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Παιδαγωγικές Πρακτικές και Αξιολόγηση Μαθητών 

 

 

 

Σχέδιο Δράσης 
 

 

 

«Περιγραφική αξιολόγηση μαθητή» 

 

 



 

 
Ταπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ 

 

Σρνιηθή Μνλάδα: 3
ν
 Γπκλάζην Ειεπζίλαο, Δπηηθήο Αηηηθήο 

Δηεύζπλζε: Γπθηέα 27 

Τειέθωλν: 210 5542735 -2105543627    

e-mail:  mail@3gyme-elefs.att.sch.gr  

Ιζηνζειίδα: http://3gym-elefs.att.sch.gr 

  

 

Τίηινο Σρεδίνπ Δξάζεο :  «Πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε καζεηή»  

Δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Σρεδίνπ Δξάζεο:  25 εβδνκάδεο 

 

Σθνπόο ηνπ Σρεδίνπ Δξάζεο 

Σθνπνί ηνπ Σρεδίνπ Δξάζεο ήηαλ:  

α. ε αλαιπηηθή εθηίκεζε ηεο όιεο πξνζπάζεηαο ηνπ καζεηή, ηεο παξνπζίαο ηνπ κέζα ζηελ ηάμε, 

ηεο πξνόδνπ ηνπ θαη πνιιώλ άιισλ παξακέηξσλ πνπ δηακνξθώλνπλ ηε ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ, 

β. ε ζθαηξηθή θαη αληηθεηκεληθόηεξε απνηύπσζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ, θαζώο επίζεο ε 

δπλαηόηεηα ηεθκεξίσζεο ηεο αξηζκεηηθήο εθηίκεζεο ησλ επηδόζεώλ ηνπο από ηνλ εθπαηδεπηηθό, 

γ. ε αλαηξνθνδόηεζε παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ θαη δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ, 

δ. ε αλάπηπμε δπλαηόηεηαο απηνθξηηηθήο θαη απηνγλσζίαο ηνπ καζεηή. 

 
Κύξηα Απνηειέζκαηα  

 

 Η Αμηνιόγεζε, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ιόγσ ηεο πηινηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Νένπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ από ηελ Σρνιηθή Μνλάδα καο, 

εκπινπηίζηεθε θαη κε άιιεο κεζόδνπο, όπσο απηή ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηνπ e-portfolio κέζσ 

δηαθνξεηηθώλ ειεθηξνληθώλ πεξηβαιιόλησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, π.ρ.: 

- ην LMS http://lg.mysch.gr/claroline/claroline1105/ πνπ ιεηηνπξγεί από ηελ αξρή ηεο 

ρξνληάο θαη πξνζθέξεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο θαη παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ 

ηνπο από ηνπο θαζεγεηέο 

- ην WIKI http://3gymelefsina-engdeutfran.wikispaces.com/  όπνπ νη καζεηέο θαηαζέηνπλ ηα 

ςεθηαθά πξντόληα ηνπο. 

 

 Τν ζεηηθό ζηνηρείν ήηαλ όηη έγηλε αλαιπηηθόηεξε απνηύπσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ καζεηώλ.  

mailto:%20mail@3gyme-elefs.att.sch.gr
http://3gym-elefs.att.sch.gr/
http://lg.mysch.gr/claroline/claroline1105/
http://3gymelefsina-engdeutfran.wikispaces.com/


 Η βαζηθή αμηνπνίεζε ηεο δξάζεο αθνξά ζηελ ηξνθνδόηεζε ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ, 

αλαζηνραζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη αλαηξνθνδόηεζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο. 

 Οη απαηηήζεηο ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ θαζνξίδνπλ θαη λέα θξηηήξηα 

Πεξηγξαθηθήο Αμηνιόγεζεο άξα θαη ηεο θπζηθήο ηνπο θαηαγξαθήο ζε αληίζηνηρεο θόξκεο, 

από όπνπ ζα παξάγνληαη θαη  αλαθνξέο (reports)  γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γνληώλ κε ηξόπν 

πην θαηαλνεηό-ζπγθεληξσηηθό. Η δηαδηθαζία απηή ζηαδηαθά ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί κε 

κεγάιν βαζκό απηνκαηνπνίεζεο, ώζηε από ηηο  αξρηθέο θόξκεο εηζαγσγήο  λα πξνθύπηνπλ 

απηόκαηα ηα reports πξνο ηνπο γνλείο. 

 

Παξνπζηάδνληαη:  

Η Έθζεζε Ιεξάξρεζεο Πξνηεξαηνηήησλ, Επηινγήο θαη Δηακόξθσζεο Σρεδίσλ Δξάζεο, ζηελ 

νπνία εκθαλίδεηαη ην Σρέδην Δξάζεο πνπ πινπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2011-2012.  

Η θόξκα Πεξηγξαθηθήο Αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή πνπ δηακνξθώζεθε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο.  

 



 
 

 

 

 

 

 

1. Ιεράρχηςη των Προτεραιοτήτων/ Επιλογή χεδίων Δράςησ 

 

Α.  Η διαδικαςία ιεράρχθςθσ των προτεραιοτιτων για δράςθ πραγματοποιικθκε ςτα τζλθ 

Μαρτίου και διιρκεςε δφο εβδομάδεσ. Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του προγράμματοσ 

αυτοαξιολόγθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθ Σχ. Σφμβουλο Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ, κα Ελ. 

Γκαρτηονίκα. 

 

Β. 1. Εκτιμϊντασ τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 4.3. καταλιξαμε 

ςτο ςυμπζραςμα ότι οι παιδαγωγικζσ πρακτικζσ που εφαρμόηονται δθμιουργοφν ςε 

ικανοποιθτικό βακμό το κατάλλθλο παιδαγωγικό κλίμα και εξαςφαλίηουν τθν ομαλι λειτουργία 

τθσ ςχολικισ τάξθσ. Εντοφτοισ, εντοπίςαμε κάποια προβλιματα και αδυναμίεσ, όπου κα πρζπει 

να εςτιάςουμε την προςοχή μασ: 

 Χρειάηεται, καταρχιν,  να δοκεί μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτισ ομαδοςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν, κακϊσ αυτζσ παρουςιάηονται ςχετικά περιοριςμζνεσ. 

 Ζμφαςθ επίςθσ κα πρζπει να δοκεί και ςτθν περαιτζρω δραςτθριοποίθςθ των 

μακθτικϊν κοινοτιτων, οι οποίεσ παρουςιάηονται μάλλον αδρανείσ. 

 Τζλοσ, ζνα ακόμα ςθμείο το οποίο χριηει προςοχισ είναι το επίπεδο κορφβου μζςα ςτισ 

τάξεισ, για το οποίο οι απόψεισ κακθγθτϊν και μακθτϊν διίςτανται, με τουσ μακθτζσ να 

κρίνουν με μεγαλφτερθ αυςτθρότθτα τουσ εαυτοφσ τουσ. 

 Σε ό,τι αφορά ςτισ πρακτικζσ αξιολόγθςθσ και, αφοφ λάβαμε υπόψθ μασ τα ςυγκρίςιμα 

ςτοιχεία από τισ απαντιςεισ κακθγθτϊν και μακθτϊν, αλλά και τισ προτιμιςεισ των 

μακθτϊν για τον τρόπο αξιολόγθςισ τουσ, καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι κα είχε 

ιδιαίτερο ενδιαφζρον να κζςουμε ςε ευρφτερθ εφαρμογι τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ. 

Πιςτεφουμε ότι με τον τρόπο αυτό κα μασ δοκεί θ δυνατότθτα να ζχουμε πλθρζςτερθ 

εικόνα για τθν πρόοδο κάκε μακθτι και ςυνεπϊσ πιο αξιόπιςτθ αξιολόγθςθ. 

 

Έκθεση Ιεράρχησης Προτεραιοτήτων, 

Επιλογήσ και Διαμόρφωςησ Σχεδίων Δράςησ 

 

Σχολικό ζτοσ 2010-11 

 



 

 

2. Εκτιμϊντασ τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 3.1 καταλιξαμε 

ςτο ςυμπζραςμα ότι οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου 

είναι ςε πολφ υψθλό επίπεδο ,αλλά θ ςυνεργατικότθτα ανάμεςα ςτουσ κακθγθτζσ ςε 

παιδαγωγικά –διδακτικά κζματα χρειάηεται περαιτζρω βελτίωςθ. Γι αυτό προτείνουμε: 

 Η Διεφκυνςθ του ςχολείου πρζπει να αναλάβει πρωτοβουλίεσ για περιςςότερθ 

ςυνεργαςία  ςε επίπεδο παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων και ίςωσ πιο οργανωμζνεσ 

ςυναντιςεισ με οριοκετθμζνουσ και περιςςότερο ςτοχευμζνουσ άξονεσ ςυνεργαςίασ. 

 Θα πρζπει να ενιςχυκεί και να ξεπεραςτεί το άγχοσ του ανοίγματοσ τθσ ςχολικισ τάξθσ 

και τθσ ετεροπαρατιρθςθσ. 

 Θα πρζπει να γίνει επιμόρφωςθ των κακθγθτϊν ςε κζματα ςυνεργατικϊν πρακτικϊν.  

Γ. Για το ςκοπό αυτό επιλζχκθκαν οι δράςεισ: 

 «Εφαρμογι τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ ςε επιλεγμζνα τμιματα του ςχολείου» 

  «Επιμόρφωςθ ςε κζματα ςυνεργατικϊν πρακτικϊν διδαςκαλίασ – εφαρμογι» 

 

 

2. Οργάνωςη - Διαμόρφωςη χεδίων Δράςησ 

          Από αρχζσ Απριλίου ωσ τζλθ Μαΐου πραγματοποιικθκαν τζςςερισ ςυναντιςεισ  τθσ 

ομάδασ και επιμζρουσ ςυναντιςεισ ανά ηεφγθ. Σε μία ςυνάντθςθ παραβρζκθκε και θ Σχ. 

Σφμβουλοσ. 

Παρατθρικθκε δυςκολία ωσ προσ το χρόνο των κοινϊν ςυναντιςεων, οι οποίεσ ζπρεπε να 

γίνουν εκτόσ ωρϊν εργαςίασ, ςυχνά δε και εκτόσ ςχολείου. 

Δεδομζνου ότι θ περιγραφικι αξιολόγθςθ δεν ζχει εφαρμοςτεί ςε εκτεταμζνθ κλίμακα 

και, άρα, κα πρζπει να ορίςουμε εμείσ το πλαίςιο δράςθσ, παρουςιάςτθκαν δυςκολίεσ και 

προβλθματιςμοί, ωσ προσ τον αρικμό των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν, τον αρικμό των 

τμθμάτων που κα αξιολογθκοφν με το νζο τρόπο, τθ διαμόρφωςθ των δελτίων τθσ περιγραφικισ 

αξιολόγθςθσ, κακϊσ και τον τρόπο κοινοποίθςισ τουσ ςτουσ άμεςα ενδιαφερομζνουσ. 

  

 

 

 



χζδιο Δράςησ 

 

4ο Πεδίο: Εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ 

Σομζασ: Οργάνωςη τησ τάξησ 

Δείκτησ 4.3: Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγηςησ 

των μαθητών 

Σίτλοσ: Περιγραφική αξιολόγηςη μαθητών 

Α. Αναγκαιότητα τησ υλοποίηςησ του ςχεδίου δράςησ 

 

1.   Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηςη τησ δράςησ 

      Από τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ διαπιςτϊκθκε ότι, ςε ό,τι αφορά ςτισ πρακτικζσ αξιολόγθςθσ, κα 

είχε ιδιαίτερο ενδιαφζρον να κζςουμε ςε ευρφτερθ εφαρμογι τθν περιγραφική αξιολόγηςη. Αυτι 

παρζχει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθ δυνατότθτα για ουςιαςτικότερθ αξιολόγθςθ των μακθτϊν τουσ. Ο 

βακμόσ αποτελεί μία ζνδειξθ, με τθν οποία πολλζσ φορζσ ο μακθτισ δεν αντιλαμβάνεται απολφτωσ τι 

πρζπει να κάνει για ν’ ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τοφ μακιματοσ. Με τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ 

ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να εκφράςει πλθρζςτερα τθ γνϊμθ του για τθν προςπάκεια και το 

ενδιαφζρον των μακθτϊν του, για τθν προςοχι και τθ ςυμμετοχι του ςτο μάκθμα και ςτισ λοιπζσ 

δραςτθριότθτεσ του Σχολείου, για τισ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντά τουσ, για τισ ικανότθτεσ και τισ 

αδυναμίεσ τουσ. Ζτςι επιτυγχάνεται θ ςφαιρικι αξιολόγθςθ των μακθτϊν και δφναται να τεκμθριωκεί 

θ αρικμθτικι εκτίμθςθ των επιδόςεϊν τουσ. 

2.   Αλληλεπίδραςη με άλλουσ δείκτεσ 

      Η υλοποίθςθ τθσ δράςθσ αναμζνεται να ενιςχφςει τθ ςυλλογικότθτα ανάμεςα ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ, τισ ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν και να αξιοποιιςει τθν παιδαγωγικι 

και διδακτικι εμπειρία τοφ εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ του ςχολείου. Επίςθσ θ όλθ δράςθ αναμζνεται 

να επθρεάςει τθ ςχζςθ των δφο βαςικϊν παραγόντων αγωγισ του μακθτι, του ςχολείου και τθσ 

οικογζνειασ. 

(Συγκεκριμζνα αλλθλεπίδραςθ προβλζπεται με τουσ δείκτεσ: 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 4.2, 4.5, 5.2 και 5.3) 

 

 



3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ή ςυμπληρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου 

    Για τθν εφαρμογι τθσ δράςθσ αξιοποιοφνται τα ζντυπα που ιδθ ζχουν διαμορφϊςει κακθγθτζσ για 

τθν παρακολοφκθςθ τθσ επιμζλειασ και επίδοςθσ των μακθτϊν. 

Επίςθσ, αξιοποιείται θ υπάρχουςα υλικοτεχνικι υποδομι ςτισ ΤΠΕ, κακϊσ θ φπαρξθ δικτφου Η/Υ 

κακιςτά δυνατι τθν πρόςβαςθ όλων των εκπαιδευτικϊν ςε βάςεισ δεδομζνων και ςτθν πλατφόρμα 

επικοινωνίασ, θ οποία προβλζπεται να δθμιουργθκεί από το ςχζδιο δράςθσ του δείκτθ 3.1. 

 

Β. 1. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςησ 

 

Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι : 

α. θ αναλυτικι εκτίμθςθ τθσ όλθσ προςπάκειασ του μακθτι, τθσ παρουςίασ του μζςα ςτθν τάξθ, τθσ 

προόδου του και πολλϊν άλλων παραμζτρων που διαμορφϊνουν τθ ςυνολικι εικόνα του, 

β. θ ςφαιρικι και αντικειμενικότερθ αποτφπωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν, κακϊσ επίςθσ θ 

δυνατότθτα τεκμθρίωςθσ τθσ αρικμθτικισ εκτίμθςθσ των επιδόςεϊν τουσ από τον εκπαιδευτικό, 

γ. θ ανατροφοδότθςθ παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και διδακτικϊν προςεγγίςεων του εκπαιδευτικοφ, 

δ. θ ανάπτυξθ δυνατότθτασ αυτοκριτικισ και αυτογνωςίασ του μακθτι. 

2. Ειδικοί ςτόχοι 

α. Η κινθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν για ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και 

καινοτόμεσ δράςεισ 

β. Ενεργόσ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και διαμόρφωςθ εκ μζρουσ 

τουσ κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτισ καινοτόμεσ δράςεισ 

γ. Η διάχυςθ των αποτελεςμάτων των δράςεων ςτθ ςχολικι κοινότθτα. 

 

Γ. Κριτήρια Επιτυχίασ τησ Δράςησ 

 

α. Βελτίωςθ των επιδόςεων των μακθτϊν. 



β. Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευτικϊν ςτθ δράςθ 

γ. Βελτίωςθ τθσ ςυνεργατικότθτασ των εκπαιδευτικϊν. 

δ. Πρόοδοσ ςτθ ςχζςθ και ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και γονζων. 

Δ. Μεθοδολογία υλοποίηςησ του ςχεδίου δράςησ 

 

1. τρατηγικζσ εφαρμογήσ 

α. Ενημζρωςη εκπαιδευτικών  

    Η Διευκφντρια και οι ομάδεσ αυτοαξιολόγθςθσ κα ενθμερϊςουν το Σφλλογο Διδαςκόντων για τισ 

δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ και τθ μεκοδολογία εφαρμογισ τισ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, με ςτόχο τθ 

μεγαλφτερθ ςυμμετοχικότθτα. 

β. χεδιαςμόσ και οργάνωςη  

    Η δράςθ κα εφαρμοςτεί ςε δφο τουλάχιςτον τμιματα του Σχολείου. Κάκε κακθγθτισ κα τθν 

υλοποιιςει ςε  ζνα μάκθμα τθσ ειδικότθτάσ του. Θα ςχεδιαςτοφν ζνα γενικό δελτίο περιγραφικισ 

αξιολόγθςθσ  με ςτοιχεία τθσ μακθςιακισ ςυμπεριφοράσ του μακθτι και ζνα δελτίο που κα αφορά ςε 

επιμζρουσ μακιματα. 

    Τα ςτοιχεία που ςυλλζγονται ςτα δελτία κα καταχωρίηονται ςε ενιαία φόρμα ςε θλεκτρονικι μορφι 

μζςω του δικτφου των υπολογιςτϊν και μετά από επεξεργαςία τουσ κα εξάγονται ςυγκεντρωτικά 

αποτελζςματα – ςυμπεράςματα. 

    Ο τρόποσ κοινοποίθςθσ των αποτελεςμάτων ςτουσ γονείσ κα αποφαςιςτεί αναλόγωσ με τθν πορεία 

τθσ δράςθσ. 

    Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ δράςθσ και δεδομζνου του πιλοτικοφ τθσ χαρακτιρα κα υπάρχει διαρκισ 

ανατροφοδότθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ του παραγόμενου ζργου. 

γ. Ενημζρωςη γονζων 

    Οργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων με τουσ γονείσ για το περιεχόμενο τθσ δράςθσ που 

πρόκειται να υλοποιθκεί από τθ ςχολικι μονάδα και τισ δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ τουσ. Οι 

ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, από τθ 

διευκφντρια και ομάδεσ εκπαιδευτικϊν, αλλά και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δράςθσ, αν χρειάηεται. 



δ. Παρουςίαςη των αποτελεςμάτων  

    Η παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ περιλαμβάνει: 

α. Ενθμζρωςθ του Συλλόγου Κακθγθτϊν ςτισ παιδαγωγικζσ ςυναντιςεισ. 

β. Ενθμζρωςθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Σχολείου, ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ. 

γ. Οργάνωςθ παρουςίαςθσ τθσ δράςθσ ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ, με τθ μορφι ανοιχτισ 

εκδιλωςθσ ςτουσ γονείσ και τθν τοπικι κοινωνία. 

2. Οργανωτικζσ δομζσ 

    Υπεφκυνοσ ςυντονιςμοφ τθσ δράςθσ ορίηεται ο υποδιευκυντισ. Στθ διαδικαςία τθσ δράςθσ 

μετζχουν εκπαιδευτικοί, μακθτζσ και γονείσ, ενϊ ςυμμετζχουν ςυμβουλευτικά οι Σχολικοί Σφμβουλοι. 

3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ή ςχολικήσ τάξησ 

    Δεν προβλζπονται ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ ςτο πρόγραμμα τθσ ςχολικισ μονάδασ. Οι ςυνεδριάςεισ 

των ομάδων εργαςίασ πραγματοποιοφνται ςτο ςχολείο εκτόσ διδακτικϊν ωρϊν. Οι ενθμερωτικζσ 

ςυναντιςεισ των Γονζων κα πραγματοποιθκοφν απογευματινζσ ϊρεσ. Το ωράριο των εκπαιδευτικϊν 

που υλοποιοφν τισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ ακολουκεί τα οριηόμενα από το κεςμικό πλαίςιο. 

 

Ε. Πόροι – Μζςα του ςχεδίου δράςησ 

1. Ανθρώπινο δυναμικό 

    Διευκφντρια και Σφλλογοσ διδαςκόντων 

    Μακθτζσ 

    Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων 

    Σχολικοί Σφμβουλοι 

2. Χρόνοσ 

    Το ςχζδιο δράςθσ αναμζνεται να διαρκζςει όλθ τθ ςχολικι χρονιά. Ακολουκείται το κεςμικό 

πλαίςιο όςον αφορά τθ διάρκεια, το ωράριο υλοποίθςθσ των προγραμμάτων, τισ ϊρεσ απαςχόλθςθσ 

των εκπαιδευτικϊν. 



3.  Τλικοτεχνική υποδομή 

     Θα αξιοποιθκεί ο εξοπλιςμόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Η αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του ςχολείου 

κα χρθςιμοποιθκεί για τισ παρουςιάςεισ και τισ ενθμερϊςεισ. 

4.  Οικονομικοί πόροι 

Γραφικι φλθ (ντοςιζ, χαρτί φωτοτυπίασ Α4 κλπ): 200 € 

Ζνα φορθτό υπολογιςτι: 500€ 

Ζναν εξωτερικό ςκλθρό δίςκο για δίκτυο: 200 € 

Πρόγραμμα επεξεργαςίασ δεδομζνων: 200 € 

5.  Εργαλεία παρακολοφθηςησ και αξιολόγηςησ 

Ημερολόγιο παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν ομάδασ δράςθσ 

Ημερολόγιο ςχολείου 

Ανάπτυξθ προγράμματοσ καταγραφισ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων. 

6. Πηγζσ 

    Βαςικζσ πθγζσ άντλθςθσ πλθροφοριϊν για τθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ του προγράμματοσ είναι: 

α. Οι οδθγίεσ εφαρμογισ των νζων μζτρων αξιολόγθςθσ των μακθτϊν Γυμναςίου του Παιδαγωγικοφ 

Ινςτιτοφτου. 

β. Σχετικζσ δθμοςιεφςεισ ςτο διαδίκτυο 

γ. «Η Αξιολόγθςθ των μακθτϊν» Π.Ε.Κ. Καβάλασ 

δ. Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ όπωσ εφαρμόηεται ςτον Σουθδικό 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα, μζςω του Προγράμματοσ Comenius. 

 

 

 

 



 

 

Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίηςησ του ςχεδίου δράςησ 

 

Διαδικαςίεσ υλοποίηςησ  

1ο τρίμηνο: επτζμβριοσ-Νοζμβριοσ 

    Με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ κα γίνουν ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν κατά ειδικότθτεσ για 

τθ διαμόρφωςθ των δελτίων και κα επιλεγεί το Πρόγραμμα επεξεργαςίασ δεδομζνων 

    Θα επιλεγοφν τα τμιματα και τα μακιματα ςτα οποία κα εφαρμοςτεί θ δράςθ, με τθν 

οριςτικοποίθςθ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν. 

    Θα ενθμερωκοφν οι μακθτζσ και οι γονείσ τουσ ςχετικά με τθ νζα μορφι αξιολόγθςθσ. 

    Θα πραγματοποιοφνται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςυναντιςεισ των ςυμμετεχόντων 

εκπαιδευτικϊν για τον ζλεγχο τθσ πορείασ τθσ δράςθσ. 

    Τζλοσ Νοεμβρίου κα γίνει ςτατιςτικι επεξεργαςία των αποτελεςμάτων και ερμθνεία τουσ, ϊςτε να 

εφαρμοςτοφν οι κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ πρακτικζσ για τθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων που εντοπίςτθκαν ςτθν επίδοςθ των μακθτϊν. 

    Στθν Παιδαγωγικι ςυνάντθςθ ςτο τζλοσ του 1ου τριμινου κα γίνει παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ τθσ 

μζχρι τότε πορείασ τθσ δράςθσ, με ςτόχο τθν ανατροφοδότθςθ τθσ διαδικαςίασ.  

    Τα αποτελζςματα τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ  κα ανακοινωκοφν ςτουσ γονείσ κατά τθν επίδοςθ 

των ελζγχων προόδου. 

2ο τρίμηνο: Δεκζμβριοσ-Φεβρουάριοσ 

    Οριςτικοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ και προςπάκεια για επζκταςι τθσ. Στθν Παιδαγωγικι ςυνάντθςθ 

ςτο τζλοσ του 2ου τριμινου κα γίνει εκ νζου εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ. 

3ο τρίμηνο: Μάρτιοσ-Μάιοσ 

    Συνζχιςθ τθσ δράςθσ. 

    Μετά το πζρασ των εξετάςεων κα γίνει τελικι αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ από τον Σφλλογο των 

κακθγθτϊν και κα οργανωκεί θ παρουςίαςι τθσ ςτουσ γονείσ και τθν τοπικι κοινωνία ςε ανοιχτι 

εκδιλωςθ. 
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3ο ΓΤΜΝΑΙΟ  ΕΛΕΤΙΝΑ 

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΣΗ 

ΜΑΘΗΜΑ               ……………………………………..   

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ           ΣΑΞΗ                       Χ. ΕΣΟ  

……………………………………..          ……..                        ………….. 

 ……  ΣΡΙΜΗΝΟ ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ο μακθτισ 

βακμολογείται με 

κλίμακα :  1,  2,  3,  4. 

 ΜΗΝ ΜΗΝ ΜΗΝ Μ.Ο. 

 

Α. ΠΡΟΟΧΗ-ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΚΟΣΗΣΑ-

ΤΝΕΠΕΙΑ 

 

     

1. Ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ ςθμαίνει : 

-Σχεδόν ποτζ ι 

-Σχεδόν κακόλου ι  

-Κακόλου 

ικανοποιθτικά 

1. Προςζχει ςτο μάκθμα     

2. Χαρακτθρίηεται για τθν εργατικότθτα και 

τθν προςπάκεια που καταβάλλει 

    

3. Ανταποκρίνεται με ςυνζπεια ςτισ 

υποχρεϊςεισ του ςτο μάκθμα 

    

4. Η προςπάκειά του καταλιγει ςε κετικό 

αποτζλεςμα 

    

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ-ΜΕΘΟΔΙΚΟΣΗΣΑ-

ΚΡΙΗ 

     

2. Ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ ςθμαίνει : 

-Μερικζσ φορζσ ι  

-Λίγο ι  

-Μζτρια 

1. Ζχει παρατθρθτικότθτα     

2.Εργάηεται μεκοδικά     

3.Διακζτει κριτικι ςκζψθ     

 

Γ. ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-

ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
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1. Συμμετζχει ςτθ διδακτικι-μακθςιακι 

διαδικαςία 

     

3. Ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ ςθμαίνει : 

-Συχνά ι 

-Αρκετά ι  

–Αρκετά καλι/ά 

2. Συνεργάηεται αρμονικά ςτθν τάξθ όταν 

απαιτείται 

    

3. Συμμετζχει ςτισ ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ 

τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

    

 

Δ. ΚΛΙΕΙ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ 

 

    

1. Δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφζρον για το 

ςυγκεκριμζνο μάκθμα 

    

2.Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ που προάγουν 

το μάκθμα 

     

 

 

4. Ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ ςθμαίνει : 

Πάντοτε ι 

-Πάρα πολφ ι  

-Πολφ καλι/ά ζωσ 

άριςτα 

 

Ε. ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

    

1. Χρθςιμοποιεί ορκά τον προφορικό λόγο     

2. Χρθςιμοποιεί ορκά τον γραπτό λόγο     

 

Σ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΟΗ 

 

    

               Κάτω από τον  Μ.Ο     

               Περίπου ςτον  Μ.Ο     

               Πάνω από τον  Μ.Ο     

 

ΕΙΔΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ 

 

 

 


