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Abstract 

A series of studies in abroad and in Greece show that teachers have modified the 

methods of assessment of trainees specifically to the Second Chance Schools. This 

work aims to respond how to assess and how it is necessary to evaluate instructors in 

adult education and that this assessment take trainees. Especially if we think that the 

evaluation can be a deterrent for the non-completion of schooling and then some 

students currently in training in Schools Second Chance easily realize the importance 

of evaluation. Besides the adult learners have accumulated experience and knowledge 

that in lifting the learning process and sometimes assist in understanding the role of 

evaluation and the other discouraged or barriers to their learning process. If all of 

these add that specific - or trainees are incarcerated in detention shop, easy to realize 

that if the assessment is incorrect and not based on presumptions may be a source of 

positive and negative emotions will accentuate incarcerated. The method we used for 

our work is to personally interview both trainers and the trainees are analyzed using 

the analysis of content. Participated in  research 10trainers and 12/ 22 trainees. The 

survey results are reflected in the charts and we think that will be discussed and 

motivated 

 

 

 



1. Ππόλογορ 

Ζ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ  είλαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Έρεη ζθνπό λα πξνζδηνξίζεη ην βαζκό επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ 

ηεο, όπσο απηνί θαζνξίδνληαη από ηα ηζρύνληα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ 

αληίζηνηρσλ γξακκαηηζκώλ. Ζ αμηνιόγεζε νθείιεη λα ζπλδπάδεη πνηθίιεο κνξθέο θαη 

ηερληθέο γηα λα επηηύρεη αθελόο έγθπξε, αμηόπηζηε, αληηθεηκεληθή θαη αδηάβιεηε 

απνηίκεζε ησλ γλώζεσλ, ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ  θαη αθεηέξνπ λα ζπκβάιεη ζηελ απηνγλσζία θαη ζηελ αληηθεηκεληθή 

πιεξνθόξεζή ηνπο γηα ην επίπεδν κάζεζεο θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο. Παξάιιεια, 

νθείιεη λα πιεξνθνξεί ηνλ εθπαηδεπηηθό γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ θαη λα 

αλαηξνθνδνηεί ηε δηδαθηηθή πξάμε, κε ζηόρν ηε ζπλερή βειηίσζε θαη ηελ αύμεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηεο.Όκσο πνιιέο θνξέο γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο  θάζε 

θνξά θάηη ηέηνην δελ επηηπργάλεηαη. Γνπιέπνληαο ρξόληα ζηα ρνιεία Γεύηεξεο 

Δπθαηξίαο θαη γλσξίδνληαο όηη αξθεηνί από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο καο είραλ 

εγθαηαιείςεη ή απνξξηθζεί από ην ηππηθό ζρνιείν εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ 

αμηνιόγεζε ηνπο ζειήζακε κε κηα εζσηεξηθή έξεπλα λα θαηαγξάςνπκε θαη λα 

παξαηεξήζνπκε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ καο ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιόγεζε ηνπο. 

 

2. Το Σσολείο Δεύηεπηρ Εςκαιπίαρ  

2.1 Σο ππόγπαμμα και η λειηοςπγία ηοςρ  

Τν Σρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο είλαη έλα θαηλνηόκν Σρνιείν Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. 

Τν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο δηαθέξεη από ην αληίζηνηρν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο σο 

πξνο ην πεξηερόκελν, ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 2 εθπαηδεπηηθά έηε. 

Μεηά ηελ επηηπρή απνθνίηεζε παξέρεηαη ηίηινο ηζόηηκνο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

Σν πξόγξακκα ζηα .Γ.Δ. είλαη ηαρύξξπζκν θαη δηαξθεί 18 κήλεο, πνπ 

δηαθξίλνληαη ζε δύν ελλεάκελεο πεξηόδνπο (δύν ζρνιηθά έηε). Σν εβδνκαδηαίν 

σξνιόγην πξόγξακκα θαιύπηεη 25 ώξεο (21 δηδαθηηθέο ώξεο θαη 4 ώξεο εξγαζηήξηα, 

δηαζεκαηηθά projects) θαη είλαη απνγεπκαηηλό, από ηηο 4.30 ή 5.00 έσο ηηο 8.30 ή 9.00. 

Σα ΓΔ πνπ ζηεγάδνληαη κέζα ζε ζσθξνληζηηθά ηδξύκαηα όπσο θαη ην δηθό καο 

ζρνιείν είλαη πξσηλά ζρνιεηά από ηεο 8.00 έσο θαη ηεο 12.30.  



Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο δηεηνύο θνίηεζεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ 

πηζηνπνηείηαη κε ηίηιν ηζόηηκν κε ην απνιπηήξην ηνπ Γπκλαζίνπ. 

Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ .Γ.Δ. δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά από ηα 

αληίζηνηρα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, θπξίσο σο πξνο ηηο αξρέο, ην πεξηερόκελν, ηε 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

ηνλ ππξήλα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ησλ .Γ.Δ. ηίζεληαη νη βαζηθέο 

γλώζεηο-δεμηόηεηεο, όπσο νξίδνληαη ζην ππόκλεκα γηα ηε Γία βίνπ κάζεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (2000). Απηέο είλαη ε γξαθή, ε αλάγλσζε, νη αξηζκεηηθνί 

ππνινγηζκνί, ε γλώζε κηαο μέλεο γιώζζαο θαη ε ρξήζε Ζ/Τ. Ζ ελίζρπζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηηο παξαπάλσ δεμηόηεηεο απνηειεί θύξην ζηόρν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Οη εθπαηδεπόκελνη δηεπθνιύλνληαη ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 

δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ ρώξσλ θαη πιαηζίσλ επηθνηλσλίαο. Ο ρώξνο ηεο εξγαζίαο, 

ν θόζκνο ηεο εηθόλαο, ησλ Μ.Μ.Δ., ηεο δηαθήκηζεο, ν θόζκνο ησλ θπζηθώλ 

επηζηεκώλ, ν ρώξνο ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ πξνβιεκαηηζκνύ 

απαηηνύλ από ην ζεκεξηλό πνιίηε πνηθίιεο δεμηόηεηεο θαη επειημία ζηε ρξήζε ηνπο, 

ώζηε λα επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά ηόζν γξαπηά όζν θαη πξνθνξηθά. Γηαπηό θαη 

πηνζεηείηαη ε αληίιεςε ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ, σο βαζηθή αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν γξαπηόο θαη πξνθνξηθόο ιόγνο πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ 

θνηλσληθό ρώξν ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ αξζξώλεηαη. 

 

2.2 Σο ππόγπαμμα ζποςδών πεπιλαμβάνει ηα παπακάηω ανηικείμενα: 

1. Διιεληθή γιώζζα 

2. Μαζεκαηηθά 

3. Πιεξνθνξηθή 

4. Αγγιηθά 

5. Κνηλσληθή εθπαίδεπζε 

6. Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

7. Αηζζεηηθή αγσγή 

8. ηνηρεία Σερλνινγίαο θαη Φπζηθώλ επηζηεκώλ 

9. Πξνζαλαηνιηζκό-πκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο 

Σα παξαπάλσ "καζήκαηα" δελ πεξηραξαθώλνληαη απζηεξά ζηα όξηα ηνπ αληίζηνηρνπ 

επηζηεκνληθνύ πεδίνπ, αιιά αμηνπνηνύλ ζηνηρεία από πνιιέο επηζηήκεο. Οη 

δεμηόηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηεινύλ ζηόρν όισλ 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαηξέρνπλ δειαδή όιν ην πξόγξακκα ζπνπδώλ 



3. Τι οπίζεηαι  ωρ αξιολόγηζη ζηα Σσολείων  Δεύηεπηρ Εςκαιπίαρ 

Καηλνηνκία απνηειεί θαη ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο πνπ εθαξκόδεηαη ζηα ΣΓΔ. Γελ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ απνηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ παξάγεη ν εθπαηδεπόκελνο, 

Αξρίδεη κε ην ζρεδηαζκό ηνπ καζήκαηνο ή ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ζπλερίδεηαη ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ή εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκό κε 

απνηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηόο ηεο (Καηζαξνύ, 2003: 48). 

H αμηνιόγεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ επηρεηξεί θαη λα πεξηγξάςεη αιιά θαη 

λα εξκελεύζεη ην ζύλνιν ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ πξνεγνύληαη ηνπ απνηειέζκαηνο, 

δειαδή ηελ όιε παξνπζία ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ, ηηο αηηίεο ηεο 

πηζαλήο απνηπρίαο ηνπ αιιά θαη ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο θαίλεηαη λα έρεη θάλεη 

πξνόδνπο  ζε ζρέζε κε ηηο δηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο θαη ηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζή 

ηνπ. 

 

3.1 Σα κύπια σαπακηηπιζηικά ηηρ αξιολόγηζηρ ζηα ΓΔ είναι: 

1.Ζ επηθέληξσζε  ζηε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Οη παξαδνζηαθέο 

κέζνδνη ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ, ρσξίο λα απνθιείνληαη, δελ είλαη θπξίαξρνη. 

Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη αμηνιόγεζεο κέζσ:  

α) θαθέισλ πιηθνύ  

β) ζρεδίσλ δξάζεο  

γ) ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ θαη  

δ) απηναμηνινγήζεσλ ή αμηνινγήζεσλ από ηνπο ζπλεθπαηδεπκέλνπο ηνπο, νξίδνληαη 

σο απαξαίηεηεο.  

2. Ζ αμηνιόγεζε είλαη πεξηγξαθηθή θαη αθνξά ζηελ αληαπόθξηζε ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ (πξνεηνηκαζία, απηνεθηίκεζε, πξσηνβνπιία, ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, 

ζπλεξγαηηθόηεηα) θαη ζην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα κάζεζε. Δίλαη πεξηγξαθηθή θαη 

επηθεληξώλεηαη ζηελ αηνκηθή πξόνδν ηνπ θαζελόο γηα θάζε αληηθείκελν, ρσξίο λα 

ζπγθξίλεηαη κε απηή ησλ ππνινίπσλ καζεηώλ. Γίλεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην αλ 

βειηηώλεηαη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη ή όρη ν καζεηήο θαη πσο κπνξεί λα 

βειηησζεί αλάινγα πάληα κε ηνλ πξνζσπηθό ηνπ ρξόλν θαη ηξόπν κάζεζεο. 

Έηζη απνηππώλεηαη ε πνξεία ηνπ εθπαηδεπόκελνπ κε ζρόιηα, ζπζηεκαηηθέο 

παξαηεξήζεηο, ελζαξξπληηθέο θξίζεηο γηα ηηο ειιείςεηο, ελίζρπζε γηα επαλάιεςε 

ζεηηθώλ ζεκείσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Ζ αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή πνπ επηιέγεηαη από ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ απαηηεί από ηνλ 



εθπαηδεπηηθό λα θαηαγξάςεη κε ιεπηνκέξεηα ηηο επηδόζεηο ηνπ καζεηή ππνδηαηξώληαο 

ην κάζεκα ζε επηκέξνπο ηνκείο.

3. Οη ραξαθηεξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ηίηιν ζπνπδώλ είλαη: άξηζηα, πνιύ 

θαιά, θαιά, επαξθώο θαη αλεπαξθώο, σο πξνο ηελ αληαπόθξηζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θαη ειάρηζην, κέηξην, ηθαλνπνηεηηθό, 

κεγάιν, πνιύ κεγάιν σο πξνο ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε κάζεζε θαη γεληθόηεξα γηα ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαπηύζζεη ζην ΓΔ.  

4. Δθζέζεηο πξνόδνπ θαη αμηνιόγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζπληάζζνληαη 

δύν θνξέο ην ελλεάκελν. Ζ πξώηε κέρξη 1Ο Φεβξνπαξίνπ θαη ε δεύηεξε ζην ηέινο ηνπ 

ελλεακήλνπ.  Ζ ηειεπηαία έθζεζε πξνόδνπ ζπλνδεύεη ηνλ απνιπηήξην ηίηιν.  

5. Όζνη εθπαηδεπόκελνη δελ αληαπνθξίζεθαλ επαξθώο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κπνξνύλ κε απόθαζε ηνπ πιιόγνπ δηδαζθόλησλ λα παξακείλνπλ έλα 

εμάκελν επηπιένλ ώζηε λα βειηησζνύλ ζηα ζεκεία πνπ θξίλνληαη αλεπαξθείο.  

6. Μεηά ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ ή θξίλνληαη άμηνη ηίηινπ ζπνπδώλ ηζόηηκνπ ηνπ 

απνιπηεξίνπ γπκλαζίνπ ή ηπγράλνπλ πηζηνπνίεζεο ησλ απνθηεζείζσλ δεμηνηήησλ θαη 

γλώζεσλ. 

 

4. Γιαηί σπηζιμοποιούμε ηην πεπιγπαθική αξιολόγηζη 

Καη απηό γηαηί είλαη αλαιπηηθή θαη «δηάθαλε» ζε ό,ηη αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη πεξηγξάθεη ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή κε γλώκνλα θάζε έλα από ηα 

θξηηήξηα απηά. Καζώο θαη πξνσζεί ηελ απηναμηνιόγεζε θαη ηελ εηεξναμηνιόγεζε, 

θαζηζηώληαο ην καζεηή ζπκκεηνρηθό ζε απηή.  

Σν ζέκα ηεο αμηνιόγεζεο ζηα .Γ.Δ. απνθηά αθόκα κεγαιύηεξε βαξύηεηα, 

εθόζνλ απνηειεί παξάγνληα πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζρνιηθή δηαξξνή. Έκθαζε 

δίλεηαη ζηελ πνηνηηθή - πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε, ε νπνία δελ απνηππώλεη ζηαηηθά ηελ 

ηειηθή επίδνζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά απεηθνλίδεη ηε δπλακηθή ηεο πνξείαο 

βειηίσζήο ηνπο θαη, όπνπ είλαη δπλαηόλ, αλαθέξεη θαη ηελ αληαπόθξηζή ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο. 

Οη άμνλεο θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ αμηνιόγεζε είλαη : 

• πκκεηνρή 

• Δλδηαθέξνλ 

• Πξνζπάζεηα 

• Αληαπόθξηζε (επίδνζε) 



• πλεξγαζία 

• Απνηειεζκαηηθόηεηα 

ηνπο γξακκαηηζκνύο αμηνινγείηαη ε ζπκκεηνρή, ην ελδηαθέξνλ, ε πξνζπάζεηα, 

αληαπόθξηζε/επίδνζε, ζπλεξγαζία θαη θάθεινο πιηθνύ. ηα project- εξγαζηήξηα 

αμηνινγείηαη ε ζπκκεηνρή, ζπλεξγαζία, πξσηνβνπιία, αλάιεςε επζπλώλ, επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ε απνηειεζκαηηθόηεηα. 

Δίλαη πεξηγξαθηθή θαη επηθεληξώλεηαη ζηελ αηνκηθή πξόνδν ηνπ θαζελόο γηα 

θάζε αληηθείκελν θαη δελ ζπγθξίλεηαη κε απηή ησλ ππνινίπσλ καζεηώλ. Γίλεη ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ην αλ βειηηώλεηαη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη ή όρη ν καζεηήο θαη πσο 

κπνξεί λα βειηησζεί αλάινγα πάληα κε ηνλ πξνζσπηθό ηνπ ρξόλν θαη ηξόπν κάζεζεο. 

Έηζη απνηππώλεηαη ε πνξεία ηνπ εθπαηδεπόκελνπ κε ζρόιηα, ζπζηεκαηηθέο 

παξαηεξήζεηο, ελζαξξπληηθέο θξίζεηο γηα ηηο ειιείςεηο, ελίζρπζε γηα επαλάιεςε 

ζεηηθώλ ζεκείσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. 

Βάζε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο πνξείαο ησλ καζεηώλ απνηειεί ν 

θάθεινο πιηθνύ κε ηηο εξγαζίεο ηνπο (επηζηνιέο, εκεξνιόγην, άξζξα, εξγαζίεο ζε 

καζήκαηα, ζρέδηα, θνιιάδ, γξαπηόο ιόγνο όπσο θαη ηα ζρόιηα ζε θάζε θείκελό ηνπο 

πνπ γίλνληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό). Απηόο ν θάθεινο είλαη ε δηαδξνκή ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο ηζηνξίαο πνπ αθεγείηαη ηελ εμέιημή ηνπο θαη έηζη δηακνξθώλνπλ θαη 

νη ίδηνη εηθόλα ηνπ ηη καζαίλνπλ θαη πσο ην καζαίλνπλ ζπγθξίλνληαο ηα λέα ηνπο 

γξαπηά κε ηα πξνεγνύκελα ή ηα αξρηθά. Έηζη νη καζεηέο ηνπνζεηώληαο ζηόρνπο 

εκπιέθνληαη ζην λα κεηξήζνπλ θαη νη ίδηνη ηελ πξόνδό ηνπο. Απηό ζπκβαίλεη δύν θνξέο 

ην ελληάκελν κε εθζέζεηο πξνόδνπ νη νπνίεο ζπληάζζνληαη κε όια ηα παξαπάλσ. 

 

5. Πωρ είναι η ολοκληπωμένη αξιολόγηζη 

Ωο νινθιεξσκέλε αμηνιόγεζε ζεσξείηαη απηή πνπ ν εθπαηδεπηήο έιαβε ζνβαξά ππόςε 

ηνπ ηα εμήο: 

 Φάθειν πιηθνύ 

 Αηνκηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο 

 Οκαδηθέο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο 

 Φύιια εξγαζίαο θ.α 

Έιαβε ππόςε ηνπ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ 

όπσο: 



 Δπηδεθηηθόηεηα ζηε κάζεζε 

 Πξνζαξκνζηηθόηεηα 

 Δπειημία 

 πλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο νκάδαο 

 Γέζκεπζε θαη ππεπζπλόηεηα απέλαληη ζηνπο άιινπο 

 Πξνζπάζεηα θαη επηκνλή  

Φιλοζοθία αξιολόγηζηρ ζηα ΓΔ 

 Δλίζρπζε κεηαγλσζηηθήο ηθαλόηεηα 

 Δμαηνκηθεπκέλε αμηνιόγεζε 

 Δπηινγή κεζόδνπ από ηνλ εθπαηδεπηή 

 Δπηινγή εθαηδεπνκέλσλ ζηελ δηακόξθσζε θξηηεξίσλ 

 Θεηηθέο δηαθξίζεηο ελζάξξπλζε 

 

6. Επεςνηηική επγαζία 

Όιε ε εξγαζία καο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε ζρνιηθή ρξόληα 2008 – 2009 ζην 

ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο ηνπ Διεώλα Θεβώλ. ε απηή έιαβαλ κέξνο 12 

εθπαηδεπηέο θαη 22 εθπαηδεπόκελεο. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ εξγαζία 

καο είλαη ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ηόζν από ηνπο εθπαηδεπηέο όζν θαη από ηηο 

εθπαηδεπόκελεο νη νπνίεο κειεηήζεθαλ  κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Μνηξάζηεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηηο εθπαηδεπόκελεο εξσηεκαηνιόγηα κε 

θιεηζηέο απαληήζεηο θαη ηνπο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ ζε απηά ρσξίο νλνκαηεπώλπκν. 

ηε ζπλέρεηα ζπγθεληξώζακε ηα εξσηεκαηνιόγηα θαη θαηαγξάςακε απνηειέζκαηα ηα 

νπνία θαη ζαο παξαζέηνπκε. 

1. Ωρ ππορ ηοςρ ζςναδέλθοςρ εκπαιδεςηικούρ οι επωηήζειρ ήηαν: 



Πιζηεύεηε  όηι η πεπιγπαθική αξιολόγηζη 

επιηςγσάνει ηος ζκοπούρ ηηρ ζηα ΣΔΕ;
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30%
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Καθόλου Λίγο Αρκετά Απόλυτα

 

Παξαηεξείηαη όηη νη πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηώλ ζηα ΓΔ ζεσξνύλ όηη ε πεξηγξαθηθή 

αμηνιόγεζε επηηπράλεη ηνπο ζθνπνύο ηεο. Οη ίδηνη ζεσξνύλ όηη κε απηή ηε κνξθή 

αμηνιόγεζεο ν εθπαηδεπόκελνο αληηκεησπίδεηαη πνιύπιεπξα θαη ζθαηξηθά. Γίλεηαη 

έκθαζε ζην γεληθόηεξν πξνθίι ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ηνλίδνληαη ηα ζεηηθά ηνπ 

ζηνηρεία θαη ζ΄απηά πξνζηίζνληαη νη αδπλακίεο θαη ηα ειιείκαηα ηνπ κε ηέηνην ηξόπν 

ώζηε ν ίδηνο λα ηα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηα ειαρηζηνπνηήζεη. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο είλαη αξθεηέο. Σηο 

πεξηζζόηεξεο νη εθπαηδεπηέο δελ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο εηδηθέο γλώζεηο πνπ απαηηνύληαη 

γηα ηελ νξζή ρξήζε ηεο, ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη είλαη αξθεηόο θαζώο θαη θάπνηεο 

θνξέο ππάξρεη αζάθεηα θξηηεξίσλ θαη ακθηβνιία γηα ηελ πξαγκαηηθή απεηθόλεηζε ησλ 

θαηεθηεκέλσλ γλώζεσλ από ησλ εθπαηδεπηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίλαη μεθάζαξν όηη κεγάιν κεξνο ησλ εθπαηδεπηώλ επηζπκεί ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Βέβαηα ζηα ΓΔ αλαθεξόκαζηε ζε 



ελήιηθεο εθπαηδεπόκελνπο πνπ έρνπλ κηα ζεηξά από απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζηνηρεία γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ αμηνιόγεζε. 

 

 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

Πποζωπικά ζηοισεία (πξναηξεηηθά) 

Όλνκα .....................................................................................................  

Φύιν:      Άλδξαο         Γπλαίθα 

Ζιηθία :       25-35         35-45        Άλσ ησλ 45  

Δηδηθόηεηα: .............................................................................................  

Ζκεξνκελία……………………………………………………………. 

 

 

ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ ΣΑ .Γ.Δ. 

 

 

1.  Πηζηεύεηε  όηη ε πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε επηηπγράλεη ηνπ ζθνπνύο ηεο ζηα ΓΔ; 

 

 Καζόινπ   Αξθεηά 

 Λίγν    Απόιπηα  

 

 

2. Πνηα ζεσξείηε σο ηε κεγαιύηεξε δπζθνιία αμηνιόγεζεο; 

 

 Με εμνηθείσζε κε λέεο κεζόδνπο  

 Ακθηβνιίεο γηα ηηο πξαγκαηηθά « θαηεθηεκέλεο γλώζεηο»  

 Αληίζηαζε ζηηο πνιιαπιέο επηινγέο (δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ, ηξόπνπ 



αμηνιόγεζεο ) 

 Αζάθεηα θξηηεξίσλ  

 

 

3. Πηζηεύεηε όηη ζα έπξεπε λα εκπιαθνύλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζήο θαη νη 

εθπαηδεπόκελνη ζαο; 

 

 Ναη   Όρη    

 

 

 

 

 

αρ εςσαπιζηούμε για ηο σπόνο ζαρ.  

 

Τα ζηοισεία πος θα μαρ δώζεηε θα μείνοςν ζηην καηοσή μαρ, δε θα δοθούν ζε άλλοςρ και δε θα 

σπηζιμοποιηθούν για διαθημιζηικούρ ζκοπούρ. 

 



1. Ωρ ππορ ηιρ εκπαιδεςόμενερ ηο επωηημαηολόγιο ήηαν: 

 

 

 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

Πποζωπικά ζηοισεία (πξναηξεηηθά) 

Όλνκα .....................................................................................................  

Ζιηθία :     20-30         30-40        Άλσ ησλ 40  

Σάμε:…………………………………………………………………… 

Ζκεξνκελία:…………………………………………………………… 

 

 

ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΩΝ ΣΑ .Γ.Δ. 

 

 

 

1.  Πσο πηζηεύεηε όηη  ιεηηνύξγεζε ε αμηνιόγεζή ζαο θαηά ηελ καζεζηαθή ζαο πνξεία;  

     Δλζαξξπληηθά       Απνγνεηεπηηθά   

 

 

2.  Θεσξείηε όηη ε αμηνιόγεζή ζαο ήηαλ αληηθεηκεληθή ;  

    Ναη       Όρη     

 

 

3.  Πηζηεύεηε όηη ζα έπξεπε λα εκπιαθείηε ζηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζήο ζαο; 

     Ναη        Όρη  

 



 

 

 

 

αρ εςσαπιζηούμε για ηο σπόνο ζαρ.  

 

Τα ζηοισεία πος θα μαρ δώζεηε θα μείνοςν ζηην καηοσή μαρ, δε θα δοθούν ζε άλλοςρ και δε θα 

σπηζιμοποιηθούν για διαθημιζηικούρ ζκοπούρ. 

 

 

Αποηελέζμαηα 

Πωρ πιζηεύεηε όηι  λειηούπγηζε η αξιολόγηζή ζαρ 

καηά ηην μαθηζιακή ζαρ ποπεία; 

83%

17%

ενθαρρυντικά απογοητευτικά 

 Πιζηεύεηε όηι θα έππεπε να εμπλακείηε ζηην 

διαδικαζία ηηρ αξιολόγηζήρ ζαρ;

67%

33%

ΝΑΙ ΌΧΙ

 

Οη εθπαηδεπόκελεο ζεσξνύλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό όηη ε αμηνιόγεζε πνπ έιαβαλ δύν 

θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ιεηηνύξγεζε  ελζαξξπληηθά πξνο απηέο. 



Βέβαηα απηόο είλαη θαη ν βαζηθόο ζηόρνο ηηο αμηνιόγεζεο ζηα ΓΔ. Με ηε ρξήζε ηεο 

ελίζρπζεο θαη ηεο ελζάξξπλζεο γηα όηη θάζε θνξά πέηπραλ  θαη δεκηνύξγεζαλ νη 

εθπαηδεπόκελεο λα εληζρύεηαη ε πίζηε ηνπο θαη ε ζέιεζε ηνπο γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο θαη ηε θνίηεζε ηνπο ζην ζρνιείν. Τπάξρεη βέβαηα θαη έλαο ζεβαζηόο 

αξηζκόο εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ζεσξνύλ όηη θάηη ηέηνην δελ ζπλέβε. 

 

Θεωπείηε όηι η αξιολόγηζή ζαρ ήηαν ανηικειμενική ;

67%

33%

ΝΑΙ ΌΧΙ

 

Ζ εξώηεζε απηή  απνηειεί ίζσο κία από ηηο πην ζπλεζηζκέλεο εξσηήζεηο ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία. Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζεσξεί όηη ε αμηνιόγεζε ηνπο ήηαλ 

αληηθεηκεληθή, δειαδή δελ πεξηήιζαλ άιινη παξάγνληεο ( ζπλαηζζεκαηηθνί ) 

θαηά ηε δηάξθεηα απνηύπσζεο ηεο αμηνιόγεζεο ηνπο από ηνλ εθπαηδεπηή. Αλ θαη απηό 

είλαη αξθεηά δύζθνιν, εηδηθά ζε έλα ζρνιείν ελειίθσλ θαη κάιηζηα ζηεγαδόκελα ζε 

ζσθξνληζηηθό θαηάζηεκα, είλαη πνιύ ζεηηθό ην όηη νη εθπαηδεπόκελεο πηζηεύνπλ ζηελ 

αληηθεηκεληθόηεηα ηεο αμηόινγεο ηνπο. 

 

7. Σςμπεπάζμαηα 

Ζ κέηξεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο, πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπόκελνη λα αμηνινγεζνύλ 

είλαη αλάγθε λα είλαη: 

1. αληηθεηκεληθή: ζαθήλεηα ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο. 

2.  έγθπξε: νη εξσηήζεηο είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξνληαη ζηηο έλλνηεο πνπ θάζε 

θνξά δηδάρηεθαλ νη εθπαηδεπόκελνη. 

3. αμηόπηζηε: ε βαζκνιόγεζε είλαη αληηθεηκεληθή 



4. πξαθηηθή: ν ρξόλνο πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ δηεμαγσγή δελ είλαη κεγάινο, ηα κέζα 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληα είλαη ηα αλάινγα θη νη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ε 

αμηνιόγεζε είλαη ηζόηηκεο. 

5. θνπόο ηεο αμηνιόγεζεο είλαη ε δηεπθόιπλζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ν 

δηαξθήο έιεγρνο ηεο νξζόηεηαο θαη επηηπρίαο ή απνηπρίαο ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ 

πνπ θάζε θνξά ρξεζηκνπνηνύληαη από ην εθπαηδεπηή. 

6. νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα επηκνξθσζνύλ κε εηδηθά ζεκηλάξηα. 

7. Οη εθπαηδεπόκελνη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ αμηνιόγεζε. 

8.  ε αλαιπηηθή πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε επηηπγράλεη ην ξόιν ηεο. 

 

8. Επίλογορ  

Ζ αμηνιόγεζε ζε θακηά πεξίπησζε δελ απνηειεί απηνζθνπό, αληηζέησο πξόθεηηαη γηα 

έλα «εξγαιείν», κε ην νπνίν παξαθνινπζείηαη θαη ειέγρεηαη ην εθπαηδεπηηθό έξγν ζην 

ζύλνιό ηνπ, ζ’ όια ηα ζηάδηα ζρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ θαη πινπνίεζήο ηνπ. 

Βαζηθό ζθνπό ηεο απνηειεί, κέζα από ηε ζσζηή θαη έγθπξε δηάγλσζε λα θαηαζηεί 

νξαηή ε αλαγθαία δηνξζσηηθή παξέκβαζε θαη ε αιιαγή πνπ ζα βειηηώζεη ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζα ζπληειέζεη ζηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο κε ηηο απαηηνύκελεο πξνζαξκνγέο πνπ αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζηηο 

αλάγθεο κηαο ζπλερώο κεηαβαιιόκελεο θνηλσλίαο (Μεηξόπνπινο,1991, 26-27· 

Καζζσηάθεο, 1992, 49-50· Μπαιάζθαο, 1992, 27 θ.ά.). Αξρίδεη κε ην ζρεδηαζκό ηνπ 

καζήκαηνο ή ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ζπλερίδεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ή εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκό κε απνηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηόο 

ηεο (Καηζαξνύ, 2003: 48). Θεσξώληαο ην ε αμηνιόγεζε απνηειεί έλα πνιύ βαζηθό 

θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αζρνιεζήθακε κε απηή θαη ζεσξνύκε όηη θαη νη 

εθπαηδεπηέο θαη νη εθπαηδεπόκελνη  είλαη αλάγθε λα δνπλ ηελ αμηνιόγεζε σο πεγή 

πιεξνθνξηώλ γηα ην έξγν ηνπο θαη ηελ πνξεία ηνπ  θαη όρη σο αηηία ζπγθξνύζεσλ. 

Μέζα από ηελ αμηνιόγεζε είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα πξνθύςεη ε αλαηξνθνδόηεζε 

(feedback) θη ε βειηίσζε. 
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