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ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 



Πολλές ιδιαιτερότητες του μαθήματος 
της Μουσικής: 

• πρακτική φύση,  

• εργαστηριακός χαρακτήρας,  

• έμφαση στις δεξιότητες,  ΔΕΕ 

• διδασκαλία εννοιών,  

• κατάκτηση γνώσεων,  

• καλλιέργεια στάσεων,  

• Καλλιέργεια συμπεριφορών, 



2. Μεγάλο εύρος  

oπληθώρα δραστηριοτήτων, 

o επαφή με διάφορα μουσικά είδη και 

   μουσικές του κόσμου,  

o γνωριμία με τη μουσική παράδοση, 

o χρήση της τεχνολογίας,  

oσυνδυασμός μουσικής και κίνησης 

 

3. Σύνθετη φύση του μαθήματος  
της Μουσικής 
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    Μεθοδολογία διδασκαλίας της μουσικής 
(συστηματική προσπάθεια-συγκεκριμένη πορεία 

Η διαδικασία και το περιεχόμενο) 
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 Βιωματική προσέγγιση (βιωματικό- ενεργητικό  
      χαρακτήρα είναι εργαστηριακό μάθημα  
      και εμπεριέχει σχεδόν πάντα τη μουσική πράξη).  
 Το μάθημα να γίνεται μέσα από την πράξη 
      (learning by doing) 
 Διαθεματική προσέγγιση 
 Συνεργατική μάθηση 
 Φθίνουσα καθοδήγηση 
 Διαφοροποίηση 
 Άτυπη μάθηση 
 Χρήση Μουσικής Τεχνολογίας 
 Αξιολόγηση 
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Ανάπτυξη ενός νέου Μοντέλου αξιολόγησης 
- Μεθοδολογία - 
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Nέα κουλτούρα  

Επανα-φανταστούμε νέους τρόπους αξιολόγησης 
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Α       Β      Γ       Δ       Ε 



Α                        Β                             Γ                          Δ               Ε 
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25 

1-2                    2-3                         3-4                     10-12         2-3 



Α               Β                          Γ                         Δ                       Ε 
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25 

2-3          8-10                     3-4                     3-4                    2-3 



Καμπύλη Gauss 

Α                        Β                       Γ                     Δ                         Ε 

11 

25 

2-3                    3-5                  6-8                   3-5                     2-3 
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ; 

ΤΙ ΝΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ; 

ΠΩΣ ΝΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ; 

Για ποιο λόγο; 
Ποιος θα χρησιμοποιήσει  

τα αποτελέσματα; 

Ποιοι είναι  
οι μαθησιακοί στόχοι; 

Με ποια μέθοδο; 

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Πώς διαχειρίζομαι τα αποτελέσματα; 



Στρατηγική για αξιολόγηση 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της μάθησης 
 

Γίνεται προς τους μαθητές 

Παραδοσιακή 

Ανταγωνιστική/ περιορισμός στο feedback 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για μάθηση 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ως μάθηση 
 

Γίνεται από τους μαθητές 

Αναστοχαστική 

Στο επίκεντρο το άτομο 

Οι μαθητές είναι ενεργητικοί 

Ατομική υπόθεση  
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PΠώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου 

το κουτί μας 

το  
αποτέλεσμά   

μας 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Δείκτες 
Επάρκειας 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ 
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Μουσικό  
Διαγώνισμα, 
Εξετάσεις κλπ 

Σφαιρική αξιολόγηση μαθητή 
 



 Kλίμακες ελέγχου,checklists 

 Ανεκδοτική καταγραφή 

 Συνέντευξη 

 Ρούμπρικες, rubrics 

 Ημερολόγιο, journal 

 Φωτογραφήσεις 

 Βιντεογραφήσεις 

 Ηχογραφήσεις 

 Φύλλα Aυτοαξιολόγησης 

 Φύλλα Eτεροαξιολόγησης 

 Εννοιολογικοί χάρτες, 
concept maps 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ 



Κατασκευάζοντας μαζί με  
τους μαθητές μου  

το εργαλείο αξιολόγησης 

Οι μαθητές να ξέρουν από πριν  

σε τι θα αξιολογηθούν 
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εργαστήρια 
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 4Χ4 – σε τετράδες    10’ 

Χωριζόμαστε σε  
4-άδες . 

Δίνονται στις ομάδες ΔΕΕ 
(βαθμίδα 4) 

Προβάλλεται ένα μικρό βίντεο 
με 4 μαθητές να εκτελούν 
στον αυλό τους 

Κάθε ομάδα συζητά και αποφασίζει  
4 κριτήρια που θα αξιολογηθούν  
οι μαθητές. Κάθε εκπρόσωπος  
παρουσιάζει ένα κριτήριο. 



25 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 4Χ4 – σε τετράδες 

Δίνεται στις ομάδες ένας  
πίνακας (grid). 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ: Γίνεται συζήτηση και 
ψηφίζονται ποια 4 κριτήρια θέλει 
η πλειοψηφία. 
 
Καταγράφονται στην πρώτη 
κάθετη στήλη τα 4 κριτήρια. 
(χωρίς καθόλου επίθετα)  

 



26 

Το μοντέλο “Post it" 
Στον πίνακα είναι γραμμένα  
τα 4 κριτήρια. 

Κάθε ομάδα αποφασίζει να διαλέξει ένα κριτήριο  
και γίνεται συζήτηση για το τι θα πρέπει να κάνει ο 
μαθητής για να πάρει Α. Μετά από συζήτηση 
καταγράφουν σε ένα post-it την ιδέα τους 

Ο κάθε εκπρόσωπος κολλά στην στήλη 3 την  
απόφαση της ομάδας του. Διαβάζονται στην  
ολομέλεια οι προτάσεις και γίνεται συζήτηση.  
Γράφεται η τελική περιγραφή κάθε κριτηρίου 

Γίνεται το ίδιο στη συνέχεια με το  
επίπεδο 1 (χαμηλότερο) 
και ακολούθως με το επίπεδο 2 
(μέτριο). 
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3 (max) 1 (min) 2 
Πολύ καλό  

επίπεδο 
Ικανό, Μέτριο 

 επίπεδο 
Ανεπαρκές  

επίπεδο 



       

. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΥΛΟ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1 (min) 2 3 (max) 

Λανθασμένη κλίση  
του αυλού , το δεξί  
χέρι από πάνω και  
λάθος δακτυλισμοί 
 

Κράτημα αυλού  
 

Δακτυλισμοί 

Φυσική κλίση του  
αυλού προς τα  
κάτω, Ορθό  
κράτημα και ορθοί  
δακτυλισμοί 

Tonguing  
 
Αναπνοές 

Όχι πάντα η σωστή 
 κλίση του αυλού, ,  
ορθό κράτημα αλλά  
μερικοί ορθοί  
δακτυλισμοί 

Απουσία κατάλληλης  
άρθρωσης (λανθασμένη  
χρήση της γλώσσας) 
Ελλιπής έλεγχος   
των αναπνοών, έλλειψη  
ελέγχου ροής του αέρα  

Κατάλληλη άρθρωση  
με σωστή χρήση της 
 γλώσσας. Επαρκείς 
 και σωστές αναπνοές  
στα κατάλληλα σημεία,  
πολύ καλός έλεγχος   
της παραγωγής  αέρα 

Κάποια προβλήματα  
στην άρθρωση, λάθος 
 χρήσης της γλώσσας,  
Μέτριος έλεγχος των  
αναπνοών, μέτριος  
έλεγχος της ροής του  
αέρα 

Γραμματισμός 
Τονικό ύψος  

Ποιότητα ήχου 

Οι περισσότερες νότες  
λανθασμένες, σοβαρά  
προβλήματα στην 
ποιότητα του 
παραγόμενου ήχου  

Ορθές νότες από  
πεντάγραμμο 
Γεμάτος ήχος με  
ζεστή χροιά  

Προβλήματα στην  
ορθότητα των νότων 
Κάποια προβλήματα  
στην ποιότητα του  



Η λέξη “rubric” προέρχεται από… 

 τη λατινική λέξη  

“rubrica”  
= κοκκινόχρωμα 

 
 

 

(Μεσαιωνικά εικονογραφημένα χειρόγραφα 
από τον 13ο αι. ή και νωρίτερα)  



Που μπορώ να χρησιμοποιήσω  
τις ρουμπρίκες; 
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για δεξιότητες 

για στάσεις/αξίες 

για συμπεριφορές 

για γνώσεις (έννοιες, πληροφορίες) 

για στρατηγικές/τρόπος σκέψης 
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Βαθμολογία 
 

Κριτήρια 

1 
Ανεπαρκές  

επίπεδο 

2 
Ικανό,Μέτριο 

επίπεδο 

3 
Πολύ καλό  

επίπεδο 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

 

____ 

 

στάση σώματος  

αναπνοές,   ρυθμική ακρίβεια 

μελωδική ακρίβεια, άρθρωση, 

φράσεις, εκφραστικότητα,  

δυναμική, μουσικότητα, 

απομνημόνευση 

 0-5  6-10  11-15 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Μ.ΟΡΓΑΝΟΥ 

 
____  

μουσικός γραμματισμός (απόδοση 

ρυθμού, μελωδίας, αρμονίας) 

τεχνική επάρκεια  (τεχνική στο ΜΟ)  

ερμηνευτική άποψη                   

(φραζαρίσματα, άνεση) 

 0-5  6-10  11-15 

ΑΥΤ/ΣΜΟΣ-
ΣΥΝΘΕΣΗ 

 
____ 

 

 
  

Χρήση τεχνικών αυτοσχεδιασμού και 

σύνθεσης, χρήση συγκεκριμένων 

ρυθμικών, μελωδικών, αρμονικών, 

μορφολογικών , εκφραστικών και 

στιλιστικών στοιχείων. Χρήση 

σημειογραφίας και τεχνολογίας . 

Δημιουργικότητα. 

 0-5  6-10  11-15 

    ΣΥΝΟΛΟ: __/ 45 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ, Μ.ΟΡΓΑΝΑ, ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ   



http://rubistar.4teachers.org/index.php 

 

http://rubistar.4teachers.org/index.php
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(για εκπαιδευτικούς λόγους) 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(για λογοδότ 

  
Προφορικά (συμμετοχή, 
στάσεις κλπ.) 

 
Βαθμός στο τραγούδι 
Βαθμός στην εκτέλεση 
Βαθμός στην σύνθεση-
αυτοσχεδιασμό 

 
 
Μουσ. Διαγωνισμάτων 
      (γνώσεις +δεξιότητες ακρόασης) 

 
Συμμετοχή Χορωδία- Ορχήστρα 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(για εκπαιδευτικούς  
λόγους) 
 

(για λογοδότηση) 
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Προφορικά (συμμετοχή, 
στάσεις κλπ.), ΔΔΚ κλπ. 

 
Βαθμός στο αρμονία 
Βαθμός στο σολφέζ 
Βαθμός στην σύνθεση-
αυτοσχεδιασμό 
Βαθμός στο dicteé 

 
 
Μουσ. Διαγωνισμάτων 
      (γνώσεις Ιστορίας  +δεξιότητες   

                                                  ακρόασης) 

 
Συμμετοχή Χορωδία- Ορχήστρα 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(για εκπαιδευτικούς  
λόγους) 



• Η δημιουργικότητα σκοτώνεται 

• Χάνεται η αυτονομία, η ανεξαρτησία 

• Ανία/ βαριεστημάρα 
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Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
 ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΥΠΝΑ ΤΗ ΧΑΡΑ  

ΣΤΗ ΔΗΜΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 
                                                                                         Άλμπερτ Άινσταιν 



Education + Entertainment = 

Edutainment 
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Παιγνιώδης μάθηση-Παιχνιδοποίηση 
(Gamifying learning-Gamification) 
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