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Αξιολόγηση 

Αλάτι - To καλό, το κακό και το νόστιµο

Κριτήρια αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας µπορεί να βασιστεί σε έναν αριθµό εργαλείων 

αξιολόγησης από τους µαθητές. Σηµειώστε ότι η διαµορφωτική αξιολόγηση είναι 

καταλληλότερη για τις πρακτικές δραστηριότητες και τις οµαδικές εργασίες. Η 

ανακεφαλαιωτική αξιολόγηση κυρίως εδώ αφορά τις θεωρητικές έννοιες των: ιόντων, 

της ιοντικής αγωγιµότητας, των ηλεκτρολυτών, της ηλεκτρόλυσης, του ιοντικού δεσµού, 

των κρυστάλλων και της κρυσταλλικής δοµής. 

Οι ακόλουθοι πίνακες παρέχουν τα κριτήρια για περαιτέρω αξιολόγηση της δουλειάς των 

µαθητών. Καθένας από τους Πίνακες 1 έως 4 παρέχουν κριτήρια για αξιολόγηση κάθε 

φάσης ξεχωριστά. Ο Πίνακας 5 έχει κριτήρια για την αξιολόγηση της προετοιµασίας στο 

σπίτι, για τη συζήτηση στην τάξη και τις δραστηριότητες. Τέλος οι Πίνακες 6 και 7 

περιέχουν κριτήρια για την αξιολόγηση, τη στάση των µαθητών και το ενδιαφέρον 

απέναντι στις δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν (Πίνακας 6) , και απέναντι στις 

θεωρητικές έννοιες και την επιστήµη γενικά (Πίνακας 7). Μπορεί να ζητηθεί από τους 

µαθητές 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. 
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Πίνακας 1-Κριτήρια για τη ανακεφαλαιωτική αξιολόγηση της τάξης για τη Φάση 1 για 

τη δραστηριότητα του αλατιού. (i) Συζήτηση στην τάξη για την προέλευση του αλατιού, 

(ii) Συµµετοχή και εξηγήσεις των µαθητών για το πείραµα της ηλεκτρόλυσης, (iii) 

Συµµετοχή/εµπλοκή των µαθητών στην εισαγωγή της έννοιας του ιοντικού δεσµού. 

Αξιολογείται επίσης και το ενδιαφέρον των µαθητών. 
 

Συζήτηση στην τάξη 

για την προέλευση του 
 αλατιού 

Οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν 
επιτυχώς 

Οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν 
µερικώς 

Οι µαθητές είχαν 

περιορισµένη 
συµµετοχή 

Οι µαθητές δεν 

συµµετείχαν καθόλου 

Συµµετοχή και 

εξηγήσεις των 

µαθητών για το 

πείραµα της 

ηλεκτρόλυσης 

Οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν 

επιτυχώς 

 

Οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν 

µερικώς 

Οι µαθητές είχαν 

περιορισµένη 

συµµετοχή 

Οι µαθητές δεν 

συµµετείχαν καθόλου 

Συµµετοχή/ 

εµπλοκή των µαθητών 

στην εισαγωγή της 
έννοιας του ιοντικού 

δεσµού. 

Οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν 

επιτυχώς 
 

Οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν 

µερικώς 

Οι µαθητές είχαν 

περιορισµένη 

συµµετοχή 

Οι µαθητές δεν 

συµµετείχαν καθόλου 

Πίνακας 2 –Κριτήρια για την αξιολόγηση της εκτέλεσης της πρακτικής εργασίας (Φάση 

2).
*
 Αξιολογείται επίσης και το ενδιαφέρον των µαθητών.  

Μελέτη της κρυστάλλωσης  Εξαιρετικά Ικανοποιητικά Περιορισµένα Φτωχά /µη 

ικανοποιητικά 

Μελέτη της ανακρυστάλλωσης Εξαιρετικά Ικανοποιητικά Περιορισµένα Φτωχά /µη 

ικανοποιητικά 

Παρασκευή µεγάλων 

κρυστάλλων 

Εξαιρετικά Ικανοποιητικά Περιορισµένα Φτωχά /µη 

ικανοποιητικά 

                                                 
*
 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 3 - Κριτήρια για την αξιολόγηση της συζήτησης στην τάξη κατά τη διάρκεια της 

Φάσης 3 (µελέτη της δοµής των κρυστάλλων, βιοµηχανική και καθηµερινή χρήση του 

άλατος. Αξιολογείται επίσης και το ενδιαφέρον των µαθητών.  

Μελέτη της δοµής 

των κρυστάλλων 

Οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν 

επιτυχώς 
 

Οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν 

µερικώς 

Οι µαθητές είχαν 

περιορισµένη 

συµµετοχή 

Οι µαθητές δεν 

συµµετείχαν καθόλου 

Βιοµηχανική και 

καθηµερινή χρήση 

του αλατιού 

Οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν 

επιτυχώς 

 

Οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν 

µερικώς 

Οι µαθητές είχαν 

περιορισµένη 

συµµετοχή 

Οι µαθητές δεν 

συµµετείχαν καθόλου 

 

 

 

Πίνακας 4 - Κριτήρια για την αξιολόγηση της συζήτησης στην τάξη κατά τη διάρκεια 

της Φάσης 4 (µελέτη των πρόσθετων και υποκατάστατων του αλατιού, επίδραση του 

αλατιού στην ανθρώπινη υγεία). Αξιολογείται επίσης και το ενδιαφέρον των µαθητών. 

 

Μελέτη των 

πρόσθετων και 

υποκατάστατων του 

αλατιού 

Εξαιρετικά Ικανοποιητικά Περιορισµένα Φτωχά/µη 

ικανοποιητικά 

Επίδραση του αλατιού 

στην ανθρώπινη υγεία 

Εξαιρετικά Ικανοποιητικά Περιορισµένα Φτωχά/µη 

ικανοποιητικά 
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Πίνακας 5 - Κριτήρια για  την αξιολόγηση της προετοιµασίας στο σπίτι για τη  

συζήτηση στην τάξη και τις δραστηριότητες. 
  
Προετοιµασία για 

τη µελέτη των 

πρόσθετων ουσιών  

του  αλατιού και 

των υποκατάστατων 

του αλατιού.  
 

 

Οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν 

επιτυχώς 
 

Οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν 

µερικώς 

Οι µαθητές έχουν 

κάνει περιορισµένη 

δουλειά 

Οι µαθητές δεν 

παρήγαγαν καθόλου 

έργο 

Προετοιµασία για τη 

µελέτη της επίπτωσης 

του αλατιού στην 

υγεία 

Οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν 

επιτυχώς 
 

Οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν 

µερικώς 

Οι µαθητές έχουν 

κάνει περιορισµένη 

δουλειά 

Οι µαθητές δεν 

παρήγαγαν καθόλου 

έργο 

Προετοιµασία για 

την µελέτη του 

ιοντικού δεσµού 

Οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν 

επιτυχώς 
 

Οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν 

µερικώς 

Οι µαθητές έχουν 

κάνει περιορισµένη 

δουλειά 

Οι µαθητές δεν 

παρήγαγαν καθόλου 

έργο 

Πίνακας 6– Κριτήρια για αξιολόγηση της συµπεριφοράς και του ενδιαφέροντος των 

µαθητών απέναντι στις δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν.   

Συζήτηση στην τάξη για την 
προέλευση του αλατιού 

Υψηλή Μέτρια Χαµηλή 

Συµµετοχή και εξηγήσεις των 

µαθητών για το πείραµα της 

ηλεκτρόλυσης  

Υψηλή Μέτρια Χαµηλή 

Συµµετοχή/ 

εµπλοκή των µαθητών στην 

εισαγωγή για την έννοια του 

ιοντικού δεσµού. 

Υψηλή Μέτρια Χαµηλή 

Μελέτη της κρυστάλλωσης και της 

ανακρυστάλλωσης 

Υψηλή Μέτρια Χαµηλή 

Παρασκευή µεγάλων κρυστάλλων Υψηλή Μέτρια Χαµηλή 

Σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές 

πρακτικές δραστηριότητες οι 
δραστηριότητες ήταν 

Πολύ καλύτερες Περίπου ίδιες Χειρότερες 

Μελέτη της κρυσταλλικής δοµής Υψηλή Μέτρια Χαµηλή 

Επίδραση του αλατιού στην υγεία 

του ανθρώπου 

Υψηλή Μέτρια Χαµηλή 

Η δραστηριότητα συνέβαλε στην 

αύξηση των γνώσεων για τον 

αρνητικό ρόλο του αλατιού στην 
υγεία 

Ναι πολύ Ναι λίγο Όχι 
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Πίνακας 7 –Κριτήρια για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς και του 
ενδιαφέροντος των µαθητών απέναντι στις θεωρητικές έννοιες και την επιστήµη 
γενικά. 
 

Η δραστηριότητα έχει συµβάλει 

στην αύξηση της γνώσης και της 

κατανόησης του ιοντικού δεσµού 

Ναι πολύ Ναι λίγο Όχι 

Η δραστηριότητα έχει συµβάλει 
στην αύξηση της γνώσης και της 

κατανόησης της κρυσταλλικής 

δοµής 

Ναι πολύ Ναι λίγο Όχι 

Η δραστηριότητα έχει συµβάλει 

στην αύξηση της γνώσης και της 
κατανόησης της επιστήµης 

Ναι πολύ Ναι λίγο Όχι 

Τοποθετήστε κατά σειρά 

σηµαντικότητας και 

χρησιµότητας τη µελέτη των 

παρακάτω: * 

Προέλευση 

αλατιού 
Ανάπτυξη 

κρυστάλλων 
Iιόντα και 

αγωγιµότητα 

ιόντων 

 Ιοντικός δεσµός Κρυσταλλική δοµή Επίδραση του 

αλατιού στην υγεία 

Τοποθετήστε κατά σειρά 
ενδιαφέροντος τη µελέτη των 

παρακάτω:**  

Προέλευση 

αλατιού 
Ανάπτυξη 
κρυστάλλων 

Iιόντα και 
αγωγιµότητα 

ιόντων 

 Ιοντικός δεσµός Κρυσταλλική δοµή Επίδραση του 

αλατιού στην υγεία 

* Από το 1 (περισσότερο σηµαντικό/χρήσιµο), µέχρι το 6 

(λιγότερο σηµαντικό/χρήσιµο).  

** Από το 1 (περισσότερο ενδιαφέρον) µέχρι το 6  (λιγότερο 

ενδιαφέρον) 

 

Βιβλιογραφία 

 

Kempa R. (1986). Assessment in science (Ch. 5). Cambridge: Cambridge University 

Press. 


