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Περιεχόμενο παρουσίασης

➢ Στιγμές ορόσημα στην υλοποίηση της Π.Α. στο Γ/σιο
Βουργαρελίου

➢ Ενδεικτικά αποσπάσματα από τη δουλειά των εκπ/κών του Γ/σίου
Βουργαρελίου

➢Ανατροφοδότηση από τους γονείς των μαθητών/τριών

➢ Συμπεράσματα κριτικής αποτίμησης της υλοποίησης της Π.Α. 
από το σύλλογο διδασκόντων του Γ/σίου Βουργαρελίου

➢ Σχ. Έτος 2018-2019: Η απήχηση της Π.Α. στην διδακτική πρακτική



A. Στιγμές ορόσημα στην 
υλοποίηση της Π.Α. στο 

Γ/σιο Βουργαρελίου



Οκτώβριος 2017 ▪ Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπ/κών
του Γ/σίου Βουργαρελίου από την 
εκπρόσωπο-συντονίστρια του σχολείου σε 
συνεργασία με την Ομάδα Περιγραφικής 
Εφαρμογής με τίτλο «Περιγραφική 
Αξιολόγηση: θεωρητικό πλαίσιο και 
πρακτικά ζητήματα»

▪ Ενημέρωση του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων του σχολείου σχετικά με την 
πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής 
αξιολόγησης από την Σχολική Σύμβουλο 
Παιδαγωγικής Ευθύνης, κα Κωνσταντίνα 
Χρυσικοπούλου, σε συνεργασία με τον 
διευθυντή του σχολείου, κ. Δημήτριο 
Ρούμπο.



Νοέμβριος 2017

Δεκέμβριος 2017

▪ Επίσκεψη της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ03 
κας Αφροδίτης Πανταζή στο Γ/σιο
Βουργαρελίου με σκοπό την υποστήριξη 
του εκπαιδευτικού ΠΕ03 του σχολείου στην 
πιλοτική εφαρμογή διαδικασιών Π.Α. στο 
μάθημα των μαθηματικών.

▪ Επίσκεψη στο Γ/σιο Βουργαρελίου από τον 
υπεύθυνο της ομάδας σχολείων Θ’ κ. 
Αθανάσιο Στράντζαλο, προκειμένου να 
συζητηθούν δια ζώσης οι ερωτήσεις και 
παρατηρήσεις του συλλόγου διδασκόντων 
σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή της Π.Α. 
Παρούσες ήταν τόσο η Σχ. Σύμβουλος 
Παιδαγωγικής Ευθύνης, κα Κωνσταντίνα 
Χρυσικοπούλου, όσο και η Σχ. Σύμβουλος 
ΠΕ03, κα Αφροδίτη Πανταζή.



Ιανουάριος 2018

Απρίλιος 2018

▪ Επίσκεψη της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ03 
κας Αφροδίτης Πανταζή στο Γ/σιο
Βουργαρελίου με σκοπό την υλοποίηση 
δειγματικής διδασκαλίας στην Α’ 
Γυμνασίου.

▪ Ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων 
του Γ/σίου Βουργαρελίου για τα 
πεπραγμένα κατά την 2η Ενημερωτική 
Ημερίδα για την Π.Α. στην Αθήνα.

▪ Συνάντηση με τους γονείς/κηδεμόνες των 
μαθητών/τριών του Γ/σίου Βουργαρελίου
προκειμένου να παραλάβουν τις Εκθέσεις 
Προόδου της Π.Α. και να ενημερωθούν για 
την πρόοδο των μαθητών/τριών.



Β. Ενδεικτικά 
αποσπάσματα από τη 

δουλειά των εκπ/κών του 
Γ/σίου Βουργαρελίου



α. Σενάρια ανάπτυξης διαδικασιών 
αξιολόγησης



Παράδειγμα από Σενάριο 
Ανάπτυξης Διαδικασιών 

Αξιολόγησης
στο μάθημα της 
Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας Α’ Γυμνασίου

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιδιώκεται:

1. Να εντοπίσουν τα βασικά σημεία περιεχομένου και πλοκής του κειμένου

2. Να αναγνωρίσουν τη συμπεριφορά των ηρώων καθώς και τη σχέση που υπάρχει 

ανάμεσά τους

3. Να πληροφορηθούν, να προβληματιστούν και να προσεγγίσουν ένα παλαιό μοντέλο 

αγωγής των παιδιών στην οικογένεια

4. Να ερμηνεύουν το κείμενο σε σχέση με τα ευρύτερα κοινωνικά και πολιτισμικά 

συμφραζόμενα της εποχής δημιουργίας του

5. Να αναγνωρίσουν βασικά στοιχεία οργάνωσης της αφήγησης του κειμένου (αφηγητής, 

αφηγηματικές τέχνες)

6. Να μπορούν να διακρίνουν την ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας και το σαρκαστικό χιούμορ 

του συγγραφέα στο κείμενο

7. Να μεταφέρουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σε νέο δικό τους κείμενο με 

μορφή ημερολογίου (δημιουργική γραφή)

8. Να κατανοήσουν τη σχέση της λογοτεχνίας με τη ζωή του ανθρώπου

9. Να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους και η συμμετοχή τους

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΣΤΟΧΟΥΣ

α) Κατανόηση και επεξεργασία του λογοτεχνικού κειμένου (στόχοι 1 και 2)

β) Συσχέτιση λογοτεχνικού κειμένου (παραγωγή και πρόσληψη) με κοινωνικό και πολιτισμικό 

πλαίσιο (στόχοι 3 και 4)

γ) Ερμηνεία λογοτεχνικού κειμένου προφορικά και γραπτά (στόχοι 5 και 6, 7, 8)

δ) Ενδιαφέρον και συμμετοχή (στόχος 9)



Στο παραπάνω κομμάτι υπάρχουν στοιχεία τόσο αξιολόγησης της
μάθησης, όσο και αξιολόγησης για τη μάθηση. Ποια στοιχεία
αναφέρονται στο πρώτο είδος αξιολόγησης και ποια στο δεύτερο;



(ΙΕΠ, 2017: 12)



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
1

Σημείωση: Οι στόχοι και τα 
κριτήρια του σεναρίου 
αυτού παρουσιάστηκαν σε 
προηγούμενες διαφάνειες





β. Εκθέσεις προόδου



Έχω κατά νου ότι:
✓ Η έκθεση προόδου δεν είναι  περιγραφή του βαθμού τετραμήνου
✓ Στόχος μου δεν είναι να περιγράψω τη διαφορά του 18 από το 19 και 
το 20

ΑΛΛΑ:

και:

(ΙΕΠ, 2017: 65)



• να λαμβάνω υπόψη μου το 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η γλώσσα που χρησιμοποιώ στην 
έκθεση προόδου θα γίνει 
κατανοητή από τους γονείς/ 
κηδεμόνες και τους μαθητές/τις 
μαθήτριες;

• να βεβαιώνομαι ότι προτείνω 
στον μαθητή/ στην μαθήτρια 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ που 
μπορεί να κάνει προκειμένου να 
βελτιωθεί  στους τομείς που 
δυσκολεύεται

Είναι σημαντικό επίσης…



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Προβληματισμοί:
1. Η έκθεση προόδου αυτή 

θα γίνει κατανοητή από 
τους γονείς/ κηδεμόνες 
ενός μαθητή του σχολείου 
μας;

2. Η έκθεση προόδου θα 
γίνει κατανοητή από τον 
ίδιο τον μαθητή;

3. Ο μαθητής, διαβάζοντας 
την έκθεση προόδου, 
μπορεί να καταλάβει τι 
ακριβώς πρέπει να κάνει 
για να βελτιωθεί;



ΒΗΜΑ 1ο: Αφαιρώ όλες τις πληροφορίες που κρίνω πως θα μπερδέψουν τον 
μαθητή και οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά «στατικές εκτιμήσεις  των 
δυνατοτήτων και αδυναμιών του» (ΙΕΠ, 2017: 65).



ΒΗΜΑ 2ο: Τροποποιώ τη γλώσσα που χρησιμοποιώ ώστε η έκθεση 
προόδου να γίνει εύκολα κατανοητή, τόσο από τους γονείς/κηδεμόνες 
του μαθητή, όσο και από τον ίδιο τον μαθητή.



Η Έκθεση Προόδου για τον ίδιο μαθητή, 
το Β’ τετράμηνο



Γ. Ανατροφοδότηση 
από τους γονείς των 

μαθητών/τριών σχετικά 
με την Έκθεση Προόδου



Μητέρα μαθητή Β’ γυμνασίου:
«Μέχρι τώρα, ερχόμουν να πάρω τους βαθμούς 
του Γ. κι όταν γυρνούσα στο σπίτι, του έλεγα αυτά 
που μου είπαν οι καθηγητές κι αυτός δε με πίστευε. 
Τώρα, μπορεί να τα δει κι ο ίδιος γραμμένα»

Μητέρα μαθήτριας Γ’ γυμνασίου:
«Με αυτά που γράψατε, είναι σα να ήσασταν μέσα 
στο μυαλό της κόρης μου. Τώρα θα νιώθει ότι οι 
καθηγητές της την καταλαβαίνουν»

Μητέρα μαθητριών Β’ & Γ’ γυμνασίου:
«Η Έκθεση Προόδου είναι προτιμότερη από τον 
έλεγχο, γιατί στην Ε.Π. υπάρχουν και τα 
ψυχοκοινωνικά στοιχεία κι όχι ένα απλό 15»



Δ. Συμπεράσματα 
κριτικής αποτίμησης 

της υλοποίησης 
της Π.Α. 

από το σύλλογο 
διδασκόντων του 

Γ/σίου Βουργαρελίου



Θετικά στοιχεία

• Αναπτύχθηκε κλίμα 
συνεργατικότητας όσον αφορά 
στην υλοποίηση της πιλοτικής 
εφαρμογής της Π.Α.

• Οι εκπαιδευτικοί δούλεψαν πολύ 
πάνω στη σύνδεση των στόχων της 
διδασκαλίας με τα κριτήρια 
αξιολόγησης καθώς και στη 
σύνταξη των εκθέσεων προόδου

Προβληματισμοί

• Η παραγωγή σεναρίων ανάπτυξης 
διαδικασιών αξιολόγησης, ο 
καθορισμός κριτηρίων 
αξιολόγησης, η συλλογή 
αξιολογικών δεδομένων κατά την 
ώρα του μαθήματος και η σύνταξη 
της έκθεσης προόδου 
αποδείχθηκαν πολύ απαιτητικές 
διαδικασίες από άποψη χρόνου

• Διατυπώθηκε επιθυμία για 
περισσότερη πληροφόρηση για τα 
portfolios ως εργαλείο Π.Α.

• Δεν υπήρξε αρκετή καθοδήγηση 
από τους τόμους της Π.Α. για όλα 
τα γνωστικά αντικείμενα (σενάρια, 
κριτήρια)



Ε. Σχ. Έτος 2018-2019: 
Η απήχηση της Π.Α. 

στην διδακτική 
πρακτική



Συνεχίζεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων 

Π.Α. στο Γ/σιο Βουργαρελίου φέτος;

Όμως…



Χρησιμοποιούνται κάποια 

εργαλεία Π.Α. με τα οποία 

εξοικειώθηκαν οι εκπαιδευτικοί και 

οι μαθητές/τριες πέρυσι, 

με περισσότερη άνεση από την 

πλευρά των εκπ/κών

και με πιο ώριμη ανταπόκριση από 

την πλευρά των μαθητών/τριών.

➢Φύλλα 

αυτοαξιολό-

γησης

➢Παρατήρηση

➢Συζήτηση

➢Portfolio



Τελικά, τι 
αποκόμισαν οι 
εκπαιδευτικοί του 
Γ/σίου
Βουργαρελίου
από την 
υλοποίηση 
δράσεων Π.Α. 
κατά το 
προηγούμενο 
σχ. έτος; 

✓ Βελτιώθηκε ο τρόπος που αντιμετωπίζονται 
οι μαθητές κατά την αξιολόγηση 
κατάκτησης της γνώσης

διερεύνηση ποιοτικών χαρακτηριστικών

✓ Επαναπροσδιορίστηκε ο σχεδιασμός της 
διδασκαλίας

Σύνδεση διδακτικών στόχων – κριτηρίων 
αξιολόγησης – εργαλείων της Π.Α.

Υλοποίηση περισσότερων 
ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων




