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Περιεχόµενα παρουσίασης

�Υφιστάµενο σύστηµα αξιολόγησης

�Στάδια διαµόρφωσης συστηµάτων αξιολόγησης

�Στόχοι – Αρχές – Πηγές 

�∆ραστηριότητες 

�Συζήτηση και εξαγωγή συµπερασµάτων 
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Που βρισκόµαστε σήµερα;

Σημείο εκκίνησης το 1976

Συμφωνία φορέων για ανάγκη αλλαγής στο σύστημα. 

Εκθέσεις για το σύστημα αξιολόγησης  :

1. Έκθεση UNESCO (1997), 

2. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση (2004), 

3. Μελέτη της Κοινοπραξίας «Αθηνά» (2006) και 

4. Έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας (2014).
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Καµία διαφοροποίηση 



Βασικές αδυναµίες του υφιστάµενου συστήµατος αξιολόγησης (1) 

• Μονοδιάστατη αξιολόγηση µέσω εξωτερικού κριτή 

• Σαφή κριτήρια αξιολόγησης (αξία, προσόντα, αρχαιότητα)  αλλά 
στην πράξη το πιο καθοριστικό στοιχείο αξιολόγησης είναι η 
αρχαιότητα.

• ∆ιαµορφωτική vs. Τελική αξιολόγηση 
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Τελική

∆ιαµορφωτική 

Ποια η συνέπεια;



Βασικές αδυναµίες του υφιστάµενου συστήµατος αξιολόγησης (2) 

• Ανισότητα αντιµετώπισης εκπαιδευτικών 

0                                         12                                                                     30

• Φαινόµενα ισοπέδωσης αξιολογήσεων 

• Φαινόµενα πληθωρισµού αξιολογήσεων 

• “Εγκλωβισµός ανέλιξης ”
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Επίσηµες 
βαθµολογίες 
ξεκινούν εδώ

Συνθήκες εργασίας 
Ιδιαίτερος ρόλος 

Ανάγκες



#ιαµόρφωση νέου συστήµατος αξιολόγησης διδακτικού έργου 

Στόχοι
Φιλοσοφία και 

Αρχές
Πηγές 

δεδοµένων Εργαλεία 
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(1) Στόχοι 

Ένα σύστηµα διαµορφωτικής αξιολόγησης;

Ένα σύστηµα τελικής αξιολόγησης;

Και τα δύο;
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�ιαµορφωτική vs. Τελική 

1 2 3 4 5

ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ

ΤΕΛΙΚΗ 

=

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ

ΤΕΛΙΚΗ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ

Που τοποθετείστε εσείς;
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(2) Φιλοσοφία και Αρχές 

Δικαιοσύνη Δικαιοσύνη Δικαιοσύνη Δικαιοσύνη Ικανοποίηση αναγκώνΙκανοποίηση αναγκώνΙκανοποίηση αναγκώνΙκανοποίηση αναγκών ΕγκυρότηταΕγκυρότηταΕγκυρότηταΕγκυρότητα Ενημέρωση πολιτείαςΕνημέρωση πολιτείαςΕνημέρωση πολιτείαςΕνημέρωση πολιτείας

Βελτίωση εκπαίδευσηςΒελτίωση εκπαίδευσηςΒελτίωση εκπαίδευσηςΒελτίωση εκπαίδευσης ΑναγνώρισηΑναγνώρισηΑναγνώρισηΑναγνώριση ΣεβασμόςΣεβασμόςΣεβασμόςΣεβασμός ΔιαφάνειαΔιαφάνειαΔιαφάνειαΔιαφάνεια

Απλότητα / Απλότητα / Απλότητα / Απλότητα / 
ΛειτουργικότηταΛειτουργικότηταΛειτουργικότηταΛειτουργικότητα

ΣυμμετοχικότηταΣυμμετοχικότηταΣυμμετοχικότηταΣυμμετοχικότητα Αξιοκρατία Αξιοκρατία Αξιοκρατία Αξιοκρατία Συνεχής αξιολόγηση Συνεχής αξιολόγηση Συνεχής αξιολόγηση Συνεχής αξιολόγηση 
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#ραστηριότητα (1)
Ιεράρχηση αρχών συστήµατος αξιολόγησης 

Ειδικό έντυπο 

Ατοµική απόφαση 

Οµαδική απόφαση 

Παρουσίαση και συζήτηση 
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#ραστηριότητα (2)
Πως ικανοποιούνται αυτές οι αρχές στην πράξη;

• ∆ικαιοσύνη

• Ικανοποίηση αναγκών

• Εγκυρότητα

• Ενηµέρωση πολιτείας

• Βελτίωση εκπαίδευσης

• Αναγνώριση

• Σεβασµός

• ∆ιαφάνεια

• Απλότητα και λειτουργικότητα

• Συµµετοχικότητα

• Αξιοκρατία

• Συνεχής αξιολόγηση 
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(3) Πηγές δεδοµένων 

• Γιατί χρειαζόµαστε πολλαπλές 
πηγές δεδοµένων;

• Σηµαντική διάκριση 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ  
(Teacher Quality ) και 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
(Teaching Quality) 

Επιλογές 

1. Αποτελέσµατα µαθητών

2. Αξιολόγηση συναδέλφων

3. Αξιολογήσεις µαθητών

4. Αποτελέσµατα εκπαιδευτικών 
σε εξετάσεις 

5. Αξιολόγηση από διευθυντή

6. Αξιολόγηση από γονείς 

7. Επαγγελµατική δραστηριότητα 

8. Παρατήρηση διδασκαλίας 

9. Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού
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#ραστηριότητα (3)
Κριτική πηγών 

Υπέρ και κατά για κάθε πηγή Ανάλογα µε το “καπέλο” που 
φοράει ο καθένας…..
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Μερικές σκέψεις … 

Η διαµόρφωση ΝΣΑ αποτελεί πρόκληση και παρουσιάζει δυσκολίες σε 
θεωρητικό, επιστηµονικό και πρακτικό επίπεδο. 

Σοβαρότητα ζητήµατος 

Σηµασία στόχων 

Σηµασία και επιλογή αρχών  που θα διέπουν το όποιο σύστηµα αξιολόγησης

∆εν υπάρχει το τέλειο σύστηµα. Όλα τα συστήµατα παρουσιάζουν θετικά και 
αρνητικά σηµεία καθώς και παρενέργειες που ίσως δεν είναι άµεσα 
παρατηρήσιµες. 

Σταδιακή αλλαγή 

Πολιτικό  συγκείµενο και η επίδραση του 
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ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Ευχαριστώ για τη προσοχή και τη συµµετοχή σας 

Στέλιος Ορφανός 

Frederick University
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