
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Τεχνικές της αξιολόγησης των μαθητών

9.1  Τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να προετοιμάζει τη διδασκαλία του, να την οργα-
νώνει και να την τροποποιεί ακολουθώντας συγκεκριμένα στάδια για την 
αξιολόγηση των μαθητών του, αν επιθυμεί να κάνει τη διδασκαλία του απο-
τελεσματικότερη. Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τις διαδικασίες αξιο-
λόγησης καθώς και τον σκοπό της αξιολόγησή τους, ώστε να συμμετέχουν 
ενεργά και να επιτύχει ως εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία. Σύμ-
φωνα με τον Κωνσταντίνου (2004), η μαθητική αξιολόγηση μπορεί να κατη-
γοριοποιηθεί σε 5 στάδια:

1ο στάδιο: Προσδιορισμός του κεντρικού διδακτικού στόχου, των κριτη-
ρίων και των προϋποθέσεων αξιολόγησης

Κατά το στάδιο αυτό ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει τους κύριους και ει-
δικούς διδακτικούς στόχους του μαθήματος. 

2ο στάδιο: Επιλογή της τεχνικής
Ο εκπαιδευτικός επιλέγει τις τεχνικές που θα τον βοηθήσουν στην επί-

τευξη του στόχου του. Συγκεκριμένα, με τον όρο «επιλογή τεχνικής», εννο-
είται η επιλογή του εργαλείου της αξιολόγησης, με το οποίο ο εκπαιδευτι-
κός θα συλλέξει τις πληροφορίες που θα αναδείξουν την επίτευξη ή μη των 
διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων και θα αξιολογήσει την επίδοση των 
μαθητών του (π.χ. προφορικές ή γραπτές εξετάσεις, ερωτηματολόγια, σύν-
θετες εργασίες). Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει συνδυα-
σμό τεχνικών. 

3ο στάδιο: Ερμηνεία των πληροφοριών
Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου, ο εκπαιδευτικός επεξερ-

γάζεται τα αποτελέσματα της χρήσης των τεχνικών και καταλήγει σε συμπε-
ράσματα για την επίδοση των μαθητών του σε ατομικό αλλά και επίπεδο 
τάξης. 
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4ο στάδιο: Έκφραση-αποτύπωση του αποτελέσματος της αξιολόγησης
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αξιολογήσει τους μαθητές του με ποιοτικά 

(περιγραφική αξιολόγηση) και ποσοτικά μέσα (βαθμολόγηση). 
5ο στάδιο: Ανατροφοδότηση-λήψη ενισχυτικών και διορθωτικών διδα-

κτικών και διδακτικών-παιδαγωγικών μέτρων
Στο τελικό στάδιο ο εκπαιδευτικός ελέγχει αν επιτεύχθηκαν οι αρχικοί 

στόχοι και εάν παρατηρήθηκαν κενά και ελλείψεις στους μαθητές, με απώ-
τερο στόχο τη λήψη ενισχυτικών καθώς και διορθωτικών διδακτικών και 
παιδαγωγικών μέτρων (ανατροφοδοτική διαδικασία).

Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει όλες τις τεχνικές αξιολόγησης που 
θα τον βοηθήσουν να επιλέξει στο ποια θα είναι η κατάλληλη ώστε να δια-
μορφώσει την τελική του κρίση. Έτσι μόνο θα μπορέσει να αποδώσει καλύ-
τερα την πρόοδο του κάθε μαθητή του χωριστά και να φτάσει στα επιθυμητά 
επίπεδα των μαθησιακών του στόχων. Συνεπώς, οι τεχνικές αξιολόγησης 
έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της διδασκαλίας αλλά και με τη γνώ-
ση του εκπαιδευτικού πάνω στην τεχνική. Τα είδη των τεχνικών αξιολόγη-
σης είναι δύο: 1) οι παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης και 2) οι εναλλακτι-
κές τεχνικές αξιολόγησης.

Στις παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης ανήκουν οι γραπτές και προ-
φορικές εξετάσεις, τα τεστ, τα ερωτηματολόγια και οι ερωτήσεις κλειστού ή 
ανοιχτού τύπου. Για την εφαρμογή των τεχνικών αυτών απαιτείται από τον 
μαθητή η αποστήθιση όλων όσων γράφονται στα εγχειρίδια, αλλά και όσων 
λέγονται στη διδασκαλία, με συνέπεια να υπερτονίζεται η ικανότητα της 
απομνημόνευσης χωρίς πολλές φορές να εμβαθύνει ο μαθητής στην κατα-
νόηση του γνωστικού αντικειμένου. Για αυτόν τον λόγο, οι παραδοσιακές 
τεχνικές αξιολόγησης έχουν συνδεθεί με τη στείρα μάθηση. Άλλωστε, τις 
περισσότερες φορές το μοναδικό μέσο εξέτασης των μαθητών, γραπτά και 
προφορικά, είναι οι ερωτήσεις ανάπτυξης, οι οποίες «ως μέσα διδακτικής 
και παιδαγωγικής επικοινωνίας αποβλέπουν: α) στη δημιουργία και διατή-
ρηση ευνοϊκού παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη, β) στην κατανόηση 
και εμπέδωση, γ) στην ανάπτυξη και ενίσχυση των ανώτερων πνευματικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων του μαθητή, και δ) στην αξιολόγηση της επί-
τευξης των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων και των επιδόσεων κάθε 
μαθητή ξεχωριστά αλλά και συνολικά όλων, όσων συμμετέχουν στην εκπαι-
δευτική διαδικασία» (Κωνσταντίνου, 2002).

Με την πάροδο του χρόνου και την πρόοδο της κοινωνίας, πολλά εκ-
παιδευτικά συστήματα έχουν αρχίσει πλέον να εφαρμόζουν αρκετές εναλ-
λακτικές μορφές αξιολόγησης, όπως είναι ο φάκελος υλικού (portfolio), οι 
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συνθετικές δημιουργικές εργασίες (projects), οι κλίμακες διαβαθμισμένων 
κριτηρίων (rubrics), το παιδαγωγικό ημερολόγιο, η αυτοαξιολόγηση και η 
ετεροαξιολόγηση. Αυτές οι νέες εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης έχουν 
ως στόχο τη διερεύνηση του γνωστικού αποτελέσματος. Ταυτόχρονα δί-
νουν έμφαση στην ικανότητα διαχείρισης της γνώσης και στην πολλαπλή 
εφαρμογή και χρησιμοποίησή της, αναδεικνύοντας συγχρόνως τις επικοι-
νωνιακές δεξιότητες και τη μαθησιακή «ταυτότητα» του κάθε παιδιού (Κων-
σταντίνου, 2002).

9.2  Παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών

Παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών είναι τα σταθμισμένα 
και μη σταθμισμένα τεστ, που εφαρμόζονται στις καθιερωμένες εξετάσεις 
ή και σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση, ανάλογα με το πόσο συχνά επι-
θυμεί ο εκπαιδευτικός να ελέγξει τις επιδόσεις των μαθητών του. Επίσης, οι 
εκπαιδευτικοί παραδοσιακά αξιολογούν τους μαθητές τους και με τυπικές ή 
άτυπες προφορικές εξετάσεις. 

Α) Ερωτήσεις
Καθημερινά οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ως βασικό αξιολογικό ερ-

γαλείο την ερώτηση, η οποία εμφανίζεται σε ερωτηματολόγια, τεστ, προ-
φορικές και γραπτές εξετάσεις και συνεντεύξεις. Η χρήση των ερωτήσεων 
επιτρέπει τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές να αναγνω-
ρίσουν την αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας και να προχω-
ρήσουν σε διαδικασία ανατροφοδότησης. Μπορεί ακόμη να βοηθήσει στη 
δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη ή να δυναμιτίσει τις σχέσεις των εκ-
παιδευτικών με κάποιον μαθητή ή και με ολόκληρη την τάξη. Καταλυτικός 
παράγοντας και στις δύο περιπτώσεις είναι οι χειρισμοί των εκπαιδευτικών 
σε σχέση με τον τρόπο και το είδος των ερωτήσεων που υποβάλλουν. Ωστό-
σο, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει συνδεθεί με τη βαθμοθηρία και 
την αποστήθιση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μαθησιακή διαδικασία να πε-
ριορίζεται στις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με αποθήκευση γνώσεων 
και όχι με την ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής ικανότητας, αναζήτησης, 
αιτιολόγησης και συσχέτισης. Οι ερωτήσεις ως μέσα παιδαγωγικής αλλά και 
διδακτικής επικοινωνίας στοχεύουν (Κωνσταντίνου, 2004):

α) Στη δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη: Αυτό σημαίνει ότι ο εκ-
παιδευτικός πρέπει να επιλέγει τις ερωτήσεις του με πολύ μεγάλη προσο-
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χή, ώστε να ενεργοποιούν τον μαθητή σωματικά αλλά και πνευματικά, να 
ενθαρρύνεται να συμμετέχει στην μαθησιακή διαδικασία καθώς και να έχει 
ελευθερία έκφρασης της άποψής του αλλά και των συναισθημάτων του.

β) Στην κατανόηση, εμπέδωση και αναζήτηση της γνώσης από τον μα-
θητή.

γ) Στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των ανώτερων πνευματικών ικανο-
τήτων και δεξιοτήτων του μαθητή: Αυτό σημαίνει ότι οι ερωτήσεις πρέπει να 
επιλέγονται ώστε να ενεργοποιηθούν η κριτική του ικανότητα, ο συλλογισμός 
του, η αναλυτική και συνθετική του σκέψη, καθώς και η δυνατότητα αναζήτη-
σης και παραγωγής. Οι ερωτήσεις στείρας απομνημόνευσης αδρανοποιούν 
τις ικανότητες αυτές και αναφέρονται μόνο στην ικανότητα της μνήμης.

δ) Στην αξιολόγηση επίτευξης των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων 
και των επιδόσεων κάθε μαθητή ξεχωριστά αλλά και συνολικά όλων όσων 
συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία. Η ερώτηση είναι το αξιολογικό ερ-
γαλείο που βοηθά τον εκπαιδευτικό να προχωρήσει τόσο στην ανατροφο-
δότηση τη δική του όσο και του μαθητή σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία. 

Β) Ερωτηματολόγιο
Το ερωτηματολόγιο είναι ένα σύνολο γραπτών ερωτήσεων σχετικών με 

το διδακτικό αντικείμενο που θέλει να εξετάσει ο εκπαιδευτικός τους μαθη-
τές του. Οι ερωτήσεις απευθύνονται ταυτόχρονα σε όλους τους μαθητές. Η 
σύνταξη και η εφαρμογή ενός ερωτηματολογίου δεν είναι απλή. Η έκταση, 
ο τύπος και η άρθρωση των ερωτήσεων παίζουν καθοριστικό ρόλο. Υπάρ-
χουν δύο τύποι ερωτήσεων, οι ανοικτές ή ανοικτού τύπου ή μετακωδικο-
ποιημένες και οι κλειστές ή κλειστού τύπου ή προκωδικοποιημένες ερωτή-
σεις (Κωνσταντίνου, 2004). 

Οι ανοικτές δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν ελεύ-
θερα τη γνώμη τους, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, να δείξουν το 
λεξιλόγιό τους και να οργανώσουν την απάντησή τους με τον τρόπο που 
αυτοί επιθυμούν. Επίσης, οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις βοηθούν τον εκπαι-
δευτικό να αντιληφθεί τον βαθμό εμπέδωσης της ύλης από τον μαθητή. 
Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι προσεκτικοί στη διατύπωση των 
ερωτήσεων, ώστε όλοι οι μαθητές να κατανοήσουν τι ακριβώς πρέπει να 
απαντήσουν. Όσον αφορά την επεξεργασία των απαντήσεων, είναι χρονο-
βόρα και κουραστική δουλειά για τον εκπαιδευτικό και προϋποθέτει προ-
σπάθεια να είναι αντικειμενικός (Κωνσταντίνου, 2004).

Αντίθετα, οι κλειστές ερωτήσεις δεν επιτρέπουν ελευθερία έκφρασης 
στους εξεταζόμενους, καθώς σε αυτού του τύπου τις ερωτήσεις η απάντη-
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ση είναι απλώς η επιλογή μιας από τις προτεινόμενες επιλογές. Ουσιαστικά, 
ο εκπαιδευτικός στερείται της δυνατότητας ανίχνευσης προβλημάτων στην 
εμπέδωση της ύλης από τους μαθητές του. Ωστόσο, δεν απαιτεί πολύ χρόνο 
η επεξεργασία τους και δεν αφήνει πολλά περιθώρια για υποκειμενική κρί-
ση στον διδάσκοντα. Οι κλειστές ερωτήσεις διακρίνονται σε δύο υποκατη-
γορίες (Κωνσταντίνου, 2004):

α) Τις ερωτήσεις που ο μαθητής δίνει την απάντηση και είναι είτε: 
 • Τύπου σύντομης απάντησης, όπου η απάντηση τις περισσότερες φορές 

είναι μονολεκτική ή
 • Τύπου συμπλήρωσης, συνήθως μιας ημιτελούς πρότασης.

β) Τις ερωτήσεις με προτεινόμενη απάντηση που διακρίνονται σε:
 • Διαζευκτικές ή τύπου «σωστό – λάθος» ή διχοτομικές: Οι διαζευκτικές 

ερωτήσεις δε μοιάζουν με ερωτήσεις, γιατί διατυπώνονται συνήθως σε 
κατάφαση. Δηλώνει ο μαθητής αν συμφωνεί ή διαφωνεί με το περιεχόμε-
νο της ερώτησης ή αν είναι σωστό ή λάθος. Οι διχοτομικές είναι με απά-
ντηση «συμφωνώ» ή «διαφωνώ» και μερικές φορές υπάρχει ως επιλογή 
το «δεν γνωρίζω». Θεωρούνται εύκολες ερωτήσεις ως προς την απάντη-
σή τους από τους μαθητές αν και περιορίζονται οι δυνατότητες εναλλα-
κτικής απάντησης.

 • Πολλαπλής επιλογής: Θεωρούνται ως ο καλύτερος τύπος ερωτήσεων με 
προτεινόμενη απάντηση. Τα πλεονεκτήματά τους είναι η αντικειμενικό-
τητα και η εύκολη κωδικοποίησή τους. Επιτρέπουν τη διερεύνηση του 
θέματος και ο μαθητής βοηθείται στην απόδοση των γνώσεών του. Αν 
και αυτό μπορεί να θεωρηθεί μειονέκτημα, γιατί μπορεί να βρει απαντή-
σεις που προηγουμένως δεν είχε σκεφτεί. Μάλιστα, όταν οι προτεινόμε-
νες απαντήσεις είναι 3 ή 5, ο μαθητής επιλέγει την ενδιάμεση εξαιτίας 
της κεντρικής τάσης του ατόμου. Συνεπώς, είναι καλύτερα να προτιμώ-
νται οι ερωτήσεις ζυγού αριθμού. 

 • Κλιμάκωσης ή ιεράρχησης των απαντήσεων: Οι ερωτήσεις κλιμάκωσης 
είναι παραλλαγή του τύπου πολλαπλής επιλογής, όπου ο μαθητής καλεί-
ται να ιεραρχήσει μια σειρά στοιχείων με βάση ένα συγκεκριμένο κριτή-
ριο.
Κάθε κατηγορία ερώτησης, όπως είναι φυσικό, έχει πλεονεκτήματα αλ-

λά και μειονεκτήματα. Γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός πρέπει να τις χρησιμοποιεί 
συνδυαστικά, ώστε να μπορεί να ελέγξει όλες τις ικανότητες των μαθητών 
του. Σε κάθε περίπτωση οι ερωτήσεις πρέπει να είναι απλές και κατανοη-
τές, μικρής έκτασης, διατυπωμένες με ακρίβεια, χωρίς ασάφειες που προκα-
λούν αμφιβολίες και άγχος στους μαθητές. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται 
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σύνθετοι επιστημονικοί και τεχνικοί όροι, ώστε εκπαιδευτικός και μαθητές 
να κατανοούν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τέλος, οι ερωτήσεις να είναι συναι-
σθηματικά ουδέτερες, ώστε να είναι ανώδυνη η απάντησή τους.

Γ) Γραπτές εξετάσεις
Οι γραπτές εξετάσεις αποτελούν την αρχαιότερη μέθοδο αξιολόγησης 

της επίδοσης των μαθητών. Ο θεσμός των γραπτών εξετάσεων καθιερώ-
θηκε όταν προέκυψε η ανάγκη να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά και 
κοινωνικά δικαιώματα όσων είχαν σπουδάσει. Συγκεκριμένα, για πρώτη 
φορά εφαρμόστηκαν στην Κίνα την εποχή της αυτοκρατορικής Μοναρχίας, 
με σκοπό την πρόσληψη υπαλλήλων. Στην Ευρώπη εμφανίστηκε ο θεσμός 
των γραπτών εξετάσεων τον 12ο και 13ο αιώνα και κατά τον 19ο σε επί-
πεδο Μέσης Εκπαίδευσης. Η καθιέρωσή τους συνδέθηκε με την επιλεκτική 
λειτουργία της αξιολόγησης και εφαρμόστηκε ως διαδικασία ελέγχου στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών. Τη δεκαετία του 1960, 
που όλοι οι παραδοσιακοί θεσμοί τέθηκαν σε αμφισβήτηση, ξεκίνησαν και 
οι πρώτες διαμαρτυρίες εναντίον των γραπτών εξετάσεων. Μάλιστα, ο θε-
σμός των εξετάσεων επικρίθηκε ως σύμβολο εξουσίας και ως υποκειμενική 
διαδικασία που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αυθαιρετούν (Κωνστα-
ντίνου, 2004).

Οι γραπτές εξετάσεις μπορεί να είναι επίσημες, οι οποίες γίνονται στο 
τέλος του εξαμήνου, τετραμήνου, τριμήνου ή του διδακτικού έτους, ή ανε-
πίσημες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ποικίλες γραπτές ασκήσεις, που δί-
νονται στους μαθητές, τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο σχολείο, 
όσο και στο σπίτι, για την καλύτερη κατανόηση του νέου διδακτικού αντι-
κειμένου. Οι γραπτές εξετάσεις θεωρούνται σημαντικές για τον έλεγχο της 
επίδοσης του μαθητή, επειδή (Αθανασίου, 2000):

 • Διευκολύνουν την οργάνωση της σκέψης και την έκθεση των απαντήσε-
ων κατά πιο οργανωμένο τρόπο.

 • Παρέχουν αρκετή άνεση στους μαθητές για να απαντήσουν.
 • Τα θέματα που δίνονται για ανάπτυξη είναι κατά κανόνα κοινά για όλους 

τους μαθητές.
 • Διευκολύνουν την οργάνωση της σκέψης και την έκθεση των αποτελε-

σμάτων ή απαντήσεων κατά πιο οργανωμένο τρόπο.
 • Στις γραπτές εξετάσεις τα «γραπτά μένουν» (scripta manet), οπότε είναι 

εύκολος ο έλεγχος της επίδοσης του μαθητή, αν απαιτηθεί.
 • Η επίδοση σε μια γραπτή εξέταση δεν επηρεάζεται, άμεσα τουλάχιστον, 

από άλλους εξωγενείς παράγοντές, όπως: φύλο, εμφάνιση, ντύσιμο κ.λπ.
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 • Διευκολύνουν τους μαθητές, που έχουν σχετικά προβλήματα στην προ-
φορική επικοινωνία.

 • Δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή να εκφράσει την προσωπικότη-
τά του, αφού για να ανταποκριθεί σε θέματα ανάπτυξης χρειάζεται να 
κατανοήσει το ερώτημα, να οργανώσει τη δομή, να συνδυάσει έννοιες, 
να συνθέσει απαντήσεις και να παρουσιάσει τις γνώσεις του με τρόπο 
αποτελεσματικό και κατανοητό για τον εξεταστή.
Επίσης, οι γραπτές εξετάσεις είναι σχετικά οικονομικές, δίνονται ίσες 

ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες για λο-
γοκλοπή και οι προκαθορισμένες ημερομηνίες κινητοποιούν τους μαθητές 
να οργανώσουν το διάβασμά τους και τα όσα μαθαίνουν. Όσον αφορά τα 
σύντομα και κλειστού τύπου τεστ, αυτά δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαι-
δευτικό να ελέγξει πόσο γρήγορα σκέφτονται οι μαθητές και να τους εξε-
τάσει σε μεγαλύτερη ύλη. Θεωρούνται αξιόπιστα, απαιτούν λιγότερη προ-
σπάθεια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελεγχθούν οι δεξιότητες 
ερμηνείας και λήψης αποφάσεων των μαθητών, αλλά και πιο βασικές δεξιό-
τητες (Feargal, 2009).

Όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις στους μαθητές (Κωνσταντίνου, 2004):
 • Οι γραπτές εξετάσεις έχουν γίνει αυτοσκοπός –ιδίως στην Γ΄ Λυκείου– με 

αποτέλεσμα να προκαλείται υποβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας. 
Πλέον, σχεδόν όλοι οι μαθητές ασχολούνται με εκείνα τα λίγα μαθήμα-
τα, στα οποία πρόκειται να εξεταστούν για την εισαγωγή του στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση. Μάλιστα, τα μαθήματα χωρίζονται σε πρωτεύοντα 
και δευτερεύοντα και κανείς δεν ασχολείται με τα δεύτερα. Υποβιβάζεται 
ακόμη και ο ρόλος του ίδιου του εκπαιδευτικού, ο οποίος αναγκάζεται να 
βάλει ένα βαθμό στους μαθητές του ανεξάρτητα από το αν προσπαθούν 
ή όχι. Οι μαθητές έχουν μόνο εξωτερικά κίνητρα μάθησης.

 • Οι μαθητές γίνονται παθητικοί δέκτες των διαδικασιών που ακολουθεί ο 
εκπαιδευτικός, αφού δεν ευνοούν την ανάπτυξη κριτικής και δημιουργι-
κής σκέψης κ.ο.κ.

 • Οι μαθητές ωθούνται σε ανταγωνισμό και αντιπαλότητα, δεν αναπτύσ-
σεται μεταξύ τους αλληλεγγύη, παρά μόνο εγωιστικές τάσεις.

 • Πολλοί μαθητές παρουσιάζουν συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης, αί-
σθημα κατωτερότητας και αυτοκτονικές τάσεις και όταν έχουν μια απο-
τυχία αισθάνονται περιθωριοποιημένοι. Συνεπώς το σχολείο αντί να εν-
θαρρύνει τον μαθητή του προκαλεί προβλήματα στην ψυχολογία του.

 • Οι γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης χαρακτηρίζο-
νται πολλές φορές μη αξιόπιστες, μη αντικειμενικές και μη έγκυρες. Επί-
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σης, ο τρόπος και τα μέσα που χρησιμοποιούνται προκαλούν προβλη-
ματισμό.
Εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα, οι μαθητές για να προ-

ετοιμαστούν για τις γραπτές εξετάσεις εισαγωγής τους στα Πανεπιστήμια 
χρησιμοποιούν εξωτερικό βοηθητικό υλικό και πηγαίνουν σε φροντιστή-
ρια που λειτουργούν ως σύστημα παράλληλης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 
Ουσιαστικά, τα φροντιστήρια αναλαμβάνουν την προετοιμασία για τις γρα-
πτές εισαγωγικές εξετάσεις αφήνοντας στο Λύκειο τον ρόλο του τυπικού 
διεκπεραιωτή των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι μαθητές το πρωί είναι θεατές και διαβάζουν 
το απόγευμα για το φροντιστήριο, ενώ ο εκπαιδευτικός στο σχολείο έχει 
αποκτήσει τον ρόλο τυπικής παρουσίας στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι 
μαθητές δίνουν βαρύτητα στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδι-
κό επίπεδο, επικεντρώνονται στην απομνημόνευση στείρων γνώσεων, δεν 
αναπτύσσουν κριτική σκέψη και δυσκολεύονται να εργαστούν ομαδικά αλ-
λά και να αναπτύξουν πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας. 

Αν και έχουν αδυναμίες ως μέθοδος αξιολόγησης, οι γραπτές εξετάσεις 
παραμένουν μια από τις σημαντικές μεθόδους, γιατί γίνονται ταυτόχρονα 
και είναι προσχεδιασμένες για όλους τους μαθητές με εξαίρεση εκείνους 
που λόγω μαθησιακών δυσχερειών εξετάζονται προφορικά. Ο εκπαιδευτι-
κός, προσπαθώντας να οργανώσει τις διαδικασίες αξιολόγησης της επίδο-
σης των μαθητών του, πρέπει να κάνει ένα συστηματικό σχεδιασμό επικε-
ντρώνοντας στα εξής σημεία: 

 • Επιλογή διδακτικού υλικού 
 • Επιλογή μορφής αξιολόγησης (γραπτή προφορική, τεστ) 
 • Επιλογή ασκήσεων (κλειστές, ανοικτές) 
 • Καθορισμός του επιπέδου των μαθητών 
 • Καθορισμός της έκτασης των ερωτήσεων-ασκήσεων 
 • Διατύπωση και διαμόρφωση ερωτήσεων και ασκήσεων 
 • Διάταξή τους από τα εύκολα στα δύσκολα 
 • Οργάνωση της εξεταστικής περίστασης λαμβάνοντας υπόψη τον ατομι-

κό βαθμό εργασίας, τη χρονική στιγμή, διάρκεια εξέτασης, διάρκεια αυ-
τοσυγκέντρωσης κ.ά.. 

Δ) Προφορικές εξετάσεις 
Οι προφορικές εξετάσεις είναι μια διαδεδομένη μορφή αξιολόγησης 

που γίνεται στην τάξη. Μπορεί να ζητηθεί από τον εκπαιδευτικό κάποιοι μα-
θητές να διηγηθούν το μάθημα, να λύσουν μια άσκηση στον πίνακα ή να 
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απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν συγκεκριμένη διδαγμένη ύλη του 
γνωστικού αντικειμένου. Η εξέταση αυτή έχει διάρκεια μερικά λεπτά και γί-
νεται συνήθως στην αρχή της διδακτικής ώρας. Μπορεί όμως να είναι και 
ενταγμένη στην καθημερινή επικοινωνία εκπαιδευτικού – μαθητή, όπου οι 
δύο πλευρές συζητούν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο. Μέσα 
από τον διάλογο δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να πάρει πληροφορί-
ες για την προσωπικότητα του μαθητή, να αξιολογήσει την ικανότητα αφαι-
ρετικής, συνθετικής και κριτικής σκέψης του, την ικανότητά του να αυτενερ-
γεί, να συνεργάζεται και να οδηγείται σε συμπεράσματα. Έτσι, αποκτά μια 
πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον μαθητή. 

Οι μαθητές με ανεπτυγμένη γλωσσική ικανότητα ευνοούνται στη διαδι-
κασία αυτή, διότι μπορούν να επιχειρηματολογήσουν καλύτερα από μαθη-
τές που είναι γνώστες του αντικειμένου, αλλά δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες 
στην ανάπτυξη του λόγου τους. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος 
που ο εκπαιδευτικός κάνει τις ερωτήσεις, όπως η διατύπωσή τους, η χροιά 
της φωνής του, το ύφος του, ο χρόνος που αφιερώνει στον κάθε μαθητή 
για να ξεδιπλώσει τη σκέψη του. Συνεπώς, υπάρχει ένα στοιχείο υποκειμε-
νισμού στην διαδικασία. Εστιάζοντας, τα πλεονεκτήματα της προφορικής 
εξέτασης είναι τα εξής (Δημητρόπουλος, 1989): 

 • Με την προφορική εξέταση αναπτύσσεται η ικανότητα έκφρασης από-
ψεων, θέσεων, γνώσεων κτλ.. 

 • Δεν υπάρχει πρόβλημα νόθευσης της εξέτασης, αφού η κατάσταση 
ελέγχεται από τον εξεταστή. 

 • Καλλιεργείται και αναπτύσσεται η ευστροφία και η ταχύτητα την προφο-
ρική αντίδραση σε προφορικές ερωτήσεις, δεξιότητα πολύ χρήσιμη στη 
ζωή. 

 • Υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση του μαθητή, στοιχειώδες χαρακτηρι-
στικό κάθε καλής αξιολόγησης. 

 • Γίνεται ταυτόχρονα μία αξιολόγηση του διδάσκοντος, ιδίως, αν η εξέταση 
γίνεται ομαδικά. Υπάρχει, δηλαδή, ανατροφοδότηση και στον εξεταστή. 

 • Πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα γραφής. Αυτοί οι μαθητές 
διευκολύνονται ουσιαστικά με την προφορική εξέταση. 

 • Ενθαρρύνεται ο μαθητής να αναπτύξει το αίσθημα της υπευθυνότητας, 
όταν παίρνει συγκεκριμένες θέσεις. Επίσης, διευκολύνεται η ανάπτυξη 
κριτικού πνεύματος. 

 • Όταν χρησιμοποιείται η ανεπίσημη προφορική εξέταση στην τάξη, υπάρ-
χει ένα απλό αλλά πρακτικό αποτέλεσμα: εξασφαλίζεται ως ένα βαθμό η 
εγρήγορση και προσοχή του μαθητή κατά το μάθημα. 
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 • Πολλά χαρακτηριστικά του ατόμου είναι αδύνατον να διαπιστωθούν σε 
μια γραπτή εξέταση, ενώ διαπιστώνονται ευκολότερα σε μια προσωπική 
επαφή εξεταστή-εξεταζόμενου. 

 • Σε μια προφορική εξέταση η συζήτηση μπορεί να στραφεί σε κατευθύν-
σεις που ο εξεταστής θα κρίνει απαραίτητο, υπάρχει, δηλαδή, δυνατότη-
τα για ευελιξία». 
Βέβαια, υπάρχουν και οι επικριτές των προφορικών εξετάσεων που στη-

ρίζονται στα εξής στοιχεία: 
 • «Η προφορική εξέταση έχει ως σημεία αναφοράς τις ικανότητες του 

μαθητή που σχετίζονται με την απομνημόνευση και την αναπαραγωγή 
έτοιμης γνώσης και όχι ευρύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις ικανότητες 
αντίληψης, παραγωγής σκέψης, δημιουργίας, συνεργασίας ή με την αυ-
τενέργεια του μαθητή, τη θέληση και την επιμονή για μάθηση» (Κωνστα-
ντίνου, 2004). 

 • «Ο βαθμός μιας προφορικής εξέτασης συνοψίζει συχνά, πολλές συνεκτι-
μήσεις του εκπαιδευτικού και για άλλες δραστηριότητες του μαθητή και 
δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη επίδοση» (Αθανασίου, 
2000). 

 • Αδικούν τους μαθητές που δεν έχουν ευχέρεια στην προφορική έκφραση. 
 • «Η εξάρτηση της βαθμολογίας από το ευκαιριακό αποτέλεσμα μιας ή 

δύο ολιγόλεπτων ατομικών εξετάσεων μεγιστοποιεί το ρόλο της τύχης 
και μειώνει στο ελάχιστο την αξιοπιστία του αποτελέσματός τους» (Κασ-
σωτάκης, 1997). 

 • «Δεν έχουν αντικειμενικότητα, γατί τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι 
εκπαιδευτικοί για την εκτίμηση της επίδοσης, δεν είναι γνωστά» (Αθανα-
σίου, 2000). 

 • «Δεν ελέγχονται ομοιόμορφα όλοι οι μαθητές ως προς τις γνώσεις που 
έχουν στο συγκεκριμένο κάθε φορά μάθημα, αφού οι ερωτήσεις που 
υποβάλλονται στους μαθητές, δεν είναι ίδιες» (Αθανασίου, 2000). 

 • «Αυξάνουν το άγχος και την αγωνία των μαθητών, όταν κατά την προφο-
ρική εξέταση ακολουθείται η ιεροτελεστία του καταλόγου» (Αθανασίου, 
2000). 

 • «Δεν παρέχεται πάντα στους μαθητές ο απαιτούμενος χρόνος για την 
κατανόηση της ερώτησης και την απάντησή της με τεκμηριωμένο τρό-
πο» (Αθανασίου, 2000). 

 • «Δημιουργούν αισθήματα ανασφάλειας, αγωνίας και φόβου στους μα-
θητές, όπως επίσης και ντροπής, σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί 
στις αξιώσεις του εξεταστή» (Κωνσταντίνου, 2004). 
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Βέβαια, υπάρχει και η τυπική προφορική εξέταση που γίνεται σε επι-
τροπή εξεταστών με προκαθορισμένες ερωτήσεις και αφορά μαθητές που 
έχουν κάποιο είδος μαθησιακής δυσλεξίας και έχει αντικατασταθεί για αυ-
τούς η γραπτή από προφορική εξέταση. Πρόκειται για επίσημη εξέταση 
που αφορά την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αξιολόγηση των προφορικών επιδόσεων 
των μαθητών δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, μια και υπεισέρχονται πολ-
λοί παράγοντες που επηρεάζουν το μαθητή στον τρόπο που επικοινωνεί, 
που συμμετέχει και που χειρίζεται το γλωσσικό κώδικα. Πιο συγκεκριμένα, 
το αν ένας μαθητής έχει αναπτυγμένη τη γλωσσική του ετοιμότητα και το 
πόσο συχνά συμμετέχει στο μάθημα,σχετίζεταιι με την προσωπικότητά του, 
την αυτοαντίληψή του, το ενδιαφέρον του για το διδακτικό αντικείμενο, 
τη σωματική και συναισθηματική κατάσταση της στιγμής και τη μαθησια-
κή περίσταση (αν ομιλεί μόνος ή ως εκπρόσωπος μιας ομάδας, αν υπάρχει 
ακροατήριο, αν εφαρμόζεται δασκαλοκεντρική ή μαθητοκεντρική διδα-
σκαλία κλπ). Επιπλέον, σε όλη τη διάρκεια της προφορική εξέτασης ανταλ-
λάσσονται μηνύματα επικοινωνίας και περιεχομένου μεταξύ εκπαιδευτικού 
και μαθητή, που μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τη διαδικασία 
και την κρίση του εξεταστή. Ο τρόπος που εκφράζεται ο εκπαιδευτικός, 
οι χειρονομίες που κάνει, ο χρόνος που διαθέτει, το είδος των ερωτήσεων 
και ο τρόπος που οργανώνει την παιδαγωγική-διδακτική επικοινωνία στην 
τάξη, είναι οι επιπλέον παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της 
προφορικής εξέτασης. Είναι απαραίτητο, επομένως, να χρησιμοποιείται ως 
παιδαγωγικό εργαλείο που στόχο θα έχει τη διαπίστωση και διευκόλυνση 
των ατομικών ιδιαιτεροτήτων του μαθητή και όχι ως εργαλείο αυστηρής και 
μονομερούς εξέτασης (Κωνσταντίνου, 2004, Feargal, 2009).

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η γραπτή εξέταση, αν και έχει συσχετιστεί 
με αρκετά αρνητικά, όπως είναι το έντονο άγχος που αισθάνονται οι μαθη-
τές πριν από κάποιο διαγώνισμα τετραμήνου ή τριμήνου ή κατά τη διάρκεια 
της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτή-
ματα έναντι των προφορικών εξετάσεων. Αρχικά, ο μαθητής όταν εξετάζε-
ται γραπτώς έχει τον απαραίτητο χρόνο να σκεφτεί, να κατανοήσει τα ερω-
τήματα και να δομήσει λογικά τις απαντήσεις του. Έχει τη δυνατότητα να 
ελέγξει το γραπτό του προτού το παραδώσει και να διορθώσει λάθη ή να 
συμπληρώσει πληροφορίες. Επιπλέον, στις γραπτές εξετάσεις τα θέματα εί-
ναι κοινά για όλους, όπως και τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως και ο χρόνος 
που διατίθεται για να περατωθεί η διαδικασία, και από αυτή την άποψη εί-
ναι πιο δίκαιη η εξέταση. Τέλος, όταν ο μαθητής πάρει πίσω το γραπτό του 
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μπορεί να ελέγξει και μόνος τα λάθη που έκανε, να κατανοήσει τι διόρθωσε 
ο δάσκαλος και να ζητήσει διευκρινίσεις που θα τον βοηθήσουν να βελτιώ-
σει τις επιδόσεις του (Μαυρόπουλος, 2004).

Από την άλλη, όταν κάποιος εξετάζεται προφορικά εξασκείται στην έκ-
φραση των ιδεών του και στο ξεδίπλωμα της σκέψης του μπροστά σε ακρο-
ατήριο. Στην περίπτωση που παραλείψει αρχικά κάποιες πληροφορίες, έχει 
την ευκαιρία να δευτερολογήσει και να αξιολογηθεί θετικά για αυτό. Τέλος, ας 
μην ξεχνάμε πως υπάρχουν μαθητές που διαγνωσμένα αδυνατούν να αντε-
πεξέλθουν επιτυχώς σε γραπτές δοκιμασίες (π.χ. έχουν δυσλεξία, δυσγραφία 
κλπ) κι έτσι, μέσω του δικαιώματος που έχουν να εξεταστούν προφορικά, δεν 
αδικούνται έναντι των συμμαθητών τους και προοδεύουν εξίσου δίχως να αι-
σθάνονται διαφορετικοί από το σύνολο (Μαυρόπουλος, 2004).

Ε) Tεστ
Ο ξένος όρος «τεστ», έχει πλέον καθιερωθεί στο ελληνικό λεξιλόγιο, αν 

και υπάρχουν οι αντίστοιχοι όροι «ελεγκτική δοκιμασία», «κριτήριο επίτευ-
ξης στόχων» και «δοκίμιο» (Κωνσταντίνου, 2004). Τα πλεονεκτήματα των 
τεστ σχολικής επίδοσης είναι «η δυνατότητα για μια πιο αντικειμενική και 
αξιόπιστη αξιολόγηση των επιδόσεων και των ικανοτήτων των μαθητών, η 
εξέταση μεγάλου μέρους της διδαχθείσας ύλης, η σημαντικά μεγαλύτερη, 
σε σχέση µε τις παραδοσιακές μεθόδους, δυνατότητα σύγκρισης με άλλους 
μαθητές και γενικώς η ασφαλής και ορθολογική διάγνωση αδυναμιών και 
ικανοτήτων του μαθητή με στόχο την παιδαγωγική παρέμβαση» (Χανιωτά-
κης, 1999).

Τα τεστ σχολικής επίδοσης διακρίνονται σε σταθμισμένα και μη σταθ-
μισμένα. Τα σταθμισμένα τεστ κατασκευάζονται από ειδικά εκπαιδευτικά 
κέντρα και ειδικούς επιστήμονες και παίρνουν την τελική τους μορφή αφού 
εφαρμοστούν δοκιμαστικά (Κωνσταντίνου, 2004). Αναφέρονται σε εξειδικευ-
μένες διαδικασίες και σε δομημένα εργαλεία, στη χρήση των οποίων ασκού-
νται οι εκπαιδευτικοί. Οι αξιολογήσεις με σταθμισμένα τεστ θεωρούνται 
έγκυρες και αξιόπιστες (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008). Πρωτοεμφανί-
στηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν η γαλλική κυβέρνηση ανέθεσε στον 
A. Binet να επινοήσει ένα τεστ για να διαχωρίζονται οι μαθητές που χρειά-
ζονται επιπλέον βοήθεια από εκείνους που τα κατάφερναν καλά στο σχο-
λείο. Το τεστ που προέκυψε είναι το «τεστ νοημοσύνης» (IQ - Intelligence 
Quotient), που στοχεύει στη μέτρηση της διανοητικής ηλικίας του παιδιού. 
Ωστόσο, στις δεκαετίες 1960 και 1970 τα σταθμισμένα τεστ χρησιμοποιή-
θηκαν στις Η.Π.Α. σε παιδιά σχολικής ηλικίας, ώσπου στη δεκαετία του 1990 



9. Τεχνικές της Αξιολόγησης των Μαθητών 167

διαμορφώθηκαν κεντρικά συστήματα αξιολόγησης με πολλαπλές τυποποι-
ημένες διαδικασίες, όχι μόνο στις Η.Π.Α., αλλά και στην Αυστραλία και στην 
Ευρώπη. 

Επίσης, ορίστηκαν αυστηρά κριτήρια (standards) για όλους τους τομείς 
ανάπτυξης των μαθητών, βάσει των οποίων δημιουργήθηκαν νέα αναλυτικά 
προγράμματα με ρητές οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι στα σταθμισμένα τεστ έχει καθοριστεί ο σκοπός από πριν, όπως και η 
βαθμολόγηση και οι διαδικασίες εφαρμογής του τεστ. Επίσης, υπάρχει ανα-
λυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ερμηνεύονται τα αποτελέσματα 
του τεστ, περιγραφή του «δείγματος στάθμισης» στο οποίο έγινε η πειραμα-
τική εφαρμογή του τεστ και οδηγίες για το πώς συγκρίνεται η βαθμολογία 
του μαθητή με τις βαθμολογίες των άλλων (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 
2008). Από την άλλη, τα μη σταθμισμένα τεστ κατασκευάζονται από τον 
εκάστοτε εκπαιδευτικό, που τα χρησιμοποιεί για να διαπιστώσει αν επετεύ-
χθησαν οι στόχοι του μαθήματος (Κωνσταντίνου, 2004). Ονομάζονται αλ-
λιώς «τεστ δασκάλου» («teacher’s made tests») ή «τεστ τάξης» («classroom 
tests») (Κασσωτάκης, 1999).

Στ) Παρατήρηση καθημερινής εργασίας
Η απλή ελεύθερη εμπειρική παρατήρηση είναι η μέθοδος με την οποία 

ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τις ποιοτικές παραμέτρους της ατομικότητας του 
μαθητή. Η αξιολόγηση του μαθητή, μέσω παρατήρησης της όλης παρουσί-
ας του στο σχολείο, αποτελεί επιλογή σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών 
(Μαυρομάτης, 2008). Μια πολύ σοβαρή αδυναμία που έχει ο τρόπος αυτός 
είναι ότι εξαρτάται πολύ από τον εκπαιδευτικό, από την αντικειμενικότητα 
και αμεροληψία του και κυρίως από την ικανότητα του να ξεχωρίζει τα μόνι-
μα και ζωντανά προϊόντα της μάθησης από την απλή αναμετάδοση εφήμε-
ρων, αναφομοίωτων, νεκρών στοιχείων γνώσεων (Χάρης, 1995).

9.3  Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης

Α) Αυθεντική αξιολόγηση
Οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να ερμη-

νεύσουν την πολυπλοκότητα και την ολιστική φύση της ανάπτυξης και μά-
θησης των παιδιών, η οποία επηρεάζεται από βιολογικούς και περιβαλλο-
ντικούς παράγοντες. Υπάρχει ανάγκη για αξιολογήσεις που αντιμετωπίζουν 
τα παιδιά ως ολότητες, επιδεικνύουν σεβασμό στη διαφορετικότητα τους 


