7. Αξιολόγηςη
Η ςφνκετθ φφςθ του μακιματοσ τθσ Μουςικισ απαιτεί ζνα ιςορροπθμζνο ςφςτθμα
αξιολόγθςθσ το οποίο ςυνδυάηει ποικίλεσ ςτρατθγικζσ αξιολόγθςθσ προκειμζνου να
αξιολογθκοφν όλοι οι ςτόχοι, οι διαδικαςίεσ και τα περιεχόμενα του ΑΠΜ. Η αξιολόγθςθ είναι
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ και θ ζνταξθ τθσ ςτο μάκθμα κα πρζπει να
γίνεται με τρόπο δθμιουργικό, ώςτε, αυτι να αποτελεί οργανικό και λειτουργικό μζροσ τθσ
διδακτικισ πράξθσ. τόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ είναι θ ανατροφοδότθςθ και ελτί ςθ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και ο εντοπιςμόσ τ ν μακθςιακών ελλεί ε ν, εςτιάηοντασ
ιδιαίτερα ςτθν πρόοδο του μακθτι τριασ.
Οι ΔΕΕ αξιοποιοφνται κατά τθν αρχικι, τθν τελικι αλλά και κατά τθν διαμορφ τικι αξιολόγθςθ
του μακθτι τριασ. Ιδιαίτερθ ςθμαςία δίνεται ςτθ διαμορφ τικι αξιολόγθςθ θ οποία είναι
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ και αποςκοπεί ςτο να εντοπίςει πτυχζσ τθσ
μάκθςθσ κακώσ αυτι αναπτφςςεται με ςυςτθματικό και ςχεδιαςμζνο τρόπο. Ο ρόλοσ τθσ ςτθν
ανατροφοδότθςθ τ ν μακθτών τριών με πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τισ ςυνκικεσ που
επικρατοφν ςτθ διδαςκαλία-μάκθςθ είναι πολφ ςθμαντικόσ. Επίςθσ θ καταγραφι τ ν
δεξιοτιτ ν, τ ν μουςικών γνώςε ν και ςτάςε ν του μακθτι τριασ γίνεται με πολλαπλά μζςα
και εργαλεία μζτρθςθσ, μζςα από ζνα ευρφ φάςμα πλθροφόρθςθσ με τθ χριςθ πολλαπλών
ειδών αξιολόγθςθσ από διαφορετικζσ πθγζσ. Περιςςότερα τεκμιρια ςθμαίνει πιο ζγκυρθ και
αξιόπιςτθ κρίςθ και λι θ αποφάςε ν.
Η περιγραφικι αξιολόγθςθ λόγ του ποιοτικοφ τθσ χαρακτιρα παρζχει τθν δυνατότθτα μιασ
πιο αναλυτικισ διαφοροποιθμζνθσ και πλθρζςτερθσ περιγραφισ τ ν επιδόςε ν του
μακθτι τριασ. Με τον τρόπο αυτό θ αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ του λειτουργεί σ παρ κθτικόσ
παράγοντασ ςτθν κινθτοποίθςθ του ατόμου να ελτιώςει το επίπεδο μάκθςισ του και να
διαδραματίςει γενικότερα κετικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ προς πικότθτάσ του, ενιςχφοντασ,
ζτςι, τθν αυτογν ςία και αυτοαντίλθ ι του. τόχοσ είναι να γίνονται προςπάκειεσ
δθμιουργίασ ενόσ ςυνδυαςτικοφ ςυςτιματοσ –ςυγκριτικισ και διαμορφ τικισ αξιολόγθςθσ.
Εκτόσ από το "αποτζλεςμα" αξιολογοφνται και τα όςα ςυμ άλλουν ςτθν πορεία τθσ μάκθςθσ θ προςπάκεια, τα μζςα, οι υχοκοιν νικζσ αλλαγζσ και ελτιώςεισ του μακθτι τριασ, θ
δυνατότθτα εφαρμογισ και περαιτζρ ανάπτυξισ του, τα μεταγν ςτικά και ςυναιςκθματικά
χαρακτθριςτικά του.
Κατά τθ διάρκεια τ ν τετραμιν ν ο θ εκπαιδευτικόσ ςυλλζγει δεδομζνα με τισ πιο κάτ
μεκόδουσ και εργαλεία, ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τουσ ΔΕΕ, όπ σ:
•Kλίμακα ελζγχου, checklist: Ζνασ κατάλογοσ ο οποίοσ μπορεί να δθμιουργθκεί από τον ίδιο
τον εκπαιδευτικό. Ο θ εκπαιδευτικόσ ι οποιοςδιποτε άλλοσ αξιολογθτισ τρια ι ακόμθ και ο
μακθτισ τρια άηει απλά ζνα √ αν παρατθρείται ι όχι μια ηθτοφμενθ ςυμπεριφορά, δεξιότθτα,
ςτάςθ, διάκεςθ, γνώςθ κλπ.
•Ανεκδοτική καταγραφή: Μια ανοιχτι, αφθγθματικι, τυπικι ι άτυπθ μορφι παρατιρθςθσ
μιασ ςυμπεριφοράσ ενόσ παιδιοφ άςει προκακοριςμζν ν κριτθρί ν. Το είδοσ αυτό μπορεί να
αποτελζςει πλοφςια πθγι πλθροφοριών.
•Συνζντευξη: Δίνει τθν ευκαιρία να ςυηθτθκεί με το μακθτι ζνα κζμα ςε άκοσ και να
ςυγκεντρ κοφν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ τθν ώρα που γίνεται μια δραςτθριότθτα. Μπορεί να

υπο άλλονται ανοικτοφ και κλειςτοφ τφπου ερ τιςεισ ανάλογα με το πώσ εξελίςςεται θ
ςυνζντευξθ. Ο θ εκπαιδευτικόσ απλά καταγράφει τισ παρατθριςεισ του.
•Κλίμακεσ διαβαθμιςμζνων κριτηρίων/rubrics: Ποςοτικό εργαλείο που αξιολογεί μια
δραςτθριότθτα του παιδιοφ όπ σ ακρόαςθ, ςφνκεςθ, εκτζλεςθ. Η διαφορά από το checklist
είναι ότι μια πολφπλοκθ ςυμπεριφορά μπορεί να αξιολογθκεί αν χ ριςτεί ςε διαρκρ μζνα
επίπεδα ποιότθτασ.
•Ημερολόγιο (journal): Παιδαγ γικό θμερολόγιο ι αναλυτικό ςθμει ματάριο. Ο μακθτισ
μπορεί να καταγρά ει τισ από εισ, ςκζ εισ, ςυναιςκιματά του μετά από κάποιεσ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ από τον εκπαιδευτικό.
•Φωτογραφήςεισ: Φ τογραφικι καταγραφι γεγονότ ν που διαδραματίηονται ςτθν τάξθ ζτςι
ώςτε ο εκπαιδευτικόσ ι ο μακθτισ να μπορεί να ανατρζξει ςε αυτά για να τα ανακαλζςει. Οι
φ τογραφίεσ μετά τθν εξυπθρζτθςθ του ςτόχου (κατά περίπτ ςθ) μποροφν να
αρχειοκετοφνται ςε λεφκ μα ςυνοδευόμενεσ από ςχόλια. Με τον τρόπο αυτό μποροφν επίςθσ
να αποτελζςουν τεκμιρια και κατά τθν ενθμζρ ςθ τ ν γονζ ν.
•Βιντεογραφήςεισ: Μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταγραφι τθσ ςυμπεριφοράσ τ ν
μακθτών κατά τθ διάρκεια ποικίλ ν μουςικών δραςτθριοτιτ ν. Τα ιντεογραφθμζνα
αποςπάςματα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και για ςκοποφσ αυτοαξιολόγθςθσ.
•Ηχογραφήςεισ: Αποτελοφν μια από τισ πιο αποτελεςματικζσ τεχνικζσ καταγραφισ τθσ
ανάπτυξθσ τ ν μακθτών ςε όλουσ τουσ τομείσ εφόςον πραγματοποιοφνται ςυςτθματικά. Με
τθ χριςθ του cd player ι ακόμθ και του ΗΥ και του προγράμματοσ Audacity, μπορεί να
καταγραφοφν ςυνκζςεισ, μουςικζσ εκτελζςεισ ςε όργανα κλπ. Η αξιοποίθςθ τ ν πλθροφοριών
μπορεί να οθκιςει τον εκπαιδευτικό ςτθν εξαγ γι ςυμπεραςμάτ ν για τθν εξελικτικι πορεία
του μακθτι ι τθσ μακιτριασ.
•Φφλλα αυτοαξιολόγηςησ και ετεροαξιολόγηςησ: αφοφ προκακοριςτοφν τα κριτιρια, τα
εργαλεία αυτά μπορεί να δράςουν επικουρικά, αφενόσ ςτθν παρατιρθςθ και αφετζρου ςτον
φάκελο εργαςιών. Η ενεργόσ ςυμμετοχι τ ν μακθτών τριών ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ
είναι κεφαλαιώδουσ ςθμαςίασ διότι του επιτρζπει να ςυνδιαμορφώςει από κοινοφ με τον
εκπαιδευτικό τουσ νζουσ ςτόχουσ μάκθςθσ που κα ανταποκρίνονται ςτισ ιδιαίτερεσ διδακτικζσ
του ανάγκεσ. Με τθν αυτοαξιολόγθςθ ο μακθτισ τρια γίνεται ζνασ ανεξάρτθτοσ ερευνθτισ τθσ
μάκθςθσ και τθσ γνώςθσ του τθσ φτάνει να αναπτφξει αυτι τθν ικανότθτα. Με τον ίδιο τρόπο
και θ ετεροαξιολόγθςθ (κριτικι ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ) μπορεί να αποτελζςει μια
παιδαγ γικι λειτουργία με κετικζσ επιδράςεισ ςτθ μάκθςθ και διδαςκαλία.
•Εννοιολογικοί χάρτεσ/concept maps: Aποτελοφν μια γραφικι αναπαράςταςθ εννοιών, όπου
οι κόμ οι αντιπρος πεφουν τισ ζννοιεσ και οι ςυνδζςεισ αντιπρος πεφουν τισ ςχζςεισ μεταξφ
τ ν εννοιών. Οι ςυνδζςεισ μεταξφ τ ν εννοιών γίνονται με τόξα ι γραμμζσ και μπορεί να είναι
μονόδρομεσ, αμφίδρομεσ ι μθ κατευκυντικζσ. Είναι μια τεχνικι αναπαράςταςθσ τθσ γνώςθσ,
μια δομιςτικι άπο θ για τθ μάκθςθ και το πώσ κατανοοφν τα παιδιά μια ζννοια.

•Φάκελοσ επιτευγμάτων/portfolios: Όλα τα πιο πάν μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν ςε
φάκελο επιτευγμάτ ν ανά μακθτι. Ο φάκελοσ επιτευγμάτ ν είναι ςκόπιμθ, ςυςτθματικι και
πολυδιάςτατθ ςυλλογι πειςτθρί ν τθσ μάκθςθσ του μακθτι κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ, θ
οποία δείχνει τισ προςπάκειεσ, τα επιτεφγματα και τθν πρόοδό του. Ο θ εκπαιδευτικόσ μπορεί
να ετοιμάςει εκ τ ν προτζρ ν μια κλίμακα δια άκμιςθσ με αρικμθτικι ακμολογία θ οποία να
δοκεί ςτο μακθτι ςτθν αρχι του τετραμινου για να ξζρει τι κα πρζπει να ςυμπεριλά ει ςτο
φάκελό του μζχρι το τζλοσ τθσ χρονιάσ. Ζχοντασ ζνα λειτουργικό και αποτελεςματικό αρχείο, ο
εκπαιδευτικόσ ςυγκεντρώνει πλθροφορίεσ για το τι γν ρίηουν και τι μποροφν να κάνουν οι
μακθτζσ και ζπειτα τισ ταξινομεί και τισ αναλφει.
Μια ςυνεκτίμθςθ όλ ν τ ν πιο πάν μπορεί να γίνει και θλεκτρονικά, δίνοντασ μια ξεκάκαρθ
ςφαιρικι εικόνα του κάκε μακθτι και κακιςτώντασ τθν αξιολόγθςθ πιο ζγκυρθ. Βαςικι όμ σ
προχπόκεςθ για τθν ζγκυρθ αξιολόγθςθ τ ν αποτελεςμάτ ν τθσ διδαςκαλίασ είναι θ
διαμόρφ ςθ μιασ δυναμικισ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθν αξιολόγθςθ με τα επιδι κόμενα
μακθςιακά αποτελζςματα (ΔΕΕ).
Με άςθ το νζο ΑΠΜ δίνεται περιςςότερθ ζμφαςθ ςτθ ςυνζπεια, ςυνζχεια και κοινι ςτόχευςθ
όςον αφορά τον τρόπο αξιολόγθςθσ τ ν μακθτών τριών μεταξφ Δθμοτικισ και Μζςθσ
Εκπαίδευςθσ ςτο κυπριακό εκπαιδευτικό ςφςτθμα.

