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Θεµατικό Πεδίο Επιµόρφωσης: Αξιολόγηση
Επιµέρους θέµα:
Αξιολόγηση διδακτικού έργου
Η αξιολόγηση γενικά, αλλά και ειδικότερα η αξιολόγηση του διδακτικού
έργου έχει εγείρει κατά καιρούς συζητήσεις και έχει παράξει κείµενα σε επίπεδο
εκπαιδευτικής πολιτικής, σε ακαδηµαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο κοµµάτων σε λόγους
εκπαιδευτικών και γονέων.
Πολλές φορές η αξιολόγηση του διδακτικού έργου έχει ταυτιστεί µε το
διοικητικό έλεγχο για λόγους επαγγελµατικής εξέλιξης ή γενικότερα για διοικητικές
αποφάσεις.
Αποτέλεσµα αυτής της ταύτισης είναι η αρνητική ή αµυντική στάση των
εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση, η οποία συνδέεται µε αρνητικές ιστορικές
εµπειρίες.
Επίσης, ενώ, κατά το παρελθόν η αξιολόγηση αποτελούσε κατεξοχήν µέσο
ελέγχου και πιστοποίησης της απόκτησης γνώσεων, στη σηµερινή πραγµατικότητα
διαµορφώνεται η αντίληψη ότι τα δυνητικά οφέλη της αξιολόγησης είναι ευρύτερα
και καλύπτουν όλα τα στάδια της µάθησης. ( ∆ούκας στο Π.Ι επιµέλεια ΜακρήΜπότσαρη 2007)
Στην παραδοσιακή κουλτούρα των εξετάσεων η διδασκαλία και η αξιολόγηση
είναι δύο ξεχωριστές δραστηριότητες.
Η διδασκαλία αποβλέπει στη µεταβίβαση του περιεχοµένου των γνώσεων/δεξιοτήτων
που οι εκπαιδευόµενοι λαµβάνουν, αποµνηµονεύουν και αναπαράγουν, ενώ η
αξιολόγηση είναι µια εξωτερική διαδικασία µέτρησης/βαθµολόγησης του βαθµού που
οι σχετικές γνώσεις κατακτήθηκαν.
Η επέκταση της µετασχηµατιστικής/εποικοδοµητικής µάθησης ήταν φυσικό
να επηρεάσει τις αντιλήψεις της αξιολόγησης ως µέτρηση της µετάδοσης και
αφοµοίωσης των γνώσεων. Η αξιολόγηση ανέλαβε ένα διευρυµένο ρόλο στην
εκπαιδευτική διαδικασία όχι µόνο ως διαπίστωση των αποκτώµενων γνώσεων, αλλά
και ως διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευοµένων, ανίχνευση των προγενέστερων
γνώσεων, ανατροφοδότηση της µάθησης/διδασκαλίας και ενδυνάµωση της
ικανότητας αναστοχασµού/αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των
εκπαιδευοµένων. (ό.π)
Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου διερευνάται:
Ως συντελεστής βελτίωσης του έργου του εκπαιδευτικού και κατά συνέπεια
της εκπαιδευτικής λειτουργίας, µε στόχο την επαγγελµατική του ανάπτυξη (∆ούκας
1997, Κασσωτάκης 2005)
Επαγγελµατική ανάπτυξη

Με τον όρο «επαγγελµατική ανάπτυξη» εννοούµε «τις ευκαιρίες µάθησης οι
οποίες αναπτύσσουν τις δηµιουργικές και αναστοχαστικές ικανότητες των
εκπαιδευτικών µε τρόπους που ενισχύουν τις πρακτικές τους» ( Bredeson 2002)
Αξιολόγηση του διδακτικού έργου για επαγγελµατική ανάπτυξη
Αναστοχασµός της διδακτικής εµπειρίας είναι:
Η απόκτηση ικανότητας να ερµηνεύουν και να ανασχεδιάζουν τις διδακτικές
τους συµπεριφορές και γενικότερα τον εκπαιδευτικό τους ρόλο.
Αξιολογικές µεθοδολογίες στον πυρήνα του αναστοχασµού
Η αυτοαξιολόγηση
Η αξιολόγηση µε φάκελο (portofolio)
Η αξιολόγηση από συναδέλφους εκπαιδευτικούς

•
•
•

Οι µεθοδολογίες αναστοχασµού ως δυναµική βελτίωσης
Ο αναστοχασµός δεν περιορίζεται µόνο στο επίπεδο της προσωπικής αυτοδιάγνωσης του κάθε εκπαιδευτικού. Χρειάζεται συνδυασµός προσωπικού,
διαπροσωπικού και οργανωσιακού πλαισίου. Η ανατροφοδότηση, δηλαδή, θα
µπορούσαµε να πούµε ότι γίνεται από πηγές πληροφοριών και ενδείξεις δεδοµένων,
καθώς και από συµµετοχικές διαδικασίες αλληλεπίδρασης. (Barton et. Al, 1994,
Huberman, 1995, Korthagen and Kessels 1999, Nevo2001, Immans, Κασσωτάκης
2005).
Οι εκπαιδευτικοί και ο Σχολικός Σύµβουλος διασφαλίζουν το διαπροσωπικό
χαρακτήρα της αξιολόγησης, ως αναγκαίο στοιχείο της ανατροφοδοτικής
αυτοαξιολογικής διαδικασίας.
∆ιαδικασίες αξιολόγησης
Πολύ συνοπτικά περιλαµβάνουν:
Α. Προετοιµασία
Αρχική συνάντηση-διαµόρφωση κλίµατος
•
•
•

∆ιαµόρφωση σκοπού και στόχων
Σχεδιασµός δράσεων
Παιδαγωγικές προσεγγίσεις

Β. Αυτοαξιολόγηση
•
•

Αναστοχασµός
Ερµηνεία διδακτικής συµπεριφοράς

Γ. Ανατροφοδότηση
•

Παιδαγωγικές συναντήσεις/συζητήσεις

•
•

Συµµετοχικές διαδικασίες αλληλεπίδρασης
Ενδοσχολική επιµόρφωση

Ενδεικτική βιβλιογραφία για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου
•

•
•

•
•
•
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