
Εισαγωγή

Δρ Φερεσίδη Καλλιόπη & Δρ Τσίτας Γεώργιος
Οι επιμελητές της έκδοσης

Οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται και αξιολογούν. Αναπτύσσονται επαγγελματικά 
και βελτιώνονται στο εκπαιδευτικό τους έργο. Αυτό ήταν το βασικό μας όραμα, 
όταν εμπνευστήκαμε και σχεδιάσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επαγγελματική 
Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών και Αξιολόγηση» (ΕΠ.ΑΝ.ΕΚ.Α.) που υλοποιείται μέσω 
του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που επικεντρώνεται στις σύγχρονες 
ανάγκες του εκπαιδευτικού για επαγγελματική ανάπτυξη και αξιοποιεί τόσο πορί-
σματα από την πρόσφατη εκπαιδευτική έρευνα, όσο και εμπειρίες από τη σύγχρονη 
διδακτική πράξη. Αποσκοπεί στην ενίσχυση του επαγγελματισμού και των επαγ-
γελματικών δεξιοτήτων των μάχιμων εκπαιδευτικών της τάξης, των υποψήφιων 
εκπαιδευτικών αλλά και των στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης που 
τους είναι απαραίτητα για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, τη φρόνησή τους 
ως εκπαιδευτικών και τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Για τον 
λόγο αυτόν, το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο βάσει των πρακτικών αναγκών των 
εκπαιδευτικών και αξιοποιεί την εμπειρία της διδακτικής πράξης, με στόχο την καλ-
λιέργεια αξιολογικής κουλτούρας και επαγγελματισμού.

Μετά από τη μεγάλη απήχηση που έχει σημειώσει το Πρόγραμμα ήδη στους 
δύο πρώτους κύκλους υλοποίησής του και ανταποκρινόμενοι στις καίριες και αυ-
θεντικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, δημιουργήσαμε και ένα δεύτερο πρόγραμ-
μα, ωσάν μικρό αδελφάκι του πρώτου, με μικρότερη διάρκεια (τρίμηνο έναντι 
εννιάμηνου). Το δεύτερο αυτό Πρόγραμμα έχει τίτλο «Επαγγελματική Ανάπτυξη 
των Εκπαιδευτικών και Αξιολόγηση: Προσομοίωση Αυτοαξιολόγησης Σχολικής 
Μονάδας» και επίσης χαρακτηρίζεται καινοτόμο, καθώς υποστηρίζει τους μάχι-
μους εκπαιδευτικούς, τα στελέχη της εκπαίδευσης και, κυρίως, τους διευθυντές των 
σχολείων, ενισχύοντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που προϋποθέτει 
ο θεσμοθετημένος αξιολογικός τους ρόλος, εμπλέκοντάς τους σε in vivo επίλυση 
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προβλημάτων και διάχυση καλών πρακτικών, στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης 
της σχολικής μονάδας.

Ως αποτέλεσμα, λοιπόν, της συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
ΕΠ.ΑΝ.ΕΚ.Α., οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται και αξιολογούν. Καλλιεργούν την αξιο-
λογική τους ικανότητα και μετασχηματίζουν επαγγελματικές πεποιθήσεις, επαγγελ-
ματική ταυτότητα και πρακτική, εκφέροντας παιδαγωγικό-επαγγελματικό λόγο και 
αναπτύσσοντας συνεργασία με συνεκπαιδευόμενους συναδέλφους τους αλλά και 
με τους εκπαιδευτές τους, που είναι και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Συνενώνονται, λοι-
πόν, σε ένα οργανικό σύνολο, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι, διαμορφώνοντας 
μία σημαντική επαγγελματική κοινότητα μάθησης, στην οποία ο ένας εκπαιδευτι-
κός μαθαίνει από τον άλλο –συζητά για την ατομική και συλλογική εμπειρία υπό το 
πρίσμα της προϋπάρχουσας και της μετασχηματισμένης γνώσης και δεξιότητας, 
ως αφορμή για περαιτέρω σκέψη και βελτίωση, μοιράζεται με προθυμία τις καλές 
πρακτικές, ώστε να γίνουν όλοι οι συμμετέχοντες κοινωνοί τους, ανασυνθέτει το 
αξιολογικό του πράττειν με βάση τις γνώσεις και τα εργαλεία που προτείνονται,  
αναπροσαρμόζει την αξιολόγησή του με γνώμονα τις εκάστοτε συνθήκες, τις ανά-
γκες και τις ιδιαιτερότητες των αξιολογουμένων– και όλοι μαζί, ερειδόμενοι στην 
επιστήμη της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της μα-
θησιακής προσπάθειας των μαθητών τους. 

Με τον ίδιο τρόπο γεννήθηκε και η ιδέα για το ανά χείρας βιβλίο: ένα βιβλίο από 
εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς, το οποίο περιέχει μέρος από το εκπαιδευτικό 
υλικό του Προγράμματος, με σκοπό να το μελετήσει και να το αξιοποιήσει κάθε 
εκπαιδευτικός της τάξης που καλείται να αξιολογεί τους μαθητές του, το έργο του, 
το σχολείο του, καθώς και όποιος άλλος καλείται να ασκήσει αξιολογικό έργο και, 
ταυτόχρονα, να βελτιώσει την παρεχόμενη εκπαίδευση.

Στο παρόν βιβλίο, λοιπόν, περιλαμβάνονται κάποια από τα αποκυήματα της 
συμμετοχής των συγγραφέων στο εν λόγω πρόγραμμα: στο πρώτο μέρος παρα-
τίθενται κείμενα των εκπαιδευτών του Προγράμματος, τα οποία καλύπτουν τις 
βασικές γνώσεις για την εκπαιδευτική αξιολόγηση που είναι απαραίτητες σε κάθε 
εκπαιδευτικό και στέλεχος της εκπαίδευσης. Τα κεφάλαια που επιλέχθηκαν μέσα 
από το διδακτικό υλικό του Προγράμματος και κρίθηκαν σημαντικό να συμπερι-
ληφθούν στην ύλη του παρόντος βιβλίου, με γνώμονα πάντα το πρακτικά χρήσιμο 
και το λειτουργικά απαραίτητο για τον αναγνώστη, αφορούν την Επαγγελματική 
Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών και τη Φρόνηση, τα, όσο το δυνατόν, πιο βασικά στοι-
χεία της επιστήμης της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, την Αξιολόγηση του Μαθητή 
και, ιδιαίτερα, την ποιοτικοποίησή της, καθώς και την αξιολόγηση Μαθητών με ανα-
πηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την ορθοπραξία της αξιολόγησης, την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του, την αυτοαξιολόγηση σχολικής 
μονάδας και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Περιλαμβάνεται, επί-
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σης, κεφάλαιο με την εσωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος ΕΠ.ΑΝ.ΕΚ.Α. για 
λόγους αναστοχασμού και βελτίωσης.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται κάποιες από τις εργασίες των 
εκπαιδευθέντων και εκπαιδευθεισών, που τεκμηριώνουν τον αναστοχασμό τους και 
την εξέλιξη της αξιολογικής τους ικανότητας στη διδακτική πράξη. Για λόγους οι-
κονομίας χώρου δεν κατέστη δυνατό να περιληφθούν οι εργασίες όλων των εκπαι-
δευθέντων και εκπαιδευθεισών, που είναι εξίσου αξιόλογες. Πρόκειται, λοιπόν, για 
τις τελικές εργασίες που συνέταξαν με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που είχαν 
δοθεί από την εκπαιδευτική ομάδα, και με βιβλιογραφική αξιοποίηση του εκπαι-
δευτικού υλικού του Προγράμματος. Οι εργασίες αυτές ομαδοποιημένες αφορούν 
α) την κατασκευή και παιδαγωγική αξιοποίηση ποιοτικών εργαλείων αξιολόγησης 
μαθητών, σε διάφορα μαθήματα και βαθμίδες εκπαίδευσης, με έμφαση στον ανα-
στοχασμό του εκπαιδευτικού για τη διδακτική του πράξη, β) την Έκθεση Αυτοαξιο-
λόγησης Εκπαιδευτικού (δομημένη ή τελείως ελεύθερη) με έντονα τα στοιχεία της 
αυτοαναφορικότητας και του αναστοχασμού, γ) την αξιολόγηση εκπαιδευτικού με 
ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο σε μαθητές, με στόχο τον αυτοστοχασμό και την 
αυτοβελτίωση, και δ) δράσεις αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του έρ-
γου που αναπτύσσεται σε αυτήν. Παρατίθεται, επίσης, ε) ένα πρότυπο δημιουργίας 
Ηλεκτρονικού Ατομικού Φακέλου Αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικού και στ) αναστο-
χαστικές ψηφιακές αφηγήσεις σχετικά με διάφορες εκφάνσεις της εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης.

Πρόκειται, συνεπώς, για ένα βιβλίο που δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς για 
εκπαιδευτικούς και αποτελεί για κάθε μάχιμο εκπαιδευτικό της τάξης και όποιον, 
γενικότερα, ασκεί αξιολογικό και εκπαιδευτικό έργο, χρήσιμο οδηγό και πολύτιμη 
πηγή επαγγελματικού αναστοχασμού.

Θα θέλαμε, στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσουμε τον αγαπημένο μας Δάσκα-
λο και Ομότιμο Καθηγητή του Ε.Κ.Π.Α., Ιδρυτή και Επίτιμο Πρόεδρο της Ελληνικής 
Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, κ. Μιχάλη Κασσωτάκη, για την αφιλοκερδή 
επιστημονική στήριξη και συμβουλή του στο Πρόγραμμά μας.

Ευχαριστούμε για την άψογη διαχείριση του Προγράμματος τον Επιστημονικό 
Υπεύθυνο κ. Δημήτριο Φωτεινό, Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α..

Ευχαριστούμε για την εξαιρετική συνεργασία ολόκληρη την εκπαιδευτική ομά-
δα, αποτελούμενη, με αλφαβητική σειρά, από τους: Μητροπούλου Ελένη, Τσίτα 
Γεώργιο, Φερεσίδη Καλλιόπη, Χριστοπούλου Αναστασία.

Ευχαριστούμε, πρωτίστως, όλους τους εκπαιδευθέντες και όλες τις εκπαιδευ-
θείσες συναδέλφους μας, που μας έχουν τιμήσει με τη συμμετοχή τους στο Πρό-
γραμμα, έχουν συνεργαστεί μαζί μας, έχουν συμβάλει στην ανατροφοδότησή μας 
και μας έχουν εμπιστευτεί για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, διαμορφώνοντας 
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μαζί μας μία μεγάλη επαγγελματική κοινότητα μάθησης, εν είδει μεγάλης οικογέ-
νειας, με στόχο την αυξανόμενη δικτύωσή της με νέα μέλη και απώτερο στόχο τη 
βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2023
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