


Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης

Εργαλεία παιδαγωγικής αξιολόγησης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς 

προκειμένου να συντάσσουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης

Αδριανός Γ. Μουταβελής

Δάσκαλος στην Ειδική Εκπαίδευση
https://adrianosmoutavelis.github.io/

https://adrianosmoutavelis.github.io/


Το έργο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου

Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313

υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου

Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από

εθνικούς πόρους



Προκαταβολικός οργανωτής

Πού στοχεύει η παιδαγωγική αξιολόγηση;

Ποια βασικά χαρακτηριστικά εμπεριέχει;

Πώς εξελίσσεται, ποια διαδικασία ακολουθούμε;

Ποιες περιοχές ανάπτυξης αξιολογούμε;

Ποια μέσα (εργαλεία) αξιολόγησης χρησιμοποιούμε; Πως τα κατασκευάζουμε οι ίδιοι;

Πως συγγράφεται η παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης;

«Κάθε είδος αξιολόγησης, κάθε μέσο που αυτή χρησιμοποιεί, υπάρχουν 
στην ειδική εκπαίδευση για να υπηρετούν το ΕΠΕ του μαθητή με προσανατολισμό το 
λιγότερο περιοριστικό και περισσότερο συμπεριληπτικό περιβάλλον» 



Εκσυγχρονίσου…



Πού σκοπεύει η παιδαγωγική αξιολόγηση;



Σκοποί της παιδαγωγικής αξιολόγησης 

Ανίχνευση

Επιλεξιμότητα και διάγνωση 

Σχεδιασμός της παρέμβασης για τη σύνταξη και 
εφαρμογή ΕΠΕ

Ανταπόκριση στη διδασκαλία και στην παρέμβαση (Response to Intervention, RtI) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
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Το ΕΠΕ αποτελεί παιδαγωγικό κείμενο 

δυναμικού, εξελίξιμου χαρακτήρα, το οποίο έχει 

αναπτυχθεί με συνεργατικές διαδικασίες της 

διεπιστημονικής ομάδας παρέμβασης του 

μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και της οικογένειά του και ίσως του 

ιδίου. 

Έχει σκοπό να περιγράψει το παρόν επίπεδο 

ανάπτυξης του παιδιού, να καθοδηγήσει με 

συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα 

την εκπαίδευσή του και να περιγράψει τους 

χρησιμοποιούμενους πόρους.

(Μουταβελής & Τζιβινίκου, 2018) 

Εξατομικευμένο 

Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης



ΑΠΣ για μ
αθητές με 

εεα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕ

ΑΠΣ 
αντίστοιχης 

τάξης

Γνωμάτευση –
Διάγνωση

Διεπιστημονικής 

Ομάδας

Παιδαγωγική 
αξιολόγηση 

μαθητή

Άποψη γονέων

Μα γιατί τελικά 

θέλουμε το ΕΠΕ; Γιατί

Αν δεν ξέρουμε που 

πάμε, πως θα ξέρουμε 

ότι φτάσαμε; 
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Ποια βασικά χαρακτηριστικά εμπεριέχει η παιδαγωγική αξιολόγηση;



ΕΝΟΤΗΤΑ 8

Universal design for learning (UDL)



Πώς εξελίσσεται, ποια διαδικασία ακολουθεί η παιδαγωγική αξιολόγηση;



Διαδικασία αρχικής αξιολόγησης 

1η Δέσμη ενεργειών: Γνώση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών

2η Δέσμη ενεργειών: Οργάνωση και αξιολόγησης στοιχείων Ατομικού Φακέλου Μαθητή

3η Δέσμη ενεργειών: Αξιολόγηση σχολικής προσαρμογής και αλληλεπίδρασης 

4η Δέσμη ενεργειών: Αξιολόγηση αντιληπτικότητας, λειτουργικών και γνωστικών δεξιοτήτων 

5η Δέσμη ενεργειών: Ανασκόπηση των στοιχείων και στοχοθεσία παρέμβασης 

6η Δέσμη ενεργειών: Σύνταξη ΕΠΕ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 5



Κατηγοριοποίηση 

μορφών 

αξιολόγησης 

Κριτήριο Κατηγορία

Χρόνος εφαρμογής Αρχική
Διαμορφωτική
Περιοδική

Τελική

Μέσα αξιολόγησης Παραδοσιακή

Αυθεντική

Πλήθος αξιολογούμενων Ατομική

Ομαδική

Ρόλοι συμμετεχόντων Ετεροαξιολόγηση

Αυτοαξιολόγηση

Τρόπος παρουσίασης προϊόντος Αριθμητική
Κατηγορική

Περιγραφική

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
“Η παιδαγωγική αξιολόγηση αποτελεί σειρά 
ενεργειών που αποδίδουν αξία στη 
γνωστική, ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, 
καθώς και στα αντίστοιχα επιτεύγματα της 
ομάδας της σχολικής τάξης και κυρίως του 
κάθε μαθητή ξεχωριστά.”

Μέτρηση (measurement)
Εκτίμηση (evaluation)



Ποιες περιοχές ανάπτυξης αξιολογούμε;



1.Περιοχή: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2.Περιοχή: ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

3.Περιοχή: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

4.Περιοχή: ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

5.Περιοχή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

6.Περιοχή: ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

7.Περιοχή: ΟΜΙΛΙΑ & ΛΟΓΟΣ 

8.Περιοχή: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

9.Περιοχή: ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

10.Περιοχή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 

11.Περιοχή: ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ακαδημαϊκό (σχολικό) Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Λειτουργικό Πρόγραμμα Σπουδών ή Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕ 

“ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” 

(Μουταβελής & Τζιβινίκου, 2019. 2020)

1.Περιοχή: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

[Έμφαση στην καθημερινότητα. Έννοιες που θα καταστήσουν το παιδί ικανό να προσαρμοστεί 

και να συμμετέχει ομαλά στην κοινή ζωή του σχολείου και του σπιτιού.]

Θεματικές: Κατανόηση βασικών εννοιών (εαυτού, και ανθρώπων) αναγνώρισης σημαντικών αν

θρώπων (π.χ. μπαμπάς, μαμά, κυρία, συμμαθητές) βασικών αντικειμένων (π.χ. θρανίο, καρέκλα, 

τσάντα, πούλμαν) κατανόηση ενεργειών (π.χ. έλα, κάθισε, φέρε, τώρα σιωπή), σωματογνωσία 

2.Περιοχή: ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

[Έμφαση στον βασικό εγγραμματισμό και σύνδεση με την καθημερινότητα του μαθητή στο επίπ

εδο γραφής και ανάγνωσης]

ΕΝΟΤΗΤΑ 4



Παιδαγωγική αξιολόγηση & Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Παιδαγωγική αξιολόγηση & Μαθησιακό Προφίλ 

“Το παιδί το μορφώνουμε πραγματικά, άμα στηριχτούμε στη δική του ψυχοσύσταση, 
που φανερώνεται καθαρά στην κλίση του”

(Δελμούζος, 1971, σ. 82) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 & 7



Ποια μέσα (εργαλεία) αξιολόγησης χρησιμοποιούμε; Πως τα κατασκευάζουμε οι ίδιοι;



ΕΝΟΤΗΤΑ 9

Η παρατήρηση ως βασικό μέσο της παιδαγωγικής αξιολόγησης 

Η παρατήρηση ως εργαλείο του αναστοχαστικού εκπαιδευτικού 

μη συστηματική (άτυπη) ή συστηματική (τυπική)



ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Συνέντευξη 



ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Τεστ (Δοκιμασία) 

Μη σταθμισμένο τεστ

Απάντηση με συνεχές κείμενο

Συμπλήρωση κενού 

Αντιστοίχιση 

Σωστό-Λάθος / Ναι-Όχι 

Σταθμισμένο τεστ 

Τεστ με αναφορά σε νόρμα 

Τεστ με αναφορά κριτηρίου 



Λίστα ελέγχου 

Σήμερα Παρασκευή θα πάμε εκδρομή στην Ακρόπολη. 

Βάζω √ σε ότι ολοκληρώνεται.

Μπαίνουμε κανονικά στην τάξη.

Η κυρία μας λέει ότι ήρθε το πούλμαν.

Μπαίνω στο πούλμαν χωρίς φωνές.

Στη διαδρομή η δασκάλα μας λέει τι θα δούμε στην Ακρόπολη

.

Το πούλμαν μας φτάνει κοντά στην Ακρόπολη.

Κατεβαίνουμε από το πούλμαν.

Στην είσοδο της Ακρόπολης συναντάμε την ξεναγό.

Ανεβαίνουμε στην Ακρόπολη και ακούμε την ξεναγό με προσο

χή.

Βλέπουμε τα αρχαία και ακούμε την ξεναγό με προσοχή.

Κατεβαίνουμε από την Ακρόπολη και μπαίνουμε στο πούλμαν.

Το πούλμαν μας επιστρέφει στο σχολείο.

Σκέφτομαι και γράφω

1.Ξεκινώ τις προτάσεις με κεφαλαίο.

2.Σε κάθε πρόταση έχω βάλει στο τέλος τελεία, ερωτηματικό ή

θαυμαστικό.

3.Έχω βάλει τόνους.

4.Έγραψα σωστά: -ει -ω (ρήματα) -ι -ο (ουδέτερα).

5.Η ορθογραφία είναι καλή.

6.Κάθε πρόταση είναι ολοκληρωμένη και βγάζει νόημα.

7.Όλο το κείμενο μου μιλάει για αυτό που γράφει ο τίτλος.

…

ΕΝΟΤΗΤΑ 12



Κλίμακα Διαβάθμισης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13



Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS-GR)

Κλίμακα παρατήρησης συμπεριφορών ΔΕΠ-Υ 
1. Προσοχή 

2. Υπερκινητικότητα

3. Παρορμητικότητα

4. Προσαρμογή στο σχολείο 

5. Θετικές και συμπεριφορές που προβληματίζουν  

Κλίμακα παρατήρησης συμπεριφορών ΔΑΦ
1. Κοινωνική επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση 
2. Περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές 
3. Αισθητηριακή υπερ/υποευαισθητοποίηση
4. Προσαρμογή στο σχολείο
5. Θετικές και συμπεριφορές που προβληματίζουν  

ΕΝΟΤΗΤΑ 13



Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS-GR)

Κλίμακα παρατήρησης συμπεριφορών ΔΕΠ-Υ 
1. Προσοχή 

2. Υπερκινητικότητα

3. Παρορμητικότητα

4. Προσαρμογή στο σχολείο 

5. Θετικές και συμπεριφορές που προβληματίζουν  

Κλίμακα παρατήρησης συμπεριφορών ΔΑΦ
1. Κοινωνική επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση 
2. Περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές 
3. Αισθητηριακή υπερ/υποευαισθητοποίηση
4. Προσαρμογή στο σχολείο
5. Θετικές και συμπεριφορές που προβληματίζουν  

ΕΝΟΤΗΤΑ 13



Παρορμητικότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ 13
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Υπερκινητικότητα

Προσαρμογή στο σχολείο

Προσοχή

Θετικές + Συμπεριφορές 

που προβληματίζουν



Ρουμπρίκα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14



ΕΝΟΤΗΤΑ 14

Περιγράφουν ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του 

έργου και όχι ποσοτικά

Ρουμπρίκα



Ρουμπρίκα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14

Παιχνίδι με τα άλλα παιδιά

Επικοινωνεί, συνεργάζεται, 
αλληλοεπιδρά με τα άλλα παιδιά 
και παίζει μαζί τους το ίδιο παιχνίδι. Μοι
ράζεται στόχο και ρόλο στο 
παιχνίδι. 
…
…
Δεν δείχνει προς το παρόν 
δυνατότητα ή ενδιαφέρον για 
παιχνίδι με τα άλλα παιδιά ακόμη 
και με καθοδήγηση 



A΄ Ρουμπρίκα Αξιολόγησης Παιχνιδιού: 

Αξιολόγηση της συνεργασίας και επικοινωνίας 

στο παιχνίδι

I. Συνεργατικό παιχνίδι 

II. Συντροφικό παιχνίδι

III. Παράλληλο παιχνίδι 

IV. Μοναχικό παιχνίδι 

Β΄ Ρουμπρίκα Αξιολόγησης Παιχνιδιού: 

Αξιολόγηση των δεξιοτήτων του παιχνιδιού 

V. Παιχνίδι με κανόνες 

VI. Συμβολικό παιχνίδι 

VII. Κατασκευαστικό παιχνίδι 

VIII. Λειτουργικό παιχνίδι 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14
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ΕΝΟΤΗΤΑ 14



ΕΝΟΤΗΤΑ 12, 13 & 14

Λίστα ελέγχου 

Κλίμακα Διαβάθμισης 

Ρουμπρίκα



ΕΝΟΤΗΤΑ 15

Πορτφόλιο 

Α’ ταξινόμηση Β’ ταξινόμηση

Working Εργασίας Cumulative Συσσώρευσης

Display, Showcase,

Best Works

Επίδειξης Showcase Επίδειξης

Assessment Αξιολόγησης Reflective Στοχαστικό

Goal-based Στοχοκατευθυνόμενο



Πως συγγράφεται η παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης;



Συγγραφή 
Παιδαγωγικής Έκθεσης Αξιολόγησης

Παράδειγμα προοργανωμένης Παιδαγωγικής 
Έκθεσης Αξιολόγησης Μαθητή 

Σύνδεση των μέσων αξιολόγησης με τη
στοχοθεσία του ΕΠΕ 

Αναστοχασμός επί της Παιδαγωγικής Έκθεσης 
Αξιολόγησης 

Κειμενική παθολογία 

Περιγραφή συμπεριφορών 

Κατανοητό κείμενο 

ΕΝΟΤΗΤΑ 16



Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης

Εργαλεία παιδαγωγικής αξιολόγησης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς 

προκειμένου να συντάσσουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης

Αδριανός Γ. Μουταβελής

Δάσκαλος στην Ειδική Εκπαίδευση
https://adrianosmoutavelis.github.io/
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