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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
Αξιολόγηση μαθήματος 

 
Η αξιολόγηση (προφορική, γραπτή, διαγνωστική, διαμορφωτική, τελική), που έχουν στη 
διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί (και επιβάλλεται να αξιοποιούν), συνιστά συνεχή και 
ανοικτή διαδικασία, η οποία εξάλλου αποτελεί οργανικό τμήμα της διδακτικής 
μεθοδολογίας. Μέσα ακριβώς από τη διαδικασία αυτή, οι εκπαιδευτικοί 
συνειδητοποιούν τον βαθμό αποτελεσματικότητας των μεθόδων και των στρατηγικών 
που εφάρμοσαν, αλλά και των μέσων που χρησιμοποίησαν στη διδακτική πράξη. Όπως 
και σε άλλα μαθήματα, έτσι και στο μάθημα της Ιστορίας επιβάλλεται η διαγνωστική 
αξιολόγηση να πραγματοποιείται στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ώστε να διαγνωστούν 
οι ελλείψεις και οι αδυναμίες των μαθητών/τριών σε σχέση, κυρίως, με τις 
προαπαιτούμενες για κάθε επίπεδο ιστορικές γνώσεις και δεξιότητες. Οι εκπαιδευτικοί 
θα πρέπει να προβαίνουν τόσο σε διαμορφωτική όσο και την τελική αξιολόγηση της 
διδακτικής / μαθησιακής διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τους Δείκτες Επάρκειας για τη διαμορφωτική αξιολόγηση και τους Δείκτες Επιτυχίας για 
την τελική αξιολόγηση.  
  
Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών θα πρέπει να γίνεται μέσα από πολλαπλές και 
εναλλασσόμενες μορφές, όπως π.χ. η προφορική και η γραπτή εξέταση (όπου δίνεται 
έμφαση στην καλλιέργεια της αφηγηματικής ικανότητας), οι μικρές ή μεγαλύτερες 
διαθεματικές / διεπιστημονικές συνθετικές εργασίες ή άλλες δραστηριότητες, όπως π.χ. 
η οργάνωση εκθέσεων με ιστορικά θέματα, η κατασκευή χαρτών, μακετών, ειδωλίων, η 
σύνταξη φανταστικών ιστορικών εγγράφων, εφημερίδων κ.λπ.  
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αποδίδεται στο είδος των ερωτήσεων που τίθενται 
προφορικώς ή στα διάφορα εξεταστικά δοκίμια (π.χ. ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού 
τύπου), καθώς και στην «τεχνική» της διατύπωσης αυτών των ερωτήσεων. Εφόσον ένας 
από τους βασικούς σκοπούς του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και 
σταδιακά και ιστορικής συνείδησης, οι προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις θα πρέπει να 
στοχεύουν όχι μόνο στον έλεγχο των γνώσεων, αλλά και στην κινητοποίηση της κρίσης, 
της φαντασίας και της επινοητικότητας των μαθητών/τριών και όχι στην αποστήθιση 
λεπτομερειών και γενικά στην άσκοπη και παραθετική γεγονοτολογία. Συνεπώς, κατά τη 
διαδικασία της αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι Δείκτες που 
αφορούν τη γνώση περιεχομένου όσο και οι Δείκτες που αφορούν την επιστημολογική 
κατανόηση. 


