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Εισαγωγικά 
Η λειτουργία της αξιολόγησης είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη διδακτική πράξη και 
ιδιαίτερα µε την αξιολόγηση του µαθητή. Στην ευρύτερη έννοιά της, αν και δεν 
υπάρχει οµοφωνία σχετικά µε το την έννοια και το περιεχόµενο του όρου 
�αξιολόγηση�, ορίζεται ως: α) απόδοση µιας ιδιότητας θετικής ή αρνητικής, β) 
βαθµός αποτελέσµατος της σύγκρισης µεταξύ οµοειδών αντικειµένων και γ) βαθµός 
επίτευξης συγκεκριµένων στόχων. Η αξιολόγηση συνδέεται µε τους µηχανισµούς της 
κοινωνικής επιλογής καθώς ο σχεδιασµός της και η όλη διαδικασία της αφορά την 
αποτίµηση ατοµικών ή συλλογικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο ενός 
συγκεκριµένου εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς η επίδοση του µαθητή 
χρησιµοποιείται ως µετρήσιµο στοιχείο (δείκτης) της αποτελεσµατικότητας των 
άλλων εκπαιδευτικών παραγόντων (αναλυτικά προγράµµατα, εκπαιδευτικοί, 
διδακτικά µέσα κ. ά).  
 
Τα ∆.Ε.Π.Π.Σ. 
 
Με αφετηρία την ελληνική πραγµατικότητα και την διεθνή συγκυρία, ο ν.2525/97 
(άρθρο 7) προσδιόρισε ως βασικό συντελεστή της εκπαίδευσης, την κατάρτιση του 
Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.), που ορίζει τους στόχους της 
διδασκαλίας από το δηµοτικό σχολείο µέχρι και το λύκειο και προδιαγράφει τα 
πλαίσια µέσα στα οποία αναπτύσσεται το περιεχόµενο των αναλυτικών 
προγραµµάτων. Με αυτό τον τρόπο πραγµατοποιείται η εσωτερική συνοχή και η 
ενιαία ανάπτυξη του περιεχοµένου των Α.Π.Σ. της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.  
Σήµερα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υπηρετώντας τους στόχους της Γενικής 
Εκπαίδευσης, όπως ορίζονται στο θεσµικό της πλαίσιο (ν. 1566/85), υιοθετεί τη 
διαθεµατική προσέγγιση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ. ΦΕΚ 1366/ 18-10-2001) και τα 
∆ιαθεµατικά Προγράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ. ΦΕΚ 1373, - 1376/18-10-2001), ώστε  
να «προωθείται η διασύνδεση γνωστικών αντικειµένων, η σφαιρική ανάλυση βασικών 
θεµάτων και να προβάλλεται η παράµετρος της διαθεµατικότητας στη σχολική πράξη, 
διαδικασία που ενισχύει και τη γενική παιδεία» (Αλαχιώτης 2000). 
Σε αυτό το πλαίσιο, το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών στη 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (∆.Ε.Π.Π.Σ.), αποτελεί µια νέα πρόταση του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για την προσέγγιση της σχολικής γνώσης και την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του µαθητή. Προσπαθεί δηλαδή να διαµορφώσει µια 
σχολική κουλτούρα, η οποία αφενός θα συµβάλλει στη ενίσχυση της παιδαγωγικής 
λειτουργίας της εκπαίδευσης και αφετέρου ενστερνίζεται και ενδυναµώνει το 
κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης. 
Τα στοιχεία αυτά, λειτουργούν ως ενισχυτικά της ποιότητας της παρεχοµένης 
εκπαίδευσης και καταδεικνύονται αρχικά, από τους γενικούς στόχους του 
(∆.Ε.Π.Π.Σ.), οι οποίοι αναφέρονται στην ανάπτυξη µιας σειράς δεξιοτήτων που 
οµαδοποιούνται σε: 
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1. Γνωστικές και Μεθοδολογικές, δηλαδή νοητικές δεξιότητες, δεξιότητες 
χειρισµού και µεθοδολογικές δεξιότητες, που συνδέονται µε το περιεχόµενο 
συγκεκριµένων γνωστικών περιοχών.  

2. Συνεργατικές και Επικοινωνιακές, οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη κοινωνικών 
(οµαδικές εργασίες) και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 
παρουσίασης, αξίες, παραδοχές, πληροφορίες κλπ), στο πλαίσιο των 
συµµετοχικών, ανακαλυπτικών και βιωµατικών µεθοδολογικών προσεγγίσεων. 

3. ∆εξιότητες, που συνδέουν την Επιστήµη ή τη Τέχνη, µε την ανθρώπινη 
δραστηριότητα και ενισχύουν την ευαισθητοποίηση στην αντίληψη της τέχνης ή 
της δηµιουργία τέχνης, την αξιοποίηση των γνώσεων και την αξιοποίησή τους 
στην δηµιουργική επινόηση, την επίλυση προβληµάτων, τη διαχείριση πόρων ή 
την υιοθέτησή τους για την διαµόρφωση των προσωπικών αντιλήψεων και 
απόψεων των µαθητών. 

Επισηµαίνουµε, ότι προτιµούµε να χρησιµοποιούµε τον όρο «δεξιότητες», υποσύνολο 
του οποίου είναι ως ειδικότερη, η έννοια της «ικανότητας» (Μπαµπινιώτης: «ό,τι 
χαρακτηρίζει τον ικανό και τον επιδέξιο, η ιδιότητα του επιτήδειου»). 
Οι στόχοι αυτοί λειτουργούν στο πλαίσιο ενός σχεδιασµού που στοχεύει στην 
απαλλαγή της καθηµερινής διδακτικής πράξης από µεθοδολογικές προσεγγίσεις και 
πρακτικές, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο µιας «παραδοσιακής» δασκαλοκεντρικής 
διδασκαλίας, καλλιεργούν παθητικές ή απαξιωτικές συµπεριφορές εκ µέρους των 
µαθητών απέναντι στο σχολείο και καθιστούν την αξιολόγηση ως έναν ακόµη 
ελεγκτικό µηχανισµό. 
 
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ   
 
Σύµφωνα µε το ∆.Ε.Π.Π.Σ βασικός στόχος της αξιολόγησης του µαθητή είναι η 
ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισµός των µαθησιακών 
ελλείψεων, µε στόχο τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, µε τελικό στόχο τη 
πρόοδο του µαθητή. Ειδικότερα η αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή αποσκοπεί: 

«α) στη διαπίστωση της επίτευξης των στόχων µάθησης, 
β) στο σχεδιασµό των εποµένων σταδίων µάθησης, 
γ) στη διερεύνηση και διαπίστωση της ατοµικής και συλλογικής πορείας του µαθητή, 
των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και των ιδιαιτεροτήτων του, σε όλα τα 
επίπεδα και τα στάδια της κατάκτησης της γνώσης,  
δ) στην ποιοτική αναβάθµιση συνολικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία 
στοχεύει στην ενίσχυση και ενθάρρυνση των µαθητών και στη δηµιουργία κινήτρων 
µάθησης, 
ε) στον εντοπισµό των µαθησιακών δυσκολιών και των ελλείψεων των µαθητών µε 
στόχο το σχεδιασµό  κατάλληλων παρεµβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής 
διαδικασίας, 
ζ) στην απόκτηση υπευθυνότητας από τους µαθητές µέσα από διαδικασίες 
συλλογικής εργασίας και αυτοαξιολόγησης, 
η) στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης των µαθητών και 
συνολικά στη συγκρότηση της προσωπικότητας τους και  
θ) στην απόκτηση µεταγνωστικών ικανοτήτων εκ µέρους των µαθητών µέσα από 
τον έλεγχο και τη διαχείριση της µάθησής τους.» (∆ΕΠΠΣ,τ.Α. σ. 17)   

  
Η σκοποθεσία µια τέτοιας αξιολόγησης για το µαθητή τυποποιείται στις παρακάτω 
µορφές αξιολόγησης: 
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1. ΑΡΧΙΚΗ (ή ∆ΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ), η οποία εφαρµόζεται κυρίως στα πρώτα στάδια 
της διδακτικής πράξης και αναγνωρίζει το γνωστικό πεδίο, τα ενδιαφέροντα, τις 
δυνατότητες ή τις ιδιαιτερότητες του µαθητή.  

 
2. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ (ή ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ), η οποία διερευνά και ελέγχει την 
εξελικτική πορεία του µαθητή, σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς στόχους. Στόχος 
της είναι να διαπιστώσει τα πιθανά µαθησιακά προβλήµατα και να προτείνει 
ενισχυτικές παρεµβάσεις. 

 
3. ΤΕΛΙΚΗ (ή ΣΥΝΟΛΙΚΗ), που αποτελεί τη συνολική εκτίµηση της επίτευξης 
των διδακτικών και των παιδαγωγικών στόχων. 

 
Από τη άποψη αυτή η σχολική επίδοση ή επιτυχία του µαθητή, που προσδιορίζεται 
ως µια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία, λειτουργεί µε αφετηρία την αντιαυταρχική 
αγωγή και την ολόπλευρη καλλιέργεια και προετοιµασία, για µια κριτική και 
δυναµική ένταξη του µαθητή όχι µόνο στο σχολικό χώρο αλλά και στην 
εκπαιδεύουσα κοινωνία. Η παιδαγωγική αυτή οπτική αποσκοπεί να αποτιµήσει την 
εφαρµογή ή την υλοποίηση των µαθησιακών δράσεων που αναφέρονται µε µια 
ποικιλία βασικών αρχών: την αξιολόγηση του µαθητή ως µια διαρκή και σκόπιµη 
διαδικασία, που ενσωµατώνεται στη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης και 
βασίζεται κύρια, στην εκτίµηση της ατοµικής επίδοσης του µαθητή µε συγκεκριµένα, 
ήδη γνωστά κριτήρια σ΄ αυτόν, τα οποία απορρέουν από τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους του προγράµµατος σπουδών. Η γενικότερη µαθησιακή λειτουργία αφορά, 
εκτός από την πρόσκτηση των γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων, και τη 
διαµόρφωση στάσεων, αξιών και συµπεριφορών, σε σύγκριση µε προηγούµενες 
επιδόσεις του µαθητή. Η διαδικασία της χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, 
αντικειµενικότητα και εγκυρότητα, χρησιµοποιεί ποικιλία αξιολογικών µεθόδων 
προσαρµοσµένων στην ηλικία τις µαθησιακές ανάγκες, τις εµπειρίες και τα ιδιαίτερα 
κοινωνικά - οικονοµικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά των µαθητών. Ενισχύεται δε 
µε τη συνεργασία του εκπαιδευτικού, µε στόχο την αποτελεσµατική αυτοαξιολόγηση 
του µαθητή. 
Τέλος, για πρώτη φορά, η αξιολόγηση του µαθητή στα ∆.Ε.Π.Π.Σ. αναφέρεται, σε 
µια σηµαντική διάσταση της εκπαίδευσης τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες ή µε 
ειδικές ικανότητες (Α.Μ.Ε.Α.). Οι Α.Μ.Ε.Α. αξιολογούνται µε ιδιαίτερη µέριµνα 
καθώς η αξιολόγησή τους επικεντρώνεται «α) στην αρχή της ολόπλευρης εκτίµησης 
της παρουσίας του µαθητή, ώστε η αξιολόγηση να µην εστιάζεται µόνο στις αδυναµίες 
του, β) στην παρωθητική αρχή της αξιολόγησης (ενθάρρυνση της προσπάθειας) και γ) 
στη συσχέτιση των δεδοµένων της αξιολόγησης µε το εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα του κάθε µαθητή.» Συνεκτιµάται δηλαδή η βαθµός ένταξης του στη τάξη 
δηλαδή οι δεξιότητες του ανέπτυξε και αξιοποιεί στη καθηµερινή του ζωή καθώς 
σκοπός της αξιολόγησή τους είναι η συλλογή των πληροφοριών, ώστε να σχεδιαστεί 
ή να επαναπροσδιοριστεί το εκπαιδευτικό του πρόγραµµα σε σχέση µε τις ανάγκες 
του. 
  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Για την επιτυχία των στόχων της η αξιολόγηση του µαθητή χρησιµοποιεί µια σειρά 
τεχνικών αξιολόγησης που σχετίζονται µε τους γενικούς και ειδικούς στόχους, όπως 
και το περιεχόµενο του κάθε γνωστικού αντικειµένου και συνδέονται µε τη 
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λειτουργία της παιδαγωγικής αξιολόγησης. Επικεντρώνεται δηλαδή στη διερεύνηση 
του γνωστικού αποτελέσµατος ενώ παράλληλα µελετά την ικανότητα πρόσκτησης 
και διαχείρισης της γνώσης, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη των επικοινωνιακών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων και την πολλαπλή χρήση τους από το µαθητή. 
 
Τυπικά, η αποτύπωση της επίδοσης του µαθητή διαπιστώνεται µε µια σειρά τεχνικών 
αξιολόγησης, που οµαδοποιούνται σε:  
 
 Α. ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ 
 
Ι. Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ. 
 

✒  Ερωτήσεις µε ελεύθερη µακροσκελή απάντηση. 
✒ Ερωτήσεις µε σύντοµη απάντηση, για τον έλεγχο ή τον εντοπισµό της γνώσης 
ή της κριτικής ικανότητας. 

 
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΣΤ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ (ΤΕΣΤ ΜΕ ΜΟΛΥΒΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ) 
 
1. Μη σταθµισµένα (σχεδιασµός από το δάσκαλο). 
! Τεστ πολλαπλής επιλογής. 
! Τεστ συµπλήρωσης προτάσεων. 
! Τεστ σύζευξης ή συσχετισµού ή αντιστοίχησης. 
! Τεστ ελέγχου της ορθής απάντησης. 
! Τεστ λειτουργικής ιεράρχησης. 
! Ανάθεση δηµιουργικών εργασιών (στο σχολείο ή το σπίτι). 

 
2. Σταθµισµένα τεστ. 
 
Τα παραδοσιακά µέσα αξιολόγησης τυπικά αποτυπώνουν και αξιολογούν µόνο το 
γνωστικό αποτέλεσµα της µαθησιακής διαδικασίας. 
 
Β. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
 

✔ Ηµιδοµηµένος δυναµικός διάλογος 
✔ Συνθετικές δηµιουργικές - διερευνητικές εργασίες. 
✔ Φάκελος του µαθητή (Portfolio). 
✔ Αυτοαξιολόγηση µαθητών. 
✔ Αξιολόγηση από την οµάδα των συµµαθητών. 
✔ Μικτή τεχνική. 

 
Οι εναλλακτικές µέθοδοι αξιολόγησης περιλαµβάνουν όχι µόνο τη διερεύνηση του 
γνωστικού αποτελέσµατος αλλά ενισχύουν την ικανότητα διαχείρισης της γνώσης και 
την πολλαπλή εφαρµογή της, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις κάθε είδους δεξιότητες 
όπως και τη µαθησιακή �ταυτότητα� του µαθητή. Οι απαιτήσεις του ∆ΕΠΠΣ 
ουσιαστικά συσχετίζονται µε τις εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης χωρίς την πλήρη 
απαξίωση των παραδοσιακών, αλλά τείνουν προς τον περιορισµό τους. 
Η επιτυχία των στόχων µιας τέτοια αξιολογικής πρότασης όσον αφορά τους 
µαθησιακούς και διδακτικούς στόχους του ∆.Ε.Π.Π.Σ. µε επικέντρωση στην 
ανατροφοδοτική - ενισχυτική διαδικασία τείνει να χρησιµοποιεί περιοριστικά τα 
γνωστά ποσοτικά µέσα αποτύπωσης,  επειδή η διαδικασία της αξιολόγησης συνδέεται 
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µε τη µάθηση, τη διαπαιδαγώγηση του µαθητή και την ενίσχυση των ιδιαιτέρων 
χαρακτηριστικών του, χωρίς να είναι αυτοσκοπός ο βαθµός. Άλλωστε µας είναι 
γνωστά τα αποτελέσµατα της βαθµοθηρίας στο σχολείο.  
Εκτιµούµε ότι οι σκοποί- στόχοι του ∆.Ε.Π.Π.Σ. κατευθύνονται περισσότερο σε µια 
περιγραφική µορφή έκφρασης και αποτύπωσης του αξιολογικού αποτελέσµατος 
καθώς αναφέρουν σαφώς ότι το «αποτέλεσµα της αξιολόγησης δεν είναι αυτοσκοπός 
ούτε µέσο ιεράρχησης και ταξινόµησης των µαθητών αλλά βασικός µοχλός 
«κινητοποίησης» του σχολείου και του εκπαιδευτικού» για την αναβάθµιση της 
ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 
 
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 
Από τη γενικότερη θεώρηση των εναλλακτικών τεχνικών αξιολόγησης του 
∆.Ε.Π.Π.Σ. και ιδιαίτερα από τον προσδιορισµό να προσφέρεται το 10% της 
διδακτέας ύλης, µε βιωµατικές / διερευνητικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις, 
εκτιµούµε ότι η καινοτοµία των ∆.Ε.Π.Π.Σ. είναι η εφαρµογή του φακέλου του 
µαθητή (Portfolio assessment). Ο φάκελος του µαθητή αποτελεί για το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα, όταν αναφέρεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, µια νέα 
δυναµική πρόταση, που µορφοποιείται στο πλαίσιο µιας ουσιαστικής εσωτερικής 
µεταρρύθµισης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπου η αξιολόγηση αποτελεί 
σηµαντική εκπαιδευτική διαδικασία µε στόχο όχι απλά να προσδιορίσει µέσο της 
αξιολόγησης µε την παρατήρηση και τα ποιοτικά κριτήρια, την «ταυτότητα» του 
µαθητή ως ένα «προϊόν» της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά να τον ενισχύσει, ώστε 
να αναπτύξει την προσωπικότητα του, ως πολίτης της χώρας του, ως ευρωπαίος 
πολίτης αλλά και ως πολίτης του κόσµου όπως πρωτοπόρα προσδιόρισε ο ν. 1566/85 
για τη Γενική Εκπαίδευση.  
Τα ∆.Ε.Π.Π.Σ. εξακολουθούν να υποστηρίζουν το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση του µαθητή, δηλαδή την περιγραφική αξιολόγησης για τις πρώτες τάξεις 
του ∆ηµοτικού σχολείου και το συνδυασµό περιγραφικής και ποσοτικής έκφρασης 
(όπως αναφέρουν την αριθµητική αξιολόγηση) για τις µεγαλύτερες του ∆ηµοτικού 
και το Γυµνάσιο. Η αναφορά στις εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης καταγράφει 
την ανάγκη επαναπροσδιορισµού του θεσµικού πλαισίου, που αφορά την αξιολόγηση 
του µαθητή.  
Η εφαρµογή του φακέλου του µαθητή δεν είναι µία τυχαία διαδικασία αλλά απαιτεί 
το σχεδιασµό που θα προσδιορίζει το σκοπό και την επικέντρωσή του στο γνωστικό 
αντικείµενο ή το σχέδιο εργασίας, το καθορισµό του γενικού περιεχοµένου,  που 
πρέπει να αξιολογηθεί, την οργάνωση του, τη χρησιµοποίηση του από το µαθητή , τα 
κριτήρια αξιολόγησή του, την αξιολόγηση των θεµατικών ενοτήτων που 
περιλαµβάνει  και τη διαφύλαξη τους.  
Η αξιολόγηση του µαθητή µε φάκελο σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές µεθόδους 
απαιτεί την εφαρµογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων του, που προέρχονται από το 
σύνολο του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών, ώστε να ολοκληρώνουν ένα στόχο 
µάθησης π.χ. την κατασκευή ενός µοντέλου του ηλιακού συστήµατος υπό κλίµακα, 
σε συνεργασία µε την οµάδα εργασίας του. Αποδεικνύει δηλαδή άµεσα τις 
µαθησιακές δεξιότητες καθώς αυτό πιστοποιείται από το αποτέλεσµα (Skinner 1974) 
µια και ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος µάθησης είναι ο βιωµατικός (Farr & Tone 
1994, p. 4).  
Από τη βιβλιογραφία (Jones 1994, Κασσωτάκης 1999) φαίνεται ότι ο σχεδιασµός του 
φακέλου δίνει έµφαση: 
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1. Στην εφαρµογή. Αξιολογεί δηλαδή τις γνωστικές ικανότητες και τις 
µεταγνωστικές δεξιότητες του µαθητή.  

2. Στην άµεση αξιολόγηση του µαθησιακού στόχου.  
3. Στην βιωµατική µάθηση. Αξιολόγηση των διερευνητικών � βιωµατικών 
σχεδίων εργασίας, τα οποία συνδυάζουν τη διδακτέα ύλη µε πραγµατικές 
καταστάσεις της σχολικής ή κοινωνικής ζωής. 

4. Στην ενθάρρυνση της δηµιουργικής / κριτικής σκέψης. Οι εργασίες των 
µαθητών ενθαρρύνουν µια ποικιλία δηµιουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
όπως τη συνεργασία, την οργάνωση, την εργασία τσε οµάδες, την αποδοχή 
του άλλου, την ύπαρξη πολλών απόψεων / αλήθειας / λύσεων για το ίδιο 
πρόβληµα κλπ 

 
Για τους παραπάνω λόγους ο φάκελος του µαθητή φαίνεται να αποτελεί τα τελευταία 
χρόνια µια ενδιαφέρουσα µορφή της αυθεντικής αξιολόγησης και εµφανίζει 
αυξανόµενες τάσεις για την πειραµατική εφαρµογή του. Στον ελληνικό χώρο µια 
δοκιµαστική εφαρµογή του το 1997-98 στα πειραµατικά σχολεία, απέδωσε θετικά 
αποτελέσµατα αν και υπήρξαν και αντιδράσεις (Κασσωτάκης 199, σ. 64). Στη 
βιβλιογραφία από την εφαρµογή τους καταλήγουµε σε: 
 
Πλεονεκτήµατα: 
 
! Επιτρέπουν στο δάσκαλο να θεωρήσει το µαθητή ως άτοµο, µε µοναδικά 
χαρακτηριστικά, ανάγκες και δυνάµεις.   

! Μετασχηµατίζουν το ρόλο του δασκάλου πέρα από την παραγωγή των 
συγκριτικών ταξινοµήσεων της σχολικής επιτυχίας (βαθµοί, ταξινοµήσεις, 
αποτελέσµατα δοκιµασιών) και τη βελτίωση της σχολικής επιτυχίας µέσω της 
αξιολογικής ανατροφοδότησης και της αυτό � αξιολόγησης του µαθητή.  

! Βοηθούν τους δασκάλους να τυποποιήσουν και να αξιολογήσουν τις 
δεξιότητες και τη γνώση, µε ανάπτυξη της δηµιουργικότητας στη τάξη.  

! Βοηθούν τους µαθητές να είναι πιο υπεύθυνοι για την εργασία, που κάνουν 
στο µάθηµα όπως και τις δεξιότητες και τη γνώση, που απαιτείται να 
αποκτήσουν.  

! Βοηθούν στη διαφοροποίηση των προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη 
µάθηση µε αποτέλεσµα την αύξηση των συνδέσεων µε ένα ευρύτερο φάσµα 
µάθησης.  

! Προσφέρουν στους µαθητές ένα σηµαντικότερο ρόλο στη διαδικασία 
αξιολόγησης, µε στόχο τη βελτίωση της σχολικής επιτυχίας τους.  

! Προκαλούν τους µαθητές να αναλογιστούν τους στόχους τους, οι οποίοι 
σχετίζονται µε την βελτίωση της µαθησιακής τους ικανότητας και την 
σχολική τους επιτυχία.  

! Συνεργάζονται µε τους γονείς και το σχολικό περιβάλλον για την βελτίωση ή 
την ενίσχυση της σχολικής επιτυχίας των µαθητών, στα πλαίσια του 
προγράµµατος σπουδών, καθώς η αξιολόγηση του µαθητή δεν περιλαµβάνει 
µόνο τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας (τυποποιηµένες δοκιµασίες και 
αριθµητική βαθµολογία).  

 
Μειονεκτήµατα:  
! Θεωρούνται, από µερικούς, ως λιγότερο αξιόπιστη ή αντικειµενική ή δίκαια 
αξιολόγηση σε σχέση µε τις ποσοτικές ή τυποποιηµένες αξιολογήσεις, όπως 
π.χ. τα αποτελέσµατα εξετάσεων.  
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! Αποτελούν για τους εκπαιδευτικούς, µια χρονοβόρα διαδικασία.  
! Οι γονείς προτιµούν την αριθµητική βαθµολογία και τα αποτελέσµατα 
εξετάσεων και δυσπιστούν για την ποιοτική αξιολόγηση.  

! Η βιβλιογραφία και η πειραµατική εφαρµογή τους είναι σε εξέλιξη και για 
αυτό οι απόψεις των ερευνητών διίστανται.  

! Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσδιορίζουν εκ των προτέρων τα κριτήρια 
αξιολόγησης, εφόσον δεν υπάρχουν επίσηµα, γεγονός που δεν εξασφαλίζει 
την αξιοπιστία. 

! Υπάρχει το ενδεχόµενο τα στοιχεία από την αξιολόγηση του φακέλου του 
µαθητή, να εµφανίζουν δυσκολία στην ανάλυση ή την οµαδοποίηση των 
χαρακτηριστικών τους, ιδιαίτερα κατά την µακροχρόνια εφαρµογή τους. 

! Παρουσιάζουν δυσκολίες ενσωµάτωσης στη σχολική κουλτούρα, ιδιαίτερα 
σε σχολικά περιβάλλοντα µε υψηλές προσδοκίες.   

 
Γενικά όµως βοηθούν στην κατάκτηση µιας σειράς δεξιοτήτων όπως: 
: 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Βασικές δεξιότητες   
Ανάγνωση την κατανόηση και κριτική σκέψη.  
Γράψει ευανάγνωστα και αποτελεσµατικά.  
Κατέχει τον µαθηµατικό λογισµό  
Εκτελεί µια πρακτική καθηµερινή δεξιότητα (π.χ. διαβάζει ένα πρόγραµµα ή  
συµπληρώνει µια αίτηση).  
Μαθαίνει πώς να µαθαίνει  
Σύνθετες δεξιότητες συλλογισµού και επεξεργασίας πληροφοριών  
∆ιαδικασία επίλυσης προβλήµατος  
Αναγνώριση ενός προβλήµατος.  
Ανάλυση του προβλήµατος.  
Παραγωγή της διαδικασίας της λύσης.  
Αξιολόγηση της διαδικασίας και έλεγχος της εφαρµογής.  
Χρήση εναλλακτικών πρακτικών για ενίσχυση και βελτίωση της επίλυσης του 
προβλήµατος. 
Απεικόνιση της διαδικασίας και της λύσης.  
Απόψεις  και διαθέσεις   
∆υνατότητα λήψης αποφάσεων. 
Προθυµία στην ανάληψη ευθυνών.  
Προθυµία στη λήψη αποφάσεων.  
Μελέτη και εφαρµογή των παραµέτρων και συνθηκών του εργασιακού χώρου.  
Συνεργασία µε άλλους.   

 
 
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
Η προοπτική για το Ολοήµερο σχολείο µετά την δηµοσίευση του νέου ∆ιαθεµατικού 
Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (Φ.Ε.Κ. 303 /13-3-2003), που εκσυγχρονίζουν το 
περιεχόµενο και τις διδακτικές προσεγγίσεις, οδηγεί σε µια εκπαιδευτική παρέµβαση 
που στοχεύει: 

1. Να ενισχύει και να αναπτύξει τις ικανότητες και δεξιότητες των 
µαθητών διευρύνοντας τις γνώσεις και την αυτενέργειά τους µέσα 
από τη µαθησιακή διαδικασία του σχολείου. 
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2. Να ενισχύσει την ανάπτυξη του µαθητή ώστε να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης, στο σχολικό 
χώρο. 

3. Να συµβάλει στην εξυπηρέτηση της οικογένειας και την απαλλαγή 
της από τη φροντίδα για την αναζήτηση πρόσθετης σχολικής 
γνώσης ή απασχόλησης του µαθητή εκτός σχολείου. 

4. Να ενισχύσει και να υπερασπιστεί το δηµόσιο χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης και να καταστήσει το δηµόσιο σχολείο ελκυστικό και 
ανταγωνιστικό. 

 
Από την ως τώρα αξιολόγηση της δράσης διαπιστώθηκαν δέκα σύνολα δεικτών 
που θεωρούνται σηµαντικά για την σχολική απόδοση και τον έλεγχο της σχολικής 
διαρροής:  
 
1. Η οικολογία ενός σχολείου, δηλαδή το µεγέθος σχολείου και της κατηγορίας 
του και των διαθέσιµων πόρων (οικονοµικών και εποπτικών διδακτικών). 

2. Το σχολικό περιβάλλον, δηλαδή τα χαρακτηριστικά των µαθητών και του 
διδακτικού προσωπικού. 

3. Το πρόγραµµα σπουδών (διδακτέα και διδαχθείσα ύλη). 
4. Το µαθητικό δυναµικό, που περιλαµβάνει το βαθµό ετερότητας των µαθητών 

(φύλο, κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική, εκπαιδευτική επιτυχία).  
5. Τις ακαδηµαϊκές προσδοκίες, δηλαδή τις φιλοδοξίες των µαθητών και των 
γονέων τους, όπως και των εκπαιδευτικών και την συνειδητοποίηση αυτών 
των προσδοκιών µεταξύ των µαθητών, του διδακτικού προσωπικού και των 
γονέων, σε µικροεπίπεδο και µακροεπίπεδο. 

6. Το παιδαγωγικό κλίµα, που περιλαµβάνει την ποιότητα της επικοινωνίας και 
τη συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών και των µαθητών, εντός και εκτός 
σχολικού χώρου. 

7. Την αντιστοιχία µεταξύ των στόχων αναλυτικού προγράµµατος σπουδών και 
της διδακτικής µεθοδολογικής προσέγγισης και των µαθητών.  

8. Την γονική συµµετοχή, δηλαδή τη συµµετοχή των γονέων στις καθηµερινές 
δραστηριότητες της λειτουργίας του σχολείου και την υλοποίηση των νέων 
γνωστικών αντικειµένων  

9. Την ηγετική ικανότητα του διευθυντή να εφαρµόσει και να ανατροφοδοτήσει 
το σχεδιασµό της εκπαιδευτικής πολιτικής 

10. Το ηθικό των εκπαιδευτικών. 
 
 
Από τη συνολική θεώρηση, υπογραµµίζεται η ενεργός συµµετοχή των εκπαιδευτικών 
σχολικών µονάδων και των γονέων των µαθητών. Καθώς το «Ολοήµερο Σχολείο» 
στοχεύει: 
# Να αλλάξει την ριζικά την αντίληψη για το ρόλο του σχολείου. 
# Να καλλιεργήσει τις γνωστικές, συναισθηµατικές και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες 
των µαθητών. 

# Να αναβαθµίσει τη διδασκαλία των µαθητών στο ωρολόγιο πρόγραµµα, 
µεταβάλλοντας τη µέθοδο διδασκαλίας και µε την προσθήκη νέων αντικειµένων 
διδασκαλίας. 

# Να προσφέρει µια νέα αντίληψη στην οργάνωση και λειτουργία της σχολικής 
µονάδας. 
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# Να διευρύνει και αναδιαρθρώνει το ρόλο του εκπαιδευτικού και τις προσδοκίες 
για την επίδραση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

# Να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην ενίσχυση των µειονεκτούντων κοινωνικών 
οµάδων και των περιορισµό της σχολικής αποτυχίας και της µαθητικής διαρροής. 

# Να αναβαθµίσει τη διδασκαλία των ακαδηµαϊκών µαθηµάτων µε πολλαπλές 
διδακτικές προσεγγίσεις, µε τη χρήση εργαστηρίων και νέων τεχνολογιών. 

# Να καλύψει τις ανάγκες των εργαζοµένων γονέων και ιδιαίτερα της εργαζόµενης 
µητέρας, µε την ενισχυτική διδασκαλία και την προστασία των µαθητών. 

# Να πραγµατοποιήσει ένα «άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία». 
# Να αντιµετωπίσει την ανεργία των νέων εκπαιδευτικών, εφόσον απαιτείται 
διπλάσιος αριθµός για την λειτουργία του. 

# Να υπερασπιστεί το δηµόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. 
 
 
Επιπλέον τα πρόσθετα γνωστικά αντικείµενα ή οι δραστηριότητες επιλέγονται µε 
σύµφωνο γνώµη εκπαιδευτικών και γονέων, όπως: Μελέτη � Προετοιµασία για την 
επόµενη ηµέρα, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εικαστικά, Μουσική � 
Μουσικοκινητικά Αγωγή, Θεατρική Αγωγή, Παραδοσιακοί Χοροί, Αθλητικές 
∆ραστηριότητες, Αγωγή Υγείας, Ξένη Γλώσσα (σε επίπεδα), Κυκλοφορική Αγωγή, 
Μυθολογία � Παραµύθι, Στοιχεία Λαϊκού Πολιτισµού (πηλοπλαστική, παραδοσιακή 
τέχνη κλπ), Επικοινωνιακή και κοινωνική σχέση (συµπεριλαµβάνεται το γεύµα), το 
καθιστούν ουσιαστικά µια ολοκληρωµένη παρέµβαση στην κατεύθυνση της 
εξασφάλισης της ποιότητας στην παρεχόµενη δηµόσια εκπαίδευση και της 
εξυπηρέτησης της ελληνικής οικογένειας, καθώς το φαινόµενο των µονογονεϊκών 
οικογενειών αυξάνεται διαρκώς.  
Για το λόγο αυτό η αξιολόγηση του µαθητή και του παρεχόµενου εκπαιδευτικού 
έργου δεν µπορεί να στηρίζεται µόνο στην παραδοσιακή αξιολόγηση που δεν 
καλύπτει ένα εννοιοκεντρικό και στηριγµένο στις µεταγνωστικές δεξιότητες, 
πρόγραµµα σπουδών ούτε της διδασκαλίας, που οριοθετούνται ως ένα σύνολο 
διαστάσεων του εκπαιδευτικού συστήµατος, που καλύπτουν τους τοµείς: 
εκπαιδευτικός, αποτελεσµατική οργάνωση και λειτουργία της σχολικής µονάδας και 
εκπαιδευτική πολιτική και ορίζει τις διδακτικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Κατά 
συνέπεια, εκτός από την παιδαγωγική διαδικασία στρέφεται σε ένα ευρύτερο φάσµα 
των σχετικών θεωριών, προκειµένου να στηριχτεί η συνεκτικότητα µεταξύ και των 
πλαισίων, του προγράµµατος σπουδών που εφαρµόζεται.  
Η θεσµοθέτηση και ενίσχυση και στήριξη, πειραµατισµών, καινοτοµιών, 
εναλλακτικών προσεγγίσεων και διασχολικών συµπράξεων σε τοπικών, εθνικό και 
ευρωπαϊκό ή διεθνή ορίζοντα, που ενθαρρύνουν τη δηµιουργικότητα των 
εκπαιδευτικών και των µαθητών και αξιοποιούν την εµπειρία του διδακτικού 
προσωπικού. Πως αξιολογείται λοιπόν η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης στο 
ολοήµερο σχολείο και του µαθητή που φοιτά σε αυτό; 
 
Για την αξιολόγησης του µαθητή χρησιµοποιούνται όλες οι µορφές αξιολόγησης που 
περιλαµβάνονται στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. αλλά ιδιαίτερα για τα νέα γνωστικά αντικείµενα 
προτείνεται η χρήση του φακέλου του µαθητή. 
Ο µαθητής ενθαρρύνεται να συλλέξει, να επιλέξει, να οργανώσει τις εργασίες που 
ολοκλήρωσε µόνος του ή µε την οµάδα εργασίας του και να καταγράψει το 
περιεχόµενο του φακέλου του (αυτοαξιολόγηση). Επίσης να παρουσιάσει το 
αποτέλεσµα της εργασίας του, όταν του ζητηθεί. 
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Σε δεύτερη φάση ο εκπαιδευτικός πριν την τελική αξιολόγηση θα πρέπει να θέσει τα 
ερωτήµατα: 
 
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  
!!  ΠΠοοιιοοςς  σσυυµµµµεεττεείίχχεε;;    
!!  ΠΠοοιιεεςς  ήήτταανν  οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς  εερργγαασσίίααςς  κκααιι  τταα  θθέέµµαατταα;;  
! ΠΠόόττεε  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν;; 
! ΠΠοουυ  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν;; 

  
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ 
! ΓΓιιααττίί;;  ((ΣΣυυννθθήήκκεεςς  --  ΕΕππιιλλοογγήή)) 
!!  ΠΠοοιιοοςς  ((((ΣΣυυσσχχεεττίίσσεειιςς,,  ππρροοσσδδοοκκίίεεςς,,  σσττόόχχοοιι  ππρραακκττιικκέέςς))  

 
Γ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  
! ΧΧρρήήσσηη  εερρµµηηννεευυττιικκώώνν  εερργγλλεείίωωνν  κκααιι  σσττρρααγγηηιικκώώνν  ααννααππττυυξξηηςς 

 
∆. ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  
  
!!  ΕΕππιιλλοογγήή  ΜΜεεθθόόδδοουυ,,  σσττόόχχωωνν,,  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηητταα,,  σσύύννδδεεσσήή  ττοουυςς  µµεε  ττοουυςς  
σσττόόχχοουυςς  ττοουυ  γγννωωσσττιικκοούύ  ααννττιικκεειιµµέέννοουυ  ήή  ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  κκααιι  τταα  
ααπποοττεελλέέσσµµαατταα..  

  
Τα στοιχεία αυτά είναι αλληλένδετα µεταξύ τους για µια αντικειµενική και αξιόπιστη 
αξιολόγηση του µαθητή, σύµφωνα µε το σχήµα: 
 

ΣΥΛΛΟΓΗ � ΕΠΙΛΟΓΗ 
 

!                                   " 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                       ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ   
 
        #                                                          # 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ                                    $                                  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Καθώς οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν τους µαθητές τους στην καθηµερινή εργασία 
µπορούν, ιδιαίτερα όσοι διδάσκουν τα νέα γνωστικά αντικείµενα, όπου οι νέες 
µεθοδολογικές προσεγγίσεις απαιτούν τη χρήση του φακέλου µαθητή, µπορούν αν 
συνδυάσουν τις άτυπες παρατηρήσεις τους, µε τον οργανωµένο φάκελο και 
παράλληλα µε το ισχύον αξιολογικό σύστηµα να αναφέρονται σε µια ποιο 
ολοκληρωµένη εικόνα του µαθητή που περιλαµβάνει την προσπάθεια, το ενδιαφέρον, 
τις πρωτοβουλίες, τη συµµετοχή του στο µάθηµα και τις εργασίες, την ανταπόκριση 
του στις υποχρεώσεις του, τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες του, τις 
µαθησιακές τους δυσκολίες κλπ. Στο πλαίσιο αυτό µπορούν να συντάσσουν ένα 
φύλλο ποιοτικής αξιολόγησης, που στηρίζεται σε συγκεκριµένα κριτήρια ποιότητας, 
τα οποία θα αποδίδουν µια κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη εικόνα της σχολικής 
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επιτυχίας του µαθητή και της προσωπικότητας του, καθώς η φιλοσοφία µιας 
ποιοτικής αξιολόγησης είναι η παιδαγωγική αξιολόγηση. 
Είναι σαφές ότι αυτά το σύνολο διαστάσεων της διδακτικής πράξης, που καθορίζει τα 
παιδαγωγικά συστατικά, συνδέεται µε το πρόγραµµα σπουδών µέσω των στόχων και 
της αξιολόγησης και της εκµάθησης - επίδοσης.  
Εποµένως, η µελέτη της εκπαιδευτικής αποτελεσµατικότητας πρέπει να ασχοληθεί 
εκτός µε την παιδαγωγική και διδακτική αποτελεσµατικότητα, την οργανωτική 
αποτελεσµατικότητα και το περιεχόµενο των προγραµµάτων σπουδών 
συµπεριλαµβάνοντας στο σύνολο παραγόντων που χρησιµοποιούνται για να 
αξιολογήσουν την ποιότητα, τα στοιχεία "εφαρµογή της θεωρίας στην πράξη" και 
"µαθαίνοντας από την πρακτική".  
Το παρακάτω σχήµα αναφέρεται σ αυτή τη διάσταση: 
 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 

Στόχοι που αξιολογούνται Συµβατότητα µε 
! Όροι διδασκαλίας και µάθησης 
 

! ∆ιαθεµατικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Σπουδών 
(∆.Ε.Π.Π.Σ.) 

! Νέες µεθοδολογικές προσεγγίσεις ! Αναλυτικά Προγράµµατα 
(Α.Π.Σ.) 

! Προετοιµασία και στήριξη 
εκπαιδευτικών 

! ∆είκτες Ποιότητας 

! Εξέλιξη στάσεων � απόψεων των 
εκπαιδευτικών 

! Καινοτόµα Στοιχεία 

! Βαθµός εµπλοκής των 
ενδιαφεροµένων  µερών 

 

 
 

Συµπέρασµα 
 
Συµπερασµατικά, υποστηρίζουµε ότι το «Ολοήµερο Σχολείο» ως καινοτοµία 
καλύπτει τις ανάγκες των µαθητών και των γονέων τους, όπως και των εκπαιδευτικών 
για την εφαρµογή πειραµατικών προσεγγίσεων ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της 
συγκεκριµένης σχολικής µονάδας όπου υπηρετούν. Για την επιτυχή λειτουργία µιας 
τέτοιας δράσης, σηµαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, που καλείται να 
συνδυάσει το περιεχόµενο των προγραµµάτων σπουδών, τα ενδιαφέροντα των 
µαθητών, τη διαθεµατική µεθοδολογική προσέγγιση και την αποτελεσµατική χρήση 
της τεχνολογίας συνεισφέροντας, κατά τρόπον ώστε η µάθηση να γίνει ένα κοινωνικό 
βίωµα, στη βάση του οποίου θα «εξερευνήσουν» τον εαυτό τους, θα αναπτύξουν 
διαπροσωπικές δεξιότητες, θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις και θα προσεγγίσουν την 
τεχνολογία,, ενισχύοντας τις µαθησιακές δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα τους. Οι 
προθέσεις τους αυτές θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο αλληλοσεβασµού της 
αυτονοµίας τους και µε στόχο την κοινωνικοποίησή τους αλλά και τη διαµόρφωση 
της κριτικής τους ικανότητας και της συνειδητοποίησης της ατοµικής τους ευθύνης. 
Αντιλήψεις και στάσεις που µπορούν να βοηθήσουν το σχολείο όχι απλά να υλοποιεί 
δράσεις αλλά να λειτουργεί στην κατεύθυνση της αναζήτησης της διάχυσής του ως 
πυρήνα Παιδείας στον ευρύτερο ή στον άµεσο κοινωνικό του περίγυρο. Εκτιµούµε, 
ότι αυτό είναι το καίριο σηµείο για τη δια βίου µάθηση στον 21ο αιώνα, που απαιτεί 
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νέες συνεργασίες, έννοιες για το αποτελεσµατικό σχολείο, µε έµφαση στις δοµές και 
κατευθύνσεις της τυπικής αλλά κυρίως της άτυπης γνώσης, του σχολείου και της 
εργασίας, στο πλαίσιο της Παιδείας. 
Επανερχόµαστε λοιπόν στο ερώτηµα µας είναι αναγκαίος ο θεσµός της αξιολόγησης 
του µαθητή; Στη πράξη σε µια κοινωνία επιδόσεων που ενισχύει την ανισότητα οι 
περισσότεροι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να συναγωνίζονται µε επιτυχία για µια 
κοινωνικά και οικονοµικά πλεονεκτική θέση, έστω και να ισχυρίζονται ότι αυτό 
θέλουν για όλα τα παιδιά.  
Χρειαζόµαστε εποµένως, ένα µοντέλο, στο γενικό πλαίσιο της αποτελεσµατικότητας 
που θα συνδέει ικανότητες, δυνατότητες και όρια της µαθησιακής διαδικασίας, µε τις 
κοινωνικές απαιτήσεις και την παραγωγή. Αντί δηλαδή να υποθέτουµε, το πώς ο 
µαθητής µαθαίνει, είναι αναγκαίο ο διάλογος αυτός που στηρίζει  τις αξιολογικές 
διαδικασίες και προβλέψεις, στο παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο του σχολείου και 
που ενισχύει την ταυτότητα του µαθητή, τις δεξιότητες και το ενδιαφέρον του για 
µάθηση, να λειτουργεί στο βιωµατικό πειραµατικό περιβάλλον του Ολοήµερου 
Σχολείου.  
Η εµπειρία µας από την έρευνα, καταδεικνύει ότι οι στόχοι αυτοί δεν επιτυγχάνονται 
µόνο µε την πρόταση µιας καινοτόµου εσωτερικής µεταρρύθµισης, που σκοπεύει να 
µετατρέψει το ελληνικό σχολείο σε µαθητοκεντρικό, βιωµατικό και δηµιουργικό µε 
όλους τους συντελεστές του (διδάσκοντες και διδασκοµένους) συµµέτοχους, σε χώρο 
χαράς µάθησης, χαράς και ζωής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει να 
επενδύσουµε στους εκπαιδευτικούς, αναπτύσσοντας ένα νέο πλαίσιο ενίσχυσης των 
ενδιαφερόντων τους στο τοπικό επίπεδο της σχολικής µονάδας, για τότε και µόνο 
τότε, οι εκπαιδευτικές δοµές θα επιτρέπουν η κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική 
προέλευση, η θετική ή αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο, η µετατροπή της 
µαθησιακή δυνατότητας σε µαθησιακή δεξιότητα, να ορίζονται ως κύρια ενισχυτικά 
στοιχεία της ταυτότητας του µαθητή.  
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