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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην
επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή 
της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα 
διδακτικά βιβλία, κτλ ή ακόμα και στο εκπαιδευτικό σύστημα στο 
σύνολό του.

• Ένα στοιχείο που προκαλεί σύγχυση στους εκπαιδευτικούς τα 
τελευταία χρόνια είναι η ταύτιση της έννοιας της αξιολόγησης με την 
βαθμολογία.

• Ένα άλλο στοιχείο που επίσης ισχύει σε μεγάλο βαθμό στο 
εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι η ταύτιση αξιολόγησης και γραπτών
εξετάσεων.

Ø Σύμφωνα με την κοινωνιολογική προσέγγιση, η αξιολόγηση ως 
θεσμός λειτουργεί ως μηχανισμός αναπαραγωγής της υφιστάμενης 
αδικίας, αφού τα παιδιά της άρχουσας τάξης διαθέτουν τα μέσα για
να συμπληρώσουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Η αξιολόγηση 
λειτουργεί ως φραγμός για τα παιδιά των ασθενέστερων τάξεων
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• Για να δούμε αν ευσταθούν αυτοί οι ισχυρισμοί θα κάνουμε αναφορά
στις λειτουργίες ή τους σκοπούς της αξιολόγησης της επίδοσης των
μαθητών που είναι:

Ø Ανατροφοδότηση Η παιδαγωγική πράξη αρχίζει με την διατύπωση 
των στόχων, συνεχίζεται με την εκτέλεση μιας ακολουθίας 
δραστηριοτήτων, με βάση τις οποίες ο μαθητής αναμένεται να 
αναδιαμορφώσει ορισμένα γνωστικά σχήματα και συμπληρώνεται με 
την αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα 
χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό για τη βελτίωση της 
διδασκαλίας και τον σχεδιασμό των επόμενων. Η λειτουργία αυτή της 
αξιολόγησης ονομάζεται ανατροφοδότηση γιατί δίνει νέα στοιχεία 
στα εισερχόμενα του σχεδιασμού νέας διδασκαλίας. Άρα ο 
παιδαγωγικός ρόλος της αξιολόγησης είναι η διακρίβωση του βαθμού
επιτυχίας των στόχων και η επισήμανση αδυναμιών, έτσι ώστε να 
βελτιώνεται η διδασκαλία-μάθηση.

Ø Πιστοποίηση Με την συμπλήρωση ενός κύκλου σπουδών 
συνηθίζεται η έκδοση ενός πτυχίου που βεβαιώνει ότι το 
συγκεκριμένο άτομο έχει αποκτήσει κάποιες ικανότητες, ή ένα όγκο
γνώσεων και δεξιοτήτων.
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• Επιλογή Δεδομένου ότι οι θέσεις για ένα κύκλο ανώτερων σπουδών είναι 
περιορισμένες ή στην αγορά εργασίας υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι από τις 
υπάρχουσες θέσεις η επιλογή γίνεται με κάποιας μορφής αξιολόγηση.

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Όπως αναφέρθηκε η αξιολόγηση αναφέρεται στη διαδικασία της διδασκαλίας-μάθησης 

και η αποδοτικότητάς της κρίνεται με μέτρο την αποτελεσματικότητάς της. Η 
διδασκαλία είναι επιτυχημένη στο βαθμό που υλοποιούνται οι σκοποί και οι στόχοι 
όπως προσδιορίσθηκαν στο σχεδιασμό του μαθήματος.

Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει άτυπα καθώς ο εκπαιδευτικός παρατηρεί τον μαθητή 
την ώρα που εργάζεται.

Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με γραπτά δοκίμια που στο δικό μας χώρο 
εξακολουθούν να αποτελούν το κύριο μέσο αξιολόγησης. Αυτά περιλαμβάνουν 
ασκήσεις ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης, αντιστοίχισης και 
σωστού-λάθους. Βασικό μειονέκτημα των ασκήσεων κλειστού τύπου είναι δύσκολα 
μπορεί να εκτιμηθεί ο τρόπος σκέψης του μαθητή. Οι ασκήσεις ανάπτυξης δίνουν 
στον μαθητή τη δυνατότητα να αναπτύξει πρωτοβουλία και ικανότητα σύνθεσης, 
αλλά με τις ασκήσεις αυτές έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε ένα μικρό μέρος 
της ύλης σε αντίθεση με τις ερωτήσεις κλειστού τύπου που καλύπτουν μεγαλύτερο 
μέρος της ύλης. Οι ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης, αντιστοίχισης και 
σωστού-λάθους λέγονται και αντικειμενικού τύπου γιατί η βαθμολόγηση γίνεται με 
απόλυτη ακρίβεια, σε αντίθεση με  τις ασκήσεις ανάπτυξης που υπεισέρχεται 
υποκειμενικός παράγοντας.
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Είναι γνωστό ότι η μάθηση είναι θέμα πολυδιάστατο, η μαθηματική 
σκέψη κάθε παιδιού είναι διαφορετική και αποτελεί συνισταμένη 
πολλών παραγόντων. Αφού όμως στόχος είναι η  διακρίβωση του 
τρόπου σκέψης  με τελική επιδίωξη την περαιτέρω ανάπτυξή της, 
είναι αναγκαίο να βρεθούν εκείνα τα μέσα που συντελούν καλύτερα 
στην υλοποίησή του. Έτσι, η σύγχρονη τάση είναι ο περιορισμός της 
έμφασης στο γραπτό δοκίμιο ως μέσο για τη βαθμολόγηση.

Πως όμως αξιολογούν οι σημερινοί εκπαιδευτικοί τα αποτελέσματα της 
διδασκαλίας τους:

Η μεγάλη πλειοψηφία τους βασίζεται στην άτυπη αξιολόγηση, την 
εντύπωση που αποκομίζουν από την καθημερινή τους επαφή με την 
τάξη και στα γραπτά διαγωνίσματα.

Η άτυπη αξιολόγηση γίνεται χωρίς σύστημα ή μεθοδικότητα, χωρίς να 
τηρούνται γραπτά στοιχεία, ενώ τα γραπτά διαγωνίσματα είναι 
δυνατόν να δώσουν παραπειστικά αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα 
ρυμουλκεί τη μαθησιακή διαδικασία σε τυποποιημένους στόχους και 
μορφές διδασκαλίας. Θα μπορούσε βέβαια να αποβεί χρήσιμο 
εργαλείο, αν εθεωρείτο ως ενδεικτικό και όχι αποδεικτικό  κριτήριο.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


5

Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την αξιολόγηση
Το θέμα της αξιολόγησης βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
των παιδαγωγών διεθνώς. Σε χώρες όπου γίνεται σοβαρή και σε 
έκταση έρευνα για το θέμα αυτό η κριτική και η αμφισβήτηση 
αναφορικά με τα μέσα και τις μορφές αξιολόγησης εξακολουθεί να 
είναι έντονη.

Το NCTM στις ΗΠΑ ανάμεσα στις θέσεις που προβάλλει είναι και οι 
ακόλουθες:

Ø Η αξιολόγηση είναι ουσιαστικό μέρος της διδασκαλίας, γιατί είναι το 
μέσο προσδιορισμού του βαθμού επιτυχίας των στόχων.

Ø Κύριος σκοπός της αξιολόγησης είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό
να κατανοήσει σε βάθος αυτά που γνωρίζουν οι μαθητές, ώστε να 
μπορεί να πάρει παιδαγωγικές αποφάσεις, βασισμένες σε πραγματικά
δεδομένα.

Ø Η καταγραφή των μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων του μαθητή 
θα είναι ακριβής και πλήρης μόνο αν χρησιμοποιηθούν πολλαπλά 
μέσα και σχέδια μέτρησης. (τήρηση ατομικής κάρτας με πλήρη 
στοιχεία ή χρήση υπολογιστή.
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Ø Προσοχή και έμφαση δίνεται στον τρόπο που σκέφτονται οι μαθητές μαθηματικά, 
στις προσεγγίσεις και στρατηγικές που χρησιμοποιούν και όχι σε αυτές που 
αγνοούν.

Ø Τα μαθηματικά έργα αξιολόγησης πρέπει να καλύπτουν μια ευρεία γνωστική 
περιοχή, να δίνουν μια συνολική άποψη των μαθηματικών και όχι να απαρτίζονται 
από ένα αριθμό μεμονωμένων δεξιοτήτων.

Ø Τα μέσα αξιολόγησης πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με το επίπεδο νοητικής 
ανάπτυξης του παιδιού.

Για μια αποδοτική πρακτική αξιολόγηση
Ένα σχέδιο αξιολόγησης πρέπει:
§ Να σχετίζεται πλήρως με όλο το εύρος των διδακτικών στόχων.
§ Να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι ή μορφές μάθησης.Να είναι δίκαιο 
προς όλες τις ομάδες και απαλλαγμένο από προκαταλήψεις.

§ Να ενισχύει τα κίνητρα των μαθητών και τη θέλησή τους για μάθηση.
§ Να αποτελεί αφετηρία για περαιτέρω μάθηση.
§ Να διασφαλίζει ότι οι διάφοροι στόχοι της διδασκαλίας των μαθηματικών τυγχάνουν 
δίκαιης μεταχείρισης.

§ Να προσδιορίζει για τους μαθητές τα αναμενόμενα επίπεδα και να τα κοινοποιεί 
στους μαθητές.
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