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Αξιολόγηση 

 

Χηµεία των αφριστικών µπάνιου* 

 

* Βασισµένο στη σχολική δραστηριότητα # 58, αφριστικά µπάνιου, Journal of Chemical 

Education, 2003, 80, 1416A - 1416B 

 
 

Κριτήρια αξιολόγησης 

 

Η αξιολόγηση αυτής της εργασίας βασίζεται σε µαθητικά εργαλεία αξιολόγησης. Αρχικά  

υπάρχει µια λίστα ερωτήσεων (βλέπε φυλλάδιο για τους µαθητές) από την αρχική δηµοσίευση 

(στο Journal of Chemical Education) µαζί µε τις απαντήσεις τους (βλέπε φυλλάδιο για τον 

καθηγητή). Οι ερωτήσεις έχουν σκοπό να δοκιµάσουν την ικανότητα των µαθητών στην 

παρουσίαση και την κατανόηση θεµάτων που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα. Οι απαντήσεις 

που θα δοθούν σε αυτές τις ερωτήσεις θα συµβάλουν στη συνολική αξιολόγηση των µαθητών 

για αυτήν την άσκηση. Σηµειώστε ότι η διαµορφωτική αξιολόγηση είναι καταλληλότερη για 

πρακτικές δραστηριότητες και οµαδική εργασία, στο βαθµό που η ανακεφαλαιωτική (συνολική) 

αξιολόγηση µπορεί να είναι περιττή. Οι µαθητές µπορούν να κληθούν να προσθέσουν τα σχόλιά 

τους για τη βελτίωση της δραστηριότητας. Περιττό να προστεθεί ότι τα εργαλεία αξιολόγησης 

των µαθητών είναι απλώς προτάσεις. Οι καθηγητές µπορούν να συµπεριλάβουν τα δικά τους 

κριτήρια για την αξιολόγηση. 

 

Οι πίνακες που ακολουθούν παρέχουν κριτήρια για περαιτέρω αξιολόγηση της µαθητικής 

εργασίας .Ο Πίνακας 1 παρέχει κριτήρια για την αξιολόγηση της προ-πειραµατικής οµαδικής 

εργασίας. Ο Πίνακας 2 σχετίζεται µε την παρουσίαση της κάθε οµάδας. Ο Πίνακας 3 εστιάζει 

στην εκτέλεση της πρακτικής εργασίας. Τέλος, ο Πίνακας 4 αξιολογεί τη στάση των µαθητών σε 

ως προς αυτή την εργασία και γενικότερα τη χηµεία. Πληροφορίες σχετικά µε την τελευταία 

αξιολόγηση θα µπορούσαν να προέρχονται από παρατηρήσεις και πληροφορίες που θα 

συλλέξει ο καθηγητής, ή µε άτυπη λήψη απαντήσεων ή συνεντεύξεων από µαθητές, ή µε 

γραπτό ερωτηµατολόγιο που διανέµεται στους µαθητές στο τέλος της δραστηριότητας. Οι 

µαθητές θα  µπορούσαν να προσθέσουν τα σχόλιά τους µε σκοπό τη βελτίωση της άσκησης και 

να κάνουν απλώς τις προτάσεις τους. Οι καθηγητές µπορούν να έχουν τα δικά τους κριτήρια για 

την αξιολόγηση. 
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Πίνακας 1 - Κριτήρια για την αξιολόγηση της προ-πειραµατικής οµαδικής εργασίας. 
 

Προ-
πειραµατική 
εργασία 

Η οµάδα έχει 
ανταποκριθεί µε 
επιτυχία 

Η οµάδα έχει 
ανταποκριθεί εν 
µέρει 

Η οµάδα έχει 
κάνει 
περιορισµένη 
δουλειά 

Η οµάδα δεν 
παρήγαγε καµία 
εργασία 

 
 
 
Πίνακας 2 - Κριτήρια για την αξιολόγηση της παρουσίασης από την κάθε οµάδα. 
 
 

Χρήση του power-point Η παρουσίαση ήταν 
άριστη 

Η παρουσίαση ήταν 
επαρκής 

Η παρουσίαση 
ήταν ελλιπής 

Χρήση του ανακλαστικού 
προβολέα (overhead)  

Η παρουσίαση ήταν 
άριστη 

Η παρουσίαση ήταν 
επαρκής 

Η παρουσίαση 
ήταν ελλιπής 

Συνολική αξιολόγηση Η παρουσίαση ήταν 
άριστη 

Η παρουσίαση ήταν 
επαρκής 

Η παρουσίαση 
ήταν ελλιπής 

 
 
 
Πίνακας 3 - Κριτήρια για την αξιολόγηση της εκτέλεσης της πρακτικής εργασίας

*
 

 
 

Οργάνωση και εκτέλεση 
(επιδεξιότητα) 

Άριστη Επαρκής Ελλιπής 

Ικανότητα στην 
παρατήρηση 

Άριστη Επαρκής Ελλιπής 

Ερµηνεία και υπολογισµός Άριστη Επαρκής Ελλιπής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
* Ο Kempa (1986) έχει προτείνει ότι οι παρακάτω χαρακτηριστικά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε 
σχήµατα αξιολόγησης πρακτικής/πειραµατικής εργασίας: (α) αναγνώριση και διατύπωση του προβλήµατος 
(∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). (β) Σχεδιασµός της πειραµατικής διαδικασίας. (γ)  Στήσιµο 
και διεξαγωγή της πειραµατικής διαδικασίας  (δ) Ικανότητες παρατήρησης και µετρήσεων 
(συµπεριλαµβανοµένων της καταγραφής των µετρήσεων και των παρατηρήσεων). (ε) Ερµηνεία και 
αξιολόγηση των πειραµατικών δεδοµένων και παρατηρήσεων. 
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Πίνακας 4 - Κριτήρια για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς των µαθητών απέναντι στη 
δραστηριότητα που έχει γίνει και στη χηµεία γενικότερα. 
 
 

Η γνώµη των 
µαθητών σχετικά µε 
την δραστηριότητα 

Υψηλή  Ενδιάµεση  Χαµηλή 

Η δραστηριότητα έχει 
συνεισφέρει στην 
αύξηση της γνώσης 
και της κατανόησης 
της χηµείας 

Ναι πολύ Ναι λίγο Όχι 

Τοποθετήστε µε 
σειρά ενδιαφέροντος 
τις φάσεις της 
δραστηριότητας** 

Προ-πειραµατική 
εργασία 

Παρουσίαση Εκτέλεση του 
πειράµατος 

Τοποθετήστε µε 
σειρά χρησιµότητας 
τις φάσεις της 
δραστηριότητας** 

Προ-πειραµατική 
εργασία 

Παρουσίαση Εκτέλεση του 
πειράµατος 

Σε σύγκριση µε τις 
παραδοσιακές 
πρακτικές 
δραστηριότητες* η 
δραστηριότητα ήταν 

Πολύ καλύτερη Περίπου ίδια  Χειρότερη 

Έχει βελτιώσει η 
δραστηριότητα την 
άποψή τους για την 
χηµεία; 

Ναι, πολύ Ναι, κάπως Όχι 

 
*Εργαστηριακή εργασία ή πρακτικό µάθηµα στην τάξη 
**Από 1 (πιο ενδιαφέρουσα / πιο χρήσιµη) έως 3 (λιγότερο ενδιαφέρουσα / λιγότερη χρήσιµη) 
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