
Αξιολόγηση Μαθήματος στη Βάση Δεικτών 

 Ο ςτόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ, θ οποία αποτελεί ζνα από τα πλζον ςθμαντικά μζρθ τθσ διδακτικισ 

διαδικαςίασ, είναι πολφπλευροσ: Προςδιορίηει το βακμό ολοκλιρωςθσ των ςτόχων του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ,  πλθροφορεί τόςο τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ όςο και τουσ γονείσ τουσ για το 

επίπεδο γνϊςεων και δεξιοτιτων που αποκτικθκαν,  και τζλοσ δίνει τθν ευκαιρία ςτον/ςτθν 

εκπαιδευτικό να αξιολογιςει, και εάν είναι αναγκαίο να αναδιαμορφϊςει, τισ εκπαιδευτικζσ του/τθσ 

προςεγγίςεισ για να γίνει πιο αποτελεςματικόσ/θ. Στοχεφοντασ ςτθν αξιόπιςτθ, αντικειμενικι και 

αδιάβλθτθ αξιολόγθςθ των μακθτϊν/τριϊν ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ και Επιςτιμθσ 

Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν, λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα: 

1. Η ςυμμετοχι τουσ ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ, τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ 

οικοδόμθςθσ νζασ γνϊςθσ, όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ εμπζδωςθσ μζςω φφλλων εργαςίασ ι/και τθσ 

χριςθσ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορικισ και του Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι. 

2. Οι εργαςίεσ που εκτελοφν είτε ςτο ςπίτι είτε ςτθν τάξθ ςτα πλαίςια τθσ κακθμερινισ διδακτικισ 

διαδικαςίασ 

3. Η ςυνκετικι εργαςία κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ θ οποία αναφζρεται και ςτον 

ενδεικτικό ετιςιο προγραμματιςμό. Η εργαςία αυτι, εξελίςςεται ςε πιο χριςιμθ εάν ςυνδυάηει 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ από διάφορεσ κεματικζσ ενότθτεσ (π.χ. αναηιτθςθ ςτον παγκόςμιο ιςτό, 

ανάλυςθ πλθροφοριϊν, εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, ςυγγραφι και μορφοποίθςθ κειμζνου, ειςαγωγι 

εικόνασ, ανακεϊρθςθ, παρουςίαςθ ςτθν τάξθ).  

4. Τα αποτελζςματα τθσ επίδοςισ τουσ ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ αξιολόγθςθσ (χρθςιμοποιϊντασ 

τον θλεκτρονικό υπολογιςτι), κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ, οι οποίεσ μπορεί να είναι είτε 

προειδοποιθμζνεσ (ςε ενότθτα) είτε απροειδοποίθτεσ (ςτο μάκθμα τθσ θμζρασ). 

5. Τα αποτελζςματα τθσ επίδοςισ τουσ ςτισ γραπτζσ δοκιμαςίεσ αξιολόγθςθσ κατά τθ διάρκεια 

τθσ ςχολικισ χρονιάσ, οι οποίεσ μπορεί να είναι είτε προειδοποιθμζνεσ (ςε ενότθτα) είτε 

απροειδοποίθτεσ (ςτο μάκθμα τθσ θμζρασ). 

6. Οι ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ, οι οποίεσ ανατίκενται ςτουσ μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ.  Στα πλαίςια τθσ επιδιωκόμενθσ διακεματικότθτασ προτείνεται οι εργαςίεσ αυτζσ να 

εξαπλϊνονται και ςε άλλα κεματικά πεδία. Στόχοσ αυτϊν των εργαςιϊν είναι να δοκεί θ ευκαιρία 

ςτουσ μακθτζσ και μακιτριεσ να επιλζγουν και να χρθςιμοποιοφν τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ και κριτικζσ 

δεξιότθτεσ για να διαχειρίηονται αποτελεςματικά κάκε είδουσ πλθροφορία για τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων. 

 


