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Μιχάλης Κασσωτάκης
Ομότιμος Καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α.
τ. Πρόεδρος του Π.Ι. και του Κ.Ε.Ε.

Τότε τὰς πόλεις ἀπόλλυσθαι, ὅταν μὴ δύνωνται
τοὺς φαύλους ἀπὸ τῶν σπουδαίων διακρίνειν.

O κυνικός φιλόσοφος Αντισθένης, στον οποίο ανήκει η πατρότητα του παραπάνω 
γνωμικού, ισχυρίζεται ότι οι πόλεις-κράτη χάνονται, όταν δεν έχουν τη δυνατότητα 
να ξεχωρίζουν τους άξιους πολίτες τους από τους λιγότερο καλούς. Η ποιοτική 
διαφοροποίηση των πολιτών για την οποία κάνει λόγο ο Αντισθένης στην προ-
μνημονευθείσα ρήση του, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά μια υποτυπώδη μορφή 
αξιολόγησης, που θεωρούνταν, πριν από δυόμιση χιλιάδες χρόνια περίπου, ανα-
γκαία όχι μόνο για την εύρυθμη λειτουργία κάθε οργανωμένης κοινωνίας αλλά και 
για την επιβίωσή της ακόμη. Το ίδιο περίπου νόημα έχει και η παρακάτω ρήση που 
λέγεται σήμερα, αν και έχουν περάσει τόσοι αιώνες από την εποχή του Αντισθένη: 
«ό,τι δεν αξιολογείται δεν αξίζει κι ό,τι δεν αξίζει χάνεται». Η ταύτιση του νοήματος των 
δύο αυτών «σοφών ρήσεων» δείχνει τη σημασία που αποδίδεται διαχρονικά στη 
διαδικασία της αξιολόγησης όλων των δραστηριοτήτων του ανθρώπου.

Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης ισχύει ασφαλώς και για την εκπαίδευση, η 
οποία αποτελεί υποσύστημα που ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού συστήματος 
κάθε χώρας, η λειτουργία του οποίου επηρεάζει την εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα 
επηρεάζεται και το ίδιο από αυτήν. Η ποιοτική αναβάθμιση της μόρφωσης που 
προσφέρεται μέσω της εκπαίδευσης στους πολίτες, αποτελεί βασική προϋπόθεση 
για την ευημερία τους. Ας μη μας διαφεύγει η ρήση του Κομφούκιου, ο οποίος, θέ-
λοντας να υπογραμμίσει τη σημασία της εκπαίδευσης και, κατ’ επέκταση, της μόρ-
φωσης στην ατομική αλλά και τη συνολική κοινωνική ευημερία, έλεγε: «Αν κάνεις 
σχέδια για έναν χρόνο, φύτεψε ρύζι. Αν κάνεις σχέδια για 10 χρόνια, φύτεψε δένδρα. Αν 
κάνεις σχέδια για 100 χρόνια, μόρφωσε παιδιά».

Η βελτίωση της εκπαίδευσης, για την οποία κάναμε λόγο προηγουμένως, συντε-
λείται μέσω της ανατροφοδότησης του αντίστοιχου συστήματος με πληροφορίες 
σχετικές με την αποτελεσματικότητά του και με τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν 
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οι συντελεστές που διαμορφώνουν την οργάνωση και τη λειτουργία του. Με βάση 
τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις πληροφορίες αυτές, λαμβάνονται, σε 
διάφορα επίπεδα, αποφάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής και καθορίζεται το τι πρέπει 
να συνεχιστεί ή να καταργηθεί στην εκπαίδευση ή να αναμορφωθεί ή να προστεθεί.

Η παραπάνω διαδικασία αφορά ασφαλώς και τους διδάσκοντες, οι οποίοι απο-
τελούν τον πιο σημαντικό συντελεστή του εκπαιδευτικού έργου. Η επάρκειά τους 
στον τομέα της επιστημονικής τους εξειδίκευσης, το επίπεδο των διδακτικών τους 
δεξιοτήτων και η επικοινωνιακή σχέση που αναπτύσσουν με τους μαθητές τους, 
προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα του σχολείου. Για τον λόγο αυ-
τόν, δίδεται διεθνώς ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των 
διδασκόντων, στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας τους και στην παροχή σε αυτούς ευ-
καιριών διά βίου μάθησης αλλά και κινήτρων που στοχεύουν στη συνεχή ποιοτική 
αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες αυτές δεν περιο-
ρίζονται μόνο στην παροχή πληροφοριών στους διδασκομένους. Περιλαμβάνουν 
και ανώτερου επιπέδου γνωστικές δεξιότητες, όπως είναι, π.χ., η δημιουργικότητα 
και η κριτική σκέψη, αλλά και ποικίλες συναισθηματικές, κοινωνικές και ψυχοκι-
νητικές δεξιότητες, όπως είναι οι εκφράσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης, η 
συνεργασιμότητα, η κινητική ευελιξία κ.ά..

Η βελτίωση, όμως, αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί στον επιθυμητό βαθμό με την 
επιβολή εκ των άνω τυποποιημένων εντολών και τη διατύπωση γενικών κατευθύν-
σεων και οδηγιών, οι οποίες καθορίζονται από την κεντρική διοίκηση της εκπαί-
δευσης. Για τον λόγο αυτόν, επιδιώκεται, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο 
η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων για το έργο που 
επιτελούν τα σχολεία. Το έργο αυτό προσεγγίζεται ολιστικά. Θεωρείται προϊόν της 
συνέργειας όλων των οργάνων και των προσώπων που λειτουργούν στο πλαίσιο 
των διάφορων επιπέδων του εκπαιδευτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου 
και αυτού των σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται: α) στη διαμόρ-
φωση κουλτούρας αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης από τη σχολική 
μονάδα έως την αρμόδια για τα θέματα αυτά πολιτική ηγεσία, β) στην καλλιέργεια 
στους διδάσκοντες πνεύματος βελτίωσης, γ) στην εκ μέρους τους συνειδητοποίηση 
των ελλείψεων και των αναγκών τους, δ) στη βαθύτερη κατανόηση του ρόλου που 
οι διδάσκοντες διαδραματίζουν στην εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου, ε) στην 
εθελούσια συμμετοχή τους σε δραστηριότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που είναι αναγκαίες, για να επιτελούν αποτελε-
σματικά τα διδακτικά και παιδαγωγικά τους καθήκοντα, στ) στην παροχή από την 
πολιτεία ευκαιριών για την επίτευξη του παραπάνω στόχου και ζ) στην έμπρακτη 
στήριξη της πραγμάτωσής της.

Ανάλογη σημασία δίδεται και στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, τομέας  
στον οποίο παρατηρούνται εξελίξεις παρόμοιες με αυτές που μνημονεύτηκαν προη-
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γουμένως. Πιο συγκεκριμένα, από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα και εξής, 
η έμφαση της εποπτείας των σχολείων μετατοπίζεται από την ατομική αξιολόγηση 
των διδασκόντων στη συνολική αποτίμηση της οργάνωσης και λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων και στη συστηματική αξιολόγηση των εισροών και των εκροών 
τους. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαταλείπεται ο αποσπασματικός και μονομερής χαρα-
κτήρας της παραδοσιακής επιθεώρησης του διδακτικού προσωπικού και αντικα-
θίσταται, όλο και περισσότερο, από την ολιστική αποτίμηση της ποιότητας της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Η τελευταία προσεγγίζεται 
πλέον ως αδιάσπαστη «ενότητα», η οποία λειτουργεί συλλογικά, μαθαίνει από την 
εμπειρία που αποκτάται, και αναπροσαρμόζεται συνεχώς στις ευρύτερες επιστη-
μονικές, κοινωνικο-οικονομικές και λοιπές μεταβολές.

Βασική διαδικασία για την επίτευξη των παραπάνω είναι η αυτοαξιολόγηση ή 
εσωτερική αξιολόγηση των σχολείων. Η έμφαση στην αυτοαξιολόγηση οφείλεται, 
μεταξύ άλλων, στην πεποίθηση ότι αυτή συμβάλλει, περισσότερο ίσως από την 
εξωτερική αξιολόγηση, στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που εμφανίζονται 
στις επιμέρους σχολικές μονάδες, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους. Επιπλέον, η 
εν λόγω τάση ικανοποιεί πληρέστερα το κυρίαρχο αίτημα του καιρού μας για την 
ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, αφού, όποια μέτρα και αν ληφθούν για την 
επίτευξη του στόχου αυτού, η ποιότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται, τελικά, από το 
τι γίνεται στη σχολική μονάδα και, ιδιαίτερα, μέσα στη σχολική τάξη. Αυτό σημαίνει 
ότι η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης θα προκύψει, τελικά, από τον βαθμό 
στον οποίο οι πρωταγωνιστές όσων διαδραματίζονται στο μικροεπίπεδο της τάξης, 
συνειδητοποιούν τις αδυναμίες τους και αποφασίζουν οι ίδιοι να τις εξαλείψουν ή 
να τις μειώσουν. Η συνειδητοποίηση αυτή, η οποία συνιστά σημαντική πτυχή της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, επιτυγχάνεται ευκολότερα μέσα 
από την αυτοκριτική, τον αναστοχασμό και τον αυτοέλεγχο παρά μέσα από εξω-
τερικούς ελέγχους. 

Για να είναι, όμως, οι διδάσκοντες σε θέση να ανταποκριθούν στα νέα αιτήματα 
των καιρών, αλλά και για να βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους, πρέπει να 
γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τόσο τη θεωρία όσο και τη μεθοδολογία της 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης και να μπορούν να αναλύουν κριτικά τον ρόλο τους, 
την αποστολή του σχολείου και το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Η ενημέρωσή 
τους για τα ζητήματα αυτά τους προφυλάσσει, επίσης, από τον κίνδυνο να γίνουν 
θύματα αστήρικτων αρνητικών ιδεολογημάτων κατά της αξιολόγησης, τα οποία 
διαδίδονται συχνά από όσους αντιτίθενται σε αυτήν. Παράλληλα, τους παρέχει επι-
χειρήματα, για να μπορούν να αντιστέκονται σε αυταρχικές μορφές αξιολόγησης, οι 
οποίες εφαρμόζονται από εκείνους που, λόγω άγνοιας, ταυτίζουν την αξιολόγηση 
με τον τιμωρητικό έλεγχο από τους εκπροσώπους της κρατικής εξουσίας.
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Εξετάζοντας υπό το πρίσμα αυτό τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών, τα οποία οργανώνονται με πρωτοβουλία των ίδιων ή άλλων αρ-
μόδιων φορέων, θεωρούμε ότι προσφέρουν πολύ χρήσιμες και σημαντικές υπηρε-
σίες σε όσους τα παρακολουθούν. Ιδιαίτερη αξία έχει η εξάσκησή τους σε δραστη-
ριότητες σχετικές με την αυτογνωσία τους και η συνειδητοποίηση της ευθύνης του 
καθενός χωριστά και όλων μαζί για την καλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

Στην κατηγορία των επιμορφωτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην επαγ-
γελματική ανάπτυξη των μελών του διδακτικού προσωπικού, ανήκει και αυτό στο 
οποίο αναφέρεται ο ανά χείρας τόμος. Το πρόγραμμα «Επαγγελματική Ανάπτυξη 
των Εκπαιδευτικών και Αξιολόγηση», το οποίο υλοποιείται από το Κέντρο Επιμόρ-
φωσης και Διά βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το προηγούμενο 
ακαδημαϊκό έτος (2020-21), δίνει έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την αυτο-
αξιολόγηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των σχολικών μονάδων. Τονίζονται, 
επίσης, σημαντικές πτυχές της αξιολόγησης των μαθητών και των σχολικών προ-
γραμμάτων, όπως προκύπτει από τα περιεχόμενα του εν λόγω τόμου, που διαιρείται 
σε δύο μέρη.

Στις ενότητες του πρώτου μέρους αποσαφηνίζονται οι κύριες έννοιες που χρησι-
μοποιούνται στον τομέα της αξιολόγησης, και παρέχονται βασικές γνώσεις σχετικές 
με τα μέσα και τις μεθόδους της αξιολόγησης, καθώς και με άλλα συναφή ζητήματα. 
Η γενική αυτή εισαγωγή στη θεωρία και πράξη της εκπαιδευτικής αξιολόγησης έχει 
σκοπό να προβληματίσει τους εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν το συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα, και να αναπτύξει σε αυτούς τον αναστοχασμό τους και την κριτική 
θεώρηση της διδακτικής πράξης.

Στηριζόμενοι σε όσα έμαθαν, οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει το 
εν λόγω πρόγραμμα, συνέταξαν συναφείς τελικές εργασίες, οι οποίες αποτελούν 
το δεύτερο μέρος του τόμου αυτού. Οι εργασίες τους καλύπτουν ευρύ φάσμα δι-
δακτικών και ψυχοπαιδαγωγικών θεμάτων, που εκτείνονται από τη διδασκαλία της 
Αγγλικής Γλώσσας και των Μαθηματικών έως την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευ-
τικών και των σχολικών μονάδων, καθώς και την κατασκευή εργαλείων ποιοτικής 
αξιολόγησης των μαθητών. Το υψηλό τους επίπεδο αντανακλά την καλή οργάνωση 
και επιτυχή εκτέλεση του αντίστοιχου προγράμματος. Επιπρόσθετα, λόγω του πρα-
κτικού χαρακτήρα του δεύτερου αυτού μέρους αλλά και εξαιτίας της συγγραφής 
του από πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση με τη σχολική πράξη, εκτιμούμε ότι οι 
εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, θα είναι πολύ χρήσιμες στους μάχιμους 
εκπαιδευτικούς.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου 
στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του συγκεκριμένου προγράμματος, Αναπληρωτή 
Καθηγητή και σημερινό Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτριο 
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Φωτεινό και στην Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Δρα Καλλιόπη Φερεσίδη για την υλο-
ποίηση του εν λόγω προγράμματος, καθώς και στον Δρα Γεώργιο Τσίτα και τους 
λοιπούς εκπαιδευτές.

Εύχομαι η αξιόλογη αυτή προσπάθεια να έχει συνέχεια και να συμβάλλει στην 
Επαγγελματική Ανάπτυξη των Ελλήνων εκπαιδευτικών.

Βριλήσσια, 24 Δεκεμβρίου 2022
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