
ΑξιολόγησηΑξιολόγηση τωντων µαθητώνµαθητών καικαι τηςτης
εκπαιδευτικήςεκπαιδευτικής διαδικασίαςδιαδικασίας



ΗΗ εκπαιδευτικήεκπαιδευτική αξιολόγησηαξιολόγηση αποτελείαποτελεί
αναπόσπαστοαναπόσπαστο µέροςµέρος κάθεκάθε µαθησιακήςµαθησιακής
προσπάθειαςπροσπάθειας καικαι συµβάλλεισυµβάλλει αποφασιστικάαποφασιστικά στηνστην
επιτυχίαεπιτυχία τηςτης. . 

ΓενικήΓενική παραδοχήπαραδοχή



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση

ΒασικόςΒασικός στόχοςστόχος τηςτης αξιολόγησηςαξιολόγησης τουτου µαθητήµαθητή είναιείναι

ηη ανατροφοδότησηανατροφοδότηση τηςτης εκπαιδευτικήςεκπαιδευτικής
διαδικασίαςδιαδικασίας

οο εντοπισµόςεντοπισµός τωντων µαθησιακώνµαθησιακών ελλείψεωνελλείψεων, , 

µεµε σκοπόσκοπό τητη βελτίωσηβελτίωση τηςτης προσφερόµενηςπροσφερόµενης
σχολικήςσχολικής εκπαίδευσηςεκπαίδευσης καικαι τελικάτελικά τηντην πρόοδοπρόοδο τουτου
µαθητήµαθητή..
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ΜορφέςΜορφές αξιολόγησηςαξιολόγησης

ΜεΜε γνώµοναγνώµονα τοντον χρόνοχρόνο κατάκατά τοντον οποίοοποίο
διεξάγεταιδιεξάγεται ηη αξιολόγησηαξιολόγηση, , διακρίνονταιδιακρίνονται οιοι εξήςεξής
µορφέςµορφές: (: (κατάκατά BloomBloom et al.1971et al.1971))

1.1. ΑρχικήΑρχική ήή ∆ιαγνωστική∆ιαγνωστική ((diagnosticdiagnostic))
2.2. ∆ιαµορφωτική∆ιαµορφωτική ((formativeformative))
3.3. ΣυνολικήΣυνολική ήή ΤελικήΤελική ((summativesummative))



1.1. ΑξιολόγησηΑξιολόγηση διερεύνησηςδιερεύνησης
ήή διαγνωστικήδιαγνωστική ήή αρχικήαρχική

ΤιΤι επιδιώκειεπιδιώκει;;
ΤονΤον προσδιορισµόπροσδιορισµό τουτου προϋπάρχοντοςπροϋπάρχοντος επιπέδουεπιπέδου τωντων
γνώσεωνγνώσεων καικαι τωντων εµπειριώνεµπειριών καικαι στονστον εντοπισµόεντοπισµό τυχόντυχόν
δυσκολιώνδυσκολιών πουπου αντιµετωπίζουναντιµετωπίζουν οιοι µαθητέςµαθητές. . 

ΠότεΠότε συµβαίνεισυµβαίνει;;
ΓίνεταιΓίνεται στηνστην αρχήαρχή κάθεκάθε µαθήµατοςµαθήµατος ήή ενότηταςενότητας καικαι ανάλογαανάλογα µεµε
τατα ευρήµαταευρήµατα γίνεταιγίνεται οο κατάλληλοςκατάλληλος εκπαιδευτικόςεκπαιδευτικός σχεδιασµόςσχεδιασµός. . 

ΓιατίΓιατί συµβαίνεισυµβαίνει;;
ΗΗ αξιολόγησηαξιολόγηση αυτήαυτή αποτελείαποτελεί έναένα σηµείοσηµείο αναφοράςαναφοράς γιαγια τηντην
αποτελεσµατικότητααποτελεσµατικότητα τηςτης διδασκαλίαςδιδασκαλίας πουπου σχεδιάστηκεσχεδιάστηκε καικαι
εφαρµόστηκεεφαρµόστηκε..



2.2. ∆ιαµορφωτική∆ιαµορφωτική ((formativeformative))

Έχει πληροφοριακό χαρακτήρα:

ΓιαΓια τηντην εσωτερικήεσωτερική αξίααξία ((αναν δηλαδήδηλαδή ηη
διδασκαλίαδιδασκαλία διαθέτειδιαθέτει πληρότηταπληρότητα, , συνέπειασυνέπεια, , 
εξασφαλίζειεξασφαλίζει τητη συµµετοχικότητασυµµετοχικότητα κκ..άά.)..).

ΓιαΓια τηντην εξωτερικήεξωτερική αξίααξία ((αναν επιφέρειεπιφέρει τατα
αναµενόµενααναµενόµενα αποτελέσµατααποτελέσµατα ότανόταν
εφαρµόζεταιεφαρµόζεται), ), µεµε σκοπόσκοπό τηντην βελτίωσήβελτίωσή τουτου
µαθήµατοςµαθήµατος..



ΟιΟι πληροφορίεςπληροφορίες οιοι οποίεςοποίες συλλέγονταισυλλέγονται κατάκατά τητη
διάρκειαδιάρκεια τηςτης αξιολόγησηςαξιολόγησης αυτήςαυτής είναιείναι τέτοιαςτέτοιας
φύσεωςφύσεως ώστεώστε οιοι µετέχοντεςµετέχοντες στηστη διδασκαλίαδιδασκαλία
((εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί & & µαθητέςµαθητές) ) νανα µπορούνµπορούν νανα
εντοπίζουνεντοπίζουν τιςτις πλευρέςπλευρές τουτου µαθήµατοςµαθήµατος οιοι οποίεςοποίες
χρειάζονταιχρειάζονται βελτίωσηβελτίωση. . 

ΕπιτυγχάνεταιΕπιτυγχάνεται έτσιέτσι ηη επανατροφοδότησηεπανατροφοδότηση τηςτης
εκπαιδευτικήςεκπαιδευτικής διαδικασίαςδιαδικασίας
((επαναπροσδιορισµόςεπαναπροσδιορισµός στόχωνστόχων, , µέσωνµέσων κκ..άά.). .). 

2.2. ∆ιαµορφωτική∆ιαµορφωτική ((formativeformative))



1.1. ΣυνολικήΣυνολική ήή ΤελικήΤελική ((summativesummative))

ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια ανακεφαλαιωτικήανακεφαλαιωτική αλλάαλλά καικαι
ανατροφοδοτικήανατροφοδοτική διαδικασίαδιαδικασία

ΕκτιµάταιΕκτιµάται οο βαθµόςβαθµός επίτευξηςεπίτευξης τωντων
διδακτικώνδιδακτικών καικαι παιδαγωγικώνπαιδαγωγικών στόχωνστόχων

ΣυγκρίνεταιΣυγκρίνεται τοτο µαθησιακόµαθησιακό επίπεδοεπίπεδο κάθεκάθε
µαθητήµαθητή, , µεµε αυτόαυτό πουπου διέθετεδιέθετε πρινπριν καικαι ηη
οµαδικήοµαδική επίδοσηεπίδοση τηςτης τάξηςτάξης..



Αυτοαξιολόγηση

ΑφοράΑφορά ερωτήµαταερωτήµατα πουπου διαπραγµατεύονταιδιαπραγµατεύονται οιοι
µαθητέςµαθητές καικαι οο εκπαιδευτικόςεκπαιδευτικός κατάκατά τηντην
ολοκλήρωσηολοκλήρωση µίαςµίας εκπαιδευτικήςεκπαιδευτικής διαδικασίαςδιαδικασίας..



Αυτοαξιολόγηση
ερωτήµαταερωτήµατα τωντων µαθητώνµαθητών

ΤιΤι µαςµας άρεσεάρεσε στηστη διδασκαλίαδιδασκαλία πουπου συµµετείχαµεσυµµετείχαµε;;
ΤιΤι µαςµας δυσκόλεψεδυσκόλεψε;;
ΤιΤι θαθα θέλαµεθέλαµε νανα κάνουµεκάνουµε ακόµαακόµα ((ππ..χχ. . επισκέψειςεπισκέψεις, , 
δραστηριότητεςδραστηριότητες, , εκδηλώσειςεκδηλώσεις););
ΤιΤι θέλουµεθέλουµε νανα κρατήσουµεκρατήσουµε απόαπό όσαόσα µελετήσαµεµελετήσαµε;;
ΠώςΠώς τατα µελετήσαµεµελετήσαµε ((σχεδιασµόςσχεδιασµός, , προγραµµατισµόςπρογραµµατισµός, , 
µεθοδολογίαµεθοδολογία εργασίαςεργασίας););
ΠούΠού θαθα µαςµας χρειαστούνχρειαστούν όσαόσα µελετήσαµεµελετήσαµε;;
ΠώςΠώς εργαστήκαµεεργαστήκαµε στηνστην οµάδαοµάδα µαςµας;;
ΠοιεςΠοιες πηγέςπηγές χρησιµοποιήσαµεχρησιµοποιήσαµε καικαι πώςπώς µαςµας βοήθησανβοήθησαν; ; κλπκλπ



Βασικές αρχές αξιολόγησης
∆ιαρκής∆ιαρκής καικαι σκόπιµησκόπιµη λειτουργίαλειτουργία

ΕκτίµησηΕκτίµηση τηςτης επίδοσηςεπίδοσης τουτου µαθητήµαθητή µεµε βάσηβάση τουςτους
στόχουςστόχους καικαι όχιόχι τητη σύγκρισησύγκριση µεµε τουςτους συµµαθητέςσυµµαθητές..

ΓνώσειςΓνώσεις--δεξιότητεςδεξιότητες--στάσειςστάσεις-- συµπεριφορέςσυµπεριφορές

∆ιαφάνεια∆ιαφάνεια--αξιοπιστίααξιοπιστία--εγκυρότηταεγκυρότητα

ΙδιαίτεραΙδιαίτερα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης τάξηςτάξης

ΠοικίλεςΠοικίλες µέθοδοιµέθοδοι



ΟιΟι ερωτήσειςερωτήσεις πρέπειπρέπει νανα είναιείναι συγκεκριµένεςσυγκεκριµένες καικαι
σύµφωνεςσύµφωνες µεµε τουςτους σκοπούςσκοπούς τουτου µαθήµατοςµαθήµατος. . 

ππ..χχ. . ΜεΜε ποιαποια κλίµακακλίµακα µετράµεµετράµε τοτο µέγεθοςµέγεθος ενόςενός
σεισµούσεισµού;;
ππ..χχ ΠότεΠότε καικαι γιαγια ποιονποιον λόγολόγο εξαφανίστηκανεξαφανίστηκαν οιοι
δεινόσαυροιδεινόσαυροι;;
ΠΠ..χχ ∆εινόσαυροι∆εινόσαυροι ((ΛΑΘΟΣΛΑΘΟΣ))

ΟιΟι ερωτήσειςερωτήσεις πρέπειπρέπει νανα είναιείναι διατυπωµένεςδιατυπωµένες σεσε απλήαπλή
γλώσσαγλώσσα χωρίςχωρίς ιδιωµατισµούςιδιωµατισµούς..

ΓενικοίΓενικοί κανόνεςκανόνες γιαγια τητη διατύπωσηδιατύπωση
τωντων ερωτήσεωνερωτήσεων::



ΝαΝα αποφεύγουµεαποφεύγουµε τιςτις διφορούµενεςδιφορούµενες ερωτήσειςερωτήσεις. . ΓιαΓια
παράδειγµαπαράδειγµα µιαµια ερώτησηερώτηση τουτου τύπουτύπου: : ΠώςΠώς αισθάνεστεαισθάνεστε
γιαγια τηντην εξαφάνισηεξαφάνιση πολλώνπολλών ειδώνειδών;; είναιείναι διφορούµενηδιφορούµενη
τόσοτόσο ωςως προςπρος τητη λέξηλέξη ««αισθάνεστεαισθάνεστε »» όσοόσο καικαι ωςως προςπρος τητη
φράσηφράση ««πολλώνπολλών ειδώνειδών»», , γιατίγιατί οιοι λέξειςλέξεις έχουνέχουν πολλέςπολλές
διαφορετικέςδιαφορετικές σηµασίεςσηµασίες..

ΝαΝα µηµη χρησιµοποιούµεχρησιµοποιούµε αφηρηµένεςαφηρηµένες λέξειςλέξεις στιςστις
ερωτήσειςερωτήσεις µαςµας. . 

ΓενικοίΓενικοί κανόνεςκανόνες γιαγια τητη διατύπωσηδιατύπωση
τωντων ερωτήσεωνερωτήσεων::



ΝαΝα αποφεύγουµεαποφεύγουµε τιςτις ερωτήσειςερωτήσεις--οδηγούςοδηγούς δηλαδήδηλαδή εκείνεςεκείνες
οιοι οποίεςοποίες οδηγούνοδηγούν τουςτους ερωτώµενουςερωτώµενους νανα απαντήσουναπαντήσουν µεµε
ένανέναν συγκεκριµένοσυγκεκριµένο τρόποτρόπο..

ΠαραδείγµαταΠαραδείγµατα τέτοιωντέτοιων ερωτήσεωνερωτήσεων είναιείναι όπωςόπως αυτέςαυτές πουπου
εισάγονταιεισάγονται ωςως εξήςεξής: : ««πότεπότε πήγατεπήγατε γιαγια τελευταίατελευταία φοράφορά
……....»» ήή ««συµφωνείτεσυµφωνείτε νανα γίνειγίνει ……....»»..

ΚαλήΚαλή ερώτησηερώτηση σηµαίνεισηµαίνει ότιότι ρωτάειρωτάει µεµε σαφήνειασαφήνεια καικαι µεµε
απλάαπλά λόγιαλόγια..

ΓενικοίΓενικοί κανόνεςκανόνες γιαγια τητη διατύπωσηδιατύπωση
τωντων ερωτήσεωνερωτήσεων::



ΑποφεύγουµεΑποφεύγουµε τιςτις υποθετικέςυποθετικές ερωτήσειςερωτήσεις γιατίγιατί δενδεν
αποτελούναποτελούν εµπειρικόεµπειρικό υλικόυλικό. . ΓιαΓια παράδειγµαπαράδειγµα, , ηη ερώτησηερώτηση
««τιτι θαθα κάνατεκάνατε αναν σαςσας ……....»» ήή ««θαθα σαςσας άρεσεάρεσε νανα µένετεµένετε στοστο
ΠαρίσιΠαρίσι;;»»..

ΑποφεύγουµεΑποφεύγουµε επίσηςεπίσης ερωτήσειςερωτήσεις οιοι οποίεςοποίες ενδεχοµένωςενδεχοµένως
νανα φέρουνφέρουν σεσε δύσκοληδύσκολη θέσηθέση τοντον ερωτώµενοερωτώµενο. . ΌπωςΌπως ππ..χχ. . 
ΣεΣε ποιαποια θρησκείαθρησκεία πιστεύετεπιστεύετε; ; ΉΉ γιαγια τηντην ηλικίαηλικία είναιείναι
προτιµότεροπροτιµότερο νανα ρωτάµερωτάµε σεσε ποιαποια οµάδαοµάδα ηλικιώνηλικιών ανήκετεανήκετε
2626--35, 3635, 36--45 45 κκ..λπλπ. . καικαι όχιόχι πόσοπόσο χρονώνχρονών είστεείστε;;

ΓενικοίΓενικοί κανόνεςκανόνες γιαγια τητη διατύπωσηδιατύπωση
τωντων ερωτήσεωνερωτήσεων::



ΕίδηΕίδη ερωτήσεωνερωτήσεων γιαγια τητη διαδικασίαδιαδικασία
ΑξιολόγησηςΑξιολόγησης

((ερωτηµατολόγιαερωτηµατολόγια & & συνεντεύξειςσυνεντεύξεις) ) 



ΚατάΚατά τοντον ΑριστοτέληΑριστοτέλη,, ηη πρότασηπρόταση κρίσηςκρίσης είναιείναι διατύπωσηδιατύπωση
προσωπικήςπροσωπικής γνώµηςγνώµης, , πουπου επισηµαίνειεπισηµαίνει λογικήλογική σχέσησχέση καικαι
φυσικάφυσικά αυτόςαυτός πουπου τηντην εκφράζειεκφράζει έχειέχει τηντην αξίωσηαξίωση νανα γίνειγίνει
αποδεκτήαποδεκτή ωςως αληθήςαληθής, , αλλάαλλά υπόκεινταιυπόκεινται σεσε έλεγχοέλεγχο καικαι είναιείναι
δυνατόδυνατό νανα αποδειχθείαποδειχθεί ψευδήςψευδής..

ΚατάΚατά τοτο ΠΠ..ΙΙ., ., ""ΗΗ κρίσηκρίση είναιείναι διανοητικήδιανοητική ενέργειαενέργεια µεµε τηντην
οποίαοποία προσδιορίζουµεπροσδιορίζουµε τητη λογικήλογική σχέσησχέση δύοδύο εννοιώνεννοιών
((θετικάθετικά ήή αρνητικάαρνητικά). ). ΗΗ λογικήλογική κρίσηκρίση µόνηµόνη επιδέχεταιεπιδέχεται τοτο
χαρακτηρισµόχαρακτηρισµό αληθήςαληθής ήή ψευδήςψευδής".".

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις κρίσεωςκρίσεως



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις κρίσεωςκρίσεως

ΟιΟι ερωτήσειςερωτήσεις κρίσηςκρίσης παρουσιάζουνπαρουσιάζουν τιςτις εξήςεξής ιδιαιτερότητεςιδιαιτερότητες

αα) ) ΗΗ αβεβαιότητααβεβαιότητα τωντων µαθητώνµαθητών γιαγια ολοκληρωµένηολοκληρωµένη
απάντησηαπάντηση..

ββ) ) ΑναστολήΑναστολή γιαγια τυχόντυχόν διαφωνίαδιαφωνία

γγ) ) ΣωστέςΣωστές απαντήσειςαπαντήσεις µαθητώνµαθητών µηµη προβλέψιµεςπροβλέψιµες απόαπό τοντον
εξεταστήεξεταστή..



ΧρησιµοποΧρησιµοποιιήστήστεε εερωτήσρωτήσειειςς κρίσεωςκρίσεως γιαγια νανα µετρήσετεµετρήσετε σύνθετασύνθετα
αποτελέσµατααποτελέσµατα..

ΣυνδέστεΣυνδέστε τιςτις ερωτήσειςερωτήσεις όσοόσο είναιείναι δυνατόνδυνατόν απαπ' ' ευθείαςευθείας σταστα
απαπooτελέσµατατελέσµατα πουπου θέλετεθέλετε νανα µετρηθούνµετρηθούν..

∆ιατυπώστε∆ιατυπώστε τιςτις ερωτήσειςερωτήσεις έτσιέτσι, , ώστεώστε νανα απαιτούναπαιτούν µιαµια
ξεκάθαραξεκάθαρα προσδιορισµένηπροσδιορισµένη αντιµετώπισηαντιµετώπιση απόαπό τοτο µαθητήµαθητή..

ΜηνΜην προσφέρετεπροσφέρετε ευκαιρίεςευκαιρίες διευκρινιστικώνδιευκρινιστικών ερωτήσεωνερωτήσεων παράπαρά
µόνοµόνο αναν τοτο γνωστικόγνωστικό αποτέλεσµααποτέλεσµα τηντην απαιτείαπαιτεί..

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις κρίσεωςκρίσεως



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις διαζευκτικήςδιαζευκτικής απάντησηςαπάντησης
τύπουτύπου σωστόσωστό--λάθοςλάθος

ΚατάλογοςΚατάλογος 55--6 6 προτάσεωνπροτάσεων σεσε ορισµένοορισµένο πεδίοπεδίο πουπου συνιστούνσυνιστούν έναένα
ζήτηµαζήτηµα. . ΜπορείΜπορεί νανα είναιείναι εκτιµήσειςεκτιµήσεις επίεπί κειµένουκειµένου, , ήή διαγράµµατοςδιαγράµµατος ήή
σχήµατοςσχήµατος πουπου τίθεταιτίθεται ωςως βάσηβάση. . ∆εν∆εν πρέπειπρέπει νανα είναιείναι προτάσειςπροτάσεις
προσωπικήςπροσωπικής κρίσηςκρίσης ..

ΝαΝα αποφεύγονταιαποφεύγονται οιοι αρνητικέςαρνητικές προτάσειςπροτάσεις ((δενδεν + + ρήµαρήµα).).

ΝαΝα µηνµην ζητείταιζητείται οο ταυτόχρονοςταυτόχρονος ορισµόςορισµός δύοδύο, , έστωέστω καικαι σχετικώνσχετικών, , 
εννοιώνεννοιών..

∆ικλείδες∆ικλείδες ασφαλείαςασφαλείας
a.a.νανα υπογραµµισθούνυπογραµµισθούν οιοι λέξειςλέξεις πουπου κάνουνκάνουν τηντην πρότασηπρόταση
λανθασµένηλανθασµένη,,
b.b.νανα ζητείταιζητείται νανα διορθωθείδιορθωθεί ηη λανθασµένηλανθασµένη πρότασηπρόταση στοστο ορθόορθό..
c.c.νανα ζητείταιζητείται αιτιολόγησηαιτιολόγηση..



ΠαραδείγµαταΠαραδείγµατα
ΑπόΑπό τιςτις ακόλουθεςακόλουθες προτάσειςπροτάσεις ορισµένεςορισµένες είναιείναι σωστέςσωστές καικαι ορισµένεςορισµένες

λανθασµένεςλανθασµένες. . ΣηµείωσεΣηµείωσε στοστο κενόκενό τετράγωνοτετράγωνο, , έναένα ((ΣΣ) ) γιαγια τιςτις σωστέςσωστές καικαι
έναένα ((ΛΛ) ) γιαγια τιςτις λανθασµένεςλανθασµένες. . ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια νανα διορθώσειςδιορθώσεις όσεςόσες πιστεύειςπιστεύεις
λανθασµένεςλανθασµένες, , γράφονταςγράφοντας στηνστην απόαπό κάτωκάτω κενήκενή σειράσειρά τηντην ορθήορθή πρότασηπρόταση::

ΤαΤα ΙµαλάιαΙµαλάια είναιείναι ηη µεγαλύτερηµεγαλύτερη οροσειράοροσειρά τηςτης ΓηςΓης καικαι τοτο υψόµετρόυψόµετρό τηςτης
αγγίζειαγγίζει τατα 8.848 8.848 µέτραµέτρα

ΟΟ ΙνδόςΙνδός ποταµόςποταµός διασχίζειδιασχίζει τηντην ΑίγυπτοΑίγυπτο καθιστώνταςκαθιστώντας εύφοροεύφορο τοτο έδαφοςέδαφος
τωντων περιοχώνπεριοχών απόαπό όπουόπου διέρχεταιδιέρχεται..

ΤαΤα ΒραχώδηΒραχώδη όρηόρη εκτείνονταιεκτείνονται αποαπο βορράβορρά προςπρος νότονότο, , κατάκατά µήκοςµήκος τηςτης
δυτικήςδυτικής πλευράςπλευράς τηςτης ΝοτίουΝοτίου ΑµερικήςΑµερικής..

ΤοΤο ΕβερεστΕβερεστ είναιείναι ηη υψηλότερηυψηλότερη κορυφήκορυφή τηςτης οροσειράςοροσειράς τωντων ΑνδεωνΑνδεων στηστη
ΒόρειαΒόρεια ΑµερικήΑµερική..

ΟΟ πιοπιο µακρύςµακρύς ποταµόςποταµός τηςτης ΑσίαςΑσίας είναιείναι οο ΝείλοςΝείλος καικαι τροφοδοτείταιτροφοδοτείται απόαπό τητη
λίµνηλίµνη ΤιτικάκαΤιτικάκα



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις σύζευξηςσύζευξης

∆εδοµένων∆εδοµένων δύοδύο ((ήή τριώντριών) ) οµάδωνοµάδων στοιχείωνστοιχείων ζητείταιζητείται απόαπό τοντον
µαθητήµαθητή νανα τατα συσχετίσεισυσχετίσει. . ΟΟ αριθµόςαριθµός τωντων στοιχείωνστοιχείων κάθεκάθε
στήληςστήλης µπορείµπορεί νανα είναιείναι οο ίδιοςίδιος ήή καικαι διαφορετικόςδιαφορετικός. . ΗΗ
αντιστοίχησηαντιστοίχηση µπορείµπορεί νανα είναιείναι αµφιµονοσήµαντηαµφιµονοσήµαντη ..

ΣυσχετίζονταιΣυσχετίζονται τατα στοιχείαστοιχεία τωντων 2 2 ήή 3 3 οµάδωνοµάδων συνδέοντάςσυνδέοντάς τατα µεµε
µιαµια γραµµήγραµµή ήή γράφονταςγράφοντας τατα διατεταγµέναδιατεταγµένα ζεύγηζεύγη αναν έχουνέχουν
απαριθµηθείαπαριθµηθεί..



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις διάταξηςδιάταξης
∆ιάταξης∆ιάταξης ήή ιεράρχησηςιεράρχησης ήή κλιµάκωσηςκλιµάκωσης είναιείναι οιοι ερωτήσειςερωτήσεις
κλειστούκλειστού τύπουτύπου στιςστις οποίεςοποίες ζητείταιζητείται απόαπό τοτο µαθητήµαθητή νανα
διατάξειδιατάξει σεσε λογικήλογική σειράσειρά κάποιακάποια στοιχείαστοιχεία µεµε βάσηβάση τοτο κριτήριοκριτήριο
πουπου αναφέρεταιαναφέρεται στοστο στέλεχοςστέλεχος τηςτης ερώτησηςερώτησης..

ΤαΤα στοιχείαστοιχεία µπορείµπορεί νανα είναιείναι προτάσειςπροτάσεις, , αριθµοίαριθµοί, , σύµβολασύµβολα, , 
σχήµατασχήµατα κτλκτλ..



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις συµπλήρωσηςσυµπλήρωσης κενούκενού

∆ίνεται∆ίνεται έναένα κείµενοκείµενο απόαπό τοτο οποίοοποίο λείπουνλείπουν στοιχείαστοιχεία καικαι καλείταικαλείται
οο µαθητήςµαθητής απόαπό τατα συµφραζόµενασυµφραζόµενα νανα συµπεράνεισυµπεράνει τοντον
ελλείπονταελλείποντα καικαι νανα συµπληρώσεισυµπληρώσει τηντην πρότασηπρόταση. . 

ΣυχνάΣυχνά δίνονταιδίνονται οιοι ελλείποντεςελλείποντες όροιόροι σεσε κατάλογοκατάλογο καικαι οο
εξεταζόµενοςεξεταζόµενος επιλέγειεπιλέγει ποιονποιον θαθα τοποθετήσειτοποθετήσει στηνστην κατάλληληκατάλληλη
θέσηθέση τουτου κειµένουκειµένου. . 

ΆλληΆλλη παραλλαγήπαραλλαγή είναιείναι νανα είναιείναι εµφανήςεµφανής οο αριθµόςαριθµός τωντων
ελλειπόντωνελλειπόντων γραµµάτωνγραµµάτων κάθεκάθε κενούκενού. . 



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις σύντοµηςσύντοµης απάντησηςαπάντησης

ΑπόΑπό πολλούςπολλούς παιδαγωγούςπαιδαγωγούς κατατάσσονταικατατάσσονται στιςστις ερωτήσειςερωτήσεις
ανοικτούανοικτού τύπουτύπου. . 

ΟρισµένεςΟρισµένες όµωςόµως ερωτήσειςερωτήσεις σύντοµηςσύντοµης απάντησηςαπάντησης πουπου ηη απάντησήαπάντησή
τουςτους αναφέρεταιαναφέρεται σεσε κάποιοκάποιο συγκεκριµένοσυγκεκριµένο στοιχείοστοιχείο ήή διεργασίαδιεργασία ήή
γεγονόςγεγονός, , χωρίςχωρίς νανα απαιτείταιαπαιτείται εκτενήςεκτενής έκθεσηέκθεση απόαπό τοντον εξεταζόµενοεξεταζόµενο
καικαι αφούαφού προβλεφθούνπροβλεφθούν απόαπό τοτο συντάκτησυντάκτη όλεςόλες οιοι τυχόντυχόν ισοδύναµεςισοδύναµες
λύσειςλύσεις έτσιέτσι, , ώστεώστε νανα µηνµην υπεισέρχεταιυπεισέρχεται οο παράγονταςπαράγοντας
υποκειµενικήςυποκειµενικής αξιολόγησηςαξιολόγησης, , µπορούνµπορούν νανα θεωρηθούνθεωρηθούν κλειστούκλειστού
τύπουτύπου..



ΜικτέςΜικτές ερωτήσειςερωτήσεις αντικειµενικούαντικειµενικού τύπουτύπου

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις αντικειµενικούαντικειµενικού τύπουτύπου πουπου
νανα είναιείναι συνδυασµόςσυνδυασµός τωντων διαφόρωνδιαφόρων
τύπωντύπων ερωτήσεωνερωτήσεων κλειστούκλειστού τύπουτύπου
πουπου προαναφέρθηκανπροαναφέρθηκαν..


