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Περίληψη

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου έχει απασχολήσει τις τελευταίες δεκαετίες
τους ερευνητές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο. Με δεδοµένα την κινητικότητα γύρω από το θέµα αυτό στην Ευρώπη κυ-
ρίως και το θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα, το άρθρο αυτό στοχεύει στην παρου-
σίαση της έννοιας και του περιεχοµένου του όρου «εκπαιδευτικό έργο», των
µοντέλων και των µορφών της αξιολόγησής του και δίνεται έµφαση στους τρόπους
αξιολόγησης της σχολικής µονάδας ως αυτόνοµου οργανισµού, µε στόχο την ποι-
οτική αναβάθµιση της εκπαίδευσης στη χώρα µας.
Λέξεις-κλειδιά: Αξιολόγηση, εκπαιδευτικό έργο, εσωτερική αξιολόγηση, εξωτερική
αξιολόγηση, αξιολόγηση σχολικής µονάδας

Έννοια και περιεχόµενο του εκπαιδευτικού έργου

Η εννοιολογική αποσαφήνιση του εκπαιδευτικού έργου έχει απασχολήσει τους
ερευνητές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από το 1983, όταν για πρώτη φορά
χρησιµοποιείται ο όρος για να δηλώσει το αποτέλεσµα της λειτουργίας του σχο-
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λικού θεσµού µε έµφαση κυρίως στη διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού
έργου του εκπαιδευτικού. Έκτοτε, το εκπαιδευτικό έργο προσλαµβάνει διάφο-
ρες σηµασίες ανάλογα µε το οπτικό πρίσµα που διερευνήθηκε το περιεχόµενό
του.  

Από τις αναφορές του όρου εκπαιδευτικό έργο στην ελληνική βιβλιογραφία
προκύπτει ότι δεν υπάρχει οµοφωνία για ένα γενικά αποδεκτό ορισµό του. Ο
Γκότοβος (1984) ορίζει το εκπαιδευτικό έργο ως το αποτέλεσµα της δράσης του
εκπαιδευτικού ή είναι η ίδια η δράση που εκδηλώνεται στο πλαίσιο της παιδα-
γωγικής αλληλεπίδρασης, ενώ ο Μπαλάσκας (1992) το ορίζει ως το σύνολο των
ενεργειών που καταβάλλουν η πολιτεία, οι τοπικοί παράγοντες και όλοι οι εργα-
ζόµενοι στη σχολική µονάδα, προκειµένου ν’ αναβαθµιστεί η εκπαιδευτική δια-
δικασία. Με τον τρόπο αυτό, όλοι οι εταίροι καθίστανται συνυπεύθυνοι για την
παραγωγή του εκπαιδευτικού έργου. Ο Κασσωτάκης (1992) αναφέρει ότι στον
όρο εκπαιδευτικό έργο, περιλαµβάνονται όλα τα προϊόντα του εκπαιδευτικού
συστήµατος (τόσο µε την έννοια της παραγωγής όσο και µε την έννοια της ανά-
πτυξης των δυνατοτήτων των µελών του κοινωνικού συνόλου), ώστε οι πολίτες
να καθίστανται ικανοί να κατανοούν τη συνέχεια, το νόηµα και τις αξίες του αν-
θρώπινου πολιτισµού και να συνεργάζονται µε τους άλλους για τη δηµιουργία
µιας κοινωνίας δικαίου και αρµονικής συµβίωσης. Ο Παπακωνσταντίνου (1993)
ορίζει ότι ως εκπαιδευτικό έργο µπορεί να νοηθεί το σύνολο ενεργειών και προ-
σπαθειών, προκειµένου να εκτελεστεί, να επιτευχθεί ορισµένη εργασία στο χώρο
του σχολείου και το αποτέλεσµα, το προϊόν της λειτουργίας συνολικά, του εκ-
παιδευτικού συστήµατος ή οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενα-
σχόλησης των εκπαιδευτικών καθώς και της εκπαίδευσης ως θεσµού.

Σύµφωνα µε τον τελευταίο ορισµό το εκπαιδευτικό έργο πραγµατοποιείται
σε τρία αλληλοεξαρτώµενα επίπεδα: α) σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήµατος,
ως διαδικασία και τελικό προϊόν της λειτουργίας του, β) σε επίπεδο σχολικής
µονάδας, ως διαδικασία και αποτέλεσµα οργανωµένης και σχεδιασµένης δρα-
στηριότητας και γ) σε επίπεδο σχολικής τάξης, ως αποτέλεσµα της δραστηριό-
τητας συγκεκριµένου εκπαιδευτικού και κατά συνέπεια ως προϊόν της
διδακτικής πράξης.

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Ως αξιολόγηση νοείται η µε επιστηµονική τεχνογνωσία και µεθοδολογία απο-
τίµηση της λειτουργικότητας και αποτελεσµατικότητας όλων των παραµέτρων
του εκπαιδευτικού έργου, από τις προϋποθέσεις έως τα αποτελέσµατά του (Ξω-
χέλλης, 2006). Ο όρος αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, δηλαδή, περιλαµ-
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βάνει όλους τους τοµείς και όλα τα επίπεδα εκείνων των παραγόντων (µαθητές,
εκπαιδευτικοί, εποπτικό και διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτικά προγράµµατα,
οδηγίες, θεσµοί, εποπτικό υλικό, αναλυτικά προγράµµατα, κτιριακές εγκατα-
στάσεις) που συνθέτουν τη θεσµοποιηµένη εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τον Κασ-
σωτάκη (1992), µε τον όρο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου εννοούµε τη
συστηµατική διαδικασία ελέγχου του βαθµού στον οποίο επιτυγχάνονται οι
επιδιωκόµενοι εκπαιδευτικοί στόχοι καθώς και τον εντοπισµό των αιτίων που
εµποδίζουν την ενδεχόµενη µη ικανοποιητική επίτευξή τους, έτσι ώστε µέσα
από τη διαδικασία της ανατροφοδότησης να βελτιώνεται η ποιότητα της ίδιας
της εκπαίδευσης. Υπό αυτή την έννοια, δεν πρόκειται για µία απολογιστική
ενέργεια, µία καταγραφή µόνο των επιδόσεων των εκπαιδευοµένων ή των προ-
σόντων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών. Μέσα από τις διαδικασίες
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου προσδιορίζεται η αποδοτικότητα των
εκπαιδευτικών επενδύσεων, ελέγχεται η επιτυχία του εκπαιδευτικού προ-
γραµµατισµού και η καταλληλότητα των εκπαιδευτικών µέσων, αξιολογείται η
κατάρτιση των εκπαιδευτικών και εκτιµώνται οι επιµορφωτικές τους ανάγκες.
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου χρησιµεύουν και
ως βάση για την αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού του σχολείου. 

Αναφερόµενοι στο θεσµικό πλαίσιο της Ελλάδας, ο όρος εκπαιδευτικό έργο
άρχισε να χρησιµοποιείται συστηµατικά στη δεκαετία του ’80, στο πλαίσιο της
προσπάθειας να επαναπροσδιοριστεί το περιεχόµενο και η διαδικασία της αξιο-
λόγησης στην εκπαίδευση. Με τον Νόµο 1566/85 για τον εκσυγχρονισµό της
δοµής και λειτουργίας της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ο
όρος καθιερώθηκε επίσηµα από την Πολιτεία. Στο σχέδιο Π.∆./1988 και συγκε-
κριµένα στο άρθρο 1 σηµειώνεται ότι µε τον όρο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου νοείται η συνεκτίµηση του συλλογικού και συµµετοχικού έργου των εκπαι-
δευτικών σε συγκεκριµένους σχολικούς χώρους, ενώ στο Π.∆. 320/1993 ως αξιο-
λόγηση του εκπαιδευτικού έργου νοείται η εκτίµηση της απόδοσης της
παρεχόµενης παιδείας γενικά. Ο Νόµος 2525/1997 ορίζει ότι ως αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης νοείται
η διαδικασία αποτίµησης της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και του
βαθµού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται
από την ισχύουσα νοµοθεσία. Η ίδια οριοθέτηση της αξιολόγησης του εκπαιδευ-
τικού έργου δίνεται στην Υ.Α. ∆2-1938/1998, όπου ορίζεται αναλυτικά ο σκοπός
της αξιολόγησης ως η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθµιση όλων των συντελεστών
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση της παιδαγωγικής επι-
κοινωνίας και σχέσης µε τους µαθητές ... Έχει ως κύριο στόχο τη διασφάλιση σε
όλους τους µαθητές της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της δυ-
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νατότητας έγκαιρης και ισότιµης πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία και
γενικότερα την ισότητα ευκαιριών πρόσβασης. Τέλος, στο Νόµο 2986/2002 που
αναφέρεται στην Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις, γίνεται ανα-
φορά στο εκπαιδευτικό έργο σε σχέση µε τη σχολική µονάδα, ενώ η αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού αναφέρεται ως ξεχωριστή διαδικασία. Ειδικότερα, στον συ-
γκεκριµένο νόµο η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ορίζεται όπως στον Ν.
2525/1997, προσθέτοντας ότι συµβάλλει στον εκδηµοκρατισµό και την ποιοτική
αναβάθµιση της εκπαίδευσης, αλλά και της κοινωνίας, δεδοµένου ότι η ισόρροπη
ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή και η πρόσβαση στη γνώση αποτελούν
καθοριστικούς παράγοντες για την άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ο ίδιος νόµος αναφέρεται στους φορείς αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
που είναι: α) το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) και β) το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο και στις αρµοδιότητές τους:

α) Το Κ.Ε.Ε. αναλαµβάνει την ανάπτυξη και εφαρµογή προτύπων δεικτών και
κριτηρίων για τη δυναµική αποτύπωση της κατάστασης καθώς και τον έλεγχο της
αξιοπιστίας του συστήµατος αποτύπωσης και παρακολούθησης του εκπαιδευτικού
έργου τόσο στο επίπεδο της σχολικής µονάδας και της περιφέρειας όσο και σε
εθνικό επίπεδο.   

β) Το Π.Ι. αναλαµβάνει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκ-
παιδευτικών µε σκοπό να συµβάλει στην αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευ-
σης και στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

γ) Το Π.Ι. και το Κ.Ε.Ε. αναλαµβάνουν, σε συνεργασία µεταξύ τους, την ανά-
πτυξη διαύλων που θα συµβάλλουν στη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου, αξιο-
ποιώντας τα σχετικά δεδοµένα και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες
τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Η διάσταση αυτή αναφέρε-
ται και στη στήριξη των καινοτοµικών προσπαθειών των σχολικών µονάδων για τη
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 

Στη χώρα µας το εκπαιδευτικό έργο έχει αξιολογηθεί συστηµατικά µόνο σε
επίπεδο τάξης και περιορίστηκε στην αξιολόγηση του δασκάλου και του µαθητή.
Ο εκπαιδευτικός αξιολογείτο µέχρι το 1982 από τους επιθεωρητές µε τη µορφή
εκθέσεων. Οι εκθέσεις αυτές λειτούργησαν ως µηχανισµός ελέγχου, επιλογής
και συµµόρφωσης σχετικά µε την εφαρµογή των εντολών και οδηγιών που δί-
νονταν από τη διοικητική, εποπτική και επίσηµα επιστηµονική ιεραρχία στα σχο-
λεία και στους εκπαιδευτικούς. Οι αντιδράσεις που έχουν ήδη καταγραφεί στον
χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας καταδεικνύουν ότι η µορφή και το είδος του
µηχανισµού αξιολόγησης δεν είναι ζήτηµα τεχνικής απόφασης στο πλαίσιο της
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εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά ένα ζήτηµα µε επιπτώσεις στον πολιτικό, κοινω-
νικό και εκπαιδευτικό χώρο (Σολοµών, 1998). Για τους λόγους αυτούς υπάρχει
έντονος προβληµατισµός σχετικά µε την αναγκαιότητα της αξιολόγησης του εκ-
παιδευτικού έργου, την έννοια, τους στόχους, τις λειτουργίες της, τις µορφές και
τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και την προσβασιµότητα στα αποτελέσµατα και
τους τρόπους αξιοποίησης αυτών.

Μοντέλα αξιολόγησης

Έχουν προταθεί πολλά µοντέλα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Για να
προσεγγίσουµε την έννοια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης θα αναφερθούµε συ-
νοπτικά σε δύο πολύ γενικά µοντέλα, αντίθετα µεταξύ τους: Το τεχνοκρατικό
και το ανθρωπιστικό-πλουραλιστικό µοντέλο. Το πρώτο αντιπροσωπεύει τον τε-
χνικό προσανατολισµό και την ποσοτική εκπαιδευτική έρευνα και το δεύτερο
τον συµµετοχικό, ανθρωπιστικό προσανατολισµό και την ποιοτική εκπαιδευτική
έρευνα.

Το τεχνοκρατικό µοντέλο αξιολόγησης, που κυριάρχησε τις δεκαετίες του
’80 και ’90, προτείνει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου µε βάση τον
βαθµό στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι επιδιωκόµενοι στόχοι του, οι οποίοι εκ-
φράζονται ποσοτικά µε βάση συγκεκριµένη κλίµακα µέτρησης. Επιδιώκει τη
σύγκριση του αξιολογούµενου εκπαιδευτικού έργου ενός φορέα µε το παρα-
γόµενο από άλλους φορείς εκπαιδευτικό έργο και υπερτονίζει την αποτελε-
σµατικότητά του σε σχέση µε τους αρχικούς στόχους. Η αδυναµία του να δώσει
στοιχεία σχετικά µε τις δυνατότητες ή τις αδυναµίες ενός συστήµατος που αξιο-
λογείται, τα ποιοτικά δηλαδή χαρακτηριστικά του καθώς και η έµφαση που δί-
δεται στην επίτευξη των στόχων και τον έλεγχο και ταξινόµηση των
αποτελεσµάτων, καθιστούν το µοντέλο αυτό ανεπαρκές για την αξιολόγηση
στον χώρο της εκπαίδευσης, αφού βασικός στόχος της αξιολόγησης δεν µπο-
ρεί να είναι µόνο η στατική, τυπική και διοικητική διαδικασία της µέτρησης της
αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού έργου αλλά και η επιδίωξη της συνε-
χούς βελτίωσης της ποιότητας της αποτελεσµατικότητας στην παροχή του εκ-
παιδευτικού αγαθού (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 1999).

Οι νέες τάσεις που εµφανίστηκαν στον ευρωπαϊκό, κυρίως, χώρο ως αµφι-
σβήτηση της αποτελεσµατικότητας του τεχνοκρατικού µοντέλου, οδήγησαν στην
ανάπτυξη του ανθρωπιστικού-πλουραλιστικού µοντέλου. Οι υποστηρικτές αυτού
του µοντέλου δίνουν έµφαση στην ποιότητα της εκπαίδευσης και µετατοπίζουν το
ενδιαφέρον της αξιολογικής διαδικασίας από τον έλεγχο των στόχων στις αλλη-
λεπιδράσεις των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στα νοήµατα
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που διαµορφώνονται. Τονίζουν την ανάγκη εντοπισµού των ελλείψεων και των
ατελειών των αξιολογούµενων µε σκοπό την ερµηνεία τους και τελικά τη βελ-
τίωσή τους µε τη λήψη ανάλογων παιδαγωγικών µέτρων. Η συγκεκριµένη διαδι-
κασία αξιολόγησης εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και εξελίσσεται
ταυτόχρονα µε αυτή, ώστε να ανατροφοδοτείται και να βελτιώνεται συνεχώς. Βα-
σικό χαρακτηριστικό της είναι η εµπλοκή του ίδιου του αξιολογητή στη διαδικα-
σία ως συµβούλου που βασικό στόχο έχει την ανάπτυξη της ικανότητας της
αυτοαξιολόγησης του αξιολογούµενου.

Η συγκεκριµένη αξιολογική προσέγγιση έχει δεχτεί κριτική για τον υποκειµε-
νικό χαρακτήρα της, επειδή δεν χρησιµοποιεί αντικειµενικά και προκαθορισµένα
κριτήρια αξιολόγησης. Επιπλέον, προκύπτουν δυσκολίες εφαρµογής του συγκε-
κριµένου µοντέλου, λόγω του πλήθους των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους
αξιολογητές και της µεγάλης χρονικής διάρκειας που απαιτείται για την εφαρµογή
του (Κατσαρού & Τσάφος, 2001). 

Παρά τις αντιθέσεις στην προσέγγιση του θέµατος όσοι ασχολούνται µε την
εκπαίδευση πιστεύουν ότι η αξιολόγηση πρέπει: α) να συµβάλει στη διερεύνηση
της γνώσης για το επιτελούµενο σε κάθε σχολική µονάδα εκπαιδευτικό έργο, β)
να προωθεί διαδικασίες ανάπτυξης των σχολείων, γ) να υποστηρίζει τη λήψη ορ-
θολογικών αποφάσεων, δ) να λειτουργεί ως µοχλός βελτίωσης ή αλλαγής των εκ-
παιδευτικών πρακτικών και  του εκπαιδευτικού συστήµατος (Σολοµών, 1999).

Μορφές αξιολόγησης

Στον ευρωπαϊκό, κυρίως, χώρο µπορούµε να διακρίνουµε δύο γενικές µορφές αξιο-
λόγησης στην εκπαίδευση, ανάλογα µε τη θέση του φορέα που πραγµατοποιεί την
αξιολόγηση σε σχέση µε τον αξιολογούµενο: την εξωτερική και την εσωτερική
αξιολόγηση. 

Η εξωτερική αξιολόγηση, που µπορεί να γίνει σε τοπικό, περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο, πραγµατοποιείται από φορείς που δεν έχουν άµεση συµµετοχή
στις σχολικές δραστηριότητες και ανήκουν συνήθως στις ανώτερες βαθµίδες της
διοίκησης. Η εξωτερική αξιολόγηση βασίζεται σε κριτήρια διαµορφωµένα από
την κεντρική διοίκηση και τα αποτελέσµατά της µπορούν να προσφέρουν ανα-
τροφοδότηση στο σχολείο, αλλά κύριο αποδέκτη τους έχουν τις κεντρικές εκ-
παιδευτικές αρχές (Εurydice, 2004), ενώ µπορούν να έχουν άµεση επίδραση
στους εκπαιδευτικούς ή τα σχολεία. Οι µορφές εξωτερικής αξιολόγησης που πα-
ρατηρούνται στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήµατα είναι:

α. Επιθεώρηση. Πρόκειται για µια τεχνοκρατικού τύπου αξιολόγηση, που ται-
ριάζει σε γραφειοκρατικά συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήµατα, της οποίας
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βασική λειτουργία είναι ο έλεγχος κυρίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα της διδα-
σκαλίας και τα µαθησιακά αποτελέσµατα. Τα τελευταία χρόνια σε αρκετές χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επιθεώρηση, ως µορφή αξιολόγησης, διευρύνεται σε
µια συνολικότερη θεώρηση της σχολικής µονάδας, µε στόχο να διατυπωθούν κρι-
τήρια που θα περιορίσουν τον υποκειµενικό χαρακτήρα των κρίσεων. Γι’ αυτό τον
λόγο συγκροτούνται οµάδες αξιολόγησης που αποτελούνται όχι µόνο από επιθεω-
ρητές αλλά και από εκπαιδευτικούς (Cullingford, 1997).

β. Παρακολούθηση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα
αναπτύσσει ορισµένους µηχανισµούς ελέγχου ή παρακολούθησης (monitoring) της
κατάστασης και της εξέλιξης διάφορων παραµέτρων της εκπαίδευσης. 

γ. Εντοπισµένες µελέτες αξιολόγησης. Πρόκειται για αξιολογικές µελέτες που
διεξάγονται σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο και αξιολογούν συγκε-
κριµένες πτυχές ενός εκπαιδευτικού συστήµατος. Οι συγκεκριµένες µελέτες ανα-
φέρονται στους παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των µαθητών, στα
αναλυτικά προγράµµατα και τα διδακτικά βιβλία, στο κοινωνικό και πολιτισµικό
περιβάλλον των µαθητών, στις αντιλήψεις και τις στάσεις των συµµετεχόντων στην
εκπαιδευτική διαδικασία, στις εκπαιδευτικές πρακτικές και γενικότερα στο σχο-
λικό κλίµα. 

Η εσωτερική αξιολόγηση διενεργείται από τους ίδιους τους παράγοντες που
ανήκουν στον οργανισµό ο οποίος αξιολογείται (Scriven, 1991). Η εσωτερική αξιο-
λόγηση διακρίνεται σε ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση και σε συλλογική εσωτε-
ρική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση.

Ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση. Πρόκειται για µορφή αξιολόγησης κατά την
οποία οι ανώτεροι στη διοικητική/εκπαιδευτική ιεραρχία του σχολείου κρίνουν
τους κατωτέρους στην ιεραρχία και ως εκ τούτου αυτού του είδους η αξιολόγηση
στοχεύει κυρίως στον έλεγχο της υπακοής στον νόµο, στηρίζεται σε ατοµικές, υπο-
κειµενικές κρίσεις και θεωρείται ότι αντιτίθεται τόσο στην ανάπτυξη του απαραί-
τητου για µια σχολική µονάδα πνεύµατος συλλογικότητας όσο και στην αλλαγή του
σχολείου (Σολοµών, 1999). Θεωρείται ως συµπληρωµατική της εξωτερικής αξιο-
λόγησης (ιδίως της επιθεώρησης) και εστιάζεται κυρίως στα άτοµα και τις πρακτι-
κές τους.

Συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση. Πρόκειται για µια µορφή
αξιολόγησης, βασικός στόχος της οποίας είναι η αλλαγή και η βελτίωση της ποι-
ότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και στηρίζεται σε διαδικασίες που οργανώ-
νονται και παρακολουθούνται από τους ίδιους τους παράγοντες του οργανισµού
που αξιολογείται (συνήθως εκπαιδευτικούς, µαθητές, ακόµα και γονείς). Βασικό
χαρακτηριστικό της είναι ότι οι εµπλεκόµενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία λαµ-
βάνουν ενεργά µέρος στον καθορισµό των κριτηρίων αξιολόγησης. Η συλλογική
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εσωτερική αξιολόγηση εντοπίζεται, κυρίως, σε αποκεντρωµένα εκπαιδευτικά συ-
στήµατα και προϋποθέτει τη συγκέντρωση ενός µεγάλου µέρους της ευθύνης και
της λήψης αποφάσεων για ένα ευρύ φάσµα ζητηµάτων σε τοπικό επίπεδο. 

Στόχοι και πλεονεκτήµατα της εσωτερικής αξιολόγησης

Η εσωτερική αξιολόγηση αποβλέπει στο να αναβαθµιστεί το σχολικό περιβάλ-
λον ως βασικός συντελεστής µάθησης, να ενισχυθούν οι σχέσεις αµοιβαιότη-
τας και εµπιστοσύνης µεταξύ όλων των παραγόντων και να συνειδητοποιήσουν
όλοι όσοι εµπλέκονται την ανάγκη για µια συλλογική, ουσιαστική και συστη-
µατική αντιµετώπιση των προβληµάτων. Στοχεύει, επίσης, στο να αντιληφθούν
οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στην αξιολόγηση τον ρόλο τους µέσα στο
σχολείο, να ερµηνεύσουν τη στάση τους και, σταδιακά, να συνειδητοποιήσουν
την προσωπική εκπαιδευτική θεωρία τους. Έτσι, θα προχωρήσουν όλοι οι πα-
ράγοντες της σχολικής µονάδας συνεργατικά στη διαµόρφωση ενός πλαισίου
δράσης το οποίο, µακροπρόθεσµα, θα επιφέρει βελτίωση ή αλλαγή των διδα-
κτικών-µαθησιακών πρακτικών και, κατά συνέπεια, βελτίωση των µαθησιακών
επιτευγµάτων. 

Η εσωτερική αξιολόγηση συµβάλλει στην ανάπτυξη και στη βελτίωση του
σχολείου µε βάση τις δικές του δυνάµεις (Solomon, 1998) και εφοδιάζει τη σχο-
λική µονάδα µε µέσα βελτίωσης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Αναγνω-
ρίζει πρωτεύοντα ρόλο στους εκπαιδευτικούς, τους βοηθά να αισθανθούν
περισσότερο υπεύθυνοι ως επαγγελµατίες, καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα
να διερευνήσουν, να κρίνουν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ενώ ενισχύει
σταδιακά τον επαγγελµατισµό τους. Ενθαρρύνει, επίσης, την ανάληψη δηµι-
ουργικών πρωτοβουλιών και διερευνητικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο σχο-
λείου, ενδυναµώνει τη συλλογικότητα και δηµιουργεί κλίµα συνεργασίας,
ενισχύει το κύρος της σχολικής µονάδας στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας και
µπορεί να συµβάλει στη συνδιαµόρφωση προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής
µε όρους «bottom-up», δηλαδή ουσιαστικής συµµετοχής και αυτενέργειας των
«από κάτω» (Κατσαρού κ.ά., 2003).

Η εσωτερική αξιολόγηση αν και προτείνεται από τους µελετητές της εκπαι-
δευτικής αξιολόγησης ως η πιο αποτελεσµατική µορφή αξιολόγησης, δεν µπορεί
να αποδώσει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, αν δεν διασφαλιστούν ορισµένες
προϋποθέσεις (Σολοµών, 1999) όπως: η αλλαγή των αντιλήψεων των συµµετε-
χόντων σχετικά µε την έννοια και τις πρακτικές της αξιολόγησης, η αλλαγή των
προσδοκιών ως προς τους αποδέκτες και ως προς τις εφαρµογές των αποτελε-
σµάτων της εσωτερικής αξιολόγησης, η ερµηνεία και η εξαγωγή συµπερασµάτων
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που πρέπει να ακολουθούν τις βασικές αρχές της αξιολόγησης, ώστε να αποφεύ-
γονται οι στερεοτυπικές γενικεύσεις και απλουστεύσεις. Είναι, επίσης, απαραί-
τητο να τροποποιηθούν οι «κοινωνικές σχέσεις» που αναπτύσσονται µεταξύ των
συµµετεχόντων από κάθετες ιεραρχικές σε οριζόντιες σχέσεις ισοτιµίας.

Στον ευρωπαϊκό χώρο τα τελευταία χρόνια η συµµετοχική εσωτερική αξιολό-
γηση κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην εκπαίδευση. Η ιδέα της εσωτε-
ρικής αξιολόγησης στηρίζεται, κυρίως, στην ανάγκη για ενεργητική συµµετοχή
ολόκληρης της σχολικής κοινότητας στην αξιολογική διαδικασία (McBeath,
2001). Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα προωθούν τη συµµετοχή των εκ-
παιδευτικών, των γονέων, των µαθητών και των εκπροσώπων της τοπικής κοινό-
τητας στην εσωτερική αξιολόγηση. Αυτή είναι πλέον υποχρεωτική σε 22 χώρες
της Ε.Ε. και συνιστάται σε άλλες 6. Βασική επιδίωξη είναι να δοθούν κίνητρα
για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και να γίνουν αλλαγές για την
αξιοποίηση στοιχείων που προέρχονται από πολλές και διαφορετικές οπτικές
(Eurydice, 2004).

Επιπλέον, φαίνεται να υιοθετείται τα τελευταία χρόνια µια προσπάθεια συν-
δυασµού της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης βασιζόµενη στην αντίληψη
ότι ουσιαστικές αλλαγές στα σχολεία δεν µπορούν να προκύψουν µε διαδικασίες
που έχουν φορά µόνο «από πάνω προς τα κάτω» (top-down process), αλλά κυρίως
µε διαδικασίες που ξεκινούν και αναπτύσσονται στα σχολεία (bottom-up) και
έχουν και την υποστήριξη της κεντρικής εξουσίας (McDonald, 2003).

Η αναγκαιότητα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου επιβάλλει την εύρεση
απαντήσεων σε ερωτήµατα που αναφέρονται στο αντικείµενο και τον σκοπό της
αξιολόγησης, στα κριτήρια και τις διαδικασίες υλοποίησής της, στους φορείς αξιο-
λόγησης καθώς και στο πού και πώς θα χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατά της.
Έχουν διατυπωθεί πολλές και διαφορετικές απόψεις από τους ερευνητές σχετικά
µε τους δείκτες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Η αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού έργου σύµφωνα µε τον Ξωχέλλη (2006) πρέπει να περιλαµβάνει τέσσερις
τουλάχιστον παραµέτρους: α) τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης, τα
αναλυτικά προγράµµατα, τα διδακτικά βιβλία και τις παντός είδους οδηγίες για τη
διδασκαλία και τη µάθηση, β) την υλικοτεχνική υποδοµή της εκπαίδευσης, σε συ-
νάρτηση µε τους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους, γ) τον εκπαιδευτικό και τον
µαθητή ως βασικούς συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δ) τα αποτελέ-
σµατα της εκπαίδευσης.

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, εποµένως, εκτείνεται αφενός σε θε-
σµικό-οργανωτικό και αφετέρου σε ατοµικό επίπεδο. Το θεσµικό-οργανωτικό (µα-
κροδιδακτικό) επίπεδο αναφέρεται στον γενικό σκοπό, τους στόχους της
εκπαίδευσης και το σύνολο των ενεργειών και των παρεµβάσεων σε όλα τα επί-
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πεδα του εκπαιδευτικού συστήµατος, ενώ το ατοµικό (µικροδιδακτικό) επίπεδο
αναφέρεται στην αξιολόγηση της δραστηριότητας των συµµετεχόντων ατόµων (κυ-
ρίως του εκπαιδευτικού και του µαθητή). Όλες οι παραπάνω παράµετροι εντάσ-
σουν το εκπαιδευτικό έργο στη συστηµική προσέγγιση του σχολείου ως οργανισµού
(Σαΐτης, 2000). 

Η αντίληψη ότι κάθε σχολείο έχει τη δική του ιδιαιτερότητα και το δικό του
προφίλ και το γεγονός ότι στο σχολείο αναπτύσσεται από τα άτοµα και τις οµάδες
που συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία µια πολυπαραγοντική δυναµική
οδήγησαν στην υιοθέτηση νέων δεικτών αξιολόγησης µε παράλληλη µετακίνηση
της έµφασης από την αξιολόγηση των προσώπων στην αξιολόγηση της σχολικής
µονάδας (Παπαναούµ, 2000).  

Αξιολόγηση της σχολικής µονάδας

Ο όρος αξιολόγηση σχολικής µονάδας αναφέρεται στην αποτίµηση της ποιότητας
και της αποτελεσµατικότητας του σχολείου, την απόδοση αξίας συνολικά στο πα-
ραγόµενο από αυτό εκπαιδευτικό έργο µε στόχο τη διερεύνηση τρόπων βελτίωσής
του. Η αξιολόγηση της σχολικής µονάδας µπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική:

Εσωτερική αξιολόγηση σχολικής µονάδας

Η εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής µονάδας διενεργείται από όλους τους πα-
ράγοντες που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τη σχολική µονάδα (εκπαιδευτικοί,
λοιπό προσωπικό του σχολείου, µαθητές, διοίκηση και γονείς) που καλούνται να
αξιοποιήσουν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µε τρόπους που θεωρούν καταλ-
ληλότερους. Αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινότητας του σχολείου και
αντανακλά τις ιδιαιτερότητές του και την κουλτούρα που αναπτύσσει. Αν και η δια-
δικασία εσωτερικής αξιολόγησης κάθε σχολείου είναι µοναδική, όµως δεν απο-
κλείεται η διαµόρφωση ενός πλαισίου που θα µπορεί να µετασχηµατίζεται ανάλογα
µε τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Βασικά στοιχεία κάθε πλαισίου εσωτερικής αξιολόγησης είναι τα εξής (Mac
Beath, 2001):

1. Η ενιαία φιλοσοφία, δηλαδή ένα σύνολο από πεποιθήσεις και συναφείς πα-
ραδοχές που στηρίζουν κάθε φορά το εγχείρηµα της εσωτερικής αξιολόγησης,
τις επιδιώξεις µιας τέτοιας προσπάθειας και τις προϋποθέσεις που θεωρούνται
απαραίτητες προκειµένου να υλοποιηθεί επιτυχώς η εσωτερική αξιολόγηση στο
συγκεκριµένο σχολικό περιβάλλον (Σολοµών, 1999).

2. Οι κατευθυντήριοι άξονες για τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης. Ανα-
φέρονται στη ρύθµιση των διαδικασιών και της δράσης, συντελεστής που είναι πι-
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θανό να συµβάλει στην επιτυχία της εσωτερικής αξιολόγησης (MacBeath, 2001).
Για την υλοποίηση των διαδικασιών της εσωτερικής αξιολόγησης απαραίτητα κρί-
νονται: η συνειδητοποίηση από τους συµµετέχοντες των στόχων της, η δηµιουργία
της κατάλληλης ατµόσφαιρας και η διαµόρφωση κλίµατος εµπιστοσύνης και ευ-
ρείας συναίνεσης, η τήρηση εχεµύθειας και η εξασφάλιση της βοήθειας ενός κριτι-
κού φίλου, ενός εξωσχολικού δηλαδή παράγοντα, που θα µπορέσει να υποστηρίξει
τους συµµετέχοντες σε ένα πρόγραµµα εσωτερικής αξιολόγησης.

3. Τα κριτήρια ποιότητας, στην επιλογή των οποίων συµµετέχουν όλοι όσοι
εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία της σχολικής µονάδας. Είναι απα-
ραίτητο να υπάρξει συµφωνία ύστερα από διαπραγµάτευση ανάµεσα στους συµ-
µετέχοντες πάνω στο τι θα αξιολογηθεί. 

4. Η οργάνωση των διαδικασιών της αξιολόγησης. Με τον όρο αυτό εννοούµε
τον τρόπο µε τον οποίο το σχολείο θα προσεγγίσει την αυτοαξιολόγησή του. Είτε
θα επιχειρήσει αυτοαξιολόγηση σε όλους τους τοµείς είτε θα εστιάσει σε έναν ή
δύο συγκεκριµένους τοµείς του εκπαιδευτικού έργου. Στη λογική αυτή στηρίζεται
µια προτεινόµενη µορφή διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης που προβλέπει την
ύπαρξη δύο φάσεων (Σολοµών, 1999): τη διαγνωστική όπου γίνεται η συνολική
εκτίµηση της σχολικής µονάδας και τη διερευνητική όπου επιχειρείται µια πιο συ-
στηµατική διερεύνηση και αποτίµηση των δεικτών ποιότητας που έχουν επιλεγεί
κατά την προηγούµενη φάση. 

5. Οι µέθοδοι και τα εργαλεία της αξιολογικής έρευνας. Με τον όρο αυτόν εν-
νοούµε τις προσεγγίσεις που χρησιµοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα προ-
κειµένου να συλλεγούν δεδοµένα τα οποία θα αξιοποιηθούν ως βάση
συµπερασµάτων και ερµηνείας, εξήγησης και πρόβλεψης (Cohen & Manion,
1997). Οι µέθοδοι αυτές µπορεί να είναι είτε ποσοτικές, στο πλαίσιο της θετικι-
στικής/εµπειρικής προσέγγισης, είτε ποιοτικές, στο πλαίσιο της ερµηνευτικής
προσέγγισης (Carr & Kemmis, 1997). Ενδεικτικά, αναφέρουµε τις παρακάτω
µεθόδους αξιολόγησης: α) Συνεντεύξεις, β) Ερωτηµατολόγιο, γ) Επισκόπηση
(survey), δ) Ανάλυση κειµένων/τεκµηρίων, ε) Προσωπικά ηµερολόγια, στ) Μα-
γνητοφώνηση, βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση.

Στην Ελλάδα, κατά το χρονικό διάστηµα 1997-1999 συντάχθηκε ένας Οδηγός
Αξιολόγησης και πραγµατοποιήθηκαν δύο πιλοτικές εφαρµογές για την αξιολό-
γηση του έργου της σχολικής µονάδας. Ο Οδηγός Αξιολόγησης συντάχθηκε στο
πλαίσιο εφαρµογής του Νόµου 2525/1997, µε πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου και περιελάµβανε επιµέρους δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού
έργου σε τέσσερις θεµατικές περιοχές: διαχείριση και αξιοποίηση πόρων, σχέ-
σεις-κλίµα, εκπαιδευτικές διαδικασίες, εκπαιδευτικά αποτελέσµατα. 
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Η πρώτη εφαρµογή µε τίτλο Πειραµατικό Πρόγραµµα Εσωτερική Αξιολόγηση
και Προγραµµατισµός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα έγινε στο
πλαίσιο ενός έργου Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Σολοµών, 1999) και αφορούσε στην επεξεργα-
σία ενός συστήµατος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική µονάδα
σε τρεις τοµείς: δεδοµένα, διαδικασίες, αποτελέσµατα. 

Η δεύτερη εφαρµογή έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πιλοτικού Προ-
γράµµατος για την Αξιολόγηση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης στο οποίο έλαβαν
µέρος πέντε σχολικές µονάδες από την Ελλάδα σε σύνολο 101 από δεκαεπτά ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Στο πρόγραµµα αυτό πραγµατοποιήθηκε εσωτερική αξιολό-
γηση των σχολικών µονάδων που συµµετείχαν σε τέσσερις τοµείς: εκπαιδευτικά
επιτεύγµατα, διαδικασίες σε επίπεδο τάξης, διαδικασίες σε επίπεδο σχολείου
και περιβάλλον του σχολείου. Από τα αποτελέσµατα των δύο πιλοτικών προ-
γραµµάτων κατέστη σαφές ότι η αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας αποτε-
λεί την κατάλληλη αφετηρία για την οµαλή εισαγωγή της αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου στην ελληνική εκπαίδευση (Ξωχέλλης, 2006). 

Εξωτερική αξιολόγηση σχολικής µονάδας

Η εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής µονάδας τείνει να αντικατασταθεί στα πε-
ρισσότερα εκπαιδευτικά συστήµατα µε ένα σύστηµα εσωτερικής αξιολόγησης ή σε
άλλες περιπτώσεις µε ένα συνδυασµό της εσωτερικής µε την εξωτερική αξιολό-
γηση. Στις χώρες όπου εξακολουθεί να εφαρµόζεται η εξωτερική αξιολόγηση πα-
ρουσιάζονται δύο βασικές τάσεις. Η µία έχει βασικό στόχο να βοηθήσει τα σχολεία
να γίνουν κέντρα ποιότητας, προσφέροντάς τους βοήθεια στο εγχείρηµα της εσω-
τερικής αξιολόγησης που αναλαµβάνουν. Η δεύτερη τάση, όµως, στοχεύει στον
έλεγχο του βαθµού στον οποίο κάθε σχολείο ευθυγραµµίζεται µε κριτήρια που
έχουν θέσει άλλοι γι’ αυτό (Eurydice, 2004).

Ο συνδυασµός εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής µονάδας
µπορεί να πάρει – σύµφωνα µε τον Alvik (1997)– τρεις µορφές:

α) Παράλληλη µορφή. Το σχολείο και η εξωτερική οµάδα αξιολόγησης διε-
νεργούν ξεχωριστά τις αξιολογήσεις τους. Έπειτα µπορούν να αντιπαραβά-
λουν τα αποτελέσµατα της καθεµιάς και να εξάγουν συµπεράσµατα.

β) ∆ιαδοχική µορφή. Η σχολική µονάδα διενεργεί εσωτερική αξιολόγηση και
στη συνέχεια η οµάδα της εξωτερικής αξιολόγησης χρησιµοποιεί τα αποτε-
λέσµατα της εσωτερικής αξιολόγησης ως βάση για τη δική της αξιολόγηση ή
το αντίστροφο. 
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γ) Συνεργατική µορφή. Οι δύο οµάδες (εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγη-
σης) συζητούν τη διαδικασία της αξιολόγησης και διαπραγµατεύονται τα κρι-
τήρια ποιότητας που θα χρησιµοποιηθούν, λαµβάνοντας υπόψη τα
διαφορετικά κίνητρα που τις ωθούν στην αξιολόγηση, όπως και τις διαφορε-
τικές οπτικές γωνίες από τις οποίες µπορούν να εξετάσουν τη σχολική µο-
νάδα.

Η συνύπαρξη εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης µπορεί να έχει θετικά απο-
τελέσµατα, αφού µέσα από την αλληλεπίδρασή τους οι δύο αξιολογήσεις µπορούν
να εµπλουτιστούν αµοιβαία και ταυτόχρονα να αυξηθεί η εγκυρότητα των αποτε-
λεσµάτων τους. Το σηµείο ισορροπίας ανάµεσα στην εσωτερική και την εξωτε-
ρική αξιολόγηση εξαρτάται από τον βαθµό αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού
συστήµατος. 

Επίλογος

Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, διαπιστώνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
µια µετακίνηση του ενδιαφέροντος από την αξιολόγηση των ατόµων στην αξιο-
λόγηση των συστηµάτων και µια ισχυρή τάση για στροφή προς την υιοθέτηση µε-
θόδων εσωτερικής αξιολόγησης σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Η εξωτερική
αξιολόγηση λειτουργεί συµπληρωµατικά υποστηρίζοντας το σχολείο στη διαδι-
κασία αυτοαξιολόγησής του. ∆ιαπιστώνεται, επίσης, η ανάγκη για ποιοτική ανα-
βάθµιση της εκπαίδευσης ως βασική προϋπόθεση για τη συµµετοχή στην
«κοινωνία της γνώσης» και τάσεις αποκέντρωσης της λειτουργίας του σχολείου
µε βάση τη λογική και τις αρχές της οικονοµίας και της παραγωγής. Τονίζεται,
δηλαδή, η ανάπτυξη της σχολικής µονάδας στην οποία η εσωτερική αξιολόγηση
και η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού διαµορφώνουν µια διαφορετική κουλ-
τούρα στο σχολείο, στο οποίο η συµµετοχή του εκπαιδευτικού ενισχύει την επαγ-
γελµατική του ταυτότητα.
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