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 Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσα-

διαμορφωτική, τελική 

 Μορφές αξιολόγησης: εξεταστικά δοκίμια, εργασίες 

τύπου project, παρουσιάσεις, κατ’ οίκον εργασίες κ.ά.  

 Περιεχόμενο αξιολόγησης: πληροφορίες, έννοιες, 

δεξιότητες, στρατηγικές, στάσεις και αξίες 

 Χαρακτηριστικά αξιολόγησης: εγκυρότητα (το δοκίμιο 

μετρά αποτελεσματικά αυτό που προτίθεται να μετρήσει), 

αξιοπιστία (δείχνει πόσο σταθερά και ακριβή είναι τα 

αποτελέσματα της μέτρησης), αντικειμενικότητα. 

o Έντιμη αξιολόγηση: Αξιολογώ αυτό που διδάσκω  

     και προετοιμάζω τους μαθητές μου γι’ αυτό. 



 Έμφαση όχι μόνο στην τελική αξιολόγηση αλλά, κυρίως, 
στην αρχική-διαγνωστική και στη συντρέχουσα-
διαμορφωτική. 

 Περιγραφική περισσότερο αξιολόγηση παρά ποσοτική. 

 Προσωπική-ενδοατομική μάλλον αξιολόγηση του μαθητή 
παρά συγκριτική με άλλους. 

 Άσκηση μαθητών σε δεξιότητες αυτοαξιολόγησης  και 
αλληλοαξιολόγησης. 

 Ποικίλοι και εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης. 

 Αξιοποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης για στήριξη 
των μαθητών και βελτίωση της διδασκαλίας. 

                                                                               (Μ. Κουτσελίνη, 2006) 



 Οι ερωτήσεις να είναι διαφορετικού βαθμού δυσκολίας. Να 
τοποθετούνται αρχικά οι πιο εύκολες ερωτήσεις.  

 Η κάθε ερώτηση να είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις 
άλλες. 

 Λέξεις ή φράσεις δύσκολες ή διφορούμενης σημασίας να 
αποφεύγονται, για διασφάλιση εσωτερικής εγκυρότητας.   

 Να δίνονται οδηγίες για κάθε τύπο ερώτησης, καθώς και 

ενδείξεις για τον τρόπο βαθμολογίας τους. 

 Οι ερωτήσεις να μην αξιολογούν μόνο την ικανότητα 

απομνημόνευσης του μαθητή, αλλά να καλύπτουν όλα τα 

επίπεδα μάθησης.  

 Οι ερωτήσεις να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερη 

από την ύλη που διδάχτηκε. 
(Λ. Κυριακίδης, 2008) 



 Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου 

o πολλαπλής εκλογής 

o τύπου “ορθό - λάθος” 

o αντιστοίχισης 

o ιεράρχησης /διάταξης…   

 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης (ποιος, πότε, πού…) 

 Ερωτήσεις ανάπτυξης  

 Ερωτήσεις κρίσεως 

 Συνθετικές ερωτήσεις 

 Ερωτήσεις δημιουργικής γραφής 



 Το πλαίσιο αξιολόγησης του μαθητή δίνεται από τους 

δείκτες επιτυχίας, με βάση τους οποίους γίνεται η τελική 

αξιολόγηση αλλά και η διαγνωστική - διαμορφωτική. 
 

o Δείκτες επιτυχίας = τα αξιολογητέα  

• αναφέρονται στα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία 

αναμένεται να επιτύχει ο μαθητής, κατά τετράμηνο, τάξη 

ή συνδυασμό τάξεων και κατά επίπεδο εκπαίδευσης από 

την Προδημοτική Εκπαίδευση μέχρι και τη Γ΄ Λυκείου.  
 

o Δείκτες επάρκειας = τα διδακτέα 

• αναφέρονται στο τι πρέπει να διδαχθεί ο μαθητής, για 

να επιτύχει τα αντίστοιχα καθορισμένα μαθησιακά 

αποτελέσματα.  
(Μ. Κουτσελίνη, 2015) 



 Σημαντική επισήμανση: 

o Κατά την ετοιμασία ερωτήσεων αξιολόγησης θα πρέπει 

να λαμβάνουμε υπόψη την αντιστοίχισή τους με τους 

δείκτες επιτυχίας. 

o Με άλλα λόγια να αναλογιζόμαστε για το τι επιδιώκει να 

διαγνώσει η τάδε ερώτηση/τι εξετάζει σε σχέση με τους 

δείκτες επιτυχίας. 
 

 Για το Α.Π. Λογοτεχνίας και τους σχετικούς δείκτες 

επιτυχίας, βλ. ιστοσελίδα Λογοτεχνίας Μ.Ε.: 
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/logotechnia/index.html  

 

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/logotechnia/index.html


 Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας (που  

εφαρμόζεται στο Γυμνάσιο) προσδιορίζεται το τι 

αναμένεται να γνωρίζουν οι μαθητές, ανά επίπεδο τάξεων 

και ανά βαθμίδα.  

 Οι δείκτες επιτυχίας βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία με: 

o τους τρεις βασικούς πυλώνες του Προγράμματος 

Σπουδών (γνωστικό περιεχόμενο, αξιακό περιεχόμενο 

και δεξιότητες κριτικού εγγραμματισμού) 

o τους ειδικούς διδακτικούς στόχους των επιμέρους 

θεματικών ενοτήτων 

o τους στόχους του λογοτεχνικού γραμματισμού. 

 



 Στόχος της αξιολόγησης είναι η συνεχής 

ανατροφοδότηση, έτσι ώστε η διδασκαλία να γίνεται πιο 

αποτελεσματική και η μάθηση αποδοτικότερη.  

 Προβλέπονται διάφορες μορφές αξιολόγησης (κατά την 

πρωτοβάθμια ανάλυση των κειμένων στην τάξη, με την 

ολοκλήρωση μιας ενότητας κειμένων, στο τέλος του 

τετραμήνου, στο τέλος της χρονιάς).  

 Βασική μορφή αξιολόγησης στο μάθημα της λογοτεχνίας 

θεωρείται η δημιουργική γραφή και ανάγνωση. 

 Επίσης, προτείνεται η ανάληψη πιο σύνθετων εργασιών 

τύπου project, με την αξιοποίηση και των Τ.Π.Ε.  
 

(Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας, 2010) 



• Ερωτήσεις/ασκήσεις 
διαβαθμιζόμενης 
δυσκολίας: 

(α) έλεγχος πυρηνικών 
γνώσεων 

(β) σύγκριση/αντιπαρα-
βολή των κειμένων 
(ομοιότητες, διαφορές, 
αναλογίες κ.λπ.) 

• Διαθεματικές 
αντιστοιχίες  με άλλα 
μαθήματα και μορφές 
τέχνης 

• Δημιουργική γραφή 
(σε στάδια) 

• Πιο σύνθετες 
ομαδοσυνεργατικές 
δραστηριότητες 

• Εργασίες τύπου 
project  

Για την ενίσχυση του 
λογοτεχνικού  
γραμματισμού 
προτείνονται: 
 
• Διαγωνισμοί 

φιλαναγνωσίας και 
δημιουργικής 
γραφής 

• Ποικίλες μορφές 
δημόσιας 
επιβράβευσης 

 

 

 



 Στο επίπεδο της επεξεργασίας των λογοτεχνικών 

κειμένων, κυρίως στην τάξη: 

o Αποφεύγονται οι ρητορικές ερωτήσεις «κλειστού τύπου», 

ως απλουστευτικές, και ενισχύονται οι περιέργειες με 

ερωτήσεις διερευνητικής μάθησης, στοχευμένες στα 

ουσιώδη του κάθε κειμένου. 

o Κύριο ζητούμενο εδώ είναι να ελεγχθούν οι βασικές 

δεξιότητες των μαθητών ως προς την πρόσληψη 

/κατανόηση /σύγκριση των κειμένων («πυρηνικές» 

γνώσεις).  

o Ελέγχεται, επίσης, ο βαθμός της γνωστικής ανταπόκρισης 

των μαθητών σε ερεθίσματα διαθεματικών αντιστοιχιών με 

άλλα γνωστικά αντικείμενα /μορφές τέχνης.  



 Με την ολοκλήρωση μιας διδακτικής ενότητας και αφού 

προηγηθεί η συνανάγνωση – συνεξέταση κειμένων: 

o Προτείνονται ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες 

στην τάξη, καθώς και ασκήσεις δημιουργικής γραφής 

/έκφρασης (σε μεθοδευμένα στάδια).  

o Κύριο ζητούμενο στην περίπτωση αυτή είναι η 

καλλιέργεια και ο έλεγχος πιο σύνθετων δεξιοτήτων 

/ικανοτήτων από μέρους των μαθητών: λ.χ. 

• συνεργασίας, στοχευμένης αξιοποίησης των Τ.Π.Ε., 

δημιουργικής φαντασίας, επινόησης, ενσυναίσθησης 

κ.ο.κ. 



• Στην  περίπτωση της 

δημιουργικής γραφής, 

προτείνεται και η 

αυτοαξιολόγηση από τους 

μαθητές, βάσει γνωστών 

τους από πριν κριτηρίων 

(λ.χ.: ανταπόκριση στις 

συμβάσεις του είδους, 

πρωτοτυπία) 

 
Βλ. σχετικά: 

• το βιβλίο αναφοράς 

Δημιουργική γραφή: Οδηγίες 

πλεύσεως (εκδ. Υ.Α.Π., 2012) 

• τις δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής για 

κάθε θεματική ενότητα στα 

βιβλία εκπαιδευτικού Ο λόγος 

ανάγκη της ψυχής. http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Them
ata/logotechnia/vivlia_anaforas.html  

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/logotechnia/vivlia_anaforas.html
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/logotechnia/vivlia_anaforas.html
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/logotechnia/vivlia_anaforas.html


 

 Με το εξεταστικό δοκίμιο επιδιώκεται: η ισόρροπη ανάδειξη 
γνωστικού, αξιακού περιεχομένου και δεξιοτήτων λογοτεχνικού 
γραμματισμού. 

Το νέο Π.Σ.Λ. προβλέπει: 

 χρήση άγνωστων λογοτεχνικών κειμένων (κείμενα τα 
οποία δεν διδάχτηκαν οι μαθητές) σε συνεξέταση με κείμενα 
που έχουν διδαχτεί. 

 ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού μεταξύ των κειμένων 
(διδαγμένων και μη). 

 ερωτήσεις διαβαθμιζόμενης δυσκολίας (=εμβάθυνσης) που να 
ανταποκρίνονται ανάλογα στο μαθησιακό προφίλ των 
μαθητών της τάξης (αρχή της διαφοροποίησης). 

{βλ. σχετικά αρχεία στην ιστοσελίδα Λογοτεχνίας Μ.Ε.} 



 Οι ερωτήσεις διακρίνονται σε: 

o ερωτήσεις σύντομης απάντησης, με τις οποίες 

εξετάζονται βασικές πυρηνικές γνώσεις και 

στοιχειώδεις δεξιότητες εγγραμματισμού 

(εντοπισμός κειμενικών στοιχείων για την 

τεκμηρίωση μιας απάντησης) και  

o ερωτήσεις συνεξέτασης (συγκριτικής ανάλυσης) 

των κειμένων, με τις οποίες εξετάζονται πιο 

σύνθετες δεξιότητες (ανάλυσης και συνδυασμού 

δεδομένων, συνθετική - κριτική σκέψη κ.ο.κ.) και 

ελέγχεται ο βαθμός αφομοίωσης από μέρους τους 

των στοιχείων λογοτεχνικού γραμματισμού. 

 



 Σημειώνεται ότι μέσα στο εξεταστικό δοκίμιο δίνονται 

στους μαθητές όλα εκείνα τα γλωσσικά ή 

πραγματολογικά στοιχεία που είναι αναγκαία για την 

απρόσκοπτη προσπέλαση των κειμένων, διδαγμένων 

και μη.  

 Διευκρινίζεται ότι δεν τους δίνονται στοιχεία που 

αποτελούν βασικές πυρηνικές γνώσεις, η κατάκτηση 

των οποίων ελέγχεται μέσω του εξεταστικού δοκιμίου 

(π.χ. συγγραφέας, τίτλος, είδος κειμένου κ.λπ.) 

 Για τις ερωτήσεις σύντομης απάντησης μπορούν να 

επιλεγούν και άλλου τύπου ασκήσεις, όπως λ.χ. 

αντιστοίχισης. 



 Τα κείμενα που θα συνεξεταστούν μεταξύ τους μπορεί να 

είναι μόνο ποιήματα ή μόνο πεζά ή ποιήματα και πεζά μαζί. 

Εννοείται ότι τα κείμενα θα είναι ευσύνοπτα, αναλόγως του 

διαθέσιμου χρόνου. 

 Μπορεί, επίσης, το γνωστό/διδαγμένο κείμενο να 

συνεξεταστεί με άλλες μορφές δημιουργικής έκφρασης 

(π.χ. κόμικς), ή και άλλα κείμενα (π.χ. ιστορικές πηγές), τα 

οποία εξυπηρετούν τις αρχές της διαθεματικής 

προσέγγισης και της διακειμενικότητας, σύμφωνα με τη 

φιλοσοφία του νέου Α.Π. 

 Κατά την αξιολόγηση των απαντήσεων, εκτός από την 

ορθότητά τους, λαμβάνεται υπόψη η γλωσσική και 

εκφραστική επάρκεια με την οποία είναι διατυπωμένες. 



 Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας, στο Αναλυτικά Προγράμματα 

Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, τόμος Α΄, α΄ 

έκδ., Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, Λευκωσία 2010. 

Διαθέσιμο online στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π. > Διεύθυνση Μ.Ε. > 

Εκπαιδευτικό υλικό > Νέα Ελληνικά > Λογοτεχνία  

 http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/logotechnia/an

alytika_programmata.html  

 Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας - Δείκτες Επιτυχίας και 

Δείκτες Επάρκειας, 2015 (αναρτημένο στην πιο πάνω 

ιστοσελίδα) 

 Κασσωτάκης Γ., 2003. Η αξιολόγηση της επιδόσεως των 

μαθητών. Μέσα, μέθοδοι, προβλήματα, προοπτικές. Αθήνα: 

Γρηγόρης. 
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 Κουτσελίνη Μ., 2006. Στρατηγικές διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας στη σχολική τάξη. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 

41, 9-23. 

 Κουτσελίνη Μ., 2015. Παρουσίαση σε επιμορφωτικό 

σεμινάριο για δείκτες επιτυχίας 

 Κυριακίδης Λ., 2008. Παρουσίαση σε επιμορφωτικό 
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 http://www.iep.edu.gr/kee/html/intro_main.php (Κέντρο 

Εκπαιδευτικής Έρευνας) > Εκδόσεις για την αξιολόγηση των 

μαθητών 
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