
Εισαγωγή

Η θεματική της Αξιολόγησης προέκυψε και από τις νομοθετικές παρεμβάσεις, 
που είναι σε εξέλιξη. Ήδη, με την ολοκλήρωση του σχολικού έτους 2021-2022, 
ολοκληρώθηκε η Αξιολόγηση σε ορισμένες σχολικές μονάδες. Το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) επεξεργάζεται τις αντίστοιχες εκθέσεις, προκει-
μένου να κατηγοριοποιήσει στοιχεία και να προχωρήσει στην επόμενη διαδι-
κασία, δηλαδή στην Αξιολόγηση 153.643 εκπαιδευτικών, που απευθύνονται σε 
1.340.463 μαθητές-μαθήτριες*. Στο μοντέλο που διαμορφώνεται για την Αξιο-
λόγηση εντάσσεται και ο θεσμός του παιδαγωγικού συμβούλου-μέντορα, των 
ενδοσχολικών συντονιστών, καθώς και η λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων. 
Ανάλογος πολιτικός λόγος συγκροτείται και για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
με διαμόρφωση νέων «τάξεων λόγου» για τη διοίκηση των Πανεπιστημίων, για 
τα κριτήρια επιλογής φοιτητών-φοιτητριών σε προσδιορισμένα σχήματα με-
τασχηματισμού και της γνώσης με τον «εποικισμό» του λόγου της αγοράς ως 
οικονομική ανταγωνιστική λογική. Ταυτόχρονα, εξελίσσεται και η νομιμοποίηση 
διαφορετικών «πακέτων γνώσης» από αδιαβάθμητα εκπαιδευτικά κέντρα σε μια 
διευρυνόμενη παραγωγή λόγου για την ιδιωτική εκπαίδευση, ενδυναμώνοντας 
αντίστοιχες δομές, που ενισχύουν «μετέωρα σημαίνοντα» για τη γνώση. Όπως 
φαίνεται, συγκροτείται ένα μοντέλο Αξιολόγησης με εσωτερική κατάτμηση σε 
μικρο-σχήματα ομογενοποίησης του εκπαιδευτικού έργου και με επιτονισμό 
του προκρινόμενου μοντέλου εκπαίδευσης. 

Επιστήμονες από διαφορετικά πεδία σκέψης αναλύουν στο παρόν πόνημα 
το ζήτημα της Αξιολόγησης. Έτσι, διαμορφώνεται ένα «εύρος» λόγων, που χαρ-
τογραφεί διαφορετικές απόψεις με την ανάλυση εκπαιδευτικών προθέσεων και 
εφαρμοζόμενων εκπαιδευτικών σχημάτων. Τα διαφορετικά κείμενα προσεγγί-
ζουν θεωρήσεις για την επιστημονική γνώση, το σύστημα εξουσιαστικών δομών 

* Βλ. (Ενδεικτικά) Αριθμητικά στοιχεία για εκπαιδευτικές δομές, εκπαιδευτικούς και μαθητικό 
δυναμικό στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, έκθεση «Ελλάς με αριθμούς» Απρίλιος-Ιούνιος 2022.
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και κοινωνικού ελέγχου, τη σχέση δημοκρατίας-εκπαίδευσης, τη δυναμική των 
ομάδων πίεσης, τα επικοινωνιακά μέσα στην κατασκευή της έννοιας Αξιολόγη-
ση, όπως και την απόδοση-πρόοδο στην εκπαίδευση. 

Σε κάθε άρθρο η Αξιολόγηση ερμηνεύεται ως μια ευρύτερη κατηγορία, στην 
οποία ενσωματώνονται οι διαφορετικές τάξεις λόγου, που αναδεικνύουν τα 
διαφορετικά νοήματα για την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ερευνητικά δε-
δομένα μετασχηματίζονται σε πεδία κατανόησης του εκπαιδευτικού χώρου, 
όπου η Αξιολόγηση συσχετίζεται με τις διαδικασίες της πολιτικής θεώρησης 
του περιεχομένου της εκπαίδευσης. Δίνεται έμφαση στη σύνθεση διαφορετι-
κών θεματικών λόγου για την Αξιολόγηση μέσα στην ιστορική εξέλιξη, ώστε να 
ερμηνευτούν οι λογο-αναλυτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, συσχετίζοντας 
την Αξιολόγηση με την παραγόμενη γνώση, τις κοινωνικές διαδικασίες και την 
παράλληλη επικέντρωση στην αγορά εργασίας. Το ζήτημα του εκπαιδευτικού 
πεδίου εννοιολογείται με όρους ιστορικότητας, ώστε να διερευνηθούν αλλαγές, 
να προβληθεί η αφομοίωση στοιχείων, όπως και η διαπραγμάτευση λόγων, όπου 
εδώ προβάλλεται και η δυναμική των ομάδων πίεσης. 

Η κριτική προσέγγιση της Αξιολόγησης αναδεικνύει τις διαφορετικές θέσεις 
για τη γραφειοκρατική οργάνωση, τη διαμόρφωση διοικητικών προτύπων, που 
εντάσσονται στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο αποφάνσεων για την πολιτική των 
δικαιωμάτων, τις δομές ευκαιρίας, την ανάδειξη της κοινωνικής ανισότητας. Άρα, 
ο λόγος για την Αξιολόγηση και η εφαρμογή της ως παραγωγική διαδικασία συ-
γκροτεί τον λόγο για την εκπαίδευση και τη δομή του περιεχομένου της γνώσης. 
Η δημιουργία κριτηρίων, η νομιμοποίηση της Αξιολόγησης, μέσω ποσοτικών 
ή ποιοτικών αποτυπώσεων λειτουργίας δομών ή ευρύτερα του εκπαιδευτικού 
έργου, μετασχηματίζονται σε ένα δυναμικό έργο, όπου η υποκειμενικότητα και 
η αντικειμενικότητα επανεξετάζονται, προκειμένου να νομιμοποιηθεί η επιλογή 
ενός μοντέλου Αξιολόγησης. 

Σε επόμενο στάδιο, η συνάρθρωση των διαφορετικών στοιχείων για την 
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, ως δομημένη ολότητα σε ένα δημοκρα-
τικό σύστημα, δοκιμάζεται ρητά ή υπόρρητα στον ανταποκρίσιμο εκπαιδευτικό 
χώρο. Η προνομιακή θέση της Αξιολόγησης, ως νομοθετικά προκρινόμενης 
εκπαιδευτικής πολιτικής, επανεξετάζεται και νοηματοδοτείται σε ένα ενεργό 
περιβάλλον ανταγωνιστικών λόγων, ώστε να μην υπάρχουν αδιαμφισβήτητες 
σημασιοδοτήσεις. Όπως φαίνεται στον προβληματισμό ορισμένων συγγρα-
φέων του τόμου, το βασικό δεν είναι ο σχεδιασμός της Αξιολόγησης, ούτε η 
αναγκαστική υλοποίηση ενός σχεδίου. Το βασικό είναι η ενδο-εκπαιδευτική 
διαμόρφωση παραστάσεων και σχημάτων για την Αξιολόγηση όλων των διαδι-
κασιών, ώστε σταδιακά να διαμορφωθεί εκπαιδευτική κουλτούρα μέσα από τη 
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συμμετοχική εμπειρία, με διαχείριση των πληροφοριών και αντίστοιχη αξιοποίη-
ση ερευνητικών εργαλείων, όπου παραγωγή γνώσης, εκπαιδευτικός ρόλος και 
πρόοδος μαθητών συγκροτούν τα στοιχεία της εκπαιδευτικής πράξης. Η ιστο-
ρική εξέλιξη των «αποτυχιών» επιβολής της Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
ερμηνεύεται σε άμεση συνάφεια με την κατασκευή λόγου για την εκπαίδευση 
και τη συγκρότηση των πολιτικών πρακτικών. 

Επομένως, η Αξιολόγηση στην εκπαίδευση ή και σε οποιονδήποτε άλλο χώ-
ρο δεν μπορεί να είναι αποσπασματική πράξη, διότι η δημοκρατική εκπαίδευση 
επιβάλλει την προβολή των διαφορετικών λόγων, τις προσδιοριστικές εκπαιδευ-
τικές πρακτικές σε μια διαρκή διαπραγμάτευση νοήματος για την εκπαίδευση, 
η οποία τελικά εννοιολογεί την κοινωνική συνοχή, την ισότητα, τη δικαιοσύνη 
και τη δημοκρατία.

Οι επιμελήτριες
Οι επιμελητές
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