Η σημειολογία της αξιολόγησης
Ε.Κολέζα

“Nobody ever got taller by being measured”
Professor Wilfred Cockroft

Not everything that counts can be counted. Not everything that can be counted
counts.

(Albert Einstein;;;;)

Έγραψαν........
NY, Jan 28, 2013 —, New York City mayor Mike Bloomberg sharply criticized Governor Cuomo's
proposal to deny city schools a $240 million education- aid increase
because the Mayor and the teachers unions failed to meet a deadline to complete a teacher
evaluation plan.
“After 30 years of doing such work, I have concluded that classroom teaching ... is
perhaps the most complex, most challenging, and most demanding, subtle, nuanced, and
frightening activity that our species has ever invented. ..... a situation of comparable
complexity would be in the emergency room of a hospital during or after a natural disaster ”
Lee Shulman, The Wisdom of Practice

The politicians and public school bureaucrats believe that teacher-evaluation
is a way of improving education. That might be so in a never-never land where
the evaluators were omniscient, infallible, and had designed a system that
actually measured something, but in our frail world and given what the art of
teaching involves, it’s pure self-delusion to imagine that teaching can be
evaluated by the means at hand today.
In fact, my tendency would be to fire any teacher whose students scored
exceptionally well in standard tests.
The object of teaching is to develop the potential of the individual student,
not to teach them how to pass tests. Passing tests is quite irrelevant.

Tom Henighan στο “Teaching Evaluation: Pursuing a Mirage...”

Εντυπωσιακά σλόγκαν!

“Addition by Subtraction: The Case for Teacher “De-selection”
στο
•Incompetent Teachers or Dysfunctional Systems? Ken Futernick,2010

•Συμφωνούμε ή διαφωνούμε η αξιολόγηση των δασκάλων και των
μαθητών έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται (π.χ. πειραματικά
σχολεία, πανεπιστήμια).
•Άτυπα, εμείς οι δάσκαλοι πάντα αξιολογούμασταν απο τους
μαθητές, τους φοιτητές και τους γονείς τους.
•Και, δεν είναι απαραίτητα κακό, να μπορεί κάποιος να έχει μια
επανατροφοδότηση σχετικά με τον τρόπο που ασκεί το επάγγελμα (ή
το λειτούργημά του).
Είναι όμως οπωσδήποτε κακό, όταν κάποιος (αναγκαστικά)
εμπλέκεται σε μια διαδικασία να μην ξέρει το
Τι, το Πως και το Γιατί
και ΚΥΡΙΩΣ
Πως θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν

•Η

Κάποιες πρώτες σκέψεις...

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη
βελτίωση της εκπαίδευσης, ένα είδος «διαμορφωτικής αξιολόγησης». Απαραίτητη, επομένως, η
ύπαρξη μηχανισμού επανατροφοδότησης της επαγγελματικής ανάπτυξης με χρήση των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

• (Στην περίπτωση των μαθητών), Η «αθροιστική αξιολόγηση» έπεται της διδασκαλίας. Δεν
αξιολογείς κάποιον σε θέματα που δεν του δίδαξες. Επομένως, πρέπει να προβλέπονται
στρατηγικές επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ΠΡΙΝ από την αξιολόγηση.
•Τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι γνωστά εκ των προτέρων και να λαμβάνονται υπόψη
στην εκπαίδευση των μελλόντων εκπαιδευτικών.
•Συνήθως οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται σε σχέση με τη διδασκαλία τους. Τα κριτήρια μιας
«καλής διδασκαλίας» πρέπει να προκύπτουν μέσα απο την έρευνα και να αντανακλούν την
πολύχρονη εμπειρία των δασκάλων.
• Η αξιολόγηση δεν επιβάλεται, αλλά συν-σχεδιάζεται. Μεγάλος αριθμός ερευνών έχει δείξει ότι η
αξιολόγηση που διεξάγεται σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ
των αξιολογητών και των αξιολογούμενων έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να αποδώσει θετικά και
για τα δυο μέρη.
•Οι αξιολογητές πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι επιστήμονες σε όλους εκείνους τους
τομείς που καλούνται να αξιολογήσουν.

Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν την ευκαιρία να πετύχουν αν μένουν μόνοι, χωρίς
υποστήριξη, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Για να το πετύχουν χρειάζονται:

»

Επαρκή χρόνο για το σχεδιασμό και τη συνεργασία

•Ένα επαγγελματικό περιβάλλον εμπιστοσύνης και σεβασμού
• Σταθερέςκαι υπεύθυνες θέσεις
• Λογικές σε μέγεθος τάξεις
• Επαρκή πρόσβαση σε υλικοτεχνικές υποδομές και ποιοτικά υλικά μάθησης.
• Ελάχιστες γραφειοκρατικές παρεμβάσεις
•Ειδική βοήθεια μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και mentoring
όταν συνειδητοποιούν τις ελλείψεις τους μέσα απο διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης.

6 σημεία
όπου (μέσα απο τις έρευνες) εντοπίζονται οι αδυναμίες των σύγχρονων
αξιολογικών συστημάτων.

1) Τα περισσότερα αξιολογικά συστήματα αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του -70 με τις τότε αντιλήψεις περί
διδασκαλίας και μάθησης
2) Δεν είναι εύκολο να ορίσεις την «καλή διδασκαλία». Προσπάθειες καταγραφής «καλών πρακτικών», αλλά
έλλειψη κοινής αποδοχής.
3) Οι περισσότερες αξιολογικές εκθέσεις είναι περιγραφικές. Οι περισσότεροι δάσκαλοι με μεγάλη εμπειρία
περιμένουν (και συνήθως έχουν) υψηλή βαθμολογία (“Lake Wobegon Effect”/Garrison Keillor,1985)
“The dance of the lemons”

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Πολύ καλή οργάνωση τάξης, άριστη συνεργασία και επικοινωνία με τους μαθητές και ανάμεσα στις
ομάδες. Καλός και περιεκτικός λόγος. Έδωσε μεγάλη σημασία στην διατύπωση από τους μαθητές της
άποψής τους. Χρησιμοποίησε πολύ τον πίνακα και το σχετικό λογισμικό. Ήταν προετοιμασμένος και
χρησιμοποίησε και έντυπο υλικό. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και αρκετοί σηκώθηκαν στον πίνακα να
δείξουν τη δραστηριότητα. Οι στόχοι της διδασκαλίας επιτεύχθηκαν. Τα παιδιά έδειξαν να απολαμβάνουν
το μάθημα. Επέμεινε ιδιαίτερα σε όσους δυσκολεύονταν ή ακόμα και σε όσους ήθελαν να διατυπώσουν μια
διαφορετική άποψη. Αξιοποίησε τις ιδέες των μαθητών για να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του.
Προώθησε τις μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών με τις ερωτήσεις που έθεσε. Ζήτησε να
αναδείξουν τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν για να οδηγηθούν στην λύση των προβλημάτων (66,5)

Λειτούργησε με επιτυχία η οργάνωση της τάξης σε ομάδες. Ο λόγος του δασκάλου ήταν απλός,
κατανοητός και οι ερωτήσεις εύστοχες, ανάλογες με τις ικανότητες των μαθητών. Η διδασκαλία ήταν
στοχοκεντρική και οι στόχοι ανάλογοι με το επίπεδο και τις ικανότητες των μαθητών. Έδωσε τον
απαραίτητο χρόνο στους μαθητές της Γ΄ τάξης να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία. Ασχολήθηκε και
παρακίνησε όποιον μαθητή αντιμετώπισε δυσκολίες. Το παιδαγωγικό κλίμα ήταν καλό και οι μαθητές
ενθαρρύνθηκαν να αναδείξουν τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις απορίες τους και μπόρεσαν να νιώσουν την
ομορφιά του μύθου. Χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία τα εποπτικά μέσα (ΗΥ, βιντεοπροβολέα και
διαδραστικός πίνακας) και το λογισμικό. Υπήρχε ενδιαφέρον από τους μαθητές σε όλη τη διάρκεια του
μαθήματος. Επέτρεψε και ενθάρρυνε την υποβολή ερωτήσεων και τη συζήτηση. Καλή η διαθεματική
σύνδεση.
Θα μπορούσε ίσως οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου στα φύλλα εργασίας να είχαν αντικατασταθεί με ασκήσεις
τύπου σωστό- λάθος, αντιστοίχηση, σταυρόλεξο, γιατί δυσκόλεψαν κάποιους μαθητές.(42)

Η διδασκαλία ήταν στοχευμένη και σχεδόν όλοι οι στόχοι της υλοποιήθηκαν. Ήταν καλά προετοιμασμένη
και οι ασκήσεις ενδιαφέρουσες και ανάλογες με το επίπεδο των μαθητών . Έδωσε αρκετό χρόνο
στα παιδιά να περιγράψουν και να κατανοήσουν διαισθητικά της έννοια που διαπραγματευόταν .
Έκανε αρκετές και καλές ερωτήσεις και όταν χρειάστηκε επαναδιατύπωσε την ερώτηση.
Χρησιμοποίησε εποπτικό υλικό και με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (εννοιολογικός
χάρτης) οι μαθητές εξασκήθηκαν στην κατανόηση του γνωστικού στόχου.
Θα μπορούσε ίσως να μην επιμείνει σε έναν στόχο. Επίσης, μία δραστηριότητα δυσκόλεψε αρκετά
πολλά παιδιά και τη ροή του μαθήματος. Πιθανόν θα μπορούσε να δώσει μια διαφορετική
δραστηριότητα. Θα μπορούσε επίσης λίγο περισσότερο να επιτρέψει τη διαμαθητική συνεργασία και την
αυτενέργεια των μαθητών, αλλά και να επιμείνει λίγο περισσότερο στην παραγωγή προφορικού
λόγου.(40,5)

Η οργάνωση της τάξης ήταν καλή. Οι περισσότεροι στόχοι επιτεύχθηκαν από την πλειοψηφία των
μαθητών. Θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη συνεργασία στις ομάδες, αλλά οι μαθητές είναι πολύ μικροί
(α΄ τάξη) και αυτή η διαδικασία απαιτεί αρκετό χρόνο. Υπήρξε γενικά ενδιαφέρον και συμμετοχή από την
πλειοψηφία των μαθητών, αν και θα μπορούσε η εκπαιδευτικός να επιμείνει περισσότερο σε κάποιους
που δυσκολεύονταν. Χειρίστηκε αποτελεσματικά ζητήματα πειθαρχίας που προέκυψαν. Θα μπορούσε να
χρησιμοποιήσει τον πίνακα (να σημειώσει την άσκηση, να σηκώσει μαθητής) αντί να τη διαβάσει, γιατί
κάποιοι μαθητές δεν παρακολουθούσαν και αναγκάστηκε να πάει από πάνω τους να τη δείχνει στον
καθέναν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης. Επίσης θα μπορούσε
να αναδείξει περισσότερο τις στρατηγικές των μαθητών που έφθασαν στη λύση των ασκήσεων.(37,25)

4)Απο πάνω προς τα κάτω αξιολόγηση, χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων των δασκάλων.
5) Έλλειψη

εξειδικευμένων αξιολογητών. Εντονότερο το πρόβλημα
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

6) Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ νέων και παλαιότερων εκπαιδευτικών

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;
•Έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των δασκάλων. Δεν εκφράζουν τις δυσκολίες και τα
προβλήματά τους με το φόβο ότι θα εκληφθούν ως «αδυναμίες».
•Έλλειψη αποδοχής των αξιολογητών εκ μέρους των δασκάλων.
•Έλλειψη οράματος. «Τίποτα δεν θα γίνει»!
•Εκείνο που απασχολεί περισσότερο τους δασκάλους είναι ποιά τεστ θα δώσουν στους
μαθητές τους, παρά το πως θα διδάξουν (‘teaching to the test’).

•Αύξηση της παραπαιδείας
•Δημιουργία αντιπαλότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών

«Τα χαμηλής απόδοσης σχολεία, και οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτά, δεν ξέρουν τι να
κάνουν. Αν το ήξεραν, θα το έκαναν ήδη. Δεν μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση ενός
σχολείου, ή του κάθε δασκάλου ή του κάθε μαθητή, χωρίς να επενδύσετε στη γνώση των
δασκάλων, στις παιδαγωγικές δεξιότητες, και στην κατανόηση των μαθητών.
Τα αποτελέσματα των τεστ δεν μας λένε τίποτα για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Δίνουν
απλά ένα σύνθετο, αδιαφοροποίητο μήνυμα σχετικά με τις απαντήσεις των μαθητών σε ένα
πρόβλημα ".
Επιπλέον, και μόνο η αυξημένη πίεση λόγω της λογοδοσίας που στηρίζεται στα τεστ, είναι
πιθανό να επιδεινώσει τις υπάρχουσες ανισότητες μεταξύ χαμηλής απόδοσης και υψηλής
απόδοσης σχολεία και τμαθητές. Τα περισσότερα υψηλής απόδοσης σχολεία αντανακλούν
απλώς το κοινωνικό κεφάλαιο των μαθητών τους ( πρόκειται κατά κύριο λόγο για σχολεία με
μαθητές με υψηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο), και όχι την πραγματική ικανότητα των
σχολείων. Τα περισσότερα σχολεία με χαμηλές επιδόσεις δεν μπορούν να επικαλεστούν το
κοινωνικό κεφάλαιο των μαθητών και των οικογενειών τους και αντ 'αυτού πρέπει να
στηρίζονται στην οργανωτική τους ικανότητα. Με λίγη ή καμία επένδυση τα χαμηλής
απόδοσης σχολεία θα πάνε χειρότερα σε σχέση με τα υψηλής απόδοσης σχολεία».
Elmore (2002) , professor of educational leadership at the Harvard Graduate School of Education

Αναζητώντας το σημαινόμενο
•Τελευταία, οι προσπάθειες διασφάλισης υψηλών επιπέδων μάθησης και διδασκαλίας συμπυκνώνονται σε
μια μόνο προυπόθεση: Την αξιολόγηση των δασκάλων.
«Εάν αξιολογήσουμε τους δασκάλους θα έχουμε καλύτερη εκπαίδευση»

•Αυτή η αξιολογική «φρενίτιδα» έχει ουσιαστικά ξεκινήσει απο τις αρχές της δεκαετίας του -80 με αφορμή
κείμενα όπως Nation at Risk report 1983.

Ο συλλογισμός που οδηγεί στη λύση της αξιολόγησης είναι απλός:

•Οι επιδόσεις των μαθητών, όπως αυτό φαίνεται στους διεθνείς διαγωνισμούς, είναι χαμηλός.
•Αυτό οφείλεται στην ανεπάρκεια των δασκάλων- ανεπαρκείς γνώσεις, ανεπαρκής εμπλοκή, ανεπαρκής
προσπάθεια.
•Οι δάσκαλοι κάνουν ότι θέλουν πίσω απο τις κλειστές πόρτες των τάξεών τους.
• Η μόνη λύση είναι η αξιολόγηση.
•Μέσω της αξιολόγησης εντοπίζονται οι ανεπάρκειες και αντιμετωπίζονται με τη θέσπιση πιο αυστηρών
μέτρων ή την επιβολή κυρώσεων.
•Μέσω της αξιολόγησης οι ανεπαρκείς δάσκαλοι απομακρύνονται απο την εκπαίδευση.

Αυτή η υπεραπλουστευμένη προσέγγιση όχι μόνο αγνοεί τη συνθετότητα της διδακτικής διαδικασίας, αλλά,
επίσης, παραβλέπει τον πραγματικό στόχο της αξιολόγησης: ενδυνάμωση της γνώσης, των δεξιοτήτων,
των θετικών στάσεων και των πρακτικών της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.

(Στην Αμερική) Η ιδέα της αξιολόγησης με βάση την απόδοση εισήχθη τη δεκαετία του -80 απο την
National Governors Association, υπο τον Bill Clinton (τότε κυβερνήτη του Arkansas)
("horse trade»): Παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στα σχολεία με αντάλλαγμα τον έλεγχο της απόδοσης.
Με λιγότερα χρήματα η πολιτεία ανέθετε την ευθύνη στα σχολεία για τη βελτίωση της εκπαίδευσης
με αντίβαρο την απόδοση ευθυνών.
Επρόκειτο για μια σαφώς πολιτική ιδέα, σχεδιασμένη ώστε να δημιουργηθεί μια ευρεία συμμαχία πίσω
από ένα ενιαίο όραμα μεταρρύθμισης.
Δεν είναι τυχαίο ότι εκείνη την περίοδο στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών, διεθνώς, έχουμε
μια πληθώρα ερευνών γύρω απο την αξιολόγηση.(π.χ., De Lange, 1987; Romberg, 1995; Van den
Heuvel-Panhuizen, 1996; Becker & Shimada, 1997; Hashimoto Becker, 1999; Nagasaki & Becker,
1999).

Ούτε είναι τυχαία η θέση του De Lange ως προέδρου του PISA.
Άποψη του De Lange (1992) σχετικά με τη χρήση των τεστ στην αξιολόγηση:«Εάν φτιάξουμε τα τεστ
σύμφωνα με τις δικές μας αρχές, το μειονέκτημα (test-oriented teaching) θα μετατραπεί σε
πλεονέκτημα».
Αν αποτύχουμε, θα φταίμε εμείς!!

Τα επόμενα χρόνια είδαν το φως (στην Αμερική) 3 (πολιτικές) κινήσεις λογοδοσίας
με κεντρικό πρωταγωνιστή ΠΑΝΤΑ το δάσκαλο:
(1)“Our Future, Our Teachers(Obama): Αξιολόγηση των προγραμμάτων
εκπαίδευσης δασκάλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης (K–12)
(2) “Teacher Performance Assessment” κάτι σαν τον ΑΣΕΠ με τη συνεργασία
του Stanford University και τον Εκδοτικό Οίκο Pearson Education, Inc.
(3) “Building Better Teachers: A National Review of Teacher Preparation
Programs”: Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης «λυκείων» απο το
National Council on Teacher Quality

Το σκεπτικό όσων θέλουν να αναδείξουν μέσω της αξιολόγησης τις ελλείψεις των
δασκάλων, να τους χαρακτηρίσουν ως ανεπάρκειες που χρήζουν επιβολή κυρώσεων
(“teacher deficit” οπτική/η οπτική του «ελλείμματος»),
δεν περιορίζεται μόνο στην αξιολόγηση των δασκάλων, αλλά επεκτείνεται και σε
άλλους τομείς:
•Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των
δασκάλων (Crowe, 2011) (με συνέπειες;;;;;;)
“High stakes accountability poses a challenge to the autonomy of higher education as well. For example, the Japanese
national university system faces the threat of bureaucratic evaluation by a business- influenced external review institution. In the
developing world, the value placed in higher education as a social investment and in university autonomy as a means to

distribute that investment is being seriously challenged by a market-driven neoliberal agenda

(D.

Guerrero & Peter

Farruggio,2012)

•Διαγωνισμούς πρόσληψης δασκάλων (τύπου ΑΣΕΠ),
Χχρήση τυποποιημένων ΠΣ (γιατί ελαχιστοποιήθηκε ο χρόνος σύνταξης των νέων
ΠΣ;;;;), και
•Εφαρμογή δεικτών ποιότητας για την αξιολόγηση των εν ενεργεία δασκάλων
(ΠΟΙΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ;;;;;;).

Συμπληρώνοντας το παζλ:
Απο το: “Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, όπως το κράτος»,
στην «κρατική χειραγώγιση.
•Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο Mark Olssen (1996, σελ. 340) το πέρασμα
απο τον “homo economicus,” που φροντίζει για τα οικονομικά του συμφέροντα
ανεξάρτητα απο το κράτος, στον χειραγωγημένο άνθρωπο (“manipulatable man”)
που διαμορφώνεται απο το κράτος και πιέζεται διαρκώς να είναι όσο το δυνατόν
πιο αποδοτικός, δεν υπάρχει κανένα (θετικό) στοιχείο κρατικής πρόνοιας.
Ο σύγχρονος ρόλος του κράτους έγκειται
• στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αγορά, παρέχοντας
νομοθετικά πλαίσια και θεσμούς που απαιτούνται για τη λειτουργία της και
• στην εκπαίδευση ατόμων, που θα μπορούν να αποδίδουν τα μέγιστα με τις
ελάχιστες παροχές,
•όντας συγχρόνως στο έπακρο ανταγωνιστικά. Λόγω της εντατικοποίησης της
εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να
σηκώσουν όλο και μεγαλύτερα βάρη έχοντας επιπλέον την απειλή της
λογοδοσίας, κάτι που τους εξουθενώνει οικονομικά και ψυχολογικά. (Whitty et
al., 1998, pp. 67-68).

Έτσι, κάτω από αυτές τις συνθήκες,
•η εκπαίδευση δεν γίνεται απλά ένα εμπορεύσιμο αγαθό αλλά, επίσης,
•για τον έλεγχο της παραγωγής, τα αποτελέσματά της, πρέπει να αναχθούν σε
τυποποιημένους «δείκτες απόδοσης» (ό.π., σελ. 37-38).
•Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών αποτελεί μέρος αυτής της
διαδικασίας τυποποίησης.
•Οι δείκτες ποιότητας χρησιμεύουν στην κατάταξη των σχολείων και των
εκπαιδευτικών, δημιουργώντας έτσι σχολεία διαφόρων ταχυτήτων: σχολεία
αριστείας και σχολεία που θα κινδυνεύουν να κλείσουν διότι δεν θα επιλέγονται
απο τους γονείς.
Whitty, G., Power, S., & Halpin, D. (1998). Devolution and choice in education . Philadelphia: Open University Press.

Χαμένοι στη “μετάφραση”
•Ας υποθέσουμε (όμως) ότι υπάρχει συμφωνία για το θέμα της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας
των δασκάλων.
•Το προφανές πρώτο βήμα είναι να (καθ) “ορίσουμε” αυτό που θέλουμε να μετρήσουμε:

Γιατί, αν δεν ξέρουμε τι θέλουμε να μετρήσουμε, όλα τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις
υποθέσεις μας!!!
Πως ορίζεται η “αποτελεσματικότητα” των δασκάλων;

Μετάφραση 1:

Ένας δάσκαλος είναι αποτελεσματικός (και άρα θα έχει θετική αξιολόγηση), αν έχει
υψηλή βαθμολογία στα πεδία εκείνα που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητά του.
Αν και ακούγεται ως ταυτολογία, ο ορισμός αυτός έχει μια λογική: Κάποιοι έθεσαν
κάποια κριτήρια αποτελεσματικότητας. Αυτά τα κριτήρια πρέπει να γίνουν αποδεκτά!
Η αποτελεσματικότητα είναι αυτό που δείχνουν τα τεστ αποτελεσματικότητας!!!

Δηλαδή, , αυτό που μετριέται αντανακλά το τι έχει αξία και αντίστροφα η
αξία απορρέει απο το αποτέλεσμα της μέτρησης.
Η αξία που αποδίδουμε σε κάτι μας κάνει να θέλουμε να το μετρήσουμε,
και το αποτέλεσμα της μέτρησης σηματοδοτεί την αξία.
Αλλά αν η αξία κάποιου πράγματος απορρέει απο ποσοτικές μετρήσεις,
τίθεται σοβαρό πρόβλημα αξιών.

Για παράδειγμα:
Κάποιος αποφάσισε (πως; με ποιά κριτήρια;) ότι η συμμετοχή σε ομίλους αποτιμάται
σε χ μονάδες (και όχι σε ψ) και αποτελεί συνιστώσα της αποτελεσματικότητας/
επάρκειας των δασκάλων.
Αυτόματα, η συμμετοχή σε ομίλους αποκτά αξία, όχι γιατί έχει-πράγματι - εγγενή
αξία, αλλά γιατί είναι απο τα στοιχεία που αξιολογούνται.
Αλλά ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι η αξία της συμμετοχής σε ομίλους τεκμηριώνεται
στη βάση ερευνών, κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει αξιολογικό στοιχείο αν
1)Δεν έχει περιληληφθεί στη βασική εκπαίδευση των δασκάλων
2)Δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο επιμόρφωσης
3)Δεν έχει δοθεί αρκετό διάστημα πρακτικής εφαρτμογής του μέτρο
Το πρόβλημα είναι ότι οι δάσκαλοι καλούνται να αξιολογηθούν με κριτήρια τα οποία
δεν γνωρίζουν και ως εκ τούτου (αν και σημαντικά κατά τους αξιολογητές) πιθανώς
δεν έχουν λάβει υπόψη κατά την επαγγελματική τους πορεία.

Μετάφραση 2:
•Ως αποτελεσματικότητα ή επάρκεια, ορίζεται η ικανότητα των δασκάλων να επιτύχουν υψηλά
επίπεδα βαθμολογίας των μαθητών τους σε διαγωνισμούς ικανοτήτων/ δεξιοτήτων.
•Πέραν του ότι οι τρόποι αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών είναι ένα
ευρύ πεδίο ανάλυσης και διερεύνησης, πολυάριθμες έρευνες έχουν δείξει ότι

οποιαδήποτε επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών, ελάχιστες ενδείξεις παρέχει για
την ικανότητα των δασκάλων τους.

Κι αυτό γιατί:
•Οι δάσκαλοι δεν είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για τη μάθηση των μαθητών: Η οικογένεια,
οι προηγούμενοι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικές παροχές του σχολείου, το σχολικό κλίμα, η
κουλτούρα της τάξης, και δεκάδες άλλες παράμετροι, καθορίζουν το τι και σε ποιό βαθμό θα
μάθουν οι μαθητές.
•

•

Επιπλέον:
Το ότι κάποιοι κατασκεύασαν τεστ ικανοτήτων και δεξιοτήτων εύκολα διαχειρίσιμα
στατιστικά, δεν σημαίνει ότι αυτό που μετρούν τα τεστ θα το ορίσουμε ως
«αποτελεσματικότητα» των δασκάλων.
Όπως υποστηρίζουν οι Campbell et al. (2003) δεν μπορεί η άμαξα να είναι μπροστά
απο το άλογο. Με την χρήση των τυποποιημένων τεστ, όχι μόνον έχουμε μια
εξαιρετικά στενή αντίληψη για το τι ξέρουν και μπορούν να κάνουν οι μαθητές, αλλά
και ορίζουμε τον “καλό” εκπαιδευτικό σε σχέση με τις ενδείξεις ενός εργαλείου.
Στην ουσία, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ορίσουμε την “αποτελεσματικότητα”
και στη συνέχεια να αναζητήσουμε τα καλύτερα εργαλεία για να την μετρήσουμε.

Διεθνώς, η επάρκεια των εκπαιδευτικών
αποτιμάται συνήθως με δυο τρόπους:
Α. Σε σχέση με αυτό που επιτυγχάνουν (επιδόσεις
των μαθητών τους σε τεστ αξιολόγησης)
Β. Σε σχέση με αυτό που κάνουν (αξιολόγηση της
διδασκαλίας)

Α. Σε σχέση με αυτό που επιτυγχάνουν (επιδόσεις των μαθητών τους στα τεστ
αξιολόγησης)
•Αν και οι διάφορες πολιτικές ηγεσίες διεθνώς, δεν έχουν καταλήξει σε μια μεθοδολογία της αξιολόγησης,
και εφαρμόζουν κατά περίπτωση διάφορα μοντέλα που στηρίζονται στα αποτελέσματα γραπτών δοκιμασιών

(test-based evaluation models):
•Status models: οι επιδόσεις των μαθητών σε σχέση με έναν προκαθορισμένο στόχο
• Cohort-to-cohort change models: οι επιδόσεις μαθητών συγκρίνονται σε σχέση με εκείνων άλλων μαθητών της
ίδιας ηλικίας, πχ σύγκριση της φετεινής Τρίτης με την Τρίτη της προηγούμενης χρονιάς

• Growth models: σύγκριση των επιδόσεων των ίδιων μαθητών απο τη μια χρονιά στην άλλη
•Value-Added Measurement: Μοντέλο ανάπτυξης, αλλά με περίπλοκες στατιστικές μεθόδους «αφαιρείται» η
επίδραση των κοινωνικο-οκονομικών παραγόντων και μένει μόνο η επίδραση των δασκάλων.

Το «μοντέλο προστιθέμενης αξίας» (Value-added) φαίνεται να είναι το επικρατέστερο.
•Value-added for program evaluation (VAM-P)
•Value-added for accountability (VAM-A)

•Οι παραδοσιακοί τρόποι αξιολόγησης (παρατήρηση τάξης, διδακτική εμπειρία, μεταπτυχιακές σπουδές,
παρακολούθηση σεμιναρίων, συμμετοχή σε συνέδρια) κρίνονται ανεπαρκείς.

•Μια βασική έννοια του μοντέλου προστιθέμενης αξίας είναι ο ισχυρισμός ότι τα σχολεία είναι
υπεύθυνα για την παροχή γνώσης και την ανάπτυξη κάθε μαθητή κατά τη διάρκεια του χρόνου,
ανεξάρτητα από το επίπεδο της εκπαίδευσης με την οποία ο μαθητής αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος
(Callender, 2004; Carey, 2004 ; Hershberg et al, 2004).
• Εάν, επομένως, η προστιθέμενη αξία αντανακλά την πραγματική επίδραση των εκπαιδευτικών και
των σχολείων σε ένα μαθητή, θα πρέπει να είναι δυνατό να προσδιοριστεί αν η συμβολή τους στην
ανάπτυξη του μαθητή ήταν επαρκής.
•Εάν η μέτρηση δείξει ότι η επίδοση του μαθητή ξεπερνά τη μέση ετήσια αναμενόμενη, σημαίνει ότι
έχει τύχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση.

•Οι ισχυρισμοί αυτοί έρχονται σε πλήρη αντίθεση με δεδομένα της έρευνας που αναδεικνύουν το ρόλο
του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου στην επίδοση των μαθητών “Coleman Report” (Bracey, 2004).

•Παρόλα αυτά στην εποχή της λογοδοσίας που ξεκίνησε με το No Child Left Behind Act of 2001

(NCLB), η εκπαιδευτική έρευνα όλο και περισσότερο προωθεί την άποψη ότι η επίδραση της
εκπαίδευσης μπορεί να μετρηθεί με τεστ (standardized assessments) (Archer, 1999; Marzano,
Pickering, and Pollock, 2001)

ΕΝΤΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
•RAND researchers http://www.rand.org/education/projects/measuring-teacher-effectiveness/teachersmatter.html

Η άποψη της Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης του National Research Council of the National
Academy of Sciences είναι ότι: “...VAM estimates of teacher effectiveness should not be used to
make operational decisions because such estimates are far too unstable to be considered fair or
reliable”
Το 2008, δημιουργήθηκε μια Ομάδα εργασίας σχετικά με την Value Added Methodology for
Instructional Improvement, Program Evaluation, and Educational Accountability.
Τα αποτελέσματα αυτής της Ομάδας (“Getting Value out of Value-Added”) επικυρώθηκαν απο το
National Research Council.
Το 2010, συντάχθηκε αναφορά με τίτλο “Problems with the Use of Student Test Scores to Evaluate
Teachers.”

Δυο ενδεικτικές παρατηρήσεις της Ομάδας :

(1) Problems with Value-Added Measurement (Models):Το μοντέλο ευνοεί τους πλεονεκτούντες μαθητές
•“. . . even when methods are used to adjust statistically for student demographic factors and school differences, teachers

have been found to receive lower ‘effectiveness’ scores when they teach new English learners,
special education students, and low-income students than when they teach more affluent and educationally
advantaged students

(2) Concerns about Validity/ Reliability: Τα τεστ δεν αρκούν ως αξιόπιστοι δείκτες της αποτελεσματικότητας

των δασκάλων

. there is broad agreement among statisticians, psychometricians, and economists that
student test scores alone are not sufficiently reliable and valid indicators of teacher effectiveness

•“. .

to be used in high stakes personnel decisions, even when the most sophisticated statistical applications of value added
modeling are employed”
•

• Οι ερευνητές της RAND αμφιβάλλουν ότι οι μετρήσεις είναι απαλλαγμένες προκαταλήψεων και λαθών
που οφείλονται σε μη-εκπαιδευτικούς παράγοντες: «non educational effects may be attributed

mistakenly to teachers with no way of determining the magnitude of this error
(McCaffrey et al., 2003; Ballou 2002; Kupermintz 2003).

•Ένας μη-εκπαιδευτικός παράγοντας είναι η «στάση» των μαθητών απέναντι στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Αυτή η στάση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πρόοδό του.
•Ένας άλλος παράγοντας είναι η «δουλειά» εκπαιδευτικών απο άλλες αλλά συναφείς περιοχές. Π.χ Στα
αποτελέσματα των μαθητών ενός μαθηματικού, «αντανακλάται και η δουλειά του φυσικού της σχολικής
μονάδας.

Η λειτουργία του μοντέλου εξαρτάται και απο διάφορα «τεχνικά ζητήματα». Π.χ
•Σταθερός πληθυσμός (χωρίς κινητικότητα στη διάρκεια της χρονιάς) και

•ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
•ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (Άρα εξειδικευμένους
αξιολογητές για την κατασκευή προβλημάτων και δεικτών επίδοσης)!!

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών γίνεται συνήθως
με δυο τρόπους:
Α. Σε σχέση με αυτό που επιτυγχάνουν (επιδόσεις
των μαθητών τους σε τεστ αξιολόγησης)
Β. Σε σχέση με αυτό μου κάνουν (αξιολόγηση της
διδασκαλίας)

ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
και την (πιθανή) αναμόρφωση των Π.Σ εκπαίδευσης δασκάλων.

Το σημαινόμενο: Τα άτομα ως αριθμοί είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα

