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Εκτεταμένη περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία στροφή των εκπαιδευτικών αρχών και των εκπαιδευτικών 
όλων των βαθμίδων να πραγματοποιήσουν τη διδασκαλία με τρόπο σύγχρονο και στόχο την 
ουσιαστική μάθηση των μαθητών. Σύμφωνα με τους Cameron, Tate, Macnaughton & Politano, 
(1998), οι μαθητές μαθαίνουν όταν «σκέπτονται, λύνουν προβλήματα, κατασκευάζουν, 

μετασχηματίζουν, ανακαλύπτουν, δημιουργούν, αναλύουν, κάνουν επιλογές, οργανώνουν, 

σχεδιάζουν, εξηγούν, συζητούν και επικοινωνούν, μοιράζονται, παρουσιάζουν, προβλέπουν, 

ερμηνεύουν, αξιολογούν, στοχάζονται, αναλαμβάνουν ευθύνες, αναζητούν, ρωτούν, καταγράφουν, 

κατακτούν νέα γνώση και επεκτείνουν τη γνώση». Όλα τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά που 
μπορούμε να αξιολογήσουμε στους μαθητές. Τα χαρακτηριστικά αυτά της μάθησης είναι καλό να 
αξιολογούνται, διότι όπως υποστηρίζουν οι Birenbaum (1996), Keeves (1994), Serafini (2001), η 
αξιολόγηση είναι εργαλείο που εμπλουτίζει τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. 

Το τρέχον σχολικό έτος πραγματοποιήθηκε έρευνα και συντάχθηκε μελέτη για τις επιμορφωτικές 
ανάγκες των εκπαιδευτικών σε θέματα αξιολόγησης μαθητών. Εκπονήθηκε πολυμεθοδική (ποιοτική 
και ποσοτική) έρευνα, καθώς αποτελεί μία σημαντική μέθοδο εξασφάλισης της εγκυρότητας και 
αξιοπιστίας της. Η ποιοτική έρευνα λειτούργησε ως διερευνητική μέθοδος προκειμένου να 
αυξήσουμε την κατανόησή μας για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε θέματα 
αξιολόγησης μαθητών. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ομάδας εστίασης (focus group) σε 
εκπαιδευτικούς, ώστε μέσω της άμεσης αλληλεπίδρασης, να εξασφαλισθεί πληρέστερη αρχική 
ποιοτική διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων (Ιωσηφίδης, 2003). Υιοθετήθηκε ως γενικό σχήμα 
αυτό της ανοικτής συζήτησης με παράλληλες ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Οι συμμετέχοντες δεν ήταν 
ενημερωμένοι για το ερευνούμενο αντικείμενο και έτσι ελαχιστοποιήθηκε η πιθανότητα να δώσουν 
προκατειλημμένες απαντήσεις, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι ερωτώμενοι να 
ανατρέχουν στις δικές τους εμπειρίες και ερμηνευτικά σχήματα (Faulkner και συν. 1999; Nias, 1991; 
Ιωσηφίδης, 2003).  



Στη συνέχεια με την ποσοτική έρευνα διερευνήθηκαν περαιτέρω τα ερωτήματα που προέκυψαν από 
την ποιοτική έρευνα. Στηριζόμενοι και στην ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 
κατασκευάσθηκε το ερωτηματολόγιο της ποσοτικής έρευνας. Για την ενίσχυση της εγκυρότητας του 
περιεχομένου του ερωτηματολόγιου και αύξησης της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων (Tull και 
Hawkins, 1993), πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε είκοσι εκπαιδευτικούς. Το ερωτηματολόγιο 
που τελικά προέκυψε αποτελείται από είκοσι ερωτήσεις κλειστού τύπου και χωρίζεται σε πέντε 
τμήματα. 

Δείγμα της ποσοτικής έρευνας αποτέλεσαν 260 εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από 7 περιφέρειες της Ελλάδας. Ειδικότερα, το δείγμα μας 
αποτελούσαν 171 γυναίκες (65,8%) και 89 άνδρες (34,2%), εκ των οποίων 16 ήταν εκπαιδευτικοί 
προσχολικής εκπαίδευσης, 126 ήταν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, 118 εκπαιδευτικοί 
δευτεροβάθμιας, εκ των οποίων 7 ήταν εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα της έρευνας που σχετίζονται: α) με 
τις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, β) με τις αντιλήψεις τους για το σκοπό της αξιολόγησης 
και γ) με τις πρακτικές και τις μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιούν. Τέλος, θα 
παρουσιασθούν τα αποτελέσματα από τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των 
εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των μαθητών. 

Από τη στατιστική ανάλυση φάνηκε ότι: 

α) οι εκπαιδευτικοί κυρίως αξιολογούν με σκοπό τη μάθηση και δεν αξιολογούν απλώς τη μάθηση 
(Black & Wiliam, 1998). 

β) οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί εξαρτώνται από την εκπαιδευτική 
βαθμίδα που εργάζονται. Έτσι, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση χρησιμοποιούν σε μεγάλο ή 
μικρό βαθμό προφορικές εξετάσεις με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, γραπτές εξετάσεις με 
ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, 
συστηματική παρατήρηση, αυτοαξιολόγηση μαθητή, συνθετικές δημιουργικές - διερευνητικές 
εργασίες (σχέδια εργασίας) και ημιδομημένο δυναμικό διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων στη 
μαθησιακή διαδικασία και λιγότερο προφορικές εξετάσεις με ερωτήσεις κλειστού τύπου, φάκελο 
εργασιών μαθητή (portfolios), γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις κλειστού τύπου και αξιολόγηση 
μαθητή από τους συμμαθητές του. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση χρησιμοποιούν σε μεγάλο ή 
μικρό βαθμό γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, προφορικές 
εξετάσεις με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις κλειστού τύπου, 
γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, ημιδομημένο δυναμικό διάλογο μεταξύ των 
συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία και λιγότερο προφορικές εξετάσεις με ερωτήσεις 



κλειστού τύπου, συνθετικές δημιουργικές - διερευνητικές εργασίες (σχέδια εργασίας), 
συστηματική παρατήρηση, φάκελο εργασιών μαθητή (portfolios), αυτοαξιολόγηση μαθητή και 
αξιολόγηση μαθητή από τους συμμαθητές του. 

γ) οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν επιμόρφωση σε θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των 
μαθητών τους. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρούνται οι δύο λόγοι (discourses) που η Morgan (2000) 
υποστηρίζει ότι σχετίζονται με την αξιολόγηση των μαθητών. Έτσι, διακρίνεται από τη μία ο 
ψυχολογικός λόγος των εκπαιδευτικών (Psychological Discourses), που σχετίζεται με τη γνωσιακή 
στάση και την ανάπτυξη των μαθητών και από την άλλη ο λόγος για την αναθεώρηση του 
προγράμματος σπουδών (Π.Σ.) (Curriculum Reform Discourses). Ο λόγος για την αναθεώρηση του 
προγράμματος σπουδών διασπάται στην εφαρμογή του (Implementation) και στη βελτίωση του 
επιπέδου γνώσεων (Raising Standards) των μαθητών. Στην πρώτη διάστασή του, οι εκπαιδευτικοί 
έχουν τη δυνατότητα να απεμπλακούν από το ψυχολογικό λόγο τους και να δώσουν έμφαση στην 
εφαρμογή του Π.Σ. και της αξιολόγησης που το Π.Σ. προτείνει. Στη δεύτερη διάστασή του το Π.Σ. 
αντί να οδηγεί στο μετασχηματισμό της διαδικασίας μάθησης, στοχεύει στα αποτελέσματα, με 
στόχο, την επίτευξη υψηλών βαθμολογικών επιδόσεων των μαθητών. 

Τέλος, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της 
επιμόρφωσης, και επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα αξιολόγησης των μαθητών τους, με 
σκοπό τον εμπλουτισμό της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης. 
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