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Εισαγωγή
Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των πρακτικών αξιολό-
γησης και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις εμπλεκόμενες 
χώρες, και μετά από ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά 
με τα τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία προηγούμενης μάθησης, τρία 
βιβλία διαγνωστικών εργαλείων αναπτύχθηκαν από τους εταίρους, ει-
δικά σχεδιασμένα για την αξιολόγηση της προηγούμενης μάθησης των 
νεοαφιχθέντων παιδιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης μεταναστών και προσφύγων. Τα εργαλεία επιτρέπουν την αξιολό-
γηση του επιπέδου γνώσης των παιδιών με ελάχιστες εγγενείς (ή/και 
αγγλικές) γλωσσικές δεξιότητες. 

Τα εργαλεία που σχεδιάστηκαν περιλαμβάνουν διαφορετικές μεθό-
δους και τεχνικές αξιολόγησης (προφορικές, γραπτές, οπτικές), προ-
σαρμοσμένες στις προκλήσεις και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά μεταναστών/προσφύγων (ελάχιστες εγγενείς (ή/και αγγλικές) 
γλωσσικές δεξιότητες, οι πολιτιστικές διαφορές, το ψυχολογικό τραύ-
μα κ.λπ.). Τα εργαλεία επιτρέπουν τον εντοπισμό και τη διαφοροποί-
ηση μεταξύ των κενών στις γνώσεις των παιδιών, τα οποία είναι απο-
τέλεσμα γλωσσικών φραγμών, εκείνων που οφείλονται σε διακοπή ή 
στην έλλειψη προηγούμενης σχολικής εκπαίδευσης και εκείνων που 
οφείλονται σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ο σχεδιασμός του διαγνωστικού εργαλείου βασίστηκε στην παραδοχή 
ότι οι νεοαφιχθέντες μετανάστες και πρόσφυγες φοιτητές έχουν μικρή 
ή καθόλου γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή/και της αγ-
γλικής γλώσσας. Για το λόγο αυτό, το εργαλείο εισάγει ασκήσεις που 
έχουν ισχυρά οπτικά χαρακτηριστικά (π.χ. σύμβολα, εικόνες, εικόνες) 
και την ελάχιστη δυνατή ποσότητα κειμένου. Αυτό επιτρέπει σε κά-
ποιο βαθμό την αξιολόγηση της συλλογιστικής και της προηγούμενης 
γνώσης κάθε τομέα που δοκιμάστηκε από τη γνώση της γλώσσας. Η 
έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων μπορεί να επηρεάσει την κατανόηση 
του συγκεκριμένου καθήκοντος, ακόμη και αν ο μαθητής είναι σε θέση 
να βασίζεται στις προηγούμενες γνώσεις του για την εκπλήρωσή του. 
Μια άλλη αρχή σχεδιασμού του διαγνωστικού εργαλείου που παρου-
σιάζεται είναι η ευθυγράμμιση του με το πρόγραμμα σπουδών. Λεπτο-
μερής χαρτογράφηση των στόχων της κοινής μάθησης των προγραμ-
μάτων σπουδών των εμπλεκόμενων χωρών χρησιμοποιήθηκε ως βάση 
πάνω στην οποία δημιουργήθηκαν οι ασκήσεις για την πρωτοβάθμια 
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και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, καθώς οι εξετάσεις μπο-
ρεί να είναι εκφοβιστικές για κάθε μαθητή, το διαγνωστικό εργαλείο 
παίρνει τη μορφή ενός παιχνιδιάρικου βιβλίου, έτσι ώστε να είναι πιο 
φιλικό και φιλόξενο.

Οι ασκήσεις στο εργαλείο ποικίλλουν. Μερικές είναι επιλεγμένες ασκή-
σεις απόκρισης που επιτρέπουν στους μαθητές να αναγνωρίζουν τις 
απαντήσεις αντί να υπενθυμίζουν τις σχετικές πληροφορίες και χρη-
σιμοποιούνται για να ταιριάζουν με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Με-
ρικές είναι ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων, προκειμένου να διαγνω-
στούν τα λάθη και οι παρανοήσεις στο σκεπτικό. Και άλλες είναι πιο 
προσανατολισμένες στην εργασία, ο μαθητής πρέπει να ακολουθήσει 
τις οδηγίες και να ολοκληρώσει μια εργασία για να καταλήξει σε ένα 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα / ή να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο προ-
ϊόν (π.χ. Πληροφορική).

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα μαθήματα που αποδίδονται στην πρω-
τοβάθμια και κατώτερη και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο 
διαγνωστικό εργαλείο:

Θέματα

Πρωτοβάθμια

Συνέντευξη
Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες
Λογική και αριθμητική
Προσανατολισμός στο διάστημα
Γενικές Επιστήμες 
Αγγλικά 

Δευτεροβάθμια - 
Γυμνάσιο

Συνέντευξη
Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες
Μαθηματικά 
Φυσική 
Γεωγραφία 
Αγγλικά
Πληροφορική  
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Δευτεροβάθμια – 
Λύκειο 

Συνέντευξη
Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες
Μαθηματικά  
Φυσική 
Γεωγραφία
Αγγλικά
Πληροφορική 
Συνέντευξη 

Ειδικότερα, το πρώτο μέρος κάθε βιβλίου είναι το ερωτηματολόγιο 
εισόδου - συνέντευξη και οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. 
Ο εκπαιδευτικός καλείται να παρατηρήσει τον μαθητή και την 
αλληλεπίδρασή του με το βιβλίο κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης 
των ασκήσεων του διαγνωστικού εργαλείου και να σημειώσει τις 
παρατηρήσεις του. 

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου είναι διαφορετικό ανάλογα με το βαθμό 
της τάξης και τα θέματα ποικίλλουν.

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στο διαγνωστικό εργαλείο 

Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να είναι προετοιμασμένος/η να:

• Παρουσιάσει το βιβλίο στον/στην μαθητή/τρια και να εξηγήσει 
με απλού όρους  (ή/και αγγλικά) ότι πρέπει να συμπληρώσει τις 
ασκήσεις
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• Μόλις ο/η μαθητής/τρια ξεκινήσει την συνέντευξη, ο/η 
εκπαιδευτικός παρατηρεί την αλληλεπίδρασή του με αυτή:

• Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια έχει μόνο προφορικές 
γνώσεις για τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, οι εκπαιδευτικοί 
τον βοηθούν να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο

• Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια δεν γνωρίζει τη 
γλώσσα της χώρας υποδοχής (σε προφορική ή γραπτή 
μορφή) και είναι αδύνατο για αυτόν να τη συμπληρώσει, 
ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει τη συνέντευξη σε μία 
από τις άλλες διαθέσιμες γλώσσες.

• Βοηθήστε τους/τις μαθητές/τριες με τις οδηγίες των 
ασκήσεων αν χρειαστεί και βοηθήστε τον/την μαθητή/
τρια που μπορεί να αντιμετωπίζει μια δυσκολία στην 
ολοκλήρωση μιας άσκησης λόγω της γλώσσας.

• Παρατηρήστε τους/τις μαθητές/τριες:

• Προσοχή (στην εργασία/τον/την ακροατή/τρια)

• Έναρξη ζητώντας βοήθεια/ ζητήστε καθοδήγηση)

• Επικοινωνία (χρήση γλώσσας για διαφορετικές λειτουργίες, 
ποια γλώσσα χρησιμοποιεί ο φοιτητής: μητρική γλώσσα, 
γλώσσα της χώρας υποδοχής, Αγγλικά)

• Τήρηση των βασικών κανόνων κατά την ολοκλήρωση της 
συνέντευξης και των ασκήσεων του διαγνωστικού εργαλείου

• Συμπληρώστε την αξιολόγηση των κοινωνικών και επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων ενώ ο/η μαθητής/τρια συμπληρώνει το 
ερωτηματολόγιο και το διαγνωστικό εργαλείο. Ο/Η εκπαιδευτικός 
μπορεί να συμπληρώσει ένα μικρό ερωτηματολόγιο σχετικά με τις 
κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του/της μαθητή/τριας, 
καθώς και να κρατήσει σημειώσεις για τις παρατηρήσεις του για 
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μελλοντική χρήση και υποστήριξη προς τον/την μαθητή/τρια. Το 
ερωτηματολόγιο αυτό βρίσκεται στην ίδια ενότητα του βιβλίου με 
το θέμα των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Εργαλεία και εξοπλισμός που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
του διαγνωστικού εργαλείου:

• Χρωματιστά μολύβια ή μαρκαδόροι (κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί, 
πράσινο, καφέ, ροζ, γαλάζιο, μωβ, μπλε, μαύρο)

•  Στυλό και μολύβια 

• Πρόσβαση σε υπολογιστή/ φορητό υπολογιστή με ενεργή σύνδεση 
στο διαδίκτυο για τα θέματα της Πληροφορικής (για γυμνάσιο και 
λύκειο)
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Πίνακας Αξιολόγησης Κλίμακα

Κριτήρια                                         1                                                                                           2                                                                                           3      
1 Υλικά α) Δεν αναγνωρίζει τα αντικείμενα που έχουν τον ίδιο όγκο αλλά 

διαφορετική μάζα 

β) Δεν αναγνωρίζει ότι τα αντικείμενα έχουν διαφορετική μάζα, 
διαφορετικό όγκο αλλά την ίδια δομή και δεν κυκλώνει καμία σωστή 

απάντηση

Μπορεί να επιλύσει 1 (α ή β): α) Αναγνωρίζει ότι τα 
αντικείμενα έχουν τον ίδιο όγκο αλλά διαφορετική μάζα Ή 
β) Αναγνωρίζει ότι τα αντικείμενα έχουν διαφορετική μάζα, 

διαφορετικό όγκο αλλά ίδια δομή 

α) Μπορεί να αναγνωρίσει ότι τα αντικείμενα έχουν τον ίδιο 
όγκο αλλά διαφορετική μάζα ΚΑΙ β) Μπορεί να αναγνωρίσει ότι 
τα αντικείμενα έχουν διαφορετική μάζα, διαφορετικό όγκο αλλά 

ίδια δομή

2 Στερεό-Υγρό-Αέριο α) Δεν αναγνωρίζει τις τρεις διαφορετικές καταστάσεις της ύλης  

β) Δεν κατανοεί την μοριακή δομή που αντιστοιχεί σε κάθε 
κατάσταση της ύλης 

α) Μπορεί να αναγνωρίζει μία από τις διαφορετικές 
καταστάσεις την ύλης και β) Μπορεί να αντιστοιχίσει 1 από 

τις καταστάσεις της ύλης 

α) Μπορεί να αναγνωρίζει τρεις από τις διαφορετικές 
καταστάσεις την ύλης και β) Μπορεί να αντιστοιχίσει όλες από 

τις καταστάσεις της ύλης 

3 Ενέργεια-Μορφές 
Ενέργειας

α) Δεν αναγνωρίζει τις διαφορετικές μορφές ενέργειας β) δεν 
κατανοεί τη μορφή ενέργειας που καταναλώνουν και εκπέμπουν 

καθημερινά αντικείμενα και δραστηριότητες και γ) δεν κατανοεί ότι 
ένα αντικείμενο μπορεί να καταναλώνει και να εκπέμπει πολλές και 

διαφορετικές μορφές ενέργειας και να ταιριάζει με τα αντικείμενα και 
τις δραστηριότητες με περισσότερες από μία μορφές ενέργειας

α) Αναγωρίζει κάποιες διαφορετικές μορφές ενέργειας και 
β) Κατανοεί την μορφή ενέργειας που καταναλώνουν και 
εκπέμπουν τα καθημερινά αντικείμενα (αντιστοιχίζοντας 

3 εικόνες) αλλά δεν μπορεί να κατανοήσει ότι ένα 
αντικείμενο μπορεί να καταναλώνει και να εκπέμπει 

διαφορετικές μορφές ενέργειας

α) Αναγωρίζει τις διαφορετικές μορφές ενέργειας και β) 
Κατανοεί την μορφή ενέργειας που καταναλώνουν και 

εκπέμπουν τα καθημερινά αντικείμενα (αντιστοιχίζοντας όλες 
τις εικόνες) και γ) Κατανοεί ότι ένα αντικείμενο μπορεί να 

καταναλώνει και να εκπέμπει διαφορετικές μορφές ενέργειας  

4 Μετατροπή 
Ενέργειας

α) Δεν αναγνωρίζει  ότι η ενέργεια μετατρέπεται από τη μία 
μορφή στην άλλη και β) Δεν αναγνωρίζει  πώς αυτή η μετατροπή 

εφαρμόζεται σε καθημερινές συνθήκες

α) Μπορεί να αναγνωρίζει τις μετατροπές της ενέργειας 
από τη μία μορφή στην άλλη και μπορεί να κάνει 3 από τις 
μετατροπές που εφαρμόζονται σε καθημερινές συνθήκες

Μπορεί να κάνει και τα δύο: α) Αναγνωρίζει τις μετατροπές της 
ενέργειας από τη μία μορφή στην άλλη και β) κατανοεί πώς οι 
μετατροπές αυτές  εφαρμόζονται σε καθημερινές συνθήκες

5 Δυνάμεις και Κίνηση  α) Δεν αναγνωρίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει πρότερη γνώση 
στο νόμο των δυνάμεων (τρίτος νόμος του Νεύτωνα) και β) δεν 

μπορεί να εφαρμόσει τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα σε οποιαδήποτε 
πτυχή της άσκησης

Μπορεί να αναγνωρίσει ότι χρειάζεται να χρησιμοποιήσει 
πρότερη γνώση στους νόμους των δυνάμεων (Τρίτος Νόμος 
του Νεύτωνα) και μπορεί να τον εφαρμόσει σε μία εικόνα

Μπορεί να κάνει και τα δύο: α) αναγνωρίζει ότι χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσει πρότερη γνώση στους νόμους των δυνάμεων 
(Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα) και β) εφαρμόζει τον Τρίτο Νόμο 

του Νεύτωνα σε όλες τις πτυχές της άσκησης

6 Πηγές ηλεκτρικής 
ενέργειας

Δεν αναγνωρίζει καμία πηγή ηλεκτρικής ενέργειας Αναγνωρίζει μία ή δύο πηγές ηλεκτρικής ενέργειας Μπορεί να αναγνωρίσει όλες τις πηγές ηλεκτρικής ενέργειας

7 Ηλεκτρικά 
Κυκλώματα

α) Δεν αναγνωρίζει τα σύμβολα της μπαταρίας, του διακόπτη και του 
φωτός ως αντίσταση,  β) δεν αναγνωρίζει ότι το κύκλωμα χρειάζεται 

να έχει μπαταρία για να ρέει το φορτίο, γ) δεν αναγνωρίζει ότι ο 
διακόπτης πρέπει να είναι κλειστός για να ρέει το φορτίο και δ) δεν 
αναγνωρίζει ότι το κύκλωμα μπορεί να έχει έναν κλειστό διακόπτη 

(πρώτο ηλεκτρικό κύκλωμα) ή και καθόλου διακόπτη (τέταρτο 
ηλεκτιρκό κύκλωμα) προκειμένου το φορτίο να ρέει

Μπορεί να κάνει δύο από τα α,β,γ Ή δ: α) αναγνωρίζει τα 
σύμβολα της μπαταρίας, του διακόπτη και του φωτός ως 
αντίσταση,  β)αναγνωρίζει ότι το κύκλωμα χρειάζεται να 
έχει μπαταρία για να ρέει το φορτίο, γ) αναγνωρίζει ότι ο 

διακόπτης πρέπει να είναι κλειστός για να ρέει το φορτίο Ή 
δ) αναγνωρίζει ότι το κύκλωμα μπορεί να έχει έναν κλειστό 

διακόπτη (πρώτο ηλεκτρικό κύκλωμα) ή και καθόλου 
διακόπτη (τέταρτο ηλεκτιρκό κύκλωμα) προκειμένου το 

φορτίο να ρέει

Μπορεί να τα κάνει όλα: α) αναγνωρίζει τα σύμβολα της 
μπαταρίας, του διακόπτη και του φωτός ως αντίσταση,  β)

αναγνωρίζει ότι το κύκλωμα χρειάζεται να έχει μπαταρία για 
να ρέει το φορτίο, γ) αναγνωρίζει ότι ο διακόπτης πρέπει να 
είναι κλειστός για να ρέει το φορτίο ΚΑΙ δ) αναγνωρίζει ότι 
το κύκλωμα μπορεί να έχει έναν κλειστό διακόπτη (πρώτο 

ηλεκτρικό κύκλωμα) ή και καθόλου διακόπτη (τέταρτο 
ηλεκτιρκό κύκλωμα) προκειμένου το φορτίο να ρέει

Φυσική
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Πίνακας Αξιολόγησης Κλίμακα

Κριτήρια                                         1                                                                                           2                                                                                           3      
1 Χρόνος και Εποχές 1. Δεν γνωρίζει τη σημασία του π.μ. και μ.μ. 

2. Δεν αναγνωρίζει το Βόρειο και Νότιο 
Ημισφαίριο και τις εποχές με την ημερομηνία

Μπορεί να κάνει ένα από τα δύο: 1. Αναγνωρίζει 
τη σημασία του π.μ. και μ.μ. Ή 2. Αναγνωρίζει το 
Βόρειο και Νότιο Ημισφαίριο και τις εποχές από 

τις ημερομηνίες 

Μπορεί να κάνει και τα δύο:1. Αναγνωρίζει τη 
σημασία του π.μ. και μ.μ. ΚΑΙ 2. Αναγνωρίζει 

το Βόρειο και Νότιο Ημισφαίριο και τις εποχές 
από τις ημερομηνίες  

2 Διάσημα Αξιοθέατα Δεν αναγνωρίζει κανένα από τα διάσημα 
αξιοθέατα και ούτε γνωρίζει πού βρίσκονται

Μπορεί να αναγνωρίσει τουλάχιστον τρία από τα 
διάσημα αξιοθέατα και γνωρίζει πού βρίσκονται 

Μπορεί να αναγνωρίσει όλα από τα διάσημα 
αξιοθέατα και γνωρίζει πού βρίσκονται 

Γεωγραφία



11.

Πίνακας Αξιολόγησης Κλίμακα

Κριτήρια                                       1                                                                                            2                                                                                           3      
1 Ημέρες της 

Εβδομάδας
Δεν γνωρίζει πώς να προσδιορίζει τις ημέρες 

της εβδομάδας και δεν γνωρίζει πως να τις 
γράψει σωστά ορθογραφικά

Γνωρίζει πώς να προσδιορίζει τις ημέρες της 
εβδομάδας αλλά δεν γνωρίζει πως να τις 

γράψει σωστά ορθογραφικά

Γνωρίζει πώς να προσδιορίζει τις ημέρες 
της εβδομάδας και πως να τις γράψει σωστά 

ορθογραφικά

2 Δημιουργία 
Ερωτήσεων

Δεν μπορεί να κάνει κανένα από τα παρακάτω: 
α) Δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να εφαρμόσει 

τους κανόνες σχηματισμού ερωτήσεων στα 
ελληνικά και β) δεν γνωρίζει πώς να εφαρμόσει 

συμφωνία μεταξύ ρήματος και υποκειμένου

Μπορεί να κάνει ένα από τα παρακάτω (α ή 
β): α) Γνωρίζει και μπορεί να εφαρμόσει τους 

κανόνες σχηματισμού ερωτήσεων στα ελληνικά 
Ή β)  γνωρίζει πώς να εφαρμόσει συμφωνία 

μεταξύ ρήματος και υποκειμένου

Μπορεί να κάνει και τα δύο α και β: 
α) Γνωρίζει και μπορεί να εφαρμόσει τους 

κανόνες σχηματισμού ερωτήσεων στα ελληνικά 
ΚΑΙ β)  γνωρίζει πώς να εφαρμόσει συμφωνία 

μεταξύ ρήματος και υποκειμένου

3 Συμπλήρωση 
Ρημάτων

Δεν μπορεί να κάνει κανένα από τα παρακάτω: 
α) Να κλίνει το ρήμα σε Απλό Ενεστώτα, 

β) να εφαρμόζει συμφωνία μεταξύ ρήματος και 
υποκειμένου και γ) να κλίνει το ρήμα “είμαι”

Μπορεί να κάνει 1 από τα 2 (α ή β): α) Να 
κλίνει το ρήμα σε Απλό Ενεστώτα, β) να 

εφαρμόζει συμφωνία μεταξύ ρήματος και 
υποκειμένου και γ) να κλίνει το ρήμα “είμαι”

Μπορεί να κάνει και τα δύο από τα ακόλουθα: 
α) Να κλίνει το ρήμα σε Απλό Ενεστώτα, β) 

να εφαρμόζει συμφωνία μεταξύ ρήματος και 
υποκειμένου και γ) να κλίνει το ρήμα “είμαι”

4 Λεξιλόγιο και 
Ορθογραφία

Δεν μπορεί να κάνει κανένα από τα παρακάτω: 
α) αναγνωρίζει και συλλαβίζει τα αντικείμενα, β) 
αναγνωρίζει απλές λέξεις για τα αντικείμενα, γ) 
αναγνωρίζει σύνθετες λέξεις για τα αντικείμενα

Μπορεί να κάνει 1 ή 2 από τα παρακάτω: 
α) αναγνωρίζει και συλλαβίζει τα αντικείμενα, 

β) αναγνωρίζει απλές λέξεις για τα αντικείμενα, 
γ) αναγνωρίζει σύνθετες λέξεις για τα 

αντικείμενα

Μπορεί να κάνει όλα τα παρακάτω: 
α) αναγνωρίζει και συλλαβίζει τα αντικείμενα, 

β) αναγνωρίζει απλές λέξεις για τα αντικείμενα, 
γ) αναγνωρίζει σύνθετες λέξεις για τα αντικείμενα

5 Σύνθεση Κειμένου Δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τα παρακάτω: 
α) Επικοινωνιακή Αποτελεσματικότητα- το 

κείμενο μεταφέρει το μήνυμα και έχει σαφή 
στόχο. β) Οργάνωση - Το κείμενο είναι 
διατεταγμένο με σαφήνεια και λογική

Μπορεί να κάνει 1 ή 2 από τα παρακάτω: 
α) Επικοινωνιακή Αποτελεσματικότητα- το 

κείμενο μεταφέρει το μήνυμα και έχει σαφή 
στόχο. β) Οργάνωση - Το κείμενο είναι 
διατεταγμένο με σαφήνεια και λογική

Μπορεί να κάνει όλα τα παρακάτω: 
α) Επικοινωνιακή Αποτελεσματικότητα- το 

κείμενο μεταφέρει το μήνυμα και έχει σαφή 
στόχο. β) Οργάνωση - Το κείμενο είναι 
διατεταγμένο με σαφήνεια και λογική

Ελληνικά
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Πίνακας Αξιολόγησης Κλίμακα

Κριτήρια                                       1                                                                                            2                                                                                           3      
1 Δημιουργία Πίνακα 

σε αρχείο Word 
και Αποθήκευση 
Αρχείου

Δεν μπορεί να κάνει κανένα από τα παρακάτω: 
1. Χρήση υλικού / ανοίγει τον υπολογιστή, 2. Ξέρει 

πώς να δημιουργεί ένα νέο έγγραφο στο Word, 
3. Ξέρει πώς να δημιουργήσει έναν πίνακα, 4. 

Ξέρει πώς να αλλάξει τη γραμματοσειρά, 5. Ξέρει 
πώς να αλλάξει το μέγεθος της γραμματοσειράς, 
6. Ξέρει πώς να μετατρέψει μια λέξη σε έντονους 
χαρακτήρες, 7. Ξέρει πώς να υπογραμμίζει μια 
λέξη, 8. Ξέρει πώς να κεντράρει τον πίνακα στη 
σελίδα, 9. Ξέρει πώς να αλλάξει το χρώμα ενός 

κελιού, 10. Ξέρει πώς να αποθηκεύσει ένα αρχείο 
στην επιφάνεια εργασίας, 11. Ξέρει πώς να 

μετονομάσει ένα αρχείο

Μπορεί να κάνει 4 ή 5 από τις ασκήσεις: 1. Χρήση 
υλικού / ανοίγει τον υπολογιστή, 2. Ξέρει πώς 
να δημιουργεί ένα νέο έγγραφο στο Word, 3. 

Ξέρει πώς να δημιουργήσει έναν πίνακα, 4. Ξέρει 
πώς να αλλάξει τη γραμματοσειρά, 5. Ξέρει πώς 

να αλλάξει το μέγεθος της γραμματοσειράς, 6. 
Ξέρει πώς να μετατρέψει μια λέξη σε έντονους 
χαρακτήρες, 7. Ξέρει πώς να υπογραμμίζει μια 

λέξη, 8. Ξέρει πώς να κεντράρει τον πίνακα 
στη σελίδα, 9. Ξέρει πώς να αλλάξει το χρώμα 

ενός κελιού, 10. Ξέρει πώς να αποθηκεύσει ένα 
αρχείο στην επιφάνεια εργασίας, 11. Ξέρει πώς να 

μετονομάσει ένα αρχείο

Μπορεί να κάνει όλες τις παρακάτω ασκήσεις: 
1. Χρήση υλικού / ανοίγει τον υπολογιστή, 2. Ξέρει 

πώς να δημιουργεί ένα νέο έγγραφο στο Word, 
3. Ξέρει πώς να δημιουργήσει έναν πίνακα, 4. 

Ξέρει πώς να αλλάξει τη γραμματοσειρά, 5. Ξέρει 
πώς να αλλάξει το μέγεθος της γραμματοσειράς, 
6. Ξέρει πώς να μετατρέψει μια λέξη σε έντονους 

χαρακτήρες, 7. Ξέρει πώς να υπογραμμίζει μια λέξη, 
8. Ξέρει πώς να κεντράρει τον πίνακα στη σελίδα, 
9. Ξέρει πώς να αλλάξει το χρώμα ενός κελιού, 
10. Ξέρει πώς να αποθηκεύσει ένα αρχείο στην 

επιφάνεια εργασίας, 11. Ξέρει πώς να μετονομάσει 
ένα αρχείο

2 Πρόγραμμα 
Περιήγησης 
Διαδικτύου 
Αναζήτηση Goo-
gle για έρευση 
πληροφοριών

Δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τα ακόλουθα: 
1. Γνωρίζει πώς να ανοίξει ένα πρόγραμμα 

περιήγησης στο Διαδίκτυο, 2. Γνωρίζει πώς να 
ανοίξει μια καρτέλα αναζήτησης Google, 
3. Αναζητά τις σχετικές πληροφορίες στις 

ερωτήσει, 4. Βρίσκει τις σχετικές πληροφορίες 
και απαντά στις ερωτήσεις

Μπορεί να κάνει δύο από τις ακόλουθες ασκήσεις: 
1. Γνωρίζει πώς να ανοίξει ένα πρόγραμμα 

περιήγησης στο Διαδίκτυο, 2. Γνωρίζει πώς να 
ανοίξει μια καρτέλα αναζήτησης Google, 
3. Αναζητά τις σχετικές πληροφορίες στις 

ερωτήσει, 4. Βρίσκει τις σχετικές πληροφορίες και 
απαντά στις ερωτήσεις

Μπορεί να κάνει όλες τις ακόλουθες ασκήσεις: 
1. Γνωρίζει πώς να ανοίξει ένα πρόγραμμα 

περιήγησης στο Διαδίκτυο, 2. Γνωρίζει πώς να 
ανοίξει μια καρτέλα αναζήτησης Google, 3. Αναζητά 
τις σχετικές πληροφορίες στις ερωτήσει, 4. Βρίσκει 

τις σχετικές πληροφορίες και απαντά στις ερωτήσεις

3 Παρουσίαση Power 
Point  
Προσθήκη Τίτλου 
Αποθήκευση 
Αρχείου

Δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τα παρακάτω: 
1. Ξέρει πώς να δημιουργεί μια νέα παρουσίαση 

στο Power Point, 2. Ξέρει πώς να αλλάξει το θέμα 
μιας παρουσίασης, 3. Ξέρει πώς να προσθέσει 

έναν τίτλο, 4. Ξέρει πώς να προσθέσει έναν 
υπότιτλο, 5. Γνωρίζει πώς να αποθηκεύσει ένα 
αρχείο στην επιφάνεια εργασίας και 6. Γνωρίζει 

πώς να μετονομάσει ένα αρχείο

Μπορεί να κάνει δύο ή τρεις από τις παρακάτω 
ασκήσεις: 1. Ξέρει πώς να δημιουργεί μια νέα 
παρουσίαση στο Power Point, 2. Ξέρει πώς να 

αλλάξει το θέμα μιας παρουσίασης, 3. Ξέρει 
πώς να προσθέσει έναν τίτλο, 4. Ξέρει πώς να 
προσθέσει έναν υπότιτλο, 5. Γνωρίζει πώς να 

αποθηκεύσει ένα αρχείο στην επιφάνεια εργασίας 
και 6. Γνωρίζει πώς να μετονομάσει ένα αρχείο

Μπορεί να κάνει όλες τις παρακάτω ασκήσεις: 
1. Ξέρει πώς να δημιουργεί μια νέα παρουσίαση 

στο Power Point, 2. Ξέρει πώς να αλλάξει το θέμα 
μιας παρουσίασης, 3. Ξέρει πώς να προσθέσει έναν 

τίτλο, 4. Ξέρει πώς να προσθέσει έναν υπότιτλο, 
5. Γνωρίζει πώς να αποθηκεύσει ένα αρχείο 

στην επιφάνεια εργασίας και 6. Γνωρίζει πώς να 
μετονομάσει ένα αρχείο

Πληροφορική
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Η διαδικασία επικύρωσης των μέσων που υποβάλλονται για κάθε 
ηλικιακή ομάδα-στόχο θα πρέπει να σέβεται τα ακόλουθα σημεία:

1. Γενικές ικανότητες – τι θα έπρεπε να έχουν αποκτήσει τα παιδιά, 
στο παρελθόν, από την άποψη των παγκόσμιων ικανοτήτων για 
παιδιά του Δημοτικού Σχολείου

• Γεωμετρία
• Άλγεβρα
• Φυσική
• Γεωγραφία
• Αγγλικά
• Πληροφορική 

2. Γενικές αρμοδιότητες και οι ειδικοί στόχοι τους για:

Γενική Επάρκεια: Γεωμετρία

Ειδικοί στόχοι:

• Αναγνώριση διαφορετικών γωνιών
• Προσδιορίστε τις διάφορες μορφές γεωμετρικών σωμάτων
• Σημειώστε το όνομα κάθε γραμμής (παράλληλη, τέμνουσε 

και κάθετη)

Γενική Επάρκεια: Άλγεβρα

Ειδικοί στόχοι:

• Αριθμοί: λογικές ακολουθίες
• Ακέραιοι σε αριθμητικές γραμμές
• Σχέση μεταξύ διαφορετικών αριθμών: βάλτε εάν του 

μεγαλύτερος, λιγότερος ή ίσος
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• Πρωτοπαθής αποσύνθεση
• Σχεδιάστε και χρωματίστε το απαιτούμενο κλάσμα
• Κλάσματα
• Σειρά δεκαδικών αριθμών από το μεγαλύτερο στο μικρότερο
• Δεκαδικοί αριθμοί

Γενική Επάρκεια: Φυσική

Ειδικοί στόχοι:

• ● Υλικά
• ● Στερεό- Υγρό- Αέριο
• ● Μορφές ενέργειας/Τύποι ενέργειας
• ● Μετατροπή ενέργειας- Μετασχηματισμός
• ● Δυνάμεις και Κίνηση
• ● Πηγές ηλεκτρικής ενέργειας
• ● Ηλεκτρικά κυκλώματα

Γενική Επάρκεια: Γεωγραφία

Ειδικοί στόχοι:

• ● Χρόνος και εποχές
• ● Διάσημα ορόσημα

Γενική αρμοδιότητα: Στοιχεία της αγγλικής γλώσσας

Ειδικοί στόχοι:

• Χρώματα
• Ονόματα ζώων
• Αριθμοί



15.

• Μέλη της οικογένειας
• Ημέρες της εβδομάδας

Γενική αρμοδιότητα: Πληροφορική 

Ειδικοί στόχοι:

• Δημιουργία πίνακα εγγράφων του Word και αποθήκευση 
αρχείων

• Πρόγραμμα περιήγησης, Αναζήτηση Google 
       για να βρείτε πληροφορίες”
• Παρουσίαση του PowerPoint
• Προσθήκη τίτλου
• Αποθήκευση αρχείου

Γενικές Ικανότητες: Επικοινωνία και Κοινωνικές Δεξιότητες

Ειδικοί στόχοι:

• Προσοχή
• Έναρξη
• Επικοινωνία
• Βασικοί κανόνες και συμβάσεις
• Παρατήρηση της προσπάθειας συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου, των ασκήσεων, της εξοικείωσης με 
τις ζητούμενες πληροφορίες και της συμπεριφοράς των 
μαθητών (π.χ. αποφυγή οπτικής επαφής).
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3. Κλίμακα αξιολόγησης

Προτείνεται η χρήση κλίμακας από 1 έως 3:

• 1 είναι η χαμηλότερη τιμή της κλίμακας στην οποία το παιδί δεν 
μπορεί να κάνει τις ασκήσεις και δεν έχει αποκτήσει τη γενική 
ικανότητα.

• 2 είναι η αξία όπου το παιδί έχει κάποιες δυσκολίες στις ασκή-
σεις και δεν μπορεί να τις ολοκληρώσει. 

• 3 η υψηλότερη αξία της κλίμακας στην οποία το παιδί μπορεί 
να ολοκληρώσει τις ασκήσεις και αναμφίβολα έχει αποκτήσει τη 
γενική αρμοδιότητα.

4. Τοποθέτηση της κλίμακας αξιολόγησης των διαφόρων 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σύμφωνα με καθέναν από 
τους ειδικούς στόχους

Κάθε άσκηση θα πρέπει να αξιολογείται σε κλίμακα από 1 έως 3. Κάθε 
συγκεκριμένος στόχος μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία 
ασκήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, αναφέρεται σε όλες τις τιμές της 
κλίμακας ο τρόπος αξιολόγησης αυτών των ειδικών στόχων μιας ικα-
νότητας.

5. Μέσος όρος των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν για καθέναν 
από τους ειδικούς στόχους

Αφού οι τιμές έχουν καταλογιστεί σε κάθε συγκεκριμένο στόχο, θα πρέ-

πει να είναι ο μέσος όρος, έτσι ώστε να αποδίδεται μία μόνο τιμή σε κάθε 

γενική αρμοδιότητα.
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6. Συμπεράσματα

Το τελικό βήμα είναι να εξακριβωθεί αν τα παιδιά παρουσιάζουν τις ικα-

νότητες που χαρακτηρίζουν κάθε μία από τις ηλικιακές ομάδες-στόχους:

• Πρωτοβάμια

• Δευτεροβάθμια – Γυμνάσιο 

• Δευτεροβάθμια – Λύκειο 

Εάν ναι, το παιδί/οι νέοι θα τοποθετηθούν στο επαρκές έτος σύμφωνα 

με τις γνώσεις του. Οι βαθμολογίες πρέπει να είναι ένας αριθμός που θα 

βοηθήσει και θα καθοδηγήσει τους επαγγελματίες να τοποθετήσουν το 

παιδί στο κατάλληλο έτος και το σχολείο, καθώς και για τους σκοπούς 

των στατιστικών. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως οδη-

γός για τους εκπαιδευτικούς ή τους τεχνικούς που τα εφαρμόζουν για 

την καλύτερη στόχευση του παιδιού/νεαρού κατά το κατάλληλο σχολικό 

έτος. Επιπλέον, τα εργαλεία αυτά θα εξαρτώνται πάντα από την εθνική 

νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς των σχολείων σε κάθε χώρα 

εταίρο.
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Πίνακας επικύρωσης (ο παρακάτω πίνακας αποτελεί παράδειγμα των 
προαναφερθέντων):

Γενική 
αρμοδιότητα 

1

1 Ειδική 
αρμοδιότητα 

1.2

Αποτέλεσμα 
x

Μέσος όρος 
αποτελε-
σμάτων

x e z
Τελικός
 μέσος 
όρος

Αντιστοιχεί 
σε όλες τις 
δεξιότητες 

που αξιολογή-
θηκαν

Ειδική 
ικανότητα 1.3

Αποτέλεσμα 
ζ

 

Γενική 
αρμοδιότητα 

2

Ειδική 
αρμοδιότητα 

2.1

Αποτέλεσμα 
x

Μέσος όρος 
αποτελε-
σμάτων

x e zΕιδική 
ικανότητα 2.2

Αποτέλεσμα 
ζ

Σημείωση - Οι πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση αυτών των 

δοκιμών είναι μόνο για τους επαγγελματίες. Τα παιδιά που πραγματο-

ποιούν αυτές τις εξετάσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι στόχος είναι η αξι-

ολόγηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους για την είσοδο στο 

σχολείο.
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