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Σι είναι θ αξιολόγθςθ;

Η διαδικαςία προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ, τθσ επιτυχίασ και τθσ ςθμαντικότθτασ
ενόσ φαινομζνου ι αντικειμζνου

(M. Scriven, 2007)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΝΣΑΡΝΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Τα κριτιρια αντιπροςωπεφουν τισ
διαςτάςεισ τησ αξίασ ενόσ αντικειμζνου,
μιασ δράςθσ, ενόσ προγράμματοσ, κ.λπ.
Είναι οι πτυχζσ εκείνεσ που
ςυγκεντρϊνουν το ενδιαφζρον των
αξιολογθτϊν προκειμζνου να
διαπιςτωκοφν τα πλεονεκτιματα ι/και
τα μειονεκτιματα του υπό αξιολόγθςθ
αντικειμζνου ι φαινομζνου
(Davidson, 2005)

Η κρίςιμθ τιμι, ι τα όρια
τθσ ποιότθτασ ι του
βακμοφ απόδοςθσ ενόσ
κριτθρίου αποκαλείται
ςφμφωνα με τουσ ειδικοφσ
ςτάνταρντ
(Mathison, 2005).



Αδικαιολόγθτοσ φόβοσ απζναντι ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ, ο
οποίοσ εκδθλϊνεται με τθ μορφι αναίτιασ και ταυτόχρονα ζντονθσ
αποςτροφισ / αντίκεςθσ προσ τθν όλθ διαδικαςία (Scriven, 2003)

Άρνθςθ του άγχουσ που τον διακατζχει για τθν αξιολόγθςθ
Προβολι λανκαςμζνων χειριςμϊν ςτουσ αξιολογθτζσ ι ςτθ διαδικαςία
Ζντονθ προςωπικι αντιπαράκεςθ (επίκεςθ) με τουσ αξιολογθτζσ
Ανάπτυξθ πρωτότυπθσ / ιδιάηουςασ επιχειρθματολογίασ που ακυρϊνει

τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ
Χριςθ αντιεπαγγελματικϊν τεχνικϊν για τθ ματαίωςθ τθσ ανάπτυξθσ

και τθσ εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ



1οσ ΛΟΓΟ: 
Η αξιολόγηςη εξυπηρετεί «υπόγειεσ» ςκοπιμότητεσ.

ΑΝΣΙΛΟΓΟ:
(Stufflebeam, 2001)

Οι“ψευδοαξιολογιςεισ” (pseudo-evaluations) διακρίνονται για το ςκόπιμο
χαρακτιρα τουσ, τθν ελεγχόμενθ δθμοςίευςθ των πλθροφοριϊν και τθ μθ θκικι
ςτάςθ των αξιολογθτϊν

Πολιτικά ελεγχόμενεσ αξιολογιςεισ

Επιβεβαίωςθ ι ενδυνάμωςθ τθσ 
ςφαίρασ επιρροισ του εντολοδόχου 

τθσ διαδικαςίασ μζςω τθσ επιλεκτικισ 
δθμοςίευςθσ /απόκρυψθσ /  

διαςτρζβλωςθσ των ςτοιχείων εκείνων 
που είναι προσ το ςυμφζρον του.

Αξιολογιςεισ δθμοςίων ςχζςεων

Δθμιουργία μιασ εξιδανικευμζνθσ
δθμόςιασ εικόνασ για ζνα οργανιςμό, 

ζνα πρόγραμμά ι μια διαδικαςία.



2οσ ΛΟΓΟ: 
Η αξιολόγηςη αποβλζπει ςτη «βαθμολόγηςη», την ιεραρχική κατάταξη και την
αναλογική υποςτήριξη από την Πολιτεία των Πανεπιςτημιακών Ιδρυμάτων, των
Τμημάτων ή του προςωπικοφ.

ΑΝΣΙΛΟΓΟ:
(Guba & Lincoln, 2001)

Σζςςερισ γενιζσ αξιολόγθςθσ

1θ γενιά: Αξιολογιςεισ που αποβλζπουν ςτθ μζτρθςθ εκπαιδευτικϊν επιδόςεων και
χαρακτθριςτικϊν.

2θ γενιά: Αξιολογιςεισ που αποβλζπουν ςτον ζλεγχο τθσ επίτευξθσ των
εκπαιδευτικϊν ςκοπϊν και ςτόχων.

3θ γενιά: Αξιολογιςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν εφςτοχθ και άμεςθ λιψθ
εκπαιδευτικϊν αποφάςεων.

4θ γενιά: Αξιολογιςεισ που εγείρονται από τθν ίδια τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και
απαντοφν ςτισ αξιϊςεισ, τισ ανθςυχίεσ και τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ.



ΑΝΣΙΛΟΓΟ:
(Guba & Lincoln, 2001)

Σζςςερισ γενιζσ αξιολόγθςθσ

1θ γενιά: Αξιολογιςεισ που αποβλζπουν ςτθ μζτρθςθ εκπαιδευτικϊν επιδόςεων και
χαρακτθριςτικϊν.

2θ γενιά: Αξιολογιςεισ που αποβλζπουν ςτον ζλεγχο τθσ επίτευξθσ των
εκπαιδευτικϊν ςκοπϊν και ςτόχων.

3θ γενιά: Αξιολογιςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν εφςτοχθ και άμεςθ λιψθ
εκπαιδευτικϊν αποφάςεων.

4θ γενιά: Αξιολογιςεισ που εγείρονται από τθν ίδια τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και
απαντοφν ςτισ αξιϊςεισ, τισ ανθςυχίεσ και τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ.

2οσ ΛΟΓΟ: 
Η αξιολόγηςη αποβλζπει ςτη «βαθμολόγηςη», την ιεραρχική κατάταξη και την
αναλογική υποςτήριξη από την Πολιτεία των Πανεπιςτημιακών Ιδρυμάτων, των
Τμημάτων ή του προςωπικοφ.



3οσ ΛΟΓΟ: 
Η αξιολόγηςη είναι κάτι «νζο» ςτην εκπαίδευςη. Δεν μποροφμε να εμπιςτευόμαςτε 
κάτι που δεν ζχει δοκιμαςτεί επαρκώσ ςτην πράξη.

ΑΝΣΙΛΟΓΟ:
(Madaus & Kellaghan, 1993)

-Περίπου ςτο 2000 π.Χ., Κινζηοι αξιωματοφχοι οργάνωςαν τθν αξιολόγθςθ των
δθμόςιων υπθρεςιϊν τουσ.

-Στθν Ευρϊπθ, θ πρϊτθ αναφορά ςτθν αξιολόγθςθ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ
καταγράφεται το 1444 ςτθ Γερμανία, ςε ζνα ςυμβόλαιο μεταξφ τοπικϊν αρχϊν και
δαςκάλων, όπου κακόριηε ότι ο μιςκόσ των δεφτερων κα ιταν ανάλογοσ με τισ
επιδόςεισ που κα ςθμείωναν οι μακθτζσ ςε ζνα προφορικό τεςτ.

- Το 1897, ο Joseph Rice επιχείρθςε να αξιολογιςει τθν ορκογραφικι ικανότθτα
33.000 μακθτϊν ςτισ Η.Π.Α.

- Το 1932, όταν ο R. Tyler αξιοποίθςε τθν αξιολόγθςθ ωσ μια διαδικαςία ελζγχου
επίτευξθσ των εκπαιδευτικϊν ςκοπϊν και ςτόχων.



4οσ ΛΟΓΟ:
Η αξιολόγηςη είναι άςκοπη όταν όλοι είναι ευχαριςτημζνοι.

ΑΝΣΙΛΟΓΟ:
(James Bell Associates, 2009)

Πολλζσ φορζσ ςυγχζεται θ κετικι ςτάςθ των ατόμων με τθν αποτελεςματικότθτα

ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.

Χωρίσ να παραγνωρίηεται ο παράγοντασ «ικανοποίθςθ - ευχαρίςτθςθ» θ αξιολόγθςθ

αποβλζπει ςτθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ενόσ εκπαιδευτικοφ

προγράμματοσ ι μιασ υπθρεςίασ.

Σθμείο – κλειδί αποτελεί θ αλλαγι ςτισ γνϊςεισ, τισ ςτάςεισ, τισ αξίεσ και τισ

δεξιότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που πλαιςιϊνει ζναν εκπαιδευτικό

οργανιςμό.



5οσ ΛΟΓΟ:
Quis custodiet ipsos custodes? Κανείσ δεν αξιολογεί τουσ αξιολογητζσ!

ΑΝΣΙΛΟΓΟ:
(Scriven, 2005)

Οι αξιολογθτζσ κρίνονται πολυεπίπεδα και με κριτιρια που πολλζσ φορζσ είναι
αυςτθρότερα από τα κριτιρια που οι ίδιοι εφαρμόηουν.

-Κρίςθ κατά τθν ανάκεςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ.

-Κρίςθ εκ του αποτελζςματοσ τθσ αξιολόγθςθσ.

- Μεταξιολόγθςθ.



6οσ ΛΟΓΟ:
Η αξιολόγηςη είναι μια δφςκολη διαδικαςία και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο
από ειδικοφσ.

ΑΝΣΙΛΟΓΟ:
(McNamara, 2011) 

Η αξιολόγθςθ γίνεται δφςκολθ όταν ΔΕΝ είναι ςυςτθματικι και καλά οργανωμζνθ.
Δεν απαιτείται κανείσ να είναι ειδικόσ για να εμπλακεί ςε μια αξιολογικι διαδικαςία.
Αρκεί να είναι ςε κζςθ να διατυπϊςει και να ερευνιςει ερωτιματα, θ απάντθςθ των
οποίων κα διευκολφνει τθ λιψθ αποφάςεων για τθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ
οργανιςμοφ ι του προγράμματοσ ςτο οποίο λαμβάνει μζροσ.

Όλοι οι άνκρωποι προβαίνουν κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ ι τθσ εργαςίασ τουσ ςε
αξιολογιςεισ με ςυνειδθτό ι αςυνείδθτο τρόπο. Η απουςία μεκόδου από τισ
αξιολογιςεισ αυτζσ ςυνεπάγεται:

-Ελλιπι ςυλλογι δεδομζνων και πλθροφοριϊν
- Ανολοκλιρωτθ εικόνα του “παηλ”
- Εξαγωγι διαςτρεβλωμζνων ι ακόμα και λανκαςμζνων ςυμπεραςμάτων



7οσ ΛΟΓΟ:
Μια φορά αξιολόγηςη, πάντα αξιολόγηςη.

ΑΝΣΙΛΟΓΟ:
(Stafford, 2005)

Το γεγονόσ ότι ζνασ εκπαιδευτικόσ οργανιςμόσ ι ζνα πρόγραμμα εκπαίδευςθσ
αξιολογικθκε –ακόμα και με επιτυχία- ςτο παρελκόν, δε ςθμαίνει ότι είναι άςκοπθ θ
επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ.
τθν αξιολόγθςθ δεν ιςχφει ο κανόνασ τθσ γενίκευςθσ ςτο χϊρο ι τον χρόνο.

Παράγοντεσ όπωσ,
- το κοινωνικό/πολιτικό/οικονομικό ςυγκείμενο,
- τα χαρακτθριςτικά του ανκρϊπινου δυναμικοφ,
- εξελίξεισ ςτθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία

μεταβάλλονται ταχφτατα και επιβάλλουν τθν επανάλθψθ τθσ αξιολογικισ
διαδικαςίασ,

υπό νζουσ όρουσ,
με επικαιροποιθμζνα κριτιρια,
με ανάλογα ςτάνταρντσ, και
αντίςτοιχα ερμθνευτικά εργαλεία



8οσ ΛΟΓΟ:
Τα αποτελζςματα τησ εςωτερικήσ αξιολόγηςησ είναι υποκειμενικά και τα
αποτελζςματα τησ εξωτερικήσ αξιολόγηςησ αποςπαςματικά.

ΑΝΣΙΛΟΓΟ:
(Honegger & Bugnard, 2000)

Η εςωτερικι και θ εξωτερικι αξιολόγθςθ λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά και
ταυτόχρονα ςυνκετικά. Ο κίνδυνοσ του υποκειμενιςμοφ και τθσ αποςπαςματικότθτασ
δεν κρφβεται τόςο ςτο χαρακτιρα τθσ αξιολογικισ διαδικαςίασ αλλά ςτα κριτιρια,
βάςει των οποίων κα δράςει ο αξιολογθτισ.

Για το λόγο αυτό επιβάλλεται ο ςυνδυαςμόσ τφπων και κριτθρίων αξιολόγθςθσ

Εςωτερικι Αξιολόγθςθ
Εςωτερικά Κριτιρια

Εξωτερικι Αξιολόγθςθ
Εςωτερικά Κριτιρια

Εςωτερικι Αξιολόγθςθ
Εξωτερικά Κριτιρια

Εξωτερικι Αξιολόγθςθ
Εξωτερικά Κριτιρια






