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Αμηνιόγεζε ζην ζρνιείν 

 
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ  

 
Αμηνιόγεζε: Η εθηίκεζε ηνπο απόδνζεο ή ηνπο αμίαο θάπνηνπ κε 
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 
 
Η αμηνιόγεζε ζην πιαίζην ηνπο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, θαη εηδηθόηεξα ε 
βαζκνιόγεζε ηνπο επίδνζεο ησλ καζεηώλ, απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη 
ηνπο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, παξά ην γεγνλόο όηη ζπρλά ηίζεηαη ζε 
ακθηζβήηεζε ην θαηά πόζν είλαη αληηθεηκεληθή θαη ην θαηά πόζν απνηηκά 
επαξθώο ηνπο δπλαηόηεηεο ησλ αμηνινγνύκελσλ καζεηώλ. 
Μνξθέο 

 Δηαγλσζηηθά ηεζη 

 Πξνθνξηθή εμέηαζε 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 

 Καζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε 
Σθνπόο:  

 Η επηβξάβεπζε ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο επηκέιεηαο 

 Κίλεηξν γηα εληαηηθνπνίεζε ηεο κειέηεο, ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ 
γηα ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
 

Θεηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ 
εθπαηδεπηηθό 

 

Απνηειέζκαηα 

απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ 
αλαθνξηθά κε  

 ΄Ειεγρνο ηεο επίηεπμεο ησλ 
δηδαθηηθώλ ζηόρσλ 

 Αμηνιόγεζε καζεηηθνύ 
δπλακηθνύ 

 Δηδαθηηθέο κέζνδνη 
 

 
 
Επαλαπξνζδηνξηζκόο ζηόρσλ 
Απνηειεζκαηηθέο επηινγέο 
 
Αλαλέσζε εθνδίσλ 
 
 

Θεηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ καζεηή 
 

Απνηειέζκαηα 

 Επηζήκαλζε αδπλακηώλ, 
ειιείςεσλ 

 Επίγλσζε ηεο αλαγθαηόηεηαο 
ηεο θξηηηθήο. 

 Πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα 

 Εμνηθείσζε κε ηελ αμηνθξαηία 

 Δηεξεύλεζε θιίζεσλ, 
δεμηνηήησλ 

 
 
Μέζσ ηνπο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ν εθπαηδεπηηθόο αμηνινγεί επί ηνπο 
νπζίαο ην δηθό ηνπ έξγν, θαη θαιείηαη λα αμηνπνηήζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο 
αμηνιόγεζεο, γηα λα βειηηώζεη ηε δηθή ηνπ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. 
Η αμηνιόγεζε πξνζθέξεη κηα πξόγεπζε ηνπο ππεπζπλόηεηαο θαη ηνπο 
ζπλέπεηαο πνπ ζα θιεζνύλ λα επηδεηθλύνπλ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο νη 
καζεηέο, όπνπ, βέβαηα, ε παξακέιεζε θαζεθόλησλ θαη ππνρξεώζεσλ έρεη 
ζαθώο ζεκαληηθόηεξεο επηπηώζεηο. 
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Αξλεηηθά ζηνηρεία  Τξόπνη αληηκεηώπηζεο 
 

 Ακθηζβεηείηαη ε 
αληηθεηκεληθόηεηα 
 

 Αμηνπνίεζε ηεο βαζκνινγηθήο 
θιίκαθαο 

 

 Αμηνπνηείηαη σο κέζνλ πίεζεο θαη 
εθθνβηζκνύ από 
αλαπνηειεζκαηηθνύο θαη 
άπεηξνπο θαζεγεηέο 
 

 Η κάζεζε γίλεηαη αληηιεπηή σο 
κηα θαηαλαγθαζηηθή θαη επώδπλε 
δηαδηθαζία 

 
 

 Δηαηαξάζζνληαη νη ζρέζεηο 
καζεηώλ θαζεγεηώλ 
 

 Αλαπηύζζεηαη ε βαζκνζεξία θαη 
ππνβαζκίδεηαη ε νπζία ηεο 
γλώζεο θαη ηεο αηνκηθήο 
πξνζπάζεηαο 

 

 Όηαλ αληαλαθιά θνηλσληθέο 
αληζόηεηεο εληείλεη ηα 
ζπλαηζζήκαηα κεηνλεμίαο θαη 
θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ-
ζηηγκαηίδεη. 

 
Πνιηηεία 
 

 Εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
ζηελ αμηνιόγεζε 
 

 Δηαξθείο επηκνξθώζεηο θαη 
αμηνιόγεζε ησλ θαζεγεηώλ 

 

 Αμηνπνίεζε ηεο πεξηγξαθηθήο 
αμηνιόγεζεο 

 

 ΄Ιζεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο 
 

Εθπαηδεπηηθόο 
 

 Ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ηα 
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

 

 Επηείθεηα 
 

 πλεξγαζία κε ην νηθνγελεηαθό 
πεξηβάιινλ 

 

 Πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο 
καζεηέο 

 

 Απνθπγή πξνζβνιώλ θαη 
κεησηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 

 Απνθπγή δηαθξίζεσλ 
 

 
 
 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο βαζκνύο ηεο αμηνιόγεζεο σο 
δείθηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ, πνπ ζαθώο δελ πξνδηθάδνπλ ηελ 
κειινληηθή εμέιημε, εθόζνλ κηα ζπζηεκαηηθόηεξε πξνζπάζεηα κπνξεί λα 
απνδώζεη πνιύ πςειόηεξνπο βαζκνύο ζηελ πνξεία. Άιισζηε, νη βαζκνί δελ 
ζα πξέπεη λα απνηεινύλ ην θύξην κέιεκα ησλ καζεηώλ, εθόζνλ ε 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνβιέπεη ζε πνιύ πην νπζηαζηηθνύο ζηόρνπο.  

 
Μ. ΚΆΠΠΟΤ 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 
 
Μνξθέο ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιόγεζεο 
Η αμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο είλαη κηα πνιύπιεπξε δηαδηθαζία πνπ 
δηαηξέρεη ην ζύλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έηνπο, βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε 
κεζνδνινγία θη έξρεηαη λα δηαπηζηώζεη ην βαζκό επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλσλ 
εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ, πνπ έρνπλ ηεζεί εμαξρήο από ηνλ δηδάζθνληα. 
Δηαγλσζηηθά ηεζη. Έλα πξώην δεηνύκελν ηεο ζρνιηθήο αμηνιόγεζεο είλαη 
λα απνηηκεζεί ην γλσζηηθό επίπεδν ησλ καζεηώλ ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ 
έηνπο, ώζηε ν εθπαηδεπηηθόο λα κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη πιεξέζηεξα ηελ 
πνξεία ηνπ καζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηπρόλ ειιείςεηο από ηελ ύιε 
ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ. Η απνηίκεζε απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί, σο έλα 
βαζκό, κε ζύληνκα δηαγλσζηηθά ηεζη, ηα νπνία δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
ππόςε ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ καζεηή, θαζώο βαζηθόο ηνπο ζηόρνο είλαη 
ε αξρηθή εθηίκεζε ηνπ γλσζηηθνύ επηπέδνπ ζην εθάζηνηε ηκήκα. 
Πξνθνξηθή εμέηαζε. Η πξώηε βαζηθή πεγή πιεξνθόξεζεο γηα ηηο 
επηδόζεηο ησλ καζεηώλ πξνζθέξεηαη ζηνλ δηδάζθνληα από ηε δηαδηθαζία ηεο 
πξνθνξηθήο εμέηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Μέζσ ηεο ζύληνκεο 
απηήο εμέηαζεο, πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ιίγνπο θάζε θνξά καζεηέο, ν 
εθπαηδεπηηθόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αληηιεθζεί αθελόο ζε πνην βαζκό 
γίλεηαη θαηαλνεηό ην δηδαζθόκελν αληηθείκελν θαη αθεηέξνπ θαηά πόζν νη 
καζεηέο είλαη ζπζηεκαηηθνί θαη ζπλεπήο σο πξνο ηελ θαζεκεξηλή ηνπο 
κειέηε. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κέζσ απηήο ηεο εμέηαζεο ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα 
ειέγρεη από κάζεκα ζε κάζεκα ην βαζκό επίηεπμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
ζηόρσλ πνπ έρεη ζέζεη, θαη θπζηθά ην βαζκό απόδνζεο ηεο δηδαθηηθήο 
κεζόδνπ πνπ έρεη επηιέμεη. Αλ, επνκέλσο, αληηιεθζεί πσο νη καζεηέο δελ 
έρνπλ ηελ αλακελόκελε αληαπόθξηζε, έρεη ηελ επθαηξία λα αιιάμεη έγθαηξα 
ηε δηδαθηηθή ηνπ πξνζέγγηζε, αιιά θαη λα επηζηξέςεη εθ λένπ ζε ζεκεία ηεο 
ύιεο πνπ δελ έγηλαλ επαξθώο θαηαλνεηά. 
Καζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε. Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη, βέβαηα, ηε 
δπλαηόηεηα λα δηεξεπλά ηηο δπλαηόηεηεο θάζε καζεηή θαη κέζα από ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ώξαο. Η δηαηύπσζε απνξηώλ, 
νη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ε επίιπζε αζθήζεσλ, νη 
εξγαζίεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί, πξνζθέξνπλ ζαθείο ελδείμεηο γηα ην αλ ν 
καζεηήο έρεη θαηαλνήζεη ην δηδαζθόκελν αληηθείκελν, αιιά θαη γηα ηελ 
πνηόηεηα ηεο θαηαβιεζείζαο πξνζπάζεηαο θαη κειέηεο.  
Γξαπηέο εμεηάζεηο (δηαγσλίζκαηα ηεηξακήλνπ).  Σα δηαγσλίζκαηα 
ηεηξακήλνπ -γηα ην Λύθεην- απνηεινύλ πνιύ ζεκαληηθό θξηηήξην γηα ηε 
βαζκνιόγεζε ηνπ καζεηή, θαζώο αθνξνύλ επξύ θαη ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο 
ύιεο, θαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηή, 
νπόηε ε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία ηνπ καζεηή ζεσξείηαη δεδνκέλε. Με ηα 
δηαγσλίζκαηα απηά ν εθπαηδεπηηθόο ειέγρεη ην θαηά πόζν έρεη αθνκνησζεί 
έλα κεγάιν κέξνο ηεο ύιεο, ην θαηά πόζν έρεη πξνεγεζεί ζπζηεκαηηθή κειέηε 
από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ, αιιά θαη ην αλ έρεη απνδώζεη επαξθώο ε 
δηδαθηηθή ηνπ κέζνδνο. 
Αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα πξνθύπηνπλ, θπζηθά, θαη από ηηο γξαπηέο 
εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, νπόηε ειέγρεηαη ην ζύλνιν ηεο 
εμεηαζηέαο ύιεο θαη ην νιηθό επίπεδν αθνκνίσζεο ηνπ εθάζηνηε 
αληηθεηκέλνπ. 
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Τα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο 
Η αμηνιόγεζε απνηειεί έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό, ώζηε 
λα κπνξεί λα απνηηκήζεη ηελ πνξεία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, αιιά θαη γηα 
ηνλ καζεηή, θαζώο ηνπ επηηξέπεη λα εθηηκήζεη ηελ απόδνζή ηνπ ζε θάζε 
εμεηαδόκελν κάζεκα. 
Εηδηθόηεξα: 
 
- Παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηε δπλαηόηεηα λα δηαπηζηώλεη ην γλσζηηθό 
επίπεδν ησλ καζεηώλ, λα ειέγρεη ηελ πνξεία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη 
λα επαλαπξνζδηνξίδεη ηνπο επηκέξνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο αλάινγα κε ηελ 
απόδνζε ησλ καζεηώλ ηνπ. 
Επηπιένλ, ηνπ επηηξέπεη λα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 
δηδαθηηθήο ηνπ κεζόδνπ θαη λα αλαπξνζαξκόδεη θάζε θνξά ην ξπζκό ηνπ 
καζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα. Είλαη, 
άξα, ζεκαληηθό λα γίλεη αληηιεπηό πσο κέζσ ηεο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ν 
εθπαηδεπηηθόο αμηνινγεί επί ηεο νπζίαο ην δηθό ηνπ έξγν, θαη θαιείηαη λα 
αμηνπνηήζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο, γηα λα βειηηώζεη ηε δηθή ηνπ 
δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Αλ, επνκέλσο, έλαο εθπαηδεπηηθόο παξακέλεη αδξαλήο 
απέλαληη ζε κηα ζεκαληηθά κεησκέλε καζεηηθή απόδνζε, ηόηε αδπλαηεί λα 
αληηιεθζεί ην κέξνο ηεο επζύλεο πνπ ηνπ αλαινγεί θαη αθήλεη 
αλεθκεηάιιεπηα ηα εκθαλή κελύκαηα πνπ ιακβάλεη από ηελ αμηνιόγεζε. 
 
- Επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό λα αμηνπνηεί ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε 
αμηνιόγεζε ζηνπο καζεηέο, γηα λα ηνπο δώζεη έλα ζεκαληηθό έλαπζκα λα 
εληείλνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. Μπνξεί, έηζη, λα επηβξαβεύζεη έλαλ επηκειή 
καζεηή, αιιά θαη λα δώζεη θίλεηξν ζ’ έλαλ καζεηή πνπ, αλ θαη έρεη 
δπλαηόηεηεο, δελ δείρλεη ηελ απαηηνύκελε αθνζίσζε ζηε κειέηε ηνπ. 
 
Γηα ηνλ καζεηή 
- Η αμηνιόγεζε εμνηθεηώλεη ηνπο καζεηέο κε ηελ έλλνηα ηεο αμηνθξαηίαο θαη 
ηεο αλαγλώξηζεο ηεο πξνζπάζεηαο, θαζώο ηείλεη λα επηβξαβεύεη εθείλνπο 
πνπ είλαη πεξηζζόηεξν ζπλεπείο ζηα καζεηηθά ηνπο θαζήθνληα. 
 
- Μέζσ ηεο αμηνιόγεζεο νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηαπηζηώζνπλ ή 
θαη λα επηβεβαηώζνπλ ηηο ηπρόλ ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ηνπο ζε 
νξηζκέλα καζήκαηα, θαη άξα λα εληείλνπλ ηε ζρεηηθή ηνπο 
πξνζπάζεηα. 
Αληηζηνίρσο, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηαπηζηώζνπλ ζε πνηα καζήκαηα έρνπλ 
ηδηαίηεξα θαιή απόδνζε θαη λα δηεξεπλήζνπλ έηζη πην απνηειεζκαηηθά ηηο 
θιίζεηο θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο. πρλά, άιισζηε, κέζα από απηή ηε 
δηαδηθαζία νη λένη ζπλεηδεηνπνηνύλ πνηεο επηζηήκεο θαη πνηεο αζρνιίεο θηλνύλ 
πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ιακβάλνπλ κηα ζεκαληηθή 
αλαηξνθνδόηεζε ζρεηηθά κε ηνλ κειινληηθό ηνπο επαγγεικαηηθό 
πξνζαλαηνιηζκό. 
 
- Η αμηνιόγεζε ζπληζηά θίλεηξν ηδηαίηεξεο βαξύηεηαο -θάπνηε, κάιηζηα, 
ην κόλν θίλεηξν- γηα ηε ζπζηεκαηηθή ελαζρόιεζε κε ηα ζρνιηθά καζήκαηα. 
Είλαη πξνθαλέο πσο αλ απνπζίαδε ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ε 
πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ζα έπαπε λα αζρνιείηαη κε ηηο καζεηηθέο 
ππνρξεώζεηο, θαζώο ζα δεκηνπξγνύηαλ ε αίζζεζε πσο κε ή ρσξίο 
πξνζπάζεηα ην απνηέιεζκα είλαη θνηλό γηα όινπο. Θα έπαπε, δειαδή, λα 
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ππάξρεη ε πξνζδνθία ηεο δηάθξηζεο, ηεο επηβξάβεπζεο θαη ηεο επίηεπμεο, 
αθνύ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα νδεγνύζε ζε πιήξε εμνκνίσζε 
αλεμάξηεηα από ηηο μερσξηζηέο δπλαηόηεηεο ηνπ θάζε καζεηή. 
 
- Η αμηνιόγεζε εληζρύεη, επηπιένλ, ηελ αίζζεζε ππεπζπλόηεηαο ησλ 
καζεηώλ, αθνύ ηνπο επηηξέπεη λα αληηιεθζνύλ ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα 
απνηειέζκαηα, όηαλ επηδεηθλύνπλ αδηαθνξία απέλαληη ζε θάπνην 
ζρνιηθό κάζεκα. Πξνθύπηεη, έηζη, κηα θαίξηα ζπλεηδεηνπνίεζε ζρεηηθά κε 
ηελ αλάγθε ύπαξμεο πξνγξάκκαηνο κειέηεο θαη ζπλεπνύο ζηάζεο απέλαληη 
ζηηο καζεηηθέο ππνρξεώζεηο. 
Πξνζθέξεη, άξα, ε αμηνιόγεζε κηα πξόγεπζε ηεο ππεπζπλόηεηαο θαη ηεο 
ζπλέπεηαο πνπ ζα θιεζνύλ λα επηδεηθλύνπλ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο νη καζεηέο, 
όπνπ, βέβαηα, ε παξακέιεζε θαζεθόλησλ θαη ππνρξεώζεσλ έρεη ζαθώο 
ζεκαληηθόηεξεο επηπηώζεηο. 
 
Τα αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο 
Παξά ην γεγνλόο όηη ε αμηνιόγεζε ζπληζηά αλαγθαίν εξγαιείν ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δηαηππώλνληαη ζπρλά ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηελ 
πξαγκαηηθή αμία ηεο θαη θπζηθά σο πξνο ηα πηζαλά νθέιε ηεο, θαζώο είλαη 
ζαθέο πσο δελ θαηνξζώλεη πάληνηε λα πιεξνί ηνπο αλαγθαίνπο όξνπο 
αληηθεηκεληθόηεηαο. 
Εηδηθόηεξα: 
- Η αμηνιόγεζε ηείλεη λα αληηθαηνπηξίδεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο εηδηθέο 
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ καζεηώλ, 
εθόζνλ είλαη δηαπηζησκέλν πσο ε ζρνιηθή επίδνζε ζπλδέεηαη αξθεηά ζηελά 
κε ηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο. Έλαο καζεηήο, άιισζηε, πνπ δεη 
ζ’ έλα αζηαζέο νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη 
αδπλακία δηαζθάιηζεο εμσζρνιηθήο ζηήξημεο ζηα καζήκαηά ηνπ, δελ κπνξεί 
λα έρεη ηηο ίδηεο επηδόζεηο κ’ έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ πνπ έρεη νηθνλνκηθή άλεζε 
θαη ζπλερή νηθνγελεηαθή ζηήξημε. Πξνθύπηεη, έηζη, έλα είδνο ηαμηθνύ 
δηαρσξηζκνύ κέζσ ηεο αμηνιόγεζεο, πνπ εληείλεη ηα αξλεηηθά 
ζπλαηζζήκαηα ησλ ιηγόηεξσλ επλνεκέλσλ καζεηώλ θαη ιεηηνπξγεί 
αλαζηαιηηθά ζηελ πξόζεζε δεκηνπξγίαο ελόο ζρνιείνπ ίζσλ επθαηξηώλ, όπνπ 
νη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα βηώλνπλ ηε ζρνιηθή ηνπο δσή 
απαιιαγκέλνη από νπνηαδήπνηε αίζζεζε θνηλσληθήο ή άιιεο δηάθξηζεο. 
- Η αμηνιόγεζε ιεηηνπξγεί -ηδίσο ζηα ρέξηα αλαπνηειεζκαηηθώλ 
εθπαηδεπηηθώλ- σο κέζν πίεζεο, αλ όρη ηηκσξίαο, απέλαληη ζ’ εθείλνπο 
ηνπο καζεηέο πνπ αληηδξνύλ ζηελ αδπλακία ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ λα 
πξνζθέξεη κηα πνηνηηθή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Θα πξέπεη, άιισζηε, λα είλαη 
ζαθέο πσο νη ρακειέο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ δελ βαξύλνπλ πνηέ θαη’ 
απνθιεηζηηθόηεηα ηνπο καζεηέο, θαζώο ζπρλά ππνδεηθλύνπλ αθξηβώο ηελ 
απνπζία νξζήο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο από ηε κεξηά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 
- Η αμηνιόγεζε πξνζδίδεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κηαλ 
εληειώο αλεπηζύκεηε αίζζεζε θαηαλαγθαζκνύ, πνπ ππνλνκεύεη 
δξαζηηθά ηελ εηιηθξηλή δηάζεζε ησλ καζεηώλ γηα ηελ απόθηεζε γλώζεσλ. Οη 
καζεηέο βηώλνπλ, έηζη, ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία όρη σο έλα 
εξέζηζκα ζηε δηθή ηνπο απηελέξγεηα θαη απηόβνπιε δηάζεζε, αιιά 
σο κηα εμαλαγθαζηηθή εκπεηξία, πνπ απνθηά αξλεηηθό ραξαθηήξα. 
 
- Η αληηθεηκεληθόηεηα ηεο αμηνιόγεζεο ακθηζβεηείηαη ζπλερώο, δηόηη 
είλαη πάληνηε ππαξθηή ε εληύπσζε πσο ν θάζε θαζεγεηήο βαζκνινγεί -
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απζαίξεηα- αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθέο πεπνηζήζεηο, αιιά 
θαη ηηο ηπρόλ ζπκπάζεηεο ή αληηπάζεηεο πνπ έρεη. Η αίζζεζε, άιισζηε, πσο ε 
βαζκνιόγεζε νξηζκέλσλ θαζεγεηώλ δηαθξίλεηαη γηα ηελ απζηεξόηεηα ή ηελ 
επηείθεηά ηεο, πξνθύπηεη εύινγα κε κηα απιή αληηπαξάζεζε ησλ βαζκνινγηώλ 
πνπ έρεη παξαδώζεη. 
πλάκα, ην γεγνλόο όηη ε αμηνιόγεζε δελ είλαη πεξηγξαθηθή, νπόηε ζα ππήξρε 
ε δπλαηόηεηα λα ζπλεθηηκεζνύλ πνηθίιεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ 
δπλαηνηήησλ ηνπ καζεηή, αιιά πεξηνξίδεηαη ζε κηα βαζκνινγηθή θαηάηαμε, 
δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο αλεπαξθνύο απνηίκεζεο, πνπ ππνβαζκίδεη ην 
πνιύπιεπξν ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ καζεηή. 
 
- Η αμηνιόγεζε, θαη ε ζπλεπαγόκελε δηάθξηζε ησλ καζεηώλ ζε θαινύο θαη 
θαθνύο, επελεξγεί αξλεηηθά ζηελ εθεβηθή ςπρνζύλζεζή ηνπο, ηδίσο εθόζνλ ε 
αμηνιόγεζε απνηπγράλεη λα απνηππώζεη ηόζν ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ 
νθείιεη λα αληηκεησπίζεη θάζε καζεηήο όζν θαη ηηο μερσξηζηέο δεμηόηεηεο πνπ 
ελδερνκέλσο ραξαθηεξίδνπλ ην καζεηή (θνηλσληθόηεηα, δεκηνπξγηθόηεηα, 
πξσηνηππία ζηε ζθέςε, αζιεηηθέο δηαθξίζεηο, εμσζρνιηθέο πξσηνβνπιίεο θαη 
δξάζεηο), πνπ δελ αλαδεηθλύνληαη κέζα από ηα εμεηαδόκελα καζήκαηα -ή 
κέζα από ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ. 
 
- Η αμηνιόγεζε θαζηζηά ζπρλά ηε βαζκνινγηθή απόδνζε ησλ καζεηώλ θύξην 
δεηνύκελν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ζέηνληαο ζε 
δεύηεξε κνίξα ηελ νπζηαζηηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ, πνπ είλαη ε κεηάδνζε 
γλώζεσλ. Οη καζεηέο ηξέπνληαη ζε βαζκνζήξεο θαη πξνζεγγίδνπλ πιένλ 
ηα καζήκαηα κόλν κε ηε ινγηθή ηεο επίηεπμεο ελόο θαινύ βαζκνύ. 
Επηθξαηνύλ, έηζη, αξλεηηθά θαηλόκελα, όπσο είλαη ε ζηείξα απνζηήζηζε, 
αιιά θαη ν απμεκέλνο αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ καζεηώλ. 
Σν ζρνιείν, σζηόζν, ζα πξέπεη λα πξνσζεί ηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ γηα 
νιόπιεπξε πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ θαη γηα νπζηαζηηθή εκβάζπλζε ζε 
απηά, κε πξνζσπηθή έξεπλα, ζπλεξγαηηθέο εξγαζίεο, αιιά θαη δηαινγηθέο 
δηεξεπλήζεηο ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο ώξαο. 
 
- Η ππεξηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ βαζκώλ ζεκαίλεη ηε ζπλαθόινπζε 
ηνπνζέηεζε ησλ εμεηάζεσλ ζε θεληξηθό πιάλν γηα ηνπο καζεηέο, θαζηζηώληαο 
ηειηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε κηα ζπλερή δνθηκαζία εμεηάζεσλ, 
όπνπ ε θαηάθηεζε ηνπ βαζκνύ απνηειεί ην θύξην θαη βαζηθό κέιεκα ησλ 
καζεηώλ. 
 
- Με ηελ αμηνιόγεζε δηαηαξάζζεηαη ε παηδαγσγηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ 
καζεηή θαη ζηνλ θαζεγεηή απ’ ηε ζηηγκή πνπ ν ηειεπηαίνο αλαιακβάλεη ηνλ 
ξόιν ηνπ βαζκνινγεηή. Ο βαζκόο, άιισζηε, εξκελεύεηαη πνηθηινηξόπσο από 
ην καζεηή, ν νπνίνο ζε πεξίπησζε ρακειήο βαζκνιόγεζεο ηείλεη λα ζεσξεί 
όηη ν θαζεγεηήο ηνπ ηνλ βιέπεη κε αξλεηηθό ηξόπν θαη πσο ίζσο ηνλ αδηθεί 
εζειεκέλα. 
 
Τξόπνη βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
Η αμηνιόγεζε, παξά ηα ζεκαληηθά ηεο κεηνλεθηήκαηα, απνηειεί αλαγθαίν 
ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζώο ιεηηνπξγεί σο βαζηθόο 
παξάγνληαο επηβξάβεπζεο ηεο ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο ησλ καζεηώλ, 
θηλεηνπνηεί εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα 
θαη εμνηθεηώλεη ελ γέλεη ηνπο καζεηέο κε ηελ έλλνηα ηεο αμηνθξαηίαο. 
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Πξνθεηκέλνπ, πάλησο, ε αμηνιόγεζε λα γίλεηαη απνδεθηή κε πην ζεηηθό ηξόπν, 
ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν πνπ απηή 
πξαγκαηνπνηείηαη. 
Εηδηθόηεξα: 
 
- Έλα πξώην βήκα νθείιεη λα είλαη ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε ηνπ ζπλόινπ ησλ 
θαζεγεηώλ ζηε δηαδηθαζία βαζκνιόγεζεο γξαπηώλ θαη αμηνιόγεζεο ηεο 
επίδνζεο ησλ καζεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έλαο θνηλόο ηξόπνο 
πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο. Η αμηνιόγεζε δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα είλαη 
εξαζηηερληθή, νύηε λα ηειείηαη κε πξνζσπηθά θξηηήξηα. 
Η επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ν νξηζκόο ζπγθεθξηκέλσλ θαη θνηλώλ 
γηα όινπο θξηηεξίσλ, ζα δηαζθαιίζεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ 
αληηθεηκεληθόηεηα απηνύ ηνπ ζεζκνύ. Ελώ, θξίλεηαη θαίξηαο ζεκαζίαο ε 
απνδέζκεπζε ηεο βαζκνιόγεζεο από νπνηαδήπνηε ππόλνηα πξνζσπηθήο 
ζπκπάζεηαο ή ηηκσξίαο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ληώζνπλ βέβαηνη πσο ε 
βαζκνιόγεζή ηνπο είλαη αληηθεηκεληθή θαη πσο δελ έρεη ραξαθηήξα 
«αληεθδίθεζεο».   
-  Με δεδνκέλν ην γεγνλόο όηη ε βαζκνινγηθή αμηνιόγεζε δελ κπνξεί λα 
απνηηκήζεη επαξθώο ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ καζεηή, ζα 
πξέπεη λα ππάξμεη κηα ζπκπιεξσκαηηθή δηαδηθαζία πεξηγξαθηθήο 
αμηνιόγεζεο θαηά ηελ νπνία ζα παξνπζηάδνληαη νη ειιείςεηο, αιιά θαη νη 
δπλαηόηεηεο ηνπ καζεηή, ώζηε κέζα από απηή ηε δηαδηθαζία λα 
αληηιακβάλεηαη πιεξέζηεξα πνπ κεηνλεθηεί θαη πνπ είλαη πεξηζζόηεξν 
απνδνηηθόο. 
πλάκα, ζα πξέπεη ζην πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο λα ιακβάλεηαη ππόςε ην 
ζύλνιν ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ καζεηή, ώζηε λα ηνλίδνληαη κε ζεηηθό ηξόπν 
εθείλεο νη δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηέο ηνπ πνπ δελ θαιύπηνληαη από θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. ηνηρεία όπσο είλαη ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε έθεζε ζηε 
ζπγγξαθή, ν αζιεηηζκόο, ν εζεινληηζκόο, ε ζπκκεηνρή ζηα καζεηηθά 
ζπκβνύιηα, θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο θ.ά., ζα πξέπεη λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε γεληθόηεξε απνηίκεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ καζεηή 
ζηε ζρνιηθή δσή. 
- Οη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα πξνρσξνύλ ζε ιεπηνκεξή παξνπζίαζε ησλ 
θξηηεξίσλ θαη ησλ ηξόπσλ κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιόγεζε, 
ώζηε νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ έγθαηξα θαη κε ζαθήλεηα ζε ηη θαη σο πξνο ηη 
αμηνινγνύληαη. 
- Οη θαζεγεηέο νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηνύλ ηελ αμηνιόγεζε κε ηε 
κεγαιύηεξε δπλαηή αληηθεηκεληθόηεηα, ρσξίο λα κεξνιεπηνύλ ή λα δείρλνπλ 
πεξηζζόηεξε επηείθεηα ζε νξηζκέλνπο καζεηέο. 
 

Αληηζηνίρσο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο βαζκνύο ηεο 
αμηνιόγεζεο σο δείθηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ, πνπ ζαθώο δελ 
πξνδηθάδνπλ ηελ κειινληηθή εμέιημε, εθόζνλ κηα ζπζηεκαηηθόηεξε 
πξνζπάζεηα κπνξεί λα απνδώζεη πνιύ πςειόηεξνπο βαζκνύο ζηελ πνξεία. 
Άιισζηε, νη βαζκνί δελ ζα πξέπεη λα απνηεινύλ ην θύξην κέιεκα ησλ 
καζεηώλ, εθόζνλ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνβιέπεη ζε πνιύ πην 
νπζηαζηηθνύο ζηόρνπο 
 

 

Πεγή: http://latistor.blogspot.com  
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