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 Αξιολόγηση: Ορισμοί  

Ο όρος «αξιολόγηση» καθιερώθηκε, διεθνώς, από τον Tyler το 1949, στο θεμελιώδες 

έργο του Basic Principles of Curriculum and Instruction1, ο οποίος ορίζει την αξιολόγηση ως 

τη διαδικασία καθορισμού στόχων που πρέπει να επιτευχθούν. Για τον Tyler, η αξιολόγηση 

παραπέμπει στην εκτίμηση, στον καθορισμό της αξίας ενός αντικειμένου2, από κάποιο φορέα3, 

βάσει σαφών, προκαθορισμένων και γνωστοποιημένων κριτηρίων. Οι Stufflebeam & Alkin 

(1968:2-4) εισάγουν στον ορισμό τους την έννοια της ανατροφοδότησης, μέσω της αξιολογικής 

διαδικασίας και προσεγγίζουν την αξιολόγηση ως μηχανισμό ανατροφοδότησης του όλου 

σχεδίου ενέργειας με βασικό σκοπό τη συνεχή βελτίωση και τελειοποίηση του, ορίζοντάς την 

ως διαδικασία συλλογής χρήσιμων πληροφοριών για τη λήψη και εν συνεχεία κρίση 

εναλλακτικών αποφάσεων. Ο Scriven (1973:54˙1991:139˙1995:18-20˙1999a:11), κινούμενος 

                                                           
1   Ο Tyler εισήγαγε πρώτος και τον όρο «evaluation» στην εκπαιδευτική διαδικασία και επισήμανε πως η 
αξιολόγηση πρέπει να μετακινηθεί από την παραδοσιακή μορφή της (χαρτί-μολύβι-απομνημόνευση-βαθμός) και να 
εστιάσει περισσότερο στη διαδικασία διδασκαλίας πρωτίστως και εν συνεχεία μάθησης, καθώς και στο πλαίσιο 
μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα. Οι πρωτοποριακές για την εποχή θέσεις του αμερικάνου ερευνητή τον 
κατατάσσουν μεταξύ των πρώτων που συνέλαβαν την έννοια της διαφορετικής αξιολόγησης στην εκπαίδευση 
(αυτής που σήμερα είναι γνωστή ως portfolio assessment). Tyler, Ralph (1949), Basic Principles of Curriculum and 
Instruction, Chicago: University of Chicago Press. Να υπογραμμίσουμε, επίσης, πως στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία 
συναντάται και ο όρος «assessment», ο οποίος αποδίδεται περισσότερο ως «εκτίμηση» και είναι σαφώς πιο ήπιος 
από τον όρο «evaluation».  
2 «Αντικείμενο» σε μια αξιολογική διαδικασία καλείται αυτό το οποίο αξιολογείται (Δημητρόπουλος, 1998:24). 
3 «Φορέας» καλείται αυτός που διενεργεί την αξιολόγηση (Δημητρόπουλος, 1998:24). 
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στο ίδιο πνεύμα, αυτό της απόδοσης της αξίας ενός προσώπου ή ενός αντικειμένου, θεωρεί ότι 

η αξιολόγηση αναφέρεται στο συστηματικό προσδιορισμό της αξίας ή της σημασίας ενός 

προσώπου, πράγματος αλλά και ευρύτερα του προϊόντος-αποτελέσματος μιας διαδικασίας. 

Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να παρατεθεί η ορολογία που έχει καθιερωθεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία από τον Scriven (1967:39-83) σχετικά με το χρόνο παρέμβασης της αξιολογικής 

διαδικασίας: διαμορφωτική-σταδιακή αξιολόγηση (formative evaluation) ονομάζεται η 

αξιολόγηση που πραγματοποιείται κατά την εξέλιξη της εφαρμογής του προγράμματος και 

σκοπός της είναι να δοθούν πληροφορίες χρήσιμες για τη βελτίωση της όλης στρατηγικής, 

αντίθετα η αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος ονομάζεται τελική ή συνολική αξιολόγηση 

(summative evaluation), η οποία λαμβάνει χώρα όταν το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

αποπερατωθεί. Σε πολλές περιπτώσεις, βέβαια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελική 

αξιολόγηση θεωρείται απαραίτητο να επιχειρηθεί εκτίμηση της αρχικής κατάστασης, 

διαδικασία την οποία οι μελετητές αποκαλούν αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση (initial 

evaluation). Ο Stufflebeam (2001:46) θεωρεί ότι η αξιολόγηση αποτελεί μελέτη σχεδιασμένη 

και εφαρμοσμένη, προκειμένου να βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενες ομάδες να εκτιμήσουν την 

αξία των στόχων που θέτουν. Το νέο στοιχείο που εντάσσει ο Stufflebeam αναφέρεται στην 

πληροφόρηση των ομάδων που ενδιαφέρονται για την πορεία, αλλά και το βαθμό υλοποίησης 

των στόχων, έτσι ώστε να έχουν υποστήριξη στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων. Ο Demunter 

(2001:28) θεωρεί ότι η έννοια της αξιολόγησης πρέπει να εμπεριέχει και την ποιοτική 

διάσταση, προκειμένου να επιτρέψει την ανάπτυξη ενός προβληματισμού που θα διευκολύνει 

την κατανόηση των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα. Σύμφωνα με τον ορισμό του Demunter: 

«Η αξιολόγηση επαληθεύει εάν ο στόχος ο οποίος είχε τεθεί επιτεύχθηκε, γνωρίζοντας ότι η ίδια 

η υλοποίηση μπορεί να τον εξελίξει. Διατυπώνεται μια κρίση ως προς τα αποτελέσματα που 

συγκεντρώθηκαν και επιχειρείται να τους δοθεί νόημα, εξηγώντας όλα όσα συνέβησαν. Η 

διερεύνηση του νοήματος είναι βασικότατη στην αξιολόγηση». Για τους Gelfer et al., (2004:127), 

η αξιολόγηση ορίζεται βάσει των σκοπών της. Βασικός σκοπός της πρέπει να θεωρείται η 

επένδυση στην αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος ή μιας διαδικασίας. Ο Landsheere 

(1992:236) υποστηρίζει πως η αξιολόγηση είναι η κατά προσέγγιση εκτίμηση με ένα βαθμό 

μιας ορισμένης μορφής ή ενός ορισμένου χαρακτήρα μιας συμπεριφοράς (προς τα έξω 

εκδήλωσης) ή ενός προϊόντος εργασίας.  

Ο Δημητρόπουλος (1998:14) παραθέτει ορισμούς θεωρητικών της αξιολόγησης που 

απορρέουν ή στηρίζονται στις θεμελιώδεις θέσεις των Tyler (1949:32), Stufflebeam & Alkin 

(1968:2-4), Scriven (1973:54˙1991:139˙1995:18-20˙1999a:11) και Demunter (2001:28): 

σύμφωνα με τους Worthen & Sanders (1987), αξιολόγηση είναι ο καθορισμός της αξίας 

κάποιου προσώπου ή πράγματος. Ο Suchman (1967) υποστηρίζει πως η αξιολόγηση είναι μια 
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διαδικασία κρίσης της αξίας ενός προϊόντος, μιας διαδικασίας, ενός προγράμματος, η οποία δεν 

προϋποθέτει υποχρεωτικά τη χρήση τεκμηρίων αυτής της κρίσης, ενώ σύμφωνα με τον 

Galloway (1975), η αξιολόγηση είναι ένας ευρύς και γενικός όρος, που αναφέρεται στη συνεχή 

διαδικασία συλλογής πληροφοριών, κριτικής αυτών των πληροφοριών και λήψης ορθών 

αποφάσεων. Κατά τους Noizet & Caverni (1995:34), είναι πράξη με την οποία για ένα 

υποκείμενο, αντικείμενο, κατάσταση ή γεγονός εκφράζουμε μια κρίση με βάση ένα ή 

περισσότερα κριτήρια, όποια κι αν είναι αυτά.  

   Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη (1995:417-444 & 2003:16), αξιολόγηση είναι η απόδοση 

μιας ορισμένης αξίας σε κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο ή πράγμα με βάση συγκεκριμένα, σαφή 

και προκαθορισμένα κριτήρια, χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη μέθοδο εκτιμήσεως. Ο όρος 

«αξία» αναφέρεται τόσο στην απόδοση μιας ορισμένης θετικής ή αρνητικής ιδιότητας στο 

αξιολογούμενο πρόσωπο ή πράγμα, όσο και στο αποτέλεσμα ορισμένης σύγκρισης με άλλα 

ομοειδή αντικείμενα ως προς κάποιο καθορισμένο χαρακτηριστικό, καθώς και στο βαθμό 

επίτευξης ενός δεδομένου αρχικού στόχου. Η αξιολόγηση δεν αποτελεί μόνο το μέσο εκείνο 

που θα εκτιμήσει το βαθμό επίτευξης του στόχου που αρχικά έχει τεθεί, αλλά ταυτόχρονα 

συνιστά και τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του όλου εγχειρήματος, καθώς και της 

αποτελεσματικότητας των μέσων και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. Ο Δημητρόπουλος 

(2003:24) ορίζει την αξιολόγηση ως την προσπάθεια και διαδικασία αποτίμησης της αξίας 

προσώπων, πραγμάτων, θεσμών, συστημάτων, αποκαλούμενα «αντικείμενα» αξιολόγησης και 

ο Κωνσταντίνου (2004:13) θεωρώντας την αξιολόγηση αυτονόητο και επιβεβλημένο κοινωνικό 

φαινόμενο, την ορίζει ως την αποτίμηση μιας οποιασδήποτε ατομικής ή συλλογικής 

δραστηριότητας, καθώς και του αποτελέσματός της, τονίζοντας πως μέσα από την αξιολογική 

διαδικασία επιδιώκεται η διαπίστωση του βαθμού επίτευξης του αρχικά σχεδιασμένου στόχου, 

καθώς και ο εντοπισμός των διαφόρων παραμέτρων που παρεμπόδισαν την υλοποίηση του. 

Υπογραμμίζει δε πως η αξιολόγηση, ως διαδικασία και πρακτική, αποτελεί ένα αυτονόητο και 

επιβεβλημένο κοινωνικό φαινόμενο, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις οργανωμένες και συστηματικές 

ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως είναι η εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως η 

αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που αποβλέπει να προσδιορίσει, όσο πιο συστηματικά, 

έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά γίνεται, την καταλληλότητα, τη λειτουργικότητα και το 

αποτέλεσμα μιας διδακτικής και παιδαγωγικής δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους της, 

αλλά και με συγκεκριμένη μεθοδολογία (Κωνσταντίνου, 2004:15).  

Από την λειτουργική θεώρηση του όρου «αξιολόγηση» απορρέουν ορισμένα σημαντικά 

ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να επιχειρηθούν απαντήσεις σε οποιαδήποτε απόπειρα 

αξιολόγησης:  
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α) Γιατί αξιολογούμε; Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα παραπέμπουν στο φιλοσοφικό, 

πολιτικό, ιδεολογικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο-χαρακτήρα της αξιολόγησης. 

Παραπέμπουν, ακόμη, στην αναγκαιότητα, τη στοχοθεσία αλλά και τις δυνατότητες που 

προσφέρονται για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της στην πράξη. 

β) Ποιον αξιολογούμε; Αφορά στο «αντικείμενο» της αξιολόγησης δηλαδή αυτόν που 

αξιολογείται (πρόσωπο, αντικείμενο, γεγονός, θεσμός, διεργασία). 

γ) Τι αξιολογούμε; Αφορά στο είδος και το περιεχόμενο των πληροφοριών που συλλέγονται 

από ένα «αντικείμενο» ή με άλλα λόγια στα κριτήρια που υιοθετούνται στην αξιολόγηση ενός 

«αντικειμένου». 

δ)  Πώς αξιολογούμε; Το ερώτημα αυτό παραπέμπει στις στρατηγικές, μεθόδους, τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση του είδους και του περιεχομένου των πληροφοριών που 

συλλέγονται από ένα «αντικείμενο».  

ε) Πότε αξιολογούμε; Αναφέρεται στο χρόνο παρέμβασης της αξιολόγησης, δηλαδή στη 

χρονική στιγμή ή τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες συλλέγονται οι πληροφορίες από το 

«αντικείμενο». 

στ) Ποιος αξιολογεί; Το τελευταίο αυτό βασικό ερώτημα παραπέμπει στο φορέα αξιολόγησης, 

αυτόν δηλαδή που αξιολογεί. Αν υπάρχει ταυτοπροσωπία του φορέα με το «αντικείμενο» 

αξιολόγησης τότε γίνεται λόγος για αυτοαξιολόγηση (Ανδρεαδάκης & Μαγγόπουλος, 

2005β:14-15). 

Όπως, εύλογα, μπορεί να διαπιστώσει κανείς από την παράθεση θεμελιωδών ορισμών 

για την αξιολόγηση, οι άξονες που ορίζουν την εννοιολόγηση είναι σαφείς: α) 

ανατροφοδότηση, β) λήψη ορθών αποφάσεων, γ) ενημέρωση. Αν επιχειρούσαμε να 

ανασυνθέσουμε έναν δικό μας ορισμό για την αξιολόγηση θα καταλήγαμε στο ότι πρόκειται για 

μια συστηματική και συνεχή διαδικασία, κατά την οποία αποτιμάται η αξία κάποιου προσώπου, 

αντικειμένου, κατάστασης, βάσει σαφών, προκαθορισμένων κριτηρίων ή διαπιστώνεται ο 

βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν αρχικά τεθεί. Είναι αναγκαίο, όταν ο αποδέκτης της 

αξιολογικής διαδικασίας, είναι κάποιο πρόσωπο να γνωρίζει εκ των προτέρων τα κριτήρια που 

έχουν οριστεί.  

Εκπαιδευτική αξιολόγηση 

Στη συνείδηση πολλών, η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ταυτίζεται, μέχρι σήμερα, με 

την εξέταση και βαθμολόγηση του μαθητή. Τις τελευταίες όμως δεκαετίες έχει δοθεί σημαντική 
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έμφαση στην αξιολόγηση και άλλων όψεων της εκπαίδευσης. Γι’ αυτό και οι προσπάθειες να 

οριστεί η έννοια και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, τείνουν να επεκτείνονται 

όλο και σε ευρύτερες περιοχές και να περιλαμβάνουν όλο και πιο πολλές όψεις της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Δημητρόπουλος, 1998:21). Έτσι, στη χώρα μας χρησιμοποιούνται 

διάφοροι όροι που αντανακλούν την προσπάθεια διεύρυνσης της ορολογίας, ώστε να 

αποδίδεται η αξιολόγηση της όλης εκπαιδευτικής προσπάθειας: όροι, όπως «αξιολόγηση της 

εκπαίδευσης», «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου», «σχολική αξιολόγηση», «εκπαιδευτική 

αξιολόγηση» είναι συνήθεις στην ελληνική εκπαιδευτική βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια. 

Θεωρούμε ότι ο όρος εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι ο ευρύτερος εννοιολογικά και 

περιλαμβάνει όλους τους προηγούμενους για να αποδώσει την αξιολόγηση όλων των όψεων, 

παραγόντων, συντελεστών και αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής λειτουργίας. 

Η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας οδηγεί στη διαπίστωση ότι αν και δεν υπάρχει 

ομοφωνία για την εννοιολόγηση του όρου εκπαιδευτική αξιολόγηση, εντούτοις, υπάρχουν 

κάποιοι θεμελιώδεις άξονες που διατρέχουν όλους τους σχετικούς ορισμούς. Οι έννοιες της 

αποτίμησης της αξίας ενός αντικειμένου, της χρήσης σαφών κριτηρίων, της ακολουθούμενης 

μεθοδολογίας και της ανατροφοδότησης, που αναφέρονται γενικά στην αξιολόγηση, 

εμπεριέχονται και στους ορισμούς της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Ο Tyler (1949:32), ορίζει 

την εκπαιδευτική αξιολόγηση ως «τη μέθοδο καθορισμού του βαθμού στον οποίο τα αντικείμενα 

της εκπαίδευσης αναγνωρίζονται σαφώς». Οι Stufflebeam και Alkin (1968:2-4), όπως και στον 

ορισμό τους για την αξιολόγηση που παρατίθεται παραπάνω, αναφέρουν ότι με τη διαδικασία 

αξιολόγησης η εκπαίδευση τροφοδοτείται με πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Οι Eisner 

(1979:23-28) και House (1980:13-15), υποστηρίζουν ότι εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι, 

γενικά, η αποτίμηση της αξίας όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ ο 

Cuba (1981:2-4) επισημαίνει ότι πρόκειται για μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει και την 

περιγραφή και την κρίση. Το Stanford Evaluation Consortium (1980:23-25) καθορίζει την 

αξιολόγηση στην εκπαίδευση ως «μια συστηματική εξέταση γεγονότων που εκδηλώνονται και 

απορρέουν από ένα σύγχρονο πρόγραμμα, δηλαδή μια εξέταση που διεξάγεται για να οδηγήσει 

στη βελτίωση αυτού του προγράμματος και άλλων προγραμμάτων που έχουν τον ίδιο γενικό 

σκοπό».  

Η Goldstein (1991:219-236), συγκλίνει με τους Stufflebeam και Alkin (1968:2-4) 

περί διαδικασίας που επιτρέπει την ορθή λήψη αποφάσεων και  θεωρεί ότι η αξιολόγηση είναι 

«η συστηματική συλλογή πληροφοριών που είναι απαραίτητες για να λαμβάνονται έγκυρες 

αποφάσεις σχετικά με την επιλογή, υιοθέτηση, κρίση και τροποποίηση διαφόρων μεθόδων και 

διαδικασιών της εκπαίδευσης». Οι Broadfoot & Black (2004:7-26) θεωρούν την αξιολόγηση 
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απαραίτητη στην εκπαιδευτική διεργασία, επειδή ενθαρρύνει τη μάθηση, λειτουργεί 

ανατροφοδοτικά, καταγράφει την εξέλιξη των δεξιοτήτων, τόσο των μαθητών, όσο και των 

εκπαιδευτικών. Υποστηρίζουν, επίσης, πως όλο το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να βελτιωθεί 

με την υιοθέτηση ενός υγιούς και αποδεκτού μηχανισμού αξιολόγησης, ο οποίος θα είναι 

προϊόν συναίνεσης και διαλόγου. Οι Black & William (1998a:139-148), εστιάζοντας κυρίως 

στη σχέση μεταξύ μαθητή-εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της αξιολόγησης, ορίζουν την 

εκπαιδευτική αξιολόγηση ως τη δραστηριότητα που περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες του 

εκπαιδευτικού και του μαθητή, ώστε να εξαχθούν έγκυρες πληροφορίες, οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν διαγνωστικά και ανατροφοδοτικά στη διδασκαλία και στη μάθηση. Στο ίδιο 

πνεύμα κινείται και η Boston (2002:1-5), η οποία επισημαίνει πως μέσω της αξιολόγησης, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να αποκτήσουν πλήθος ευκαιριών για να αποτιμήσουν την αξία των 

μαθητών τους, οι οποίες θα έχουν, κυρίως, διαγνωστικό χαρακτήρα και θα αξιοποιηθούν στην 

κατεύθυνση της προσφοράς κινήτρων και ανατροφοδότησης. Με τον τρόπο αυτό, θα 

αναπτύξουν στρατηγικές βελτίωσης τους και θα προκύψουν, παράλληλα, προοπτικές 

επαγγελματικής ανάπτυξης τους.  

Από την ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας, εστιάζουμε  στον Κασσωτάκη 

(2003:12), σύμφωνα με τον οποίο «ο όρος εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι γενικός, περιεκτικός 

και χρησιμοποιείται, συνήθως, για να δηλώσει τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας, 

λειτουργικότητας ή αποτελεσματικότητας όλων τω παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των προϊόντων της και των διασυνδέσεων του 

εκπαιδευτικού συστήματος με το ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα». Ο 

Δημητρόπουλος (1998:23), στο ίδιο πνεύμα, ορίζει την αξιολόγηση στην εκπαίδευση ως τη 

«συστηματική και οργανωμένη διαδικασία κατά την οποία, διεργασίες, συστήματα, άτομα, 

πλαίσια ή αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού, εκτιμώνται με βάση προκαθορισμένα 

κριτήρια, μέσα και σκοπούς». Ο Κουλαϊδής (1992:71-85), ορίζει την εκπαιδευτική αξιολόγηση 

ως την αλληλεπίδραση κατά την οποία γίνεται μια συνειδητή προσπάθεια συλλογής και 

ερμηνείας πληροφοριών σχετικά με τη γνώση και κατανόηση ή τις ικανότητες και στάσεις των 

μαθητών, των διδασκόντων και της αποτελεσματικότητας των υπόλοιπων στοιχείων, τα οποία 

συγκροτούν το αναλυτικό πρόγραμμα ή εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

Δεληγιάννη (2002:28-43˙2003:29-40), αναφερόμενη στον όρο αυτό, εννοεί τη διαδικασία 

εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της διδακτικής πράξης με την οποία ολοκληρώνεται η 

διδασκαλία. Στους Ανδρεαδάκη κ. συν. (1993:149-165˙1995:23-24˙2005γ:37) και Κανάκη 

(1988:273-281) πληροφορούμαστε ότι, σύμφωνα με το Ν.2525/97, άρθρο 8,  και το 

Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002, άρθρο 3 παρ. 6) η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι η 

διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού 
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υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι: η πολυεπίπεδη 

και συστηματικά οργανωμένη διαδικασία κατά την οποία: θεσμοί, φορείς, πρόσωπα, 

αντικείμενα, πλαίσια και διεργασίες ενός εκπαιδευτικού συστήματος εκτιμούνται με βάση 

έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες, με σκοπό:  

α) να διαπιστωθεί ο βαθμός υλοποίησης εκπαιδευτικών στόχων,  

β) να διερευνηθούν οι συνθήκες ή τα εμπόδια υλοποίησης εκπαιδευτικών στόχων,  

γ) να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με το σχεδιασμό, επιλογή ή βελτίωση εκπαιδευτικών 

πρακτικών,  

δ) να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την επιλογή προσώπων ή την ανατροφοδότηση του 

έργου τους,  

ε) να αποτιμηθεί η συμβολή ή να καταλογιστεί το μερίδιο ευθύνης στα αποτελέσματα για 

καθένα από τους εμπλεκόμενους έμψυχους ή μη έμψυχους συντελεστές, 

στ) να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν σχολείο και εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα 

(Ανδρεαδάκης & Μαγγόπουλος, 2005β:19-20). 

 Ο Κωνσταντίνου (2004:15) παρατηρεί πως ο όρος  «εκπαιδευτική αξιολόγηση», 

αναφορικά με τη διαμορφωμένη και επικρατούσα αντίληψη στην ελληνική σχολική και 

κοινωνική πραγματικότητα, παραπέμπει συνειρμικά και αυθόρμητα στις εξετάσεις, στους 

βαθμούς, στους τίτλους σπουδών και βέβαια, σχεδόν αποκλειστικά στην επίδοση του μαθητή. 

Η εξέλιξη αυτή αποσιωπά και περιθωριοποιεί το πραγματικό και σαφώς το δεοντολογικό 

περιεχόμενο της αξιολόγησης, ως διαδικασίας με συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένες 

τεχνικές και συγκεκριμένα μέσα και μέτρα, η οποία σαφέστατα δεν αφορά μόνο στο μαθητή.  

Οι παραπάνω τοποθετήσεις εκτιμούμε πως συγκλίνουν στο ότι η εκπαιδευτική 

αξιολόγηση είναι μια συστηματική και οργανωμένη διαδικασία κατά την οποία διεργασίες, 

άτομα, πλαίσια ή αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού εκτιμώνται με βάση 

προκαθορισμένα κριτήρια και μέσα καθώς και προκαθορισμένους σκοπούς, με σκοπό τη λήψη 

ορθών αποφάσεων.  

 Αυθεντική αξιολόγηση 

 Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από την ανασκόπηση της διεθνούς, κυρίως, 

βιβλιογραφίας, στη σύγχρονη εποχή του μεταμοντέρνου, η προβληματική της αξιολόγησης της 

παιδαγωγικής διαδικασίας αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και μελέτης, 
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ταυτόχρονα όμως, βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών πράξεων, επιλογών, προτάσεων και 

αντεγκλήσεων (Cumming et al., 1999:177-193˙ Harland, 2005:327-337˙ Huizen et al., 

2005:267-290).  

Όπως είναι γνωστό, οι διάφορες θεωρίες μάθησης αναγνωρίζουν πως η μάθηση εξαρτάται 

από την αλληλεπίδραση πληθώρας γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικοπολιτιστικών 

παραγόντων (Resnick, 1989:32-24). Το πλαίσιο, επίσης, μέσα στο οποίο συντελείται η 

μαθησιακή διαδικασία έχει σημαντικές επιδράσεις τόσο στην ίδια τη μάθηση, όσο και στην 

επίδοση, καθώς τις νοηματοδοτεί και τις ορίζει (Wiggins, 1993:45-47˙Anderson et al., 1996:5-

11). Οι πρόσφατες θεωρίες για την αξιολόγηση εμπεριέχουν την προαναφερθείσα διάσταση της 

μάθησης που συνδέεται με την πολυπλοκότητα της διεργασίας και απεμπολούν την αυστηρή 

έννοια της ακριβούς μέτρησης, η οποία κυριαρχούσε στην εκπαίδευση μέχρι πρόσφατα 

(Goldstein, 1989:24-28˙ Linn, 1990:422-436˙ Gipps, 1994:67-69). Σύμφωνα με το Cognition & 

Technology Group at Vanderbilt (1993:52-70) οι «νέες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση 

αναγνωρίζονται ως ένα από τα βασικά εκπαιδευτικά ζητήματα της δεκαετίας 4 ». Αυτή η 

μετατόπιση εστίασης της αξιολόγησης έφερε στην επιφάνεια δύο σημαντικά θεωρητικά θέματα 

που σχετίζονται με την εκπαιδευτική αξιολογική διαδικασία: αφενός αναδύθηκε η έννοια της 

εγκυρότητας, η οποία σχετίζεται με την καταλληλότητα των αξιολογικών επιλογών που 

λειτουργούν ως δείκτες των επιθυμητών μαθησιακών εκροών και την καταλληλότητα των 

τρόπων ερμηνείας των αποτελεσμάτων ως δείκτες μάθησης, αφετέρου προέκυψε η ανάγκη για 

μάθηση και αξιολόγηση μάθησης σημαντικής για τους μαθητές, δηλαδή, με νόημα για αυτούς 

και η οποία θα συντελείται μέσα σε ένα οικείο πλαίσιο  (Messick, 1995:13-23).  

Αν επιχειρούσαμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στις πρόσφατες θεωρητικές 

προσεγγίσεις που επηρέασαν τις εκπαιδευτικές επιλογές των τελευταίων χρόνων, θα εστιάζαμε 

σε τέσσερα θεμελιώδη κινήματα, τα οποία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και ουσιαστικά 

διαγράφουν την εξέλιξη της θέσης που εμπλέκει το μαθητή στη διαδικασία μάθησης και 

αξιολόγησης, δίνοντας του ευκαιρίες και δυνατότητες για ανάληψη πρωτοβουλιών. Σύμφωνα 

με τις αρχές του «κοινωνικού εποικοδομητισμού», το πρώτο σημαντικό κίνημα του 20ου αιώνα 

που επηρέασε βαθύτατα το θεωρητικό προσανατολισμό των αναλυτικών προγραμμάτων και τη 

σχολική πρακτική, η γνώση οικοδομείται μέσα από τη συλλογική προσπάθεια, τη συνεργασία, 

την ενεργοποίηση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, δίνοντας με τον τρόπο αυτό έμφαση 

στην κατανόηση, την ολιστική προσέγγιση της γνώσης, τη μεταγνώση, τη συνεχή 

ανατροφοδότηση και την μετααξιολόγηση. Το δεύτερο σημαντικό κίνημα, το οποίο αποτελεί 

                                                           
4 “New approaches to assessment have been identified as one of the major issues of the decade” (Cognition & 
Technology Group at Vanderbilt (CTGV), 1993:52-70).  
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εξέλιξη του προηγούμενου, είναι αυτό «της κριτικής σκέψης», στο πλαίσιο του οποίου γίνεται 

λόγος για διδασκαλία με στόχο την κατανόηση. Το τρίτο κίνημα είναι αυτό το οποίο κάνει λόγο 

για «ολιστική προσέγγιση της γνώσης» και αποτυπώνεται σε σύγχρονα αναλυτικά 

προγράμματα, όπως το ΔΕΠΠΣ της χώρας μας (ΔΕΠΠΣ, ΦΕΚ, τ.Β’303/13-03-2003˙ 

Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2005α:1). Τα τρία προαναφερθέντα κινήματα κατέστησαν 

παρωχημένες και ανενεργές τις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας και ανέδειξαν πλήθος 

αδυναμιών και σφαλμάτων που σχετίζονται με τη μάθηση, τη διδασκαλία και κατ΄επέκταση την 

αξιολόγηση του μαθητή. Υιοθετήθηκαν καινούργιες διδακτικές προσεγγίσεις με αποτέλεσμα να 

προταθούν καινοτομίες και στο ευαίσθητο θέμα της αξιολόγησης του μαθητή. Έτσι, σταδιακά, 

αναδύθηκε ένα τέταρτο κίνημα, αυτό της «αυθεντικής αξιολόγησης», σύμφωνα με το οποίο η 

αξιολόγηση αποτελεί ανοικτή διαδικασία και συνευθύνη εκπαιδευτικού-μαθητή και βασική της 

προϋπόθεση θεωρείται, πλέον, η αυθεντική διδασκαλία και μάθηση. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάμε την παραπάνω προσέγγιση υπό τους όρους “authentic 

assessment” και “authentic evaluation”. Όπως είναι φυσικό, το κίνημα της αυθεντικής 

αξιολόγησης έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής και αναλυτικών προγραμμάτων, 

συμβούλους…) ακριβώς επειδή εμπεριείχε όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για την 

εκπαιδευτική διεργασία. Οι Cumming et al., (1999:177-194) αναφέρουν εμφαντικά πως είναι 

πολύ δύσκολο κάποιος να πάρει θέση κατά του κινήματος της αυθεντικής αξιολόγησης, αφού 

πρόκειται εξ ορισμού «για κάτι καλό» (a good thing). Βέβαια, ο ενθουσιασμός με τον οποίο 

έγινε δεκτό το κίνημα της αυθεντικότητας προκάλεσε και διαφορετικές ερμηνείες, που 

οδήγησαν στη συνέχεια σε παρερμηνείες και συγχύσεις.  

Η μελέτη της συναφούς βιβλιογραφίας μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε πως το επίθετο 

«αυθεντικός-η-ο» (authentic) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, επίσημα, σε πλαίσιο μάθησης 

και αξιολόγησης συνοδεύοντας το ουσιαστικό «επίτευγμα» (achievement) από τους Archbald 

& Newmann (1988:34-39). Οι ερευνητές έκαναν λόγο για «αυθεντικό επίτευγμα» (authentic 

achievement), υπονοώντας την προσπάθεια του μαθητή να αξιοποιήσει για τη βελτίωση του μια 

επιτυχία του που αναπτύσσεται σε ένα υπαρκτό, πραγματικό πλαίσιο. Σε μεταγενέστερες 

μελέτες τους οι παραπάνω ερευνητές (Newmann & Archbald, 1992:72-74)  συνθέτουν τα 

χαρακτηριστικά της έννοιας της αυθεντικότητας (authenticity): α) παραγωγή γνώσης με 

προσωπική συμμετοχή, αντί της στείρας αναπαραγωγής μιας τυποποιημένης και αναμενόμενης 

απάντησης, β) έμφαση στις προγενέστερες γνώσεις και αξιοποίηση τους, γιατί διευκολύνουν, 

σε μεγάλο βαθμό, τη μάθηση, γ) βαθιά κατανόηση και όχι επιφανειακή προσέγγιση, δ) 

ενσωμάτωση της νέας γνώσης: η παραγωγή της γνώσης απαιτεί την ανάπτυξη της δεξιότητας 
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οργάνωσης, σύνθεσης και ένταξης των πληροφοριών σε νέα πλαίσια, οικεία για αυτόν που 

βρίσκεται σε διαδικασία μάθησης και τέλος ε) η αξιολόγηση, στο πλαίσιο της αυθεντικότητας, 

έχει χρηστική αξία, καθώς ο αξιολογούμενος μπορεί να επιτύχει την προσωπική ανάπτυξή του. 

Επιπρόσθετα οι Newmann & Archbald (1992:72-74) επισημαίνουν πως η αυθεντικότητα ως 

έννοια εμπεριέχει και την καλλιέργεια υψηλών νοητικών δεξιοτήτων, αλλά εστιάζει και στην 

επίλυση πραγματικών προβλημάτων που συνδέονται με τον αληθινό κόσμο, κάτι που, 

αδιαμφισβήτητα, είναι χρήσιμο τόσο για αυτόν που μαθαίνει, όσο και για την κοινωνία μέσα 

στην οποία εντάσσεται.  

Ο πρώτος, όπως προκύπτει βιβλιογραφικά, ο οποίος χρησιμοποίησε το επίθετο 

«αυθεντικός-η-ο» αναφερόμενος στη μάθηση και στην αξιολόγηση (authentic learning & 

authentic assessment) είναι ο Wiggins (1989:703-713), επισημαίνοντας τη διαφορά μεταξύ 

«αξιολόγησης ενός αυθεντικού επιτεύγματος» των Archbald & Newmann (1988:34-39) και 

«αυθεντικής αξιολόγησης ενός επιτεύγματος». Η αξιολόγηση ενός αυθεντικού επιτεύγματος 

δίνει έμφαση στη φύση του επιτεύγματος, ενώ η αυθεντική αξιολόγηση ενός επιτεύγματος 

εστιάζει στον τρόπο αξιολόγησης του επιτεύγματος. Σύμφωνα με τον Wiggins (1989:1-

10˙1998a:703-713) η αξιολογική διαδικασία χαρακτηρίζεται αυθεντική, όταν εξετάζεται άμεσα 

η ικανότητα του μαθητή πάνω σε χρήσιμες, νοητικές, καθημερινές δράσεις. Ο μαθητής έχει τη 

δυνατότητα, μέσω της αυθεντικής αξιολόγησης να γνωρίζει τις ικανότητές του, οι οποίες 

αναπτύσσονται σε ένα πλαίσιο, όσο το δυνατό, ρεαλιστικό. Στη σκέψη του Wiggins (1989:1-

10˙1998a:703-713) εμπεριέχεται, επίσης, και η έννοια της μεταγνώσης, καθώς ο μαθητής 

στοχαζόμενος επί των πρακτικών του έχει τη δυνατότητα να αυτοαξιολογείται και να 

εξελίσσεται. Η ταύτιση μεταξύ Archbald & Newmann (1988:34-39) και Wiggins (1989:1-

10˙1998a:703-713) έγκειται στην ανάδειξη του πλαισίου εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η 

μαθησιακή διαδικασία ως παράγοντα σημαντικού που επηρεάζει βαθύτατα τη μάθηση. Γίνεται, 

για πρώτη φορά λόγος, για πλαίσιο που σχετίζεται με τον πραγματικό κόσμο και τίθεται υπό 

αμφισβήτηση το αυθαίρετο, μη ρεαλιστικό, αφηρημένο περιβάλλον του σχολείου. Οι 

θεμελιώδεις θέσεις των Archbald & Newmann (1988:34-39) και Wiggins (1989:1-10˙1990:1-

10˙1998a:703-713) διευρύνθηκαν από πολλούς μελετητές και αναδύθηκε, σταδιακά, πλήθος 

διαστάσεων της έννοιας της αυθεντικότητας στη μάθηση και στην αξιολόγηση.  

Ο Perrenoud (1998:32˙1999:43˙2006:14-18) υποστηρίζει πως η αυθεντική αξιολόγηση 

υπηρετεί τη μάθηση, καθώς επιτρέπει στο μαθητή να συμμετέχει, να λειτουργεί με κίνητρα, να 

αναλαμβάνει ευθύνες και να αντιλαμβάνεται πως η αξιολόγηση είναι ζωτικό κομμάτι της 

εκπαιδευτικής διεργασίας. Επισημαίνει, επίσης, το δύσκολο ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος 

καλείται να απεμπολήσει πάγιες τακτικές και να κινηθεί διαφορετικά. Αυτή η αλλαγή ρόλου 
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απαιτεί σε υψηλό βαθμό θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο της αξιολόγησης, επειδή ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να κατανοήσει σε βάθος με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν οι 

διάφορες στρατηγικές αξιολόγησης που προτείνονται στη βιβλιογραφία. Για τον Torrance 

(1995:2), η αυθεντική αξιολόγηση εμπλέκει τους μαθητές σε μια διαδικασία, η οποία κατά το 

παρελθόν ήταν αποκλειστική ευθύνη του εκπαιδευτικού και αποτυπώνει πρακτικά και 

ρεαλιστικά την πορεία τους προς τη μάθηση. Σύμφωνα με τους Shapley & Bush (1999:111-

132) η αυθεντική αξιολόγηση πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα στην εκπαίδευση, 

καθώς μπορεί να «μετρήσει» καλύτερα αυτό το οποίο οι μαθητές είναι σε θέση να κάνουν σε 

οποιαδήποτε στιγμή της μαθητικής τους πορείας. Η Huot (2007:30-31) τονίζει πως η 

προσπάθεια αποτίμησης της επίδοσης του μαθητή συνίσταται σε μια δραστηριότητα που 

περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, την ικανότητα του μαθητή να εντάσσει και να χρησιμοποιεί τη 

γνώση και την κρίση σε ένα πλαίσιο αυθεντικό. Μια τέτοια προσπάθεια προσλαμβάνει κάποια 

από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Απαίτηση χρήσης γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα πλαίσιο που αντιπροσωπεύει 

καταστάσεις ή προβλήματα πραγματικά. 

2.  Έμφαση στην ανακάλυψη από το μαθητή της ακολουθούμενης πορείας προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η δεδομένη, αυθεντική κατάσταση, χωρίς να επικεντρώνεται το ενδιαφέρον 

του στο τελικό αποτέλεσμα. 

3. Απαίτηση χρήσης πολύπλοκων νοητικών δεξιοτήτων. 

4. Ανάκληση αποτελεσμάτων μάθησης ή δεξιοτήτων. 

5. Παρατήρηση πολλών και διαφορετικών όψεων της διαδικασίας μάθησης. 

6. Παροχή δυνατότητας στους μαθητές να επιλέγουν τρόπους χρήσης όσων έμαθαν. 

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η τοποθέτηση της Ryan (1994:3-5) αναφορικά με την 

αυθεντική αξιολόγηση: χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί ο μαθητής ατομικά, συγκρινόμενος 

μόνο με την προηγούμενη προσπάθειά του και σε καμιά περίπτωση με την προσπάθεια των 

συμμαθητών του. Ο φιλοσοφικός πυρήνας της αυθεντικής αξιολόγησης εστιάζει στο τι κάνει ο 

μαθητής κινούμενος μέσα σε διάφορα πλαίσια, σε διαφορετικές στιγμές της σχολικής χρονιάς, 

χωρίς όμως να αποκλείεται εντελώς ο εκπαιδευτικός από τη διαδικασία αξιολόγησης. Ο 

εκπαιδευτικός, όχι μόνο, είναι ανά πάσα στιγμή ενήμερος για την πρόοδο των μαθητών του, 

αλλά επιπλέον, είναι σε θέση να στοιχειοθετεί επαρκώς τις αποφάσεις του. Ο μαθητής, μέσα σε 

ένα αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας, άρα και αξιολόγησης, μπορεί να:   

1. Χρησιμοποιεί πρακτικές που αναδεικνύουν το δημιουργικό τρόπο σκέψης και εφαρμόζει 

τις αποκτηθείσες γνώσεις σε αυθεντικές καταστάσεις της καθημερινότητας. 
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2. Αποφεύγει τη στείρα απομνημόνευση και την απλή συγκράτηση πληροφοριών, αφού 

πλέον είναι σε θέση να συσχετίζει δεδομένα και να οδηγείται σε συμπεράσματα και 

τεκμηριωμένη δράση. 

3. Παρακολουθεί, συνδιαμορφώνει, έχει τεκμηριωμένο λόγο για τα αποτελέσματα της 

παιδαγωγικής και αξιολογικής διαδικασίας. 

4. Αποκτά δυνατότητα στοχασμού και κριτικής ανάλυσης της παιδαγωγικής διαδικασίας.  

5. Ανταποκρίνεται με ευελιξία στις εκάστοτε ιδιαιτερότητες της παιδαγωγικής διαδικασίας. 

Η αυθεντική αξιολόγηση σύμφωνα με τον Perrenoud (2000:45˙2006:14-18) σχετίζεται με 

την πραγματική μάθηση και για το μαθητή «πραγματική μάθηση» σημαίνει, πρωτίστως, μάθηση 

που έχει σημασία για αυτόν. Έτσι, η αυθεντική αξιολόγηση α) αντικατοπτρίζει τις γνώσεις και 

τις δεξιότητες που πραγματικά κατέχει και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ο μαθητής, β) 

λειτουργεί ανατροφοδοτικά και παρέχει κίνητρα μάθησης, γ) δεν επικεντρώνεται απλά στο 

πέρασμα του μαθητή από τη μια βαθμίδα στην επόμενη, αλλά εστιάζει στην ανάπτυξη και 

εξέλιξη του, δ) θέτει προκλήσεις και δίνει εναύσματα και ε) καταλήγει στην παρουσίαση ενός 

τελικού προϊόντος.   

      Ο Mac Beath (2001a:157-166˙2001b:63) ορίζει το πλαίσιο της αυθεντικής αξιολόγησης 

επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως δύο είναι οι βασικοί στόχοι της αξιολογικής διαδικασίας: 

να καθορίζεται κάθε φορά με σαφήνεια και πληρότητα τι μαθαίνουν και πώς μαθαίνουν οι 

μαθητές στο σχολείο, έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα, αλλά και την ικανότητα να 

αποτιμούν οι ίδιοι την αξία της παρεχόμενης μάθησης. Ο εκπαιδευτικός ως φύσει αξιολογητής 

κατά την εκπαιδευτική πράξη, είναι αδύνατο να διδάξει αποτελεσματικά χωρίς συνεχή 

ανατροφοδότηση πληροφόρησης για το πώς μαθαίνει ο μαθητής, αντιμετωπίζοντας συγχρόνως 

και πολλά άλλα πρακτικής υφής προβλήματα (αριθμός μαθητών, ανεπαρκής υλικοτεχνική 

υποδομή, έλλειψη υποδειγματικής διοίκησης). Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό η 

διδασκαλία περιορίζεται σε πράξη καλής πίστης, αλλά αναδύεται παράλληλα η πρόκληση να 

αναπτυχθούν συστήματα αξιολόγησης που θα απαλλάσσουν σε μεγάλο βαθμό τον εκπαιδευτικό 

από την ευθύνη και το βάρος της αξιολόγησης της μάθησης και θα εναποθέτουν αυτή τη 

νευραλγική και πολυδιάστατη διαδικασία αποκλειστικά στο μαθητή και, όποτε κρίνεται 

απαραίτητο, και στους γονείς. Οι Broadfoot & Black (2004:7-26) θεωρώντας την αξιολόγηση 

απαραίτητη στην εκπαιδευτική διεργασία, επειδή ενθαρρύνει τη μάθηση, λειτουργεί 

ανατροφοδοτικά, καταγράφει την εξέλιξη των δεξιοτήτων, τάσσονται υπέρ της αυθεντικής 

προσέγγισης της. Στην ίδια θέση συγκλίνουν και οι Black & Wiliam (1998a:139-148 & 

1998b:7-74), οι οποίοι υποστηρίζουν πως ο μαθητής πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο, 

πρωτίστως, της αξιολογικής διαδικασίας και στη συνέχεια της διδακτικής, κάτι που, ίσως, 

τελικά είναι πιο δύσκολο για τον εκπαιδευτικό να το επιτύχει. Η αυθεντική αξιολόγηση, επίσης, 
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μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό των διαφορών μεταξύ μαθητών που προέρχονται από 

ανόμοια περιβάλλοντα (Egan & Gardner, 1992:397-407˙ Gordon & Bonilla-Bowman, 1996:32-

51). Αυτό φαίνεται να επιτυγχάνεται λόγω του γεγονότος πως οι μαθητές, κινούμενοι μέσα σε 

ένα αυθεντικό πλαίσιο, ωθούνται σε πολλές γλωσσικές ερμηνείες και προσεγγίσεις, 

χρησιμοποιούν υλικό οικείο για όλους και δεσμεύονται συλλογικά στην από κοινού επίλυση 

προβλημάτων (Gardner, 1993:23-28). Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό και το κάλεσμα 

του Carnegie Council on Adolescent Development (CCAD) (1990:9-10) προς όλα τα σχολεία 

των Ηνωμένων Πολιτειών να υιοθετήσουν αυθεντικές πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών και 

παράλληλα να:  

 δημιουργούν μικρές κοινότητες μάθησης, στο πλαίσιο των οποίων θα 

αναπτύσσονται αμφίδρομες σχέσεις σεβασμού μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Οι σχέσεις εμπιστοσύνης κρίνονται θεμελιώδεις για την νοητική και προσωπική 

ανάπτυξη των μαθητών, 

 διδάσκουν έναν κορμό μαθημάτων, η διδασκαλία των οποίων θα ωθεί τους μαθητές 

να σκέφτονται κριτικά και να αναλαμβάνουν αρμοδιότητες και ευθύνες ως μέλη μιας 

πλουραλιστικής κοινωνίας, 

 εξασφαλίζουν επιτυχία σε όλους τους μαθητές και να μέσα από τη συνεργατική και 

ευέλικτη μάθηση να περιορίζουν και να αποκλείουν διαχωρισμούς και κατατάξεις, 

 δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σύνδεση του σχολείου με το χώρο εργασίας, 

ευνοώντας συνεργασίες με τοπικούς οργανισμούς και κοινότητες, προκειμένου οι 

μαθητές να έχουν ευκαιρίες και προοπτικές μετά την αποφοίτησή τους.  

 

         Η αυθεντική αξιολόγηση προϋποθέτει αυθεντική διδασκαλία και μάθηση, όπως ήδη έχει 

αναφερθεί. Αφορά καταστάσεις της καθημερινής πρακτικής και δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές να οικοδομήσουν τη νέα γνώση με τρόπο ενεργητικό, πάνω σε ό,τι έχουν ήδη κάνει. 

Τα περιεχόμενα της μάθησης καθορίζονται από τις ατομικές εμπειρίες του καθενός, αλλά και 

της ομάδας μέσα στην οποία συμμετέχει. Προωθείται, έτσι, η ολιστική αντίληψη του κόσμου, 

μέσα από τη βιωμένη πραγματικότητα και εξασφαλίζεται η δυνατότητα στο μαθητή να 

συνεργάζεται, να επενεργεί πάνω στα πράγματα, να διαμορφώνει άποψη, να συναποφασίζει 

δραστηριότητες και να τις  συναξιολογεί (Σακελλαρίου, 2005:45 & 2002:13˙ Πανταζής & 

Σακελλαρίου, 2005α:123). Ο Vygotsky (1997:147) υποστηρίζει πως η αυθεντική αξιολόγηση 

βασίζεται στη ζώνη της εγγύτερης ανάπτυξης, η οποία «αντιστοιχεί στην απόσταση ανάμεσα στο 

πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού, όπως αυτό καθορίζεται από την ανεξάρτητη 

επίλυση προβλημάτων και στο επίπεδο της εν δυνάμει ανάπτυξης, όπως αυτό καθορίζεται από την 
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επίλυση προβλημάτων κάτω από την καθοδήγηση των ενηλίκων ή σε συνεργασία με πιο ικανούς 

συνομηλίκους». 

Συνοψίζοντας, καταγράφουμε τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζει η αυθεντική 

αξιολόγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία: α) ανάπτυξη της αναλυτικής δεξιότητας του 

μαθητή, β) ανάπτυξη της δεξιότητας αξιοποίησης και χρήσης της αποκτηθείσας γνώσης, γ) 

δεξιότητα ένταξης και συνεργασίας στα πλαίσια μιας ομάδας, δ) έμφαση τόσο σε γραπτές, όσο 

και σε προφορικές δεξιότητες του μαθητή. Αν επιχειρούσαμε να απαντήσουμε στο ερώτημα 

γιατί να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί η αυθεντική αξιολόγηση στην καθημερινή σχολική 

πρακτική, θα παραθέταμε την άποψη πολλών εκπαιδευτικών που δηλώνουν, συνοπτικά, πως οι 

μαθητές θα έπρεπε να μάθουν να χρησιμοποιούν τη διαλογική σκέψη (higher-order thinking 

skills, pensée réflexive), αντί της απομνημόνευσης (Wiggins, 1993:14 & 1998a:703-713˙ 

Stiggins, 1997:163-164˙ Mac Beath, 2001a:157-166).  

Κριτήρια/Χαρακτηριστικά της αυθεντικής αξιολόγησης  

              Οι Wiggins (1998a:703-713˙ 1998b:456) και Perrenoud (2000:87˙2001:25-28) 

προτείνουν ορισμένα κριτήρια/χαρακτηριστικά προκειμένου να αντιληφθούμε πώς από τη 

μάθηση μπορούμε να οδηγηθούμε στην αυθεντική αξιολόγηση: 

1) Η αξιολόγηση περιλαμβάνει αποκλειστικά πραγματικές καταστάσεις, που 

περιέχονται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (en contexte). Το παράδειγμα που παραθέτουν είναι 

χαρακτηριστικό: προκειμένου να αξιολογήσουμε την ορθογραφική ικανότητα ενός μαθητή, δεν 

πρέπει να του ζητήσουμε να «απαγγέλλει» κανόνες, αλλά να τον ωθήσουμε να γράψει σε 

συνθήκες που προσεγγίζουν την πραγματικότητα (σχολική αλληλογραφία, σημειώσεις, 

εργαστήριο λογοτεχνίας, μικρές αγγελίες, απαντήσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας). 

2) Η αξιολογική διαδικασία πρέπει, πρωτίστως, να έχει ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση 

των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του μαθητή. 

         3) Δεν υπάρχει χρονικό όριο, με την έννοια που έχει ο χρόνος στην υπάρχουσα 

αξιολογική διαδικασία. Παύουν να θέτονται αυθαίρετα χρονικά όρια από τους διδάσκοντες  και 

πλέον ο χρόνος αποκτά σχετική σημασία και δεν λειτουργεί πιεστικά σε βάρος της 

εκτελούμενης προσπάθειας: ο μαθητής θεωρείται a priori  ικανός αν φτάσει στο τέλος της 

προσπάθειας που του έχει ζητηθεί, πράγμα που σημαίνει πως η έννοια του χρόνου 

διεκπεραίωσης δεν δρα αρνητικά στην έκβαση της εργασίας. 
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         4) Η αξιολόγηση απαιτεί συνεργασία με τους συμμαθητές και καλλιέργεια ομαδικού 

πνεύματος. Επίσης, κατά τη διόρθωση λαμβάνονται υπόψη κυρίως μεταγνωστικές στρατηγικές 

που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές. Επίσης, ο εκπαιδευτικός-διορθωτής δεν λαμβάνει 

υπόψη του, παρά σοβαρά λάθη, υπό την οπτική της δόμησης της γνώσης. 

      5) Τα κριτήρια διόρθωσης είναι προκαθορισμένα και γνωστοποιούνται στους μαθητές. 

      6) Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αξιολογικής διαδικασίας.   

Στο ίδιο πνεύμα οι Jalbert, Dodier & Munn (2005:120) εξηγούν ποια χαρακτηριστικά πρέπει να 

προσλαμβάνει μια κατάσταση μάθησης και αυθεντικής αξιολόγησης:  

1. Η αξιολογική διαδικασία λαμβάνει υπόψη και αξιοποιεί τα πραγματικά ενδιαφέροντα του 

μαθητή, καθώς και προγενέστερες γνώσεις του. 

2. Ο μαθητής καλείται να επιλύσει και να ανταπεξέλθει σε πραγματικά προβλήματα που 

συναντώνται είτε στο σχολείο, είτε στην καθημερινή ζωή. 

3. Ο μαθητής έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την προσπάθειά του πολλές φορές πριν 

φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα, προκειμένου να έχει όλο το χρόνο για να παρατηρήσει την 

ακολουθούμενη πορεία, η οποία μετατρέπεται σε μια ευρετική πορεία προς την κατάκτηση της 

γνώσης. 

4. Ο μαθητής μπορεί να έχει πρόσβαση σε πολλές πηγές, με αποτέλεσμα να παύει ο 

εκπαιδευτικός και το σχολικό εγχειρίδιο να αποτελούν τους μοναδικούς φορείς γνώσεις στη 

σχολική τάξη. 

5. Οι τελικές εργασίες του μαθητή απευθύνονται σε κάποιο κοινό (audience), το οποίο 

ορίζεται εκ των προτέρων (γονείς, μαθητές άλλης τάξης, συμμαθητές) 

6. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ποικίλα κριτήρια για να κρίνει την αποτελεσματικότητα 

της  πορείας και της ποιότητας της εργασίας του μαθητή, τα οποία είναι εκ των προτέρων 

γνωστά σε όλους τους εμπλεκομένους στη διαδικασία (συμμαθητές, ομάδα εργασίας, στον 

καθένα ξεχωριστά).  

 Η αυθεντική αξιολόγηση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ωθεί τους μαθητές να δράσουν μέσα 

σε ένα αληθινό πλαίσιο-σενάριο και να έρθουν αντιμέτωποι με προβλήματα-καταστάσεις που 

σχετίζονται με την πραγματική ζωή (Darling-Hammond, 1997:56-58). Είναι σημαντικό να γίνει 

κατανοητό πως αυτά τα προβλήματα προς επίλυση που δίνονται στους μαθητές πρέπει να έχουν 

νόημα και σημασία για τους ίδιους (Henderson & Karr-Kidwell, 1998:89-90). Όταν η 

αξιολόγηση λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο αυθεντικό και οικείο στους μαθητές, τότε 

αναπτύσσονται προσωπικά και παράλληλα βελτιώνουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους 
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(Dana & Tippins, 1993:3-5). Ειδικότερα, οι μαθητές μέσω μιας αυθεντικής αξιολογικής 

διαδικασίας μπορούν να:  

 εστιάζουν σε αυτό που είναι πραγματικά ουσιώδες για αυτούς, 

 εμβαθύνουν και μπορούν να οδηγηθούν σταδιακά στην επίλυση πιο σύνθετων 

προβλημάτων, 

 βρίσκουν λύσεις πραγματοποιήσιμες και όχι αφηρημένες και μη πραγματικές, 

 επικεντρώνονται στην προσπάθεια να παράγουν ένα τελικό προϊόν και όχι να δώσουν μια 

μεμονωμένη, σωστή απάντηση, 

 ενδιαφέρονται, πρωτίστως, για αυτό που ξέρουν και προωθούν την ανάπτυξή τους μέσω 

της προβολής της ενδυνάμωσής τους σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, 

 έχουν κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία γνωρίζουν, κατανοούν, αλλά και 

διαπραγματεύονται με τον εκπαιδευτικό, 

 μπορούν να εξηγούν, να ερμηνεύουν και να προσεγγίζουν τα κριτήρια που και οι ίδιοι 

έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν, 

 δεν ενδιαφέρονται για τη συγκέντρωση βαθμών ή πόντων, αλλά για την ουσία της 

προσπάθειας τους και για την προσωπική βελτίωσή τους (Moon et el, 2005:119-133). 

Βέβαια, αξίζει να επισημάνουμε στο σημείο αυτό πως η έννοια της αυθεντικής 

αξιολόγησης δεν περιορίζεται  αποκλειστικά στην αξιολόγηση του μαθητή της πρωτοβάθμιας ή 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 γίνεται 

προσπάθεια, σε παγκόσμιο επίπεδο, εφαρμογής του πλαισίου της αυθεντικής αξιολόγησης στις 

παιδαγωγικές σχολές, σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Σημείο εκκίνησης αυτής της προσπάθειας 

είναι η πεποίθηση πως χρειάζονται διαφορετικές και πιο ισχυρές στρατηγικές αξιολόγησης, 

προκειμένου να εστιάσουμε με επιτυχία στην πολυπλοκότητα της γνώσης που οι εκπαιδευτικοί 

μεταφέρουν ή θα μεταφέρουν ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία τους (Rennert-

Ariev, 2005:5-10). Οι Darling-Hammond et al., (1990c:531-555˙ 1999:202-206˙ 2000:523-545) 

υποστηρίζουν πως η αυθεντική αξιολόγηση αναφέρεται και στους εκπαιδευτικούς και 

χαρακτηρίζουν αυθεντική την αξιολογική διαδικασία που περιγράφει αναλυτικά και αποτιμά με 

αξιοπιστία την τωρινή γνώση του εκπαιδευτικού, τις δεξιότητες του, τις διαθέσεις του 

αναφορικά με τη διδασκαλία και κατά την οποία ο εκπαιδευτικός αξιολογείται με βάσει 

κωδικοποιημένα επαγγελματικά πρότυπα-κριτήρια. Για τον Wiggins (1998a:703-

713˙1998b:345), τα κριτήρια της αυθεντικότητας εντοπίζονται κυρίως στην ανάγκη να 

αποτυπώνεται κατά την αξιολογική διαδικασία  και η διανοητική εργασία του αξιολογούμενου, 

αλλά, επίσης, να χαρακτηρίζεται από την ενεργητική και εθελοντική δέσμευση του. Η 

αξιολογική διαδικασία, όπως εφαρμόζεται και λειτουργεί στην ελληνική υποχρεωτική 



Athina Varsamidou  avarsamidou@edc.uoc.gr Σελίδα 17 
 

εκπαίδευση και κυρίως στο γυμνάσιο, δεν αποτελεί παρά ένα μέσο, ένα αποδεικτικό στοιχείο 

πως ο μαθητής απομνημονεύει πληροφορίες, τις οποίες εφαρμόζει τελείως μηχανικά. 

 Πλεονεκτήματα-αδυναμίες αυθεντικής αξιολόγησης 

α) Πλεονεκτήματα αυθεντικής αξιολόγησης 

Κατά την παραδοσιακή αξιολόγηση, όπως τη βιώνουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 

στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση και η οποία συνοδεύεται από πλήθος προβλημάτων 

και αδυναμιών, η έκφραση και αποτύπωση της επίδοσης του μαθητή γίνεται μέσω εξετάσεων 

και βαθμών. Το μέχρι σήμερα καθιερωμένο σύστημα αξιολόγησης βασίζεται στη σύγκριση 

επιδόσεων μαθητών, κάτι που σε καμιά περίπτωση δεν διευκολύνει τη μάθηση. Η σύγχρονη 

παιδαγωγική τείνει προς την εξατομίκευση της διδασκαλίας, επομένως, κρίνεται αναγκαία και η 

απόλυτη-ατομική αξιολόγηση, όπου η σύγκριση γίνεται μεταξύ της επίδοσης του ίδιου του 

μαθητή και των δυνατοτήτων του (Δημητρόπουλος, 2003:25). Στο ίδιο πνεύμα κινούνται 

μελετητές του διεθνούς εκπαιδευτικού χώρου (Darling-Hammond, 1990b:25-30˙Airasian, 

1997:133˙Allal, 2001:407-422˙ Perrenoud, 2006:14-18), οι οποίοι κάνουν λόγο για 

εξατομικευμένη αξιολόγηση, που θα αναφέρεται στο μαθητή ως «όλον», στο οποίο η επίδοση 

δεν αποτελεί παρά μόνο μια διάσταση. Ο Chapman (1993:224) υποστηρίζει πως η αυθεντική 

αξιολόγηση συμβάλλει στη θετική εξέλιξη μαθητή και εκπαιδευτικού. Επισημαίνει πως η 

αυθεντική αξιολόγηση εστιάζει στις εγκεφαλικές λειτουργίες του αξιολογούμενου και μπορεί 

να διευκολύνει τη μάθηση, επειδή εμπεριέχει τέσσερα πολύτιμα στοιχεία: α) εμπιστοσύνη-

αίσθημα πως ανήκει κανείς σε μια ομάδα: η δημιουργία οικείου περιβάλλοντος και ευνοϊκού 

κλίματος στην τάξη ενθαρρύνουν τη μάθηση. Ο μαθητής δεν φοβάται την αποτυχία, αφού 

πάντα έχει τη δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας, β) περιεχόμενο διδασκαλίας με νόημα για τον 

αξιολογούμενο: οι δραστηριότητες που θα οδηγήσουν στην αξιολόγηση επιλέγονται με βάση 

την παρώθηση που θα επιφέρουν στη μάθηση και όχι με βάση το βαθμό ευκολίας τους, γ) 

έξυπνες επιλογές: ο μαθητής έχει πλέον λόγο και άποψη στην αξιολογική διαδικασία και αυτό 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Δεν είναι απαραίτητο όλοι οι μαθητές να δείχνουν τις γνώσεις τους 

με τον ίδιο τρόπο, δ) κατάλληλα όρια: ο μαθητής χρειάζεται χρόνο για να εξοικειωθεί με τη 

διαδικασία αξιολόγησης, ιδιαίτερα αν είναι συνηθισμένος σε κάτι διαφορετικό. Μια 

αξιολόγηση περιορισμένη στο χρόνο, δεν είναι αξιόπιστη, παρά μόνο αν ο χρόνος έχει τεθεί ως 

βασική παράμετρος της μάθησης. Η αυθεντική αξιολόγηση θεωρείται επιτυχημένη, όταν ο 

μαθητής γνωρίζει τις προσδοκίες του δασκάλου, κάτι που συνεπάγεται πως ο δάσκαλος οφείλει 

να κοινοποιεί στους μαθητές τις προσδοκίες του, πριν την έναρξη του μαθήματος (Perrenoud, 

2006:14-18). 
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β) Αδυναμίες αυθεντικής αξιολόγησης 

Πολλοί θεωρητικοί της αξιολόγησης υποστηρίζουν πως παρά τα πολλά πλεονεκτήματα, 

η αυθεντική αξιολόγηση δεν μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις να αντικαταστήσει την 

παραδοσιακή  γραπτή εξέταση. Ο Messick (1995:5-8) παρατηρεί πως υπάρχει μια απόκλιση 

ανάμεσα στον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης της αυθεντικής αξιολόγησης και την απαίτηση 

να αξιολογηθεί επαρκώς όλη η προβλεπόμενη ύλη. Η αυθεντική δοκιμασία και «εξέταση» 

απαιτούν πολύ χρόνο και αξιολογούν ελάχιστα πράγματα. Άποψη που συμμερίζεται και ο 

Green (1995:54-57) τονίζοντας πως αν η διεύθυνση του σχολείου επιβάλλει τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων της αυθεντικής αξιολόγησης από τη μια σχολική χρονιά στην άλλη, πρέπει να 

διασφαλιστεί, αρχικά, η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων. Αλλαγές στη δομή των tests 

δημιουργούν δυσκολίες στη σύγκριση των τελικών αποτελεσμάτων, αλλά και επαναλήψεις των 

ίδιων πρακτικών οδηγούν σε φαινόμενα δολίευσης της διαδικασίας. Αναφορικά με τη δομή και 

κατασκευή των tests ή των δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την αυθεντική 

αξιολόγηση, o Flores (1997:34) υπογραμμίζει κάποια προβλήματα που ανακύπτουν: η δόμηση 

τους απαιτεί χρόνο, η χρήση υλικού που πιθανόν θα καταστραφεί κατά τη διαδικασία της 

αυθεντικής αξιολόγησης αναδύει το πρόβλημα του κόστους, η χρήση φτηνού υλικού και 

κατώτερης ποιότητας μπορεί να αποβεί σε βάρος της διαδικασίας, τέλος, τονίζει το πρόβλημα 

της αξιοπιστίας μεταξύ των αξιολογητών-εκπαιδευτικών. Προτείνει συνεχή κατάρτιση των 

αξιολογητών, προκειμένου η αξιολόγησή τους να βασίζεται σε συγκεκριμένα σαφή κριτήρια, 

αποδεκτά από όλους. 

 Τεχνικές αυθεντικής αξιολόγησης 

Ο όρος τεχνικές αξιολόγησης του μαθητή και διαπίστωσης της επίδοσης του, σύμφωνα 

με τον Δημητρόπουλο (2003:98), αναφέρεται στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο μια μέθοδος 

εφαρμόζεται στην πράξη της αξιολόγησης. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως μια συγκεκριμένη 

μέθοδος αξιολόγησης μπορεί να υπηρετείται από πολλές τεχνικές.  

Στο πλαίσιο της κοινωνικής μάθησης, της ενεργούς συμμετοχής του μαθητή και της 

ολικής αξιολόγησης έχουν προκύψει, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, εναλλακτικές 

τεχνικές αξιολόγησης, απόρροια του κινήματος της αυθεντικής αξιολόγησης, όπως η 

αυτοαξιολόγηση, η αλληλοαξιολόγηση, η αξιολόγηση βάσει ατομικού φακέλου του μαθητή 

(portfolio), η συστηματική παρατήρηση, η κοινωνιομετρική τεχνική, οι εργασίες σε ομάδες, οι 

κατ΄οίκον εργασίες, τεχνικές, οι οποίες, σαφώς, διαφοροποιούνται από τις υπάρχουσες 

(υποχρεωτική γραπτή και προφορική εξέταση, σταθμισμένα και αστάθμητα tests…) και που 

αποσκοπούν στην ποιοτική και πραγματική αποτίμηση της αξίας του εκπαιδευομένου, 
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απαλλαγμένη από στοιχεία αυθαίρετης και υποκειμενικής κρίσης. Κεντρικά σημεία της τάσης 

αυτής αποτελούν η πολλαπλότητα των κριτηρίων, οι συνδυαστικές τεχνικές, η πολλαπλότητα 

των μέσων και των υλικών αξιολόγησης του μαθητή, η διαχρονικότητα-εξελικτικότητα και η 

συνέχεια των διαδικασιών (Δημητρόπουλος, 2003:93˙ Ανδρεαδάκης, 2005:45). 

Μέσα από τη φιλοσοφία της αυθεντικής αξιολόγησης διαφοροποιούνται οι σκοποί και 

οι στόχοι της αξιολόγησης του μαθητή, διαδικασίας επιβεβλημένης και αυτονόητης στο 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Η αξιολόγηση παύει να νομιμοποιεί τον επιλεκτικό χαρακτήρα του 

σχολείου, δεν στοχεύει στην ταξινόμηση των μαθητών σε μια υποθετική κλίμακα που 

αυθαίρετα κατασκευάζεται, αλλά τους εμπλέκει στη διαδικασία, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα 

τη δημιουργική και κριτική σκέψη τους. Δεν πρόκειται πλέον για μια τυπική αξιολόγηση που 

λαμβάνει χώρα στο τέλος μιας μακράς διαδικασίας, κατά την οποία, ο εκπαιδευτικός κινεί τα 

νήματα διαδραματίζοντας πρωτεύοντα ρόλο, αλλά για μια συνεχή αυτοαξιολόγηση 

εκπαιδευτικού και μαθητή που σχετίζεται τόσο με την προσωπική ανάπτυξη του 

εκπαιδευομένου, όσο και με την επαγγελματική ανάπτυξη του διδάσκοντος. Ο ίδιος ο μαθητής 

διαπιστώνει αν υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στην «κατακτημένη» γνώση και στην 

«απαιτούμενη», στηριζόμενος τόσο στη δική του κρίση, όσο και στην κρίση των συμμαθητών 

του, αλλά και του εκπαιδευτικού, ο οποίος έχει ρόλο συντονιστή. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει 

στο μαθητή να δει τον εαυτό του σε σχέση με το αντικείμενο μάθησης, αλλά και να 

αυτοτοποθετηθεί στο κοινωνικό σύνολο της τάξης. Έτσι, αποκτά εσωτερικά κίνητρα μάθησης, 

που τον ωθούν στην εκούσια κατάκτηση της γνώσης, που είναι και το ζητούμενο. Επιτρέπει, 

επίσης, στον εκπαιδευτικό να αυτοαξιολογηθεί, να αναρωτηθεί για την ακολουθούμενη πορεία 

κατάκτησης της γνώσης σε σχέση με τους μαθησιακούς στόχους που είχε αρχικά θέσει και να 

επαναπροσδιορίζει συνεχώς το ρόλο του μέσα στην τάξη (Stufflebeam et al., 1990:32˙ Darling-

Hammond, 1994:45˙ Wiggins, 1998b: 345).   

 

 

 

 

 

 Με βάση το υλικό προς μελέτη, προσπαθήστε να δώσετε έναν δικό σας  ορισμό για την 
αξιολόγηση. 
…………………………………………………………………………………………………

 Με βάση το υλικό προς μελέτη, προσπαθήστε να δώσετε έναν δικό σας  ορισμό για την 
αυθεντική αξιολόγηση…………………………………………………………………….. 

 Θυμηθείτε τα θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την αξιολόγηση και απαντήστε στο τι 
αναφέρεται το καθένα «ποιος», «γιατί», «ποιον-τι», «πότε», «πώς»…………………  


