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Πρόλογος 

 

Το θέμα της αξιολόγησης των μαθητών με απασχολεί από την πρώτη μέρα που διορίστηκα 

ως φιλόλογος στη δημόσια εκπαίδευση. Πώς αξιολογείται ο κάθε μαθητής; Μπορεί η 

αξιολόγηση να βοηθήσει το μαθητή και τον εκπαιδευτικό να βελτιωθούν; Τι 

αντιπροσωπεύει η βαθμολογία; Είναι δίκαιο, έγκυρο και αξιόπιστο το αποτέλεσμα της κάθε 

αξιολόγησης; Ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης; Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 

συμβάλουν στη διεύρυνση των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και στη 

διευκόλυνση του αξιολογητικού τους έργου; 

 

Τα παραπάνω ερωτήματα με ώθησαν να ψάξω απαντήσεις και να πειραματιστώ 

προκειμένου να γίνω πιο δίκαιη, πιο αποτελεσματική εκπαιδευτικός, καλύτερη στη δουλειά 

μου! Και οι αγωνίες μου αυτές, μα και οι συγκυρίες, με οδήγησαν να καταπιαστώ με το 

θέμα της αξιολόγησης του μαθητή στην παρούσα διπλωματική εργασία και να διερευνήσω 

ποιες πρακτικές αξιολόγησης χρησιμοποιούν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί και ποιες είναι οι 

αντιλήψεις τους αναφορικά με το σκοπό της αξιολόγησης. 

 

 Άλλωστε, το γεγονός ότι το πρόγραμμα του μεταπτυχιακού «Επιστήμες της 

Εκπαίδευσης και της διά Βίου Μάθησης» ανήκει στο τμήμα «Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάνει ακόμη πιο ταιριαστό το 

θέμα που επέλεξα, επειδή πιστεύω ότι το ζήτημα της αξιολόγησης είναι ένα εν γένει 

πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. 

 

Και ακόμη, επειδή η ειδίκευση του προγράμματος που επέλεξα είναι η «Πληροφορική 

και οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», δεν θα μπορούσα να μην ασχοληθώ και με το 

θέμα των σύγχρονων με νέες τεχνολογίες πρακτικών αξιολόγησης, έστω και πολύ 

εισαγωγικά – μια και ακόμη οι πρακτικές αυτές δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς στη χώρα 

μας προκειμένου να στηριχτεί μια ολόκληρη έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Όμως, 

επειδή στο κοντινό μέλλον οι βάσεις δεδομένων, τα ψηφιακά σύγχρονα και ασύγχρονα 

συστήματα αξιολόγησης των μαθητών, τα αυτοματοποιημένα στατιστικά στοιχεία και 

αποτελέσματα κλπ, θα είναι τα νέα εργαλεία που θα έχουν οι εκπαιδευτικοί στα χέρια τους 

για να αξιολογούν και να βοηθούν τους μαθητές τους να βελτιωθούν, θέλησα με την 
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παρούσα διπλωματική εργασία να βάλω ένα λιθαράκι στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για 

τις εναλλακτικές/σύγχρονες πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών.  

 

Πέρα από τα παραπάνω, είναι βέβαιο ότι η παρούσα διπλωματική εργασία δεν θα είχε 

επιτευχθεί δίχως τη βοήθεια και τη συμπαράσταση κάποιων ανθρώπων, που νιώθω τη 

βαθιά υποχρέωση να τους ευχαριστήσω. 

 

Αρχικά, εκφράζω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στον κ. Βασίλειο Δαγδιλέλη, Καθηγητή 

του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και επιβλέποντα της διπλωματικής 

μου εργασίας, για την καθοδήγηση και τη συνεργασία. 

 

Επίσης, ευχαριστώ τους καθηγητές του μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες της 

Εκπαίδευσης και της διά Βίου Μάθησης», και κυρίως τον κ. Φαχαντίδη Νικόλαο, 

Επίκουρο Καθηγητή και συντονιστή της κατεύθυνσης «Πληροφορική και Νέες 

Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», καθώς και τον κ. Ζαφειρόπουλο Κωνσταντίνο, 

Αναπληρωτή Καθηγητή, για τα μαθήματα στατιστικής ανάλυσης που μας παρέδωσε και τη 

διάθεσή του να μας βοηθήσει. 

 

Θέλω να ευχαριστήσω όσους εκπαιδευτικούς δέχτηκαν να συμπληρώσουν τα 

ερωτηματολόγια της ποσοτικής μου έρευνας, αλλά και εκείνους που διέθεσαν το χρόνο 

τους για να τους πάρω τις συνεντεύξεις της ποιοτικής μου έρευνας.  

 

Ευχαριστίες εκφράζω και στην οικογένειά μου, και ειδικά στο σύζυγό μου και στη 

μητέρα μου, που με στήριξαν ουσιαστικά και ψυχολογικά σε όλη αυτήν την προσπάθεια. 

 

Τέλος, αφιερώνω την παρούσα διπλωματική εργασία στις δύο κόρες μου, την Έλλη και 

την Άρια, η οποία γεννήθηκε περίπου την εποχή που ξεκίνησα να γράφω το παρόν πόνημα.  
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Αξιολόγηση των μαθητών:  
Παραδοσιακές και σύγχρονες πρακτικές με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και οι 

αντιλήψεις Ελλήνων εκπαιδευτικών 

 

Περίληψη 

 

Ο σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις 

Ελλήνων εκπαιδευτικών για το σκοπό της αξιολόγησης των μαθητών και να καταγραφούν 

οι πρακτικές παραδοσιακής και εναλλακτικής/σύγχρονης αξιολόγησης με νέες τεχνολογίες 

που χρησιμοποιούνται από αυτούς. Προκειμένου να μελετηθεί το συγκεκριμένο θέμα 

πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική και μια ποιοτική έρευνα. Η πρώτη εξετάζει το ζήτημα με 

ερωτηματολόγιο –που περιλαμβάνει και την προσαρμοσμένη στα Ελληνικά κλίμακα 

αντιλήψεων για την αξιολόγηση (Conceptions of Assessment III Abridged Survey, CoA-

IIIA) τού Brown (2006)– το οποίο απαντήθηκε από 124 εκπαιδευτικούς. Η δεύτερη 

προσεγγίζει το ζήτημα μέσω συνεντεύξεων με 5 εκπαιδευτικούς, που συμμετείχαν και στην 

ποσοτική έρευνα, ώστε να διερευνηθούν βαθύτερα οι πεποιθήσεις των διδασκόντων. Από 

τα ευρήματα της ανάλυσης των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων διαπιστώθηκε ότι οι 

πιο πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν γραπτές και προφορικές εξετάσεις, για να 

αξιολογήσουν τους μαθητές τους, ότι δεν χρησιμοποιούν τακτικά εναλλακτικές μορφές 

αξιολόγησης, πλην των ερευνητικών εργασιών και της περιγραφικής αξιολόγησης, και ότι 

δεν χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες στη διαδικασία της αξιολόγησης. Ως προς το σκοπό 

της αξιολόγησης όλοι συμφώνησαν ότι είναι για να βελτιώνονται οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία τους και όχι για να λογοδοτούν τα σχολεία. Και, ακόμη, 

διαφώνησαν με την άποψη ότι η αξιολόγηση πρέπει να καταργηθεί, αλλά αντιπρότειναν ότι 

χρειάζεται να αλλάξει. Ωστόσο, κάποια δημογραφικά και ατομικά δεδομένα 

διαφοροποίησαν τους εκπαιδευτικούς ως προς τις αντιλήψεις τους για την αξιολόγηση, και 

ως προς τις πρακτικές που χρησιμοποιούν, στοιχεία που καταγράφηκαν τόσο στην 

ποσοτική, όσο και στην ποιοτική έρευνα. 

 

Λέξεις Κλειδιά: αξιολόγηση των μαθητών, πρακτικές αξιολόγησης, σκοπός της 

αξιολόγησης, εκπαιδευτικοί, αντιλήψεις.  
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Students’ Assessment:  

Traditional and alternative practices with the use of new technologies and Greek 

teachers’ conceptions of assessment 

 

Abstract 

 

The aim of this thesis was to investigate the Greek teachers’ conceptions of the purpose of 

students’ assessment and to list the traditional and alternative assessment practices with 

new technologies used by them. In order to study this issue was conducted a quantitative 

and a qualitative survey. The first survey examines the issue with a questionnaire –which 

includes as well and a Greek translation of Brown’s (2006) Teachers' Conceptions of 

Assessment inventory (Conceptions of Assessment III Abridged Survey, CoA-IIIA)– by 

surveying 124 Greek teachers. The second survey approaches the issue through interviews 

with 5 teachers, who participated in the quantitative survey to deeply investigate the beliefs 

of these teachers. The findings of the quantitative and qualitative data analysis indicate that 

most teachers use written and oral examinations to assess their students, they are not 

regularly use alternative practices of assessment, other than descriptive assessment and 

projects, and they do not use new technologies in the assessment process. On average, 

participants agreed with the improvement conceptions, disagreed with the school 

accountability conception, while rejecting the view that assessment is irrelevant and should 

be abolished, but it needs to change. However, some demographic and personal data 

diversified teachers in their perceptions of students’ assessment, and in assessment 

practices they use, data recorded both in quantitative and qualitative survey. 

 

Keywords: students’ assessment, assessment practices, purpose of students assessment, 

teachers, beliefs. 
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Εισαγωγή 

 

Οριοθέτηση του προβλήματος 

 

Τα τελευταία χρόνια το θέμα της αξιολόγησης των μαθητών απασχολεί όλο και 

περισσότερο τους ερευνητές, οι οποίοι μελετούν τις πρακτικές αξιολόγησης και τα 

αποτελέσματά τους στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και το πώς προσλαμβάνουν τη 

σκοπιμότητα της αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς. 

 

Όπως αναφέρουν οι Μιχαηλίδης και Θεοδώρου (2014, σ. 265) τα τελευταία χρόνια οι 

ερευνητές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης εστιάζουν σε θέματα όπως «η χρήση 

διαμορφωτικών πρακτικών αξιολόγησης από εκπαιδευτικούς (Black & Wiliam, 1998· 

Blacketal, 2004) και η διερεύνηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση και 

το σκοπό της (Brown, 2004, 2009)». Επιπλέον, οι Πετροπούλου, Κασιμάτη & Ρετάλης 

(2015) αναφέρουν ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν κυκλοφορήσει ειδικές εκδόσεις, 

βιβλία και άρθρα με αποκλειστικό περιεχόμενο θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση της 

επίδοσης των εκπαιδευομένων, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο ερευνητικό 

ενδιαφέρον γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.  

 

Επιπλέον, η εκπαιδευτική αξιολόγηση στη σημερινή κοινωνία του 21ου αιώνα παίζει 

αναβαθμισμένο παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο και φέρει τον τίτλο «αξιολόγηση για τη 

μάθηση» ή «η αξιολόγηση ως εργαλείο μάθησης» («assessment for learning»). Σύμφωνα 

με την Πετροπούλου κ.ά. (2015) τα βασικά γνωρίσματά της είναι ότι η αξιολόγηση είναι 

στενά συνδεδεμένη με τις διαδικασίες της μάθησης και της διδασκαλίας, ότι διαχέει και 

εμπλουτίζει την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία και ότι εστιάζει στη διερεύνηση και στην 

αποτίμηση του «τι γνωρίζουν», «τι καταλαβαίνουν» και «τι είναι ικανοί να κάνουν» οι 

εκπαιδευόμενοι· ακόμη, ότι η αξιολόγηση εδράζεται στην αποτίμηση της επίδοσης με βάση 

σαφή διατυπωμένα κριτήρια, ότι ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων στη διαδικασία αξιολόγησης και ότι βασίζεται στην αποτίμηση τόσο των 

προϊόντων της μάθησης όσο και της ίδιας της σύνθετης διαδικασίας μάθησης· επιπλέον, 

κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευομένων,  οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται μέσα από σύνθετες αυθεντικές 
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δραστηριότητες, χρησιμοποιούνται ποικίλες τεχνικές και τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους εκπαιδευόμενους και χρησιμοποιούνται προς όφελός 

τους. 

 

Όσον αφορά τις αντιλήψεις για την αξιολόγηση, σύμφωνα με τους Μιχαηλίδη και 

Θεοδώρου (2014, σ. 265) είναι σημαντικό να μελετούνται, γιατί πολλά θεωρητικά μοντέλα 

και ευρήματα υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ αντιλήψεων και πρακτικών αξιολόγησης 

(π.χ. Ajzen, 1991· Pajares, 1992) και ακόμη υποστηρίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

ενδεχομένως να επιλέγουν πρακτικές αξιολόγησης που δεν είναι συμβατές με 

προηγούμενές τους εμπειρίες ή σπουδές, ενώ επηρεάζονται και από το πολιτισμικό 

συγκείμενο (van den Berg, 2002). 

 

Τέλος, σύμφωνα με τον Brown (2012) το θέμα της αξιολόγησης των μαθητών είναι 

διαχρονικό και διατρέχει όλες τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ένας άνθρωπος 

από τη στιγμή που πηγαίνει σχολείο και μέχρι να τελειώσει. Μάλιστα για τα περισσότερα 

παιδιά, αλλά και τους ενηλίκους, η αξιολόγηση φανερά ή υπόγεια λειτουργεί ως κίνητρο 

για οτιδήποτε μαθαίνουν. Επίσης, η αξιολόγηση έχει πολλές λειτουργίες (επιλέγει μαθητές, 

τους προάγει, τους επιβραβεύει, τους ομαδοποιεί, καταγράφει την πρόοδό τους, πιστοποιεί 

όσα έχουν μάθει κλπ). Η λειτουργία, ωστόσο, στην οποία δίνεται κυρίως έμφαση 

σχετίζεται με τη βελτίωση των μαθητών στη μάθησή τους και των εκπαιδευτικών στη 

διδασκαλία τους. 

 

Αναγκαιότητα της έρευνας 

 

To 2008 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διεξήγαγε έρευνα για την αξιολόγηση των μαθητών 

στα ελληνικά σχολεία επιβεβαιώνοντας ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί «εφαρμόζουν 

παραδοσιακές τεχνικές συλλογής αξιολογικών πληροφοριών με προφορικές και γραπτές 

εξετάσεις» (Μαυρομάτης, Ζουγανέλη, Φρυδά και Λουκά, 2008, σ. 274)· και ακόμη ότι η 

αξιολόγηση του μαθητή «εντάσσεται στη γενικότερη παράμετρο “Παιδαγωγικό Πλαίσιο”, 

θεωρώντας ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθητή λειτουργούν 

ανατροφοδοτικά στο εκπαιδευτικό σύστημα για λήψη βελτιωτικών μέτρων ιδιαίτερα στους 

τομείς των Αναλυτικών Προγραμμάτων, της διδακτικής μεθοδολογίας και της 
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διαμόρφωσης του διδακτικού υλικού», τονίζοντας την ανάγκη για ένα αξιόπιστο σύστημα 

αξιολόγησης μαθητών. 

 

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Auckland, G. T. Brown από το 2006 διεξάγει μια 

έρευνα για την αξιολόγηση των μαθητών σε διάφορες χώρες (Νέα Ζηλανδία, Χονγκ 

Κονγκ, Queensland, Κύπρο κ.ά.), μέσα από ένα τυποποιημένο εργαλείο 27 ερωτήσεων που 

έχει κατασκευάσει ο ίδιος, διερευνώντας παράλληλα και τη σχέση που έχουν οι πρακτικές 

αξιολόγησης που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί με τις αντιλήψεις που έχουν για τη 

σκοπιμότητα της αξιολόγησης. 

 

Το 2015 η Καρτσέλου βασίστηκε στο ερευνητικό μοντέλο τού Brown για να 

αποτυπώσει με ποιοτική έρευνα τις ομοιότητες και τις διαφορές στις αντιλήψεις Ελλήνων 

και Βέλγων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σκοπό της αξιολόγησης των 

μαθητών τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που κατέγραψε, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι η αξιολόγηση συμβάλλει στη βελτίωση της διδασκαλίας, όταν όμως 

ταυτίζεται με την έννοια των εξετάσεων είναι ανακριβής και μη απαραίτητη στην 

εκπαίδευση (Καρτσέλου, 2015, σ. 5). 

 

Το 2015 κυκλοφόρησε η ψηφιακή έκδοση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

Σύγχρονες Μορφές Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης με Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, 

όπου αναφέρεται ότι: 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι σύγχρονες προσεγγίσεις της μάθησης σε συνδυασμό με την 

αλλαγή των στόχων της εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα (Partnership for 21st Century 

Skills, 2009) και τη δυναμική διείσδυση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών 

στη μαθησιακή διαδικασία, σηματοδότησαν την απαρχή μιας νέας εποχής στο πεδίο της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης (σ. 18). 

 

Το 2016 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου δημοσίευσε το Αξιολόγηση 

Μαθητή: Ενιαία Πρόταση για Εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης του Μαθητή στο 

Κυπριακό Δημόσιο Σχολείο, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος που 

αξιολογούνται οι μαθητές σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
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Το 2016 το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσω του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής προσκαλεί τους Έλληνες εκπαιδευτικούς να 

δηλώσουν ενδιαφέρον για να επιμορφωθούν στην πρακτική της περιγραφικής 

αξιολόγησης, θέλοντας να προετοιμάσει το διδακτικό προσωπικό για την επερχόμενη 

αλλαγή στον τρόπο που θα αξιολογούνται οι Έλληνες μαθητές τα επόμενα χρόνια. 

 

Και η υποφαινόμενη, ως εκπαιδευτικός της πράξης, διαπιστώνω καθημερινά ότι το 

παραδοσιακό σύστημα αξιολόγησης δεν βοηθάει τους μαθητές να βελτιωθούν – ούτε και 

τους εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν σε βάθος τα μαθησιακά κενά των μαθητών τους και 

να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα αποτελέσματα της εκάστοτε αξιολόγησης 

προκειμένου να αλλάξουν τη στρατηγική διδασκαλίας τους προς όφελος των μαθητών. 

 

Θεώρησα, επομένως, ότι μια εισαγωγική έρευνα για τις πρακτικές που ακολουθούν οι 

Έλληνες εκπαιδευτικοί, για τους λόγους που δεν χρησιμοποιούν συχνά εναλλακτικές ή/και 

σύγχρονες πρακτικές αξιολόγησης με νέες τεχνολογίες και για τις πεποιθήσεις τους 

αναφορικά με το σκοπό της αξιολόγησης, θα λειτουργούσε προσθετικά στο διάλογο που 

έχει ανοίξει για την αναγκαιότητα να αλλάξει ο τρόπος που αξιολογούνται οι μαθητές στην 

Ελλάδα σήμερα. Θεώρησα ότι τα αποτελέσματα της έρευνάς μου, αλλά και η επέκταση 

των ερευνητικών ερωτημάτων μου σε πιο εξειδικευμένες έρευνες, θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν από τους ιθύνοντες προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες αναμόρφωσης 

του συστήματος αξιολόγησης των Ελλήνων μαθητών. 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε τρία τμήματα: Στο πρώτο καταγράφονται 

στοιχεία της βιβλιογραφίας αναφορικά με τη διασαφήνιση των όρων «αξιολόγηση» και 

«εκπαιδευτική αξιολόγηση»· και παρατίθενται στοιχεία για τις παραδοσιακές και τις 

εναλλακτικές/ή και σύγχρονες πρακτικές αξιολόγησης, τις βασικές λειτουργίες της 

αξιολόγησης και τα επιχειρήματα που έχουν προταθεί βιβλιογραφικά υπέρ και κατά της 

αξιολόγησης των μαθητών. Στο δεύτερο τμήμα καταγράφονται τα αποτελέσματα της 

ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας που διεξήχθησαν και στο τρίτο τμήμα οι συζητήσεις και 

τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ποσοτική και ποιοτική έρευνα. 
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1. «Εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών»: εννοιολόγηση και 

μορφές αξιολόγησης 

 

1.1 Ορισμός της «αξιολόγησης» 

 

Η αξιολόγηση ως έννοια και ως πρακτική είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, μια και ο 

άνθρωπος ως κοινωνικό ον αναζητεί την ανατροφοδότηση για κάθε συστηματική 

προσπάθεια που κάνει. Για αυτό, άλλωστε, κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα συνοδεύεται 

από κάποιας μορφής αξιολόγηση, που μπορεί να είναι από μια απλή διατύπωση κριτικής 

(κρίση) μέχρι και μια τυπική αποτίμηση της έκβασης ενός αποτελέσματος (Κωνσταντίνου, 

2000).  

 

Ένας τυπικός και γενικός ορισμός του όρου «αξιολόγηση» που έχει επικρατήσει και 

συναντάται σε αρκετά επιστημονικά συγγράμματα κάνει λόγο «για τον καθορισμό της 

αξίας ενός πράγματος, τη διαδικασία που κρίνει την αξία κάποιου προσώπου, κάποιου 

προϊόντος ή αντικειμένου, κάποιου προγράμματος, με βάση συγκεκριμένα, σαφή και 

προκαθορισμένα κριτήρια και μέθοδο εκτίμησης» (Τεγόπουλου-Φυτράκη, όπ. αναφ. 

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 1995).  

 

1.2 Ορισμός της «εκπαιδευτικής αξιολόγησης» 

 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια έννοια πολυδιάστατη και σύνθετη. Από το 1933 ως 

σήμερα έχουν καταγραφεί δεκάδες ορισμοί, γεγονός που δείχνει «τη συνθετότητα του 

επιστημονικού πεδίου και την ανάγκη εννοιολογικής αποσαφήνισής του» (Πετροπούλου 

κ.ά., 2015, σ. 18). 
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Όσον αφορά την εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών, που μας αφορά στην παρούσα 

εργασία, χρειάζεται να διευκρινίσουμε ότι είναι αλληλένδετη με τη διαδικασία της 

μάθησης και ότι σε αυτήν αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία από την κοινωνία: Πρόκειται για 

τη διαδικασία ερμηνείας δεδομένων που συλλέγονται από διάφορες πηγές και σχετίζονται 

με τη μαθησιακή επίδοση (Brown & Hirschfeld, 2008). Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη 

(1989): 

 

Βασική προϋπόθεση για την έγκυρη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας είναι 

η εναρμόνιση των στόχων της αξιολόγησης με εκείνους της διδακτικής διαδικασίας, 

καθώς και η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η αποτυχία της μάθησης δεν οφείλεται 

πάντα στο μαθητή, αλλά και στην απουσία των κατάλληλων γι’ αυτόν συνθηκών μάθησης, 

στην εξασφάλιση των οποίων μπορεί να συμβάλει η αξιολόγηση (όπ. αναφ. Ντολιοπούλου 

& Γουργιώτου, 2008. σ. 17).  

 

Προκειμένου να διασαφηνίσουμε τον πολυσύνθετο, όπως προείπαμε, όρο «εκπαιδευτική 

αξιολόγηση» αξίζει να δούμε τι έχει προταθεί από διάφορους επιστήμονες. «Η 

εκπαιδευτική αξιολόγηση αναφέρεται στη διαδικασία, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός 

αναλύει και ερμηνεύει τα δεδομένα, για να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές 

έχουν επιτύχει τους διδακτικούς στόχους» (Gronlund, 1985, όπ. αναφ. Shwery, 1998, σ. 

95). Ακόμη, όταν αναφέρεται κανείς στην αξιολόγηση, εννοεί αν υλοποιήθηκαν οι στόχοι 

που είχαν τεθεί αρχικά, καθώς και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής προσπάθειας 

(Βαλσαμάκη-Ράλλη, 1979, όπ. αναφ. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 1995).  

 

Επιπλέον, «η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι η διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας, 

λειτουργικότητας ή αποτελεσματικότητας όλων των παραγόντων σχεδόν της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, των προϊόντων της, καθώς και των διασυνδέσεων του εκπαιδευτικού 

συστήματος με το ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα» (Κασσωτάκης, 1989).  

 

Άλλοι επιστήμονες με τον ίδιο όρο εννοούν: 

  

τη συστηματική και οργανωμένη διαδικασία συλλογής πληροφοριών, που αποβλέπει να 

προσδιορίσει με έγκυρο, αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο το αποτέλεσμα κάθε 

παιδαγωγικο-διδακτικής ενέργειας σε σχέση με συγκεκριμένους στόχους και μεθοδολογία 
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(Hopkins 1989· Williams 1992· Elliot 1993· Butterfield 1995· Stobart & Gipps 1997· 

OECD 2001· Παναγάκος 2006), και αποσκοπεί στον προσδιορισμό και στην αποτίμηση 

της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, των μαθητών, του 

αναλυτικού προγράμματος και του σχολικού συστήματος (Ματσαγγούρας, 2000), όπως 

επίσης και στην επιλογή, υιοθέτηση, κρίση και τροποποίηση διαφόρων μεθόδων και 

διαδικασιών της εκπαίδευσης (Καζέλα, Ανδριοπούλου & Κακανά, 2006) (όπ. αναφ. 

Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008, σ. 20). 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και αξιολογώντας όλους αυτούς τους ορισμούς, οι 

οποίοι συγκλίνουν σε αρκετά σημεία, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η 

εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπαιδευτική 

διαδικασία της διδασκαλίας ενός γνωστικού αντικειμένου. Και αυτό γιατί όταν θέλει 

κάποιος να αξιολογήσει, να αποδώσει δηλαδή αξία στο μαθητή και στην προσπάθειά του, 

αυτό πρέπει να γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν διαμορφωθεί, πριν από 

την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ύπαρξη αυτών των κριτηρίων επιτρέπει στον 

εκπαιδευτικό να κρίνει ολικά την προσπάθεια των μαθητών, να είναι το δυνατόν πιο 

αντικειμενικός στις κρίσεις του, αλλά και να αυτο-αξιολογεί τη δική του συμβολή στο 

μαθησιακό αποτέλεσμα του μαθητή: αν δηλαδή οι μέθοδοι και οι τεχνικές που 

χρησιμοποίησε για να διδάξει ένα αντικείμενο και για να το αξιολογήσει ήταν 

αποτελεσματικές ή όχι. Κι ακόμη, αν το πρόγραμμα σπουδών που καλείται να υπηρετήσει 

ανταποκρίνεται στις δυνατότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του.  

 

Πρόκειται, δηλαδή, για ένα «εργαλείο μάθησης» («assessment for learning») από τη 

μια, και για έναν μηχανισμό ανατροφοδότησης και βελτίωσης εκπαιδευομένων και 

εκπαιδευτικών από την άλλη. Είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία που μπορεί να συμβάλλει 

σημαντικά στη βελτίωση της εκπαίδευσης, εφόσον βέβαια τα δεδομένα συλλέγονται και 

αξιοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτήν.  

 

Σχήμα 1: Η Αξιολόγηση άρρηκτα συνδεδεμένη με τις διαδικασίες της μάθησης και της διδασκαλίας 

Μάθηση 

Αξιολόγηση Διδασκαλία 
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1.3 Σύγκριση του όρου «βαθμολογία» και «αξιολόγηση» 

 

Ιδιαίτερη διασαφήνιση χρειάζεται ο όρος «βαθμολογία», μια και στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα όταν γίνεται λόγος για «αξιολόγηση» εννοούμε βασικά την 

ποσοτική βαθμολόγηση του μαθητή στο τέλος του τετραμήνου, με αποτέλεσμα να 

συγχέονται οι έννοιες «βαθμολογία» και «αξιολόγηση». 

 

Σύμφωνα με τη Χατζηνικολάου (χ.χ.) η «βαθμολογία» είναι πιο στενή έννοια από την 

«αξιολόγηση»: η «βαθμολογία» είναι η ποσοτική αποτύπωση του αποτελέσματος της 

διαδικασίας της αξιολόγησης σε ένα γνωστικό αντικείμενο· με τη βαθμολογία ο μαθητής 

κατατάσσεται σε μια βαθμολογική κλίμακα, δεν ενθαρρύνονται οι μεταγνωστικές του 

δεξιότητες, δεν αποτυπώνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μαθητή, δημιουργούνται 

εντάσεις μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών και μεταξύ των μαθητών· ακόμη, οι σχέσεις 

που δημιουργούνται εντός της τάξης είναι σχέσεις ελέγχου και εξουσίας, προωθείται ο 

ανταγωνισμός και ο ατομικισμός και στιγματίζεται ο μαθητής που έχει χαμηλές επιδόσεις, 

ενώ ωφελούνται οι κοινωνικά ευνοημένοι μαθητές. 

 

Ακόμη, σύμφωνα με το Eberly Center του Carnegie Mellon University σκοπός της 

βαθμολογίας είναι η αξιολόγηση της μάθησης και της απόδοσης του κάθε μαθητή 

ξεχωριστά και δεν είναι πάντα ένας αξιόπιστος τρόπος μέτρησης. Κι επίσης, μπορεί στο 

βαθμό να περικλείονται και άλλα κριτήρια, όπως η συμμετοχή στο μάθημα, η προσοχή και 

η προσπάθεια, που όμως δεν σχετίζονται άμεσα με τη μέτρηση του τι έχει μάθει κάποιος 

(«What is the difference between assessment and grading?», 2015). Τέλος, στην ιστοσελίδα 

του Concordia University σημειώνεται ότι η βαθμολογία μπορεί να αποτυπώνεται είτε με 

κάποιο γράμμα ή με ποσοστό ή με έναν απλό χαρακτηρισμό του τύπου «περνάς» («pass») - 

«δεν περνάς» («fail») («Grading vs. Assessment: What’s the Difference?», 2013). 

 

Η «αξιολόγηση» από την άλλη, είναι η διαδικασία κατά την οποία αποδίδουμε μια αξία 

αφού λάβουμε υπόψη μας κάποια κριτήρια, η οποία περιλαμβάνει παραμέτρους, 

αναλυτικές εκτιμήσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά· με την «αξιολόγηση» προωθούνται οι 

ανατροφοδοτικές διαδικασίες, ενημερώνονται πληρέστερα οι γονείς, αποτυπώνονται οι 
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δεξιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τού κάθε μαθητή, επικοινωνούν καλύτερα οι 

εκπαιδευτικοί με τους γονείς και τους μαθητές τους και προωθείται η εξατομικευμένη και 

διαφοροποιημένη διδασκαλία (Χατζηνικολάου, χ.χ.). Σκοπός της αξιολόγησης είναι η 

βελτίωση της μάθησης του μαθητή. Με την αξιολόγηση εξετάζονται οι τρόποι με τους 

οποίους μαθαίνει ο μαθητής μέσα από διάφορες πρακτικές και προγράμματα, ενώ αυτές οι 

πληροφορίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να βελτιωθούν οι εκπαιδευτικές πρακτικές 

(«What is the difference between assessment and grading?», 2015).  

 

1.4 Μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών 

 

Η αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής και μαθησιακής 

διαδικασίας, αλλά και έναν δείκτη ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Παραδοσιακά όταν 

αναφερόμαστε στην επίδοση των μαθητών έρχεται στο νου μας η βαθμολογία, τα 

διαγωνίσματα και οι εξετάσεις, που στόχο έχουν την τοποθέτηση του μαθητή σε μια 

«αντικειμενική κλίμακα» και τη σύγκρισή του με τους συμμαθητές του. Σήμερα, ωστόσο, 

οι εκπαιδευτικοί, όταν αξιολογούν τους μαθητές τους, λαμβάνουν υπόψη τους και άλλα 

χαρακτηριστικά που αναπτύσσουν, όπως είναι η συνεργασία, η φιλοτιμία, η τήρηση των 

κανόνων, οι προσπάθειες που καταβάλλουν κ.ά. (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008).  

 

Όσον αφορά την «επίδοση του μαθητή» θα λέγαμε ότι είναι ο βαθμός που το 

αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας πλησιάζει τον επιδιωκόμενο στόχο, αλλά και κάθε 

συντονισμένη προσπάθεια που βασίζεται σε ικανότητες και δεξιότητες. Βασική 

προϋπόθεση είναι το άτομο να βρίσκεται σε συγκεκριμένη ετοιμότητα, η οποία 

διαμορφώνεται και ενεργοποιείται σε συγκεκριμένες συνθήκες πραγμάτωσης και 

αξιολόγησης (Δήμου, 1989· Ingenkamp, 1988, όπ. αναφ. Κωνσταντίνου, 1992). 

  

Παρακάτω θα γίνει μια προσπάθεια διάκρισης της εκπαιδευτικής αξιολόγησης βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων, ώστε να αποσαφηνιστούν κάποιες έννοιες που σχετίζονται με 

αυτήν.  
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1.4.1 «Συνεχής» και «αποσπασματική» ή «στιγμιαία αξιολόγηση» 

 

Οι Noiset & Caverni (1977, όπ. αναφ. Κωνσταντίνου, 2000) διακρίνουν την αξιολόγηση σε 

«συνεχή» και «αποσπασματική».  

 

Με τη «συνεχή αξιολόγηση» οι μαθητές υποβάλλονται σε εξεταστικές δοκιμασίες σε 

όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά μικρά χρονικά διαστήματα. Με τον τρόπο αυτόν 

ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί συνεχώς την επίδοση των μαθητών, εντοπίζει τις δυσκολίες, 

τις αδυναμίες και τις δυνατότητες των μαθητών και σχηματίζει πιο αντικειμενική γνώμη 

για τον καθέναν από αυτούς (Κωνσταντίνου, 2000). Αφορά, ακόμη, στην παρακολούθηση 

της πορείας διδασκαλίας, στον εντοπισμό των εμποδίων που παρουσιάζονται στον 

εκπαιδευτικό, στις ατέλειες της διδασκαλίας και στη δοκιμασία της καταλληλότητας των 

προγραμμάτων και των μεθόδων διδασκαλίας (Εφραιμίδης, 2009). 

 

«Η αποσπασματική ή στιγμιαία αξιολόγηση» αφορά εξεταστικές διαδικασίες που 

λαμβάνουν χώρα στο τέλος μιας χρονικής περιόδου αποσπασματικά, και από τις οποίες 

προκύπτει η αποτίμηση της επίδοσης του μαθητή (Κωνσταντίνου, 2000). Είναι προφανές 

ότι ο παράγων τύχη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, μια και η αξία του μαθητή καθορίζεται 

από τις αποσπασματικές αυτές εξεταστικές διαδικασίες (Κολοβός, 2011). 

 

1.4.2 «Διαγνωστική», «διαμορφωτική» και «τελική αξιολόγηση» 

 

Ανάλογα με το σκοπό της αξιολόγησης, ο Bloom και οι συνεργάτες του διακρίνουν τρεις 

τύπους: τη «διαγνωστική» («diagnostic evaluation»), τη «διαμορφωτική» («formative 

evaluation») και την «τελική αξιολόγηση» («summative evaluation») (Bloom, Hastings & 

Madaus, 1971). 

 

Ο δάσκαλος εφαρμόζει τη «διαγνωστική αξιολόγηση» συνήθως στην αρχή μιας 

διδακτικής περιόδου, δίχως όμως να αποκλείεται η επανάληψή της και στη διάρκεια της 

χρονιάς, όταν π.χ. πρόκειται να διδαχθεί ένα καινούριο κεφάλαιο. Η ανάγκη αυτής της 

αξιολόγησης έγκειται στο να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να διαγνώσει το επίπεδο των 

μαθητών του, για την επίδοση των οποίων συχνά δεν έχει καμιά απολύτως πληροφόρηση 

από άλλη πηγή, ώστε να μπορέσει να προγραμματίσει τους διδακτικούς στόχους που θα 
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θέσει ή για να διαπιστώσει, αν κάποιο παιδί χρειάζεται να παραπεμφθεί σε ειδικό σχολείο 

(Καψάλης, 2003).  

 

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να κατατάξει τους μαθητές του σε επίπεδα, 

να διαγνώσει τι γνωρίζουν και τι όχι, να ελέγξει αν κάποιοι έχουν ή όχι τις απαραίτητες 

δεξιότητες για την αποτελεσματική παρακολούθηση του προγράμματος διδασκαλίας, αλλά 

και να καθοριστούν οι αιτίες που προκαλούν επανειλημμένες δυσκολίες μάθησης 

(Παπαναούμ-Τζίκα, 1985). Τελικός σκοπός της «διαγνωστικής αξιολόγησης» είναι ο 

εκπαιδευτικός να οδηγήσει όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τις προσωπικές τους 

ιδιαιτερότητες, στην επίτευξη των επιδιωκόμενων διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων. 

Με την έννοια αυτή, συνεπώς, ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να προσαρμόσει τις μαθησιακές 

διαδικασίες στο επίπεδο του κάθε μαθητή και βέβαια στις δυνατότητες και ιδιαιτερότητές 

του (Κωνσταντίνου, 2000). 

 

Η «διαμορφωτική αξιολόγηση» έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και διενεργείται σε όλη 

τη διάρκεια του έτους και σε τακτικές χρονικές στιγμές. Επίσης, έχει ρυθμιστικό 

χαρακτήρα, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διαμορφώσει μια εικόνα των 

ικανοτήτων των μαθητών και της προόδου τους, καθώς και να βελτιώσει και να 

διευκολύνει τη μάθηση (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008).  

 

Σύμφωνα με τον Sadler (1998, όπ. αναφ. Λιάμπας, 2012) «η διαμορφωτική 

αξιολόγηση» θεμελιώνεται στη θεωρία μάθησης του συμπεριφορισμού και προσαρμόζεται 

στο σχήμα ερέθισμα - αντίδραση και ακόμη εντάσσεται οργανικά στον κύκλο: σχεδιασμός 

- εκτέλεση διδασκαλίας - μάθηση. Σκοπός της «διαμορφωτικής αξιολόγησης» είναι η 

ανατροφοδότηση τόσο του μαθητή, όσο και του εκπαιδευτικού, ώστε να ληφθούν τα 

απαραίτητα μέτρα για να βελτιωθεί/διαμορφωθεί από τη μια η διαδικασία της διδασκαλίας 

(fine tuning) και από την άλλη η διαδικασία της μάθησης. Για να είναι αποτελεσματική 

αυτού του είδους η αξιολόγηση, είναι απαραίτητο να έχουν καθοριστεί από πριν με 

σαφήνεια οι προς επίτευξη στόχοι, ο βαθμός κατάκτησης των οποίων ελέγχεται με 

διαμορφωτικά τεστ στο τέλος κάθε ενότητας (criterion referenced assessment). Ανάλογα με 

τα αποτελέσματα των τεστ, ο εκπαιδευτικός αναπροσαρμόζει τις μεθόδους διδασκαλίας 

ή/και τους στόχους και βοηθάει ακόμη και μεμονωμένα τους μαθητές να οδηγηθούν σε 

επαρκή κατοχή του θέματος (mastery). Το κέρδος για τους μαθητές είναι σημαντικό, αφού 
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ενημερώνονται τακτικά και συγκεκριμένα για την πρόοδό τους συνειδητοποιώντας τις 

αδυναμίες τους και έτσι επικεντρώνονται σε αυτές προκειμένου να τις εξαλείψουν 

(Παπαναούμ-Τζίκα, 1985).  

 

Μάλιστα, προκειμένου να αποφευχθούν οι ταξινομήσεις των μαθητών σε κατηγορίες, 

είναι προτιμότερο να μην υπάρχει βαθμολογία στα διαμορφωτικά τεστ και να 

χρησιμοποιούνται οι λέξεις «εμπέδωση» και «μη εμπέδωση» για να δηλώνεται αν 

επετεύχθησαν ή όχι οι διδακτικοί στόχοι από τους μαθητές. Έτσι οι μαθητές είτε 

βεβαιώνονται για την κατάκτηση των γνώσεων και για την καταλληλότητα της μεθόδου 

που ακολουθούν στο διάβασμά τους, είτε ενημερώνονται για τις συγκεκριμένες αδυναμίες 

τους, τις οποίες αντιμετωπίζουν με τις κατάλληλες υποδείξεις (Εφραιμίδης, 2009). Και 

κατάλληλες υποδείξεις σημαίνει συγκεκριμένες οδηγίες (π.χ. «να μάθεις το Χ ορισμό») και 

όχι γενικόλογες αναφορές (π.χ. «να εργάζεσαι περισσότερο») (Λεγάκη, 1982), που δεν 

βοηθούν τους μαθητές να προσδιορίσουν τις αδυναμίες τους. Τέλος, είναι βασικό να μην 

αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός τη διαδικασία της αξιολόγησης ως μέθοδο επιβράβευσης ή 

τιμωρίας του μαθητή, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής δράσης, που θα 

βοηθήσει το μαθητή να εντοπίσει μόνος του τα λάθη του και να προχωρήσει στην 

αυτοδιόρθωση (Εφραιμίδης, 2009). 

 

Η «τελική αξιολόγηση» πραγματοποιείται μετά το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

και έχει ως σκοπό την απονομή βαθμών στους μαθητές, αφού προηγηθεί μια συνολική 

εκτίμηση τού κατά πόσο επετεύχθησαν οι στόχοι της διδασκαλίας (Παπαναούμ-Τζίκα, 

1985), καθώς στοχεύει και στη συσχέτιση με προηγούμενες αξιολογήσεις (Ντολιοπούλου 

& Γουργιώτου, 2008). Έχει σημαντική θέση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, μια και 

υπηρετεί την επιλεκτική λειτουργία του εκπαιδευτικού θεσμού, παράγει δηλ. ιεραρχήσεις, 

συγκρίσεις, ανταγωνισμούς και ταξινομήσεις με βάση την «αξία-βαθμό» των μαθητών 

(Λιάμπας, 2012). Τέλος, μας δίνει πληροφορίες για την αποδοτικότητα ενός προγράμματος 

και μια γενική εικόνα της κατάστασης μετά την ολοκλήρωση της εργασίας (Bloom & 

Krathwohl, 1999, όπ. αναφ. Εφραιμίδης, 2009). 
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1.4.3 Σύγκριση «διαγνωστικής», «διαμορφωτικής» και «τελικής αξιολόγησης» 

 

Η «διαγνωστική» και η «διαμορφωτική αξιολόγηση» έχουν ως στόχο την 

«ομογενοποίηση» των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών, ενώ η «τελική» τη 

«διαφοροποίησή» τους. Επίσης, οι δύο πρώτες έχουν κυρίως ιδιωτικό χαρακτήρα, αφού τα 

αποτελέσματα των δοκιμασιών δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο στον 

ενδιαφερόμενο μαθητή και την οικογένειά του. Αντίθετα, η «τελική αξιολόγηση» μπορεί 

να έχει και «δημόσιο» χαρακτήρα, ειδικά όταν πρόκειται για εξετάσεις εμβέλειας κράτους. 

Η «διαγνωστική» και η «διαμορφωτική» έχουν ως σκοπό να μάθουν ο εκπαιδευτικός και ο 

εκπαιδευόμενος ποιες αδυναμίες υπάρχουν, ώστε να ακολουθηθεί η ανάλογη δράση για την 

εξάλειψη του προβλήματος, ενώ στόχος της «τελικής» είναι να μπορέσει ο εκπαιδευτικός 

να διαπιστώσει τι γνωρίζει ο μαθητής, ώστε να τον κρίνει ανάλογα. Τέλος, με κάθε μορφή 

αξιολόγησης ο εκπαιδευτικός αποφεύγει κάποιους κινδύνους. Ένας από αυτούς είναι 

μήπως βεβαιώσει λανθασμένα ότι ο μαθητής γνωρίζει κάτι, που στην πραγματικότητα δεν 

το γνωρίζει. Έτσι, χάρη στη «διαγνωστική» και «διαμορφωτική αξιολόγηση», αυτή η 

παρανόηση μπορεί να αποφευχθεί· ενώ, με την «τελική αξιολόγηση» μπορεί να 

αποσοβηθεί ο κίνδυνος να βεβαιώσει ο εκπαιδευτικός ότι ο μαθητής δεν γνωρίζει κάτι τη 

στιγμή που το γνωρίζει, κι έτσι να μην τον αδικήσει (Ανδρεαδάκης, 2014). 

 

1.4.4 «Τυπική» ή «παραδοσιακή αξιολόγηση» - «άτυπη αξιολόγηση» - «εναλλακτική» 

ή «αυθεντική» ή «συμπληρωματική αξιολόγηση» 

 

Ανάλογα με τη μέθοδο που ακολουθείται, η αξιολόγηση διακρίνεται σε «τυπική» ή 

«παραδοσιακή», «άτυπη» και «εναλλακτική». 

 

Η «τυπική αξιολόγηση» γίνεται με μεθόδους όπως η βαθμολογία και οι εξετάσεις. 

Περιλαμβάνει γραπτά τεστ και ερωτηματολόγια, βαθμολογούμενες εργασίες για το σπίτι, 

αξιολόγηση επίδοσης και φακέλου εργασιών. To εργαλείο παρατήρησης ή εξέτασης της 

τυπικής αξιολόγησης πρέπει να έχει κατασκευαστεί από πριν, ενώ για την πραγμάτωσή της 

απαιτείται συνήθως μια παύση στη διδασκαλία (Μπαμπαρούτσης, 2010).  

 

Η «τυπική αξιολόγηση» συναντάται και με τον όρο «παραδοσιακή αξιολόγηση». 

Πρόκειται για ένα σύστημα αξιολόγησης πολύ παλιό, που χρησιμοποιήθηκε από τα πρώτα 
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χρόνια που θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική εκπαίδευση. Έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α) οι 

μαθητές εξετάζονται με γραπτό ή προφορικό τρόπο, σε ερωτήσεις σύντομης ή πλήρους 

ανάπτυξης, β) οι μαθητές απομνημονεύουν συγκεκριμένα αποσπάσματα από συγκεκριμένα 

βιβλία ή κρατούν λεπτομερείς σημειώσεις από τις προφορικές παραδόσεις, τις οποίες 

οφείλουν να μάθουν και να τις αποδίδουν το δυνατόν πιο λεπτομερώς, γ) η εξέταση γίνεται 

είτε στον πίνακα είτε με κάποιο γραπτό τεστ. Η παράλληλη εξέταση των μαθητών σε ίδια 

θέματα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να συγκρίνουν τους μαθητές μεταξύ τους ως προς 

την απόδοσή τους και να τους βαθμολογούν ανάλογα (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 1995· 

Κωνσταντίνου, 2000). Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν βασιζόμενοι σε μία ή δύο 

γραπτές και προφορικές εξετάσεις και αξιολογούν με εμπειρικά κριτήρια τον τρόπο 

ανάπτυξης του θέματος, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία αρκετά υποκειμενική 

(Κωνσταντίνου, 2000). 

 

Η «άτυπη αξιολόγηση» πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση και αφορά στην 

παρατήρηση και στις προφορικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Πραγματοποιείται αυτοσχέδια, αλλά μπορεί να είναι και συστηματικά προγραμματισμένη 

(Μπαμπαρούτσης, 2010).  

 

Όσον αφορά την «εναλλακτική αξιολόγηση» χρειάζεται να αναφέρουμε κάποια 

ιστορικά στοιχεία, προκειμένου να καταλάβουμε πώς φτάσαμε σε αυτήν τη νέα τάση: Στα 

τέλη του 20ού αιώνα εμφανίστηκαν τρία κινήματα τα οποία επηρέασαν καταλυτικά το 

θεωρητικό προσανατολισμό των αναλυτικών προγραμμάτων και τη σχολική πρακτική: «ο 

κοινωνικός εποικοδομισμός», «το κίνημα της κριτικής σκέψης» και «το κίνημα για την 

ολιστική προσέγγιση της γνώσης». «Ο κοινωνικός εποικοδομισμός» («social 

constructivism») υποστηρίζει ότι η γνώση οικοδομείται μέσα από συλλογική προσπάθεια 

και συνεργασία. «Το κίνημα της κριτικής σκέψης» δίνει έμφαση στη διδασκαλία με στόχο 

την κατανόηση, ενώ «το κίνημα για την ολιστική προσέγγιση της γνώσης» εκφράζεται και 

αποτυπώνεται σε σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, όπως είναι το Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών της Ελλάδας. Τα τρία αυτά κινήματα οδήγησαν στη 

δημιουργία ενός νέου κινήματος, που αφορά αποκλειστικά την αξιολόγηση του μαθητή. 

Πρόκειται για «το κίνημα της αυθεντικής αξιολόγησης» («authentic assessment») βάσει 

του οποίου η αξιολόγηση αποτελεί συνευθύνη δασκάλου και μαθητών και πρέπει να 

αποβλέπει στην αποτίμηση τόσο των γνώσεων του μαθητή, όσο και των ικανοτήτων του να 
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αξιοποιεί τις γνώσεις του σε πραγματικές καταστάσεις (Κουλουμπαρίτση & 

Ματσαγγούρας, 2004). 

 

H «αυθεντική» ή «εναλλακτική» ή «συμπληρωματική αξιολόγηση» («complementary 

assessment») των εκπαιδευομένων είναι ένας τύπος διαμορφωτικής αξιολόγησης η οποία 

είναι συνεχής. Ο όρος προέκυψε από την ανάγκη διαφοροποίησης από το ψυχομετρικό 

μοντέλο αξιολόγησης της επίδοσης του προηγούμενου αιώνα (που επικεντρώνεται στη 

στείρα αποτίμηση επίτευξης των γνωσιακών στόχων) (Bachman, 2002· Stiggins, 2004, όπ. 

αναφ. Πετροπούλου κ.ά., 2015). Η αξιολόγηση αυτή εφαρμόζεται παράλληλα με άλλες 

μορφές αξιολόγησης βοηθώντας τους μαθητές να παρακολουθούν την πρόοδό τους και να 

σχηματίζουν και προσωπική άποψη για τις δυνατότητες και αδυναμίες τους (Τσαγγαρή, 

2011). 

 

Επίσης, συμβάλλει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού επιτρέπει στους 

εκπαιδευτικούς να συλλέγουν λεπτομερή στοιχεία για την επίδοση των μαθητών, τη 

διαδικασία της μάθησης και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση (π.χ. 

κοινωνικοί, οικονομικοί κλπ), καθώς και να συγκεντρώνουν στοιχεία που αφορούν την 

πρόοδο του κάθε μαθητή, πρωτίστως σε σχέση με τον εαυτό του και κατόπιν σε σχέση με 

τους συμμαθητές του. Έτσι, περιορίζεται ο ανταγωνισμός και προωθείται η ισότητα κατά 

την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, υποστηρίζονται οι μαθητές ψυχολογικά, αφού 

βελτιώνεται η συμμετοχή τους στο μάθημα και αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους και 

προωθείται η «αυτόνομη» («autonomous») και «αυτοκατευθυνόμενη» («self-directed») 

μάθηση. Τέλος, με την «αυθεντική» ή «εναλλακτική αξιολόγηση» προωθείται η 

συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών και ακόμη χάρη στη συνεχή ανατροφοδότηση ο 

εκπαιδευτικός τροποποιεί και βελτιώνει τη διδακτική του προσέγγιση (Τσαγγαρή, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2. Παραδοσιακές και εναλλακτικές/σύγχρονες μορφές 

αξιολόγησης των μαθητών 

 

2.1 Παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης των μαθητών 

 

Παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης των μαθητών είναι τα σταθμισμένα και μη 

σταθμισμένα τεστ, τα οποία εφαρμόζονται στις καθιερωμένες εξετάσεις ή/και σε 

καθημερινή/εβδομαδιαία βάση, ανάλογα με το πόσο συχνά επιθυμεί ο εκπαιδευτικός να 

ελέγξει τις επιδόσεις των μαθητών του. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί παραδοσιακά αξιολογούν 

τους μαθητές τους και με τυπικές ή άτυπες προφορικές εξετάσεις. 

 

2.1.1 «Σταθμισμένα» και «μη σταθμισμένα τεστ»  

 

Ο ξένος όρος «τεστ» έχει καθιερωθεί στο λεξιλόγιο της ελληνικής επιστημονικής και 

κοινωνικής πραγματικότητας, μολονότι υπάρχουν οι αντίστοιχοι όροι «ελεγκτική 

δοκιμασία», «κριτήριο επίτευξης στόχων» και «δοκίμιο» (Κωνσταντίνου, 2000). Τα τεστ 

εφαρμόστηκαν αρχικά στις Η.Π.Α., αλλά γρήγορα δεξιώθηκαν και στην Ευρώπη λόγω του 

ότι αρχικά θεωρήθηκε ότι θα επίλυαν τα προβλήματα που παρουσίαζε η αξιολογική 

διαδικασία, καθώς συχνά δεν διασφαλιζόταν η αντικειμενικότητα, η αξιοπιστία και η 

εγκυρότητα, ενώ ο υποκειμενικός παράγοντας επηρέαζε εν πολλοίς την κρίση του 

εκπαιδευτικού για τον εκπαιδευόμενο.  

 

Όπως αναφέρει ο Χανιωτάκης (1999):  

 

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα τεστ σχολικής επίδοσης είναι η δυνατότητα για 

μια πιο αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση των επιδόσεων και των ικανοτήτων των 

μαθητών, η εξέταση μεγάλου μέρους της διδαχθείσας ύλης, η σημαντικά μεγαλύτερη, σε 

σχέση µε τις παραδοσιακές μεθόδους, δυνατότητα σύγκρισης με άλλους μαθητές και 
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γενικώς η ασφαλής και ορθολογική διάγνωση αδυναμιών και ικανοτήτων του μαθητή με 

στόχο την παιδαγωγική παρέμβαση (σ. 69).  

 

Τα τεστ σχολικής επίδοσης διακρίνονται σε «σταθμισμένα» και «μη σταθμισμένα». Τα 

μεν «σταθμισμένα τεστ» κατασκευάζονται από ειδικά εκπαιδευτικά κέντρα και ειδικούς 

επιστήμονες και παίρνουν την τελική τους μορφή αφού εφαρμοστούν δοκιμαστικά 

(Κωνσταντίνου, 2000). Αναφέρονται σε εξειδικευμένες διαδικασίες και σε δομημένα 

εργαλεία, στη χρήση των οποίων ασκούνται οι εκπαιδευτικοί, ενώ οι αξιολογήσεις 

αναμένεται να είναι έγκυρες και αξιόπιστες σε δείγμα που περιλαμβάνει πολλές τάξεις και 

σχολεία (Κασσωτάκης, 1989· NAEYC, 2003, όπ. αναφ. Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 

2008). Τα πιο γνωστά είναι αυτά που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να συγκρίνουν την 

επίδοση του παιδιού με τις επιδόσεις άλλων παιδιών που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά 

(Gullo, 2005· Goodwin & Goodwin, 1997· Δημητρόπουλος, 1999, όπ. αναφ. 

Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008). 

 

Τα «σταθμισμένα τεστ» πρωτοεμφανίστηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν η 

γαλλική κυβέρνηση ανέθεσε στον A. Binet να επινοήσει ένα τεστ με το οποίο θα 

διαχωρίζονταν οι μαθητές που χρειάζονται επιπλέον βοήθεια από εκείνους που τα 

κατάφερναν καλά στο σχολείο. Το τεστ που προέκυψε είναι το γνωστό «τεστ νοημοσύνης» 

(IQ - Intelligence Quotient), το οποίο στοχεύει στη μέτρηση της διανοητικής ηλικίας του 

παιδιού. Έπειτα, στις δεκαετίες 1960 και 1970 «τα σταθμισμένα τεστ» χρησιμοποιήθηκαν 

κατά κόρον στις Η.Π.Α. σε παιδιά σχολικής ηλικίας, κάτι που συνεχίστηκε και τα επόμενα 

χρόνια, ώσπου στη δεκαετία του 1990 διαμορφώθηκαν κεντρικά συστήματα αξιολόγησης 

με πολλαπλές τυποποιημένες διαδικασίες, όχι μόνο στις Η.Π.Α., αλλά και στην Αυστραλία 

και στην Ευρώπη. Επιπλέον, ορίστηκαν αυστηρά κριτήρια (standards) για όλους τους 

τομείς ανάπτυξης των μαθητών, βάσει των οποίων δημιουργήθηκαν νέα αναλυτικά 

προγράμματα με ρητές οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς. Με αυτές τις αλλαγές η 

αξιολόγηση άρχισε να προσδιορίζεται μέσω της έννοιας του ελέγχου, του απολογισμού και 

της απόδοσης ευθύνης (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008). 

 

Σύμφωνα με τις Ντολιοπούλου & Γουργιώτου (2008, σ. 144-145), τα γενικά 

χαρακτηριστικά των «σταθμισμένων τεστ» είναι ότι έχουν έναν σκοπό που έχει καθοριστεί 

από πριν, όπως και η βαθμολόγηση και οι διαδικασίες εφαρμογής του τεστ. Επίσης, 
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υπάρχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ερμηνεύονται τα αποτελέσματα του 

τεστ, περιγραφή του «δείγματος στάθμισης» στο οποίο έγινε η πειραματική εφαρμογή του 

τεστ και οδηγίες για το πώς συγκρίνεται η βαθμολογία του παιδιού με τις βαθμολογίες των 

άλλων. 

 

Από την άλλη, τα «μη σταθμισμένα τεστ» κατασκευάζονται από τον εκάστοτε 

εκπαιδευτικό, ο οποίος τα χρησιμοποιεί για να διαπιστώσει αν επετεύχθησαν οι στόχοι του 

μαθήματος (Κωνσταντίνου, 2000). Ονομάζονται και «τεστ δασκάλου» («teacher’s made 

tests») ή «τεστ τάξης» («classroom tests») (Κασσωτάκης, 1999). 

 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα τεστ ως τεχνική αξιολόγησης των μαθητών, μολονότι 

επικρατεί και σήμερα στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα, δέχτηκε έντονη κριτική 

τη δεκαετία του 1960 και 1970. Επρόκειτο για ένα «κύμα εναντίον των τεστ», το οποίο 

οδήγησε αρχικά σε στασιμότητα και υποχώρηση στην κατασκευή και χρήση των τεστ στο 

σχολείο. Η κριτική αφορούσε στο γεγονός ότι τα τεστ δίνουν έμφαση σε βασικές γνώσεις 

που πρέπει να αποστηθίσει ο μαθητής και δεν μπορούν να αποτιμήσουν την ικανότητα του 

μαθητή για πιο σύνθετες γνωστικές και πνευματικές διεργασίες (Χανιωτάκης, 1999). Το 

κίνημα αυτό εναντίον των τεστ άνοιξε το δρόμο για την αναζήτηση εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης. 

 

2.1.2 Οι γραπτές εξετάσεις ως τεχνική αξιολόγησης 

 

Ο θεσμός των γραπτών εξετάσεων καθιερώθηκε όταν προέκυψε η ανάγκη να 

κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά και κοινωνικά δικαιώματα όσων είχαν σπουδάσει. Στην 

αρχή εμφανίστηκε στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης τον 12ο και 13ο αιώνα και κατά τον 

19ο και 20ό αιώνα και στα σχολεία. Η καθιέρωση του θεσμού των εξετάσεων συνδέθηκε 

με την επιλεκτική λειτουργία της αξιολόγησης και ακόμη εφαρμόστηκε ως διαδικασία 

ελέγχου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών (Κωνσταντίνου, 2000). Τη 

δεκαετία του 1960, που όλοι οι παραδοσιακοί θεσμοί τέθηκαν σε αμφισβήτηση, ξεκίνησαν 

και οι πρώτες διαμαρτυρίες εναντίον των γραπτών εξετάσεων, οι οποίες κατακρίθηκαν για 

την περιορισμένη αξιοπιστία και την υποκειμενικότητά τους. Μάλιστα, τα μαθητικά και 

φοιτητικά κινήματα της εποχής χαρακτήρισαν τις γραπτές εξετάσεις ως εργαλείο και 
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σύμβολο της εξουσίας που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αυθαιρετούν 

(Κωνσταντίνου, 2000). 

 

Στη χώρα μας πρόκειται για ένα θέμα που συζητιέται συχνά και ειδικά την περίοδο των 

Πανελλαδικών εξετάσεων, γονείς, εκπαιδευτικοί και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

ασχολούνται διεξοδικά με το θέμα προβαίνοντας σε ποικίλες αναλύσεις. Άλλωστε, δεν 

είναι τυχαίο ότι βρίσκεται πάντα ψηλά στην ατζέντα τού κάθε υπουργού παιδείας που 

επιθυμεί να επιφέρει μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα – και αυτό γιατί είναι ένα 

θέμα πολυδιάστατο, που σχετίζεται εν πολλοίς με την εισαγωγή των μαθητών στα 

ακαδημαϊκά ιδρύματα, με την πρόοδο και το επαγγελματικό μέλλον τους, αλλά που επίσης 

προκαλεί άγχος σε γονείς και μαθητές, ενώ συχνά επικρίνεται το εξεταστικό σύστημα για 

το βαθμό αξιοπιστίας και εγκυρότητας που προσφέρει. 

 

Πιο συγκεκριμένα, τα αρνητικά στοιχεία των γραπτών εξετάσεων διαφαίνονται στον 

τρόπο που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι μαθητές τα σχολικά μαθήματα: δίνουν δηλαδή 

βαρύτητα σε εκείνα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, επικεντρώνονται στην 

απομνημόνευση στείρων γνώσεων, που συνήθως ζητούνται στις εξετάσεις, αδιαφορούν για 

τη διαδικασία της μάθησης και αναπτύσσουν εξωτερικά και όχι εσωτερικά κίνητρα 

μάθησης. Επίσης, δεν αναπτύσσουν κριτική σκέψη και δέχονται παθητικά όσα τούς 

παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός, δυσκολεύονται να εργαστούν ομαδικά και να αναπτύξουν 

πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας. Τέλος, γίνονται ανταγωνιστικοί και όσοι δεν 

αντέχουν τη συνεχή σύγκριση αναπτύσσουν συναισθήματα άγχους, φοβίας και 

ανασφάλειας (Κωνσταντίνου, 2000). Επίσης, συνήθως δεν υπάρχει ανατροφοδότηση, ούτε 

και σχηματίζεται μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις επιδόσεις των μαθητών. Όσον αφορά 

τα σύντομα και κλειστού τύπου τεστ, σε αυτά συχνά οι απαντήσεις των μαθητών είναι 

αποτέλεσμα εικασίας, υπάρχει ο κίνδυνος οι μαθητές να αντιγράψουν, ενώ και οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερες ικανότητες για το σχεδιασμό καλών 

ερωτήσεων, ώστε να προκύπτουν και ξεκάθαρες ως προς την επιλογή απαντήσεις (Feargal, 

2009). 

 

Από την άλλη, το θετικό στοιχείο του παραδοσιακού τρόπου αξιολόγησης σχετίζεται με 

τη δυνατότητα που δίνουν οι ερωτήσεις να εκφράζει ο κάθε μαθητής την προσωπικότητά 

του, αφού για να ανταποκριθεί σε θέματα ανάπτυξης χρειάζεται να κατανοήσει το 
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ερώτημα, να οργανώσει τη δομή, να συνδυάσει έννοιες, να συνθέσει απαντήσεις 

χρησιμοποιώντας επιτυχώς τη γλώσσα και να παρουσιάσει τις γνώσεις του με τρόπο 

αποτελεσματικό και κατανοητό για τον εξεταστή (Μανωλάκος, 2010). Επίσης, οι γραπτές 

εξετάσεις είναι σχετικά οικονομικές, δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, 

υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες για λογοκλοπή και οι προκαθορισμένες ημερομηνίες 

κινητοποιούν τους μαθητές να οργανώσουν το διάβασμά τους και τα όσα μαθαίνουν. Ενώ, 

όσον αφορά τα σύντομα και κλειστού τύπου τεστ, αυτά δίνουν τη δυνατότητα στον 

εκπαιδευτικό να ελέγξει πόσο γρήγορα σκέφτονται οι μαθητές, να εξετάσει τους μαθητές 

σε μεγαλύτερη ύλη, ακόμη θεωρούνται αξιόπιστα, απαιτούν λιγότερη προσπάθεια και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελεγχθούν οι δεξιότητες ερμηνείας και λήψης 

αποφάσεων των μαθητών, αλλά και πιο βασικές δεξιότητες (Feargal, 2009). 

 

2.1.3 Οι προφορικές εξετάσεις ως τεχνική αξιολόγησης 

 

Η προφορική εξέταση χρησιμοποιείται συχνά στην εκπαίδευση, κυρίως στο μάθημα της 

ημέρας (Χάρης, 1995), και αποτελεί άτυπη διαδικασία αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων. Μπορεί να είναι σκόπιμη ή απλώς να εντάσσεται στην 

καθημερινή επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητή. Στην πρώτη περίπτωση, ο εκπαιδευτικός 

εξετάζει συγκεκριμένους μαθητές σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο, είτε κάνοντάς τους 

ερωτήσεις, είτε ζητώντας τους να διηγηθούν το μάθημα, είτε σηκώνοντάς τους στον πίνακα 

για να λύσουν κάποια άσκηση. Στη δεύτερη περίπτωση, εκπαιδευτικός και μαθητές 

συζητούν θέματα που αφορούν τα μαθήματα και συνεργάζονται εντός και εκτός τάξης. Με 

τον τρόπο αυτόν ο δάσκαλος παρατηρεί το μαθητή ως προσωπικότητα και αξιολογεί το 

είδος της συμμετοχής και των δραστηριοτήτων του. Παρατηρεί την ικανότητα του μαθητή 

να αντιλαμβάνεται καινούριες έννοιες, να συμμετέχει με νέες ιδέες, να αυτενεργεί και να 

δείχνει αποφασιστικότητα. Ακόμη, αξιολογεί την ικανότητα της σκέψης του μαθητή 

(αφαιρετική, συνθετική, κριτική), αν δηλαδή μπορεί να διακρίνει το ουσιώδες από το 

επουσιώδες, αν μπορεί να οδηγηθεί σε νέους συλλογισμούς και συμπεράσματα κ.ά. 

(Κωνσταντίνου, 2000).  

 

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός καθώς παρατηρεί καθημερινά τους μαθητές του εντοπίζει και 

αξιολογεί θετικά όσους ενεργούν αυτόνομα στη διαδικασία της μάθησης, όσους έχουν 

θέληση για μάθηση, υπομονή και επιμονή, όσους ενδιαφέρονται για το αντικείμενο 
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διδασκαλίας και όσους έχουν την ικανότητα της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της 

αλληλεπίδρασης και της αποτελεσματικής χρήσης της γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας και 

έκφρασης (Κωνσταντίνου, 2000). Με λίγα λόγια η προφορική εξέταση δίνει τη δυνατότητα 

στον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει και άλλα στοιχεία της προσωπικότητας των μαθητών 

του εκτός από τις γνώσεις τους (Κασσωτάκης, 1999). 

 

Βέβαια, υπάρχει και η τυπική προφορική εξέταση, που είναι μια διαδικασία 

αξιολόγησης που έχει οργανωθεί και σχεδιαστεί από πριν, γίνεται ενώπιον εξεταστών και 

μπορεί να αντικαταστήσει τη γραπτή εξέταση. Στη σχολική πραγματικότητα δικαίωμα για 

προφορική εξέταση έχουν μαθητές που έχουν διαγνωστεί με συγκεκριμένες μαθησιακές 

δυσκολίες που επιβάλλουν την προφορική εξέτασή τους. 

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αξιολόγηση των προφορικών επιδόσεων των μαθητών δεν 

είναι μια εύκολη διαδικασία, μια και υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το 

μαθητή στον τρόπο που επικοινωνεί, που συμμετέχει και που χειρίζεται το γλωσσικό 

κώδικα. Πιο συγκεκριμένα, το αν ένας μαθητής έχει αναπτυγμένη τη γλωσσική του 

ετοιμότητα και το πόσο συχνά συμμετέχει στο μάθημα σχετίζονται με την προσωπικότητά 

του, την αυτοαντίληψή του, το ενδιαφέρον του για το διδακτικό αντικείμενο, τη σωματική 

και συναισθηματική κατάσταση της στιγμής και τη μαθησιακή περίσταση (αν ομιλεί μόνος 

ή ως εκπρόσωπος μιας ομάδας, αν υπάρχει ακροατήριο, αν εφαρμόζεται δασκαλοκεντρική 

ή μαθητοκεντρική διδασκαλία κλπ). Επιπλέον, σε όλη τη διάρκεια της προφορική εξέτασης 

ανταλλάσσονται μηνύματα επικοινωνίας και περιεχομένου μεταξύ εκπαιδευτικού και 

μαθητή, που μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τη διαδικασία και κατ’ επέκταση 

την κρίση του εξεταστή. Ο τρόπος που εκφράζεται ο εκπαιδευτικός, οι χειρονομίες που 

κάνει, ο χρόνος που διαθέτει, το είδος των ερωτήσεων και ο τρόπος που οργανώνει την 

παιδαγωγική-διδακτική επικοινωνία στην τάξη, είναι οι επιπλέον παράγοντες που 

επηρεάζουν το αποτέλεσμα της προφορικής εξέτασης. Βέβαια, δεν πρέπει να 

παραλείψουμε και τα θετικά που παρουσιάζει η παραδοσιακή προφορική εξέταση, αφού 

δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να επεξηγήσει πληρέστερα τα λεγόμενά του, να 

δραστηριοποιηθεί, να ενισχυθεί και να καλλιεργήσει τις επικοινωνιακές του δυνατότητες. 

Είναι απαραίτητο, επομένως, να χρησιμοποιείται ως παιδαγωγικό εργαλείο που στόχο θα 

έχει τη διαπίστωση και διευκόλυνση των ατομικών ιδιαιτεροτήτων του μαθητή και όχι ως 

εργαλείο αυστηρής και μονομερούς εξέτασης (Κωνσταντίνου, 2000· Feargal, 2009). 
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2.1.4 Σύγκριση γραπτής και προφορικής εξέτασης 

 

Η γραπτή εξέταση, μολονότι έχει συσχετιστεί με αρκετά αρνητικά, όπως είναι το έντονο 

άγχος που αισθάνονται οι μαθητές πριν από κάποιο διαγώνισμα τετραμήνου ή κατά τη 

διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα 

έναντι των προφορικών εξετάσεων, που αξίζει να αναφερθούν. 

 

Αρχικά, ο μαθητής όταν εξετάζεται γραπτώς έχει τον απαραίτητο χρόνο να σκεφτεί, να 

κατανοήσει τα ερωτήματα και να δομήσει λογικά τις απαντήσεις του. Έχει τη δυνατότητα 

να ελέγξει το γραπτό του προτού το παραδώσει κι έτσι να ανασκευάσει ή να διορθώσει 

λάθη ή να συμπληρώσει πληροφορίες. Επιπλέον, στις γραπτές εξετάσεις τα θέματα είναι 

κοινά για όλους, όπως και τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως και ο χρόνος που διατίθεται για 

να περατωθεί η διαδικασία, και από αυτή την άποψη είναι πιο δίκαιη η εξέταση. Τέλος, 

όταν ο μαθητής πάρει πίσω το γραπτό του μπορεί να ελέγξει και μόνος τα λάθη που έκανε, 

να κατανοήσει τι τού διόρθωσε ο δάσκαλος και να ζητήσει διευκρινίσεις που θα τον 

βοηθήσουν να βελτιώσει τις επιδόσεις του (Μαυρόπουλος, 2004). 

 

Από την άλλη, οι υπέρμαχοι των προφορικών εξετάσεων αντιπροτείνουν τα 

επιχειρήματα που ακολουθούν: Όταν κάποιος εξετάζεται προφορικά εξασκείται στην 

έκφραση των ιδεών του και στο ξεδίπλωμα της σκέψης του μπροστά σε ακροατήριο. Στην 

περίπτωση που παραλείψει αρχικά κάποιες πληροφορίες, έχει την ευκαιρία να 

δευτερολογήσει και να αξιολογηθεί θετικά για αυτό. Τέλος, ας μην ξεχνάμε πως υπάρχουν 

μαθητές που διαγνωσμένα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν επιτυχώς σε γραπτές δοκιμασίες 

(π.χ. έχουν δυσλεξία, δυσγραφία κλπ) κι έτσι, μέσω του δικαιώματος που έχουν να 

εξεταστούν προφορικά, δεν αδικούνται έναντι των συμμαθητών τους και προοδεύουν 

εξίσου δίχως να αισθάνονται διαφορετικοί από το σύνολο (Μαυρόπουλος, 2004). 

 

2.2 Εναλλακτικές και Σύγχρονες μορφές αξιολόγησης των μαθητών με 

αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 

 

Στη σημερινή εποχή η εκπαίδευση θεωρείται «πόρος προστιθέμενης αξίας» (Cheong, 2002, 

όπ. αναφ. Πετροπούλου κ.ά., 2015) για την ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη κάθε 
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ανθρώπου και στοιχείο απαραίτητο για την επιβίωσή του. Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα 

είναι απαιτητικές και τα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο επιχειρούν να 

προσαρμόσουν τα προγράμματά τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών 

του μέλλοντος. Προς την κατεύθυνση αυτήν επιστρατεύονται οι νέες τεχνολογίες και 

προτείνονται νέοι τρόποι διδασκαλίας και αξιολόγησης των εκπαιδευομένων που θα τους 

βοηθήσουν να γίνουν εκτός των άλλων υπεύθυνοι, δημιουργικοί, συνεργάσιμοι και 

πετυχημένοι στην εργασία τους. 

 

Ειδικά, όσον αφορά την αξιολόγηση των μαθητών τους, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 

συνδυασμό πρακτικών αξιολόγησης συνεπικουρούμενοι τις περισσότερες φορές από 

υπολογιστικά φύλλα (Πετροπούλου κ.ά., 2015). Η ηλεκτρονική αξιολόγηση γνωρίζει 

ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή, μια και απλοποιεί τις χρονοβόρες και κοπιαστικές 

διαδικασίες της αξιολόγησης και αυτοματοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία της 

βαθμολόγησης και της ανατροφοδότησης. 

 

2.2.1 Ορισμός «εκπαιδευτικής αξιολόγησης σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης» - 

Μορφές «ηλεκτρονικής αξιολόγησης» 

 

Αν θελήσουμε να δώσουμε έναν γενικό ορισμό της «εκπαιδευτικής αξιολόγησης των 

εκπαιδευομένων σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης» («performance assessment» ή 

«alternative assessment» ή «authentic assessment») θα λέγαμε ότι είναι: 

 

η συστηματική διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που αποσκοπεί στην 

αποτίμηση (βαθμολόγηση) των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων. Τα 

δεδομένα που συλλέγονται αφορούν τόσο τα προϊόντα που παράγουν οι εκπαιδευόμενοι 

όσο και τον τρόπο (διαδικασία) μέσω του οποίου παράγονται αυτά (Πετροπούλου, 2011, 

σ. 36). 

 

Η «ηλεκτρονική αξιολόγηση» πραγματοποιείται μέσω λογισμικών και έχει τις 

ακόλουθες μορφές: α) αυτόνομα λογισμικά (stand alone), τα οποία εγκαθίστανται και 

λειτουργούν τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη β) διαδικτυακά λογισμικά (web-based), 

τα οποία εγκαθίστανται σε έναν κεντρικό διακομιστή και για την πρόσβαση σε αυτά 

απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο και ένας φυλλομετρητής (Πετροπούλου κ.ά., 2015· 
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Jones, 2002) και γ) λογισμικά ενσωματωμένα σε συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS-

based), τα οποία αποτελούν λειτουργικό κομμάτι του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης 

που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός. 

 

Τα λογισμικά αυτά προσφέρουν ποικίλες δυνατότητες. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

σχεδιάσει ερωτήσεις κλειστού τύπου ή ερωτήσεις που συνοδεύονται από ελκυστικό 

πολυμεσικό υλικό ή να αντλήσει ερωτήσεις από τράπεζες θεμάτων και να κατασκευάσει 

εύκολα κάποιο τεστ. Ακόμη, μπορεί να κατασκευάσει προσαρμοστικά τεστ, τα οποία 

βασίζονται στις επιδόσεις του κάθε μαθητή σε προηγούμενες ερωτήσεις. Επιπλέον, 

υπάρχουν λογισμικά που παράλληλα με το προς επίλυση πρόβλημα παρέχουν οδηγίες, 

υποδείξεις και ανατροφοδότηση στο μαθητή, ώστε να βρει τη σωστή απάντηση 

(παραπομπή σε επιπλέον μαθησιακούς πόρους και παροχή σχολίων, συμβουλών κλπ). 

Τέλος, μπορεί να δίνεται η δυνατότητα καθορισμού των ημερομηνιών που μπορούν να 

ολοκληρώσουν μια αξιολογική διαδικασία οι εκπαιδευόμενοι, καθώς και το να παράγονται 

αυτόματα στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων των αποτελεσμάτων των αξιολογικών 

διαδικασιών (Πετροπούλου κ.ά., 2015). 

 

Όπως καταλαβαίνουμε τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα λογισμικά αξιολόγησης 

είναι πολλά. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογεί ταυτόχρονα πολλούς μαθητές σε πολύ 

λίγο χρόνο, να δημιουργεί προσωπικές τράπεζες θεμάτων που να αξιοποιεί και τις επόμενες 

χρονιές κάνοντας εύκολα και γρήγορα τις αλλαγές που επιθυμεί, ενώ τα αποτελέσματα των 

διαδικασιών μπορεί και να είναι άμεσα διαθέσιμα στους μαθητές. Επίσης, η εξέταση των 

εκπαιδευομένων μπορεί να γίνει πιο ελκυστική, μια και το περιβάλλον εξέτασης, η άμεση 

ανατροφοδότηση, η πρόσβαση σε πολυμεσικό υλικό που υποβοηθεί το μαθητή να 

προσεγγίσει την απάντηση σε κάποιο πρόβλημα κλπ, είναι πιθανό να δημιουργήσουν 

κίνητρα μάθησης στους εκπαιδευομένους. Ακόμη, τα αυτόματα στατιστικά δεδομένα που 

παράγονται βοηθούν τον εκπαιδευτικό να έχει μια άμεση εικόνα του επιπέδου των 

επιδόσεων των μαθητών του και έτσι να επανασχεδιάσει τις στρατηγικές διδασκαλίας του 

προκειμένου να παρέμβει έγκαιρα και να βοηθήσει τους μαθητές του να καλύψουν τυχόν 

κενά και να βελτιωθούν (Πετροπούλου κ.ά., 2015).  

 

Χρειάζεται, ωστόσο, να λαμβάνονται υπόψη και διάφοροι παράγοντες, όταν 

εφαρμόζεται η αξιολόγηση σε εξ αποστάσεως ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης. Πιο ειδικά, 
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όπως αναφέρουν ο Siminson κ.ά. (2000, όπ. αναφ. Dikli, 2003), μια από τις ευθύνες που 

αναλαμβάνει ο εκπαιδευτής είναι να διασφαλίσει ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι εξοικειωμένοι 

με τα εργαλεία τεχνολογίας της ψηφιακή τάξης, καθώς και με τις πρακτικές αξιολόγησης 

που θα χρησιμοποιηθούν. Είναι βασικό οι μαθητές να κάνουν χρήση ψηφιακού 

αποθετηρίου για τις εργασίες τους, να συζητούν on-line, να συμμετέχουν σε διαδικτυακά 

τεστ κλπ. Επίσης, σύμφωνα με τον Wangsatorntanakhun (1997, όπ. αναφ. Dikli, 2003) ένας 

από τους στόχους της αξιολόγησης σε ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης είναι να δίνεται 

σημασία στη διαφορετικότητα των μαθητών αναφορικά με τον τρόπο που μαθαίνουν, το 

πολιτισμικό τους υπόβαθρο και το μαθησιακό τους επίπεδο. Άλλωστε, τα πιο πολλά εξ 

αποστάσεως προγράμματα αποτελούνται από ομάδες εκπαιδευομένων που παρουσιάζουν 

διαφοροποιήσεις ως προς την ηλικία, τη φυλή, το κοινωνικο-οικονομικό προφίλ τους κλπ. 

Οι εκπαιδευτικοί, επομένως, οφείλουν να είναι ενήμεροι ότι δεν αρκεί απλώς να 

ενισχύσουν τις κοινικοπολιτισμικές επαφές μεταξύ των εκπαιδευομένων, μια και η 

διαφορετικότητα μπορεί κάλλιστα να προκαλέσει και προβλήματα. Για παράδειγμα, ενώ οι 

νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευόμενοι μπορεί να είναι δεκτικοί απέναντι σε εναλλακτικές 

πρακτικές αξιολόγησης, οι μεγαλύτεροι ενδέχεται να βρίσκουν τις παραδοσιακές πρακτικές 

αξιολόγησης πιο αποτελεσματικές (Simonson κ.ά., όπ. αναφ. Dikli, 2003, σ. 17).  

 

Οι τεχνικές/πρακτικές αξιολόγησης που είναι κατάλληλες για τη νέα εποχή και που 

καθίστανται πιο αποτελεσματικές, όταν υποστηρίζονται από την τεχνολογία, θα 

παρουσιαστούν στη συνέχεια της εργασίας. 

 

2.2.2 Φάκελος εργασιών μαθητή (portfolio assessment) 

 

Ο φάκελος εργασιών του μαθητή ανήκει στις μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης που 

άρχισαν να προτείνονται ήδη από το δεκαετία του 1990 προκειμένου η αξιολόγηση των 

μαθητών να μη βασίζεται μόνο στις γραπτές και τις προφορικές εξετάσεις, αλλά και σε 

άλλες μεθόδους, που δίνουν έμφαση στην ενεργή συμμετοχή του παιδιού στη μάθηση και 

στην αξιολόγησή του. Πρόκειται για μέθοδο διαμορφωτικής αξιολόγησης με σημαντικές 

προεκτάσεις (Bransfordetal, 1999, όπ. αναφ. Μανωλάκος, 2010). Συγκεκριμένα, προσφέρει 

τη δυνατότητα να καταγραφεί μια σφαιρική και ακριβής εικόνα της προσωπικότητας του 

μαθητή, καθώς και οι ικανότητες και δεξιότητές του. Επιπλέον, αποτελεί τη βάση για να 

αναπτυχθεί ένα εναλλακτικό σύστημα αξιολόγησης που θα αντικαθιστούσε το 
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παραδοσιακό σύστημα εξετάσεων (European Community, 1984, όπ. αναφ. Χανιωτάκης, 

1999). 

 

Σύμφωνα με τον Bohous (2008, όπ. αναφ. Βαρσαμίδου, 2012) ο φάκελος εργασιών 

προβάλλει ως εργαλείο που ακολουθεί την πρόοδο των μαθητών, είναι κατάλληλος για 

διαθεματικές προσεγγίσεις και για την παρακολούθηση της ατομικής προόδου των 

μαθητών. Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο ο μαθητής, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, 

συλλέγει μέσα από μια κριτική διαδικασία ενδεικτικά δείγματα της δουλειάς του σε κάποια 

μαθήματα, τα οποία θέτει προς αξιολόγηση, αλλά και προς συζήτηση στην τάξη. Ο 

φάκελος του μαθητή είναι προσωπικός και τον τηρεί και τον ενημερώνει ο ίδιος ο μαθητής 

(Ανδρεαδάκης 2005, όπ. αναφ. Βαρσαμίδου, 2012). 

 

Τα στοιχεία τα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται στο φάκελο των μαθητών είναι: 

εργασίες πέραν των υποχρεωτικών, αναφορές για εργασίες και σχολικές δράσεις, επιτυχίες 

σε εξωσχολικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης, 

παρατηρήσεις ή προεκτάσεις για τα μαθήματα (Μανωλάκος, 2010). Μέσω αυτών των 

καταγραφών αξιολογούνται οι ικανότητες αντίληψης και επικοινωνίας, οι γλωσσικές 

ικανότητες, οι πρακτικές δεξιότητες, οι ατομικές και κοινωνικές ικανότητες, όπως είναι η 

πρωτοβουλία, ο ηγετικός ρόλος, η αυτοπεποίθηση, καθώς και τα ενδιαφέροντα και πώς 

αξιοποιείται ο ελεύθερος χρόνος του κάθε μαθητή (π.χ. εθελοντική εργασία, συμμετοχή σε 

αθλητικές ομάδες του σχολείου). Με λίγα λόγια το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού, όταν 

αξιολογεί τους μαθητές βάσει φακέλου, μετατοπίζεται από την έμφαση στην αξιολόγηση 

της διδακτέας ύλης στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες να 

διαθέτει ο μαθητής προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τον κόσμο και το ρόλο του σε 

αυτόν (Χανιωτάκης, 1999). Άλλωστε, ο μαθητής μέσα από την επικοινωνία που 

αναπτύσσει με τον εκπαιδευτικό μπορεί να εντοπίζει τα κενά και τις αδυναμίες του και να 

ανακαλύπτει τη χαρά της μάθησης μέσα από τις επιτυχίες του (Βαρσαμίδου, 2012). 

 

Η διαδικασία εφαρμογής αξιολόγησης βάσει φακέλου περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) 

στάδιο συλλογής των έργων, που έχουν σχέση με τους διδακτικούς στόχους που τέθηκαν 

εξαρχής και θα αποτελέσουν τα τεκμήρια της συνολικής εικόνας του εκπαιδευομένου, β) 

στάδιο επιλογής των πιο αντιπροσωπευτικών έργων, που απεικονίζουν τα όσα έχει επιτύχει 

ο εκπαιδευόμενος, καθώς και τους προσδοκώμενους στόχους που έχει θέσει, γ) στάδιο 
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αναστοχασμού, κατά το οποίο οι εκπαιδευόμενοι ασκούν κριτική, προβληματίζονται και 

αυτοαξιολογούν τα όσα έχουν συμπεριλάβει στο φάκελό τους δικαιολογώντας και 

συνειδητοποιώντας τους λόγους που τους οδήγησαν στις συγκεκριμένες επιλογές, δ) 

στάδιο σύνδεσης και συσχέτισης των νέων τεκμηρίων με όσα είναι ήδη συγκεντρωμένα 

στο φάκελο και ε) στάδιο παρουσίασης και διαμοιρασμού του περιεχομένου του φακέλου, 

προκειμένου να ξεκινήσει εποικοδομητική κριτική, συζήτηση και ανατροφοδότηση 

(Πετροπούλου κ.ά., 2015). 

 

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση βάσει φακέλου είναι ότι ο 

μαθητής αναπτύσσει την κριτική και δημιουργική του σκέψη μαθαίνοντας πώς να μαθαίνει, 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ασκείται στην εξεύρεση λύσεων, αποκτά επίγνωση της 

μαθησιακής του πορείας και αποκτά εξωτερικά κίνητρα μάθησης (Τσίνας, 2006, όπ. αναφ. 

Βαρσαμίδου, 2012). Ακόμη, ο φάκελος αποτελεί αξιόλογη πηγή πληροφοριών για τους 

γονείς, το διδάσκοντα του επόμενου σχολικού έτους, τους διοικητικούς της εκπαίδευσης, 

για την εισαγωγή του μαθητή σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για τους εργοδότες κλπ. 

(Ανδρεαδάκης, 2006, όπ. αναφ. Βαρσαμίδου, 2012). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να 

μετρηθούν υψηλού επιπέδου δεξιότητες με ουσιώδεις και ρεαλιστικές δραστηριότητες, να 

παρουσιαστούν τόσο οι δυνατότητες, όσο και οι αδυναμίες του μαθητή, προσφέρονται 

χειροπιαστές πληροφορίες στον εκπαιδευτικό, δίνεται η δυνατότητα στο ίδιο το παιδί, 

στους γονείς, στους δασκάλους να αξιολογήσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του 

μαθητή, τοποθετείται ο μαθητής στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

ενθαρρύνεται η επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητή (Birgin & Baki, 2007). 

 

Τα μειονεκτήματα από την άλλη της αξιολόγησης του μαθητή βάσει φακέλου είναι κι 

αυτά άξια συζήτησης και καταγραφής. Συγκεκριμένα, το σημαντικότερο μειονέκτημα είναι 

ότι απαιτείται πολύς χρόνος και από την πλευρά του μαθητή και από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού. Ο μαθητής πρέπει να δαπανήσει χρόνο προκειμένου να συγκροτήσει το 

περιεχόμενο του φακέλου του, να το αξιολογήσει, να το ταξινομήσει και να το 

παρουσιάσει. Ο εκπαιδευτικός από την άλλη, πρέπει να δαπανήσει πολύ χρόνο 

προκειμένου να καθορίσει με σαφήνεια τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και για να 

συναντά τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, να συζητούν για το περιεχόμενο του φακέλου και 

την εξέλιξη της όλης προσπάθειας, αλλά και να τον μυήσει στη λογική της 

αυτοαξιολόγησής του (McMillan & Baus, 2008, όπ. αναφ. Βαρσαμίδου, 2012). Ακόμη, 
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τίθεται βασικό ζήτημα «δικαιοσύνης», μια και το περιεχόμενο του κάθε φακέλου είναι 

διαφορετικό και άρα μη συγκρίσιμο, γεγονός που πλήττει την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία της συγκεκριμένης μεθόδου (Lynch & Shaw, 2005, όπ. αναφ. Βαρσαμίδου, 

2012). Ο Ανδρεαδάκης (2006, όπ. αναφ. Βαρσαμίδου, 2012), από την άλλη, κάνει λόγο για 

την έλλειψη ενδιαφέροντος που αισθάνονται ορισμένοι μαθητές όταν αξιολογούνται σε 

κάποια μαθήματα βάσει φακέλου, καθώς και για το ότι οι μαθητές που δεν έχουν 

σημαντική βοήθεια από το σπίτι υστερούν σημαντικά στο να κατασκευάσουν πετυχημένα 

το δικό τους φάκελο. Τέλος, δεν παραλείπει να αναφερθεί και στο γεγονός ότι οι πιο 

πολλοί εκπαιδευτικοί δεν είναι πληροφορημένοι για τη συγκεκριμένη μέθοδο και για αυτό 

απαιτούνται να δαπανηθούν χρήματα για την οργάνωση συγκεκριμένων επιμορφωτικών 

σεμιναρίων. 

 

Εκτός από τα παραπάνω, οι Birgin & Baki (2007) αναφέρονται και στην εγκυρότητα και 

αξιοπιστία της πρακτικής του φακέλου. Σημειώνουν ότι συχνά προκύπτει αμηχανία, όταν 

οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σίγουροι αν οι διαμορφωτές του φακέλου είναι οι μαθητές μόνοι 

τους ή αν έχουν δεχθεί βοήθεια. Για να λυθεί το πρόβλημα οι καθηγητές πρέπει να 

παρακολουθούν συνεχώς την πρόοδο των μαθητών τους και να υποχρεώνουν τους μαθητές 

τους να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα των εργασιών τους. 

 

Επιπλέον, οι ίδιοι οι γονείς χρειάζεται να ενημερωθούν εκτενώς για τη νέα αυτή 

αξιολογητική πρακτική, μια και είναι συνηθισμένοι να ενημερώνονται για τις επιδόσεις 

των παιδιών τους με την επίδοση βαθμολογίας. Τουλάχιστον έναν μήνα πριν από το τέλος 

μια σχολικής περιόδου, οι γονείς πρέπει να συναντιούνται με τον εκπαιδευτικό, να 

ενημερώνονται για το φάκελο του παιδιού τους και να συζητούν μεταξύ τους για την 

πρόοδο του παιδιού τους (Birgin & Baki, 2007) . 

 

2.2.3 Ηλεκτρονικός φάκελος εργασιών μαθητή (e-portfolio assessment) 

 

Πρόκειται για μια νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών, η οποία βασίζεται στη λογική του 

φακέλου μαθητή με τη διαφορά ότι πλέον η όλη διαδικασία μεταφέρεται στον ψηφιακό 

κόσμο και ότι εκτός από κείμενα περιλαμβάνονται και υπερσύνδεσμοι, εικόνες, βίντεο και 

ήχοι. Μάλιστα, έχουν ήδη αναπτυχθεί εργαλεία που διευκολύνουν τη δημιουργία ψηφιακού 

φακέλου (π.χ. Mahara και Open Source Portfolio – OSP), τα περισσότερα εκ των οποίων 
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παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας συνδέσμων μεταξύ των στόχων, των εκβάσεων και 

των συλλεγόμενων προϊόντων των μαθητών (Πετροπούλου κ.ά., 2015). 

 

Οι Wall κ.ά. (2006, όπ. αναφ. Βαρσαμίδου, 2012, σ. 71) περιγράφουν τον ψηφιακό 

φάκελο ως: 

 

α) επιλεγμένες και δομημένες συλλογές πληροφοριών, β) που συγκεντρώθηκαν για 

ειδικούς σκοπούς και για να παρουσιάσουν τις επιτεύξεις κάποιου ατόμου και την 

προσωπική του ανάπτυξη, γ) που αποθηκεύτηκαν ψηφιακά και οργανώθηκαν με το 

κατάλληλο λογισμικό, δ) που αναπτύχθηκαν με τη χρήση κατάλληλων πολυμέσων, ε) που 

ανακτήθηκαν από μια ιστοσελίδα ή που εκδόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Σαφώς τα πλεονεκτήματα της αξιολόγησης των μαθητών μέσω ψηφιακού φακέλου είναι 

πολλά. Πιο συγκεκριμένα ο ψηφιακός φάκελος δεν έχει περιορισμό στον όγκο και στο 

είδος (εικόνα, βίντεο κλπ) των πληροφοριών που μπορεί να αποθηκεύσει. Επιπλέον, 

μπορούν να αποθηκευτούν οι ομαδικές εργασίες στους φακέλους τού κάθε μαθητή, ώστε 

όλοι να έχουν ένα αντίγραφο της συλλογικής δουλειάς που εκπόνησαν και φυσικά η 

δυνατότητα να εμπλουτιστούν οι εργασίες τους με πολυμέσα (εικόνα, ήχο, βίντεο) καθιστά 

την όλη διαδικασία ιδιαιτέρως δημιουργική και ελκυστική (Βαρσαμίδου, 2012). 

 

Δεν πρέπει, ωστόσο, να παραβλέψουμε και τα μειονεκτήματα αυτής της πρακτικής 

αξιολόγησης, το βασικότερο εκ των οποίων είναι ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που 

καλείται να αξιολογήσει ο εκπαιδευτικός καθιστώντας έτσι την όλη διαδικασία χρονοβόρα 

και κοπιαστική. Τέλος, τα στοιχεία από τις αξιολογήσεις του ψηφιακού φακέλου που 

προκύπτουν είναι δύσκολο να αναλυθούν, να ταξινομηθούν ή να αθροιστούν και έτσι να 

φανεί ουσιαστικά η όποια αλλαγή ή βελτίωση που παρουσίασε ο μαθητής. Πρόκειται 

δηλαδή για μια πρακτική που είναι εύκολο να την επικρίνει κανείς για το βαθμό 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας που προσφέρει (Πετροπούλου κ.ά., 2015). 

 

2.2.4 Ημερολόγιο (Diary) - Ψηφιακό Ημερολόγιο (Blog) 

 

Το ημερολόγιο είναι μια τεχνική εναλλακτικής αξιολόγησης που συμβάλλει στην 

καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων και βοηθάει το μαθητή να αυτοαξιολογείται και να 
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αναστοχάζεται πάνω στα επιτεύγματά του. Οι Altrichter κ.ά. (2001, όπ. αναφ. Βαρσαμίδου, 

2012, σ. 272) σημειώνουν ότι: 

 

Τα ημερολόγια περιέχουν δεδομένα που συλλέγονται μέσα από τη συλλογική παρατήρηση 

και από επιτόπιες συζητήσεις και συνεντεύξεις και είναι συχνά εμπλουτισμένα με 

επεξηγηματικά σχόλια και φωτογραφίες. Μπορεί όμως να περιέχουν γραπτές σκέψεις 

γύρω από τις ερευνητικές μεθόδους και γύρω από το δικό μας ρόλο ως ερευνητές, 

παρόμοιες ίσως με τις συζητήσεις του εθνογράφου με τον εαυτό του.  

 

Επίσης «το ημερολόγιο απαθανατίζει και διερευνά όχι μόνο τη γλωσσική χρήση του 

μαθητή αλλά και τις μαθησιακές εμπειρίες οι οποίες είναι “κρυμμένες και απρόσιτες” στην 

εξωτερική παρατήρηση, όπως τα κίνητρα των μαθητών, γνωστικές διαδικασίες μάθησης, 

στρατηγικές κλπ» (Matsumoto, 1987, όπ. αναφ. Τσαγγαρή, 2011, σ. 6). 

 

Σε γενικές γραμμές σε ένα ημερολόγιο ο μαθητής καταγράφει την προσπάθεια που 

κατέβαλε, τη διαδικασία και τα μέσα που χρησιμοποίησε προκειμένου να φέρει σε πέρας 

τις εργασίες που ανέλαβε, τα προβλήματα που αντιμετώπισε, τις γνωσιακές συγκρούσεις 

που τελικά τον βοήθησαν να κατανοήσει διάφορες έννοιες, τους αναστοχασμούς του 

αναφορικά με την εργασία του, την αποτίμηση των γνώσεων ή/και των δεξιοτήτων που 

απέκτησε (Πετροπούλου κ.ά., 2015).  

 

Όπως αναφέρει η Τσαγγαρή (2011) τα πλεονεκτήματα του ημερολογίου ως μέσου 

αξιολόγησης είναι πολλά και έχουν καταγραφεί από αρκετούς ερευνητές. Εν συντομία 

είναι τα εξής: Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αξιολογούν τις γραπτές και 

αναγνωστικές τους ικανότητες. Ακόμη, να εκφράζουν τους στόχους και τις προσδοκίες 

τους για τη μαθησιακή διαδικασία, τα αισθήματά τους για τη διδακτική διαδικασία και 

άλλα εκπαιδευτικά θέματα και να αξιολογούν τις μαθησιακές τους εμπειρίες εντός και 

εκτός τάξης. Επιπλέον, τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί αυτοαξιολογούνται και 

μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις όποιες δυσκολίες και αδυναμίες τους, να αξιολογούν τους 

στόχους του προγράμματος σπουδών και οι μαθητές να κατανοούν τα κριτήρια βάσει των 

οποίων τούς αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί τους. Επιπροσθέτως, προωθείται η επικοινωνία 

και η συνεργασία όλων των μελών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού με τη μέθοδο αυτή 

ανταλλάσσονται απόψεις, στάσεις και εμπειρίες για τη μάθηση και τη διδασκαλία.  
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Η ίδια ακριβώς διαδικασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και μέσω ενός ψηφιακού 

ημερολογίου (blog). Τα πλεονεκτήματα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι μαθητές 

μπορούν να χρησιμοποιούν πολυμέσα προκειμένου να διανθίσουν ή να κάνουν πιο 

εμφατικές τις καταγραφές και τους στοχασμούς τους (ήχο, εικόνα, βίντεο). Επίσης, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των εργασιών παρακολουθώντας τα 

blogs των μαθητών τους και κάνοντας επιτόπου σχόλια προωθώντας έτσι την 

ανατροφοδότηση, την ενθάρρυνση και τη βελτίωσή τους.  

 

Ακόμη, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί πιο άμεσα η διαγνωστική, η διαμορφωτική και η 

τελική αξιολόγηση, όταν οι μαθητές διαχειρίζονται ένα προσωπικό, ψηφιακό ημερολόγιο. 

Πιο συγκεκριμένα, στο στάδιο της διαγνωστικής αξιολόγησης μπορεί να ζητηθεί από τους 

μαθητές να καταγράψουν και να μοιραστούν όσα γνωρίζουν για ένα θέμα προτού αρχίσει η 

διδασκαλία αυτού του νέου θέματος. Στο στάδιο της διαμορφωτικής, οι μαθητές 

μοιράζονται τα όσα έμαθαν ως τότε, ενώ στο στάδιο της τελικής αξιολόγησης 

καταγράφονται τα όσα έχουν μάθει με τρόπο συνθετικό και παρατίθενται και πηγές ή 

σύνδεσμοι που σχετίζονται ευρύτερα με το θέμα. Επιπλέον, μπορούν οι μαθητές να 

καταγράφουν σκέψεις για τον τρόπο που έμαθαν όσα έμαθαν κι έτσι να καλλιεργούν 

μεταγνωστικές δεξιότητες. Επίσης, οι συμμαθητές τους μπορούν να αφήνουν σχόλια στο 

πλαίσιο της ετεροαξιολόγησης ή να επιμελούνται κείμενα των συμμαθητών τους 

χρησιμοποιώντας το blog ως εργαλείο συνεργατικής μάθησης. Με τον τρόπο αυτόν 

βελτιώνεται η συγγραφική ικανότητα των εκπαιδευομένων («εργαλείο μάθησης» - 

«assessment for learning») («Assessing student blogs», χ.χ.). 

 

2.2.5 Ετεροαξιολόγηση Εκπαιδευομένων (Peer-Assessment) 

 

Η ετεροαξιολόγηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος αξιολογεί την 

εργασία ενός συνεκπαιδευόμενού του, κάνοντας προαιρετικά και κριτική ή επισημαίνοντας 

λάθη και προτείνοντας τρόπους βελτίωσής του. Η ετεροαξιολόγηση προϋποθέτει είτε την 

παροχή ανατροφοδότησης από την πλευρά των μαθητών είτε την παροχή βαθμολογίας (ή 

και των δύο) σε κάποια παρουσίαση ή σε κάποια εργασία που έκανε ένας συμμαθητής 

τους. Η ετεροαξιολόγηση αυτή βασίζεται σε κριτήρια τα οποία έχουν καθοριστεί από πριν 
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και στον προσδιορισμό των οποίων είναι πιθανό να έχουν εμπλακεί οι ίδιοι οι μαθητές 

(Spiller, 2012). 

 

Τα πλεονεκτήματα της ετεροαξιολόγησης είναι πολλά. Αρχικά πρόκειται για ένα 

εργαλείο μάθησης για το μαθητή που κάνει την αξιολόγηση, διότι έτσι συνειδητοποιεί και 

τα δικά του λάθη και τις παραλείψεις του, αναστοχάζεται τη δική του μαθησιακή πορεία 

και αποκτά μεταγνωστικές δεξιότητες. Επίσης, είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που 

εστιάζει στη διαδικασία παροχής και λήψης ανατροφοδότησης. Ακόμη, συμβάλλει στη 

βελτίωση της ικανότητας αυτo-παρακολούθησης, στην αυτογνωσία και στην αυτορρύθμιση 

του μαθητή, ενισχύοντας ταυτόχρονα την κριτική σκέψη, την άσκηση εποικοδομητικής 

κριτικής και τη λήψη αποφάσεων (Πετροπούλου κ.ά., 2015). Επιπροσθέτως, μέσω της 

διαδικασίας της ανατροφοδότησης, βελτιώνεται η συγγραφική ικανότητα του μαθητή, 

προωθείται η συνεργατική μάθηση και μειώνεται το χάσμα εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευόμενων, αφού ο μαθητής αποκτά προεξέχοντα ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία 

(Spiller, 2012). 

 

Βέβαια, βασική προϋπόθεση για να εφαρμοστεί η ετεροαξιολόγηση αποτελεσματικά 

είναι να έχουν εξασκηθεί οι μαθητές προηγουμένως στην όλη διαδικασία, να έχουν 

εξηγηθεί επαρκώς τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η αξιολόγηση, και να είναι 

αποδεκτά από όλους, κάτι που απαιτεί να αφιερώσει αρκετό χρόνο και ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός προκειμένου να θέσει τα κριτήρια αυτά υπό συζήτηση στην ολομέλεια της 

τάξης. Ακόμη, χρειάζεται να επικρατεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συνεργασίας, 

ελεύθερης έκφρασης ιδεών και ευρείας συναίνεσης, προκειμένου να μη δημιουργηθούν 

παρεξηγήσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων και να ελαχιστοποιηθεί όσο γίνεται το 

ενδεχόμενο αυθαίρετων υποκειμενικών κρίσεων (Πετροπούλου κ.ά., 2015· Spiller, 2012). 

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης που αξιοποιούν τις 

νέες τεχνολογίες η ετεροαξιολόγηση εφαρμόζεται σε ατομικές και ομαδικές εργασίες: 

 

Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιώντας διαδικτυακές εφαρμογές (π.χ. το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, τη μεταφορά αρχείων, την επικοινωνία και συνεργασία μέσω 

διαμοιραζόμενων χώρων συζητήσεων κλπ) εμπλέκουν τους εκπαιδευομένους σε 

διαδικασίες ετεροαξιολόγησης. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αξιολογήσουν τις 
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εργασίες συνεκπαιδευομένων τους (ατομικές ή ομαδικές) με βάση κοινά αποδεκτά 

κριτήρια (τα οποία απεικονίζονται κυρίως με μορφή ρουμπρίκας), συνοδεύοντας την 

αποτίμηση με σχόλια και ανατροφοδότηση (Πετροπούλου κ.ά., 2015, σ. 88).  

2.2.6 Αυτοαξιολόγηση - Αυτοβαθμολόγηση 

 

Πρόκειται για διαδικασία εναλλακτικής αξιολόγησης κατά την οποία οι μαθητές 

περιγράφουν την πρόοδό τους με βάση προϋπάρχουσες κατηγορίες. Σύμφωνα με τους 

Andrade & Du (2007, όπ. αναφ. Spiller, 2012, σ. 3) η αυτοαξιολόγηση είναι «μια 

διαδικασία διαμορφωτικής αξιολόγησης κατά την οποία οι μαθητές στοχάζονται και 

αξιολογούν την ποιότητα της δουλειάς και της μάθησής τους, διατυπώνουν κρίσεις 

αναφορικά με το βαθμό κατάκτησης καθορισμένων στόχων, εντοπίζουν δυνατότητες και 

αδυναμίες τους και κάνουν τις ανάλογες αναθεωρήσεις». 

 

Το πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι εξαναγκάζεται ο μαθητής να αξιολογήσει 

πολύ προσεκτικά τις επιδόσεις του καλλιεργώντας έτσι την υπευθυνότητα και 

αναλαμβάνοντας έναν πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης (Καψάλης, 1998). 

Επίσης μαθαίνει να ασκεί εποικοδομητική και τεκμηριωμένη κριτική και ακόμη 

αντιλαμβάνεται καλύτερα το ρόλο που διαδραματίζει στην περίπτωση μιας ομαδικής 

εργασίας που εκτελεί με συμμαθητές του («Self and peer assessment - advantages and 

disadvantages», χ.χ.).  

 

Επιπλέον, από τη στιγμή που καταφέρνει ο μαθητής να αυτοαξιολογηθεί, αυτό είναι 

πιθανό να του δώσει εσωτερικό κίνητρο για να συνεχίσει την προσπάθεια. Άλλωστε, υπό 

αυτές τις συνθήκες δεν αναλαμβάνει εργασίες για να ικανοποιήσει τον εκπαιδευτικό και να 

κερδίσει τη συμπάθειά του, αλλά επειδή επιδιώκει ποιότητα στη διαδικασία της μάθησής 

του. Επιπροσθέτως, η αυτοαξιολόγηση είναι «μια απαραίτητη δεξιότητα για την 

πραγμάτωση της διά βίου μάθησης» (Boud, 1995, όπ. αναφ. Spiller, 2012, σ. 5), ενώ η όλη 

διαδικασία μπορεί «να προετοιμάσει τους μαθητές όχι μόνο για να λύνουν προβλήματα 

των οποίων ήδη γνωρίζουμε την απάντηση, αλλά για να λύνουν προβλήματα που προς το 

παρόν δεν μπορούμε καν να συλλάβουμε» (Brew, 1995, όπ. αναφ. Spiller, 2012, σ. 5). 
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Επιπλέον, η αυτοαξιολόγηση αποτελεί ένα απαραίτητο εκπαιδευτικό εργαλείο, όχι μόνο 

για τους μαθητές αλλά και για τον εκπαιδευτικό. Πιο συγκεκριμένα, η αυτοαξιολόγηση 

αποτελεί μια «φάση αυτοκριτικής του δασκάλου, ελέγχου δηλαδή αν και κατά πόσο όλα 

όσα έκανε έχουν επιστημονική βάση και στήριξη» (Νημά & Καψάλης, 2002, σ. 278). 

Σύμφωνα με τον Steindorf «ο στοχασμός αυτός υπηρετεί και τη διαρκή μεθοδολογική και 

διδακτική βελτίωσή του» (όπ. αναφ. «self-assessment/evaluation», 2014). 

 

Από την άλλη, εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει ότι μαθητές με βιώματα αποτυχίας 

τείνουν να αποδίδουν τις όποιες επιτυχίες τους στον παράγοντα τύχη ή στην ευκολία 

διεκπεραίωσής τους. Έχουν την τάση δηλαδή να αποδίδουν σε εξωτερικούς παράγοντες τις 

επιτυχίες τους και έτσι αυτές να μην έχουν αντίκρισμα στο χτίσιμο της αυτοεκτίμησης του 

μαθητή. Αντιθέτως, τις αποτυχίες τους, τις αποδίδουν στις περιορισμένες ικανότητές τους 

και δεν κάνουν ιδιαίτερες προσπάθειες για να βελτιωθούν (Χανιωτάκης, 1999). 

 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο μαθητής καλείται να 

αυτοβαθμολογηθεί. Στην περίπτωση αυτή όμως πλήττεται η αξιοπιστία, μια και συνήθως 

ευνοούνται όσοι υπερεκτιμούν τις επιδόσεις τους και αδικούνται οι αντικειμενικοί ή 

μετριόφρονες μαθητές (Καψάλης, 1998). Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός δαπανά πολύ χρόνο 

για να ενημερώσει τους μαθητές για τη διαδικασία και είναι υποχρεωμένος να τους 

καθοδηγεί συνεχώς, ώστε να εκτελεστεί το δυνατόν καλύτερα η αυτοαξιολόγηση («Self 

and peer assessment - advantages and disadvantages», χ.χ.). Είναι αυτονόητο ότι η 

αυτοαξιολόγηση είναι ακατάλληλη διαδικασία όταν η αξιολόγηση έχει επιλεκτική 

λειτουργία, δηλαδή όταν γίνεται για να αποφασιστεί αν κάποιος θα γίνει δεκτός σε μια 

βαθμίδα εκπαίδευσης, σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε μια θέση εργασίας («Self-

assessment/evaluation», 2014). 

 

2.2.7 Παρατήρηση - Observation 

 

Η «συστηματική παρατήρηση» («observation») είναι ένας τρόπος εναλλακτικής 

αξιολόγησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο στάδιο της διαγνωστικής, της 

διαμορφωτικής και της τελικής αξιολόγησης προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες στον 

εκπαιδευτικό για τον τρόπο που εργάζονται οι μαθητές του, για τις γνώσεις και δεξιότητες 

που διαθέτουν. Όσον αφορά τα παραδοσιακά μαθησιακά περιβάλλοντα, η καθημερινή 
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σχεδόν επαφή εκπαιδευτικών και μαθητών δίνει τη δυνατότητα στους πρώτους να 

παρακολουθούν συστηματικά τους δεύτερους και να συλλέγουν στοιχεία για τον τρόπο που 

μαθαίνουν, για το πώς ανταποκρίνονται σε κάθε καινούρια γνώση και να εξάγουν 

πορίσματα για την πρόοδο και τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν (Πετροπούλου, 

κ.ά., 2015). 

  

Ως εργαλεία για να γίνει πιο ολοκληρωμένα η συστηματική παρατήρηση 

χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα φύλλα παρατήρησης. Σε αυτά οι εκπαιδευτικοί 

καταγράφουν με: 

 

συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνοπτικές 

παρατηρήσεις για κάθε εκπαιδευόμενο, που συσχετίζονται με την πρόοδο που σημείωσε 

στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, όπως προσπάθειες που κατέβαλε, ενεργητική 

συμμετοχή του στη διδακτική διαδικασία, βαθμός ανταπόκρισης στις δραστηριότητες που 

ανέλαβε κλπ (Ανδρεαδάκης, 2005· Κασσωτάκης, 2012, όπ. αναφ. Πετροπούλου κ.ά., 

2015, σ. 91). 

 

Στα σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα από την άλλη, όπου η εκπαιδευτική διαδικασία 

μεταφέρεται στο χώρο του διαδικτύου και που συχνά οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καν τη 

δυνατότητα να δουν τους εκπαιδευόμενους ή που οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται ομαδικά 

μεν, αλλά ο καθένας από τον προσωπικό του χώρο και τον προσωπικό του ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, η έννοια της συστηματικής παρατήρησης ως μέσου αξιολόγησης 

διαφοροποιείται αισθητά από την αντίστοιχη στα παραδοσιακά μαθησιακά περιβάλλοντα. 

 

Πιο συγκεκριμένα,  

 

κύριο αντικείμενο της παρατήρησης στα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης αποτελεί η 

καταγραφή του τρόπου με τον οποίο δρουν και αλληλεπιδρούν (ατομικά και στο πλαίσιο 

ομάδας) οι εκπαιδευόμενοι, των εργαλείων που χρησιμοποιούν, της επικοινωνίας και της 

συνεργασίας που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και πώς 

αυτοί οι παράμετροι επηρεάζουν τον τρόπο και το αντικείμενο της εργασίας που πρέπει να 

επιτελέσουν. Η συλλογή πληροφοριών-δεδομένων αντλείται από πολλαπλές πηγές, όπως 

για παράδειγμα τα αρχεία καταγραφής (log files) που αποθηκεύονται αυτόματα στο 
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πληροφοριακό σύστημα και περιέχουν πληροφορίες για τις δραστηριότητες 

αλληλεπίδρασης των εκπαιδευομένων, τα αρχεία βίντεο ή ακόμα και χειρόγραφες 

σημειώσεις του εκπαιδευτικού κλπ» (Πετροπούλου κ.ά., 2015, σ. 91). 

 

Το βασικό μειονέκτημα αυτής της τεχνικής αξιολόγησης είναι ότι είναι μια χρονοβόρα 

και απαιτητική διαδικασία που προϋποθέτει τη χρήση κάποιων εργαλείων προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων και να καταστεί εφικτό να 

εξαχθούν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για τον κάθε εκπαιδευόμενο χωριστά, είτε είναι 

μαθητής παραδοσιακής είτε ψηφιακής τάξης. 

 

2.2.8 Σύνθετη Ερευνητική Εργασία (Project) 

 

Τόσο στα παραδοσιακά, όσο και στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης προωθείται τα 

τελευταία χρόνια η πρακτική της σύνθετης ερευνητικής εργασίας ως μεθόδου μάθησης και 

αξιολόγησης των μαθητών. Πρόκειται για ένα «μαθητοκεντρικό μοντέλο μάθησης που 

εστιάζει στην ενασχόληση με βιωματικές και αυθεντικές δραστηριότητες που εμπλέκουν 

τους εκπαιδευόμενους (ατομικά και ομαδικά) στη διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων, 

στη λήψη αποφάσεων και στην επιστημονική έρευνα» (Hmelo-Silver, 2004· Panasan & 

Nuangchalerm, 2010· Thomas, 2000, όπ. αναφ. Πετροπούλου κ.ά., 2015, σ. 89).  

 

Η μέθοδος project «στηρίζεται στη βιωματική, συνεργατική και πολυαισθητηριακή 

προσέγγιση της γνώσης» (Χρυσαφίδης, 2014, όπ. αναφ. Φραγκάκη, 2007, σ. 1) και μέσα 

από πολύπλευρες διδακτικές δραστηριότητες δίνει τη δυνατότητα μιας πολυτροπικής 

προσέγγισης μιας θεματικής ενότητας, με την ταυτόχρονη αξιοποίηση πολλών λειτουργιών 

του εγκεφάλου δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν την κριτική τους 

σκέψη και τις συνεργατικές τους δεξιότητες (Φραγκάκη, 2007). 

 

Είναι σαφές ότι όταν ένας εκπαιδευτικός ενστερνιστεί τη μέθοδο project ουσιαστικά 

μεταφέρει το βάρος από τη διδασκαλία στη μάθηση και στην ανακάλυψη, τόσο των 

μαθητών του όσο και του ίδιου. Προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή ενός project είναι 

η ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους των μαθητών, η «ανακαλυπτική μάθηση» («discovery 

learning»), η ομαδική εργασία των μαθητών, η επέκταση της σχολικής εργασίας σε 

περισσότερες από μία σχολική ώρα, η τελική της παρουσίαση στη στενότερη (τάξη ή και 
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σχολείο) ή και ευρύτερη κοινότητα (γειτονιά, πόλη) και η αλλαγή του ρόλου του δασκάλου 

από κύριο καθοδηγητή σε συντονιστή και εμψυχωτή της σχολικής εργασίας (Δρούγκα, 

2012). 

 

Η έμφαση που δίνεται σε αυτόν τον τρόπο αξιολόγησης αποδεικνύεται από το γεγονός 

ότι από τη σχολική χρονιά 2016-2017 θα δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς του 

Γυμνασίου να αξιολογήσουν την επίδοση των μαθητών τους σε κάποιο γνωστικό 

αντικείμενο στη διάρκεια του Β΄ Τετραμήνου αποκλειστικά και μόνο από μια συνθετική 

εργασία. Σύμφωνα με το Π.Δ. 409/94 σκοπός των εργασιών: 

 

είναι η ανάπτυξη της συνθετικής και δημιουργικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης του 

μαθητή, η καλλιέργεια του πνεύματος της αναζήτησης και της έρευνας, η προώθηση των 

ειδικών κλίσεων και ενδιαφερόντων του μαθητή και ο εθισμός του στη συστηματική και 

υπεύθυνη εργασία. Συνθετικές εργασίες μπορούν να αναλαμβάνουν και μικρές ομάδες 

μαθητών, ώστε να καλλιεργείται το πνεύμα συνεργασίας και να αναπτύσσεται η συλλογική 

προσπάθεια. Οι εργασίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και 

στα διαθέσιμα σ’ αυτούς μέσα, ώστε να μπορούν να γίνουν από τους ίδιους, με την 

καθοδήγηση του διδάσκοντος και χωρίς πρόσθετη ή ειδική βοήθεια. Όποια βοήθεια 

απαιτείται παρέχεται από το διδάσκοντα μέσα στο ωράριο απασχόλησής του στο σχολείο. 

 

Σύμφωνα με την Πετροπούλου κ.ά. (2015, σ. 89-90) η διαδικασία σχεδιασμού, 

ανάπτυξης και εφαρμογής μιας συνθετικής εργασίας χωρίζεται σε πέντε φάσεις: α) φάση 

προβληματισμού, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός διατυπώνει το προς επεξεργασία 

πρόβλημα και διατυπώνονται τα πρώτα ερευνητικά ερωτήματα, β) φάση 

προγραμματισμού, κατά την οποία οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και αποφασίζονται οι 

εργασίες που θα αναλάβει η κάθε ομάδα και ο κάθε μαθητής χωριστά, γ) φάση διεξαγωγής 

δραστηριοτήτων, κατά την οποία οι μαθητές εργάζονται συστηματικά προκειμένου να 

συλλέξουν υλικό και να το συσχετίζουν με τα αρχικά ερωτήματα που είχαν τεθεί, δ) φάση 

παρουσίασης και διάχυσης των απορρεόντων αποτελεσμάτων της έρευνας, κατά την οποία 

γίνεται η παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας σε κοινό και ε) φάση αξιολόγησης, κατά 

την οποία μέσω πρακτικών αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης αποτιμούνται τα 

αποτελέσματα του project, η διαδικασία που ακολουθήθηκε και η επίτευξη ή μη των 

επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων. 



38 

 

Όσον αφορά την αξιολόγηση, η μέθοδος project θεωρείται μια δυναμική μέθοδος 

αξιολόγησης κατά την οποία αξιολογείται και εκτιμάται η εμπειρία τόσο ατομικά όσο και 

ομαδικά, εντοπίζονται τα προβλήματα και τα λάθη που τυχόν συνέβησαν και αποτιμάται το 

πλούσιο γνωστικό και βιωματικό υλικό που κατακτήθηκε από τους μαθητές. Στόχος της 

διαδικασίας δεν είναι τόσο η κατάκτηση της γνώσης ή η επίτευξη ενός τέλειου τελικού 

προϊόντος, όσο η συλλογική προσπάθεια, η συνεργασία, και η πρόοδος και βελτίωση του 

τρόπου που εργάζονται οι μαθητές, ατομικά και ομαδικά (Παντελίδη & Σταμίδου, 2014). 

 

Επιπλέον, η μέθοδος project αποφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο στους μαθητές, όσο 

και στους εκπαιδευτικούς. Πιο ειδικά, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν το 

εύρος των ικανοτήτων τους και των δυνατών στοιχείων της προσωπικότητάς τους, καθώς 

και να προοδεύσουν γνωστικά μέσα από έναν εναλλακτικό και διαδραστικό τρόπο 

μάθησης (Παντελίδη & Σταμίδου, 2014). Επίσης, έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν 

δυναμικά και ουσιαστικά στην όλη διαδικασία της αξιολόγησης μέσω της 

αυτοαξιολόγησης, της ετεροαξιολόγησης, αλλά και της αξιολόγησης του φακέλου της 

ομάδας που έφερε σε πέρας την ερευνητική εργασία. Οι εκπαιδευτικοί, από την άλλη, μέσω 

της παρατήρησης σχηματίζουν μια πιο ουσιαστική εικόνα της μαθησιακής πορείας και της 

εξέλιξης των μαθητών τους, καθώς και αντιλαμβάνονται πληρέστερα ποιους ρόλους 

αναλαμβάνει ο κάθε μαθητής και πώς λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ομάδας (Πετροπούλου 

κ.ά., 2015).  

 

2.2.9 Ρουμπρίκες (Rubrics) 

 

Οι ρουμπρίκες ή κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (Κουλουμπαρίτση & 

Ματσαγγούρας, 2004) είναι ένα ποσοτικό εργαλείο και μια δυναμική τεχνική αξιολόγησης 

των μαθητών, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε παραδοσιακά όσο και σε σύγχρονα 

περιβάλλοντα μάθησης. Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές η ρουμπρίκα αξιολόγησης 

«ορίζεται ως περιγραφικός οδηγός βαθμολογίας, ο οποίος αποτελείται από ειδικά εκ των 

προτέρων καθορισμένα κριτήρια απόδοσης» (Πετροπούλου κ.ά., 2015, σ. 101). 

 

Οι ρουμπρίκες αξιολόγησης έχουν τη μορφή πίνακα και παρουσιάζουν μια βασική 

δομή, που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: α) προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα έργο, 



39 

προκειμένου να αξιολογηθεί ως πλήρες και σωστό (criteria), β) επίπεδα ποιότητας του 

έργου (standards), γ) λεπτομερή και διακριτή περιγραφή των επιπέδων της επίδοσης και δ) 

κλίμακα βαθμολογίας (numeric scale) ((Πετροπούλου κ.ά., 2015, σ. 101).  

 

Σύμφωνα με τον Wortham (2001, όπ. αναφ. Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008) 

υπάρχουν τρεις τύποι ρουμπρίκας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

εκπαιδευτικούς:  

Α) H ολιστική, η οποία αποδίδει μία μόνο βαθμολογία για τη συνολική επίδοση του 

παιδιού. Χρησιμοποιείται επομένως στη φάση της «τελικής αξιολόγησης». Το θετικό 

στοιχείο της ολιστικής ρουμπρίκας είναι ότι ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να δαπανήσει 

πολύ χρόνο για τη δημιουργία και την εφαρμογή της. Από την άλλη, δεν δίνεται η 

δυνατότητα ανατροφοδότησης, ώστε να γνωρίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί πού 

υστερούν ή πού πλεονεκτούν (Πετροπούλου κ.ά., 2015). 

 

Β) H αναλυτική, στην οποία περιγράφεται και βαθμολογείται κάθε φάση της 

μαθησιακής διαδικασίας ή του παραγόμενου έργου ξεχωριστά. Η αναλυτική ρουμπρίκα 

εφαρμόζεται κυρίως στη φάση της «διαμορφωτικής αξιολόγησης». Με την εφαρμογή της 

δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία τα δικά τους ή του έργου του, αλλά για το εκπαιδευτικό είναι χρονοβόρα 

διαδικασία η δημιουργία μιας τέτοιας ρουμπρίκας και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

της (Πετροπούλου κ.ά., 2015).  

 

Γ) Η αναπτυξιακή, η οποία χρησιμοποιείται ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών. Βασική 

ιδέα είναι ότι «η κατάκτηση ενός στόχου ή μιας δεξιότητας, παρ’ όλο που είναι μια 

αναπτυξιακή διαδικασία, δεν λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα για όλα τα παιδιά της ίδιας 

ηλικίας» (Wiener & Cohen, 1997, όπ. αναφ. Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008, σ. 174). 

 

Είναι σαφές ότι η διαδικασία σχεδιασμού μιας ρουμπρίκας, καθώς και η εξαγωγή των 

απαραίτητων συμπερασμάτων δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Για το λόγο αυτόν έχουν 

αναπτυχθεί σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία που επιτρέπουν την εύκολη και άμεση 

σχεδίαση κλιμάκων διαβαθμισμένων κριτηρίων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε 

ένα περιβάλλον ψηφιακής μάθησης (σύγχρονης ή ασύγχρονης) είτε σε ένα παραδοσιακό 

περιβάλλον μάθησης. Τέτοια εργαλεία είναι α) το Teacher Planet Rubistar (διαδικτυακό 
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εργαλείο παραγωγής, επεξεργασίας, ανάλυσης και διαμοιρασμού ρουμπρίκων 

αξιολόγησης), β) το Intel Assessing Projects (εργαλείο ανάπτυξης ρουμπρίκων του 

οργανισμού Intel), γ) το RCampus i Rubric (εργαλείο ανάπτυξης, διαμοιρασμού και 

αξιολόγησης ρουμπρίκων του οργανισμού RCampus), δ) το Learning Analytics Enriched 

Rubric (plugin για το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Moodle) κ.ά. (Πετροπούλου κ.ά., 

2015). 

 

2.2.10 Περιγραφική αξιολόγηση: ποιοτική απόδοση της επίδοσης 

 

Πρόκειται για ποιοτικές περιγραφές της μάθησης, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 

μαθητή. Η περιγραφή αναφέρεται είτε στη διαδικασία της μάθησης, είτε στο αποτέλεσμα, 

είτε και στα δύο (Καψάλης, 1998). Θεωρείται η καταλληλότερη για την επίτευξη του 

διαμορφωτικού σκοπού της αξιολόγησης «λόγω του ότι παρέχεται η δυνατότητα της 

αναλυτικής, διαφοροποιημένης και πληρέστερης περιγραφής των επιδόσεων του μαθητή» 

(Αξιολόγηση του μαθητή, σ. 6). 

 

Το βασικότερο μειονέκτημα της περιγραφικής αξιολόγησης είναι η χαμηλή αξιοπιστία 

της, επειδή επικεντρώνεται συνήθως σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και όχι της 

επίδοσης (Καψάλης, 1998). Επίσης, επειδή το ερμηνευτικό πεδίο της είναι ευρύ, μπορεί να 

οδηγήσει σε παρερμηνείες ή σε λανθασμένες εκτιμήσεις ή στο να μην μπορούν οι γονείς να 

κατανοήσουν τις επισημάνσεις του εκπαιδευτικού. Από την άλλη, παρατηρείται συχνά οι 

δάσκαλοι που υιοθετούν την περιγραφική αξιολόγηση να χρησιμοποιούν στερεότυπες και 

τυποποιημένες εκφράσεις και ακόμη να υπεισέρχονται στα προσωπικά του μαθητή και της 

οικογένειας και να τα δημοσιοποιούν κατά μία έννοια (Κωνσταντίνου, 2000). 

 

Στα θετικά της περιγραφικής αξιολόγησης συγκαταλέγονται ότι ο δάσκαλος επιχειρεί να 

καταγράψει τις αδυναμίες και ελλείψεις του μαθητή στις παιδαγωγικές και διδακτικές 

δραστηριότητες, αλλά και τη συμμετοχή του σε άλλες πτυχές της σχολικής ζωής, αν είναι 

δηλαδή εργατικός, συνεργάσιμος, κοινωνικός κλπ, και καθώς δεν απαιτείται η τοποθέτηση 

του μαθητή σε κάποια κλίμακα, όπως γίνεται με τη βαθμολόγηση, αποφεύγονται τα 

συνήθη προβλήματα που προκύπτουν, όπως είναι για παράδειγμα η αξιοπιστία ή η 

βαθμοθηρία ή ο υπέρμετρος ανταγωνισμός. Ακόμη, στην πρακτική αυτή απαγορεύονται 

χαρακτηρισμοί που έχουν σκοπό είτε να ωραιοποιήσουν είτε να στιγματίσουν μια 
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συμπεριφορά (π.χ. ασύγκριτος ή τεμπέλης κλπ) (Κωνσταντίνου, 2000). Επίσης, «η 

εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή [όταν γίνεται με περιγραφική αξιολόγηση] λειτουργεί 

ως παρωθητικός παράγοντας στην κινητοποίηση του ατόμου να βελτιώσει το επίπεδο 

μάθησής του και να διαδραματίσει γενικότερα θετικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του, ενισχύοντας, έτσι, την αυτογνωσία και αυτοαντίληψή του» 

(Αξιολόγηση του μαθητή, σ. 6). 

 

Όπως υποστηρίζει ο Καψάλης (1998, σ. 114) «η έκθεση περιγραφικής αξιολόγησης 

πρέπει να είναι πολύ πληροφοριακή, θετική και ενθαρρυντική, να αποφεύγει τους 

αφορισμούς και να αφήνει ανοιχτές τις δυνατότητες βελτίωσης και προόδου του μαθητή». 

Επίσης, είναι σημαντική «η δυνατότητα που παρέχεται για υπέρβαση του μεθοδολογικού 

προβλήματος που συνοδεύει τις αριθμητικές ή ακόμη και τις αλφαβητικές αξιολογήσεις, 

όπου ένα εμπειρικό φαινόμενο αντιστοιχίζεται/εκφράζεται με ένα ποσοτικό μέγεθος» 

(Αξιολόγηση του μαθητή, σ. 16). 

 

Τέλος, για την ιστορία χρειάζεται να καταγράψουμε ότι ήδη από το 1983 ο Αλ. 

Δελμούζος εφάρμοζε την περιγραφική αξιολόγηση στο Πειραματικό Σχολείο του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ότι από τη σχολική χρονιά 2016-2017 η περιγραφική 

αξιολόγηση θα εφαρμόζεται πιλοτικά σε ορισμένα Γυμνάσια της χώρας με στόχο τη 

θεσμοθέτηση και τη γενίκευση αυτής της πρακτικής σε όλα τα Γυμνάσια από τις επόμενες 

σχολικές χρονιές. Είναι προφανές, ωστόσο, ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει κατόπιν σωστού 

προγραμματισμού και αφού επιμορφωθούν επαρκώς οι εκπαιδευτικοί, ώστε να είναι 

αποτελεσματική η εφαρμογή της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3. Οι λειτουργίες της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών 

 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών δεν επιτελεί μία μόνο λειτουργία, 

ούτε οι αντιλήψεις για αυτήν και τους σκοπούς της ήταν πάντοτε οι ίδιες. Ενώ, δηλαδή, οι 

αρχικές λειτουργίες των εξετάσεων και των βαθμών ήταν να ελεγχθεί κατά πόσο έχει 

εμπεδώσει τη διδασκόμενη ύλη ο μαθητής, ο διαχωρισμός των μαθητών σε κατηγορίες και 

σε κοινωνικές θέσεις (επιλεκτική λειτουργία), καθώς και η επιβράβευση ή η επισήμανση 

των αδυναμιών προκειμένου να κινητοποιηθεί ο εκπαιδευόμενος, σήμερα εντάσσονται και 

άλλες λειτουργίες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των μαθητών: η δραστηριοποίηση 

κινήτρων, η ενημέρωση των γονέων συνολικά για τις δράσεις και την προσωπικότητα των 

παιδιών τους, η επανατροφοδότηση μαθητή και εκπαιδευτικού, η πειθάρχηση σε κανόνες, 

η κοινωνικοποίηση κ.ά. (Χανιωτάκης, 1999). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Αθανασίου 

(2007): 

 

Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση χρησιμοποιείται για σκοπούς παιδαγωγικούς (διάγνωση 

ικανοτήτων και αδυναμιών, λήψη διδακτικών αποφάσεων κ.ά.), ψυχολογικούς (ενίσχυση 

αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, δημιουργία κινήτρων μάθησης κ.ά.), κοινωνικούς 

(ενημέρωση ενδιαφερόμενων για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, προγραμματισμός 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κ.ά.) και διοικητικούς (ισόρροπη κατανομή μαθητικού και 

διδακτικού δυναμικού, συγκρίσεις επιδόσεων μαθητών, τάξεων ή σχολείων κ.ά.) (όπ. 

αναφ. Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008, σ. 15).  

 

Τις βασικότερες, λοιπόν, από αυτές τις λειτουργίες θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε 

στη συνέχεια, ώστε να καταδειχθεί τόσο η πολυπλοκότητα της διαδικασίας της 

αξιολόγησης ενός ατόμου που εκπαιδεύεται σε κάτι, όσο και η σημαντικότητα αυτής της 

διαδικασίας.  
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3.1 Η επιλεκτική λειτουργία της αξιολόγησης 

 

Η επιλεκτική λειτουργία της αξιολόγησης έχει μια μακρά ιστορία στα δημόσια σχολεία ανά 

τον κόσμο, σχετίζεται με τις επικρατούσες κάθε φορά αντιλήψεις της κοινωνίας αναφορικά 

με την αξία που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι μέσω των βαθμών και των τίτλων σπουδών 

που αποκτούν, και οπωσδήποτε έρχεται σε αντίθεση με τον παιδαγωγικό ρόλο που οφείλει 

να διαδραματίζει η αξιολόγηση και το σχολείο εν γένει.  

 

Αξίζει να θυμηθούμε ότι στις αρχές του 19ου αιώνα το κριτήριο για την κατάληψη 

κάποιας σημαντικής θέσης ήταν αυστηρά και μόνο η καταγωγή: γόνοι αριστοκρατών και 

εύπορων οικογενειών δεν χρειαζόταν να κοπιάσουν ιδιαίτερα για να καταλάβουν κάποια 

υψηλόβαθμη θέση, μια και το όνομά τους ήταν εισιτήριο για να ανελιχθούν κοινωνικά και 

να προοδεύσουν. Από τη χρονική στιγμή εκείνη και μετά η κατάσταση αλλάζει σταδιακά, 

αφού εξίσου σημαντικό ρόλο άρχισαν να παίζουν οι εξετάσεις, οι βαθμοί και οι τίτλοι 

σπουδών: νέοι από άσημες ή και φτωχές οικογένειες μπορούσαν να ξεχωρίσουν στην 

κοινωνία, αν διακρίνονταν στο σχολείο. Μάλιστα, για έναν περίπου αιώνα τα δύο αυτά 

κριτήρια συνυπήρχαν, ώσπου στις αρχές του 20ού αιώνα καθιερώθηκαν οι εξετάσεις ως το 

μοναδικό κριτήριο κοινωνικής ανόδου, ενώ παράλληλα θεσπίστηκε και η ενιαία βασική 

εκπαίδευση για όλους: Ο τύπος της συνολικής αξιολόγησης επικρατεί, που αποσκοπεί στη 

βαθμολόγηση των μαθητών, και διεξάγεται με βάση τρία είδη εξετάσεων: α) εκείνες που 

σκοπό έχουν να πιστοποιήσουν την επάρκεια του μαθητή μετά την ολοκλήρωση ενός 

κύκλου σπουδών για την παροχή σχετικού πιστοποιητικού – το πιστοποιητικό αυτό 

λειτουργεί ως εχέγγυο είτε για να προχωρήσει σε επόμενη βαθμίδα είτε για να εργαστεί, β) 

εκείνες που έχουν ως σκοπό την κατάταξη των μαθητών, γ) εκείνες που σκοπό έχουν την 

επιλογή των ικανοτέρων για την κατάληψη περιορισμένων θέσεων (Παπαναούμ-Τζίκα, 

1985). 

 

Η επιλεκτική λειτουργία της αξιολόγησης κυριαρχεί ως τη δεκαετία του 1960, οπότε και 

αρχίζουν να εκφράζονται οι πρώτες φωνές διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης της 

αξιοκρατίας που φαινομενικά προωθείται μέσω των εξετάσεων και των βαθμών. Οι φωνές 

αυτές ισχυροποιήθηκαν όταν ήρθαν στο φως πορίσματα επιστημονικών ερευνών που 

απεδείκνυαν ότι η αριθμητική βαθμολογία των μαθητών δεν είναι αντικειμενική και μέσω 
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αυτής της πρακτικής δεν προάγεται η κοινωνική ισότητα. Όπως αναφέρει η Παπαναούμ-

Τζίκα, 1985, σ. 25): 

 

Η σχολική επίδοση δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της νοημοσύνης και των ικανοτήτων του 

ατόμου – έρευνες έδειξαν μέτρια συνάφεια με αποτελέσματα από τεστ ευφυΐας (Ξωχέλης, 

1983), αλλά διαμορφώνεται από ποικίλους εξωσχολικούς και σχολικούς παράγοντες. Έχει 

αποδειχτεί ότι μεγάλο ρόλο παίζουν η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση της 

οικογένειας του μαθητή, όπως και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων του, χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητάς του, όπως είναι το επίπεδο αυτοεκτίμησης και φιλοδοξίας του, τα 

κίνητρα που έχει για υψηλή επίδοση (Λαμπίρη-Δημάκη, 1974), η συμπεριφορά και οι 

προσδοκίες του εκπαιδευτικού (Rosental & Jacobson, 1975).  

 

Επιπλέον, όπως αναφέρει ο Χανιωτάκης (1999, σ. 33): 

 

Από διεθνείς συγκριτικές έρευνες προκύπτει ότι εκπαιδευτικά συστήματα με πρώιμη 

επιλογή για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ανάμεσα στα 10 και 12 χρόνια) ευνοούν 

μαθητές ανώτερων και μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων, ενώ αντιθέτως συστήματα με 

Ενιαία Σχολεία και γενικώς συστήματα τα οποία αναβάλλουν την επιλεκτική διαδικασία 

και την τοποθετούν στην ηλικιακή βαθμίδα μετά τα 15 χρόνια προσφέρουν καλύτερες 

ευκαιρίες για μόρφωση στα παιδιά των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. 

 

Πέρα από τα ερευνητικά αυτά δεδομένα, αξίζει να αναφέρουμε ότι η επιλεκτική 

λειτουργία της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών έγινε ιδιαίτερο αντικείμενο της 

Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, και κατόπιν δέχθηκε κριτική από διάφορα 

κοινωνικοοικονομικά συστήματα.  

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: 

 

Το σχολείο ως θεσμός του κράτους θα όφειλε σε μια κοινωνία πολυσύνθετη και 

ανεπτυγμένη να συντελεί στην αξιοκρατική κατάληψη των θέσεων στην αγορά εργασίας. 

Από τη μια μεριά χρησιμοποιείται η αξιολόγηση για την επικύρωση προσόντων και από 

την άλλη οφείλει η κατανομή των θέσεων εργασίας να είναι για μεν τα άτομα δίκαιη για δε 

την κοινωνία χρήσιμη (Χανιωτάκης, 1999, σ. 33).  
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Οι μαρξιστές, από την άλλη, δεν πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει ίσες 

ευκαιρίες σε όλους. Υποστηρίζουν ότι είναι έτσι σχεδιασμένο, για να επωφελούνται οι 

ισχυροί. Τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και το σχολείο απορρίπτουν τα παιδιά της εργατικής 

τάξης και για αυτό αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις και ακόμη, λένε, ότι το 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι αξιοκρατικό, επειδή δεν παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλες τις 

κοινωνικές τάξεις (Owens, χ.χ.). Οι υποστηρικτές της συγκρουσιακής λειτουργίας 

υποστηρίζουν ότι το σχολείο χρησιμοποιεί την αξιολόγηση ως μοχλό για να βοηθήσει τους 

λίγους, προνομιούχους κοινωνικά και οικονομικά, που μπορούν να αναπτύξουν θετική 

σχέση με το σχολείο και ότι η ομοιομορφία κριτηρίων και μέσων στις σχολικές εξετάσεις, 

αποτελεί ένα άλλοθι για τη λειτουργία των θεσμών που θεσπίζονται, ώστε να 

σταθεροποιείται και να αναπαράγεται η κοινωνική ιεραρχία. Κι ακόμη, ότι στις 

περισσότερες χώρες δεν επιδιώκεται η κοινωνική κινητικότητα, παρά η διατήρηση και 

αναπαραγωγή των ταξικών σχέσεων και ότι κύρια λειτουργία του σχολείου είναι η 

μετατροπή των μαθητών σε πειθήνιους πολίτες που θα προσαρμόζονται στην ιεραρχική 

δομή του καπιταλιστικού συστήματος εργασίας. Πρόκειται για αιτιάσεις που έχουν βάση, 

μολονότι ακόμη και σε «σοσιαλιστικά» συστήματα, παρατηρούνται τα ίδια φαινόμενα 

κοινωνικής ανισότητας που τα σύγχρονα σχολεία όχι μόνο δεν καταφέρνουν να 

αμβλύνουν, αλλά επιτείνουν κιόλας μέσω των εξετάσεων, των αυστηρών κριτηρίων και 

των βαθμών (Χανιωτάκης, 1999). 

 

Τα προβλήματα και τις ανισότητες που δημιουργούνται εξαιτίας της επικράτησης της 

επιλεκτικής λειτουργίας, τα γνωρίζουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και τα διαπιστώνουν 

στην πράξη καθημερινά και μέσα από την εμπειρία τους. Και για αυτό συχνά αισθάνονται 

ότι παραγκωνίζεται ο παιδαγωγικός τους ρόλος, όταν καλούνται να αξιολογήσουν με τα 

ίδια αυστηρά κριτήρια μαθητές που ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία, γνωρίζοντας εκ 

των προτέρων ότι το «παιχνίδι» για τους περισσότερους που προέρχονται από χαμηλά 

κοινωνικά και οικονομικά στρώματα ή από οικογενειακά περιβάλλοντα με προβλήματα, 

είναι από πριν χαμένο. Βέβαια, συχνά παρατηρείται και το φαινόμενο δάσκαλοι να είναι 

πιο επιεικείς απέναντι σε µη προνομιούχους μαθητές λόγω κοινωνικής καταγωγής ή λόγω 

της ύπαρξης ειδικών προβλημάτων μάθησης, για να τους ενθαρρύνουν και να τους 

ενισχύουν, γεγονός που συνδέεται με την αντισταθμιστική λειτουργία της βαθμολόγησης 

(Ζielinski, 1974, όπ. αναφ. Χανιωτάκης, 1999). 
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3.2 Η παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης 

 

Βασικός σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών είναι η επισήμανση των δυνατοτήτων και 

των αδυναμιών τους με στόχο την παροχή επιπλέον κινήτρων μάθησης και τη συνεχή 

βελτίωσή τους, η ανατροφοδότηση εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών, καθώς και η 

ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους. Το επίσημο κράτος προάγει την 

παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης μέσα από επίσημες αναφορές στο θέμα.  

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 

Η αξιολόγηση δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοση (του μαθητή) στα διάφορα μαθήματα, 

αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το 

ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία 

του με άλλα άτομα και ο σεβασμός των κανόνων του σχολείου (Π.Δ. 409/94). 

 

Βασικός στόχος της αξιολόγησης του μαθητή είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων, µε σκοπό τη βελτίωση της 

προσφερόμενης σχολικής εκπαίδευσης και τελικά την πρόοδο του μαθητή (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). 

 

Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία 

παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της 

και εκτιμώνται, παράλληλα, άλλα χαρακτηριστικά του, τα οποία σχετίζονται με το έργο του 

σχολείου. Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής-μαθησιακής 

διαδικασίας, η οποία αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων και ολοκληρώνεται με τον 

έλεγχο της επίτευξής τους. Πρώτιστος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της 

διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου καθώς και η συνεχής 

ενημέρωση εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους, 

έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα (Π.Δ. 9/1995). 

 

Με αφετηρία τα παραπάνω, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να αναλύσουμε λίγο 

περισσότερο την παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης των μαθητών. Σύμφωνα με τον 

Μανωλάκο (2010, σ. 3) «η εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή είναι σε θέση να 
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κινητοποιήσει το άτομο να βελτιώσει το επίπεδο μάθησης και να παίξει γενικότερα θετικό 

ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του». Επίσης, μέσω της διάγνωσης του επιπέδου 

που βρίσκεται ένας μαθητής σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο, μπορούν να γίνουν 

παρεμβάσεις ώστε να καλυφθούν τα κενά και να ληφθούν παιδαγωγικά μέτρα για να 

αντιμετωπιστούν αφενός οι δυσκολίες μάθησης του μαθητή και αφετέρου να 

διαφοροποιηθούν οι διδακτικές μέθοδοι εφόσον κριθούν μη αποτελεσματικές. Ακόμη, 

εντοπίζονται οι ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή, διαγιγνώσκεται ο βαθμός 

επίτευξης των στόχων μάθησης, εντοπίζονται ελλείψεις σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και 

σχεδιάζονται τα επόμενα στάδια μάθησης (Κωνσταντίνου, 2000). Επίσης, υπό αυτό το 

πρίσμα στόχος δεν είναι να συγκριθεί ο μαθητής με τους συμμαθητές του, παρά μόνο με 

τον ίδιο του τον εαυτό, 

 

ο οποίος βιολογικά, διανοητικά, γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικο-πολιτισμικά 

διαθέτει τους δικούς του «κανόνες» και ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς και αντιμετώπισης της 

πραγματικότητας. Γίνεται, λοιπόν, σύγκριση για αυτό που πέτυχε ή δεν πέτυχε, για αυτό 

που έμαθε περισσότερο ή λιγότερο σε σχέση με προηγούμενες φορές, για τις προσπάθειες 

που ήταν απαραίτητες, για τις δυσκολίες που εμφανίστηκαν και για το είδος της βοήθειας 

και υποστήριξης που χρειάζεται (Κωνσταντίνου, 2000, σ. 52). 

 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, μέσω της αξιολόγησης ο δάσκαλος αναλογίζεται και 

αξιολογεί τις δικές του ενέργειες και δραστηριότητες και προχωρεί σε αυτοκριτική και 

αυτοαξιολόγησή του ως υπεύθυνος για την παιδαγωγική οργάνωση των διαδικασιών 

μάθησης (Κωνσταντίνου, 2000).  

 

Αλλά και για τους γονείς είναι ζωτικής σημασίας η ύπαρξη του θεσμού της αξιολόγησης 

των παιδιών τους. Με αφορμή την επίδοση βαθμολογίας, οι γονείς πληροφορούνται για τις 

δυνατότητες και αδυναμίες των παιδιών τους και συνεργάζονται για την από κοινού 

αντιμετώπιση προβλημάτων. Αξίζει να τονίσουμε ότι η πληροφοριακή αξία του βαθμού 

καθαυτή είναι ασήμαντη. Το βασικό είναι να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία και διάλογος 

γονέων και εκπαιδευτικών με γνώμονα το καλό του παιδιού (Χανιωτάκης, 1999). 

Άλλωστε, «η συνεργασία με τους γονείς προσφέρει στον εκπαιδευτικό πληροφορίες, οι 

οποίες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα τον μαθητή και να τον αξιολογήσει 

σωστότερα» (Π.Δ. 8/1995). Εξίσου σημαντικές είναι και οι παιδαγωγικές συναντήσεις του 
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συλλόγου διδασκόντων, μια και «σκοπός των συζητήσεων αυτών είναι η ανταλλαγή 

απόψεων και η αλληλοενημέρωση των εκπαιδευτικών για ζητήματα αξιολόγησης, καθώς 

και η λήψη μέτρων για την πρόληψη της σχολική αποτυχίας» (Π.Δ. 8/1995). 

 

Παρά τα παραπάνω θετικά που προσφέρει η αξιολόγηση του μαθητή σε παιδαγωγικό 

επίπεδο δεν πρέπει να παραβλέψουμε και την περίπτωση που οι βαθμοί χρησιμοποιούνται 

πειθαρχικά  

 

ως μέσα απειλής και τιμωρίας από τον δάσκαλο προς τον «κακό» ή απείθαρχο μαθητή, 

και έχουν ως σκοπό την επιβολή της πειθαρχίας ή τη βελτίωση των επιδόσεων. Ο A. 

Καψάλης κάνει λόγο για μια «διαστροφική άσκηση της εξουσίας» του δασκάλου, η οποία 

πηγάζει από τη δυνατότητα που του προσφέρεται να παίζει τον επιλεκτικό του ρόλο, 

μοιράζοντας ευκαιρίες ζωής στους αξιολογούμενους μαθητές (όπ. αναφ. Χανιωτάκης, 

1999, σ. 39). 

 

3.2.1 «Επανατροφοδότηση» («Feedback») 

 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην έννοια της επανατροφοδότησης και στον 

παιδαγωγικό ρόλο που διαδραματίζει μέσω της διαδικασίας της αξιολόγησης των μαθητών. 

Η επανατροφοδότηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και δραστηριοποίηση 

κινήτρων μάθησης, διότι ο μαθητής έχει ανάγκη να λαμβάνει πληροφορίες άμεσα (από τον 

εαυτό του) ή έμμεσα (από το δάσκαλό του) για τις προσπάθειες και τις επιδόσεις του, 

πληροφορίες που θα ενισχύσουν το ενδιαφέρον του για μάθηση (Καψάλης, 2003).  

 

Πιο συγκεκριμένα, ως επανατροφοδότηση ορίζεται η συγκέντρωση πληροφοριών 

σχετικά με τις επιτυχίες που έχει σημειώσει ένα άτομο στο πλαίσιο της προσπάθειας που 

έχει καταβάλει και η παροχή αυτών των πληροφοριών στον εξετασθέντα (Wiggins, 1998). 

Η επανατροφοδότηση μπορεί να είναι θετική, και τότε τα ενισχυτικά σχόλια χρησιμεύουν 

για να διατηρηθεί μια συμπεριφορά που είναι κατάλληλη και αποτελεσματική, ή να είναι 

αρνητική, και τότε χρησιμεύει για να αλλάξει μια ακατάλληλη ή αναποτελεσματική 

συμπεριφορά (McCoy, 2014). Όπως σημειώνει ο Καψάλης (2003) η διδασκαλία και 

μάθηση στο σχολείο θεωρείται αδιανόητη χωρίς την επανατροφοδότηση που προσφέρει η 

αξιολόγηση, η οποία είναι χρήσιμη τόσο για το μαθητή, όσο και για τον εκπαιδευτικό. 
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Είναι αυταπόδεικτο ότι ο μαθητής έχει ανάγκη να γνωρίζει σε ποιο επίπεδο βρίσκεται, 

αν έχει κατακτήσει τους μαθησιακούς του στόχους και ποιες είναι οι δυνατότητες και οι 

αδυναμίες του. Έτσι, και συνειδητοποιεί τις μεταγνωστικές του ικανότητες και διατηρεί τα 

κίνητρά του ενεργά, ώστε να συνεχίσει την προσπάθεια, ειδικά αν η αξιολόγηση 

συνοδεύεται και από συμβουλές εκ μέρους του εκπαιδευτικού (Χανιωτάκης, 1999). Είναι 

σαφές ότι ο δάσκαλος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του κάποιες λεπτομέρειες προκειμένου η 

επανατροφοδότηση να είναι αποτελεσματική για το μαθητή. Πρέπει δηλαδή να είναι 

έγκαιρη, αναλυτική και να λειτουργεί ως κίνητρο για περαιτέρω βελτίωση του μαθητή. 

 

Επομένως, πρέπει να προσφέρεται σε χρόνο κατάλληλο, ώστε οι μαθητές να μπορέσουν 

να προσλάβουν το μήνυμα την πιο ωφέλιμη στιγμή για αυτούς, να μην είναι συνοπτική και 

να αποτελεί έναυσμα, ώστε ο μαθητής να ασχοληθεί πιο πολύ με το θέμα και να διορθώσει 

αδυναμίες και προβλήματα. Ακόμη ο δάσκαλος πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την 

ποσότητα της πληροφόρησης που δίνει στο παιδί, την ποιότητα (αν δηλαδή θα εξηγεί στον 

μαθητή το λάθος του ή αν θα τον παρακινεί να το βρει μόνος του), τη συχνότητα (αν είναι 

πολύ συχνή, μπορεί να κουράσει τον μαθητή, ενώ, αν είναι αραιή, μπορεί να μην τού γίνει 

κατανοητό το μήνυμα) και τον τρόπο που θα του μιλήσει προκειμένου να μην τον 

προσβάλει και να τον βάλει σε διαδικασία κριτικής σκέψης (Day, 1995, όπ. αναφ. 

Πλατσίδου, 2010). 

 

Όπως αναφέρει ο Καψάλης (2003) ο έπαινος αποτελεί ισχυρότερο κίνητρο για μάθηση 

από την επίπληξη, μολονότι είναι προτιμότερο να ενισχυθεί ο μαθητής αρνητικά και να του 

γίνει κάποια επίπληξη, παρά να αγνοηθεί συστηματικά από το δάσκαλο. Επίσης, είναι πιο 

αποτελεσματικός ο έπαινος όταν δίνεται ατομικά και ενώπιον όλης της ομάδας, ενώ η 

επίπληξη, ο ψόγος ή η παρατήρηση πρέπει να είναι ατομική, αλλά να δίδεται κατ’ ιδίαν 

στον ενδιαφερόμενο μαθητή και να μην κοινοποιείται στο σύνολο των συμμαθητών του.  

 

Όσον αφορά το περιεχόμενο της επανατροφοδότησης, αυτό αφορά στην επίδοση του 

μαθητή, στα κίνητρά του, στην αιτιολόγηση (αιτιακή απόδοση) των ενεργειών του και στην 

καταλληλότητα των στρατηγικών που εφαρμόζει κατά τη μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, ο 

εκπαιδευτικός κατά τη διαδικασία της επανατροφοδότησης δίνει πληροφορίες για την 

ακρίβεια της δουλειάς που έχει κάνει ο μαθητής και του κάνει διορθώσεις, δίνει 
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πληροφορίες για την πρόοδο και τις ικανότητές του, συνδέει την επίδοσή του με μία ή δύο 

αιτίες και πληροφορεί τους μαθητές για το πόσο καλά τα καταφέρνουν να εφαρμόσουν μια 

στρατηγική και πώς η εφαρμογή της βελτιώνει την επίδοσή τους (Πλατσίδου, 2010). 

 

Όμως, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μάθησης προσφέρει επανατροφοδότηση 

και στο δάσκαλο, ο οποίος πληροφορείται για την πρόοδο των μαθητών του, τα 

ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους, εντοπίζει προβλήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

κάνει την αυτοκριτική του και εφαρμόζει μεθόδους βελτίωσης της μαθησιακής κατάστασης 

των μαθητών του (εξατομίκευση διδασκαλίας, εσωτερική διαφοροποίηση κ.ά.), βοηθώντας 

με τον τρόπο αυτόν ολόπλευρα το μαθητή (Χανιωτάκης, 1999). Αυτού του είδους η 

επανατροφοδότηση μπορεί να γίνει από τους μαθητές του (με ερωτηματολόγια ή με 

οργάνωση ομαδικών συζητήσεων), από τους συναδέλφους του (με παρατήρηση, που στόχο 

δεν θα έχει τον έλεγχο ή την αξιολόγηση του δασκάλου ή του εκπαιδευτικού του έργου, 

αλλά τον εντοπισμό λαθών που έγιναν ή είναι πιθανό να συμβούν), από τον ίδιο (μέσα από 

τις καθημερινές εμπειρίες του με την τάξη του). Μάλιστα, ο έμπειρος και παρατηρητικός 

εκπαιδευτικός αξιολογεί τις συμπεριφορές και τη διάθεση των μαθητών, τη συμμετοχή 

τους στο μάθημα, τις διακυμάνσεις στις επιδόσεις τους και καταλήγει σε συμπεράσματα 

που του επιτρέπουν να διαγνώσει το μερίδιο ευθύνης του στο μη αποτελεσματικό 

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις (Πλατσίδου, 2010). 

 

3.3 Η προγνωστική λειτουργία της αξιολόγησης 

 

Έχει επικρατήσει η άποψη ότι οι βαθμοί που παίρνει ένας μαθητής στο σχολείο μπορούν 

να λειτουργήσουν ως προγνωστικά στοιχεία για τη μελλοντική πορεία του στο σχολείο και 

στην κοινωνία. Όπως αναφέρει ο Χανιωτάκης (1999, σ. 38) «ένας μαθητής ο οποίος έχει 

καλές επιδόσεις θεωρείται ότι θα εξακολουθεί να τις έχει και στο μέλλον, ενώ το 

αντίστροφο ισχύει για τον αδύνατο μαθητή: αν δεν μπορεί να έχει τώρα καλές επιδόσεις, 

δεν θα τις παρουσιάσει ούτε αργότερα», μολονότι εμπειρικά κάτι τέτοιο δεν αποδεικνύεται. 
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3.4 Η κοινωνικοποιητική λειτουργία της αξιολόγησης 

 

Το σχολείο από τη μια έχει ως αποστολή να διαπαιδαγωγεί άτομα με κοινωνική ευαισθησία 

και αντίληψη, με κοινωνική υπευθυνότητα, που να παρέχουν βοήθεια και κοινωνική 

αλληλεγγύη στο συνάνθρωπό τους (Κωνσταντίνου, 1992). Από την άλλη στόχος είναι τα 

άτομα μέσω της αξιολόγησης των επιδόσεών τους να εξοικειώνονται με τις νόρμες που 

επικρατούν στην κοινωνία. Για αυτό δεν είναι λίγοι εκείνοι που επικροτούν  

τη δημιουργία ανταγωνιστικού πνεύματος στην τάξη, ώστε να προετοιμάζονται οι μαθητές 

για τη σκληρή πραγματικότητα, που διέπεται από ανταγωνισμό και καθημερινές δυσκολίες. 

Όσοι είναι υπέρμαχοι αυτής της επιχειρηματολογίας, ωστόσο, παραβλέπουν τον αρνητικό 

αντίκτυπο που έχει το «σκληρό» και ανταγωνιστικό κλίμα στην προσωπικότητα των 

μαθητών, καθώς και το ότι αν το σχολείο προσαρμοστεί σε μια τέτοια κατάσταση, θα χάσει 

τη δυνατότητα να παρεμβαίνει και να βελτιώνει την κοινωνία µέσω της διαδικασίας της 

αγωγής (Χανιωτάκης, 1999). 

 

3.5 Λογοδότηση ή Απολογισμικότητα (Accountability) 

 

Μια ακόμη λειτουργία της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών είναι η διαπίστωση, 

ενημέρωση και λογοδότηση για την αποτελεσματικότητα διδακτικών μεθόδων, αναλυτικών 

προγραμμάτων, οργανωτικών μορφών, μαθησιακών αποτελεσμάτων κλπ. Με άλλα λόγια 

μέσω της αξιολόγησης των μαθητών πιστεύεται ότι μπορούν να συναχθούν συμπεράσματα 

για το εκπαιδευτικό έργο, να ελεγχθούν η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των 

επενδύσεων που γίνονται για την εκπαίδευση, και κατ’ επέκταση να κριθούν τα σχολικά 

προγράμματα, τα βιβλία, η υλικοτεχνική υποδομή και η γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική 

που εφαρμόζεται (Χανιωτάκης, 1999). Δεν είναι τυχαίο ότι «σήμερα αυτοί που χαράσσουν 

εκπαιδευτική πολιτική δίνουν έμφαση στα αποτελέσματα της μάθησης ως μέτρο 

αποτίμησης του εκπαιδευτικού συστήματος. Η τάση αυτή αναφέρεται ως σύστημα 

“λογοδοσίας” (accountability) με βάση προκαθορισμένα πρότυπα (standards)» 

(Παλαιοκρασάς, 2012, σ. 13).  

 

Είναι γεγονός ότι σε αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα το σχολείο ως θεσμός και οι 

εκπαιδευτικοί ως λειτουργοί και επαγγελματίες θεωρούνται υπεύθυνοι για τις επιδόσεις και 
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την πρόοδο των μαθητών. Με βάση την αντίληψη αυτήν τα αποτελέσματα από διαδικασίες 

αξιολόγησης αντικατοπτρίζουν το επίπεδο επιτυχίας των σχολείων και των εκπαιδευτικών 

στο έργο τους. Κατ’ άλλους οι βαθμολογίες, οι εξετάσεις, και οι κατατάξεις υπάρχουν για 

να αποδώσουν ευθύνη στους μαθητές για τα μαθησιακά τους αποτελέσματα και για να τους 

κινητοποιήσουν να αλλάξουν κάποιες συνήθειές τους, ώστε να πετύχουν στη διαδικασία 

της μάθησης (Μιχαηλίδης & Θεοδώρου, 2014). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον 

Παλαιοκρασά (2012) η λογοδοσία συχνά χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

με σκοπό να καταστήσει ένα άτομο ή ένα ίδρυμα υπόλογο, με αποτέλεσμα η φύση της 

αξιολόγησης να επηρεάζεται στενά από τη σκοπιμότητα της λογοδοσίας. Αλλά και το 

μοντέλο της αξιολόγησης που χρησιμοποιείται μπορεί να επηρεάσει τη φύση της 

εκπαίδευσης που αξιολογείται και κατ’ επέκταση τους στόχους της λογοδοσίας. Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι υπάρχει σχέση μεταξύ αξιολόγησης και λογοδοσίας, ζητούμενο που θα μας 

απασχολήσει και στο ερευνητικό στάδιο της παρούσης μεταπτυχιακής εργασίας. 

 

Ωστόσο, για να γίνουν πιο σαφή τα παραπάνω χρειάζεται να διευκρινιστεί πληρέστερα ο 

όρος «λογοδοσία» ή «απολογισμικότητα» («accountability»). Πρόκειται για όρο που 

πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960, εκφράζοντας, μέχρι σήμερα, τη φιλοσοφία ότι 

στην εκπαίδευση πρέπει να αποδεικνύεται ο σκοπός, η χρησιμότητα και η επιτυχία ενός 

μέτρου ή προγράμματος, καθώς και του γενικότερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού 

συστήματος (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008). Οι Cohen & Brawer (1982) ορίζουν την 

«εκπαιδευτική λογοδοσία» («educational accountability») ως «διασφάλιση ότι απολυτήρια, 

πτυχία, διπλώματα και πιστοποιητικά τεκμηριώνουν κάποιες επιδόσεις που επιτεύχθηκαν 

σε κάποιο ελάχιστο επίπεδο» (όπ. αναφ. Παλαιοκρασάς, 2012, σ. 190). Επίσης, σύμφωνα 

με τον Wiggins (1993) «η λογοδότηση αφορά ένα άτυπο συμβόλαιο μεταξύ του παροχέα 

υπηρεσιών (στην περίπτωσή μας των εκπαιδευτικών) και του αποδέκτη (μαθητών και κατ’ 

επέκταση των γονέων τους), σύμφωνα με το οποίο ο πρώτος είναι υπόλογος σε περίπτωση 

κακής παροχής υπηρεσιών» (όπ. αναφ. «Accountability», 2014).  

 

Πιο συγκεκριμένα, αυτό το άτυπο συμβόλαιο, για να ισχύσει, είναι αναγκαίο να είναι 

διατυπωμένοι κάποιοι κανόνες που οφείλουν να τηρούν τα εμπλεκόμενα μέλη, κανόνες που 

αφορούν τα καθήκοντα, τη δεοντολογία και τα αντικείμενα εργασίας. Στην Ελλάδα ο 

δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας είναι εκείνος που καθορίζει τη συμπεριφορά του υπαλλήλου 

εντός και εκτός υπηρεσίας, ενώ για τους όρους λειτουργίας των σχολείων (συνεργασία 
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εκπαιδευτικών, προγραμματισμός και απολογισμός εκπαιδευτικού έργου) και τις 

υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τους μαθητές (π.χ. τήρηση φακέλου) και τους 

γονείς (π.χ. ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους), διευκρινίσεις δίνονται μέσω 

εγκυκλίων («Accountability», 2014). 

 

3.5.1 Το Πρόγραμμα Pisa και η σχέση λογοδοσίας και αξιολόγησης των μαθητών  

 

Το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for 

International Student Assessment) είναι μία εκπαιδευτική έρευνα που διεξάγεται από το 

2000 και κάθε τρία χρόνια. Υλοποιείται από διεθνή ερευνητικά ιδρύματα (PISA 

Consortium) υπό την οργάνωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Οργανισμού για την 

Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη και τη συνεργασία των χωρών που συμμετέχουν 

στην έρευνα (Pisa - Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών, χ.χ.). 

 

Σκοπός του διεθνούς αυτού διαγωνισμού είναι να αξιολογηθούν οι μαθητές που 

βρίσκονται στο τέλος της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα που 

αφορούν την Κατανόηση Κειμένου, τα Μαθηματικά και τις Επιστήμες προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα πλαίσιο βάσει του οποίου να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις σύγχρονες 

δομημένες κοινωνίες όλοι οι νέοι άνθρωποι του πλανήτη. Το Πρόγραμμα Pisa δεν συλλέγει 

απλώς στατιστικά των επιδόσεων των δεκαπεντάχρονων μαθητών, αλλά ανιχνεύει όψεις 

και δυνατότητες της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Έτσι, κάθε χώρα αντλεί πολύτιμα στοιχεία για το 

εκπαιδευτικό της σύστημα, κατανοεί τις όποιες αδυναμίες και ανατροφοδοτείται 

αναφορικά με το βαθμό αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού της έργου, ενώ 

παράλληλα παίρνει ιδέες από τη λειτουργία και τις πρακτικές Εκπαίδευσης και Αγωγής 

εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων χωρών (Pisa - Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης 

Μαθητών, χ.χ.). 

 

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό περιοδικό Pisa in Focus 

(2011), κατά την οποία αναζητήθηκε η σχέση που πιθανότατα υπάρχει μεταξύ αυτονομίας 

των σχολικών μονάδων και της λογοδότησης με την επίδοση των μαθητών, υποστηρίζεται 

το εξής: Σε χώρες όπου οι σχολικές μονάδες λογοδοτούν για τα αποτελέσματά τους και 

στις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη αυτονομία στον τρόπο κατανομής πόρων τείνουν και οι 
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επιδόσεις των μαθητών να είναι καλύτερες από ό,τι αυτές με λιγότερη αυτονομία. Από την 

άλλη, σε χώρες όπου δεν υφίστανται ανάλογα πλαίσια λογοδότησης, οι σχολικές μονάδες 

με μεγαλύτερη αυτονομία στον τρόπο κατανομής πόρων τείνουν να επιδεικνύουν 

χειρότερα αποτελέσματα όσον αφορά τις επιδόσεις των μαθητών. Με λίγα λόγια φαίνεται 

ότι η αυτονομία και η λογοδότηση βρίσκονται σε στενή σχέση μεταξύ τους. Όταν 

παρέχεται η δυνατότητα για μεγαλύτερη αυτονομία στη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με αναλυτικά προγράμματα, αξιολογήσεις και κατανομή πόρων, τότε 

υπάρχει και η τάση για καλύτερες επιδόσεις, ιδιαίτερα όταν στο πλαίσιο  

λειτουργίας των σχολείων κυριαρχεί κουλτούρα λογοδότησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4. Επιχειρήματα κατά και υπέρ της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

των μαθητών 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε τα επιχειρήματα που διατυπώνονται από διάφορους 

ερευνητές κατά και υπέρ της αξιολόγησης των μαθητών. Υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν 

απαραίτητο στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και 

μάλιστα με ποσοτικούς δείκτες, δηλαδή με αριθμητική βαθμολόγηση, και εκείνοι που 

απορρίπτουν οποιασδήποτε μορφής αξιολόγηση ως μη σχετική με τη μαθησιακή 

διαδικασία. Πρόκειται για δίλημμα που θα μας απασχολήσει και στο ερευνητικό κομμάτι 

της παρούσης εργασίας.  

 

4.1 Επιχειρήματα κατά του θεσμού της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

 

Όσοι τάσσονται κατά του θεσμού της εκπαιδευτικής αξιολόγησης συνήθως μέμφονται το 

θεσμό της βαθμολόγησης των μαθητών, προβαίνοντας σε ταύτιση των εννοιών 

«αξιολόγηση» και «βαθμολόγηση», και κάνουν λόγο για προβλήματα που δημιουργεί αυτή 

η τακτική στο παιδαγωγικό κλίμα, στην ψυχολογία, αλλά και στην κοινωνική ένταξη των 

μαθητών. Είναι λοιπόν αναγκαίο να εξετάσουμε και τις τρεις αυτές παραμέτρους. 

 

Όσον αφορά το παιδαγωγικό κλίμα, που κανονικά πρέπει να επικρατεί στα σχολεία και 

σε όλη τη διαδικασία της κατάκτησης της γνώσης, αυτό διαταράσσεται όταν φτάνει η ώρα 

να βαθμολογηθούν οι μαθητές, καθώς συνήθως δεν υπάρχει «σωστή αντιστοιχία μεταξύ 

της σχολικής προσπάθειας του μαθητή και του βαθμού επίδοσής του, και επικρατεί 

αντινομία στη σχέση μεταξύ των ιδιοτήτων “δασκάλου” και “αξιολογητή”» (Gronlund, 

Debesse & Mialaret, 1978, όπ. αναφ. Δημητρόπουλος, 1998-2002, σ. 19). Σύμφωνα με 

τους Μαρκαντώνη και Κασσωτάκη (1979, όπ. αναφ. Δημητρόπουλος, 1998-2002) 

διαταράσσεται η παιδαγωγική σχέση μαθητή και δασκάλου από τη στιγμή που ο 

εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του βαθμολογητή, κι ακόμη ο μαθητής δυσκολεύεται 
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να συνεργαστεί με το δάσκαλο κι εκείνος με τη σειρά του δυσκολεύεται να αποδώσει το 

μέγιστο των δυνατοτήτων του.  

 

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός ακόμη και σήμερα δεν εκπαιδεύεται για να γίνει 

βαθμολογητής, με αποτέλεσμα η βαθμολογία του να είναι παιδαγωγικά ερασιτεχνική 

(Παπάς, 1980). Κι ακόμη το στοιχείο της υποκειμενικότητας πλήττει την αξιοπιστία του 

παραδοσιακού συστήματος αξιολόγησης, μια και σύμφωνα με τον Terwilliger «η ίδια 

εργασία εάν αξιολογηθεί από διαφορετικά άτομα, θα δώσει αποτελέσματα που διαφέρουν 

μεταξύ τους» (όπ. αναφ. Ταρατόρη-Τσακαλίδου, 1995, σ. 18).  

 

Ακόμη, οι εξετάσεις ως τακτική μέτρησης της επίδοσης των μαθητών παρουσιάζουν 

αδυναμίες αφού α) μετρούν μεμονωμένες δεξιότητες ενός ατόμου, β) δεν έχουν 

προγνωστική αξία και γ) δεν δίνουν την πραγματική εικόνα του μαθητή. Άλλωστε, μπορεί 

ακόμη και να μετατραπούν στα χέρια ορισμένων σε όργανο επιρροής προκειμένου να 

διαμορφωθούν εκπαιδευτικά προγράμματα και να αλλάξει η εκάστοτε εκπαιδευτική 

πολιτική (Δημητρόπουλος, 1998-2002), για αυτό και πολλοί μελετητές προτείνουν την 

κατάργησή τους. 

 

Σύμφωνα με τον Ebel (1979, όπ. αναφ. Δημητρόπουλος, 1998-2002, σ. 20) ο σκοπός 

του σχολείου δεν είναι οι βαθμοί, αλλά η μάθηση και έτσι εντοπίζει δύο σημαντικά 

προβλήματα στο σύστημα της βαθμολόγησης: πρώτον ότι δεν υπάρχει ένας κοινώς 

παραδεκτός ορισμός για το τι αντιπροσωπεύουν οι βαθμοί και δεύτερον ότι δεν υπάρχει 

αντικειμενικό κριτήριο για τη βαθμολόγηση, με αποτέλεσμα συχνά να μετατρέπονται οι 

βαθμοί από μέσο δικαιοσύνης σε μέσο αδικίας. Επιπλέον, τα εξωτερικά κίνητρα μάθησης, 

που κατά κύριο λόγο είναι οι βαθμοί, δεν λειτουργούν για όλους τους μαθητές το ίδιο: Οι 

καλοί μαθητές πράγματι ενισχύονται από το σύστημα της βαθμολογικής αξιολόγησης, όχι 

όμως και οι αδύνατοι για τους οποίους οι κακοί βαθμοί τους λειτουργούν ως αρνητικές 

ενισχύσεις, που τελικά τούς αποτρέπουν από τη μάθηση (Καψάλης, 1998). Επίσης, έχει 

διαπιστωθεί ότι οι συνεχείς σχολικές αποτυχίες καταστρέφουν τη χαρά για μάθηση, κάνουν 

το μαθητή να μην έχει απαιτήσεις από τον εαυτό του, τον κάνουν να αμφιβάλλει για τις 

ικανότητές του και περιορίζουν την εμπιστοσύνη του στις δυνάμεις του (Weiss, 1976 και 

Τσιάκαλος, 1992, όπ. αναφ. Χανιωτάκης, 1999, σ. 55).  
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Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που προκαλείται από το θεσμό της αξιολόγησης, όταν 

περιορίζεται μόνο στην απόδοση βαθμολόγησης και στις συνεχείς εξεταστικές δοκιμασίες, 

είναι ότι οδηγεί το μαθητή να μην εργάζεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Αντιθέτως, τον 

οδηγεί στην αποστήθιση και στην επιφανειακή μάθηση. Άλλωστε, υπάρχει η άποψη ότι θα 

ήταν πιο εποικοδομητικό για το μαθητή να μη συμμετέχει σε τόσες πολλές εξεταστικές 

δοκιμασίες, αλλά ο αντίστοιχος χρόνος να διατίθεται για άλλες μαθησιακές δραστηριότητες 

που θα ωφελούσαν ουσιαστικά το μαθητή (Δημητρόπουλος, 1998-2002). Μάλιστα, 

ακολουθώντας αυτό το σκεπτικό το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

προέβη τη σχολική χρονιά 2016 - 2017 σε αναμόρφωση του Γυμνασίου μειώνοντας 

σημαντικά τις ώρες που διατίθενται για εξετάσεις, αυξάνοντας τις ώρες που διατίθενται σε 

διδασκαλία και μάθηση και προωθώντας πιλοτικά την περιγραφική αξιολόγηση ανοίγοντας 

έτσι το διάλογο για αλλαγές στις πρακτικές αξιολόγησης στο δημόσιο σχολείο. 

 

Όσον αφορά την ψυχολογία των μαθητών, αυτή διαταράσσεται συχνά από τη 

διαδικασία των εξετάσεων και της απόδοσης βαθμολογίας. Το εξεταστικό άγχος προκαλεί 

κόπωση και ψυχική ένταση, ο μαθητής αισθάνεται καταπίεση και επιθετικότητα για το 

δάσκαλο, ενώ μπαίνει και φραγμός στη δημιουργική του εξέλιξη. Άλλοι πάλι μαθητές, από 

το άγχος της κακής βαθμολογίας, μετέρχονται κατακριτέα μέσα (π.χ. αντιγραφή) και 

οδηγούνται στη διαμόρφωση μη παραδεκτών προσωπικοτήτων (Δημητρόπουλος, 1998-

2002). Το άγχος δημιουργεί φόβο αποτυχίας ή αποστροφή στον αδύνατο μαθητή και στη 

συνέχεια φαινόμενα απώθησης, παραίτησης ή επιθετικότητας (Rumpf, 1992, όπ. αναφ. 

Χανιωτάκης, 1999, σ. 58). 

 

Επίσης, οι δάσκαλοι συχνά επηρεάζονται στον τρόπο που αξιολογούν/βαθμολογούν 

τους μαθητές τους ανάλογα με τη συμπεριφορά τους. Έτσι, βαθμολογούνται επιεικέστερα 

οι ήσυχοι παρά οι άτακτοι μαθητές, γεγονός που μπορεί να αποτρέψει από τη μάθηση, όταν 

κάποιος μαθητής νιώθει αδικημένος (Ταρατόρη-Τσακαλίδου, 1995) και να αναπτύξει 

αισθήματα κατωτερότητας και απογοήτευσης. Από την άλλη οι «καλοί» μαθητές μπορεί να 

γίνουν αλαζόνες και να αναπτύξουν εσφαλμένη φιλοδοξία (Χανιωτάκης, 1999). Όπως 

αναφέρει ο Κασωτάκης (1995) το ανταγωνιστικό κλίμα και η ύπαρξη των βαθμών 

δημιουργούν επιπτώσεις στην προσωπικότητα του μαθητή όπως  
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η καλλιέργεια εγωιστικών ατομοκεντρικών τάσεων, η παρεμπόδιση της ανάπτυξης 

πνεύματος συνεργασίας και συλλογικής προσπάθειας, η καλλιέργεια αντισυναδελφικών 

στάσεων που διαταράσσουν τις ομαλές παιδαγωγικές σχέσεις, η αποθάρρυνση των 

αδυνάτων, η δημιουργία σ’ αυτούς αρνητικών στάσεων απέναντι στο σχολείο, η 

καλλιέργεια άγχους και ο ψυχολογικός, τέλος, τραυματισμός των ευαίσθητων μαθητών 

(όπ. αναφ. Χανιωτάκης, 1999, σ. 57). 

 

Ακόμη, το σύστημα της βαθμολόγησης επηρεάζει και τη σχέση παιδιών και γονέων, 

όταν είναι χαμηλοί. Μάλιστα, σύμφωνα με δεδομένα της Εξελικτικής Ψυχολογίας ένα 

μικρό παιδί, 6 ή 7 ετών δεν μπορεί να διακρίνει τον εαυτό του από την επίδοσή του και 

έτσι μια αρνητική κριτική της επίδοσης, το παιδί την αντιλαμβάνεται ως προσωπική 

απόρριψη από το δάσκαλο (Χανιωτάκης, 1999). 

 

Τέλος, το σύστημα της αξιολόγησης των μαθητών έχει και αρνητικές κοινωνιολογικές 

διαστάσεις. Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι το σχολείο λειτουργεί ως μέσο 

διατήρησης των κοινωνικών ανισοτήτων, ότι μαθητές από χαμηλά κοινωνικά στρώματα 

καταπιέζονται, ενώ, αν έχουν χαμηλές επιδόσεις, κατηγοριοποιούνται κι ότι στην 

πραγματικότητα το σχολείο λειτουργεί ως φορέας επιλογής και διαφοροποίησης και όχι ως 

φορέας που προσφέρει σε όλους ίσες ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης (Δημητρόπουλος, 

1998-2002). Η διαιώνιση των κοινωνικών αυτών ανισοτήτων γίνεται μέσω του θεσμού της 

αξιολόγησης, και κυρίως μέσω της βαθμολόγησης, που από πολύ νωρίς κατηγοριοποιεί 

τους μαθητές σε «καλούς» και «κακούς», χαρακτηρισμοί που τους συνοδεύουν σε όλη τους 

τη ζωή καθορίζοντας εν πολλοίς και την επαγγελματική τους εξέλιξη.  

 

Η Κοινωνική Ψυχολογία θίγει το ζήτημα τού κατά πόσο είναι αντικειμενικός ο θεσμός 

της αξιολόγησης από τη στιγμή που υπεισέρχονται παράγοντες που διαμορφώνουν την 

αντίληψη του δασκάλου κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Και επισημαίνεται ότι το 

πρόβλημα της έλλειψης αντικειμενικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας δεν εντοπίζεται 

μόνο στην ποσοτική απόδοση των επιδόσεων με βαθμούς, αλλά και στην περιγραφική 

αξιολόγηση (Χανιωτάκης, 1999). 

 

Θα ήταν παράλειψη, αν δεν αναφερόμασταν λίγο πιο αναλυτικά σε αυτούς του 

παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τους 
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μαθητές προτού τους αξιολογήσουν έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν την κρίση τους. Για 

παράδειγμα σε έρευνα του Καψάλη (1990, όπ. αναφ. Χανιωτάκης, 1999) με δείγμα 59 

φιλολόγους διαπιστώθηκε ότι η κρίση τους κατά τη βαθμολόγηση εκθέσεων δύο μαθητών 

στη Νεοελληνική Γλώσσα επηρεάστηκε τόσο, ώστε βαθμολόγησαν με περισσή επιείκεια 

το μαθητή για τον οποίο είχαν την πληροφορία ότι προερχόταν από περιβάλλον με αντίξοες 

κοινωνικές συνθήκες.  

 

Επίσης, ένας εκπαιδευτικός έχει την τάση να παραβλέπει λάθη, αν περιμένει υψηλές 

επιδόσεις από κάποιον μαθητή του, ενώ αντιθέτως αναζητά λάθη, αν περιμένει χαμηλές 

επιδόσεις από αυτόν το μαθητή. Αναφερόμαστε στο «φαινόμενο του Πυγμαλίωνα» ή της 

«αυτοεκπληρούμενης προφητείας» βάσει του οποίου μια αρχικά τεχνητά εσφαλμένη 

προσδοκία δημιουργεί μια σειρά γεγονότων τα οποία οδηγούν στην αυτοεκπλήρωσή της. 

Οι παράγοντες εκείνοι που μπορεί να επηρεάσουν τις προσδοκίες του δασκάλου είναι οι 

προκαταλήψεις του για το φύλο ή την καταγωγή του μαθητή, οι υποκειμενικές του κρίσεις 

για το χαρακτήρα του, ακόμη και η θέση που έχει επιλέξει να κάθεται μέσα στην τάξη. 

Πάντως, όταν οι θετικές προσδοκίες οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα, τότε στηρίζουν τις 

παιδαγωγικές επιδιώξεις και την ενισχυτική λειτουργία της αξιολόγησης (Χανιωτάκης, 

1999). 

 

Ένα άλλο φαινόμενο που σχετίζεται με τις κοινωνικές αντιλήψεις του δασκάλου και που 

επηρεάζει την αντικειμενικότητά του στη βαθμολόγηση είναι η λεγόμενη «επίδραση της 

άλω». Ο δάσκαλος δηλαδή αφήνει «μια συνολική ή προηγούμενη κρίση να επηρεάσει τη 

βαθμολογία του μαθητή σε συγκεκριμένη εξέταση». («Halo effect», 2014). Έτσι, ένας 

μαθητής που έχει καλές επιδόσεις σε ένα αντικείμενο, θεωρείται ότι είναι καλός και σε 

άλλα αντικείμενα, ακόμη κι αν δεν έχουν συνάφεια μεταξύ τους ή ακόμη και ο τρόπος 

γραφής, η ορθογραφία, (Χανιωτάκης, 1999) και ο τρόπος ντυσίματος ή η κόμμωση ενός 

μαθητή μπορεί να επηρεάσουν τη βαθμολογία του σε ένα τεστ, είτε θετικά είτε αρνητικά 

(Καψάλης, 1998). 

 

Αυτά είναι συνοπτικά τα βασικά επιχειρήματα που επικαλούνται οι πολέμιοι ή οι 

επικριτές της αξιολόγησης των μαθητών και ζητούν είτε την κατάργηση, είτε τουλάχιστον 

την αναμόρφωση του θεσμού, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της 

κρίσης του δασκάλου.  



60 

 

4.2 Επιχειρήματα υπέρ του θεσμού της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

 

Οι περισσότεροι θεωρητικοί τάσσονται υπέρ της σχολικής αξιολόγησης, είτε ακολουθείται 

η πρακτική της βαθμολόγησης, είτε ακολουθείται κάποια άλλη πρακτική. Ο 

Δημητρόπουλος (1998-2002) έχει συγκεντρώσει αυτά τα επιχειρήματα χωρίζοντάς τα σε 

τέσσερις κατηγορίες: α) τα επιχειρήματα από την πλευρά των μαθητών β) από την πλευρά 

του σχολείου γ) από την πλευρά των γονέων και δ) από την πλευρά του κοινωνικού 

συστήματος. Αυτή την επιχειρηματολογία θα παρουσιάσουμε στο παρόν κεφάλαιο, 

προσθέτοντας επισημάνσεις και άλλων επιστημόνων. 

 

4.2.1 Τι πιστεύουν οι μαθητές 

 

Οι μαθητές έχουν ανάγκη από συνεχή ενημέρωση των επιδόσεών τους, κάτι που 

διευκολύνει την πρόοδό τους, μια και κατανοώντας τις αδυναμίες τους προβαίνουν σε 

τροποποίηση της προσπάθειάς τους με στόχο τη βελτίωση και τη μάθηση. Μάλιστα, 

σύμφωνα με τους Noyé & Piveteau (1997, όπ. αναφ. Φώταρης, 2011, σ. 66) «όταν 

επιβραβεύεται το αποτέλεσμα, αυτό λειτουργεί ως κίνητρο για ακόμη περισσότερη 

προσπάθεια από την πλευρά των μαθητών». 

 

Επιπλέον, οι μαθητές που καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια αισθάνονται ότι απονέμεται 

δικαιοσύνη, όταν επιβραβεύονται και αναγνωρίζεται η προσπάθειά τους, όταν γίνεται 

δηλαδή αξιολόγηση. Βέβαια, σύμφωνα με τον Καψάλη (1998, σ. 28), για έναν αδύνατο 

μαθητή «η κατάργηση των βαθμών είναι ψυχολογικώς σωστό μέτρο, διότι σημαίνει 

κατάργηση μιας επίσημης επιβεβαιώσεως της αποτυχίας του». Με λίγα λόγια, το 

επιχείρημα της απονομής δικαιοσύνης, όταν υπάρχει αξιολόγηση των επιδόσεων των 

μαθητών, δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο στην ψυχολογία και την πορεία των αδύνατων 

και των δυνατών μαθητών. 

 

Ακόμη, οι μαθητές αναπτύσσουν την καλώς εννοούμενη άμιλλα μεταξύ τους, όταν 

αξιολογούνται, και επιδιώκουν τη βελτίωσή τους είτε σε σύγκριση με τους συμμαθητές 

τους είτε σε σύγκριση με τον εαυτό του. Τέλος, βάσει ερευνών οι μαθητές όταν γνωρίζουν 
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ότι θα εξεταστούν αποδίδουν υψηλότερα από εκείνους που ξέρουν ότι δεν θα εξεταστούν, 

γεγονός που αναγκάζει τους μαθητές να εντείνουν την προσοχή και την προσπάθειά τους 

για καλύτερες επιδόσεις (Δημητρόπουλος, 1998-2002).  

 

4.2.2 Η πλευρά του σχολείου 

 

Η αξιολόγηση των μαθητών λειτουργεί ως στοιχείο λογοδότησης για το ίδιο το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιο συγκεκριμένα βάσει των στοιχείων που συγκεντρώνονται για τις 

επιδόσεις των μαθητών κρίνεται, ελέγχεται και αξιολογείται «η καταλληλότητα και 

αποτελεσματικότητα (1) των εκπαιδευτικών σκοπών που τέθηκαν, (2) της υλικοτεχνικής 

υποδομής που χρησιμοποιήθηκε, (3) των υλικών και μέσων που αξιοποιήθηκαν, (4) της 

μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε, (5) του διδακτικού και λοιπού προσωπικού και (6) 

των αναλυτικών προγραμμάτων» (Δημητρόπουλος, 1998-2002, σ. 25). Ακόμη, η σχολική 

αξιολόγηση τροφοδοτεί την εκπαιδευτική έρευνα με στατιστικά στοιχεία και με δεδομένα 

που βοηθούν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού προγραμματισμού. Οι Garvey & Quinlan 

μάλιστα (2000, όπ. αναφ. Χαρίσης, 2007, σ. 164) υποστηρίζουν ότι «η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα πρέπει να γίνεται με μέτρο το βαθμό επίδοσης των 

μαθητών». 

 

Επίσης, όπως γνωρίζουμε η κοινωνικοποίηση πραγματοποιείται από την κοινωνία και 

μέσα από τους ιδιαίτερους θεσμούς που διαθέτει, όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο, η 

εκκλησία, το κράτος, οι διάφορες ομάδες και τα ΜΜΕ. Μέσω αυτών των θεσμών μαθαίνει 

και ενστερνίζεται τους κανόνες που διέπουν την κοινωνία. Αφού, λοιπόν, η αξιολόγηση, η 

ανατροφοδότηση και η άσκηση κριτικής είναι στοιχεία που υπάρχουν στην κάθε 

οργανωμένη κοινωνία, θεωρείται από αρκετούς ότι είναι απαραίτητος ο θεσμός της 

σχολικής αξιολόγησης, που προετοιμάζει τους μαθητές για όσα θα αντιμετωπίσουν όταν 

βγουν στο στίβο της ζωής και της πραγματικής κοινωνικής πραγματικότητας 

(Δημητρόπουλος, 1998-2002). 

 

Επιπροσθέτως, ο δάσκαλος λαμβάνει την απαραίτητη ανατροφοδότηση μέσω της 

μέτρησης των επιδόσεων των μαθητών του και ελέγχει το κατά πόσο ήταν 

αποτελεσματικός στο έργο του, το κατά πόσο βοήθησε τους μαθητές του να βελτιωθούν 

στη διάρκεια της χρονιάς χάρη και στη δική του μέθοδο και εκπαιδευτική πρακτική 
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(Δημητρόπουλος, 1998-2002). Άλλωστε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που πρεσβεύουν ότι η 

παιδαγωγική-διδακτική ικανότητα του εκπαιδευτικού κρίνεται και από την ικανότητα 

αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή (Χαρίσης, 2007), καθιστώντας έτσι τη διαδικασία 

της αξιολόγησης άκρως σημαντική για τον επαγγελματία εκπαιδευτικό που προσβλέπει 

στην προσωπική του βελτίωση.  

 

Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο ακόμη και ο φόβος των κακών 

βαθμών πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο για να κρατάει το μαθητή στη μάθηση, μια 

θέση που αμφισβητείται, διότι η εμπειρία δείχνει πως ό,τι μαθαίνει ο μαθητής με φόβο 

τείνει να το ξεχνά πολύ γρήγορα (Καψάλης, 1998). Άλλοι πάλι θεωρούν ότι η σχολική 

αξιολόγηση είναι ένα μέσο ελέγχου της συμπεριφοράς των μαθητών, ειδικά όταν άλλα 

μέσα δεν αποδίδουν (Δημητρόπουλος, 1998-2002). 

 

Στην παρούσα εργασία κάναμε λόγο για τη διαγνωστική αξιολόγηση, στόχος της οποίας 

είναι να διαγνωσθεί το επίπεδο γνώσεων του κάθε μαθητή στην αρχή μιας σχολικής 

περιόδου προκειμένου να ληφθούν στη συνέχεια τα απαραίτητα μέτρα, ώστε όλοι οι 

μαθητές να προοδεύσουν. Επομένως, δίχως το θεσμό της αξιολόγησης δεν είναι δυνατόν 

να εντοπιστούν και να ληφθούν τα απαραίτητα αντισταθμιστικά μέτρα προκειμένου να 

βοηθηθούν οι μαθητές και να προσαρμόσει ο εκπαιδευτικός το μάθημά του στις ανάγκες 

της τάξης του (Δημητρόπουλος, 1998-2002 ). 

 

Τέλος, κάποιοι υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση επιτρέπει να διαφανούν κάποιες 

δεξιότητες που συνάδουν με το μελλοντικό επάγγελμα που θα ακολουθήσει ο μαθητής. 

Επομένως, με το μηχανισμό της αξιολόγησης διευκολύνεται ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός και η συμβουλευτική των μαθητών και ακόμη ταξινομούνται οι μαθητές 

σε προχωρημένους, κανονικούς και αρχάριους ανάλογα με τις επιδόσεις που σημειώνουν 

(Δημητρόπουλος, 1998-2002). 

 

4.2.3 Η πλευρά των γονέων 

 

Είναι σαφές ότι οι περισσότεροι γονείς τάσσονται υπέρ του θεσμού της αξιολόγησης, αλλά 

όχι απαραίτητα υπέρ της βαθμολόγησης. Πράγματι, οι γονείς επιθυμούν να ενημερώνονται 

για το αποτέλεσμα της προσπάθειας που καταβάλλουν τα παιδιά τους. Ακόμη, επειδή 
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πιστεύεται ότι η επίδοση έχει προγνωστική λειτουργία, οι γονείς επιθυμούν να γνωρίζουν 

από πριν τι δυνατότητες έχουν τα παιδιά τους, ώστε να τα προσανατολίσουν σε κάτι 

σχετικό μελλοντικά. Τέλος, κάποιοι χρησιμοποιούν ως επιχείρημα ότι οι γονείς ως 

φορολογούμενοι πολίτες που συντηρούν την ύπαρξη και λειτουργία του δημόσιου 

σχολείου, θέλουν να γνωρίζουν ότι «γίνεται δουλειά» και ότι αξιολογούνται όχι μόνο τα 

παιδιά τους, αλλά και όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με την αποτελεσματική 

λειτουργία του σχολείου (Δημητρόπουλος, 1998-2002). Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πιο 

ενδεδειγμένος τρόπος «για να ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

προκύπτει μέσα από τη στενή συνεργασία σχολείου και γονέων. Ασάφειες και 

παρεξηγήσεις μπορούν να διευκρινιστούν άμεσα κατά το διάλογο του δασκάλου με τους 

γονείς και να πάρουν άμεση θέση οι ενδιαφερόμενοι» (Χανιωτάκης, 1999, σ. 80). 

 

4.2.4 Η πλευρά της κοινωνίας 

 

Κάθε κοινωνία, άμεσα ή έμμεσα θέτει σε εφαρμογή συστήματα αξιολόγησης προκειμένου 

να βελτιωθούν οι παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες. Ένας από τους 

σημαντικότερους θεσμούς της κοινωνίας είναι το σχολείο, που πιστεύεται ότι πρέπει να 

χρησιμοποιεί σύστημα αξιολόγησης, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό και χρήσιμο για 

την κοινωνία. Ακόμη, μέσω της αξιολόγησης η κοινωνία διαχωρίζει εκείνους τους μαθητές 

που ξεχωρίζουν και τους κατευθύνει σε επαγγελματικές επιλογές αναγκαίες και χρήσιμες 

για το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, εντοπίζει τους αδύνατους μαθητές ή εκείνους που έχουν 

ιδιόμορφες ανάγκες προωθώντας τους σε τμήματα ή σε προγράμματα ειδικά για την 

περίπτωσή τους. Τέλος, μέσω της σχολικής αξιολόγησης παίρνονται σημαντικές αποφάσεις 

σχεδίασης και προγραμματισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων (Planning, Programming 

and Budgeting Systems), καθώς επίσης εφαρμόζονται και συστήματα «ανάλυσης κόστους - 

αποτελέσματος», προκειμένου να χαραχθεί η όποια οικονομική πολιτική για την 

Εκπαίδευση από το επίσημο κράτος (Δημητρόπουλος, 1998-2002).  
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4.3. Σημαντικές ερωτήσεις για το καθεστώς της αξιολόγησης στα 

ελληνικά σχολεία σήμερα 

 

Όπως γίνεται σαφές υπάρχουν αξιόλογα και αξιόπιστα επιχειρήματα για την υποστήριξη 

και των δύο θέσεων. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή όχι με το θεσμό της 

αξιολόγησης, οφείλουμε να δεχτούμε ότι ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός θα τον αποδεχτεί 

ακολουθώντας τον κανονισμό. Εκείνο όμως που θα μπορούσε να κάνει, σύμφωνα με τον 

Postman (1971, όπ. αναφ. Πηγιάκη, 2008, σ. 174), είναι, προτού αξιολογήσει, να θέσει 

στον εαυτό του τις παρακάτω ερωτήσεις «αυτογνωσίας» που θα τον βοηθήσουν να είναι 

πιο αποτελεσματικός και πιο δίκαιος: 

 

 Σε ποιο βαθμό η δική μου βιογραφία με εμποδίζει να καταλάβω τη στάση του 

μαθητή μου; 

 Είναι οι αξίες μου πολύ διαφορετικές από τις αξίες του μαθητή μου; 

 Έχω κάνει κάποια προσπάθεια να καταλάβω πώς φαίνονται τα πράγματα μέσα από 

τα μάτια του μαθητή μου; 

 Σε ποιο βαθμό επιβραβεύω ή τιμωρώ το μαθητή μου για την αποδοχή του ή την 

απόρριψη από μέρους του των δικών μου ενδιαφερόντων; 

 Σε ποιο βαθμό επιβραβεύω το μαθητή μου επειδή λέει αυτά που θέλω να ακούσω, 

ανεξάρτητα από το αν τα πιστεύει ή όχι κι από το αν τα καταλαβαίνει ή όχι; 

 

Οι ειλικρινείς απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις ασφαλώς θα βοηθήσουν το 

δάσκαλο να συνειδητοποιήσει αν αδικεί κάποιον μαθητή, επειδή παρεμβαίνει υπέρ το δέον 

ο δικός του χαρακτήρας, οι παγιωμένες πεποιθήσεις και οι ικανότητές του στην τελική 

αξιολογική του κρίση. 

 

Επιπλέον, η προσπάθεια του εκπαιδευτικού να αντιμετωπίσει με περισσότερη 

ευαισθησία το ζήτημα της αξιολόγησης των μαθητών καθίσταται ακόμη πιο σημαντική, αν 

λάβουμε υπόψη τι πραγματικά ισχύει μέσα στα σχολεία ως προς το ζήτημα. Ο 

Κασσωτάκης (1995, όπ. αναφ. Πηγιάκη, 2008) κάνει λόγο για μια σειρά από καταστάσεις 

που επικρατούν στα σχολεία γύρω από το θέμα της αξιολόγησης, που καθιστούν τις 

αλλαγές του συστήματος επιτακτική ανάγκη. Πιο συγκεκριμένα, επικρατεί τυποποίηση της 
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διαδικασίας των εξετάσεων και της βαθμολόγησης, ταύτιση της αξιολόγησης με τη 

βαθμολόγηση, μονοδιάστατη ποσοτική αποτίμηση της επίδοσης των μαθητών, 

βαθμοθηρία, εξεταστικό άγχος, ενίσχυση και συντήρηση του συστήματος της παπαγαλίας, 

οι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να επιρρίπτουν όλη την ευθύνη της αποτυχίας ενός 

μαθητή στον ίδιο το μαθητή και όχι και σε άλλους παράγοντες, και ακόμη ο μαθητής δεν 

συμμετέχει διόλου στη διαδικασία της αξιολόγησής του παρά δέχεται παθητικά τα όποια 

αποτελέσματα.  

 

Πρόκειται για μια πραγματικότητα που μπορεί να αλλάξει, αν προηγηθεί αλλαγή 

νοοτροπίας, γίνουν οι κατάλληλες επιμορφώσεις και εισαχθεί θεσμοθετημένα η 

εναλλακτική αξιολόγηση με τις ποικίλες πρακτικές της στα ελληνικά σχολεία. 
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Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5. Σκοπός και μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάστηκαν οι παραδοσιακές και οι 

εναλλακτικές/σύγχρονες πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών, οι βασικές αντιλήψεις που 

υπάρχουν αναφορικά με τη λειτουργία και το σκοπό της αξιολόγησης των μαθητών, καθώς 

και η βασική ορολογία που σχετίζεται με το θέμα. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε 

το ερευνητικό ενδιαφέρον που υπάρχει και αποτελεί μια μικρή εισαγωγή και πρώτη 

προσέγγιση στο πολύπλευρο θέμα της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Ελλήνων 

μαθητών. 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο σκοπό της παρούσης ποσοτικής έρευνας, 

καθώς και στα ειδικότερα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν με τη μορφή υποθέσεων. 

Ακόμη, γίνεται αναφορά στο δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα απαντώντας το σχετικό 

ερωτηματολόγιο και καταγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά του δείγματος και το 

μέγεθός του. Στη συνέχεια περιγράφεται το ερωτηματολόγιο, καθώς και η διαδικασία 

διεξαγωγής της έρευνας από τον αρχικό σχεδιασμό της ως την ολοκλήρωσή της. Ακόμη, 

γίνεται αναφορά στον πιλοτικό έλεγχο που διενεργήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η 

εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου και στο λογισμικό που 

χρησιμοποιήθηκε, για να επεξεργαστούν και να εξαχθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Τέλος, καταγράφονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν. 

 

5.2. Σκοπός και στόχοι της Έρευνας 

 

Ο σκοπός της παρούσης έρευνας είναι διττός: από τη μια να καταγραφούν οι τεχνικές 

αξιολόγησης (παραδοσιακές και εναλλακτικές/σύγχρονες) που χρησιμοποιούν οι Έλληνες 
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εκπαιδευτικοί για να αξιολογήσουν τους μαθητές τους, και από την άλλη να διερευνηθούν 

οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το σκοπό της αξιολόγησης. Τα ερευνητικά ερωτήματα 

που τέθηκαν είναι δύο. 

 

 Α΄ ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι τεχνικές/πρακτικές που χρησιμοποιούν οι 

Έλληνες εκπαιδευτικοί για να αξιολογήσουν τους μαθητές τους; Είναι εξοικειωμένοι με 

εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται και στα σύγχρονα περιβάλλοντα 

μάθησης ή παραμένουν προσκολλημένοι στις παραδοσιακές τεχνικές; Το φύλο, η ηλικία, 

τα χρόνια υπηρεσίας και το αν έχουν παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο για 

την αξιολόγηση, τούς επηρεάζει στις πρακτικές που χρησιμοποιούν για να αξιολογούν τους 

μαθητές τους; 

 Β΄ ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι αντιλήψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών για 

το σκοπό της αξιολόγησης των μαθητών; Οι αντιλήψεις τους αυτές σχετίζονται και πώς με 

τις πρακτικές αξιολόγησης που επιλέγουν; Και ακόμη, το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια 

υπηρεσίας και το αν έχουν παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο για την 

αξιολόγηση, σχετίζονται με τις αντιλήψεις που έχουν αναφορικά με το θέμα;  

 

Πιο ειδικά, θα ελεγχθούν οι παρακάτω υποθέσεις: 

 

 1η υπόθεση: Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αξιολογούν εφαρμόζοντας 

παραδοσιακές πρακτικές και όχι εναλλακτικές ή/και σύγχρονες. 

 2η υπόθεση: Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η αξιολόγηση βελτιώνει 

τους ίδιους ως δασκάλους και τους μαθητές στη μαθησιακή τους πορεία, ενώ δεν 

υιοθετούν την άποψη ότι η αξιολόγηση είναι μη σχετική με την εκπαίδευση. 

 3η υπόθεση: Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν περισσότερο με την άποψη 

ότι η αξιολόγηση υπάρχει για να λογοδοτούν οι μαθητές, παρά για να λογοδοτούν τα 

σχολεία. 
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5.3. Μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας 

 

5.3.1. Θεωρητική μεθοδολογική προσέγγιση της ποσοτικής έρευνας 

 

Η παρούσα εκπαιδευτική έρευνα υιοθετεί την περιγραφική μέθοδο ως μεθοδολογική 

προσέγγιση του ερευνητικού της αντικειμένου. Η περιγραφική προσέγγιση δεν έχει σκοπό 

απλώς να συλλέξει και να κατατάξει σε κατηγορίες δεδομένα, αλλά και να τα συγκρίνει, να 

τα συσχετίσει μεταξύ τους και να θέσει τις βάσεις για μελλοντικές έρευνες (Verma & 

Mallick, 1999, όπ. αναφ. Ντεροπούλου-Ντέρου, 2005). Επίσης, αξιοποιείται η έρευνα 

επισκόπησης. Οι έρευνες επισκόπησης συλλέγουν δεδομένα «σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

σημείο, αποσκοπώντας να περιγράψουν τη φύση των υπαρχουσών συνθηκών ή να 

εντοπίσουν σταθερές με βάση τις οποίες μπορούν να συγκριθούν οι υπάρχουσες συνθήκες 

ή να προσδιορίσουν τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα» 

(Cohen, Manion & Morrison, 2008, σ. 290). Οι αδυναμίες της συγκεκριμένης μεθόδου 

εντοπίζονται στο ότι ο ρόλος του ερευνητή περιορίζεται, επειδή δεν έρχεται σε επαφή με το 

δείγμα του και ακόμη ορισμένοι από τους ερωτώμενους ενδέχεται να μην απαντήσουν με 

ειλικρίνεια για λόγους προσωπικούς, κοινωνικούς ή πολιτικούς (Verma & Mallick, 1999, 

όπ. αναφ. Ντεροπούλου-Ντέρου, 2005). 

 

5.3.2. Σχεδιασμός της έρευνας - Πιλοτική εφαρμογή 

 

Για τη διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που 

απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 

ερωτηματολόγιο βασίστηκε στην κλίμακα Conceptions of Assessment III Abridged Survey 

(CoA-IIIA) τού Brown (2006), η οποία προσαρμόστηκε στα Ελληνικά με τη μέθοδο της 

αντίστροφης μετάφρασης από τους Μ. Μιχαηλίδη και Χ. Θεοδώρου και εφαρμόστηκε σε 

δείγμα Κύπριων εκπαιδευτικών το 2011.  

 

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι η έρευνα του καθηγητή Brown διεξάγεται από το 2006 σε 

διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τον Brown αξιολόγηση είναι «η διαδικασία ερμηνείας 

δεδομένων που συλλέγονται από διάφορες πηγές και σχετίζονται με τη μαθησιακή επίδοση. 

Επίσης, θεωρεί ότι οι αντιλήψεις αξιολόγησης περιγράφουν το οργανωτικό πλαίσιο με 
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βάση το οποίο ένα άτομο κατανοεί, αντιδρά και αλληλεπιδρά με το φαινόμενο της 

αξιολόγησης» (όπ. αναφ. Μιχαηλίδης & Θεοδώρου, 2014, σ. 265). Η συγκεκριμένη 

διεθνής έρευνα εστιάζει σε τέσσερις κύριες αντιλήψεις αξιολόγησης: α) η αξιολόγηση ως 

τρόπος βελτίωσης της διδασκαλίας και της μάθησης, β) η αξιολόγηση ως λογοδοσία για τα 

σχολεία, γ) η αξιολόγηση ως λογοδοσία για τους μαθητές και δ) η αξιολόγηση ως μη 

σχετική με την εκπαίδευση. 

 

Ύστερα από επικοινωνία με τον καθηγητή Brown δόθηκε η άδεια να χρησιμοποιηθεί η 

κλίμακά του για τη διεξαγωγή της παρούσης έρευνας – και πιο συγκεκριμένα η 

μεταφρασμένη στα Ελληνικά κλίμακα, η οποία χρησιμοποιήθηκε αρχικά για πιλοτικό 

έλεγχο σε μικρό δείγμα εκπαιδευτικών, μαζί με μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής σχετικά 

με τη συχνότητα χρήσης δεκατεσσάρων πρακτικών αξιολόγησης και με δημογραφικού 

τύπου ερωτήσεις.  

 

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για τον πιλοτικό έλεγχο ήταν 30 εκπαιδευτικοί. Αφού 

περάστηκαν τα δεδομένα στο πρόγραμμα SPSS έγινε έλεγχος αξιοπιστίας. Βάσει των 

σημειώσεων του Κ. Ζαφειρόπουλου που αναρτήθηκαν στο Compus στο πλαίσιο του 

μαθήματος «Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες» (2016): «Η αξιοπιστία 

ενός ερωτηματολογίου ή μιας κλίμακας ορίζεται ως ο βαθμός εσωτερικής συνάφειας και 

συνέπειας του εργαλείου μέτρησης» και ακόμη «Η αξιοπιστία εκφράζει κατά πόσο ένα 

ερωτηματολόγιο μπορεί να παράγει αποτελέσματα απαλλαγμένα από σφάλματα 

μέτρησης».  

 

Αρχικά επιλέξαμε να ελέγξουμε την αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής ή συνάφειας. Η 

αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (internal consistency) είναι ένας δείκτης που φανερώνει 

κατά πόσο διαφορετικές προτάσεις (items) μετρούν την ίδια έννοια (μεταβλητή) και 

εκτιμάται με τον συντελεστή α του Cronbach, που δείχνει την ομοιογένεια μιας κλίμακας 

(Ουζούνη & Νακάκης, 2011). Ο συντελεστής αυτός εκφράζει το μέσο όρο των 

συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των ερωτήσεων και των συνδυασμών ερωτήσεων ενός 

ερωτηματολογίου ή μιας κλίμακας. Παίρνει τιμές από –1 έως 1 και όσο περισσότερο 

πλησιάζει τη μονάδα, τόσο περιγράφει ένα αξιόπιστο ερωτηματολόγιο ή κλίμακα 

αντίστοιχα. Συνήθως τιμές μεγαλύτερες του 0,70 θεωρούνται αποδεκτές. Ο δικός μας 
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έλεγχος έδειξε ότι το α του Cronbach ήταν 0,757, τιμή αποδεκτή για την αξιοπιστία της 

κλίμακάς μας, η οποία περιλαμβάνει 27 ερωτήσεις. 

 

Επειδή η κλίμακά μας χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες, η κάθε μια από τις οποίες 

αντιπροσωπεύει μία έννοια, ο πιλοτικός μας έλεγχος συνεχίστηκε προκειμένου να 

ελέγξουμε την αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής για κάθε μια από τις τέσσερις έννοιες.  

 

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη έννοια αφορά την αντίληψη ότι η αξιολόγηση των μαθητών 

υπάρχει για να βελτιώνονται οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Το α του Cronbach βγήκε 

0,862 και το πλήθος των ερωτήσεων είναι 12. Η δεύτερη έννοια αφορά την αντίληψη ότι η 

αξιολόγηση υπάρχει για να λογοδοτούν οι μαθητές. Το α του Cronbach βγήκε 0,385 και το 

πλήθος των ερωτήσεων είναι 3. Η τρίτη έννοια αφορά την αντίληψη ότι η αξιολόγηση 

υπάρχει για να λογοδοτούν τα σχολεία. Το α του Cronbach βγήκε 0,802 και το πλήθος των 

ερωτήσεων είναι 3. Η τέταρτη έννοια αφορά την αντίληψη ότι η αξιολόγηση δεν είναι 

σχετική με την εκπαίδευση. Το α του Cronbach βγήκε 0,766 και το πλήθος των ερωτήσεων 

είναι 9. Αν εξαιρέσουμε τη δεύτερη έννοια, τα αποτελέσματα της οποίας τα παραθέτουμε 

με κάποια επιφύλαξη, στις υπόλοιπες τρεις υποκατηγορίες η τιμή τού α του Cronbach 

θεωρείται αποδεκτή. 

 

Παράλληλα με την εκτίμηση της αξιοπιστίας μιας κλίμακας, θα πρέπει να ελέγχεται και 

η εγκυρότητά της (validity). Συγκεκριμένα, όταν ένα εργαλείο μέτρησης είναι πράγματι 

έγκυρο, «αντανακλά» την έννοια (τη μεταβλητή) που προτίθεται ότι μετράει. Ένα εργαλείο 

μέτρησης θεωρείται έγκυρο όταν έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα με επιτυχία σε 

πληθυσμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί ερευνητικά (Ουζούνη & Νακάκης, 2011). Η 

συγκεκριμένη κλίμακα των 27 δηλώσεων για τις αντιλήψεις αξιολόγησης (ομάδα 

ερωτήσεων Β) έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο δείγμα εκπαιδευτικών ανά τον κόσμο (Νέα 

Ζηλανδία, Queensland, Κύπρο, Χονγκ Κονγκ, Βραζιλία, Ιράν, Αίγυπτο, Κίνα, Ισπανία 

κ.ά.), στοιχείο που την καθιστά έγκυρη σε μεγάλο βαθμό. 

 

Στη δική μας έρευνα, που διεξήχθη στην Ελλάδα, έγινε προσπάθεια και για έλεγχο 

φαινομενικής εγκυρότητας. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 10 εκπαιδευτικούς και αφού το 

μελέτησαν και το απάντησαν, αποφάνθηκαν ότι τους φάνηκε κατάλληλο για το σκοπό που 
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φτιάχτηκε και ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ τού τι ισχυριζόμαστε ότι μετράει το τεστ και 

τού τι φαίνεται ότι μετράει.  

 

5.3.3. Το δείγμα της έρευνας 

 

Το δείγμα της έρευνας είναι διορισμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και κάποιοι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, που 

υπηρετούν σε σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης και Πέλλας. Αρχικά καταγράφηκαν 

διαδικτυακά οι ερωτήσεις μέσω της υπηρεσίας φόρμες της Google. Το σχετικό 

ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: 

https://docs.google.com/forms/d/12UOGJQ0XZ5t3zYZNDVWZ3wevqBtJbcdb8SZqSLud

x98/edit 

 

Κατόπιν, δημιουργήθηκε μια λίστα από e-mail εκπαιδευτικών, τα οποία 

συγκεντρώθηκαν από λίστες e-mail με παραλήπτες και θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, 

στα οποία ήμουν και η ίδια καταχωρημένη, καθώς και από καταλόγους εκπαιδευτικών με 

τους οποίους είχα παρακολουθήσει κοινά σεμινάρια επιμόρφωσης στο παρελθόν ή είχα 

υπηρετήσει μαζί τους σε διάφορα σχολεία.  

 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποστολή ομαδικών e-mail στήθηκε ένα σύστημα 

αποστολής ομαδικών e-mail στην ιστοσελίδα https://nett.gr/tpe με τη συνδρομή του 

πρόσθετου MailPoet, το οποίο προσφέρεται ως δωρεάν δυνατότητα στο wordpress 

framework, πάνω στο οποίο είναι στημένη η συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Το συγκεκριμένο 

πρόσθετο δίνει την επιπλέον δυνατότητα στο χρήστη να ελέγξει ποιοι από τους παραλήπτες 

άνοιξαν το e-mail, ποιοι έκαναν κλικ –ανεξάρτητα από το αν απάντησαν ή όχι στο 

ερωτηματολόγιο–, ποιοι διαγράφηκαν από τη λίστα και ποιοι αγνόησαν εντελώς το 

μήνυμα.  

 

Η πρώτη αποστολή e-mail διενεργήθηκε την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016, οπότε και 

στάλθηκαν 392 e-mail. Η αποστολή των ομαδικών e-mail επιχειρήθηκε εκ νέου την 

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016, οπότε και στάλθηκαν 490 e-mail. 259 παραλήπτες δεν 

άνοιξαν καθόλου το e-mail, 231 το άνοιξαν και 124 απάντησαν το ερωτηματολόγιο 

https://docs.google.com/forms/d/12UOGJQ0XZ5t3zYZNDVWZ3wevqBtJbcdb8SZqSLudx98/edit
https://docs.google.com/forms/d/12UOGJQ0XZ5t3zYZNDVWZ3wevqBtJbcdb8SZqSLudx98/edit
https://docs.google.com/forms/d/12UOGJQ0XZ5t3zYZNDVWZ3wevqBtJbcdb8SZqSLudx98/edit
https://nett.gr/tpe
https://nett.gr/tpe
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(δηλαδή το 25,3% των απεσταλμένων ερωτηματολογίων), αριθμός ικανοποιητικός για τη 

διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας.  

 

5.3.4. Το ερωτηματολόγιο 

 

Για την ποσοτική έρευνά μας επιλέχτηκε ως καταλληλότερο εργαλείο το ερωτηματολόγιο, 

διότι δίνει τη δυνατότητα να συλλεχθούν ειλικρινείς και ανώνυμες απαντήσεις από έναν 

ικανοποιητικό αριθμό ανθρώπων. Επίσης, καθίσταται δυνατό να συλλεχθούν τα 

αποτελέσματα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, ενώ η επεξεργασία των δεδομένων 

μπορεί να γίνει μέσω του λογισμικού SPSS που αυτοματοποιεί ως κάποιο βαθμό τη 

διαδικασία της έρευνας.  

 

Τα μειονεκτήματα αυτού του εργαλείου είναι ότι τα ερωτηματολόγια που 

αποστέλλονται είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με αυτά που τελικά συμπληρώνονται, είτε 

γιατί οι ερωτώμενοι δεν έχουν το κίνητρο για προβούν στην όλη διαδικασία, είτε γιατί δεν 

έχουν το διαθέσιμο χρόνο. Ακόμη, μπορεί να υπάρχουν παραλείψεις στα ερωτηματολόγια, 

κάποιες ερωτήσεις να χρειάζονται διευκρίνιση ή οι ερωτώμενοι να εγκαταλείψουν το 

ερωτηματολόγιο στη μέση.  

 

Τα ερωτηματολόγια διακρίνονται σε δομημένα, ημιδομημένα και μη δομημένα. Όσο πιο 

δομημένο είναι ένα ερωτηματολόγιο, τόσο οι ερωτήσεις που περιέχει είναι πιο κλειστού 

τύπου (Cohen κ.ά., 2008). Το δικό μας ερωτηματολόγιο είναι δομημένο και περιλαμβάνει 

τρεις ομάδες ερωτήσεων.  

 

Στην πρώτη ομάδα (A) υπάρχει μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής με την οποία 

καλούνται οι εκπαιδευτικοί να επιλέξουν τις πρακτικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούν 

στις τάξεις τους. Πρόκειται για μια ερώτηση που βασίζεται στη έρευνα των Μιχαηλίδη & 

Θεοδώρου (2014), με τη διαφορά ότι εκείνοι πρότειναν έντεκα πρακτικές αξιολόγησης, 

ενώ εμείς δεκατέσσερις. Στις επιλογές συμπεριλάβαμε τόσο παραδοσιακές, όσο και 

εναλλακτικές και σύγχρονες πρακτικές αξιολόγησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Στόχος μας ήταν να εντοπίσουμε κατά πόσο οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι 

με πρακτικές αξιολόγησης πέρα των κλασικών (γραπτή και προφορική εξέταση). 

Ακολουθεί το συγκεκριμένο κομμάτι του ερωτηματολογίου: 
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Α. Πρακτικές/Τεχνικές Αξιολόγησης Μαθητών 

Όταν σκέφτομαι τον όρο «αξιολόγηση των μαθητών», αυτές είναι οι πρακτικές/τεχνικές 

που χρησιμοποιώ στη διδασκαλία μου στη διάρκεια του σχολικού έτους (τσέκαρε όσες σού 

ταιριάζουν): 

 

1. Αξιολογήσεις με τη μορφή τεστ που σχεδιάζω εγώ προσωπικά. 

2. Ατομικές συνθετικές εργασίες (projects) που φέρουν εις πέρας οι μαθητές. 

3. Παρατήρηση (observation). 

4. Προφορική εξέταση με ερωτήσεις/απαντήσεις. 

5. Ομαδικές συνθετικές εργασίες (projects) που φέρουν εις πέρας οι μαθητές. 

6. Αυτοαξιολόγηση και Ετεροαξιολόγηση. 

7. Ημερολόγιο ή blog. 

8. Φάκελος μαθητή ή e-portfolio. 

9. Περιγραφική αξιολόγηση. 

10. Εργασίες που γίνονται στο σπίτι σε εβδομαδιαία βάση. 

11. Ρουμπρίκες. 

12. Γραπτές εξετάσεις 1-3 ωρών (τετραμήνου, προαγωγικές, απολυτήριες). 

13. Αντικειμενικού/κλειστού τύπου τεστ (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, 

συμπλήρωσης κενών). 

14. Έτοιμο υλικό αξιολόγησης που βρίσκω σε βιβλία, στο Διαδίκτυο ή σε 

αρχεία της σχολικής μονάδας. 

 

Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων περιλάμβανε τις 27 δηλώσεις της κλίμακας CoA-IIIA τού 

G.T. Brown (2006). Οι απαντήσεις δίνονταν σε 6-βάθμιες κλίμακες συχνότητας και 

βαθμού συμφωνίας-διαφωνίας αντίστοιχα. 

 

Πιο συγκεκριμένα, 12 δηλώσεις με τους αριθμούς 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23 

και 24 αφορούσαν στην αξιολόγηση ως τρόπο για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της 

μάθησης. Όπως αναφέρουν οι Μιχαηλίδης & Θεοδώρου (2014, σ. 266) «η αξιολόγηση 

θεωρείται μέρος της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και χρησιμοποιείται για τη 

βελτίωσή της». Ο James Popham στο βιβλίο Modern Educational Measurement σημειώνει 

ότι: 
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Η εκπαιδευτική αξιολόγηση δεν θα έπρεπε να γίνεται, αν δεν οδηγεί σε καλύτερη 

εκπαίδευση για τους μαθητές. Ο μόνος λόγος που οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιολογούν 

τους μαθητές είναι για να κάνουν πιο δίκαιες εκπαιδευτικές επιλογές λαμβάνοντας υπόψη 

τους μαθητές. Αυτός είναι στην πραγματικότητα ο λόγος που οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

ασχολούνται με την αξιολόγηση: για να βελτιώνουν τη μάθηση των μαθητών (όπ. αναφ. 

Brown, 2012, σ. 30).  

 

Μάλιστα, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται ποικίλες πρακτικές αξιολόγησης που 

θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν πώς μαθαίνουν οι μαθητές τους, σε 

ποιο βαθμό έχουν κατακτήσει τους μαθησιακούς στόχους, τι δυσκολίες συναντούν και πώς 

μπορεί να αναπροσαρμοστεί η διδασκαλία, ώστε να βελτιωθεί η μάθηση των μαθητών τους 

(Μιχαηλίδης & Θεοδώρου, 2014). Οι ερωτήσεις που αφορούσαν στην παραπάνω 

προσέγγιση είναι οι εξής: 

 

(3) Η αξιολόγηση είναι ένας τρόπος να προσδιορίσουμε πόσο έχουν μάθει οι μαθητές 

από τη διδασκαλία. 

(4) Η αξιολόγηση παρέχει ανατροφοδότηση σε μαθητές σχετικά με την επίδοσή τους. 

(5) Η αξιολόγηση είναι συνυφασμένη με τη διδακτική πρακτική. 

(6) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι άξια εμπιστοσύνης. 

(12) Η αξιολόγηση καταδεικνύει τι έχουν μάθει οι μαθητές. 

(13) Η αξιολόγηση δίνει ανατροφοδότηση στους μαθητές για τις μαθησιακές τους 

ανάγκες. 

(14) Πληροφορίες από την αξιολόγηση επιφέρουν αλλαγές στη συνεχιζόμενη 

διδασκαλία των μαθητών. 

(15) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι συνεπή. 

(21) Η αξιολόγηση μετρά δεξιότητες σκέψης ανώτερου επιπέδου των μαθητών. 

(22) Η αξιολόγηση βοηθά τους μαθητές να βελτιώσουν τη μάθησή τους. 

(23) Η αξιολόγηση επιτρέπει σε διαφορετικούς μαθητές να λάβουν διαφορετική 

διδασκαλία. 

(24) Μπορούμε να στηριχθούμε στα αποτελέσματα από αξιολόγηση. 

 

Ο έλεγχος αξιοπιστίας για αυτή την υποκατηγορία έδειξε ότι το α του Chronbach είναι 

0,906. 
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Τρεις δηλώσεις με τους αριθμούς 2, 11 και 20 αφορούσαν στην αξιολόγηση ως τρόπο 

για να λογοδοτούν οι μαθητές. Όπως αναφέρουν οι Μιχαηλίδης & Θεοδώρου (2014):  

 

Η αξιολόγηση συνιστά περιγραφή και/ή αποτίμηση της επίδοσης μαθητών συγκριτικά με 

κάποια κριτήρια ή νόρμες, συνεπώς αποσκοπεί στην εναπόθεση ατομικής ευθύνης στους 

μαθητές για τα μαθησιακά τους αποτελέσματα. Διαδικασίες όπως βαθμολογία, εξετάσεις, 

διπλώματα, κατατάξεις χρησιμοποιούνται για να γνωστοποιήσουν, να πιστοποιήσουν, 

αλλά και να κινητοποιήσουν τους μαθητές για τη μάθησή τους (σ. 266). 

 

Και ακόμη, όπως αναφέρει η Καρτσέλου (2015):  

 

Η βαθμολογία δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να έχει μια ποσοτική αποτίμηση της 

επίδοσής του και μέσω αυτής, οι μαθητές «λογοδοτούν» για τις επιδόσεις τους απέναντι 

στους γονείς και τους δασκάλους τους. Η απόρριψη ή η αποδοχή αυτής της αντίληψης 

είναι στενά συνδεδεμένη με τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη 

χρησιμότητα των βαθμών κι εξαρτάται πρωτίστως, σύμφωνα με τον Brown (2002) από 

την αξιοπιστία που έχουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων γι’ αυτούς (σ. 136). 

 

Οι ερωτήσεις που αφορούν στην παραπάνω προσέγγιση είναι οι εξής: 

 

(2) Η αξιολόγηση τοποθετεί τους μαθητές σε κατηγορίες.  

(11) Η αξιολόγηση είναι ο προσδιορισμός ενός βαθμού ή επιπέδου σε μαθητική 

εργασία. 

(20) Η αξιολόγηση καθορίζει αν οι μαθητές επιτυγχάνουν σε κάποια επίπεδα ή 

προσόντα. 

 

Ο έλεγχος αξιοπιστίας για αυτή την υποκατηγορία έδειξε ότι το α του Chronbach είναι 

0,554, προφανώς επειδή αποτελείται από μικρό αριθμό δηλώσεων. Επομένως, για την 

αντίληψη αυτή τα ευρήματα που θα παρουσιάσουμε παρακάτω παρατίθενται με επιφύλαξη. 

 

Τρεις δηλώσεις με τους αριθμούς 1, 10 και 19 αφορούσαν στην αξιολόγηση ως τρόπο 

για να λογοδοτούν τα σχολεία. Όπως αναφέρουν οι Μιχαηλίδης & Θεοδώρου (2014): 
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Το εκπαιδευτικό σύστημα, τα σχολεία ως οργανισμοί και οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται 

υπεύθυνοι για την αποτελεσματική εκπαίδευση των μαθητών. Με βάση την αντίληψη 

αυτήν, τα αποτελέσματα από διαδικασίες αξιολόγησης αντικατοπτρίζουν το επίπεδο 

επιτυχίας των σχολείων και των εκπαιδευτικών στο έργο τους (σ. 266).  

 

Ακόμη, σύμφωνα με την Καρτσέλου (2015, σ. 134):  

 

Με τον όρο «accountability system» των σχολείων και των εκπαιδευτικών εννοούμε το 

σύστημα που ελέγχει, μέσω των αποτελεσμάτων των εξετάσεων των μαθητών, την 

απόδοση των σχολικών μονάδων σε σχέση με τους συγκεκριμένους στόχους των 

προγραμμάτων σπουδών, καθώς και τις τυχόν αποκλίσεις από αυτούς (Mangez & Maroy, 

χ.χ.). 

 

Πράγματι, συχνά τα σχολεία ή οι εκπαιδευτικοί δέχονται συνέπειες, αν οι επιδόσεις των 

μαθητών τους δεν είναι ικανοποιητικές σε σύγκριση με τις επιδόσεις άλλων μαθητών στην 

εκάστοτε επικράτεια. Άλλωστε οι εκπαιδευτικοί δεν δρουν μεμονωμένα, αλλά το έργο τους 

αξιολογείται συνεχώς –τυπικά ή άτυπα, ανάλογα με το πολιτικό συγκείμενο– και 

λογοδοτούν στους προϊσταμένους τους (διευθυντές, σχολικούς συμβούλους, επιθεωρητές) 

και στους ίδιους τους γονείς και τους μαθητές τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις η δουλειά 

και η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών κρίνεται από τους βαθμούς που πετυχαίνουν 

οι μαθητές τους σε κάποιο τεστ. Φυσικά δεν σημαίνει πάντοτε ότι ευθύνεται ο 

εκπαιδευτικός για τους χαμηλούς βαθμούς των μαθητών του. Μπορεί οι μαθητές του κατά 

πλειοψηφία να προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, με χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο και να μιλούν άλλη γλώσσα από αυτήν που χρησιμοποιείται στο σχολείο. Και από 

την άλλη, οι μαθητές ενός μέτριου εκπαιδευτικού μπορεί να πετύχουν πολύ υψηλές 

βαθμολογίες, επειδή προέρχονται από οικογένειες που προωθούν τη μάθηση ή που 

προετοιμάζονται και εξωσχολικά για αυτά τα τεστ. Τέλος, σε κοινωνίες όπου το 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι εξετασιοκεντρικό, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν κοινωνική 

αναγνώριση ανάλογα με το αν εργάζονται σε κάποιο σχολείο που θεωρείται υψηλών ή 

χαμηλών επιδόσεων (Brown, 2012). 

 

Οι ερωτήσεις που αφορούν στην παραπάνω προσέγγιση είναι οι εξής: 
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(1) Η αξιολόγηση παρέχει πληροφορίες για το πόσο καλά πάνε τα σχολεία. 

(10) Η αξιολόγηση είναι ένας ακριβής δείκτης της ποιότητας ενός σχολείου. 

(19) Η αξιολόγηση είναι ένας καλός τρόπος να εκτιμηθεί αυτό που γίνεται στο σχολείο. 

 

Ο έλεγχος αξιοπιστίας για αυτή την υποκατηγορία έδειξε ότι το α του Chronbach είναι 

0,723. 

 

Εννέα δηλώσεις με τους αριθμούς 7, 8, 9, 16, 17, 18, 25, 26 και 27 αφορούσαν στην 

αντίληψη ότι η αξιολόγηση των μαθητών δεν είναι σχετική με την εκπαίδευση. Η 

αξιολόγηση ως μια συστηματική διαδικασία στην εκπαιδευτική καθημερινότητα θεωρείται 

από ορισμένους ως μη σχετική, ως αχρείαστη, άδικη, αναξιόπιστη ή/και προβληματική, 

επειδή από τη μια διασπά τη μαθησιακή διαδικασία και από την άλλη παρεμβαίνει στον 

επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών (Μιχαηλίδης & Θεοδώρου, 2014). Όπως αναφέρει η 

Καρτσέλου (2015, σ. 133) υπάρχουν κάποιοι αξιολογητές που ο Hill (2000) τους ονομάζει 

«head-note» αξιολογητές. Αυτοί «βασίζονται σε μια διαισθητική εκτίμηση που δεν είναι 

αυστηρά οργανωμένη και συστηματική, δηλαδή σε μια άτυπη μορφή αξιολόγησης, ειδικά 

μάλιστα όταν δεν υπάρχει και ένας αυστηρός έλεγχος του βαθμού επίτευξης των 

προβλεπόμενων στόχων από έναν εξωτερικό φορέα». Επίσης, «σύμφωνα με τον G. Τ. 

Brown (2001) η ταύτιση της αξιολόγησης με τις εξετάσεις είναι ένας παράγοντας που θα 

μπορούσε να οδηγήσει στην απόρριψη της αξιολόγησης εν γένει». 

 

Οι ερωτήσεις που αφορούν σε αυτήν την προσέγγιση είναι οι εξής: 

 

(7) Η αξιολόγηση εξαναγκάζει τους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν με τρόπο ενάντιο στις 

πεποιθήσεις τους. 

(8) Οι εκπαιδευτικοί διεξάγουν αξιολογήσεις αλλά κάνουν ελάχιστη χρήση των 

αποτελεσμάτων τους. 

(9) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης πρέπει να τυγχάνουν προσεκτικού χειρισμού 

λόγω του σφάλματος στη μέτρηση. 

(16) Η αξιολόγηση είναι άδικη για τους μαθητές. 

(17) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αφού αρχειοθετηθούν, αγνοούνται. 
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(18) Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το σφάλμα και την ανακρίβεια σε 

κάθε αξιολόγηση. 

(25) Η αξιολόγηση παρεμβαίνει σε βαθμό που δυσκολεύει τη διδασκαλία. 

(26) Η αξιολόγηση έχει μικρό αντίκτυπο πάνω στη διδασκαλία. 

(27) Η αξιολόγηση είναι μια ανακριβής διαδικασία. 

 

Ο έλεγχος αξιοπιστίας για αυτή την υποκατηγορία έδειξε ότι το α του Chronbach είναι 

0,747. 

 

Η τρίτη ομάδα ερωτήσεων περιλάμβανε ερωτήσεις δημογραφικές και ατομικές. 

Συγκεκριμένα ζητούνταν να προσδιοριστεί το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και η 

περιοχή υπηρεσίας (αστική, ημιαστική, επαρχιακή) των ερωτώμενων εκπαιδευτικών. 

Επίσης, αν οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν στην πρωτοβάθμια ή στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή αν είναι αδιόριστοί, και, τέλος, αν έχουν παρακολουθήσει 

κάποιο μάθημα ή επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών.  

 

5.4. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας 

 

5.4.1. Γενικές πληροφορίες – Δημογραφικά και ατομικά στοιχεία 

 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά 124 εκπαιδευτικοί. Από αυτούς οι 36 ήταν 

άντρες και οι 88 γυναίκες.  

 

Πίνακας 1: Το φύλο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα 

Φύλο Ν Ποσοστά % 

Άντρες 36 29 

Γυναίκες 88 71 

Σύνολο 124 100 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί διαφόρων ηλικιών. O μέσος όρος των ηλικιών 

τους είναι 42,88 έτη, αριθμός που βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο ηλικίας των 

υπηρετούντων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, που είναι τα 48 έτη (Κορδής, 2016).  
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Πίνακας 2: Ηλικία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα 

Ηλικία Ν Ποσοστό % 

<25 8 6,5 

26-35 17 13,7 

36-45 45 36,3 

46-55 43 34,7 

>55 11 8,9 

Σύνολο 124 100 

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνα είχαν υπηρεσία πάνω από 

έξι χρόνια. Θα μπορούσαμε να εικάσουμε επομένως ότι το δείγμα μας περιλαμβάνει 

επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, με αρκετή πείρα, που έχουν σχηματισμένη άποψη για το 

θέμα της αξιολόγησης των μαθητών.  

 

Πίνακας 3: Χρόνια υπηρεσίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα 

Χρόνια υπηρεσίας Ν Ποσοστό % 

0-6 19 15,3 

7-12 31 25 

13-20 46 37,1 

>20 26 21 

Δεν απάντησαν 2 1,6 

Σύνολο 124 100 

 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών υπηρετεί σε αστική περιοχή. 

Πρόκειται για κάτι αναμενόμενο, μια και ένας αρκετά μεγάλος αριθμός e-mail που 

αποστείλαμε αφορούσε εκπαιδευτικούς του πολεοδομικού συγκροτήματος της 

Θεσσαλονίκης. Πέντε εκπαιδευτικοί δεν απάντησαν. 

 

Πίνακας 4: Περιοχή υπηρεσίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα 

Περιοχή Ν Ποσοστό % 

Αστική 77 62,1 

Ημιαστική 29 23,4 
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Αγροτική 13 10,5 

Δεν απάντησαν 5 4 

Σύνολο 124 100 

 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είναι επαγγελματίες που υπηρετούν 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αρκετοί υπηρετούν στην πρωτοβάθμια, ενώ 30 άτομα από 

το δείγμα μας δήλωσαν ότι δεν είναι διορισμένοι. Πρόκειται είτε για αναπληρωτές, είτε για 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην ιδιωτική εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 5: Βαθμίδα υπηρεσίας συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα 

Βαθμίδα υπηρεσίας Ν Ποσοστό % 

Πρωτοβάθμια 21 16,9 

Δευτεροβάθμια 73 58,9 

Δεν είμαι διορισμένος/η 30 24,2 

Σύνολο 124 100 

 

Το 44% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνά μας δεν έχουν 

παρακολουθήσει κάποιο μάθημα ή σεμινάριο σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών. Το 

ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό, γεγονός που δείχνει την ανάγκη διοργάνωσης 

επιμορφωτικών σεμιναρίων αναφορικά με το θέμα, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των 

εκπαιδευτικών που αξιολογούν/βαθμολογούν εμπειρικά. 

 

Πίνακας 6: παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου ή μαθήματος 

μάθημα ή 

επιμορφωτικό 

πρόγραμμα για την 

αξιολόγηση των 

μαθητών. 

Ν Ποσοστό % 

Ναι 69 56 

Όχι 55 44 

Σύνολο 124 100 
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5.4.2. Πρακτικές αξιολόγησης 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πρακτικές αξιολόγησης που εφαρμόζουν οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνά μας. 

 

Πίνακας 7: Κατανομή χρήσης διάφορων πρακτικών αξιολόγησης 

Πρακτικές αξιολόγησης Ν Ποσοστό % 

Αξιολογήσεις με τη μορφή τεστ που σχεδιάζω εγώ 

προσωπικά 

105 84,7 

Ατομικές συνθετικές εργασίες (projects) που φέρουν εις 

πέρας οι μαθητές 

63 50,8 

Παρατήρηση (observation) 84 67,7 

Προφορική εξέταση με ερωτήσεις/απαντήσεις 97 78,2 

Ομαδικές συνθετικές εργασίες (projects) που φέρουν εις 

πέρας οι μαθητές 

58 46,8 

Αυτοαξιολόγηση και Ετεροαξιολόγηση 37 29,8 

Ημερολόγιο ή blog 11 8,9 

Φάκελος μαθητή ή e-portfolio 32 25,8 

Περιγραφική αξιολόγηση 42 33,9 

Εργασίες που γίνονται στο σπίτι σε εβδομαδιαία βάση 58 46,8 

Ρουμπρίκες 7 5,6 

Γραπτές εξετάσεις 1-3 ωρών (τετραμήνου, προαγωγικές, 

απολυτήριες) 

69 55,6 

Αντικειμενικού/κλειστού τύπου τεστ (πολλαπλής 

επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών) 

81 65,3 

Έτοιμο υλικό αξιολόγησης που βρίσκω σε βιβλία, στο 

Διαδίκτυο ή σε αρχεία της σχολικής μονάδας 

49 39,5 

 

Η πιο δημοφιλής πρακτική αξιολόγησης με ποσοστό 84,7% είναι οι αξιολογήσεις με τη 

μορφή τεστ που σχεδιάζουν οι εκπαιδευτικοί προσωπικά και ακολουθεί η προφορική 

εξέταση με ερωτήσεις και απαντήσεις, με ποσοστό 78,2%. Οι λιγότερο δημοφιλείς 

πρακτικές αξιολόγησης είναι οι ρουμπρίκες (5,6%) και το ημερολόγιο ή blog (8,9%). 
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Πρόκειται για αναμενόμενο εύρημα, αφού επίσημα δεν υπάρχουν οδηγίες για να 

αξιολογούν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί τους μαθητές τους με αντίστοιχες πρακτικές. 

 

Επίσης, αρκετά χαμηλό ποσοστό συγκεντρώνει και ο φάκελος του μαθητή/e-portfolio 

(25,8%), μολονότι τα τελευταία χρόνια συζητιέται ως πρακτική εναλλακτικής αξιολόγησης 

και γίνεται προσπάθεια να προωθηθεί στα σχολεία. Όσο για τις συνθετικές εργασίες 

(projects) σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο παρατηρούμε ότι περίπου οι μισοί εκπαιδευτικοί 

του δείγματός μας έχουν εντάξει τα projects στα μαθήματά τους. Άλλωστε τα τελευταία 

χρόνια έχει εισαχθεί το project ως αυτόνομο μάθημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

οργανώθηκαν πολλά σεμινάρια προκειμένου να ενημερωθούν και να εξοικειωθούν οι 

Έλληνες εκπαιδευτικοί με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Μάλιστα για το σχολικό έτος 2016-

2017 ανακοινώθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος στο Γενικό 

και Εσπερινό Λύκειο με αρ. πρωτ. 179544/26-10-2016, ενώ με την Υ.Α. αρ. πρωτ. 

94588/Δ2/09-06-2016 (ΦΕΚ Β΄ 1670) δίνονται διευκρινίσεις για τις αναθέσεις του 

μαθήματος της ερευνητικής εργασίας σε διάφορες ειδικότητες σε Γυμνάσια κα Λύκεια. 

 

Τέλος, η περιγραφική αξιολόγηση δεν σημείωσε υψηλό ποσοστό (33,9%). Πρόκειται 

για μια πρακτική εναλλακτικής αξιολόγησης που έχει εφαρμοστεί στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση τα προηγούμενα χρόνια και πλέον προωθείται και στα Γυμνάσια. Μάλιστα, το 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την εγκύκλιο αρ. πρωτ. 

210180/Δ2/08-12-2016 καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά 

σεμινάρια για πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων: 

 

Σκοπός της δράσης είναι η εισαγωγή/υιοθέτηση μιας παιδαγωγικά προσανατολισμένης 

μορφής αξιολόγησης που επιτρέπει τη διαμόρφωση παιδαγωγικών πρακτικών με έμφαση 

στη συνεχή ενθάρρυνση και ενίσχυση των μαθητών/τριών, την ολόπλευρη ανάπτυξη, την 

εξατομικευμένη και αναλυτική ανατροφοδότηση, τη συνεργατική και κοινωνική μάθηση, 

τη διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας και την ουσιαστική ισότητα 

ευκαιριών. 
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Οι απαντήσεις στην κλίμακα των 27 ερωτήσεων δίνονταν σε 6-βάθμιες δηλώσεις 

συχνότητας και βαθμού συμφωνίας-διαφωνίας. Πιο συγκεκριμένα η δήλωση  «διαφωνώ 

απόλυτα» αντιστοιχεί σε 1 μονάδα, η δήλωση «διαφωνώ σε μεγάλο βαθμό» σε 2 

μονάδες, η δήλωση «διαφωνώ κάπως» σε 3 μονάδες, η δήλωση «συμφωνώ κάπως» σε 4 

μονάδες, η δήλωση «συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό» σε 5 μονάδες και η δήλωση 

«συμφωνώ απόλυτα» σε 6 μονάδες.  

 

Στον πίνακα 8 παρουσιάζεται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων στις ερωτήσεις 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23 και 24, που αφορούν 

στην αξιολόγηση ως τρόπο για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. 

 

Πίνακας 8: Δείκτες μέσου όρου και τυπικής απόκλισης για την αντίληψη της αξιολόγησης ως τρόπου βελτίωσης της 

διδασκαλίας και της μάθησης 

Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α. 

Β - 3: Η αξιολόγηση είναι ένας τρόπος να προσδιορίσουμε 

πόσο έχουν μάθει οι μαθητές από τη διδασκαλία. 

4,73 0,877 

Β - 4: Η αξιολόγηση παρέχει ανατροφοδότηση σε μαθητές 

σχετικά με την επίδοσή τους. 

4,70 1,104 

Β - 5: Η αξιολόγηση είναι συνυφασμένη με τη διδακτική 

πρακτική. 

4,65 1,075 

Β - 6: Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι άξια 

εμπιστοσύνης. 

4,01 1,024 

Β - 12: Η αξιολόγηση καταδεικνύει τι έχουν μάθει οι 

μαθητές. 

4,31 1,014 

Β - 13: Η αξιολόγηση δίνει ανατροφοδότηση στους μαθητές 

για τις μαθησιακές τους ανάγκες. 

4,57 0,981 

Β - 14: Πληροφορίες από την αξιολόγηση επιφέρουν 

αλλαγές στη συνεχιζόμενη διδασκαλία των μαθητών. 

4,41 1,044 

Β - 15: Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι συνεπή. 3,80 1,012 

Β - 21: Η αξιολόγηση μετρά δεξιότητες σκέψης ανώτερου 

επιπέδου των μαθητών. 

3,37 1,193 

Β - 22: Η αξιολόγηση βοηθά τους μαθητές να βελτιώσουν τη 4,25 1,087 
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μάθησή τους. 

Β - 23: Η αξιολόγηση επιτρέπει σε διαφορετικούς μαθητές 

να λάβουν διαφορετική διδασκαλία. 

3,81 1,228 

Β - 24: Μπορούμε να στηριχθούμε στα αποτελέσματα από 

αξιολόγηση. 

3,90 1,185 

 

Σχετικά με τη δήλωση «η αξιολόγηση είναι ένας τρόπος να προσδιορίσουμε πόσο έχουν 

μάθει οι μαθητές από τη διδασκαλία» (Β - 3), το 29,8% των ερωτηθέντων «συμφωνούν 

κάπως» και το 50% «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό», γεγονός που καταδεικνύει μια γενική 

τάση συμφωνίας με το περιεχόμενο της δήλωσης. Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 4,73. 

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με τη δήλωση «η αξιολόγηση παρέχει 

ανατροφοδότηση σε μαθητές σχετικά με την επίδοσή τους» (Β - 4), αφού το 22,6% 

δήλωσαν ότι «συμφωνούν κάπως», το 45,5% ότι «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και το 

22,6% ότι «συμφωνούν απόλυτα». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος 

όρος ήταν 4,70. 

 

Γενική τάση συμφωνίας παρατηρήθηκε και στη δήλωση «η αξιολόγηση είναι 

συνυφασμένη με τη διδακτική πρακτική» (Β - 5), αφού το 49,2% «συμφωνεί σε μεγάλο 

βαθμό» και μόλις το 12,1% απάντησε ότι διαφωνεί λιγότερο ή περισσότερο με αυτήν την 

άποψη. Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 4,65. 

 

 Όσον αφορά τη δήλωση «τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι άξια εμπιστοσύνης» 

(Β - 6) το 37,1% «συμφωνεί κάπως» και το 36,3% «συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό». Υπάρχει, 

ωστόσο, και ένα 16,9% που «διαφωνεί κάπως» με αυτή τη δήλωση. Σε επίπεδο κεντρικής 

τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 4,01. 

 

Σχετικά με τη δήλωση «η αξιολόγηση καταδεικνύει τι έχουν μάθει οι μαθητές» (Β - 12), 

παρατηρούμε υψηλή τάση συμφωνίας, αφού το 37,9% «συμφωνούν κάπως» και το 41,1% 

«συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος 

όρος ήταν 4,31. 
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Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς (46,8%) «συμφωνούν σε μεγάλο 

βαθμό» με την άποψη ότι «η αξιολόγηση δίνει ανατροφοδότηση στους μαθητές για τις 

μαθησιακές τους ανάγκες» (Β - 13), το 26,6% «συμφωνεί κάπως» και το 13,7% «συμφωνεί 

απόλυτα», γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στην 

ανατροφοδότηση των μαθητών μέσω της διαδικασίας της αξιολόγησής τους. Σε επίπεδο 

κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 4,57. 

 

Υψηλή τάση συμφωνίας παρατηρείται στη δήλωση «πληροφορίες από την αξιολόγηση 

επιφέρουν αλλαγές στη συνεχιζόμενη διδασκαλία των μαθητών» (Β - 14), αφού το 33,1% 

«συμφωνούν κάπως», το 41,9% «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και το 10,5% 

«συμφωνούν απόλυτα». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 

4,41. 

 

Το 46% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών «συμφωνούν κάπως» με τη δήλωση «τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι συνεπή» (Β - 15). Υπάρχει, ωστόσο, και ένα 17,7% 

που «διαφωνεί κάπως», καθώς και ένα 11,3% που «διαφωνεί σε μεγάλο βαθμό». Σε 

επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 3,80. 

 

Μοιρασμένες είναι οι απαντήσεις που αφορούν τη δήλωση «η αξιολόγηση μετρά 

δεξιότητες σκέψης ανώτερου επιπέδου των μαθητών» (Β - 21). Το 24,2% «διαφωνούν 

κάπως», το 16,1% «διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και το 8,1% «διαφωνούν απόλυτα». Οι 

πιο πολλοί, ωστόσο, (34,7%) «συμφωνούν κάπως» και το 16,1% των ερωτηθέντων 

εκπαιδευτικών «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 3,37. 

 

Όσον αφορά τη δήλωση ότι «η αξιολόγηση βοηθά τους μαθητές να βελτιώσουν τη 

μάθησή τους» (Β - 22) παρατηρείται υψηλή τάση συμφωνίας, αφού το 29% «συμφωνούν 

κάπως», το 44% «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και το 5,6% «συμφωνούν απόλυτα». Σε 

επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 4,25. 

 

Οι περισσότεροι συμφωνούν με την άποψη ότι «η αξιολόγηση επιτρέπει σε 

διαφορετικούς μαθητές να λάβουν διαφορετική διδασκαλία» (Β - 23) (37,1% «συμφωνούν 
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κάπως», 24,2% «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και 5,6% «συμφωνούν απόλυτα»). 

Υπάρχει, ωστόσο, και ένα 33% που διαφωνούν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Σε επίπεδο 

κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 3,81. 

 

Τέλος, η δήλωση «μπορούμε να στηριχθούμε στα αποτελέσματα από την αξιολόγηση» 

(Β - 24) συγκεντρώνει περισσότερες απαντήσεις συμφωνίας (39,5% «συμφωνούν κάπως» 

και 29% «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό»). Υπάρχει, όμως, και ένα ποσοστό 27,4% που 

διαφωνούν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο 

μέσος όρος ήταν 3,90. 

  

Στον πίνακα 9 παρουσιάζεται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων στις ερωτήσεις 2, 11 και 20, που αφορούν στην αξιολόγηση ως τρόπο για 

να λογοδοτούν οι μαθητές. 

 

Πίνακας 9: Δείκτες μέσου όρου και τυπικής απόκλισης για την αντίληψη της αξιολόγησης ως τρόπου για να λογοδοτούν οι 

μαθητές 

Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α. 

Β - 2: Η αξιολόγηση τοποθετεί τους μαθητές σε 

κατηγορίες. 

4,02 1,269 

Β - 11: Η αξιολόγηση είναι ο προσδιορισμός ενός 

βαθμού ή επιπέδου σε μαθητική εργασία. 

3,83 1,139 

Β - 20: Η αξιολόγηση καθορίζει αν οι μαθητές 

επιτυγχάνουν σε κάποια επίπεδα ή προσόντα. 

4,12 1,041 

 

Όσον αφορά τη δήλωση «η αξιολόγηση τοποθετεί τους μαθητές σε κατηγορίες» (Β - 2) 

παρατηρείται υψηλή τάση συμφωνίας, αφού το 33,1% των ερωτηθέντων «συμφωνούν 

κάπως», το 32,3% «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και το 8,1% «συμφωνούν απόλυτα». Σε 

επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 4,02. 

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με τη δήλωση ότι «η αξιολόγηση είναι ο 

προσδιορισμός ενός βαθμού ή επιπέδου σε μαθητική εργασία» (39,5% «συμφωνούν 

κάπως» και 29% «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό»). Υπάρχει, ωστόσο, και ένα 14,5% που 

«διαφωνούν κάπως», ένα 11,3% που «διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και ένα 4% που 
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«διαφωνούν απόλυτα». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 

3,83. 

 

Τέλος, υψηλή τάση συμφωνίας παρουσιάζει και η δήλωση «η αξιολόγηση καθορίζει αν 

οι μαθητές επιτυγχάνουν σε κάποια επίπεδα ή προσόντα», αφού το 37,1% «συμφωνούν 

κάπως» και το 39,5% «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 4,12. 

 

Στον πίνακα 10 παρουσιάζεται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων 

των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις 1, 10 και 19, που αφορούν στην αξιολόγηση ως τρόπο 

για να λογοδοτούν τα σχολεία. 

 

Πίνακας 10: Δείκτες μέσου όρου και τυπικής απόκλισης για την αντίληψη της αξιολόγησης ως τρόπου για να λογοδοτούν τα 

σχολεία 

Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α. 

Β - 1: Η αξιολόγηση παρέχει πληροφορίες 

για το πόσο καλά πάνε τα σχολεία. 

3,64 1,171 

Β - 10: Η αξιολόγηση είναι ένας ακριβής 

δείκτης της ποιότητας ενός σχολείου. 

3,05 1,175 

Β - 19: Η αξιολόγηση είναι ένας καλός 

τρόπος να εκτιμηθεί αυτό που γίνεται στο 

σχολείο. 

3,98 1,243 

 

Σχετικά με τη δήλωση «η αξιολόγηση παρέχει πληροφορίες για το πόσο καλά πάνε τα 

σχολεία» (Β -1) παρατηρείται ένας διαμοιρασμός των απόψεων μεταξύ της συμφωνίας και 

της διαφωνίας. Πιο ειδικά, το 5,6% των ερωτηθέντων «διαφωνούν απόλυτα», το 12,1% 

«διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και το 21% «διαφωνούν κάπως»· το 37,1% «συμφωνούν 

κάπως» και το 22,6% «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό. Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 3,64. 

  

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς φαίνεται ότι διαφωνούν με τη 

δήλωση «η αξιολόγηση είναι ένας ακριβής δείκτης της ποιότητας ενός σχολείου» (Β -10). 

Συγκεκριμένα, το 10,5% «διαφωνούν απόλυτα», το 23,4% «διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό» 
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και το 28,2% «διαφωνούν κάπως». Κανένας δεν «συμφωνεί απόλυτα» με την παραπάνω 

άποψη, ενώ ένα 26,6% «συμφωνούν κάπως» και ένα 11,3% «συμφωνούν σε μεγάλο 

βαθμό». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 3,05. 

 

Τέλος, η δήλωση «η αξιολόγηση είναι ένας καλός τρόπος να εκτιμηθεί αυτό που γίνεται 

στο σχολείο» συγκεντρώνει αρκετές απαντήσεις που συμφωνούν σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό (37,9% «συμφωνούν κάπως», 29% «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και 

7,3% «συμφωνούν απόλυτα»). Ωστόσο, το 12,1% των ερωτηθέντων «διαφωνούν κάπως», 

το 8,1% «διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και το 5,6% «διαφωνούν απόλυτα». Σε επίπεδο 

κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 3,98. 

 

Στον πίνακα 11 παρουσιάζεται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων 

των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις 7, 8, 9, 16, 17, 18, 25, 26 και 27, που αφορούν στην 

αξιολόγηση ως μη σχετική με την εκπαίδευση. 

 

Πίνακας 11: Δείκτες μέσου όρου και τυπικής απόκλισης για την αντίληψη της αξιολόγησης ως μη σχετικής με την 

εκπαίδευση 

Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α. 

Β - 7: Η αξιολόγηση εξαναγκάζει τους 

εκπαιδευτικούς να διδάσκουν με τρόπο 

ενάντιο στις πεποιθήσεις τους. 

3,26 1,402 

Β - 8: Οι εκπαιδευτικοί διεξάγουν 

αξιολογήσεις αλλά κάνουν ελάχιστη 

χρήση των αποτελεσμάτων τους. 

3,53 1,316 

Β - 9: Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

πρέπει να τυγχάνουν προσεκτικού 

χειρισμού λόγω του σφάλματος στη 

μέτρηση. 

4,35 1,020 

Β - 16: Η αξιολόγηση είναι άδικη για τους 

μαθητές. 

2,66 1,202 

Β - 17: Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

αφού αρχειοθετηθούν, αγνοούνται. 

3,03 1,442 

Β - 18: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 4,66 1,058 
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λαμβάνουν υπόψη το σφάλμα και την 

ανακρίβεια σε κάθε αξιολόγηση. 

Β - 25: Η αξιολόγηση παρεμβαίνει σε 

βαθμό που δυσκολεύει τη διδασκαλία. 

3,03 1,275 

Β - 26: Η αξιολόγηση έχει μικρό 

αντίκτυπο πάνω στη διδασκαλία. 

2,87 1,168 

Β - 27: Η αξιολόγηση είναι μια ανακριβής 

διαδικασία. 

2,59 1,313 

 

Σχετικά με τη δήλωση ότι «η αξιολόγηση εξαναγκάζει τους εκπαιδευτικούς να 

διδάσκουν με τρόπο ενάντιο στις πεποιθήσεις τους» (Β - 7) παρατηρούμε ότι οι 

περισσότεροι από τους συμμετέχοντες εκφράζουν τη διαφωνία τους. Πιο ειδικά, το 11,3% 

«διαφωνούν απόλυτα», το 22,6% «διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και το 21,8% «διαφωνούν 

κάπως». Υπάρχει βέβαια και ένα 22,6% που «συμφωνούν κάπως», ένα 16,9% που 

«συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και ένα 4,8% που «συμφωνούν απόλυτα». Σε επίπεδο 

κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 3,26. 

 

Όσον αφορά τη δήλωση «οι εκπαιδευτικοί διεξάγουν αξιολογήσεις αλλά κάνουν 

ελάχιστη χρήση των αποτελεσμάτων τους» (Β - 8) παρατηρούμε αποκλίσεις στις δοθείσες 

απαντήσεις, κάτι που δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν είναι μοιρασμένοι μεταξύ 

των απαντήσεων συμφωνίας και διαφωνίας. Πιο ειδικά, 6,5% των ερωτηθέντων 

«διαφωνούν απόλυτα», 17,7% «διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό», 21,8% «διαφωνούν 

απόλυτα», 30,6% «συμφωνούν κάπως», 16,9% «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και 6,5% 

«συμφωνούν απόλυτα». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 

3,53. 

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφωνούν με την άποψη ότι «τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης πρέπει να τυγχάνουν προσεκτικού χειρισμού λόγω του σφάλματος στη 

μέτρηση» (Β - 9). Συγκεκριμένα, το 41,9% «συμφωνούν κάπως», το 29,8% «συμφωνούν 

σε μεγάλο βαθμό και το 12,9% «συμφωνούν απόλυτα». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 4,35. 
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Υψηλό βαθμό διαφωνίας συγκεντρώνει η δήλωση «η αξιολόγηση είναι άδικη για τους 

μαθητές» (Β - 16), αφού το 16,9% «διαφωνεί απόλυτα», το 33,9% «διαφωνεί σε μεγάλο 

βαθμό» και το 24,2% «διαφωνεί κάπως». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο 

μέσος όρος ήταν 2,66. 

  

Όσον αφορά τη δήλωση «τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αφού αρχειοθετηθούν, 

αγνοούνται» (Β - 17) παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 

εκπαιδευτικούς διαφωνούν. Πιο συγκεκριμένα, το 17,7% «διαφωνούν απόλυτα», το 21,8% 

«διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και το 21,8% «διαφωνούν κάπως». Σημειώθηκε, βέβαια, 

και ένα 21,8% που «συμφωνούν κάπως». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο 

μέσος όρος ήταν 3,03. 

 

 Υψηλό βαθμό συμφωνίας συγκεντρώνουν οι απαντήσεις στη δήλωση «οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το σφάλμα και την ανακρίβεια σε κάθε αξιολόγηση» (Β - 18), 

αφού το 30,6% «συμφωνούν κάπως», το 41,1% «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και το 

20,2% «συμφωνούν απόλυτα». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος 

ήταν 4,66. 

 

Δεν συμφωνούν οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί ότι «η αξιολόγηση παρεμβαίνει σε βαθμό 

που δυσκολεύει τη διδασκαλία» (Β - 25), αφού το 10,5% «διαφωνούν απόλυτα» με τη 

συγκεκριμένη δήλωση, το 27,4% «διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και 27,4% «διαφωνούν 

κάπως». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 3,03. 

 

Υψηλό βαθμό διαφωνίας συγκεντρώνουν οι απαντήσεις για τη δήλωση «η αξιολόγηση 

έχει μικρό αντίκτυπο πάνω στη διδασκαλία» (Β - 26), αφού το 12,1% των ερωτηθέντων 

εκπαιδευτικών «διαφωνούν απόλυτα», το 26,6% «διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και το 

33,9% «διαφωνούν κάπως». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος 

ήταν 2,87. 

 

Τέλος, η δήλωση «η αξιολόγηση είναι μια ανακριβής διαδικασία» (Β - 27) 

συγκεντρώνει υψηλό βαθμό διαφωνίας, αφού το 25,8% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 

«διαφωνούν απόλυτα», το 23,4% «διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό» και το 28,2% «διαφωνούν 

κάπως». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 2,59. 
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Στον πίνακα 12 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των τριών 

θετικών και της μιας αρνητικής αντίληψης για την αξιολόγηση. 

 

Πίνακας 12: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση 

Αντιλήψεις αξιολόγησης Μ.Ο. Τ.Α. 

   

Για βελτίωση της 

διδασκαλίας και της 

μάθησης (12) 

4,21 0,75 

Ως λογοδοσία για μαθητές 

(3) 

3,99 0,84 

Ως λογοδοσία για σχολεία 

(3) 

3,55 0,95 

Ως μη σχετική με την 

εκπαίδευση (9) 

3,33 0,72 

Ν: 124 

 

Ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί μάς δείχνει 

ότι αυτοί συμφωνούν κάπως με την άποψη ότι ο σκοπός της αξιολόγησης είναι να 

βελτιώνονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους και οι μαθητές να γίνονται καλύτεροι 

στη μαθησιακή τους πορεία. Η τυπική απόκλιση μάς δείχνει ότι δεν υπάρχει μεγάλη 

διακύμανση ως προς την ένταση της συμφωνίας με αυτή τη δήλωση. 

 

Επίσης, φαίνεται ότι οι πιο πολλοί εκπαιδευτικοί συμφωνούν κάπως με την αντίληψη ότι 

η αξιολόγησή τους στοχεύει στο να λογοδοτούν οι ίδιοι οι μαθητές για τους μαθησιακούς 

στόχους που έχουν επιτύχει, ενώ διαφωνούν κάπως με την άποψη ότι η αξιολόγηση 

υπάρχει για να λογοδοτούν τα σχολεία. Πρόκειται για κάτι αναμενόμενο, αφού στην 

Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο που να ορίζει ότι τα σχολεία μπαίνουν σε κατηγορίες 

ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών τους σε εξετάσεις, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. 
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Εδώ, η τυπική απόκλιση πλησιάζει τη μονάδα, που σημαίνει ότι υπάρχει μια σχετική 

διακύμανση στην ένταση της συμφωνίας ή της διαφωνίας με τις συγκεκριμένες δηλώσεις. 

 

Τέλος, ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί μάς 

δείχνει ότι αυτοί διαφωνούν κάπως με την άποψη ότι η αξιολόγηση είναι μη σχετική με την 

εκπαίδευση. Η τυπική απόκλιση των συγκεκριμένων απαντήσεων δεν είναι πολύ μεγάλη. 

 

Στον πίνακα 13 παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας των αντιλήψεων για το 

σκοπό της αξιολόγησης που έχουν οι εκπαιδευτικοί της Ν. Ζηλανδίας, του Χονγκ Κονγκ, 

του Queensland και της Κύπρου, όπου έγινε η ίδια έρευνα (Brown, 2012), προκειμένου να 

συγκρίνουμε τις καταγραφές με τα δικά μας αποτελέσματα, που συμπεριλήφθηκαν στο 

τέλος του πίνακα, και να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα. 

 

Πίνακας 13: Συγκεντρωτικός πίνακας αντιλήψεων για το σκοπό της αξιολόγησης 

   Βελτίωση Λογοδοσία 

μαθητών 

Λογοδοσία 

σχολείων 

Μη σχετική 

με την 

εκπαίδευση 

Χώρα Βαθμίδα 

εκπαίδ. 

Ν Μ.O. 

(Τυπική 

απόκλιση) 

Μ.O. 

(Τυπική 

απόκλιση) 

Μ.O. 

(Τυπική 

απόκλιση) 

Μ.O. 

(Τυπική 

απόκλιση) 

Νέα Ζηλανδία Α/βάθμια 

Β/βάθμια 

573 

404 

4,1 (0,69) 

4,02 (0,66) 

3,54 (0,95) 

3,93 (0,86) 

2,70 (1,01) 

2,68 (1,06) 

2,90 (0,68) 

2,90 (0,65) 

Brown, Kennedy, Fok, Chan & Yu (2009) 

Χονγκ Κονγκ Α/βάθμια & 

Β/βάθμια 

288 4,76 (0,38) 4,70 (0,45) 4,09 (0,62) 2,39 (0,42) 

Brown, Lake & Matters (2011) 

Queensland Α/βάθμια 

Β/βάθμια 

784 

614 

4,00 (0,67) 

3,84 (0,66) 

3,64 (0,76) 

3,93 (0,75) 

2,74 (1,12) 

2,69 (1,10) 

2,89 (0,76) 

2,87 (0,69) 

Brown & Michaelides (2011) 

Κύπρος Α/βάθμια & 

Β/βάθμια 

249 4,36 (0,75) -  3,82 (0,81) 2,81 (0,83) 

Μαραγκόζη (2017) 

Ελλάδα 

 

Α/βάθμια & 

Β/βάθμια 

 

124 

 

4,21 (0,75) 

 

3,99 (0,84) 

 

3,55 (0,95) 

 

3,33 (0,72) 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και τα όσα κατέγραψε ο Brown (2012) 

επιβεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί και των πέντε χωρών θεωρούν ότι ο πιο σημαντικός 

λόγος για τον οποίο υπάρχει η αξιολόγηση είναι για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της 

μάθησης των μαθητών. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί η αξιολόγηση δίνει επιπλέον κίνητρα 

στους μαθητές να διαβάσουν, είτε επειδή παρέχει στους εκπαιδευτικούς τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους.  

 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί και των πέντε χωρών υποστηρίζουν περισσότερο την αντίληψη 

ότι η αξιολόγηση υπάρχει για να λογοδοτούν οι μαθητές και λιγότερο για να λογοδοτούν τα 

σχολεία. Άλλωστε οι μαθητές είναι αυτοί που αξιολογούνται στα τεστ και όχι οι 

εκπαιδευτικοί. Μολονότι ορισμένοι έχουν τους ενδοιασμούς τους αναφορικά με την 

αξιολόγηση των μαθητών τους, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι υπάρχει ένας αξιόπιστος 

λόγος για τον οποίο υποβάλλονται οι μαθητές σε αξιολόγηση. Ειδικά σε κοινωνίες στις 

οποίες η αξιολόγηση λειτουργεί για να πιστοποιήσει την αξία και το ταλέντο ανεξάρτητα 

από τις οικογενειακές και κοινωνικές καταβολές του μαθητή ή που το αξιολογικό σύστημα 

λειτουργεί ως ένας μηχανισμός μετάβασης στην ενήλικη ζωή. Για ορισμένους 

εκπαιδευτικούς μάλιστα, τα συστήματα αξιολόγησης των μαθητών λειτουργούν ως 

μηχανισμοί που βοηθούν τους μαθητές να αναπτυχθούν και να ωριμάσουν, ώστε να γίνουν 

αυτόνομοι ενήλικες, που αναλαμβάνουν τις προσωπικές τους ευθύνες για τη ζωή και τη 

μάθησή τους. 

 

Ακόμη, παρατηρούμε μια απόκλιση μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων 

αναφορικά με το ζήτημα της λογοδότησης των μαθητών στη Ν. Ζηλανδία και στο 

Queensland. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι και στις δύο κοινωνίες δεν υπάρχει κάποια 

διαδικασία αξιολόγησης που να εμποδίζει την πρόσβαση των μαθητών από την 

πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αξίζει, ακόμη, να παρατηρήσουμε ότι στο 

Χονγκ Κονγκ η αντίληψη ότι η αξιολόγηση υπάρχει για να λογοδοτούν οι μαθητές 

παρουσιάζει πολύ υψηλό ποσοστό. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι στη 

συγκεκριμένη κοινωνία οι εξετάσεις παίζουν κυρίαρχο ρόλο και οι διαδικασίες 

αξιολόγησης εφαρμόζονται από την προσχολική ακόμη ηλικία προκειμένου να επιλεχθούν 

μαθητές και να οδηγηθούν σε διαφοροποιημένες ευκαιρίες εκπαίδευσης.  
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Τέλος, τόσο οι εκπαιδευτικοί της Ν. Ζηλανδίας, όσο και του Queensland, της Κύπρου 

και της Ελλάδας (αν και όχι τόσο σθεναρά στις δύο τελευταίες χώρες) απορρίπτουν την 

αντίληψη ότι η αξιολόγηση υπάρχει για να λογοδοτούν και να αξιολογούνται τα σχολεία – 

κάτι που δεν φαίνεται να απορρίπτουν οι εκπαιδευτικοί του Χονγκ Κονγκ. Ενώ, όσον 

αφορά την αντίληψη ότι η αξιολόγηση είναι άσχετη με την εκπαίδευση, φαίνεται να την 

απορρίπτουν ομόφωνα οι εκπαιδευτικοί και των πέντε χωρών.  

 

5.4.4. Συσχετίσεις μεταξύ των πρακτικών και των αντιλήψεων αξιολόγησης 

 

Για να εξεταστεί η σχέση μεταξύ των παραδοσιακών και σύγχρονων πρακτικών 

αξιολόγησης και των τεσσάρων αντιλήψεων υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης 

Spearman (πίνακας 14). Όπως διαφαίνεται από τον πίνακα 14, υπάρχουν κάποιες 

στατιστικά σημαντικές σχέσεις μικρού ή μέτριου μεγέθους. Όσον αφορά την αντίληψη για 

βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης υπάρχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τις 

εργασίες που γίνονται στο σπίτι σε εβδομαδιαία βάση. Η συσχέτιση σε αυτήν την 

περίπτωση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,01. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο 

συντελεστής συσχέτισης θεωρείται μηδενικός. 

 

Για την αντίληψη ότι η αξιολόγηση στοχεύει στο να λογοδοτούν οι μαθητές 

σημειώθηκαν χαμηλοί θετικοί συντελεστές συσχέτισης με παραδοσιακές πρακτικές 

αξιολόγησης και συγκεκριμένα με την προφορική εξέταση, με τις εργασίες που γίνονται 

στο σπίτι σε εβδομαδιαία βάση και με τις γραπτές εξετάσεις 1-3 ωρών. Οι συσχετίσεις σε 

αυτήν την περίπτωση είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 0,05. Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις ο συντελεστής συσχέτισης θεωρείται μηδενικός.  

 

Η αντίληψη για την αξιολόγηση ως τρόπου λογοδοσίας των σχολείων και η αντίληψη 

ότι η αξιολόγηση δεν είναι σχετική με την εκπαίδευση είχαν μηδενικές και μη στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις με όλες τις πρακτικές. 
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Πίνακας 14: Συσχετίσεις (r) μεταξύ πρακτικών και αντιλήψεων αξιολόγησης 

Πρακτικές 

αξιολόγησης 

Βελτίωση 

διδασκαλίας 

και μάθησης 

Λογοδοσία 

για 

μαθητές 

Λογοδοσία 

για σχολεία 

Μη σχετική 

με την 

εκπαίδευση 

Αξιολογήσεις με τη 

μορφή τεστ που 

σχεδιάζω εγώ 

προσωπικά 

 

0,174 0,111 -0,049 -0,081 

Ατομικές συνθετικές 

εργασίες (projects) που 

φέρουν εις πέρας οι 

μαθητές. 

 

0,054 0,097 0,089 0,108 

Παρατήρηση 

(observation). 

 

0,072 0,074 -0,025 -0,160 

Προφορική εξέταση με 

ερωτήσεις/απαντήσεις. 

 

0,117 0,204* 0,082 0,032 

Ομαδικές συνθετικές 

εργασίες (projects) που 

φέρουν εις πέρας οι 

μαθητές. 

 

0,156 0,006 0,040 -0,060 

Αυτοαξιολόγηση και 

Ετεροαξιολόγηση. 

 

0,126 -0,041 0,014 -0,154 

Ημερολόγιο ή blog. -0,049 -0,007 -0,013 0,040 

Φάκελος μαθητή ή e-

portfolio. 

 

0,075 -0,066 0,010 -0,099 

Περιγραφική -0,006 0,043 -0,018 -0,091 
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αξιολόγηση. 

 

Εργασίες που γίνονται 

στο σπίτι σε 

εβδομαδιαία βάση. 

 

0,267** 0,180* 0,136 -0,075 

Ρουμπρίκες. 

 

-0,076 -0,011 0,016 -0,005 

Γραπτές εξετάσεις 1-3 

ωρών (τετραμήνου, 

προαγωγικές, 

απολυτήριες). 

0,090 0,215* -0,052 -0,012 

*: p < 0,05, **: p < 0,01 

 

5.4.5. Συσχετίσεις (r) μεταξύ των αντιλήψεων αξιολόγησης 

 

Για να βρεθεί η συσχέτιση των αντιλήψεων για το σκοπό της αξιολόγησης μεταξύ τους 

υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης Spearman (πίνακας 15). Η αντίληψη ότι η 

αξιολόγηση υπάρχει για να βελτιώνεται η διδασκαλία και η μάθηση είχε χαμηλό θετικό 

συντελεστή συσχέτισης με την αντίληψη ότι η αξιολόγηση υπάρχει για να λογοδοτούν οι 

μαθητές, υψηλό θετικό συντελεστή συσχέτισης με την αντίληψη ότι η αξιολόγηση υπάρχει 

για να λογοδοτούν τα σχολεία και χαμηλό αρνητικό συντελεστή συσχέτισης με την 

αντίληψη ότι η αξιολόγηση δεν είναι σχετική με την εκπαίδευση. Οι συσχετίσεις σε αυτήν 

την περίπτωση είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 0,01. 

 

Η αντίληψη ότι η αξιολόγηση υπάρχει για να λογοδοτούν οι μαθητές έχει χαμηλό θετικό 

συντελεστή συσχέτισης με την αντίληψη ότι η αξιολόγηση υπάρχει για να λογοδοτούν τα 

σχολεία (στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,01), ενώ δεν συσχετίζεται με την αρνητική 

αντίληψη για την αξιολόγηση. Με την αρνητική αντίληψη για την εκπαίδευση συσχετίζεται 

χαμηλά αρνητικά και η αντίληψη περί λογοδοσίας των σχολείων. Η συσχέτιση σε αυτήν 

την περίπτωση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,05. 
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5.4.6. Συσχετίσεις μεταξύ των τεσσάρων αντιλήψεων της αξιολόγησης και των 

δημογραφικών δεδομένων 

 

Οι έλεγχοι που έγιναν κατέδειξαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των 

αντιλήψεων για το σκοπό της αξιολόγησης και της παρακολούθησης μαθήματος ή 

επιμορφωτικού προγράμματος για την αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, έγινε μη παραμετρικός 

έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων που κατέδειξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

της αντίληψης ότι η αξιολόγηση υπάρχει για να βελτιώνονται οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί (p: 0,047 < 0,05) και της αντίληψης ότι η αξιολόγηση υπάρχει για να 

λογοδοτούν τα σχολεία (p: 0,047 < 0,05) με την παρακολούθηση μαθήματος ή 

επιμορφωτικού προγράμματος για την αξιολόγηση.  

 

Επίσης, οι μη παραμετρικοί έλεγχοι ανεξάρτητων δειγμάτων (Mann-Whitney U Test) 

έδειξαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της αντίληψης ότι η αξιολόγηση υπάρχει 

για να λογοδοτούν οι μαθητές και της βαθμίδας υπηρεσίας (p: 0,027 < 0,05) και μεταξύ της 

αντίληψης ότι η αξιολόγηση υπάρχει για να λογοδοτούν οι μαθητές και της ηλικίας (p: 

0,042 < 0,05). 

 

Πίνακας 15: Συσχετίσεις (r) μεταξύ αντιλήψεων αξιολόγησης 

Αντιλήψεις 

αξιολόγησης (αρ. 

δηλώσεων) 

Ως λογοδοσία για 

μαθητές (3) 

Ως λογοδοσία για 

σχολεία (3) 

Ως μη σχετική 

με εκπαίδευση 

(9) 

Για βελτίωση 

διδασκαλίας και 

μάθησης (12) 

0,386
**

 0,607
**

 -0,423
**

 

Ως λογοδοσία για 

μαθητές (3) 

 0,405
**

 0,120 

Ως λογοδοσία για 

σχολεία (3) 

  -0,186
*
 

*: p < 0,05, **: p < 0,01 
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Οι έλεγχοι που έγιναν με τα υπόλοιπα δημογραφικά / ατομικά δεδομένα (φύλο, ηλικία, 

χρόνια) δεν κατέδειξαν κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις τέσσερις 

αντιλήψεις. 

 

5.4.7. Συσχετίσεις μεταξύ των πρακτικών αξιολόγησης και των δημογραφικών 

δεδομένων 

 

Οι έλεγχοι που έγιναν έδειξαν ότι υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα στη βαθμίδα υπηρεσίας και 

στη χρήση της παρατήρησης ως πρακτικής αξιολόγησης (value: 5,309, df: 1, p: 0,021 < 

0,05). Το 90,5% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κάνουν 

χρήση της παρατήρησης για να αξιολογήσουν τους μαθητές τους, ενώ από τους 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας μόνο το 64,4%. Επίσης, εξάρτηση υπάρχει ανάμεσα στη 

βαθμίδα υπηρεσίας και στη χρήση των ομαδικών συνθετικών εργασιών (projects) που 

φέρουν εις πέρας οι μαθητές (value: 6,432, df: 1, p: 0,011 < 0,05). Το 66,7% των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούν projects για να αξιολογήσουν 

τους μαθητές τους, ενώ από τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας το 35,6%. Εξάρτηση 

υπάρχει και με τη χρήση της περιγραφικής αξιολόγησης (value: 5,152, df: 1, p: 0,023 < 

0,05)· με βάση τα αποτελέσματά μας παρατηρούμε ότι το 57,1% των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κάνει χρήση περιγραφικής αξιολόγησης, ενώ από τους 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μόνο το 30,1%. Τέλος, παρατηρήθηκε 

εξάρτηση και ανάμεσα στη βαθμίδα εκπαίδευσης και τις γραπτές εξετάσεις 1-3 ωρών 

(τετραμήνου, προαγωγικές, απολυτήριες) (value: 25,728, df: 1, p: 0,000 < 0,05). Το 14,4% 

των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 75,3% των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνει υπόψη στην αξιολόγηση των μαθητών του τις 

γραπτές εξετάσεις 1-3 ωρών.  

 

Ακόμη, εξάρτηση ανιχνεύθηκε και μεταξύ όσων έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα 

ή επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικά με την αξιολόγηση με τη χρήση του φακέλου/e-

portfolio, για να αξιολογούν τους μαθητές τους (value: 4,175, df: 1, p: 0,041). 

Συγκεκριμένα, το 82,2% όσων δεν έχουν λάβει σχετική επιμόρφωση, δεν κάνουν χρήση 

του φακέλου μαθητή. Εξάρτηση εντοπίστηκε και ανάμεσα στα χρόνια υπηρεσίας και στη 

χρήση της περιγραφικής αξιολόγησης: οι εκπαιδευτικοί με τα λιγότερα έτη υπηρεσίας δεν 

χρησιμοποιούν την περιγραφική αξιολόγηση (82%) σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς 
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που εργάζονται περισσότερα χρόνια ως εκπαιδευτικοί (56,9% δεν τη χρησιμοποιούν, 

43,1% τη χρησιμοποιούν) (value: 8,406, df: 1, p: 0,004 < 0,05). 

 

Επιπλέον, οι έλεγχοι έδειξαν ότι υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα στην ηλικία και στην 

περιγραφική αξιολόγηση (value: 4,465, df: 1, p: 0,035 < 0,05). Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί 

(ως 35 ετών) κάνουν χρήση της περιγραφικής αξιολόγησης σε ποσοστό 16% και οι 

μεγαλύτεροι σε ποσοστό 38,4%. Εξάρτηση υπάρχει και ανάμεσα στην ηλικία και στη 

χρήση γραπτών εξετάσεων (value: 16,120, df: 1, p: 0,000 < 0,05): οι νεότεροι 

εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 20% χρησιμοποιούν τις γραπτές εξετάσεις για να αξιολογούν 

τους μαθητές τους, σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς που κάνουν χρήση 

αυτής της πρακτικής σε ποσοστό 64,6%. Τέλος, ανιχνεύθηκε εξάρτηση και μεταξύ της 

ηλικίας και των τεστ αντικειμενικού/κλειστού τύπου (value: 6,285, df: 1, p: 0,012 < 0,05): 

Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα τεστ αυτά σε ποσοστό 44% και οι 

μεγαλύτεροι σε ποσοστό 71,7%.  

 

Δεν βρέθηκε κάποια εξάρτηση μεταξύ των πρακτικών αξιολόγησης και του φύλου και 

της περιοχής υπηρέτησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6. Σκοπός και μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται να εξηγηθούν οι λόγοι που επέβαλαν τη συνέχιση της 

ποσοτικής έρευνας με ποιοτική έρευνα. Ακόμη, παρουσιάζεται το δείγμα και η μέθοδος 

που ακολουθήθηκε για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σε συνάρτηση με τα 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. Τέλος, ελέγχεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της 

ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων και παρουσιάζονται τα αποτελέσματά της. 

 

6.2. Σκοπός και αναγκαιότητα της έρευνας 

 

Συχνά, όταν μια έρευνα σχετίζεται με θέματα που απαιτούν τη συνεργασία με ενηλίκους, οι 

ερευνητές δυσκολεύονται να αποσπάσουν αξιοποιήσιμες πληροφορίες και για αυτό 

απαιτείται άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητή και υποκειμένων, κάτι 

που επιτυγχάνεται μέσω των συνεντεύξεων (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Στη δική 

μας περίπτωση, η προσήλωση των εκπαιδευτικών στους παραδοσιακούς τρόπους 

αξιολόγησης των μαθητών από τη μια και η μεγάλη απόκλιση απαντήσεων που 

παρατηρήθηκε σε κάθε ερώτηση της κλίμακας από την άλλη, μας οδήγησε στην απόφαση 

να χρησιμοποιήσουμε συνεντεύξεις προκειμένου να συμπληρωθεί η ποσοτική έρευνα και 

να κατανοηθούν πληρέστερα τα αποτελέσματά της. Εξάλλου, η συνδυαστική και 

συμπληρωματική χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, η λεγόμενη και 

«μεθοδολογική τριγωνοποίηση», αποτελεί την πλέον αποτελεσματική μεθοδολογική 

προσέγγιση, για μια ολοκληρωμένη περιγραφή και ερμηνεία των διαστάσεων της 

κοινωνικής πραγματικότητας (Μακράκης, 1998, όπ. αναφ. Ζαρκογιάννη, 2016). Τέλος, η 

τριγωνοποίηση μπορεί να έχει διάφορα οφέλη για τα ερευνητικά αποτελέσματα, αφού με 

τον τρόπο αυτόν απαντώνται διαφορετικά, συμπληρωματικά ερωτήματα και ενισχύεται η 

ερμηνευτική δυνατότητα (Robson, 2007, όπ. αναφ. «Η τεχνική της τριγωνοποίησης», χ.χ.).  
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Ειδικότερα, η παρούσα ποιοτική έρευνα αποσκοπεί στην ανάδειξη των παραγόντων που 

αποτρέπουν τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές ή σύγχρονες 

πρακτικές αξιολόγησης, καθώς και στη διερεύνηση των βαθύτερων πεποιθήσεών τους για 

το σκοπό της αξιολόγησης των μαθητών. Άλλωστε, η μελέτη αντιλήψεων για την 

αξιολόγηση –με κάθε μέθοδο– είναι σημαντική, γιατί διάφορα θεωρητικά μοντέλα και 

ευρήματα (π.χ. Ajzen, 1991· Pajares, 1992) υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ αντιλήψεων και 

πρακτικών (όπ. αναφ. Μιχαηλίδης & Θεοδώρου, 2014). Τέλος, σύμφωνα με τον Pajares 

(1992, όπ. αναφ. Ζαρκογιάννη, 2016) οι πεποιθήσεις είναι δύσκολο να μετρηθούν άμεσα, 

αλλά εκμαιεύονται σε ερευνητικό επίπεδο από αυτό που τα άτομα «λένε», «προτίθενται» 

και «πράττουν», κάτι που αναμένεται να αναδειχθεί από τις συνεντεύξεις που θα 

ακολουθήσουν. 

 

6.3. Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας 

 

6.3.1. Ερευνητικό εργαλείο 

 

Σε αντίθεση με την ποσοτική έρευνα που στόχο έχει να απαντήσει στο «πόσο» και να 

μετατρέψει τα δεδομένα της έρευνας σε αριθμητική ή στατιστική γλώσσα, η ποιοτική 

έρευνα καταγράφει κατά γράμμα τα λεγόμενα των ερωτώμενων με στόχο να ανιχνευθεί το 

«πώς» και το «γιατί» και να κατανοηθούν σε βάθος τα αισθήματα, τα κίνητρα και οι 

επιδιώξεις όσων συμμετέχουν στην έρευνα (Μαντζούκας, 2007). Επίσης, «η ποιοτική 

έρευνα δεν ενδιαφέρεται για τη συλλογή “αντικειμενικών” μαρτυριών, αλλά για την 

έγκυρη καταγραφή της υποκειμενικής πραγματικότητας και τη βαθύτερη διερεύνηση των 

συμπεριφορών και των στάσεων μιας μικρής κοινωνικής ομάδας» (Γκότοβος, 1983, όπ. 

αναφ. Ζαρκογιάννη, 2016, σ. 220). Για τη δική μας ποιοτική έρευνα, επιλέχθηκε η μέθοδος 

της συνέντευξης με μικρό δείγμα εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα, 

ώστε να διερευνηθούν σε βάθος επιμέρους αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν. 

 

Πιο ειδικά, η συνέντευξη είναι από τα βασικότερα εργαλεία της ποιοτικής μεθόδου 

έρευνας. Οι συνεντευξιαζόμενοι προβάλλουν τις γνώσεις που κατέχουν (πληροφορίες και 

γνώσεις), τι τους αρέσει και τι όχι (αξίες και προτιμήσεις) και τι σκέπτονται (απόψεις και 
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αντιλήψεις) (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Ακόμη, σύμφωνα με τους Cohen & 

Manion (1992, σ. 307-308) η συνέντευξη είναι αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ 

προσώπων με στόχο την απόσπαση πληροφοριών που σχετίζονται με την εκάστοτε έρευνα, 

ενώ ο Tuckman «όρισε τις συνεντεύξεις ως δυνατότητα “εισόδου” στο τι διαδραματίζεται 

στο μυαλό του υποκειμένου» (όπ. αναφ. Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008, σ. 4).  

 

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης μέσω 

τηλεφώνου. Η μαγνητοφώνηση στάθηκε δυνατή με τη χρήση της εφαρμογής Call 

Recorder, το οποίο είναι διαθέσιμο για Android μέσω τού Google Play. Χρειάζεται να 

σημειώσουμε ότι οι ημιδομημένες συνεντεύξεις αποτελούν ενδιάμεσο τύπο ανάμεσα στην 

κατευθυνόμενη και την ελεύθερη συνέντευξη (Βάμβουκας, 2010, όπ. αναφ. 

Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008) και ότι ο ερευνητής δημιουργεί έναν κατάλογο από 

κάποια βασικά σημεία, τα οποία θέλει οπωσδήποτε να καλύψει. Τα σημεία αυτά παίζουν 

το ρόλο ενός χάρτη που υπενθυμίζει στον ερευνητή κάθε φόρα το θέμα του αλλά και το 

πού θέλει να φτάσει («Ημιδομημένη συνέντευξη», χ.χ.).  

 

Οι ερωτήσεις που επιλέχτηκαν είναι ανοιχτού τύπου, επειδή επιτρέπουν τη «βαθύτερη 

διερεύνηση των απόψεων του ερωτώμενου και δίνουν το περιθώριο για μη 

αναμενόμενες ή απρόβλεπτες απαντήσεις, οι οποίες μπορεί να υποδείξουν υποθέσεις 

που δεν έχουν εξεταστεί στην ποσοτική έρευνα που προηγήθηκε» (Cohen κ.ά., 

2000, όπ. αναφ. Ζαρκογιάννη, 2016, σ. 222). Πιο συγκεκριμένα, διατυπώθηκαν: α) 

ερωτήσεις περιγραφικές και ερμηνευτικές (experience and behavior questions), για να 

αποτυπωθούν επαρκέστερα οι πρακτικές αξιολόγησης μαθητών που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί, β) ερωτήσεις άποψης και αξιολόγησης (opinion and values questions), για 

να διερευνηθούν οι προσωπικές απόψεις και πεποιθήσεις των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών αναφορικά με το σκοπό της αξιολόγησης και γ) δημογραφικές ερωτήσεις 

(background/demographic questions), για να αποτυπωθεί το προφίλ των ερωτώμενων 

(Magana, χ.χ.). 

 

Τέλος, επειδή ένα από τα προβλήματα αυτών των συνεντεύξεων είναι η επιθυμία των 

ερωτώμενων να δώσουν απαντήσεις κοινωνικά αποδεκτές ή να δώσουν «σωστές» 

απαντήσεις, θεωρήσαμε απαραίτητο να τους ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχουν «λάθη» στις 

απαντήσεις, μια και σκοπός του ερευνητή είναι απλώς η προσέγγιση και η καταγραφή της 
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αλήθειας, χωρίς αποστέωση και αποχρωμάτιση των απαντήσεων (Παρασκευοπούλου-

Κόλλια, 2008). Με αυτήν την εξήγηση προσπαθήσαμε να υπερκεράσουμε τη 

διστακτικότητα και τους φόβους των εκπαιδευτικών, προκειμένου να διεξαχθεί η 

διαδικασία απρόσκοπτα.  

 

6.3.2. Το δείγμα της έρευνας 

 

Το δείγμα της συνέντευξης περιλάμβανε δύο γυναίκες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 

Λύκεια του νομού Πέλλας, μία γυναίκα που υπηρετεί σε Λύκειο του νομού Θεσσαλονίκης, 

μία γυναίκα που υπηρετεί σε Γυμνάσιο του νομού Θεσσαλονίκης και έναν εκπαιδευτικό με 

κινητική αναπηρία που υπηρετεί σε δημοτικό του νομού Πέλλας, στα τμήματα ένταξης. Για 

λόγους διασφάλισης της ανωνυμίας των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών δεν 

αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους και δεν δίνονται περισσότερα στοιχεία για τα σχολεία 

στα οποία υπηρετούσαν την εποχή διεξαγωγής της έρευνας. Η έρευνα διεξήχθη το 

Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2017. Η επιλογή του δείγματος έγινε από το σύνολο όσων είχαν 

πάρει μέρος στην ποσοτική έρευνα συμπληρώνοντας το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. 

Ακολουθεί ένας πίνακας με τα γνωρίσματα του δείγματός μας. Στη συνέχεια της εργασίας 

μας, η αναφορά σε καθέναν από τους συμμετέχοντες θα γίνεται με κωδικό. 

 

Πίνακας 16: Περιγραφή του ερευνητικού δείγματος 

A/A Ημερ. 

συνέντευξ. 

Κωδικ. Φύλο Ηλικ. Χρόνια 

υπηρεσ. 

Ειδικότ. Σχολείο Νέες 

Τεχνολογ. 

Επιμόρφ. 

για την 

αξιολόγηση 

1 28 

Φεβρουαρ. 

2017 

Ε1 Γ 44 16 Φιλόλογος Λύκειο Β 

Επιπέδου 

Όχι 

2 2 Μαρτίου 

2017 

Ε2 Γ 37 12 Φιλόλογος Λύκειο Β 

Επιπέδου 

Όχι 

3 3 Μαρτίου 

2017 

Ε3 Γ 40 11 Φιλόλογος Λύκειο Β 

Επιπέδου 

Όχι 
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4 5 Μαρτίου 

2017 

Ε4 Γ 45 8 Φιλόλογος Γυμνάσ. Ναι, σε 

επίπεδο 

βασικών 

δεξιοτήτων 

Όχι 

5 6 Μαρτίου 

2017 

Ε5 Α 32 8 Δάσκαλος Δημοτικ. ECDL Ναι, 

μάθημα στη 

σχολή 

πανεπιστημ. 

 

6.3.3. Ερευνητικοί άξονες - ερευνητικά ερωτήματα 

 

Οι συνεντεύξεις βασίστηκαν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι οποίες λειτουργούν 

συμπληρωματικά και επεξηγηματικά στα δεδομένα που προέκυψαν από την ποσοτική 

έρευνα και στόχος είναι να διερευνηθούν αν, εκτός από τις παραδοσιακές πρακτικές, 

χρησιμοποιούνται και εναλλακτικές/σύγχρονες από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, 

ποιες είναι αυτές και γιατί τις χρησιμοποιούν. Επίσης, να διερευνηθούν σε μεγαλύτερο 

βάθος οι αντιλήψεις που έχουν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί για το σκοπό της 

αξιολόγησης.  

 

Οι πρώτες ερωτήσεις που αφορούν στις πρακτικές αξιολόγησης βασίζονται στην 

ερώτηση πολλαπλής επιλογής (ομάδα Α) της ποσοτικής έρευνας. Τα ερωτήματα για τις 

εναλλακτικές/σύγχρονες τεχνικές αξιολόγησης και τα εργαλεία νέας τεχνολογίας που 

βοηθούν στη συσσώρευση δεδομένων από αυτήν, συνιστούν άξονες, οι οποίοι λειτουργούν 

συμπληρωματικά στη βαθύτερη εξέταση των παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν τις 

επιλογές των διδασκόντων σε ό,τι αφορά το πώς αξιολογούν τους μαθητές τους και στο αν 

χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες για να το κάνουν. 

 

Οι ερωτήσεις που αφορούν στο σκοπό της αξιολόγησης βασίζονται στην κλίμακα των 

27 ερωτήσεων (ομάδα Β) της ποσοτικής έρευνας. Τα ερωτήματα για τη δική τους άποψη 

για το «γιατί» αξιολογούνται οι μαθητές στα σχολεία, για το αν η αξιολόγηση συνιστά 

λογοδοσία για σχολεία και μαθητές και για το αν είναι ή όχι σχετική με την εκπαίδευση, 

συνιστούν άξονες, οι οποίοι βοηθούν στην εις βάθος διερεύνηση των αντιλήψεων των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για το θέμα μας. 
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Συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 

 

 Ποιες είναι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τις εναλλακτικές και σύγχρονες 

πρακτικές αξιολόγησης; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις επιλογές τους; Η υπόθεση που 

κάναμε είναι ότι οι πιο πολλοί χρησιμοποιούν παραδοσιακές πρακτικές αξιολόγησης. 

 Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το σκοπό της αξιολόγησης και πώς 

κρίνουν τις σχετικές αντιλήψεις άλλων εκπαιδευτικών; Η υπόθεση που κάναμε είναι ότι ο 

σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτίωση των μαθητών και ότι η αξιολόγηση δεν πρέπει 

να καταργηθεί, αλλά να αλλάξει. 

 

6.3.4. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

 

Η ερευνητική διαδικασία περιλάμβανε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, η διάρκεια των οποίων 

ήταν κατά μέσο όρο 20 λεπτά. Η καταγραφή των συνεντεύξεων έγινε μέσω κινητού 

τηλεφώνου από τις 28 Φεβρουαρίου ως τις 6 Μαρτίου 2017, και ακολούθησε η 

απομαγνητοφώνηση και η ανάλυσή τους. 

 

Στη διαδικασία ανάλυσης των συνεντεύξεων ακολουθήθηκε η μέθοδος ανάλυσης 

περιεχομένου. Σύμφωνα με τους Hsieh & Shannon (2005) (όπ. αναφ. Zhang & Wildemuth, 

2009) η ποιοτική ανάλυση δεδομένων είναι «μια ερευνητική μέθοδος υποκειμενικής 

ερμηνείας του περιεχομένου δεδομένων που περιέχονται σε κείμενα, μέσα από μια 

συστηματική διαδικασία ταξινόμησης κωδικών και ανίχνευσης θεμάτων ή μοτίβων», η 

οποία επιτρέπει στον ερευνητή να κατανοήσει την κοινωνική πραγματικότητα με έναν 

υποκειμενικό μεν, αλλά επιστημονικό τρόπο (Zhang & Wildemuth, 2009), καθώς και «να 

κατανοήσει και να ερμηνεύσει γνώμες, στάσεις, αξίες και γενικά τη συμπεριφορά των 

ερευνητικών υποκειμένων σε σχέση με το υπό εξέταση φαινόμενο» (Βαμβούκα 2010, όπ. 

αναφ. Ζαρκογιάννη, 2016, σ. 227). 

 

Η ερευνητική διαδικασία βασίστηκε στην επαγωγική ανάλυση περιεχομένου, με την 

οποία τα θέματα και οι κατηγορίες προκύπτουν από τα δεδομένα μέσα από την προσεκτική 

εξέταση και τη συνεχή σύγκρισή τους από τον ερευνητή (Zhang & Wildemuth, 2009). Στην 
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επαγωγική ανάλυση κινούμαστε από το «ειδικό» στο «γενικό», ακολουθώντας αφαιρετικές 

διαδικασίες προκειμένου να προκύψουν ομάδες και κύριες κατηγορίες. 

 

Επίσης, λάβαμε υπόψη και τα έξι στάδια της θεματικής ανάλυσης που προτείνουν οι 

Braun & Clark (2006), τα οποία προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε: 

 

1. Εξοικείωση του ερευνητή με τα δεδομένα του μέσω της καταγραφής των 

προφορικών συνεντεύξεων σε γραπτή μορφή. 

2. Αρχική κωδικοποίηση των χωρίων των συνεντεύξεων. Αυτό γίνεται μέσω 

σημειώσεων που κρατά ο ερευνητής στα προς ανάλυση κείμενά του, υπογραμμίζοντας 

εκείνα τα σημεία που αναγνωρίζονται ως βασικά μοτίβα. 

3. Έρευνα για εντοπισμό θεμάτων. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τη συγκέντρωση των 

διαφορετικών κωδικοποιημένων χωρίων και την ταξινόμησή τους σε καθορισμένα θέματα. 

4. Αναθεώρηση των θεμάτων. Σε αυτό το στάδιο γίνεται φανερό ότι μερικά 

καθορισμένα θέματα, δεν είναι στην πραγματικότητα θέματα, είτε γιατί δεν υπάρχουν 

αρκετά δεδομένα για να υποστηριχθούν, είτε γιατί δύο θέματα καταλαβαίνουμε ότι τελικά 

αποτελούν ένα, είτε γιατί κάποιο θέμα καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται να το «σπάσουμε» 

σε περισσότερα. 

5. Οριστικοποίηση των θεμάτων και καθορισμός της ονομασίας τους. Σε αυτό το 

στάδιο ο ερευνητής ορίζει επακριβώς τα θέματα πάνω στα οποία θα στηριχθεί η ανάλυση 

της έρευνάς του. 

6. Καταγραφή των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. Στόχος είναι ο ερευνητής να 

διηγηθεί τη σύνθετη ιστορία των δεδομένων του με τέτοιον τρόπο, που να πείσει τον 

αναγνώστη για την αξία και την αξιοπιστία της ανάλυσής του. 

 

6.3.5. Κριτήρια αξιοπιστίας και εγκυρότητας της έρευνας 

 

Από τις στρατηγικές που παρατίθενται από διάφορους ερευνητές για τη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας μιας ποιοτικής έρευνας, επιλέχτηκαν οι ακόλουθες: 

 

 Διαρκείς συγκρίσεις των δεδομένων με απώτερο στόχο να εντοπιστούν οι 

ομοιότητες και οι διαφορές που υπήρχαν στα δεδομένα της έρευνάς μας (Willig, 2008· 

Onwuegbuzie & Teddlie, 2003, όπ. αναφ. Δήμος, 2015). 
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 Αντιπροσωπευτικότητα. Μολονότι ο αριθμός των συνεντεύξεων είναι μικρός, 

προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε στο δείγμα μας διαφοροποιημένες περιπτώσεις 

εκπαιδευτικών (Lincoln & Guba, 

1988, όπ. αναφ. Δήμος, 2015), δηλ. εκπαιδευτικούς Λυκείου, Γυμνασίου και Δημοτικού.  

 Λεπτομερής περιγραφή του ερευνητικού σχεδιασμού, της διαδικασίας συλλογής 

δεδομένων και της ανάλυσης, ώστε να καταστεί δυνατό σε άλλους ερευνητές να κρίνουν 

την ισχύ της έρευνάς μας ή να την επαναλάβουν (Patton, 1999· Bowen, 2005, όπ. αναφ. 

Δήμος, 2015). 

 

6.4. Τα Αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας 

 

6.4.1 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας 

 

1ο Θέμα: Πρακτικές αξιολόγησης  

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του Λυκείου και Γυμνασίου που συμμετείχαν στην έρευνά 

μας αξιολογούν τους μαθητές τους με παραδοσιακές πρακτικές. Άλλωστε, είναι 

υποχρεωμένοι από τις επίσημες διδακτικές οδηγίες να εξετάζουν τους μαθητές τους με τεστ 

και διαγωνίσματα. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο με το δάσκαλο, ο οποίος αξιοποιεί 

εναλλακτικές πρακτικές, κάτι που δικαιολογείται εν μέρει και από το γεγονός ότι τα 

τελευταία χρόνια υπηρετεί σε τμήματα ένταξης, όπου το πλαίσιο της αξιολόγησης είναι 

πολύ διαφορετικό από ό,τι στο Λύκειο. 

 

- «Ποιες είναι οι πρακτικές που ακολουθείς, για να αξιολογήσεις τους 

μαθητές/μαθήτριές σου;» 

 

Ε1  

Κατά βάση μετράει για μένα η καθημερινή συμμετοχή του στην τάξη και το πώς αρθρώνει 

τον προφορικό του λόγο […] από εκεί και πέρα κάποιες γραπτές εργασίες που έχουν να 

κάνουν για το σπίτι […] βέβαια και με τον τυπικό τρόπο, το διαγώνισμα του τετραμήνου. 
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Ε2 

Προφορική εξέταση στο μάθημα της ημέρας, τεστ τα οποία μπορεί να είναι είτε στο 

μάθημα της ημέρας, είτε επαναληπτικά, διαγωνίσματα, ασκήσεις που έχουνε για το σπίτι. 

Ε3 

[…] Βάζω πάρα πολύ συχνά τεστ, σχεδόν μάθημα παρά μάθημα. Εννοείται και 

διαγώνισμα. Φυσικά η προφορική εξέταση και τώρα τα τελευταία χρόνια δίνω και φύλλο 

εργασίας […] στο σπίτι το παίρνω και μετά το βαθμολογώ εγώ. 

 

Ε4 

Καταρχήν τούς εξετάζω. […] Βάζω δυο τεστάκια, αν είναι γλώσσα, από τις εκθέσεις, και 

το διαγώνισμα. Τώρα στο δεύτερο τετράμηνο είναι ή εργασία ή διαγώνισμα, αλλά εγώ πάλι 

διαγώνισμα θα τους βάλω.  

 

Ε5 

Καταρχήν περιγραφική αξιολόγηση περισσότερο, γενικά ημερολογιακή καταγραφή, 

καθημερινά, έτσι ώστε να λαμβάνω υπόψη μου και εξωδιδακτικούς παράγοντες […]  

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είναι επηρεασμένοι από τα μαθητικά τους 

χρόνια στον τρόπο που αξιολογούν τους μαθητές τους. Μία εκπαιδευτικός τόνισε πως κάτι 

τέτοιο δεν συμβαίνει στην ίδια, διότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει και ο δάσκαλος ότι οι 

δικές του εμπειρίες λειτουργούν με αντίστροφο τρόπο, ώστε να μην επαναλάβει τα λάθη 

των δασκάλων του στους μαθητές του. Φαίνεται πάντως ότι σε κάποιο βαθμό παλαιές 

πρακτικές αξιολόγησης διαιωνίζονται μέσω των ίδιων των φορέων της εκπαίδευσης, που 

είτε τις βρίσκουν σωστές και χρήσιμες, είτε δεν μπορούν να απαλλαγούν από αυτές, γιατί 

είναι ριζωμένες μέσα τους.  

 

- «Θα έλεγες ότι βαθμολογείς εμπειρικά; Οι εμπειρίες σου ως μαθητή/μαθήτρια 

σε επηρεάζουν στον τρόπο που αξιολογείς τους μαθητές/μαθήτριές σου;» 

 

Ε1 

Όχι, γιατί είναι και διαφορετικές οι συνθήκες […] Διαφορετικές οι απαιτήσεις τότε και 

τώρα […] διαφορετικές οι εμπειρίες και οι σχέσεις… όχι ιδιαίτερα. 
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Ε2 

Έχει περάσει αρκετά η μαθητική μου εμπειρία στον τρόπο με τον οποίο αξιολογώ. 

 

Ε3 

Οι εμπειρίες μου ως μαθήτρια με επηρεάζουν και στον τρόπο που αξιολογώ τους μαθητές 

μου. 

 

Ε4 

Ναι, βέβαια, κατά βάση εμπειρικά. 

 

Ε5 

Βαθμολογώ αντίθετα από ό,τι βαθμολόγησαν εμένα. 

 

Οι επόμενες ερωτήσεις που τέθηκαν αφορούσαν τις εναλλακτικές και σύγχρονες 

πρακτικές αξιολόγησης. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν ξεχωριστά για το 

φάκελο του μαθητή, το ημερολόγιο, την περιγραφική αξιολόγηση, την αυτοαξιολόγηση, 

την ετεροαξιολόγηση και τις ρουμπρίκες. Φαίνεται, πάντως, ότι στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, η χρήση τους είναι περιορισμένη, σποραδική και περιορίζεται συνήθως ή στο 

μάθημα της ερευνητικής εργασίας ή σε κάποιο πρόγραμμα καινοτόμων δράσεων. 

Αντιθέτως, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και ειδικά στην ειδική αγωγή και στα τμήματα 

ένταξης, υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για πειραματισμό με τις εναλλακτικές 

πρακτικές αξιολόγησης. 

 

- «Χρησιμοποιείς φάκελο μαθητή;» 

 

Από τις απαντήσεις προέκυψε ότι τα βασικό πρόβλημα για τη μη χρήση του φακέλου 

μαθητή είναι η έλλειψη χώρου, αλλά και η έλλειψη εμπειρίας πάνω στη συγκεκριμένη 

πρακτική. 

 

Ε1 

[…] Κάθε μαθητής έχει το τετράδιό του το οποίο θα το πάρω συστηματικά και θα το 

ελέγξω, θα κάνει και κάποιες εργασίες σε ηλεκτρονική μορφή που θα τις παρουσιάσει και 
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υπάρχει και το αντίστοιχο αρχείο. Τηρώ υποτυπωδώς τέλος πάντων έναν φάκελο, γιατί 

υπάρχει και έλλειψη χώρου στο σχολείο, το πού θα αρχειοθετηθούν όλοι οι φάκελοι […] 

 

Ε2 

[…] Νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο να μπορέσεις να συγκεντρώσεις όλα τα στοιχεία 

και να κάνεις φάκελο για κάθε μαθητή. 

 

Ε3 

Την τελευταία χρονιά χρησιμοποίησα στο δεύτερο εξάμηνο, στα Λατινικά. Λοιπόν, σε 

αυτόν το φάκελο, σχεδόν σε κάθε μάθημα τους έβαζα τεστ, τα πάντα, γραμματικά, συντακτικά 

φαινόμενα, μεταφράσεις, οπότε μάζευα όλα αυτά τα τεστ σε έναν φάκελο, δεν τους τα έδινα 

πίσω. Επιπλέον, έκαναν κάποιες εργασίες στο σπίτι, τις οποίες τις έπαιρνα και αυτές στο 

φάκελο… […] 

 

Ε4 

Όχι, καμία φορά δεν τον χρησιμοποίησα. Καταρχήν δεν είχα επιμόρφωση, κάποιος να μου 

δείξει. 

 

Ε5 

Φυσικά, portfolio κάνουμε στην ειδική αγωγή κατά κόρον. Δεν γίνεται χωρίς portfolio. 

Ούτως ή άλλως από το νηπιαγωγείο ο μαθητής έχει το δικό του φάκελο […] Στο συρτάρι μου 

έχω φάκελο ονομαστικά για τον κάθε μαθητή ή μαθήτρια, όπου μέσα στο φάκελο, σε 

περίπτωση που φύγω εγώ από εκεί, ενημερώνω τον άλλον συνάδελφο για τους λόγους που 

έβαλα αυτές τις δραστηριότητες, για τη βαθμιαία δυσκολία που θα μπορούσε να εφαρμόσει 

και για το ποιους παράγοντες και ποιους στόχους πιστεύω ότι θα πρέπει να βάλει ή να 

αναπτύξει στο μέλλον […] 

 

- «Χρησιμοποιείς ημερολόγιο;» 

 

Οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν ημερολόγιο συνήθως στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, παρά μόνο στο μάθημα της ερευνητική εργασίας. Η έλλειψη εξοικείωσης 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα.  
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Ε1 

[…] Όταν κάνουμε πολιτιστικά προγράμματα, καινοτόμα, εκεί συμβαίνει να καταγράφουν 

οι μαθητές την πορεία των εργασιών, να καταθέτουν τις σκέψεις τους, το πώς εξελίσσονται 

τα μίνι project στις θεματικές που αναλαμβάνουν […]. 

 

Ε2 

Ελάχιστα, μόνο στο project που πρέπει να καταγράφουν σε ημερολόγιο τι έχουν κάνει, 

αλλά νομίζω ότι δεν είναι εξασκημένοι και οι μαθητές να το χρησιμοποιούν. 

 

E3 

Δεν χρησιμοποίησα, γιατί οι τάξεις ήταν πάλι τρίτη Λυκείου και πίστευα ότι πρέπει να 

βγάλω την ύλη […]. 

 

- «Ποια είναι η γνώμη σου για την περιγραφική αξιολόγηση;» 

 

Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι άτυπα εφαρμόζουν την περιγραφική αξιολόγηση και 

είναι θετικοί απέναντι στη χρήση της. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για 

τη συστηματική εφαρμογή της και ότι οι γονείς επιθυμούν να γνωρίζουν και το βαθμό που 

αντιστοιχεί στην οποιαδήποτε περιγραφή, γιατί είναι κάτι που το έχουν συνηθίσει. 

 

Ε1 

Σίγουρα θα εμπλούτιζε αυτόν τον ξερό βαθμό που βάζουμε και που δεν ξέρει κανένας τι 

αντιπροσωπεύει τελικά και τι συνυπολογίζεται σε αυτόν. Βέβαια, την περιγραφική αξιολόγηση 

φαντάζομαι ότι ως έναν βαθμό την κάνουμε, γιατί όταν έρχονται οι γονείς να παραλάβουν 

ελέγχους ή όταν τα παιδιά ρωτάνε για τους βαθμούς, δεν τους πετάς έναν βαθμό και 

ξεμπέρδεψες. Στην πραγματικότητα εξηγείς εκεί και τι έχεις συνυπολογίσει και βάζεις και 

άλλα θέματα συμπεριφοράς και δυνατοτήτων του παιδιού […] 

 

E2 

Δεν είμαστε εξασκημένοι και εμείς να αξιολογούμε περιγραφικά και οι μαθητές ή οι γονείς 

να «εκτιμούν» την περιγραφική αξιολόγηση και να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για 

βελτίωση των αδυναμιών […] 
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Ε3 

Θα με έβρισκε σύμφωνη, αλλά θα ήταν καλό να ήταν σε συνδυασμό με τη βαθμολόγηση 

[…] Οι γονείς συνήθως θέλουνε κάτι πιο πρακτικό, βαθμολογία, αλλά δεν θα ήταν και 

αρνητικό. 

 

Ε4 

Δεν μας έχει ενημερώσει κανείς […] Δεν είμαι αρνητική, αλλά ξέρεις πάλι ο γονιός έχει, 

δηλαδή εγώ πάλι ήθελα να δω τι είναι. Είναι 9, είναι 10, είναι 8; […] 

 

Ε5 

Καταρχήν περιγραφική αξιολόγηση περισσότερο […] Στα 2 χρόνια που είχα στη γενική 

αγωγή, ακριβώς επειδή διαφωνούσα με τη βαθμολογία ως εργαλείο ψόγου και επιβολής 

πειθαρχίας, και παρότι εγώ έκανα περιγραφικό ιστορικό πάλι και είχα τη γνώμη μου για το 

κάθε παιδί, αλλά όχι μόνο ως γνωστικό εργαλείο, είτε ως γνωστική προσωπικότητα, αλλά 

γενικά ως ψυχοσυναισθηματική οντότητα και έδινα και πολύ μεγάλη βαρύτητα στην 

ενσυναίσθηση του μαθητή και της μαθήτριας και πόσο αυτό αναφορικά επιδρά στην 

αξιολογητική επίδοση, έβαζα σε όλα τα παιδιά 10. Οι συνάδελφοι τότε μου έλεγαν «μας 

χαλάς την πιάτσα».  

 

- «Χρησιμοποιείς αυτοαξιολόγηση ή ετεροαξιολόγηση; 

 

Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούν σποραδικά και όχι 

συστηματικά αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση. Το κάνουν προκειμένου οι μαθητές 

να κατανοήσουν καλύτερα τα λάθη τους και τα κριτήρια που λαμβάνει ο εκπαιδευτικός, 

όταν τους αξιολογεί. Ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκφράζει, ωστόσο, 

ανησυχία για το πώς μπορεί να εκλάβουν μια τέτοια πρακτική οι γονείς. 

 

Ε1 

Πολλές φορές. Αν κάνουμε κάποια θέματα της έκθεσης της Α΄ λυκείου, για να πω ένα 

παράδειγμα, θα σηκώσω τους μαθητές να μιλήσουνε, να κάνουμε ένα προγραμματισμένο 

debate κλπ. Εκεί, από τη στιγμή που δεν μπορούν να είναι όλοι ομιλητές, είναι κοινό-κριτές 

και άρα αξιολογούν το τι τους άρεσε, τι δεν τους άρεσε στους συμμαθητές τους, τους οποίους 

άκουσαν ως ομιλητές. Πολλές φορές και οι ίδιοι οι ομιλητές καλούνται να αξιολογήσουν τον 
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εαυτό τους και να πάρουν θέση στο ποια ήταν τα αδύναμα σημεία τους και ποια θεωρούν ότι 

ήταν τα δυνατά σημεία τους […] 

 

Ε2 

Ετεροαξιολόγηση όχι. Αυτοαξιολόγηση έχω χρησιμοποιήσει κάποιες φορές, ναι [...] Ας 

πούμε γράφουνε ένα τεστ και στη συνέχεια μπορεί να τους δώσω τις σωστές απαντήσεις και 

να πρέπει να βαθμολογήσουν τον εαυτό τους […] 

 

E3 

Ετεροαξιολόγηση όχι, ούτε και αυτοαξιολόγηση […] με βρίσκει σύμφωνη […] αλλιώς 

είναι να αξιολογούν οι ίδιοι τον εαυτό τους και σε αυτό τους έδωσα κάποια στιγμή ένα τεστ 

να το διορθώσουν μόνοι τους και είδαν τα λάθη τους και κατάλαβαν πώς βαθμολογούνται τα 

γραπτά τους. 

 

Ε4 

Τους έχω δώσει τεστ, τους έχω βάλει γραπτό και έχω δώσει το γραπτό του ενός στον 

άλλον να το βαθμολογήσουν. Βλέπω ότι είναι πιο αυστηροί από εμένα οι μαθητές. Τους 

βοηθάει. Κατανοούν τη δυσκολία που έχει να αξιολογήσεις τον άλλον. 

 

Ε5 

Όχι, δεν το έχω τολμήσει, γιατί φοβάμαι το αντίκτυπο στους γονείς. 

 

- «Χρησιμοποιείς ρουμπρίκες;» 

 

Οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν ρουμπρίκες, κυρίως γιατί δεν γνωρίζουν τη χρήση 

τους και πώς θα τους βοηθούσαν στον καθορισμό κριτηρίων, για μια πιο πλήρη καταγραφή 

του μαθησιακού προφίλ των μαθητών τους. 

 

Ε1 

Όχι. Αν και κάποια κριτήρια τα έχουμε έτσι κι αλλιώς στο μυαλό μας όταν θα 

βαθμολογήσουμε […] 
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Ε2 

Ξέρω τι είναι. Πιστεύω ότι θα βοηθούσαν, αλλά δεν τις χρησιμοποιώ. 

 

Ε3 

Όχι, όχι. 

 

Ε4 

Όχι. Ούτε καν ξέρω τι είναι. 

 

Ε5 

Όχι. 

 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να καταθέσουν την άποψή τους για το 

e-portfolio και για το αν κάνουν χρήση κάποιου εργαλείου τεχνολογίας προκειμένου να 

καταχωρούν βαθμολογίες και να βγάζουν ποσοστά για τις επιδόσεις των μαθητών τους.  

 

Όσον αφορά τον ηλεκτρονικό φάκελο του μαθητή και το κατά πόσο θα ήταν χρήσιμο να 

συνοδεύει ένα τέτοιο αρχείο το μαθητή σε όλα του τα σχολικά χρόνια, οι εκπαιδευτικοί 

φάνηκαν να είναι θετικοί. Πιστεύουν ότι θα τούς βοηθούσε να σχηματίσουν μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα για την προσωπικότητα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών 

τους και να κερδίσουν χρόνο. Υπήρξαν όμως και φωνές ανησυχίας για το κατά πόσο σε 

αυτόν το φάκελο θα περιλαμβάνονταν και άλλες πληροφορίες, πέραν των επιδόσεων, και 

για το κατά πόσο θα επιθυμούσαν οι μαθητές να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί λεπτομέρειες 

για αυτούς, που αφορούν παρελθόντα έτη. 

 

- «Πώς θα σου φαινόταν να συγκεντρώνονταν σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο 

δεδομένα από τις μαθητικές επιδόσεις του κάθε μαθητή/μαθήτριας, τα οποία θα 

συνόδευαν το μαθητή/μαθήτρια σε όλα του τα σχολικά χρόνια;»  

 

Ε1 

[…] Από μία πλευρά σε βοηθάει και σου δίνει μία πιο πλήρη εικόνα για το παιδί. Από την 

άλλη όμως μπορεί να σε προκαταλάβει, να προϊδεάζεσαι σχετικά με το μαθητή και να ξεκινάς 

με προδιατυπωμένες εικόνες για αυτόν, δεν σου επιτρέπει να σχηματίσεις μόνος σου μία 
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εικόνα. Ίσως θα ήταν σκόπιμο αυτός ο φάκελος να είναι προσβάσιμος από ένα σημείο και 

μετά, ώστε να κινηθείς συγκριτικά. […] Δηλαδή με έναν τρόπο ο φάκελος σε σημαδεύει, 

κυρίως για τα παιδιά μικρής ηλικίας και είναι και μία μορφής πίεση και για τον εκπαιδευτικό 

και για τον ίδιο το μαθητή, που θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να γεμίζει το φάκελό 

του. 

 

Ε2 

Θα το θεωρούσα πολύ χρήσιμο. Θα με βοηθούσε πολύ στη δουλειά μου, γιατί θα είχα τη 

δυνατότητα να δω όλη την πορεία του μαθητή […] αν υπήρχε ο φάκελος θα μπορούσα να 

καταλάβω πράγματα για την επίδοση και τις αδυναμίες του μαθητή. 

 

Ε3 

[…]Θα ήταν πολύ πρακτικό και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, γιατί θα είχαν άμεση 

πρόσβαση […] Θα είχαν μια πιο σφαιρική εικόνα για το μαθητή, γιατί υπήρχαν καθηγητές 

που έμπαιναν για μια ώρα μέσα στα μαθήματα γενικής παιδείας, οπότε δεν είχανε άποψη για 

τους μαθητές. 

 

Ε4 

Ναι, αυτό θα ήταν και ενδιαφέρον κιόλας, γιατί έχω πολλές μητέρες που έρχονται και λένε 

«μα, ο δικός μου ήτανε του 10 στο δημοτικό» και τώρα εγώ τον έχω 12-13. «Μα ήταν 

άριστος, κόντεψε σημαιοφόρος να γίνει» […] Με τον ηλεκτρονικό φάκελο θα μπορούσα να 

δω τι γίνεται. 

 

Ε5 

Νομίζω ότι διαφωνώ σε αυτό […] Φανταστείτε ως άνθρωποι πόσο έχουμε αλλάξει, πόσες 

συμπεριφορές έχουμε αλλάξει και πόσα πράγματα έχουμε αναθεωρήσει, φαντάσου ότι ένα 

τέτοιο αξιακό, αξιολογητικό σύστημα, που σίγουρα θα έχει νύξεις για τη σχολική βία, αυτό 

δεν το υποψιάζομαι, είμαι σίγουρος για αυτό, αν κατασκευαστεί ένα τέτοιο εργαλείο, 

φαντάσου ότι ένα παιδί που έχει μετανιώσει για την πρότερη παιδική ή εφηβική του 

συμπεριφορά, να μπαίνει μετά από χρόνια ως ενήλικος και να βλέπει ένα ηλεκτρονικό 

φακέλωμα του πρότερου εαυτού του. Είναι πολύ τραγικό, δηλαδή μας ακυρώνει ως 

παιδαγωγούς. 
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Όσον αφορά το αν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν κάποιο εργαλείο τεχνολογίας κατά 

τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών τους, οι περισσότεροι αναφέρθηκαν σε 

υπολογιστικά φύλλα, όπου καταγράφουν τη βαθμολογία του τετραμήνου. Μία 

εκπαιδευτικός έκανε λόγο για στατιστικές αναλύσεις, στις οποίες προβαίνει κατόπιν 

απαίτησης του διευθυντή του σχολείου της προκειμένου να εξετάζονται συγκριτικά οι 

επιδόσεις των μαθητών κάθε τάξης. Τέλος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν 

χρησιμοποιούν εργαλεία νέας τεχνολογίας, για να κατασκευάσουν ασκήσεις σε 

ηλεκτρονική μορφή, αφού ο διαμοιρασμός φωτοτυπιών με ασκήσεις είναι μια πιο 

συνηθισμένη πρακτική. 

 

- «Χρησιμοποιείς κάποιο εργαλείο τεχνολογίας που να σε βοηθάει στην 

αξιολόγηση;» 

 

Ε1 

Έτσι κι αλλιώς τη βαθμολογία την καταθέτουμε ηλεκτρονικά […] Τώρα αρκετές φορές 

τυχαίνει να ετοιμάσω διάφορα φύλλα εργασίας για τα παιδιά. Βέβαια, συνήθως τα εκτυπώνω 

και τους τα δίνω φωτοτυπημένα, γιατί σπανίως οι μαθητές θα μπούνε στον Η/Υ για να δούνε 

κάτι που έχεις ανεβάσει εκεί πέρα και επιμένουν και τα ίδια σε φωτοτυπίες. 

 

Ε2 

Όχι, δεν έχω χρησιμοποιήσει. Ελάχιστες φορές κάποιες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Ούτε το Excel για να βγάλω ποσοστά. 

 

Ε3 

Word, Excel και προσπαθώ να δω και τα στατιστικά πώς πάνε. Στο σχολείο που 

βρίσκομαι είναι απαίτηση του διευθυντού. […] Βγάζουμε στατιστικά πορίσματα για το πώς 

πάει η επίδοση των μαθητών, το κάθε τμήμα, οπότε στις συνελεύσεις του τετραμήνου εμείς 

παρουσιάζουμε τα ποσοστά, στατιστικά δεδομένα.  

 

Ε4 

Όχι. 

 

 



117 

Ε5 

Όχι, καθαρά από τις ημερολογιακές παρατηρήσεις και τη γενικότερη παρατήρηση και 

επαφή μου με τους μαθητές. 

 

2ο Θέμα: Σκοπός της αξιολόγησης 

 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνά μας κλήθηκαν να απαντήσουν ερωτήσεις 

αναφορικά με το σκοπό της αξιολόγησης, αλλά και να προβληματιστούν για το αν 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση είναι το ίδιο ή όχι στη δική τους συνείδηση.  

 

Όσον αφορά το σκοπό της αξιολόγησης, οι περισσότεροι απάντησαν πως υπάρχει για να 

βελτιώνονται οι μαθητές ή/και οι ίδιοι στη δουλειά τους. Ωστόσο, στην πράξη δεν 

πιστεύουν πως κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται, μια και –κατά τη γνώμη τους– οι Έλληνες 

μαθητές αντιμετωπίζουν επιδερμικά την αξιολόγηση δίνοντας βαρύτητα μόνο στο βαθμό 

και δεν αξιοποιούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προκειμένου να αυτοβελτιωθούν και 

να προοδεύσουν.  

 

Αιτίες για αυτή την κατάσταση είναι η νοοτροπία, η αδιαφορία για τη γνώση και η 

έλλειψη ενδιαφέροντος των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους. Επίσης, κάποιοι 

βλέπουν την αξιολόγηση ως σύστημα κατάταξης των μαθητών σε κατηγορίες ή ως μια 

πολιτική, για να μην αλλάξει η διανομή του πλούτου και της εξουσίας στις σύγχρονες 

κοινωνίες. Στους περισσότερους, τέλος, καταγράφεται η διάχυτη απογοήτευσή τους, όταν 

προσπαθούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να γίνουν καλύτεροι στα μαθήματα μέσω 

της αξιολόγησης. 

 

- «Ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών κατά τη 

γνώμη σου;»  

 

Ε1 

[…] Η κάθε αξιολόγηση θα έπρεπε να μας βοηθάει να βλέπουμε οι ίδιοι σε ποιο σημείο 

βρισκόμαστε ή πού νομίζει ότι βρισκόμαστε κάποιος εξωτερικός αξιόπιστος παρατηρητής και 

να μας βοηθάει, ώστε να βελτιωνόμαστε εν πάση περιπτώσει, να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό 

στο θεωρητικό κομμάτι. Δεν ξέρω στην πράξη αν η αξιολόγηση μετράει στη συνείδηση των 
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παιδιών. Τα παιδιά βλέπουν το βαθμό ως επιβράβευση της προσπάθειάς τους ή ως έναν 

τρόπο να εφησυχάσουν οι γονείς τους και να τα πηγαίνουν καλά με το σπίτι τους. Και τον 

κακό βαθμό τον βιώνουν συνήθως ως μία αδικία, ως μία τιμωρία, όχι τόσο για την επίδοση, 

όσο για τη συμπεριφορά ή την έλλειψη προσπάθειάς τους και το κυριότερό τους άγχος είναι 

πώς θα το εκλάβουν οι γονείς τους και αν θα έχουν συνέπειες από το σπίτι τους. Δηλαδή πολύ 

λίγο το βλέπω εγώ σαν μια προσπάθεια να προβληματιστεί κάποιος, να κάνει την αυτοκριτική 

του, να ζητήσει περαιτέρω εξηγήσεις γιατί και πώς και να τις λάβει σοβαρά υπόψη και να 

προσπαθήσει να βελτιώσει κάποια στοιχεία της συμπεριφοράς του. […] Εκείνοι που 

ανταποκρίνονται περισσότερο και που δέχονται την ανατροφοδότηση είναι οι καλύτεροι σε 

επιδόσεις μαθητές και οι γονείς τους. Αντιθέτως, στις χαμηλές ή στις μέτριες βαθμολογίες 

στις περισσότερες φορές, είτε δεν υπάρχει ενδιαφέρον και από τα ίδια τα παιδιά να τους 

εξηγήσεις, και ενδεχομένως να αντιμετωπίζεις μια πιο επιθετική συμπεριφορά, και ενίοτε και 

από τους ίδιους τους γονείς, που ή δεν τους βλέπεις ποτέ ή μπαίνοντας σε μια αμυντική στάση 

και δεν ακούνε ή δεν θέλουν να ακούσουν τι τους λες.  

 

Ε2 

Είναι εύκολο σύστημα και τρόπος για να κατατάξουμε τους μαθητές. Αυτό που λέω στους 

μαθητές είναι ότι η αξιολόγηση γίνεται με στόχο τη βελτίωσή τους. Στην πράξη δεν γίνεται 

αυτό πάντα. […] Νομίζω ότι δεν υπάρχει πια και το ενδιαφέρον για τη γνώση που μας οδηγεί 

και στη βελτίωση. Μας ενδιαφέρει να πάρουμε έναν βαθμό, να περάσουμε σε μία σχολή, σε 

ένα πανεπιστήμιο, χωρίς απαραίτητα να κρύβεται κάτι από πίσω, να υπάρχει ένα σωστός 

πυρήνας, μια σωστή βάση. Ελάχιστες φορές θα δεις έναν μαθητή ο οποίος αξιοποιεί την 

ανατροφοδότηση του καθηγητή. 

 

Ε3 

Πρέπει να υπάρχει, για να υπάρξει και μια διαβάθμιση μεταξύ των μαθητών, δεν μπορεί 

όλοι να είμαστε ίσοι. Κάποιοι είναι καλύτεροι, κάποιοι λιγότερο καλοί. Πρέπει να υπάρχει 

αυτή η διαβάθμιση, για να δούμε ποιοι μπορούν να βελτιωθούν, ποιοι ήδη είναι καλοί, να 

ανατροφοδοτήσουμε αυτούς που δεν είναι καλοί. […] Επειδή τα περισσότερα μαθήματα που 

αναλαμβάνω είναι στην τρίτη Λυκείου, ούτε καν ενδιαφέρονται για την ανατροφοδότηση.  
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Ε4 

Για να καλυτερέψω εγώ το μάθημα. […] Σκοπός είναι και ο τελευταίος, ο αδιάφορος να 

δείξει κάποιο ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς εμείς οι δάσκαλοι κοιτάμε μόνο τους άριστους και 

καμιά φορά τα παιδιά που είναι στη μεσαία κλίμακα, ούτε καν τα ξέρουμε πολλές φορές. […] 

Με την αξιολόγηση έχω μία εικόνα για το παιδί […] Όλους τους βοηθάει η αξιολόγηση. 

 

Ε5 

Είναι αποκύημα φασιστικών και νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που έχει σκοπό όχι να 

αναπαράγει και να ανακυκλώσει την κοινωνική πυραμίδα, ούτε να αναπαράγει την 

ανεστραμμένη κοινωνική πυραμίδα, αλλά να διατηρήσει την άρχουσα τάξη εκεί που είναι και 

να κάνει τους φτωχούς φτωχότερους, ειδικά σε μια χώρα με κρίση, όπως είναι η Ελλάδα […] 

 

Μια άποψη που διερευνήσαμε και στην ποσοτική μας έρευνα είναι ότι η αξιολόγηση 

των μαθητών υπάρχει για να λογοδοτούν τα σχολεία και για να κατατάσσονται, κατ’ 

επέκταση, σε κατηγορίες ανάλογα με τις επιδόσεις που πετυχαίνουν οι μαθητές σε 

εξετάσεις εμβέλειας χώρας. Σε σχετική ερώτηση οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

εκφράστηκαν αρνητικά: Μια τέτοια πολιτική, πιστεύουν, ότι θα υποβάθμιζε σχολεία, όπου 

φοιτούν μαθητές χαμηλού κοινωνικού και οικονομικού προφίλ. Επίσης, θα θεωρούσαν 

άδικη μια τέτοια αντιμετώπιση, αν δεν λαμβάνονταν υπόψη και οι κοινωνικοοινομικοί 

παράγοντες κάθε περιοχής/σχολείου. Τέλος, ένας εκπαιδευτικός αναφέρθηκε και στο άγχος 

που θα προκαλούσε μια τέτοια πολιτική και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 

 

- «Πιστεύεις ότι η αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών θα μπορούσε να υπάρχει 

για να λογοδοτούν τα σχολεία, όπως άλλωστε συμβαίνει σε κάποιες χώρες του 

εξωτερικού;» 

 

Ε1 

Η εκπαίδευση είναι κατεξοχήν ταξική […] Πώς χωρίς να λάβεις υπόψη σου 

κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και την κατάσταση μιας περιοχής, μπορείς να αντιμετωπίσεις 

με έναν εξισωτικό τρόπο όλα τα σχολεία; […] Θα πω ένα φιλολογικό, αυτό που είπε ο 

Αριστοτέλης «Δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο από την ίση αντιμετώπιση των άνισων»… Το 

θεωρώ πραγματικά εξωφρενικό να αξιολογηθούν τα σχολεία με αυτόν τον τρόπο χωρίς να 

υπολογιστούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια. 
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Ε2 

[…] Δεν πιστεύω ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο και θα βοηθήσει και θα είναι ρεαλιστικό, και 

θα παρουσιάζει ρεαλιστικά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα σχολείο. 

 

Ε3 

Είναι επικίνδυνο κάτι τέτοιο, διότι υπάρχουν σχολεία π.χ. τα ΕΠΑΛ με μαθητές με χαμηλό 

υπόβαθρο. Αυτά τα σχολεία τι θα γίνουν; Θα κλείσουν; Δεν νομίζω ότι πρέπει να εφαρμοστεί 

στην Ελλάδα, γιατί είναι πολύ διαφορετικό το εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με το 

εξωτερικό […] 

 

Ε4 

Δεν με βρίσκει σύμφωνη […] Όλοι οι γονείς δεν θα κυνηγούσανε να πάνε τα παιδιά τους 

στο «καλό» σχολείο; […] Δηλαδή δεν θα υπήρχε αυτή η εναλλαγή μέσα στην τάξη, θα ήταν 

όλοι άριστοι, εντάξει θα έβγαινε εύκολα, ωραία το μάθημα, αν είχες μέσα 27 παιδιά που θα 

ενδιαφέρονταν όλα. Κι αυτή η αλληλεπίδραση δεν είναι που βελτιώνει και τα παιδιά; 

 

Ε5 

[…] Ήμουν στο ειδικό σχολείο που μας είχαν δώσει την οδηγία της αυτοαξιολόγησης των 

σχολείων […] Το μόνο που έκανε σε εμένα ως εκπαιδευτικό ήταν να μου προσθέσει 

περισσότερο και αδικαιολόγητο άγχος, γιατί ουσιαστικά ήταν μια αυτοαξιολόγηση η οποία 

δεν πατούσε σε πρότερα δεδομένα, ούτε σε ερευνητικά εργαλεία, ούτε σε πιλοτική έρευνα, που 

είχε γίνει σε άλλα πιλοτικά σχολεία.  

 

Μια άλλη άποψη που διερευνήσαμε είναι ότι η αξιολόγηση υπάρχει για να λογοδοτούν 

οι μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της έρευνάς μας θεωρούν 

ότι οι μαθητές δεν αντιμετωπίζουν ως λογοδοσία την όλη διαδικασία. Αντιθέτως, τους 

ενδιαφέρουν πρωτίστως οι βαθμοί προκειμένου να ευχαριστηθούν οι γονείς τους και να 

μην έχουν αντιδράσεις. Οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν απαξιωτικά και αδιάφορα το 

κομμάτι της αξιολόγησής τους. Διατυπώθηκε, βέβαια, και η άποψη από τον εκπαιδευτικό 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ότι η αξιολόγηση σήμερα είναι μια διαδικασία που επιδρά 

με βίαιο τρόπο στον ψυχισμό των μαθητών. 
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- «Θεωρείς ότι σκοπός της αξιολόγησης είναι για να λογοδοτούν οι 

μαθητές/μαθήτριες; Πιστεύεις ότι οι μαθητές/μαθήτριες αντιμετωπίζουν την 

αξιολόγησή τους ως λογοδοσία;» 

 

Ε1 

[…] Οι ίδιοι οι μαθητές δεν το βλέπουν σαν λογοδοσία πλέον. […] Πλέον θεωρώ ότι και 

οι μαθητές λειτουργούν απαξιωτικά απέναντι στην εκπαίδευση γενικότερα, τα τελευταία 

χρόνια όλο και περισσότερο και ότι την αξιολόγηση τη βλέπουν σε σχέση με τους γονείς τους, 

να διατηρούν ευχαριστημένο το σπίτι με έναν τρόπο παρά σε σχέση με μία πίεση που 

υφίστανται οι ίδιοι, με εξαιρέσεις βέβαια, για την πλειοψηφία μιλάω, με απαιτήσεις για πολύ 

υψηλούς βαθμούς χωρίς να καταβάλουν πάντοτε και την αντίστοιχη προσπάθεια και μάλλον 

με επιθετικότητα, αν έχουνε χαμηλότερους βαθμούς από ό,τι προσδοκούνε.  

 

Ε2 

Τις περισσότερες φορές αυτό σκέφτονται, με βάση αυτό λειτουργούνε. Δηλαδή παίρνω 

έναν καλό βαθμό, για να δείξω στους γονείς μου ότι διαβάζω. 

 

Ε3 

[…] Δεν τους ενδιαφέρει τι θα μάθουν, αλλά τι βαθμό θα πάρουν. Δεν το παίρνουν τόσο 

βαριά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ούτε καν ενδιαφέρονται, το μόνο που τους 

ενδιαφέρει είναι να πάρουν το εικοσάρι στο τετράμηνο. 

 

Ε4 

Τα παιδιά αυτό που θέλουν είναι να πάρουν έναν βαθμό, βλέπεις ότι αν είναι να τον 

πάρουνε το βαθμό, κι ας είναι και παραφουσκωμένος, είναι ικανοποιημένοι, γιατί είναι 

ικανοποιημένοι και οι γονείς και από κει και πέρα δεν τους νοιάζει αν το κατάλαβαν αυτό 

που τους είπαν, αν βελτιώθηκαν οι ίδιοι και σε σχέση με πιο πριν. […] 

 

Ε5 

Όχι, ως βιαστή το βλέπουνε. Με τον τρόπο που γίνεται σήμερα, βιασμός είναι. 

 

Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να μας καταθέσουν την άποψή τους σχετικά με την 

αντίληψη ότι η αξιολόγηση των μαθητών είναι μη σχετική με την εκπαίδευση και ότι θα 
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έπρεπε να καταργηθεί. Όλοι τους δεν συμφωνούν με μια τέτοια κίνηση. Πιστεύουν ότι 

πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους αξιολόγηση, αλλά όχι απαραίτητα με τη μορφή της 

βαθμολογίας. Οι μαθητές, κατά τη γνώμη τους, έχουν ανάγκη από ανατροφοδότηση και 

είναι αναγκαίο να γνωρίζουν πώς τα πηγαίνουν στις σχολικές τους επιδόσεις. Κατατέθηκε, 

βέβαια, και η άποψη ότι η βαθμολογία πρέπει να υπάρχει ακόμη και ως φόβητρο, 

προκειμένου οι μαθητές να εξαναγκάζονται να διαβάζουν, μια και, κατά τη γνώμη της 

εκπαιδευτικού, οι πιο πολλοί μαθητές είναι αδιάφοροι απέναντι στη γνώση. Καθώς και η 

άποψη του εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ότι οι μαθητές δεν θα ήταν 

απαραίτητο να γνωρίζουν πώς αξιολογούνται, αλλά απαραίτητο θα ήταν να υπάρχει ένας 

φάκελος με τα μαθησιακά τους επιτεύγματα, τον οποίο θα διατηρεί ο εκπαιδευτικός. 

 

- «Πιστεύεις ότι η αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών είναι μη σχετική με την 

εκπαίδευση και θα έπρεπε να καταργηθεί;»  

 

Ε1 

Οπωσδήποτε τα παιδιά έχουν ανάγκη από ένα είδους ανατροφοδότηση. Ίσως θα με 

έβρισκε σύμφωνη η κατάργηση της βαθμολογίας, γιατί δεν βλέπω να προσφέρει και πάρα 

πολλά πράγματα, όμως το να καταργηθεί έστω αυτή η ανατροφοδότηση, έστω αυτή η 

περιγραφή, έστω αυτή η εστίαση στα δυνατά και στα αδύναμα σημεία, θεωρώ ότι δεν είναι 

και κάτι καλό, γιατί βοηθάει και τα παιδιά και τα παιδιά τα ίδια το επιζητούν πολλές φορές, 

όταν αυτό δεν συσχετίζεται με τη βαθμολογία […] 

 

Ε2 

Όχι. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί η αξιολόγηση, να αλλάξει, ναι, αλλά μέσα σε 

ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών […] 

 

Ε3 

Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να καταργηθεί η βαθμολόγηση και η αξιολόγηση, γιατί τίθενται 

κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί τους οποίους είναι καλό να τους κρατάμε. Δηλαδή αν δεν 

υπήρχε καθόλου η βαθμολόγηση και η αξιολόγηση, γιατί είναι έτσι μαθημένα τα παιδιά μας 

από το Δημοτικό, που δεν θα τους ενδιέφερε καθόλου το σχολείο, το σχολείο εννοώ σαν 

γνώση, η εκπαίδευση. Και νομίζω ότι ακόμη και η απειλή της βαθμολόγησης τους οδηγεί σε 

μονοπάτια συγκεκριμένα που πρέπει να διαβάζουνε.  
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Ε4 

Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Θεωρώ προσφέρει και ότι πρέπει να ξέρει και ο μαθητής πού 

βαδίζει και ο γονιός πού βαδίζει το παιδί του, για να κάνει προσπάθειες για κάτι καλύτερο.  

 

Ε5 

[…] Όσον αφορά τους μαθητές πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να γνωρίζουνε ότι υπάρχει 

επίσημη αξιολόγηση, αλλά ανεπίσημα ο εκπαιδευτικός πάντα θα πρέπει να κρατάει ένα 

portfolio για το μαθητή του.  

 

Τέλος, ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να μας πούνε, αν αξιολόγηση 

και βαθμολόγηση είναι το ίδιο στη δική τους συνείδηση. Όλοι απάντησαν πως δεν είναι για 

τους ίδιους, αλλά ότι στην εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι. Και αυτό γιατί το σύστημα 

επιτάσσει τη βαθμολόγηση των μαθητών, χωρίς να είναι ξεκάθαρο σε τι αντιστοιχεί ο 

βαθμός, με αποτέλεσμα να είναι πολλές φορές πλασματικός. Επίσης, άλλοι παράγοντες, 

που σχετίζονται με το ψυχοσυναισθηματικό προφίλ του κάθε μαθητή, συχνά αγνοούνται. 

 

- «Πιστεύεις ότι αξιολόγηση και βαθμολόγηση είναι το ίδιο; Ή όχι; Και γιατί;» 

 

Ε1 

Όχι. Διαφορές πολλές υπάρχουνε, αν και για πολλούς μαθητές και τους γονείς τους, εκείνο 

που μετράει τελικά είναι εκείνος ο βαθμός, ο τελικός βαθμός που θα δουν στον έλεγχο. […] 

Ο βαθμός είναι μάλλον πλασματικός και λίγη σχέση έχει με την πραγματική αξιολόγηση του 

μαθητή […] Μπορεί να γράψουν έναν πολύ κακό βαθμό στο διαγώνισμα και αυτό να 

επηρεάσει και τη βαθμολογία τους, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το πώς εσύ αξιολογείς το 

μαθητή συνολικά. Έχεις άλλους δεσμευτικούς παράγοντες εκεί στη βαθμολογία. 

 

Ε2 

Στη συνείδηση τη δική μου όχι απόλυτα. Στη συνείδηση των μαθητών, ναι. Εστιάζουν 

δηλαδή πάρα πολύ στη βαθμολογία και θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο κρίνονται […] 

 

Ε3 

 […] Η βαθμολόγηση τα τελευταία χρόνια είναι τελείως υποκειμενική και δεν είναι 

αντικειμενική, ενώ η αξιολόγηση είναι αντικειμενική, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ακριβώς τι έχει 
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εμπεδώσει, τι ξέρει ο μαθητής. Στη βαθμολόγηση αναγκαζόμαστε και βάζουμε μεγαλύτερο 

βαθμό πέραν του δέοντος. 

 

Ε4 

Το ίδιο είναι, δεν θα έπρεπε όμως το ίδιο να είναι.  

 

Ε5 

Η αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει ψυχογνωστικούς παράγοντες, ολιστικά σε όλη την 

προσωπικότητα, αυτό που λέμε IQ και EQ. Η βαθμολογία είναι πιο στενό πλαίσιο 

αξιολόγησης, είναι σε μία συγκεκριμένη κλίμακα, σε κάποιους συγκεκριμένους στόχους που 

βλέπεις αν έχουν επιτευχθεί ή δεν έχουν επιτευχθεί και ανάλογα το σε ποιο βαθμό έχουν 

επιτευχθεί ή δεν έχουν επιτευχθεί, λογικά πρέπει να βαθμολογείς. Αλλά στην εκπαίδευση δεν 

γίνεται κάτι τέτοιο […] Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι ένα ανατροφοδοτικό εργαλείο που 

θα εμπνέει τις κλίσεις του ατόμου και δεν θα είναι ανασταλτικός παράγοντας, που θα 

ξανακάνει τους ανθρώπους να έχουν πάντα μια ιδιαίτερη ελίτ και πάντα κάποιοι θα είναι οι 

μειονεκτούντες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

7. Συζήτηση, συμπεράσματα και περιορισμοί ποσοτικής και 

ποιοτικής έρευνας 

 

7.1 Συζήτηση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια να καταγραφούν οι πρακτικές 

που χρησιμοποιούν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί για να αξιολογήσουν τους μαθητές τους, και 

να περιγραφούν οι αντιλήψεις τους για το σκοπό της αξιολόγησης μέσα από το 

τυποποιημένο εργαλείο τού G.T. Brown, το οποίο έχει εφαρμοστεί για ανάλογες έρευνες σε 

διάφορες χώρες.  

 

Ως προς το πρώτο σκέλος, η αρχική μας υπόθεση ήταν ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν περισσότερο παραδοσιακές παρά εναλλακτικές ή σύγχρονες πρακτικές 

αξιολόγησης με χρήση νέων τεχνολογιών. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε, όπως μπορεί να 

διαπιστώσει κάποιος ανατρέχοντας στον πίνακα 7. Ωστόσο, επειδή τα ευρήματά μας 

στηρίζονται σε αυτό-αναφορές σε ερωτηματολόγιο, το ζήτημα θα πρέπει να μελετηθεί 

περισσότερο και με ποικίλες ερευνητικές προσεγγίσεις, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή 

επιστημονικά πορίσματα. Πάντως, το γεγονός ότι επιλέχθηκαν κυρίως παραδοσιακοί 

τρόποι αξιολόγησης ερμηνεύεται από το ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν είναι 

επιμορφωμένοι σε χρήση εναλλακτικής ή σύγχρονης αξιολόγησης και ότι το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι εν πολλοίς εξετασιοκεντρικό. Επίσης, όπως αναφέρουν και οι 

Μιχαηλίδης & Θεοδώρου (2014, σ. 271) στην αντίστοιχη δική τους έρευνα, «ίσως να έχουν 

κάποιο ρόλο και οι δικές τους εμπειρίες αξιολόγησης ως μαθητές και φοιτητές (Pajares, 

1992)». 

 

Η δεύτερη υπόθεσή μας υποστήριζε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η 

αξιολόγηση βελτιώνει τους ίδιους ως δασκάλους και τους μαθητές στη μαθησιακή τους 

πορεία, ενώ δεν υιοθετούν την άποψη ότι η αξιολόγηση είναι μη σχετική με την 

εκπαίδευση. Πράγματι η υπόθεσή μας επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα της έρευνάς 
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μας, μολονότι υπήρξε αρκετή απόκλιση στις δοθείσες απαντήσεις. Η θετική αυτή στάση 

απέναντι στην αντίληψη ότι η αξιολόγηση βελτιώνει τους εμπλεκόμενους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, συμβαδίζει με την προσέγγιση της «αξιολόγησης για τη 

μάθηση», που σκοπός της είναι η υποστήριξη της μάθησης με στόχο την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων σκέψης και κρίσης των μαθητών, τη μάθηση και τη γενικότερη βελτίωσή τους 

(«Αξιολόγηση για τη μάθηση και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», χ.χ.).  

 

Η τρίτη υπόθεσή μας υποστήριζε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν 

περισσότερο με την άποψη ότι η αξιολόγηση υπάρχει για να λογοδοτούν οι μαθητές, παρά 

για να λογοδοτούν τα σχολεία. Πρόκειται για μια υπόθεση που επιβεβαιώθηκε από την 

έρευνά μας, αφού στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο που να ορίζει ότι τα σχολεία 

μπαίνουν σε κατηγορίες ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών τους σε εξετάσεις, όπως 

συμβαίνει σε άλλες χώρες. Πρόκειται, δηλαδή, για μια αντίληψη που προσδιορίζεται εν 

πολλοίς από το εκπαιδευτικό σύστημα και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. 

 

Όπως αναφέρουν οι Μιχαηλίδης & Θεοδώρου (2014) σε αντίστοιχες έρευνες που έγιναν 

σε άλλες χώρες (Brown, 2004· Brown, Lake και Matters, 2011· Brown, Hui, Yu και 

Kennedy, 2011) διαφάνηκε ότι υπάρχουν θετικές συσχετίσεις μεταξύ των θετικών 

αντιλήψεων για την αξιολόγηση και απουσία ή μικρή αρνητική συσχέτιση με την αντίληψη 

ότι η αξιολόγηση είναι μη σχετική με την εκπαίδευση. Αυτό βρέθηκε ως στοιχείο και στη 

δική μας έρευνα και επομένως μπορούμε να καταλήξουμε σε ανάλογα συμπεράσματα: ότι 

δηλαδή η αξιολόγηση είναι βοηθητική για όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς λογοδοσίας, αλλά και ότι εμπεριέχει 

σφάλματα ή μπορεί να μη χρησιμοποιείται με τρόπο ενδεδειγμένο και αξιόπιστο. 

  

7.2 Συζήτηση των αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας 

 

7.2.1 Πρακτικές αξιολόγησης 

 

Στα αποτελέσματα των συνεντεύξεων παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί μέσης 

εκπαίδευσης υιοθετούν παραδοσιακές πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών τους και ότι 

λαμβάνουν αρκετά υπόψη τους τις τελικές επιδόσεις των μαθητών τους σε γραπτές 
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εξετάσεις (τεστ και διαγωνίσματα). Σχετική έρευνα που είχε διενεργηθεί το 2008 από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είχε δείξει ότι «μολονότι οι σχετικές διατάξεις προτείνουν ένα 

μοντέλο διαμορφωτικής αξιολόγησης, η αξιολόγηση του μαθητή στην πράξη παραμένει 

παραδοσιακή» και ακόμη ότι «οι τεχνικές συλλογής αξιολογικών πληροφοριών οι οποίες 

στοχεύουν στη διερεύνηση του γνωστικού αποτελέσματος (προφορικά, test των 

εκπαιδευτικών, διαγωνίσματα) κερδίζουν την προτίμηση των εκπαιδευτικών» 

(Μαυρομάτης, Ζουγανέλη, Φρυδά & Λουκά, 2008).  

 

Πρόκειται για αναμενόμενο εύρημα, που επιβεβαιώνει και την πρώτη υπόθεσή μας, μιας 

και ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και η 

σύνδεση του Λυκείου με την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, δεν αφήνει περιθώρια για 

πολλούς πειραματισμούς. Στη συνέχεια, επιχειρήσαμε να μάθουμε πιο ειδικά «γιατί» οι 

εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με εναλλακτικές ή σύγχρονες πρακτικές 

αξιολόγησης (φάκελο, ημερολόγιο, ρουμπρίκες, αυτοαξιολόγηση-ετεροαξιολόγηση, 

περιγραφική αξιολόγηση): Το σύστημα, η νοοτροπία, η έλλειψη επιμόρφωσης στα θέματα 

της αξιολόγησης, η μη παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων στο διάστημα των σπουδών 

τους και η έντονη επίδραση που τους ασκούν οι δικές τους εμπειρίες ως μαθητές, δήλωσαν 

ότι συνηγορούν στο να είναι λιγότεροι δεκτικοί σε κάτι διαφορετικό από αυτό που 

εφαρμόζουν εδώ και χρόνια.  

 

Πιο ειδικά, όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί τη 

χρησιμοποιούν μόνο σποραδικά, μολονότι αναγνωρίζουν τα ευεργετικά αποτελέσματα που 

θα είχε στη βαθύτερη συνειδητοποίηση των λαθών από τους μαθητές τους και στην 

προσπάθεια αυτοβελτίωσής τους. Είναι κάτι που διαπιστώθηκε πρόσφατα και για το 

εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου σε έκδοση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

Κύπρου, για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης του μαθητή: «Με τον 

υφιστάμενο τρόπο αξιολόγησης, δεν παρέχεται στους μαθητές η δυνατότητα 

αυτοαξιολόγησης, μέσω της οποίας θα μπορούν να αναπτύξουν τρόπους αυτοβελτίωσης, 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις χαμηλών μαθησιακών αποτελεσμάτων» (Αξιολόγηση Μαθητή, 

2016). 

 

Όσο για την περιγραφική αξιολόγηση διαπιστώσαμε ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

είναι θετικοί απέναντι στη χρήση της· αλλά και πάλι πιστεύουν ότι αν δεν αλλάξει η 
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νοοτροπία και η επιθυμία γονέων και μαθητών να βαθμολογούνται και αριθμητικά, δεν θα 

προχωρήσει το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για 

καθιέρωση της περιγραφικής αξιολόγησης επισήμως στα ελληνικά σχολεία. 

 

Δεν συμβαίνει, όμως το ίδιο με τον εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

χρησιμοποιεί κατά κόρον εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο 

γεγονός ότι ως φοιτητής ενημερώθηκε για αυτές μέσω συγκεκριμένων μαθημάτων και ότι 

έχει υπηρετήσει κυρίως στην ειδική αγωγή και στα τμήματα ένταξης, όπου στόχος δεν 

είναι η κατάταξη των μαθητών σε κατηγορίες, αλλά η βελτίωσή τους βήμα-βήμα και 

ολιστικά. 

 

Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας τόνισαν ότι η καθημερινή παρατήρηση 

των μαθητών τους είναι σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την εικόνα που 

σχηματίζουν για αυτούς και τις επιδόσεις τους. Στα Π.Δ. 409/94 και 8/95 αναφέρεται ότι 

«[η παρατήρηση] αποτιμά χαρακτηριστικά του μαθητή, όπως η συνεργατικότητα, η 

προσπάθεια, το ενδιαφέρον, η συνολική παρουσία και η συμπεριφορά στο σχολείο» και 

είναι μια πρακτική αξιολόγησης που δήλωσαν ότι επιλέγουν αρκετοί εκπαιδευτικοί και στη 

σχετική έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που αναφέραμε παραπάνω (Μαυρομάτης 

κ.ά., 2008). Παρόλα αυτά, σήμερα δεν εφαρμόζεται κάποιος επίσημος τρόπος καταγραφής 

των αποτελεσμάτων της παρατήρησης, ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά οι μαθητές για 

όσα παρατηρούν και θεωρούν άξια λόγου οι εκπαιδευτικοί τους. Επίσης, οι συμμετέχοντες 

στην έρευνά μας εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι δίνουν βαρύτητα στη συμμετοχή των 

μαθητών στο μάθημα, αλλά και στη συμπεριφορά – στοιχεία που συνήθως δεν 

συνυπολογίζονται και τόσο στον τελικό βαθμό του τετραμήνου. 

 

Παρόμοιες διαπιστώσεις καταγράφηκαν και το 2016 στο Αξιολόγηση του Μαθητή: 

Ενιαία Πρόταση για Εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης του Μαθητή στο Κυπριακό 

Δημόσιο Σχολείο. Διαπιστώνεται, δηλαδή μεταξύ άλλων, ότι: 

 

Η αξιολόγηση του μαθητή είναι συνυφασμένη περισσότερο με τους γνωσιολογικούς 

στόχους, ενώ παραβλέπονται στόχοι που αφορούν δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές. 

Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι πλείστοι εκπαιδευτικοί είναι τα γραπτά 
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διαγωνίσματα, προειδοποιημένα και μη, από τα οποία καθορίζεται και ο βαθμός του 

τετραμήνου (σ. 43). 

 

Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τη σχέση των συνεντευξιαζόμενων με 

τις νέες τεχνολογίες. Είναι αξιοσημείωτο ότι, μολονότι, όλοι τους έχουν πιστοποίηση 

τουλάχιστον για τις βασικές δεξιότητες στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, δεν 

χρησιμοποιούν συστηματικά κάποιο εργαλείο τεχνολογίας για την αξιολόγηση, εκτός από 

υπολογιστικά φύλλα για να καταχωρούν βαθμούς.  

 

Και ακόμη, μολονότι οι περισσότεροι –πλην του εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης– δεν εφαρμόζουν φάκελο μαθητή, κυρίως, εξαιτίας της έλλειψης χώρου, 

ωστόσο δεν έχουν επιχειρήσει να υπερκεράσουν το πρόβλημα κάνοντας χρήση 

ηλεκτρονικού φακέλου.  

 

Σε ενδεχόμενο να υπάρξει ένα σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής των επιτευγμάτων 

και των βαθμολογιών των μαθητών σε μία βάση δεδομένων, ώστε να έχουν πρόσβαση οι 

εκπαιδευτικοί και να σχηματίζουν μια εικόνα για τους μαθητές τους, οι πιο πολλοί 

εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κράτησαν θετική στάση. Αρνητικά 

εκφράστηκε μία εκπαιδευτικός φοβούμενη πως κάτι τέτοιο θα προκαλούσε πρόσθετο άγχος 

στους μαθητές, καθώς και ο εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φοβούμενος μήπως 

καταγράφονται και άλλα δεδομένα που θα αφορούν τη συμπεριφορά των μαθητών – κάτι 

αντιπαιδαγωγικό, κατά τη γνώμη του.  

 

Πάντως, κάποιοι επίσημοι φορείς φαίνεται να κινούνται προς μια κατεύθυνση 

ηλεκτρονικής καταγραφής στοιχείων που αφορούν επιδόσεις μαθητών. Πιο ειδικά στο 

Αξιολόγηση του Μαθητή (2016), το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου προτείνει 

ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας: 

 

Παράλληλα, θα είναι πολύ υποβοηθητικό, όταν ξεκαθαρίσει η μορφή και το περιεχόμενο 

της ΣΕΠ [Σχολικής Έκθεσης Προόδου], να αναπτυχθεί συγκεκριμένη ψηφιακή 

πλατφόρμα που να διευκολύνει τη διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων και εκτύπωσης 

των ΣΕΠ ή ηλεκτρονικής κοινοποίησής τους. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να λειτουργήσει 

στα πλαίσια ανάπτυξης και λειτουργίας Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης (School 
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Management System)… Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια τόσο για τον 

καθορισμό επιπέδων πρόσβασης για γονείς, εκπαιδευτικούς, διεύθυνση σχολείου, 

επιθεωρητές/υπουργείο, όσο και για τη διαδικασία έκδοσης/εκτύπωσης ή ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας των πληροφοριών των ΣΕΠ (σ. 59-60). 

 

7.2.2 Σκοπός Αξιολόγησης 

 

Στα αποτελέσματα των συνεντεύξεων για τους σκοπούς της αξιολόγησης διαφάνηκε ότι 

όλοι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι πρωταρχικός σκοπός είναι η βελτίωση των μαθητών. 

Σύμφωνα με τον Brown (2002, όπ. αναφ. Καρτσέλου, 2015:12) «η αξιολόγηση χρησιμεύει 

για να διαγνώσει και να περιγράψει τη φύση της επίδοσης και των γνωστικών 

κατακτήσεων των μαθητών και οι πληροφορίες που προέρχονται από την αξιολόγηση 

αποτελούν μια έγκυρη, αξιόπιστη και ακριβή περιγραφή της προόδου των μαθητών».  

 

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν διαπιστώνεται στην πράξη από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνά μας εκπαιδευτικούς: Υποστηρίζουν ότι μαθητές και γονείς δεν προβληματίζονται 

όσο θα έπρεπε, δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα βελτιωτικά σχόλια που τους γίνονται και 

ενδιαφέρονται μόνο για το βαθμό. Υποστηρίζουν ότι οι καλοί βαθμοί καθησυχάζουν τους 

γονείς και ότι αποφεύγονται εντάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον. Και ακόμη ότι δεν 

είναι σαφές τι τελικά αντιπροσωπεύουν οι βαθμοί του τετραμήνου, αφού δεν είναι 

ξεκάθαρο το τι αξιολογεί ο καθένας. Πρόκειται για μια διαπίστωση που καταγράφεται και 

από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου: «Ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, 

παρατηρείται ασυνέπεια ως προς τον τρόπο αξιολόγησης του μαθητή, όπως επίσης και 

έλλειψη κοινής στόχευσης. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται βασικές αδυναμίες όσον αφορά 

στην ποιότητα των εργαλείων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται» (Αξιολόγηση Μαθητή, 

2016, σ. 43) 

 

Επιπλέον, επειδή διαφάνηκε ότι οι πεποιθήσεις των περισσότερων εκπαιδευτικών της 

έρευνας «κυριαρχούνται από την τάση να προσεγγίζονται οι μαθητές μέσα από 

“παγιωμένες ταυτότητες” σε ένα παραδοσιακό-συμπεριφοριστικό πλαίσιο διδασκαλίας και 

μάθησης, στο οποίο κυριαρχεί η διάκριση σε “καλό-επιμελή” και “αδύναμο-αδιάφορο” 

μαθητή» (Ζαρκογιάννη, 2016, σ. 290-291), το χάσμα στην επικοινωνία μεταξύ τους 

μεγαλώνει. Κι όσο μεγαλώνει το χάσμα, τόσο πιο δύσκολο είναι να λειτουργήσει ο 



131 

ανατροφοδοτικός μηχανισμός μέσω της αξιολόγησης, για να βελτιωθούν μαθητές και 

εκπαιδευτικοί. 

 

Βέβαια, καταγράφηκαν και διαφορετικές απόψεις, ότι δηλαδή σκοπός της αξιολόγησης 

είναι η κατάταξη των μαθητών σε βαθμίδες, η διατήρηση της εξουσίας στους έχοντες και 

ότι δεν δίνονται πραγματικές ευκαιρίες στους κοινωνικά και οικονομικά αδύναμους να 

αλλάξουν την κατάστασή τους και να προοδεύσουν. Πρόκειται για θέσεις που 

αντικατοπτρίζουν πολιτικό και κοινωνικό προβληματισμό, μια και οι εκπαιδευτικοί που 

εκφράστηκαν έτσι φαίνεται να αντιμετωπίζουν την αξιολόγηση ως πολιτικό ή/και 

εξουσιαστικό εργαλείο κατηγοριοποίησης των ανθρώπων. 

 

Όσον αφορά την αντίληψη ότι σκοπός της αξιολόγησης είναι να λογοδοτούν τα σχολεία 

και κατ’ επέκταση να μπαίνουν σε κατηγορίες ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών σε 

εξεταστικές δοκιμασίες, οι εκπαιδευτικοί όλοι εκφράστηκαν αρνητικά. Υπήρχε σύμπνοια 

απόψεων και διαφάνηκε και πάλι προβληματισμός για τις κοινωνικές διαστάσεις που θα 

έπαιρνε μια τέτοια επιλογή. Πιο ειδικά, προβλέφθηκε ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε 

υποβάθμιση κάποιων σχολείων και σε διαχωρισμό των σχολείων σε καλά και κακά. Θα 

χανόταν έτσι η δυνατότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών διαφορετικών επιπέδων 

και θα ξεκινούσε ένας ανταγωνισμός μεταξύ των γονέων προκειμένου να εξασφαλίσουν 

μια θέση στο καλό σχολείο για τα παιδιά τους. Ακόμη, έγινε λόγος για αδικία, αφού 

μαθητές ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες θα συναγωνίζονταν στα ίδια μαθήματα 

και για το άγχος που θα προκαλούσε μια τέτοια προοπτική στους διδάσκοντες. Είναι 

λογικό να στάθηκαν επιφυλακτικά σε μια τέτοια προοπτική, διότι δεν είναι θεσμός στη 

χώρα μας να αξιολογούνται οι σχολικές μονάδες με κριτήριο την επίδοση των μαθητών 

τους.  

 

Σχετικά με την αντίληψη ότι η αξιολόγηση υπάρχει για να λογοδοτούν οι μαθητές, οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι μαθητές δεν βλέπουν την όλη διαδικασία ως 

λογοδοσία. Αντιθέτως, δεν την λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους προκειμένου να 

προβληματιστούν, αλλά επιθυμούν μεγάλους βαθμούς μόνο και μόνο για να μείνουν 

ευχαριστημένοι οι γονείς τους. Ο εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από την άλλη, 

εξέφρασε την άποψη ότι οι μαθητές βιώνουν την αξιολόγηση ως βίαιη διαδικασία για τον 

ψυχισμό τους.  
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Από τις απαντήσεις αυτές εικάζουμε ότι, για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, η 

πλειοψηφία των μαθητών του Δημοτικού στρεσάρονται από την αξιολόγηση και ότι η όλη 

διαδικασία επιδρά έντονα στην ψυχοσύνθεσή τους, αλλά, όταν φτάνουν στο Γυμνάσιο και 

στο Λύκειο, αδιαφορούν πλέον και αντιλαμβάνονται ότι η αξιολόγηση δεν είναι παρά ένας 

μηχανισμός που πρέπει να τον χρησιμοποιήσουν υπέρ τους. Πιο εύκολα επιρρίπτουν 

ευθύνες στους εκπαιδευτικούς για τους κακούς βαθμούς τους, παρά στον εαυτό τους. 

Σύμφωνα με τον Brown (2002, όπ. αναφ. Καρτσέλου 2015, σ. 136) η απόρριψη ή η 

αποδοχή της αντίληψης ότι οι μαθητές λογοδοτούν μέσω των εξετάσεων, ειδικότερα, είναι 

«στενά συνδεδεμένη με τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη 

χρησιμότητα των βαθμών, και εξαρτάται πρωτίστως από την αξιοπιστία που έχουν τα 

αποτελέσματα των εξετάσεων για αυτούς». 

 

Όσον αφορά το αν η αξιολόγηση είναι μη σχετική με την εκπαίδευση και αν θα έπρεπε 

να καταργηθεί, οι πιο πολλοί είναι αρνητικοί απέναντι σε μια τέτοια προοπτική. Θεωρούν 

ότι πρέπει να υπάρχει, για να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές σε ποιο περίπου 

επίπεδο κυμαίνονται οι επιδόσεις τους. Είναι, ωστόσο, σκεπτικοί απέναντι στη 

βαθμολόγηση και δεν θα είχαν ένσταση να καταργηθεί. Αυτό, πιθανότητα να οφείλεται και 

στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πίεση να βαθμολογούν υψηλά τους μαθητές 

τους, καθώς και ματαίωση από τη στιγμή που τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης δεν 

αξιοποιούνται για τη βελτίωση των μαθητών.  

 

Επιπλέον, δεν είναι ξεκάθαρο τι τελικά αντιπροσωπεύουν οι βαθμοί στο ελληνικό 

σχολείο και όλοι συμφωνούν πως πρόκειται για ένα σύστημα με πολλά προβλήματα που 

πρέπει να αλλάξει. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Αξιολόγηση του Μαθητή (2016, σ. 43) 

επισημαίνεται ότι στην Κύπρο «οι διδακτικοί στόχοι και τα κριτήρια αξιολόγησης δεν 

γνωστοποιούνται και δεν επεξηγούνται εκ των προτέρων στους μαθητές, με αποτέλεσμα 

την έλλειψη διαφάνειας στο θέμα της αξιολόγησης», συμπέρασμα που θα ήταν καλό να 

διερευνηθεί, αν ισχύει και για την Ελλάδα. 

 

7.3 Περιορισμοί της έρευνας 

 

Το δείγμα προέρχεται από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

της Κεντρικής Μακεδονίας. Προκειμένου να διεξαχθούν πιο γενικευμένα συμπεράσματα 
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είναι απαραίτητο η έρευνα να επεκταθεί σε εκπαιδευτικούς όλων των περιφερειών της 

Ελλάδας. Συγχρόνως, επειδή το δείγμα της ποιοτικής έρευνας περιορίστηκε σε πέντε 

εκπαιδευτικούς, είναι ανάγκη να επαναληφθεί σε περισσότερους, ώστε να αποτυπωθούν 

όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις για το θέμα. 

 

Επίσης, ειδικά για την ποιοτική έρευνα, η απόδειξη αιτιωδών σχέσεων είναι πρακτικά 

αδύνατη. Επομένως, τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων που παρουσιάσαμε ως 

συμπεράσματα, στην πραγματικότητα δεν είναι συμπεράσματα, αλλά υποθέσεις προς 

επιβεβαίωση (Μπούρας, χ.χ.).  

 

Ακόμη, σύμφωνα με τον Basturkmen (2012, όπ. αναφ. Ζαρκογιάννη, 2016, σ. 303) «οι 

εκφρασμένες πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τις πρακτικές και τις πεποιθήσεις τους 

δεν αντανακλούν πάντοτε τις πραγματικές “θεωρίες σε χρήση” (theories in use), οι οποίες 

υποκινούν τις διδακτικές τους ενέργειες στο πεδίο της διδακτικής πράξης». Είναι πιθανό, 

λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί να εκφράζουν μεν κάποιες πεποιθήσεις για την αξιολόγηση, αλλά 

οι επιλογές που κάνουν σε επίπεδο χρήσης πρακτικών αξιολόγησης να μη συνάδουν με 

αυτές τους τις πεποιθήσεις. Για αυτό, είναι αναγκαίο να διερευνηθεί το πεδίο δράσης των 

διδασκόντων προκειμένου να προκύψουν πιο ασφαλή συμπεράσματα για το κατά πόσο οι 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση καθορίζουν και τις πρακτικές 

αξιολόγησης που επιλέγουν στη διδακτική πράξη. 

 

7.4 Συμπεράσματα 

 

Το θέμα της αξιολόγησης του μαθητή και της κίνησης «αξιολόγηση για τη μάθηση» 

(«assessment for learning») είναι πολυδιάστατο. Υπενθυμίζουμε ότι η «αξιολόγηση για τη 

μάθηση» είναι: 

 

Η προσπάθεια προσδιορισμού, όχι μόνο του τι ξέρει ο μαθητής και πώς το χρησιμοποιεί, 

αλλά και των συνθηκών που ευνοούν την απόκτηση γνώσεων, των μεθοδολογικών 

επιλογών που μπορούν να βελτιώσουν τη διδασκαλία, των συναισθηματικών παραγόντων 

που επηρεάζουν την προσπάθεια του μαθητή και των περιβαλλοντικών παραμέτρων που 
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καθορίζουν τη δράση όλων των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία (Αγαλιώτης, 

2015, σ. 3).  

 

Εμείς με την παρούσα έρευνα απλώς αγγίξαμε κάποια από τα παραπάνω ζητήματα, 

επειδή πιστεύουμε ότι η ερευνητική αποτύπωση των όποιων αποτελεσμάτων ή/και η 

συγκριτική αξιολόγησή τους, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση για να σχεδιαστούν 

νέες εκπαιδευτικές πολιτικές και να αναβαθμιστεί ο βελτιωτικός ρόλος της αξιολόγησης 

στα προγράμματα σπουδών. Οπωσδήποτε, όμως, το θέμα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση 

προκειμένου να προκύψουν θετικές αλλαγές για τους μαθητές πρωτίστως και όλους τους 

εμπλεκομένους στην εκπαίδευση δευτερευόντως.  

 

Η αιτία που προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τις ερευνητικές μας υποθέσεις και με 

ποσοτική και με ποιοτική έρευνα, ήταν για να σχηματίσουμε πιο σφαιρική αντίληψη για το 

ζήτημα και ακόμη για να καταθέσουμε ένα πήρες μεθοδολογικό εργαλείο, που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εκ νέου για επανάληψη της έρευνας σε διαφορετικό δείγμα 

και σε διαφορετικό χρόνο. 

 

Η πρωτοτυπία της εργασίας μας έγκειται στο ότι προσθέσαμε ερωτήσεις που αφορούν 

τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες πρακτικές αξιολόγησης, που δεν υπήρχαν σε 

αντίστοιχες έρευνες που έχουν γίνει ανά τον κόσμο από τον καθηγητή G. T. Brown και 

τους συνεργάτες του. Αυτό έγινε σε μια προσπάθεια να ξεκινήσει μια συζήτηση για το πώς 

θα μπορούσαν οι νέες τεχνολογίες να εισαχθούν στη διαδικασία της αξιολόγησης 

διευκολύνοντας τους εκπαιδευτικούς στο αξιολογητικό τους έργο. Στην παρούσα έρευνα, 

εμείς απλώς διερευνήσαμε το αν χρησιμοποιούνται ή όχι από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς 

και δεν προχωρήσαμε περαιτέρω, επειδή είναι ένας τομέας που τώρα εξελίσσεται και θα 

αρχίσει να αναπτύσσεται περισσότερο τα προσεχή έτη.  

 

Τα γενικά συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε με την ποσοτική και την ποιοτική μας 

έρευνα είναι τα εξής: 

 

 Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν κυρίως παραδοσιακές πρακτικές 

αξιολόγησης των μαθητών τους (προφορική και γραπτή εξέταση). 
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 Όταν χρησιμοποιούν εναλλακτικές πρακτικές αξιολόγησης αυτό γίνεται είτε στο 

μάθημα της ερευνητικής εργασίας, είτε σε καινοτόμα προγράμματα, είτε στα τμήματα 

ένταξης, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες στη 

διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών τους. Πρόκειται για έναν τομέα που διαμορφώνεται 

στις μέρες μας και που προς το παρόν βρίσκει εφαρμογή κυρίως σε ψηφιακά περιβάλλοντα 

μάθησης.  

 Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή 

είναι η βελτίωση των μαθητών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα. Αλλά δεν 

πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει στην πράξη σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν πιστεύουν ότι η αξιολόγηση των μαθητών 

είναι κριτήριο για να λογοδοτούν τα σχολεία, αλλά για να λογοδοτούν οι μαθητές. Όμως, 

πιστεύουν, ότι στην πράξη οι μαθητές δεν αισθάνονται την ανάγκη να λογοδοτήσουν για τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησής τους. 

 Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν πιστεύουν ότι η αξιολόγηση του μαθητή 

πρέπει να καταργηθεί, αλλά να αλλάξει μορφή. Δεν είναι αρνητικοί όσον αφορά την 

κατάργηση της βαθμολογίας ή την καθιέρωση της περιγραφικής αξιολόγησης. 

 

7.5 Προτάσεις 

 

Προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, τέτοια που να επιτρέψουν αλλαγές στον 

τρόπο που αξιολογούνται οι Έλληνες μαθητές, χρειάζεται να διευρυνθεί η παρούσα έρευνα 

σε μεγαλύτερο δείγμα, αλλά και να απευθυνθεί και σε άλλους πλην των εκπαιδευτικών. 

Ειδικότερα, είναι ανάγκη να ακουστούν οι φωνές των μαθητών και να αποτυπωθούν με 

ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους οι δικές τους αλήθειες, οι δικοί τους προβληματισμοί για 

την αξιολόγησή τους, ώστε να αμβλυνθεί η καχυποψία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών 

και να διαλευκανθεί το τι αντιπροσωπεύει η αξιολόγηση για τον καθέναν.  

 

Είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στο διάλογο οι γονείς, που αγωνιούν για την 

πρόοδο των παιδιών τους, οι προϊστάμενοι της εκπαίδευσης και ειδικοί επιστήμονες και με 

τις απαντήσεις και τις ιδέες τους να συμβάλλουν στην έρευνα.  
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Ακόμη, θα μπορούσαν να προκύψουν επισταμένες έρευνες που να εστιάζουν α) στην 

αλληλεξάρτηση των πρακτικών αξιολόγησης που εφαρμόζονται στην τάξη και στις 

αντιλήψεις τους, ώστε να διαφανεί πιο ξεκάθαρα η σχολική κουλτούρα των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών και β) στο σύστημα της «λογοδοσίας των σχολείων» και να μελετηθούν οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εφαρμογή ενός συστήματος λογοδοσίας 

των σχολείων βάσει των επιδόσεων των μαθητών, και τις συνέπειες μιας τέτοιας 

εφαρμογής (Καρτσέλου, 2015). 

 

Τέλος, χρειάζεται να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί σε θέματα εναλλακτικής και 

σύγχρονης αξιολόγησης με νέες τεχνολογίες, ώστε να αρχίσουν να χρησιμοποιούν ποικιλία 

εργαλείων αξιολόγησης και να δημιουργηθούν πυρήνες προώθησης αυτών των νέων 

πρακτικών, με διττό σκοπό: από τη μια και να βοηθήσουν τους μαθητές να βελτιωθούν και 

να ανακαλύψουν τις πραγματικές κλίσεις τους, και από την άλλη να βοηθήσουν τους 

εαυτούς τους στην συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Παράρτημα Α: Το ερωτηματολόγιο της ποσοτικής έρευνας 

 

Α.1 Οι 14 πρακτικές/τεχνικές αξιολόγησης μαθητών που χρησιμοποιούν 

οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στην τάξη 

 

Όταν σκέφτομαι τον όρο «αξιολόγηση των μαθητών», αυτές είναι οι πρακτικές/τεχνικές 

που χρησιμοποιώ στη διδασκαλία μου στη διάρκεια του σχολικού έτους (τσέκαρε όσες σού 

ταιριάζουν): 

 

1. Αξιολογήσεις με τη μορφή τεστ που σχεδιάζω εγώ προσωπικά. 

2. Ατομικές συνθετικές εργασίες (projects) που φέρουν εις πέρας οι μαθητές. 

3. Παρατήρηση (observation). 

4. Προφορική εξέταση με ερωτήσεις/απαντήσεις. 

5. Ομαδικές συνθετικές εργασίες (projects) που φέρουν εις πέρας οι μαθητές. 

6. Αυτοαξιολόγηση και Ετεροαξιολόγηση. 

7. Ημερολόγιο ή blog. 

8. Φάκελος μαθητή ή e-portfolio. 

9. Περιγραφική αξιολόγηση. 

10. Εργασίες που γίνονται στο σπίτι σε εβδομαδιαία βάση. 

11. Ρουμπρίκες. 

12. Γραπτές εξετάσεις 1-3 ωρών (τετραμήνου, προαγωγικές, απολυτήριες). 

13. Αντικειμενικού/κλειστού τύπου τεστ (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, 

συμπλήρωσης κενών). 

14. Έτοιμο υλικό αξιολόγησης που βρίσκω σε βιβλία, στο Διαδίκτυο ή σε αρχεία της 

σχολικής μονάδας. 
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Α.2 Οι 27 δηλώσεις για τις αντιλήψεις για την αξιολόγηση όπως 

προσαρμόστηκαν στα Ελληνικά 

 

Επίλεξε το βαθμό στον οποίο συμφωνείς ή διαφωνείς με κάθε μια από τις ακόλουθες 

δηλώσεις:  

 Αντιλήψεις για την αξιολόγηση 
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1. Η αξιολόγηση παρέχει πληροφορίες για το πόσο 

καλά πάνε τα σχολεία 

      

2. Η αξιολόγηση τοποθετεί τους μαθητές σε 

κατηγορίες 

      

3. Η αξιολόγηση είναι ένας τρόπος να 

προσδιορίσουμε πόσο έχουν μάθει οι μαθητές από 

τη διδασκαλία 

      

4. Η αξιολόγηση παρέχει ανατροφοδότηση σε 

μαθητές σχετικά με την επίδοσή τους 

      

5. Η αξιολόγηση είναι συνυφασμένη με τη διδακτική 

πρακτική 

      

6. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι άξια 

εμπιστοσύνης 

      

7. Η αξιολόγηση εξαναγκάζει τους εκπαιδευτικούς 

να διδάσκουν με τρόπο ενάντιο στις πεποιθήσεις 

τους 

      

8. Οι εκπαιδευτικοί διεξάγουν αξιολογήσεις αλλά 

κάνουν ελάχιστη χρήση των αποτελεσμάτων τους 

      

9. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης πρέπει να 

τυγχάνουν προσεκτικού χειρισμού λόγω του 

σφάλματος στη μέτρηση 

      

10. Η αξιολόγηση είναι ένας ακριβής δείκτης της 

ποιότητας ενός σχολείου 

      

11. Η αξιολόγηση είναι ο προσδιορισμός ενός βαθμού       
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ή επιπέδου σε μαθητική εργασία  

12. Η αξιολόγηση καταδεικνύει τι έχουν μάθει οι 

μαθητές 

      

13. Η αξιολόγηση δίνει ανατροφοδότηση στους 

μαθητές για τις μαθησιακές τους ανάγκες 

      

14. Πληροφορίες από την αξιολόγηση επιφέρουν 

αλλαγές στη συνεχιζόμενη διδασκαλία των 

μαθητών 

      

15. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης είναι συνεπή       

16. Η αξιολόγηση είναι άδικη για τους μαθητές       

17. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης αφού 

αρχειοθετηθούν, αγνοούνται 

      

18. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το 

σφάλμα και την ανακρίβεια σε κάθε αξιολόγηση 

      

19. Η αξιολόγηση είναι ένας καλός τρόπος να 

εκτιμηθεί αυτό που γίνεται στο σχολείο 

      

20. Η αξιολόγηση καθορίζει αν οι μαθητές 

επιτυγχάνουν σε κάποια επίπεδα ή προσόντα 

      

21. Η αξιολόγηση μετρά δεξιότητες σκέψης ανώτερου 

επιπέδου των μαθητών 

      

22. Η αξιολόγηση βοηθά τους μαθητές να βελτιώσουν 

τη μάθησή τους 

      

23. Η αξιολόγηση επιτρέπει σε διαφορετικούς 

μαθητές να λάβουν διαφορετική διδασκαλία 

      

24. Μπορούμε να στηριχθούμε στα αποτελέσματα 

από αξιολόγηση 

      

25. Η αξιολόγηση παρεμβαίνει σε βαθμό που 

δυσκολεύει τη διδασκαλία 

      

26. Η αξιολόγηση έχει μικρό αντίκτυπο πάνω στη 

διδασκαλία 

      

27. Η αξιολόγηση είναι μια ανακριβής διαδικασία       

 



154 

 

Παράρτημα Β: Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων της ποιοτικής 

έρευνας 

 

Β.1 Πρακτικές αξιολόγησης 

 

1. Ποιες είναι οι πρακτικές που ακολουθείς, για να αξιολογήσεις τους 

μαθητές/μαθήτριές σου; 

2. Θα έλεγες ότι βαθμολογείς εμπειρικά; Οι εμπειρίες σου ως μαθητή/μαθήτρια σε 

επηρεάζουν στον τρόπο που αξιολογείς τους μαθητές/μαθήτριές σου; 

3. Χρησιμοποιείς φάκελο μαθητή/μαθήτριας; 

4. Χρησιμοποιείς ημερολόγιο; 

5. Ποια είναι η γνώμη σου για την περιγραφική αξιολόγηση; 

6. Χρησιμοποιείς αυτοαξιολόγηση ή ετεροαξιολόγηση; 

7. Χρησιμοποιείς ρουμπρίκες; 

8. Πώς θα σου φαινόταν να συγκεντρώνονταν σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο δεδομένα 

από τις μαθητικές επιδόσεις του κάθε μαθητή/μαθήτριας, τα οποία θα συνόδευαν το 

μαθητή/μαθήτρια σε όλα του τα σχολικά χρόνια; 

9. Χρησιμοποιείς κάποιο εργαλείο τεχνολογίας που να σε βοηθάει στην αξιολόγηση; 

 

Β.2 Σκοπός της αξιολόγησης 

  

1. Ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών κατά τη γνώμη 

σου; 

2. Πιστεύεις ότι η αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών θα μπορούσε να υπάρχει για 

να λογοδοτούν τα σχολεία, όπως άλλωστε συμβαίνει σε κάποιες χώρες του 

εξωτερικού; 

3. Θεωρείς ότι σκοπός της αξιολόγησης είναι για να λογοδοτούν οι 

μαθητές/μαθήτριες; Πιστεύεις ότι οι μαθητές/μαθήτριες αντιμετωπίζουν την 

αξιολόγησή τους ως λογοδοσία; 
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4. Πιστεύεις ότι η αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών είναι μη σχετική με την 

εκπαίδευση και θα έπρεπε να καταργηθεί; 

5. Πιστεύεις ότι αξιολόγηση και βαθμολόγηση είναι το ίδιο; Ή όχι; Και γιατί;  
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Είναι υποχρεωτικό να εντάξετε στο τέλος του κειμένου της οριστικοποιημένης τελικής εκδοχής 

της Μ.Δ.Ε. σας και να υπογράψετε το ακόλουθο κείμενο:  

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν 

προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής 

αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και 

μόνον.» 

 

Υπογραφή:  

 

 


