνηα κε εθείλεο 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Ωο κεξηθά εηδηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ 

εξσηήζεσλ πξνζαξκνγήο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα παξαθάησ (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 

1998:144): 

1. Με θάζε εξψηεζε εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα πνιιέο νκνηνγελείο γλψζεηο, γηα 

ηελ εμέηαζε ησλ νπνίσλ ζα ρξεηάδνληαλ πνιιέο εξσηήζεηο απφ ηα άιια είδε 

αληηθεηκεληθψλ εξσηήζεσλ. 

2. Δίλαη ζρεηηθά εχθνιε ε θαηαζθεπή ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη 

δηεπθνιχλεη ζε απηφ θαη ε χιε ζηελ νπνία γίλεηαη ε αμηνιφγεζε. Γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαιψλ εξσηήζεσλ ζχδεπμεο απαηηείηαη κεγάιε επηδεμηφηεηα. 

3. Ο παξάγσλ «ηχρε επηινγήο» πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά, εθφζνλ ιεθζεί ππφςε 

φηη νη ζπλδπαζκνί πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ηπραία είλαη πάξα πνιινί, φπσο είλαη 

πνιιέο νη ελαιιαθηηθέο απνθξίζεηο γηα θάζε ζέκα. 
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4. Απηφο ν ηξφπνο εμέηαζεο δηεπθνιχλεη ηδηαίηεξα ηηο φςεηο ηεο κάζεζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηαμηλφκεζε, νξγάλσζε, θαηάηαμε, ζπζρέηηζε θ.ιπ. 

5. Οη εξσηήζεηο ζχδεπμεο είλαη «ζπκπαζείο» ζηνπο καζεηέο, επεηδή κνηάδνπλ κε 

ζηαπξφιεμν, ηνπ νπνίνπ ε ιχζε είλαη πεξηζζφηεξν δηαζθέδαζε παξά εξγαζία 

θαη κάιηζηα εμέηαζε. 

Μεξηθά απφ ηα θπξηφηεξα εηδηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ εξσηήζεσλ πξνζαξκνγήο 

είλαη ηα αθφινπζα (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:144-145): 

1. Πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα έιεγρν κάζεζεο γεγνλφησλ, πεξηζηαηηθψλ, 

νλνκάησλ, ρξνλνινγηψλ, πιεξνθνξηψλ γεληθά. Η ρξήζε ηνπο γηα έιεγρν 

κάζεζεο πςειφηεξνπ επηπέδνπ είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε. 

2. Δπεηδή απαηηνχληαη πνιιέο «απνθξίζεηο» ζε θάζε εξψηεζε, θη επεηδή ηφζεο 

«απνθξίζεηο» ζε νκνηνγελή πεξηνρή γλψζεο ζπάληα βξίζθνληαη καδί, νη 

εξσηήζεηο ζχδεπμεο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνιιέο θαηαζηάζεηο 

αμηνιφγεζεο. 

3. Μηα εξψηεζε ζχδεπμεο είλαη γηα ηνλ καζεηή δχζθνιε ζηελ αξρή. Όκσο, φζν 

κεξηθέο απφ ηηο «απνθξίζεηο» πεξηνξίδνληαη, ηφζν πην εχθνιε γίλεηαη θαη ε 

εξψηεζε. Με άιια ιφγηα, ε εξψηεζε δελ είλαη ην ίδην δχζθνιε ζηελ αξρή θαη 

ζην ηέινο. 

4. Ο παξάγνληαο «ηχρε επηινγήο» είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο ζηελ αξρή ηεο 

εξψηεζεο. Όκσο, πξνο ην ηέινο, φζν πεξηνξίδνληαη θαη νη «απνθξίζεηο», ν 

παξάγνληαο «ηπραίαο επηινγήο» απμάλεηαη ζεκαληηθά. 

παλίσο, αλ φρη πνηέ, κπνξεί έλα νιφθιεξν ηεζη λα απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο 

ζχδεπμεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ηεζη, ηδηαίηεξα ησλ απηνζρεδίσλ, νη εξσηήζεηο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα θαη ζεσξνχληαη επηηπρεκέλν είδνο εξσηήζεσλ  

(Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:145). 

 

γ.  Δξσηήζεηο δηαδεπθηηθήο απάληεζεο ή εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ «ζσζηό – ιάζνο» 

Λέγεηαη επίζεο θαη ηεζη ελαιιαθηηθήο επηινγήο, δηφηη πξφθεηηαη γηα ηεζη κε 

εξσηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ δχν ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ κφλν ε κία 

είλαη ζσζηή (Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 2015:156).  
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ηηο εξσηήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο ν εμεηαδφκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη αλ θάηη 

πνπ εθθξάδεηαη ζην ζηέιερνο ηεο εξψηεζεο είλαη νξζφ ή εζθαικέλν. Άιινηε ε 

εξψηεζε πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηπηψζεηο, νπφηε ζε θάζε πεξίπησζε 

πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη αλ ην αληίζηνηρν ζέκα είλαη νξζφ ή εζθαικέλν. Η θάζε νξζή 

απάληεζε ππνινγίδεηαη ζπλήζσο ζαλ έλαο βαζκφο (Καζζσηάθεο, Μ. 1998:164).  

Η δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηεί κεγάιε πξνζνρή θαη 

δεμηνηερλία, γηαηί είλαη πξαγκαηηθά δχζθνιν λα δηαηππσζνχλ εξσηήζεηο , γηα ηηο 

νπνίεο λα ηζρχεη απφιπηα κηα απάληεζε ηνπ ηχπνπ: «ιάζνο ή νξζφ», εθφζνλ βέβαηα ε 

εξψηεζε δελ αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα ή άιια ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, αιιά ζε 

θξίζεηο, εξκελείεο, πξνεθηάζεηο, αλαιχζεηο θ.ιπ. Πάλησο, ζπρλά απηφο ν ηχπνο 

εξσηήζεσλ παξέρεη, παξά ηηο αδπλακίεο ηνπ, ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή πνιχ 

έγθπξσλ απαληήζεσλ (Καζζσηάθεο, Μ. 2015:164). 

    Σν πιενλέθηεκα ησλ εξσηήζεσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

δίλνληαη νη απαληήζεηο. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο, κε απνηέιεζκα λα θαιχπηεηαη ζε 

κεγαιχηεξε έθηαζε ε χιε πνπ εμεηάδεηαη θαη λα απμάλεηαη ε εγθπξφηεηα ηεο 

εμέηαζεο  ( Καζζσηάθεο, Μ. 1998:164-165). Δπίζεο, ε κνξθή απηψλ ησλ εξσηήζεσλ 

είλαη θαιή γηα ηνλ έιεγρν γλψζεσλ, γεγνλφησλ, νξηζκψλ θαη ελλνηψλ (φπ. αλαθ. 

ζηνπο: Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 2015:156). 

Σν κεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη φηη ππφθεηηαη πνιχ ζηελ επίδξαζε ηνπ 

παξάγνληα «ηχρε». Έλα κεγάιν πνζνζηφ απαληήζεσλ δίλεηαη ζηελ ηχρε, νπφηε νη 

εηδηθνί πξνρσξνχλ ζε κηα δηαδηθαζία δηφξζσζεο ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο απφ ηηο 

ηπραίεο απαληήζεηο (Καζζσηάθεο, Μ. 1998:164, Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 

2015:156). 

    Γηα παξάδεηγκα: 

 ε θαζεκία απφ ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο ζεκεηψζηε έλα , αλ λνκίδεηε φηη 

είλαη λνεκαηηθά ζσζηή, ή έλα Λ, αλ λνκίδεηε φηη είλαη ιάζνο: 

 

1. Αλ ξίμνπκε έλα θνκκάηη πάγν κέζα ζε έλα δνρείν  

 κε λεξφ, ν πάγνο ακέζσο ζα βνπιηάμεη.                       ....………. 

2. ηε κάρε ησλ Θεξκνππιψλ λίθεζαλ νη Έιιελεο.         ………….. 

3. «Θεξκνθξαζία» θαη « ζεξκφηεηα» ζεκαίλνπλ ην 

       ίδην πξάγκα.                                                             ………….. 

 (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:245). 
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Σα ηεζη «ζσζηνχ – ιάζνπο» ήηαλ πνιχ δεκνθηιή θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αξρηθήο 

εμάπισζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ηεζη θαη απηφ νθεηιφηαλ πξνθαλψο ζηελ εληχπσζε 

φηη ήηαλ εχθνια ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. Αληηζέησο, φκσο, πξνο ηελ αξρηθή απηή 

εληχπσζε , δηαπηζηψλεηαη φηη ηα ηεζη «ζσζηνχ – ιάζνπο» είλαη απφ ηα πην δχζθνια 

ζηε ζχληαμε (Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 2015:157). 

Σν κεγάιν πξφβιεκα ησλ εξσηήζεσλ αηνχ ηνπ ηχπνπ ηεζη είλαη ην γεγνλφο φηη 

απαηηνχλ κηα απφιπηε δηαηχπσζε νξζφηεηαο ή ιάζνπο, ε νπνία δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηφηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιιά πξάγκαηα ηζρχνπλ φρη σο 

απφιπηεο (καχξν-άζπξν), αιιά σο αιήζεηεο ππφ πξνυπνζέζεηο. Όκσο, αθφκε πην 

κεγάιν πξφβιεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη κε ηελ πξψηε δπζθνιία ν καζεηήο 

νδεγείηαη ζηελ ηπραία απάληεζε, ε νπνία έρεη πνζνζηφ πηζαλήο νξζφηεηαο 50%. 

Δίλαη επλφεην φηη πνιιέο θνξέο ν εμεηαδφκελνο νδεγείηαη ζηελ ηπραία απάληεζε 

εμαηηίαο ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπο νπνίνπο ζέηνπλ ζπλήζσο ηα ηεζη. Καηά 

ζπλέπεηα, ε δηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ ηεζη «ζσζηνχ – ιάζνπο» είλαη πνιχ ρακειή 

(Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 2015:157). 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ηα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ησλ εξσηήζεσλ είλαη ηα 

εμήο: 

1. Δίλαη ζχληνκα θαη γη’ απηφ θαιχπηνπλ κεγάιε έθηαζε ηεο χιεο. Γηα απηφ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πξνηίκεζε, φηαλ ρξεηάδεηαη λα θαιπθζεί 

κεγάιε έθηαζε ηεο χιεο. 

2. Δίλαη εχθνια ζηε ζχληαμε , αιιά πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε εθθξάζεσλ 

απφ ην βηβιίν, δηφηη πνιιέο θνξέο ράλεηαη ην λφεκα ρσξίο ηα ζπκθξαδφκελα. 

3. Δίλαη εχθνιε ε βαζκνιφγεζε (Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 2015:162). 

Παξαθάησ, αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ηα πην νπζηψδε κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο 

κνξθήο ησλ εξσηήζεσλ: 

1. Γίλνπλ ζπλήζσο έκθαζε ζηελ απνζηήζηζε. 

2. Πξνυπνζέηνπλ φηη ε θχζε ηεο γλψζεο είλαη «άζπξν – καχξν». πλεπψο, είλαη 

άδηθν λα αλαγθάδνπκε ηνλ καζεηή λα θξίλεη ηελ νξζφηεηα κε βάζε ηα δηθά 

καο θξηηήξηα. 

3. Δπηηξέπνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηπραία απάληεζε.  

 (Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 2015:162). 
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Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξσηήζεηο απηήο ηεο κνξθήο 

πξνέξρνληαη απφ ηελ αλεπηηπρή θαηαζθεπή θαη ρξήζε ηνπο. Δμάιινπ, απηφ ζπκβαίλεη 

κε θάζε κνξθήο εξψηεζε: αλ ε εξψηεζε δελ θαηαζθεπαζηεί θαη αλ δελ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά, ην απνηέιεζκα είλαη λα εμνπδεηεξψλνληαη ηα πιενλεθηήκαηά 

ηεο θαη λα ηνλίδνληαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο. Δπνκέλσο, εθείλν πνπ απαηηείηαη είλαη ε 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε φισλ εθείλσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή ηεζη, θαη 

θπξίσο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έηζη ψζηε απφ ηε κία κεξηά λα αμηνπνηνχλ κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν φ,ηη έρεη λα πξνζθέξεη ζηελ θάζε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο ην 

θάζε είδνο ηεο εξψηεζεο, θαη απφ ηελ άιιε λα πξνιακβάλνπλ δπζάξεζηεο επηπηψζεηο 

πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηηο αδπλακίεο ηνπ (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:128-

129). 

δ. Δξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο 

Οη εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο είλαη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη έλα θελφ, πνπ 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί. Σν θελφ απηφ ζπλήζσο αληηπξνζσπεχεη κηα ιέμε, έλαλ φξν 

έλαλ αξηζκφ ή ζπαληφηεξα κηα πνιχ ζχληνκε θξάζε (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:145). 

Οη ζπκπιεξψζεηο είλαη δπλαηφ λα αλαγξάθνληαη θάησ απφ ηελ εξψηεζε θαη λα 

θαιείηαη ν καζεηήο λα επηιέμεη απφ απηέο εθείλε πνπ ελδείθλπηαη πεξηζζφηεξν ή 

κπνξεί λα κελ αλαγξάθνληαη θαζφινπ νη απαληήζεηο (Καζζσηάθεο, Μ. 1998:168). 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηηο εξσηήζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη λα κελ δπζθνιεχεηαη 

ε θαηαλφεζε εθείλνπ πνπ πξνηείλεηαη πξνο ζπκπιήξσζε απφ ην θελφ ή ηα θελά πνπ 

ππάξρνπλ ζ’ απηφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζπληζηάηαη ε απνθπγή πνιιψλ θελψλ ζηελ ίδηα 

εξψηεζε. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα ηίζεληαη πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο παξά λα 

ζπζζσξεχνληαη πνιιέο απαληήζεηο ζε κηα θαη κφλν. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε 

παξάιεηςε νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο ιέμεσλ ή άιισλ ζπκβφισλ (Καζζσηάθεο, Μ. 

1998:168). 

Οη εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε 

αμηνιφγεζεο, εθφζνλ βέβαηα νη απαληήζεηο κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαη 

νξηζκέλεο, αιιηψο πεξηνξίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ εξσηήζεσλ. Δλδείθλπηαη 

ηδηαίηεξα γηα εθαξκνγέο αξρψλ, ηχπσλ, δηαδηθαζηψλ θ.ιπ., θαη απ’ ηε θχζε ηνπο 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζπγθξάηεζε ζηνηρείσλ ζηνλ λνπ (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:146). 
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    Έλα παξάδεηγκα κε εξσηήζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ην παξαθάησ: 

 

1. Σα ακθίβηα δψα δνπλ θαη ζηελ μεξά θαη ζηε ζάιαζζα. Έλα απφ απηά 

είλαη…………………………. 

2. Σν λεξφ απνηειείηαη απφ πδξνγφλν θαη………………………… 

3. Η χπαξμε ειεθηξηζκνχ ζηελ αηκφζθαηξα (αηκνζθαηξηθφο ειεθηξηζκφο) 

νδεγεί θάησ απφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζηε δεκηνπξγία ηεο………………….. 

θαη ηνπ……………………… Σα δχν παξαπάλσ θαηλφκελα ζπλνδεχνληαη απφ 

ηε………………………….. .    

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:245). 

Οη εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο θελνχ παξνπζηάδνπλ θαη πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα. Μεξηθά απφ ηα εηδηθά πιενλεθηήκαηα είλαη ηα παξαθάησ  

(Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:148-149): 

1. Δμεηάδνπλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηηο εξσηήζεηο αλαγλψξηζεο: θαη αλάθιεζε, 

θαη αλαπαξαγσγή. Απηφ ζεκαίλεη φηη απφ ηελ άπνςε ηνπ επηπέδνπ εμέηαζεο, 

εθφζνλ θαηαζθεπαζηνχλ ζσζηά, νη εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφηεξεο. 

2. Ο παξάγνληαο «ηχρε» ζηελ επηινγή απαληήζεσλ δελ ππάξρεη εδψ σο 

πξφβιεκα, αθνχ δελ πθίζηαηαη θαλ ζέκα επηινγήο. Ο εμεηαδφκελνο πξέπεη 

κφλνο ηνπ λα αλαθαιέζεη ζηνηρεία, λα επηλνήζεη θαη λα δψζεη απάληεζε. 

3. Οη εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο έρνπλ αλακθίβνια πςειφηεξν δείθηε 

δηαθξηηηθφηεηαο θαη δπζθνιίαο απφ ηα άιια είδε αληηθεηκεληθψλ εξσηήζεσλ 

πνπ ζπδεηήζεθαλ κέρξη εδψ, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ αλάθιεζε-

αλαπαξαγσγή. 

4. Με ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχκε λα θαιχςνπκε πνιιή χιε, θαη κάιηζηα 

ζρεδφλ θάζε χιε, αθνχ δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ πνιινχο θαη 

δηάθνξνπο ζθνπνχο θαη λα εμεηάζνπλ ζρεδφλ φια ηα επίπεδα ηεο γλσζηηθήο 

πεξηνρήο. 

Μεξηθά απφ ηα εηδηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ εξσηήζεσλ ζπκπιήξσζεο είλαη ηα 

παξαθάησ (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:149): 

 

1. Δίλαη πνιχ δχζθνιε ε θαηαζθεπή εξσηήζεσλ ζπκπιήξσζεο πνπ λα 

δηαηεξνχλ απφιπηε αληηθεηκεληθφηεηα θαη λα εμεηάδνπλ απνηειέζκαηα 

κάζεζεο αλψηεξα ηεο απιήο απνκλεκφλεπζεο. 
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2. Όηαλ κε ηηο εξσηήζεηο απηέο ν εμεηαζηήο επηκέλεη ζηελ νξνινγία, ηφηε κπνξεί 

λα πζηεξήζεη ν καζεηήο πνπ γλσξίδεη θάπνην πεξηερφκελν αιιά δελ ζπκάηαη 

ηνλ εηδηθφ φξν. 

3. Απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο θη αθφκε πεξηζζφηεξνο γηα 

ηε δηφξζσζε, δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε «θιεηδηνχ» αληελδείθλπηαη. 

Παξφηη νη εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο δελ ζεσξνχληαη «απζηεξά αληηθεηκεληθέο» απφ 

κεξηθνχο θαλαηηθνχο ηεο αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο, εληνχηνηο έρνπλ επξεία ρξήζε 

ζηα αληηθεηκεληθά ηεζη. Πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζην επίπεδν ηεο ζηνηρεηψδνπο 

εθπαίδεπζεο, φπνπ ε εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα εζηηάδεηαη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ 

ζηε κάζεζε γεγνλφησλ, ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ, ζηελ εθαξκνγή απιψλ 

αξρψλ θαη αμησκάησλ θ.ιπ. (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:149). 

 

ε. Δξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο 

Πξφθεηηαη γηα ηηο εξσηήζεηο εθείλεο (ζπλήζσο ζχληνκεο), πνπ αθήλνπλ ρψξν ζηε 

ζπλέρεηα γηα κηα ζχληνκε απάληεζε. Η απάληεζε απηή αλαθέξεηαη ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ή ζηνηρείν (Καζζσηάθεο, Μ. 1998:169). 

Γηα παξάδεηγκα : 

1. Γξάςηε ζε πνηα θαηεγνξία κεηαθνξηθψλ κέζσλ αλήθεη ην ιεσθνξείν. 

…………………. 

2. Πνηνο έγξαςε ην πνίεκα « Ο Γσδεθάινγνο ηνπ Γχθηνπ»; ……………………. 

3. Γξάςηε δχν ρψξεο ηεο Δπξψπεο πνπ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο 

απνηεινχλ νη Μνπζνπικάλνη. ……………………….   

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:246). 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο έρνπλ κεγάιε 

νκνηφηεηα κε απηέο ηεο ζπκπιήξσζεο. Οη δχν ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ. Η ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εξσηήζεσλ 

πξνζθέξεηαη γηα λα δηακνξθψζεη ν εθπαηδεπηηθφο πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ γλψζεσλ 

θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή. Ωζηφζν, ζηηο εξσηήζεηο απηέο ειινρεχεη ν θίλδπλνο 

λα «εηζρσξήζεη» ε ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ αμηνινγεηή ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απαληήζεσλ ηνπ καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:246). 
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    Σα ηεζη ζπκπιήξσζεο είλαη ρξήζηκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηελ πεξηνρή ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο, ψζηε λα ειέγρεη ν εθπαηδεπηηθφο ηε 

γλψζε ηχπσλ θαη θαλφλσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ζηελ νξζνγξαθία 

θαη ζηελ Γξακκαηηθή, καζήκαηα δειαδή ζηα νπνία κεξηθά ζηνηρεία πιεξνθνξηψλ 

ζεσξνχληαη σο πξνυπφζεζε, γηα λα πξνρσξήζεη ν καζεηήο ζε πην πνιχπινθεο θαη πην 

νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο ζθέςεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Καςάιεο, Α.- 

Υαλησηάθεο, Ν. 2015:156). 

ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάπνην αληηθεηκεληθφ ηεζη εξψηεζε 

ζχληνκεο απάληεζεο, ζηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα δνζνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο 

νξζέο απαληήζεηο, πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθφηεηα αιιά 

θαη ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ ηεζη, ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ λα δίλεη φιεο ηηο 

ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηζφηηκα ζσζηέο (Καζζσηάθεο, Μ. 1998:169). 

Οη εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα 

απφ κεηνλεθηήκαηα (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:156). 

Μεξηθά απφ ηα νπζησδέζηεξα πιενλεθηήκαηά ηνπο είλαη ηα παξαθάησ 

(Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:156): 

1. Αλ νη εξσηήζεηο απηέο ζεσξεζνχλ ζε ζχγθξηζε κε ηα αληηθεηκεληθά είδε 

εξσηήζεσλ, απφ ηε κηα κεξηά είλαη αξθεηά αληηθεηκεληθέο, απφ ηελ άιιε 

δίλνπλ κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή. 

Αλ είλαη, κάιηζηα, θαιά θαηαζθεπαζκέλεο εμαζθαιίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ 

ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. 

2. Δίλαη ζρεηηθά εχθνιεο ζηε δηφξζσζε θαη βαζκνιφγεζή ηνπο. Μηα ζχληνκε 

απάληεζε είλαη εχθνιν λα ηε δηαβάζεη ν αμηνινγεηήο θαη λα δηαθξίλεη ζσζηά 

ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ δεηνχζε. 

3. Δίλαη αλαγθαζηηθά εηδηθέο θαη δεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο. Απηφ 

δηεπθνιχλεη θαη ηνλ καζεηή ζηελ απάληεζή ηνπ, αιιά θαη ηνλ εμεηαζηή ζηελ 

εθηίκεζε ησλ απαληήζεσλ. 

4. Δπεηδή απαηηνχλ ζχληνκε απάληεζε, ην ηεζη κπνξεί λα πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο 

εξσηήζεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη νπζηαζηηθά ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηεο εμέηαζεο θαη ην θχξνο ηνπ ηεζη, αληίζηνηρα. 
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Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ εξσηήζεσλ ζχληνκεο απάληεζεο βξίζθνληαη ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ηνλ ηξφπν δηφξζσζήο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

αλ δελ πξνζερζνχλ θαηάιιεια, κπνξεί λα εμεηάδνπλ αλεμάξηεηα, κεκνλσκέλα θαη 

αζήκαληα πεξηζηαηηθά, φπσο βέβαηα ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο αληηθεηκεληθέο εξσηήζεηο, 

αθφκα θαη ηηο παξαδνζηαθέο πνιιέο θνξέο (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:156). 

Μπνξεί λα απμεζεί ε ππνθεηκεληθφηεηά ηνπο, ελδέρεηαη λα πεξηνξίδνληαη ζην 

επίπεδν ηεο απιήο γλψζεο αλ θαηαζθεπαζηνχλ ιαλζαζκέλα, λα κελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο θ.ιπ. Όκσο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηνπιάρηζηνλ, ζην 95% 

ησλ πεξηπηψζεσλ εμέηαζεο κε ηελ ίδηα επηηπρία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ 

νπνηαδήπνηε άιια είδε. Γελ κπνξεί βέβαηα λα θαιχςνπλ κε ηελ ίδηα επηηπρία φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο αμηνιφγεζεο, νχηε κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ, κηα έθζεζε, γηα 

παξάδεηγκα, φπσο θπζηθά δελ κπνξεί θαη θαλέλα άιιν είδνο εξψηεζεο 

(Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:156-157). 

 

    ζη.  Άιια είδε εξσηήζεσλ 

ηε βηβιηνγξαθία αιιά θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε αλαθέξνληαη θαη άιια είδε 

εξσηήζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 Οη εξσηήζεηο δηάηαμεο ή ηεξάξρεζεο, πνπ πξνβιέπνπλ ηε δηάηαμε θάπνησλ 

ζηνηρείσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, ηεξάξρεζε ή θιηκάθσζε, αλάινγα 

πάληα κε ηε θχζε ησλ ζηνηρείσλ (π.ρ. Να ζεκεηψζεηε ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ 

άλζηζαλ ζηνλ αξραίν ειιεληθφ ρψξν κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίζηεθαλ θ.ιπ.)  

(Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:157, Κσλζηαληίλνπ, Υ- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:246). 

 Οη εξκελεπηηθέο εξσηήζεηο. Πξφθεηηαη γηα κηα ελδηαθέξνπζα εηδηθή κνξθή 

ζχλζεηεο εξψηεζεο, πνπ εκθαλίδεηαη θπξίσο κε ην εμήο ζρήκα: δίλεηαη ζηνπο 

καζεηέο έλα θείκελν, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη κηα ηζηνξία ή πεξηγξαθή κηαο 

θαηάζηαζεο ή ελφο πεξηζηαηηθνχ, έλα ζρεδηάγξακκα, έλαο ράξηεο θ.ιπ., θαη 

ζηε ζπλέρεηα δίλεηαη έλαο αξηζκφο εξσηήζεσλ ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα 

απαληήζεη ν καζεηήο. Γηα λα κπνξεί, φκσο, λα απαληήζεη πξέπεη λα 

θαηαλνήζεη θαιά ην πεξηερφκελν απηνχ πνπ ηνπ δφζεθε (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 

1998:158). 
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 Οη εξσηήζεηο ειεύζεξεο αλάπηπμεο – απάληεζεο, νη νπνίεο αζθαιψο 

απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ γξαπηψλ εμεηάζεσλ (π.ρ. 

Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο κάρεο ησλ Θεξκνππιψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

κεηαγελέζηεξσλ ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ γηα ηελ Διιάδα; ). Σν πιενλέθηεκα 

απηψλ ησλ εξσηήζεσλ είλαη φηη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ 

ιεγφκελσλ αλψηεξσλ πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή. Δληνχηνηο, 

κεηνλεθηνχλ, δηφηη πεξηνξίδνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ αμηνινγεηή. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζηηο απαληήζεηο ππεηζέξρεηαη ν ππνθεηκεληθφο παξάγνληαο ζε 

θαζνξηζηηθφ βαζκφ (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:106). 

     Όπσο  ήδε ππνζηεξίρζεθε ζην αξρηθφ ζηάδην πξνζέγγηζεο ηεο ελφηεηαο απηήο, ηα 

ηεζη είλαη κία ηερληθή ε νπνία πιενλεθηεί ζε επίπεδν αληηθεηκεληθφηεηαο, αμηνπηζηίαο 

θαη εγθπξφηεηαο. Ωζηφζν, θαη απηφ ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο εκθαλίδεη νξηζκέλα 

κεηνλεθηήκαηα, φπσο είλαη ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ ζηηο απαληήζεηο ησλ νπνίσλ 

ππεηζέξρεηαη ν παξάγνληαο «ηχρε», ή ην ζεκείν εθείλν ζχκθσλα κε ην νπνίν νη 

πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ησλ ηεζη απαηηνχλ κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο, κε απνηέιεζκα 

λα κελ ειέγρεηαη ε ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή, ε αλάπηπμε πξσηφηππσλ 

ζέζεσλ θαη ηδεψλ θαη λα κελ επλνείηαη ε αλάπηπμε ηνπ γισζζηθνχ ηνπ θψδηθα 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:107, Καζζσηάθεο, Μ. 1998:176). 

Σα ηεζη είλαη ρξήζηκα, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ν εθπαηδεπηηθφο αλ νη καζεηέο 

θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο ηεο ζθέςεο θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Όηαλ, ινηπφλ, 

ηα ηεζη ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια θαη νπσζδήπνηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο, κπνξνχλ λα καο δψζνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

(Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 2015:187-188).  

Οπσζδήπνηε πάλησο δελ κπνξνχκε λα ζηεξίμνπκε ζηελ αμηνιφγεζε κε ηα ηεζη 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο επηινγήο πξνζσπηθνχ. Άξα, ην ζέκα δελ είλαη αλ πξέπεη λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχκε ή φρη, αιιά πφηε θαη πψο πξέπεη (Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν.  

2015:187-188). Απνηειεί θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γεγνλφο λα ρξεζηκνπνηείηαη ην θάζε 

είδνο εξψηεζεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ελδείθλπηαη θαη ηαηξηάδεη, εηδεκή δελ 

αμηνπνηνχληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε εξψηεζεο, ελψ, αληηζέησο, πξνβάιινληαη 

πεξηζζφηεξν ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο. Καλέλα είδνο εξψηεζεο δελ είλαη ην ίδην 

θαηάιιειν γηα φιεο ηηο θαηαζηάζεηο αμηνιφγεζεο (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:159). 
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Απηφ πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη φηη θεληξηθφ 

εξγαιείν φισλ ησλ ηερληθψλ απνηεινχλ νη εξσηήζεηο. πλεπψο, απηφ ην εξγαιείν, 

δειαδή ηηο εξσηήζεηο, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά 

ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη γηα ηηο αμηνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε εξψηεζε, σο θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαη αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο, επηβάιιεηαη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ησλ καζεζηαθψλ θαη γεληθά ησλ παηδαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ν καζεηήο, ζε επίπεδν γλσζηηθφ, λνεηηθφ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ. Δπηπξνζζέησο, ε ρξήζε κηαο ηερληθήο απνηειεί αλακθηζβήηεηα 

κνλνκέξεηα απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθνχ. Δθείλν πνπ νθείιεη λα επηδηψθεη ν 

εθπαηδεπηηθφο είλαη ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε φισλ ησλ ηερληθψλ, αλάινγα κε ην 

καζεζηαθφ πεξηερφκελν, ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή, θαζψο θαη ηηο ηδηάδνπζεο πεξηζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Δπίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα γλσξίδεη φηη κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα κεζνδνινγηθά εξγαιεία, ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ, δελ είλαη ζε ζέζε 

λα απνηηκήζεη κε αθξίβεηα ηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή θαη εηδηθφηεξα εθείλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ θφζκν. Απηφ πνπ πξνέρεη γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ σο αμηνινγεηή είλαη λα επηιέμεη ζηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία ηηο πην 

ελδεδεηγκέλεο παηδαγσγηθά εξσηήζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

δηδαθηηθψλ, παηδαγσγηθψλ θαη αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:247). 

 

3.2.4  Άιιεο παξαδνζηαθέο ηερληθέο 

 

Σα εξσηεκαηνιόγηα θαη νη ζπλεληεύμεηο, πνπ είλαη δχν ηερληθέο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εηδηθέο θαη εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, φπσο είλαη π.ρ. ε επηινγή πξνζσπηθνχ, θαη νη νπνίεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

εληάζζνληαη νπζηαζηηθά ζηελ θαηεγνξία ησλ γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ. Η 

δηαθνξνπνίεζή ηνπο έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ην είδνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

εξσηήζεσλ, ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθνπλ θαη ηελ πεξίζηαζε θαηά ηελ νπνία 

ιακβάλνπλ ρψξα (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:248). 
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    Όζνλ αθνξά ηελ παξαηήξεζε, ηνλίδεηαη φηη απνηειεί πνηνηηθή ηερληθή θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζηε δπλακηθή αμηνιφγεζε. Δληνχηνηο, ε ηερληθή ηεο παξαηήξεζεο, ε 

νπνία δηεμάγεηαη ζε αλεπίζεκε κνξθή, πεξηνξίδεηαη ζηε κε νξγαλσκέλε, απζφξκεηε 

θαη ελ ηέιεη ζηε κε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη θαηαρψξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή. Γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, απνθαιείηαη θαη απιή 

παξαηήξεζε, ε νπνία εληάζζεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο, νχησο 

ψζηε λα δηαθξίλεηαη απφ ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, ε νπνία αλήθεη ζηηο 

ελαιιαθηηθέο – απζεληηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, 

Ι. 2017: 248). 

 

3.3 Σα κέζα απόδνζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αμηνιόγεζεο 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ επίηεπμε θάπνησλ ζθνπψλ 

είλαη πξνθαλέο φηη ηα απνηειέζκαηά ηεο πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη θαη λα 

αμηνπνηνχληαη (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:39). 

Κάζε ζσζηή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο μεθηλάεη απφ ηε δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο γηα 

αμηνιφγεζε θαη νινθιεξψλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο πνπ νδήγεζε ζηε δηεμαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο. Όκσο, ηα 

απνηειέζκαηα απηά, γηα λα είλαη αμηνπνηήζηκα κε ηελ παξαπάλσ έλλνηα, ρξεηάδεηαη 

λα δηαηππψλνληαη θαη λα εθθξάδνληαη κε ηνλ «ζσζηφ ηξφπν» (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 

1999:319). 

«σζηφο ηξφπνο» είλαη εθείλνο ν νπνίνο ζα δψζεη ζηνλ απνδέθηε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηελ πην ξεαιηζηηθή, αιιά θαη πην αθξηβή εηθφλα ησλ επξεκάησλ ηεο 

αμηνιφγεζεο. «σζηφο ηξφπνο» ζεκαίλεη θαηαλνεηφο, επθνινλφεηνο, 

επθνινεξκήλεπηνο, φρη παξαπιαλεηηθφο, πνπ δελ νδεγεί ζε ζθάικαηα, αιιά είλαη 

ζαθήο θαη πξαθηηθφο (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1999:319). 
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Καηαιιειφηεξνο ηξφπνο δηαηχπσζεο κπνξεί λα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε 

δηαθνξεηηθφο. Άιινηε θαζνξίδεηαη απφ εθείλνλ πνπ παξαγγέιιεη ηελ αμηνιφγεζε. 

Δλίνηε ελδέρεηαη λα γίλεηαη θαη ζπλδπαζκφο ηξφπσλ. Οη βαζηθνί, πάλησο, ηξφπνη 

έθθξαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο είλαη νη παξαθάησ (Γεκεηξφπνπινο, 

Δ. 1999:320): 

1. Ο αξηζκεηηθφο, φπνπ ην απνηέιεζκα εθθξάδεηαη κε έλα ζεκείν ή κία πεξηνρή 

ζεκείσλ, κηαο αξηζκεηηθήο θιίκαθαο, θαη κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη κε 

δηάθνξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

2. Ο απιά θξαζηηθφο, φπνπ ην απνηέιεζκα εθθξάδεηαη ζρεδφλ κνλνιεθηηθά 

πάιη πάλσ ζε κηα θξαζηηθή θιίκαθα (π.ρ. «άξηζηα»). 

3. Ο πεξηγξαθηθφο, φπνπ ην απνηέιεζκα δίλεηαη πεξηγξαθηθά, είηε κε απιέο 

ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο είηε κε πην ζχλζεηεο δηαηππψζεηο, ή κπνξεί αθφκε λα 

δίλεηαη κε κηα πιήξε έθζεζε. 

4. Ο γξαθηθφο, φπνπ ην απνηέιεζκα εκθαλίδεηαη κε έλαλ απφ ηνπο γλσζηνχο 

ηξφπνπο γξαθηθήο απεηθφληζεο. πλήζσο απηφο ν ηξφπνο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο θάπνηνλ άιιν. 

5. Σέινο, είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ή θάπνησλ απφ 

ηνπο παξαπάλσ, γεγνλφο ζπλεζέζηαην. 

Μηα έθζεζε απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο, 

αλάινγα κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο θάζε πεξίζηαζεο. Μπνξεί λα είλαη εθηελήο ή 

ζπλνπηηθή, λα πεξηέρεη φια ηα δεδνκέλα ή κφλν επηιεθηηθά, λα πεξηέρεη εξκελείεο ή 

απιψο αλαιχζεηο ησλ επξεκάησλ, λα πεξηιακβάλεη θαη πξνηάζεηο – εηζεγήζεηο ή 

κφλν εξκελείεο ησλ απνηειεζκάησλ, λα πεξηέρεη κφλν παξάζεζε ησλ επξεκάησλ θαη 

ηίπνηα άιιν θ.ν.θ (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1999:320). 

Απφ ηηο πξαθηηθά πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο έθθξαζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 

ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ, είλαη νη 

αξηζκεηηθέο θιίκαθεο κηθξνχ εχξνπο (0-10) θαη ζε ιηγφηεξν βαζκφ απηή κεζαίνπ 

εχξνπο (0-20), θαζψο θαη ν ιεθηηθφο πξνζδηνξηζκφο («άξηζηα, «πνιχ θαιά» θ.ιπ.) 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:265). 

    ρεηηθά κε ηε ρξήζε ή κε θάζε κνξθήο έρεη αλαπηπρζεί κηα πινχζηα 

επηρεηξεκαηνινγία κε βάζε ζεσξεηηθέο αληηιήςεηο ή θαη επξήκαηα εκπεηξηθψλ 

εξεπλψλ, κέζα απφ ηελ νπνία επηζεκαίλνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο θαζεκηάο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:266). 
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    Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε απηφ πνπ ππνζηεξίδεηαη γηα ηηο αξηζκεηηθέο θιίκαθεο 

ειάρηζηνπ εχξνπο ή ηηο γξακκαηηθέο, φηη δειαδή ν αμηνινγεηήο έρεη πεξηνξηζκέλε 

δπλαηφηεηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, ελψ ζηηο θιίκαθεο 

κεγάινπ εχξνπο δεκηνπξγείηαη δήηεκα ή αθφκε θαη ζχγρπζε δηαθνξνπνηήζεσλ. Αλ 

απνδερζεί θαλείο κηα ηέηνηα ινγηθή θαη εξκελεία, ζα εληαρζεί ζρεδφλ εμαλαγθαζηηθά 

ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ «αξλεηψλ» ή ησλ «ππνζηεξηθηψλ» θ.ν.θ. Όκσο, ην 

επηδεηνχκελν ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ είλαη αλ ππνζηεξίδεη θαλείο ή αξλείηαη 

ηε κία ή ηελ άιιε πεξίπησζε, αιιά ηη επηδηψθεηαη κε ηνπο πνζνηηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο ησλ επηδφζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο καζεζηαθέο θαη γεληθφηεξα ηηο 

παηδαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη πνηα πξαθηηθή κνξθή θαη ρξήζε κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ απηέο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:266). 

Οη ραξαθηεξηζκνί πνπ απνδίδνπλ ηηο επηδφζεηο παίδνπλ απφ άπνςε παηδαγσγηθή 

γηα καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο έλαλ ξφιν δηαπηζησηηθφ, πιεξνθνξηαθφ θαη 

ελεκεξσηηθφ, θαη πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθψλ θαη πνιχπηπρσλ 

δηαδηθαζηψλ παξαηήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ καζεηψλ θαη αμηνιφγεζήο ηνπο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη ζηηο έγγξαθεο ή 

πξνθνξηθέο αλαθνηλψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ή, αιιηψο, ζηνπο 

ηίηινπο (έληππα) πξνφδνπ απνηππψλνληαη κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα νη επηδφζεηο 

ηνπ καζεηή. Γίλεηαη κάιηζηα θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε ν καζεηήο λα ελεκεξψλεηαη 

γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, ηηο ειιείςεηο ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη γεληθά γηα ηηο 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε έθθξαζε απνβιέπεη ζηελ 

θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηή σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:266). 

Με βάζε ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε, ην ζρνιείν κέζσ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλεηνπνηείηαη λα πάξεη ηα ελδεδεηγκέλα παηδαγσγηθά θαη 

δηδαθηηθά κέηξα  γηα ηε βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ καζεηή. Με 

άιια ιφγηα, νη ιεηηνπξγίεο πνπ απνδίδνληαη ζηα κέζα απφδνζεο θαη απνηχπσζεο ησλ 

επηδφζεσλ ηνπ καζεηή είλαη ηξεηο: ε ιεηηνπξγία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ηεο επηινγήο 

θαη ηνπ θηλήηξνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:266-267). 
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     χκθσλα κε ηνπο επίζεκα δηαθεξπγκέλνπο ζηφρνπο , ην ζρνιείν ελδηαθέξεηαη λα 

ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε φισλ ησλ γλσζηηθψλ, λνεηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ζρνιείν πξνζβιέπεη θαη ζε 

άιιεο ηθαλφηεηεο – δεμηφηεηεο – θιίζεηο πνπ δελ αθνξνχλ κφλν ηα ιεγφκελα «θχξηα» 

καζήκαηα, φπσο ηε γιψζζα, ηα καζεκαηηθά θ.ιπ. ,αιιά θαη κε ηα απνθαινχκελα 

«δεπηεξεχνληα», δειαδή ηελ αηζζεηηθή αγσγή, ηα ζξεζθεπηηθά θ.ν.θ. θαζψο θαη κε 

άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζεηή. Δπνκέλσο, ε επηινγή ηεο κνξθήο κε ηελ 

νπνία ζα πξνζδηνξηζηνχλ, ζα εθθξαζηνχλ θαη ζα αλαθνηλσζνχλ νη επηδφζεηο ηνπ 

καζεηή επηβάιιεηαη λα είλαη πξαθηηθά εθαξκφζηκε, αιιά πξσηίζησο λα έρεη 

ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα θαη λα απνδίδεη, θαηά ην δπλαηφλ, κε ζαθήλεηα θαη 

πιεξφηεηα ηελ πνηθηινκνξθία θαη ην δηαθνξνπνηεκέλν είδνο ηνπο (Κσλζηαληίλνπ, 

Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:268). 

     πλνιηθά, ε παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο αμηνιφγεζεο δηαδξακαηίδεη έλαλ ξφιν 

ππνζηεξηθηηθφ ζηηο παηδαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, κέζα απφ ηνλ 

ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα ηεο νπνίαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εκπιεθφκελνπο, 

δειαδή ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο, λα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ αηνκηθψλ, ζρνιηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ 

αληηζηνίρσο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:269). 

 

3.1.3 Πνζνηηθή απόδνζε ηεο επίδνζεο: Βαζκνιόγεζε 

 

Η αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ, φπσο άιισζηε θαη θάζε αμηνιφγεζε, είλαη ζε 

ηειεπηαία αλάιπζε κηα δηαδηθαζία «κέηξεζεο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία κπνξεί θαλείο 

λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ πξνζέγγηζεο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Η κέηξεζε, ε 

πνζνηηθνπνίεζε δειαδή ησλ γεγνλφησλ ή ησλ θαηαζηάζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε 

ηνπ φξνπ, είλαη ζπλδεδεκέλε άκεζα κε ηε θπζηνθξαηηθή αληίιεςε, ε νπνία ζεκαίλεη 

θπξίσο κηα δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο. Η 

ηηκή απηή πξνθχπηεη σο πνιιαπιάζην απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο 

κε έλα νκνεηδέο κέγεζνο πνπ έρεη θαζηεξσζεί σο κνλάδα κέηξεζεο (Γήκνπ, Γ. 

2008:25-26). 
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Δίλαη φκσο βέβαην φηη ην κεγαιχηεξν θάζκα ησλ «πνζνηηθνπνηήζεσλ» 

(κεηξήζεσλ) ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ρσξίο ηελ χπαξμε 

ηέηνησλ κνλάδσλ κέηξεζεο. Η κέηξεζε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζεσξείηαη 

θαηεμνρήλ σο δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο θαη ηαμηλφκεζεο αξηζκψλ ή αληηθεηκέλσλ κε 

ππνθείκελα, ςπρηθά θαηλφκελα, θαηαζηάζεηο, γεγνλφηα θ.ιπ., ε νπνία αθνινπζεί 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη πξνδηαγξαθέο (Γήκνπ, Γ. 2008:25-26). 

    ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αξηζκνί ηνπ θαζηεξσκέλνπ αξηζκεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε κέηξεζε εθθξάδεη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απφ ηελ αληηζηνίρηζε θαη 

κεηνλνκαζία αηφκσλ, θαηλνκέλσλ ή γεγνλφησλ ή ηθαλνηήησλ θ.ιπ., νπφηε θαη 

αλαθεξφκαζηε ζε κεηξηθή «θιηκαθνπνίεζε». Γηα ηε κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ ζην 

ππαξθηφ ζρνιείν ρξεζηκνπνηνχληαη σο γλσζηφλ ηέηνηνπ είδνπο κεηξηθέο θιίκαθεο. 

πλεπψο, ε βαζκνινγία ελφο καζεηή ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα πξνθχπηεη 

σο απνηέιεζκα κέηξεζεο (εθηίκεζεο), πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηέηνηνπ είδνπο 

(δεθαβάζκηεο, εηθνζαβάζκηεο,  θ.ιπ) θιίκαθεο (Γήκνπ, Γ. 2008:26). 

 Οη κεηξήζεηο, γηα λα είλαη θνηλσληθά απνδεθηέο, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηξία ζεκειηαθά 

θξηηήξηα : ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ αμηνπηζηία, θαη ηελ εγθπξφηεηα. Δπνκέλσο, 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη γηα ηε κέηξεζε (εθηίκεζε) ησλ επηδφζεσλ, ε ζεκαζία ησλ 

νπνίσλ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο θνηλσληθέο επθαηξίεο ησλ λέσλ αηφκσλ, 

ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ 

(Γήκνπ, Γ. 2008:26). 

    Η ηήξεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ζην 

πιαίζην ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζηα δηάθνξα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ, είλαη ζπλπθαζκέλε κε αμεπέξαζηα 

πξνβιήκαηα. Αηηία φισλ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε ζρέζε κε 

ηελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, είλαη ε ππφζηαζε θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία πνπ 

ηεξείηαη ζηα θνηλσληνινγηθά κεηξηθά ζπζηήκαηα πνπ αλήθνπλ νη βαζκνινγηθέο 

θιίκαθεο (Γήκνπ, Γ. 2008:27). 

    Όζνλ αθνξά ηε κέηξεζε ησλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ επηδφζεσλ ππάξρεη ζχγθιηζε 

απφςεσλ ζηνπο εξεπλεηέο. Γελ ακθηζβεηείηαη δειαδή ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη 

ζηελ απεηθφληζε ησλ επηδφζεσλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε πνζνηηθά, 

δειαδή κε αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Η απεηθφληζε ελφο ηκήκαηνο ηνπ εκπεηξηθνχ 

θφζκνπ κε ηε βνήζεηα ελφο ζπλφινπ αξηζκψλ, δειαδή ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα, είλαη 

κεζνδνινγηθά επηηξεπηή κφλν θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, θαλφλεο θαη 

πξνδηαγξαθέο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:270). 
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 Απηφ ζεκαίλεη φηη ε έθθξαζε ζπγθεθξηκέλεο επίδνζεο ηνπ καζεηή κε αξηζκνχο, 

φπσο είλαη π.ρ. ε ζπλεξγαζία, πνπ επηηξέπνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, 

αληηβαίλεη ζηελ θιαζηθή ζεσξία ηεο κέηξεζεο, ζηελ νπνία ηίζεληαη σο ζεκειηαθέο 

κεζνδνινγηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ηεο ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε αμηνπηζηία 

θαη ε εγθπξφηεηα (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:270). 

    Οη αξηζκνί ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο δίλνπλ, θαηλνκεληθά ηνπιάρηζηνλ, ηελ 

εληχπσζε κηαο απφιπηα θαζνξηζκέλεο δηαδνρήο, ε νπνία πνιιέο θνξέο ζεσξείηαη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ηέηνηα. Όκσο, είλαη βέβαην φηη θάζε βαζκφο εθθξάδεη κηα 

ζθαηξηθή θαη ζπλήζσο αζαθή εθηίκεζε, ε νπνία νπζηαζηηθά έρεη πνιχ ιίγα θνηλά 

ζηνηρεία κε ηνπο πξνεγνχκελνπο θαη ηνπο επφκελνπο βαζκνχο ηεο θιίκαθαο. Οη 

βαζκνί δειαδή ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο δελ εθθξάδνπλ πνζφηεηεο, αιιά έρνπλ 

κάιινλ ηε κνξθή δηαηεηαγκέλεο ηαμηλνκηθήο ζπξίδαο, ρσξίο ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε 

θαη πξνζδηνξηζκέλν πεξηερφκελν (Γήκνπ, Γ. 2008:27). 

 Η απφδνζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πεξηερνκέλνπ ζηε βαζκνινγηθή θιίκαθα 

επηρεηξείηαη ζπλήζσο κε ηελ θαζηέξσζε εμσηεξηθψλ (ππνθεηκεληθψλ) θξηηεξίσλ 

ζχγθξηζεο , φπσο είλαη ν κέζνο φξνο ηεο ηάμεο, ε χπαξμε ή κε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

γλψζεο ή δεμηφηεηαο θαη ν αηνκηθφο κέζνο φξνο  (Κσλζηαληίλνπ, Υ. –Κσλζηαληίλνπ, 

Ι. 2017:270). 

    Απφ ηα θξηηήξηα απηά πξνθχπηνπλ ζθάικαηα, ε ππφζηαζε ησλ νπνίσλ είλαη 

ππνθεηκεληθή. Γηα παξάδεηγκα, έλαο κέηξηνο καζεηήο κε κηα αιιαγή ηάμεο ή 

ζρνιείνπ κπνξεί λα βξεζεί ζηελ νκάδα ησλ θαιχηεξσλ ή ησλ ρεηξφηεξσλ καζεηψλ 

απφ άπνςε βαζκψλ. Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή γίλεηαη πάληνηε 

ζην πιαίζην ελφο θνηλσληθνχ ρσξνρξφλνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ε επίδξαζε ηεο 

πεξίζηαζεο ζηελ θξίζε ηνπ αμηνινγεηή, φπσο είλαη π. ρ. ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, νη αμηψζεηο ηνπ ζρνιείνπ θ.ιπ., θαη επηπιένλ φηη ε 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο πεξηέρεη ζπλήζσο ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:270). 

    Μαδί, ινηπφλ, κε ηελ επίδνζε, ε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε θαη ηδηαίηεξα ε ηζηνξηθή-

θνηλσληθή ζέζε θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή εθπέκπνπλ κελχκαηα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ , ν νπνίνο ηα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ζηε δηακφξθσζε θαη 

πξνζαξκνγή ηεο βαζκνινγίαο (Γήκνπ, Γ. 2008:28). 
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Πην αλαιπηηθά θαη κε ζεκείν αλαθνξάο ηηο ζεκειηαθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ κεζνδνινγηθά ηελ απνδνρή ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηα 

επίκαρα ζεκεία πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, αλαθχπηνπλ θαη δηακνξθψλνληαη ηα 

αθφινπζα- πηζαλά- ζθάικαηα θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή: 

 θάικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερληθέο, ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξαθηηθέο 

αμηνιφγεζεο. Φεξεηπείλ, νη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο δελ παξέρνπλ 

ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο γηα έγθπξε, αμηφπηζηε θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε, 

κε δεδνκέλν φηη νη φξνη κέζα απφ ηνπο νπνίνπο αμηψλεηαη θαη αμηνινγείηαη 

ε επίδνζε ηνπ καζεηή ελδέρεηαη λα είλαη αζαθείο ή δεζκεπηηθνί θαη έηζη λα 

πξνδηθάδεηαη κηα αξλεηηθή ή ζεηηθή βαζκνινγία (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:271). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν 

αηληγκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ζεκάησλ ηεο «έθζεζεο», φπνπ ελψ 

αληηθεηκεληθφο ζηφρνο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο 

(νξζνγξαθία, ζχληαμε, δηάξζξσζε απφςεσλ, θαηαλφεζε θ.ιπ.), 

πξνηάζζεηαη θαη αλαγνξεχεηαη σο θπξίαξρν θξηηήξην ε θαηαλφεζε 

«θεηκέλνπ», θαη έηζη γίλεηαη έλαο δηαρσξηζκφο ησλ καζεηψλ απφ ηελ αξρή 

ζε επηηπρφληεο θαη απνηπρφληεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνηφηεηα ησλ άιισλ 

ζηνηρείσλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Γήκνπ, Γ. 2008:29).  Δπηπιένλ, είλαη γλσζηφ 

φηη ζρνιηθέο εμεηάζεηο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεγφκελσλ «κε 

ζηαζκηζκέλσλ δνθηκαζηψλ» (δηαγσληζκάησλ) θαη επνκέλσο κηα πξνθνξηθή 

ή γξαπηή εμέηαζε, πνπ δηεμάρζεθε κία κφλν θνξά ην ηξίκελν ή ην εμάκελν 

θαη ζε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα δελ θαζίζηαηαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο 

ζπλνιηθήο επίδνζεο ηνπ καζεηή ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα (Κσλζηαληίλνπ, 

Υ. 2004:121). 

 θάικαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ καζεκάησλ ζε 

θχξηα θαη δεπηεξεχνληα. χκθσλα κε απηή ηε ινγηθή, ηα καζεκαηηθά, ηα 

θπζηνγλσζηηθά θαη ηα γισζζηθά καζήκαηα βαζκνινγνχληαη κε 

απζηεξφηεηα θαη απηά ζεσξνχληαη θαηεμνρήλ σο δείθηεο ηεο αμίαο ηνπ 

καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:271). Έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη φηη ε νκνηνκνξθία, πνπ παξνπζηάδνπλ νη βαζκνί ελφο καζεηή ζηα 

δηάθνξα καζήκαηα, είλαη πεξηζζφηεξν απνηέιεζκα εζθαικέλεο ηαθηηθήο 

ησλ βαζκνινγεηψλ θαη φρη ηεο πξαγκαηηθήο επίδνζεο ηνπ καζεηή 

(Καζζσηάθεο, Μ. 1998:56). 
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 θάικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή θαηαγσγή ηνπ καζεηή, κε 

απνηέιεζκα νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακειφηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα λα βαζκνινγνχληαη θαηά πξνζέγγηζε κε κηθξφηεξνπο βαζκνχο ζε 

ζρέζε κε καζεηέο ησλ ιεγφκελσλ κεζαίσλ ή αλψηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.-Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:271). Με ηνλ 

επηιεθηηθφ ξφιν πνπ έρνπλ νη εμεηάζεηο θαη νη βαζκνί ζηελ εθπαίδεπζε 

ππνζάιπνπλ έλα πλεχκα εγσηζκνχ θαη αληαγσληζκνχ, ερζξηθφ ζε 

νπνηαδήπνηε ζηάζε ή αίζζεκα αιιειεγγχεο. Έηζη, πνιιά παηδηά, θαη 

θπξίσο εθείλα ησλ ρακειψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, ζηηγκαηίδνληαη κε ηελ 

εηηθέηα ηνπ απνηπρεκέλνπ ζηελ πην επαίζζεηε θαη εχζξαπζηε θάζε ηεο 

δσήο ηνπο (Υησηάθεο, η. 1993:49). 

 θάικαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην θχιν θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ 

επηεηθέζηεξε βαζκνιφγεζε ησλ θνξηηζηψλ έλαληη ησλ αγνξηψλ ή ζθάικαηα 

πνπ νθείινληαη ζηελ πξνθαηάιεςε φηη ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα θηινινγηθά καζήκαηα, ελψ ηα αγφξηα ζηα 

καζεκαηηθά ή ηα θπζηνγλσζηηθά καζήκαηα (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:272). 

 θάικαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπάζεηα ή ηελ αληηπάζεηα πνπ ηξέθεη ν 

εθπαηδεπηηθφο πξνο ηνλ καζεηή, π.ρ. εμαηηίαο ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο θαη 

ηεο γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017: 272). Οη καζεηέο πνπ είλαη αξεζηνί ζηνπο δαζθάινπο ηνπο παίξλνπλ 

κεγαιχηεξνπο βαζκνχο απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο ηθαλφηεηεο θαη 

επίδνζε κε απηνχο, αιιά είλαη ιηγφηεξν αξεζηνί ζηνπο δαζθάινπο ηνπο 

(Καζζσηάθεο, Μ. 1998:64). 

 Άιια πηζαλά ζθάικαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη έρνπλ ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή θαη παηδαγσγηθή 

θαηάξηηζή ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:272).  
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     Δπηπιένλ, ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ ζθάικαηα ζε θάζε ζηάδην ηεο δηακεζνιάβεζεο, 

απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο αληίιεςεο θαη ηε ζχιιεςε κηαο πιεξνθνξίαο κέρξη, 

ηελ πξνζαξκνζηηθή ηαμηλφκεζε ηεο απφθαζεο ζηε βαζκνινγηθή θιίκαθα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ πηζαλφηεηα ζθαικάησλ ζην πιαίζην ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη κφλν ην γεγνλφο φηη νη πιεξνθνξίεο ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία (εξκελεία, 

ζχγθξηζε, θαηαρψξεζε θ.ιπ.) πξνδηθάδνπλ ηελ χπαξμε ππνθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ θαη 

σο έλαλ βαζκφ, ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο. Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ππεξβνιηθφο ν ηζρπξηζκφο φηη ε βαζκνινγία ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

είλαη ππνθεηκεληθή ππφζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε νπνία δειψλεη πεξηζζφηεξν ηηο 

δηαζέζεηο, ηηο πξνζέζεηο, ην αληηιεπηηθφ θαη ην αμηνινγηθφ ηνπ επίπεδν, παξά ηελ 

αληηθεηκεληθή απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Γήκνπ, Γ. 2008:29). 

    Δλδεηθηηθά, γίλεηαη παξαθάησ αλαθνξά θαη άιισλ ζπλεζηζκέλσλ ιαζψλ-

ζθαικάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

απνηέιεζαλ αληηθείκελν εκπεηξηθψλ εξεπλψλ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι.  

2017:272): 

 Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη ην δηθφ ηνπ «κνληέιν» αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε 

ηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο αμίεο θαη εκπεηξίεο, κε ηηο δηθέο ηνπ ηδηνηξνπίεο, 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ δαζθάισλ πνπ είρε ν ίδηνο, θαη ηελ φιε 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ κε κηα ιέμε (Καζζσηάθεο, Μ. 1998:63). πλέπεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ αμηνινγηθνχ κνληέινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ εθηηκήζεσλ ζηελ αμηνιφγεζε πνπ 

παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:273). 

 Καηά ηε δηαηχπσζε κηαο θξίζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα έλαλ καζεηή 

δηαπηζηψλεηαη ε ηάζε απφ κηα γεληθή εληχπσζε πνπ έρεη γηα εθείλνλ λα 

θξίλνληαη θαη λα εξκελεχνληαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή. 

Έηζη, ε βαζκνινγία επεξεάδεηαη απφ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή, πνπ δελ ζρεηίδνληαη, άκεζα ηνπιάρηζηνλ , κε 

ηελ επίδνζή ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:273). Δπίζεο, 

ππάξρεη κηα άιιε ηάζε ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ ηδηφηεηα πνπ δηαπηζηψζεθε 

ζηνλ καζεηή λα εξκελεχνληαη, λα ζπλδπάδνληαη θαη λα πηζαλνινγνχληαη 

άιιεο ηδηφηεηέο ηνπ (ινγηθφ ιάζνο), φπσο γηα παξάδεηγκα φπνηνο είλαη 

αηεκέιεηνο είλαη ηεκπέιεο καζεηήο, θ.ιπ. (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:273). 
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 Άιια ππνθεηκεληθά ζθάικαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο 

αμηνινγεηή, εκθαλίδνληαη σο ηάζε γηα επηείθεηα ή απζηεξφηεηα, σο ηάζε 

γηα αθξαίεο βαζκνινγίεο, πξνζθφιιεζεο ζε έλαλ βαζκφ, ζπλήζσο ηνλ 

αξρηθφ θ.ιπ.(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:273). 

 Η ζπλαηζζεκαηηθή, ηέινο, θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν 

ζπγθεθξηκέλνο θξηηήο, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη πνηθίια άιια 

πξνζσπηθά ή νηθνγελεηαθά πεξηζηαηηθά δηαδξακαηίδνπλ ζνβαξφ ξφιν ζην 

πψο αμηνινγεί θάζε θνξά ν εθπαηδεπηηθφο (Καζζσηάθεο, Μ. 1998:65). 

    Απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη βαζκνινγηθέο θιίκαθεο 

δελ είλαη ζε ζέζε λα κεηξήζνπλ αληηθεηκεληθά, αμηφπηζηα θαη έγθπξα ηηο επηδφζεηο 

αθφκε θαη ζε έλα κνξθνινγηθφ επίπεδν. Η αδπλακία ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ 

νθείιεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζην γεγνλφο φηη κε ηα ιεγφκελα κεηξηθά ζπζηήκαηα 

ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ δελ κπνξεί λα κεηξεζεί ν άλζξσπνο. Οη επηδφζεηο ηνπ 

αλζξψπνπ έρνπλ κηα δπλακηθή θαη κηα πνηφηεηα πνπ δελ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ 

κε ηα ζπζηήκαηα απηά θαη δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε απφιπην θαη 

απζηεξφ ηξφπν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ επθαηξηψλ ησλ λέσλ αηφκσλ 

(Γήκνπ, Γ. 2008:30-31). 

    Οη αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη εθηηκήζεηο ηνπ απνηειέζκαηνο απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ ηίζεληαη ζε ακθηζβήηεζε θαη γηα ηνλ ιφγν φηη ζε απηέο ππεηζέξρνληαη 

θαη ππεξηζρχνπλ θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο ε ππνθεηκεληθφηεηα, ε ζθνπηκφηεηα 

θ.ιπ. Ωζηφζν, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα  ε δηαδηθαζία 

ηεο αμηνιφγεζεο έρεη θαηαιήμεη λα ελλνείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά εμέηαζε θαη φρη 

δηαδηθαζία δηάγλσζεο θαη απνηίκεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζε αληηζηνηρία κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηφρν θαη ηε ιήςε αληίζηνηρσλ παηδαγσγηθψλ κέηξσλ, ηφηε γίλεηαη 

αληηιεπηφ θαηά πφζν νη βαζκνί ιεηηνπξγνχλ ππέξ ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηακφξθσζεο 

ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:273). 

     Δπίζεο, έρνληαο ππφςε ην ειιεληθφ παξαδνζηαθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζέηεη ππφ 

ακθηζβήηεζε ηελ αμία ηνπ βαζκνχ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ καζεηή. Όπσο έρεη ήδε 

επηζεκαλζεί, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα απηφ, βαζηθφ θαη ζπρλά απνθιεηζηηθφ κέζν 

ζηηο γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη νη εξσηήζεηο 

αλάπηπμεο ζέκαηνο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:274). 
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Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο είλαη αζαθή θαη απξνζδηφξηζηα θαη 

επνκέλσο ε αμηνιφγεζε ηεο απάληεζεο ηνπ καζεηή επαθίεηαη πιένλ ζηελ 

ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ αμηνινγεηή. Δπηπιένλ, απνδίδεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηε 

ζπγθξάηεζε απφ ηνλ καζεηή φζσλ γξάθνληαη ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ή φζσλ έρνπλ 

εηπσζεί θαηά ηε δηδαζθαιία, κε απνηέιεζκα λα ππεξηνλίδεηαη θαη λα επηδηψθεηαη ε 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα απνκλεκφλεπζε. Σέινο, γίλεηαη ζπρλά ρξήζε 

κεκνλσκέλσλ θαη απνζπαζκαηηθψλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα ιεθζνχλ ζνβαξέο απνθάζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε καζεηηθή ζηαδηνδξνκία θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ καζεηψλ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:274). 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ είδνπο, δειαδή ηελ απνζπαζκαηηθή ή ζηηγκηαία 

εμέηαζε, ε γλψκε πνπ ζρεκαηίδεηαη γηα ηελ αμία ηνπ θάζε καζεηή, βαζίδεηαη θπξίσο 

ζην απνζπαζκαηηθφ απνηέιεζκα κίαο θαη κφλν δνθηκαζίαο, ε νπνία, γηα παξάδεηγκα, 

κπνξεί λα ζπκβεί κία θνξά ην ηξίκελν, ην εμάκελν θ.ιπ. (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:274). 

    Με ηα ηζρχνληα πξφηππα ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ βαζκψλ νη καζεηέο κειεηνχλ γηα 

λα πεξάζνπλ ζηηο εμεηάζεηο θαη φρη εμαηηίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ελδηαθέξνληνο γηα 

κάζεζε. Έηζη, ν βαζκφο ηείλεη λα κεηαηξαπεί ζε «θεηίρ», λα γίλεη έλα ζχκβνιν κε 

δηθφ ηνπ πεξηερφκελν, αλεμάξηεηα απφ εθείλν πνπ ππνηίζεηαη φηη ζπκβνιίδεη 

(Καζζσηάθεο, Μ. 1998:49). Οη βαζκνί απνηεινχλ «ζπκβνιηθνχο εληζρπηέο», φπσο 

ηνπο νλνκάδεη ε ςπρνινγία ηεο κάζεζεο, θαη νη εληζρπηέο είλαη γλσζηφ φηη απνηεινχλ 

βαζηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε κάζεζε. Όκσο, επεηδή είλαη 

ζπκβνιηθνί εληζρπηέο «εμαξγπξψλνληαη» κε άιινπο (π.ρ. κε έλα «κπξάβν» σο 

επηβξάβεπζε), δξαζηεξηνπνηψληαο εμσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο. Όκσο, ζηελ 

εθπαίδεπζε επηδηψθεηαη ε ζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζε εζσηεξηθά θπξίσο 

θίλεηξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη επηδηψθεηαη ν καζεηήο λα καζαίλεη, φρη επεηδή πεξηκέλεη 

ηελ επηβξάβεπζε απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ ή ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά 

θπξίσο επεηδή ε ελαζρφιεζε κε ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο ηνπ πξνθαιεί 

ελδηαθέξνλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απηνχ πξνζσπηθή επραξίζηεζε 

(εζσηεξηθά θίλεηξα) (Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 2015:111). 

     Οη εμεηάζεηο θαη νη βαζκνί γίλνληαη απηνζθνπφο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ζε 

βάξνο ησλ «εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ». Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηε κε 

δεκηνπξγηθή θαη παξαγσγηθή γλψζε (Υησηάθεο, η. 1993:49). 
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    Δθηφο απφ ηηο πξαθηηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ νη βαζκνί γηα ηνπο καζεηέο, φπσο 

είλαη π.ρ. ε πξναγσγή ή ε ζηαζηκφηεηα, δηαπηζηψλεη θαλείο φηη νη αμηνινγήζεηο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θάζε άιιν παξά δηαγλσζηηθφ ραξαθηήξα έρνπλ, θαζψο φρη 

κφλν δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο επηδηψμεηο θαη ηηο καζεζηαθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ, αιιά νδεγνχλ θαη ζε άιιεο θαηεπζχλζεηο, φπσο είλαη π.ρ. ε 

ηαμηλφκεζε ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο είλαη  παηδαγσγηθά αλεπηζχκεηεο (Κσλζηαληίλνπ, 

Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:274). 

    Έρεη ζσζηά επηζεκαλζεί φηη ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν θαιιηεξγνχληαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά θαη, αληίζηνηρα, αμηνινγνχληαη κφλν δηαλνεηηθέο θαη γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη αγλννχληαη άιιεο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηε δσή θαη ζεκαληηθέο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο πξνζσπηθφηεηαο. Οη γλσζηηθέο θαη εθθξαζηηθέο απηέο 

ηθαλφηεηεο πνπ αμηνινγνχληαη ζην ζρνιείν κέζσ ησλ εμεηάζεσλ, απνξξένπλ θπξίσο 

απφ ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά «απηνλφεηα» θαη ην ιεγφκελν «Habitus» ησλ 

αλψηεξσλ θαη κεζαίσλ αζηηθψλ ηάμεσλ. Δπνκέλσο, ε θαζηέξσζή ηνπο σο θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο έρεη έλαλ θνηλσληθά επηιεθηηθφ ραξαθηήξα πνπ απνβαίλεη εηο βάξνο ησλ 

παηδηψλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηα ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα (Υησηάθεο, 

η.1993:49). 

    Με απηέο ηηο πξαθηηθά θαη παηδαγσγηθά ακθηζβεηνχκελεο δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο, φπσο επηζεκάλζεθαλ παξαπάλσ, πξέπεη λα απνδνζεί ζηνπο βαζκνχο, 

σο δείθηεο αμίαο ησλ καζεηψλ, κία ζρεηηθφηεηα ηέηνηα πνπ δελ δηθαηνινγεί ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηε ζεκαζία πνπ ηνπο έρεη δνζεί σο ηψξα απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο 

θνξείο ηνπ, θαζψο θαη απφ ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά ηνπο. Μάιηζηα, ζα αλαθέξακε 

επηπξφζζεηα φηη ν βαζκφο απηφο θαζαπηφλ, δίρσο λα ιεθζεί ππφςε ην ζεζκηθφ, 

δηδαθηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην φπνπ έιαβε ρψξα, απνηειεί κία αξθεηά αλάμηα 

παηδαγσγηθή πιεξνθνξία ζηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ε νπνία, πέξαλ 

ησλ άιισλ, κπνξεί λα έρεη ήπηεο ή αθφκα θαη ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ην 

άηνκν πνπ αμηνινγείηαη (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:275). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Πιενλεθηήκαηα θαη 

Μεηνλεθηήκαηα ηωλ Δλαιιαθηηθώλ Σερληθώλ Αμηνιόγεζεο 

ηνπ Μαζεηή 

 

4.1 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη δνζεί έκθαζε ζηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ηερληθψλ 

αμηνιφγεζεο, κε δεδνκέλε ηε δηακνξθσκέλε άπνςε φηη ε ίδηα ε κάζεζε είλαη κηα 

ζχλζεηε θαη πνιχπηπρε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε αμηνιφγεζε ζπλδέεηαη άκεζα θαη 

άξξεθηα καδί ηεο. ε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο, ζηηο ελαιιαθηηθέο ή 

απζεληηθέο ηερληθέο ν καζεηήο κπνξεί λα θαζνξίδεη ν ίδηνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ, λα 

εθηηκά ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, αιιά θαη λα θαηαλνεί φηη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο κάζεζεο. Έηζη, ν καζεηήο αμηνινγείηαη κε βάζε ηηο 

πξσηνγελείο πεγέο, δειαδή ηα έξγα ηνπ, αληί ησλ δεπηεξνγελψλ (κεηξήζεηο θαη 

ζπγθξίζεηο ηεο κάζεζεο κέζσ ηεζη), θαη δίλεηαη έκθαζε ζηε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο 

ηεο γλψζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:248). 

    Η παξαηήξεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πξνφδνπ ησλ παηδηψλ θαη ε παηδαγσγηθή 

ηεθκεξίσζε ή θαηαγξαθή ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ ηνπο απνηεινχλ ηηο βαζηθέο 

ζηξαηεγηθέο απηνχ ηνπ είδνπο ηεο αμηνιφγεζεο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αμηνιφγεζεο είλαη ε ελζσκάησζε ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ηεο ηάμεο ζε εθείλεο θαη 

ε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηεο ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:158). 

    ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε, ε ελαιιαθηηθή απνζηαζηνπνηείηαη 

απφ ηελ πνζνηηθή κέηξεζε θαη πεξηιακβάλεη πνηθηιία κνξθψλ αμηνιφγεζεο, έλαληη 

ησλ ζηαζκηζκέλσλ ηεζη, νη νπνίεο αμηνινγνχλ αθελφο ηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο θαη αθεηέξνπ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο 

θαζψο θαη άιιεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή (έκθαζε ζηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάζεζεο ηνπ καζεηή) (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 

2008:158, Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:248-249). 
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    Οη ππνζηεξηθηέο ηεο θνηλσληθφ-δνκηζηηθήο ζεψξεζεο (θνηλσληθφο 

θνλζηξνπθηηβηζκφο ) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, φπσο ν Piaget, o Vygotksy θαη ν 

Gardner, ππνζηεξίδνπλ φηη, εθφζνλ ε κάζεζε είλαη πνιπδηάζηαηε, ηφηε θαη νη κνξθέο 

ηεο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα είλαη πνιπδηάζηαηεο. Γη’ απηφ ε ηάζε πνπ επηθξαηεί 

δηεζλψο ζηελ αμηνιφγεζε δίλεη έκθαζε ζε έλα πιαίζην απνηεινχκελν απφ 

θαζεκεξηλέο, απζεληηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηα παηδηά 

θαη φρη ζε πξνεπηιεγκέλα, απφ ηνπο ελήιηθεο, εξγαιεία ή απαληήζεηο. Δπίζεο, 

πξνυπνζέηεη ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ γηα ηελ πξφνδν ηνπ 

θάζε παηδηνχ θαη επηθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ αηνκηθή πξφνδν θαη φρη ζηε 

ζχγθξηζε κε ηα άιια παηδηά (φπ. αλαθ. ζηηο: Νηνιηνπνχινπ, Δ.-Γνπξγηψηνπ, Δ. 

2008:158). 

    Αλαθεθαιαηψλνληαο, αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο: 

 Η αμηνιφγεζε είλαη ζπρλά ελζσκαησκέλε ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο 

ηάμεο 

 Οη καζεηέο αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα έξγα πνπ παξάγνπλ θαη ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηδησθφκελε θαηάθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

 Η αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

παξαηεξεί ηνλ καζεηή φρη κφλν ζε ζρέζε κε ην απνηέιεζκα πνπ ν ηειεπηαίνο 

ζα παξαγάγεη, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

νδεγεζεί ζην απνηέιεζκα 

 Ο εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο εζηηάδνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε, θαη φρη ζηηο ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο 

 Δπηδηψθεηαη ε απηναμηνιφγεζε θαη ε αιιειναμηνιφγεζε 

 Δλζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ νπνίσλ ε ζπλεηζθνξά ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή (Ρεθαιίδνπ, Γ. 2011:89).    

     Ο καζεηήο, κέζσ ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζε έλα πιαίζην φζν ην δπλαηφλ πξαγκαηηθφ 

(απζεληηθφ) (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:249). 
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    Η απζεληηθή αμηνιφγεζε ππεξεηεί πεξηζζφηεξν ηε κάζεζε, θαζψο επηηξέπεη ζηνλ 

καζεηή λα ζπκκεηέρεη ελεξγά, λα ιεηηνπξγεί κε θίλεηξα, λα αλαιακβάλεη επζχλεο θαη 

πξσηνβνπιίεο θαη λα αληηιακβάλεηαη φηη ε αμηνιφγεζε απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δληνχηνηο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη 

λα απαξλεζεί πάγηεο πξαθηηθέο, ζηηο νπνίεο ε θχξηα επζχλε αλήθε απνθιεηζηηθά ζε 

εθείλνλ, θαη έηζη λα δξάζεη δηαθνξεηηθά (Κσλζηαληίλνπ, Υ.-Κσλζηαληίλνπ, Ι.  

2017:249). 

    Μηα αμηνιφγεζε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηάιιειε γηα ηα παηδηά, ζα πξέπεη λα 

απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δηαδηθαζίαο θαη λα κπνξεί: α) λα αλαδείμεη ηηο 

γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, φζνλ αθνξά ην αλαπηπμηαθφ ηνπο 

επίπεδν, ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο, ηα θίλεηξά ηνπο γηα ηε κάζεζε θαη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο, κε δεδνκέλε πάληα ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο, β) λα 

ηεθκεξηψλεη ηελ αλάπηπμή ηνπο κέζα ζηνλ ρξφλν, γ) λα πεξηγξάθεη ηελ πξφνδφ ηνπο 

ζε ζρέζε κε πξνδηαγεγξακκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη δ) λα παξέρεη δνκηθή 

αλαηξνθνδφηεζε ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 

2008:157). 

    Δπνκέλσο, ππάξρεη αλάγθε γηα αμηνινγήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά σο 

νιφηεηεο, επηδεηθλχνπλ ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο θαη ζηεξίδνληαη ζε 

πξαθηηθέο ελζσκαησκέλεο ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα παξαπάλσ είλαη 

δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο, ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη επιπγηζία γηα ην πψο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαη νη αμηνινγεηέο, νη καζεηέο 

θαη νη γνλείο ηνπο έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε, αιιά θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε εθείλε (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:157). 

 

 

4.1.1 Η ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε 

 

Η παξαηήξεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε έλαλ άηππν, απζφξκεην ηξφπν, πνπ 

κπνξεί λα εκπεξηέρεη πξνθαηαιήςεηο θαη λα ζπκβάιεη ζηε ιήςε ιαλζαζκέλσλ 

απνθάζεσλ εηο βάξνο ηνπ παηδηνχ, ή κε πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Η άηππε 

παξαθνινχζεζε κπνξεί λα έρεη λφεκα κφλν φηαλ ζπλδπάδεηαη κε άιιεο ηππηθέο, 

πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο παξαηεξήζεηο (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- 

Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:159). 
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Αληηζέησο, ε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ζπληζηά κηα δπλακηθή κέζνδν (ηερληθή), 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο θαη νη εξεπλεηέο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ θαη αλαπηχζζνληαη ηα παηδηά, θαη λα 

απαληήζνπλ ζε δηάθνξα εξσηήκαηα. Η ηθαλφηεηα ηεο «ζσζηήο» παξαηήξεζεο-θαη’ 

άιινπο παξαθνινχζεζεο-ηνπ παηδηνχ είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο 

πνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο. Δίλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα κνηάδεη δηαθνξεηηθή απφ εθπαηδεπηηθφ ζε εθπαηδεπηηθφ θαη 

απφ ηάμε ζε ηάμε. Άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ παξαηήξεζε είλαη θαη ε θαηαγξαθή, 

δειαδή ε δηαδηθαζία γξαθήο ησλ παξαηεξήζεσλ. Η θαηαγξαθή ησλ ζθέςεσλ, ηδεψλ 

θαη εξκελεηψλ πξέπεη λα ηεξείηαη μερσξηζηά απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ, ψζηε 

λα εμαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθφηεηα (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:159). 

    εκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο είλαη ηα εμήο: 

 Πξαγκαηνπνηείηαη απφ εθπαηδεπκέλα άηνκα. 

 Αθνινπζεί ζσζηά πξνζδηνξηζκέλε δηαδηθαζία. 

 Έρεη ζαθψο πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο. 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. 

 Σα απνηειέζκαηά ηεο ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη 

επαιήζεπζεο. 

 Πξνβιέπνληαη ηξφπνη θαη κέζα κεζνδεπκέλεο θαηαρψξεζεο θαη 

απνηχπσζεο ησλ παξαηεξήζεσλ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:249). 

Η παξαηήξεζε είλαη κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία θαη απνηειεί έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ. Ο παξαηεξεηήο 

είλαη ελεξγεηηθφο, δηφηη αθελφο επηθεληξψλεηαη ζηελ πξάμε ηεο παξαηήξεζεο θαη ζηα 

ππνθείκελα πνπ ζέιεη λα παξαηεξήζεη, θαη αθεηέξνπ ζηνπο κεραληζκνχο. 

Αλαγλσξίδεη πξνβιήκαηα θαη ζέηεη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε απηά, αλαπηχζζεη 

ππνζέζεηο, παξαθνινπζεί, αθνχεη, θαηαγξάθεη, εξκελεχεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ σο εξγαιεία αμηνιφγεζεο (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ.  

2008:160). 
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Η ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, σο κέζνδνο εθηίκεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

αηφκνπ, δηαθξίλεηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ηελ πξννπηηθή απφ ηελ νπνία 

ζεσξείηαη. Οη δηαθξίζεηο απηέο είλαη νη αθφινπζεο (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:166-

167): 

1. Θεσξνχκελε απφ ηε ζθνπηά ηεο ζρέζεο παξαηεξνχληνο θαη 

παξαηεξνχκελνπ, ε παξαηήξεζε κπνξεί λα είλαη: α) άκεζε ή  β) έκκεζε. 

Άκεζε ζεσξείηαη φηαλ γίλεηαη απεπζείαο ζηνλ καζεηή, φηαλ δειαδή 

παξαηεξείηαη απεπζείαο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηε ζηηγκή πνπ εθδειψλεηαη. 

Αληηζέησο, έκκεζε ραξαθηεξίδεηαη ε παξαηήξεζε φηαλ ζπιιέγνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή έκκεζα, είηε απφ 

πιεξνθνξίεο ηξίησλ είηε απφ η’ απνηειέζκαηα ησλ αληηδξάζεψλ ηνπ είηε 

απφ παξαηεξήζεηο άιισλ. 

2. Θεσξνχκελε απφ ηε ζθνπηά ηνπ θνξέα δηελέξγεηάο ηεο θαη ζε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν πνπ παξαηεξείηαη, ε παξαηήξεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί: α) 

σο απηνπαξαηήξεζε ή β) σο εηεξνπαξαηήξεζε. Απηνπαξαηήξεζε 

ζπκβαίλεη φηαλ θάπνηνο παξαηεξεί ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, ηε δηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δηθέο ηνπ αληηδξάζεηο. Αληηζέησο, εηεξνπαξαηήξεζε 

ζπκβαίλεη φηαλ παξαηεξείηαη ε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ αηφκνπ απφ 

εμσηεξηθφ, απφ άιινλ παξαηεξεηή. ην ζρνιείν απηφο κπνξεί λα είλαη ν 

εθπαηδεπηηθφο, ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο, ν ζρνιηθφο ςπρνιφγνο θ.ιπ., θαη ν 

παξαηεξνχκελνο καζεηήο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην θπζηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ (π.ρ. ζηελ ηάμε, ζην πξναχιην, ζην παηρλίδη θ.ιπ.), ζε 

πεηξακαηηθέο θαηαζηάζεηο, ή ζε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ. Αλ ν 

παξαηεξεηήο δελ είλαη ν ίδηνο ν ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ εθηίκεζε, ηφηε 

ινγηθά ηνπ δίλνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ 

πξέπεη λα παξαηεξεζεί θαη ηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο ησλ παξαηεξήζεσλ. 

3. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ παξαθνινπζνχληαη, ε 

παξαηήξεζε κπνξεί λα είλαη: α) νκαδηθή, φηαλ παξαηεξνχληαη πνιιά 

άηνκα ηαπηφρξνλα, ή  β) αηνκηθή, φηαλ παξαηεξείηαη έλα κφλν άηνκν. 
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4. Η παξαηήξεζε, αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη, κπνξεί λα 

δηαξθεί πνιχ ή ιίγν. Σν θξηηήξην απηφ απνηειεί ηε βάζε γηα κηα αθφκε 

δηάθξηζε ηεο παξαηήξεζεο, ζπγθεθξηκέλα ζε: α) καθξνρξφληα 

(δηαρξνληθή), θαη β) βξαρπρξφληα, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαδηθήο 

παξαηήξεζεο ζε πεηξακαηηθέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή γ) 

«εγθάξζηαο έξεπλαο». 

Μηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη ε παξαηήξεζε ζσζηή, γηα λα γίλεη 

ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, είλαη λα δηελεξγεζεί απφ άηνκα πνπ είλαη εηδηθά 

θαηαξηηζκέλα θαη πιήξσο ελεκεξσκέλα. Κάζε άηνκν ην νπνίν κπνξεί απιψο λα 

βιέπεη δελ είλαη νπσζδήπνηε παξαηεξεηήο. Απηή είλαη ίζσο θαη ε θπξηφηεξε 

δπζθνιία  ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ εθηίκεζεο (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 

1998:167). 

Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε παξαηήξεζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ καζεηψλ, 

αθνινπζείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ 

ζηάδηα (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:167-168). 

1. Γίλεηαη ζσζηφο θαη ιεπηνκεξήο πξνγξακκαηηζκφο θαη ιεπηνκεξεηαθή 

ζρεδίαζε ηεο φιεο δηεξγαζίαο ηεο παξαθνινχζεζεο. Πην αλαιπηηθά, κεηαμχ 

άιισλ, ζρεδηάδνληαη ηα εμήο: 

 Πνηνο ζα παξαηεξεζεί (αληηθείκελν παξαηήξεζεο) θαη γηα πνην ιφγν 

(ζθνπφο ηεο παξαηήξεζεο). 

 Πνηεο εθδειψζεηο ηνπ ζα παξαηεξεζνχλ, ζε πνην πεξηβάιινλ, γηα πφζν 

ρξφλν θαη ζε πνηα ρξνληθά ζεκεία. 

 Πνηνο ζα είλαη ν παξαηεξεηήο (θνξέαο ηεο παξαηήξεζεο). 

 Πψο ζα θαηαγξάθνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηελ 

παξαηήξεζε. 

 Πψο ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάδνληαη νη παξαηεξήζεηο ζηνλ νξγαλσηή, πψο 

ζα γίλεη ε αλάιπζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη απφ πνηνλ, ζε ηη κνξθή ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε θ.ιπ.  

2. Γηελεξγείηαη ε παξαηήξεζε ζχκθσλα πάληα κε αξρηθή ζρεδίαζε. 

3. Αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα, εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ιακβάλνληαη 

κέηξα φηαλ ελδείθλπηαη ή απαηηείηαη (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:167-168). 
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Δίηε θάπνηνο παξαηεξεηήο μεθηλάεη ηε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο θαη 

θαηαγξαθήο είηε δηαζέηεη εκπεηξία ζε απηή ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα παξαθάησ 

βήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα έρεη επηηπρία ζε εθείλε: 

 λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ πνπ λα επλνεί ηε δηαξθή παξαηήξεζε, 

 λα αξρίδεη κε εχθνιεο ηερληθέο θαη λα πξνρσξάεη ζηαδηαθά, 

 λα νξγαλψλεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη θαηαγξαθέο ηνπ, 

 λα ρξεζηκνπνηεί ηε βνήζεηα άιισλ αλζξψπσλ θαη 

 λα θάλεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο κέξνο δσήο ηεο ηάμεο (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- 

Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:162). 

    Η θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην 

αληηθεηκεληθή. Τπάξρεη κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πεξηγξαθηθή θαη ηελ 

αμηνινγηθή ή θαηαθξηηηθή γιψζζα. Ο παξαηεξεηήο νθείιεη λα θαηαγξάθεη απηά πνπ 

βιέπεη θαη φρη απηά πνπ ζα πεξίκελε ή ζα ήζειε λα δεη. Φπζηθά, ε απφιπηε 

αληηθεηκεληθφηεηα δελ είλαη εθηθηή, θαζψο θάζε παξαηεξεηήο επεξεάδεηαη απφ ηα 

βηψκαηα θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ, ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ. Τπάξρνπλ 

παξαηεξεηέο πνπ αγλννχλ φηη νη πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνξίεο θαη πξνθαηαιήςεηο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην πψο παξαηεξνχλ θαη εξκελεχνπλ απηφ πνπ βιέπνπλ. 

Δπίζεο, νη απνηειεζκαηηθνί παξαηεξεηέο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην ππφβαζξν 

ηνπ παηδηνχ θαη λα απνθχγνπλ άδηθεο θαη κεξνιεπηηθέο θξηηηθέο ζρεηηθά κε απηφ 

(Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:162). 

    Η επίηεπμε ησλ παξαπάλσ απαηηεί δηαξθή δηαδηθαζία απνδνρήο ηνπ εαπηνχ θαη 

ησλ άιισλ, ζθέςεο, αλαζηνραζκνχ, σξηκφηεηαο θαη αλνίγκαηνο ζε λέεο ηδέεο  

(Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:162). 

    Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, σο κηα ηερληθή 

αμηνιφγεζεο πνιχ ρξήζηκεο θαη απνηειεζκαηηθήο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη φρη κφλν, 

επηζεκαίλνπκε ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, πνπ αλαθχπηνπλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:251). 

Πιενλεθηήκαηα (Γεκεηξφπνπινο, Δ. 1998:172): 

 Απμάλεηαη αηζζεηά  ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο εθηίκεζεο ησλ 

καζεηψλ, θαη ζπλεπψο βειηηψλεηαη ην επίπεδν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη ζρεηηθά κε θάπνην καζεηή. Έηζη, γίλεηαη νπζηαζηηθφηεξε 

θαη πην αμηφπηζηε ε αμηνιφγεζε. 

 Καζίζηαηαη δπλαηή ε ξεαιηζηηθή πινπνίεζε ησλ επηδηψμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε γλψζε ηνπ καζεηή. 
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 ηε ζσζηή παξαηήξεζε ε ζπκπεξηθνξά πνπ παξαηεξείηαη είλαη θπζηθή, 

αλππφθξηηε, απξνζπνίεηε, θαη ζπλεπψο αληηπξνζσπεπηηθή ηεο φιεο, ηεο 

ηππηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή. 

 Όηαλ ε παξαηήξεζε γίλεηαη απ’ ηνλ δάζθαιν, κπνξεί λα είλαη ζπλερήο, θαη 

ζπλεπψο έρεη πνιιέο πηζαλφηεηεο λα είλαη επηηπρήο. 

Μεηνλεθηήκαηα: 

 Η εθαξκνγή ηεο απαηηεί πνιχ ρξφλν. 

 Ο παξαηεξεηήο πξέπεη λα είλαη επαξθψο εθπαηδεπκέλνο. 

 Σν ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν ηεο θξίζεο θαη αμηνιφγεζεο είλαη ππαξθηφ ή θαη 

έληνλν. 

 Οξηζκέλεο πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη εθηθηφ λα παξαηεξεζνχλ 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:252). 

 

 

4.1.2 Η θιίκαθα δηαβαζκηζκέλωλ θξηηεξίωλ (ξνπκπξίθα) 

 

Η θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ ή ξνπκπξίθα ή αηνκηθφ δειηίν ηνπ καζεηή 

πεξηιακβάλεη κηα θιίκαθα αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο (πξφθεηηαη γηα έλα 

πνζνηηθφ εξγαιείν), πνπ ζρεδηάδεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο  

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη επηηξέπεη ηελ εμαγσγή έγθπξσλ, αληηθεηκεληθψλ, 

αμηφπηζησλ θαη άκεζσλ ζπκπεξαζκάησλ, ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε θαη ηηο δεμηφηεηεο 

ησλ καζεηψλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε 

ζπζηεκαηηθή θαη ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, θπξίσο ζηνλ 

καζεζηαθφ θαη εξγαζηαθφ ηνκέα, κέζα απφ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ, 

πξνεπηιεγκέλσλ θαη δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ. Η ξνπκπξίθα πξνζθέξεηαη λα ηε 

ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαζεκεξηλήο καζεζηαθήο, 

εξγαζηαθήο θαη γεληθφηεξα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή. Έηζη, επηηξέπεη 

θαη ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα γλσξίδνπλ ηηο δηαβαζκίζεηο ηεο επίδνζήο ηνπο, θαζψο 

θαη κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα ηε βειηηψζνπλ. Δπνκέλσο, επεηδή ε ξνπκπξίθα 

ζπγθξνηείηαη απφ ζαθή θξηηήξηα, θαλφλεο θαη νδεγίεο, γηα ηνλ ιφγν απηφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εξκελεία κηαο πνιχπινθεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή 

ζχκθσλα κε δηαξζξσκέλα επίπεδα επίδνζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:252). 
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     Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη ξνπκπξίθαο, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο 

παξαηεξεηέο κέζα ζηελ ηάμε: α) ε νιηζηηθή, πνπ απνδίδεη κία κφλν βαζκνινγία γηα 

ηε ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ καζεηή, β) ε αλαιπηηθή, ε νπνία πεξηγξάθεη θαη βαζκνινγεί 

θάζε ζηάδην εξγαζίαο μερσξηζηά, θαη γ) ε αλαπηπμηαθή, ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο ειηθίεο ησλ καζεηψλ θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ ηδέα 

φηη ε επίηεπμε ελφο ζηφρνπ ή κηαο δεμηφηεηαο, παξφιν πνπ είλαη αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία δελ ιακβάλεη ρψξα παξάιιεια γηα φια ηα παηδηά ίδηαο ειηθίαο  

(Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:174). 

    Σα βαζηθά κέξε απφ ηα νπνία ζπγθξνηείηαη κηα ξνπκπξίθα είλαη ηέζζεξα: 

 

1. Η θιίκαθα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο βαζκνχο πνπ αλαινγνχλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ζπλήζσο απφ ην έλα κέρξη ην ηέζζεξα. 

2. Η πεξηγξαθή ησλ επηπέδσλ επίδνζεο πνπ πεξηιακβάλεη παξαδείγκαηα ηεο 

αλακελφκελεο επίδνζεο θαη πνπ δηαθξηηά ραξαθηεξίδεη ην θάζε επίπεδν. 

3. Σα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο παξακέηξνπο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

αληαπνθξηζνχλ νη επηδφζεηο  γηα λα ζεσξεζνχλ επηηπρείο. 

4. Αλακελφκελεο γεληθέο επηδηψμεηο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ βαζκφ αληαπφθξηζεο 

ζηα θξηηήξηα (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:253). 

    Η ξνπκπξίθα ζπληζηά κηα επέιηθηε θαη εχρξεζηε ηερληθή αμηνιφγεζεο, ε νπνία 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο απφ ζεκαληηθέο 

παξακέηξνπο ηεο καζεζηαθήο θαη εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:254). Δπίζεο, είλαη εππξνζάξκνζηε θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ ηα παηδηά, κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ δεχηεξσλ (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 

2008:175). Ωζηφζν, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ην γεγνλφο ν εθπαηδεπηηθφο λα 

δηαζέηεη ηηο αλάινγεο γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. ηελ πνξεία, νη 

πιεξνθνξίεο απηέο ζα ηνπ θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο, φηαλ ζα θιεζεί λα 

ζπγθξνηήζεη θαη λα ζπγγξάςεη ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή  

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:254). 
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4.1.3  Ο θάθεινο πιηθνύ ηνπ καζεηή (πνξηθόιην) 

  

Ο θάθεινο πιηθνχ ηνπ καζεηή ή αιιηψο πνξηθφιην (portfolio), αλήθεη ζηηο λέεο 

ηερληθέο αμηνιφγεζεο θαη ραίξεη κηαο ηδηαίηεξα απμαλφκελεο δεκνηηθφηεηαο ζηνλ 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Η ρξήζε ηνπ 

θαθέινπ πιηθνχ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αληηιεθζεί θαη λα θαηαλνήζεη ηνλ 

βαζκφ αλάπηπμεο ηνπ καζεηή θαη ζηνλ καζεηή λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε κάζεζε θαη 

ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν πνπ αθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ 

καζεηψλ θαη είλαη ηδαληθφ γηα δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο  (Βαξζακίδνπ, Α. 2016:62). 

     χκθσλα κε νξηζκφ απφ ηελ εγρψξηα βηβιηνγξαθία, ν θάθεινο πιηθνχ ηνπ καζεηή 

είλαη: «ε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε ζπιινγή ελδείμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ καζεηή γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ καζεηή». Η ζπιινγή απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη 

λα καξηπξά ην ζθεπηηθφ πνπ αλαπηχζζεη ν καζεηήο, θαζψο θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα 

γηα λα εθπνλήζεη ηηο εξγαζίεο πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζηνλ θάθειν, ηηο νδεγίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ έξγσλ θαη ηελ θξηηηθή 

ηνπ θνηλνχ πνπ έρεη θιεζεί λα κειεηήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηνλ θάθειν ηνπ πιηθνχ 

(Βαξζακίδνπ, Α. 2016:72). 

    Ο θάθεινο αμηνιφγεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ νηθνινγηθή θαη θνηλσληθφ-δνκηζηηθή 

άπνςε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Γίλεη έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο επίδνζεο ελφο παηδηνχ ζε δηάθνξα καζεζηαθά πεξηβάιινληα, 

θαζψο θαη ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- 

Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:185). 

     χκθσλα κε ηελ πξψηε ζεσξία, νη αιιεινζπλδέζεηο κεηαμχ πεξηβαιιφλησλ (π.ρ. 

ζχλδεζε ζπηηηνχ-ζρνιείνπ) επεξεάδνπλ φ,ηη ζπκβαίλεη κέζα ζε θάπνην απφ απηά (π.ρ. 

ηε κάζεζε ζην ζρνιείν). ηελ αμηνιφγεζε κε ηνλ θάθειν αλαγλσξίδεηαη φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο κέζνδνη, πνηθίιεο πεγέο θαη πνιιαπιά 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζνχλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

(Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:185). 
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χκθσλα κε ηελ θνηλσληθφ-δνκηζηηθή ζεσξία, ηα παηδηά καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζηε κάζεζή ηνπο θαη αιιειεπηδξνχλ κε πξφζσπα θαη 

πξάγκαηα πνπ έρνπλ λφεκα γη’ απηά. ηε ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε αλαγλσξίδεηαη 

αθελφο ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη αθεηέξνπ νη θνηλσληθέο επηδξάζεηο 

ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ηνπο (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:185). 

    Ο εθπαηδεπηηθφο  δνκεί θαη πξνηείλεη, αιιά εκπιέθεη θαη ην παηδί, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, ζηελ επηινγή θαη αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ επηδφζεψλ ηνπ. 

Η δηαδηθαζία απηή παξάγεη πιεξνθνξία φρη κφλν γηα ην ηη θάλεη ην παηδί, αιιά θαη 

γηα ην πψο ην θάλεη θαη γηαηί (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:185).      

    ηνλ θάθειν αμηνιφγεζεο θαηαγξάθνληαη αθελφο ε καζεζηαθή εμέιημε ησλ 

παηδηψλ θαη αθεηέξνπ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νηθνδνκνχλ ηε γλψζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιαζψλ ηνπο. Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε 

δπλακηθή φςε ηεο κάζεζεο, φπσο ε επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

δηδαζθαιίαο ζηελ ελίζρπζε ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, απνηειεί έλαλ ηξφπν 

αιιειεπηδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ παηδηνχ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ 

γνλέα. ηφρνο, κέζσ ηνπ θαθέινπ, είλαη λα δηαπηζησζεί φρη κφλν ηη επηθέξεη ην παηδί 

ζηε καζεζηαθή θαηάζηαζε, αιιά θαη αληίζηξνθα  (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, 

Δ. 2008:185).                                               

    Ο ζπγθεθξηκέλνο θάθεινο δελ απνηειεί κηα απιή ζπιινγή απφ δσγξαθηέο ή 

γξαπηά, πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζε έλαλ ραξηνθχιαθα σο αλακλεζηηθφ ηεο ρξνληάο. 

Πξφθεηηαη, φπσο εηπψζεθε, γηα έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

θάπνηνλ ζθνπφ θαη γη’ απηφ απαηηεί ζπζηεκαηηθή θαη μεθάζαξε δηαδηθαζία, ηα 

απαξαίηεηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ. 

Δηδηθφηεξνη ζθνπνί εμαηνκηθεχνληαη, πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 

2008:183). 

    Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαθέινπ είλαη ηξεηο: α) ε πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ 

θαηφρνπ, β) ε αμηνιφγεζε θαη γ) ε κάζεζε. Ο θάθεινο, σο εξγαιείν απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο δείρλεη θαη παξνπζηάδεη ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο θιίζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηα 

ελδηαθέξνληα, ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη ηνπο θαζηζηά ππεχζπλνπο γηα ηε κάζεζή 

ηνπο κέζσ ηεο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη καζεηέο θαηαλννχλ πψο αξζξψλεηαη ε 

κάζεζή ηνπο, εθηηκνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο ηνπο θαη καζαίλνπλ λα ζπλδένπλ 

πξάγκαηα κεηαμχ ηνπο (Βαξζακίδνπ, Α. 2016:68-69). 
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    Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηφζν νη καζεηέο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζέηνπλ 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη λα βειηηψλνληαη δηαξθψο. Ο θάθεινο κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα ρξεζηηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή πνπ θαηαιχεη ηα ζηελά 

φξηα ηεο ππάξρνπζαο ζρνιηθήο αμηνιφγεζεο, θαζψο αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα λα 

θαηαζέηνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη άιινη θνξείο εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο, 

παξαδνζηαθά, ζεσξείηαη κνλαδηθφο θνξέαο αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία (Βαξζακίδνπ, Α. 2016:69-70). 

ηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κέζα απφ ην πνξηθφιην, είλαη λα απνηππσζεί: 

 

 ε εμειηθηηθή πνξεία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο 

 ε δηαιεθηηθή ζρέζε ηνπ καζεηή κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

 ε ηθαλφηεηα αλαζηνραζκνχ ηνπ 

 ε απηνθξηηηθή ηνπ 

 ην ζπλεξγαηηθφ πιαίζην, κε θχξηα πξφζσπα αλαθνξάο ηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:255). 

Δπνκέλσο, ην πνξηθφιην ζπληζηά έλα εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ θαη 

εηεξναμηνιφγεζεο ηφζν απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:255). 

     Έλαο θάθεινο πεξηιακβάλεη θαηά θαλφλα ηα παξαθάησ δεδνκέλα (Κσλζηαληίλνπ,   

Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:255-256): 

 

 ηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

 Δξγαζίεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε ιχζε πξνβιεκάησλ, ηα νπνία ζπλαληά 

θαλείο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο. 

 εκαληηθέο εξγαζίεο, δειαδή ηέηνηεο πνπ απαηηνχλ πςειφηεξα επίπεδα 

θαηαλφεζεο, θαη εθαξκνγή εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ ή ζηξαηεγηθψλ, γηα λα 

θαηαιήμεη θάπνηνο ζε απαληήζεηο. 

 ηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπλ πνηθηιία φρη κφλν έλα είδνο άζθεζεο ή εξγαζίαο. 

 Σεθκήξηα πνπ δείρλνπλ αιιαγέο θαη αλάπηπμε ζηελ θαηαλφεζε, ζηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή. 

 

 



119 
 

 ηνλ θάθειν ηνπ καζεηή, εθηφο απφ ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπ, κπαίλνπλ θαη νη 

εθζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηνλ καζεηή, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα θάζε καζεηή, φηαλ 

εθείλνο εξγάδεηαη θαη ζπκκεηέρεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζε καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο. Οη παξαηεξήζεηο θαηαγξάθνληαη κε βάζε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα, 

ρσξίο λα απνθιείνληαη φκσο θαη θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ πνπ δελ έρνπλ 

πξνβιεθζεί. ηνλ θάθειν ηνπνζεηνχληαη κφλν ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ηεθκεξησζνχλ. 

 Απηναμηνινγηθέο θξίζεηο ηνπ καζεηή, είηε άκεζεο είηε έκκεζεο κε ηελ επηινγή 

πνπ θάλεη ζηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ. Η εθπαηδεπηηθή αμία θαη ε δχλακε 

ηνπ θαθέινπ αλαδχνληαη φηαλ ν καζεηήο ρξεζηκνπνηεί θξηηήξηα θαη βαζηά 

ζθέςε γηα λα απνθαζίζεη γχξσ απφ ην ηη ζέιεη λα αλαδείμεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

γηαηί. 

 Σνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν καζεηήο γηα ηε κειινληηθή ηνπ πξφνδν. 

 Αμηνινγηθέο θξίζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ καζεηή. Γίλνληαη 

κεηά ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή, είλαη γξακκέλεο κε ηξφπν ζεηηθφ θαη 

απεπζχλνληαη εμαηνκηθεπκέλα ζηνλ θάζε καζεηή ζε δεχηεξν εληθφ πξφζσπν. 

 Φχιιν, φπνπ ζπλνςίδνληαη ηα ζρφιηα ηεο ζπδήηεζεο – αμηνιφγεζεο ηνπ 

θαθέινπ θαη νη ζηφρνη κάζεζεο πνπ έρεη ζέζεη ν καζεηήο. 

Οπζηαζηηθά, ν θάθεινο απνηειεί κηα πξννδεπηηθή θαηαγξαθή ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

καζεηή θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα πεξηέρεη ηε «βηνγξαθία» θάπνησλ εξγαζηψλ, 

ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αξρηθέο ηδέεο, ηηο ζεκεηψζεηο, ηα ζρέδηα, ηηο 

αλαζεσξήζεηο θαη ηηο ζθέςεηο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

Γειαδή, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν θάθεινο λα πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε 

δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία «πέξαζε» ν καζεηήο, ηελ πνξεία πνπ αθνινχζεζε, γηα λα 

θαηαιήμεη ζην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, γηαηί αιιηψο ζα αμηνινγείηαη κφλν ην 

απνηέιεζκα, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε. Δπνκέλσο, ν θάθεινο 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή 

θαη θάπνηεο εξγαζίεο ηνπο ζηηο δηάθνξεο εθδνρέο ηνπο (απφ ηηο πξψηεο ζθέςεηο θαη 

ζεκεηψζεηο, ηηο πξψηεο απφπεηξεο, ηηο παξεκβάζεηο, ηηο βειηηψζεηο έσο ην ηειηθφ 

«πξντφλ» ), πνπ δείρλνπλ ηελ πνξεία κάζεζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:256-257). 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ κπνξεί λα είλαη: 

 Έλαο θαηάινγνο εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, πνπ έρνπλ ηεζεί απφ θνηλνχ. 

 Γείγκαηα εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν ή θαη ζην ζπίηη. 

 Έιεγρνη πξνφδνπ. 

 Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ηεζη. 

 Φχιια πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Φχιια απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή. 

 Πεξηγξαθηθέο παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Παξαηεξήζεηο ή πξνηάζεηο ηνπ καζεηή γηα ηε δηδαζθαιία. 

 Ηκεξνιφγηα ζπζθέςεσλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. 

 πλεληεχμεηο απφ καζεηή ή θαη ηνπο γνλείο ηνπ. 

 Έπαηλνη, βξαβεία ή άιιεο δηαθξίζεηο. 

 Παξαηεξήζεηο ή πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία (Βαξζακίδνπ, Α. 2016:80). 

Σα είδε ησλ θαθέισλ πιηθνχ ηνπ καζεηή (πνξηθφιην) είλαη ηα αθφινπζα: 

 

1. Φάθεινο επηινγώλ – δεηγκάησλ 

    Ο θάθεινο απηφο πεξηιακβάλεη επηιεγκέλεο ή πξσηφηππεο εξγαζίεο ηνπ καζεηή 

θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Ο ηχπνο απηφο εθθξάδεη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. Μπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ γηα ηνλ καζεηή αληηπξνζσπεχνπλ: α) ηελ θαιχηεξε 

εξγαζία ηνπ, β) ηελ πην ελδηαθέξνπζα εξγαζία ηνπ, γ) ηε βειηησκέλε εξγαζία ηνπ, δ) 

ηελ πην απνγνεηεπηηθή εξγαζία ηνπ, θαη ε) ηελ αγαπεκέλε εξγαζία ηνπ. Σα θαιχηεξα 

δείγκαηα εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:257). 

    Η επηινγή ηνπ πιηθνχ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξρηθφ ζηφρν. Ο θάηνρνο νθείιεη λα 

αλαξσηεζεί γηαηί ζπγθξνηεί ηνλ θάθειφ ηνπ θαη ηη αθξηβψο ζέιεη λα δεη κέζσ 

εθείλνπ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο, δηφηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δείμεη ζηνπο καζεηέο πψο ζα πξνρσξήζνπλ 

ζηελ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο, έρνληαο κηα πην πιαηηά αληίιεςε ηεο 

έλλνηαο ηεο βειηίσζεο ησλ καζεηψλ, κπνξεί λα ηνπο δψζεη θαηεπζχλζεηο, 

ελζαξξχλνληαο ηνπο. Η ελζάξξπλζε θαη ε παξψζεζε είλαη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο 

θάζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ, επεηδή νη καζεηέο ληψζνπλ θαη 

αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ επηιέγνπλ γηα ηνλ θάθειφ 

ηνπο (Βαξζακίδνπ, Α. 2016:80). 



121 
 

  Έηζη, αθελφο αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη γηα ηελ πνξεία πνπ αθνινπζνχλ, 

αθεηέξνπ απνθηνχλ ηελ αίζζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο επί ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη αληηιακβάλνληαη πιήξσο ηνλ ξφιν ηνπ ζηε κάζεζή ηνπο. Όηαλ 

νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη γηα ηηο επηηπρίεο ηνπο θαη απνθηνχλ εκπηζηνζχλε ζηνλ 

εαπηφ ηνπο, απηφ ηνπο επηηξέπεη λα ζέηνπλ ζηφρνπο, λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, 

λα παίξλνπλ ξίζθα θαη λα θάλνπλ βήκαηα πξνφδνπ (Βαξζακίδνπ, Α. 2016:80-81). 

 

2. Φάθεινο θαηνρχξσζεο – ηεθκεξίσζεο 

Ο ζπγθεθξηκέλνο θάθεινο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ καζεηή πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ εμέιημε θαη ηελ πξφνδφ ηνπ. Ο ηχπνο απηφο εθθξάδεη ηε 

δηακνξθσηηθή αιιά θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. Ωζηφζν, είλαη δχζρξεζηνο, εμαηηίαο 

ηνπ φγθνπ θαη ηεο πνιπζπιιεθηηθφηεηάο ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι.  

2017:257-258). 

 

3. Φάθεινο αμηνιόγεζεο – αλνηρηήο κνξθήο 

Απηφ ην είδνο θαθέινπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε. ε 

έλαλ θάθειν αλνηρηήο κνξθήο νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιάβνπλ 

νηηδήπνηε επηζπκνχλ λα ζεσξεζεί σο ζηνηρείν γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο δεδνκέλεο 

ζεηξάο ζηφρσλ. ηνλ θάθειν απηφ φια ηα ζηνηρεία ζεκεηψλνληαη , εθηηκψληαη, 

ηαμηλνκνχληαη ή αμηνινγνχληαη, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα κπνξεί λα επηιέμεη 

κεκνλσκέλα ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ηνπο σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο. Πξφθεηηαη γηα 

έλαλ ηχπν θάθειν ζην πξφηππν ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ αμηνιφγεζε  

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:258). 

    ε έλαλ θάθειν πιηθνχ ηνπ καζεηή αμηνινγνχκε (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:258): 

 Σελ αηνκηθή πνξεία θαη πξφνδν ηνπ καζεηή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

 Σε κεζνδηθφηεηα ζηε ζπιινγή  θαη ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ θαθέινπ. 

 Σηο δηαξθείο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ησλ δεκηνπξγεκάησλ ηνπ. 

 Σν αίζζεκα επζχλεο γηα ηελ πξνζσπηθή επίδνζε. 

 Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

 Σελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 
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 Σελ απηναμηνινγηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή (π.ρ. επηιέγεη λα βάιεη ζηνλ 

θάθειν φ,ηη έρεη ζπκθσλεζεί). 

 Σνλ βαζκφ αλάπηπμεο κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. 

 Σελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

πνπ αλαπηχρζεθε.   

 Σνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν δνκείηαη ζηνλ θάθειν κηα θξηηηθή κεηαγιψζζα, φρη 

ζηελά θαη κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν άιια 

γεληθφηεξα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη λνεκαηνδφηεζε ηνπ θφζκνπ πνπ καο 

πεξηβάιιεη. 

     Ο θάθεινο αμηνιφγεζεο απαηηεί ηε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην παηδί, ην 

νπνίν θαηέρεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία νξγάλσζήο ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ, 

είλαη ελδερνκέλσο πην ζεκαληηθφ θαη απφ ηα έξγα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν, 

γη’ απηφ θαη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα βνεζάεη νπζηαζηηθά ην παηδί ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία κε εξσηήζεηο, πξνηάζεηο, ππνδείμεηο  θ.ά. (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- 

Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:188).  

    Ο θάθεινο πιηθνχ θαη ε αμηνιφγεζε πνπ βαζίδεηαη ζηνλ θάθειν πξνζθέξεη θάηη 

παξαπάλσ: ν θάθεινο ελζαξξχλεη ηελ απηναμηνιφγεζε, ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Ωζεί ηνπο καζεηέο λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο 

κάζεζήο ηνπο κέζα ζε έλα απζεληηθφ πιαίζην, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ, πξψηα, κε ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ θη έπεηηα κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο γνλείο θαη ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Η 

αμηνιφγεζε κέζσ θαθέινπ ζηξέθεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο απφθηεζεο 

ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θαηαζηήζεη πην ππεχζπλνπο θαη πην 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ 

βαζίδεηαη ζηνλ θάθειν κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθή ρξήζε θαη λα αμηνπνηεζνχλ 

πξνο φθεινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο (Βαξζακίδνπ, Α. 2016:82). 

     Ο θάθεινο πιηθνχ ηνπ καζεηή, σο  βαζηθφ εξγαιείν ηεο ελαιιαθηηθήο ή, αιιηψο, 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο, πξνζθέξεη ζηνλ καζεηή ηελ ειεπζεξία λα δηακνξθψζεη ηε 

δηθή ηνπ αμηνιφγεζε θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχεη ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ θξηηηθή 

θαη δεκηνπξγηθή αλάιπζε, ζχλζεζε θαη εξκελεία γηα ην ηη είλαη ζρεηηθφ, θαηάιιειν 

θαη απνδεθηφ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:259). 
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    Θεσξείηαη σο έλα κέζν αμηνιφγεζεο πνπ ελζαξξχλεη ηνλ καζεηή λα ζπκκεηέρεη 

ζηηο καζεζηαθέο θαη γεληθφηεξα ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, 

ν θάθεινο πιηθνχ ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζεηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο 

ελεξγεηηθήο κάζεζεο, φπσο επίζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

Δπνκέλσο, ρξεζηκεχεη σο κηα θαηαγξαθή εμέιημεο θαη επηηπρίαο, σο κηα κνξθή 

αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο θαη έηζη πξνζθέξεη ζηνλ καζεηή ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

δεκηνπξγίαο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:259). Η ζπκκεηνρή ηνπ 

παηδηνχ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνλνκία 

ηνπ, θαζψο αθελφο θαηαλνεί φηη ε εξγαζία ηνπ έρεη αμία θαη αθεηέξνπ 

αλαγλσξίδνληαη ηα ελδηαθέξνληα, νη επηζπκίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Δπηπιένλ, 

ηνπ πξνζθέξεη θίλεηξα ψζηε λα πξνζπαζήζεη πεξηζζφηεξν γηα λα θηάζεη ζην άθξν 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, δειαδή ζηε δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμήο ηνπ 

(Νηνιηνπνχινπ, Δ.-Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:233). Με ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, ν καζεηήο, φπσο εηπψζεθε, ελζαξξχλεηαη γηα ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη, ρσξίο λα ζπγθξίλεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ, παξά κφλν κε ηηο πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηέο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, κε ηνλ θάθειν 

πιηθνχ ν καζεηήο απαιιάζζεηαη απφ ην άγρνο πνπ πξνθαιεί ε πνζνηηθή δηάζηαζε 

ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη δίλεη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο, αίξνληαο 

ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο (Βαξζακίδνπ, Α. 2016:186).  

     Ο θάθεινο επηηξέπεη ζε εθπαηδεπηηθφ θαη καζεηή λα αλαζηνραζζνχλ ζρεηηθά κε 

ηελ πξφνδν θαη ησλ δχν θαη λα πξνζαξκφζνπλ αλάινγα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηα 

πιαίζηα ηεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 

2015:65). Η ηερληθή απηή εθιακβάλεηαη σο κηα αληίζεζε ζηηο επίζεκεο, 

ηππνπνηεκέλεο, γξαπηέο θαη ζπγθεληξσηηθέο αμηνινγήζεηο, δεδνκέλνπ φηη απνδίδεηαη 

βαξχηεηα ζηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή. Δληνχηνηο, απφ κφλε ηεο ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ απνηειεί νινθιεξσκέλε ηερληθή γηα κηα νιηζηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλδπαζηηθά κε ηηο άιιεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, 

Ι. 2017:259) 
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4.1.4  Σν ζρέδην εξγαζίαο (πξόηδεθη) 

 

Ωο ζρέδην εξγαζίαο ή πξφηδεθη ( project)  νξίδεηαη θάζε νξγαλσκέλε καζεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζπιινγηθήο ζπλήζσο κνξθήο, πνπ αλαπηχζζεηαη ζε πιαίζην 

ειεχζεξεο επηινγήο κε βάζε πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην θαη απνβιέπεη ζηε δηεξεχλεζε, 

νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε γλψζεσλ, πιηθψλ, αμηψλ θαη δξάζεσλ νη νπνίεο αθνξνχλ 

νιηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ελδηαθέξνπλ άκεζα ηνπο 

εκπιεθφκελνπο καζεηέο σο άηνκα ή σο κέιε θνηλσληθψλ νκάδσλ (Μαηζαγγνχξαο, 

Η. 2009:221). 

    Σα ζρέδηα εξγαζίαο (Μαηζαγγνχξαο, Η. 2009:221-222): 

 

 Απνηεινχλ ζθφπηκεο θαη κεζνδεπκέλεο κνξθέο δξάζεο, πνπ νδεγνχλ ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πξνζσπηθήο ή θνηλσληθήο θχζεο, ζηε ζεσξεηηθή 

κειέηε  ζεκάησλ ή δεηεκάησλ, ζηελ παξαγσγή θαηαζθεπψλ θαη ζηε ζχλζεζε 

θαιιηηερληθψλ δεκηνπξγεκάησλ. 

 Κηλεηνπνηνχλ ηελ νιφςπρε εκπινθή ησλ καζεηψλ, επεηδή αθνξνχλ ζέκαηα 

πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. 

 Γηεμάγνληαη κέζα απφ ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, ηηο νπνίεο πξνηηκνχλ, δηφηη 

ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηφκσλ, ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

«δηαθνξεηηθψλ», ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ησλ νκάδσλ θαη, ηέινο, δηφηη 

εμαζθαιίδνπλ επλντθέο ζπλζήθεο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο. 

 Αλαδεηνχλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ηφζν εληφο ηνπ ζρνιείνπ (βηβιηνζήθε) 

φζν θαη εθηφο, ζε θνηλσληθνχο θαη θπζηθνχο ρψξνπο. 

 Παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο, ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, δπλαηφηεηεο 

ειεχζεξεο επηινγήο ζεκάησλ, κέζσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηξφπσλ παξνπζίαζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ. 
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Σα ζρέδηα εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

  

αηψλα γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο θαη κε δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη ηηο πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο. ηηο εκέξεο καο ηα 

ζρέδηα εξγαζίαο επαλαθηνχλ επηθαηξφηεηα γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο 

(Μαηζαγγνχξαο, Η. 2009:225-226): 

 

 Θεσξνχληαη άξηζηε ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ε 

νπνία εμαζθαιίδεη πςειά πνζνζηά ελεξγνπνίεζεο ηνπ καζεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

 Απνηεινχλ ηδαληθφ πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε πξναηξεηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

ηα νπνία απφ ηε θχζε ηνπο παξαπέκπνπλ ζε κεζνδνινγηθέο επηινγέο κε 

θπξίαξρα ηα ζηνηρεία ηεο ζπιινγηθήο δηεξεχλεζεο θαη δξάζεο. 

 Πξνζθέξνπλ ηδαληθφ πιαίζην ζπλάληεζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ηελ 

εκπεηξηθφ-βησκαηηθή ησλ καζεηψλ, ζε φζνπο πξνζπαζνχλ απφ ηε ζχκπξαμε 

απηψλ ησλ δχν κνξθψλ γλψζεο λα ζπγθξνηήζνπλ ηε ζρνιηθή γλψζε. 

 Απνηεινχλ κνλαδηθή πηζαλφλ επηινγή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηηο ζέζεηο ηεο ρεηξαθεηηθήο παηδαγσγηθήο θαη βιέπνπλ ην 

ζρνιείν σο ρψξν πξνγξακκαηηζκνχ κνξθψλ παξέκβαζεο ζην άκεζν 

θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 Οδεγνχλ κε θπζηθφ θαη αβίαζην ηξφπν ζε δηεπηζηεκνληθέο ζπκπξάμεηο θαη 

δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο. Γη’ απηφ επηιέγνληαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ επηδηψθνπλ ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. 

Όκσο, είλαη γεγνλφο φηη ζηε ζχγρξνλε έθθξαζή ηνπο νη δηαζεκαηηθέο θαη 

δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ απσιέζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνιηηηθφ-

θνηλσληθή δηάζηαζε, ηελ νπνία ηφληδαλ ζηελ αξρηθή ηνπο έθθξαζε, ζηηο αξρέο 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Έηζη, ηηο πεξηζζφηεξεο θφξεο ζηηο κέξεο καο, ε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε πξνηείλεηαη κφλν γηα θαζαξά επηζηεκνληθνχο θαη καζεζηαθνχο 

ιφγνπο, θαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο ζεσξνχληαη άξηζηνο δηδαθηηθφο ηξφπνο γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ επηδηψμεσλ ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Βέβαηα, ηα 

ζρέδηα εξγαζίαο επηηεινχλ ηνλ αλαπηπμηαθφ θαη πνιηηηθφ-θνηλσληθφ ηνπο 

ξφιν έκκεζα ,αθφκα θαη φηαλ απηφ δελ ζπληζηά ζπλεηδεηή επηδίσμε ηνπ 

ζρνιείνπ. 
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Απνδίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ ηα ζρέδηα 

εξγαζίαο ζην καζεζηαθφ, ζηνλ αλαπηπμηαθφ, αιιά θαη ζηνλ πνιηηηθφ-θνηλσληθφ 

ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζρέδηα εξγαζίαο (Μαηζαγγνχξαο, Η. 2009:226-227): 

 

 Δμεηάδνπλ ηε γλψζε κέζα ζε απζεληηθά πιαίζηα, ηα νπνία ελεξγνπνηνχλ φιεο 

ηηο αηζζήζεηο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ πιεξνθνξνχλ θαη θηλεηνπνηνχλ θαιχηεξα 

ηνλ εγθέθαιν, κε απνηέιεζκα λα νδεγνχλ ζε πςειφηεξν βαζκφ θαηαλφεζεο 

ησλ πξαγκάησλ. Η πςειή θαηαλφεζε απμάλεη θαη ηνλ βαζκφ ελδηαθέξνληνο  

θαη ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο. 

 Γεκηνπξγνχλ θνηλφηεηεο δξάζεο κε ηζρπξνχο δεζκνχο, πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή έληαμε ζην 

«θνηλσληθφ γίγλεζζαη» ησλ καζεηψλ νπνηαζδήπνηε πξνέιεπζεο. 

 Δγθαζηδξχνπλ ππθλφ πιέγκα δηακαζεηηθψλ ζρέζεσλ θαη αλαβαζκίδνπλ ηε 

ζέζε ησλ καζεηψλ ζηε δαζθαινκαζεηηθή επηθνηλσλία, γεγνλφο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. 

 Πξνσζνχλ άκεζα ηηο ζπιινγηθέο δηεξεπλήζεηο, ηηο επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο 

θαη ζηάζεηο, νη νπνίεο νηθνδνκνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απηνκάζεζεο. Σέηνηεο 

είλαη νη δεμηφηεηεο ζην λα ζέηεη θαλείο εθηθηνχο ζηφρνπο, λα επηλνεί ηξφπνπο 

πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ, λα θαηεπζχλεη κε ζηξαηεγηθφ ηξφπν ηε δξάζε ηνπ, 

λα αλαπξνζαξκφδεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δξάζε ηνπ  ππφ ην πξίζκα λέσλ 

δεδνκέλσλ, λα επηθνηλσλεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιια κέιε αξκνληθά γηα 

ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ θαη, ηέινο, νη ζηάζεηο εκκνλήο ζηα δχζθνια 

έξγα. 

 πλδένπλ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε κε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο δσήο, ζέηνληαο 

θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ επηζηεκνληθή γλψζε ζηελ ππεξεζία ησλ 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ.  

 Δληαηνπνηνχλ ηελ εζσζρνιηθή κε ηελ εμσζρνιηθή δσή θαη ηελ επηζηεκνληθή 

κε ηε βησκαηηθή γλψζε, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη λφεκα θαη ζπνπδαηφηεηα ζηε 

ζρνιηθή γλψζε θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ θηλεηνπνηεί ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ. 

 Παξέρνπλ δπλαηφηεηεο θξηηηθήο αλάιπζεο θαη ειέγρνπ ηεο γλψζεο θαη ησλ 

πεγψλ ηεο, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κεηαηξνπήο ηεο γλψζεο ζε κνξθέο 

εμνπζίαο. 
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Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ πξνζδηνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά «πςειήο 

παηδαγσγηθήο» θαη δηαζθαιίδνπλ ζπλζήθεο πξνψζεζεο ησλ επξχηεξσλ ζθνπψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο (Μαηζαγγνχξαο, Η. 2009:227). 

     Με βάζε φζα πξναλαθέξζεθαλ, γίλεηαη ζαθέο φηη ηα ζρέδηα εξγαζίαο απνηεινχλ 

ζρεδφλ κνλφδξνκν γηα ηε κεηάβαζε απφ ην ζηάδην ηεο απιήο δηεπηζηεκνληθήο 

ζπζρέηηζεο ζην ζηάδην ησλ πξνσζεκέλσλ ζπλαξηήζεσλ, ην νπνίν πξνεηνηκάδεη ηε 

κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο δηαζεκαηηθήο εληαηνπνίεζεο. Παξάιιεια, απνηεινχλ 

άξηζην πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θνηλσληθφ-πνιηηηθψλ επηδηψμεσλ ηνπ 

ζρνιείνπ (Μαηζαγγνχξαο, Η. 2009:227). 

    Βεβαίσο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ηα ζρέδηα εξγαζίαο δελ εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα 

θαη φηη δελ εγθπκνλνχλ θάπνηνπο θηλδχλνπο. Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα αθνξά ηηο 

απμεκέλεο επηθνηλσληαθέο, ζπλεξγαηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο, πνπ 

πξνυπνζέηνπλ ηα ζπιινγηθά ζρέδηα εξγαζίαο θαη νη νπνίεο δελ είλαη αλαπηπγκέλεο 

ζηνπο καζεηέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε 

ζηνπο καζεηέο: α) ζην πψο επηθνηλσλνχκε θαη ζπλεξγαδφκαζηε, θαη β) ζηηο θάζεηο 

θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ζηελ εμέιημή ηνπ έλα ζρέδην εξγαζίαο 

(Μαηζαγγνχξαο, Η. 2009:227). 

    Σέινο, ν θπξηφηεξνο θίλδπλνο είλαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο λα εμειηρζνχλ ζε κηα 

αδηαθνξνπνίεηε αιπζίδα δξαζηεξηνηήησλ, ρσξίο ζαθή δηάθξηζε ζηηο θάζεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο φζν θαη ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ζρέδην εξγαζίαο. Ιδηαίηεξα, κάιηζηα, πξέπεη 

λα ηνλίζνπκε ηηο δπζθνιίεο κηαο κεγάιεο θαηεγνξίαο καζεηψλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο, φηαλ απνπζηάδεη έλα ζαθέο πιαίζην 

ζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα καζεηέο ρακειψλ θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ, νη νπνίνη, ρσξίο πιαίζην ζηήξημεο, αδπλαηνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ πνην είλαη ην δεηνχκελν θαη πψο κπνξνχλ λα ην πξνζεγγίζνπλ  

(Μαηζαγγνχξαο, Η. 2009:228). 

      

4.1.5   Η απηναμηνιόγεζε 

 
Ο φξνο απηναμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ηελ πξνζέγγηζε 

εθείλε ζηελ νπνία καζεηήο απηναμηνινγείηαη, δειαδή αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο 

φξνο ρξεζηκνπνηείηαη  θαη κε κηα επξχηεξε έλλνηα, φηαλ γηα παξάδεηγκα κηα 

νιφθιεξε ηάμε ή κηα νκάδα απηναμηνινγείηαη (Καζζσηάθεο, Μ. 1998:178). 
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    Έλαο απφ ηνπο γεληθφηεξνπο ζθνπνχο ηεο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Η ρξήζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ε εμ απηήο επαλαηξνθνδφηεζε θαη ν αλαζηνραζκφο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ απηνγλσζία ζρεηηθά κε απηφ 

πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζσζηά, ζπκπιεξψλνληαο θαη βειηηψλνληαο παξάιιεια ηελ 

εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Όιεο απηέο θαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα εθηηκνχλ κε κεγαιχηεξε αληηθεηκεληθφηεηα ηνλ εαπηφ ηνπο 

θαη λα γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο. Η 

απηναμηνιφγεζε απνηειεί κηα παηδαγσγηθή ελέξγεηα ε νπνία αλαπηχζζεη ζηνλ 

καζεηή ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ σξηκφηεηα θαη ηελ απηνγλσζία. Ωζηφζν, ζε εθείλε 

θαηαιήγνπλ νη καζεηέο, φηαλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πξνεηνηκάδνληαη θαιά θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξσηίζησο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη φρη 

σο άιινζη γηα άιινπο ζθνπνχο θαη επηδηψμεηο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε 

απηναμηνιφγεζε εθθπιιίδεηαη, ε ζεκαζία ηεο εμαλεκίδεηαη θαη νη καζεηέο 

νδεγνχληαη ζπλήζσο ζηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ άκπλαο ηνπ «Δγψ», ηνπο νπνίνπο 

δξαζηεξηνπνηεί ην άηνκν, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ζεηηθή ηελ απηνεηθφλα ηνπ  

(Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο, Ν. 2015:67-68). 

    Η απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηελ ηδέα πνπ έρεη ην θάζε άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ 

βαζκφ απηνγλσζίαο ηνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απηνεθηίκεζε απηή είλαη 

εηιηθξηλήο. Γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο εηιηθξίλεηαο απαηηείηαη λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ ε πξέπνπζα παηδαγσγηθή ζρέζε θαη ε αλαγθαία 

αιιεινθαηαλφεζε (Καζζσηάθεο, Μ. 1998:293-294). 

     Η απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ψζηε ην παηδί λα γίλεη έλαο αλεμάξηεηνο 

εξεπλεηήο ηεο κάζεζεο θαη ηεο γλψζεο ηνπ. Ωζηφζν, κέρξη ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ 

απηή ηελ ηθαλφηεηα ρξεηάδνληαη αξθεηέο εκπεηξίεο, γη’ απηφ νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη 

λα ηα εκπιέθνπλ απφ λσξίο ζε ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- 

Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:180). 

    Η απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα μεθηλήζεη κε κηα εξψηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεηηθά 

κε ηε δνπιεηά ηνπ παηδηνχ, γηα ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ηνπ ζε κηα νκαδηθή 

δξαζηεξηφηεηα, γηα ην πφζν ζπλεξγάζηεθε κε ηα άιια παηδηά, γηα ην ηη ζα άιιαδε ζε 

κηα επφκελε εξγαζία ηνπ θ.ιπ.(Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:180).    
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    Ωο ζεηηθά ζηνηρεία ηεο απηναμηνιφγεζεο ζεσξνχληαη: ε ζπκβνιή ηεο ζηε 

καζεζηαθή θαη θνηλσληθή σξηκφηεηα ηνπ καζεηή, ε θαιιηέξγεηα ηεο εηνηκφηεηαο γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε  πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ, ε πξνψζεζε ηεο απηελέξγεηαο, ε 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ ειέγρνπ, ε ελίζρπζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε κείσζε ηνπ θφβνπ πνπ πξνθαιεί ε πίεζε γηα 

πςειέο επηδφζεηο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:260-261). 

    Ωο κεηνλεθηήκαηα ηεο πξνζάπηνληαη ε αζαθήο απηναληίιεςε πνπ έρνπλ νη 

καζεηέο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ε νπνία φκσο κπνξεί κέζσ εμάζθεζεο λα βειηησζεί, θαη 

ε ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζε απηνχο λα παξαπιαλνχλ θαη ζπλεπψο λα σξαηνπνηνχλ ή 

θαη λα αιινηξηψλνπλ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:261). 

     Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλαλ πνιχ πην ζνβαξφ ξφιν ζε 

έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο γεληθά θαη κάζεζεο εηδηθά, ζηνλ νπνίν ν καζεηήο ζα έρεη 

έλαλ θαζαξά πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, έλαλ ξφιν ππεχζπλν θαη θαζνξηδφκελν ελ 

πνιινίο απφ ηνλ ίδην (Καζζσηάθεο, Μ. 1998:179). Δθφζνλ ηεξεζνχλ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο (π.ρ. ηα ζρφιηα πνπ γίλνληαη λα κελ ζίγνπλ ηνλ άιινλ), κπνξεί λα 

απνηειέζεη κηα παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία κε ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ζπλνιηθή 

αμηνινγηθή ιεηηνπξγία θαη, θπξίσο, ζηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία (Νηνιηνπνχινπ, 

Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:181).       

 

4.1.6 Η εηεξναμηνιόγεζε                                                                                                                

 

ε αληίζεζε κε ηελ απηναμηνιφγεζε, ηελ εηεξναμηνιφγεζε ηε ρξεζηκνπνηνχκε ζε 

πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο θάπνηνο αμηνινγεί άιινλ. Απηή ε δηαδηθαζία αθνξά 

πεξηζζφηεξν ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ αμηνινγεί ηνπο καζεηέο ηνπ, φκσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηεξναμηνιφγεζεο ελλννχκε θπξίσο ηελ αμηνιφγεζε 

καζεηή απφ καζεηή (π.ρ. αμηνιφγεζε ηνπ γξαπηνχ ελφο ζπκκαζεηή, ηεο ζπκκεηνρήο, 

ζπκβνιήο θ.ιπ) (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:261). 

    Η εηεξναμηνιφγεζε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ελδείθλπηαη απφ παηδαγσγηθή 

άπνςε, κε δεδνκέλν φηη νη καζεηέο γλσξίδνπλ εμίζνπ θαιά κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη κπνξνχλ λα δηαγλψζνπλ κεξηθέο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπο πηζαλφλ θαιχηεξα απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη λα θξίλνπλ κε πεξηζζφηεξε 

δηθαηνζχλε θαη αληηθεηκεληθφηεηα (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:261). 
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Με ηε ηερληθή απηή ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηε γλψκε ησλ 

ζπκκαζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα θάζε 

καζεηή (Καζζσηάθεο, Μ. 1998:293). 

    Η εηεξναμηνιφγεζε πξνζθέξεη ηελ παηδαγσγηθή δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα 

αλαιακβάλεη ηφζν ηνλ ξφιν ηνπ αμηνινγνχκελνπ φζν θαη εθείλν ηνπ αμηνινγεηή, 

αξθεί θάζε αμηνινγηθή ηνπ θξίζε λα είλαη ηεθκεξησκέλε θαη ππεχζπλε. 

Δπηπξνζζέησο, ε κχεζε ησλ καζεηψλ ζε θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θνηλψο απνδεθηά 

ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:261).  

    Πάλησο, ζε φζεο ησλ πεξηπηψζεσλ δεηείηαη ε γλψκε ησλ καζεηψλ γηα θάπνην 

ζπκκαζεηή ηνπο πξέπεη απηφ λα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ αλψλπκνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη λα ηνλίδεηαη ζε απηνχο ε ππεπζπλφηεηα ηεο ελέξγεηάο ηνπο, 

θαζψο θαη ε εηιηθξίλεηα πνπ πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ζε απηέο ηηο πεξηζηάζεηο  

(Καζζσηάθεο, Μ. 1998:293). 

 

 

 

4.1.7 Σν παηδαγωγηθό εκεξνιόγην 
 

Σν παηδαγσγηθφ εκεξνιφγην απνηειεί κηα παξαιιαγή ηεο ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο 

πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ απνηχπσζε ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ζεκεηψλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ν καζεηήο εθδειψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ θαη ελ γέλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:262). Ο εθπαηδεπηηθφο, ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, θαηαρσξεί ζε απηφ 

ζεκεηψζεηο απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί θαζεκεξηλά ή πεξηνδηθά, θαηά 

ηελ αλάπηπμε ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο (αηνκηθέο, ζε 

κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο νκάδεο, εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ρψξνπ) θαη ηελ 

πξφνδν/εμέιημε ησλ παηδηψλ. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη φηη κπνξεί λα 

θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε βάζνο ρξφλνπ. Σν κεηνλέθηεκά ηεο είλαη 

φηη απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ρξφλν, έληνλε πξνζπάζεηα γηα ζχλδεζε 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο, εμάζθεζε θαη απνζηαζηνπνίεζε ηνπ παξαηεξεηή απφ 

ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο (Νηνιηνπνχινπ, Δ.- Γνπξγηψηνπ, Δ. 2008:177-178). 
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4.1.8 Πνηνηηθή απόδνζε ηεο επίδνζεο: Πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε 

 

Η ρξήζε πνζνηηθψλ κεγεζψλ, γηα λα εθθξάζνπλ θαη λα απνηππψζνπλ ηηο επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ, ζπλνδεχεηαη απφ έλα πιήζνο πξνβιεκάησλ, ζε ζεκείν πνπ ε αμία ηνπο, 

απφ κεζνδνινγηθή άπνςε, λα ηίζεηαη ζε δηαδηθαζία ακθηζβήηεζεο θαη λα ζεσξείηαη 

κεκνλσκέλε. Η ακθηζβήηεζε απηή δελ αθνξά κφλν ηελ εγθπξφηεηα, ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πνζνηηθψλ κεγεζψλ αιιά ζπλδέεηαη θαη κε 

ηελ αδπλακία ηνπο λα απνδψζνπλ θαη λα απνηππψζνπλ επαθξηβψο ηελ αμία θαη ηηο 

παξακέηξνπο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα εθείλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε λνεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:275). 

    Δθηφο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ πξνζηίζεληαη θαη άιια, πνπ εκθαλίδνπλ ηηο 

πνζνηηθέο ηηκέο, δειαδή ηνπο βαζκνχο λα θαηαζηξαηεγνχλ ηελ παηδαγσγηθή 

ιεηηνπξγία ηεο αμηνιφγεζεο. Απνθξχπηνπλ θαη αιινηψλνπλ ην παηδαγσγηθφ 

πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο, ην νπνίν δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζε 

ηππνπνηεκέλεο ζπγθξίζηκεο δηαδηθαζίεο, αιιά ζε δηαδηθαζίεο εμαηνκηθεπκέλεο, νη 

νπνίεο απνζθνπνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ησλ δπλαηνηήησλ 

θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ καζεηή, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ θαη 

άιισλ κέηξσλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ κέηξσλ. Αζθαιψο, έλαο ηέηνηνο 

πξνζαλαηνιηζκφο επηβάιιεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ 

καζεηή γηα επίδνζε (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:275). 

     Αληίζεηα κε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο θαη ζέζεηο, ε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε, ε 

νπνία ζηηο δχν πξψηεο ζρνιηθέο ηάμεηο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νξηζκέλσλ 

ζπζηεκάησλ (π.ρ. Γεξκαλίαο) εθαξκφδεηαη σο απνθιεηζηηθή κνξθή απφδνζεο, 

απνηχπσζεο θαη αλαθνίλσζεο ηνπο επίδνζεο ηνπ καζεηή, ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη 

εγγχηεξα πξνο ην παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:276). 

     Η ηδέα ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο δελ απνηειεί κηα θαηλνηνκία ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, φπσο ζπρλά ππνζηεξίδεηαη, αιιά κηα παιηά παηδαγσγηθή 

απαίηεζε θαη πξαθηηθή ε νπνία επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην θαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

΄70 αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ησλ πεξηζζφηεξσλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ (Υαλησηάθεο, Ν. 1999:75). 
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Σν «λέν» ζηε ζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη γηα πξψηε θνξά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ε πεξηγξαθηθή κνξθή αμηνιφγεζεο εηζάγεηαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία 

θαη δελ απνηειεί πηα απνθιεηζηηθφηεηα ηδησηηθψλ επηδηψμεσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ 

(Υαλησηάθεο, Ν. 1999:75). 

    Σν λέν πεξηερφκελν πνπ επαγγέιιεηαη ε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηδίσμε λα αληηθαηαζηαζεί ε αληαγσληζηηθή ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ πνπ 

ππνβφζθεη ζηνπο βαζκνχο πξνο φθεινο κηαο ζρνιηθήο πξάμεο, πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζηε δηαδηθαζία ηεο ελζάξξπλζεο θαη ηεο νιφπιεπξεο αλάπηπμεο ηνπ θάζε καζεηή 

ζην ζρνιείν. Η πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ζεσξείηαη κηα «ελαιιαθηηθή ζρνιηθή 

δηαγλσζηηθή», ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

γνλέσλ θαη φρη ζε κηα απιή ηππηθή γλσζηνπνίεζε ησλ επηδφζεσλ, επηθεληξψλεηαη 

ζηελ πεξηγξαθή ηεο εμέιημεο ηεο κάζεζεο θαη φρη ζηελ θαηάηαμε ηνπ επηπέδνπ ησλ 

επηδφζεσλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή πνξεία κάζεζεο, αληί ζηηο 

ζπγθξίζεηο θαη ηνλ αληαγσληζκφ (Υαλησηάθεο, Ν. 1999:78). 

    Πην αλαιπηηθά, ε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε, πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ην 

παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο, δηφηη  κέζσ απηήο παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή λα πεξηγξαθνχλ δηαθνξνπνηεκέλα θαη κε 

πεξηζζφηεξε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα. Με έλαλ ηέηνην ηξφπν δειαδή ψζηε λα 

θαηαλννχληαη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο φρη κφλν νη αδπλακίεο, νη ειιείςεηο 

θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή ζηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, αιιά 

αθφκε θαη ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο ζρνιηθήο πξνζπάζεηαο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ καζεηή, φπσο είλαη π.ρ. ε καζεζηαθή, εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη φρη κφλν ην απνηέιεζκά ηεο, πνπ απνηεινχλ ηηο αηνκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ-

αμηνινγεηή ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξαβηάδεη πξνζσπηθά ή νηθνγελεηαθά 

δεδνκέλα ηνπ καζεηή. Δπηπιένλ, κε ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε απνθεχγνληαη 

ραξαθηεξηζκνί πνπ έρνπλ ηελ έλλνηα ηεο σξαηνπνίεζεο, ηεο ππεξβνιήο ή ηνπ 

ζηηγκαηηζκνχ, φπσο είλαη π.ρ. ηα θνζκεηηθά επίζεηα κε ζεηηθφ ή αξλεηηθφ 

πεξηερφκελν (αζχγθξηηνο, ηεκπέιεο θ.ιπ.), ηα νπνία κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνλ καζεηή 

ζε ηαχηηζε ή απηνπξνζδηνξηζκφ, κε απνηέιεζκα λα πξνθχςνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, Υ- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:276). 
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    Έλα αθφκα ζεηηθφ ζεκείν ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο είλαη φηη ην 

κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα πνπ πθίζηαηαη ζηε κέηξεζε θαη αληηζηνίρηζε ελφο 

εκπεηξηθνχ – ςπρνζπλαηζζεκαηηθνχ θαηλνκέλνπ κε έλα πνζνηηθφ κέγεζνο, φπσο είλαη 

π.ρ. κηα καζεζηαθή ή θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ καζεηή (θεξεηπείλ, αιιειεγγχε 

= 7), αληηκεησπίδεηαη πεξηγξαθηθά, δίρσο λα απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε ή ηεξάξρεζή 

ηνπ ζε θάπνηα απφ ηηο θιίκαθεο ηαμηλφκεζεο – βαζκνιφγεζεο. Δπηπξνζζέησο, κε ηελ 

πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα γίλεη πεξηγξαθή αθφκε θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, θαζψο θαη ηεο έθβαζεο θαη εμέιημήο ηνπο (Κσλζηαληίλνπ, Υ- 

Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:276). 

    Με απηή ηε κνξθή απφδνζεο θαη απνηχπσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

αμηνιφγεζεο ειαρηζηνπνηείηαη ή αθφκα θαη εμαιείθεηαη ε πίεζε γηα πςειέο επηδφζεηο 

πνπ αζθείηαη ζηνλ καζεηή θαη θαη’ αθνινπζία ε βαζκνζεξία, ε ζηείξα 

απνκλεκφλεπζε θαη ν ππέξκεηξνο αληαγσληζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο καζεηέο. 

Όκσο, πνιχ πεξηζζφηεξν, κέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο ζην επίθεληξν ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο βξίζθεηαη ε αηνκηθή πνξεία κάζεζεο ηνπ καζεηή, απφ ηελ 

νπνία αλαδεηθλχνληαη αθελφο ηα ελδηαθέξνληα, νη αλάγθεο θαη νη πξνζσπηθέο 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ θαη αθεηέξνπ ζηαζκίδνληαη φινη νη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο  

(Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:276-277).  

    Με ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε είλαη εθηθηφ αθφκε θαη ζε κηα αληηθεηκεληθά 

αξλεηηθή επίδνζε λα αλαδεηρζνχλ ζεηηθά ζεκεία, ψζηε λα εληζρπζεί ην 

απηνζπλαίζζεκα ηνπ καζεηή, λα ειαηησζεί ε έληαζε ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο γνλείο 

θαη λα βειηησζεί ε θνηλσληθή ηνπ εηθφλα ζηελ ηάμε κέζα ζε έλα ζεηηθφ θιίκα 

κάζεζεο (Υαλησηάθεο, Ν. 1999:80). 

    Η απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο εηδηθά ζηηο πξψηεο ηάμεηο 

ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηελ παηδαγσγηθή παξαδνρή, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πνζνηηθνί δείθηεο (π.ρ. βαζκνί) δελ πξέπεη λα 

αλαγνξεπηνχλ ζε απηνζθνπφ γηα ηνπο καζεηέο θαη θαηά ζπλέπεηα λα θαιιηεξγήζνπλ 

αληαγσληζηηθέο δηαζέζεηο αλάκεζά ηνπο ή λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο απφ ην 

νπζηαζηηθφ κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο κάζεζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:127). 
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    ε αξθεηά επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ, φπσο είλαη π.ρ. απηφ ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο νπεδίαο, έρεη θαζηεξσζεί 

έλαο κεηθηφο, ζπλδπαζηηθφο, ηχπνο ηίηινπ ζπνπδψλ, φπνπ ε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα λα παξνπζηαζηεί ε καζεζηαθή θαη θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, ελψ γηα ηελ απφδνζε ησλ επηδφζεσλ ζηα καζήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνζνηηθνί (βαζκνινγηθνί) δείθηεο. Σν φηη θαη ζε απηφλ ηνλ ηχπν 

ηίηινπ ζπνπδψλ ε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε θαηέρεη πξνλνκηαθή ζέζε ππνδειψλεη φηη 

ην ζρνιείν έκπξαθηα ελδηαθέξεηαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαπαηδαγψγεζε θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:127-

128). 

    Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδνπκε ηνλ παξαθάησ ηίηιν πξνφδνπ – ζπνπδψλ, ν νπνίνο 

ζπληζηά έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο βαζκνιφγεζεο γηα 

καζεηέο απφ ηελ ηξίηε ηάμε θαη άλσ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, φπνπ γηα ηε καζεζηαθή 

θαη εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή ρξεζηκνπνηείηαη ε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε, 

ελψ γηα ηα καζήκαηα γίλεηαη ρξήζε ησλ πνζνηηθψλ κέζσλ αμηνιφγεζεο, δειαδή ηεο 

αξηζκεηηθήο θιίκαθαο (βαζκνί  0 – 10) θαη ηεο ιεθηηθήο θιίκαθαο (Κσλζηαληίλνπ, 

Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:280). 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ  1: Σπλδπαζκόο πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο θαη βαζκνιόγεζεο 

 

 

Σίηινο πξνφδνπ – ζπνπδψλ 

 

Ολνκαηεπψλπκν : ………………………………………………………………….. 

 

Σάμε : ………   Σκήκα : ………. 

 

Μαζεζηαθή θαη εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά 

 

    Η Μαξία επηδηψθεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο. 

πλήζσο, εμσηεξηθεχεη έλαλ πεγαίν απζνξκεηηζκφ θαη παξάιιεια εθθξάδεη ζπρλά 

θαη ζαξξεηά ηελ άπνςή ηεο. Οξηζκέλεο θνξέο, φκσο, ε ζηάζε ηεο εκθαλίδεη 

ζπζηνιέο. Φαίλεηαη λα εκπεδψλεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ 

θαη αξρίδεη λα βιέπεη απφ ηελ θξηηηθή καηηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

επεμεξγαδφκελνπ ζέκαηνο. 

    Η Μαξία ζπκκεηέρεη κε ελδηαθέξνλ ζηα καζήκαηα θαη δελ εγθαηαιείπεη εχθνια ηηο 

πξνζπάζεηέο ηεο. Γείρλεη πξνζπκία λα αλαιακβάλεη εξγαζίεο θαη γεληθέο επζχλεο. 

Ωζηφζν, αξθεηέο εξγαζίεο δελ ηηο νινθιεξψλεη κε ηελ ίδηα επηκέιεηα. ηηο νκαδηθέο 

εξγαζίεο ζπκκεηέρεη δεκηνπξγηθά, αιιά ζέιεη λα έρεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. 

 

Βαζκνινγία καζεκάησλ: 

 

ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ: άξηζηα  (9) ΙΣΟΡΙΑ άξηζηα  (10) 

ΓΛΩΑ:  ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ άξηζηα  (10) 

Πξνθνξηθφο ιφγνο: Πνιχ θαιά (8) ΜΔΛΔΣΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

άξηζηα  (10) 

Γξαπηφο ιφγνο: άξηζηα  ( 9) ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ άξηζηα  (10) 

Αλάγλσζε: άξηζηα  (9) ΑΙΘΗΣΙΚΗ             

ΑΓΩΓΗ 

άξηζηα  (9) 

(Κσλζηαληίλνπ, Υ. – Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:279). 
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    Δξκελεχνληαο ηα παξαπάλσ δεδνκέλα κπνξεί θαλείο λα επηζεκάλεη φηη ζε γεληθέο 

γξακκέο ε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία γίλεηαη γηα ηελ ελεκέξσζε φρη κφλν ησλ 

καζεηψλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ θαη άιισλ εκπιεθνκέλσλ, θηλείηαη θαηά θαλφλα γχξσ 

απφ ηξεηο άμνλεο:  

 

 Πεξηγξάθεη ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε 

κηα θαζνξηζκέλε ζρνιηθή πεξίνδν (π.ρ. ηξίκελν). 

 Ο εθπαηδεπηηθφο, παίξλνληαο ππφςε ηνπ ηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, πεξηγξάθεη ηε καζεζηαθή, ζπλαηζζεκαηηθή, 

γλσζηηθή, λνεηηθή θαη γεληθά ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη εμέιημή ηνπο, 

ρσξίο λα εμαλαγθάδεηαη λα θαηαθχγεη ζε ηππνπνηεκέλεο κεηξήζεηο ησλ 

επηδφζεσλ. 

 Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ επαθξηβψο ε επίδνζε, ε εμέιημε, νη 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζπλνιηθά ε πξφνδνο ηνπ θάζε καζεηή ρσξηζηά, 

πεξηνξίδνληαο θαηά απηή ηελ έλλνηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζε 

ζπγθξίζεηο κε ηελ νκάδα αλαθνξάο, δειαδή ηνπο ζπκκαζεηέο, ρσξίο φκσο λα 

αγλνείηαη ην θνηλσληθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο (ηάμε) ζηελ νπνία 

αλήθεη ν καζεηήο  (Κσλζηαληίλνπ, Υ. 2004:131). 

    χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε πεξηγξαθηθή 

έθζεζε γηα ηνλ καζεηή δελ έρεη σο κνλαδηθφ ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεψλ 

ηνπ ζηα καζήκαηα, αιιά θαη ηελ πεξηγξαθή θαη ηε ξεαιηζηηθή παξνπζίαζε ηεο 

καζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Η επηδίσμε απηή ζέηεη ηνπο εμήο ζηφρνπο (Υαλησηάθεο, Ν. 

1999:81):  

 λα δηαηεξείηαη θαη λα εληζρχεηαη ε ραξά θαη εηνηκφηεηα κάζεζεο ησλ 

καζεηψλ, 

 λα ειαηησζεί ε πίεζε γηα γλσζηηθέο επηδφζεηο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνπο βαζκνχο, 

 λα δηεπθνιπλζεί ην πέξαζκα ηνπ παηδηνχ απφ ην ζπίηη ή ην λεπηαγσγείν πξνο 

ην ζρνιείν, 

 λα κπνξνχλ λα δηαπηζηψλνληαη ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε ηα ελδηαθέξνληα, νη 

επηδφζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή, 

 λα δηαπηζηψλνληαη ηα βήκαηα πξνφδνπ ηνπ θάζε καζεηή ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο κάζεζεο θαη ην επίπεδν ηεο αηνκηθήο ηνπ αλάπηπμεο, 
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 λα πξνζθέξνληαη ζε πεξηπηψζεηο δπζθνιηψλ κάζεζεο θαη ππνδείμεηο γηα 

πηζαλνχο ηξφπνπο βνήζεηαο, 

 λα ππεξεηείηαη πξψηηζηα ε αηνκηθή ελζάξξπλζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ καζεηή, 

 λα απνθηήζεη ε αμηνιφγεζε κεγαιχηεξε δχλακε πιεξνθφξεζεο, 

 λα εληαηηθνπνηεζεί θαη λα βειηησζεί ε ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη δαζθάινπ. 

    Δπηγξακκαηηθά, ην ηξίπηπρν πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη: δηάγλσζε, θαζνδήγεζε, ππνζηήξημε ηνπ καζεηή  

(Υαλησηάθεο, Ν. 1999:81). 

    Όινη νη ζηφρνη, νη νπνίνη πξναλαθέξζεθαλ, κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο εμήο 

βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο: 

 

 Δλζάξξπλζε αληί γηα θφβν ησλ επηδφζεσλ πνπ εκπεξηέρνπλ νη θνηλσληθέο 

ζπγθξίζεηο. 

 Δλίζρπζε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο αληί γηα αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 Βειηίσζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ αληί γηα εγθαηάιεηςε ησλ καζεηψλ κε 

ρακειέο επηδφζεηο. 

 Δμαηνκηθεπκέλε ελίζρπζε αληί γηα κεησπηθά νξγαλσκέλε θαη νκνηφκνξθε 

δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Υαλησηάθεο, Ν. 1999:81-82). 

    Ωζηφζν, θαη ε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε, παξφηη δηεπθνιχλεη πεξηζζφηεξν απφ θάζε 

άιιν κέζν ηελ απφδνζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή, εληνχηνηο θαη απηή είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε επίκαρα ζεκεία ζηα νπνία εζηηάδνληαη νη επηθξίζεηο πνπ δέρεηαη. Σα 

κεηνλεθηήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο απαξηζκνχληαη σο 

αθνινχζσο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:280-281): 

 

 Η πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε εκπεξηέρεη έλα είδνο βαζκνιφγεζεο. Γειαδή, δελ 

κπνξεί θαλείο λα απαιιαγεί εληειψο απφ ηε δηαδηθαζία ηεο βαζκνιφγεζεο. 

 Έλαο αξηζκφο γνλέσλ δελ κπνξεί λα αλαγλψζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηηο 

πεξηγξαθηθέο απνδφζεηο ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή. 

 Σν πιαίζην εξκελείαο ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο είλαη επξχ, κε 

απνηέιεζκα λα νδεγεί ζε παξεξκελείεο θαη αξθεηέο θνξέο ζε ιαλζαζκέλεο 

εθηηκήζεηο. 
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 Η πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε είλαη δχζθνιε ζηελ εθαξκνγή ηεο, θαζψο απαηηεί 

εηδηθέο γλψζεηο θαη θαιά θαηαξηηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δίλαη ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία θαη απαηηεί εκπεξηζηαησκέλε θαη ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε δεμηφηεηεο παξαηήξεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. 

 Δμαηηίαο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, νη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ ζηεξεφηππεο 

εθθξάζεηο, δαλεηζκέλεο π.ρ. απφ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο – ππνδείμεηο εθαξκνγήο 

ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο. 

 ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή ειινρεχεη ν 

θίλδπλνο ν εθπαηδεπηηθφο λα ππεηζέιζεη ζηελ πξνζσπηθή «ζθαίξα» ηνπ 

καζεηή θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Με ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε πεξηνξίδνληαη νη δπλαηφηεηεο γηα ζχγθξηζε 

ησλ επηδφζεσλ. 

 Όπσο ζηε βαζκνιφγεζε, έηζη θαη εδψ ππάξρεη ν θίλδπλνο ππνθεηκεληθψλ 

θξίζεσλ. 

πλνςίδνληαο ηα ζεηηθά ζεκεία πνπ αλαπηχρζεθαλ κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηνπ 

ζρεηηθνχ ζέκαηνο, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζάπηνληαη ζηελ πεξηγξαθηθή 

αμηνιφγεζε είλαη ηα αθφινπζα  (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:281-282): 

 Με ηα πνζνηηθά κέζα (δειαδή βαζκνχο, γξάκκαηα θ.ν.θ.) δελ κπνξεί λα 

απνδνζεί κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ηφζν ε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ε 

παξνρή πιεξνθφξεζεο γχξσ απφ ηελ έθβαζή ηεο φζν θαη ε επίδνζε, θαζψο 

θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε δηεπξπκέλε θιίκαθα βαζκνιφγεζεο (π.ρ. 0-100). Η 

πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ζπκβάιιεη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 Με ηνπο βαζκνχο δίλνπκε κηα γεληθή εηθφλα ησλ επηδφζεσλ θαη δελ 

απνηππψλνπκε κε επθξίλεηα θαη πηζηφηεηα ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο, θιίζεηο ή 

αδπλακίεο, ειιείςεηο θ.ν.θ. ηνπ καζεηή. Η πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε 

ζπκβάιιεη θαη ζηε ξχζκηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο. 

 Με ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε πεξηγξάθνπκε κε δηαθνξνπνηεκέλν ηξφπν 

ηηο επηδφζεηο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή. 

 Με ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ειαρηζηνπνηνχκε ή θαη εθκεδελίδνπκε ηελ 

πίεζε γηα πςειέο επηδφζεηο θαζψο θαη ηνλ αληαγσληζκφ, ελψ ηαπηφρξνλα 

εληζρχνπκε ηελ απηναληίιεςε ηνπ καζεηή. 
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 Με ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε αλαθεξφκαζηε ζηελ αηνκηθή πνξεία 

κάζεζεο ηνπ θάζε καζεηή, κε απνηέιεζκα λα θάλνπκε ζπγθξίζεηο θαη λα 

εληνπίδνπκε δπλαηφηεηεο, αδπλακίεο θαη ειιείςεηο γηα παξαπέξα παηδαγσγηθή 

θαη δηδαθηηθή δηαρείξηζε. 

 Με ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα αλαθεξζνχκε ζηε 

καζεζηαθή, εξγαζηαθή θαη γεληθά ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή. 

 Με ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ζρνιείν θαη πην 

εηδηθά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηαγλψζεη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη θιίζεηο 

ηνπ καζεηή, γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαπέξα ζρνιηθή θαη 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ. 

 Σέινο, κε ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε εληζρχνληαη νη δεζκνί – ζρέζεηο 

ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο κε βάζε ηελ πιεξέζηεξε αλάιπζε θαη 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε καζεζηαθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

καζεηή. 

    χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη αθνξνχλ ηα εθπαηδεπηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο γίλεηαη ζαθέο φηη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

καζεηή κε ην ζπγθεθξηκέλν αμηνινγηθφ κέζν απνθηά ζαθψο παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα, 

πεξηνξίδνληαο ή θαη εθκεδελίδνληαο βαζκνθεληξηθνχο θαη εμεηαζηνθεληξηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ καζεηή θαη ηνπ γνλέα. Σν ζπγθεθξηκέλν κέζν ζπκβάιιεη ζην 

λα επηθεληξψλεηαη ν καζεηήο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα ελεκεξψλεηαη 

επαξθέζηεξα γηα ηε βειηίσζή ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ην ζρνιείν βξίζθεηαη εγγχηεξα ζηελ 

παηδαγσγηθή ηνπ ιεηηνπξγία, κέζα απφ ηελ νπνία επηδηψθνληαη ε αλαβάζκηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δηαδηθαζηψλ θαη ε επίηεπμε παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ ηνπ καζεηή. 

Ωζηφζν, θάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη φηη ην ζρνιείν επηβάιιεηαη λα βξίζθεηαη εγγχηεξα 

ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ απνζηνιή θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηελ αληίζηνηρε 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:283). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
Κχξηνο άμνλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή κέζα απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη 

κειέηεο εθείλν πνπ επηδηψρζεθε ήηαλ ε επηζήκαλζε, αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ-απζεληηθψλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, σο 

κέζσλ ειέγρνπ επίηεπμεο ησλ ζρεδηαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

    Η αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή απνηειεί, αδηακθηζβήηεηα, έλα εθ ησλ 

επίκαρσλ δεηεκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ειθχνληαο έληνλα ην 

ελδηαθέξνλ φισλ φζνη εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζφηη 

ζεκαηνδνηεί ηε καζεζηαθή, επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ησλ καζεηψλ θαη 

παξάιιεια απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δείθηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

     Με βάζε ηελ παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο, επίθεληξν 

ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή είλαη ν ίδηνο ν καζεηήο, σο άηνκν πνπ 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη δηαζέηεη ηηο δηθέο 

ηνπ βηνινγηθέο, λνεηηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ηνπο δηθνχο ηνπ 

ξπζκνχο κάζεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ.- Κσλζηαληίλνπ, Ι. 

2017:196). Με άιια ιφγηα, κηα παηδαγσγηθά πξνζαλαηνιηζκέλε αμηνιφγεζε νθείιεη 

λα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αηνκηθφηεηα ηνπ καζεηή, ιακβάλνληαο ππφςε ην 

αξρηθφ επίπεδν γλψζεψλ ηνπ, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ην 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη 

θαη ηε γεληθφηεξε καζεζηαθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά/δξαζηεξηφηεηα θαηά ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. 

    Η αμηνιφγεζε ζπληζηά αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

νθείιεη  λα ζπλδπάδεη  πνηθίιεο κνξθέο θαη ηερληθέο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη αθελφο 

έγθπξε, αμηφπηζηε, αληηθεηκεληθή θαη αδηάβιεηε απνηίκεζε θαη εθηίκεζε ησλ 

γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, αθεηέξνπ λα ζπκβάιεη ζηελ 

απηνγλσζία θαη ζηελ αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζή ηνπο ζρεηηθά κε ην καζεζηαθφ 

ηνπο επίπεδν θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. 
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    Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, αθφκα θαη ζήκεξα, 

εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο 

ηνπ καζεηή, δίλνληαο έκθαζε ζην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ πνπ εθείλνο θαηέρεη θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα αλαπαξαγσγή, θπξίσο, φζσλ γξάθνληαη ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα ή φζσλ έρνπλ εηπσζεί θαηά ηε δηδαζθαιία, γεγνλφο πνπ ζηξέθεηαη εηο 

βάξνο ηεο νπζηαζηηθήο κάζεζεο.  

    Μέζα απφ ηε ρξήζε απηψλ ησλ ηερληθψλ θαη πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο αλαθχπηνπλ, 

ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, πνιιά κεηνλεθηήκαηα κεζνδνινγηθήο θαη 

παηδαγσγηθήο θχζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο παηδαγσγηθέο επηπηψζεηο φζνλ αθνξά 

ηφζν ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία κάζεζεο φζν θαη ηνλ ίδην ηνλ καζεηή.  

    Όπσο έγηλε δηαθξηηφ απφ ηελ πξνζέγγηζή καο, κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή 

αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ νη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο 

εμεηάζεηο, ε παξαηήξεζε θαη ηα ηεζη σο κέζα απνηίκεζεο θαη ειέγρνπ ηεο καζεηηθήο 

επίδνζεο, δελ παξέρνληαη νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο 

ή αδπλακίεο ηνπ καζεηή. Καηαγξάθνληαη κφλν νη επηδφζεηο ηνπ ζε θάζε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, αιιά φρη ζηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ επηδησθφκελε 

εμέιημή ηνπ σο πξνζσπηθφηεηα, φπσο είλαη ε πξνζπάζεηα, ε θηινκάζεηα, ε 

ζπλεξγαζία, ην ελδηαθέξνλ θαη γεληθφηεξα ε καζεζηαθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ καζεηή. Μέζσ ηεο βαζκνιφγεζεο, δειαδή ηεο ρξήζεο πνζνηηθψλ ηηκψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο, παξνπζηάδεηαη πιήζνο 

πξνβιεκάησλ, θπξίσο κεζνδνινγηθήο θχζεο, θαζψο δελ είλαη ζε ζέζε λα απνδψζνπλ 

κε εγθπξφηεηα, αμηνπηζηία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ.  

    ηα ζρεηηθά εξεπλεηηθά επξήκαηα δηαπηζηψλεηαη φηη νη επηδφζεηο ηνπ αλζξψπνπ 

έρνπλ κία δπλακηθή θαη πνηφηεηα πνπ δελ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ κέζσ πνζνηηθψλ 

κεγεζψλ. Δπνκέλσο, κε ηνπο βαζκνχο, σο κέζνπ απφδνζεο ηεο επίδνζεο, δελ 

κπνξνχλ, θαη κάιηζηα κε επθξίλεηα θαη πηζηφηεηα, λα απνηππσζνχλ νη ηδηαίηεξεο 

ηθαλφηεηεο – θιίζεηο ή ελδερφκελεο αδπλακίεο θαη ειιείςεηο ηνπ καζεηή, δειαδή 

παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λνεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ 

αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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     Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζε ηππνπνηεκέλεο ζπγθξίζηκεο δηαδηθαζίεο, 

κέζσ ησλ νπνίσλ πξνάγεηαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ε βαζκνζεξία, 

δεκηνπξγψληαο εμσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε βαζηθή επηδίσμε 

ηεο παηδαγσγηθήο, πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ ελεξγνπνίεζε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ 

κάζεζεο (Κσλζηαληίλνπ, Υ. – Κσλζηαληίλνπ, Ι. 2017:275). 

    Μέζσ ηεο ρξήζεο πνζνηηθψλ δεηθηψλ (βαζκνί) απμάλεηαη ζηνλ καζεηή ε πίεζε γηα 

πςειέο επηδφζεηο, απνζπψληαο ηνλ απφ ην νπζηαζηηθφ κέξνο ησλ καζεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ζπκπιέγκαηα, ζπλνδεπφκελα απφ έληνλν 

άγρνο θαη άιιεο αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο επηβαξχλνπλ ηελ ςπρηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ καζεηή. 

    Η ηαμηλφκεζε ησλ καζεηψλ απνηειεί άιιν έλα επαθφινπζν ηεο ρξήζεο 

παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο, ε νπνία πνιιέο θνξέο 

ζπλνδεχεη ηνλ καζεηή εθ’ φξνπ δσήο, πξνζδηνξίδνληαο εθηφο απφ ηε καζεηηθή, ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ζηαδηνδξνκία ηνπ αηφκνπ. 

    χκθσλα κε λεφηεξα παηδαγσγηθά δεδνκέλα, ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε ε 

κεηαζηξνθή ζε κία κνξθή αμηνιφγεζεο ε νπνία ζα έρεη σο επίθεληξν ηνλ ίδην ηνλ 

καζεηή θαη ηελ πξφνδφ ηνπ, δελ ζα εζηηάδεη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ απφδνζε 

ελφο βαζκνχ, αιιά ζα ιεηηνπξγεί σο νξγαληθφ κέξνο ηεο ίδηαο ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Η αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζα πξέπεη λα πάςεη λα αληηκεησπίδεηαη σο 

απηνζθνπφο  θαη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε πξνζθφιιεζε ζε παξαδνζηαθέο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη ζε βαζκνζεξηθέο λννηξνπίεο θαη αληηιήςεηο δελ κπνξεί 

λα είλαη σθέιηκε θαη απνδνηηθή γηα θαλέλαλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο).  

    Μέζα απφ ηελ νινέλα θαη πην πηεζηηθή αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλχςσζε ηνπ επηπέδνπ κάζεζεο, θαζψο θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

φηη ε κάζεζε δελ ζπληζηά αηνκηθή ππφζεζε, αιιά  πξφθεηηαη γηα κία ζπλερή 

δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο ,ε νπνία επεξεάδεηαη άκεζα απφ ην θνηλσληθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη, δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη ε αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο, νη 

νπνίεο βξίζθνληαη εγγχηεξα ζην παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

αληαπνθξίλνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηηο αλάγθεο ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ θαη ηνπ 

ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ.  
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     Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηερληθψλ παξέρεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθή 

δπλαηφηεηα λα δηαζθαιηζηεί ην παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο, ην νπνίν 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζε εμαηνκηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε 

δηάγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ, ηδηαηηεξνηήησλ, αιιά θαη ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

θαη ειιείςεσλ ηνπ κάζε καζεηή, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 

εληζρπηηθψλ θαη δηνξζσηηθψλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ κέηξσλ. 

    Η αμηνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο εμαξηάηαη θαηά θχξην 

ιφγν απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απφ ηελ επηζπκία ηνπ λα κεηαηξέςεη ηελ 

αμηνιφγεζε φρη απιά ζε θξηηήξην επίδνζεο θαη κεραληζκφ επηινγήο θαη ηαμηλφκεζεο, 

αιιά ζε νπζηαζηηθφ κέζν κάζεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, επηβάιιεηαη ε θαηάιιειε ελεκέξσζε, νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, κε ζθνπφ λα θαηαζηήζεη πξαθηηθά εθαξκφζηκε, ιεηηνπξγηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή απηή ηε κέζνδν αμηνιφγεζεο. 

    Η αμηνιφγεζε, κε δεδνκέλε ηελ άπνςε φηη ζπλδέεηαη άξξεθηα θαη άκεζα κε ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα ππεξεηεί θαη λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε, λα έρεη 

σο επίθεληξν ηνλ καζεηή θαη παξάιιεια λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, αλάινγα κε ην πιαίζην ζην νπνίν ζπληειείηαη θαη ηηο αηνκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, δελ ππάξρεη κία κέζνδνο ή κηα 

ηερληθή αμηνιφγεζεο πνπ λα ελδείθλπηαη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Αληηζέησο, πην 

θαηάιιειε ζεσξείηαη εθείλε ε κέζνδνο ε νπνία εμππεξεηεί ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο 

ζθνπνχο κε ηνλ πην άκεζν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

    πλεπψο, θαη φπσο πξνέθπςε απφ ηε ζχγθξηζε ησλ παξαδνζηαθψλ θαη 

ελαιιαθηηθψλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο, θαηά ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί ην παηδαγσγηθφ ηεο πεξηερφκελν, ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 

κνλνκέξεηα θαη ε απνθιεηζηηθφηεηα κε ηελ επηινγή κίαο κεζφδνπ ή ηερληθήο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, εθείλν πνπ νθείιεη λα επηδηψθεη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ε ζπλδπαζηηθή 

ρξήζε φισλ ησλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο, αλάινγα κε ην καζεζηαθφ πεξηερφκελν, ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή, θαζψο θαη 

ηηο ηδηάδνπζεο πεξηζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μέζα απφ ηνλ ζπλδπαζκφ 

ησλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο, ζε δηαξθή θαη αδηάιεηπηε βάζε, δηακνξθψλεηαη κηα πην 

αληηθεηκεληθή, έγθπξε, αμηφπηζηε θαη πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ην ζχλνιν ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε καζεηή.  
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     Με δεδνκέλε ηελ άπνςε φηη θάζε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο είλαη κνλαδηθή, εθφζνλ 

ηζρχνπλ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, δηαθνξεηηθά θάζε θνξά θξηηήξηα, κνλαδηθνί 

ζπληειεζηέο, εηδηθέο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο, θαηάιιειε ζεσξείηαη ε 

επηινγή εθείλεο ηεο κεζφδνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ έθθξαζε ησλ επηδφζεσλ 

ηνπ καζεηή, ε νπνία είλαη, θπζηθά, πξαθηηθά εθαξκφζηκε, αιιά θπξίσο δηαζέηεη 

ελεκεξσηηθφ/δηαγλσζηηθφ ραξαθηήξα θαη απνδίδεη, φζν ην δπλαηφλ, κε ζαθήλεηα θαη 

πηζηφηεηα ηελ πνηθηινκνξθία ησλ καζεζηαθψλ επηδφζεσλ.  

    Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ε κεηαζηξνθή ζε κία κνξθή 

αμηνιφγεζεο ε νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε εμαηνκηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο, νη 

νπνίεο είλαη καζεηνθεληξηθέο, θαη ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ δηνξζσηηθψλ, 

αλαηξνθνδνηηθψλ θαη βειηησηηθψλ κέηξσλ, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπκβνιή 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

    Θα ήηαλ αξθεηά σθέιηκν λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα 

ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ εηδηθνχο, κε ζθνπφ 

ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

καζεηή, θαη παξάιιεια ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο πην ζχγρξνλεο ζεσξίεο, ηδέεο θαη 

πξαθηηθέο, θηλνχκελεο ζηηο ηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο Παηδαγσγηθήο. Δπίζεο, 

επηβεβιεκέλε ζεσξείηαη ε ελεκέξσζε γνλέσλ θαη καζεηψλ γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή 

κπνξεί λα επέιζεη ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο καζεηηθήο επίδνζεο. Ο 

επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο θαη ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ 

νηθνγέλεηα, ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αμηνιφγεζεο, 

θξίλνληαη απαξαίηεηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ην 

ζρνιείν θαη λα θαηαζηεί φζν ην δπλαηφλ ιεηηνπξγηθή, απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

ε αμηνινγηθή δηαδηθαζία. 

    πλνςίδνληαο, εθείλν ζην νπνίν επηβάιιεηαη λα δνζεί έκθαζε θαη λα αλαδεηρζεί σο 

ζπκπέξαζκα ζην ζέκα ηεο επηινγήο θαη ρξήζεο ησλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο, σο κέζσλ 

ειέγρνπ θαη απνηίκεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, θαζψο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ 

ζρεδηαζκέλσλ καζεζηαθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, είλαη φηη,  

πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο λα απνθνκίζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία  ηφζν γηα ηνλ 

ίδην ηνλ καζεηή φζν θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαη ,κάιηζηα, κε φζνλ ην 

δπλαηφλ έγθπξν, αληηθεηκεληθφ θαη αμηφπηζην ηξφπν, νθείιεη λα πξνβεί ζε 

ζπλδπαζηηθή ρξήζε θαη ησλ κεζφδσλ/ηερληθψλ αμηνιφγεζεο. 
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Μέζσ ηεο ζχλζεζήο ηνπο ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ αμηνιφγεζεο απνθεχγεηαη, φπσο 

εηπψζεθε, ε κνλνκέξεηα θαη ε απνθιεηζηηθφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα δηακνξθψλνληαη 

δηαδηθαζίεο εκπινπηηζκνχ ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, πξνζθέξνληαο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη κία πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην 

ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ καζεηή. 

    Δίλαη γλσζηφ φηη ε παξαδνζηαθή κνξθή αμηνιφγεζεο είλαη εθείλε ε νπνία 

θαζηέξσζε ηελ αμηνιφγεζε σο ζεζκφ. Η ρξήζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ 

αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή  είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

γλσζηηθνχ επηπέδνπ ή αιιηψο ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή, ελψ, 

παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη φηη ηνλ πξνεηνηκάδνπλ, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηα  

δεδνκέλα ηεο «ζθιεξήο» θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Παξάιιεια, νη ελαιιαθηηθέο 

ηερληθέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη εγγχηεξα ζηελ παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο 

αμηνιφγεζεο, είλαη καζεηνθεληξηθέο, δειαδή έρνπλ ζην επίθεληξφ ηνπο ηνλ ίδην ηνλ 

καζεηή θαη ηελ πξφνδφ ηνπ, εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε καζεζηαθή θαη 

αμηνινγηθή δηαδηθαζία, πξνζθέξνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή, (δειαδή 

απνδίδνπλ ηε καζεζηαθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ), αλαπηχζζνπλ εζσηεξηθά 

θίλεηξα κάζεζεο, πεξηνξίδνληαο ηε βαζκνζεξία θαη ηνλ εμεηαζηνθεληξηζκφ, ελψ 

ζπγθξίλνπλ ηνλ καζεηή ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη φρη  κε ηηο επηδφζεηο ησλ 

άιισλ καζεηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε απζεληηθή κνξθή αμηνιφγεζεο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο ζηνηρείν εκπινπηηζκνχ θαη ελίζρπζεο ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο 

θαηά ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία. Δπνκέλσο, θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη ρξήζηκεο θαη 

νη δχν κνξθέο ηερληθψλ αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή. 

    Με δεδνκέλε ηελ άπνςε φηη ε ίδηα ε κάζεζε ζπληζηά κηα πνιχπηπρε θαη 

πνιπδηάζηαζηε δηαδηθαζία, έηζη θαη νη κνξθέο αμηνιφγεζεο επηβάιιεηαη λα είλαη 

πνιπδηάζηαηεο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  
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Ο ζπγθεξαζκφο θαη ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ παξαδνζηαθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ 

ηερληθψλ αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή πξνζθέξνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθνκίζεη κε εγθπξφηεηα, αμηνπηζηία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ην 

ζχλνιν ησλ γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ θάζε 

καζεηή, ζεβφκελνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, θαη παξάιιεια λα 

δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ επηηπρίαο ησλ  δηθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηψλ, γηα 

ιφγνπο αλαηξνθνδφηεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο κέζα 

απφ ηελ παηδαγσγηθή ηεο κνξθή, ε νπνία έρεη σο  απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ 

ζρεδηαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. 
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