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Περίληψη  

Τα Μαθηματικά αποτελούν βασικό μάθημα στην πρωτοβάθμια, αλλά και στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση στα Μαθηματικά 
αποτελεί βασικό πυλώνα στην προσπάθεια πολλών χωρών να αναμορφώσουν 
το εκπαιδευτικό τους σύστημα. Η ανάγκη αναμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
συστημάτων των χωρών αυτών σε μεγάλο βαθμό προέκυψε από τις χαμηλές 
επιδόσεις των μαθητών σε διεθνή προγράμματα αξιολόγησης, όπως τα TIMSS 
και PISA. Τα αποτελέσματα από τα αυτά τα διεθνή προγράμματα είναι κατά 
κύριο λόγο ποσοτικά, μετρήσιμα και χρησιμοποιούνται για την σύγκριση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που συμμετέχουν. Η 
αντικειμενικότητα και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων εξασφαλίζεται με 
την χρήση τυποποιημένων τεστ με ερωτήσεις, συνήθως πολλαπλής επιλογής, 
από μια συγκεκριμένη τράπεζα ερωτήσεων και η διόρθωση των τεστ αυτών 
συνήθως είναι αυτόματη. Κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα δεν υπάρχει, η χρήση, 
όμως, ενός συστήματος διαμορφωτικής αξιολόγησης στα Μαθηματικά θα 
μπορούσε να δώσει αυτή την δυνατότητα. Ένα τέτοιο σύστημα έχει την 
δυνατότητα να παρέχει ποσοτικά και μετρήσιμα δεδομένα για την πρόοδο των 
μαθητών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της 
σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζεται η περίπτωση της χρήσης των δεδομένων από ένα σύστημα 
διαμορφωτικής αξιολόγησης στα Μαθηματικά για την αξιολόγηση της 
σχολικής μονάδας, αλλά και του εκπαιδευτικού έργου. 
 

Abstract 

Mathematics is a key lesson in primary and secondary education. Furthermore, 
assessment in Mathematics is a main pillar in the effort of many countries to 
reform their educational system. The need to reform the educational systems 
of these countries resulted largely from the poor performance of students in 
international assessment programs, such as TIMSS and PISA. The results from 
these international programs are mainly quantitative, measurable and used to 
compare the educational systems of the participating countries. The objectivity 
and validity of the results are ensured with the use of standardized tests, usually 
with multiple choice questions, from a specific Question Bank and the 
correction of these tests is usually automatic. There is nothing similar in Greece, 
but the use of a formative assessment system in mathematics could give this 
possibility. Such a system has the ability to provide quantitative and 
measurable data about students’ progress that can be used to assess school 
units and educational work. This paper presents the case of the use of the data 
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from a formative assessment system in Mathematics for the assessment of 
school units and the educational work. 

 
Η αξιολόγηση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας διδασκαλίας 

της μάθησης. Αν και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας αυτής, 
εντούτοις είναι διακριτό κομμάτι, το οποίο έχει διαχωριστεί σαν επιστημονικό 
πεδίο από την διδακτική. Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί η αξία και η 
σημασία που μπορεί να έχει η αξιολόγηση για τον μαθητή, τον εκπαιδευτικό και 
γενικά για όλα τα στοιχεία που αποτελούν ένα εκπαιδευτικό σύστημα και έχει δοθεί 
βάρος στην έρευνα που γίνεται σχετικά με την αξιολόγηση. Όπως αναφέρει και ο 
Birenbaum (1996), η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται σαν εποχή της αξιολόγησης 
και έχει πάρει την σκυτάλη από την προηγούμενη εποχή που ήταν η εποχή των τεστ. 
Έτσι, η εποχή της αξιολόγησης, σε αντίθεση με την εποχή των τεστ, βάζει τον 
μαθητή στο επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας και μαζί με τον εκπαιδευτικό 
εγκαθιδρύεται ένας αμφίδρομος δίαυλος επικοινωνίας (Dochy, Segers & Sluijsmans, 
1999), με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κλειστό δίπολο, το οποίο ναι μεν έχει 
εισόδους και εξόδους, ώστε να αλληλοεπιδρά με εξωτερικούς παράγοντες, αλλά 
αποτελεί τον πυρήνα όλου του εκπαιδευτικού συστήματος (Black et al, 2004).  

Διαμορφωτική Αξιολόγηση 

Όπως προαναφέρθηκε, η αξιολόγηση και συγκεκριμένα η διαμορφωτική 
αξιολόγηση, έχει μεγάλη βαρύτητα για την ποιότητα της διαδικασίας διδασκαλίας 
της μάθησης, σε τέτοιο βαθμό ώστε η σύγχρονη εποχή να χαρακτηρίζεται ως εποχή 
της αξιολόγησης. Βέβαια κυρίαρχο ρόλο ακόμα έχει η αθροιστική αξιολόγηση, που 
είναι συνήθως και η παραδοσιακή μέθοδος για την αξιολόγηση των μαθητών ως 
προς την ικανότητά τους να προαχθούν στην επόμενη τάξη ή να περάσουν ένα 
συγκεκριμένο μάθημα.  

Ωστόσο, πολλές έρευνες τα τελευταία χρόνια έχουν αναδείξει τα οφέλη που 
μπορεί να έχει η εφαρμογή κάποιας μεθόδου διαμορφωτικής αξιολόγησης στην 
διδασκαλία στην τάξη. Τα οφέλη αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι μέθοδοι 
αυτοί έχουν τον μαθητή στο επίκεντρο της όλης διδακτικής διαδικασίας και 
στηρίζονται στο δίπολο μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή που προαναφέρθηκε. 
Έτσι μια διαμορφωτική μέθοδος αξιολόγησης γίνεται αποκλειστικά από τον 
εκπαιδευτικό, καθώς είναι αυτός που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τους 
μαθητές του και έχει σαν σκοπό να ανακαλύψει τα κενά και τις αδυναμίες του κάθε 
μαθητή ξεχωριστά με σκοπό να τους  βοηθήσει να προοδεύσουν και να γίνουν 
πραγματικοί κάτοχοι της γνώσης (William, 2006).  

Βασικά χαρακτηριστικά της διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι η συχνότητα 
με την οποία διεξάγεται η αξιολόγηση του μαθητή, τα σύντομα τεστ αξιολόγησης 
και η μικρή ή καθόλου συμμετοχή που έχει η βαθμολόγηση αυτών των τεστ στην 
διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του μαθητή. Έτσι, σε αντίθεση με την 
αθροιστική αξιολόγηση που γίνεται είτε μια φορά στο τέλος μιας διδακτικής 
περιόδου είτε σε μικρές επαναλήψεις, δύο τρεις φορές στην διάρκεια μια διδακτικής 
περιόδου με την μορφή διαγωνισμάτων ή γραπτών προόδων, η διαμορφωτική 
αξιολόγηση έχει μεγαλύτερη συχνότητα. Η διαμορφωτική αξιολόγηση εκτελείται 
αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα και τα τεστ της χαρακτηρίζονται από την μικρή 
έκταση που έχουν, όπως προαναφέρθηκε, σε αντίθεση με τα τεστ που χρησιμοποιεί 
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η αθροιστική αξιολόγηση, που έχουν μεγαλύτερη έκταση, η οποία πολλές φορές 
καλύπτει όλη την διδαχθείσα ύλη.  

Η σημαντικότερη διαφορά, όμως, μεταξύ αθροιστικής και διαμορφωτικής 
αξιολόγησης είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα από 
την αξιολόγηση του μαθητή. Έτσι, στην περίπτωση της αθροιστικής αξιολόγησης, 
τα αποτελέσματά της χρησιμοποιούνται για την βαθμολόγηση του μαθητή και την 
κρίση για το αν παρακολούθησε επιτυχώς ή όχι το συγκεκριμένο μάθημα. Για το 
λόγο αυτό, τα τεστ που χρησιμοποιεί η αθροιστική αξιολόγηση χαρακτηρίζονται ως 
υψηλού βαθμού βαρύτητας (high stake tests). Επίσης, τα αποτελέσματα από την 
αθροιστική αξιολόγηση του μαθητή χρησιμοποιούνται στο τέλος μιας διδακτικής 
περιόδου για την τελική κυρίως βαθμολόγηση του μαθητή και πολύ σπάνια κατά 
την διάρκεια της διδακτικής περιόδου (Wiliam, 2007). Αντιθέτως, τα αποτελέσματα 
από την διαμορφωτική αξιολόγηση του μαθητή χρησιμοποιούνται κατά την 
διάρκεια μιας διδακτικής περιόδου από τον καθηγητή με σκοπό να εντοπίσει τα 
μαθησιακά κενά του κάθε μαθητή ξεχωριστά και ανάλογα να σχεδιάσει τις 
επόμενες διδακτικές του στρατηγικές, με στόχο να τα καλύψει. Έτσι, τα τεστ που 
χρησιμοποιεί η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι περισσότερα σε αριθμό, καθώς 
διεξάγονται πολλές φορές κατά την διάρκεια μια διδακτικής περιόδου, είναι 
σύντομα, καλύπτοντας κάθε φορά περιορισμένη έκταση της διδακτέας ύλης και δεν 
χρησιμοποιούνται για την τελική βαθμολόγηση του μαθητή. Εξαιτίας των 
προηγουμένων, τα τεστ που χρησιμοποιεί η διαμορφωτική αξιολόγηση 
χαρακτηρίζονται ως χαμηλού βαθμού βαρύτητας (low stakes test), καθώς οι 
επιδόσεις του μαθητή στα τεστ αυτά δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στην τελική του 
κρίση και βαθμολόγηση (Harlen & James, 1997).  

Γίνεται, όμως, εμφανές, ότι λόγω της φύσης των τεστ που χρησιμοποιεί η 
διαμορφωτική αξιολόγηση, παρέχεται καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τον 
γνωστικό επίπεδο του κάθε μαθητή ξεχωριστά και καλύτερη στόχευση στις 
αδυναμίες και τα μαθησιακά του κενά. Πληροφόρηση, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την έμμεση αξιολόγηση μιας σχολικής μονάδας και γενικά του 
εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται σε αυτή. Εξάλλου, σκοπός ενός εκπαιδευτικού 
συστήματος είναι η εκπαίδευση των μαθητών. Πάνω στις ανάγκες των μαθητών 
πρέπει να είναι κατασκευασμένο το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας.  

Ο όγκος, όμως, και η συχνή επανάληψη των τεστ που χρησιμοποιεί η 
διαμορφωτική αξιολόγηση αποτελεί και έναν από τους μεγαλύτερους περιορισμούς 
που καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή της σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας 
στην τάξη. Αυτό συμβαίνει, γιατί απαιτείται από τον εκπαιδευτικό να αφιερώσει 
περισσότερο χρόνο για να σχεδιάσει, να διορθώσει, να αξιολογήσει και για να 
χρησιμοποιήσει την πληροφόρηση που θα αντλήσει από την διαμορφωτική 
αξιολόγηση για να τροποποιήσει την διδακτική του παρέμβαση σε κάθε μαθητή 
ξεχωριστά. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που πρέπει να προστεθεί στο 
ήδη βεβαρημένο διδακτικό ωράριο του εκπαιδευτικού, ο οποίος εκτός από την 
διδασκαλία στην τάξη, είναι υποχρεωμένος να αφιερώσει αρκετό από τον 
προσωπικό του χρόνο για να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα και να 
αξιολογήσει τις ασκήσεις και τα γραπτά των μαθητών του.    

Υπάρχουν, όμως, και άλλοι περιορισμοί που δυσχεραίνουν την εφαρμογή 
μεθόδων διαμορφωτικής αξιολόγησης στην τάξη. Για τα δεδομένα του Ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, η κυρίαρχη μέθοδος αξιολόγησης είναι η αθροιστική 
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αξιολόγηση, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην είναι εξοικειωμένοι με την λογική και 
τις πρακτικές της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 
υπερτονιστεί η σημασία της βαθμολόγησης που στην ουσία δεν είναι αυτοσκοπός 
της διαμορφωτικής αξιολόγησης και συνήθως δεν έχει καμία σημασία ο βαθμός που 
θα πάρει ένας μαθητής σε ένα τεστ διαμορφωτικής αξιολόγησης. Επίσης, συχνά 
παρατηρείται το φαινόμενο οι μαθητές να μην δίνουν την πρέπουσα βαρύτητα 
κατά την μελέτη τους για ένα τεστ διαμορφωτικής αξιολόγησης, θεωρώντας ότι δεν 
είναι σημαντικό, με αποτέλεσμα να μην διαβάζουν σε βάθος και να προάγεται 
δυστυχώς η επιφανειακή μάθηση (Black & William, 1998). Για αυτό, θα πρέπει 
πρώτα να εξοικειωθούν οι μαθητές με την λογική της διαμορφωτικής αξιολόγησης 
και μετά να γίνει προσπάθεια εφαρμογής της όποιας πρακτικής διαμορφωτικής 
αξιολόγησης επιθυμεί να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός στην τάξη. 

Οι παραπάνω, όμως, περιορισμοί που υπάρχουν για την εφαρμογή 
πρακτικών διαμορφωτικής αξιολόγησης σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας 
στην τάξη, μπορούν να ξεπεραστούν με την χρήση ενός συστήματος αξιολόγησης με 
την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η έλευση αυτών των συστημάτων 
κατέστησε στην ουσία εφικτή την εφαρμογή πρακτικών διαμορφωτικής 
αξιολόγησης, καθώς αυτοματοποίησαν μεγάλο όγκο εργασίας, με τον οποίο ήταν 
επιφορτισμένος ο εκπαιδευτικός.  

Με την βοήθεια αυτών των συστημάτων, ο εκπαιδευτικός στην ουσία ήταν 
υποχρεωμένος απλά να σχεδιάσει τα τεστ διαμορφωτικής αξιολόγησης των 
φοιτητών και να τα ψηφιοποιήσει, εισάγοντάς τα στο σύστημα. Το σύστημα στην 
ουσία αναλάμβανε την αυτόματη διόρθωση των τεστ και την παροχή στατιστικών 
και άλλων δεδομένων από την χρήση του. Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτικός 
απαλλάσσεται από την χρονοβόρα διαδικασία της διόρθωσης και βαθμολόγησης 
των τεστ των φοιτητών και απλά απαιτείται από την πλευρά του η δημιουργία και 
εισαγωγή στο σύστημα των τεστ αξιολόγησης. Τονίζεται για μια ακόμα φορά ότι τα 
τεστ αξιολόγησης που διεξάγονται από ένα σύστημα αξιολόγησης με την βοήθεια 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής, καθώς μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν και να χρησιμοποιηθούν από 
ένα σύστημα διαμορφωτικής αξιολόγησης.  

Τα συστήματα αξιολόγησης με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή 
πρωτοεμφανίστηκαν την δεκαετία του 90, εστιασμένα κυρίως στην 
αυτοαξιολόγηση φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς τα περισσότερα 
από αυτά δημιουργήθηκαν από πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες, όπως η Αγγλία 
και οι ΗΠΑ (Stephens, Bull & Wade, 1998; Conole & Warburton, 2005). Η χρήση τους 
ήταν προαιρετική, καθώς προορίζονταν για την αυτοαξιολόγηση των φοιτητών και 
επικουρική, αφού σκοπός της δημιουργίας τους ήταν η βελτίωση των επιδόσεων 
των φοιτητών σε δύσκολα μαθήματα, όπως Μαθηματικά, Φυσική, 
Προγραμματισμός και άλλα (Appleby και συν., 1997; Thelwall, 1998; Callear & King, 
1997). Αν και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών γινόταν με την παραδοσιακή 
αθροιστική μέθοδο αξιολόγησης των γραπτών τελικών εξετάσεων, τα συστήματα 
αξιολόγησης με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή γνώρισαν μεγάλη αποδοχή 
και ενδιαφέρον, καθώς αποδεδειγμένα βοηθούν τους φοιτητές να βελτιώσουν τις 
επιδόσεις τους. 

Στις μέρες μας τα συστήματα αυτά έχουν εξελιχθεί και έχουν αποκτήσει νέες 
δυνατότητες, με αποτέλεσμα να παρέχουν πιο ποιοτικές υπηρεσίες αξιολόγησης 
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των μαθητών. Παράδειγμα είναι το Maple TA της εταιρίας Maple που προορίζεται 
κυρίως για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Heck, 2004). Ακόμα όμως και συστήματα 
όπως το Maple TA έχουν ελλείψεις καθώς αν και διαθέτουν τράπεζα ερωτήσεων 
δεν έχουν αποθηκευμένες ερωτήσεις μέσα και ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος 
να τις εισάγει αυτός χειροκίνητα. Επίσης αν και παρέχουν κάποια λειτουργία 
προσαρμογής στις λάθος απαντήσεις των μαθητών αυτή δεν γίνεται αυτόματα και 
ανάλογα τον μαθητή, αλλά και πάλι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προκαθορίσει 
εναλλακτικά μονοπάτια που θα ακολουθήσει το σύστημα σε περίπτωση που κάνει 
κάπου λάθος ο μαθητής. Αυτές και άλλες ελλείψεις που έχουν τα συστήματα αυτά 
κάνουν επιτακτική την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης τους. Το σύστημα 
διαμορφωτικής αξιολόγησης για τα μαθηματικά που αναφέρεται στο παρόν άρθρο 
λύνει πολλές από τις παραπάνω ελλείψεις καθώς για την λειτουργία του θα πρέπει 
να παρέχεται με τράπεζα ερωτήσεων που διαθέτει ικανό αριθμό ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής αποθηκευμένο και η επιλογή των ερωτήσεων στις οποίες 
αξιολογείτε ο μαθητής αλλά η προσαρμοστική λειτουργία του γίνεται αυτόματα 
από τον ειδικό αλγόριθμο που χρησιμοποίει το σύστημα. Σε κανένα από τα 
παραπάνω στάδια δεν απαιτείται η συμβολή του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός 
το μόνο που θα πρέπει να κάνει είναι να διαβάζει τα αποτελέσματα για τον κάθε 
μαθητή που θα εξάγει το σύστημα διαμορφωτικής αξιολόγησης για τα μαθηματικά. 

Διεθνή Προγράμματα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Συστημάτων 

Αν και η αξιολόγηση είναι διακριτός τομέας από την διδακτική, εντούτοις 
είναι ενσωματωμένη στην  εκπαιδευτική διαδικασία και όπως προαναφέρθηκε, έχει 
μεγάλη βαρύτητα, καθώς μέσα από την αξιολόγηση είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί 
πετυχημένη ή όχι μια διδακτική παρέμβαση. Το εκπαιδευτικό σύστημα για πολλές 
χώρες έχει μεγάλη σημασία και πολλές έχουν επενδύσει πολλά χρήματα 
στηρίζοντας την οικονομική τους ανάπτυξη στην βελτίωση του εκπαιδευτικού τους 
συστήματος. Στην προσπάθεια να αξιολογήσουν το κατά πόσο πετυχημένο ή όχι 
είναι το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί 
Διεθνή Προγράμματα που αξιολογούν τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών που 
συμμετέχουν σε αυτά. 

Ένα τέτοιο σύστημα και το πιο διαδεδομένο ίσως, είναι το σύστημα 
αξιολόγησης P.I.S.A., το οποίο είναι πρόγραμμα του Ο.Α.Σ.Α. και αποτελεί ένα 
διεθνώς συμφωνημένο πλαίσιο μέσω του οποίου γίνεται προσπάθεια να 
αξιολογηθεί το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας που είναι μέλος του ΟΑΣΑ. Το 
PISA διεξήχθη για πρώτη φορά το 2000. Μέσω του P.I.S.A. είναι δυνατή η σύγκριση 
μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα. Η διεύθυνση για την Εκπαίδευση του Ο.Α.Σ.Α είναι υπεύθυνη για την 
οργάνωση και διεξαγωγή του προγράμματος. Στο πρόγραμμα P.I.S.A. συμμετέχει 
και η Ελλάδα και διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια. Επιλέγονται τυχαία μαθητές 
δεκαπέντε χρονών από κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, από δημόσια 
αλλά και ιδιωτικά σχολεία, και διαγωνίζονται σε τρεις θεματικές ενότητες. Οι 
θεματικές ενότητες είναι η γλώσσα, τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες και 
από το 2006 και μετά έγινε η εισαγωγή μιας νέας θεματικής ενότητας, της επίλυσης 
προβλημάτων. Κάθε φορά που διεξάγεται ο διαγωνισμός P.I.S.A., δίνεται 
μεγαλύτερη βαρύτητα σε μια από τις τρεις θεματικές ενότητες.  
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Εκτός από την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών ηλικίας 
δεκαπέντε χρονών κάθε χώρας, το PISA έχει και επιμέρους στόχους. Έτσι 
προσπαθεί να αναπτύξει καλύτερες  μεθόδους παρακολούθησης της προόδου των 
μαθημάτων με ενδεχόμενο την σύγκριση της προόδου στην ηλικία των δεκαπέντε 
ετών σε σχέση με την πρόοδο που είχαν σε μικρότερη ηλικία. Επίσης, παρακολουθεί 
την σχέση μεταξύ απόδοσης και της διδασκαλίας που έχουν οι μαθητές και, τέλος, 
χρησιμοποιεί τους υπολογιστές και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για να αξιολογεί 
την πρόοδο των μαθητών σε όλες τις θεματικές ενότητες. 

Παρόμοιας λογικής είναι το πρόγραμμα T.I.M.S.S. (Trends in International 
Mathematics and Science Study), το οποίο εστιάζεται κυρίως στην επίδοση των 
μαθητών στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Το πρόγραμμα αυτό 
υλοποιείται και διεξάγεται από το υπουργείο παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής και στόχος του είναι να ελεγχθεί η πρόοδος των Αμερικάνων μαθητών 
της τέταρτης και της ογδόης τάξης (δηλαδή Τετάρτης Δημοτικού και Δευτέρας 
Γυμνασίου) σε σχέση με την πρόοδο των αντίστοιχων μαθητών των υπολοίπων 
κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν 
πάνω από εξήντα κράτη, κάποια από τα οποία είναι μέλη του Ο.Α.Σ.Α. Συμμετέχει η 
Κύπρος, ενώ η Ελλάδα δεν συμμετέχει πια (τελευταία συμμετοχή της Ελλάδας ήταν 
το 1995). Το πρόγραμμα αξιολόγησης TIMSS υλοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. Οι 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν μέτρια απόδοση.  

Τις πρώτες θέσεις τις κατέχουν σταθερά χώρες, όπως το Χονγκ Κονγκ, η 
Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη, οι οποίες και στο πρόγραμμα PISA κατατάσσονται 
σταθερά μέσα στην πρώτη δεκάδα. Η Ελλάδα στο PISA είναι σταθερά κάτω από τον 
μέσο όρο των χωρών του ΟΑΣΑ που συμμετέχουν και στον τελευταίο διαγωνισμό 
του PISA, που έγινε το 2015, κατέλαβε την 43η θέση στα μαθηματικά.  

Ειδικά το πρόγραμμα PISA, λόγω της εμβέλειας και της απήχησής του, έχει 
δεχθεί κριτικές και πολλοί προσπαθούν να υποβιβάσουν την σημασία ενός τέτοιου 
εγχειρήματος. Για παράδειγμα, ο Bulle (2011) ασκεί κριτική στην λογική χρήσης 
των αποτελεσμάτων του PISA από μια χώρα, ώστε βάση αυτών να αναμορφώσει 
το εκπαιδευτικό της σύστημα. Αναφέρει ότι η επιτυχία της Φινλανδίας στο PISA δεν 
στηρίζεται σε στοιχεία που προέκυψαν από την συμμετοχή της χώρα στο PISA και 
ότι παρά την επιτυχία της Φινλανδίας, οι μαθητές της στην μετάβαση τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζουν πάραυτα πολλές δυσκολίες. Επίσης, 
σημειώνει ότι στην περίπτωση της Γαλλίας, η οποία ενστερνίστηκε τις λογικές του 
PISA και χρησιμοποίησε τα αποτελέσματά του για να κάνει αλλαγές στο 
εκπαιδευτικό της σύστημα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση των 
επιδόσεων των μαθητών της και καταλαμβάνει όλο και πιο χαμηλές θέσεις στην 
γενική κατάταξη. Βέβαια, και άλλοι ερευνητές βασίζονται στην ίδια λογική, οι 
οποίοι προσπαθούν με διάφορες στατιστικές αναλύσεις και μαθηματικές 
μοντελοποιήσεις να βασίσουν τους ισχυρισμούς τους ότι τα αποτελέσματα από το 
PISA δεν είναι απολύτως στέρεα και αδιαφιλονίκητα (Kreiner, 2011). 

Παρόλα αυτά, το PISA αποτελεί ένα αξιόλογο εγχείρημα. Είναι ένα σύστημα 
αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων χωρών, το οποίο βασίζεται στις 
επιδόσεις των μαθητών. Τις επιδόσεις των μαθητών των χωρών που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα PISA τις αξιολογεί με απτά ποσοτικά εργαλεία και για αυτό τον 
λόγο τα αποτελέσματα από το PISA έχουν τόσο μεγάλη σημασία για τις χώρες που 
συμμετέχουν. Εξάλλου, η ανάγκη για την δημιουργία του PISA προέκυψε από την 
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ανάγκη για συχνή και αξιόπιστη πληροφόρηση για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα 
μεταξύ διαφόρων κρατών και, πιο συγκεκριμένα, από την ανάγκη για 
πληροφόρηση από την μέτρηση των επιδόσεων των μαθητών (Thomson & De 
Bortoli, 2008). Τα αποτελέσματα από την διεξαγωγή των διαγωνισμών του PISA 
θεωρούνται τόσο αξιόπιστα που έχουν άμεση επίδραση στα εκπαιδευτικά 
συστήματα και στις εκπαιδευτικές πολιτικές πολλών χωρών. Παραδείγματα είναι 
αυτά  της Φινλανδίας που προαναφέρθηκε, της Γερμανίας, που η αναμόρφωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στηρίχτηκε στις 
χαμηλές επιδόσεις των μαθητών της στο PISA, της Αγγλίας, των ΗΠΑ, των οποίων 
επίσης η χαμηλή τους κατάταξη στο PISA ήταν μια από τις γενεσιουργικές αιτίες 
του προγράμματος εκπαιδευτικής αναμόρφωσης CCSS (Common core state 
standards) και άλλα (Grek, 2009; Kendall, 2011). 

Ένα ακόμα γεγονός που ισχυροποιεί την σημασία του προγράμματος PISA, 
είναι το γεγονός ότι πολλές ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες θεωρούν ότι 
το εκπαιδευτικό τους σύστημα και οι επιδόσεις των μαθητών τους είναι πολύ 
σημαντικές, σε τέτοιο βαθμό ώστε να στηρίζουν την οικονομική τους ανάκαμψη 
στην αναμόρφωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος, στηριζόμενες στα 
εργαλεία αξιολόγησης που παρέχει το PISA, αλλά και άλλα εθνικά συστήματα 
αξιολόγησης ευρείας κλίμακας (De Lange, 2007; Paek, 2012). Για παράδειγμα, η 
πρωτοβουλία CCSS χρηματοδοτείται με συνολικά 4 δισεκατομμύρια δολάρια από 
το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Race To The Top”, το οποίο είναι ενταγμένο στο 
γενικό σχέδιο της οικονομικής ανάκαμψης των ΗΠΑ (Rabe, 2006). Επίσης, η 
Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης ασχολείται με τα αποτελέσματα του PISA και πώς 
αυτά επηρεάζουν την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε 
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς η χρηματοδότηση ερευνητικών 
προγραμμάτων για την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε χώρες της 
Ασίας αποτελεί έναν από τους άξονες προτεραιότητάς της (Hanushek, Link & 
Woessmann 2013).  

Το πιο σημαντικό συμπέρασμα, όμως, που εξάγεται από τα παραπάνω είναι 
το γεγονός ότι μέσω της αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθητών είναι δυνατή η 
αξιολόγηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος μια χώρας και αυτό μέσω 
της αξιολόγησης των μαθητών σε τρία βασικά μαθήματα, τα μαθηματικά, την 
γλώσσα και τις επιστήμες. Το πρόγραμμα PISA αποτελεί ισχυρή απόδειξη αυτού του 
ισχυρισμού και μάλιστα σε όλα τα προγράμματα αξιολόγησης που 
προαναφέρθηκαν τα Μαθηματικά έχουν κεντρικό ρόλο. Οπότε, εύκολα εξάγεται το 
συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών στα μαθηματικά είναι 
τόσο αναγκαία και σημαντική, ώστε μέσω αυτής είναι δυνατή η έμμεση αξιολόγηση 
μιας ολόκληρης σχολικής μονάδας, αλλά και του εκπαιδευτικού έργου που τελείται 
σε αυτή. 

Αξιοποίηση δεδομένων χρήσης συστήματος διαμορφωτικής αξιολόγησης 
στα μαθηματικά 

Παρόλο που τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα PISA έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στα εκπαιδευτικά συστήματα διαφόρων χωρών, όπως αναπτύχθηκε 
παραπάνω, εντούτοις αυτό και άλλα συστήματα ευρείας αξιολόγησης, όπως τα 
TIMSS, NAEP, PIRLS, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σαν συστήματα 
διαμορφωτικής αξιολόγησης. Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούν να 
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χαρακτηριστούν έτσι είναι κυρίως η περιοδικότητα της εφαρμογής τους, η οποία 
συνήθως είναι ετήσια ή στην περίπτωση των PISA και TIMSS, η περιοδικότητά τους 
είναι μια φορά ανά τρία και ανά τέσσερα έτη αντίστοιχα. Τα οφέλη, όμως, από την 
εφαρμογή αυτών των συστημάτων αξιολόγησης είναι πολλά και σημαντικά.  

Έτσι, τα οφέλη θα ήταν ακόμα μεγαλύτερα από ένα σύστημα 
διαμορφωτικής αξιολόγησης για τα μαθηματικά, το οποίο θα παρείχε άμεσα 
δεδομένα για τις επιδόσεις των μαθητών. Τα δεδομένα από ένα τέτοιο σύστημα, 
λόγω της συχνής αξιολόγησης των μαθητών, δυο με τρεις φορές την εβδομάδα, θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν μάλιστα πραγματικού χρόνου (real time) σε σχέση 
με τα δεδομένα που παρέχουν συστήματα, όπως το PISA και TIMSS, καθώς αυτά 
δίνουν δεδομένα κάθε τρία και τέσσερα χρόνια αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό, θα 
ήταν δυνατή η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος μια χώρας κατά την 
εφαρμογή του την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο και όχι μετά το τέλος ενός 
εκπαιδευτικού έτους. Έτσι, θα ήταν δυνατές οι διορθωτικές παρεμβάσεις κατά την 
διάρκεια του έτους, καθώς επίσης θα ήταν καλύτερη και η γενικότερη εποπτεία της 
πορείας του εν λόγω εκπαιδευτικού συστήματος. 

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η εφαρμογή και χρήση ενός συστήματος 
διαμορφωτικής αξιολόγησης στα μαθηματικά μπορεί να παρέχει καλύτερη 
πληροφόρηση, όχι μόνο για τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά γενικά για το 
εκπαιδευτικό έργο που τελείται σε αυτή και κατ’ επέκταση για την γενική 
εκπαιδευτική ποιότητα της σχολικής μονάδας. Έτσι, μέσω των δεδομένων που 
παρέχει ένα τέτοιο σύστημα, είναι δυνατός ό έλεγχος του κατά πόσο 
ανταποκρίθηκε ο εκπαιδευτικός στα μαθησιακά κενά και παρανοήσεις που τυχόν 
είχαν οι μαθητές του, σε πόσο χρονικό διάστημα μπόρεσε να τα καλύψει, αν οι 
μαθητές του στην μετάβαση στην επόμενη σχολική τάξη είχαν γίνει κάτοχοι της 
μαθηματικής γνώσης που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, κ.ά. 
Εξάλλου, από την ανάλυση των δεδομένων από το πρόγραμμα PISA, εξάγονται 
συμπεράσματα για τους δασκάλους σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των 
μαθητών, την ισότητα των δύο φύλων, τις φυλετικές διακρίσεις, κ.ά. (Perry, 2008). 
Με την κατάλληλη ανάλυση των δεδομένων από την αξιολόγηση των μαθητών στα 
μαθηματικά είναι εφικτά όλα αυτά (Wilson & Kenney, 2003). 

Ένα σύστημα διαμορφωτικής αξιολόγησης για τα μαθηματικά (Avgerinos & 
Karageorgiadis, 2015) μπορεί να εστιάσει στις ειδικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Το 
εν λόγω σύστημα είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να προσαρμόζεται στις ειδικές 
ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά και να προσπαθεί να εντοπίσει όχι μόνο τις 
γνωσιακές αδυναμίες του μαθητή, αλλά διερευνά, επίσης, την πηγή των δυσκολιών 
αυτών. Η μαθηματική γνώση είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε πολλές 
μαθηματικές έννοιες και μαθηματικά πεδία προϋποθέτουν από τον μαθητή να έχει 
πρώτα κατανοήσει και κατακτήσει προηγούμενες έννοιες και μαθηματικές 
γνώσεις. Έτσι, πολλές φορές η πηγή της αδυναμίας του μαθητή να κατανοήσει μια 
μαθηματική έννοια ή να λύσει επιτυχώς μια άσκηση, δεν προέρχεται από την ελλιπή 
του μελέτη, αλλά από το γεγονός ότι έχει μαθησιακά κενά από προηγούμενες 
μαθηματικές γνώσεις που προαπαιτούνται, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει 
τον τρόπο επίλυσης της άσκησης.  

Το σύστημα διαμορφωτικής αξιολόγησης στα μαθηματικά, 
χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες και «έξυπνα» μεταδεδομένα, έχει την 
ικανότητα να ανταποκρίνεται στις λάθος κυρίως απαντήσεις του μαθητή και να 
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διερευνά τα αίτια της αστοχίας του μαθητή. Έτσι, το σύστημα έχει τράπεζα 
ερωτήσεων στην οποία είναι αποθηκευμένο όλο το εκπαιδευτικό υλικό που 
αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η επιλογή των ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής έγινε, καθώς έχουν την μοναδική ευκολία να ενσωματωθούν 
και να χρησιμοποιηθούν από ένα σύστημα διαμορφωτικής αξιολόγησης, παρέχουν 
αντικειμενική βαθμολόγηση, μπορούν να αξιολογήσουν περισσότερη διδακτέα ύλη 
από τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, είναι κατάλληλες για τους σκοπούς της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης και παρέχουν ασφαλιστικές δικλείδες για να μην 
απαντήσει σωστά στην τύχη ο μαθητής.  

Μαζί με την κάθε ερώτηση, είναι αποθηκευμένα, εκτός από τα βασικά 
μεταδεδομένα, και τέσσερα «έξυπνα μεταδεδομένα». Αυτά είναι ο βαθμός 
βαρύτητας, το επίπεδο δυσκολίας της κάθε ερώτησης, ο βαθμός συγγένειας που 
τυχόν έχει με άλλες ερωτήσεις που είναι αποθηκευμένες στην τράπεζα ερωτήσεων 
και αν υπάρχουν «ίδιες» ερωτήσεις αποθηκευμένες, ερωτήσεις δηλαδή που είναι 
ίδιες με την συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά έχουν άλλη διατύπωση ή διαφορετικά 
νούμερα (Αυγερινός & Καραγεωργιάδης, 2013). Επίσης, οι ερωτήσεις που είναι 
αποθηκευμένες στην τράπεζα ερωτήσεων είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο, 
ώστε το κάθε μαθηματικό κεφάλαιο να έχει ένα συγκεκριμένο δείκτη συνάφειας με 
τα υπόλοιπα μαθηματικά κεφάλαια. Έτσι, το σύστημα είναι σε θέση να «γνωρίζει» 
με ποια άλλα κεφάλαια έχει συνάφεια το κεφάλαιο στο οποίο εξετάζεται ο μαθητής. 
Δηλαδή τι θα πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής προτού μελετήσει το συγκεκριμένο 
κεφάλαιο στο οποίο αξιολογείται και προσπαθεί να λύσει ασκήσεις.  

Έτσι, το σύστημα χρησιμοποιώντας τα «έξυπνα» μεταδεδομένα και την 
ειδική οργάνωση των ερωτήσεων στην τράπεζα ερωτήσεων, σε περίπτωση λάθος 
απάντησης του μαθητή, αρχικά το καλεί να απαντήσει σε μια πιο εύκολη ερώτηση 
στο μαθηματικό κεφάλαιο που αξιολογείται. Σε περίπτωση που οι λάθος του 
απαντήσεις είναι τόσες ώστε να ενεργοποιηθεί ο κατάλληλος δείκτης ότι πρέπει να 
ελεγχθεί σε βάθος η αδυναμία του μαθητή στο συγκεκριμένο μαθηματικό κεφάλαιο, 
το σύστημα επιλέγει ερωτήσεις από προηγούμενο μαθηματικό κεφάλαιο με 
μεγαλύτερη συνάφεια με αυτό στο οποίο αξιολογείται ο μαθητής. Η παραπάνω 
διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να αρχίσει να απαντάει σωστά ο μαθητής. Με τον 
τρόπο αυτό, το σύστημα είναι σε θέση να εντοπίζει τα μαθησιακά κενά και τις 
παρανοήσεις των μαθητών.    

Ο κάθε μαθητής αξιολογείται σε διαφορετικές ερωτήσεις, αλλά κάθε τεστ 
των μαθητών μιας τάξης είναι ισάξιο χάρη στα «έξυπνα» μεταδεδομένα. Επειδή η 
διαμορφωτική αξιολόγηση των μαθητών γίνεται ηλεκτρονικά, είναι δυνατή η 
αποθήκευση των απαντήσεων των μαθητών για περισσότερο από μια διδακτική 
περίοδο και η περαιτέρω επεξεργασία τους. Έτσι, με μια τροποποίηση στο σύστημα 
διαμορφωτικής αξιολόγησης για τα μαθηματικά, είναι δυνατή η επεξεργασία των 
δεδομένων από την αξιολόγηση των μαθητών με σκοπό την έμμεση αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται σε μια σχολική μονάδα και κατ’ επέκταση η 
ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται από μια συγκεκριμένη σχολική 
μονάδα. Για να είναι αυτό εφικτό, θα πρέπει το σύστημα διαμορφωτικής 
αξιολόγησης για τα μαθηματικά να χρησιμοποιείται σε όσες το δυνατόν 
περισσότερες τάξεις, ώστε να καταγράφεται η μαθησιακή πορεία των μαθητών σε 
κάθε τάξη που προβιβάζονται. Επίσης, αν η τράπεζα ερωτήσεων περιέχει 
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αποθηκευμένες τις κατάλληλες ερωτήσεις, είναι δυνατόν το σύστημα να 
χρησιμοποιηθεί και σε μεγαλύτερες τάξεις στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Έτσι, μέσω του συστήματος διαμορφωτικής αξιολόγησης στα μαθηματικά, 
είναι δυνατή η συλλογή των δεδομένων από την διαμορφωτική αξιολόγηση των 
μαθητών στα μαθηματικά και μέσα από την κατάλληλη ανάλυση των δεδομένων 
αυτών να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο του 
δασκάλου. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να αξιολογηθεί αν αντέδρασε ο 
εκπαιδευτικός στις αδυναμίες του μαθητή που εντόπισε το σύστημα, πόσο γρήγορα 
κατάφερε να βοηθήσει τον μαθητή να καλύψει τις αδυναμίες του, την πορεία 
διδασκαλίας της ύλης, τα ποσοστά κατανόησης και επιτυχίας της τάξης στην οποία 
κάνει μάθημα, αν βελτίωσε ή όχι το γενικό επίπεδο των μαθητών από την 
προηγούμενη τάξη στην οποία φοιτούσαν, αν στην επόμενη τάξη που 
προβιβάστηκαν οι μαθητές ήταν κάτοχοι της γνώσης των όσων διδάχθηκαν ή είχαν 
τα ίδια κενά που είχαν στην προηγούμενη τάξη, καθώς και πολλά ακόμα χρήσιμα 
συμπεράσματα.  

Πρέπει να τονιστεί ότι όλη η παραπάνω πληροφόρηση που αναφέρθηκε, το 
μόνο που χρειάζεται για να είναι δυνατή, είναι η διαμορφωτική αξιολόγηση του 
μαθητή στα μαθηματικά δυο με τρεις φορές την εβδομάδα μέσω του συστήματος 
διαμορφωτικής αξιολόγησης για τα μαθηματικά. Το όλο εγχείρημα δεν απαιτεί 
πρόσθετο διδακτικό χρόνο και προσπάθεια από τον εκπαιδευτικό. Το μόνο που 
απαιτείται από τον εκπαιδευτικό είναι να ενημερώνεται για την μαθησιακή πορεία 
του κάθε μαθητή του ξεχωριστά από το μάθημα. Αυτός είναι υπεύθυνος για την 
όποια διδακτική στρατηγική θα χρησιμοποιήσει για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες 
του μαθητή και το σύστημα αποτελεί ένα έγκυρο ποσοτικό εργαλείο για την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται σε μια τάξη ή σε ολόκληρη την 
σχολική μονάδα. 

Επίλογος  

Σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, είναι εφικτή η χρήση των 
δεδομένων από ένα σύστημα διαμορφωτικής αξιολόγησης στα μαθηματικά για την 
έμμεση αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου μέσω της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης των μαθητών στα μαθηματικά. Όπως αναφέρθηκε, 
διεθνή προγράμματα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των χωρών 
που συμμετέχουν στηρίζουν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά τους στην ίδια 
τεχνική, δηλαδή αξιολογώντας τις επιδόσεις των μαθητών και στα μαθηματικά. Τα 
αποτελέσματα από τα διεθνή αυτά προγράμματα είναι τόσο αξιόπιστα και έγκυρα, 
ώστε επηρεάζουν και, πολλές φορές, ορίζουν τις αλλαγές για την αναμόρφωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος που αποφασίζει μια χώρα. Η εφαρμογή και χρήση του 
συστήματος διαμορφωτικής αξιολόγησης για τα μαθηματικά στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα μπορούσε να βοηθήσει στην ποιοτική 
αναβάθμιση του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και στην παροχή 
ποιοτικότερου εκπαιδευτικού έργου.   
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