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• Συµφωνούµε ή διαφωνούµε η αξιολόγηση των δασκάλων και των 
µαθητών έχει ήδη αρχίσει να εφαρµόζεται στη χώρα µας (π.χ. 
πειραµατικά σχολεία, πανεπιστήµια). 

• Στο εξωτερικό είναι µια καλά οργανωµένη πρακτική µε θετικά, 
αλλά και αρνητικά αποτελέσµατα  



• 12/2004 
(Σύµφωνα µε τη νεοφιλελεύθερη προοπτική ) Ο επιτυχής 
µετασχηµατισµός των σχολείων απαιτεί έναν «νέο 
επαγγελµατισµό»  στον οποίο η εργασία των δασκάλων θα 
είναι: 

    όλο και περισσότερο βασισµένη στην έρευνα,  

   προσανατολισµένη στους επιθυµητούς στόχους (στα πλαίσια της      

παγκοσµιοποίησης),  

    καθοδηγούµενη από συγκεκριµένα στοιχεία (δείκτες ποιότητας),  

    προσανατολισµένη στην οµαδική εργασία, ενώ συγχρόνως  

    η βασική νόρµα αυτού του νέου επαγγελµατισµού είναι η δια βίου µάθηση 

µαθητών και δασκάλων  
  
• Η επιτυχία ενός  σχολείου θα καθορίζεται τόσο από το διανοητικό όσο 
και από το οικονοµικό κεφάλαιό του. 



Έξι σενάρια από τον Οργανισµό γιa Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη 

1. Διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος:  

•   1Α)  Τα γραφειοκρατικά σχολικά συστήµατα συνεχίζονται.  
•   1Β) Επέκταση του µοντέλου της αγοράς.  

  
2. Επανεκπαίδευση (Re-schooling):  

•   2Β)Τα Σχολεία ως ουσιαστικά κοινωνικά κέντρα.  
•   2Γ)Τα Σχολεία ως οργανώσεις για τη µάθηση.  

  
3. Από-σχολιοποίηση (De-schooling): 
  

•   3Γ) (Learner networks) Κοινωνία των δικτύων.  
•   3Δ)Έξοδος δασκάλων.Το σενάριο "ρευστοποίησης" (the meltdown scenario) 



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, να εµπλέκεται κάποιος σε 
µια διαδικασία µε ελλειπή δεδοµένα: 

Α. Σε τι θα αξιολογηθώ;Έχω εκπαιδευτεί σχετικά; 

Β. Με ποιά εργαλεία; Είναι αξιόπιστα; 

Γ. Απο ποιούς θα αξιολογηθώ; Είναι κατάλληλα 
επιµορφωµένοι; 

Δ. Πως θα χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης; Μπορούν να λειτουργήσουν ως 
επανατροφοδότηση; 









• Μια βασική έννοια του µοντέλου προστιθέµενης αξίας είναι ο ισχυρισµός ότι τα 
σχολεία είναι εξ’ ολοκλήρου 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). 

• 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. 
  





(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 
π.χ 

• η «στάση» των µαθητών απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτή η στάση 
καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την πρόοδό του. 

• 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.   

• 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)!!   









Γ. Απο ποιούς θα αξιολογηθώ; Είναι κατάλληλα 
επιµορφωµένοι; 

Δ. Πως θα χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης; Μπορούν να λειτουργήσουν ως 
επανατροφοδότηση; 



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.    



ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ενός λανθασµένου χειρισµού του θέµατος της Αξιολόγησης 

• Έλλειψη εµπιστοσύνης εκ µέρους των δασκάλων. Δεν θα 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 ". 

Elmore (2002) , Professor of educational leadership at the Harvard Graduate School of Education 




