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Αξιολόγηση 
 
 

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια  
να χρησιµοποιούνται  ως καύσιµα; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Αυτό το µοντέλο παρέχει επιπλέον δυνατότητα για αξιολόγηση των µαθητών, χωρίς την 
ανάγκη να υπάρξει ξεχωριστός χρόνος για κάτι τέτοιο. Έτσι υποστηρίζονται οι διαµορφωτικές 
µέθοδοι αξιολόγησης. Αυτές επεξηγούνται µε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: 
             

• Αξιολόγηση µε βάση τις ικανότητες 
• Αξιολόγηση µε βάση το µάθηµα 
• Αξιολόγηση µε βάση την στρατηγική του καθηγητή 

 
 
 

Μέρος Α     
Αξιολόγηση βασισµένη στην απαιτούµενη ικανότητα 
 
 
Aξιολόγηση της κοινωνικής χρησιµότητας 
 
 x    δεν είναι ικανός να διατυπώσει αιτιολογηµένη απόφαση σχετικά µε το αν θα έπρεπε το 

φυτικό έλαιο να χρησιµοποιείται ως καύσιµο. ∆εν είναι ικανός να συνεργαστεί αρµονικά 
στην οµάδα.  

√     ικανός να διατυπώσει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της χρήσης των φυτικών 
ελαίων  ως καύσιµα και να διαµορφώσει µια απόφαση, ικανός να συνεργαστεί ως µέλος 
µιας οµάδας. 

√√   ικανός να διατυπώσει τα κοινωνικο-επιστηµονικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της 
χρήσης των φυτικών ελαίων  ως καύσιµα και να διαµορφώσει µια αιτιολογηµένη 
απόφαση, να συνεργαστεί ως µέλος µιας οµάδας και να δείξει ηγετικές ικανότητες στην 
εκτέλεση των πειραµατικών διαδικασιών, στην επινόηση δοκιµών για τον καθορισµό της 
καταλληλότητας του βιοντίζελ που παρασκευάσθηκε και στη συζήτηση των 
πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων της χρήσης των φυτικών ελαίων ως καύσιµα.  

 
 

Προτεινόµενα Κριτήρια 
Αξιολόγησης 
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Aξιολόγηση της επιστηµονικής µεθόδου 
 
x    δεν είναι ικανός να παρασευάσει βιοντίζελ χωρίς καθοδήγηση.   
√    ικανός να προετοιµάσει βιοντίζελ µε επιτυχία, να διατυπώσει σχέδια και να τα εκτελέσει 

για τη δοκιµή της καταλληλότητας του βιοντίζελ µε βοήθεια από τον καθηγητή.  
√√  ικανός να ικανός να προετοιµάσει βιοντίζελ µε επιτυχία, να διατυπώσει σχέδια και να τα 

εκτελέσει για την δοκιµή της καταλληλότητας του βιοντίζελ.  
 
 
 
Aξιολόγηση των επιστηµονικών εννοιών 
 
x    δεν είναι ικανός να κατανοήσει τη λειτουργία του ντίζελ σε µια µηχανή εσωτερικής 

καύσεως και επίσης δεν µπορεί εύκολα να κατανοήσει τους εστέρες και τη λειτουργία 
τους. 

√    ικανός να εξηγήσει τη λειτουργία του συνηθισµένου ντίζελ ως καύσιµο, να προτείνει πώς 
θα καθοριστεί η καταλληλότητα των καυσίµων και να κατανοεί τον σχηµατισµό και την 
υδρόλυση των εστέρων.   

√√  ικανός να εξηγεί τη λειτουργία του βιοντίζελ και του συνηθισµένου ντίζελ ως καύσιµα, να 
προτείνει πώς θα καθοριστεί η καταλληλότητα των καυσίµων και το καλύτερο βιοντίζελ, 
να κατανοεί τον σχηµατισµό και την υδρόλυση των εστέρων και την µέθοδο της trans-
εστεροποίησης.  

 
                            
Aξιολόγηση της προσωπικής ικανότητας  
 
x    φτωχή αναφορά στο βιοντίζελ και ένδειξη µικρού ενδιαφέροντος στα πειράµατα.   
√    θέληση να συµµετέχει ως µέλος της οµάδας και παραγωγή ορθούς έκθεσης.   
√√  θέληση να συµµετέχει, να βοηθά τους άλλους και να παράγει ολοκληρωµένη και ακριβή 

έκθεση.  
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Μέρος Β               Αξιολόγηση βασισµένη στο µάθηµα  
 
 
Μάθηµα 1  
 

 ∆ιάσταση Κριτήρια για την εκτίµηση του µαθητή: Σηµάδι / 
βαθµός που 
δίνεται 

x,√,√√ 
 

1 Συζήτηση για το αν το 
βιοντίζελ συγκρίνεται µε 
το φυτικό έλαιο ως 
καύσιµο  

Συνεισφέρει στη συζήτηση  
 
∆είχνει ηγετικές ικανότητες στην καθοδήγηση άλλων στη 
συζήτηση  
 
∆είχνει ανοχή στις απόψεις των άλλων 

 

2 Κατά την διάρκεια 
προετοιµασιών για την 
παρασκευή βιοντίζελ 

Συνεισφέρει στις διαδικασίες προετοιµασίας 
 
Καταλαβαίνει τη διαδικασία  
 
Καταλαβαίνει την ανάγκη για µη υδατικό καταλύτη 

 

 
 
 
 
 
Μάθηµα 2 
 

 ∆ιάσταση Κριτήρια για την εκτίµηση του µαθητή: Σηµάδι/ 
βαθµός που 
δίνεται 
x,√,√√ 

 
1 Εκτέλεση του 

πειράµατος για την 
παρασκευή βιοντίζελ 

Είναι ικανός να ακολουθεί οδηγίες 
 
Εκτελεί το πείραµα 
 
Χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό/χηµικές ουσίες µε ασφάλεια 
 
Συµπεριφέρεται µε προσεκτικό τρόπο 
 
∆ιατηρεί τακτοποιηµένο και καθαρό πάγκο εργασίας 

 

2 Επινόηση δοκιµασιών 
για τον διαχωρισµό και 
την καταλληλότητα 

∆ιατυπώνει θετικές ιδέες για τον διαχωρισµό του βιοντίζελ 
 
Συνεργάζεται ως µέλος µιας οµάδας στην επινόηση δοκιµών 
για τον καθορισµό της καταλληλότητας του καυσίµου 
 
∆είχνει ηγετικές ικανότητες στην καθοδήγηση της οµάδας 
 
∆είχνει ανοχή στις απόψεις των άλλων 
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Μάθηµα 3 
 

 ∆ιάσταση Κριτήρια για την εκτίµηση του µαθητή: Σηµάδι/ 
βαθµός που 
δίνεται 
x,√,√√ 

 
1 Εκτέλεση του 

πειράµατος για τον 
διαχωρισµό του 
βιοντίζελ  

Ικανός να διαχωρίσει τα υγρά 
 
Ικανός να περιορίσει τον σχηµατισµό γαλακτώµατος 
 
∆ιατηρεί τακτοποιηµένο και καθαρό πάγκο εργασίας 

 

2 Σύγκριση µε την trans-
εστεροποίηση 

Παρέχει κατάλληλη γραπτή αναφορά γισ την έννοια της 
trans-εστεροποίησης 

 

 
 
 
Μάθηµα 4 
 

 ∆ιάσταση Κριτήρια για την εκτίµηση του µαθητή: Σηµάδι/ 
βαθµός που 
δίνεται 
x,√,√√ 

 
1 ∆ιεξαγωγή δοκιµών για 

την καταλληλότητα του 
βιοντίζελ ως καύσιµο 

Συνεισφέρει στην οµαδική εργασία εκτελώντας τις δοκιµές  

2 Καταγραφή 
παρατηρήσεων 

Κάνει και καταγράφει παρατηρήσεις   

3 Ερµηνεία από 
δεδοµένα που 
συλλέγονται και 
εξαγωγή 
συµπεράσµατος 

Ερµηνεύει από τις παρατηρήσεις  

4 Ερωτήσεις στην οµάδα 
για την πειραµατική 
εργασία 

Ικανός να εξηγήσει την εργασία της οµάδας 
 
Κατανοεί το επιστηµονικό υλικό που εµπεριέχεται στην 
εργασία της οµάδας 
 
Πρόθυµος να στηρίξει τις απαντήσεις που δίνονται από 
άλλα µέλη της οµάδας 

 

5 Ατοµικές ερωτήσεις 
στην οµάδα 

Ικανός να εξηγήσει την δράση κάθε µέλους της οµάδας 
 
Καταλαβαίνει τον σκοπό της εργασίας 
 
Επιδεικνύει κατάλληλη µη-προφορική συµπεριφορά 
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Μάθηµα 5 
 

 ∆ιάσταση Κριτήρια για την εκτίµηση του µαθητή: Σηµάδι/ 
βαθµός που 
δίνεται 
x,√,√√ 

 
1 Συµµετοχή στη 

συζήτηση για το αν το 
βιοντίζελ θα έπρεπε να 
χρησιµοποιείται ως 
καύσιµο 

Συνεισφέρει στη συζήτηση της οµάδας έτσι ώστε να πάρουν 
δικαιολογηµένες αποφάσεις 
 
Επιδεικνύει ηγετικές ικανότητες στην καθοδήγηση των 
συζητήσεων έτσι ώστε να συµµετέχουν όλα τα µέλη της 
οµάδας 
 
∆είχνει ανοχή στις απόψεις των άλλων 

 

2 ∆ιατύπωση κοινωνικο-
επιστηµονικού 
συλλογισµού 

Επιδεικνύει διαλλακτική ικανότητα στις συζητήσεις και φτάνει 
σε µια απόφαση 
 
∆ίνει δικαιολογηµένη κοινωνικο-επιστηµονική απόφαση 
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Μέρος Γ                      
Αξιολόγηση µε βάση την στρατηγική του καθηγητή 
 
 
Εργαλείο αξιολόγησης βασισµένο στις παρατηρήσεις του καθηγητή  
 

 
 ∆ιάσταση Κριτήρια για την εκτίµηση του µαθητή: Σηµάδι/ βαθµός 

που δίνεται 
x,√,√√ 

 
1 Λειτουργία στην οµάδα 

κατά την διάρκεια 
πειραµατισµού ή 
συζήτησης 

Συνεισφέρει στην οµαδική συζήτηση κατά την διάρκεια της 
φάσης του σχεδιασµού, των πειραµάτων και τη λήψη 
απόφασης. 
 
Συνεργάζεται µε άλλους στην οµάδα και έχει πλήρη 
συµµετοχή στην εργασία της οµάδας. 
 
 
Επιδεικνύει ηγετικές ικανότητες - καθοδηγώντας την 
οµάδα στο να σκέφτεται δηµιουργικά και βοηθώντας 
αυτούς που χρειάζονται βοήθεια (γνωσιακή ή 
ψυχοµετρική) συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα. 
 
∆είχνει ανοχή και ενθαρρύνει τα µέλη της οµάδας.  

 

2 Εκτέλεση της έρευνας ή 
του πειράµατος 

Καταλαβαίνει τους σκοπούς της ερευνητικής/πειραµατικής 
εργασίας και γνωρίζει ποιες δοκιµασίες και µετρήσεις να 
εκτελέσει. 
 
Εκτελεί την έρευνα/πείραµα σύµφωνα µε τις 
οδηγίες/σχέδιο που σχεδιάστηκε. 
 
Χρησιµοποιεί εργαλεία του εργαστηρίου και τον εξοπλισµό 
των µετρήσεων µε ασφαλή και σωστό τρόπο. 
 
Συµπεριφέρεται προσεκτικά µε σεβασµό στον εαυτό 
του/της και στους άλλους. 
 
∆ιατηρεί τακτοποιηµένο και καθαρό πάγκο εργασίας 

 

3 Προφορική 
παρουσίαση της 
διερεύνησης ή του 
πειράµατος 

Παρουσιάζει τη δραστηριότητα µε σαφή και πρακτικό 
τρόπο µε δικαιολογηµένες αποφάσεις. 
 
Παρουσιάζει δείχνοντας τις γνώσεις του και κατανοώντας 
το αντικείµενο. 
 
Χρησιµοποιεί ακριβείς και κατάλληλους επιστηµονικούς 
όρους και λεξιλόγιο. 
 
Παρουσιάζει µε διαύγεια και εµπιστοσύνη, µιλώντας 
ευκρινώς.   
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Εργαλείο αξιολόγησης βασισµένο στην βαθµολογία του γραπτού υλικού 
 

 
 ∆ιάσταση Κριτήρια για την εκτίµηση του µαθητή: Σηµάδι/ βαθµός 

που δίνεται 
x,√,√√ 

 
1 Σχεδιάζει πλάνο ή 

γράφει αναφορά της 
έρευνας 

∆ιατυπώνει κατάλληλη µελέτη/επιστηµονική ερώτηση και/ή 
γνωρίζει τον σκοπό της έρευνας/πειράµατος 
 
Σχεδιάζει κατάλληλο πειραµατικό πλάνο για τη δοκιµή της 
καταλληλότητας του βιοντίζελ ως καύσιµο 
 
Αναπτύσσει κατάλληλη διαδικασία (που περιλαµβάνει τον 
µηχανισµό και τις ασφαλείς διαδικασίες που απαιτούνται) 
και δείχνει τις ευµετάβλητες ποσότητες που πρέπει να 
ελεγχθούν   

 

2 Καταγράφει τα 
πειραµατικά δεδοµένα 
που έχει συλλέξει 

Κάνει και καταγράφει παρατηρήσεις/δεδοµένα που 
συλλέχθηκαν κατάλληλα (σε όρους αριθµών 
παρατηρήσεων που θεωρούνται 
αποδεκτές/καταγεγραµµένα µε ακρίβεια/λάθη που έχουν 
οριστεί) 

 

3 Ερµηνεύει ή υπολογίζει 
από δεδοµένα που 
έχουν συλλεχθεί και 
βγάζει συµπεράσµατα 

Ερµηνεύει δεδοµένα που συλλέγονται µε δικαιολογηµένο 
τρόπο περιλαµβάνοντας την χρήση κατάλληλων 
γραφικών, πινάκων και συµβόλων 
 
Βγάζει κατάλληλα συµπεράσµατα που σχετίζονται µε την 
καταλληλότητα του βιοντίζελ σαν καύσιµο.  

 

4 Απαντά ερωτήσεις Παρέχει σωστές γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις που 
γίνονται προφορικά ή σε γραπτό σχήµα 
 
Παρέχει απαντήσεις µε αρκετές λεπτοµέρειες ειδικά όταν 
καλείται να πει µια άποψη ή απόφαση 

 

5 Επιστηµονικοί ή 
κοινωνικο-
επιστηµονικοί 
συλλογισµοί  

∆ίνει δικαιολογηµένη κοινωνικο-επιστηµονική απόφαση 
στο ζήτηµα ή θέµα, τονίζοντας σωστά το επιστηµονικό 
µέρος 
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Εργαλείο αξιολόγησης βασισµένο στις προφορικές ερωτήσεις του 
καθηγητή 
 
 
 

 ∆ιάσταση Κριτήρια για την εκτίµηση του µαθητή: Σηµάδι/ βαθµός που 
δίνεται 

x,√,√√ 
 

1 Ερωτήσεις ατοµικές στο 
περιβάλλον µιας 
ολόκληρης τάξης 

Απαντά ερωτήσεις µε κατάλληλο χρησιµοποιώντας 
κατάλληλο επιστηµονικό λεξιλόγιο 
 
 
∆είχνει ενδιαφέρον και προθυµοποιείται να 
απαντήσει 
 
Πρόθυµος και ικανός να αµφισβητήσει/υποστηρίξει 
κατάλληλα απαντήσεις άλλων 

 

2 Ερωτήσεις στην οµάδα Ικανός να εξηγήσει την εργασία της οµάδας και τις 
ενέργειες που ανέλαβε το κάθε µέλος 
 
Κατανοεί και µπορεί να εξηγήσει την επιστήµη που 
περιλαµβάνεται χρησιµοποιώντας κατάλληλο 
λεξιλόγιο 
 
Πρόθυµος να υποστηρίξει άλλα  
µέλη της οµάδας δίνοντας απαντήσεις όταν 
απαιτείται 
 
Σκέφτεται µε δηµιουργικό τρόπο, δείχνει 
διορατικότητα και µπορεί να πάρει δικαιολογηµένες 
αποφάσεις 

 

3 Ερωτήσεις ατοµικά 
στην οµάδα  

Ικανός να εξηγήσει την εργασία της οµάδας και τις 
ενέργειες που έγιναν από το κάθε µέλος 
 
Καταλαβαίνει τον σκοπό της εργασίας και δείχνει τις 
γνώσεις του και κατανόηση του αντικειµένου, 
χρησιµοποιώντας κατάλληλο επιστηµονικό λεξιλόγιο 
 
Μπορεί να επιδείξει µη-προφορική δραστηριότητα 
(να εκτελέσει ένα πείραµα επίδειξη) ως κατάλληλη 
απάντηση στις ερωτήσεις του καθςηγητή  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


