
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Η ιεηηνπξγία ηεο αμηνιόγεζεο ζηηο Φπζηθέο Επηζηήκεο επηθεληξώλεηαη ζηελ επέθηαζε θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο  πξνζπάζεηαο  γηα ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ. Γηα ηνλ ιόγν 

απηό, ε έκθαζε ηεο αμηνιόγεζεο εζηηάδεηαη ζηνλ δηακνξθσηηθό ηεο ραξαθηήξα, παξά ζηνλ 

ζπγθξηηηθό, κε θύξην κέιεκα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ησλ αλακελόκελσλ 

καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δηάγλσζε ησλ αδπλακηώλ (αιιά θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ) γηα ζθνπνύο επαλάδξαζεο. 

Επηηειώληαο ηνλ δηακνξθσηηθό ηεο ξόιν, ε ιεηηνπξγία ηεο αμηνιόγεζεο εληάζζεηαη αξκνληθά 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία σο αλαπόζπαζην κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο θαη επζπγξακκίδεηαη 

απόιπηα κε ηα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο δείθηεο 

επηηπρίαο θαη ηα δηδαθηέα, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνπο δείθηεο επάξθεηαο. Με βάζε ηελ αξρή 

απηή, ηα αληηθείκελα ηεο αμηνιόγεζεο δελ πεξηνξίδνληαη ζε έλλνηεο, γλώζεηο θαη πιεξνθνξίεο, 

αιιά επεθηείλνληαη θαη ζε καζεζηαθά επηηεύγκαηα πνπ αθνξνύλ ηθαλόηεηεο, δεμηόηεηεο 

επηζηεκνληθήο κεζόδνπ, ζηνηρεία επηζηεκνινγηθήο επάξθεηαο,  ζηάζεηο επηζηεκνληθήο 

λννηξνπίαο, ζηξαηεγηθέο ζπιινγηζκνύ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηα νπνία 

ζπγθεθξηκελνπνηνύληαη ζηνπο δείθηεο επηηπρίαο θαη επάξθεηαο. Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο πξόνδνπ 

ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζηνπ πην πάλσ άμνλεο κάζεζεο ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ κπνξνύλ, 

αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο λα αμηνπνηεζνύλ εξγαιεία θαη ηερληθέο αμηνιόγεζεο, 

όπσο είλαη νη εξσηήζεηο αλνηθηνύ θαη θιεηζηνύ ηύπνπ (πνιιαπιήο επηινγήο, ζύληνκεο 

απάληεζεο, εθηεηακέλεο απάληεζεο, αλάπηπμεο), ε εζηηαζκέλε παξαηήξεζε, έξγα πξαθηηθήο 

εξγαζίαο, πξαθηηθέο απηναμηνιόγεζεο θηι. Σην πιαίζην απηό, δξνκνινγείηαη ε αλάπηπμε κηαο 

ηξάπεδαο έξγσλ αμηνιόγεζεο, από ηελ νπνία ν/ε εθπαηδεπηηθόο ζα αληιεί θαηάιιεια έξγα γηα 

ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε. 

Σε απόιπηε ζπλάθεηα κε ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ζηελ αμηνιόγεζε ησλ επηηεπγκάησλ ζηηο 

Φπζηθέο Επηζηήκεο, ηα έξγα πνπ απνηηκνύλ ηελ θαηάθηεζε γλώζεσλ θαη ηελ θαηαλόεζε 

ελλνηώλ δεηνύλ από ηα παηδηά:  

• Να  αλαδηαηάμνπλ  γεγνλόηα ή αληηθείκελα από ηπραία ζε θαλνληθή ζεηξά, κε 

γλώκνλα κηα ζπγθεθξηκέλε έλλνηα (Τάμεηο Α-Δ). 

• Σηελ αλαγλώξηζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζώκαηνο ή θαηλνκέλνπ κε ηε βνήζεηα ησλ 

ηδηνηήησλ ηνπ (Α-ΣΤ). 

• Να πξνζδηνξίζνπλ κηα ζρέζε αλάκεζα ζε δηαζέζηκα ζηνηρεία κε βάζε κία έλλνηα 

(Τάμεηο Α-ΣΤ). 

• Να δηαηππώζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ κηα πξόβιεςε κε ηε βνήζεηα κηαο  

επηζηεκνληθήο έλλνηαο (Τάμεηο Γ-Δ). 

• Να εξκελεύζνπλ έλα θαηλνκέλν πνπ πεξηγξάθεηαη, κε ηελ επίθιεζε κηαο 

επηζηεκνληθήο έλλνηαο (Τάμεηο Γ-ΣΤ). 

  



Αληίζηνηρα, ηα έξγα πνπ αμηνινγνύλ καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ αθνξνύλ ηθαλόηεηεο θαη 

δεμηόηεηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο, επηζηεκνινγηθήο επάξθεηαο, ζηάζεηο επηζηεκνληθήο 

λννηξνπίαο θαη ζηξαηεγηθέο ζπιινγηζκνύ δεηνύλ από ηα παηδηά: 

 Να  εξκελεύζνπλ  ή/θαη λα θαηαζθεπάζνπλ πίλαθεο ή/θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο 

(Τάμεηο Α-ΣΤ).  

• Να εμαγάγνπλ ή/θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ από  

δεδνκέλα ζηνηρεία (Τάμεηο Α-ΣΤ). 

• Να δηαηππώζνπλ ην εξώηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί, γηα λα ιπζεί έλα 

πξόβιεκα (Τάμεηο Δ-ΣΤ). 

• Να πξνζδηνξίζνπλ ή/θαη εθαξκόζνπλ  ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξαθηηθέο   

κηαο δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, όπσο: αλάπηπμε θαη ρξήζε κνληέισλ, ζρεδηαζκόο 

θαη πινπνίεζε δηεξεπλήζεσλ, δηαηύπσζε εμεγήζεσλ, ζπιινγή θαη επηθνηλσλία 

πιεξνθόξεζεο (Γ-ΣΤ).  

 


