
Διαηύπωζη επωηημάηων για αποηελεζμαηική διαμοπθωηική αξιολόγηζη* ηων μαθηηών ζηο μάθημα ηηρ Βιολογίαρ με βάζη ηα  

 ιεπαπσικά επίπεδα ηηρ ηαξινομίαρ ηος Bloom για ηοςρ γνωζηικούρ διδακηικούρ ζηόσοςρ  

 Θεμαηική ενόηηηα:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Καηηγοπία Πεπιγπαθή Ρήμαηα Διδακηικόρ ζηόσορ Επωηήμαηα 

Γνώζη 

Ιθαλόηεηα αλάθιεζεο 

- αλαγλώξηζεο 

πιεξνθνξηώλ θαη 

δηαηύπσζεο νξηζκώλ. 

Οξίδσ, πεξηγξάθσ, αλαγλσξίδσ, 

δεκηνπξγώ ιίζηα, νλνκάδσ, αλαθαιώ, 

θαηαγξάθσ, ηαηξηάδσ, αληηζηνηρώ,  

επαλαιακβάλσ, ππνγξακκίδσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηανόηζη 

Ιθαλόηεηα αληίιεςεο 

ηεο πξαγκαηηθήο 

ζεκαζίαο κηαο έλλνηαο 

θαη δηάθξηζήο ηεο από 

κηα άιιε.  

Αμηνινγείηαη έκκεζα 

από ην απνηέιεζκα.  

Εξκελεύσ, επηιέγσ, δίλσ παξαδείγκαηα, 

εμεγώ, εμαζθώ, θαηαδεηθλύσ ηε ρξήζε, 

ζπδεηώ, πεξηγξάθσ, θαζνξίδσ, 

ηαπηνπνηώ, εληνπίδσ ζρέζεηο, αλαθέξσ, 

αληαπνθξίλνκαη, αλαθαηαηάζζσ, 

επαλαδηαηππώλσ, αλαγλσξίδσ, 

μερσξίδσ, κεηαθξάδσ, εμνκνηώλσ, 

απνδεηθλύσ, δηαζαθελίδσ, ζπλνςίδσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εθαπμογή 

Ιθαλόηεηα εθαξκνγήο 

κηαο έλλνηαο ή γλώζεο 

ζε λέεο θαηαζηάζεηο. 

Π.ρ. εθαξκνγή ηνπο  

γηα ηε επίιπζε ελόο 

πξνβιήκαηνο ή γηα ηελ 

πξόβιεςε ελόο 

απνηειέζκαηνο. 

Εθαξκόδσ, επηδεηθλύσ, επεθηείλσ, 

πινπνηώ, απαζρνιώ, δξακαηνπνηώ, 

γεληθεύσ, απεηθνλίδσ, ελεκεξώλσ, 

δηδάζθσ, ρξεζηκνπνηώ, ρεηξίδνκαη ζηελ 

πξάμε, ζπλελλννύκαη, επηιύσ, ιύλσ 

αζθήζεηο, πξνγξακκαηίδσ, επηιέγσ, 

ρξεζηκνπνηώ, αμηνπνηώ, αλαθαιύπησ, 

επηλνώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλςζη 

Ιθαλόηεηα λα 

δηαρσξίδνπκε        

ηδέεο, έλλνηεο, θαη 

πξνβιήκαηα ζηα 

ζπζηαηηθά ηνπο θαη λα 

θαηαδεηθλύνπκε ηηο 

Αλαιύσ, εθηηκώ, ππνινγίδσ, ζπδεηώ, 

ζπγθξίλσ, ζπζρεηίδσ, ηαμηλνκώ, ξσηώ, 

ζπκπεξαίλσ, θαζνξίδσ, ζρεδηάδσ 

δηάγξακκα, αληηδηαζηέιισ, αμηνινγώ, 

εμεηάδσ, πεηξακαηίδνκαη, ηαπηνπνηώ, 

επηζεσξώ, πξνβιέπσ, επηιύσ, ειέγρσ, 

 

 

 

 

 

 

 



ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

κεξώλ. 

πξνβαίλσ ζε δηάγλσζε, δηαθξίλσ 

θαηαζηάζεηο / πξνζέζεηο/ επηπηώζεηο. 

 

 

 

 

 

 

ύνθεζη 

Δεκηνπξγηθή ηθαλό-

ηεηα ζύλζεζεο ελόο 

εληαίνπ ζπλόινπ κε 

βάζε ηελ επηινγή  

δηαθόξσλ ζπζηαηηθώλ 

ζηνηρείσλ. 

Σπλζέησ, ζπγθεληξώλσ, ζπιιέγσ, 

θαηαζθεπάδσ, δεκηνπξγώ, ζρεδηάδσ, 

αλαπηύζζσ, κνληεινπνηώ, ηξνπνπνηώ, 

νξγαλώλσ, πξνεηνηκάδσ, παξάγσ, 

πξνηείλσ, πξνβιέπσ, επηλνώ, 

ζπζηεκαηνπνηώ, αλαθαηαζθεπάδσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηζη 

Ιθαλόηεηα άζθεζεο 

θξηηηθήο, επηρεηξεκα-

ηνινγίαο θαη δηαηύπσ-

ζεο αμηνινγηθώλ 

θξίζεσλ κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα. 

Αμηνινγώ, απνηηκώ, επηιέγσ, ζπγθξίλσ, 

θξίλσ, ππεξαζπίδνκαη, εθηηκώ, 

απνθαίλνκαη, ηεξαξρώ, αλαζεσξώ, 

βαζκνινγώ, επηθπξώλσ, εθηηκώ, ειέγρσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Διαμοπθωηική Αξιολόγηζη 

Η δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε αληηπξνζσπεύεη κηα ζπλερή θαη θαζεκεξηλή δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, ε νπνία ζηνρεύεη αθελόο ζηελ 

πιεξνθόξεζε εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ/ηξηώλ γηα ηελ πξόνδν ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζε όια ηα επίπεδα κάζεζεο, θαη αθεηέξνπ ζηελ πιεξνθόξεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαθηηθήο / καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκόδεηαη. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αλαηξνθνδόηεζε ηεο δηδαθηηθήο/ καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη γηα 

αλαπξνζαξκνγή ηεο ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ. 

 

Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο, ν εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα απνθαζίδεη θαη λα ζρεδηάδεη όιεο εθείλεο ηηο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο / καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, θαη, γεληθόηεξα, ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε επίηεπμε ησλ ζρεηηθώλ 

δηδαθηηθώλ ζηόρσλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο. 


