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Εισαγωγή
❖ Σύγχρονες προσεγγίσεις της αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών: απομακρύνονται
από κλινικό-ιατρικό μοντέλο.
❖ Ολοένα και αυξανόμενα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της
εκπαιδευτικής παιδαγωγικής αξιολόγησης για τη διαχείριση των μαθησιακών
δυσκολιών των μαθητών/τριών της τάξης, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με
σταθμισμένα ή άτυπα εργαλεία.
❖ Η προσοχή του/της εκπαιδευτικού πρέπει να στραφεί στις ατομικές δεξιότητες και
ανάγκες κάθε παιδιού.

Εκπαιδευτική αξιολόγηση
❖ Εκπαιδευτική αξιολόγηση: ένα πολύπλοκο σύνολο τεχνικών και μεθόδων με τις
οποίες ελέγχεται αν οι στόχοι των διαφόρων μαθημάτων και οι άλλες παιδαγωγικές
δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται στο σχολείο, έχουν κατακτηθεί από τον/την
εκπαιδευόμενο/η, καθώς και γενικότερα αν οι σκοποί της εκπαίδευσης έχουν επιτευχθεί.
❖ Τα λάθη των μαθητών/τριών, γραπτά ή προφορικά, αποτελούν το άμεσο αντικείμενο
της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, προκειμένου να βεβαιωθεί η επίτευξη ή όχι των στόχων
του κάθε μαθήματος.
❖ Αυτή η μορφή αξιολόγησης διαφέρει από τη μέτρηση, αφού κύριος σκοπός της είναι η
προαγωγή της μάθησης, καθώς και η εξέταση όλων των δυνατοτήτων και των μέσων που
μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προαγωγή (Τσακαλίδου, 2020, 2021).

Συλλογή πληροφοριών κατά την εκπαιδευτική αξιολόγηση
❖ Παρατήρηση * Συνέντευξη * Εξέταση φακέλου μαθητή/ήτριας * Ερωτηματολόγιο ή
κλίμακα συμπληρωμένη από μαθητή/ήτρια και εκπαιδευτικό * Αξιολόγηση
προβλεπόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων από το ΕΠΣ-ΞΓ με διάφορες δοκιμασίες *
Ανάλυση έργου για αναγνώριση δεξιοτήτων που έχουν κατακτηθεί και εκείνων που
πρέπει να διδαχθούν * Ανάλυση λαθών * Φάκελος δειγμάτων εργασιών (portfolio)
(Παπαδοπούλου, 2007˙ Τσακαλίδου, 2020, 2021).
❖ Εικόνα 1: παράδειγμα αποσπάσματος ερωτηματολογίου σχετικά με την
αξιολόγηση του μαθησιακού στιλ και των δεξιοτήτων μελέτης των
μαθητών/τριών (Τσακαλίδου, 2020).

Εικόνα 2 – Παράδειγμα
ποιοτικής ανάλυσης λαθών
ορθογραφίας

Αξιολόγηση φωνολογικής επίγνωσης
❖
Η αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης συνδέεται με την αξιολόγηση
της ορθογραφημένης γραφής και μπορεί κατά περίπτωση να πραγματοποιηθεί με:
(α) έργα επιγλωσσικής επίγνωσης, τα οποία απαιτούν τον συνειδητό χειρισμό
των φωνολογικών μονάδων (π.χ. έργο ομοιοκαταληξίας, ομοιότητας ή διαφοράς
λέξεων σε επίπεδο συλλαβής ή/και φθόγγου, διάκρισης της διαφορετικής λέξης
σε επίπεδο συλλαβής ή/και φθόγγου). (β) έργα μεταγλωσσικής επίγνωσης, τα
οποία απαιτούν σαφή γνώση και συνειδητό χειρισμό των φωνολογικών μονάδων
(π.χ. έργο κατάτμησης, σύνθεσης, απαλοιφής, αντιστροφής και αντικατάστασης)
(Αϊδίνης, 2007).
❖
Στην Εικόνα 3 παρατίθεται ένα παράδειγμα αξιολόγησης της
φωνολογικής επίγνωσης στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας
(Τσακαλίδου, 2021).).

Εικόνα 3 – Παράδειγμα ποιοτικής ανάλυσης λαθών ορθογραφίας

Εικόνα 1 – Απόσπασμα ερωτηματολογίου αξιολόγησης
μαθησιακού στιλ και δεξιοτήτων μελέτης
Αξιολόγηση ορθογραφημένης γραφής
❖ Αξιολόγηση με έργα: (α) γραφής γραμμάτων, (β) γραφής συλλαβών, (γ) γραφής
λέξεων, (δ) διόρθωσης ορθογραφικών λαθών σε λέξεις.
❖ Χρήσιμη η ποιοτική ανάλυση των ορθογραφικών λαθών, επειδή παρέχει πολύ
χρήσιμες πληροφορίες για τις γνωστικές διεργασίες των μαθητών/τριών
(Τσακαλίδου, 2020, 2021).
❖ Σχετικά γρήγορη διαδικασία που παρέχει πληροφορίες για ατομικές ανάγκες
μαθητών/τριών και βοηθά τον/την εκπαιδευτικό να εντοπίσει τους τομείς που θα
αποτελέσουν στόχο της παρέμβασης και να κάνει διδακτικές προσαρμογές όπου
αυτό απαιτείται (Μουζάκη & Πρωτόπαπας, 2010).
❖ Εικόνα 2: παράδειγμα αξιολόγησης της ορθογραφημένης γραφής για το
μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας (Τσακαλίδου, 2020).
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Συμπεράσματα
❖ Αξιολόγηση: βαρύνουσας σημασίας και μαθητές/ήτριες θα πρέπει να
κατανοήσουν ότι συνιστά μια συστηματική διαδικασία, με την οποία κρίνεται το
αποτέλεσμα μιας προσπάθειας σε σχέση με έναν συγκεκριμένο στόχο, όπου
λαμβάνονται υπόψη και το σημείο εκκίνησης (παλιότερες επιδόσεις) και οι
συνθήκες, κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσπάθεια (διαθέσιμος
χρόνος, διαθέσιμα μέσα κ.ά.).
❖ Όταν αυτή η διαπίστωση γίνεται ανά τακτά διαστήματα, μπορούν να συναχθούν
συμπεράσματα για την επιτυχία του μαθήματος που έχει προηγηθεί καθώς και
να ληφθούν οργανωτικές και διδακτικές αποφάσεις για τη διδασκαλία που
ακολουθεί (Παπαδοπούλου, 2007).
❖ Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να κρίνει αξιόπιστα και έγκυρα τις ικανότητες των
μαθητών/τριών του και να αναγνωρίσει μαθητές/ήτριες με μαθησιακές δυσκολίες.
❖ Στην προσπάθεια αυτή ακόμα και απλές στη δομή και το περιεχόμενο
κλίμακες και σε συνδυασμό με τη χρήση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης
αποτελούν ένα ουσιαστικό, εναλλακτικό μέσο για την ακριβή διαγνωστική
αξιολόγηση των ικανοτήτων και των δυσκολιών των μαθητών/τριών (Δημάκος,
2007).
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