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Πρόλογος

Μέσα στο παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον της 
σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο 
αντιλαμβανόμαστε ή ακόμη γινόμαστε και εμείς μέρος μιας 
διαδικασίας αξιολόγησης. Η ένταξη της χώρας μας στην Οικονομική 
και Νομισματική Ένωση προέκυψε έπειτα από μια μακρόχρονη 
διαδικασία αξιολόγησης και μετρήσεων των ποσοτικών-οικονομικών 
μας μεγεθών. Η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων αποτέλεσε ένα 
επιτυχές αποτέλεσμα μιας αντίστοιχης διαδικασίας αξιολόγησης και 
σύγκρισης του «Ελληνικού Φακέλου» με τις αντίστοιχες ξένες 
προτάσεις. Όμως και σε μικρότερα επίπεδα αξιολογούμε και 
συγκρίνουμε καθημερινά τις αγορές μας, τις επιλογές της αναψυχής 
μας ακόμη και τις πληροφορίες με τις οποίες βομβαρδιζόμαστε.

Κάθε συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια του ανθρώπου 
περνά από τα στάδια του προγραμματισμού, της εφαρμογής του 
προγράμματος και της αξιολόγησης του αποτελέσματος που 
επιτεύχθηκε. Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη (2003:14), «δεν υπάρχει 
τομέας της ατομικής και κοινωνικής ζωής από τον οποίο να λείπει μια 
μορφή αξιολόγησης είτε αυτή είναι φανερή είτε υπονοείται». Αυτή 
άλλωστε η ικανότητα του ανθρώπου, να αξιολογεί τις πράξεις του, τον 
βοήθησε να φτάσει στο σημερινό μεγαλειώδες επίπεδο πολιτισμού.

Η αξιολόγηση ως ευρύτερη έννοια έχει διεισδύσει στην 
καθημερινότητά μας και αποσπά όλο και μεγαλύτερο κομμάτι από το 
χρόνο μας. Μέσα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο και κάτω από το 
πρίσμα της αξιολόγησης λειτουργεί και το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Το εκπαιδευτικό σύστημα μιας κοινωνίας είναι αντανάκλαση του 
κοινωνικού συστήματος στο οποίο εφαρμόζεται και ταυτόχρονα είναι η 
κύρια δύναμη που το συνεχίζει και το ανανεώνει. Όλα τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα είναι κοινωνικά συστήματα σε μικρογραφία (Πασιαρδή. 
2001:13).

Μέσα σε αυτές τις γραμμές αντανακλάται η σπουδαιότητα που 
προσδίδεται ή που πρέπει να προσδίδεται στο εκπαιδευτικό σύστημα 
και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η εκπαίδευση και η κοινωνία είναι δύο 
έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες. Έτσι η 
μελέτη της εκπαίδευσης και των δομών της δεν απαιτεί μόνο τη 
παιδαγωγική προσέγγιση αλλά και τη κοινωνιολογική (κοινωνιολογία 
της εκπαίδευσης) και τη ψυχολογική (εκπαιδευτική ψυχολογία) και τη 
διοικητική προσέγγιση (διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων).

Το ζήτημα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης γενικά, αποτελεί ένα από 
τα πλέον σημαντικά στοιχεία ενός εκπαιδευτικού συστήματος και 
αποτελεί το επίκεντρο συζητήσεων τα τελευταία χρόνια. Όπως

?



επισημαίνει ο Καψάλης (1998:11) το γεγονός αυτό είναι από τη μία 
πλευρά ευχάριστο, διότι αποτελεί ένδειξη του ενδιαφέροντος του 
κοινού για τα εκπαιδευτικά πράγματα, ένα ενδιαφέρον το οποίο στη 
χώρα μας εκδηλώνεται συνήθως πολύ έντονα κατά τη διάρκεια των 
πανελλαδικών εξετάσεων και εξανεμίζεται σχεδόν εντελώς όλη την 
υπόλοιπη χρονιά. Από την άλλη το γεγονός αυτό είναι δυσάρεστο, 
διότι διαπιστώνει κανείς με κάποια απογοήτευση ότι η σχετική 
συζήτηση γίνεται σχεδόν πάντα με πολύ συναισθηματισμό και 
ιδεολογική φόρτιση και αναλόγως πολύ μικρή στήριξη σε 
επιστημονικά δεδομένα.

Η αξιολόγηση αποτελεί τόσο ως διαδικασία όσο και ως θεσμική 
μορφή μία από τις πρώτες κοινωνικοποιητικές νόρμες που 
εφαρμόζεται στο κάθε μέλος ενός κοινωνικού συνόλου. Ποιος άραγε 
μαθητής δεν θυμάται τον καθηγητή (σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική 
βαθμίδα) που τον αξιολόγησε άδικα ή αυτόν που αδυνατούσε να 
προσφέρει στους μαθητές αυτά τα στοιχειώδη τα οποία το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα του υπαγορεύει να διδάξει; Από την άλλη, 
ποιος μαθητής δεν θυμάται το χαρισματικό καθηγητή που είχε την 
ικανότητα να «μεταφέρει» τη γνώση στη βαρετή αίθουσα του 
σχολείου και να δημιουργεί κίνητρα τόσο σε δυνατούς όσο και σε 
αδύνατους μαθητές να κατακτήσουν αυτή τη γνώση και να τη κάνουν 
κτήμα τους; Αυτό και μόνο προσδίδει μία ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην αξιολόγηση και υποχρεώνει όλους όσους εργάζονται στην 
εκπαίδευση να συντρέξουν σε μια αρτιότερη και πιο ολοκληρωμένη 
διαδικασία αξιολόγησης.

Η εργασία αυτή ξεκίνησε με την ελπίδα να καλύψει δύο 
διαφορετικές πλευρές της ίδιας ανάγκης. Η πρώτη αφορά την ανάγκη 
αναζήτησης της ανεκπλήρωτης «υπόσχεσης της Παιδαγωγικής» και 
των αιτιών που δεν της επιτρέπουν να εκπληρωθεί, της συνεχούς και 
αδιάλειπτης υπόσχεσης που κρατά τις γενεές της ανθρωπότητας σε 
συνεχή εξέλιξη στο διάβα της ιστορίας (Τσιάκαλος, 2002). Πιο 
συγκεκριμένα στις αρχές του 20ου αιώνα ένα από τα πιο σημαντικά 
βιβλία για τους εκπαιδευτικούς ήταν αυτό της Ellen Key με τίτλο «Ο 
αιώνας του παιδιού». Ήταν διάχυτη η άποψη πως ο αιώνας που θα 
ακολουθούσε θα ήταν ο αιώνας των ευτυχισμένων παιδιών και πως η 
εκπαίδευση θα συνέβαλλε καθοριστικά σε αυτό το γεγονός. Η 
προσδοκία αυτή δεν εκπληρώθηκε ποτέ γιατί ακολούθησε ένας 
αιματηρός αιώνας με δύο παγκόσμιους πολέμους, με αμέτρητα τοπικά 
μέτωπα, με χιλιάδες θύματα παιδιά στο Αουσβιτς, το Βιετνάμ, τη 
Ρουάντα, τη Βοσνία, τη Λατινική Αμερική και το Ιράκ.

Η δεύτερη ανάγκη είναι περισσότερο γενετήσια και πιο προσωπική. 
Αφορά όλα τα ερωτηματικά που δημιουργούνται σε ένα νέο γονιό 
(όπως είναι ο συγγραφέας αυτής της εργασίας) σχετικά με την 
εκπαιδευτική εξέλιξη των μικρών παιδιών του. Σχετίζεται με τις
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απαντήσεις που ζητά να πάρει γύρω από τη συμμετοχή του σχολείου 
στην κοινωνικοποίησή τους, στην μαθητική τους συμπεριφορά, στην 
ανάπτυξη του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους αλλά και σε 
αυτή καθαυτήν την αύξηση των γνώσεων και της μάθησης.

Η παιδαγωγική ξεκίνησε το δρόμο της ως επιστήμη με μια 
επανάσταση. Η ρήση του Κομένιου στο έργο του «Didactica Magna» 
συμπυκνώνει όλη την επαναστατική διακήρυξη της εκπαίδευσης 
«μπορούμε και πρέπει να διδάσκουμε τα πάντα σε όλους τους 
ανθρώπους». Έχει γίνει αυτό πραγματικότητα και σε πιο βαθμό; 
Έχουμε σήμερα ένα σχολείο για όλους τους ανθρώπους ή αφορά και 
προσανατολίζεται μόνο σε αυτούς που έχουν ένα συγκεκριμένο 
νοητικό επίπεδο και μία διανοητική ηλικία πάνω από κάποιο όριο; 
Προετοιμάζει το σχολείο ανθρώπους για τη μετέπειτα κοινωνική και 
επαγγελματική τους πορεία ή αντίθετα τους εγκλωβίζει όλο και 
περισσότερο και για όλο και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα 
στους κόλπους του; Είχε δίκιο το μουσικό συγκρότημα Pink Floyd 
που στις αρχές της δεκαετίας του 1980 προώθησε μέσα από τη 
μουσική του την απόλυτη αμφισβήτηση του σχολείου και του 
εκπαιδευτικού συστήματος δημιουργώντας υποστηρικτές και οπαδούς 
παγκοσμίως (ακόμη και στην πρώην Σοβιετική Ένωση); Είναι η 
μόρφωση ισότιμη και αδιάλειπτη προς όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από 
τη θρησκεία τους, την εθνότητά τους, τη γλώσσα τους και το 
πολιτισμό τους; Το σχολείο που έχει ως βασικό αντικείμενο του να 
αξιολογεί τίθεται ποτέ σε αξιολόγηση και εάν ναι πότε και ποιος 
αξιολογεί το εκπαιδευτικό έργο;

Η έννοια της εκπαίδευσης ταυτίζεται εδώ και πολλά χρόνια στο 
μυαλό των ανθρώπων με μία υπόσχεση και μία ελπίδα: Την υπόσχεση 
ότι όποιος άνθρωπος την απολαμβάνει θα εξασφαλίζει την δυνατότητα 
αξιοπρεπούς διαβίωσης και την ελπίδα ότι χάρις στη γενικευμένη 
εκπαίδευση θα γίνει δυνατόν να επικρατήσουν στη κοινωνία 
εξανθρωπισμένες συνθήκες διαβίωσης και συμβίωσης (Τσιάκαλος, 
2002).

Η εκπαίδευση επομένως αφορά μία επένδυση που γίνεται στο παρόν 
χρόνο, αξιολογείται και επανατροφοδοτείται (όχι πάντα) στο παρόν 
αλλά τα πραγματικά της αποτελέσματα και το ουσιαστικό της έργο 
αντανακλάται στη κοινωνία του μέλλοντος. Είναι τέτοιας 
σπουδαιότητας το εκπαιδευτικό έργο γενικά αλλά και η συμβολή των 
εργαζομένων της παιδείας ειδικότερα, που δεν μπορεί να συγκριθεί με 
άλλο. Οι σύγχρονες κοινωνίες της ανθρωπότητας είναι άμεσα 
συνδεδεμένες με τη παιδεία τους. Αυτό το υιοθέτησαν από την Αρχαία 
Ελλάδα παρατηρώντας τη σπουδαιότητα που απέδιδαν οι πρόγονοί 
μας στη Παιδεία και τα αποτελέσματα που αυτή είχε τόσο σε 
πολιτιστικό όσο και σε οικονομικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό 
επίπεδο.
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Επομένως η παιδεία, είπα εγώ, θα είναι η τέχνη για αυτό το πράγμα, 
για τη μεταστροφή της ψυχής, με ποιον τρόπο δηλαδή η μεταστροφή 
θα συντελεστεί όσο το δυνατόν ευκολότερα και αποτελεσματικότερα, 
όχι πώς θα εμφυτευτεί στο όργανο αυτό η δύναμη της όρασης, αλλά 
θεωρώντας δεδομένο ότι το όργανο διαθέτει αυτή τη δύναμη κι ότι 
απλώς δεν είναι στραμμένο στη σωστή κατεύθυνση και δεν κοιτάζει 
προς τα εκεί που θα έπρεπε, να μηχανευτεί η τέχνη της παιδείας έναν 
τρόπο ώστε αυτό να κατορθωθεί. (Πλάτων. Πολιτεία 'Ζ).

Μ’ αυτές τις λίγες λέξεις του Πλάτωνα περιγράφεται τέλεια το 
αντικείμενο της δουλειάς του δασκάλου. Ο δάσκαλος καλείται από 
την κοινωνία να μορφώσει τα παιδιά της, στην πραγματικότητα 
καλείται να μάθει στα παιδιά πώς να μαθαίνουν, να τα βοηθήσει να 
στρέψουν τους οφθαλμούς της ψυχής τους στη «σωστή» κατεύθυνση. 
Καλείται να βοηθήσει στο χτίσιμο της μελλοντικής κοινωνίας, να 
συμβάλλει στην διαμόρφωση των επόμενων γενεών. Η επένδυση στην 
Παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον μιας χώρας. Σε θεωρητικό επίπεδο 
κανείς, μάλλον, δεν διαφωνεί με αυτές τις θέσεις, στην πράξη όμως τα 
πράγματα είναι διαφορετικά.

Τα αποτελέσματα της δουλειάς του εκπαιδευτικού φαίνονται μετά 
από πολλά χρόνια. Αυτό έχει ως συνέπεια την περιορισμένη 
δυνατότητα προβολής αυτών των αποτελεσμάτων από την εκάστοτε 
πολιτική εξουσία, της οποίας το βάθος του χρονικού της ορίζοντα 
μετριέται με τετραετίες. Έτσι λοιπόν, αναπόφευκτα, οι επενδύσεις 
στην Παιδεία δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Οι εκπαιδευτικοί δεν 
παίρνουν τα χρήματα που ζητούν, οι υποδομές των σχολείων (που 
τώρα γίνονται ολοήμερα και έχουν περισσότερες ανάγκες) δεν είναι 
αυτές που η παιδαγωγική κοινότητα προτείνει και βέβαια τα στελέχη 
της εκπαίδευσης δεν διευκολύνονται στο να σχεδιάσουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τις γνώσεις και τις ικανότητές 
τους.

Όλα αυτά βέβαια, είναι γνωστά στους κυβερνώντες, οι οποίοι 
βρίσκονται κι αυτοί με τη σειρά τους εγκλωβισμένοι στην αμείλικτη 
τηλεοπτική δημοκρατία των δημοσκοπήσεων. Κανείς δεν πιστεύει ότι 
οι αρμόδιοι δεν θέλουν μια περαιτέρω ανέλιξη του επιπέδου της 
δημόσιας εκπαίδευσης και βέβαια δεν θα ήταν λογικό να πίστευε 
κάποιος κάτι τέτοιο. Ο απεγκλωβισμός απ’ αυτήν την κατάσταση θα 
πρέπει να αναζητηθεί στη δυναμική μιας κοινωνίας που θα έχει 
συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα μιας υπερκομματικής επένδυσης 
στο μέλλον, μιας κοινωνίας της οποίας ο μελλοντικός κυβερνήτης, 
όταν θα ανακοινώνει αύξηση των επενδύσεων για την Παιδεία τότε 
αυτομάτως θα ανταμείβεται με μεγάλη άνοδο της δημοτικότητάς του. 
Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να προτιμάμε δηλαδή την 
οικονομική και ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
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οικοδομήματος από παροχές άλλου τύπου, τότε εμείς οι ίδιοι θα 
δείξουμε το δρόμο σε μελλοντικές πολιτικές επιλογές που θα είναι 
περισσότερο συμφέρουσες για τον τόπο μας.

Η εργασία που ακολουθεί και πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες 
ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών σπουδών του συγγραφέα της, 
πραγματεύεται την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μελετά τη περίπτωση ενός ελληνικού 
Γυμνασίου με χρήση της συγκριτικής επιχειρηματικής αξιολόγησης 
(benchmarking). Κύριος στόχος της έρευνάς μας είναι να αναδειχθούν 
οι ομοιότητες αλλά και οι διαφορές στην αξιολόγηση της επίδοσης 
των μαθητών μεταξύ δύο ελληνικών Γυμνασίων διαφορετικών 
γεωγραφικών περιοχών. Με τη χρήση της ίδιας ερευνητικής 
μεθοδολογίας και με σχεδόν ταυτόχρονη, χρονικά, έρευνα προέκυψαν 
οι σημαντικές διαφοροποιήσεις στη προσέγγιση του ζητήματος της 
αξιολόγησης τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών του ίδιου Γυμνασίου 
όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών διαφορετικών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων.

Η παρακάτω μεταπτυχιακή εργασία ξεκίνησε στα μέσα του 2004 με 
αρκετές δυσκολίες και προβλήματα. Έπειτα από την ολοκλήρωσή της, 
αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με 
βοήθησαν και μου συμπαραστάθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της 
προσπάθειας. Οφείλω να ευχαριστήσω θερμά το καθηγητή μου κ. 
Αδαμάντιο Παπασταμάτη για τις κατευθύνσεις, τις συμβουλές, τη 
βοήθεια που απλόχερα πρόσφερε στην αναζήτηση βιβλιογραφίας και 
την αγωνία που είχε για την έγκαιρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
Επίσης οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς που 
συμμετείχαν οικειοθελώς στην έρευνα και ειδικότερα δύο καθηγητές 
χωρίς τη βοήθεια των οποίων το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας θα 
ήταν πολύ φτωχότερο· τον κ. Σπύρο Γκαλένη και τον κ. Ιορδάνη 
Κωστόπουλο. Τέλος θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου 
στην οικογένειά μου και πιο συγκεκριμένα στη σύζυγό μου Έλενα και 
στο δίχρονο γιο μου Παναγιώτη για την αμέριστη συμπαράσταση 
αλλά και την υπομονή αντίστοιχα, που είχανε όλο αυτό το διάστημα.

Ιανουάριος 2005 
Θεσσαλονίκη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

1. Εισαγωγή

Η εποχή μας, σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά πράγματα, 
χαρακτηρίζεται από μία σαφή στροφή προς την εκπαιδευτική 
αξιολόγηση. Με την έννοια αυτή αποδίδεται κυρίως η αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών οργανισμών και μονάδων, των υποδομών, του 
αναλυτικού προγράμματος, του ακαδημαϊκού και διοικητικού 
προσωπικού κτλ. Αυτή η τάση της εποχής προσφέρει την ευκαιρία και 
παρέχει το γόνιμο έδαφος για μία νέα ερευνητική αναζήτηση ενός 
παλαιού ζητήματος, αυτού της αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών. Είναι πλέον κοινή διαπίστωση ότι η αξιολόγηση της 
επίδοσης των μαθητών δεν αποτελεί «δεδομένη γνώση» κάθε 
εκπαιδευτικού, αλλά απαιτείται εκπαίδευση σε θέματα αξιολόγησης 
και συνεχής ενημέρωση στις εξελίξεις του θέματος αυτού.

Η εργασία που ακολουθεί μελετά την αξιολόγηση της επίδοσης των 
μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία και πρόσφατη αρθρογραφία και αναλύει διεξοδικότερα 
τη περίπτωση ενός ελληνικού Γυμνασίου με τη μέθοδο της 
συγκριτικής επιχειρηματικής αξιολόγησης (benchmarking). Η 
προσέγγιση είναι τόσο θεωρητική όσο και ερευνητική. Η εργασία 
χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια: Στο πρώτο γίνεται μία θεωρητική 
εισαγωγική προσέγγιση του θέματος. Γίνεται μία παρουσίαση του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και του ελληνικού σχολείου. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο αποτυπώνεται η επισκόπηση της πρόσφατης 
και παλαιότερης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Γίνεται 
αποσαφήνιση των ορισμών και των εννοιών που αφορούν και 
σχετίζονται με τα ζητήματα της αξιολόγησης των μαθητών, 
παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και η ιστορική εξέλιξη της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παραβάλλονται οι αντικειμενικοί 
σκοποί και τα κριτήρια στην αξιολόγηση, παρουσιάζεται η σύγχρονη 
βαθμοθηρική αντίληψη, αντιπαραβάλλεται η αξιολόγηση απέναντι στη 
βαθμολογία, προάγεται η περιγραφική αξιολόγηση έναντι της 
αριθμητικής βαθμολογίας και τέλος αναλύονται οι παράγοντες που 
καθορίζουν τις διαδικασίες μάθησης. Το τρίτο κεφάλαιο 
πραγματεύεται τον σχεδιασμό της έρευνας. Αποτυπώνονται οι στόχοι 
της έρευνας, το δείγμα που επιλέχθηκε, η μεθοδολογία που 
εφαρμόστηκε και οι αδυναμίες της έρευνας. Στο τέταρτο κεφάλαιο, 
και με γνώμονα την μέθοδο της συγκριτικής επιχειρηματικής 
αξιολόγησης, παρουσιάζεται η επεξεργασία των ερωτηματολογίων
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που συλλέχτηκαν από τους εκπαιδευτικούς και γίνεται η 
διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ολοκληρώνεται η έρευνα 
παραθέτοντας τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για συζήτηση στο 
πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας.

Είναι αντιληπτό ότι ένα τόσο μεγάλο θέμα όπως η αξιολόγηση των 
μαθητών είναι αδύνατο να καλυφθεί απόλυτα, στο πλαίσιο μιας και 
μόνο μεταπτυχιακής εργασίας. Θα ήταν υπερβολή να πιστέψει κανείς 
ότι έχει επιτευχθεί κάτι τέτοιο μέσα στις λίγες σελίδες που 
ακολουθούν. Επιδιώχθηκε όμως να τεθεί το θέμα της αξιολόγησης των 
μαθητών μέσα από ένα πρίσμα ελεύθερο από τα αυστηρά παιδαγωγικά 
και σχολικά ζητήματα. Πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία με 
συνεχείς προσαρμογές και αναθεωρήσεις που στηρίζεται στα εκάστοτε 
εμπειρικά δεδομένα και αποτελέσματα.

1.1 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και το ελληνικό σχολείο

Στη χώρα μας η εκπαίδευση αποτελεί βασική αποστολή του κράτους 
(άρθρο 16 του ισχύοντας Συντάγματος) και παρέχεται μέσα από 
οργανωτικούς σχηματισμούς στους οποίους εντάσσονται διάφοροι 
συντελεστές, όπως οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, τα μέσα διδασκαλίας, 
τα αναλυτικά προγράμματα κ.ά. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος πρέπει 
να προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες ώστε τα σχολεία ως 
αποκλειστικοί φορείς του, να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Όλα 
αυτά συνθέτουν το εκπαιδευτικό σύστημα και ο πυρήνας αυτού είναι 
το ελληνικό σχολείο. Αλλά τι είναι «σχολείο»;

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου (1998:69) δεν υπάρχει συμφωνία 
επιστημόνων για την διατύπωση ενός ορισμού, που να καλύπτει 
εννοιολογικά τον όρο «σχολείο» και τη καθιέρωση του στη σχετική 
βιβλιογραφία με κοινή αποδοχή του. Από την άλλη υπάρχουν 
συγγραφείς, όπως οι Hoy και Miskel (1987:20), που θεωρούν το 
σχολείο ως κοινωνικό σύστημα, το οποίο παίρνει από το περιβάλλον 
πόρους (πχ διδακτικό προσωπικό και μαθητές) και μέσω της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας παράγει εγγράμματους μαθητές και 
μορφωμένους αποφοίτους. Από τη άποψη της οικονομικής επιστήμης 
το σχολείο μελετάται ως εκπαιδευτικός οργανισμός με επικεντρωμένο 
το ενδιαφέρον των επιστημόνων στη σχέση κόστους/αποτελέσματος 
(εκπαιδευτικού προϊόντος) και στη συμβολή της εκπαίδευσης στην 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας (Σάίτης, 2000). Η άποψη αυτή 
εμπεριέχεται στη διαδικασία της αξιολόγησης των δύο πιο 
διαδεδομένων βραβείων ποιότητας για την εκπαίδευση: του
Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας για την Εκπαίδευση και του 
Malcolm Baldrigde Award των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άποψη 
της κοινωνικής επιστήμης το σχολείο εκλαμβάνεται «ως κοινωνικό
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σύστημα, όπου το ενδιαφέρον των επιστημόνων εστιάζεται σε 
κοινωνικο-ψυχολογικούς προβληματισμούς, όπως είναι οι ρόλοι των 
μελών της ομάδας, θέματα ηγεσίας, καθοδήγησης κ.ά.» (Σάίτης, 
2002:67). Η πλευρά της παιδαγωγικής επιστήμης εκλαμβάνει το 
σχολείο ως έναν παιδαγωγικό οργανισμό, η υπόσταση του οποίου 
διαφοροποιείται από τους άλλους οργανισμούς ως προς τη λειτουργία 
και ειδικά τον παιδαγωγικό χαρακτήρα (Κωνσταντίνου, 1994).

Οι παραπάνω διαφορετικές προσεγγίσεις του ίδιου θέματος είναι 
απόλυτα δικαιολογημένες μια και διαφορετικοί ερευνητές, από 
διαφορετικές επιστημονικές καταβολές βλέπουν και αντιλαμβάνονται 
το ίδιο αντικείμενο μέσα από διαφορετικό πρίσμα. Άλλωστε, τόσο το 
σχολείο όσο και κάθε δραστηριότητα στο εσωτερικό του περιβάλλον 
εκφράζουν φαινόμενα με πολυδιάστατες όψεις, όπως η παιδαγωγική, η 
κοινωνική, η νομική κ.ά. Αυτό κάνει αδύνατη την εννοιολογική 
κάλυψη του αντικειμένου αυτού με έναν ορισμό.

Στον πρώτο πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα σε μία πλήρη αλλά συνοπτική μορφή. 
Εντοπίζονται οι τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα 
εκπαιδευτικά τους ιδρύματα και αποτυπώνεται η κίνηση των μαθητών 
προς τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
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Πίνακας I
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ηλικίες

Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (2004)

Ένα μεγάλο υποσύνολο του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος 
της χώρας είναι η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση απαρτίζεται από το Γυμνάσιο, το Λύκειο και το 
Τεχνολογικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο με τις επιμέρους 
υποκατηγορίες τους.
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Ο τύπος των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο 
αριθμός των σχολείων ανά τύπο, αποδίδεται στο πίνακα II που 
ακολουθεί.

Πίνακας II
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΛΗΘΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 70
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 1743
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 6
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 6
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟ 4
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 6
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 18
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 4
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 40
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 1008
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 19
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 20
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΕΕ 39
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 33
ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 12
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 22
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 19
ΣΕΚ 125
ΤΕΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 39
ΤΕΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 433

Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (2004)

Στον πίνακα III συνοψίζεται η νεότερη ιστορία της Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα των 
τελευταίων ετών. Αποτυπώνεται η αριθμητική εξέλιξη των σχολείων, 
του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών στις δυο μεγάλες 
κατηγοριοποιήσεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης· των Γυμνασίων 
-Λυκείων και της Δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής και 
εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Η σπουδαιότητα του πίνακα αυτού 
εντοπίζεται στη σταδιακή μείωση των μαθητών των Γυμνασίων- 
Λυκείων από το 1990 και μετά, όπως και στην αντίστοιχη αύξηση των 
μαθητών της λοιπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Πίνακας III

Σχολικές μονάδες, ιδρύματα. Διδακτικό προσωπικό, μαθητές, 
σπουδαστές - φοιτητές, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμια εκ
παίδευση

1980/81 1990/91 1998/99 -99900'· 20000ί· 200-02

Γυμνάσιά - λύκεια 2.243 2.966 3.219 3.192 3.217 3.244
Διδακτικό προσωπικό 31.737 49.802 59.365 64.262 54.719 54.123
Μαθητές...............
Δευτεροβάθμια τε

χνική - επαγγελμα
τική και εκκλησιαστι
κή εκπαίδευση!^):

639.633 716.404 640.730 613.112 604.412 589.669

Σχολ. μονάδες ... 799 572 622 647 669 677
Διδακτικό προσωπικό 7.834 10.501 18.363 19.198 15.270 13.980
Μαθητές............... 100.425 134.949 136.718 139.345 157.217 161.222

Πηγή: Επίσημη ιστοσελκ>α της Εθνικής Στατιστικής Υπηρ«αίας (2004)

Το ημερήσιο γυμνάσιο, που αποτελεί και το αντικείμενο της 
εμπειρικής έρευνας που ακολουθεί, είναι τριετούς φοίτησης. Όλοι οι 
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο γυμνάσιο είναι απόφοιτοι της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό αποτελεί και την κύρια προϋπόθεση 
για την πρόσληψη ενός υποψήφιου εκπαιδευτικού στην 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των τριών 
τάξεων του ημερήσιου γυμνασίου έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα 
παρακάτω Προεδρικά Διατάγματα:

^ Α ΤΑΞΗ Π.Δ.78/97 (ΦΕΚ 65 Α)
> 'Β ΤΑΞΗ Π.Δ. 174/94 (ΦΕΚ 113 Α)
> Τ ΤΑΞΗ Π.Δ.384/95 (ΦΕΚ 215 Α)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ημερήσιου γυμνασίου αποτυπώνεται 
στον Πίνακα IV που ακολουθεί.
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜ1ΕΡΗΣΙΟ
Α' Β' Γ'

1 Θρησκευτικά 2 2 2
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνικά 
Κείμενα από μετάφραση

2 2 2

Αρχαία Ελληνική 
Γλώσσα

2 2 2

3 Νεοελληνική Γλώσσα και 
Γ ραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2

Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2

4 Ιστορία 2 2 3
5 Κοινωνική Πολιτική Αγωγή - - 2
6 Αγγλικά 3 2 2
7 Γαλλικά ή Γερμανικά 3 3 3
8 Μαθηματικά 4 4 4
9 Φυσική - 2 2
1
0

Χημεία " 1 1

1
1

Γ εωγραφία 2 2 “

1
2

Βιολογία 2 - 2

1
3

Φυσική Αγωγή 3 3 2

1
4

Αισθητική Αγωγή (Μουσική) 1 1 1

1
5

Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά) 1 1 1

1
6

Οικιακή Οικονομία 1 2 -

1
7

Πληροφορική 1 1 1

1
8

Τεχνολογία 1 1 -

1
9

ΣΕΠ - - 1

Σύνολο ωρών κατά τάξη 35 35 35
Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (2004)
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Κατά τη διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς διενεργούνται μία σειρά 
από διαγωνίσματα και τεστ στα διάφορα μαθήματα του ωρολογίου 
προγράμματος. Τόσο τα προγραμματισμένα διαγωνίσματα όσο και τα 
απροειδοποίητα τεστ βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια του 
εκάστοτε καθηγητή για τον έλεγχο της επίδοσης των μαθητών του. Η 
κάθε σχολική χρονιά του ημερήσιου γυμνασίου χωρίζεται σε τρία 
τρίμηνα. Στο τέλος του κάθε τριμήνου οι μαθητές παίρνουν τη 
βαθμολογία τους. Οι βαθμοί του τρίτου τριμήνου ταυτίζονται χρονικά 
με την τελική βαθμολογία της τάξης, στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Θεσμικό χαρακτήρα έχουν οι γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται 
στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν 
οι μαθητές. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο και η σημαντικότητά τους είναι τέτοια που μπορεί να 
καθορίσει τον προβιβασμό ή όχι ενός μαθητή. Πιο συγκεκριμένα η 
συνολική βαθμολογία των γραπτών αυτών εξετάσεων έχει την ίδια 
βαρύτητα που έχει η συνολική βαθμολογία ενός τριμήνου.

Συμπερασματικά στο ημερήσιο γυμνάσιο τα απροειδοποίητα τεστ, 
τα προγραμματισμένα διαγωνίσματα, η προφορική εξέταση και η 
συμμετοχή στη τάξη είναι τα κύρια κριτήρια που διαμορφώνουν την 
αριθμητική βαθμολογία στο τέλος κάθε τριμήνου. Στο τέλος της 
χρονιάς οι γραπτές εξετάσεις σε κάθε διδασκόμενο μάθημα μαζί με 
τους αντίστοιχους βαθμούς κάθε τριμήνου διαμορφώνουν τη τελική 
βαθμολογία.

Στους άλλους τύπους σχολικών μονάδων παρουσιάζονται μικρές και 
μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το ημερήσιο γυμνάσιο. 
Έτσι για παράδειγμα στο ημερήσιο ενιαίο λύκειο οι μαθητές 
λαμβάνουν βαθμολογία τετραμήνου μία φορά κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς και άλλη μία μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων 
και της σχολικής χρονιάς. Επίσης στο ενιαίο λύκειο εφαρμόζεται 
πλέον η συγκριτική βαθμολογική αξιολόγηση όπου μαζί με τη 
βαθμολογία του τετραμήνου ο μαθητής ενημερώνεται και για το μέσο 
όρο της επίδοσης του τμήματός του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το κεφάλαιο που ακολουθεί πραγματεύεται τις έννοιες και τους 
ορισμούς που έχουν αποδοθεί στην αξιολόγηση από έλληνες και 
ξένους ακαδημαϊκούς. Παρουσιάζεται το υφιστάμενο σύστημα 
αξιολόγησης και η ιστορική του εξέλιξη στην Ευρώπη και στην 
Αμερική. Αποσαφηνίζονται τα αντικείμενα, οι σκοποί, τα κριτήρια και 
οι λειτουργίες της αξιολόγησης. Γίνεται διεξοδική αναφορά στο 
ελληνικό βαθμοκεντρικό σύστημα αξιολόγησης και στην σχέση 
βαθμολογίας και αξιολόγησης. Παρουσιάζονται οι μορφές 
αξιολόγησης και πιο συγκεκριμένα η περιγραφική αξιολόγηση, η 
αυτοαξιολόγηση και η βαθμολογική αξιολόγηση. Παραθέτονται οι 
σύγχρονες θεωρίες μάθησης και τέλος διατυπώνονται τα 
αποτελέσματα παλαιότερων και πιο πρόσφατων ερευνών.

1. Ορισμοί και Έννοιες της Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση είναι μία έννοια που κατανοείται διαφορετικά από 
τους ενδιαφερομένους και γι’ αυτό δίνονται διάφοροι ορισμοί. 
Σύμφωνα με το Καψάλη (1998:17) η αξιολόγηση είναι η διαδικασία 
κατά την οποίαν, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια, 
αποδίδουμε μια αξία σε κάτι.

Με το ίδιο πνεύμα η Ταρατόρη-Τσαλτακίδου (1995:9) δίδει τον 
παρακάτω ορισμό: «Ο όρος αξιολόγηση σημαίνει γενικά 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». Με τους παραπάνω ορισμούς δίδεται μία περιγραφή της 
ευρύτερης έννοιας της αξιολόγησης όπως έχει εφαρμογή σε όλες τις 
εκφράσεις της. Έτσι όλο το νόημα της αξιολόγησης βρίσκεται στον 
προσδιορισμό της αξίας ενός προσώπου, αντικειμένου ή 
προγράμματος σύμφωνα με κριτήρια που έχουν σαφώς 
προκαθοριστεί. Με τον ορισμό αυτό μας δίδεται η ευκαιρία να 
τονίσουμε πως η αξιολόγηση δεν δίδει ούτε προσθέτει αξία, παρά 
μόνο τη μετρά και γνωστοποιεί τη μέτρηση αυτή. Είναι εξαιρετικά 
σημαντικό τόσο για τον αξιολογητή όσο και για τον αξιολογούμενο να 
γίνει αυτός ο σαφής διαχωρισμός. Γίνεται αντιληπτό πως η 
αξιολόγηση ως μια μορφή μέτρησης μπορεί και δύναται να σφάλλει 
όπως κάθε μορφή μέτρησης, («όλοι έχουν δικαίωμα στο λάθος» λέει ο 
θυμόσοφος λαός). Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί το σφάλμα και
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να δοθεί η ευκαιρία στον αξιολογητή να κάνει τη δουλειά του με 
επιτυχία.

«Ο όρος ‘αξία’ που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της 
αξιολόγησης, δηλώνει κατά κύριο λόγο τον εκτιμητικό κανόνα, βάσει 
του οποίου κρίνεται η ανθρώπινη δραστηριότητα, αν δηλαδή είναι 
κατάλληλη ή ακατάλληλη, αξιόλογη, ασήμαντη, πετυχημένη, 
αποτυχημένη, καλή, κακή, μέτρια κ.ά. Ακόμη δηλώνει το αποτέλεσμα 
που προέρχεται από τη σύγκριση με άλλα ομοειδή αντικείμενα, ως 
προς κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως καλύτερος, 
χειρότερος, ανώτερος, κατώτερος και τέλος στο βαθμό που έχουν 
επιτευχθεί οι αρχικοί στόχοι, όπως για παράδειγμα πλήρως, επαρκώς, 
ελάχιστα κ.ά.» (Ταρατόρη-Τσαλτακίδου, 1995:9).

Τα στοιχεία που προάγονται με την έννοια «αξία» είναι «ο 
εκτιμητικός κανόνας», η σύγκριση με άλλα ομοειδή αντικείμενα και 
το επίπεδο εκπλήρωσης των αρχικών στόχων. Η αξία και η 
αξιολόγηση στην εκπαίδευση έχει μία αντίστοιχη διάσταση με το 
γενικότερο ορισμό που δόθηκε παραπάνω. Πριν την αποσαφήνιση της 
σχολικής αξιολόγησης κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθεί ο ορισμός της 
«εκπαίδευσης» έτσι όπως ένας κοινωνιολόγος, ο Κελπανίδης (2002) 
τον αποδίδει.

«Εκπαίδευση είναι η τυπικά θεσμοθετημένη διαδικασία της μετάδοσης 
των πολιτιστικών στοιχείων της κοινωνίας στους νέους με στόχο την 
προετοιμασία τους για τη μετέπειτα ανάληψη των ρόλων τους στη 
κοινωνία. ..ώστε να διασφαλιστεί η διάρκεια του κοινωνικού 
συστήματος στο πολιτιστικό επίπεδο που επετεύχθη από τη 
προηγούμενη γενιά, χωρίς παλινδρόμηση σε πιο πρωτόγονα επίπεδα» 
(Κελπανίδης, 2002:24).

Η κοινωνιολογική θεώρηση του παραπάνω ορισμού, θέλει την 
εκπαίδευση «φορέα» των πολιτιστικών στοιχείων της κοινωνίας και 
καθοριστικό παράγοντα προετοιμασίας για τους ρόλους που οι 
εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να παίξουν στο μέλλον. Προάγει ακόμη 
το ρόλο του «διασφαλιστή-θεματοφύλακα» του κοινωνικού 
συστήματος. Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά ισχυρό πλαίσιο καλείται η 
σχολική αξιολόγηση να εκτελέσει το ρόλο της.

Σύμφωνα με τον Gronbach (1954:488) «η σχολική αξιολόγηση είναι 
η συστηματική διαδικασία εκείνη, κατά την οποία δάσκαλος και 
μαθητής κρίνουν αν οι σκοποί των προσπαθειών του σχολείου 
επιτυγχάνονται». Παρόμοιος είναι και ο ορισμός της Βαλσαμάκη- 
Ράλλη (1979) που επικεντρώνεται στην εκτίμηση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, που συνθέτουν το όλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
κατά τρόπο που οδηγεί σε μία τελική κρίση, σχετικά με την απόδοση 
του όλου προγράμματος. Δηλαδή όταν αναφέρεται κανείς στην



αξιολόγηση, εννοεί τη διαπίστωση της υλοποίησης των σκοπών που 
είχαν τεθεί και τα αποτελέσματα μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας.

Με τους παραπάνω ορισμούς διαπιστώνεται πως η αξιολόγηση 
δανείζεται θεωρία και μεθοδολογία τόσο από κοινωνικές όσο και από 
θετικές επιστήμες. Ωστόσο όπως παρατηρεί ο Δημητρόπουλος (2002) 
είναι μία οροθετημένη και ξεχωριστή επιστημονική περιοχή.

Υπάρχουν τρία είδη αξιολόγησης σύμφωνα με τη ψυχοπαιδαγωγική 
θεώρηση:
- Αξιολόγηση της ικανότητας
- Αξιολόγηση της επίδοσης
- Αξιολόγηση της’συμπεριφοράς (Saklofske & Janzen, 2001).
Στην παρούσα εργασία επικεντρωνόμαστε στην αξιολόγηση της 
επίδοσης των μαθητών χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι τα τρία αυτά 
στοιχεία κάθε ανθρώπου αλληλεπιδρούν, αλληλεξαρτώνται και 
αλληλοσυμπληρώνονται τόσο στην αξιολόγηση όσο και στις 
υπόλοιπες μορφές έκφρασης της ανθρώπινης προσωπικότητας και 
νόησης.

Τέλος οι πιο σύγχρονες εξελίξεις της παιδαγωγικής ψυχολογίας στο 
τομέα της αξιολόγησης διακρίνουν ακόμη
- Τη διαπολιτισμική, αντιληπτική και νευροψυχολογική αξιολόγηση 
-Τη νευροψυχολογική αξιολόγηση των παιδιών
- Τη δυναμική αξιολόγηση της βασικής μάθησης (Saklofske & 
Janzen, 2001).

2. Το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης 
και οι ιστορικές καταβολές του

Είναι εξαιρετικά δύσκολο για το σύγχρονο ερευνητή να 
προσδιορίσει χρονικά, στην ελληνική αλλά και στη παγκόσμια 
ιστορία, τη γέννηση και την εφαρμογή του πρώτου συστήματος 
αξιολόγησης. Επικρατεί η άποψη πως ανεπίσημη αξιολόγηση υπάρχει 
από τότε που υπάρχει το ανθρώπινο είδος, ενώ συστηματικές μορφές 
αξιολόγησης έχουν αναφερθεί ακόμη και από την αρχαιότητα 
σύμφωνα με τις αναφορές του Δημητρόπουλου (2002). Τα θεμέλια της 
συστηματικοποίησης της αξιολόγησης τίθενται στο 19° αιώνα στον 
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο αλλά και στις ΗΠΑ. Η πρώτη αξιολόγηση 
σχολείων θεωρείται ότι έγινε το 1845 από τον Η. Mann 
(Δημητρόπουλος, 2002).

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην αναπτυγμένη Ευρώπη, τη 
περίοδο του 19ου αιώνα αφορούσε τα παιδιά των εύπορων οικογενειών 
που προέρχονταν από μεσαία ή ανώτερα κοινωνικά στρώματα και 
προετοιμάζονταν σε ιδιωτικά σχολεία ή δασκάλους κατ'οίκον. Ο 
χώρος αυτός των ανώτερων-στη σημερινή ορολογία ‘δευτεροβάθμιων’
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σχολείων, στα οποία επιτρεπόταν η φοίτηση μόνο των αγοριών, ήταν 
προς το τέλος του 18ου αιώνα εξαιρετικά ανομοιογενής. Τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα παρουσιάζονταν κατακερματισμένα και χωρίς 
συνοχή μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμιδών. Η 
χαρακτηριστικότερη μορφή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ήταν «το Λατινικό Σχολείο» που εμφανίζεται με διάφορες άλλες 
ονομασίες όπως «Γυμνάσιο», «Λύκειο» και «Gelehrtenschule» 
δηλαδή «σχολείο των μορφωμένων». Στη συνέχεια προστέθηκαν τα 
πρακτικά σχολεία «Realschulen» που και αυτά εμφανίστηκαν με 
διάφορες ονομασίες όπως «Αστικά Σχολεία» (Burgerschulen) κτλ. 
Αυτά τα σχολεία του δευτεροβάθμιου επιπέδου προετοίμαζαν τους 
μαθητές για τη μελλοντική πρόσβασή τους στα πανεπιστήμια και τα 
ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Από αυτά τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προήλθε το 
«ουμανιστικό εννεαετές Γυμνάσιο» γύρω στα τέλη του 18ου και στις 
αρχές του 19ου αιώνα. Το πρότυπο του ουμανιστικού σχολείου 
διαμορφώθηκε κατά κύριο λόγο στη Πρωσία και εισήχθη στη 
συνέχεια και στα άλλα γερμανικά κράτη. Η πρωσική «Γενική 
Νομοθεσία των Πρωσικών Κρατών» (Allgemeines Landrecht fur kie 
preubischen Staaten, Κελπανίδης, 2002), που αποτέλεσε σημαντική 
καινοτομία για την εποχή, εισήγαγε το 1794 το κρατικό μονοπώλιο 
στην εκπαίδευση και έδωσε στις εξετάσεις για το απολυτήριο του 
γυμνασίου το χαρακτήρα κρατικής εξέτασης. Ο κύριος στόχος τότε 
ήταν η βελτίωση της ποιότητας των στελεχών της δημόσιας διοίκησης 
και γι’ αυτό η επιτυχία στις παραπάνω εξετάσεις ήταν το απαιτούμενο 
προσόν πρόσληψης. Ο Φρειδερίκος, σύμφωνα με τον Κελπανίδη 
(2002), ως μεταρρυθμιστής και εκσυγχρονιστής μονάρχης, επιδίωξε 
να στελεχώσει τη διοίκησή του με το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό 
και για να το πετύχει αυτό θέσπισε αντικειμενικά αξιοκρατικά 
κριτήρια γνώσεων, και όχι την αριστοκρατική καταγωγή που δεν 
διασφάλιζε αυτόματα τα απαιτούμενα για τη διοίκηση του κράτους 
προσόντα. Πιστεύεται πως το ουμανιστικό γυμνάσιο δεν παρείχε μόνο 
θεωρητικές και επιστημονικές γνώσεις αλλά και διαμόρφωνε 
χαρακτήρες και συνειδήσεις.

Βέβαια εύκολα μπορεί κάποιος να πει πως οι ευκαιρίες για την 
απόκτηση του απολυτηρίου γυμνασίου δεν κατανέμονταν ομοιόμορφα 
μεταξύ των μαθητών διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Αυτό όμως 
δεν ήταν αφοπλιστικό εμπόδιο για τους ικανούς μαθητές, ακόμη και 
των «οικονομικά αδύνατων κοινωνικών τάξεων», να αποφοιτήσουν 
και επομένως να αποκτήσουν ένα διαβατήριο για την είσοδό τους 
εργασιακά, στη δημόσια διοίκηση της εποχής. Τονίζουμε την βούληση 
της εξουσίας για αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού και 
τη πρόσληψη υπαλλήλων με αξιοκρατικές διαδικασίες.
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Για να αναγνωριστεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ως ουμανιστικό 
γυμνάσιο έπρεπε να πληροί κάποιες προϋποθέσεις (εκπαιδευτική 
αξιολόγηση). Η αξιολόγηση αφορούσε το αναλυτικό πρόγραμμα, τη 
προσφορά και το επίπεδο μαθημάτων (Κελπανίδης, 2002).

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, υπάρχουσες πηγές θεμελιώνουν 
την ύπαρξη ανεπτυγμένων μορφών αξιολόγησης κατά το τέλος του 
19ου αιώνα. Η ανάπτυξη αυτή συνδυάστηκε με την αντίστοιχη εξέλιξη 
της ψυχομετρίας και των ψυχομετρικών τεστ που παρουσιάστηκαν 
τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Αγγλία και τη Γαλλία. Σε αυτή τη φάση 
και γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα συνδέθηκε η αξιολόγηση με τις 
μετρήσεις και άρχισε να αποκτά περισσότερο εμπειρική και 
επιστημονική χροιά.

Ένας δεύτερος παράγοντας με τον οποίο συνδέθηκε η αξιολόγηση, 
κυρίως στις δεκαετίες του 1930 και 1940, ήταν η κίνηση για την 
ανάπτυξη των Αναλυτικών Προγραμμάτων ιδίως στις ΗΠΑ και 
ακολούθως στη Βρετανία. Πιο συγκεκριμένα, στις αρχές της δεκαετίας 
του 1930 στις ΗΠΑ και στο πλαίσιο της προσπάθειας επιβεβαίωσης 
και εμπέδωσης της ήδη τότε εφαρμοζόμενης “προοδευτικής 
εκπαίδευσης” του Dewey, ανατέθηκε σε ομάδα εργασίας η διεξαγωγή 
της λεγάμενης «οκταετούς μελέτης» με επικεφαλής, στην ομάδα, τον 
Ralf Tyler. Το γεγονός αυτό αποτελεί και καθοριστικό ορόσημο στην 
εξέλιξη της αξιολόγησης, αφού η ομάδα ανέπτυξε, για πρώτη φορά, 
μία συγκεκριμένη θεωρητική προσέγγιση αξιολόγησης Αναλυτικών 
Προγραμμάτων, στηριγμένη στη σημασία της διατύπωσης 
εκπαιδευτικών στόχων και στη σχέση μεταξύ σκοπών και 
αποτελεσμάτων του Α.Π. Οι πρώτες αυτές συστηματοποιημένες 
σκέψεις και πρακτικές συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να επηρεάζουν 
τις πρακτικές αξιολόγησης, ενώ από τον Tyler καθιερώθηκε πλέον ο 
όρος “αξιολόγηση” (Δημητρόπουλος, 2002). Διαπιστώνεται εύκολα 
λοιπόν ότι στη περίοδο αυτή η αξιολόγηση προσανατολίζεται στην 
επίτευξη των σκοπών και των στόχων του αναλυτικού προγράμματος 
και της διδασκαλίας με αρκετές εξετάσεις και μετρήσεις οι οποίες 
ήταν το μέσο άλλα δεν ταυτίζονταν με αυτή καθαυτήν την 
αξιολόγηση.

Στις ΗΠΑ η ανάπτυξη της επιστημονικής εξέλιξης της αξιολόγησης 
είναι ραγδαία για να φτάσει τη δεκαετία του 1960 σε μία 
ολοκληρωμένη μορφή μέσω της νομοθετικής ρύθμισης διαφόρων 
προγραμμάτων της εποχής (“Headstart και Follow Trough” 
Δημητρόπουλος, 2002) Πολλές σημαντικές έρευνες σε εθνικό επίπεδο 
ΗΠΑ της περιόδου αυτής, οδηγούν στη διαμόρφωση των πρώτων 
θεωρητικών σχημάτων και εφαρμοστικών μοντέλων, που εξελικτικά 
αποτέλεσαν τη βάση της θεωρίας της αξιολόγησης (Δημητρόπουλος, 
2002). Παράδειγμα τέτοιας έρευνας είναι αυτή του Coleman (1966). 
Οι πρώτες επιστημονικές ενώσεις παρουσιάζονται στις ΗΠΑ αυτή τη

21



περίοδο με αξιόλογες εκδόσεις και δημοσιεύσεις (Evaluation Research 
Society, Standards for Evaluation of Educational Programs, Projects 
and Materials κτλ) Την ίδια περίπου περίοδο που αναπτύσσεται η 
αξιολόγηση στις ΗΠΑ συμβαίνει το ίδιο και στη Μ. Βρετανία. Μέχρι 
τη δεκαετία του 1950 στη Μ. Βρετανία δεν υπήρχαν σημαντικές 
προσπάθειες ανάπτυξης των αξιολογητικών διαδικασιών. Το 1966 
δημιουργείται η Συμβουλευτική Επιτροπή Αξιολόγησης (Evaluation 
Advisory Committee) για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη λήψη 
αποφάσεων (Δημητρόπουλος, 2002). Μία αντίστοιχη ερευνητική 
προσπάθεια με αυτή του Coleman στην Αμερική, ήταν της Plowden 
(1967) που οδήγησε στην ανάδειξη των Περιοχών Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας (Educational Priority Areas). Σημαντική για τα 
θέματα της αξιολόγησης θεωρείται η περιβόητη «Συνάντηση του 
Cambridge» το 1972. Εκεί αξιολογητές από τις ΗΠΑ, την Αγγλία και 
τη Σουηδία έθεσαν το θέμα, αντάλλαξαν απόψεις και
προβληματισμούς και έθεσαν νέες αρχές στο ζήτημα. Στις ΗΠΑ το 
θέμα βέβαια που απασχολούσε και εξακολουθεί να απασχολεί την 
εκπαιδευτική κοινότητα είναι από τη μια μεριά η διαφοροποίηση στην 
νομοθεσία και τη πρακτική μεταξύ των ομοσπονδιακών πολιτειών και 
από την άλλη το ζήτημα της διοίκησης και χρηματοδότησης των 
σχολείων. Γι’ αυτό θεσπίστηκε κεντρικά σύστημα αξιολόγησης που 
υιοθετούνταν από τα σχολεία, όταν αυτά επέλεγαν να
χρηματοδοτηθούν από το δημόσιο. Τότε ήταν υποχρεωμένα σε διαρκή 
έλεγχο και ανατροφοδότηση από τη κεντρική εξουσία.

Στην Ελλάδα τα πράγματα δεν είχαν αντίστοιχη εξέλιξη. Το 
εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να είναι αυστηρά συγκεντρωτικό, 
παρ’ όλο που μεταφέρθηκαν κάποιες πενιχρές αρμοδιότητες στην 
τοπική αυτοδιοίκηση. Η έρευνα πάνω στα θέματα της αξιολόγησης 
της επίδοσης περιοριζόταν για αρκετά χρόνια σε μερικές εργασίες που 
δεν είχαν βρει τον αντίστοιχο αντίκτυπο εφαρμογής στη πλειονότητά 
τους. Τα προβλήματα είναι πολλά και γνωστά. Δεν έχει γίνει 
συνείδηση όλων η ανάγκη για έρευνα στην αξιολόγηση, δεν έχουν 
ασχοληθεί άνθρωποι με κατάρτιση στην αξιολόγηση, δεν υπάρχει ένας 
ευρέως επιστημονικά παραδεκτός τρόπος αντιμετώπισης του 
ζητήματος της αξιολόγησης, ενώ καλύπτει μία αυτόνομη 
επιστημονική και ερευνητική περιοχή. Κάποιο αρνητικό ρόλο έπαιξε 
και η γενική αντίληψη ότι η παιδεία είναι ένα αγαθό, του οποίου η 
προσφορά νομιμοποιείται αφ’ εαυτής (παιδεία = αυτοσκοπός) και 
συνεπώς δεν χρειάζεται να αξιολογείται (Δημητρόπουλος, 2002). Από 
το 1981 μέχρι το 1987 καταργήθηκε κάθε αξιολόγηση στο 
εκπαιδευτικό έργο, στη χώρα μας. Αργότερα, και όταν οι μετέπειτα 
κυβερνήσεις αποφάσισαν να ασχοληθούν με το θέμα, καμιά δεν 
μπόρεσε να προάγει στη πράξη ένα σύστημα αξιολόγησης
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εκπαιδευτικά αποδεκτό και εφαρμόσιμο. Νομοθετικά μία από τις πιο 
πρόσφατες προσπάθειες είναι ο Ν. 2525/1997 όπου στο άρθρο 8 
περιγράφεται η αξιολόγηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Στις σχετικές με την αξιολόγηση διατάξεις της 
εκπαιδευτικής νομοθεσίας αποτυπώνονται οι καλές προθέσεις του 
νομοθέτη: βρίσκουμε άρθρα που μιλάνε για συνθετικές εργασίες, για 
διαθεματικές προσεγγίσεις, για φάκελο μαθητή, ο οποίος 
ενημερώνεται και παρακολουθείται διαρκώς, για διαρκή 
ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού κτλ. Παράλληλα, όμως υπάρχει 
ειδική αναφορά για φύλαξη στο γραφείο της διεύθυνσης των ωριαίων 
διαγωνισμάτων, τα οποία πρέπει να γράφουν οι μαθητές από ένα στα 
δύο τρίμηνα στο γυμνάσιο και στο ένα από τα δύο τετράμηνα στο 
λύκειο. Όλοι γνωρίζουν ότι οι μόνες διατάξεις, οι οποίες τηρούνται 
σχολαστικά στην πράξη μέσα στο σχολείο, είναι αυτές που 
αναφέρονται στα διαγωνίσματα του τριμήνου. Και αναρωτιέται 
κάποιος: γιατί αυτή η ειδική αναφορά; Χωρίς ωριαίο διαγώνισμα δεν 
μπορεί να γίνει αξιολόγηση; (Κοντογιάννης, 2004). Η λογική που 
θέλει την αξιολόγηση να περιορίζεται στη διενέργεια γραπτών και 
μόνον εξετάσεων δημιουργεί το άλλοθι στους εκπαιδευτικούς να μην 
επιτελούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα με τον απαραίτητο ζήλο και 
τη καλύτερη πρακτική. Όταν η επιλογή κρίνεται μόνο με γραπτές 
εξετάσεις «κουτσουρεύεται» η ώρα διδασκαλίας και μετριάζεται το 
διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών.

Σημαντική είναι η εξέλιξη σε πανεπιστημιακό επίπεδο, της ίδρυσης 
και λειτουργίας ενός μεταπτυχιακού προγράμματος στη Φιλοσοφική 
Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο την αξιολόγηση 
(«Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου»).

Συμπερασματικά είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαφοροποιηθεί η 
χώρα μας σε αυτό το τομέα από τις άλλες αναπτυγμένες χώρες. Η 
εξέλιξη τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ είναι καθοριστική για 
το μέλλον. Οι δημοσιεύσεις, τα άρθρα οι ερευνητικές πρακτικές θα 
ακολουθήσουν και στην χώρα μας. Είναι αναπόφευκτη η 
επιστημονική ενασχόληση με την εκπαιδευτική) αξιολόγηση, όταν 
μάλιστα ολόκληρη η χώρα υπόκειται συνεχώς σε αξιολογήσεις από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Προοπτικές υπάρχουν 
όσο θα υπάρχουν επιστήμονες με διάθεση και κίνητρα να ασχοληθούν 
με την εκπαιδευτική αξιολόγηση και ειδικά με την αξιολόγηση των 
μαθητών. Τέτοιες έρευνες και μελέτες είναι δεδομένες σε άλλες 
χώρες, ενώ στην χώρα μας αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό τόσο από 
την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και από την εκάστοτε ηγεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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3. Αντικείμενα, σκοποί, κριτήρια 
και λειτουργίες στην αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
αποτελεί μέρος της ευρύτερης εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
συνίσταται από συγκεκριμένα αντικείμενα, σαφείς σκοπούς, 
προδιαγεγραμμένες λειτουργίες και αντικειμενικά κριτήρια.

3.1 Τα αντικείμενα

Τα αντικείμενα της αξιολόγησης πρέπει να είναι συγκεκριμένα και 
ξεκάθαρα, μια και χωρίς αυτά δεν ξέρεις τι αξιολογείς. Το αντικείμενο 
αξιολόγησης είναι αυτό το οποίο αξιολογείται. Αυτό μπορεί να είναι 
έμψυχο (π.χ. μαθητής ή εκπαιδευτικός) ή άψυχο (π.χ. βιβλίο ή 
αναλυτικό πρόγραμμα). Πολλές φορές στη κοινή πρακτική συγχέονται 
τα αντικείμενα της αξιολόγησης Έτσι πρέπει να διαφοροποιείται η 
αξιολόγηση ενός μαθητή από την αξιολόγηση της επίδοσής του σε ένα 
μάθημα. Ακόμη πρέπει να επισημανθεί η διαφορά μεταξύ της 
αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών ενός σχολείου από την 
αξιολόγηση ενός αναλυτικού προγράμματος και των ενδεχόμενων 
επιπτώσεων που αυτή μπορεί να έχει στην επίδοση των μαθητών του 
ίδιου σχολείου. Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα πως η 
αξιολόγηση είναι μία εξαιρετικά αναλυτική διαδικασία ειδικά όταν το 
αντικείμενο αξιολόγησης είναι πιο σύνθετο (π.χ. ένα σχολείο ή ένα 
ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα). Ο Δημητρόπουλος (1997) 
προτείνει ένα μοντέλο ανάλυσης σύνθετων συστημάτων αξιολόγησης 
που διαχωρίζει το αντικείμενο αξιολόγησης σε τρία επίπεδα· το 
Γενικό Αντικείμενο αξιολόγησης, το Ειδικό Αντικείμενο αξιολόγησης 
και τις Διαστάσεις του Ειδικού Αντικειμένου αξιολόγησης. Πρόκειται 
για μία απόπειρα ανάλυσης του αντικειμένου όπου οι δυνατές μορφές 
που μπορεί να πάρει αυτή η ανάλυση είναι η δομική, η λειτουργική ή 
ο συνδυασμός των δύο. Με τη πρώτη γίνεται η ανάλυση των δομικών 
μερών του αντικειμένου, ενώ με τη δεύτερη των λειτουργικών μερών 
και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων.

Είναι απαραίτητο στη διαδικασία της αξιολόγησης, η περιγραφή των 
αντικειμένων της να είναι πλήρης, σαφής και ακριβής. Πρέπει 
επομένως να προηγηθεί μία πολύ καλή ανάλυση που δεν θα επιτρέψει 
παρερμηνείες και συγχύσεις με τα κριτήρια και τους σκοπούς της 
αξιολόγησης.
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3.2 Οι σκοποί

Η αξιολόγηση ως διαδικασία δεν υφίσταται ως αυτοσκοπός. 
Υπάρχει και γίνεται για κάποιον άλλο λόγο και κάποια άλλη αιτία. 
Γεννήθηκε και αναπτύχθηκε για να καλύψει κάποιες συγκεκριμένες 
ανάγκες, κάποιους σαφής στόχους και ξεκάθαρους σκοπούς κάθε 
φορά. Ο σκοπός της αξιολόγησης αντανακλά τον λόγο ή τους λόγους 
που γίνεται και εμπεριέχει τις απαντήσεις του «γιατί» γίνεται σε 
κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο Δημητρόπουλος (2002) 
διαχωρίζει τους στόχους σε «γενικούς και ειδικούς», ανάλογα με το 
αντικείμενο που εξετάζεται και σε «τελικούς και ενδιάμεσους» 
ανάλογα με τα επιμέρους στάδια επίτευξης. Παράλληλα και αφού 
προσδιοριστεί το αντικείμενο της αξιολόγησης τίθεται το ζήτημα του 
σκοπού αυτής. Όπως επισημαίνει ο ίδιος συγγραφέας ο αξιολογητής 
πρέπει να λάβει υπόψη του την προβληματική ή τα προβλήματα που 
καθιστούν αναγκαία ή χρήσιμη την αξιολόγηση αυτή. Όμως καλό 
είναι να αναφερθεί, ότι ο φιλοσοφικός προσανατολισμός του 
αξιολογητή και η σχολή αξιολόγησης στην οποία είναι ενταγμένος 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των σκοπών και στόχων.

Ποιοι είναι άραγε οι σκοποί της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 
γενικότερα; Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαν να αναφερθούν δεκάδες 
στόχοι που θα μπορούσαν να τεθούν σχεδόν για κάθε αντικείμενο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η πρόθεση δεν είναι να απαριθμηθούν 
τέτοιοι σκοποί, ούτε ακόμη για αυτή καθαυτή την αξιολόγηση της 
επίδοσης των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που είναι και 
το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Σε αυτό το σημείο γίνεται 
μόνο αναφορά στον έναν και μοναδικό, διηνεκή και αδιάβλητο σκοπό 
της αξιολόγησης, την συνεχή βελτίωση του αξιολογούμενου 
αντικειμένου. Ποιο το νόημα της αξιολόγησης εάν δεν 
επανατροφοδοτείται στον αξιολογούμενο και δεν χρησιμοποιείται για 
συνεχή βελτίωση του αντικειμένου της (είτε έμψυχου είτε άψυχου); 
Είναι τέτοιας σπουδαιότητας η καταγραφή και κατάρτιση των στόχων 
της αξιολόγησης που απ’ αυτούς διαφαίνεται και η σπουδαιότητα που 
αποδίδει ο αξιολογητής στο σχεδιασμό της αξιολόγησης. Η πρώτη 
χαρακτηριστική συμβουλή του Βεκ (1989:35)) είναι να «καθορίζεις 
πάντοτε πρώτα απ’ όλα τι θέλεις να ελέγξεις και να αξιολογήσεις 
καθώς και τι θέλεις να πετύχεις. Ταυτόχρονα να συγκεντρώνεις τη 
προσοχή σου στο σημαντικό».

3.3 Τα κριτήρια

Η συστηματική και επιστημονική ορθότητα και εγκυρότητα μιας 
αξιολόγησης χαρακτηρίζεται από τη χρήση σαφών και αξιοκρατικών
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κριτηρίων. Τα κριτήρια είναι ο θεμέλιος λίθος κάθε αξιολόγησης και 
δεν πρέπει να συγχέονται ούτε να ταυτίζονται με τα διάφορα τεστ ή τα 
standards που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Το κριτήριο είναι ένας 
άξονας αναφοράς, πάνω στον οποίο γίνεται μια κρίση. Είναι μία 
καθιερωμένη αρχή, ένας καθιερωμένος κανόνας ή μια καθιερωμένη 
στάση, όταν αυτά χρησιμοποιούνται προκειμένου, με βάση αυτά, να 
πραγματοποιηθεί κρίση της αξίας, επιλογή, προτίμηση, ιεράρχηση 
κτλ. (Δημητρόπουλος, 2002). Αντιπαραβάλλουμε λοιπόν τα διάφορα 
χαρακτηριστικά του αντικειμένου που επιθυμούμε να έχει με τους 
σκοπούς της αξιολόγησης.

Πώς όμως καθορίζονται τα κριτήρια σε μία αξιολόγηση; Τι 
παράγοντες πρέπει να λάβει υπόψη του ο αξιολογητής; Θα ήταν 
εύκολο να ειπωθεί πως ο αξιολογητής διαμορφώνει τη μορφή, τη 
ποιότητα και το είδος των κριτηρίων. Κάτι τέτοιο όμως 
αντιπαραβάλλεται σε μία επιστημονικά τεκμηριωμένη και αποδεκτή 
εμπειρική πρακτική. Αρχικά θέτονται τα ερωτήματα που πρέπει να 
απαντηθούν. Αυτά τα ερωτήματα καθορίζουν τα κριτήρια. Η 
καταχώριση των ερωτημάτων μπορεί και πρέπει να ακολουθήσει μία 
διαδικασία από το πιο γενικό στο πιο ειδικό. Ο αξιολογητής ξεκινά 
ανατρέχοντας στις πηγές του: τους εργαζόμενους, τα στελέχη, τους 
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τις βιβλιογραφικές και αρθρογραφικές 
αναφορές και τις παλιότερες έρευνες. Στη συνέχεια, και επειδή οι 
ανάγκες και οι απαιτήσεις της κάθε αξιολόγησης το επιβάλλουν, 
προχωρεί στην εξειδικευμένη παραβολή των ερωτημάτων. Τα κρίσιμα 
αυτά ερωτήματα τον οδηγούν στο καθορισμό των κριτηρίων.

Ο Κοντογιάννης (2004) ορίζει τρία ερωτήματα που πρέπει να 
απαντηθούν: α) Πώς αντλούμε, ερμηνεύουμε και παρουσιάζουμε τις 
πληροφορίες με βάση τις οποίες αξιολογείται ο μαθητής; β) Πώς 
συνδέονται οι διάφορες δοκιμασίες και διαδικασίες αξιολόγησης με το 
περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας; γ) Πώς αξιοποιούμε τις 
πληροφορίες που αντλούμε από τις διαδικασίες αξιολόγησης για την 
παρέμβαση στην διδακτική πράξη; Στο ίδιο άρθρο τονίζεται η 
σημαντικότητα του διαχωρισμού των κριτηρίων από τις πηγές. Οι 
πηγές πρέπει να είναι αξιόπιστες και τέτοιες θεωρούνται οι πάσης 
φύσεως γραπτές δοκιμασίες οι οποίες μονοπωλούν την πληθώρα των 
πηγών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μεταξύ των γραπτών 
διαδικασιών ευκολότερα και ακριβέστερα βαθμολογείται ένα 
διαγώνισμα, το οποίο αποτελείται από ένα λογικό αριθμό κλειστών 
ερωτήσεων, παρά μία συνθετική εργασία στην οποία οι μαθητές 
έκαναν χρήση βιβλιογραφίας, κατέφυγαν σε πηγές και κατέθεσαν τις 
προσωπικές τους απόψεις με τρόπο περισσότερο ή λιγότερο 
τεκμηριωμένο. Η φύση των κριτηρίων καθορίζει τις πηγές που θα 
χρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα, αν έχει τεθεί ως κριτήριο “να 
μπορεί ο μαθητής να εφαρμόσει σωστά τους κανόνες γραμματικής και
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ορθογραφίας” είναι προφανές ότι η κατάλληλη πηγή για να αντληθούν 
πληροφορίες είναι ένα γραπτό κείμενο, το οποίο κατά προτίμηση ο 
μαθητής θα το γράψει στο σχολείο. Αντίθετα, για να αποτιμηθεί κατά 
“πόσο ο μαθητής μπορεί, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα να 
στήνει πειραματικές διατάξεις για να ελέγχει υποθέσεις”, η 
καταλληλότερη πηγή είναι η παρατήρησή του μέσα στο εργαστήριο 
(Κοντογιάννης, 2004).

Ποια είναι όμως τελικά αυτά τα κριτήρια; Θα ήταν παράλογο εάν σε 
αυτό το σημείο παραβαλλόταν μία σειρά κριτηρίων που 
χρησιμοποιούνται στην πράξη διεθνώς. Τότε η διαδικασία της 
αξιολόγησης δεν θα αποτελούσε μία επιστημονική πρακτική αλλά μία 
τετριμμένη εφαρμογή μιας συγκεκριμένης μεθόδου. Η αναζήτηση και 
η καταγραφή των κριτηρίων είναι αναπόσπαστο μέρος της 
αξιολόγησης και θεμελιώδες στοιχείο της.

Οι διακρίσεις των κριτηρίων παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες. 
Στην ανάλυση του Δημητρόπουλου (2002), τα κριτήρια, ανάλογα με 
τη σχέση που έχουν με τον αξιολογητή, διακρίνονται σε εξωτερικά και 
εσωτερικά. Τα εξωτερικά κριτήρια είναι εμφανή τόσο στον 
αξιολογητή όσο και στον αξιολογούμενο και όποιος αξιολογητής και 
εάν τα χρησιμοποιήσει θα καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα. Τα 
εσωτερικά από την άλλη είναι εμφανή μόνο στον αξιολογητή και είναι 
αυτά που καθορίζουν το βαθμό της υποκειμενικότητας της 
αξιολόγησης. Για παράδειγμα, ένα εξωτερικό κριτήριο είναι η επίδοση 
στο τεστ των μαθηματικών, ενώ ένα εσωτερικό κριτήριο είναι η 
τυχαία συμμετοχή του μαθητή και του καθηγητή του, στις ίδιες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις ή αθλοπαιδιές. Με βάση τη φύση και τη 
μορφή τους, τα κριτήρια διακρίνονται σε ποσοτικά και ποιοτικά. Τα 
ποσοτικά παίρνουν ποσοτική αντιστοίχιση π.χ. αριθμητικοί δείκτες 
ενώ τα ποιοτικά παρουσιάζονται με περιγραφικό τρόπο. Ανάλογα με 
το τομέα στον οποίο αναφέρονται ξεχωρίζουμε τα κριτήρια σε 
οικονομικά, παιδαγωγικά-εκπαιδευτικά και γενικά. Στη ίδια ανάλυση 
με βάση τη σχέση των κριτηρίων με την εκπαιδευτική διαδικασία, 
διακρίνουμε τα κριτήρια σε σχεδιασμού, διαδικασίας και 
αποτελέσματος. Ανάλογα με την χρονική εμβέλεια θεώρησης του 
αντικειμένου προς αξιολόγηση διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμα, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Τέλος αναφορικά με την 
κατηγορία του αντικειμένου αξιολόγησης, τα κριτήρια μπορούν να 
διακριθούν σε κριτήρια αξιολόγησης έμψυχων συντελεστών ή 
κριτήρια αξιολόγησης μη έμψυχων παραγόντων.

Στη διεθνή κυρίως πρακτική συναντώνται οι λεγόμενοι «δείκτες 
επίδοσης» (performance indicators), άλλοτε ποσοτικοί και άλλοτε 
ποιοτικοί. Κάποιοι απ’ αυτούς τους ποσοτικούς κυρίως δείκτες έχουν 
υιοθετηθεί και από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Τέτοιοι 
δείκτες για την αξιολόγηση των μαθητών της δευτεροβάθμιας
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εκπαίδευσης είναι το ποσοστό ωρών που χάθηκαν, το ποσοστό 
απουσιών ανά μαθητή, ο αριθμός ποινών που επιβλήθηκε, η μέση 
βαθμολογία της τάξης κτλ.

Παράλληλα, και σε επίπεδο κριτηρίων αξιολόγησης, έχουν 
αναπτυχθεί κάποια διεθνή βραβεία ποιότητας που παρουσιάζουν 
εξαιρετική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Το πιο γνωστό στις ΗΠΑ 
είναι το Malcolm Baldridge Award και αφορά αξιολόγηση 
ολόκληρων εκπαιδευτικών μονάδων κυρίως, πάνω σε επτά (7) 
διαφορετικές κατηγορίες κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι

1. η ηγεσία (leadership),
2. ο στρατηγικός σχεδιασμός (strategic planning),
3. η επικέντρωση στους μαθητές, τους εμπλεκόμενους φορείς και 

την αγορά (student, stakeholder and market focus),
4. η μέτρηση, η ανάλυση και η διοίκηση της γνώσης 

(measurement, analysis and knowledge management),
5. η επικέντρωση στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό 

(faculty and staff focus),
6. η διαχείριση των διεργασιών της εκπαίδευσης (process 

management),
7. τα αποτελέσματα της οργανωτικής απόδοσης (organizational 

performance results) (Malcolm Baldridge Quality Award 
Criteria, 2005).

Αντίστοιχα είναι τα κριτήρια που υιοθετεί και το Ευρωπαϊκό 
Βραβείο Ποιότητας για την Εκπαίδευση (2004), με μικρές 
διαφοροποιήσεις στην ονομασία αλλά χωρίς σπουδαίες διαφορές στην 
ουσία.

Ένα εξαιρετικά σημαντικό συστατικό των κριτηρίων αξιολόγησης 
είναι και ο τρόπος περιγραφής τους. Δεν αρκεί μόνο να αναλύονται 
και να επιλέγονται τα κριτήρια αλλά πρέπει και να είναι σε θέση να 
υποστηριχθούν με σαφήνεια και εξειδίκευση απέναντι σε κάθε 
αξιολογούμενο (Δημητρόπουλος, 2002).

Έπειτα από τα παραπάνω διαπιστώνεται μία σχέση αλληλεξάρτησης 
μεταξύ αντικειμένου, σκοπού και κριτηρίων. Τις περισσότερες φορές 
αυτή η διαδοχική σειρά δηλώνει και τη χρονική σειρά που καθορίζεται 
το καθένα από τα παραπάνω στοιχεία. Δεν συμβαίνει όμως πάντα 
αυτό. Έτσι στη περίπτωση της αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών ενώ το αντικείμενο (οι μαθητές) και τα κριτήρια 
(βαθμολογία ως συνήθως) είναι σαφή, δεν υπάρχει ξεκάθαρος και 
σαφής σκοπός στο μυαλό κάθε εκπαιδευτικού που κάνει την 
αξιολόγηση.
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3.4 Οι λειτουργίες

Η αξιολόγηση των μαθητών ως εκπαιδευτική διαδικασία ασκεί 
ορισμένες λειτουργίες επωφελείς τόσο για το σχολείο, όσο και για το 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τις λειτουργίες αυτές ο Καψάλης (2000) 
τις διαχωρίζει σε:

-Επανατροφοδότηση. Η αξιολόγηση και ειδικότερα η παρουσίασή 
της, καλύπτει τις ανάγκες για πληροφόρηση των επιδόσεων τόσο προς 
το μαθητή και τους γονείς του, όσο και προς τους εκπαιδευτικούς και 
την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές 
που ενημερώνονται για την επίδοσή τους, έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να τα πάνε καλά στη συνέχεια έναντι αυτών που δεν 
ενημερώνονται για την εξέλιξη της επίδοσής τους. Η συμβολή της 
επανατροφοδότησης στην αποτελεσματικότητα και την
αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους είναι 
σπουδαία. Στον εκπαιδευτικό δίνεται η δυνατότητα να βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του είτε με μέτρα 
διαφοροποίησης, είτε με εξατομικευμένη διδασκαλία. Η
επανατροφοδότηση κατατάσσεται στις πρώτες λειτουργίες της 
αξιολόγησης λόγω της σπουδαιότητας που έχει στο ευρύτερο 
εκπαιδευτικό αλλά και κοινωνικό μας σύστημα. Ακόμη και εάν ήταν 
εφικτό να εφαρμοσθεί μία πρόταση για «μη αξιολόγηση», θα ήταν 
αδιανόητη μία θέση για «μη επανατροφοδότηση».

-Κίνητρα για μάθηση. Η αξιολόγηση και ειδικότερα η βαθμολογία 
αποτελούν ισχυρά κίνητρα μάθησης. Μία καλή βαθμολογία που 
συνήθως συνοδεύεται από την επικράτηση γονιών και συμμαθητών 
δημιουργεί την επιθυμία στον αξιολογούμενο για επανάληψή της. Το 
αντίθετο συμβαίνει στη περίπτωση μιας αρνητικής βαθμολογίας. 
Βέβαια δεν πρέπει η μάθηση και τα κίνητρά της να στηρίζονται μόνο 
σε εξωτερικούς παράγοντες. Κάτι τέτοιο δημιουργεί λανθάνουσες 
μορφές συμπεριφοράς στο άτομο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
Για παράδειγμα, ένας τέτοιος μαθητής του οποίου τα κίνητρά είναι 
μόνο «εξωγενή», αργότερα ως ενήλικος οδηγός, πιθανότατα να 
παρανομεί χωρίς αναστολή όπου δεν υπάρχει επαρκής αστυνόμευση. 
Αντίστοιχα, δεν επιθυμούμε την μετατροπή των εκπαιδευτικών σε 
αστυνόμους της μάθησης των μαθητών τους. Σαφώς σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες μαθητών η αξιολόγηση ως κίνητρο για μάθηση έχει 
θεαματικά αποτελέσματα (πχ μαθητές με χαμηλά κίνητρα απόδοσης, 
με φόβους αποτυχίας, με αυστηρούς γονείς κτλ).

-Επιλογή. Η αξιολόγηση και ιδιαίτερα η βαθμολόγηση έχουν πολύ 
μεγάλη βαρύτητα στην κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των
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μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η βαρύτητα 
προέκυψε ύστερα από αγώνες των ανθρώπων για ένα δίκαιο και 
αξιοκρατικό σύστημα επιλογής για τη συνέχιση των σπουδών. Είναι 
γνωστό πως μέχρι το 18ο αιώνα στην αναπτυγμένη Ευρώπη, η 
συνέχιση των σπουδών ενός μαθητή ήταν σε άμεση εξάρτηση με τη 
καταγωγή του. Ήταν η ανάγκη για ισότητα ευκαιριών που οδήγησε σε 
ορθολογική ομαλοποίηση του ζητήματος της επιλογής. Σήμερα 
κάποιοι βαθμοί μπορεί να καθορίσουν τη προτίμηση των μαθητών σε 
κάποιες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την είσοδο ή μη στο 
Πανεπιστήμιο (σύμφωνα με το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα της 
χώρας), τη σχέση των μαθητών με γονείς, συγγενείς, φίλους κτλ. Κάτι 
τέτοιο βέβαια δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Οι βαθμοί του Γυμνασίου 
δεν προλέγουν την επιτυχία στις Πανεπιστημιακές σπουδές. Σύμφωνα 
με το Καψάλη (2000) γερμανικές έρευνες απέδειξαν πως το 
απολυτήριο του Δημοτικού μπορεί να προβλέψει την απόλυση από το 
Γυμνάσιο μόνο με συντελεστή r = 0.30. Τα τεστ νοημοσύνης 
αποτελούν από την πλευρά αυτή μια πολύ πιο αξιόπιστη βάση (r = 
0.45, τ = 0.60). Γίνεται έτσι αντιληπτή η κοινωνική λειτουργία της 
αξιολόγησης που δημιουργεί πρότυπα, βάζει «ταμπέλες» (καλός 
μαθητής, κακός μαθητής), αμείβει και αποδοκιμάζει ανάλογα.

Στις παραπάνω λειτουργίες της αξιολόγησης προσθέτονται η 
προγνωστική λειτουργία, η αντισταθμιστική λειτουργία και η 
λειτουργία ως μέσο επιβολής πειθαρχίας. Η προγνωστική λειτουργία 
κάνει προγνώσεις πχ για τη προαγωγή του μαθητή, την αλλαγή του 
τύπου του σχολείου και γι' αυτό καλύπτεται από την ευρύτερη 
λειτουργία της επανατροφοδότησης. Η αντισταθμιστική λειτουργία 
αφορά τη θετικά διαφοροποιημένη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 
σε μαθητές «μειονοτικών» κοινωνικά ομάδων (πχ χαμηλών 
εισοδημάτων, ορφανών μαθητών) και συνδέεται με τη λειτουργία της 
αξιολόγησης ως κίνητρο για μάθηση. Η τρίτη, από τις παραπάνω 
λειτουργίες (ως μέσο πειθαρχίας) αντιστρατεύεται το παιδαγωγικό 
χαρακτήρα της αξιολόγησης και γι’ αυτό επιλέγουμε να μη τη 
κατατάσσουμε στις λειτουργίες της αξιολόγησης.

Συνοψίζοντας την ενότητα αυτή γίνεται αντιληπτό πως υπάρχουν 4 
διαφορετικές διαστάσεις της αξιολόγησης (“dimensions of 
assessment”):

1. Γιατί αξιολογούμε; Αποφασίζουμε γιατί διενεργείται η 
αξιολόγηση και τι επιδράσεις και ποια αποτελέσματα 
αναμένουμε ή και προσδοκούμε να έχουμε.

2. Τι αξιολογούμε; Αποφασίζουμε, συνειδητοποιούμε και τελικά 
κατανοούμε τι ακριβώς αναζητούμε κατά τη διαδικασία της 
αξιολόγησης.

3. Πώς αξιολογούμε; Επιλέγουμε ανάμεσα σε όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για τη κατανόηση των ατόμων, αυτά που
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χαρακτηρίζουμε πιο αξιόπιστα και αληθινά για τα διάφορα 
είδη της γνώσης

4. Πώς ερμηνεύουμε και αντιδρούμε στην αξιολόγηση; 
Κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε τα ωμά αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που έχουμε συλλέξει και βρίσκουμε τρόπους για 
να τα εκφράσουμε και να τα επικοινωνήσουμε στα 
ενδιαφερόμενα μέρη (Rowntree, 2004).

4. Το ελληνικό βαθμοκεντρικό σύστημα

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επέλεξε να χρησιμοποιεί ως 
κύρια μορφή αξιολόγησης αυτήν της βαθμολόγησης. Αρχικά αυτό δεν 
αντιπαραβάλλεται με όσα γράφονται παραπάνω και σίγουρα αποτελεί 
έναν από τους πιο αδιάβλητους και αξιοκρατικούς μηχανισμούς στη 
κοινή πρακτική. Το πρόβλημα ξεκινά από το σημείο όπου η 
βαθμολόγηση γίνεται ο μοναδικός μηχανισμός αξιολόγησης στα 
σχολεία, χωρίς να δίδονται παράλληλα οι δυνατότητες να 
αναπτυχθούν επαρκώς και άλλοι μηχανισμοί.

Με τη πάροδο των χρόνων η εξέλιξη μας έχει οδηγήσει σε ένα 
σύστημα εξετασοκεντρικό με αυστηρά συγκεντρωτικά στοιχεία και 
χωρίς να διαφαίνονται προοπτικές για ανέλιξη σε άλλες πιο σύγχρονες 
και πιο αποδοτικές μορφές. Σε αυτή την εξέλιξη συνυπεύθυνοι είναι 
τόσο οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, όσο και οι διοικήσεις του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων. Σήμερα το ερώτημα 
που τίθεται από όλες τις πλευρές της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι: 
Μπορούμε να εξοντώσουμε το τέρας της βαθμοθηρίας; 
(Κοντογιάννης, 2003β).

Στο βαθμό που η κεντρική εξουσία αδυνατεί να δώσει άμεσες και 
βιώσιμες λύσεις στο θέμα αυτό, οι εκπαιδευτικοί με τα μεγάλα 
περιθώρια αυτονομίας που διαθέτουν, μπορούν να κάνουν τη διαφορά 
σε σχέση με τους μαθητές τους. Οι δυνατότητες που έχουν οι 
εκπαιδευτικοί στη διαμόρφωση στάσεων και θέσεων από τη πλευρά 
των μαθητών είναι πολύ μεγάλες και αποτελεσματικές. Το πρόβλημα 
σε αυτή τη περίπτωση είναι η έλλειψη οικονομικής και ηθικής 
υποστήριξης από τη πλευρά του Υπουργείου.

Μερικοί τρόποι αντιμετώπισης της βαθμοθηρικής αντιμετώπισης της 
αξιολόγησης προτείνονται από τον Κοντογιάννη (2003β), προς όλους 
τους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται:

Πρώτον το ξεκαθάρισμα των διδακτικών στόχων και των κριτηρίων 
στους μαθητές, με βάση τα οποία θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγησή 
τους. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει στον εαυτό του αλλά και στη τάξη 
του να «ορίζει τους κανόνες» στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. 
Οφείλει να καθορίζει τους διδακτικούς στόχους, τις απαιτήσεις του



μαθήματος και τα κριτήρια της αξιολόγησής του. Ακόμη και εάν δεν 
συμφωνεί με το περιεχόμενο του μαθήματος πρέπει να εφευρίσκει 
τρόπους να το αναδεικνύει και να το κάνει πιο ελκυστικό στους 
μαθητές του. Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να τεθούν προς 
συζήτηση με τους μαθητές, να ακουστούν προτάσεις, να προαχθούν οι 
καλύτερες και να καταλήξουν όλοι σε ένα ενιαίο τρόπο αξιολόγησης. 
Η διαδικασία αυτή πρέπει να τηρείται ακόμη και όταν προκύπτουν 
ειδικοί στόχοι κατά τη διάρκεια της σχολική χρονιάς.

Δεύτερον να δίδονται διαγωνίσματα με ανοιχτά βιβλία, όποτε 
μπορούν οι εκπαιδευτικοί. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί 
προάγουν τη κατανόηση του μαθήματος απέναντι στην αποστήθιση, 
τη χρήση βιβλιογραφικών αναφορών απέναντι στην αντιγραφή (το 
σκονάκι), τη γνώση απέναντι στην απάτη. Είναι πολύ λίγοι οι μαθητές 
που αν ήταν βέβαιοι ότι θα έμεναν ατιμώρητοι, θα επέλεγαν να μην 
αντιγράψουν σε κάποια εξέταση.

Τρίτον τη κατάργηση της επίσημης προφορικής αξιολόγησης και 
την αντικατάστασή της με την καθημερινή άτυπη αξιολόγηση κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος. Η εξέταση με το «καταλογάκι» εξακολουθεί 
και είναι μία αρκετά επίπονη διαδικασία για το μαθητή. Δηλώνει μία 
έλλειψη σαφών και υγιών εκπαιδευτικών στόχων από τη πλευρά του 
εκπαιδευτικού αλλά και μία στείρα αντιμετώπιση του ζητήματος της 
αξιολόγησης. «Μα δεν πρέπει να σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί τη 
πορεία της επίδοσης των μαθητών τους;» θα ρωτήσει κάποιος. Μα και 
βέβαια πρέπει να σημειώνουν και μάλιστα πολύ περισσότερα απ’ όσο 
χωράει ένα «καταλογάκι» που περιέχει μία ολόκληρη τάξη μαθητών. 
Να σημειώνουν την ανταπόκριση των μαθητών στις ερωτήσεις, τον 
τρόπο που σημειώνουν, τη συμμετοχή στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές 
διαδικασίες στη τάξη κτλ.

Τέταρτον την ανάθεση εργασιών στους μαθητές πάνω σε σημαντικές 
και εκτεταμένες ενότητες της ύλης, δίνοντάς τους αρκετό χρόνο να τις 
πραγματοποιήσουν. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας μέσω της ατομικής ή ομαδικής 
εργασίας. Αυξάνεται η ενεργή συμμετοχή και η βεβαιότητα ότι όλοι οι 
μαθητές έχουν ασχοληθεί με κάποιο ή κάποια κομμάτια της 
διδασκόμενης ύλης. Δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να 
παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα θετικό ακροατήριο (τους 
συμμαθητές τους) και να εξοικειωθούν με το κομμάτι της 
παρουσίασης.

Πέμπτον οι μαθητές να βαθμολογούν κάποια από τα τεστ που 
γράφουν. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν 
την αυτογνωσία τους από τη μια και να απομυθοποιήσουν τη 
διαδικασία της αξιολόγησης από την άλλη. Σαφώς πρέπει να δοθούν 
οι κατάλληλες οδηγίες και τα απαραίτητα εργαλεία στους μαθητές για 
να έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν με περισσότερη αξιοπιστία.
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Λέγεται πως με αυτή τη διαδικασία αυξάνεται η κατανόηση και η 
εμπέδωση της εξετασθείσας ύλης. Αυτό ενισχύεται από τη ρήση του 
λαού «ότι ακούω το ξεχνώ, ότι βλέπω το θυμάμαι και ότι κάνω το 
μαθαίνω.»

Έκτον οι εκπαιδευτικοί να αναθέτουν στα παιδιά να κάνουν 
ατομικές ή ομαδικές παρουσιάσεις και να ορίζουν κάποια ομάδα 
μαθητών ως ομάδα αξιολόγησης. Το θέμα μπορεί να είναι μία 
ερώτηση και όχι απαραίτητα μία ογκώδης εργασία. Η διαδικασία της 
ομάδας αξιολόγησης προάγει σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των 
μαθητών και δημιουργεί την ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας 
καλόπιστης και τεκμηριωμένης κριτικής.

Έβδομον τη κατάργηση του βαθμολογίου μέσα στη τάξη και την 
αποφυγή εκφράσεων που παραπέμπουν στο σχήμα ότι η αξιολόγηση 
είναι μία δοσοληψία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. Αυτή η 
παραίνεση επαναλαμβάνεται για να τονίσει την ανάγκη 
διακριτικότητας που πρέπει να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί στο 
ζήτημα της καταχώρισης των σημειώσεων που αφορούν την επίδοση 
των μαθητών. Σε αυτό το σημείο προτείνεται να αποφεύγονται 
διατυπώσεις όπως «στο διαγώνισμα μου έγραψες...» «δε μου έφερες 
την εργασία» «σου έβαλα 15» «και τόσο που πήρες, πολύ σου είναι» 
κτλ. Αυτές οι εκφράσεις αφορούν μία λανθάνουσα μορφή 
αξιολόγησης που κρίνεται και εξαρτάται από τη διαπροσωπική σχέση 
του μαθητή με τον εκπαιδευτικό.

Οι παραινέσεις του Κοντογιάννη (2004β) ολοκληρώνονται με την 
αποσύνδεση της αξιολόγησης από τη συμπεριφορά των μαθητών και 
τη προφύλαξη των τελευταίων από τους ίδιους τους γονείς τους στο 
ζήτημα της αξιολόγησης. Αυτός είναι ένας ιδιαίτερα απροσπέλαστος 
«ύφαλος» που ακόμη και οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί-αξιολογητές 
αδυνατούν να αποφύγουν. Η διαγωγή και η γενικότερη συμπεριφορά 
των μαθητών κρίνεται ή πρέπει να κρίνεται από τη γενικότερη 
πειθαρχική πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευμάτων. Θεωρείται αδόκιμη η προσπάθεια «χαλιναγώγησης» 
μιας τάξης με ανάθεση εργασιών και τιμωριών στους μαθητές. Η 
δουλειά και η εκπαιδευτική προσπάθεια δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ως τιμωρία ούτε από τους μαθητές, ούτε από τους δασκάλους. Η 
αξιολόγηση της προσπάθειας πρέπει να αντιμετωπίζεται με έναν 
ενιαίο τρόπο και όχι «τραυματίζοντας» την αξιολόγηση να 
επικροτούμε τη προσπάθεια εις βάρος της υψηλής νοημοσύνης. Το 
ζητούμενο είναι η ενθάρρυνση των μαθητών για συνεχή βελτίωση και 
όχι η κατάταξή τους σε κλίμακες και λίστες.

Η πίεση που ασκούν οι γονείς προς τα παιδιά τους για να πετύχουν 
μεγάλες επιδόσεις και υψηλές βαθμολογίες εξελίσσεται σε κοινωνικό 
φαινόμενο που χρήζει κοινωνιολογικής και ψυχολογικής έρευνας. Η 
στάση των γονέων καθορίζεται από τους βαθμούς που φέρνει το παιδί
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στο σπίτι ενώ αυτόματα στρεβλώνεται η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή 
μια και ο πρώτος φαντάζει ως η αιτία των προβλημάτων στο σπίτι του 
δεύτερου. Οι αιτίες του φαινομένου (αν και δεν ανήκουν στην ίδια 
ερευνητική περιοχή) ανάγονται στη νεότερη πολιτική και οικονομική 
ιστορία της χώρας και στη πεποίθηση πως οι υψηλές βαθμολογίες 
βελτιώνουν την επιλογή και ειδικότερα την επαγγελματική ανέλιξη 
των μαθητών. Παράδοξο είναι πως το πρόβλημα υφίσταται με 
μεγαλύτερη ένταση σε γονείς με υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. 
Υπάρχει μία σαφής υποβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που 
ο μαθητής καλείται να αποκτήσει απέναντι στο στυγνό βαθμολογικό 
αποτέλεσμα. Αυτό στη συνέχεια μεταφράζεται σε μία στάση αρνητική 
στο τι ξέρουμε και τι μπορούμε να κάνουμε, δημιουργώντας μία 
νοοτροπία κοινωνικής αναλγησίας και ενός λανθασμένου 
«αξιοκρατικού παροξυσμού».

5. Βαθμολογία και αξιολόγηση

Η βαθμολογία αποτελεί τον πυρήνα του ελληνικού συστήματος 
αξιολόγησης. Για πολλούς εκπαιδευτικούς η βαθμολογία ταυτίζεται με 
την αξιολόγηση, ενώ για άλλους αποτελεί το δυσκολότερο κομμάτι 
της δουλειάς τους. Σύμφωνα με το Καψάλη (1998:17) ο όρος 
βαθμολογία σημαίνει για το σχολείο την κατάταξη κάθε μαθητή σε 
ένα σημείο της βαθμολογικής κλίμακας με βάση την εξέταση των 
γνώσεων του ή άλλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Πιο ευρύς αντίθετα 
είναι ο όρος αξιολόγηση, ο οποίος αναφέρεται κυρίως στην ένταξη της 
βαθμολογίας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και κατ' αυτόν τον τρόπο την 
ευρύτερη ερμηνεία της. Γίνεται αντιληπτό πως η βαθμολογία είναι ένα 
υποσύνολο της έννοιας της αξιολόγησης. Η βαθμολογία είναι 
συνδεδεμένη με τη λειτουργία του σύγχρονου σχολείου, τη 
συναντούμε σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα και σε όλες σχεδόν τις 
βαθμίδες της εκπαιδεύσεως.

Το ερώτημα που πλανάται στην εκπαιδευτική κοινότητα είναι: 
Πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχουν βαθμοί επίδοσης; Παρατηρώντας το 
ζήτημα από φιλοσοφική σκοπιά βλέπει κανείς υπαρκτή την ανάγκη για 
μία μορφή έκφρασης του αποτελέσματος της αξιολόγησης. Το ποιες 
μορφές αξιολόγησης όμως είναι οι πιο ενδεδειγμένες και κατάλληλες 
σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει τόσο τους 
εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές. Σήμερα, όπως σημειώθηκε στη 
προηγούμενη ενότητα, ζούμε σε μία εποχή όπου κυριαρχεί η 
βαθμοθηρία από τη μια και ο «πληθωρισμός των βαθμών» από την 
άλλη (η τάση που παρατηρείται για συνεχόμενη αύξηση του μέσου 
όρου της βαθμολογίας γενικά). Μένει λοιπόν να εντοπιστούν και να 
αποσαφηνιστούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τους βαθμούς και
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να αναζητηθούν ον τρόπον σωστής βαθμολόγησης, καθώς καν 
ανάλυσης, έκφρασης καν ερμηνείας των αποτελεσμάτων της σχολνκής 
αξνολόγησης.

Ον θεωρητνκοί της αξνολόγησης έχουν κατά κανρούς τονίσεν καν 
αναδείξεν τα προβλήματα καν τνς αδυναμίες της βαθμολογίας. Έτσν 
όπως αναφέρεν ο Δημητρόπουλος (1998), ο Payne (1988) παρατηρεί 
πως τα περνσσότερα προβλήματα στην αξνολόγηση της επίδοσης 
προέρχονταν ακρνβώς από το γεγονός ότν προσπαθούμε να 
συνοψίσουμε σε μνα απλή ένδενξη (δηλαδή το βαθμό) τη τόσο σύνθετη 
ανθρώπννη συμπερνφορά. Η βαθμολόγηση αποτελεί μία μορφή 
επνκοννωνίας. Ως τέτονα οφείλεν να τηρεί κάπονους κανόνες γνα να 
είναν εφνκτή η ερμηνεία της. Ενδνκότερα πρέπεν να είναν συγκεκρνμένη, 
σαφής καν σταθερή σε όλες τνς εκφράσενς της στο εκπανδευτνκό 
σύστημα. Ένα άλλο πρόβλημα είναν η ανομονογένενα των βαθμών. 
Ανομονογένενα υπάρχεν όταν σε ένα μάθημα η πλενονότητα των 
μαθητών βαθμολογείταν πολύ ψηλά, ενώ σε άλλο μάθημα 
βαθμολογείταν πολύ χαμηλά. Γνα την αντνμετώπνση αυτού του 
προβλήματος, προτείνεταν μαζί με τη παράθεση του βαθμού του 
μαθητή, να παρατίθεταν καν ο μέσος όρος της τάξης. Αυτό ήδη 
ξεκίνησε καν εφαρμόζεταν στα ημερήσνα λύκενα της χώρας από τη 
σχολνκή χροννά 2004-2005. Έτσν δνευκολύνεν το μαθητή από τη μνα 
στο να συγκρίνεν την επίδοσή του με αυτή των συμμαθητών του, ενώ 
από την άλλη βοηθά στην «αποπληθωρνστνκή» αντνμετώπνση της 
συνεχούς αυξανόμενης βαθμολογίας (Δημητρόπουλος, 1998).

Είναν πολλά τα ερωτήματα, που μπορεί να θέσεν κανείς, που 
προάγουν το μέγεθος του προβλήματος που αφορά τη βαθμολογία. 
Έτσν πονά πρέπεν να είναν η βαθμολόγηση δύο μαθητών με 
δναφορετνκές νοητνκές νκανότητες καν ίδνα επίδοση; Πώς 
βαθμολογείταν η προσπάθενα χωρίς αποτέλεσμα; Πώς βαθμολογείταν η 
έλλενψη προσπάθενας που όμως έχεν υψηλά αποτελέσματα; Πώς 
βαθμολογούνταν δύο μαθητές με ίδνα επίδοση αλλά άννσο 
εκπανδευτνκό, κοννωννκό καν ονκονομνκό υπόβαθρο; Πώς 
βαθμολογείταν η θετνκή ή αρνητνκή προδνάθεση προς το σχολείο; Πώς 
βαθμολογείταν η εκπανδευτνκή ωφέλενα που ον μαθητές αποκομίζουν 
στο σύνολο; Είναν μερνκά μόνο από τα ερωτήματα που απασχολούν 
την εκπανδευτνκή κοννότητα.

Το κυρνότερο όμως πρόβλημα της βαθμολογίας είναν η σύγχυση των 
κρντηρίων που παρατηρείταν μεταξύ των αξνολογητών. Αυτό 
εξετάζεταν στη συνέχενα της εργασίας, όπου παραθέτονταν τα κρντήρνα 
που ον εκπανδευτνκοί χρησνμοπονούν καν τα ποσοστά που αποδίδουν 
στο καθένα. Σε αυτό το σημείο γίνεταν μόνο αναφορά στην ύπαρξη 
συνενδητών καν μη συνενδητών κρντηρίων που λαμβάνονταν υπόψη 
κατά τη δναδνκασία της βαθμολόγησης. Εύκολα καταλήγεν κανείς στο 
συμπέρασμα ότν ο βαθμός που δίνεταν τελνκά στο μαθητή μόνο κατά
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ένα μικρό ποσοστό αναφέρεται στην πραγματική επίδοση του μαθητή 
σε κάποιο αντικείμενο. Εάν χρειάζεται να καταγράφονται, να 
τηρούνται και να χρησιμοποιούνται στοιχεία ξένα προς την 
πραγματική επίδοση, αυτά τα στοιχεία πρέπει να αναφέρονται 
ξεχωριστά από την επίδοση· να δίνονται δηλαδή γι’ αυτά άλλες 
ενδείξεις. Έχουμε έτσι πολλαπλή βαθμολογία (Δημητρόπουλος, 1998).

Στην προσπάθεια να διαχωριστεί ο βαθμός επίδοσης από τη 
γενικότερη επίδοση του μαθητή διαμορφώνονται οι διαδικασίες που 
καθορίζουν τη βαθμολογία. Υπάρχουν διαφορετικές θεωρητικές 
προσεγγίσεις για το ίδιο θέμα. Η επικρατέστερη στη χώρα μας θέλει 
τη βαθμολογία να προκύπτει από το συνδυασμό γραπτής και 
προφορικής εξέτασης. Συνήθως μάλιστα ο τελικός βαθμός διαφέρει 
ελάχιστα έως καθόλου από το βαθμό της γραπτής εξέτασης.

Η βαθμολόγηση αυτή καθαυτή μπορεί να είναι είτε απόλυτη, είτε 
συγκριτική (Δημητρόπουλος, 1998). Η απόλυτη βαθμολόγηση γίνεται 
με τεστ κριτηρίου που είναι η προκαθορισμένη, επιθυμητή από τον 
εξεταστή αξιολόγηση. Αυτή απαιτεί το προκαθορισμό σαφών στόχων 
και επιδιώξεων από τον αξιολογητή, ώστε να μετρηθεί στη συνέχεια 
το επίπεδο επίτευξής τους από τους μαθητές. Η απόλυτη βαθμολόγηση 
έχει και σοβαρά μειονεκτήματα. Μερικά απ’ αυτά είναι:

> Δεν περιέχει κανένα στοιχείο συγκριτικής τοποθέτησης του 
μαθητή μέσα στο εκπαιδευτικό σύνολο, αφού αναφέρεται μόνο 
στον ίδιο τον μαθητή.

> Είναι ουτοπία ο καθορισμός απόλυτων κριτηρίων και στόχων. 
Σίγουρα υπάρχουν αυθαίρετα κριτήρια και στόχοι.

> Οι στατιστικές διαδικασίες για τον υπολογισμό του τεστ 
κριτηρίου παρουσιάζουν έλλειψη αξιοπιστίας. Το πρόβλημα 
εντοπίζεται στη περιορισμένη διασπορά των επιδόσεων σε 
αντίθεση με τα τεστ σύγκρισης.

Η βαθμολόγηση με το συγκριτικό σύστημα βρίσκει περισσότερη 
υποστήριξη στις μέρες μας. Στη συγκριτική αξιολόγηση βρίσκει την 
απόλυτη εφαρμογή της η «καμπύλη κανονικής κατανομής». Έτσι οι 
βαθμοί προκύπτουν συγκριτικά με την επίδοση όλων και η 
βαθμολογία παρουσιάζει την εξής κατανομή: Α το 10% των μαθητών, 
Β το 15% των μαθητών, Γ το 50% των μαθητών, Δ το 15% των 
μαθητών και Ε το 10% των μαθητών. Η εφαρμογή αυτής της 
κατανομής προκαθορίζει την de facto αποτυχία ενός ποσοστού των 
μαθητών, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά αντιπαιδαγωγικό. Γι’ αυτό το 
σύστημα αυτό ενδείκνυται μόνο όταν το πλήθος των μαθητών είναι 
μεγάλο, και είναι εντελώς ακατάλληλο στις περιπτώσεις των 
συνηθισμένων σχολικών τάξεων. Βέβαια δεν είναι απαραίτητη η 
απόλυτη χρήση της κανονικής κατανομής. Η συγκριτική αξιολόγηση 
μπορεί και πρέπει να υφίσταται και χωρίς αυτήν.
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Υπάρχουν σοβαρά μειονεκτήματα και στην εφαρμογή της 
συγκριτικής αξιολόγησης:

• Όταν η βαθμολογία είναι συγκριτική και η τάξη παραμένει με 
τους ίδιους μαθητές στην πάροδο των χρόνων, κάποιοι 
συγκεκριμένοι μαθητές θα είναι μόνιμα τελευταίοι. Αυτό έχει 
έναν ιδιαίτερα αρνητικό ψυχολογικό επακόλουθο γΓ αυτούς 
τους μαθητές.

• Η επίδοση στη συγκριτική αξιολόγηση έχει νόημα μόνο στο 
πλαίσιο της τάξης, ομάδας ή αίθουσας που αφορά. Έτσι μία 
εξαιρετική επίδοση ενός μαθητή σε μία ομάδα μπορεί και 
είναι πιθανό να θεωρείται μέτρια σε μία άλλη ομάδα.

• Η συγκριτική αξιολόγηση καλλιεργεί μόνιμα ανταγωνιστικό 
κλίμα. Όλοι προσπαθούν να μη βρεθούν στο 10% των 
«αποτυχημένων». Το συνεχόμενο αυτό ανταγωνιστικό κλίμα 
ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη ψυχολογία των 
μαθητών.

Οι διαφορές των δύο συστημάτων αξιολόγησης μπορούν να 
μετριαστούν. Πιο συγκεκριμένα τα ίδια τεστ που χρησιμοποιούνται 
στο ένα σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στο άλλο. Η 
διαφορά βρίσκεται στον τρόπο που αποδίδονται και παρουσιάζονται οι 
επιδόσεις. Ακόμη συγκρίσεις μπορούν να γίνουν και με τα τεστ 
κριτηρίου και δεν αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο του συγκριτικού 
συστήματος αξιολόγησης. Τέλος υπάρχει μία λανθασμένη αντίληψη 
ότι μόνο στα τεστ κριτηρίου υπάρχει «βάση» και γίνεται διχοτομική 
αξιολόγηση (επιτυχής-ανεπιτυχής).

Ο συνηθέστερος τρόπος έκφρασης της σχολικής επίδοσης είναι οι 
κλίμακες επίδοσης. Οι συνηθέστερες κλίμακες σχολικής επίδοσης 
είναι:

• η κλίμακα 1-100 (ποσοστό επί της εκατό ή απόλυτος αριθμός),
• η κλίμακα 1-20 που χρησιμοποιείται στη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση στη χώρα μας,
• η κλίμακα 1-10 που χρησιμοποιείται στη Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και στη Πέμπτη και Έκτη τάξη του Δημοτικού 
σχολείου,

• η κλίμακα A-B-C-D-E-F και
• η κλίμακα Α-Β-Γ η οποία στη Πρώτη και στη Δευτέρα τάξη 

του Δημοτικού δίδεται για το σύνολο των μαθημάτων στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς, ενώ στη Τρίτη και στη Τετάρτη 
δίδεται για κάθε ένα μάθημα ξεχωριστά.

Συνηθίζεται όταν χρησιμοποιείται το συγκριτικό σύστημα 
αξιολόγησης να εφαρμόζεται η κλίμακα με γράμματα και όχι με 
αριθμούς.
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Οι απόψεις που αφορούν το μήκος της κλίμακας βαθμολόγησης 
είναι δύο και διίστανται. Η πρώτη επιχειρηματολογεί υπέρ της 
μεγάλης (εκατοντάβαθμης κλίμακας) γιατί έχει μεγαλύτερη ακρίβεια 
και ικανοποιητική) διακριτικότητα και η άλλη υπέρ της μικρότερης 
κλίμακας (5 το πολύ σημείων) μια και τα μέτρα και τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται στις μεγάλες κλίμακες δεν δικαιολογούν την 
μαθηματική τους ακρίβεια (Ρέντζος, 1979). Το επιχείρημα αυτό 
φαίνεται σοβαρό, όμως ιδιαίτερα προβληματική είναι και η 
βαθμολόγηση των λίγων σημείων, όπου τελικά δημιουργούνται 4-5 
ομάδες μαθητών όπου αντιμετωπίζονται ισάξιοι σε κάθε μία απ’ 
αυτές. Τα παραπάνω μας οδηγούν σε ένα σημείο όπου δεν μπορεί 
κανείς να ξεκινήσει από τον βαθμό και το μήκος της κλίμακας τη 
συλλογιστική του, αλλά απ’ τη σχεδίαση (κυρίως το σκοπό) της 
εξεταστικής προσπάθειας (Δημητρόπουλος, 1998). Δηλαδή για τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του 
γυμνασίου (που απαρτίζουν την υποχρεωτική μας εκπαίδευση) τα 
κριτήρια αποφοίτησης περιορίζονται στο προκαθορισμένο ελάχιστο 
επίπεδο γνώσης για τον απόφοιτό τους. Σε περίπτωση αποτυχίας 
προτείνεται είτε η αποφοίτηση με ένδειξη μειωμένης επίδοσης (άρα 
και αδυναμία για συνέχιση στο Λύκειο), είτε συμπληρωματική 
εκπαίδευση μέχρι να αποκτήσουν το ελάχιστο επίπεδο σπουδών κάθε 
εκπαιδευτικής βαθμίδας. Στο Λύκειο από την άλλη, η ανάγκη για ένα 
σύστημα πολλών σημείων (ειδικά σε επίπεδο αξιολόγησης εισαγωγής 
στη τριτοβάθμια εκπαίδευση) είναι επιτακτικό.

Παράλληλα με τα παραπάνω δύο συστήματα βαθμολόγησης έχει 
αναπτυχθεί η διχοτομική βαθμολόγηση (επιτυχής-ανεπιτυχής), σε 
μερικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορα 
επιχειρήματα υπέρ και κατά της διχοτομικής αξιολόγησης. Μερικά 
από τα επιχειρήματα υπέρ της διχοτομικής αξιολόγησης συνοψίζει ο 
Ebel (1979) ως ακολούθως:
- Όταν οι μαθητές φθάνουν στο τέλος της υποχρεωτικής τους 
εκπαίδευσης, έχουν ήδη δείξει ποιες ικανότητες διαθέτουν. Δεν είναι 
λοιπόν απαραίτητο να τις δείχνουν έπ’ άπειρον σε κάθε μάθημα που 
παρακολουθούν και να παίρνουν βαθμούς επίδοσης σε κάθε μάθημα.
- Οι βαθμοί δεν έχουν σπουδαιότητα έξω από το σχολείο. Οι 
εργοδότες δεν ενδιαφέρονται για τους βαθμούς που είχε πάρει κάποιο 
άτομο στο σχολείο. Οι βαθμοί εξάλλου έχουν μικρή προγνωστική 
ικανότητα σχετικά με μετασχολικές επιδόσεις. Αρα, όσο πιο απλό 
σύστημα βαθμολογίας χρησιμοποιείται τόσο το καλύτερο.
- Πολλοί εκπαιδευτικοί είναι τόσο ανενημέρωτοι πάνω στους τρόπους 
βαθμολόγησης, που οι βαθμοί που τελικά δίνουν δεν έχουν κανένα 
νόημα. Πρέπει συνεπώς το σύστημα βαθμολόγησης να απλοποιηθεί.
- Πολλοί μαθητές, στη προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν υψηλότερη 
βαθμολογία, αποφεύγουν να επιλέξουν μαθήματα που θα τους
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δημιουργούσαν προβλήματα επίδοσης και βαθμολογίας και τα οποία 
θα ήταν πολύ χρησιμότερα από εκείνα που τελικά επιλέγουν. Πρέπει 
συνεπώς να περιοριστεί ο ρόλος των βαθμών.
- Η αγωνία για εξασφάλιση υψηλής βαθμολογίας κάνει τους μαθητές 
να χρησιμοποιούν μέσα, τόσο στη προετοιμασία τους όσο και στην 
εξέταση, που δεν θεωρούνται σωστά και παραδεκτά.
- Η απειλή της χαμηλής επίδοσης καταστρέφει την αγάπη για μάθηση, 
αγάπη που έπρεπε να αποτελεί τον σκοπό του σχολείου.

Επιχειρήματα που τείνουν κατά της διχοτομικής βαθμολόγησης 
είναι:
- Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξασφάλισε την 
επιτυχία στο μέλλον με το να επιδείξει επιτυχίες στο παρελθόν. Όμως 
η επιτυχία στο παρελθόν μπορεί να προδιαγράφει, αν όχι και να 
εξασφαλίζει, επιτυχία στο μέλλον. Αρα η διχοτομική αξιολόγηση δεν 
επαρκεί.
- Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η μελλοντική επαγγελματική επιτυχία 
σχετίζεται και με άλλους παράγοντες πέρα από την επίδοση στο 
σχολείο. Όμως, αν τελικά αποδειχθεί ότι οι βαθμοί που πήρε ο 
μαθητής στο σχολείο είναι εντελώς άσχετοι με την κατοπινή του 
επίδοση, τότε ίσως τα αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν στο τρόπο που 
δόθηκαν οι βαθμοί αυτοί, και όχι στο ότι δόθηκαν.
- Όταν υπάρχουν προβλήματα στη βαθμολόγηση, καλύτερα είναι να 
αλλαχθεί η διαδικασία και η πρακτική βαθμολόγησης, και όχι να 
καταργηθούν οι βαθμοί με τη θέσπιση της διχοτομικής βαθμολόγησης.
- Ένας πιθανός χαμηλός βαθμός δεν αποθαρρύνει τον μαθητή τόσο 
όσο φαίνεται. Ίσως μάλιστα ο φόβος του «ανεπιτυχής» είναι ακόμη 
πιο μεγάλος. Έτσι δεν αποθαρρύνονται ουσιαστικά οι μαθητές να 
επιλέξουν δύσκολα και χρήσιμα μαθήματα.
- Δεν είναι σωστό ότι οι βαθμοί, που δίνονται με ορθολογιστικό τρόπο 
βέβαια, ενισχύουν πράγματι τις ανεπιθύμητες πρακτικές μελέτης και 
εξέτασης στους μαθητές. Ίσως η διχοτομική βαθμολόγηση τις ενισχύει 
περισσότερο.
- Η χαμηλή ουσιαστική επίδοση επηρεάζει περισσότερο την αγάπη για 
μάθηση απ’ όσο την επηρεάζουν οι χαμηλοί βαθμοί. Εξάλλου είναι 
μέσα στη φύση του ανθρώπου να προτιμά να ασχολείται με 
δραστηριότητες στις οποίες ξέρει ότι θα επιτύχει.

Συνοψίζοντας διαπιστώνει κανείς πως η βαθμολογία «επιτυχής- 
ανεπιτυχής» αφαιρεί το κίνητρο για διάκριση μέσω των βαθμών και 
μειώνει την ακρίβεια και τη πληρότητα της βαθμολογικής καρτέλας 
του μαθητή. Η διχοτομική βαθμολόγηση έχει περιθώρια εφαρμογής 
μόνο στα πρώιμα επίπεδα εκπαίδευσης και σίγουρα αποκλείεται από 
το Λύκειο.
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Η βαθμολογία αποτελεί μία μορφή έκφρασης των ποιοτικών 
διαστάσεων σε ποσοτικά μεγέθη (Καψάλης, 2000). Αυτό από μόνο 
του παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες ως προς την εγκυρότητα, την 
αξιοπιστία, την επιλογή των κριτηρίων κτλ. Οι σημαντικότερες 
αδυναμίες θα μπορούσαν να ξεπεραστούν εάν οι εκπαιδευτικοί είχαν 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κάποια προγράμματα σχετικά με 
τη μελέτη των προβλημάτων και του τρόπου βαθμολογίας και δεν 
αφηνόταν έρμαιο της προσωπικής τους πείρας και της μάθησης με 
δοκιμή και λάθος (Καψάλης, 2000). Ο ίδιος συγγραφέας επισημαίνει 
τα ακόλουθα σφάλματα και παράγοντες που επηρεάζουν τη 
βαθμολόγηση:

- Σφάλματα αναφοράς. Η παραδοσιακή Διδακτική δέχεται την 
κανονική κατανομή δηλαδή την ύπαρξη καλών, μέτριων και κάτω του 
μέσου όρου μαθητών. Αυτή η κατανομή προδιαγράφει μία 
συγκεκριμένου τύπου βαθμολόγηση σε κάθε τάξη. Αυτή η 
βαθμολόγηση όπως αναφέρεται παραπάνω έχει αποτέλεσμα όταν 
αφορά ένα πολυπληθές ακροατήριο και όχι μία τάξη των 30 η 40 
μαθητών. Αναφέρεται πως μέχρι πριν λίγα χρόνια το Σουηδικό 
σύστημα αξιολόγησης υποχρέωνε τους εκπαιδευτικούς στη χρήση της 
κανονικής κατανομής του Gauss, κατά την βαθμολογία των μαθητών 
τους. Στη συνέχεια, και όταν αποκαλύφθηκαν οι αδυναμίες αυτής της 
βαθμολόγησης, έπαψε να ισχύει η υποχρεωτικότητα του μέτρου 
αυτού. Δεν υπάρχουν απόλυτα κριτήρια στη βαθμολόγηση και γι’ 
αυτό παρατηρείται μία αισθητή διαφοροποίηση στη βαθμολόγηση των 
διαφόρων μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρει ο 
Καψάλης (2000), οι έρευνες του Γερμανού καθηγητή Ingenkamp 
(1980) έχουν αποδείξει το «σφάλμα κεντρικής τάσης» κατά τη 
βαθμολόγηση. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται πως ο κάθε 
εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί το δικό του προσωπικό και στερεότυπο 
πρότυπο βαθμολόγησης σε κάθε τάξη που διδάσκει. Το συμπέρασμα, 
που φαντάζει σχεδόν τρομακτικό, είναι πως η ίδια επίδοση 
βαθμολογείται διαφορετικά σε δύο τάξεις ενώ η ίδια βαθμολογία δύο 
μαθημάτων διαφορετικών τάξεων δεν εκφράζει την ίδια επίδοση. 
Αυτό οδήγησε πριν μερικά χρόνια, στη κατάργηση της εισαγωγής των 
φοιτητών στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες με βάση τον βαθμό του 
απολυτηρίου. Το παραπάνω πρόβλημα μπορεί να λυθεί με μέτρα που 
θα προσανατολίζουν σε διεξαγωγή εξετάσεων «υπερτοπικού 
χαρακτήρα», με σκοπό να διασφαλίζεται μία ενιαία βαθμολόγηση, με 
σαφή και προκαθορισμένα κριτήρια.

- Η επίδραση της άλω. Οι εκπαιδευτικοί επηρεάζονται και από άλλους 
παράγοντες, εκτός της εκπαιδευτικής επίδοσης, κατά τη βαθμολόγηση 
των μαθητών τους. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή,
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εξωτερική εμφάνιση κτλ έχουν ένα σημαντικό, αρκετές φορές, ρόλο 
στη διαδικασία της βαθμολόγησης . Αυτό συμβαίνει ακόμη πιο έντονα 
όταν ο ίδιος εκπαιδευτικός έχει εκατοντάδες μαθητές την ίδια 
ακαδημαϊκή χρονιά όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο μονόωρο 
μάθημα της μουσικής στο Γυμνάσιο.

- Η επίδραση της επιείκειας. Αυτό το σφάλμα αποτελεί εξειδικευμένο 
πρόβλημα της επίδρασης της άλω. Αφορά την επίδραση που έχει ο 
θετικός σχολιασμός προς τον εκπαιδευτικό ή σε προσφιλή σε αυτόν 
άτομα, στην βαθμολόγηση αυτού του μαθητή. Έχει παρατηρηθεί πως 
τέτοιου είδους συμπεριφορές (ή το αντίθετό τους) έχουν άδικα θετικά 
(ή αρνητικά) αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την βαθμολόγηση. Η απλή 
και αστήριχτη λοιπόν συμπάθεια ή αντιπάθεια μπορεί να 
διαστρεβλώσει τα αποτελέσματα μια εξέτασης.

- Η πλάνη της εγγύτητας. Έχει αποδειχθεί πως παίζει σημαντικό ρόλο 
και ο χρόνος και ο χώρος σε ό,τι αφορά τη βαθμολόγηση. Πιο 
συγκεκριμένα όσο πιο κοντά χρονικά και τοπικά γίνεται η 
βαθμολόγηση τόσο πιο εξομοιωτικά είναι τα αποτελέσματά της. Σε 
αυτό το σημείο συνίσταται η επαναβαθμολόγηση των γραπτών έπειτα 
από ανακατάταξή τους.

- Η τάση της προσκόλλησης. Η τάση αυτή περιγράφει την «εμμονή» 
ενός εκπαιδευτικού να βαθμολογεί με τον ίδιο σχεδόν βαθμό, τον ίδιο 
μαθητή, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η «εμμονή» 
καλύπτει την ανασφάλεια του εκπαιδευτικού σε ό,τι αφορά την αρχική 
του βαθμολόγηση και στην μείωση της πιθανότητας της 
αυτοδιάψευσης. Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν 
περισσότερη διαλλακτικότητα και θάρρος από τους παλιούς 
συναδέλφους τους που είχαν «το αλάθητο του Πάπα». Το πρόβλημα 
ξεπερνιέται εάν κατά τη βαθμολόγηση δεν λαμβάνονται υπόψη 
παλιότεροι βαθμοί.

- Τα λάθη κοινωνικής αντίληψης. Τα λάθη αυτά προέρχονται από τις 
τάσεις, τις αντιλήψεις και τις γνώμες των συναδέλφων ή του 
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Έτσι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται 
επιρρεπείς σε αυτές τις κοινωνικές νόρμες, χωρίς να το επιδιώκουν τις 
περισσότερες φορές.

Όλα τα παραπάνω σφάλματα, μαζί με άλλα που δεν έχουν 
προσδιοριστεί ακόμη εμπειρικά, οδήγησαν αρκετούς ερευνητές της 
εκπαίδευσης στην υιοθέτηση της άποψης για κατάργηση της 
βαθμολογίας. Η κατάργηση της μαθηματικής βαθμολόγησης είναι ένα 
ζήτημα που διαπραγματεύεται και συζητείται αλλά η κατάργηση της
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αξιολόγησης γενικότερα είναι ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα που 
βρίσκει αντίθετη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Τελικά ο βαθμός αποτελεί πράγματι έναν συμβολικό ενισχυτή, 
όπως τον ονομάζει η Ψυχολογία της μαθήσεως, και οι ενισχυτές είναι 
όπως ξέρουμε, βασικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη μάθηση. 
Ακριβώς όμως επειδή είναι συμβολικός ενισχυτής, δεν έχει αξία 
καθαυτός, αλλά κυρίως διότι εξαργυρώνεται με άλλους ενισχυτές πχ 
με σοκολάτα, με μπράβο κ.λπ. Είναι με άλλα λόγια ενισχυτής ο οποίος 
δραστηριοποιεί εξωτερικά κίνητρα για μάθηση (Καψάλης, 1998:σελ 
27).

6. Οι μορφές αξιολόγησης
Περιγραφική αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση και βαθμολογική

αξιολόγηση

Η περιγραφική ή αλλιώς ποιοτική αξιολόγηση ανήκει στην 
κατηγορία των αυθεντικών μορφών αξιολόγησης, αφού δεν 
επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού έργου, αλλά 
προσεγγίζει την εκπαιδευτική διαδικασία συνολικά με στόχο να 
αποτυπώσει τη συνολική πορεία του μαθητή (Κοντογιάννης, 2003δ). 
Η περιγραφική αξιολόγηση μπορεί να αφορά μία εργασία, ένα δοκίμιο 
ή ένα ολόκληρο κύκλο μαθημάτων ή μαθήματος. Μπορεί ακόμη να 
αποτελέσει ένα αυτόνομο και αποκλειστικό σύστημα αξιολόγησης ή 
να λειτουργεί συμπληρωματικά σε ένα υφιστάμενο σύστημα 
βαθμολογίας.

Με τη περιγραφική αξιολόγηση, όπως και με τις άλλες μορφές 
αξιολόγησης, επιδιώκεται η αξιολόγηση της επίδοσης σύμφωνα με το 
στόχο που έχει τεθεί και όχι τη συνολική αξιολόγηση του μαθητή 
(προσωπικότητα, αντιλήψεις, στάση ζωής κτλ). Διαπιστώνεται πως το 
πρώτο μέλημα είναι ο καθορισμός των διδακτικών στόχων και η 
αποσαφήνιση των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν. Στη συνέχεια 
προσδιορίζεται αναλυτικά η επίδοση κάθε αξιολογούμενου σύμφωνα 
με κάθε κριτήριο από το «άριστα» μέχρι το «ανεπαρκώς». Έτσι 
προκύπτει το φύλλο περιγραφικής αξιολόγησης, στο οποίο 
κατακόρυφα υπάρχουν τα κριτήρια αξιολόγησης και οριζόντια οι 
περιγραφές επίδοσης (Κοντογιάννης, 2003δ). Τόσο κατά το 
προσδιορισμό των κριτηρίων όσο και κατά τη διατύπωση των 
αξιολογήσεων της επίδοσης, είναι πολύ σημαντική η ουσιαστική 
εμπλοκή των μαθητών. Θεωρείται σκόπιμο να συνταχθεί το φύλλο 
περιγραφικής αξιολόγησης μαζί με τους μαθητές, ώστε να 
κατανοήσουν τα κριτήρια και τη μεθοδολογία της αξιολόγησης και να 
αντιληφθούν τη στοχοθεσία και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
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Ο χαρακτήρας της περιγραφικής αξιολόγησης είναι διαμορφωτικός. 
Η αξιολόγηση δεν στηρίζεται στη βαθμολογία από το 0 μέχρι το 20, 
όπως ισχύει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σήμερα. Το επιχείρημα 
είναι ότι αυτός ο τρόπος, η αριθμητική βαθμολόγηση δηλαδή, δεν 
περιέχει αρκετή πληροφόρηση ούτε στο μαθητή, ούτε στους γονείς, 
ούτε ακόμη και στον ίδιο τον εκπαιδευτικό εάν ανατρέξει σε παλιά 
βαθμολογία κάποια στιγμή στο μέλλον. Αντίθετα με τη περιγραφή της 
επίδοσης σχηματίζεται τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από το 
μαθητή ακριβής αντίληψη για τις ικανότητες και τις ελλείψεις του. Για 
να είναι αποτελεσματική η περιγραφική αξιολόγηση, καλό είναι να 
πραγματοποιείται 2 ή 3 φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, 
παράλληλα με τη τελική αξιολόγηση η οποία γίνεται με τους βαθμούς 
του τριμήνου για το Γυμνάσιο ή του τετραμήνου για το Λύκειο, αλλά 
σε σχετική χρονική απόσταση από αυτή.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να αυτοαξιολογηθεί. 
Η διαδικασία αυτή έχει προαιρετικό χαρακτήρα, όμως συμβάλλει 
καθοριστικά στη κατανόηση της επίδοσης και των ελλείψεων από τη 
πλευρά του μαθητή. Με την αυτοαξιολόγηση παροτρύνεται ο μαθητής 
να θέσει τους ατομικούς του στόχους. Η αυτοαξιολόγηση είναι μία 
εξαιρετικά δυναμική διαδικασία που χρησιμοποιείται για να 
ενεργοποιήσει τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης από τη μια 
και στη διάθεση σημαντικότατης πληροφόρησης στους 
εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διδασκαλία από την άλλη. Οι μαθητές 
ερωτούν τον εαυτό τους «πώς πάει η επίδοσή μου; Βελτιώνομαι σε 
αυτή τη περιοχή; Ποιες είναι οι δυνατότητές μου; Ποια τα περιθώρια 
βελτίωσης;» Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις, οι μαθητές 
παρακολουθούν διεξοδικότερα την επίδοσή τους και παράλληλα 
θέτουν εκπαιδευτικούς στόχους. Υπάρχουν δύο κρίσιμα ζητήματα 
κατά τη χρήση της αυτοαξιολόγησης:

> Πώς διδάσκει ο εκπαιδευτικός τους μαθητές να 
αυτοαξιολογούνται;

>· Τι ευκαιρίες για αυτοαξιολόγηση θα δώσει ο εκπαιδευτικός 
στους μαθητές; (Can·, 2002).

Η αυτοαξιολόγηση πρέπει να διδάσκεται διεξοδικά και 
λεπτομερειακά στους μαθητές. Πρέπει να δοθούν αρκετές ευκαιρίες 
για πρακτική εφαρμογή και παράλληλα πρόσθετες επεξηγήσεις, 
μοντελοποίηση των διαδικασιών, δομική υποστήριξη μέχρι να 
αυτοματοποιηθεί η αυτοαξιολόγηση από τους μαθητές.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για την εφαρμογή της 
αυτοαξιολόγησης. Μερικοί απ’ αυτούς είναι οι «συσκέψεις καθηγητή- 
μαθητή», «τα ερωτηματολόγια», «οι κλίμακες κατάταξης» και «οι 
γραπτές εργασίες». Με αυτούς τους τρόπους γίνεται η συλλογή 
πληροφοριών από τον διδάσκοντα σχετικά με την ιδέα που έχει ο κάθε 
μαθητής για τον εαυτό του και το βαθμό αυτογνωσίας του υπό την
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προϋπόθεση ότι η αυτοεκτίμηση αυτή είναι ειλικρινής. Για την 
επίτευξη της ειλικρίνειας αυτής απαιτείται να υπάρχει μεταξύ 
διδασκόντων και διδασκόμενων η ανάλογη παιδαγωγική σχέση και η 
αναγκαία αλληλοκατανόηση. Παράλληλα, η αυτοαξιολόγηση είναι μία 
παιδαγωγική ενέργεια που αναπτύσσει στο μαθητή την υπευθυνότητα 
και την αυτογνωσία του. Αυτονόητο είναι πως πρόκειται για μια 
διακριτική διαδικασία και πως η γνώμη του κάθε μαθητή για τον 
εαυτό του και η γνώμη των συμμαθητών του γι’ αυτόν είναι 
εμπιστευτικές και δεν ανακοινώνονται σε άλλους (Κασσωτάκης, 
2003).

Τα απαραίτητα βήματα της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης είναι:
■ Η επιλογή μιας δραστηριότητας, ενός αντικειμένου ή θέματος 

στο οποίο θα αυτοαξιολογηθούν οι μαθητές.
■ Η επιλογή των τρόπων που θα χρησιμοποιηθούν για 

αυτοαξιολόγηση.
■ Η ανάπτυξη των ερωτήσεων και των θέσεων πάνω στις οποίες 

θα αυτοαξιολογηθούν οι μαθητές.
■ Η ανάπτυξη και η υιοθέτηση του σχεδίου διδασκαλίας που θα 

εφαρμοστεί. Η μοντελοποίηση της διαδικασίας μέσω της 
διαδραστικής επικοινωνίας με τους μαθητές.

■ Υποστήριξη της αυτοαξιολόγησης με παράλληλη διαμόρφωση 
της δομής όπου και όταν χρειάζεται από τους καθηγητές, 
δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες για αυτονομία στους μαθητές.

Σύμφωνα με τον Σάίτη (2002:25), οι πιο πρόσφατες διακρίσεις των 
μορφών και των τύπων της αξιολόγησης είναι προσαρμοσμένες στις 
τελευταίες εξελίξεις των Επιστημών της Αγωγής που ασχολούνται με 
τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της διδασκαλίας. Ο ίδιος συγγραφέας θεωρεί ως 
εγκυρότερη διάκριση αυτή των Bloom, Hastings και Madaus (1971). 
Σύμφωνα με αυτήν οι τύποι αξιολόγησης είναι τρεις: 

ο Η αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση 
ο Η τελική ή συνολική αξιολόγηση (summative evaluation) 
ο Η διαμορφωτική-σταδιακή αξιολόγηση (formative evaluation) 
Στην αρχική αξιολόγηση εντάσσονται οι δοκιμασίες εκείνες που 

αποσκοπούν στο να προσδιορίσουν το επίπεδο γνώσεων των μαθητών 
σε ορισμένο τομέα, προκειμένου να προσαρμοστεί ανάλογα το νέο 
πρόγραμμα διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός π.χ. που στην αρχή του 
έτους κάνει ένα πρόχειρο διαγώνισμα μεταξύ των μαθητών του ή τους 
επιδίδει ένα αντικειμενικό τεστ γνώσεων σχετικό με το μάθημα που θα 
διδάξει κατά το νέο έτος, για να πληροφορηθεί τι ξέρουν οι νέοι 
μαθητές του, κάνει διαγνωστική αξιολόγηση.

Η αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση κατέχει σπουδαία θέση στις 
σύγχρονες διδακτικές διαδικασίες, οι οποίες επιδιώκουν να οδηγήσουν 
όλους τους μαθητές στην κατάκτηση των επιδιωκόμενων στόχων. Για
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το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ειδικές δοκιμασίες, γνωστές με το 
όνομα δοκιμασίες επιπέδου (placement tests) που επιτρέπουν την 
κατάταξη των μαθητών σε ορισμένο επίπεδο ανάλογα με τις 
προηγούμενες γνώσεις και τις εμπειρίες του καθενός γύρω από το 
προς διδασκαλία θέμα. Η διδασκαλία προσαρμόζεται σε κάθε 
περίπτωση στις δυνατότητες και στο αρχικό επίπεδο του κάθε ατόμου 
ή μιας μικρής ομάδας ατόμων του αυτού επιπέδου και αποφεύγεται 
έτσι η ανισότητα στην αφετηρία για νέα μάθηση που υπάρχει μεταξύ 
των διαφόρων κατηγοριών μαθητών. Ευνόητο είναι ότι για να υπάρξει 
δυνατότητα αξιοποιήσεως στην πράξη των αποτελεσμάτων της 
διαγνωστικής αξιολόγησης πρέπει να υπάρχει παράλληλα και η 
δυνατότητα εφαρμογής εξατομικευμένης διδασκαλίας. Κάτι τέτοιο 
προϋποθέτει μικρό αριθμό μαθητών μέσα στην τάξη, τεχνολογικό 
εξοπλισμό και κυρίως ειδική εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού. 
Σε περιπτώσεις που οι όροι αυτοί δεν υπάρχουν, η μόνη πρακτική 
αξιοποίηση του αποτελέσματος της διαγνωστικής αξιολόγησης είναι η 
προσαρμογή της διδασκαλίας στο μέσο επίπεδο γνώσεων και 
ικανότητας των μαθητών που πρόκειται να παρακολουθήσουν τη νέα 
διδασκαλία.

Τα δύο άλλα είδη αξιολόγησης αφορούν την τελική και
διαμορφωτική αξιολόγηση με ορισμένες βέβαια διαφοροποιήσεις.

Η τελική αξιολόγηση είναι εκείνη που γίνεται κατά τη στιγμή της 
συνολικής εκτιμήσεως του τι επιτεύχθηκε στο τέλος του
προγράμματος ή μιας ενότητας, σε σύγκριση βέβαια προς ό,τι είχε 
αρχικά καθοριστεί σαν τελικός στόχος. Ο τελικός δηλαδή γενικός 
στόχος επιμερίζεται σε υποστόχους, κατά διδακτικές ενότητες, των 
οποίων ο έλεγχος αποτελεί αντικείμενο της διαμορφωτικής 
αξιολογήσεως, ενώ η εκτίμηση της επιτεύξεως του τελικού στόχου 
είναι αντικείμενο της αθροιστικής ή τελικής αξιολογήσεως. Η τελική 
αυτή αξιολόγηση δεν είναι πάντα ανάγκη να λαμβάνει χώρα στο τέλος 
μιας μακράς περιόδου ή ύστερα από την εξάντληση μιας ορισμένης 
εκτάσεως ύλης, ούτε αφορά υποχρεωτικά το σύνολο των υποστόχων 
στα πλαίσια ενός μαθήματος . Η τελική αξιολόγηση μπορεί να γίνεται 
και για υποσύνολα στόχων που απαρτίζουν μια ευρύτερη ενότητα του 
γενικού συνόλου (Κασσωτάκης, 2003).

Η διαμορφωτική αξιολόγηση έχει βασικά πληροφοριακό χαρακτήρα 
και αποσκοπεί στον έλεγχο της πορείας του μαθητή προς κατάκτηση 
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού στόχου. Από τον έλεγχο αυτό 
επιδιώκεται να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και τα άλλα 
σχετικά στοιχεία που απαιτούνται για την τροποποίηση του 
προγράμματος ή των μεθόδων διδασκαλίας για να επιτευχθεί η 
κατάκτηση του επιδιωκόμενου στόχου. Οι διδακτικοί στόχοι πρέπει να 
ορίζονται με απόλυτη σαφήνεια και η πραγματοποίησή τους να 
αναγνωρίζεται ομοιόμορφα από όλους τους εκπαιδευτικούς. Οι στόχοι
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αυτοί αναγράφονται στα σύγχρονα αναλυτικά σχολικά προγράμματα 
και έτσι το τι επιδιώκει κάθε φορά η διδασκαλία είναι με σαφήνεια και 
ακρίβεια καθορισμένο και μάλιστα κατά ενότητες της ύλης που 
προβλέπεται να διδαχθεί. Κάθε επιμέρους στόχος εντάσσεται σ’ ένα 
γενικότερο σκοπό που συνιστά και τον τελικό σκοπό της διδασκαλίας 
του κάθε μαθήματος. Η διαμορφωτική-σταδιακή αξιολόγηση 
αναφέρεται σ’ αυτήν ακριβώς την κατάκτηση από μέρους των 
μαθητών των επιμέρους αυτών στόχων της διδασκαλίας. Επιδίωξή της 
δεν είναι να τοποθετηθεί αξιολογικά ο μαθητής ανάμεσα στους άλλους 
συμμαθητές του με βάση τις γνώσεις και τις ικανότητές του, κάτι που 
αποτελούσε τον κανόνα σχεδόν για όλες τις μορφές της παραδοσιακής 
αξιολογήσεως, αλλά να καθοριστεί πόσο ο καθένας πέτυχε το στόχο 
που επιδίωκε η διδασκαλία. Αποτελεί δηλαδή τμήμα της όλης 
διαδικασίας μαθήσεως και όχι απλώς μια μέθοδο κατατάξεως των 
μαθητών σε διάφορες αξιολογικές κατηγορίες συγκρίνοντας τον ένα 
με τον άλλο. Ακόμη σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας 
επιτεύξεως ορισμένου στόχου, δεν είναι ο μαθητής εκείνος που 
θεωρείται υπεύθυνος γι’ αυτό, όπως συνήθως γινόταν παλιότερα. 
Ευθύνη καταλογίζεται και στην οργάνωση και στη διεξαγωγή της 
διδασκαλίας, της οποίας απαιτείται βελτίωση, στα σημεία εκείνα, στα 
οποία αξιολόγηση έδειξε ότι πάσχει. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η 
διδασκαλία θεωρείται επιτυχής μόνο όταν η πλειονότητα των 
μαθητών, και όχι μόνο οι καλοί, κατακτήσουν τους στόχους που 
επιδιώκονται.

Μία συστηματική μέθοδος εφαρμογής της διαμορφωτικής 
αξιολόγησης είναι αυτή με τη χρήση φύλλων ποιότητας. Στη συνέχεια, 
στον 5ο πίνακα, γίνεται μια παράθεση δύο διαφορετικών συστημάτων 
αξιολόγησης: της βαθμολογικής αξιολόγησης και της διαμορφωτικής 
αξιολόγησης με φύλλα ποιότητας. Ο σκοπός αυτής της συγκριτικής 
παράθεσης είναι η προαγωγή της διαμορφωτικής αξιολόγησης έναντι 
της παραδοσιακής βαθμολόγησης και παράλληλα της επισήμανσης 
των σημείων, όπου η διαμορφωτική αξιολόγηση με φύλλα ποιότητας 
μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την απαρχή της εισαγωγής της 
περιγραφικής αξιολόγησης στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά πρέπει να τονιστεί πως η περιγραφική 
αξιολόγηση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα σύστημα που 
αντιδιαστέλλεται τη χρήση της βαθμολογίας, αλλά ως ένα σύστημα 
που τη συμπληρώνει και αυξάνει την αξία της.
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Πίνακας V
Βαθμολογική
αξιολόγηση

Διαμορφωτική αξιολόγηση με 
φύλλα ποιότητας

Παρέχει πυκνή
πληροφορία χωρίς να 
αναδεικνύει τα ισχυρά 
σημεία και τις αδυναμίες 
του μαθητή

Είναι αναλυτική και διάφανη σε 
ότι αφορά τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται. Περιγράφει 
την επίδοση του μαθητή με 
γνώμονα κάθε ένα από τα 
κριτήρια αυτά

Αξιολογεί το κατά πόσο 
επιτεύχθηκε το
επιθυμητό αποτέλεσμα

Υποστηρίζει την επίτευξη του 
επιθυμητού αποτελέσματος
παρέχοντας στοιχεία για να 
γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις 
στην εκπαιδευτική διαδικασία

Στην ουσία ο μαθητής 
συγκρίνεται με τους
συμμαθητές του και
κατατάσσεται σε μία 
κλίμακα

0 μαθητής συγκρίνεται με τον 
εαυτό του με στόχο τη βελτίωσή 
του

Είναι στιγμιαία με την 
έννοια ότι κυρίως
στηρίζεται στην επίδοση 
του μαθητή σε
συγκεκριμένες 
δοκιμασίες

Είναι διαρκής με την έννοια ότι 
βασίζεται στη διαρκή
παρατήρηση και στο συσχετισμό 
στοιχείων από πολλές πηγές

Οι μαθητές κρατούν 
παθητική-αμυντική 
στάση απέναντι της, 
αντιμετωπίζοντας την
σαν αναγκαίο κακό

Προωθεί την αυτοαξιολόγηση 
και την ετεροαξιολόγηση,
καθιστώντας τους μαθητές 
συμμέτοχους σε αυτή

Δεν συνδέεται με
προφανή τρόπο με τους 
διδακτικούς στόχους του 
μαθήματος

Συνδέεται με προφανή τρόπο με 
τους διδακτικούς στόχους και 
βοηθάει το μαθητή να θέσει τους 
ατομικούς του στόχους για τη 
βελτίωσή του

Πηγή: Αρθρο στην «εκπαιδευτική πύλη» του Κοντογιάννη (2003γ)

Η χρήση της περιγραφικής αξιολόγησης κρίνεται θετική για τη 
συνολική οργάνωση της διδασκαλίας. Ο καθηγητής αναγκάζεται να 
αποτυπώσει επακριβώς τους διδακτικούς στόχους και να προσδιορίσει 
τα κριτήρια αξιολόγησης συνδέοντάς τα με αυτούς. Ταυτόχρονα 
γίνεται ένα ξεκαθάρισμα των χαρακτηρισμών που θα 
χρησιμοποιηθούν για τη περιγραφή της ακαδημαϊκής πορείας των 
μαθητών. Θεωρητικά, η διαδικασία αυτή είναι πάντοτε απαιτητή,
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αλλά στη πράξη αντικαθίσταται από το “ένστικτο της διδασκαλίας” 
που υποτίθεται ότι έχουν πάντα ανεπτυγμένο οι εκπαιδευτικοί. Η 
περιγραφική αξιολόγηση βοηθά στην καθιέρωση μιας ενιαίας 
πολιτικής σε επίπεδο αξιολόγησης μέσω της διαμόρφωσης κοινών 
κριτηρίων και κανόνων μεταξύ των εκπαιδευτικών του ίδιου σχολείου. 
Επίσης βοηθά στη διαμόρφωση μιας συγκροτημένης σχέσης μεταξύ 
γονιών και σχολείου που δεν θα επικεντρώνεται σε βαθμοθηρικές 
απαιτήσεις αλλά θα είναι δυναμικά αναπτυσσόμενη και διαρκής. Έτσι 
μειώνεται η βαθμολογική και οικογενειακή πίεση προς τους μαθητές. 
Παράλληλα υποβαθμίζεται ο ρόλος του σχολείου ως «μηχανισμού 
επιλογής» μια και τώρα δεν κρίνονται τα πάντα με έναν αριθμό (από 0 
μέχρι 20), αλλά αιτιολογείται η επίδοση περιφραστικά και ορίζονται 
νέοι στόχοι και εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

Υπάρχουν βέβαια και αρκετές δυσκολίες για το σχεδίασμά και την 
εφαρμογή ενός συστήματος περιγραφικής αξιολόγησης. Μερικές απ’ 
αυτές είναι:

> Η ανάπτυξη των φύλλων περιγραφικής αξιολόγησης είναι μία 
ιδιαίτερα απαιτητική εργασία. Τόσο η διατύπωση των 
κριτηρίων όσο και η περιγραφή των κλιμάκων επίδοσης δεν 
μπορούν εύκολα να είναι ακριβείς και σαφείς. Απαιτείται 
ακόμη εμπειρία και μελέτη για να κατηγοριοποιηθούν οι 
επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται 
η διαφορετικότητά τους (γνωστικοί, κατανόησης, εφαρμογής, 
ανάλυσης, σύνθεσης, κρίσης κτλ) χωρίς το φύλλο 
περιγραφικής αξιολόγησης να αποκτήσει ιδιαίτερα σχολαστική 
μορφή, η οποία θα καταστήσει τη χρήση του απαγορευτική. 
Έτσι τα φύλλα αποκτούν την τελική τους μορφή μετά τη 
χρήση τους για μία ή δύο σχολικές χρονιές διαδοχικά και αφού 
οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα εμπλακούν στη δημιουργία τους, 
επενδύσουν επαρκή χρόνο σε συζητήσεις και μελέτη 
(Κοντογιάννης, 2003γ).

> Η συμπλήρωση του φύλλου περιγραφικής αξιολόγησης για 
κάθε μαθητή, ειδικά εάν αυτό περιέχει και ατομικά σχόλια τα 
οποία κρίνονται απαραίτητα, απαιτεί χρόνο. Καταλαβαίνει 
κανείς ότι όταν ο καθηγητής λόγω ειδικότητας διδάσκει σε 
πολλά τμήματα, ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για τη 
συμπλήρωση των φύλλων για όλους τους μαθητές του, μπορεί 
να είναι απαγορευτικός.

> Υπάρχουν αρκετά διοικητικά προβλήματα τα οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστούν. Αυτά είναι το κόστος των φωτοτυπιών, ο 
συντονισμός της διαδικασίας (διανομή των φύλλων στους 
μαθητές για την αυτοαξιολόγηση, συμπλήρωση από τους 
καθηγητές, ταξινόμηση των φύλλων όλων των μαθημάτων ανά 
μαθητή, αποστολή στους γονείς), η ανατροφοδότηση από
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γονείς και μαθητές για την αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας κτλ.

> Υπάρχει κίνδυνος τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς τους να 
μη μελετήσουν τις περιγραφές κατά κριτήριο και να τις 
αντιστοιχίσουν σε αριθμητική κλίμακα. Επομένως αρκετός 
χρόνος και κόπος πρέπει να καταβληθεί για την ενημέρωσή 
τους. Πρέπει όλοι να εξοικειωθούν με τη χρήση τους γιατί τα 
φύλλα περιγραφικής αξιολόγησης μοιάζουν δύσχρηστα ακόμη 
και για τους καθηγητές που καλούνται να τα συμπληρώσουν

7. Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;

Στη προσπάθεια να εξεταστεί η γενικότερη δομή και διαδικασία της 
αξιολόγησης των μαθητών κρίθηκε απαραίτητη η μελέτη της 
διαδικασίας της μάθησης. Αυτή θα επιτρέψει το προσανατολισμό της 
αξιολόγησης σε αυτούς τους παράγοντες που καλλιεργούν τη μάθηση 
και τη γνώση και βελτιώνουν την επίδοση. Με αυτό τον τρόπο 
διασφαλίζεται μία αξιολόγηση της επίδοσης και όχι μία αξιολόγηση 
της προσωπικότητας, της στάσης ζωής, της συμπεριφοράς και όλων 
αυτών των πολύ σημαντικών, βέβαια, παραγόντων που όμως αφορούν 
περισσότερο έρευνες της επιστήμης της ψυχολογίας και λιγότερο της 
παιδαγωγικής. Πρέπει ακόμη να επισημανθεί η στενή και 
συμπληρωματική σχέση των δύο επιστημών όμως στη εργασία αυτή 
μελετήθηκε η παιδαγωγική πλευρά πρώτιστα, χρησιμοποιώντας τις 
έρευνες της ψυχολογίας ως βοήθημα.

Αναφορικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, 
όπως επισημαίνει ο Καψάλης (2000), κάθε φορά που το άτομο 
αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, προχωρεί με δύο εναλλακτικούς τρόπους 
στη λύση του:

1. ανακαλεί και εφαρμόζει τρόπους επίλυσης παρόμοιων 
προβλημάτων που έχει δοκιμάσει με επιτυχία στο 
παρελθόν ή

2. αν δεν έχει στο γνωστικό του ρεπερτόριο τέτοιους τρόπους, 
προσπαθεί να τους εξεύρει, συνδυάζοντας τις μέχρι τώρα 
σχετικές γνώσεις του.

Και στις δύο περιπτώσεις η προηγούμενη μάθηση του ατόμου έχει 
αποφασιστική σημασία για την λύση του προβλήματος (Καψάλης, 
2000).

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει περιορισμένη χωρητικότητα. Λέγεται 
μάλιστα πως συγκρίνοντας τη χωρητικότητα ενός σύγχρονου 
υπολογιστή γραφείου και του ανθρώπινου εγκεφάλου, ο δεύτερος 
είναι υποπολλαπλάσια μικρότερος από το πρώτο (μόλις μερικά GB 
χωρά ο μέσος ανθρώπινος εγκέφαλος). Αυτό όμως που κάνει τη
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διαφορά με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι η δυνατότητα του 
ανθρώπου να μαθαίνει από την υπάρχουσα γνώση, να εφευρίσκει 
καινούριους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων κάθε φορά, με άλλα 
λόγια η χρησιμοποίηση της μάθησης για παραπέρα μάθηση. Η 
δυνατότητα αυτή ονομάζεται “μεταβίβαση της μάθησης” (Transfer ή 
Transfer of Learning) (Καψάλης, 2000).

Έρευνες της Brooks Foundation, όπως αναφέρει ο Καψάλης (2000), 
αναφέρουν πως εάν μετρηθεί η αύξηση των γνώσεων με βάση τις 
δημοσιεύσεις, διαπιστώνεται ότι από το 1800 ως το 1900
διπλασιάστηκαν οι γνώσεις, από το 1900 ως το 1950 αυτό
επαναλήφθηκε, από το 1950 ως το 1960 ακόμα μία φορά και από το 
1960 ως το 1966 έγινε ακόμη ένας διπλασιασμός. Έτσι σήμερα καθώς 
διανύεται ο αιώνας της πληροφορίας, είναι αδύνατο να
παρακολουθήσει κανείς όλες τις εξελίξεις της ειδικότητάς του και γι’ 
αυτό παρουσιάζει μία συνεχή και αυξανόμενη ανάπτυξη το διαδίκτυο. 
Αυτός είναι επίσης και ο λόγος που παρατηρείται μία σαφής τάση 
υπέρ της δια βίου μάθησης.

Η μεταβίβαση της μάθησης μπορεί να είναι είτε θετική είτε 
αρνητική. Θετική μεταβίβαση της μάθησης υφίσταται όταν 
μαθαίνουμε ευκολότερα (γρηγορότερα) το αντικείμενο της μάθησης 
ενώ αρνητική έχουμε όταν μαθαίνουμε δυσκολότερα (αργότερα). 
Τόσο η θετική όσο και η αρνητική μεταβίβαση της μάθησης
επηρεάζουν αποφασιστικά τη καθημερινή ζωή μας. Τα τρία βασικά 
ερωτήματα που ταλανίζουν την επιστήμη της «Ψυχολογίας της 
Μάθησης» είναι:

• Τι μεταβιβάζεται;
• Προς ποια κατεύθυνση;
• Κάτω από ποιες προϋποθέσεις;

Οι διάφορες θεωρίες της μεταβίβασης της μάθησης προσπαθούν να 
απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα. Μερικές απ’ αυτές τις θεωρίες 
αντλήθηκαν από τη «Παιδαγωγική Ψυχολογία» του Καψάλη (2000) 
και αναφέρονται επιγραμματικά στη συνέχεια.

Η θεωρία της ειδολογικής μόρφωσης, της οποίας οι ρίζες φτάνουν 
μέχρι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στηρίζεται στην άποψη ότι 
η ανθρώπινη νόηση συγκροτείται από ξεχωριστές δυνάμεις και 
λειτουργίες όπως τη μνήμη, τη βούληση, τη φαντασία, τη προσοχή 
κ.λπ. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να ασκηθούν με ειδικές ασκήσεις 
όπως τους μυς του ανθρώπινου σώματος. Αυτή η καλλιέργεια της 
γενικής πνευματικής ικανότητας με την άσκηση ορισμένων μόνο 
λειτουργιών είναι γνωστή ως «ειδολογική μόρφωση». Η ειδολογική 
μόρφωση επιτυγχάνεται ιδιαίτερα με ορισμένα μαθήματα όπως τα 
Μαθηματικά και τις κλασσικές γλώσσες. Αυτά τα μαθήματα που 
χαρακτηρίζονται ως κύρια προσφέρουν την ανάπτυξη «των γενικών
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δυνάμεων του πνεύματος» σε αντίθεση με τα άλλα μαθήματα που 
χαρακτηρίζονται ως δευτερεύοντα. Σε αυτή τη πρακτική στηρίζεται 
και η αρχή των γραπτών εξετάσεων για τις ανώτατες σχολές.

Η θεωρία των κοινών στοιχείων, στηρίζεται στη διαπίστωση πως η 
μεταβίβαση μάθησης σε ένα παιδαγωγικό αντικείμενο δημιουργεί την 
υποδομή και τις προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση μάθησης και σε 
άλλα συγγενή (με κοινά στοιχεία) παιδαγωγικά αντικείμενα. 
Χρησιμοποιείται ως παράδειγμα η ικανότητα κάποιου που γνωρίζει 
μία ξένη γλώσσα στο να ανατρέχει στο λεξικό, να αποστηθίζει λέξεις 
κτλ. Αυτήν την ικανότητα δεν την έχει καλλιεργήσει όμως, κάποιος 
που μαθαίνει ξένη γλώσσα για πρώτη φορά. Όλη η θεωρία στηρίζεται 
στην ομοιότητα των στοιχείων που παρουσιάζει η μεταβίβαση 
μάθησης του ενός αντικειμένου από το άλλο. Οι νέες γνώσεις 
δομούνται πάνω στη βάση των όσων ήδη γίνονται κατανοητά και 
πιστευτά. Η έρευνα δείχνει ότι οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν πάντα 
τη σχέση ανάμεσα σε αυτά που μαθαίνουν και σε όσα ήδη ξέρουν. Η 
μάθηση ενισχύεται όταν οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν μεγάλη προσοχή 
στην προϋπάρχουσα γνώση του μαθητή, και την χρησιμοποιούν ως 
σημείο αφετηρίας για τη διδασκαλία (βλ και Βοσνιάδου, 2004).

Η θεωρία της γενίκευσης, στηρίζεται στην άποψη πως η μεταβίβαση 
της μάθησης επιτυγχάνεται όταν οι γνώσεις που αποκομίζονται από 
μία περίσταση γενικεύονται για να μπορούν να εφαρμοστούν σε μία 
άλλη περίσταση. Αυτή η θεωρία ενισχύει την διδασκαλία γενικών 
αρχών και κανόνων στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Η κατανόηση 
της εσωτερικής δομής του αντικειμένου μάθησης επιτρέπει στο 
μεγαλύτερο βαθμό τη μεταβίβαση της μάθησης. Όσο βασικότερη και 
γενικότερη η δομή που έχει συλλάβει ο μαθητής, τόσο μεγαλύτερη η 
δυνατότητα εφαρμογής της σε νέες καταστάσεις, τόσο μεγαλύτερη 
δηλαδή η έκταση μεταβίβασης της μάθησης (Καψάλης, 2000).

Οι στρατηγικές μάθησης του Η. F. Harlow (1963), απέδειξαν πως η 
μεταβίβαση της μάθησης γίνεται σε «οργανωμένα σύνολα γνώσεων» 
που δίδουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζονται νέα ζητήματα του 
ίδιου τύπου γρήγορα και αποτελεσματικά. Μετατρέπεται δηλαδή η 
φύση ενός νέου προβλήματος σε κάτι απλό, προσιτό και οικείο και 
αυτή η διαδικασία ονομάζεται μάθηση.

Η πλάγια και η κάθετη μεταβίβαση, είναι μία διάκριση που 
επικεντρώνεται στη διπλή χρησιμότητα των γνώσεων που αποκτούμε. 
Έτσι σύμφωνα με τη θεωρία της πλάγιας μεταβίβασης η γνώση 
δύναται να επεκταθεί με βάση τις βασικές αρχές της εκάστοτε 
επιστημονικής μεθόδου. Από την άλλη η κάθετη μεταβίβαση
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προσεγγίζει την μεταβίβαση της μάθησης σε σχέση με το χρόνο και τη 
ταχύτητα που απαιτείται για να μεταπηδήσει από το ένα γνωστικό 
επίπεδο σε ένα άλλο ψηλότερο και πιο σύνθετο.

Οι νεότερες θεωρίες της πληροφοριακής (declarative) και της δομικής 
(procedural) γνώσης, είναι αυτές που τείνουν να γίνουν αποδεκτές στη 
σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη. Η πληροφοριακή γνώση εμπεριέχει 
όλες τις πληροφορίες που αρκείται να ανακαλέσει κάποιος στη μνήμη 
του για να τις ανακτήσει. Αλλιώς λέγεται και γνώση των 
πληροφοριών. Η δομική γνώση είναι αυτή που επιτρέπει την 
επεξεργασία της γνώσης και όχι την απλή ανάκληση. Στη δομική 
γνώση επικεντρώνονται όλο και περισσότερο τα σύγχρονα αναλυτικά 
προγράμματα των διαφόρων μαθημάτων και γνωστικών περιοχών.

Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες από διαφορετικές περιοχές 
της ψυχολογίας όπως την εκπαιδευτική, την εξελικτική, τη γνωστική, 
τη κοινωνική και τη κλινική ψυχολογία. Τα αναλυτικά προγράμματα 
και ο τρόπος διδασκαλίας αλλάζουν και γίνονται πιο μαθητοκεντρικά 
από δασκαλοκεντρικά, εστιάζουν στην κατανόηση και τη σκέψη παρά 
στην απομνημόνευση και την εξάσκηση. Τρεις είναι οι αρχές που 
αναγνωρίζονται ευρέως ως η βάση πάνω στην οποία οι εκπαιδευτικοί 
θα πρέπει να σχεδιάζουν τα περιβάλλοντα μάθησης του σημερινού 
σχολείου. Τα περιβάλλοντα μάθησης που ενθαρρύνουν
- τους μαθητές να μαθαίνουν ενεργητικά
- να συνεργάζονται με άλλους μαθητές
- να χρησιμοποιούν δραστηριότητες που έχουν νόημα (Βοσνιάδου, 
2004).

Η μάθηση απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του μαθητή. Η πρόκληση 
για τους εκπαιδευτικούς είναι να δημιουργήσουν ενδιαφέροντα και 
απαιτητικά περιβάλλοντα μάθησης στα οποία ενθαρρύνεται η ενεργή 
συμμετοχή των μαθητών. Μερικές προτάσεις προς αυτή τη 
κατεύθυνση είναι: η αποφυγή της παθητικής ακρόασης για αρκετό 
χρονικό διάστημα, ο εμπλουτισμός της παράδοσης του μαθήματος με 
πειράματα, παρατηρήσεις, συνθετικές εργασίες κτλ., η ενθάρρυνση 
της συμμετοχής μέσα στη τάξη, η οργάνωση εκπαιδευτικών 
εκδρομών, η ενθάρρυνση για πρωτοβουλίες στην οργάνωση της 
διδακτικής ύλης, ο καθορισμός μαθησιακών στόχων συναφών με τα 
σχέδια και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Η μάθηση είναι πρωτίστως μία κοινωνική δραστηριότητα και η 
συμμετοχή στη κοινωνική ζωή του σχολείου είναι βασική για να 
υπάρξει μάθηση. Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Lev Vygotsky, ο τρόπος 
με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά είναι η εσωτερίκευση 
δραστηριοτήτων, συνηθειών, λεξιλογίου και ιδεών των μελών της 
κοινότητας στην οποία μεγαλώνουν (Βοσνιάδου, 2004). Μερικοί 
τρόποι που ενθαρρύνουν τη κοινωνική συμμετοχή των μαθητών είναι:
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η ανάθεση εργασιών σε ομάδες με κάποιον μαθητή καθοδηγητή, η 
διαμόρφωση της αίθουσας με τρόπο που προάγει την ομαδική 
εργασία, η διδασκαλία της συνεργασίας και των τρόπων εφαρμογής σε 
θεωρητικό επίπεδο, η αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους και 
με την ευρύτερη κοινωνία.

Οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες που θεωρούν χρήσιμες για την πραγματική ζωή και 
έχουν σχέση με την κουλτούρα τους. Υπάρχουν πολλά πράγματα που 
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν για να προσδώσουν μεγαλύτερο 
νόημα στις σχολικές δραστηριότητες. Ένα από αυτά είναι η 
προσομοίωση του αντικειμένου της μάθησης με ένα αυθεντικό, 
πραγματικό πλαίσιο εφαρμογής. Έτσι οι μαθητές μπορούν να 
βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη προφορική γλώσσα και 
επικοινωνία συμμετέχοντας σε συζητήσεις, μπορούν να βελτιώσουν 
τις ικανότητές τους στο γραπτό λόγο, αν εμπλακούν στη σύνταξη μιας 
εφημερίδας της τάξης τους, μπορούν να μάθουν Φυσική 
συμμετέχοντας σε μια συνθετική εργασία για το περιβάλλον της 
κοινότητας ή του σχολείου κτλ. Είναι σημαντικό για τους 
εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν τις πολιτισμικές διαφορές των παιδιών 
της τάξης τους και να τις σέβονται. Πρέπει να τις βλέπουν ως 
πλεονέκτημα πάνω στο οποίο μπορούν να χτίσουν και όχι ως ένα 
αρνητικό στοιχείο. Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν και λαμβάνουν 
χώρα σε περιοχές όπου ζουν μειονοτικοί πληθυσμοί (π.χ. Δυτική 
Θράκη) και έχουν γίνει αρκετές έρευνες πάνω στο ζήτημα αυτό.

Οι άνθρωποι μαθαίνουν αξιοποιώντας αποτελεσματικές και 
ευέλικτες στρατηγικές που τους βοηθούν να καταλαβαίνουν, να 
σκέφτονται λογικά, να απομνημονεύουν και να λύνουν προβλήματα. 
Οι στρατηγικές είναι σημαντικές επειδή βοηθούν τους μαθητές να 
καταλάβουν και να λύσουν προβλήματα με τρόπους που είναι 
κατάλληλοι για τη περίπτωσή τους. Οι στρατηγικές μπορούν να 
βελτιώσουν τη μάθηση και να τη κάνουν ταχύτερη. Οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να αναγνωρίσουν τη βαρύτητα της απόκτησης και εφαρμογής 
διαφόρων στρατηγικών από τους μαθητές. Για παράδειγμα, στα 
γλωσσικά μαθήματα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δείξουν πολύ 
συγκεκριμένα στους μαθητές πώς να επισημάνουν τα σημαντικά 
σημεία ενός κειμένου και πώς να τα συνοψίζουν. Στα μαθήματα των 
φυσικών επιστημών οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δείξουν στους 
μαθητές πώς να κάνουν πειράματα. Είναι σημαντικό να μάθουν οι 
μαθητές πώς να χρησιμοποιούν αυτές τις στρατηγικές με σιγουριά και 
από μόνοι τους και να μη βασίζονται στους δασκάλους τους για να 
δώσουν πάντοτε την απαραίτητη υποστήριξη.

Οι μαθητές πρέπει να ξέρουν πώς να σχεδιάζουν και να 
παρακολουθούν τη μάθησή τους, πώς να θέτουν τους δικούς τους 
μαθησιακούς στόχους και πώς να διορθώνουν τα λάθη τους. Οι
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λειτουργίες της αυτορρύθμισης και του αναστοχασμού μπορούν να 
ενισχυθούν μέσω του σχεδιασμού λύσης προβλημάτων, της 
αξιολόγησης προτάσεων και επιχειρημάτων, του ελέγχου του τρόπου 
σκέψης, της στοχοθεσίας κτλ. (Βοσνιάδου, 2004).

1. Μερικές φορές η προϋπάρχουσα γνώση μπορεί να εμποδίσει 
την κατανόηση των νέων πληροφοριών. Οι μαθητές πρέπει 
να μάθουν πώς να επιλύουν τις εσωτερικές αντιφάσεις και να 
αναδομούν τις υπάρχουσες γνώσεις τους, όταν είναι 
αναγκαίο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τους βοηθήσουν σ’ 
αυτό με διάφορους τρόπους: δείχνοντας κατανόηση στο 
γεγονός ότι οι προϋπάρχουσες γνώσεις έρχονται σε αντίθεση 
με αυτά που διδάσκονται στο σχολείο,

2. δημιουργώντας τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι 
εναλλακτικές πεποιθήσεις και εξηγήσεις να μπορούν να 
εξωτερικευτούν,

3. «χτίζοντας» πάνω στις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών 
οδηγώντας τους σε πιο ώριμες ατραπούς,

4. σημειώνοντας τα λάθη των μαθητών και αποδεικνύοντας τις 
σωστές υποδείξεις με σαφήνεια και παραστατικότητα,

5. οργανώνοντας το αναλυτικό πρόγραμμα ώστε να δίδεται 
έμφαση σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και όχι να 
διδάσκονται όλα επιφανειακά χάριν ταχύτητας.

Η μάθηση είναι καλύτερη όταν το υλικό οργανώνεται γύρω από 
γενικές αρχές και εξηγήσεις αντί να βασίζεται στην απομνημόνευση 
απομονωμένων στοιχείων και διαδικασιών. Όλοι οι εκπαιδευτικοί 
επιθυμούν οι μαθητές τους να κατανοούν ό,τι μαθαίνουν και να μην το 
απομνημονεύουν με επιφανειακό τρόπο. Όταν γίνεται κάτι κατανοητό 
δεν ξεχνιέται εύκολα και μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες 
περιπτώσεις. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προάγουν τη κατανόηση 
έναντι της απομνημόνευσης:

■ ζητώντας από τους μαθητές να εξηγήσουν ένα φαινόμενο ή μία 
έννοια με δικά τους λόγια,

■ δείχνοντας στους μαθητές πώς να δίνουν παραδείγματα που 
δείχνουν πώς εφαρμόζεται μία αρχή ή πώς λειτουργεί ένας νόμος,

■ αυξάνοντας το βαθμό δυσκολίας των προβλημάτων όσο αποκτούν οι 
μαθητές μεγαλύτερη εμπειρία,

■ εντοπίζοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές των μαθησιακών 
αντικειμένων και δημιουργώντας λογικές αλληλουχίες,

■ ανακαλύπτοντας πώς από το ειδικό μπορούμε να πάμε στο γενικό.
Η μάθηση είναι μία πολύπλοκη γνωσιακή δραστηριότητα που δεν 

χωράει βιασύνη. Απαιτείται σημαντικός χρόνος και εξάσκηση για να 
αρχίσει να συγκροτείται η επιδεξιότητα σε ένα τομέα. Η έρευνα έχει 
δείξει ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν πολλή εξάσκηση για να 
αποκτήσουν εμπειρία σε κάποιον τομέα. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι
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ικανότητες ανάγνωσης και γραφής σε μαθητές Λυκείου συνδέονται με 
τις ώρες που έχουν περάσει διαβάζοντας και γράφοντας. Γι’ αυτό 
προτείνεται στους εκπαιδευτικούς να προσπαθήσουν:

S να αυξήσουν το χρόνο που περνούν οι μαθητές για μάθηση 
στη τάξη,

■S να δώσουν στους μαθητές εργασίες μάθησης που είναι 
σύμφωνες με όσα γνωρίζουν,

■S να δώσουν στους μαθητές τον απαραίτητο χρόνο να 
κατανοήσουν τις νέες πληροφορίες,

S να παρέχουν πρόσβαση σε βιβλία και άλλες πηγές 
ανάκτησης πληροφοριών από το σπίτι (βάσεις δεδομένων, 
ηλεκτρονικά περιοδικά, internet κτλ),

'λ να διατηρήσουν την επαφή με τους γονείς, ώστε να 
μπορέσουν να μάθουν να προσφέρουν πλούσιες
εκπαιδευτικές εμπειρίες στα παιδιά τους.

Καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται, διαμορφώνουν νέους τρόπους 
αναπαράστασης του κόσμου και επίσης αλλάζουν τις διαδικασίες και 
τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν αυτές τις 
αναπαραστάσεις. Τα σχολεία πρέπει να δημιουργούν το καλύτερο 
περιβάλλον για την ανάπτυξη των παιδιών λαμβάνοντας υπόψη τις 
ατομικές διαφορές. Έτσι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εντοπίσουν τις 
ιδιαίτερες ικανότητες των μαθητών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο 
ενδιαφέρον, την επιμονή και την αυτοπεποίθηση που δείχνουν σε 
διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων, να προκαλέσουν τη σκέψη, την 
αντίληψη και τη μάθηση των μαθητών, να δείξουν στα παιδιά πώς 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και 
την ευφυΐα τους για να λύνουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου.

Η μάθηση επηρεάζεται καθοριστικά από την ύπαρξη κινήτρων για 
το μαθητή. Σε αυτό η συμβολή των εκπαιδευτικών είναι καθοριστική 
τόσο σε επίπεδο εξωτερικής υποκίνησης (έπαινος, υψηλή βαθμολογία 
κτλ), όσο και σε επίπεδο εσωτερικής υποκίνησης (αυτόβουλη 
παρότρυνση χωρίς την προϋπόθεση εξωτερικής επιβράβευσης). Οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν θετικά σχόλια που 
αντικατοπτρίζουν μία ειλικρινή αξιολόγηση της απόδοσης των 
μαθητών, να αναγνωρίζουν τις επιτυχίες τους, να αποδίδουν την 
επιτυχία σε ενδογενείς και όχι εξωγενείς παράγοντες, να βοηθούν τους 
μαθητές να πιστέψουν στον εαυτό τους, να δίνουν την απαραίτητη 
ανατροφοδότηση και να βοηθούν τους μαθητές να θέτουν 
ρεαλιστικούς στόχους. Είναι επίσης σημαντικό να αποφεύγονται οι 
ομαδοποιήσεις με βάση τις ικανότητες, να καλλιεργείται η συνεργασία 
και όχι ο ανταγωνισμός και να δίδονται ανανεωμένες και 
ενδιαφέρουσες εργασίες που προκαλούν την περιέργεια των μαθητών 
και τις ανώτερες νοητικές ικανότητές τους στο κατάλληλο πάντα 
επίπεδο δυσκολίας.
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Η σύγκριση των διαδικασιών και των στρατηγικών που ακολουθούν 
οι μαθητές που μαθαίνουν, σε σχέση με αυτές των μαθητών που δε 
μαθαίνουν, έχουν δώσει λεπτομερείς πληροφορίες για τις διαδρομές 
της σκέψης που ακολουθούνται και τις γνωστικές ικανότητες και 
στρατηγικές που ενεργοποιούνται - ή που δεν ενεργοποιούνται - με 
αποτέλεσμα κάποιοι να κατακτήσουν τη νέα γνώση και κάποιοι να 
αποτύχουν. Αυτό σημαίνει ότι, αν θέλει κανείς με την αξιολόγηση να 
πληροφορήσει το μαθητή για την πρόοδό του, δεν θα πρέπει να 
αρκεστεί μόνον στο να του ανακοινώσει το ποσοστό της γνώσης που 
κατέχει, σε σχέση με το σύνολο της γνώσης που θα έπρεπε να μάθει 
(δηλωτική γνώση), αλλά θα έπρεπε να τον πληροφορήσει κυρίως για 
τις λανθασμένες στρατηγικές η διεργασίες που ακολούθησε και 
εφάρμοσε με αποτέλεσμα να αποτύχει (Πνευματικός, 2003). Με βάση 
αυτά τα δεδομένα, οι σχεδιαστές των αναλυτικών προγραμμάτων και 
της διδασκαλίας θα μπορούσαν να θεωρηθούν συνυπεύθυνοι της 
αποτυχίας του μαθητή να μάθει, γιατί απέτυχαν ως ειδήμονες να 
σχεδιάσουν την προσφορά της νέας γνώσης, με βάση τις ικανότητες 
του μαθητή και τις απαιτήσεις της προσφερόμενης γνώσης. Η 
αξιολόγηση του μαθητή καθίσταται έτσι μέρος μόνον της 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης και η μάθηση φαίνεται να εκλαμβάνεται 
ως δυναμική, ενεργητική διαδικασία. Η αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας αυτής σχετίζεται με τις εμπλεκόμενες γνωστικές 
ικανότητες και στρατηγικές αλλά και με ένα πλήθος άλλων 
παραγόντων, όπως το γνωστικό ύφος, τα κίνητρα, η ποιότητα 
διδασκαλίας αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αξιολογείται ο μαθητής. 
Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται η αξιολόγηση των μαθητών σε ένα 
μάθημα φαίνεται να επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο, με τον οποίο οι 
μαθητές προσεγγίζουν το μάθημα αυτό (Gibbs και Macdonald, 2003).

Συμπερασματικά, ο σκοπός της διδασκαλίας είναι η μεταβίβαση 
μεγάλου όγκου και ποιότητας μάθησης προς τους μαθητές. Αυτή η 
μάθηση συνοδεύει τους μαθητές στη μετέπειτα ζωή τους και τους 
επιτρέπει να έχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής. Όσο και εάν 
υφίστανται αντίθετα παραδείγματα και εξαιρέσεις, διάφορες έρευνες 
σε διεθνές επίπεδο έχουν αποδείξει την ύπαρξη αναλογικής σχέσης 
μεταξύ αποκτούμενης γνώσης και εκπαίδευσης και μελλοντικού 
εισοδήματος και κοινωνικής θέσης. Αυτός είναι και ο λόγος που 
ακόμη και σήμερα ο βαθμός απολυτηρίου και πτυχίου αποτελεί έναν 
σημαντικό παράγοντα αξιολόγησης υποψηφίων εργαζομένων ακόμη 
και για τα χειρώνακτα επαγγέλματα. Οι παράγοντες βέβαια που 
καθορίζουν τόσο το εισόδημα όσο και τη ποιότητα ζωής και τη 
κοινωνική θέση είναι πάρα πολλοί. Έρευνες έχουν δείξει πως η 
νοημοσύνη συμμετέχει κατά το 25% στη μεταβλητή της επίδοσης ενώ 
το υπόλοιπο 75% καλύπτεται από άλλους παράγοντες (Shun και 
Roeser, 2002). Θα ήταν παράλογο να πιστέψει κανείς πως η
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μεταβίβαση γνώσης και η απόκτηση βαθμών μπορεί να κρίνει μία 
ζωή. Όμως είναι ένας από τους πολλούς αυτούς παράγοντες και 
βρίσκεται στη διάθεση, την όρεξη, τη νοημοσύνη και την υποδομή 
(οικογενειακή, κοινωνική κτλ) κάθε μαθητή στη διάρκεια των 
μαθητικών του χρόνων. Προτείνουμε να μην αφήνεται 
ανεκμετάλλευτη.

8. Αποτελέσματα ξένων ερευνών

Η μεγαλύτερη αδυναμία του παραδοσιακού συστήματος 
αξιολόγησης είναι η έλλειψη αντικειμενικότητας στη βαθμολογία των 
μαθητών. Η αξιολόγηση της ίδιας εργασίας από διαφορετικούς κριτές 
δίδει αποτελέσματα που διαφέρουν μεταξύ τους και συχνά μάλιστα 
πάρα πολύ (Terwilliger, 1968).

Οι πρώτες συστηματικές έρευνες πάνω στην αξιολόγηση άρχισαν το 
1888 όταν ο Αγγλος στατιστικολόγος Edgeworth παρατήρησε 
αξιοσημείωτες διαφορές στη βαθμολογία μεταξύ διαφορετικών 
εξεταστών. Επιστημονικός έλεγχος της παρατηρήσεως αυτής, γνωστός 
σαν πείραμα του Northamptonshire, έγινε το 1933 από τον G. Perig 
William (Κασσωτάκης, 2003).

Σε μία άλλη έρευνα που έγινε το 1932 στη Γαλλία, στα πλαίσια 
μεγάλης διεθνούς προσπάθειας για τη μελέτη των μεθόδων και των 
τεχνικών αξιολόγησης των μαθητών, η οποία είχε αναληφθεί από το 
Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και χρηματοδοτηθεί από την 
Carnegie Corporation της Νέας Υόρκης, ένα γραπτό εκθέσεως 
διορθώθηκε από 76 έμπειρους διορθωτές. Οι βαθμοί που πήρε 
παρουσιάζονται στον Πίνακα VI.

Πίνακας VI
ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ

0-1 1
2-3 6
4-5 20
6-7 34
8-9 10

10-11 λΣ>
12-13 2

Πηγή: Pieron 1969:123 αναφέρεται από Κασσωτάκη 2003:58

Στα πλαίσια της ίδιας έρευνας μελετήθηκε η διαφορά της 
αξιολόγησης μεταξύ 6 διορθωτών που εργαζόταν ανά δύο. Σε καμιά 
περίπτωση δεν βρέθηκε ο ίδιος βαθμός σ’ ένα ζευγάρι διορθωτών.

57



Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε μια έρευνα του 
Educational Testing Service, που έγινε το 1961, 300 γραπτά με 
ερωτήσεις ανάπτυξης διορθώθηκαν από 53 διαφορετικούς και 
έμπειρους διορθωτές. Το 34% των γραπτών πήρε όλους τους δυνατούς 
βαθμούς στην κλίμακα 1-9. Το 37% πήρε 8 διαφορετικούς βαθμούς, 
ενώ το 23% πήρε 7. Καμιά απάντηση δεν πήρε λιγότερους από 5 
διαφορετικούς βαθμούς (Βαλσαμάκη-Ράλλη, 1978).

Σε ανάλογα συμπεράσματα οδήγησαν και οι έρευνες των Starch και 
Eliot. Ίδια γραπτά Αγγλικών δόθηκαν σε 142 δασκάλους προς 
διόρθωση μαζί με οδηγίες διορθώσεως. Οι διαφορές που 
διαπιστώθηκαν ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Για το ίδιο π.χ. γραπτό 
δόθηκαν βαθμοί που κυμάνθηκαν από 50 μέχρι 98, με άριστα το 100. 
Όπως αναφέρει ο Κασσωτάκης (2003), παρόμοια αποτελέσματα 
σημειώθηκαν και σε γραπτά Ιστορίας και Γεωμετρίας.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ασυμφωνία της αξιολόγησης των 
προφορικών δοκιμασιών των μαθητών. Σε αυτές τις δοκιμασίες 
παρεμβαίνουν ακόμη περισσότεροι αρνητικοί παράγοντες για την 
αντικειμενικότητα της αξιολόγησης. Το γεγονός μόνο ότι ο κριτής 
ακούει και δεν έχει μπροστά του κάποιο γραπτό στοιχείο, και δεν το 
πρόσεξε αρκετά, πράγμα αδύνατο κατά τη γραπτή εξέταση, αυξάνει 
την υποκειμενικότητα της βαθμολογίας και κατά συνέπεια τις 
διαφορές μεταξύ των κριτών.

Πιο σύγχρονες έρευνες εντοπίζουν το πρόβλημα της αξιολόγησης 
στις μεθόδους που έχουν στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί. Έτσι οι 
νεότεροι ερευνητές προσανατολίζουν τις έρευνές τους σε 
συγκεκριμένες, διατυπωμένες προτάσεις. Σε μία εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα εργασία οι Costello, Weldon και Brunner (2002) 
προάγουν τη συμπλήρωση καρτών ανάδρασης (reaction cards) μετά το 
τέλος κάθε μέρας στη τάξη. Σε αυτές τις κάρτες οι μαθητές 
συμπληρώνουν σχόλια σχετικά με τις δραστηριότητες της ημέρας στη 
τάξη τους. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των 
μαθητών, της συμμετοχής στο μάθημα και της σύνδεσής τους με την 
διδαχθείσα ύλη. Οι κάρτες ανάδρασης μπορεί να αποτελόσουν ένα 
σημαντικό εργαλείο για τη συλλογή στοιχείων και τη ποιοτικότερη 
αξιολόγηση των μαθητών.

Αντίστοιχη έρευνα έχει γίνει και για τη χρήση ηλεκτρονικών 
εργαλείων για την ανατροφοδότηση της αξιολόγησης των μαθητών. 
Αλλιώς ονομάζονται «τεχνικές αξιολόγησης της τάξης» (Liebennan, 
Bowers, Moore, 2001). Ο στόχος αυτών των ηλεκτρονικών εργαλείων 
είναι η επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου μάθησης των μαθητών και 
των λοιπών επιμέρους στόχων. Σε αυτές τις τεχνικές 
χρησιμοποιούνται φόρμες (matrix) όπου καθορίζονται οι διδακτικοί 
και οι εκπαιδευτικοί στόχοι και παρακολουθούνται τόσο από τον 
εκπαιδευτικό όσο και από τους μαθητές. Εάν επιλεγεί το ανάλογο και
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το ιδανικότερο για κάθε περίπτωση ηλεκτρονικό εργαλείο τότε τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι ενθαρρυντικά.

Σε ανάλογα θετικά αποτελέσματα έχει καταλήξει και η έρευνα που 
αφορά την επίδραση του αριθμού των τεστ στη τελική αξιολόγηση 
(Olds και Crumbley, 2003). Μία σημαντική αύξηση του αριθμού των 
διαγωνισμάτων επιφέρει αντίστοιχη αύξηση του κόστους και του 
όγκου εργασίας των εκπαιδευτικών. Η έρευνα αποδεικνύει πως αυτή η 
αύξηση επιφέρει βελτιωμένες αξιολογήσεις στους μαθητές μια και 
καλούνται να αξιολογηθούν σε μικρότερη ύλη κάθε φορά αυξάνοντας 
τις επιδόσεις τους. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «τεχνική διαχείριση 
εντυπώσεων» (“impression management technique”, Olds, Crumbley, 
2003).

Η σχέση της αξιολόγησης και του αναμενόμενου βαθμού των 
μαθητών απασχόλησε την έρευνα του Bridgeman (1985). Σύμφωνα με 
τα ερευνητικά αποτελέσματα υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ των 
βαθμών που αναμένουν οι μαθητές και αυτών που τελικά 
αξιολογούνται. Εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας σε αυτές τις 
έρευνες, είναι ο χρονικός παράγοντας μεταξύ των δειγματοληψιών της 
έρευνας. Έτσι κατά μία άποψη, στα αποτελέσματα αυτά καταλήγει η 
έρευνα εξαιτίας της χρονικής διαφοράς των 10 εβδομάδων μεταξύ της 
αυτοεκτίμησης της βαθμολογίας των μαθητών και της τελικής 
αξιολόγησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο σχεδιασμός της έρευνας με τους 
επιμέρους στόχους, το δείγμα που επιλέχθηκε, τους λόγους που 
οδήγησαν σε αυτό και τον τρόπο συλλογής των δεδομένων. Πιο 
συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο τρόπος χορήγησης των 
ερωτηματολογίων και οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τη 
συμπλήρωσή τους. Παράλληλα, αποτυπώνεται το πλάνο που 
χρησιμοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και η 
σπουδαιότητα αυτής της ποιοτικής έρευνας στα ποσοτικά 
αποτελέσματα.

Επιδίωξη αυτής της έρευνας δεν είναι βέβαια η προβολή του 
ζητήματος της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών στα δύο 
συγκεκριμένα σχολεία. Γι’ αυτόν το λόγο εξασφαλίστηκε η ανωνυμία 
των σχολείων με τη χρήση των όρων 1° και 2° Γυμνάσιο.

1. Οι στόχοι

Οι στόχοι της έρευνας είναι σαφώς προδιαγεγραμμένοι και 
οροθετημένοι. Ο κύριος σκοπός της ερευνητικής αυτής προσπάθειας 
είναι η συλλογή πληροφοριών γύρω από τον τρόπο με τον οποίο 
διενεργείται η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών σε ένα ελληνικό 
Γυμνάσιο. Το αντικείμενο της ερευνάς είναι η αξιολόγηση από τους 
εκπαιδευτικούς και ο προσδιορισμός των κριτηρίων και η συμμετοχή 
του καθενός απ’ αυτά στη διαδικασία της αξιολόγησης. Κάτω από το 
πρίσμα της ισχύουσας νεότερης νομοθεσίας των Π.Δ. 429/91, 462/91, 
121/95, 8/95, 246/98 και του πιο πρόσφατου Ν. 2986/2002 μέσα στο 
οποίο κινείται η αξιολόγηση, επιχειρήθηκε μία συγκριτική 
περιπτωσιολογική μελέτη του ζητήματος της αξιολόγησης. Στα 
πλαίσια αυτής της μελέτης αντλήθηκαν σημαντικές πληροφορίες τόσο 
όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από τους 
εκπαιδευτικούς, όσο και την άποψη που οι εκπαιδευτικοί 
διαμορφώνουν σχετικά με το ισχύον σύστημα αξιολόγησης και τις 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις και προτάσεις που οι ίδιοι επιθυμούν να 
υποβάλλουν. Αντλήθηκαν πληροφορίες που αφορούν το επίπεδο 
ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από το ισχύον σύστημα 
αξιολόγησης, την άποψη για προαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης 
έναντι της βαθμολογικής, τη σχέση μεταξύ της βαθμολογίας των 
μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της εισαγωγής στη 
τριτοβάθμια, το επίπεδο ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σε ό,τι 
αφορά τις εγκυκλίους και τα Π.Δ. και την άποψή τους σε ό,τι αφορά
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την «αυτονομία» της κρίσης του εκπαιδευτικού στα ζητήματα της 
αξιολόγησης.

Η οποιαδήποτε παραβολή των στοιχείων της έρευνας ενός 
ελληνικού Γυμνασίου θα είχε μικρή σπουδαιότητα εάν δεν 
συμπεριλάμβανε κάποια συγκριτική αναφορά. Μέσα στη στοχοθεσία 
της έρευνας συμπεριλήφθηκε και η παράθεση συγκριτικών στοιχείων 
του σχολείου που αποτελεί το αντικείμενο της έρευνάς, με ένα άλλο 
ελληνικό Γυμνάσιο μίας διαφορετικής γεωγραφικής περιοχής. Ο 
σαφής στόχος αυτής της αντιπαραβολής είναι η σχετική παράθεση των 
κριτηρίων που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και όχι μόνο η 
απόλυτη παράθεσή τους. Επιδιώχθηκε η ερευνητική προσέγγιση του 
ζητήματος της αξιολόγησης μέσα από τη διαδικασία της Συγκριτικής 
Επιχειρηματικής Αξιολόγησης «benchmarking» (University 
Computing Services, University of Leeds, 1996). Συντάχθηκε μία 
αναφορά Συγκριτικής Επιχειρηματικής Αξιολόγησης «benchmarking 
report» (University Computing Services, University of Leeds, 1996) η 
οποία στηρίχθηκε πάνω στο ίδιο ερωτηματολόγιο που 
χρησιμοποιήθηκε και στα δύο ελληνικά Γυμνάσια και στις 
συνεντεύξεις που δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς.

2. Το δείγμα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα ελληνικό Γυμνάσιο του Νομού 
Θεσσαλονίκης που ονομάστηκε για λόγους ευκολίας και 
διακριτικότητας «1° Γυμνάσιο». Το δείγμα της έρευνάς αποτελείται 
από τους 29 εκπαιδευτικούς-καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων αυτού 
του Γυμνασίου.

Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, η παράθεση αποτελεσμάτων και 
συμπερασμάτων για τη περιπτωσιολογική μελέτη ενός μεμονωμένου 
σχολείου δεν θα είχε τη μέγιστη χρησιμότητα για κάθε αναγνώστη, και 
ιδίως για τους μη εκπαιδευτικούς. Γι’ αυτό το λόγο επεκτάθηκε η 
έρευνά μας και σε ένα δεύτερο Γυμνάσιο. Το Γυμνάσιο αυτό σκόπιμα 
επιλέχτηκε να ανήκει σε μία περιοχή εντελώς διαφορετική από το 
μεγάλο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα 
επιλέχτηκε η περιοχή της Θράκης που παρουσιάζει συγκεκριμένες 
ακριτικές και πολυπολιτισμικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα 
αντίστοιχα σχολεία των μεγάλων αστικών κέντρων. Η σκοπιμότητα 
αυτής της διαφοροποίησης βρίσκεται στην ανάγκη σύγκρισης των 
δεδομένων και των αποτελεσμάτων δύο διαφορετικών σχολείων με 
διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Είναι γνωστό 
βεβαίως πως η ακριτική περιοχή της Θράκης παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον σε επίπεδο εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής 
εξαιτίας της μουσουλμανικής μειονότητας στη περιοχή.

61



Στη συνέχεια αποτυπώθηκε η αντιπαραβολή και η συγκριτική 
επιχειρηματική αξιολόγηση, «benchmarking» (University Computing 
Services, University of Leeds, 1996), των αποτελεσμάτων των δύο 
διαφορετικών σχολείων. Η συγκριτική έρευνα επικεντρώθηκε στις 
ομοιότητες και τις διαφορές των χρησιμοποιούμενων κριτηρίων για 
την αξιολόγηση της επίδοσης, των ποσοστών που αυτά τα κριτήρια 
καταλαμβάνουν στην αξιολόγηση, των απόψεων των εκπαιδευτικών 
γύρω από τα ζητήματα της αξιολόγησης, του επιπέδου ικανοποίησης 
από το ισχύον σύστημα αξιολόγησης, της σχέσης αξιολόγησης και 
μετέπειτα κοινωνικής και εργασιακής εξέλιξης του μαθητή, της 
αντιπαράθεσης της περιγραφικής αξιολόγησης έναντι της 
βαθμολογικής, της σχέσης των βαθμών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και της εισαγωγής στην τριτοβάθμια κτλ. Το σχολείο της 
Θράκης που συμμετείχε στην έρευνα και χρησιμοποιήθηκε στη 
συγκριτική επιχειρηματική αξιολόγηση «benchmarking», ονομάστηκε 
«2° Γυμνάσιο».

Η σύνθεση μαθητών και καθηγητών με τις ειδικότητες των δύο 
Γυμνασίων παρατίθεται στον πίνακα VII που ακολουθεί:

Πίνακας VII
1° Γυμνάσιο 2° Γυμνάσιο

Φιλόλογοι 7 11
Γυμναστές 2 3
Μαθηματικοί 2 4
Φυσικοί-Χημικοί 5 4
Πληροφορικής 1 2
Καλλιτεχνικών 1 1
Θεολόγοι 1 2
Γερμανικών 2 2
Γ αλλικών 2 1
Αγγλικών 2 3
Μουσικής 1 1
Κοινωνικής
Αγωγής

1

Τεχνολόγοι 1 1
Οικιακής
Οικονομίας

1 1

Γεωπόνοι 1
Κοινωνιολόγοι 1
Σύνολο
Καθηγητών

29 38

Σύνολο Μαθητών 242 549
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2.1 Το ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη

Ένα από τα προβλήματα που συναντά κανείς κατά τη διεξαγωγή 
μιας έρευνας είναι η χρήση της ποσοτικής ή της ποιοτικής μεθόδου. 
Τόσο η μεθοδολογία όσο και η ερευνητική προσέγγιση των δύο αυτών 
μεθόδων είναι συνήθως διαφορετική και αλληλοσυνδεόμενη 
ταυτόχρονα. Αποφασίστηκε η χρήση και των δύο μεθόδων ώστε να 
προκόψει μια πιο ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων. Γι’ αυτό 
συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο και ένα πλάνο συνεντεύξεων. Τα 
αποτελέσματα των δύο μεθόδων αλληλοσυμπληρώθηκαν.

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε και καταρτίστηκε σύμφωνα με 
διεθνή ερευνητικά πρότυπα που ακολουθούνται από αντίστοιχες 
ερευνητικές εργασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έτσι 
οι αντικειμενικοί στόχοι της έρευνας καθόρισαν το μέγεθος και τη 
ποιότητα των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Αποφεύχθηκε η 
παράθεση μεγάλου αριθμού ερωτήσεων και αυτό μείωσε το ποσοστό 
μη απάντησης του ερωτηματολογίου στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Σε 
όλη τη δομή του ερωτηματολογίου αποφεύχθηκαν οι «ανοιχτές» 
«open-ended» ερωτήσεις (ερωτήσεις που επιτρέπουν στον ερωτώμενο 
να απαντήσει όπως επιθυμεί) γιατί αυτό δυσκολεύει τη στατιστική 
παρακολούθηση του δείγματος και υπόκειται σε κριτική σκέψη η 
χρησιμότητα των συμπερασμάτων (University Computing Services, 
University of Leeds, 1996). Η μοναδική ερώτηση του 
ερωτηματολογίου που ήταν «ανοικτή» ήταν η τελευταία, που 
προέτρεπε τους εκπαιδευτικούς να προτείνουν μεθόδους και ιδέες για 
τη καλύτερη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών τους.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η δομή του ερωτηματολογίου. Το 
ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη: το ποιοτικό και το 
ποσοτικό. Στο ποιοτικό μέρος συμπλήρωσε ο εκπαιδευτικός του 
εκάστοτε Γυμνασίου τα ποιοτικά-δημογραφικά χαρακτηριστικά του. 
Για λόγους διακριτικότητας και διασφάλισης της ανωνυμίας της 
έρευνας ζητήθηκαν τα εξής συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που 
διαμορφώνουν το δημογραφικό προφίλ του κάθε ερωτώμενου:

• το φύλο,
• η ηλικία,
• τα χρόνια υπηρεσίας,
• ο νομός,
• η ειδικότητα.

Τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά διαμόρφωσαν το συνολικό 
δημογραφικό προφίλ των δύο σχολείων.

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από 11 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και μία ανοικτή-wopen-ended». Από 
τις 11 ερωτήσεις οι 10 περιέχουν 3 απαντήσεις πολλαπλής επιλογής η
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κάθε μία, ενώ η μία (η 3η ερώτηση) είναι σύνθετη και αποτελείται από 
13 εναλλακτικές απαντήσεις δίδοντας συνάμα το δικαίωμα στον κάθε 
ερωτώμενο να δώσει περισσότερες εναλλακτικές απαντήσεις.

Οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν με βάση τους προκαθορισμένους 
στόχους και την σαφή ερευνητική πρακτική. Επιλέχθηκαν ερωτήσεις 
με αποσαφηνισμένες απαντήσεις («καθόλου», «λίγο», «πολύ») ώστε 
να προκύψουν σαφή αποτελέσματα και αποκρυσταλλωμένα 
συμπεράσματα, μια και το μικρό δείγμα της έρευνάς (των 29 
εκπαιδευτικών του 1ου Γυμνασίου) δεν επέτρεπε τη παράθεση 
περισσότερων εναλλακτικών απαντήσεων και πολυσύνθετων 
αποτελεσμάτων. Η πιο σύνθετη ερώτηση ήταν η 3η που ζητούσε από 
τους εκπαιδευτικούς να ανακαλέσουν τα κριτήρια της αξιολόγησης 
που χρησιμοποιούν από τη μια και να τα κατατάξουν «ranked replies» 
σύμφωνα με τη βαρύτητα που αποδίδουν από την άλλη (University 
Computing Services, University of Leeds, 1996). Κατά το σχεδίασμά 
αυτής της ερώτησης συμπεριλήφθηκαν τα περισσότερα από τα πιο 
γνωστά κριτήρια αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών. Η ποσοτική 
ερώτηση που αφορά το προσδιορισμό των κριτηρίων της αξιολόγησης 
και τη συμμετοχή του καθενός στο τελικό βαθμό του μαθητή κάλεσε 
τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν και να σημειώσουν τα ποσοστά 
τους και σε κριτήρια όπως «οικονομική κατάσταση», «κοινωνικό 
προφίλ της οικογένειας», «εξωτερική εμφάνιση» κτλ. Αυτό για 
κάποιους εκπαιδευτικούς θεωρήθηκε ιδιαίτερα προκλητικό, πράγμα 
που σημαίνει πως ένας από τους σκοπούς της συγκεκριμένης 
ερώτησης είχε επιτευχθεί. Παράλληλα στην ίδια ερώτηση δόθηκε η 
ευκαιρία να συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί έως και δύο επιπλέον 
κριτήρια που ο καθένας χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση της 
επίδοσης. Αυτό το σημείο της ερώτησης δεν είχε την προσδοκώμενη 
ανταπόκριση όπως θα δούμε στα αποτελέσματα της έρευνάς στη 
συνέχεια.

Στο σχεδίασμά του ερωτηματολογίου αποφεύχθηκαν οι διπλές 
ερωτήσεις και οι ερωτήσεις που περιέχουν άρνηση, ενώ ταυτόχρονα 
επιτεύχθηκε ο σχεδιασμός ενός ερωτηματολογίου με ακριβείς 
ερωτήσεις.

Το 1° Γυμνάσιο αποτελεί το αντικείμενο έρευνας της 
περιπτωσιολογικής μελέτης (“case study”). Πριν την οριστική 
παράθεση των ερωτηματολογίων στους ερωτώμενους, προηγήθηκε 
μία μικρή πιλοτική έρευνα σε τρεις μεμονωμένους εκπαιδευτικούς. Το 
πιλοτικό ερωτηματολόγιο εφαρμόστηκε σε εκπαιδευτικούς του 1 °" και 
του 2ου Γυμνασίου. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του 
ερωτηματολογίου ήταν ενθαρρυντικά. Οι παρατηρήσεις και οι 
υποδείξεις των εκπαιδευτικών ήταν καθοριστικές στη διαμόρφωση 
των τελικών ερωτήσεων.
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Ο τρόπος συλλογής των απαντήσεων ήταν όμοιος στα δύο σχολεία, 
όπου επικεντρώθηκε η ερευνά. Και στα δυο Γυμνάσια εφαρμόστηκε η 
ίδια διαδικασία συμπλήρωσης και συλλογής των ερωτηματολογίων. 
Ένας εκπαιδευτικός με οργανική θέση στο εκάστοτε σχολείο 
συμμετείχε στη διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και 
συλλογής των ερωτηματολογίων. Ο συνεργάτης-εκπαιδευτικός 
επιμελήθηκε προσωπικά το ζήτημα της συμπλήρωσης των 
ερωτηματολογίων διαβάζοντας τις ερωτήσεις στους ερωτώμενους και 
συμπληρώνοντας τις απαντήσεις που αυτοί του έδιναν. Ήταν 
αναμενόμενη μία σχετική αδιαφορία των ερωτώμενων στην έρευνα 
που διενεργήθηκε. Για το λόγο αυτό τηρήθηκαν οι παρακάτω πολύ 
σημαντικές αρχές κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων:
1) Διατηρήθηκε τόσο η ανωνυμία των ερωτηθέντων όσο και η 
αποκλειστικότητα του «ένα προς ένα» κατά τη διάρκεια των 
ερωτήσεων.
2) Αποφεύχθηκαν ερωτήσεις που μπορούσαν να προσβάλουν τον 
ερωτώμενο αλλά τέθηκαν αυτές που «προκαλούν» την ερευνητική μας 
θέση.
3) Δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις στους ερωτώμενους σχετικά με 
τη σκοπιμότητα του ερωτηματολογίου και τη σαφή πρόθεση της 
έρευνας γενικότερα.

Η τήρηση των παραπάνω αρχών κατά τη διενέργεια της έρευνας 
μείωσε τον αριθμό των εκπαιδευτικών που δεν απάντησαν στο 
ερωτηματολόγιο σε πέντε (5), σε ένα σύνολο 29 εκπαιδευτικών που 
απασχολούνται στο 1° Γυμνάσιο. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που 
δεν απάντησαν άγγιξε το 17% του συνόλου των εκπαιδευτικών στο Ιο 
Γυμνάσιο και το 13% του συνόλου των εκπαιδευτικών στο 2° 
Γυμνάσιο (5 στους 38) Οι λόγοι για τους οποίους δεν απάντησαν 
κάποιοι εκπαιδευτικοί ήταν αποκλειστικά πρακτικοί. Συγκεκριμένες 
ειδικότητες εκπαιδευτικών, όπως π.χ. ο Μουσικός, συμπληρώνουν 
μόνο λίγες ώρες διδασκαλίας σε διαφορετικά σχολεία και αυτό έκανε 
δύσκολη την ανταπόκρισή τους στην έρευνα που διενεργήθηκε στα 
συγκεκριμένα σχολεία.

Στη συνέχεια τα ερωτηματολόγια αριθμήθηκαν και ταξινομήθηκαν 
σύμφωνα με την αρίθμηση αυτή.

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε προς τους εκπαιδευτικούς 
του 1ου και του 2ου Γυμνασίου παρατίθεται στο Παράρτημα, στο τέλος 
του κειμένου.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί πως ενώ έρευνες γίνονται 
και θα συνεχίσουν να γίνονται πάνω στα εκπαιδευτικά θέματα, οι 
εκπαιδευτικοί τις αντιμετωπίζουν με δισταγμό και καχυποψία. Αυτό 
διαπιστώθηκε στη διαδικασία των συνεντεύξεων και αποδόθηκε στην 
έλλειψη ανατροφοδότησης (feedback) των ερευνών προς τους 
εκπαιδευτικούς. Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν παράλληλα με τη
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συλλογή των ερωτηματολογίων. Εφαλτήριο για την διεξαγωγή των 
συνεντεύξεων ήταν η 12η ερώτηση του ερωτηματολογίου όπου δόθηκε 
η ευχέρεια στον κάθε ερωτώμενο εκπαιδευτικό να αποτυπώσει τις 
προτάσεις και τις απόψεις του πάνω στο θέμα. Ο δισταγμός των 
εκπαιδευτικών αλλά και η συγκρατημένη διάθεσή τους οφείλεται στην 
έλλειψη εμπιστοσύνης που δείχνουν στις ερευνητικές προσπάθειες 
που γίνονται πάνω σε ζητήματα της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί, 
ενώ είναι επιφορτισμένοι με το έργο της αξιολόγησης της επίδοσης 
των μαθητών τους, νιώθουν πως αξιολογούνται μέσω των 
συνεντεύξεων και αυτό δεν το επιθυμούν. Το ποσοστό των 
εκπαιδευτικών που είχε αυτόβουλα τη διάθεση της συμμετοχής στη 
διαδικασία των συνεντεύξεων ήταν μικρό.

Για την αποφυγή πλατειασμών κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων 
χρησιμοποιήθηκε ένα πλάνο ερωτήσεων. Το πλάνο αυτό, ενώ 
αποτέλεσε ένα σημαντικό οδηγό για την διενέργεια των 
συνεντεύξεων, δεν απέτρεψε τον πλατειασμό στα προβλήματα των 
εκπαιδευτικών, σε κάποιες συνεντεύξεις.

Το πλάνο των συνεντεύξεων που διενεργήθηκαν στα δύο Γυμνάσια 
που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα παρατίθεται στο Παράρτημα, στο 
τέλος του κειμένου.

3. Η μεθοδολογία

Τα αριθμημένα ερωτηματολόγια καταχωρήθηκαν σε λογιστικά 
φύλλα του Microsoft Excel for Windows όπου έγινε η επεξεργασία 
τους σύμφωνα με την Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων σε ένα περιβάλλον όπως ένα 
σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι μία διαδικασία που 
απαιτεί επιμονή και υπομονή. Οι εκπαιδευτικοί επιφορτισμένοι στη 
καθημερινότητά τους με τα προβλήματα της εκπαίδευσης και των 
εκπαιδευομένων, δεν έχουν τη διάθεση και το χρόνο (και 
δικαιολογημένα τις περισσότερες φορές) να απαντούν σε διάφορα 
ερωτηματολόγια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από έναν 
εκπαιδευτικό, μέσα στα τελευταία 2-3 χρόνια, στο ίδιο σχολείο, 
διενεργήθηκαν επτά (7) διαφορετικές έρευνες με τη μέθοδο των 
ερωτηματολογίων. Ο ίδιος εκπαιδευτικός εκμυστηρεύτηκε πως 
συμμετείχε και συμπλήρωσε μόνο το πρώτο που του είχαν δώσει.

Παράλληλα, και σχεδόν ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου στο 1° Γυμνάσιο, διενεργήθηκαν μία σειρά 
συνεντεύξεων με εκπαιδευτικούς του ίδιου Γυμνασίου. Διενεργήθηκαν 
σε έναν προς έναν και μία προς μία συνεντεύξεις, σε ένα μέρος των 
εκπαιδευτικών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Οι συνεντεύξεις 
αυτές ξεκινούσαν πάντα με τη τελευταία ερώτηση του
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ερωτηματολογίου, η οποία ήταν «ανοικτή» και επέτρεπε τη διεξαγωγή 
ενός πιο προσωπικού διαλόγου πάνω στα ζητήματα της αξιολόγησης 
της επίδοσης των μαθητών. Η διαδικασία των συνεντεύξεων και οι 
απαντήσεις που προέκυψαν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό 
ενδιαφέρον. Συνεντεύξεις διενεργήθηκαν σε μικρότερο βαθμό και στο 
2° Γυμνάσιο.

Στη διαδικασία της συγκριτικής επιχειρηματικής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων και στη σύνταξη της σχετικής αναφοράς τηρήθηκαν 
τα προβλεπόμενα βήματα:
1) Το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε πιλοτικά και διορθώθηκε πριν την 
οριστική υποβολή των ερωτήσεων στους ερωτώμενους.
2) Έγιναν επισκέψεις στα σχολεία για την συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων.
3) Τα ερωτηματολόγια αριθμήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε μία 
κεντρική βάση δεδομένων όπου έγινε έλεγχος της εγκυρότητας όταν η 
διαδικασία της συμπλήρωσης είχε ολοκληρωθεί.
4) Έγινε καθορισμός της ομάδας στόχου για τη συγκριτική 
αξιολόγηση και αποσαφηνίστηκαν τα κριτήρια της σύγκρισης.
5) Έγινε καταγραφή της συγκριτικής μελέτης αξιολόγησης 
(“benchmarking”) όπου παρατέθηκαν τα συγκριτικά συμπεράσματα 
και καταγράφηκαν οι προτάσεις βελτίωσης και τα κίνητρα για 
μελλοντικές έρευνες (University Computing Services, University of 
Leeds, 1996).

3.1 Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας

Η διαδικασία της συλλογής του ερευνητικού υλικού ξεκίνησε και 
ολοκληρώθηκε στο χρονικό διάστημα μεταξύ του Οκτωβρίου και του 
Δεκεμβρίου του 2004. Τόσο τα ερωτηματολόγια όσο και οι 
συνεντεύξεις ολοκληρώθηκαν στο παραπάνω χρονικό διάστημα. Η 
επεξεργασία των ερωτηματολογίων και η διατύπωση των 
συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων συνεχίστηκε και
ολοκληρώθηκε μέσα στον Ιανουάριο του 2005.

Τα σχολεία που επιλέχθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν ένα 
σχολείο της Περιφέρειας της Θεσσαλονίκης και ένα του Νομού 
Ξάνθης. Η διαφορετικότητα των δύο αυτών γεωγραφικών περιοχών 
όπως και η σκοπιμότητα της επιλογής των δύο αυτών σχολείων 
εμπεριέχει την ανάγκη να αναδειχθούν τα ζητήματα της 
«ομοιογένειας» της αξιολόγησης και της διαφορετικότητας των 
απόψεων μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών περιοχών. Γι’ αυτούς 
τους λόγους τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
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3.2 Οι αδυναμίες της έρευνας

Η ερευνά μας διεξήχθη σε δύο διαφορετικές γεωγραφικά πόλεις της 
χώρας μας. Το ζητούμενο ήταν να ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις και 
η διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων μέσα στην ίδια 
σχολική χρονιά και αυτό δημιούργησε μεγάλη πίεση χρόνου. Μία 
σημαντική αδυναμία της έρευνας είναι η μη συλλογή στοιχείων και 
δεδομένων και από τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς: τους μαθητές 
και τους γονείς τους. Η έρευνά επικεντρώνεται στους καθηγητές των 
δύο Γυμνασίων χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζει τη συμβολή τόσο των 
μαθητών όσο και των γονιών τους στο ζήτημα της αξιολόγησης. Στις 
αδυναμίες της έρευνας συγκαταλέγεται το γεγονός ότι δεν δόθηκαν 
συνεντεύξεις από όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην 
διαδικασία των ερωτηματολογίων. Τα ποσοστά των συνεντεύξεων 
άγγιξαν το 35% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνά μας. 
Η έλλειψη χρόνου, τα μικρά διαλείμματα μεταξύ των διδακτικών 
ωρών αλλά και η αδιάφορη στάση κάποιων εκπαιδευτικών, ήταν οι 
κυριότεροι λόγοι που δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή ακόμη 
περισσότερων συνεντεύξεων.

Η έρευνά δεν επικεντρώθηκε στα επιμέρους μαθήματα και τις 
ιδιαιτερότητές τους αλλά ούτε και στα επιμέρους είδη αντικειμενικών 
τεστ επιδόσεως. Η ερευνητική προσέγγιση είναι γενικότερη χωρίς 
βέβαια να παραγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες και τα επιμέρους 
προβλήματα σε κάποια μαθήματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Ανάλυση των δεδομένων

Ο κύριος στόχος της ερευνάς είναι ο προσδιορισμός του τρόπου που 
γίνεται η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών σε δύο διαφορετικά 
σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα ερευνήθηκαν 
τα επίπεδα ικανοποίησης από το ισχύον σύστημα αξιολόγησης, η 
διάθεση για επαναπροσδιορισμό του συστήματος και η σπουδαιότητα 
που αποδίδουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στην αξιολόγηση της επίδοσης 
των μαθητών τους. Από την έρευνα προέκυψαν σημαντικά 
συμπεράσματα γύρω από τη περιγραφική αξιολόγηση αλλά και την 
άποψη των εκπαιδευτικών για ένα ομοιογενές σύστημα αξιολόγησης. 
Οι συνεντεύξεις λειτούργησαν συμπληρωματικά στο ποσοτικό 
κομμάτι της έρευνας. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, και στο 
βαθμό που διαφοροποίησαν την εμπειρική μας έρευνα, παραθέτονται 
παράλληλα με την ποσοτική ανάλυση των ερωτηματολογίων

1.1 Η έρευνα στο 1° Γυμνάσιο

Το ερωτηματολόγιο της ερευνά απαντήθηκε από 24 εκπαιδευτικούς 
στο σύνολο των 29 που εργάζονται (συμπεριλαμβανομένου του 
Διευθυντή του σχολείου) στο 1° Γυμνάσιο. Οι 24 εκπαιδευτικοί 
αποτελούν το στατιστικό μας δείγμα, ενώ οι 29 συνολικά 
εκπαιδευτικοί είναι ο στατιστικός πληθυσμός του σχολείου. Η 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων έφτασε το 83% του στατιστικού μας πληθυσμού. 
Το δείγμα αποτελείται από άντρες και γυναίκες εκπαιδευτικούς κατά 
50% ακριβώς για κάθε φύλο.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν ξεπερνούν τα 35 έτη ηλικίας είναι μόνο 2 
και αποτελούν το 8% του δείγματος. Κάτω από τα 50 και πάνω από τα 
35 έτη ηλικίας είναι το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 54% (13 
στους 24). Μεγαλύτεροι από τα 50 είναι οι 9 στους 24 και αποτελούν 
το 38% του δείγματος.

Η εμπειρία και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών δεν είναι απόλυτα 
σχετισμένες με την ηλικία τους (Γράφημα 1). Αυτό παρατηρείται 
γενικότερα στην εκπαίδευση και οφείλεται στην εκπαιδευτική 
πολιτική που εφήρμοσαν οι Κυβερνήσεις από το 1975 και έπειτα. Οι 
πολιτικές των προσλήψεων και οι ανάγκες των σχολείων
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δημιούργησαν ένα πολυσύνθετο μωσαϊκό εκπαιδευτικών, 
διαφορετικών ηλικιών που δεν αντιστοιχίζονται πάντα με τα χρόνια 
προϋπηρεσίας. Αυτό όμως, αποτελεί από μόνο του ένα ξεχωριστό 
ερευνητικό πεδίο που ξεφεύγει από τις απαιτήσεις της παρούσας 
έρευνας.

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος που έχουν μικρότερη ή ίση 
προϋπηρεσία των 10 χρόνων είναι μόνο 7 (29%). Μεταξύ των 10 και 
των 20 ετών προϋπηρεσία έχει το 33% του δείγματος (8 στους 24), 
ενώ οι υπόλοιποι 9 (38%) έχουν προϋπηρεσία που ξεπερνά τα 20 
χρόνια (Γράφημα 2).

Γράφημα 1

ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ
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Γράφημα 2

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μεταξύ των 11 και 
ετών
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38%

Άνω των 20 ετών

Μικρότερη ή ίση των 10 ετών
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Μετά την παράθεση των ποιοτικών στοιχείων των ερωτώμενων του 
σχολείου, γίνεται η παράθεση των ποσοτικών δεδομένων της έρευνας 
όπως προέκυψε από τις απαντήσεις που ελήφθησαν.

Στην 1η ερώτηση του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου, οι 
εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 
ισχύον σύστημα αξιολόγησης στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως 
φαίνεται στο 3° Γράφημα οι απαντήσεις τους ήταν οι παρακάτω: το 
25% των ερωτώμενων (6 στους 24) απάντησε πως δεν είναι 
«καθόλου» ικανοποιημένο από το ισχύον σύστημα αξιολόγησης στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το υπόλοιπο 75% (18 στους 24) 
απάντησε πως είναι «λίγο» ικανοποιημένο από το ισχύον σύστημα 
αξιολόγησης. Δεν υπήρξε ούτε μία απάντηση από τους εκπαιδευτικούς 
που να υποστηρίζει πως το ισχύον σύστημα αξιολόγησης τους 
ικανοποιεί «πολύ». Σαφώς παρατηρείται μία στάση σκεπτικισμού των 
εκπαιδευτικών απέναντι στο ζήτημα της αξιολόγησης. Ο ένας στους 
τέσσερις δηλώνει καθόλου ικανοποιημένος από το ισχύον σύστημα 
αξιολόγησης δημιουργώντας την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό 
αυτού του συστήματος. Η απάντηση του 75% των ερωτώμενων που 
δηλώνουν λίγο ικανοποιημένοι σε συνδυασμό με το υπόλοιπο 25%, 
επιβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη τέτοιων ερευνών και 
ερευνητικών προσπαθειών.

Γράφημα 3

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η
ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καθόλου ΙκανοποιημένοιF)
75%

ανοποιημενοι

71



Στη 2'1 ερώτηση του ποσοτικού μέρους του ερωτηματολογίου 
ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί για τη θέση τους σε μία πρόταση 
επαναπροσδιορισμού του συστήματος αξιολόγησης στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το 4° γράφημα απεικονίζει τα 
αποτελέσματα της 2η- ερώτησης του ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις 
ήταν οι παρακάτω: το 8% (2) των απαντήσεων ήταν αρνητικό. Οι 5
στους 24 (21%) απάντησαν αδιάφορα σε μια πρόταση
επαναπροσδιορισμού του συστήματος αξιολόγησης στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το υπόλοιπο 71% (17) απάντησε θετικά. 
Μόλις το 8% των ερωτηθέντων απαντά αρνητικά στο ζήτημα του 
επαναπροσδιορισμού του συστήματος αξιολόγησης. Αυτό βέβαια δεν 
οφείλεται στο ότι είναι πολύ ικανοποιημένο από το ισχύον, μια και 
κάτι τέτοιο δεν απαντήθηκε από κανένα. Οφείλεται όμως στην 
ανησυχία ενός επαναπροσδιορισμού που θα δημιουργήσει 
περισσότερο αρνητικό αντίκτυπο απ’ ό,τι θετικό και στην αγωνία των 
εκπαιδευτικών για το ζήτημα όπως προέκυψε μέσα από τις 
συνεντεύξεις.

Γράφημα 4
ΕΡΩΤΗΣΗ 2η

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

8% Αρνητική

Η 3η ερώτηση του δευτέρου μέρους του ερωτηματολογίου θα 
μπορούσε να απασχολεί μία μεμονωμένη έρευνα. Η σύνθετη αυτή 
ερώτηση εμπεριέχει δύο πολύ σημαντικά συστατικά της έρευνάς μας: 
α) το είδος των κριτηρίων που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την 
αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και
β) τη ποσοστιαία συμμετοχή του καθενός από τα χρησιμοποιούμενα 
κριτήρια στο τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς του 
συγκεκριμένου σχολείου για την αξιολόγηση της επίδοσης των
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μαθητών, σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων 
είναι τα παρακάτω:

• Συμμετοχή στο μάθημα
• Ενδιάμεσα Τεστ
• Τελικό Διαγώνισμα
• Προσπάθεια
• Ομαδικότητα
• Πειθαρχία
• Συνεργασία
• Χαρακτήρας & Συμπεριφορά

Τα κριτήρια που δεν απαντήθηκαν καθόλου είναι:
• Φύλο
• Οικονομική Κατάσταση
• Κοινωνικό Προφίλ Οικογένειας
• Ανταγωνιστικότητα
• Το παρελθόν σε αξιόποινες ή επιβραβευμένες πράξεις

Μια διεξοδικότερη ανάλυση των απαντήσεων της 3η' ερώτησης δίδει 
τα αποτελέσματα που παρατίθενται στη συνέχεια.

Γράφημα 5.1

Η ΒΑΡΥΤΗΤΑΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ"

0 /ο -
1 %-20%

- - __ I
21 %-30% 31%-60% 90%

Β ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

38% 21% 38% 3%

X

Όλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η «συμμετοχή στο μάθημα» 
πρέπει να αποτελεί ένα κριτήριο στην αξιολόγηση της επίδοσης των 
μαθητών (βλ. Γράφημα 5.1). Το 38% των ερωτηθέντων (9 στους 24) 
δήλωσε πως η «συμμετοχή στο μάθημα» ως κριτήριο αξιολόγησης 
συμμετέχει στο σύνολο των κριτηρίων σε ποσοστά μεταξύ του 1 % και 
του 20%. Οι ίδιοι 9 ερωτηθέντες (38% του δείγματος) χρησιμοποιούν
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τα «ενδιάμεσα τεστ» ως κριτήριο σε ποσοστό 1% και 20% επίσης. 
Καθοριστικό κριτήριο για την αξιολόγηση αυτών των εκπαιδευτικών 
αποτελεί το «τελικό διαγώνισμα», ο βαθμός του οποίου καθορίζει την 
τελική αξιολόγηση της επίδοσης σε ποσοστά μεταξύ του 40% και του 
60%. Οι 5 στους 24 εκπαιδευτικούς (21%) δίδουν στη «συμμετοχή 
στο μάθημα» ποσοστό συμμετοχής στην τελική αξιολόγηση μεταξύ 
του 21 % και του 30%. Ανω του 30% και μέχρι 60% δίδουν για το ίδιο 
κριτήριο ένα υπόλοιπο 38% των ερωτηθέντων (9 στους 24) ενώ ένας 
εκπαιδευτικός (3%) δήλωσε πως «η συμμετοχή στο μάθημα» 
καθορίζει την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών σε ποσοστό 
90%.

Γράφημα 5.2

Η ΒΑΡΥΤΗΤΑΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ "ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΤΕΣΤ"

30°/(

20°/<

10%

KJ / 0 -
0% 1%-10% 11 %-20% 21%-40%

Β ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

3% 38% 38% 21%

Τα «ενδιάμεσα τεστ» είναι ένας άλλος σημαντικός και καθοριστικός 
παράγοντας για την τελική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. 
Όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 5.2, το 38% των ερωτηθέντων (9 
στους 24) δηλώνουν πως τα «ενδιάμεσα τεστ» ρυθμίζουν την 
αξιολόγησή τους σε ποσοστά μεταξύ του 1% και του 10%. Αλλοι 9 
στους 24 (38%) δηλώνουν πως τα «ενδιάμεσα τεστ» καθορίζουν το 
τελικό αποτέλεσμα σε ποσοστά μεταξύ του 11 % και του 20%. Ακόμη 
5 στους 24 εκπαιδευτικούς (21%) θεωρούν πως το ίδιο κριτήριο 
καθορίζει την αξιολόγηση των μαθητών τους σε ποσοστά μεγαλύτερα 
του 20% των συνολικών κριτηρίων που χρησιμοποιούν. Τα ποσοστά 
αυτά όμως δεν ξεπερνούν το 40%. Οι ίδιοι 5 εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν τα κριτήρια «της συμμετοχής στο μάθημα» και «του 
τελικού διαγωνίσματος» σε ποσοστά μεγαλύτερα του 25% έως 50% 
και 20% έως 40% αντίστοιχα. Από τους 24 εκπαιδευτικούς του Τ’”
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Γυμνασίου, ένας καθηγητής (3%) δεν συμπεριλαμβάνει ως κριτήριο 
τα «ενδιάμεσα τεστ» για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών 
του

Γράφημα 5.3

■ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Η ΒΑΡΥΤΗΤΑΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ "ΤΕΛΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ"

40% -

30%

20%

10% -

1 %-20%

Το «τελικό διαγώνισμα» χρησιμοποιείται από τους ερωτώμενους 
εκπαιδευτικούς ως κριτήριο για την τελική αξιολόγηση της επίδοσης 
των μαθητών σε ποσοστό 92% (22 στους 24) σύμφωνα με το 
Γράφημα 5.3. Δύο εκπαιδευτικοί (ένας φυσικός και ένας φιλόλογος, 
ενώ λογικά αναμενόταν από τους γυμναστές η απάντηση αυτή) δεν 
χρησιμοποιούν το «τελικό διαγώνισμα» ως κριτήριο της αξιολόγησης 
της επίδοσης των μαθητών τους. Οι 4 στους 24 (17%) χρησιμοποιούν 
το παραπάνω κριτήριο σε ποσοστά μεταξύ του 1 % και του 20%. Οι 6 
στους 24 εκπαιδευτικούς (25%) θεωρούν πως το τελικό διαγώνισμα 
συμβάλλει στην τελική αξιολόγηση των μαθητών τους σε ποσοστό 
30% ακριβώς. Το 50% των ερωτώμενων (12 στους 24) απάντησε πως 
το «τελικό διαγώνισμα» συμμετέχει στην αξιολόγηση της επίδοσης σε 
ποσοστά μεταξύ του 40% και του 60%. Το ίδιο 50% χρησιμοποιεί τη 
«συμμετοχή στο μάθημα» και «τα ενδιάμεσα τεστ» σε ποσοστά 
μεταξύ του 10% και 40% και μεταξύ του 10% και 30% αντίστοιχα.
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Γράφημα 5.4

Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ "ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ’

50% η

40 %-

30%-

20% - ■ ■ Μ Μ
Π %     — ----------------------\J /ο

0% 5%-10% 15%-20% 30%-50%

■ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

33% 41% 13% 13%

Η «προσπάθεια» που καταβάλουν οι μαθητές αποτελεί σημαντικό 
κριτήριο αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών κατά 67% (16 στους 
24). Το υπόλοιπο 33% (8 στους 24) δεν χρησιμοποιούν τη 
«προσπάθεια» στα κριτήρια της αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών τους (βλ. Γράφημα 5.4). Οι 10 στους 24 (42%) 
χρησιμοποιούν τη «προσπάθεια» σε ποσοστό μεταξύ του 5% και του 
10%. Μεταξύ του 15% και του 20% χρησιμοποιούν «τη προσπάθεια» 
3 στους 24 εκπαιδευτικούς (13%). Αλλοι 3 στους 24 (13%) αποδίδουν 
στη «προσπάθεια» ως κριτήριο αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών τους, ποσοστό από 30% έως 50%. Το ποσοστό 50% είναι το 
μεγαλύτερο που πήρε το κριτήριο «προσπάθεια» και αυτό από έναν 
μόνο εκπαιδευτικό (4%). Ο ίδιος εκπαιδευτικός αποδίδει το υπόλοιπο 
50% στο κριτήριο της «συμμετοχής στο μάθημα».
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Γράφημα 5.5

■ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΙΟΥ "ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ"

40%

20%

0%

Η «ομαδικότητα» ως κριτήριο αξιολόγησης χρησιμοποιείται από 
τους 7 στους 24 ερωτώμενους εκπαιδευτικούς (29%) (βλ. Γράφημα 
5.5). Οι 5 (21%) αποδίδουν στην «ομαδικότητα» ποσοστό μεταξύ του 
1% και του 5%. Οι 2 (8%) εκπαιδευτικοί ποσοτικοποιούν την 
«ομαδικότητα» με ποσοστά μεγαλύτερα του 10% και μικρότερα του 
25%. Οι 7 εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν την ομαδικότητα ως 
κριτήριο στην αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών τους, 
χρησιμοποιούν τη «συμμετοχή στο μάθημα» με ποσοστά μεταξύ του 
20% και του 40%, «τα ενδιάμεσα τεστ» μεταξύ του 10% και του 20% 
και «τη προσπάθεια» μεταξύ του 10% και του 30%.
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Γράφημα 5.6

Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ "ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ"

■ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

2 %-4 %

79%

Το κριτήριο της «πειθαρχίας» χρησιμοποιείται από τους 5 στους 24 
εκπαιδευτικούς (21%) (βλ. Γράφημα 5.6). Από 2% έως 4% δίδουν σε 
αυτό το κριτήριο οι 4 εκπαιδευτικοί του δείγματος (17%), ενώ 
παράλληλα οι ίδιοι δίδουν στην «ομαδικότητα» ποσοστά μεταξύ του 
1% και του 3%. Ο ένας (4%) αποδίδει στο κριτήριο «πειθαρχία» το 
ποσοστό του 10%. Οι 5 που χρησιμοποιούν τη «πειθαρχία» μεταξύ 
των κριτηρίων για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών τους, 
χρησιμοποιούν ακόμη τη «συμμετοχή στο μάθημα» με ποσοστά 20%- 
40%, «τα ενδιάμεσα τεστ» με ποσοστά 10%-20% και το «τελικό 
διαγώνισμα» με ποσοστά 30%-40%.

78



Γράφημα 5.7

Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"

U /Ο -
0% 5% 10%

■ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

70% 17% 13%

Η «συνεργασία» είναι ένα από τα κριτήρια που απαντήθηκε από 
τους 7 στους 24 εκπαιδευτικούς (30%), όπως απεικονίζεται στο 
Γράφημα 5.7. Τα ποσοστά μέσα στα οποία κινήθηκε η «συνεργασία» 
ήταν 5% και 10%. Οι 4 στους 7 (17%) της αποδίδουν 5% ενώ οι 
υπόλοιποι 3 (13%) της αποδίδουν 10%. Οι ίδιοι 7 στους 24 
εκπαιδευτικούς χρησιμοποιούν ακόμη τη «προσπάθεια» ως κριτήριο 
αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών τους με ποσοστά που 
κυμαίνονται μεταξύ του 5% και του 30%. Χρησιμοποιούν ακόμη τη 
«συμμετοχή στο μάθημα» με ποσοστά 20%-60% και τα «ενδιάμεσα 
τεστ» με ποσοστά 10%-25%.

79



Γράφημα 5.8

Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ "ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ - 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ"

0% 5% 10%

92% 4% 4%I ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Ο «χαρακτήρας-συμπεριφορά» απαντήθηκε στο ερωτηματολόγιο 
μόνο από τους 2 στους 24 εκπαιδευτικούς του δείγματος (8%) (βλ. 
Γράφημα 5.8). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί απέδωσαν σε αυτό το κριτήριο 
ποσοστά 4% και 5%. Παράλληλα ποσοτικοποίησαν τα κριτήρια της 
«συμμετοχής στο μάθημα» με τα ιδιαίτερα ψηλά ποσοστά των 40% 
και 90%, ενώ απέδωσαν στα «ενδιάμεσα τεστ» ποσοστά 5% και 10%.

Η 4η ερώτηση του ποσοτικού μέρους του ερωτηματολογίου 
αξιολογεί την άποψη που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τη σχέση της 
αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή και της μετέπειτα εργασιακής, 
κοινωνικής και οικονομικής θέσης του. Το Γράφημα 6 παρουσιάζει τα 
αποτελέσματα της 4η~ ερώτησης του ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια και αποδίδουν την έμμεση ή 
άμεση αξία που δίδουν οι εκπαιδευτικοί στην διαδικασία της 
αξιολόγησης των μαθητών τους ή με άλλα λόγια σε ένα πολύ 
σημαντικό κομμάτι της δουλειάς τους. Οι 3 στους 24 εκπαιδευτικούς 
(12%) πιστεύουν πως δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της αξιολόγησης της 
επίδοσης στο σχολείο και της μετέπειτα κοινωνικής, εργασιακής και 
οικονομικής «επίδοσης». Οι ίδιοι 3 εκπαιδευτικοί είναι «λίγο» 
ικανοποιημένοι από το ισχύον σύστημα αξιολόγησης, ενώ η θέση τους 
σε μια πρόταση επαναπροσδιορισμού του συστήματος αξιολόγησης 
είναι από «αδιάφορη» έως «θετική». Οι 11 στους 24 εκπαιδευτικούς 
(46%) πιστεύουν πως υπάρχει «λίγο» σχέση μεταξύ της αξιολόγησης 
της επίδοσης και της μετέπειτα εργασιακής, κοινωνικής και 
οικονομικής θέσης των μαθητών. Οι ίδιοι 11 εκπαιδευτικοί είναι 
χωρισμένοι σε «καθόλου» και «λίγο» ικανοποιημένους από το ισχύον
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σύστημα αξιολόγησης. Η άποψή τους για τη πρόταση 
επαναπροσδιορισμού του συστήματος αξιολόγησης είναι κυρίως 
«θετική» (9 στουςίΐ). Το 42% των ερωτώμενων (10 στους 24) 
πιστεύουν πως υπάρχει «πολύ» σχέση μεταξύ της αξιολόγησης της 
επίδοσης των μαθητών και της μετέπειτα κοινωνικής, οικονομικής και 
εργασιακής τους θέσης. Οι ίδιοι 10 είναι «λίγο» έως «καθόλου» 
ικανοποιημένοι από το ισχύον σύστημα αξιολόγησης, ενώ η άποψή 
τους για μία πρόταση επαναπροσδιορισμού του συστήματος 
αξιολόγησης είναι μεικτή (θετικές, αδιάφορες και αρνητικές 
απαντήσεις). Έμμεσα στη 4η ερώτηση οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τη 
σπουδαιότητα της δικής τους δουλειάς, όπως αντικατοπτρίζεται μέσα 
στη διαδικασία της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών τους. Το 
88% των ερωτώμενων πιστεύει πως υπάρχει σχέση μεταξύ της 
αξιολόγησης της επίδοσης και της μετέπειτα εργασιακής, κοινωνικής 
και οικονομικής θέσης του μαθητή. Αυτό το ποσοστό είναι ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικό γιατί αυξάνει τη προστιθέμενη αξία που αποδίδουν οι 
εκπαιδευτικοί στο δύσκολο έργο τους. Δηλώνει τη σοβαρότητα με την 
οποία αντιμετωπίζουν τη δουλειά τους. Βέβαια το να πει κανείς πως το 
υπόλοιπο 12% των ερωτώμενων αντιμετωπίζει την αξιολόγηση της 
επίδοσης των μαθητών και κατ’ επέκταση το λειτούργημα του 
εκπαιδευτικού με λιγότερη βαρύτητα θα ήταν τουλάχιστον επικίνδυνο. 
Το ζήτημα αυτό αποτελεί μία πρόκληση για μελλοντικές ερευνητικές 
προσπάθειες.

Γράφημα 6
ΕΡΩΤΗΣΗ 4η

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

12%

46%

Λίγο

Στη 5η ερώτηση του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί απαντούν 
στην ερώτηση εάν πρέπει να καταργηθεί η βαθμολογική αξιολόγηση 
και να αντικατασταθεί με περιγραφική αξιολόγηση. Το γράφημα 7 
παρουσιάζει τις απαντήσεις της 5'κ ερώτησης. «Διαφωνούν» με την 
άποψη αυτή οι 4 στους 24 εκπαιδευτικούς (16%). «Δεν έχουν άποψη» 
οι 10 στους 24 (42%), ενώ «συμφωνούν» οι υπόλοιποι 10 στους 24
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(42%). Οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση απεικονίζουν τη 
διαφορετικότητα των απόψεων των εκπαιδευτικών ακόμη και του 
ίδιου σχολείου, σε ένα τόσο καίριο ερώτημα. Διαφωνεί το 16%, ενώ 
συμφωνεί το 42%. Οι διαφωνούντες αποτελούνται κυρίως από 
γυναίκες ηλικίας άνω των 48 ετών και όπως προέκυψε από τις 
συνεντεύξεις χρησιμοποιούν τη βαθμολογία ως ένα εκβιαστικό 
μηχανισμό επιβολής. Το σημαντικό ποσοστό του 42% των 
ερωτηθέντων απαντά πως δεν έχει άποψη. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί 
είναι διαφόρων ειδικοτήτων και ηλικιών και με διαφορετική 
προϋπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με την αποκλειστική 
εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης είναι κυρίως άνδρες μικρής 
σχετικά ηλικίας και προϋπηρεσίας.

Γράφημα 7
ΕΡΩΤΗΣΗ 5η

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ;

Στην 6η ερώτηση του ποσοτικού μέρους του ερωτηματολογίου 
δόθηκαν απαντήσεις σχετικά με τη συμμετοχή της βαθμολογίας όλων 
των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εισαγωγή των 
μαθητών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η γραφική απεικόνιση της 6'1' 
ερώτησης ακολουθεί στο 8° γράφημα. «Διαφωνούν» οι 7 
εκπαιδευτικοί στους 24 (29%), «δεν έχουν άποψη» οι 3 στους 24 
(13%) και «συμφωνούν» οι 14 στους 24 (58%). Σαφώς οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιλέγουν την άποψη σύμφωνα με την 
οποία πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή των βαθμών της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εισαγωγή των μαθητών στη 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί απάντησαν θετικά 
και στη πρόταση επαναπροσδιορισμού του συστήματος αξιολόγησης. 
Είναι αναμενόμενο το υψηλό ποσοστό της θετικής απάντησης σε αυτή 
την ερώτηση μια και κάτι τέτοιο αναβαθμίζει το ρόλο των 
εκπαιδευτικών στη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στη 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ιδιαίτερα σημαντικό παρουσιάζεται το
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ποσοστό των εκπαιδευτικών που διαφωνούν με την άποψή αυτή 
(29%). Όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις θεωρούν πως κάτι τέτοιο 
θα δημιουργήσει κοινωνικές και ηθικές ανισότητες εις βάρος των 
μαθητών και των γονιών που δεν «γνωρίζουν» τους εκπαιδευτικούς 
προσωπικά. Η πρόταση χαρακτηρίστηκε ως άδικη.

Γράφημα 8
ΕΡΩΤΗΣΗ 6η

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑ 

ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην 7'1 ερώτηση του ερωτηματολογίου ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί 
για το επίπεδο ενημέρωσης που έχει ο καθένας στις εγκυκλίους και τις 
αποφάσεις του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων σχετικά με την 
αξιολόγηση των μαθητών. Η ερώτηση 7 απεικονίζεται γραφικά στο 9° 
γράφημα. Οι απαντήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 
βαθμό και τη ποιότητα ενημέρωσης των εκπαιδευτικών. Οι 2 στους 24 
(8%) απάντησαν πως δεν είναι «καθόλου» ενημερωμένοι σε σχετικά 
έγγραφα του ΥΠΕΠΘ. Οι 15 από τους 24 ερωτώμενους 
εκπαιδευτικούς απάντησαν πως είναι «λίγο» ενημερωμένοι (63%). Οι 
7 στους 24 εκπαιδευτικούς (29%) πιστεύουν πως είναι «πολύ» 
ενημερωμένοι από τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ σε 
ζητήματα που αφορούν την αξιολόγηση των μαθητών στην 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η επιλογή κάποιων εκπαιδευτικών να 
απαντήσουν πως δεν είναι «καθόλου» ενημερωμένοι στις εγκυκλίους 
και τις αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ πάνω στο ζήτημα της αξιολόγησης, 
χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια. Ακόμη και το μεγάλο ποσοστό που 
απάντησαν πως είναι «λίγο» ενημερωμένοι θεωρούν ανεπίτρεπτο να 
απαντήσουν διαφορετικά ακόμη και εάν έτσι είναι.
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Γράφημα 9
ΕΡΩΤΗΣΗ 7η

ΕΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;

Στη συνέχεια, και με την 8η ερώτηση του ερωτηματολογίου, οι 
εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν εάν γνωρίζουν άλλα συστήματα 
αξιολόγησης άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οι απαντήσεις της 8'1' 
ερώτησης απεικονίζονται το γράφημα 10. Οι 7 στους 24 
εκπαιδευτικούς (29%) απάντησαν «καθόλου». Το 50% (12 στους 24) 
απάντησαν πως γνωρίζουν «λίγο», ενώ «πολύ» ενημερωμένοι 
δήλωσαν οι 5 στους 24 (21%) εκπαιδευτικούς. Κατά τη διαδικασία 
των συνεντεύξεων διαπιστώθηκε πως η απάντηση «λίγο» 
αποδεικνύεται πιο βολική ακόμη και για τους μη ενημερωμένους. 
Είναι αρκετά σκληρό για τους εκπαιδευτικούς που παρέχουν 
εκπαίδευση να δηλώνουν άγνοια σε ζητήματα που τους αφορούν. Το 
συμπέρασμα των συνεντεύξεων είναι πως ένα σημαντικό ποσοστό 
αυτών που απάντησαν «λίγο» ανήκει στη κατηγορία «καθόλου».

Γράφημα 10
ΕΡΩΤΗΣΗ 8η ί

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ !
ΧΩΡΩΝ;
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Στην 9'1 ερώτηση (βλ. Γράφημα 11), ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί 
του δείγματος εάν πιστεύουν πως υπάρχει αυτονομία στη κρίση του 
κάθε εκπαιδευτικού στα ζητήματα της διδασκαλίας και της 
αξιολόγησης των μαθητών. Η ερώτηση αυτή σχεδιάστηκε και 
τοποθετήθηκε σε αυτό το σημείο του ερωτηματολογίου ώστε να 
συγκεντρωθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών στο επίμαχο ζήτημα 
της «αυτονομίας» του εκπαιδευτικού έργου. Οι απόψεις των 
ερωτώμενων του συγκεκριμένου σχολείου παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Οι 3 στους 24 (13%) εκπαιδευτικούς θεωρούν πως δεν 
υπάρχει «καθόλου» αυτονομία στη κρίση του εκπαιδευτικού. Οι 10 
στους 24 (42%) πιστεύουν πως υπάρχει «λίγο» αυτονομία στη κρίση 
του εκπαιδευτικού ενώ το υπόλοιπο 11 στους 24 (45%) υποστηρίζουν 
πως υπάρχει «πολύ». Τα χαρακτηριστικά αυτών που πιστεύουν πως 
δεν υπάρχει «καθόλου» αυτονομία είναι εκπαιδευτικοί με 
προϋπηρεσία 8-18 χρόνων, που «δεν έχουν άποψη» στο ζήτημα της 
αντικατάστασης της βαθμολογικής αξιολόγησης με περιγραφική και 
απαντούν πως είναι «λίγο» ενημερωμένοι στις αποφάσεις και τις 
εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ. Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
δηλώνει πως έχει «λίγη» έως «πολύ» αυτονομία στα ζητήματα της 
διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών.

Γ ράφημα 11

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η
ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ 

ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ;

Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα στη 10'1 
ερώτηση (βλ. Γράφημα 12), τέθηκε το ζήτημα της «ομοιογενούς 
αξιολόγησης» σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της χώρας. Το ζήτημα απασχολεί το ΥΠΕΠΘ και οι απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών απεικονίζουν τη κατεύθυνση που κινείται ένα σχολείο 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πάνω στο ζήτημα αυτό. Οι 5 στους 
24 (21%) ερωτώμενους απάντησαν πως «διαφωνούν». Αλλοι 5 από
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τους 24 (21%) απάντησαν πως «δεν έχουν άποψη». Το υπόλοιπο 58% 
των απαντήσεων (14 στους 24) «συμφωνούν» με την άποψη της 
ομοιογενούς αξιολόγησης σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Οι απαντήσεις της ερώτησης αυτής ακολουθούν τις 
απαντήσεις της 9η~ ερώτησης και αυτό προσδίδει μεγαλύτερη 
σπουδαιότητα. Έτσι ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών πιστεύει πως υπάρχει αυτονομία στη κρίση τους, 
παράλληλα συμφωνεί με την «ομοιογενή αξιολόγηση» στα σχολεία 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γράφημα 12

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η
ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;

Στην 11η ερώτηση (βλ. Γράφημα 13) με την οποία τελειώνουν οι 
ερωτήσεις των πολλαπλών επιλογών, ερωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί 
εάν είναι διατεθειμένοι να «θυσιάσουν» την αυτονομία που έχει η 
κρίση του εκπαιδευτικού στα πλαίσια της ομοιογενούς αξιολόγησης. 
Σε αυτή την ερώτηση συνδυάζονται οι απαντήσεις των δύο 
προηγούμενων ερωτήσεων και αναδεικνύεται η προσέγγιση των 
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών τόσο στο ζήτημα της αυτονομίας όσο 
και της ομοιογένειας της αξιολόγησης στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Οι απαντήσεις ήταν: 4 στους 24 εκπαιδευτικούς (17%) 
ήταν αρνητικοί «καθόλου», ενώ οι ίδιοι 4 θεωρούν πως υπάρχει 
αυτονομία στη κρίση του εκπαιδευτικού από «λίγο» έως «πολύ». Οι 
13 στους 24 ερωτώμενους (54%) είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν 
«λίγο» από την αυτονομία τους ενώ συμφωνούν πως υπάρχει 
αυτονομία άλλοι «λίγο» (6) και άλλοι πολλοί (6). Οι υπόλοιποι 7 από 
τους 24 εκπαιδευτικούς (29%) είναι «πολύ» σύμφωνοι στο να 
θυσιάσουν την αυτονομία τους στα πλαίσια της ομοιογένειας της 
αξιολόγησης. Στις απαντήσεις αυτές εμπεριέχεται η διάθεση των 
εκπαιδευτικών να αποδεχτούν παρεμβάσεις και παραινέσεις από το
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ΥΠΕΠΘ σε ό,τν αφορά τις μεθόδους και τις πρακτικές αξιολόγησης 
των μαθητών τους.

Γράφημα 13

ΕΡΩΤΗΣΗ 11η
ΕΙΣΤΕ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΕΤΕ ΤΗΝ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ 

ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ ;

17%

Στην 12η και τελευταία ερώτηση, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς 
να καταθέσουν τις προτάσεις και τα σχόλιά τους σχετικά με το ζήτημα 
της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών. Η συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών σε αυτή την ερώτηση είναι αρκετά μικρή, μόλις το 
16% (4 στους 24) των ερωτώμενων απάντησε σε αυτή την ερώτηση. Η 
γενικότερη έλλειψη χρόνου, οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις, τα μικρά 
διαλείμματα είναι μερικοί από τους λόγους που οι εκπαιδευτικοί 
επικαλέστηκαν και δεν απάντησαν στη τελευταία ερώτηση του 
ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις των λίγων εκπαιδευτικών που 
επέδειξαν εξαιρετική φιλοτιμία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
μια και η ερώτηση είναι ανοιχτή (open-ended) και επιτρέπει την 
ελεύθερη ανάπτυξη προτάσεων και θέσεων. Οι εκπαιδευτικοί 
επισήμαναν την ανάγκη για περισσότερη και ποιοτικότερη 
επιμόρφωσή τους όπως και για μικρότερα, σε αριθμό μαθητών, 
τμήματα. Επίσης τονίστηκε η ανάγκη για αύξηση των διδακτικών 
ωρών ανά μάθημα ώστε να υπάρχει χρόνος για περισσότερες ατομικές 
εργασίες στα πλαίσια του κάθε μαθήματος. Προτάθηκε ακόμη η 
ευχέρεια για ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το καθηγητή. 
Πρωτοβουλιών τέτοιων που να πλησιάζουν και να καλύπτουν τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε μαθήματος. Τέλος μέσα στις 
προτάσεις των εκπαιδευτικών ήταν η εισαγωγή περισσότερων και πιο 
«ουσιαστικών» εξετάσεων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, 
ξεκινώντας από την εισαγωγή των μαθητών στο Γυμνάσιο.
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Συμπερασματικά οι δύο τάσεις που παρατηρούνται στο εξεταζόμενο 
δείγμα είναι:
1) Άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί που δηλώνουν λίγο 
ικανοποιημένοι από το ισχύον σύστημα αξιολόγησης και απαντούν 
θετικά σε μια πρόταση επαναπροσδιορισμού του. Θεωρούν πως 
υπάρχει σχεδόν απόλυτη σχέση της αξιολόγησης του μαθητή και της 
μετέπειτα οικονομικής, κοινωνικής και εργασιακής του θέσης. Τα 
κριτήρια που χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση των μαθητών με 
σειρά βαρύτητας είναι, η συμμετοχή, το τεστ, το διαγώνισμα, η 
προσπάθεια και η ομαδικότητα. Συμφωνούν με τη κατάργηση της 
αριθμητικής βαθμολογίας και την αντικατάστασή της με τη 
περιγραφική αξιολόγηση και συμφωνούν επίσης με την άποψη πως η 
βαθμολογία όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
πρέπει να έχει ένα ποσοστό συμμετοχής στη προαγωγή των μαθητών 
στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι αρκετά ενημερωμένοι τόσο στις 
εγκυκλίους του ΥΓΊΕΠΘ όσο και σε συστήματα αξιολόγησης άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών. Πιστεύουν πως υπάρχει αυτονομία στη κρίση του 
καθηγητή στα εκπαιδευτικά θέματα και πως πρέπει να υπάρχει 
ομοιογένεια στην αξιολόγηση σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Τέλος είναι αρκετά διατεθειμένοι να θυσιάσουν την 
αυτονομία που έχουν στα πλαίσια της απαιτούμενης ομοιογένειας.
2) Άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί που δηλώνουν καθόλου 
ικανοποιημένοι από το ισχύον σύστημα αξιολόγησης και απαντούν 
θετικά σε μια πρόταση επαναπροσδιορισμού του. Θεωρούν πως 
υπάρχει λίγη σχέση μεταξύ της αξιολόγησης του μαθητή και της 
μετέπειτα οικονομικής, κοινωνικής και εργασιακής του θέσης. Τα 
κριτήρια που χρησιμοποιούν στην αξιολόγηση με σειρά βαρύτητας 
είναι η συμμετοχή, το τεστ, το διαγώνισμα, η προσπάθεια και η 
συνεργασία. Συμφωνούν με την άποψη πως η βαθμολογία όλων των 
τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να έχει ένα ποσοστό 
συμμετοχής στη προαγωγή των μαθητών στη Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Πιστεύουν πως υπάρχει αυτονομία στη κρίση του 
εκπαιδευτικού και είναι διατεθειμένοι να τη θυσιάσουν για χάρη της 
ομοιογένειας της αξιολόγησης.

1.2 Η έρευνα στο 2° Γυμνάσιο

Οι ανάγκες της συγκριτικής επιχειρηματικής αξιολόγησης 
επιβάλλουν τη παράθεση των αποτελεσμάτων του 2ου Γυμνασίου, το 
οποίο δεν αποτελεί το κύριο αντικείμενο της μελέτης. Στη συνέχεια 
παραβάλλονται τα αποτελέσματα της έρευνας του 2ου Γυμνασίου 
συνοπτικά.
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Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από τους 33 εκπαιδευτικούς του 2°'1 
Γυμνασίου οι οποίοι αποτελούν το 87% του συνόλου του 
εκπαιδευτικού πληθυσμού του 2°” Γυμνασίου. Το δείγμα των 33 
εκπαιδευτικών αποτελείται τόσο από άνδρες 33% (11 στους 33), όσο 
και από γυναίκες 66% (22 στους 33).

Οι εκπαιδευτικοί που δεν ξεπερνούν τα 35 έτη ηλικίας είναι μόνο 3 
(10%). Οι 27 στους 33 έχουν ηλικίες μεταξύ των 36 και των 50 ετών 
και αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του στατιστικού μας δείγματος 
(80%). Το υπόλοιπο 10% των ερωτηθέντων (3 στους 33) ξεπερνούν τα 
50 έτη ηλικίας.

Η προϋπηρεσία των ερωτηθέντων παρουσιάζει τα εξής 
αποτελέσματα: Μέχρι και 10 έτη προϋπηρεσίας έχει το 49% του 
δείγματος (16 στους 33). Από 11 μέχρι 20 χρόνια προϋπηρεσίας έχουν 
οι 11 στους 33 (33%) ερωτηθέντες. Πάνω από 20 έτη προϋπηρεσίας 
έχουν μόνο οι 6 στους 33, που αποτελούν το 18% του δείγματος.

Μετά τη καταγραφή των ποιοτικών στοιχείων του ερωτηματολογίου 
παρατίθεται το δεύτερο, ποσοτικό μέρος. Στη πρώτη ερώτηση αυτού 
του μέρους του ερωτηματολογίου οι απαντήσεις ήταν οι εξής: οι 4 
στους 33 (12%) απάντησαν «καθόλου» ικανοποιημένοι από το ισχύον 
σύστημα αξιολόγησης. Οι 26 στους 33 (79%) απάντησαν πως είναι 
«λίγο» ικανοποιημένοι από το ισχύον σύστημα αξιολόγησης. Οι 
υπόλοιποι 3 στους 33 (9%) απάντησαν «πολύ» ικανοποιημένοι από το 
σύστημα αξιολόγησης των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Σαφώς το συντριπτικό ποσοστό του 79% που δηλώνει «λίγο» 
ικανοποιημένο από το ισχύον σύστημα αξιολόγησης υπερτερεί έναντι 
των άλλων απαντήσεων. Δεν ξεκαθαρίζει όμως το τοπίο μια και η 
μερική αυτή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών φαντάζει ως μια 
πρόκληση για συνεχή βελτίωση και επαναπροσδιορισμό του 
συστήματος αξιολόγησης. Αυτό προκύπτει από τις απαντήσεις της 
δεύτερης ερώτησης.

Στη 2η ερώτηση οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε μία πρόταση 
επαναπροσδιορισμού του συστήματος αξιολόγησης. Μόνο 3 στους 33 
(9%) απάντησαν «αδιάφορα» και αξίζει να σημειώσουμε πως είναι 
αυτοί που δήλωσαν πως είναι «πολύ» ικανοποιημένοι από το ισχύον 
σύστημα αξιολόγησης. Οι υπόλοιποι 30 (91%) απάντησαν «θετικά» 
στη πρόταση επαναπροσδιορισμού του συστήματος αξιολόγησης. Δεν 
υπήρξε ούτε μία αρνητική απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Προκύπτει 
μία σαφής διάθεση για επαναπροσδιορισμό του συστήματος στο 2° 
Γυμνάσιο.

Στη 3’1 και πιο σύνθετη ερώτηση του ερωτηματολογίου οι 
εκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου προσδιόρισαν τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούν και τη βαρύτητα που αποδίδουν στο καθένα. Τα 
κριτήρια που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου 
είναι:
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• Συμμετοχή στο μάθημα
• Ενδιάμεσα Τεστ
• Τελικό Διαγώνισμα
• Το παρελθόν του μαθητή σε αξιόποινες ή επιβραβευμένες 

πράξεις
• Προσπάθεια
• Ομαδικότητα
• Οικονομική Κατάσταση
• Χαρακτήρας-Συμπεριφορά
• Κοινωνικό Προφίλ Οικογένειας
• Πειθαρχία
• Συνεργασία
• Ανταγωνιστικότητα
• Τεχνικές Δεξιότητες σε Εργαστήρια

Τα κριτήρια που δεν απαντήθηκαν καθόλου από τους 
εκπαιδευτικούς του 2ου Γυμνασίου είναι το «φύλο» και η «εξωτερική 
εμφάνιση», ενώ προστέθηκε ένα κριτήριο από έναν καθηγητή 
φυσικής, αυτό των «τεχνικών δεξιοτήτων σε εργαστήρια».

Προχωρώντας στην ανάλυση των απαντήσεων της 3η~ ερώτησης 
προκύπτει πως όλοι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν «τη συμμετοχή 
στο μάθημα» ως κριτήριο της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών 
τους. Διαφοροποιείται όμως το ποσοστό της βαρύτητας που αποδίδουν 
σε αυτό το κριτήριο. Έτσι οι 14 στους 33 (43%) προσδίδουν σε αυτό 
το κριτήριο από 10% έως 20% βαρύτητα. Δεν υπάρχει εκπαιδευτικός 
που να προσδίδει σε αυτό το κριτήριο λιγότερο από 10%. Οι 7 στους 
33 (21%) προσδίδουν στη «συμμετοχή στο μάθημα» ποσοστά μεταξύ 
του 21% και του 30%. Οι υπόλοιποι 12 στους 33 (36%) προσδίδουν 
στο ίδιο κριτήριο ποσοστά μεταξύ του 40% και του 80%.

Τα «ενδιάμεσα τεστ» χρησιμοποιούνται από τους 30 στους 33 
ερωτώμενους εκπαιδευτικούς του 2ου Γυμνασίου. Οι 13 από αυτούς 
(39%) αποδίδουν στο συγκεκριμένο κριτήριο συντελεστή βαρύτητας 
μεταξύ του 5% και του 10%. Άλλοι 13 (39%) αποδίδουν στο ίδιο 
κριτήριο βαρύτητα μεταξύ του 11 % και του 20%. Οι υπόλοιποι 4 
(12%) αποδίδουν στο κριτήριο αυτό συντελεστή μεταξύ του 25% και 
40%.

Το «τελικό διαγώνισμα» χρησιμοποιείται ως κριτήριο από τους 30 
στους 33 ερωτώμενους εκπαιδευτικούς του 2ου Γυμνασίου. Οι 20 από 
αυτούς χρησιμοποιούν το «τελικό διαγώνισμα» σε ποσοστά μεταξύ 
του 8% και του 20%. Οι 7 στους 33 του αποδίδουν βαρύτητα με 
συντελεστές 25%-30%. Ακριβώς 40% συντελεστή βαρύτητας 
σημείωσαν οι 3 στους 33 (9%) ερωτώμενους εκπαιδευτικούς.

Το «παρελθόν σε αξιόποινες ή επιβραβευμένες πράξεις» 
χρησιμοποιείται ως κριτήριο αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών
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του 2ου Γυμνασίου από 3 εκπαιδευτικούς του συγκεκριμένου σχολείου 
(9%). Τα ποσοστά που προσδίδουν οι εκπαιδευτικοί αυτοί σε αυτό το 
κριτήριο κυμαίνονται μεταξύ του 5% και του 10%.

Οι 25 στους 33 (76%) εκπαιδευτικούς που απάντησαν το 
ερωτηματολόγιο της έρευνας χρησιμοποιούν την «προσπάθεια» ως 
κριτήριο αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών τους. Οι 12 (36%) 
από αυτούς αποδίδουν στο κριτήριο αυτό βαρύτητα μεταξύ του 5% 
και του 10%. Αλλοι 12 στους 33 (36%) προσδίδουν στη «προσπάθεια» 
ποσοστά μεταξύ του 15% και του 20%. Ένας μόνο προσδίδει στο ίδιο 
κριτήριο ποσοστό 30%.

Τον «χαρακτήρα-συμπεριφορά» χρησιμοποιούν οι 26 στους 33 
εκπαιδευτικούς που ερωτήθηκαν στο 2° Γυμνάσιο (79%). Οι 16 στους 
33 (48%) προσδίδουν στο κριτήριο «χαρακτήρας-συμπεριφορά» 
ποσοστά μεταξύ του 3% και του 10%. Οι 8 στους 33 (24%) 
προσδίδουν στο ίδιο κριτήριο ποσοστά μεταξύ του 15% και του 20%. 
Μόνο 2 στους 33 (6%) βαθμολογούν το συγκεκριμένο κριτήριο με 
ποσοστά 25% και 30%.

Η «ομαδικότητα» χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο από το 42% των 
ερωτώμενων εκπαιδευτικών του 2ου Γυμνασίου (14 στους 33). Με 
βαρύτητα 5% και 10% το απέδωσαν οι 11 στους 33 εκπαιδευτικούς 
(33%) ενώ άλλοι 2 στους 33 (6%) απέδωσαν 15%. Στο ίδιο κριτήριο 
ένας εκπαιδευτικός έδωσε 20% βαρύτητα.

Ένα ακόμη κριτήριο που χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς 
του 2ου Γυμνασίου είναι η «πειθαρχία». Αυτό το κριτήριο σημειώθηκε 
από τους 11 στους 33 εκπαιδευτικούς (33%) με συντελεστές 
βαρύτητας 5% και 10% για τους 10 στους 33 ερωτώμενους (30%), 
ενώ ένας εκπαιδευτικός αποδίδει στη «πειθαρχία» 20% στο σύνολο 
των αξιολογούμενων κριτηρίων που χρησιμοποιεί.

Η «συνεργασία» χρησιμοποιείται από τους 15 στους 33 
ερωτώμενους εκπαιδευτικούς του 2ου Γυμνασίου (45%). Οι 
συντελεστές βαρύτητας που χρησιμοποιούν οι συγκεκριμένοι 
εκπαιδευτικοί για αυτό το κριτήριο κυμαίνονται μεταξύ του 5% και 
του 12%.

Η «ανταγωνιστικότητα» είναι ένα ακόμη κριτήριο που απαντήθηκε 
στα ερωτηματολόγια του 2ου Γυμνασίου. Απαντήθηκε από 3 στους 33 
εκπαιδευτικούς (9%) και η βαρύτητα που αποδόθηκε στο 
συγκεκριμένο κριτήριο κυμάνθηκε μεταξύ του 5% και του 10%.

Δύο στους 33 εκπαιδευτικούς (6%) είχαν την «τόλμη» να 
απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο πως σε ποσοστά 5% και 10%, 
επηρεάζει την αξιολόγησή τους το «κοινωνικό προφίλ» των μαθητών 
τους. Ο εκπαιδευτικός που αποδίδει 10% στο «κοινωνικό προφίλ» 
δίδει τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας στην «οικονομική κατάσταση» 
ως κριτήριο αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών. Η «οικονομική
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κατάσταση» σημειώθηκε συνολικά από 2 στους 33 εκπαιδευτικούς 
(6%) και οι συντελεστές ήταν 2% και 10%.

Ένα κριτήριο που προστέθηκε από έναν εκπαιδευτικό ήταν «οι 
τεχνικές δεξιότητες στα εργαστήρια» και του επέδωσε συντελεστή 
βαρύτητας 5%.

Στη 4η ερώτηση του ερωτηματολογίου απάντησαν «καθόλου» οι 6 
στους 33 εκπαιδευτικούς (18%). «Λίγο» σχετική είναι η αξιολόγηση 
του μαθητή και η μετέπειτα εργασιακή, κοινωνική και οικονομική 
θέση του μαθητή, απάντησαν οι 23 στους 33 ερωτώμενους 
εκπαιδευτικούς (70%). Το υπόλοιπο 12% θεωρεί πως η υπάρχει 
«πολύ» σχέση μεταξύ των δύο αυτών πραγμάτων.

Ενάντια («διαφωνώ») στη κατάργηση της βαθμολογίας και τη 
υιοθέτηση της περιγραφικής αξιολόγησης απάντησαν οι 20 στους 33 
εκπαιδευτικούς (61%). Οι 8 στους 33 «δεν έχουν άποψη», ενώ οι 
υπόλοιποι 5 στους 33 (15%) «συμφωνούν» με την άποψη αυτή.

«Διαφώνησαν» με την 6η ερώτηση οι 18 στους 33 εκπαιδευτικούς 
(55%). «Συμφώνησαν» με την άποψη της ποσοστιαίας συμμετοχής της 
βαθμολογίας όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στην προαγωγή των μαθητών στη Τριτοβάθμια οι 14 στους 33 
ερωτώμενους (43%). Ένας εκπαιδευτικός απάντησε πως «δεν έχει 
άποψη».

«Πολύ» ενημερωμένοι με τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις του 
ΥΠΕΠΘ σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση απάντησαν οι 18 στους 33 εκπαιδευτικούς (55%). «Λίγο» 
ενημερωμένοι απάντησαν οι 14 στους 33 (43%), ενώ ένας δήλωσε 
«καθόλου» ενημερωμένος.

Συστήματα αξιολόγησης άλλων ευρωπαϊκών χωρών γνωρίζουν 
«πολύ» οι 5 στους 33 εκπαιδευτικούς, «λίγο» οι 19 (58%), ενώ 
«καθόλου» οι 9 στους 33 (27%).

Οι απαντήσεις της 9η~ ερώτησης εξάγουν τα ακόλουθα 
αποτελέσματα: οι 21 στους 33 (64%) εκπαιδευτικούς πιστεύουν πως 
υπάρχει «πολύ» αυτονομία στη κρίση του εκπαιδευτικού στα 
ζητήματα της διδασκαλίας και της αξιολόγησης των μαθητών. Οι 11 
στους 33 (33%) θεωρούν πως υπάρχει «λίγη» αυτονομία, ενώ ένας 
εκπαιδευτικός δήλωσε «καθόλου» στην 9η ερώτηση.

«Διαφωνούν» με την ομοιογενή αξιολόγηση σε όλα τα σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι 9 στους 33 ερωτώμενους 
εκπαιδευτικούς (27%), ενώ «δεν έχουν άποψη» οι 6 στους 33 (18%). 
Οι υπόλοιποι 18 εκπαιδευτικοί «συμφωνούν» με την άποψη της 
ομοιογενούς αξιολόγησης της 10η' ερώτησης του ερωτηματολογίου.

Είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν αυτή την αυτονομία «πολύ» οι 7 
εκπαιδευτικοί (21%), «λίγο» οι 20 στους 33 (61%), ενώ «καθόλου» οι 
6 στους 33 (18%).
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Στη 12η και τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου απάντησαν 
και κατέθεσαν τις προτάσεις τους 6 στους 33 εκπαιδευτικούς (18%). 
Ένας από αυτούς κατέγραψε το προβληματισμό του και την αδυναμία 
του να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε «ποτέ δεν ρωτηθήκαμε πάνω στο ζήτημα αυτό». Δύο άλλοι 
εκπαιδευτικοί σημείωσαν την ανάγκη για πιο αυστηρή αξιολόγηση και 
για χαμηλότερη βαθμολογία. Χαρακτηριστικά είπαν «βάζουμε πολύ 
εύκολα βαθμούς και αυτό πρέπει κάπου να σταματήσει». Μία ακόμη 
πρόταση είναι αυτή που υποστηρίζει συχνότερη αξιολόγηση σε 
πανελλαδικό επίπεδο ώστε να είναι αντικειμενικότερη. Ένας 
εκπαιδευτικός σημείωσε την ανάγκη για μείωση των μαθητών ανά 
τάξη, τη δημιουργία τετραμήνων στα Γυμνάσια ώστε να υπάρχει ο 
κατάλληλος χρόνος για την ουσιαστικότερη αξιολόγηση των μαθητών 
και τη χρήση μιας «τράπεζας θεμάτων» για τα διαγωνίσματα, με 
αρκετές επιφυλάξεις για τον τρόπο λειτουργίας της. Τέλος υπήρξαν 
και κάποιες προτάσεις που αφορούν μόνο το Λύκειο (όπως 
σημειώθηκε), και είναι: κοινές εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για 
τις τρεις τάξεις του Λυκείου, τα θέματα να μην είναι αποκλειστικά 
από τα διδακτικά βιβλία αλλά να μετριέται η γνωστική ικανότητα της 
ανάλογης τάξης και να συνεκτιμάται ο βαθμός μιας ατομικής ή 
ομαδικής εργασίας στη τελική αξιολόγηση σε κάθε τάξη.

Οι συνεντεύξεις με τους καθηγητές του 2ου Γυμνασίου παρουσίασαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μέσα από τις συνεντεύξεις προέκυψαν οι λόγοι 
που διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και την αξιολόγηση 
των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως τρία είναι τα σημεία 
που πρέπει να προσεχθούν: η ποιότητα των εκπαιδευτικών, η 
διοικητική υποστήριξη και οι υποδομές. Καθένα βέβαια από αυτά τα 
σημεία αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο της γενικότερης 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Κάποιοι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως το 
βαθμοθηρικό σύστημα αξιολόγησης λειτουργεί ως έναν υποκινητικό 
μηχανισμό μάθησης, ο οποίος μάλιστα είναι δοκιμασμένος και 
επιτυχημένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τονίστηκε ακόμη ότι οι 
οικογενειακές επιδράσεις έχουν δημιουργήσει το φαινόμενο του 
«πληθωρισμού των βαθμών» και έτσι οι μεγάλες αυξήσεις στη 
βαθμολογία δεν ανταποκρίνονται πάντα στη πραγματικότητα. 
Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε πως στο 2° Γυμνάσιο οι ετήσιοι έπαινοι 
των μαθητών έχουν ξεπεράσει τους 200, σε ένα σύνολο 550 περίπου 
μαθητών. Ένας εκπαιδευτικός πρότεινε την επιβολή ορίου («πλαφόν») 
βαθμών ανά τρίμηνο, ώστε να μην εμφανίζεται το φαινόμενο να 
αριστεύουν οι μαθητές από το πρώτο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς. 
Τονίστηκε ακόμη πως έχει μειωθεί αισθητά ο χρόνος που δαπανούν οι 
γονείς με τα παιδιά τους με συνέπεια να αντικατοπτρίζεται όλη η 
προσπάθεια μιας χρονιάς σε ένα βαθμό. Αυτό δημιουργεί άγχος και
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πίεση στους μαθητές και διογκώνει το πρόβλημα του βαθμοκεντρικού 
συστήματος αξιολόγησης.

Συμπερασματικά, και σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις στο 
ερωτηματολόγιο η κυρίαρχη τάση του στατιστικού μας δείγματος 
χαρακτηρίζεται από τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: άνδρες και 
γυναίκες εκπαιδευτικοί που είναι λίγο ικανοποιημένοι από το ισχύον 
σύστημα αξιολόγησης και αντιμετωπίζουν θετικά μία πρόταση 
επαναπροσδιορισμού του συστήματος αξιολόγησης. Χρησιμοποιούν 
ως κριτήρια αξιολόγησης τη συμμετοχή στο μάθημα, τα ενδιάμεσα 
τεστ, το τελικό διαγώνισμα, τη προσπάθεια, το χαρακτήρα- 
συμπεριφορά, τη συνεργασία, την ομαδικότητα, τη πειθαρχία, την 
ανταγωνιστικότητα και το κοινωνικό προφίλ, με συντελεστές 
βαρύτητας σύμφωνα με την αναγραφόμενη σειρά. Πιστεύουν πως 
υπάρχει σχέση (λίγο έως πολύ) μεταξύ της αξιολόγησης που 
αποδίδουν στους μαθητές τους και της μετέπειτα εργασιακής, 
κοινωνικής και οικονομικής τους θέσης. Διαφωνούν τόσο με την 
άποψη πως πρέπει να αντικατασταθεί η βαθμολογία με τη 
περιγραφική αξιολόγηση, όσο και με αυτή που υποστηρίζει πως 
πρέπει η βαθμολογία όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης να συμμετέχει ποσοστιαία στη προαγωγή των μαθητών 
στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι από λίγο έως πολύ ενημερωμένοι 
σχετικά με τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ και λίγο 
ενημερωμένοι σχετικά με συστήματα αξιολόγησης άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών. Πιστεύουν πως υπάρχει αυτονομία στη κρίση του 
εκπαιδευτικού στα ζητήματα της διδασκαλίας και της αξιολόγησης 
των μαθητών από λίγο έως πολύ και συμφωνούν πως πρέπει να 
υπάρχει ομοιογένεια στην αξιολόγηση σε όλα τα σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό είναι διατεθειμένοι 
να θυσιάσουν αυτήν την αυτονομία.

Παράλληλα και μελετώντας βαθύτερα το στατιστικό δείγμα του 2°” 
Γυμνασίου προκύπτουν και άλλες ασθενέστερες τάσεις όπως αυτή που 
χαρακτηρίζεται από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν άποψη στο 
ζήτημα της αντικατάστασης της βαθμολογίας με περιγραφική 
αξιολόγηση ή αυτούς τους εκπαιδευτικούς που συμφωνούν με την 
άποψη της 6η' ερώτησης κτλ.
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2. Η συγκριτική επιχειρηματική αξιολόγηση 
(Benchmarking Report)

Η χρησιμότητα της συγκριτικής επιχειρηματικής αξιολόγησης στην 
εκπαίδευση έγκειται:
- στη σπουδαιότητα της σύγκρισης διαφορετικών σχολικών μονάδων, 
μεθόδων, διαδικασιών, αναλυτικών προγραμμάτων κτλ.
- στην ανάγκη υιοθέτησης ενός λειτουργικού μηχανισμού διάγνωσης 
προβλημάτων και επιπλοκών πριν αυτά εμφανιστούν
- στον προσδιορισμό του χαμηλότερου επιπέδου αποδεκτής απόδοσης.

Η διαδικασία της συγκριτικής επιχειρηματικής αξιολόγησης
περιλαμβάνει τρία διαφορετικά στάδια:

1. Το στάδιο του σχεδιασμού. Αναπτύσσεται ένα σχέδιο 
συλλογής, καταγραφής και αποτύπωσης των σύγχρονων 
δεδομένων στις τρέχουσες συνθήκες και περιστάσεις. Η 
χρήση ενός ερωτηματολογίου κρίνεται απαραίτητη. Στη 
συνέχεια διενεργούνται επί τόπου παρατηρήσεις και 
συνεντεύξεις με τους εμπλεκόμενους φορείς (stakeholders). 
Επιλέγονται κάποιοι «ειδικοί» που λειτουργούν 
συμβουλευτικά στην όλη διαδικασία και τελικά 
καταγράφεται μία αναφορά των αποτελεσμάτων και των 
συμπερασμάτων της συγκριτικής μελέτης.

2. Το στάδιο της εφαρμογής. Συμπληρώνονται όλες οι 
ενέργειες για τη μετάβαση από το σχεδιασμό στην 
εφαρμογή. Αξιολογούνται τα αποτελέσματα και 
ταξινομούνται με σειρά σπουδαιότητας από την αρμόδια 
επιτροπή του σχολείου. Δημιουργείται μία σειρά από 
συγκριτικά πρότυπα (benchmark standards) που είναι 
μαθητοκεντρικά.

3. Το στάδιο της αξιολόγησης και της συνεχούς βελτίωσης. 
Γίνεται αξιολόγηση της όλης διαδικασίας και 
συμπληρώνονται οι διορθωτικές προσαρμογές στη 
διαδικασία αυτή καθ’ αυτή. Αποτυπώνεται μία περιληπτική 
περιγραφή όλης της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων 
της. Με τη χρήση της αξιολόγησης ενεργοποιείται μία 
διαδικασία συνεχούς βελτίωσης και ανανέωσης των 
προτύπων ώστε να παραμείνουν σύγχρονα (Fanner και 
Taylor, 2002).

Η διαδικασία της συγκριτικής επιχειρηματικής αξιολόγησης 
στοχεύει στη χωροθέτηση του αντικειμένου μελέτης (στη προκειμένη 
περίπτωση «της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών ενός 
ελληνικού Γυμνασίου») σε μία συγκεκριμένη θέση σε σχέση με 
κάποιο άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή το σύνολο των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων. Μέσα στο ανταγωνιστικό πλαίσιο της σύγχρονης
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παγκοσμιοποιημενης κοινωνίας, η συγκριτική επιχειρηματική 
αξιολόγηση επιτρέπει στις σχολικές μονάδες να επαναπροσδιορίσουν 
τις θέσεις και τις αξίες τους μέσα σε ένα ωριμότερο περιβάλλον 
σύμφωνα με τους αντικειμενικούς τους στόχους (Epper, 1999).

Τα είδη της συγκριτικής επιχειρηματικής αξιολόγησης είναι τρία: η 
συγκριτική επιχειρηματική αξιολόγηση της απόδοσης (performance 
benchmarking), η συγκριτική επιχειρηματική αξιολόγηση της 
στρατηγικής (strategic benchmarking) και η στρατηγική 
επιχειρηματική αξιολόγηση των διαδικασιών (process benchmarking) 
(Barak και Kniker, 2002). Στη παρούσα συγκριτική επιχειρηματική 
αξιολόγηση εξετάζεται «η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών» ως 
διαδικασία που επιτελείται από τους εκπαιδευτικούς.

Τα δύο σχολεία της έρευνας παρουσιάζουν αρκετές διαφορές σε 
επίπεδο ποιοτικών στοιχειών. Πρόκειται για δύο σχολεία με 
διαφορετικές γεωγραφικές και κοινωνικές καταβολές. Τα μεγέθη του 
αριθμού των μαθητών και των εκπαιδευτικών των δύο σχολείων είναι 
επίσης διαφορετικά. Μέσα από τη διαφορετικότητα των δύο αυτών 
σχολείων προκύπτουν σημαντικά ευρήματα σχετικά με την ομοιογενή 
ή ανομοιογενή πολιτική της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πάνω στα 
ζητήματα της αξιολόγησης. Επίσης προκύπτουν θέματα 
πληροφόρησης και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών πάνω στα 
ζητήματα που τους αφορούν.
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2.1 Διαγραμματικές Απεικονίσεις

Το Ιο συγκριτικό Διάγραμμα των στατιστικών στοιχείων που 
προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, 
αντικατοπτρίζει το επίπεδο ικανοποίησης των εκπαιδευτικών στο 
ισχύον σύστημα αξιολόγησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το 
1° Γυμνάσιο παρουσιάζει μικρότερα επίπεδα ικανοποίησης έναντι του 
2ου Γυμνασίου. Είναι χαρακτηριστικό πως δεν υπήρξε ούτε μία 
απάντηση που να δηλώνει «πολύ» ικανοποίηση από το ισχύον 
σύστημα αξιολόγησης στο 1° Γυμνάσιο. Σαφέστατα η μεγάλη 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και των δύο Γυμνασίων δηλώνει 
περιορισμένη ικανοποίηση από το σύστημα. Αυτή η θέση δημιουργεί 
μεγάλα περιθώρια βελτίωσης του συστήματος και αύξησης των 
επιπέδων ικανοποίησης που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να φτάσουν.

Διάγραμμα 1

Είστε ικανοποιημένος από το σύστημα αξιολόγησης 
των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

■ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

□ Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΠΟΛΎ
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Σε συνέχεια των απαντήσεων της 1η' ερώτησης παρουσιάζεται η 
θέση των εκπαιδευτικών σε μια πρόταση επαναπροσδιορισμού του 
συστήματος αξιολόγησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(Διάγραμμα 2). Ενώ το 2° Γυμνάσιο εμφάνισε μεγαλύτερη 
ικανοποίηση από το σύστημα αξιολόγησης ταυτόχρονα αντιμετωπίζει 
θετικότερα τη πρόταση επαναπροσδιορισμού του. Η μεγάλη 
πλειοψηφία του 1ου Γυμνασίου είναι βεβαίως υπέρ της πρότασης αλλά 
με μικρότερα ποσοστά έναντι του 2ου Γυμνασίου.

Διάγραμμα 2

Ποια είναι η θέση σας σε μια πρόταση 
επαναπροσδιορισμού του συστήματος 

αξιολόγησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

□ Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΗ ΘΕΤΙΚΗ
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Τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και η βαρύτητα 
που αποδίδουν σε αυτά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία 
της έρευνας. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3, όλοι οι εκπαιδευτικοί, 
και των δύο σχολείων, θεωρούν πως «η συμμετοχή στο μάθημα» 
αποτελεί βασικό κριτήριο της αξιολόγησης. Το Γ Γυμνάσιο αποδίδει 
στο κριτήριο αυτό μεγαλύτερη βαρύτητα από το 2° Γυμνάσιο. Η 
διαφορά τους είναι μικρή.

Διάγραμμα 3

Η βαρύτητα του κριτηρίου "Συμμετοχή στο μάθημα"

1 %-20% 21%-30% 31 %-80% 90%

■ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Ο Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
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Τα «ενδιάμεσα τεστ» δεν χρησιμοποιούνται από όλους τους 
εκπαιδευτικούς των δύο Γυμνασίων. Το 4° Διάγραμμα δείχνει πως ένα 
σοβαρό ποσοστό 10% των ερωτώμενων εκπαιδευτικών του 2ου 
Γυμνασίου επιλέγει να μη χρησιμοποιεί αυτά τα τεστ ως κριτήριο 
αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών

Διάγραμμα 4

Η βαρύτητα του κριτηρίου "Ενδιάμεσα Τεστ"

0 1%-10% 11 %-20% 21%-40%
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Κάποιοι εκπαιδευτικοί σε ποσοστά 8% και 9% των δύο Γυμνασίων 
επιλέγουν να μη χρησιμοποιούν το «τελικό διαγώνισμα» ως κριτήριο 
αξιολόγησης (Διάγραμμα 5). Ενώ αυτό θα ήταν αναμενόμενο από 
έναν γυμναστή, η έρευνα έδειξε πως και άλλες ειδικότητες (πχ. Τεχν. 
Γεωπονίας και Γερμανικών) δεν χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο 
κριτήριο στην αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών τους. Η 
γραφική συγκριτική απεικόνιση δείχνει πως το 1° Γυμνάσιο 
εμπιστεύεται το «τελικό διαγώνισμα» ως κριτήριο σε μεγαλύτερο 
βαθμό από το 2° Γυμνάσιο.

Διάγραμμα 5

Η βαρύτητα του κριτηρίου 
"Τελικό Διαγώνισμα"
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Όπως φαίνεται στο 6° Διάγραμμα, μεγάλες διακυμάνσεις 
παρουσιάζει το κριτήριο «προσπάθεια» στο 1° Γυμνάσιο. Κάποιοι 
εκπαιδευτικοί του αποδίδουν μεγάλη βαρύτητα, ενώ άλλοι καθόλου. 
Πρόκειται για ένα από τα δημοφιλέστερα κριτήρια που χρησιμοποιούν 
οι εκπαιδευτικοί και συμμετέχει αρκετά στη διαμόρφωση του 
αποτελέσματος της αξιολόγησης. Συγκριτικά στο 2° Γυμνάσιο από 5% 
μέχρι 20% βαρύτητα δίδουν οι 3 στους 4 εκπαιδευτικούς, ενώ στο 1" 
Γυμνάσιο τα αντίστοιχα ποσοστά δίδονται από τους μισούς 
εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η «προσπάθεια» του 
μαθητή πρέπει να συμμετέχει σε ένα αισθητό βαθμό στη τελική του 
αξιολόγηση. Διαφορετικά η αξιολόγηση μετατρέπεται σε μέτρηση της 
νοημοσύνης και το σχολείο σε ένα ίδρυμα όπου υποστηρίζεται η εκ 
γενετής ικανότητα των μαθητών. Με την αξιολόγηση της προσπάθειας 
αυτά τα στοιχεία μετριάζονται και προάγεται η υγιής άμιλλα ακόμη 
και μεταξύ των λιγότερο ικανών μαθητών.

Διάγραμμα 6

Η βαρύτητα του κριτηρίου 
"Προσπάθεια”
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Το κριτήριο «ομαδικότητα» παρουσιάζει μεγαλύτερη απήχηση 
μεταξύ των εκπαιδευτικών του 2ου Γυμνασίου, σύμφωνα με το 7° 
Διάγραμμα. Η ομαδικότητα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 
«οριζόντιων» δυνατοτήτων, σε αντίθεση με τις «κάθετες» δεξιότητες 
και ικανότητες που προάγουν την εξειδίκευση. Η ικανότητα του 
μαθητή να δρα σε ομάδα αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο 
της προσωπικότητας το οποίο μπορεί και πρέπει να καλλιεργείται 
μέσα στο σχολείο. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να 
αποτελέσει ικανότατο εφόδιο στην μετέπειτα οικογενειακή, 
επαγγελματική και ευρύτερη κοινωνική ζωή του ατόμου. Το σύστημα 
αξιολόγησης και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσεγγίσουν με 
περισσότερη ευθύνη το κριτήριο αυτό και τη σπουδαιότητά του.

Διάγραμμα 7

Η βαρύτητα του κριτηρίου 
"Ομαδικότητα"

0% 1%-5% 10%-25%
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Όπως φαίνεται στο 8° Διάγραμμα, το κριτήριο «πειθαρχία» είναι ένα 
κριτήριο που θα έπρεπε να λείπει από τα κριτήρια αξιολόγησης της 
επίδοσης των μαθητών. Βέβαια οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν 
αυτόνομα και σχεδόν μοναχικά απέναντι στα κρούσματα υπερβολικής 
απειθαρχίας που παρατηρούνται από κάποιους μαθητές. Αυτό 
μετατρέπει, άδικα και λανθασμένα, το σύστημα αξιολόγησης της 
επίδοσης σε σύστημα τιμωρίας και σωφρονισμού. Το 2° Γυμνάσιο 
παρουσιάζει περισσότερη χρήση του συγκεκριμένου κριτηρίου. Το 
30% των ερωτώμενων χρησιμοποιεί το κριτήριο «πειθαρχία» με 
βαρύτητα 5% έως 10%, ενώ στην ίδια βαρύτητα κυμαίνεται μόνο το 
4% των εκπαιδευτικών του 1ου Γυμνασίου. Υπάρχει ακόμη ένα 3% 
των εκπαιδευτικών του 2ου Γυμνασίου που αποδίδει στο συγκεκριμένο 
κριτήριο βαρύτητα 20%.

Πρέπει το εκπαιδευτικό μας σύστημα να διαχωρίσει την αξιολόγηση 
της σχολικής επίδοσης από την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του 
μαθητή. Να σταθεί δίπλα στους εκπαιδευτικούς σε αυτό το επίπεδο, 
δίνοντάς τους όλα τα απαραίτητα εφόδια για την αποσαφήνιση αυτών 
των δύο διαφορετικών αξιολογήσεων. Παρατηρείται το φαινόμενο 
όπου σε μαθητές με καλές σχολικές επιδόσεις και προσβλητική 
συμπεριφορά η μία αξιολόγηση να παρασύρει την άλλη. Το ίδιο 
συμβαίνει και στις αντίθετες περιπτώσεις. Αυτά τα φαινόμενα 
δημιουργούν άδικες αξιολογήσεις.

Διάγραμμα 8

Η βαρύτητα του κριτηρίου 
"Πειθαρχία"

Β 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

□ Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

0% 2%-4% 5%-10% 20%
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Το κριτήριο «συνεργασία» αποτελεί, όπως και αυτό της 
«ομαδικότητας» ένα κριτήριο οριζόντιων δεξιοτήτων. Η ανάληψη 
εργασιών σε ζευγάρια μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικά σημαντικό 
τρόπο αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών. Έτσι, ενώ στα πλαίσια 
μιας ομάδας (τριών μαθητών και πάνω) μπορεί κάποιος μαθητής να 
έχει ελάχιστη συμμετοχή στο αποτέλεσμα και αυτό να μην 
απεικονιστεί αντικειμενικά, στα πλαίσια μιας συνεργασίας (δύο 
ατόμων) κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο. Η ικανότητα για 
συνεργασία μπορεί και πρέπει να αποτελεί ένα κριτήριο με αισθητή 
βαρύτητα για την επίδοση των μαθητών. Στο συγκριτικό Διάγραμμα 9 
είναι εμφανώς αυξημένη η εφαρμογή του κριτηρίου αυτού από το 2° 
Γυμνάσιο έναντι του 1ου Γυμνασίου.

Διάγραμμα 9

Η βαρύτητα του κριτηρίου 
"Συνεργασία"
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Μπορεί άραγε ένα σύστημα αξιολόγησης να είναι απαλλαγμένο από 
ένα κριτήριο όπως ο «χαρακτήρας-συμπεριφορά» του μαθητή; Η 
απάντηση είναι πως μπορεί. Πρόκειται για μία εξαιρετικά δύσκολη και 
επίπονη διαδικασία για τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι εύκολος ο 
διαχωρισμός της σχολικής επίδοσης από την συμπεριφορά του 
μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να λειτουργούν ως «μηχανές 
αξιολόγησης» κατά τη διάρκεια της ώρας διδασκαλίας. Είναι 
απαραίτητος όμως αυτός ο διαχωρισμός για την αντικειμενική και 
αξιοκρατική προαγωγή των μαθητών. Υπάρχουν άλλοι εγκύκλιοι και 
αποφάσεις που ασχολούνται με τη πειθαρχική αξιολόγηση. Θα έπρεπε 
να υπάρχουν και μηχανισμοί που επιβραβεύουν την εξέχουσα 
συμπεριφορά του μαθητή. Όμως τόσο ο χαρακτήρας όσο και η 
συμπεριφορά πρέπει να λείπει από την αξιολόγηση της σχολικής 
επίδοσης. Η συγκριτική απεικόνιση των δύο σχολείων στο 10° 
Διάγραμμα, μας δείχνει πως ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά 
διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό την αξιολόγηση της επίδοσης στο 
2° Γυμνάσιο. Το 54% των ερωτώμενων αποδίδει στο κριτήριο αυτό 
βαρύτητα μεταξύ του 10% και του 20%. Στο 1° Γυμνάσιο η 
συμμετοχή του κριτηρίου αυτού χαρακτηρίζεται ως ελάχιστη, μια και 
μόνο το 8% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο 
κριτήριο με βαρύτητα 3% έως 5%.

Διάγραμμα 10

Η βαρύτητα του κριτηρίου 
"Χαρακτήρας-Συμπεριφορά"
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Το «παρελθόν του μαθητή σε αξιόποινες ή επιβραβευμένες πράξεις» 
χρησιμοποιείται σε μικρό βαθμό από τους εκπαιδευτικούς του 201’ 
Γυμνασίου (Διάγραμμα 11). Ανήκει στην κατηγορία των κριτηρίων, 
όπως η πειθαρχία και ο χαρακτήρας-συμπεριφορά, που πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαμόρφωση της αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών σε μηδενικά επίπεδα.

Διάγραμμα 11

Η βαρύτητα του κριτηρίου
"Το παρελθόν του σε αξιόποινες ή επιβραβευμένες

πράξεις"

κ —-1 a 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

■ jl|||JL—,------------------------------ · □ Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟy ιοσκΙ
JΨ fWmW /

0% 5%-10%
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Η «ανταγωνιστικότητα» είναι ένα αμφιλεγόμενο κριτήριο. Αποτελεί 
ένα από τα σημαντικότερα προσόντα ενός ατόμου της εποχής μας και 
όμως αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από τους εκπαιδευτικούς. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται το έτος 2005 έχει χαρακτηριστεί ως 
«έτος ανταγωνιστικότητας» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα 
με το 12° Διάγραμμα, μόνο το 9% των εκπαιδευτικών του 2ου 
Γυμνασίου χρησιμοποιεί αυτό το κριτήριο και με συντελεστές 
βαρύτητας 5% έως 10%. Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τον άκρατο 
ανταγωνισμό της εποχής μας με σκεπτικισμό. Επιλέγουν να προάγουν 
την ευγενή άμιλλα στους μαθητές τους και όχι την ανταγωνιστικότητα 
που η εποχή μας θέλει να επιβάλλει σε όλα τα επίπεδα.

Διάγραμμα 12

Η βαρύτητα του κριτηρίου 
"Ανταγωνιστικότητα"

:

: Λ ρι%|
| /\ ■ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

A
/

□ Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

100%)

, *·';< \

0% 5%-10%
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Το «κοινωνικό προφίλ» που απαντήθηκε από το 6% των 
εκπαιδευτικών του 2ου Γυμνασίου είναι ένα ακόμη κριτήριο από αυτά 
που πρέπει να εκλείψουν από την αξιολόγηση της επίδοσης 
(Διάγραμμα 13). Όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις τόσο το 
«κοινωνικό προφίλ» όσο και τα άλλα αντίστοιχα κριτήρια (οικονομική 
κατάσταση, το παρελθόν του μαθητή, ο χαρακτήρας κτλ) επηρεάζουν 
τους εκπαιδευτικούς περισσότερο από όσο απάντησαν στα 
ερωτηματολόγια. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν ενεργά μέλη του 
κοινωνικού συνόλου και είναι αναμενόμενη η επίδραση της 
αξιολόγησής τους από κοινωνικούς παράγοντες που δεν σχετίζονται 
με την εκπαίδευση. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό της 
διδασκαλίας των παιδιών των εκπαιδευτικών που είναι και 
συνάδελφοι συνάμα. Εκεί οι επιδράσεις και ο άγραφος νόμος της 
συναδελφικής αλληλεγγύης ξεπερνά τα όρια του συστήματος 
αξιολόγησης κάποιες φορές. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η απαλλαγή 
από τέτοιες επιδράσεις αλλά όχι ακατόρθωτη.

Διάγραμμα 13

Η βαρύτητα του κριτηρίου 
"Κοινωνικό Προφίλ"

■ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

□ Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

0% 5%-10%
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To 14° Διάγραμμα απεικονίζει συγκριτικά πως ένα μικρό 6% των 
εκπαιδευτικών του 2ου Γυμνασίου παραδέχτηκε πως επηρεάζεται από 
την οικονομική κατάσταση του μαθητή. Αυτό όσο και 
αντιδεοντολογικό και αν παρουσιάζεται είναι μία πραγματικότητα που 
παρουσιάζει μεγαλύτερα μεγέθη απ’ όσο τα αποτελέσματα δείχνουν. 
Οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν πως η οικονομική κατάσταση 
επηρεάζει την αξιολόγηση των μαθητών τους γνώριζαν πως αυτό είναι 
ενάντια σε οποιοδήποτε κανονισμό και εγκύκλιο σχετικά με το 
σύστημα αξιολόγησης της επίδοσης. Απάντησαν όμως με ειλικρίνεια 
και αυτό επιτρέπει στους ερευνητές της αξιολόγησης να καταλάβουν 
το μέγεθος του ζητήματος στη χώρα μας.

Διάγραμμα 14

Η βαρύτητα του κριτηρίου 
"Οικονομική Κατάσταση"

■ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

□ Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
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Το Διάγραμμα 15 απεικονίζει πως οι εκπαιδευτικοί του 1ου 
Γυμνασίου πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτούς του 2ου 
Γυμνασίου πως υπάρχει σχέση μεταξύ της αξιολόγησης του μαθητή 
και της μετέπειτα εργασιακής, κοινωνικής και οικονομικής του θέσης. 
Αποδίδουν δηλαδή μεγαλύτερη βαρύτητα στην όλη διαδικασία της 
αξιολόγησης των μαθητών τους. Αντιλαμβάνονται με περισσότερη 
σπουδαιότητα το έργο της αξιολόγησης σε σχέση με τους 
εκπαιδευτικούς του 2ου Γυμνασίου. Το ζήτημα που προάγει αυτή η 
ερώτηση δεν είναι το εάν όντως έχει σχέση η αξιολόγηση της 
επίδοσης με τη μελλοντική συνέχεια του μαθητή (άλλωστε αυτό θα 
αποτελούσε αντικείμενο μιας μεγαλύτερης μελλοντικής έρευνας στη 
χώρας μας), αλλά το τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για το θέμα αυτό. 
Τα μικρά ποσοστά 12% και 18% του 1ου και 2ου Γυμνασίου 
αντίστοιχα, στην απάντηση «καθόλου», δηλώνουν πως είναι λίγοι οι 
εκπαιδευτικοί που θεωρούν άσχετη την αξιολόγηση του μαθητή με τη 
μετέπειτα πορεία του, μετά το σχολείο.

Διάγραμμα 15

Πιστεύετε πως υπάρχει σχέση μεταξύ της 
αξιολόγησης του μαθητή και της μετέπειτα 

εργασιακής, κοινωνικής και οικονομικής του θέσης

■ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ] 

□ Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ'

Καθόλου Λίγο Πολύ



Στην ερώτηση που αφορά την προαγωγή της περιγραφικής 
αξιολόγησης έναντι της βαθμολογίας παρατηρούνται σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των δύο σχολείων. Ένα σημαντικό 61% του 2ου 
Γυμνασίου απαντά αρνητικά στην αντικατάσταση της βαθμολογίας 
από τη περιγραφική αξιολόγηση (βλ. Διάγραμμα 16). Την ίδια 
απάντηση δίνει μόνο το 16% του 1ου Γυμνασίου. Σημαντικό είναι και 
το 42% των εκπαιδευτικών του 1ου Γυμνασίου που δεν έχουν άποψη. 
Ενώ λοιπόν το 2° Γυμνάσιο παρουσιάζεται σαφέστατα αρνητικό στην 
αποκλειστική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης, κάτι τέτοιο 
δεν συμβαίνει στο 1° Γυμνάσιο. Η υιοθέτηση της περιγραφικής 
αξιολόγησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προϋποθέτει αρχικά την 
αλλαγή νοοτροπίας στους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν το 
σύστημα αξιολόγησης ως σύστημα σωφρονισμού και τιμωρίας. Τα 
θετικά της περιγραφικής αξιολόγησης είναι περισσότερα από τα 
αρνητικά αλλά μπορούν να εμφανιστούν μόνο εάν απαλλαγούν οι 
εκπαιδευτικοί από κριτήρια όπως το κοινωνικό προφίλ, την 
οικονομική κατάσταση και το παρελθόν του μαθητή σε αξιόποινες ή 
επιβραβευμένες πράξεις.

Διάγραμμα 16

Συμφωνείτε με την άποψη πως πρέπει να καταργηθει 
η βαθμολογία εντελώς και να γίνεται μόνο 

περιγραφική αξιολόγηση

Διαφω\ώ Δεν έχω Συμφωνώ 
άποψη



Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 17, μεγάλες διακυμάνσεις 
παρουσιάζουν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 
συμμετοχή της βαθμολογίας όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στη προαγωγή των μαθητών στη Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Στη πρόταση αυτή συμφωνούν οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί του 1ου Γυμνασίου, ενώ διαφωνεί η πλειοψηφία του 2°" 
Γυμνασίου. Είναι γεγονός πως η υιοθέτηση μιας τέτοιας πρότασης από 
το ΥΠΕΓΤΘ στην εποχή μας, θα οξύνει τις κοινωνικές αδικίες. Κάποια 
παιδιά με υψηλό κοινωνικό προφίλ και κάποια άλλα παιδιά, όπως 
αυτά των εκπαιδευτικών κτλ, θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
έναντι των υπολοίπων μαθητών. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί μόνο έπειτα από την κατάργηση όλων των ξένων προς την 
αξιολόγηση, παραγόντων επίδρασης. Οι εκπαιδευτικοί των δύο 
Γυμνασίων παρουσιάζονται διχασμένοι στη συγκεκριμένη πρόταση.

Διάγραμμα 17

Συμφωνείτε με την άποψη πως πρέπει η βαθμολογία 
όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
να έχει ένα ποσοστό συμμετοχής στη προαγωγή των 

μαθητών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

□ Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαφωνώ Δεν έχω Συμφωνώ 
άποψη
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Όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 18, υψηλά επίπεδα ενημέρωσης 
σχετικά με τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ 
παρουσιάζονται και στα δύο Γυμνάσια. Το 2° Γυμνάσιο δείχνει πιο 
ενημερωμένο από το 1°. Αντίστοιχα υψηλά είναι τα επίπεδα 
ενημέρωσης σχετικά με άλλα συστήματα αξιολόγησης ξένων 
ευρωπαϊκών χωρών (βλ Διάγραμμα 19). Βέβαια η ιδιοσυγκρασία του 
εκπαιδευτικού, όπου η δουλειά του είναι να γνωρίζει και να απαντά σε 
ερωτήσεις, δεν του επιτρέπει να απαντά αρνητικά σε τέτοιου είδους 
ερωτήσεις.

Διάγραμμα 18

Είστε ενημερωμένος σχετικά με τις εγκυκλίους και τις 
αποφάσεις του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων που 

αφορούν την αξιολόγηση των μαθητών στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Διάγραμμα 19

Γνωρίζετε άλλα συστήματα αξιολόγησης άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών

Καθόλου Λίγο Πολύ



Οι εκπαιδευτικοί των δύο Γυμνασίων πιστεύουν πως υπάρχει 
αυτονομία στη κρίση του κάθε εκπαιδευτικού στα ζητήματα 
διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών, σύμφωνα με το 
Διάγραμμα 20. Το 45% του 1ου Γυμνασίου και το 64% του 2ου 
Γυμνασίου πιστεύουν πως υπάρχει πολύ αυτονομία στη κρίση του 
κάθε εκπαιδευτικού. Αυτό αποτυπώνει μια πραγματικότητα του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Από την άλλη και στο βαθμό 
που η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένη, η 
αυτονομία αυτή προκαλεί ζητήματα ενός ανομοιογενούς 
εκπαιδευτικού συστήματος.

Διάγραμμα 20

Πιστεύετε πως υπάρχει αυτονομία στη κρίση του κάθε 
εκπαιδευτικού στα ζητήματα της διδασκαλίας και της 

αξιολόγησης των μαθητών

■ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

□ Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Καθόλου Λίγο Πολύ
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Η άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με την ομοιογένεια της 
αξιολόγησης σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
αποτυπώνεται στο συγκριτικό Διάγραμμα 21. Μόνο ένα 27% και ένα 
21% του 2ου και του 1ου Γυμνασίου αντίστοιχα, πιστεύει πως δεν 
πρέπει να υπάρχει ομοιογένεια στην αξιολόγηση. Οι υπόλοιποι 
εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως πρέπει να υπάρχει.

Διάγραμμα 21

Πιστεύετε πως πρέπει να υπάρχει ομοιογένεια στην 
αξιολόγηση σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης

Β 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

□ Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαφωνώ Δεν έχω Συμφωνώ 
άποψη



Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται διατεθειμένοι να 
«θυσιάσουν» μέρος της αυτονομίας τους στα πλαίσια της ομοιογενής 
αξιολόγησης. Τα ποσοστά μεταξύ των δύο Γυμνασίων είναι σχεδόν 
ταυτόσημα. Καθόλου διατεθειμένο είναι μόνο το 17%-18% των δύο 
Γυμνασίων, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 22. Αυτή η στάση 
υποδηλώνει μία αυταρέσκεια των εκπαιδευτικών απέναντι στην 
ισχύουσα αυτονομία τους.

Διάγραμμα 22

Είστε διατεθειμένος να "θυσιάσετε" την αυτονομία 
που έχει η κρίση του εκπαιδευτικού, στα πλαίσια της 

ομοιογενής αξιολόγησης

Καθόλου Λίγο Πολύ

■ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

□ Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ



2.2 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα

Η συγκριτική παράθεση των απαντήσεων στις ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου αλλά και η προσαύξηση των δεδομένων μας με τις 
συνεντεύξεις, μας οδηγεί στα ακόλουθα συγκεντρωτικά 
αποτελέσματα:

1. Τα επίπεδα ικανοποίησης, των εκπαιδευτικών των δύο 
Γυμνασίων της ερευνάς μα.ς, από το ισχνόν σύστημα, 
αξιολόγησης είναι μέτρια έως χαμηλό.. Μικρότερη ικανοποίηση 
παρουσιάζει το 1° Γυμνάσιο. Οι συνεντεύξεις των 
εκπαιδευτικών ενίσχυσαν τα χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης 
και ταυτίστηκαν με τα ποσοτικά αποτελέσματα της έρευνας 
και για τα δύο σχολεία. Η διάθεση για επαναπροσδιορισμό του 
συστήματος αξιολόγησης είναι εμφανής και στα δύο 
Γυμνάσια. Το παράδοξο είναι πως το 1° Γυμνάσιο που 
παρουσιάζει μικρότερα επίπεδα ικανοποίησης, δεν 
αντιμετωπίζει τον επαναπροσδιορισμό του συστήματος με την 
ίδια διάθεση που τον αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί του 2ου 
Γυμνασίου. Οι συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς 
επιβεβαίωσαν τη γενικότερη διάθεση για επαναπροσδιορισμό 
του συστήματος αξιολόγησης αλλά ταυτόχρονα αποτυπώθηκε 
μια διάθεση δυσπιστίας από τους εκπαιδευτικούς του 2ου 
Γυμνασίου απέναντι σε ριζικές προτάσεις 
επαναπροσδιορισμού.

2. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των δύο Γυμνασίων δεν αξιολογούν την 
επίδοση των μαθητών τους με τον ίδιο τρόπο και τα ίδια 
κριτήρια. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα αντικειμενικότητας της 
αξιολόγησης. Κάποια κριτήρια είναι περισσότερο δημοφιλή 
από κάποια άλλα. Έτσι η συμμετοχή στο μάθημα, τα 
ενδιάμεσα τεστ, το τελικό διαγώνισμα και η προσπάθεια 
ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία των δημοφιλών κριτηρίων. 
Χρησιμοποιούνται όμως και κάποια κριτήρια που ξεπερνούν 
τις ανάγκες της αξιολόγησης της επίδοσης και ξεπερνούν 
ακόμη και τον κανονισμό. Έτσι η οικονομική κατάσταση, το 
κοινωνικό προφίλ, ο χαρακτήρας-συμπεριφορά, η πειθαρχία, 
το παρελθόν σε αξιόποινες ή επιβραβευμένες πράξεις είναι τα 
κριτήρια αυτά που θα έπρεπε να εκλείπουν από τους 
εκπαιδευτικούς-αξιολογητές της επίδοσης των μαθητών. 
Αλλωστε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, άλλοι κανονισμοί, 
αδιάφοροι με την αξιολόγηση, και άλλα Προεδρικά 
Διατάγματα προβλέπουν πειθαρχικές ποινές και ηθικές 
επιβραβεύσεις για τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί και των δύο 
Γυμνασίων στις συνεντεύξεις τους, παραδέχτηκαν πως η 
επίδραση αυτών των κριτηρίων είναι μεγαλύτερη από τη
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καταγεγραμμένη στο ερωτηματολόγιο. Αντίστοιχα το 
κοινωνικό προφίλ και η οικονομική κατάσταση είναι κριτήρια 
που δημιουργούν προβλήματα αξιοπιστίας της αξιολόγησης 
της επίδοσης. Τα κριτήρια αυτά επιλέγονται από τους 
εκπαιδευτικούς του 2ου Γυμνασίου. Κάποια άλλα κριτήρια 
όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα και η ανταγωνιστικότητα 
έχουν χαμηλό βαθμό στη προτίμηση των εκπαιδευτικών, ενώ 
ανήκουν στα προσόντα οριζόντιας διαστρωμάτωσης και είναι 
απαιτητά τόσο από την ακαδημαϊκή ανέλιξη των μαθητών όσο 
και από την μετέπειτα αγορά εργασίας.

3. Οι εκπαιδευτικοί προσδίδουν μεγάλη αξία στην διαδικασία της 
αξιολώγησης των μαθητών τους. Οι εκπαιδευτικοί του 1ου 
Γυμνασίου προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στη 
διαδικασία της αξιολόγησης. Αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από 
τα ποσοστά της ποσοτικής έρευνας, όσο και από τις 
συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών.

4. Τα δύο Γυμνάσια παρουσιάζουν μπάλες διαφοροποιήσεις στην 
άποψη που διαμορφώνουν σχετικά με την περιγραφική 
αξιολόγηση. Το 1° Γυμνάσιο παρουσιάζεται σαφώς υπέρ της 
περιγραφικής αξιολόγησης ενώ το 2° Γυμνάσιο, που δηλώνει 
περισσότερο ενημερωμένο στις εγκυκλίους και τις αποφάσεις 
του ΥΓΤΕΠΘ, κατά της περιγραφικής αξιολόγησης. 
Συμπερασματικά τα επίπεδα ενημέρωσης και πληροφόρησης 
των εκπαιδευτικών στις αποφάσεις του ΥΓΤΕΠΘ εμφανίζονται 
αρκετά χαμηλά και στα δύο σχολεία και αυτό προέκυψε από 
την ποιοτική έρευνα που διενεργήθηκε.

5. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πως παρουσιάζουν υψηλά, επίπεδα 
αυτονομίας στα ζητήματα της διδασκαλίας και της αξιο/.όγησης 
των μαθητών και στην έννοια της ομοιογενούς ο.ξιο/.όγησης 
είναι αρκετά διατεθειμένοι να θυσιάσουν αυτήν την αυτονομία.. 
Σαφέστατο προβάδισμα σε αυτήν τη συλλογιστική έχει το 1° 
Γυμνάσιο έναντι του 2ου.

2.3 Προτάσεις-Δράσεις

Στη φάση της έρευνας όπου έχουν εντοπιστεί τα προβλήματα και 
έχουν καθοριστεί η στόχοι για την βελτίωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών, η συγκριτική επιχειρηματική 
αξιολόγηση (benchmarking) επιβάλλει τη δημιουργία μιας επιτροπής 
παρακολούθησης της εξέλιξης στο σχολείο που αποτελεί το 
αντικείμενο της έρευνας. Η επιτροπή θα έχει την υποχρέωση να ορίσει 
και να παρακολουθεί τους δείκτες (indicators) συγκριτικής



αξιολόγησης που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας. 
Τέτοιοι δείκτες μπορεί να είναι:

ν' η αναλογία της συμμετοχής των διαφόρων κριτηρίων στην 
αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών,

S η αναλογία της μη συμμετοχής ακατάλληλων κριτηρίων (πχ 
κοινωνικό προφίλ, οικονομική κατάσταση κτλ) στην 
αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών,

S η αναλογία των ενημερωμένων εκπαιδευτικών στις 
αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ σχετικά με την αξιολόγηση των 
μαθητών,

S η αναλογία των ικανοποιημένων εκπαιδευτικών προς τους μη 
ικανοποιημένους από το ισχύον σύστημα αξιολόγησης,

S η αναλογία των εκπαιδευτικών υπέρ της περιγραφικής 
αξιολόγησης προς αυτούς που είναι υπέρ της βαθμολογίας.

Οι δείκτες αυτοί καθορίζουν μια σειρά από συγκριτικά πρότυπα 
(benchmark standards). Αυτά τα πρότυπα αξιολόγησης της επίδοσης 
των μαθητών οφείλουν στη συνέχεια να ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί. 
Τα πρότυπα αυτά διαφοροποιούνται και προβλέπουν τη 
διαφορετικότητα των μαθημάτων. Έτσι είναι αναμενόμενο από τους 
γυμναστές να μην χρησιμοποιούν το «τελικό διαγώνισμα» και τα 
«ενδιάμεσα τεστ» με υψηλές βαρύτητες αξιολόγησης. Από την άλλη η 
πρόταση των εκπαιδευτικών της φυσικής και της χημείας για 
υιοθέτηση του κριτηρίου «των τεχνικών δεξιοτήτων στα εργαστήρια» 
χαρακτηρίζεται απόλυτα θεμιτή. Η επιτροπή του σχολείου θα είναι 
επιφορτισμένη με το έργο της υιοθέτησης ενός ομοιογενούς και 
αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης. Θα διοργανώσει συνεδρίες 
με τους εκπαιδευτικούς ώστε να ακούσει τα προβλήματά τους από τη 
μια και να καθορίσει τις συντεταγμένες του σχεδίου από την άλλη. Θα 
καλέσει τους εκπαιδευτικούς σε εκπαιδευτικές ημερίδες και σεμινάρια 
σχετικά με την αξιολόγηση της επίδοσης. Στόχος θα είναι η αύξηση 
του ποσοστού των ενημερωμένων εκπαιδευτικών.

Στη συνέχεια ακολουθεί η φάση της συνεχούς αξιολόγησης και 
βελτίωσης της διαδικασίας. Η διαδικασία της αξιολόγησης της 
επίδοσης των μαθητών είναι μία δυναμική διαδικασία. Δεν σταματά 
με την υιοθέτηση ενός συστήματος και μιας μεθόδου. Όσο η γνώση 
αυξάνει και οι αναζητήσεις των μαθητών εμπλουτίζονται τόσο πιο 
απαιτητική και συστηματική οφείλει να είναι η διαδικασία της 
αξιολόγησης. Απαιτείται συνεχής δραστηριοποίηση και ανησυχία από 
τη πλευρά τόσο του ΥΠΕΠΘ όσο και από τη πλευρά των 
εκπαιδευτικών που είναι επιφορτισμένοι με το δύσκολο αυτό έργο. Η 
αξιοκρατία διδάσκεται και οφείλει να διδάσκεται μέσα στις σχολικές 
αίθουσες. Στο βαθμό που υπερισχύει η άποψη για μια πιο αξιοκρατική 
κοινωνία όπου θα προάγονται οι ικανότεροι και μόνο, πρέπει όλοι να 
συμβάλλουν προς αυτή τη κατεύθυνση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Προεκτάσεις της αξιολόγησης

Με τη παραπάνω εργασία επιδιώχθηκε να διερευνηθεί ένα μικρό 
κομμάτι της όλης λειτουργίας της αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών. Με τη χρήση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αλλά και με τη 
σοβαρή και ειλικρινή διάθεση μιας ερευνητικής προσπάθειας, 
επιδιώχθηκε να καλυφθεί ένα σημαντικό μέρος του αντικειμένου. 
Βέβαια ήταν αδύνατο να καλυφθούν όλες οι πτυχές του θέματος. Δεν 
έγιναν αναφορές σε ζητήματα όπως την προαγωγή ή μη του μαθητή σε 
επόμενη τάξη, τους όρους και τις πρακτικές κάτω από τους οποίους 
γίνεται αλλά και το εάν πρέπει τελικά να γίνεται η μη προαγωγή ή ο 
ακώλυτος προβιβασμός (όπως και στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση). Το 
ζήτημα αυτό θα μπορούσε να είναι μέρος μιας επόμενης ερευνητικής 
προσπάθειας.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το ζήτημα της σχέσης του 
αναλυτικού προγράμματος και της αξιολόγησης. Επικρατεί η άποψη 
σε κάποια μερίδα των εκπαιδευτικών πως η εντατική αξιολόγηση με 
τη χρήση πολλών τεστ και άλλων μέσων, λειτουργεί εις βάρος της 
μάθησης και υπέρ της συμπίεσης του αναλυτικού προγράμματος και 
πως η όλη διαδικασία έχει υψηλό κόστος. Αυτό αντικρούεται από την 
άποψη πως ακόμη και τα τεστ και ο χρόνος που αναλώνει ο μαθητής 
γράφοντας διαγωνίσματα, βοηθούν στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης 
η ίδια άποψη υποστηρίζει πως η αναλογία των ωρών που αναλώνονται 
σε διαγωνίσματα και εξετάσεις σε σχέση με τις ώρες που γίνονται τα 
μαθήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αποτελεί έναν 
«λογικό συμβιβασμό» (William, 2001). Η διαδικασία του σχεδιασμού 
ενός αναλυτικού προγράμματος περιλαμβάνει τη διερεύνηση των 
εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας αναφοράς, το καθορισμό των 
σκοπών και των στόχων και την επιλογή των περιεχομένων, των 
μέσων, των μορφών, των μεθόδων και των τεχνικών διδασκαλίας και 
της μάθησης για να ακολουθήσει η δόμηση, η εκτέλεση και τελικά η 
αξιολόγησή του (Παπασταμάτης, 2003). Με άλλα λόγια ο σχεδιασμός 
του αναλυτικού προγράμματος προβλέπει τα εμπόδια των διαδικασιών 
της αξιολόγησης και της εξέλιξής τους.

Κάθε μαθητής διαθέτει τις δικές του βιολογικές, νοητικές, 
συναισθηματικές, γλωσσικές και κοινωνικοπολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες, που τον διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους 
συμμαθητές της τάξης του. Αυτή η παραδοχή συνεπάγεται από τη



μεριά του σχολείου και ειδικότερα του εκπαιδευτικού, τη λήψη 
αντίστοιχων ανατροφοδοτικών παιδαγωγικών και διδακτικών μέτρων, 
όπως είναι για παράδειγμα η εξατομικευμένη και η ενισχυτική 
διδασκαλία (Κωνσταντίνου, 2000). Ο εκπαιδευτικός οφείλει να κάνει 
χρήση της «διαγνωστικής αξιολόγησης» δηλαδή της αξιολόγησης στη 
παιδαγωγική της μορφή όπου προσπαθεί να αναβαθμίσει τις συνθήκες 
μάθησης, να εντοπίσει τις μαθησιακές και λοιπές ιδιαιτερότητες του 
κάθε μαθητή με τελικό σκοπό την άρση ή την άμβλυνση των 
παρουσιαζόμενων δυσκολιών ή ελλείψεων και την αναβάθμιση των 
επιμέρους και των συνολικών ικανοτήτων του. Έτσι το σχολείο 
συνδέει άρρηκτα τις εκπαιδευτικές διαδικασίες με την παιδαγωγική 
λειτουργία της αξιολόγησης και επιτυγχάνεται η απαραίτητη 
ανατροφοδότηση (feedback). Ο εκπαιδευτικός δηλαδή μέσα από μια 
αδιάλειπτη αξιολόγηση των μαθησιακών διαδικασιών, παρακολουθεί 
βήμα προς βήμα την εξέλιξη του μαθητή σε γνωστικό, 
συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο. Παράλληλα ενημερώνει τόσο 
τον ίδιο το μαθητή όσο και τους γονείς του. Έτσι ο εκπαιδευτικός 
καταφέρνει να προσδώσει σε αυτή τη διαδικασία διδακτική, 
παιδαγωγική, αξιολογική και κοινωνική μορφή. Στο τέλος αυτής της 
διαδικασίας είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να εκφέρει την τελική 
αξιολόγηση.

Ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που αφορά την αξιολόγηση των 
μαθητών και δεν αναλύεται διεξοδικά στη παρούσα έρευνα είναι αυτό 
της επίδρασης της οικογένειας. Οι περισσότεροι γονείς, αν όχι όλοι, 
αντιλαμβάνονται τη σχολική επίδοση του παιδιού τους μόνο από το 
βαθμολογικό αποτέλεσμα. Αυτό το γεγονός στενεύει το οπτικό πεδίο 
από το οποίο οι γονείς παρακολουθούν τη μαθησιακή εξέλιξη των 
παιδιών τους. Έτσι η πίεση για υψηλούς βαθμούς γίνεται συχνό 
φαινόμενο προς τους μαθητές. Το άγχος που προκαλείται στα παιδιά 
έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην άποψη που διαμορφώνουν για την 
εκπαίδευση όσο και για τους γονείς τους (Parish, 2001). Παράλληλα η 
ίδια πίεση αναπτύσσεται και προς τους εκπαιδευτικούς. Αυτή η 
πιεστική σχέση επιδρά καταλυτικά στη τελική αξιολόγηση της 
επίδοσης των μαθητών άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά.

Μία ακόμη προέκταση της αξιολόγησης είναι τα διαγωνίσματα και 
τα τεστ που σχεδιάζουν οι ίδιοι οι καθηγητές. Αυτά ονομάζονται «μη 
σταθμισμένα» και διαφοροποιούνται από τα «σταθμισμένα» τα οποία 
καταρτίζονται από ομάδες ειδικών και παίρνουν τη τελική τους μορφή 
έπειτα από δοκιμαστικές εφαρμογές (Κωνσταντίνου, 2000). Τα είδη 
των τεστ, ο σχεδιασμός τους, η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, η 
αντικειμενικότητα και οι στόχοι που αποβλέπουν είναι μερικά από τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία που οφείλουν οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν. 
Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα τεστ στο τέλος μιας εκπαιδευτικής 
ενότητας ώστε να μετρήσουν τι έμαθαν οι μαθητές, να
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βαθμολογήσουν και να καθορίσουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς 
στόχους. Επειδή τα τεστ που καταρτίζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν 
υπόκεινται σε έλεγχο σχεδόν ποτέ, υπάρχουν αμφιβολίες για τη 
«τεχνική τους επάρκεια» (Salvia & Ysseldyke, 1995, ρ237). Παρόλα 
αυτά τα τεστ επίδοσης που σχεδιάζονται από τους καθηγητές έχουν 
πολλά πλεονεκτήματα έναντι των σταθμισμένων. Μερικά απ’ αυτά 
είναι:

S Είναι περισσότερο μαθητοκεντρικά μια και απευθύνονται σε 
συγκεκριμένους μαθητές κάποιων πολύ συγκεκριμένων 
τάξεων.

■S Έχουν σαφής και πιο καθορισμένους στόχους και σκοπούς.
'λ Η ύλη που αφορούν έχει διδαχθεί σε κάθε περίπτωση.

2. Συμπεράσματα-Επίλογος

Οι έρευνες, όπως αναφέρει ο Λακασάς (2004), έχουν δείξει πως το 
16,1% των Ελλήνων μαθητών δεν ολοκληρώνει τη βασική 
υποχρεωτική εκπαίδευση. Εγκαταλείπει τα μαθητικά χρόνια κατά τη 
διάρκεια ή στο τέλος του Γυμνασίου. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου καταγράφεται μεταξύ των 
αγοριών (20,1%) έναντι των κοριτσιών (12,3%). Το ελληνικό 
Γυμνάσιο αποτελεί έναν σημείο της εκπαιδευτικής πορείας του 
μαθητή στο οποίο παρουσιάζονται υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης 
(Λακασάς, 2004).

Στην τελευταία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) οι Έλληνες 15άρηδες σημείωσαν εξαιρετικά 
χαμηλές επιδόσεις στη γλώσσα, τα μαθηματικά και τη φυσικοχημεία. 
Η χώρα μας σε σύνολο 31 χωρών βρέθηκε στην 28η θέση στα 
μαθηματικά και στην 25η θέση στη γλώσσα και στις φυσικές 
επιστήμες (βλ. επίσημο internet site του ΥΠΕΠΘ).

Μήπως λοιπόν κάτι δεν γίνεται σωστά; Μήπως δεν προετοιμάζονται 
οι μαθητές όπως πρέπει; Μπορεί το σχολείο να γίνει πιο ελκυστικό για 
τους μαθητές; Μπορεί να εγκαταλειφθεί η νοοτροπία της παπαγαλίας; 
Πάνω σε ποιους άξονες πρέπει να σχεδιαστεί το αναλυτικό 
πρόγραμμα, ώστε οι μαθητές να αποκτούν στερεή γνώση;

Στο φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο έχει 
προτυποποιηθεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες (μελετάται και από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων σύμφωνα με 
δημοσιεύματα), οι δάσκαλοι και οι καθηγητές οφείλουν να έχουν 
μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Σύμφωνα με τον Ιωάννη Σακέλλη, 
διευθυντή του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΚΕ και 
υπεύθυνου της πρόσφατης έρευνας του ΕΚΚΕ και της ΕΣΥΕ για τη
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φτώχεια, το εκπαιδευτικό σύστημα ευθύνεται τα μέγιστα για την 
αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων.

Κατά παράδοση στο ελληνικό σχολείο, η αξιολόγηση των μαθητών 
εστιάζεται στο αποτέλεσμα και όχι στη διαδικασία. Με άλλα λόγια 
έχει κυριαρχήσει η τελική αξιολόγηση που στοχεύει να ελέγξει σε πιο 
βαθμό επιτεύχθηκαν οι καταληκτικοί εκπαιδευτικοί στόχοι που είχαν 
τεθεί. Έτσι αποτιμάται η επιτυχία ή όχι της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και καθορίζονται ποιοι μαθητές είναι ικανοί για να προχωρήσουν στο 
επόμενο στάδιο. Ο τελικός χαρακτήρας της αξιολόγησης του μαθητή, 
σε συνδυασμό με την υπέρμετρη χρήση της ως εργαλείου επιλογής, 
έχει σημαντικές επιπτώσεις στο έργο του σχολείου. Τόσο οι μαθητές 
όσο και οι καθηγητές αναπτύσσουν μορφές συμπεριφοράς που 
μετατρέπουν τη βαθμολογία από εργαλείο αποτίμησης του 
εκπαιδευτικού έργου, σε αυτοσκοπό του. Η συνέπεια αυτής της 
κατάστασης είναι ότι έχει χαθεί η αυτοτέλεια των βαθμιδών της 
εκπαίδευσης, αφού η μία θεωρείται προθάλαμος της άλλης με τελικό 
ζητούμενο να επιτύχει ο μαθητής στο πανεπιστήμιο. Ακυρώνονται 
καινοτόμες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, ενώ περιορίζεται σημαντικά 
το πολιτιστικό έργο του σχολείου. Η διαμόρφωση των διδακτικών 
στόχων, η ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων και συνολικά ο 
εκπαιδευτικός σχεδιασμός επηρεάζονται υπερβολικά από τις 
διαδικασίες αξιολόγησης που έχουν θεσπιστεί. Η γνώση 
παρουσιάζεται αποσπασματικά και κατακερματισμένη, λείπουν οι 
ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες μάθησης, οι μαθητές σπάνια 
καλούνται να υλοποιήσουν συνθετικές εργασίες, το εργαστήριο είναι 
απόν από τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και συνολικά το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι εγκλωβισμένο σε έναν ατελείωτο 
εγκυκλοπαιδισμό. Η κυριαρχία των βαθμών επηρεάζει τη σχέση του 
μαθητή με το σχολείο αλλά και με την οικογένειά του.

Όλα αυτά που αποτελούν ένα δυσάρεστο παρόν, πρόκειται να 
αλλάξουν ριζικά μέσα στο σχολείο του 210,1 αιώνα. Η διευρυμένη 
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη της εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
Βρυξέλλες 25/5/2000), οι ανάγκες της νέας οικονομίας και των 
σύγχρονων αγορών που απαιτούν εργαζόμενους ικανούς να παίρνουν 
αποφάσεις, να συνεργάζονται και να εκπαιδεύονται δια βίου, έχουν 
ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και 
τις διδακτικές προσεγγίσεις. Το σχολείο έχει πάψει πια να είναι ο 
μοναδικός πάροχος γνώσεων και πληροφοριών για τα παιδιά. Έχουν 
αναπτυχθεί «ανταγωνιστές» όπως είναι το internet, η τηλεόραση, οι 
εφημερίδες και τα περιοδικά γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος. 
Ταυτόχρονα οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των μαθητών σήμερα είναι 
περισσότερο πολύπλοκες, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες
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απαιτήσεις πριν από μερικές δεκαετίες. Αυτές διαμορφώνουν και 
καθορίζουν τη στάση των παιδιών απέναντι στο σχολείο.

Μερικές σοβαρές προσπάθειες έχουν ήδη γίνει προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Τέτοιες είναι: το ολοήμερο σχολείο, τα ποικίλα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται σε 
διάφορα σχολεία της χώρας, ο διαθεματικός χαρακτήρας των νέων 
αναλυτικών προγραμμάτων, το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών στα 
βασικά μαθήματα και ο σύγχρονος εξοπλισμός των εργαστηρίων 
Φυσικών Επιστημών με όργανα και λοιπές υποδομές.

Αντίστοιχα υψηλή κινητικότητα παρατηρείται στο τομέα της 
αξιολόγησης. Η προσπάθεια μοιάζει να επικεντρώνεται στην αλλαγή 
του στόχου της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, έτσι ώστε από τον τελικό 
χαρακτήρα που έχει σήμερα, να περάσουμε σε μια πιο διαμορφωτική 
αξιολόγηση. Να εστιάσουμε δηλαδή το ενδιαφέρον μας στην ίδια την 
εκπαιδευτική διαδικασία και στις αλλαγές που επιφέρει αυτή στους 
εκπαιδευόμενους. Να αποτιμάμε διαρκώς την πορεία της αντλώντας 
στοιχεία για να επιφέρουμε τις αναγκαίες αλλαγές, ώστε να 
διασφαλίσουμε την πραγμάτωση των εκπαιδευτικών στόχων που 
θέσαμε στην αρχή της. Παράλληλα να παρακολουθούμε συστηματικά 
και λεπτομερώς την εξέλιξη του μαθητή, ώστε να τον βοηθάμε να 
οριοθετεί τους δικούς του στόχους για την ανάπτυξή του.

Ο πιο πρόσφατος Ν. 2986/2002 αφορά την οργάνωση των 
περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 
εκπαιδευτικών και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Δεν αφορά 
άμεσα την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών γιατί το ζήτημα έχει 
καλυφθεί από προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις που 
προσανατολίζονται, έστω θεωρητικά, σε αποδοτικότερο σύστημα 
αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών. Το ΠΔ 246/31-7-98 
προβλέπει διαδικασίες αξιολόγησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
που βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση θεωρητικά αλλά παραμένουν 
ανεφάρμοστες. Συγκεκριμένα προβλέπεται η χρήση περιγραφικής 
(ποιοτικής) αξιολόγησης παράλληλα με τη βαθμολογία (άρθρο 39), η 
εκπόνηση «συνθετικών-δημιουργικών εργασιών» σε ομάδες ή ατομικά 
(άρθρο 11) και η δημιουργία «Φακέλου μαθητή» (portfolio) (άρθρο 
12).

Σε αντίθεση με τη τελική αξιολόγηση που πραγματοποιείται στο 
τέλος του κύκλου που θέλουμε να αξιολογήσουμε, η σύγχρονη 
διαμορφωτική αξιολόγηση είναι συνεχής. Τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι διακριτά και σαφή, ώστε ο μαθητής 
να μπορεί να θέτει τους ατομικούς του στόχους βελτίωσης. Ο μαθητής 
συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης, αξιολογώντας τόσο 
τους συμμαθητές του όσο και τον εαυτό του. Οι τεχνικές αξιολόγησης 
εκσυγχρονίζονται και ευθυγραμμίζονται με τις σύγχρονες απαιτήσεις
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της εκπαίδευσης. Η όλη διαδικασία της αξιολόγησης αποκτά έναν 
δυναμικό χαρακτήρα και προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε 
συγκεκριμένου μαθήματος και στους συνολικούς σχεδιασμούς των 
εκπαιδευτικών διεργασιών.

Η εργασία αυτή αναφέρθηκε στο ζήτημα της αξιολόγησης της 
επίδοσης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
επικεντρώνοντας την ερευνητική της προσπάθεια στο ελληνικό 
Γυμνάσιο. Με τη χρήση ενός ενιαίου ερωτηματολογίου και τη 
διενέργεια μιας σειράς από συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς δύο 
Γυμνασίων της χώρας διαπιστώθηκε πως υφίστανται τα ίδια 
προβλήματα αντικειμενικότητας της αξιολόγησης που υπήρχαν στις 
αρχές του 20ου αιώνα (βλ Starch, Elliot, 1912, 1913). Επομένως ο 
δρόμος που πρέπει να διανυθεί πάνω στο ζήτημα της αξιολόγησης 
είναι μακρύς και επώδυνος. Δεν υπάρχει ομοιογένεια στην διαδικασία 
της αξιολόγησης ούτε μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
αλλά ούτε ακόμη μεταξύ των εκπαιδευτικών του ίδιου ιδρύματος. Οι 
εκπαιδευτικοί, δρουν και λειτουργούν πάνω σε ένα μοναχικό μονοπάτι 
χωρίς την απαραίτητη πληροφόρηση, ενημέρωση και μετεκπαίδευση 
που η σύγχρονη εποχή επιτάσσει. Αντιλαμβάνονται τα προβλήματα, 
όμως χωρίς την απαραίτητη ενιαία εκπαιδευτική πολιτική είναι 
ανήμποροι να αντιδράσουν. Φαίνεται πως υπάρχει ανάγκη 
προβληματισμού γύρω από τα διάφορα μοντέλα επιμόρφωσης που 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε να επιτευχθεί η 
επαγγελματική ανέλιξη του εκπαιδευτικού και η βελτίωση της 
διδακτικής πρακτικής (Bell, 1991). Δεν θα πρέπει να περιοριστεί το 
εκπαιδευτικό σύστημα στην οργάνωση σεμιναρίων από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στα οποία οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν την 
ευκαιρία να ασχοληθούν συστηματικά με την αντιμετώπιση των 
πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Χρειάζεται να δοθεί 
έμφαση και στην οργάνωση σεμιναρίων σε σχολική βάση με τα οποία 
είναι δυνατόν να βοηθηθούν τα σχολεία να αναπτύξουν τη δική τους 
πολιτική στην αξιολόγηση (Κυριακίδης, 1996).

Η έρευνα προέβαλε την ομοιότητα των δύο Γυμνασίων σε κάποια 
ζητήματα αλλά και τις μεγάλες διαφορές σε κάποια άλλα. 
Παρουσιάστηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές, προβλήθηκαν τα 
προβλήματα του 1ου Γυμνασίου και κατατέθηκαν προτάσεις για 
ενέργεια και δράση. Η συμβολή της παρούσας εργασίας στην 
ευρύτερη έρευνα, έγκειται στη προβολή του ζητήματος της 
αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών μέσα από μία πιο 
τεχνοκρατική σκοπιά. Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών είναι 
ένα ζήτημα εκπαιδευτικής ποιότητας. Η ποιότητα θα έπρεπε να είναι ο 
φυσιολογικός τρόπος επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των 
ανθρώπων μεταξύ τους. Η ερευνητική προσέγγιση είναι ειλικρινής και 
στηρίζεται σε σύγχρονους τρόπους συγκριτικής μελέτης
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αποτελεσμάτων. Η σύγκριση είναι ένας τρόπος που πάντα 
χρησιμοποιούταν. Τώρα γίνεται πιο συστηματικός και πιθανότατα πιο 
αποτελεσματικός. Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών είναι μία 
δυναμική διαδικασία συνεχούς βελτίωσης και έτσι θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η κοινωνία μας πρέπει να αναγνωρίσει πως η μελλοντική επιτυχία 
του έθνους, εξαρτάται από την ομαδική συνεργασία για την επίλυση 
κοινών προβλημάτων. Τα προβλήματα της εκπαίδευσης δεν 
δημιουργήθηκαν σε μία νύχτα και δεν μπορούν να επιλυθούν 
γρήγορα....Η επιτυχία συμβαδίζει με το πόνο, τη σύγχυση και τη 
πρόκληση (Arcaro,1995).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ

- Ποια είναι η άποψη σας για την αξιολόγηση της επίδοσης των 
μαθητών ως θεσμό;

Πρέπει να αξιολογούμε την αξιοπιστία του συστήματος αξιολόγησης
συνεχώς;

- Πρέπει να αξιολογούμε τους μαθητές και γιατί;

Πιστεύετε πως είστε αυστηρός/η κατά την αξιολόγηση της επίδοσης
των μαθητών σας;

Πιστεύεται πως είναι ικανοποιημένοι οι μαθητές σας από τον τρόπο 
που τους αξιολογείτε;

- Πρέπει να συμμετέχουν ενεργά κατά τη διαδικασία της 
αξιολόγησης οι μαθητές;

- Γνωρίζεται τρόπους συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία της 
αξιολόγησης της επίδοσής τους;

- Ποια είναι η άποψή σας για την περιγραφική αξιολόγηση;

Τι θα ήταν αυτό που θα αλλάζατε στο σύστημα αξιολόγησης άμεσα 
εάν σας δίδονταν η ευκαιρία;
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Φύλο: Άνδρας Π Tm 'αίκα □

2. Ηλικία: Q

3. Χρόνια Υπηρεσίας: □

4. Νομός: .............................................

5. Ειδικότητα: ......................................

1. Είστε ικανοποιημένος/η από το σύστημα αξιολόγησης των μαθητών στη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση;

Καθόλου □ Λίγο □ Πολύ □
2. Ποια είναι η θέση σας σε μια πρόταση επαναπροσδιορισμού του 
συστήματος αξιολόγησης στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση;

Αρνητική | | Αδιάφορη | | Θετική

3. Όταν αξιολογείτε έναν μαθητή, σε ποιο ποσοστό συμμετέχει το καθένα 
από τα παρακάτω κριτήρια στην αξιολόγησή σας; (Παρακαλούμε το 
άθροισμα των ποσοστών να μας δίδει 100%).

□ %Συμμετοχή στο μάθημα | |

Ενδιάμεσα Τεστ | | %

Τελικό Διαγώνισμα □ %

% Οικονομική Κατάσταση I 

Χαρακτήρας-Συμπεριφορά 1 1

Κοινωνικό Προφίλ Οικογένειας □ %

Φύλο □ %

Το παρελθόν του σε αξιόποινες 
ή επιβραβευμένες πράξεις | |

Προσπάθεια | 1 %

%

Εξωτερική εμφάνιση □% 

Πειθαρχία | | %

Συνεργασία □ %
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Ομαδικότητα □ %

Αλλο.............................

Αλλο...............................

Ανταγωνιστικότητα %

ι ι% 

ο °
4. Πιστεύετε πως υπάρχει σχέση μεταξύ της αξιολόγησης του μαθητή και της 
μετέπειτα εργασιακής, κοινωνικής και οικονομικής του θέσης;

Καθόλου Λίγο □ Πολύ

5. Συμφωνείτε με την άποψη πως πρέπει να καταργηθεί η βαθμολογία 
εντελώς και να γίνεται μόνο περιγραφική αξιολόγηση;

Διαφωνώ | | Δεν έχω άποψη □ Συμφωνώ Q

6. Συμφωνείτε με την άποψη πως πρέπει, η βαθμολογία όλων των τάξεων 
της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να έχει ένα ποσοστό συμμετοχής στη 
προαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Διαφωνώ* □ Δεν έχω άποψη □ Συμφωνώ □
7. Είστε ενημερωμένος/η σχετικά με τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις του 
Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων που αφορούν την αξιολόγηση των μαθητών 
στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση;

Καθόλου □ Λίγο □ Πολύ □
8. Γνωρίζετε άλλα συστήματα αξιολόγησης άλλων ευρωπαϊκών χωρών; 

Καθόλου | 1 Λίγο □ Πολύ □

9. Πιστεύετε πως υπάρχει αυτονομία στη κρίση του κάθε εκπαιδευτικού στα 
ζητήματα της διδασκαλίας και της αξιολόγησης των μαθητών;

Καθόλου I I Λ>γ° I I Πολύ □
10. Πιστεύετε πως πρέπει να υπάρχει ομοιογένεια στην αξιολόγηση σε όλα 
τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας της χώρας;

Διαφωνώ | | Δεν έχω άποψη □ Συμφωνώ | |
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11. Εάν ναι είστε διατεθεί μένος/η να «θυσιάσετε» την αυτονομία που έχει η 
κρίση του εκπαιδευτικού, στα πλαίσια αυτής της ομοιογένειας;

Καθόλου Λίγο Πολύ

12. Σημειώστε τις προτάσεις σας για τη καλύτερη αξιολόγηση των μαθητών

136



Περίληψη

Οι απαιτήσεις και οι ανάγκες της σύγχρονης εκπαιδευτικής 
κοινότητας, η εκπαιδευτική υστέρηση του συστήματος στο τομέα της 
αξιολόγησης, η ανεπάρκεια αντικειμενικότητας, η απαλλαγή από το 
τέρας της βαθμοθηρίας, είναι μερικοί από τους λόγους που οδήγησαν 
στη συγγραφή της εργασίας αυτής.

Η συμβολή της εργασίας στο ευρύτερο ερευνητικό πεδίο έγκειται 
στην πρωτογενή έρευνα του ζητήματος της αξιολόγησης και στην 
εφαρμογή συγκριτικής επιχειρηματικής αξιολόγησης σε ένα ελληνικό 
Γυμνάσιο. Στη συγκριτική παράθεση του Γυμνασίου που μελετήσαμε 
με ένα άλλο ελληνικό Γυμνάσιο, μιας άλλης γεωγραφικής περιοχής, 
προκύπτουν οι διαφορές και οι ομοιότητες στο ζήτημα της 
αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών. Εντοπίζονται τα προβλήματα 
της ανεπάρκειας της αντικειμενικότητας στην αξιολόγηση και της 
μειωμένης μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Προτείνεται μία σειρά 
δεικτών απόδοσης για τη παρακολούθηση της εξέλιξης και η 
μεθοδολογία που επιτρέπει στο σχολείο την υιοθέτηση μιας 
διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης του συστήματος 
αξιολόγησης.

Abstract

The demands and the needs of the modem educational community, 
the lack of educational methods of the current student-assessment 
system, the disposal of the grade-focused evaluation system, the lack 
of objectivity were some of the reasons that led to the writing of this 
dissertation.

The contribution of this dissertation in the general research area is 
the primary research done concerning the Greek assessment system 
and the benchmarking report applied on a Greek High School. The 
comparison between the High School, which we focused on, and 
another Greek High School, in a different geografical district, 
presented the similarities and the differences of the evaluation system 
of those schools. The problems of the lack of objectivity in evaluation 
and the reduce of fairther training in the teaching area arose. Some 
development performance indicators and the methodology, which 
promotes the procedure of constant development of the evaluation 
system, are recommended.
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